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 الممخص
كاقع المزيج التسكيقي األخضر كما يدركو العامميف بالجامعة  ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف

اإلسالمية اإلدارييف كاألكاديمييف، كمستكل كعييـ بالمنتج األخضر، كثقافتيـ البيئية، كاتجاىاتيـ 
التسكيؽ األخضر عمى سمكؾ المستيمؾ نحك  أثركسمككيـ نحك المنتج األخضر، كالكشؼ عف 

المنيج الكصفي التحميمي،  استخدمتكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة المنتج األخضر في قطاع غزة، ، 
عمى عينة  تـ تكزيعيا( فقرة، ٔٔ، تتككف مف )استبانوككانت أداة الدراسة األساسية عبارة عف 

بالجامعة اإلسالمية بغزة، فاستجاب مف اإلدارييف كاألكاديمييف ( مكظفان كمكظفة َِٖبمغت )
 %(3َّ3ْٗ( بنسبة استجابة بمغت )ِْٔمنيـ )

الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف كاقع عناصر المزيج التسكيقي األخضر  كخمصت
جاءت بنسبة مرتفعة، كجاء مجاؿ المنتج األخضر بالمرتبة األكلى، ثـ مجاؿ التركيج، ثـ مجاؿ 

مستكل كعي المستيمؾ بالمنتجات الخضراء أف المكاف، كجاء أخيران مجاؿ التسعير، كتبيف 
ىناؾ اتجاىات إيجابية كمرتفعة جدان نحك المنتجات فعة، ك البيئية مرت ثقافة المستيمؾمتكسطان، كأف 

ة كالمنتجات الخضراء كاف سمكؾ المستيمؾ في قطاع غزة نحك البيئ ، كتبيف أفلخضراء كالبيئةا
كعي ائية لعناصر المزيج التسكيقي األخضر عمى أثر ذك داللة إحص، كما تبيف أف ىناؾ مرتفعان 

 المستيمؾ البيئية3كاتجاىات كسمكؾ ثقافة ك 
بدائؿ خضراء متنكعة الشركات ضركرة أف تكفر بكفي ضكء نتائج الدراسة أكصت الباحثة 

أف يتـ التكفيؽ بيف سعر المنتج األخضر كحجـ الطمب ، ك مرضية لحاجة الزبائف في قطاع غزةك 
ؾ كضع تسعير مناسب لممنتج عمى الشركات دراسة ىذه العالقة كبناءن عمى ذل عميو كبالتالي

إعداد برامج كندكات كمؤتمرات لبياف أىمية المنتجات الخضراء في ظؿ ، كأىمية األخضر
 الظركؼ البيئية كمشكالت المكارد الطبيعية3
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Abstract 

This study aims at identifying the status of the green marketing mix, as 

understood by the employees of the Islamic University both 

administrative employees and academics. It also aims at identifying the 

impact of green marketing on the behavior of the consumer towards the 

green product in the Gaza Strip. This is in addition to exploring their level 

of awareness about the green product, their environmental culture, and 

their attitudes towards the green product. To realize the  objectives of the 

study descriptive analytical approach was used, and a questionnaire as a 

basic study tool was applied to a sample of (280) male and female from 

administrative employees and academics at the Islamic University on 

Gaza. (264) questionnaires were recovered with a total percentage of 

(94.30%). 

The study concluded a number of findings, the most important of which 

are the following: 

The status of the components of the green marketing mix had a high 

percentage. The green product field came first, and then the field of 

promotion, then the field of the place, and price came last. The study also 

showed that the level of consumer awareness of green products is 

medium while the environmental culture of the consumer is high. The 

study also shows that there is a statistically significant impact for the 

ingredients of the green marketing mix on the awareness, culture, 

attitudes and environmental consumer behavior. 

In light of the findings of the study, the researcher recommended the need 

to provide a variety of green alternatives to satisfy the needs of customers 

in the Gaza Strip. There should also be reconciliation between the price 

of the green product and the volume of demand. Therefore; companies 

should study this relationship and, accordingly, develop a suitable pricing 

strategy for the green product. It is also important to develop programs, 

and conduct seminars and conferences to show the importance of green 

products under environmental conditions and the problems of natural 

resources. 
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 اآلية القرآنية
 
 

 

 

 
 

 
 

 {ماءً فَتُصْبِحُ األرض مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِريٌأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَوْزَلَ مِهَ السماء }
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 اإلىداء
 

 والدتي الحنونة مف كاف دعاؤىا سر نجاحي إلى

 والدي العزيزمف أحمؿ اسمو بكؿ فخر  إلى

 أىمي لياإلى مف بكجكدىـ أكتسب قكة كمحبة ال حدكد 

 سمياأالتي أحمل  يعائمت كالعطاءإلى مف تحمك باإلخاء كتميزكا بالكفاء 

 يالتيوزم يصديقات أفراحيآنسني كشاركني  اليمف

 الجامعة اإلسالمية العمـ كالعمماء ةإلى منار 

 نفمسطي ضحيةالتإلى مف تستحؽ منا كؿ 

 إلى مف قرأ ىذه العبارات

 أىديكم ثمرة جيدي المتواضع

 الباحثة
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 الشكر والتقدير
 

يدنا محمد كعمى إلو كصحبو رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف س هلل الحمد
 أجمعيف3

إال  أشكر اهلل الذم ال يطيب العمؿ إال بشكره، كال تطيب المحظات إال بذكره، كال تطيب اآلخػرة 
 3 كأخيران  بعفكه، الذم كفقني إلنجاز ىذه الرسالة، فمو الحمد أكالن 

/ رشدم عبد الدكتكر ، أستاذماف الشكر أقؿ ما يمكف أف يقدـ لوكيسعدني أف أشكر مف ك 
ني كؿ التقدير ، كلو ملذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذا البحث، فجزاه اهلل كؿ خير، االمطيؼ كادم

 3كاالحتراـ

 كالدكتكر: إبراىيـ أبك رحمة ،األستاذ الدكتكر: يكسؼ عاشكرالجزيؿ لكؿ  ـ بالشكركما أتقد
رشاداتيـ ئياإثرافي  المشاركةك  ا قبكؿ المناقشةلتفضميم  3مف خالؿ نصحيـ كا 

طريؽ العمـ  يكميدكا ل ،أقدس رسالة في الحياة حممكاكما أتقدـ بخالص الشكر إلى الذيف 
 3، إلى جميع أساتذتي األفاضؿعرفةكالم

، قدـ لي العكف كمد لي يد المساعدة، ك ىذا البحثاـ بمساعدتي عمى إتماـ ككذلؾ أشكر كؿ مف ق
لمكصكؿ إلى ما كصمت إليو ، كعمى رأسيـ مف  كزكدني بالمعمكمات الالزمة لتصؿ ىذه الرسالة

، ككؿ الشكر لألساتذة الذيف قامكا بتحكيـ كقتو كساعدني في تعبئة االستبانةمف  أعطاني جزءان 
 3كتصكيبيااالستبانة 

، لكي يظير ىذا ، عمى ما أبدكه مف جيد كتشجيعشكر إلى أسرتي العزيزةأتقدـ بال كال أنسى أف
 العمؿ في أحسف صكرة ممكنة3 

 3نتفع بويأسأؿ اهلل الكريـ أف يناؿ جيدم إعجابكـ، كأف تككف ىذه الدراسة بمثابة عمـ 

 الباحثة حنان تحسين األغا
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 كمحاكرىا االستبانة لمجاالت الرتب زكجية كالفقرات الرتب فردية الفقرات بيف االرتباط معامالت( 3ْ ُْ) جدكؿ

 ّٖ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 لفقراتيا الكمية كالدرجة

 ْٖ 33333333333333333333333333333333333333333 اآللي الحاسب إلى كترميزىا البيانات إدخاؿ طريقة(: 3ْ ُٓ) جدكؿ

 ٕٖ 33333333333333333333 لفقراتيا الكمية كالدرجة االستبانة كمحاكر لمجاالت الطبيعي التكزيع اختبار(: 3ٓ ُ) جدكؿ

 ٖٖ 3333 لفقراتو الكمية كالدرجة األخضر التسكيقي عناصرالمزيج لمجاالت الكاحدة لمعينة( T) اختبار(: 3ٓ ِ) جدكؿ

 ٖٗ 333333333333333 لفقراتو الكمية كالدرجة األخضر المنتج مجاؿ لفقرات الكاحدة لمعينة( T) اختبار(: 3ٓ ّ) جدكؿ

 ُٗ 3333333333333 لفقراتو الكمية كالدرجة األخضر متسعيرلؿ مجا لفقرات الكاحدة لمعينة( T) اختبار(: 3ٓ ْ) جدكؿ

 ّٗ 33333333333333 لفقراتو الكمية األخضركالدرجة لتركيجا مجاؿ لفقرات الكاحدة لمعينة( T) اختبار(: 3ٓ ٓ) جدكؿ

 ٓٗ 33333333333333 لفقراتو الكمية كالدرجة األخضر لمكافا مجاؿ لفقرات الكاحدة لمعينة( T) اختبار(: 3ٓ ٔ) جدكؿ

 الكمية كالدرجة" الخضراء بالمنتجات المستيمؾ كعي" محكر لفقرات الكاحدة لمعينة( T) اختبار(: 3ٓ ٕ) جدكؿ
 ٕٗ 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 لفقراتو

 ٗٗ 3333333 لفقراتو الكمية كالدرجة" البيئية المستيمؾ ثقافة" محكر لفقرات الكاحدة لمعينة( T) اختبار(: 3ٓ ٖ) جدكؿ

 َُُ 3 لفقراتو الكمية كالدرجة" البيئية المستيمؾ اتجاىات" محكر لفقرات الكاحدة لمعينة( T) اختبار(: 3ٓ ٗ) جدكؿ



 

 ط 
 

 َُُ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 البيئية المستيمؾ اتجاىات

 َُّ 33 لفقراتو الكمية كالدرجة" البيئية المستيمؾ سمكؾ" محكر لفقرات الكاحدة لمعينة( T) اختبار(: 3ٓ َُ) جدكؿ

 َُّ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 البيئية المستيمؾ سمكؾ

 كعيك  التسكيقي المزيج عناصر بيف لتبايفا كتحميؿ التحديد كمعامؿ الرتباطا معامؿ يبيف( 3ٓ ُُ) جدكؿ
 َُٓ 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الخضراء بالمنتجات المستيمؾ

 َُٓ 33333 الخضراء بالمنتجات المستيمؾ كعي/ األخضري التسكيق عناصرالمزيج انحدار نمكذج( 3ٓ ُِ) جدكؿ

 كثقافة التسكيقي المزيج عناصر بيف لتبايفا كتحميؿ لتحديدا كمعامؿ االرتباط معامؿف يبي( 3ٓ ُّ) جدكؿ
 َُٕ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 البيئية المستيمؾ

 َُٕ 33333333333333333333 البيئية المستيمؾ ثقافة/ األخضر التسكيقي انحدارعناصرالمزيج نمكذج( 3ٓ ُْ) جدكؿ

 كاتجاىات التسكيقي عناصرالمزيج بيف التبايف كتحميؿ التحديد كمعامؿ االرتباط معامؿ يبيف( 3ٓ ُٓ) جدكؿ
 َُٗ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 البيئية المستيمؾ

 َُٗ 33333333333333 البيئية المستيمؾ اتجاىات/ األخضر التسكيقي عناصرالمزيج انحدار نمكذج( 3ٓ ُٔ) جدكؿ

 كسمكؾ التسكيقي المزيج عناصر بيف التبايف كتحميؿ التحديد كمعامؿ الرتباطا معامؿ يبيف( 3ٓ ُٕ) جدكؿ
 ُُُ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 البيئية المستيمؾ

 ُُُ 333333333333333 البيئية المستيمؾ سمكؾ/ األخضر التسكيقي المزيج عناصر انحدار نمكذج( 3ٓ ُٖ) جدكؿ

 ُُّ 33333333333333333333333333 الجنس لمتغير تبعان  مستقمتيف مجمكعتيف بيف لمفركؽت  اختبار( 3ٓ ُٗ) جدكؿ

 ُُْ 333333333333333333333333333333333 العمر متغير مجمكعات بيف لمفركؽ لتبايفا اختبارتحميؿ( 3ٓ َِ) جدكؿ

 ُُٓ 333333333333333333333 العمر لمتغير تبعان  البيئية المستيمؾ اتجاىات في لمفركؽ اختبارشيفيو( 3ْ ُِ) جدكؿ

 ُُٔ 3333333333333333333333 التعميمي المستكل متغير مجمكعات بيف لمفركؽ التبايف اختبارتحميؿ( 3ْ ِِ) جدكؿ

 ُُٕ 33333333 التعميمي المستكل لمتغير تبعان  البيئية المستيمؾ ثقافة في لمفركؽ( L.S.D) اختبار( 3ْ ِّ) جدكؿ

 ُُٕ 3333 التعميميل المستك  لمتغير تبعان  البيئية المستيمؾ اتجاىات في لمفركؽ( L.S.D) اختبار( 3ْ ِْ) جدكؿ

 ُُٖ 33333333333333333333333333 اإلقامة مكاف متغير مجمكعات بيف لمفركؽ لتبايفا اختبارتحميؿ( 3ْ ِٓ) جدكؿ
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 ُّٓ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333 ( لجنة تحكيـ االستبانةُممحؽ رقـ )
 ُّٔ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333( استبانة التطبيؽِممحؽ رقـ )
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 العــام لمدراســةاإلطـار : الفصل األول
 -:مقدمة

ككنو يربطيا بالعالـ المحيط مف ر ممارسات منظمات األعماؿ أىمية؛ يعد التسكيؽ مف أكث
العمكـ األخرل مثؿ الطب كتقنية المعمكمات كالفيزياء  مثمو مثؿكتطكر  عمـ التسكيؽتنكع حكليا، ك 

 طائمة3 كغيرىا، فصار يحاكييا في كؿ تكجياتيا كيدر عمييا أمكاالن 

كتيدؼ عناصر المزيج التسكيقي في كسب كالء كاتجاىات المستيمكيف، كبالتالي فإف اليدؼ 
األساسي لمتسكيؽ التقميدم كالتسكيؽ األخضر ىك التأثير عمى القرار الشرائي لممستيمؾ، لكف 
يبدك تأثير التسكيؽ األخضر كاضحان لدل المستيمؾ الكاعي المدرؾ لطريقة الشراء كأىمية المنتج 

نصت مبادئ األمـ المتحدة لحماية خضر بالنسبة لصحتو كصحة األجياؿ القادمة3 حيث األ
المستيمؾ عمى حؽ المستيمؾ في الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة عف تأثير المنتجات كالخدمات 

كما دعت األمـ المتحدة إلى تشجيع كتطكير استخداـ المنتجات المأمكنة مف حيث  ،عمى البيئة 
مع مراعاة اآلثار المترتبة عمى دكرة حياتيا الكاممة كتشجيع برامج إعادة التدكير الطاقة كالمكارد 

 (3ٓـ، ص َُُِ)عبد،  ت كشراء المنتجات المعاد تدكيرىالمنفايا

، فأطمؽ عميو العمماء التسكيؽ األخضر أخالقياتو كأصبح يتميز بمكف آخر كما تطكر حتى في
(Green Marketing)لمسؤكلية االجتماعية كاألخالقية لمتسكيؽ3كيأتي ، كىك ترجمة لمتطمبات ا

العمـ ىذا المنيج التسكيقي متزامنا مع حماية حقكؽ المستيمؾ كنيجيا حكؿ العالـ، كمثؿ ىذا 
ذات تكجو بيئي ، كييدؼ إلى تطكير أداء منظمات األعماؿ لتكف ييدؼ إلى حماية حقكؽ الناس

كمع تطكر منظمات األعماؿ،  3(ُـ، ص َُِٔ)السحيمي،  (Environmentalismآمف )
عديد مف المنظمات الككعي المستيمكيف بالمنتجات كاالتجاه نحك المنتجات صديقة البيئة اىتمت 

 كالشركات بالتسكيؽ األخضر، كأصبحت تمارس كافة استراتيجياتو كفؽ مزيج تسكيقي متكامؿ3

قيؽ أكبر أثر عمى المخططة لتح األنشطةكالمزيج التسكيقي األخضر يطمؽ عمى مجمكعة مف 
المستيمؾ كتحقيؽ الربح، فيك مجمكعة مف األدكات التسكيقية التي تستخدميا المنظمة لتحقيؽ 

، األخضر أىدافيا التسكيقية مف استمرارية كنمك كمنافسة، كيتضمف أربع عناصر رئيسية: المنتج
 3(Kotler, 2002, p. 143)األخضر ، كالتركيج األخضر ، كالمكافاألخضر كالسعر



 

3 

 

أك المنتجات البيئية أك المنتجات (GreenProducts) ستخدـ مصطمحات المنتجات الخضراءكت
ذات الكعي البيئي لكصؼ المنتجات التي تعمؿ عمى حماية أك تحسيف البيئة الطبيعية كذلؾ عف 

نتاج  قؿ ما يمكف مف أطريؽ حفظ الطاقة كالمكارد كمنع أك خفض استعماؿ المكاد الضارة كا 
 أك النفايات كتدكـ لفترة حياة طكيمة كقابمة إلعادة التدكير بعد نياية عمرىا االفتراضي االنبعاث

(Tiwari, 2016, p. 353) 

بتزايد الكعي البيئي الذم لو ما يبرره، فتزايد المشكالت  اتسمت العقكد الماضية كعقدنا الحاليكقد 
 &Kotler) لدكلي االقتصادمالبيئية التي اجتاحت العالـ كما زالت، فضالن عف االنفتاح ا

Armstrong , 2005) ،كتحكؿ العالـ نتيجة لمتطكرات التقنية إلى ما يشبو القرية الصغيرة ،
جعؿ مف مسألة التحسس تجاه المشكالت البيئية أمران كاقعان ال يقبؿ الشؾ، مما دفع العديد مف 

ؿ اىتماميا باتجاه حماية  ؛المتخصصيف كالباحثيف في البحث عف حمكؿ كأساليب إدارية تركز جي
البيئة الطبيعية كمككناتيا، كمف ىذه التكجيات ظير التسكيؽ األخضر كمنيج فمسفي معاصر 
يسعى باتجاه إيجاد حالة المكاءمة بيف تكجيات األطراؼ المساىمة في عمميات اإلنتاج كالتسكيؽ 

كأشار .فمسفة التسكيؽ األخضر بما يحقؽ ميزة تنافسية لممشركعات الساعية إلى تطبيؽ مضاميف
إلى أف التسكيؽ األخضر رغـ المزايا التي يتمتع بيا إلى  (Hasan& Ali, 2015حسف كعمي )

أنو كاجو تحديات مختمفة، لذا كاف جديران بالبحث كالتطكير، كأكرد الباحثاف أف أىـ ىذه التحديات 
ماؿ لكسب ركات كمنظمات األعىي اإلعالنات المضممة كالكعكد الكاذبة التي قدمتيا بعض الش

 &Hasan) عزكؼ بعض المستيمكيف عف المنتجات الخضراءثقة المستيمؾ، مما تسبب في 

Ali, 2015, p. 464) ، الكقكؼ عمى تأثير عناصر المزيج  الدراسة الحاليةكبالتالي تحاكؿ
 التسكيقي األخضر عمى سمكؾ كاتجاىات كثقافة المستيمؾ البيئية3

 .الدراسة وأسئمتياأوًل: مشكمة 

بأف الثقافة الخضراء في قطاع غزة الزالت  مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة الحظت
منخفضة مقارنة بدكؿ العالـ، كأف ثقافة المستيمؾ تتجو نحك سعر السمعة كجكدتيا كشكميا 

، ـ(َُِٓحسب ما أشارت نتائج دراسة )نسيبة،  الخارجي أكثر مف الجكانب المتعمقة بالبيئة
ـ( عمى أىمية تبني فمسفة التسكيؽ األخضر في رفع َُِّكذلؾ أكدت نتائج دراسة )قاجة، 
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ـ( َُِْ؛ كذلؾ أكدت نتائج دراسة )حمكدة، الكعي البيئي، كتحسيف األداء البيئي لممؤسسات
التسكيقي لدل المنشآت الصناعية، بأف ىناؾ عالقة بيف تبني مفيكـ التسكيؽ األخضر كاألداء 

ـ( عمى كجكد دكر لمتسكيؽ األخضر في َُِٔكفي السياؽ نفسو أكدت نتائج دراسة )أبك مريـ، 
( فأكدت عمى Yazdainfard& Mercy, 2011؛ أما دراسة )زيادة تنافسية منظمات األعماؿ

كشعكران مف 3 البيئة أف تأثير التسكيؽ األخضر ينعكس عمى جانباف؛ كىما رضا العمالء، كسالمة
المستيمؾ  مدل كعي كثقافة كسمكؾ عمىالتعرؼ البد مف  بأىمية التسكيؽ األخضر كافالباحثة 

 أثرما التالي:  يكاتجاىاتو البيئية الخضراء، لذا تنحصر مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس
من وجية نظر  التسويق األخضر عمى سموك المستيمك نحو المنتج األخضر في قطاع غزة

 ؟الجامعة اإلسالمية األكاديميين واإلداريين في

 مجمكعة مف األسئمة الفرعية كذلؾ عمى النحك اآلتي: يكينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس
 ما كاقع عناصر المزيج التسكيقي األخضر كما يتصكرىا المستيمؾ؟ 3ُ
 ما مدل كعي المستيمؾ بالمنتجات الخضراء؟ .2

 البيئية؟ما مستكل ثقافة المستيمؾ  3ّ
 ما اتجاىات المستيمؾ البيئية؟ 3ْ
 ما كاقع سمكؾ المستيمؾ البيئية؟ 3ٓ
 عمى سمكؾ المستيمؾ البيئية؟األخضر ما أثر عناصر المزيج التسكيقي  3ٔ
( فػػػي اسػػػػتجابات α≤ 0.05ىػػػؿ تكجػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػػائية عنػػػد مسػػػػتكل داللػػػة ) 3ٕ

المزيج التسكيقي األخضر عمى سمكؾ المستيمؾ البيئيػة تعػزل لمتغيػرات:  أثرالمبحكثيف حكؿ 
 ؟كمكاف اإلقامةالجنس، كالعمر، كالمستكل التعميمي، 

 .ثانيًا: متغيرات الدراسة

انطالقان مف مشكمة الدراسة كأسئمتيا تـ تحديد المتغيرات المستقمة كالتابعة كالضابطة لمدراسة 
 التالي:الحالية كما ىك مبيف بالشكؿ 
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 (: نموذج متغيرات الدراسة8)شكل 

، كدراسة (َُِْ)حمكدة، (، كدراسة َُِّجرد بكاسطة الباحثة في ضكء الدراسات السابقة مثؿ دراسة )قاجة، 
 (Tiwari, 2016ـ(، كدراسة )َُِٔ)أبك مريـ، 

 .ثالثًا: فرضيات الدراسة

لعناصػر المػزيج ( α≤ 0.05يكجػد أثػر ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ): األولـىالفرضـية 
 التسكيقي األخضر عمى كعي المستيمؾ بالمنتجات الخضراء3

( لعناصػر المػزيج α≤ 0.05يكجػد أثػر ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ): الثانيـةالفرضـية 
 التسكيقي األخضر عمى ثقافة المستيمؾ البيئية3

( لعناصػر المػزيج α≤ 0.05يكجػد أثػر ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ): الثالثـةالفرضـية 
 التسكيقي األخضر عمى اتجاىات المستيمؾ البيئية3

 المتغير التابع المتغير المستقل

 عناصر المزيج التسويقي األخضر

 سموك المستيمك البيئية

 المتغيرات الشخصية الضابطة
 مكان اإلقامة –المستوى التعميمي  –العمر  –الجنس 

 المكان األخضر

 المنتج األخضر

 التسعير األخضر

 الترويج األخضر
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( لعناصػر المػزيج α≤ 0.05يكجػد أثػر ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ): الرابعـةالفرضـية 
 التسكيقي األخضر عمى سمكؾ المستيمؾ البيئية3

( فػػي α≤ 0.05)ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة : الخامســةالفرضــية 
المػػزيج التسػػكيقي األخضػػر عمػػى سػػمكؾ المسػػتيمؾ البيئيػػة تعػػزل  أثػػراسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ 

 3كمكاف اإلقامةلمتغيرات: الجنس، كالعمر، كالمستكل التعميمي، 

 .رابعًا: أىداف الدراسة

 -في ضكء مشكمة الدراسة كأسئمتيا كمتغيراتيا فإف الدراسة تسعى إلى تحقيؽ ما يمي:

 3كاقع عناصر المزيج التسكيقي األخضر كما يتصكرىا المستيمؾعرؼ إلى الت 3ُ
 كعي المستيمؾ بالمنتجات الخضراء3 مدل الكشؼ عف 3ِ
 بياف مستكل ثقافة المستيمؾ البيئية3 3ّ
 تحديد اتجاىات المستيمؾ البيئية3 3ْ
 التعرؼ إلى كاقع سمكؾ المستيمؾ البيئية3 3ٓ
سػػػمكؾ كعػػػي كثقافػػػة كاتجاىػػػات ك عمػػػى األخضػػػر أثػػػر عناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقي التعػػرؼ إلػػػى  3ٔ

 المستيمؾ البيئية3
كعػي المزيج التسكيقي األخضػر عمػى  أثرفي استجابات المبحكثيف حكؿ الكشؼ عف الفركؽ  3ٕ

سػػػػمكؾ المسػػػػتيمؾ البيئيػػػػة تعػػػػزل لمتغيػػػػرات: الجػػػػنس، كالعمػػػػر، كالمسػػػػتكل كثقافػػػػة كاتجاىػػػػات ك 
 3مكاف اإلقامةالتعميمي، ك 

 .خامسًا: أىمية الدراسة

 (: أىمية نظرية.8)

  تعتبػػػػر الدراسػػػػة ميمػػػػة ككنيػػػػا تتعمػػػػؽ بالتسػػػػكيؽ األخضػػػػر ككعػػػػي المسػػػػتيمؾ كاتجاىاتػػػػو نحػػػػك
المنتجػػات الخضػػراء، خاصػػة كأنيػػا السػػبيؿ األمثػػؿ لمحفػػاظ عمػػى صػػحة اإلنسػػاف، كالبيئػػة التػػي 

 يعيش فييا3
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 المجتمػػع  ت التػػي تكاجػػوأىميػػة الدراسػػة فػػي أنيػػا تسػػاىـ فػػي عػػالج العديػػد مػػف التحػػديا تكمػػف
أصػػبح التكجػػو السػػميـ نحػػك البيئػػة كالمنتجػػات الخضػػراء التػػي تحػػافظ عمػػى حيػػث ، الفمسػػطيني

 البيئة ضركرة ممحة3
  بالشػػركات  الزبػػائفتبنػػي التسػػكيؽ األخضػػر كاالعتمػػاد عمػػى منتجػػات صػػديقة لمبيئػػة يزيػػد ثقػػة

أمػػػران  يجعػػػؿ دراسػػػة التسػػػكيؽ األخضػػػر كعناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقيالػػػذم كالمنظمػػػات، األمػػػر 
 ميمان3

  عمػػػى  –فػػػي حػػػدكد عمػػػـ الباحثػػػة  –تكمػػػف أىميػػػة الدراسػػػة فػػػي ككنيػػػا مػػػف المحػػػاكالت األكلػػػى
بالمنتجػػػات  كسػػػمكؾ المسػػػتيمؾالتسػػػكيؽ األخضػػػر عناصػػػر المسػػػتكل المحمػػػي التػػػي تػػػربط بػػػيف 

 3كثقافتو كاتجاىاتو ككعيو البيئيالخضراء 
 ت اإلدارة كالتسػكيؽ، حيػث تقػدـ الدراسػة تفيد نتائج الدراسة الحالية البػاحثيف كالميتمػيف بمجػاال

 إطاران نظريان كميدانيان يثرم المكتبة الفمسطينية بما يفتح آفاقان لدراسات مستقبمية3
  تثػػػػرم الدراسػػػػة معػػػػارؼ الباحثػػػػة حػػػػكؿ التسػػػػكيؽ األخضػػػػر كعناصػػػػره كانعكاسػػػػو عمػػػػى سػػػػمكؾ

الخضراء، بما ينعكس عمى  المستيمؾ كاالتجاه كالثقافة البيئية، كما يزيد ميكليا نحك المنتجات
 صحة الباحثة كحرصيا عمى تقديـ أفضؿ التكصيات بما يعزز سالمة البيئة في قطاع غزة3

 (: أىمية تطبيقية.7)

  حيػث تقػدـ الدراسػة فػي قطػاع غػزة؛ تفيد نتائج الدراسة إدارة التسكيؽ في منظمات األعماؿ قد
 التسكيؽ األخضر3تكصيات كسبؿ يمكف مف خالليا تفعيؿ استراتيجيات 

  حيػػث  فػػي قطػػاع غػػزة؛ تفيػػد نتػػائج الدراسػػة صػػناع القػػرار كالقػػائميف عمػػى منظمػػات األعمػػاؿقػػد
تكضح ليػـ تػأثير اسػتخداـ المػزيج التسػكيقي األخضػر عمػى سػمكؾ كاتجاىػات المسػتيمؾ، ممػا 
يتيح ليـ اتخاذ قرارات في مجاؿ تبني التسػكيؽ األخضػر، كسػبؿ التػأثير فػي سػمكؾ المسػتيمؾ 

 قراراه الشرائي3 اتخاذك 
  تفيػػػػد نتػػػػائج الدراسػػػػة الحاليػػػػة المؤسسػػػػات التربكيػػػػة، حيػػػػث تطػػػػرح مكضػػػػكع يتعمػػػػؽ بػػػػالمنتج قػػػد

األخضػػػر، كسػػػبؿ تعزيػػػز سػػػمكؾ كاتجاىػػػات المسػػػتيمؾ البيئيػػػة، كىػػػذا يفيػػػدىـ فػػػي طػػػرح بػػػرامج 
 كمكضكعات تعزز التكجو نحك البيئة في مجاالت التسكيؽ كاالستيالؾ3
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 .الدراسةسادسًا: مصطمحات 

 التسويق األخضر.

مػػدخؿ نظػػامي متكامػػؿ ييػػدؼ إلػػى التػػأثير فػػي تفضػػيالت الزبػػائف بصػػكرة تػػدفعيـ نحػػك التكجػػو إلػػى 
طمػػب منتجػػات غيػػر ضػػارة كتعػػديؿ عػػاداتيـ االسػػتيالكية بمػػا ينسػػجـ مػػع متطمبػػات البيئػػة، كتقػػديـ 

مػع تحقيػؽ أربػاح لممؤسسػة )البكػرم  ،كحمايػة البيئػة ،منتجات محصػمتيا النيائيػة حمايػة المسػتيمؾ
 (3ْٕـ، ص ََِٕكالنكرم، 

كتعػػرؼ الباحثػػة التسػػكيؽ األخضػػر بأنػػو اتجػػاه متكامػػؿ مػػف الممارسػػات التسػػكيقية ىدفػػو األساسػػي 
المنتجات الخضػراء، كتقػديـ منتجػات صػديقة  نحكتعديؿ كعي كثقافة كاتجاىات كسمكؾ المستيمؾ 

 لمبيئة3

 المزيج التسويقي األخضر:

رؼ المزيج التسكيقي عمى أنو مجمكعة مف األنشطة التسكيقية المتكاممة كالمترابطة كالتي تعتمد ييع
عمػػػى بعضػػػيا الػػػبعض بغػػػرض أداء الكظيفػػػة التسػػػكيقية كتحقيػػػؽ أىػػػداؼ المنشػػػأة، كتصػػػنؼ ىػػػذه 

 ، كالسػعراألخضػر )المنػتجاألخضر تسمى عناصر المزيج التسكيقي األنشطة إلى أربعة عناصر 
 (3ِْـ، ص ََِٗ( )الشرماف كعبد السالـ، األخضر ، كالتركيجاألخضر تكزيع، كالاألخضر

العناصػػػػر  مػػػػف مجمكعػػػػةعمػػػى أنػػػػو المػػػػزيج التسػػػػكيقي األخضػػػػر  كممػػػا ذكػػػػر سػػػػابقان يمكػػػػف تعريػػػؼ
كالمكاف كالتي ينحدر عػف كػؿ منيػا مجمكعػة مػف  ،كالتركيج ،كالتسعير ،التسكيقية المتمثمة بالمنتج

مباشػػر كمنسػػجـ  تػػأثير ذاتا كأنشػػطتي العناصػػر األنشػطة التسػػكيقية المناسػػبة، عمػػى أف تكػػكف ىػػذه
مػف حيػث االسػتغالؿ األمثػؿ  ؛ المسؤكلية االجتماعية كالبيئية لممنشأة لمدخؿ الخاصة المبادئ مع

 3كالحافظ عمى البيئة كمكاردىا ،لممكارد

 المستيمك البيئي:وعي 

إدراؾ المسػػػتيمؾ لممعرفػػػة البيئيػػػة المتعمقػػػة بمشػػػكالت البيئػػػة كمكاردىػػػا كأىػػػـ القضػػػايا البيئيػػػة عمػػػى 
ميػػػارات كقػػػيـ كاتجاىػػػات كقػػػيـ نحػػػك البيئػػػة بغيػػػة المسػػػتكل المحمػػػي كاإلقميمػػػي كالعػػػالمي، كاكتسػػػاب 
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كالمحافظػة عمييػا  ،مف جيػةالتفاعؿ االيجابي معيا، كالمحافظة عمييا بما يتفؽ كحاجاتو المختمفة 
 3(ُٕ ـ، صَُِِمف جية أخرل )برىكـ، 

دراؾ  كتيعػػرؼ الباحثػػة كعػػي المسػػتيمؾ البيئػػي عمػػى أنيػػا إدراؾ المسػػتيمؾ لكافػػة القضػػايا البيئيػػة، كا 
 3مكاردىاك  أىمية التكجو االيجابي نحك البيئة كمككناتيا

 ثقافة المستيمك البيئية:

نمط متكامؿ مف المعرفة، كاالعتقاد، كالسػمكؾ، كالتفكيػر، كالػتعمـ ثقافة المستيمؾ البيئية عبارة عف 
 (Schiffman, 2012, p. 443عند اقتناء المنتجات كالخدمات) القائـ عمى أسس بيئية

كتيعرؼ الباحثة ثقافة المستيمؾ البيئية عمى أنيا مجمكعة المعارؼ كأنماط التفكير، كالفيػـ العميػؽ 
 صديقة البيئة كالعمؿ الجاد عمى البحث عنيا3حكؿ اختيار المنتجات الخضراء 

 اتجاىات المستيمك البيئية:

االتجػػػاه عبػػػارة عػػػف اسػػػتعداد نفسػػػي تظيػػػر محصػػػمتو فػػػي كجيػػػة نظػػػر الفػػػرد حػػػكؿ مكضػػػكع مػػػف 
المكضػػػكعات سػػػكاء أكػػػاف اجتماعيػػػان، أك اقتصػػػاديان، أك سياسػػػيان، أك حػػػكؿ قيمػػػة مػػػف القػػػيـ كػػػالقيـ 

ماعيػػة، أك حػػكؿ جماعػػة مػػا، كيعبػػر عػػف ىػػذا االتجػػاه تعبيػػران لفظيػػان، الدينيػػة، أك الجماليػػة، أك االجت
بالمكافقة أك الرفض، كيمكف قياسو بإعطاء درجػة لممكافقػة أك المعارضػة، أك المحايػدة )أبػك النيػؿ، 

 (3ّْٓـ، ص ََِٗ

بأنيا تكجو ثابت نسبيان يظير في كجية نظر المسػتيمؾ تعرؼ الباحثة اتجاىات المستيمؾ البيئية ك 
التي ال تؤثر سمبان عمى مككنات البيئة، كالشعكر بأىميتيا كاالعتماد عمى ك المنتجات الخضراء نح

 المنتجات الخضراء عند اتخاذ القرارات الشرائية3

 سموك المستيمك البيئية:

التصرفات التي تصدر عف األفراد، كىي مرتبطة بشراء مف مجمكعة ييعرؼ سمكؾ المستيمؾ بأنو 
كعممٌية اتخاذ القرار، فيحتاج األفراد إلى البحث عف معمكمات عف المنتجات  ،السمع كالخدمات

 3(Shabani et. al,2013, p. 1882) كالمقارنة بينيا كالتحدث مع مكظفي المبيعات
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المستيمؾ عند  ات الذم يقكـ بياالتصرفبأنو مجمكعة مف كتيعرؼ الباحثة سمكؾ المستيمؾ البيئية 
شب اع حاجاتو بالمنتجات الخضراء بعد جمع المعمكمات حكليا كالتأكد أنيا اتخاذ قرار الشراء، كا 

 صديقة لمبيئة3

 المنتجات الخضراء:

ىي تمؾ المنتجات التي تمبي حاجات المستيمؾ كتمقى القبكؿ االجتماعي، كيتـ إنتاجيا بطريقة 
 3(Peattie, 1995, p. 28مستدامة )

جميع المنتجات التي تمبي حاجات المستيمؾ كتعرؼ الباحثة المنتجات الخضراء عمى أنيا 
 إنتاجيا؛ دكف إلحاؽ األضرار بالبيئة كمكاردىا، كيتحقؽ في  كتحقؽ لو المنفعة المطمكبة

 االستغالؿ األمثؿ لممكارد كالطاقة3

 .سابعًا: حدود الدراسة

التسويق األخضـر عمـى سـموك  أثر"اقتصرت الدراسة عمى الكشؼ عػف  الحدود الموضوعية: -ُ
 3"المستيمك نحو المنتج األخضر في قطاع غزة

أجريػػػػػػت الدراسػػػػػة بدايػػػػػة الفصػػػػػؿ الدراسػػػػػػي الثػػػػػاني مػػػػػف العػػػػػاـ الجػػػػػػامعي  الحـــــدود الزمنيـــــة: -ِ
 ـ(3َُِٕ/َُِٔ)

 اقتصرت الدراسة عمى محافظات قطاع غزة3 الحدود المكانية: -ّ
في الجامعة ( كاإلدارييف )األكاديمييفف طبقت الدراسة عمى عينة مف العاممي الحدود البشرية: -ْ

 اإلسالمية بغزة3



 

 

 

 
 
 

 الفصـــل الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة
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 لمدراسة طار النظرياإل: الفصل الثاني
 -تمييد:

عمى عدة جكانب لدل المستيمؾ، حيث األخضر تتناكؿ الدراسة تأثير عناصر المزيج التسكيقي 
حددت الباحثة ىذه الجكانب بكعي كسمكؾ كثقافة المستيمؾ كاتجاىاتو البيئية، لذا تـ تقسيـ الفصؿ 

ما يتناكؿ المبحث الثاني بينيتناكؿ المزيج التسكيقي األخضر، الثاني إلى مبحثيف؛ األكؿ 
 المستيمؾ البيئي3

 .ضرالمبحث األول: المزيج التسويقي األخ

المزيج التسكيقي األخضر عبارة عف األدكات كالعناصر التسكيقية التي يسعى المسكقكف إلى 
تحقيؽ التكامؿ كاالندماج فيما بينيا مف أجؿ خدمة السكؽ المستيدؼ، كتحقيؽ أىداؼ المؤسسة 
ط كعدـ اإلضرار بالبيئة الطبيعية، كفي ظؿ الكعي البيئي لدل العديد مف المستيمكيف كزيادة نشا

الحركات االستيالكية كظيكر المستيمكيف الخضر أصبح المستيمؾ محكر تطكير المنتجات 
الخضراء، كتعتبر المنتجات الخضراء عنصر ميـ في المزيج التسكيقي الفعاؿ، فتطكر مفيـك 
التسكيؽ األخضر أدل بالمسكقيف إلى إعادة النظر في مفيكـ المنتج مف خالؿ مراعاة المسئكلية 

المسئكلية عمى تقميؿ النفايات كالحد مف ه األنشطة اإلنتاجية، كتعتمد ىذ البيئية في
 3(Schiffman, 2012, p. 36)التمكث

كما أف السعر كالقرارات المتعمقة بو تعتبر مف أصعب القرارات التي تكاجو رجاؿ التسكيؽ، ألنو 
أخرل، كلجعؿ يجب أف يأخذ بعيف االعتبار المستيمؾ مف جية كالتكاليؼ البيئية مف جية 

المنتجات في متناكؿ المستيمكيف الحالييف كالمرتقبيف يتـ االعتماد عمى نظاـ تكزيعي يسيؿ تدفؽ 
المنتجات بالكيفية كالكمية المناسبة، كالتركيج األخضر ىك أحد أىـ العناصر التسكيقية لمتعريؼ 

قناعو، كيتـ استخداـ عناصر المزيج  التركيجي، كاإلعالف بالمنتجات كالتكاصؿ مع المستيمؾ كا 
 3(Shabani et. al, 2013, p. 1888)كالعالقات العامة كالممصقات البيئية

كجاء التسكيؽ األخضر ترجمة لمتطمبات المسؤكلية االجتماعية كاألخالقية لمتسكيؽ، كخرج إلى 
، (ّٗٔـ، ص َُُِ)مقرم، النكر كاستجابة لمتحديات البيئية التي تزايدت في اآلكنة األخيرة 
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ية المستيمؾ، كظيكر المنظمات حمايأتي التسكيؽ األخضر متزامنان مع االىتماـ العالمي بك 
اليادفة لحماية البيئة؛ حيث يتمحكر التسكيؽ األخضر حكؿ التزاـ منظمات األعماؿ بالتعامؿ مع 

كضمف السمع صديقة البيئة، كالقياـ بأنشطة تسكيقية في إطار االلتزاـ القكم بالمسؤكليات البيئية 
 (Pride & Ferrell, 2003, p. 1783ضكابط محددة لحماية البيئة كعدـ الحاؽ األضرار بيا )

كظير التسكيؽ األخضر نتيجة تنامي جماعات الدفاع عف البيئة، كالمشكالت البيئية التي ظيرت 
 3(Sarkar, 2012, p. 120؛ إضافة إلى عكامؿ تتعمؽ بمتطمبات العكلمة )في اآلكنة األخيرة

و بمنأل عف األخطار كالككارث كاألمراض، يرتبط ارتباطان ئكبقارفاىية اإلنساف كتعتقد الباحثة أف 
كثيقان بيئتو كبحسف تعاممو معيا، كلذلؾ فإف مفيـك البيئة قد حظي بنصيب كافر مف اىتماـ 
المختصيف كالباحثيف، كذلؾ إلدراكيـ بخطكرة ما قد يتعرض لو اإلنساف مف جراء إساءتو 

كبالتالي فإف حماية البيئة أصبحت حاجة ممحة نظران لتفاقـ المشكالت البيئية في اآلكنة يئة3لمب
األخيرة في ظؿ التقنيات المتعددة التي أثرت في البيئة سمبان، كفي حقيقة األمر فإف مظاىر 
 التمكث البيئي انعكست سمبان عمى حياة اإلنساف كصحتو، لذا أطمقت العديد مف الحمالت كأقيمت

في ك عديد مف المؤتمرات مف أجؿ الحد مف مظاىر التمكث البيئي كمشكالت البيئة المعاصرة، 
( تـ التأكيد عمى أىمية دراسة العمكـ البيئية، كأكدت نتائج ُٖٔٗمؤتمر اليكنسكك في فارنا عاـ )

( عمى فكرة التكامؿ بيف العمـك المختمفة ُٖٕٗمؤتمر اليكنسكك الثالث في نايميجف بيكلندا عاـ )
ؤتمر ركشيمكيكف كالصناعة، بينما أكد م اإلنتاجكالمداخؿ البيئية في كافة مجاالت الحياة كمنيا 

بسكيسرا عمى أىمية إدخاؿ بعض المفاىيـ البيئية لممناىج الدراسية المختمفة، كبعدىا تكالت 
المؤتمرات الدكلية التي أكدت عمى أىمية تدريس المفاىيـ البيئية كتعزيز الكعي كالثقافة البيئية 

كغيرىا ىذه المؤتمرات  ككاف نتائج لدل أفراد المجتمع، كذلؾ عبر آليات كاستراتيجيات مختمفة3
ظيكر ما يعرؼ بالمنتجات الخضراء، كنادت المؤسسات الدكلية بتبني التسكيؽ األخضر كظاىرة 

 كنحك المنتجات صديقة البيئة3 ،لتسكيؽ المنتجات الخضراء كتكعية المستيمؾ بالتكجو نحك البيئة

 .ق األخضريالتسو  مفيومأوًل: 

يقي خاص بمنظمة معينة، ييدؼ إلى خمؽ تأثير يعبر التسكيؽ األخضر عف أم نشاط تسك 
 (Stanton, 2003, p. 1293إيجابي أك إزالة التأثير السمبي لمنتج معيف عمى البيئة )
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كذلؾ ييعرؼ التسكيؽ األخضر عمى أنو عممية تطكير كتسعير كتركيج منتجات ال تمحؽ أم 
 (3ِِٓـ، ص ََِٔضرر بالبيئة الطبيعية )البكرم، 

مثؿ  يةاألخضر ىك ممارسة األنشطة التسكيقية ضمف التزاـ قكم بالمسؤكلية البيئؽ يالتسك ك 
)برني  ، كالتركيج ليا ضمف ىذا اإلطاربالتعامؿ بالسمع الصديقة لمبيئة فقطااللتزاـ 
 3(ِّٗ ـ، صََِٗكمشرم،

التسكيؽ األخضر عمى أنو جميع أنشطة المنظمة ( Awan&Raza)كعىرىؼى كؿ مف أكاف كرضا 
قد يككف ليا تأثير إيجابي عمى البيئة سكاء عمى المدل القصير أك المدل التي 
 3(Awan&Raza, 2010, p. 17)الطكيؿ

كيرل البكرم أف التسكيؽ األخضر يقكـ في جكىره عمى تقديـ مزيج تسكيقي )منتج، كتسعير، 
 (3َِّـ، َُُِلمبيئة كعناصرىا )البكرم،  أضراركتكزيع، كتركيج( دكف 

( التسكيؽ األخضر بأنو عممية دراسة النكاحي اإليجابية، AMAة األمريكية )كتعرؼ الجمعي
ـ، َُِْكالسمبية لألنشطة التسكيقية، كأثرىا في تمكث البيئة كاستنفاذ الطاقة الطبيعية )سعادم، 

 (3ُٖٗص 

األخضر نشاط مكجو خاص جاءت متفقة عمى أف التسكيؽ فإنيا التعريفات السابقة  كمف
بمنتجات خالية مف البيئة، عدا تعريؼ البكرم كالذم عرفو انطالقان مف عناصر المزيج التسكيقي 

بالبيئة، كتستخمص الباحثة مف التعريفات السابقة أف التسكيؽ األخضر  اإلضراركممارستيا دكف 
عف عمميات تطكير  نشاط يستيدؼ تكعية المستيمؾ بالمنتجات صديقة البيئة، كيعبر أيضان 

ال تحدث ضرران بالبيئة كعناصرىا3 كبناءن عمى ذلؾ فإف التسكيؽ  كتسعير كتركيج المنتجات التي
تيدؼ إلى تحقيؽ التزاـ منظمات األعماؿ بتقديـ منتجات غير  ةاألخضر عممية منظمة مستمر 

 ضارة بالبيئة، كتسكيقيا لممستيمكيف بطرؽ ككسائؿ تسكيقية جيدة3

 ر.األخض التسويقي المزيجمفيوم ثانيًا: 

 تعمؿ التي كالعناصر التسكيقية األدكات مف مجمكعةالمزيج التسكيقي األخضر بأنو يعرؼ 
 كتحقيؽ السكؽ المستيدؼ خدمة جؿأ مف كذلؾ بينيا كاالندماج التكامؿ تحقيؽ عمى المنظمة
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كااللتزاـ بحمايتيا )حمكدة، ، البيئة الطبيعيةأم مف عناصر ب اراإلضر  عدـ مع المنظمة أىداؼ
 (3ّّـ، ص َُِْ

سماعيؿكعرؼ البكرم  ( المزيج التسكيقي األخضر عمى أنو عممية تتضمف ٓٔـ، ص َُِٔ) كا 
التخطيط، كالتنفيذ، كالتسعير، كالتركيج، كالتكزيع لألفكار كالسمع كالخدمات صديقة البيئة لخمؽ 
التبادالت التي تمبي األىداؼ الفردية كالتنظيمية في ضكء التكجيات الفمسفية لمفيكـ المسؤكلية 

 ة عمى البيئة كمكاردىا3االجتماعية كالمحافظ

 ةالتسكيقي( المزيج التسكيقي األخضر عمى أنو مجمكعة السياسات ـَُِٔكما عرؼ جماؿ)
كالمتعمقة بالمنتج كتسعيره كتركيجو كتكزيعو، باإلضافة إلى كافة اإلجراءات كالعمميات كاألنشطة 

كالرغبات البيئية، بما سكاؽ ذات التطمعات اسات كالمكجية أساسان إلى األالمتضمنة في ىذه السي
 يعمؿ عمى تمبية ىذه التطمعات كتحقيؽ أىداؼ المؤسسات3

أف المزيج التسكيقي األخضر ىك مجمكعة مف األدكات كالعناصر التسكيقية كىي المنتج  كمف ثـ
كتسعيره كتركيجو كتكزيعو التي تعمؿ المنظمة عمى تحقيؽ التكامؿ كاالندماج بينيا كذلؾ مف أجؿ 

 المنظمة مع عدـ اإلضرار بالبيئة الطبيعية3 تحقيؽ أىداؼ

 .أبعاد التسوق األخضرثالثًا: 

 ا.تقميمي أو النفايات مفيوم إلغاء(: 8)

إف عدـ كفاءة العمميات اإلنتاجية يتسبب في الغالب في تقديـ منتجات تالفة أك غير قابمة 
المؤسسات اليكـ التركيز لالستخداـ كعمى ىذا األساس فإنو مف المياـ الرئيسية التي تقع عمى 

عمى رفع مستكل كفاءة العمميات اإلنتاجية كذلؾ لتقميؿ المنتجات غير الصالحة لالستعماؿ 
كالنفايات كتجنب عناء البحث عف كيفية التخمص منيا، كلقد شرعت العديد مف الحككمات 

فرضت بعض  القكانيف مف أجؿ الحد مف التمكث الناتج بسبب نفايات العمميات اإلنتاجية، فقد
دكؿ النامية، مبدأ الضرائب كالغرامات عمى التمكث الذم تقـك بو المؤسسات خاصة في بعض ال

" ففي السبعينات أقرت منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية كقد تغير OECD" مف يمكث يدفع
، حيث المفيـك التقميدم في التعامؿ مع النفايات كبقايا الصناعة كاإلنتاج ضمف التسكيؽ األخضر
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نتاج منتجات بدكف نفايات أك نفايات قابمة لمتدكير بدال مف البحث  أصبح التركيز عمى تصميـ كا 
عف كيفية التخمص منيا، كذلؾ برفع كفاءة العمميات اإلنتاجية، فبدؿ التفكير في كيفية التخمص 

 3(ٕٕص ـ، َُِْ)عبد النعيـ، ي كيفية التقميؿ منيا أك إلغائيامف النفايات يتـ التفكير ف

لقد تغير المفيكـ التقميدم في التعامؿ مع النفايات كبقايا الصناعة ضمف التسكيؽ كيمكف القكؿ 
نتاج سمع بدكف نفايات أك بالحد األدنى بدال مف  األخضر، حيث أصبح التركيز عمى تصميـ كا 

ما  كيفية التخمص منيا، كذلؾ مف خالؿ رفع كفاءة العمميات اإلنتاجية أم أف الميـ ىك ليس
 .يجب أف نفعمو بالنفايات، بؿ كيؼ ننتج سمعا بدكف نفايات

 3المنتج مفيوم تشكيل إعادة(: 7)

البيئي، بحيػث يعتمػد اإلنتػاج بشػكؿ كبيػر عمػى  لتزاـااليتمثؿ في مكاكبة تكنكلكجيا اإلنتاج لمفيـك 
مػػكاد خػػاـ غيػػر ضػػارة بالبيئػػة، كاسػػتيالؾ الحػػد األدنػػى منيػػا، فضػػالن عػػف ضػػركرة تػػدكير المنتجػػات 

كخاصػػة المعمػػرة منيػػا، لتعػػكد إلػػى مصػػنعيا بالنيايػػة  نفسػػيا بعػػد انتيػػاء المسػػتيمؾ مػػف اسػػتخداميا،
عادتيػػا إلػػى الصػػناعة مػػرة أخػػ رل ضػػمف حمقػػة مغمقػػة، أمػػا التغميػػؼ، فيعتمػػد حيػػث يمكػػف تفكيكيػػا كا 
 (3َُٗ، ص ـَُِٓعمى مكاد خاـ صديقة لمبيئة كقابمة لمتدكير )مقرم، 

 .وضوح العالقة بين السعر والتكمفة(: 4)

ف سعر السمعة أكىذا يعني  ؛منيا ك يككف قريبان أعكس سعر المنتج تكمفتو الحقيقية ف يأيجب 
، بما في لقيمة التي يحصؿ عمييا مف السمعةف يكازم اأ(، يجب )التكمفة الحقيقية عمى المستيمؾ

 3(ُّٓ ـ، صَُِْ)شاكر كحميد،افة الناجمة عف ككف المنتج أخضر ذلؾ القيمة المض

 .مربحاً  راً أم البيئي التوجو جعل(: 3)

لقد أدركت العديد مف المنظمات أف التسكيؽ األخضر يشكؿ فرصة سكقية قد تمنح المنظمة ميزة 
مستدامة3 في الكاقع، إف معظـ المنظمات تتنافس في السكؽ لتحقيؽ الكسب  مابكلر تنافسية 

السريع، بغض النظر عف اآلثار السمبية عمى البيئة3 كالمتمعف في المنافسة في السكؽ يدرؾ أف 
عتبر منفذان تنافسيان استراتيجيان، يمكف أف يأخذ المنظمة إلى نكع آخر مف المنافسة، كخاصة ىذا ي

مع تنامي الكعي البيئي بيف المستيمكيف كتحكليـ التدريجي إلى مستيمكيف خضر3 كمف مزايا ىذا 
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عي التكجو االستراتيجي ىك أف الييئات الرسمية كغير الرسمية تركج لمتكجيات البيئية بشكؿ طبي
كمستمر مف خالؿ أجيزة اإلعالـ المختمفة3 كفي ذلؾ مساعدة كدعـ مجاني مف ىذه الجيات 
لجيكد التركيج الخاصة بالمنظمات التي تتبنى منيج التسكيؽ األخضر، كبالتالي سيككف ىذا 

 (3َّٖ ـ، صَُُِالتكجو أمران مربحان، كخاصة عمى مستكل المدل الطكيؿ )قريشي كقدرم،

 المستيمكيف أىداؼ تحقيؽ تسعى إلى األخضر التسكيؽ فمسفةمف خالؿ ما سبؽ يتضح أف 
 مع ،لكف الربحية بتحقيؽ المسكؽ أىداؼ ،كتحقيؽ المناسب بالشكؿ كرغباتيـ ،حاجاتيـ بإشباع

 .عمييا كالمحافظة البيئة حماية ظركؼ عاةامر 

 .ضراألخ التسويق أىميةرابعًا: 

مدخالن ميمان مف مداخؿ حماية المستيمؾ كحماية البيئة التي يعيش فييا، يعد التسكيؽ األخضر 
كتكمف أىمية التسكيؽ األخضر في جانبيف األكؿ يتعمؽ بمردكده عمى سمعة كتنافسية المؤسسة، 

ية اإلنساف كصحتو كبيئتو3 املتسكيؽ األخضر مف نتائج تتعمؽ بحكالجانب اآلخر ما يحققو ا
 لتسكيؽ األخضر:كفيما يمي بياف ألىمية ا

تعبػػػر سػػػمعة المنظمػػػة عػػػف التطػػػكرات التػػػي تتبناىػػػا مجمكعػػػة  تحســـين ســـمعة المؤسســـة: 3ُ
األطراؼ المتعاممػة معيػا مثػؿ المػالؾ، العمػالء، المػكردكف، المكظفػكف، كالبنػكؾ، المنظمػات 

 3(Sarkar, 2012, p. 125) غير الحككمية، المستيمكيف، الحككمة
مف المتكقع أف يفتح منيج التسكيؽ األخضر آفاؽ جديدة، كفػرص  تحقيق الميزة التنافسية: 3ِ

سػػػكقية مغريػػػة أمػػػاـ المنظمػػػات التػػػي تمارسػػػو، ممػػػا يتػػػيح أماميػػػا المجػػػاؿ لتجنػػػب المنافسػػػة 
 التقميدية، بالتالي تحقيؽ ميزة تنافسية في السكؽ3

لمماركة  نو في ظؿ المشكالت البيئية المتزايدة فإف كالء المستيمكيفأ اكتساب حصة سوقية: 3ّ
تجػػػػات ك السػػػػكقية سػػػػكؼ يػػػػنخفض بمػػػػركر الكقػػػػت، كسػػػػكؼ يتحػػػػكؿ المسػػػػتيمككف لشػػػػراء المن

بالتػػػالي فػػػإف ىنػػػاؾ فرصػػػة أمػػػاـ المؤسسػػػات التػػػي تتبنػػػي التسػػػكيؽ العبػػػكات الصػػػديقة لمبيئػػػة ك 
 (َّـ، ص ََِٗاألخضر أف تحقؽ زيادة في حصتيا السكقية )قريشي، 
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اليب اإلنتاجيػة مرتفعػة أف اسػتخداـ األسػ يف:زيادة في تحقيق األرباح وتخفـيض فـي التكـال 3ْ
قؿ ضرر بالبيئة أك معادة التدكير، أك تكفير الطاقة مف أالتي تعتمد عمى مكاد خاـ الكفاءة ك 

 رات في التكاليؼ كيتـ تحقيؽ أرباح أكثر3ك شأنو أف يحقؽ كف
أف تبنػي المؤسسػة لمتسػكيؽ األخضػر  تحقيق األمـان فـي تقـديم منتجـات و إدارة العمميـات: 3ٓ

مف شأنو أف يجعميا تسعي دائمػان لتقػديـ مػا ىػك أفضػؿ لممسػتيمكيف الخضػر، كذلػؾ بػالتركيز 
اإلنتاجيػة ممػػا يخفػض مػػف  اتيػػاعمميعمػى إنتػاج سػػمع آمنػو كصػػديقة لمبيئػة بػػالرفع مػف كفػاءة 

 (3ٔـ، ص َُِّعمميات اإلنتاجية )قاجة، المستكيات التمؼ كالتمكث البيئي الناجـ عف 

إلى أف أىمية التسكيؽ األخضر تكمف في أنو يحدد اآلثار الضارة عمى البيئة،  نستخمصكبالتالي 
سمكؾ المستيمؾ كعي ك المنتجات التي تعتبر صديقة لمبيئة، كىذا ينعكس عمى  عفكيبحث 

 كتكجياتو نحك المنتجات البيئية3

 .راألخض التسويقي المزيج عناصرخامسًا: 

التسكيؽ األخضر فرعان ميمان مف فركع عمـ التسكيؽ، كبالتالي فإنو يختص بعناصر المزيج يعد 
التسكيقي العادم، لكف يضاؼ إلييا كممة األخضر، كالتي تعني بالجكانب البيئية بيذه العناصر، 

 -كفيما يمي بياف ليذه العناصر:

 المنتج األخضر:(: 8)

مصمـ، ك مصٌنع كفقان لمجمكعة مف المعايير التي ييعٌرؼ المنتج األخضر عمى أنو أم منتج 
تيدؼ إلى حماية البيئة، كتقميؿ استنزاؼ المكارد الطبيعية مع المحافظة عمى خصائص األداء 

 (3ِٕـ، ص َُِٓ)المكمني، 

ذاتيان؛  كالمنتج األخضر ىك ذلؾ المنتج الذم يستخدـ مكاد صديقة لمبيئة، كالتي يمكف أف تتحمؿ
و خالؿ مراحؿ دكرة حياتو لضماف بقائو ضمف االلتزاـ البيئي، كىذا يشمؿ عدـ مع ضركرة متابعت

حد األدنى مف الطاقة، كالحد األدنى مف المكاد استخداـ المكاد الحافظة الضارة، كاستخداـ ال
 الخاـ، كاستخداـ عبكات قابمة إلعادة التدكير3
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مصنعان مف مكاد معادة التدكير، أما كيمتاز المنتج األخضر بأنو غير ضار أك ساـ، كيككف غالبان 
تغميفو فيككف بالحد األدنى مف مكاد التغميؼ، كىك بذلؾ يضمف أقؿ تأثير سمبي عمى البيئة 

طٌكرة لو أف يأخذ بعيف االعتبار صحة المستيمؾ، كالقضايا تمقارنة بالبدائؿ، كعمى المنظمات الم
 3(Sarkar, 2012, p. 127)البيئية بشكؿ عاـ

خصائص المنتجات الخضراء مف مجتمع آلخر نظران الختالؼ نظرتيـ لمبيئة، كاختالؼ كتختمؼ 
ـ، َُُِ)فممكي،  طبيعة ىذه البيئة كخصائصيا، كتتميز المنتجات الخضراء بالخصائص التالية

 -:(ِٔص 

ذات منافع لمبيئة كأجيزة معالجة التمكث البيئي كالتخمص  بأنياالمنتجات الخضراء تتميز  3أ 
 3كاالنبعاثات النفايات اآلمف مف

كتكمفة بيئية مقارنة بالمنتجات المماثمة األخرل  ،قؿ أضراران تعد المنتجات الخضراء أ 3ب 
أك  ستخداـ،القابمة لمتدكير أك لمتحميؿ البيكلكجي أك إلعادة اال )كالمنتجات ذات عمب التغميؼ

 الخالي مف الرصاص(3 السيارات كاآلالت التي تستعمؿ البنزيف
لممكاد كالطاقات المتجددة  منتجات أكثر استخدامان تختص المنتجات الخضراء بأنيا  3ج 

 تستيمؾ الطاقة الشمسية3 أك المنتجات التي ،كالمنتجات الغذائية مف مكاد زراعية
 لممكاد الخطرة كالمكاد الحافظة كالكيمياكية، السمية كالنككية3 منتجات أقؿ استخدامان تعد  3د 
جانبية  كآثاران  ، تمكثان لمجكدة البيئية كأف تككف أقؿ تمفان  أكثر تحقيقان المنتجات الخضراء تعد  3ق 

 كجمعيات حماية المستيمؾ3 ،لحاجات الزبائفة كفي المقابؿ أكثر استجاب
منتجات مكجية لحاجات حقيقية خضراء لدل الزبائف كليس نحك الرغبات التي يخمقيا  3ك 

 المزيفة3عف طريؽ إثارة الحاجات  ؛السمبي التسكيؽ كاإلعالف

ضاف نيا تعتمد عمى جكانب إعادة التدكير؛ أك تمتاز بأنيا قابمة لمتصميح فإ إلى ذلؾ ةكا 
 كاالستعماؿ عدة مرات، كذلؾ حسب المنتج األخضر ذاتو، كالمكاد الخاـ التي يتككف منيا3

كبناءن عمى الخصائص السابقة فإف المنتج األخضر يحقؽ تحسنان في األداء البيئي كاالجتماعي 
نتاجي كاالستخداـ األمثؿ لممكارد، كالتخمص مف المخمفات بشكؿ فعاؿ، كالعمؿ عمى التحسف كاإل
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ما يمي  المستمر في جكدة المنتج3 كىناؾ عكامؿ متعددة إلدراؾ المنتجات الخضراء، كمف أىميا
 -:(Sarkar, 2012, p. 130)؛ ك(ِّٖ - ُّٖـ، ص َُُِ)قرشي كمقرم، 

كمية المكاد الخاـ المستخدمة في اإلنتاج، كمدل استدامتيا، مككنات المنتج: كتتضمف  3أ 
 يا، كفعاليتيا في تكفير الطاقة، كقبكؿ المجتمع ليا3تكأمان

الغرض مف المنتج: كيجب أف يككف المنتج األخضر مكجيان ألغراض محددة تشبع حاجات  3ب 
 محددة لممستيمكيف دكف إحداث أضرار بالبيئة3

نتائج استخداـ المنتج األخضر كسكء استخدامو: يجب أف تتحمؿ المنظمات مسؤكلياتيا في  3ج 
السميـ لممنتج األخضر، كبالتالي يجب إخبار المستيمكيف باألخطار  االستخداـضماف 

رشادىـ عبر تعميمات كاضحة لطرؽ استخدامو3  المعركفة المتعمقة بالمنتجات، كا 
طكؿ عمره االفتراضي، كالمدة التي يستغرقيا المستيمؾ متانة المنتج األخضر: كيقصد بو  3د 

 إلدراؾ خضرة المنتج3
مكاف صنع المنتج: إف البيئة المحيطة تمثؿ عامالن رئيسان في تحديد شكؿ المنتج األخضر،  3ق 

مف النكاحي البيئية جتمع خصائص إلدراؾ المنتج األخضر فمكؿ مجتمع ثقافتو، كلكؿ م
 أخذىا بعيف االعتبار3 كاالقتصادية كاالجتماعية، يجب

بأف منظمات األعماؿ يجب أف تأخذ بعيف االعتبار ىذه العكامؿ لرفع مستكل كعي  كيتضح لي
المستيمؾ بالمنتجات الخضراء، كأىميتيا، كاتخاذ القرارات المتعمقة بشراء تمؾ المنتجات، كىذه 

تسريع إدراؾ المستيمؾ سياسات تسكيقية تعمؿ عمى  إتباعالعكامؿ أيضان تفيد رجاؿ التسكيؽ في 
 لممنتج األخضر3

 ر:األخض التسعير(: 7)
التي يتخذىا رجاؿ التسكيؽ، حيث تؤثر عمى فعالية  االستراتيجيةيعتبر التسعير أحد أىـ القرارات 
سكقية كالمنافسة؛ كيعد التسعير األخضر عنصران مف الحصة الالمنظمة كنجاحيا في كسب 

 عناصر المزيج التسكيقي األخضر3

ذلؾ يعكد إلى التكاليؼ اإلضافية إلنتاجيا المنتجات الخضراء إضافة سعرية، ك غالبان ما تحمؿ ك 
كفقان العتبارات حماية البيئة ألف المنتجات الخضراء عادة ما تتطمب تكاليؼ مرتفعة في مجاؿ 
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الكؼء لمطاقة  ستخداـاالنتاجية بما ينسجـ مع ىدؼ كالتعديؿ في األساليب اإل البحث كالتطكير،
كقد أكد كؿ مف دكمينيؾ كغزليف  ،كتقميؿ التمؼ كالضياع في استعماؿ المكاد األكؿ

(Dominique &Ghislaine مف خالؿ دراستيما عمى أف سعر المنتجات الخضراء يرتفع )
مقارنة مع المنتجات العادية، كىذا يؤدم إلى إنتاج المنتجات الخضراء بكميات قميمة كأف طرؽ 

غالبان ما تككف معقدة نكعا ما، كعمى ذلؾ مازالت العديد مف المؤسسات االقتصادية تسعر  إنتاجيا
المنتجات الخضراء عمى أساس قيمتيا التي تدركيا مجمكعات أك فئات معينة )عبد الكىاب، 

 3(َُٓـ، ص َُِٔ

نة كتسعر المنظمات منتجاتيا الخضراء عمى أساس قيمتيا التي تدركيا مجمكعات أك فئات معي
عديد مف المنظمات أف ارتفاع سعر المنتج األخضر ال يضر بالمكقع المف الزبائف، حيث تؤمف 

التنافسي، كتنبع تنافسية المنتج األخضر ليس بسعره بؿ بقيمتو كفكائده التي يحققيا )قريشي 
 (3ّّٖـ، ص َُُِكقدرم، 

كعكامؿ خارجية، كفيما يمي كىناؾ عدة عكامؿ تؤثر في التسعير األخضر؛ منيا عكامؿ داخمية 
 -بياف ألىـ ىذه العكامؿ:

)أبك ىي تمؾ العناصر المرتبطة بالمنظمات ذاتيا، كمف أبرزىا ما يمي أ(: العوامل الداخمية:
(؛ ك)قريشي كقدرم، ََِـ، ص ََِٕ)البكرم كالنكرم، (؛ كُٕٔـ، ص ََِٔنبعة، 
 -:(Hasan& Ali, 2015, p. 470؛ ك)(ّْٖ - ّّٖ صـ، َُُِ

يتكقؼ تحديد سعر المنتج األخضر عمى أىداؼ عمميات التسعير، كذلؾ استنادان  األىداف: -
المنظمة كالتسكيؽ بشكؿ خاص3 فإذا كاف اليدؼ األساسي تعظيـ األرباح فإف  الستراتيجية

ذا كاف اليدؼ كسب الزبائف الجدد  قرار تسعير المنتج األخضر سيككف لو شكؿ معيف، كا 
فيناؾ شكالن آخر لمتسعير، كذلؾ قد يككف اليدؼ مكاجية حاالت شديدة مف المنافسة فإف 

 العتبار3عمى رجاؿ التسكيؽ أخذ ذلؾ بعيف ا
تعد التكاليؼ أىـ عكامؿ تحديد سعر المنتج األخضر، فتسعير المنتج األخضر  التكاليف: -

يفترض أف يغطي تكاليؼ إنتاجو كتكزيعو كتركيجو، مضافان إلى ذلؾ ىامشان مف الربح3 
كتعتقد الباحثة أف المنتج األخضر قد يككف مكمفان مقارنة مع غيره مف المنتجات نظران لحاجتو 
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األكلى، لكف تنخفض تمؾ التكاليؼ في نياية  اإلنتاجث كالتطكير خاصة في مراحؿ لمبح
حيث يفترض أف تيتـ المنشأة بتكفير الطاقة كخفض مستكل التمؼ،  اإلنتاجمراحؿ 

 كاالستغالؿ األمثؿ لممكارد المتاحة3
ت كمما كانت منتجات المنظمة مختمفة عف المنافسيف؛ كمما اكتسب درجة اختالف المنتج: -

المنظمة ميزة في حرية تحديد السعر؛ كالمنظمات التي تتبنى المنتج األخضر غالبان تمتمؾ 
 خصكصية في منتجاتيا3

حيث يتأثر المنتج األخضر بالجية التي تقرر السعر، فأغمب  اعتبارات تنظيمية أخرى: -
ة مف المنظمات تعتمد في تسعير المنتجات بناءن عمى رغبات مجمس اإلدارة، أك لجنة مختص

 المدراء التنفيذيف، كىذا يؤثر في تسعير المنتج األخضر3

دارةالمؤثرات التي تقع خارج سيطرة  كىي تتمثؿ في ب(: العوامل الخارجية: المنظمات، كتؤثر  كا 
 .McDonagh&Prothero, 1997, pفي قرارات التسعير، كمف أىـ ىذه العكامؿ ما يمي )

؛ (ّْٖـ، ص َُُِ(؛ ك)قريشي كقدرم، َِِـ، ص ََِٕ(؛ ك)البكرم كالنكرم، 425
 -:(Sarkar, 2012, p. 133ك)

عمييا أف تراعي  ،عندما تستيدؼ أم منظمة قطاع سكقي معيف العوامل الديمغرافية: -
عدد الزبائف، مستكل الزبكف الثقافي، مكقع الزبكف،  مف العكامؿ الديمغرافية، كمنيا: مجمكعة

 االقتصادية لممستيمؾ األخضر3معدالت الشراء المتكقعة، الحالة 
يسيـ عمـ النفس في سمكؾ المستيمؾ، كبالتالي يدرس رجاؿ التسكيؽ  العوامل النفسية: -

األخضر الحالة المزاجية كالنفسية لممستيمكيف عمى اعتبار أف سمكؾ المستيمؾ يعد متغيران 
 نفسيان3

ات الخضراء؛ كعمى المنظمات تعد المنافسة عامالن خارجيان مؤثران في تسعير المنتج المنافسة: -
أف تحدد أسعار منافسييا، كعددىـ، كالبدائؿ المتاحة لمنتجاتيا في السكؽ، كعالقة ذلؾ بدخؿ 

 المستيمؾ كتكجياتو3
تشترط الجيات الحككمية المختصة بعض االعتبارات كتسف القكانيف  التدخل الحكومي: -

ف كانت تمؾ لحماية المستيمؾ مف االستغالؿ، كيؤثر ذلؾ عمى تسعير ا لمنتجات الخضراء، كا 
 الشركط كالقكانيف تيتـ بجكانب حماية البيئة فإف ذلؾ يككف لصالح المنتج األخضر3
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أف دراسة تمؾ العكامؿ يجب أف يككف بشكؿ منفصؿ، كمف ثـ تحديد األكلكيات المتعمقة بتمؾ ك 
منتج األخضر كفؽ تحديد السعر المناسب لمالعكامؿ، كدراستيا بشكؿ متكامؿ ليتسنى لممنظمة 

 رؤية متكاممة ألكضاع السكؽ كالمنافسيف كالمستيمكيف3

 (: الترويج األخضر.4)

عنصر التركيج ذك صمة أساسية باألنشطة المستعممة لإلعالـ أك إلبالغ األفراد كالجماعات حكؿ 
المعرفة المنظمة أك منتجاتيا الخضراء، فالتركيج ييدؼ كبشكؿ أساسي إلى زيادة الكعي العاـ أك 

بخصكص المنظمة كمنتجاتيا سكاء أكانت جديدة في ذلؾ السكؽ أك مكجكدة مسبقان، كمف الممكف 
أيضان أف ييدؼ إلى التعريؼ بخصائص المنتجات المقدمة كأسمكب استخداميا كقد تستعمؿ في 

ـ، ص َُِٔكثير مف األحياف لمترغيب في شراء المنتجات الخضراء )جامعة القدس المفتكحة، 
ُِٔ3) 

كعمى اعتبار أف اإلعالف األداة األساسية لجذب انتباه المستيمكيف، كزيادة المبيعات، كيرل ركاد 
الحؽ التسكيؽ األخضر بأف اإلعالف األخضر يجب أف يبتعد عف أدكات التمكث اإلعالني الذم ي

جات كأف يككف صادقان كىدفو التكعية البيئية كالتكعية بالمنتالمستيمؾ في كؿ مكاف كزماف، 
 -(:ُْٓـ، ص َُُِالخضراء، كيتميز التركيج األخضر بما يمي )صالحي، 

 أف يككف اإلعالف عف منتجات خضراء صديقة لمبيئة3 3أ 
أف تقدـ الكسيمة اإلعالمية معمكمات تفصيمية مكثقة ككاضحة كدقيقة عف المنتجات  3ب 

 الخضراء، كأف تزيد مستكل الكعي بيا3
 القضايا البيئية3أف تتضمف اإلعالنات الخضراء جكانب  3ج 
عدـ االعتماد عمى عقد المقارنات بقدر التركيز عمى مزايا الجكانب البيئية لممنتجات  3د 

 الخضراء3
الضركرم افع الشعكرية تزيد االستيالؾ غير يسيـ اإلعالف األخضر في إثارة دك أف ال  3ق 

 لممنتجات3
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ألخضر، كتتمثؿ فأشار إلى خصائص أخرل لمتركيج ا (Peattie, 1995, pp. 212-215أما )
 -باآلتي:

 يختص التركيج األخضر باعتبارات تتعمؽ بإدارة التكقعات لدل المستيمكيف3 3 أ
 االعتراؼ باألخطاء السابقة كالتعامؿ معيا بحسـ3 3 ب
 البحث المستمر عف البدائؿ النافعة ألصحاب المصالح3 3 ت
 تقديـ الدليؿ الذم يدعـ عمميات كأفكار المنظمة3 3 ث
 العادم كالمستيمؾ األخضر3إدراؾ حاجات المستيمؾ  3 ج
 طرح األسئمة المتعمقة بالقضايا البيئية كاإلجابة عنيا بطرؽ خضراء3 3 ح

كينحدر عف التركيج األخضر عناصر يطمؽ عمييا المزيج التركيجي األخضر، كفيما يمي بياف 
 -لتمؾ العناصر:

يئية مف رسائؿ ىك اإلعالف الذم تتبناه المنظمات الخضراء لنقؿ فمسفتيا الباإلعالن األخضر: 3أ 
إعالنية؛ حيث يتصؼ اإلعالف األخضر بالتركيز عمى القيـ كالثقافة المتعمقة باالستيالؾ 
براز أىمية البيئة الصحية لممستيمؾ،  البيئي، كاالبتعاد عف االبتذاؿ االستيالكي السريع، كا 

قناعو بالمنتجات الخضراء، كالتنسيؽ مع الجيات الرقابية كالمؤسسات المختمفة ر  سمية كا 
 كغير رسمية في مجاؿ حماية البيئة، كلإلعالنات الخضراء رسائؿ متعددة نذكر منيا

 -:(ٔـ، ص ََِٔ)الصمادم، 
ادعاءات مكجية بالمنتج؛ تقـك المنظمة بتصميميا لمتركيز عمى الصفات البيئية لممنتج؛  -

 عمى سبيؿ المثاؿ تعرض الرسائؿ طرؽ التحميؿ العضكم لممنتج األخضر3
مكجية بالعممية اإلنتاجية؛ تركز خالليا المنظمة عمى األساليب البيئية التي ادعاءات  -

 تتبعيا في إنتاج المنتجات الخضراء كطرؽ التخمص مف المخمفات3
ادعاءات مكجية بصكرة المنظمة؛ كىي تركز عمى الربط بيف المنظمة كأنشطتيا البيئية  -

 عمى الغابات(3ممتزمكف بالمحافظة  –مثالن )ممتزمكف بحماية البيئة 
ادعاءات قائمة عمى الكاقع البيئي؛ كىي تختص بإعالـ المستيمكيف بالمشاكؿ البيئية،  -

 ككسائؿ عالجيا كمكاجيتيا3
 كىي عبارة عف مزيج مف االدعاءات البيئية السابقة3 مختمطة؛ادعاءات  -
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يتضمف البيع الشخصي ثالث محاكر رئيسة حكؿ المعمكمات البيع الشخصي األخضر:  .ب 
)قرشي كمقرم،  البيئية التي يجب عمى رجاؿ البيع اإللماـ بيا، كىي عمى النحك اآلتي

 -:(ّٖٖـ، ص َُُِ
يجب عمى رجؿ البيع أف يككف عمى دراية جيدة بالمنافع التي  المنافع البيئية لممنتج: -

 3أثناء مراحؿ إنتاجو أك استخدامو لدل المستيمؾ يحققيا المنتج بالنسبة لمبيئة
ماكية ىناؾ الكثير مف المكاد الخاـ الصناعية كالمنتجات الكي مع النظم البيئية:التوافق  -

عمى االستجابة لكؿ األسئمة التي  أف يككف رجؿ البيع قادران  بدتخضع لقكانيف بيئية فال
 3كجو لو مف العمالء في ىذا الشأفت

ف كشرح نظاـ كيمكف أف يمعب رجؿ البيع دكران ميمان في بيا :الىتمام بشيادات األيزو -
 اإلدارة البيئية3

( العالقات العامة عمى أنيا َِ ـ، صََِٗ)كجرادات  يالشام عرؼ العالقات العامة: .ج 
فمسفة اجتماعية لإلدارة التي تعبر عنيا مف خالؿ أنشطتيا كسياساتيا المعمنة كاليادفة إلى 
ضماف الثقة كالتفاىـ المتبادؿ بيف المؤسسة كجميكرىا كذلؾ باستخداـ االتصاؿ ذم 

تمؾ الجيكد  نياأبالعالقات العامة المعيد البريطاني  كعرؼ االتجاىيف بيف الطرفيف3
المخططة التي تبذليا المؤسسة لكسب ثقة الجميكر مف خالؿ ما تقدمو لو مف أعماؿ 

 (3ُّ ـ، صَُُِكأنشطة تحظى باحترامو )رضا، 

العالقات العامة عف كافة الجيكد التي تبذليا المنظمة مف أجؿ جسر عالقاتيا الداخمية  كتعبر
األطراؼ التي تتعامؿ مع تيمكيف ككافة كالخارجية، كتحسيف صكرتيا لدل العامميف كالمس

 المنظمة3

كالعالقات العامة الخضراء تعد عنصران ميمان مف عناصر المزيج التركيجي األخضر، كأىميتيا 
تزداد في حالة التسكيؽ األخضر عف التسكيؽ العادم؛ ألنيا تعد كسيمة لجسر عالقات المنظمة 

 أساس مف المصداقية، كالمنافع المتبادلة3بالمستيمكيف الخضر، كتبنى ىذه العالقات عمى 

( تنشيط المبيعات عمى أنيا أكجو AMAتعرؼ ككالة التسكيؽ األمريكية )تنشيط المبيعات:  3د 
النشاطات التسكيقية خالؼ البيع الشخصي كاإلعالف كالنشر، كالتي تيدؼ إلى إثارة اىتماـ 
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يككف تنشيط المبيعات مكمالن أك بديالن لإلعالنات  االمستيمؾ بالسمعة أك الخدمة؛ كغالبان م
األخرل؛ كىناؾ كسائؿ متعددة لتنشيط المبيعات بطرؽ خضراء؛ منيا تكزيع الككبكنات، 
جراء المسابقات، كمنح اليدايا الخضراء المجانية، كمنح الضمانات لممنتجات الخضراء  كا 

 3(َّٗ - ّٖٗـ، ص َُُِ)قرشي كمقرم، 

 األخضر.المكان (: 3)

التكزيع األخضر عممية تراعي االعتبارات البيئية في تحريؾ المنتجات مف المصدر لممستيمؾ، 
كيمكف تحديد االعتبارات البيئية في الحد مف استيالؾ الطاقة كالحد مف االنبعاثات لمتخفيؼ مف 

اكف ظاىرة االحتباس الحرارم، كعمى المنظمات انتياج كابتكار طرؽ ككسائؿ نقؿ آمنة كأم
 (3ُْٔـ، ص َُُِخضراء آمنة )صالحي، 

إلرضاء الزبائف فإف المنتج يجب أف يككف متكفران بالمكاف المناسب، كفي الكقت المناسب، كفيما ك 
كيسعكف نحك جعؿ  ،كضمف إدارتيـ لمزيجيـ التسكيقي ،يخص التكزيع فإف مدراء التسكيؽ

تيدفة3 أك لكؿ الزبائف الميتميف بذلؾ المنتجات المتكفرة كبكميات مناسبة كفي كؿ األسكاؽ المس
دارة المخزك  ةكمفتالمنتج مع الحفاظ عمى ال  ف كالنقؿ في أدنى مستكل ممكفاإلجمالية لممخزكف كا 

(Hasan& Ali, 2015, p. 466)3 

 يػد متنػاكؿ فػي المنتجػات ؿعػج التكزيع يضمف ثبحي كالمكانية، الزمانية بالمنفعتيف التكزيع ييعنىك 
 ىػذا كيتطمػب المناسػب، رعكالسػ المناسػبة، كالجػكدة المناسػبيف، كالزمػاف المكػاف، كفي المستيمكيف،

دارتيػػا التخػػزيف عمميػػة جػػكدة ضػػمانة مػػػع البيئػػة اعتبػػارات النظػػر بعػػيف خػػذأي أف التكزيػػع بػػػاقي ب كا 
البػػد ليػػا مػػف التركيػػز عمػػى عػػدة  التػػكزيعيشػػاط الن محػػكر ىػػي النقػػؿ عمميػػة فػػإف ككػػذلؾ لتكػػاليؼ،ا

 (3ُْٔ ـ، صَُُِ صالحي،(جكانب كىي

 .بيئيان  الكاعية النقؿ خيارات تعزيز -
 .الحيكم الكقكد تستخدـ التي البيئية النقؿ كسائط استخداـ -
 الحجـ ذات النقؿ كسيطة كاستخداـ الطرؽ، أقصر ختيارا ثحي مف النقؿ عممية إجادة -

 .المناسب
 .كالمنتجات لممكاد ؾالمشتر  النقؿ -
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 .النقؿ عند جيدان  كالمنتجات المكاد تثبيت -
 .البيئية باألطر تيتـ التي النقؿ شركات مع التعامؿ -
 المجتمع تكعية عمى تعمؿ التي البيئية، لمقضايا لمتركيج المختمفة التكزيع قنكات تساىـ كقد ىذا
 مباشر يرغ أك المستيمؾ، إلى المنتج عف مباشران  كاف سكاء األخضر التكزيع إفا القضاي لتمؾ
 يحمؿ األخضر التكزيع أف ناحية مف إال التقميدم التكزيع عف يختمؼ ال تكزيع، قنكات خالؿف م

 المشتركة األفراد أك المنظمات مف سمسمة " أنيا عمى تيعٌرؼ التي التكزيع فقنكات لمتكزيع، بيعديف
ـ، َُِٓ)المكمني،النيائي المستيمؾ أك المستخدـ، إلى المنتج مف كالخدمات السمع، تدفؽ في
 3(ُّ ص

كاحدان مف األنشطة األساسية الميمة في حقؿ األخضر يعد التكزيع كتستنتج الباحثة مما سبؽ أف 
التسكيؽ األخضر، حيث أف أحد األىداؼ األساسية ألم مؤسسة ىك ضماف كصكؿ البضائع 

بإنتاجيا إلى المستيمؾ، كبالتالي يفترض أف ييدؼ التكزيع األخضر إلى رفع مستكل التي تقكـ 
 ستيمؾ بأىمية كمميزات المنتج األخضر3ثقافة الم

عبارة  كىي: المنتج األخضر كىك عناصر عمى يشتمؿ األخضر التسكيقي لمزيجا كبالتالي فإف
البيئة، أما التسعير  حماية إلى تيدؼ التي المعايير مف لمجمكعة كفقان  كمصنع ،عف منتج مصمـ

ج األخضر تالمقصكد بتكزيع المن، أما مقابؿ الحصكؿ عمى المنتجاألخضر عبارة عف النقكد 
، أما الذم يمتمؾ الثقافة الخضراء ج إلى المستيمؾتالطريؽ الذم تأخذه السمعة لكي تصؿ مف المن

 كالتكاصؿ بالمنتجات لمتعريؼ التسكيقية العناصر أىـ أحد ىك أخر عنصر ىك اإلعالف األخضر
قناعو المستيمؾ مع البد أف يمر  ومنتج حتى يتـ تسكيقأم  كيقصد بو تسكيؽ كتركيج لممنتج، كا 

 بيذه المراحؿ أك العناصر األربع3

 .األخضر التسويقي المزيج في المؤثرة العناصرسادسًا: 

 -:الداخمي األخضر التسويقي المزيج:(8)

لى )مف كتمقييا المعمكمات تقديـ المعمومات 3أ   مراقبة المنظمة كخارجيا(بخصكص داخؿ كا 
 .األخضر إطار التسكيؽ ضمف المنظمة كبقاء البيئي االلتزاـ لضماف البيئية القضايا
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 الفاقد اختزاؿ مع اإلنتاجية العمميات في الطاقة مف األدنى الحد استخداـ مف التأكد العمميات 3ب 
 ). الضائع(

 األداء كتقييـ كمراقبة المنظمة في البيئي التكجو كدعـ لتشجيع سياسات تبني السياسات 3ج 
 .مستمر بشكؿ البيئي

 كمياراتيـ ،قدراتيـ لرفع ،البشرم الكادر كتدريب البيئي التكجو ذات الكفاءات تكظيؼ األفراد 3د 
 .(َْ ـ، صَُِٓ )بمحسيني،يالبيئ االلتزاـ مجاؿ في

 عناصر : سبعة من ويتألف الخارجي، األخضر التسويقي المزيج:(7)
 بشراء يرغبكف كالذيف األخضر التسكيؽ بفمسفة المقتنعيف العمالء ؿكيشم الخضر العمالء 3أ 

 الخضر3 المنتجات
 مع يتعاممكا كالذيف األخضر التسكيؽ مظمة ضمف يعممكا الذيف المزكدكف كيشمؿ المزودون 3ب 

 3(Hasan& Ali, 2015, p. 468) لمبيئة الصديقة كالتجييزات المكاد
 الحككمي عمى القرار تأثير ليـ كالذيف األخضر بالفكر يؤمنكا الذيف السياسيكف كىـالساسة  3ج 

 التكجو كتشريعات لدعـ قكانيف استصدار أجؿ مف السياسي نفكذىـ يمارسكا أف يمكف كالذيف
 .عاـ بشكؿ البيئي

 عمى الضغكط كممارسة األخضر بالفكر إيمانيـ حيث مف الساسة مثؿ كىـ الضغط جماعات 3د 
 3(ّٖ ـ، صَُِْ )عبد المنعـ،القرار أصحاب

 البيئي بااللتزاـ تتعمؽ كالتي؛ معالمجت بقضايا األعماؿ منظمة ربط يا:والقضا المشكالت 3ق 
 .كاالجتماعية األخالقية كالمسؤكلية

 قياميا عند المنظمة تكاجو أف يمكف التي البيئية كالتغيرات بالمشكالت التنبؤ كىك التنبؤ 3ك 
 3المستقبؿ في معيا لمتعامؿ كاالستعداد األخضر التسكيؽ بأنشطة

 .كالمسؤكلية االجتماعية البيئية بالجكانب تتعمؽ بقضايا المنظمة شركاء ربط محاكلة الشركاء 3ز 
 3(ُٔ ـ، صََِٗ)حسيف،

 .رخضألا التسويق ممارسة عن المترتبة النتائجسابعًا: 

 كفرص جديدة آفاؽ األخضر التسكيؽ منيج يفتح أف المتكقع مف :المالكين حاجات إرضاء -ُ
 المنافسة لتجنب المجاؿ أماميا يتيح ،مما تمارسو التي المنظمات أماـ سكقية مغرية
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 السكؽ إلى تتكجو عندما كخاصة السكؽ، في تنافسية يادةز  كبالتالي تحقيؽ ، التقميدية
 عىذا الكض كسيساعد .السكؽ في البيئية التكجيات ذكم لمبيئة، كتستيدؼ صديقة بمنتجات
 المجتمع في جيدة سمعة اكتساب عف فضال أعمى، كأرباح مكاسب تحقيؽ عمى التنافسي
 ف3المالكي حاجات كتمبية

دارة المنتجات يمتقد في األمان تحقيق -ِ  آمنة سمع إنتاج عمى التركيز أف :العمميات وا 
 مستكيات مف يخفض مما اإلنتاجية، عممياتيا كفاءة لرفع المنظمة يدفع لمبيئة كصديقة
 القانكنية، المالحقات تجنب عف فضالن  ةاإلنتاجي العمميات عف الناجـ البيئي كالتمكث التمؼ
ثارة لممتضرريف، تعكيضات دفعإلى  يتفض قد كالتي  المستيمؾ كحماية البيئة جمعيات كا 

 3(ّٔ ـ، صَُِْ)حمكدة،
 تحظى األخضر التسكيؽ فمسفة تتبنى التي المنظمات إف ة:لممنظم جتماعيلا القبول -ّ

 المجتمع أىداؼ مع أىدافيا انسجاـ بسبب كأطيافو، فئاتو بشتى المجتمع، قكم مف بتأييد
 مع عالقاتيا تكطيد عمى المنظمة يساعد االجتماعي التأييد كىذا .البيئي االلتزاـ بخصكص
 .المستقبؿ في جدد ككسب عمالء لحالييفا عمالئيا

 ليا المجتمع كتأييد القانكنية لممالحقات الخضراء المنظمة تجنب إف ة:األنشط ديمومة -ْ
 الصديقة منتجاتيا تقديـ في االستمرار مف ،يمكنيا كفمسفتيا ألىدافيا القبكؿ العاـ بسبب
 3(َّ ـ، صَُِٓ)بمحسيف،ةالتجاري عممياتيا كأنشطتيا كدعـ لمبيئة،

 التقميدي. يالتسويقالمزيج األخضر و  يالتسويقالمزيج ثامنًا: الفرق بين 

مرتبط إلى حد ما مع يرل رجاؿ التسكيؽ كبعض المختصيف بأف المزيج التسكيقي األخضر 
 قميدم، ككنو يتعمؽ بنفس العناصر3المزيج التسكيقي الت

لكف تظير عديد مف االختالفات بيف المزيج التسكيقي األخضر، كالمزيج التسكيقي التقميدم، 
 ,Hasan& Ali)؛ ك(َّٗـ، ص َُُِ)قرشي كمقرم، كفيما يمي بياف ليذه االختالفات 

2015, pp. 469):- 

يركز التسكيؽ التقميدم عمى زيادة أك نمك المبيعات، مف خالؿ العمؿ عمى زيادة الطمب  -ُ
الزبائف كارتفاع مستكيات التمكث الناتج عف عمميات  تعمى رغباكالتركيز المبالغ فيو 
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العممية التسكيقية نتيجة اآلثار السمبية عمى  التصنيع، كؿ ذلؾ أدل إلى زيادة المكـ عمى
عمى ضركرة كضع  الطبيعية 3أما فيما يخص التسكيؽ األخضر فإنو يركز البيئة كالمكارد

 االعتبارات البيئية في عممية اتخاذ القرارات التسكيقية عبر مزيجو التسكيقي األخضر3
مع اليدؼ المتعمؽ بتحقيؽ النمك كزيادة  أساسيان  المسؤكلية االجتماعية كالبيئية تؤدم دكران  -ِ

 المتبنية لمتسكيؽ األخضر3 لممنظمات المبيعات بالنسبة
عدـ الكاقعية، بمعنى لك تـ كضع المفيكـ التسكيقي بشكؿ عممي كفعاؿ لما كانت ىناؾ  -ّ

القانكنية ضد العديد مف المنظمات كلما كانت ىناؾ حاجة لظيكر حركة  العديد مف القضايا
 الدفاع عف حقكؽ المستيمؾ كالبيئة3

عمؿ عمى إشباع حاجات كرغبات عمالئيا مفيكـ سمبي، بمعنى إذا كانت ىناؾ منظمات ت -ْ
 3فإف ذلؾ يمثؿ رد

مفيكـ مستحيؿ التحقؽ، ألنو يفترض أف المستيمكيف عمى دراية جيدة بالمنتجات المعركضة  -ٓ
أف يتسببكا في إحداث أم ضرر ألنفسيـ أك لمغير، كىذا ما يفتقده  في السكؽ كال يمكنكا
 3الكثير مف المستيمكيف

بؿ المنظمات، ألف الطمب عمى المنتجات ال يمكف تحقيقو إال إذا مفيكـ سيئ التكجيو مف ق -ٔ
المستيمكيف القدرة عمى الشراء، ألف الجيكد التركيجية التي تعمؿ عمى خمؽ  تكفرت لدل

الرغبة بالقدرة تؤدم إلى حالة عدـ الرضا لدل ىؤالء  الرغبة في الشراء دكف أف تقترف ىذه
 3المستيمكيف

ات التكجو التسكيقي األخضر مسؤكلية تنمية الكعي البيئي لدل يقع عمى عاتؽ المنظمات ذ -ٕ
 لذلؾ3ة المصاحبة المنتجات التي تقدميا كالحمالت التركيجي مف خالؿ المستيمكيف

ترل الباحثة أف تبني مفيكـ التسكيؽ األخضر يحقؽ لمنظمات األعماؿ فكائد كمكاسب كبيرة، ك 
التنافسي، كلربما يمنحيا القيادة في السكؽ فتبني فمسفة كيمكف أف يضع المنظمة عمى قمة اليـر 

التسكيؽ األخضر يجعؿ المنظمة قريبة مف عمالئيا كبالذات الذيف لدييـ تكجو بيئي فضالن عف 
 المحافظة عمى البيئة كترشيد استخداـ المكارد الطبيعية3

ج التسكيقي ىي نفسيا عناصر المزي المككنة لممزيج التسكيقي األخضر العناصركما أف 
االختالؼ يبرز في أسمكب إدارة العناصر لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة، بحيث أف  التقميدم، إال أف
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بيئية كاجتماعية عالكة عمى األىداؼ التقميدية المتمثمة  التسكيؽ األخضر يسعى لتحقيؽ أىداؼ
كبالتالي تكمف الفركؽ كاالختالفات  3في تمبية رغبات المستيمكيف كتحقيؽ ىدؼ الربحية لممنظمة

في الطريقة المتبعة في التسكيؽ األخضر كالتسكيؽ التقميدم، حيث ييتـ التسكيؽ األخضر 
بالجكانب االجتماعية كالبيئية، أما التسكيؽ العادم فييتـ بكسب المستيمكيف كتحقيؽ كالئيـ عمى 

 حساب الجكانب االجتماعية كاالعتبارات البيئية3

تبني المزيج التسكيقي األخضر يسيـ في رفع ثقافة المستيمؾ البيئية، كىذا ينعكس  كذلؾ بأف
عمى كافة جكانب الحياة، كيقكد إلى مجتمعات قادرة عمى عالج مشكالت البيئة، كالتصدم ليا، 

 كذلؾ فإف ذلؾ يعزز جكانب التنمية المستدامة3
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 .المبحث الثاني: سموك المستيمك              

 -مقدمة:

 شباعياإ، كيتكقؼ نجاح المؤسسات عمى مدل ؾ حجر الزاكية في التسكيؽ الحديثيعد المستيم
نيـ جميعا أف العامؿ المشترؾ بيف البشر كافة ىك أفمف المعركؼ  ف؛لحاجات كرغبات المستيمكي

ك قدراتيـ الشرائية فيـ يستخدمكف أمستيمكيف ميما اختمفت مكاقعيـ كثقافاتيـ كمستكيات تعميميـ 
بشكؿ متكرر الطعاـ كالمباس ككسائؿ االتصاؿ كغير ذلؾ مف االحتياجات الضركرية كالكمالية 

 3لإلنساف

كتسعى معظـ منظمات األعماؿ جاىدة لدراسة سمكؾ المستيمؾ انطالقان مف دراسة دكافعو 
كحاجاتو كتحميؿ سمككياتو مف خالؿ معرفة العكامؿ كالظركؼ المؤثرة فيو، فدراسة سمكؾ 
المستيمؾ أصبحت إحدل أىـ المدخالت التي يعتمد عمييا القائميف عمى تسكيؽ المنتجات، 
كصناع البرامج التسكيقية الفعالة التي تيدؼ لمكصكؿ إلى المستيمؾ، كبمكغ رضاه إذ تكصؿ 

 المسكقكف إلى القناعة التامة بأف نشاطيـ يبدأ كينتيي بالمستيمؾ3

 .سموك المستيمك مفيومأوًل: 

المستيمؾ ىك جميع التصرفات التي يقكـ بيا المستيمؾ قبؿ كأثناء كبعد اتخاذ قرار الشراء سمكؾ 
(Aaker, Fournier, &Brasel, 2004, p. 3 3) 

كاستخداـ السمع  عيرؼ سمكؾ المستيمؾ عمى أنو مجمكعة التصرفات اٌلتي تتضمف الشراء
 (3ُْٖـ، ص َُِْالقرارات التي تسبؽ كتحدد ىذه التصرفات)اليرش، أيضان كالخدمات كتشمؿ 

فراد الذيف يقكمكف بصكرة مباشرة كغير مباشرة نو تصرؼ األأكما كيعرؼ سمكؾ المستيمؾ "
بالحصكؿ عمى السمع كالخدمات االقتصادية بما في ذلؾ القرارات التي تسبؽ كتحدد ىذه 

 3(ُُٖـ، ص ََِٕالتصرفات )ناصر، 

عمى دراسة كتدبير كىدفو ىك تعظيـ المنفعة  سمكؾ اقتصادم يتـ بناءن ؾ بأنو كذل كقد عرؼ
شباع رغبات الفرد )لكينس،   3(َْـ، ص ََِٕكا 
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مجمكعة األنشطة العقمية كاالنفعالية التي مف خالليا الفرد يختار، يشترم، كسمكؾ المستيمؾ ىك 
 3(َُُـ، ص ََُِ)زقام، كالخدمات إلشباع رغباتو كحاجاتو كيستعمؿ السمع

كفي ضكء ما تقدـ، يمكف تعريفو بأٌنو مجمكعة مف الرغبات كالميكؿ كالتفضيالت التي تحٌكلت 
ٌف ىذا السمكؾ يتأثر بعٌدة محددات  ؛عاؿ تجاه سمعة ما أك خدمة معٌينةإلى طمب حقيقي ف كا 

 كاجتماعية كنفسية كبيئية3 اقتصادية

 مفيوم المستيمك األخضر.ثانيًا: 

 ىك صاحب قرار الشراء الذم يتجنب المنتجات المضرة كغير الكدية بيئيان المستيمؾ األخضر 
ضر أنفسيـ يختمفكف في درجة الخي  فإف المستيمكيف، كمع ذلؾ لممنتجات الكدية بيئيان  كيسعى

أف ( Hasan& Ali, 2015, pp. 467)يرل حيث ؛ مف المطالب البيئية أك بعدان  الخضرة قربان 
عمى شراء المنتجات  األخضر النشط الذم يككف مداكمان  المستيمؾااللتزاـ يككف أقصاه في حالة 

ستعداد لدفع عالكة سعرية مف أجؿ ذلؾ كما يقاطع المنتجات غير الخضراء، اال مع ؛الخضراء
كال  ،الرمادم غير المكترث بالبيئة المستيمؾالكصكؿ إلى  ثـ ليتناقص ىذا االلتزاـ بدرجات حتى

كالرمادية، كما يككف كالؤه  يضعيا ضمف معاييره عند االختيار كالشراء لممنتجات الخضراء
 األخضر المنتجات التالية المستيمؾيتجنب  لمعالمة كالعادة الشرائية أكال3 كعمكمان 

(Awan&Raza, 2010, p. 7): 

 التخمص منيا3 ك استعماليا أك عندالمنتجات التي تضر بشكؿ كبير البيئة عند إنتاجيا أ -ُ
 3مف المكاردالمنتجات التي تستيمؾ كميات كبيرة  -ِ
المنتجات التي تسبب نفايات غير ضركرية مف خالؿ التغميؼ المفرط، خصائص المنتج  -ّ

 المنتج3 الزائدة كقصر عمر
 المنتجات التي تستخدـ مكاد مأخكذة مف أنكاع كبيئات ميددة بالخطر3 -ْ
 3غير ضركرييف لمحيكاناتالمنتجات التي تستمـز قسكة كاستغالؿ  -ٓ

كبالتالي أف المستيمؾ األخضر ىك ذلؾ الشخص الذم عند اتخاذ قرار الشراء يفكر تفكيران 
أخضران؛ فيبحث عف المنتجات التي ال تضر بالبيئة، كيدعـ المنتجات صديقة البيئة، كلديو الكعي 
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لكنو ال يجيد اختيار  الكافي بكيفية اختيار تمؾ المنتجات، فقد يككف تكجو المستيمؾ أخضران 
المنتجات األكثر خضرة، أك قد يككف ذات تكجو أخضر، لكف ثقافتو كدرجات تعممو قد ال تسمح 

عتقد أف المستيمؾ األخضر ألو بالتفريؽ الجيد بيف المنتجات الخضراء كالمنتجات التقميدية؛ كذلؾ 
ككف عقبة أماـ اقتناء ىذه لديو ميكؿ ايجابية تجاه الخضراء؛ لكف ارتفاع أسعارىا نسبيان قد ت

 المنتجات3

 .محددات سموك المستيمكثالثًا: 

الدخؿ: الذم يحصؿ عميو المستيمؾ، إذ يتكقؼ حجـ االستيالؾ عمى حجـ الدخؿ، فكمما زاد  3ُ
 الدخؿ زاد االستيالؾ بنسبة أقؿ مف نسبة زيادة الدخؿ3

منو، تؤدم إلى زيادة  كيفية تكزيع الدخؿ بيف ما ينفؽ عمى االستيالؾ، كما يمكف ادخاره 3ِ
 عمى مستكل الدخؿ أكالن3 لؾذاالدخار غالبان بنسبة أكبر مف نسبة زيادة االستيالؾ، كيتكقؼ 

الحاجات الشخصية لألفراد المجتمع، إذ يختمؼ االستيالؾ كمان كنكعان باختالؼ ميكؿ  3ّ
كالمجتمع الذم المستيمؾ الشخصية، كحالتو االجتماعية كظركفو العائمية كأحكالو البيئية 

 يعيش فيو3
ؾ غالبان طالما ظؿ الدخؿ مف المحدد لمسمع كالخدمات، فكمما زادت األسعار، قؿ االستيالالث 3ْ

 3(ُّٖـ، ص ََِٕثابتان )ناصر، 

 .كالمستيم سموك دراسة أىمية: رابعاً 

 :واألسرة لمفرد المستيمك سموك راسةد أىمية(: 8)

الختيار اإف ىذه الدراسات تفيد في إمداد المستيمؾ بكافة المعمكمات كالبيانات التي تساعده في 
األمثؿ بيف العديد مف السمع أك الخدمات أك األفكار المطركحة عميو، كفؽ إمكانياتو الشرائية 

حسب كميكلو كذكقو الشخصي، كما أف نتائج ىذه الدراسات قد تفيد في تحديد حاجاتو كرغباتو 
األكلكيات التي تحددىا مكارده المالية مف جية، كظركفو البيئية المحيطة بو مف جية أخرل، مف 

 خالؿ فيميـ كتفسيرىـ ليذا السمكؾ أك ذاؾ3
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مف ناحية ثانية تفيد نتائج دراسات سمكؾ المستيمؾ األسرة كأصحاب القرار الشرائي داخؿ األسرة 
كالضعؼ لكافة البدائؿ المتاحة أماميـ لكؿ سمعة، كاختيار إلجراء التحميالت الالزمة لنقاط القكة 

البديؿ الذم يحقؽ ليـ أقصى إشباع ممكف، إذ أف معرفتيـ لمعكامؿ المؤثرة داخمية كانت أـ 
خارجية ستمدىـ بمعمكمات جديدة قد تساعدىـ عمى تطكير أنماطيـ السمككية الشرائية نحك 

د يشتركنو في المستقبؿ عند تكرار قراراتيـ الشرائية، األفضؿ في المستقبؿ، مف خالؿ مالئمة ما ق
أيضان فإنيا تفيد في تحديد ما أمكف مف مكاعيد التسكيؽ األفضؿ لألسرة مف الناحية المادية 

 (3ُٓـ، ص َُِِكالنفسية )ككاؿ، 

 ق.التسوي لرجال بالنسبة لمفرد المستيمك سموك راسةد أىمية(: 7)

مكؾ المستيمؾ في جكانب متعددة أىميا معرفة حاجاتيـ مف يستفيد رجاؿ التسكيؽ مف دراسة س
التسكيقية  االستراتيجيةالسمع كالخدمات، كتحديد مكاصفات المستيمكيف كتصنيفيـ كتحديد 

أف دراسة سمكؾ المستيمؾ تفيد رجاؿ التسكيؽ بما  (ِٕـ، ص َُِٓ)مزعاشي، األنسب، كذكر 
 -يمي:

السمعية أك الخدمية في بمد ما عمى أساس العادات كالثقافة تحديد كتعريؼ السكؽ الكمية لمفئة  3ُ
 االستيالكية المتمثمة في سمكؾ المستيمكيف العاـ3

تحديد أجزاء السكؽ الكمية كذلؾ بتجزئة السكؽ باستخداـ أسمكب مف أساليب التجزئة  3ِ
 المعركفة كذلؾ بيدؼ تحديد خصائص كمكاصفات المستيمكيف في كؿ سكؽ فرعية3

أذكاؽ المستيمكيف في كؿ سكؽ فرعية ككذا تحديد الميزة كالمزايا التنافسية  التعرؼ عمى 3ّ
الكاجب إتباعيا في العالمة مف السمعة أك الخدمة انسجامان مع تنامي األذكاؽ المقترنة بسمكؾ 

 استيالكي جديد3 
اختيار شريحة السكؽ المناسبة مف خالؿ تقسيـ المستيمكيف الشرائح متجانسة بما يمكف مف  3ْ

 فع مستكل كفاءة النشاط التسكيقي لممؤسسة بما يتالءـ مع خصائص مستيمكييا3ر 

أىمية بالغة بالنسبة لرجاؿ التسكيؽ دراسة سمكؾ المستيمؾ ل( أف ـَُِّ) ىالؿ بكأكيضيؼ 
 -:ذكرىا في النقاط اآلتية

 المناسبة لكؿ سمكؾ، كبالتالي االستيداؼ األمثؿ3 االستراتيجيةيساعد في تصميـ  3ُ



 

36 

 

 مف يتخذ القرار الشرائي، كتقديـ المنتجات طبقا لمزماف كالمكاف المناسبيف لذلؾ3تحديد  3ِ
 دعـ المركز التنافسي لممؤسسة مف خالؿ استقطاب المستيمكيف3 3ّ
 تحسيف كتطكير المنتجات المقدمة مف طرؼ المؤسسة3 3ْ

كترل الباحثة أف دراسات سمكؾ المستيمؾ تزكد رجاؿ التسكيؽ في المؤسسات الحديثة بالعديد مػف 
عامػػة لمؤسسػػاتيـ، حيػػث أنيػػا تسػػاعدىـ فػػي تعػػديؿ تسػػكيقية  اسػػتراتيجيةلبنػػاء  يجيةاالسػػتراتاألبعػػاد 

عرفػة ككذلؾ تحديد سكؽ كفئة المسػتيمكيف لمسػمع كالخػدمات كم ؛االستراتيجيات التسكيقية لممؤسسة
أذكاؽ المسػػػتيمكيف كتحديػػػد رغبػػػاتيـ بمػػػا يتماشػػػى مػػػع السػػػمع المطركحػػػة فػػػي السػػػكؽ كتحديػػػد حجػػػـ 
السكؽ كالمنافسيف فييا كما تجعؿ رجاؿ التسػكيؽ ينشػطكف فػي مجػاؿ اإلبػداع كخمػؽ مػا ىػك جديػد 

 عف السمع كالخدمات لممؤسسات بما يتماشى كرغبات المستيمكيف3

 ة.والتجاري الصناعية لممؤسسات بالنسبة المستيمك سموك دراسة أىمية(: 4)

أما المؤسسات الصناعية كالتجارية فتبرز األىمية الكبيرة لتبني إدارات تمؾ المؤسسات لنتائج 
دراسات سمكؾ المستيمؾ، عند تخطيط ما يجب إنتاجو كما كنكعا كبما يرضى كيشبع حاجات 

ذلؾ أف تبنى مفيكـ الدراسات السمككية  ، يضاؼ إلىككفقان ألذكاقيـكرغبات المستيمكيف الحالييف، 
كاالستيالكية مف قبؿ المؤسسات، ساعدىا في تحديد عناصر المزيج التسكيقي السمعي كالخدمي 
األكثر مالئمة، كما تفيد دراسات سمكؾ المستيمؾ كافة أطراؼ العممية اإلنتاجية كالتسكيقية في 

يف مف ناحية، كأكلكيات اإلنفاؽ كتكزيع تحديد أكلكيات االستثمار المربحة لممنتجيف كالمسكق
المكارد المالية المتاحة لدل تمؾ المؤسسات اإلنتاجية كالتسكيقية مف ناحية أخرل، بما يضمف ليا 
األرباح الكافية التي تمكنيا مف استمرارية العمؿ كالتكسع في ظؿ المتغيرات البيئية المختمفة 

 3(ٕـ، ص َُِْ)زرقاف كلعربي، 

نستنتج مما سبؽ أف تكمف أىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ بالنسبة لممؤسسات االقتصادية 
كالصناعية ككنيا تساعد في التخطيط كالتنسيؽ إلنتاج السمع بالكـ كالنكع ككذا تحسيف الجكدة 

شباعياك كذلؾ إلرضاء أذكاؽ المستيمكيف  ، كما أنيا تعكد بالفائدة عمى كافة أطراؼ العممية ا 
عمى رجاؿ التسكيؽ  لؾة التي تتـ بيف المستيمؾ كالمؤسسات الصناعية كالتجارية ككذالتبادلي
 كاألسر3
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 .المستيمك سموك أنواع: خامساً 
ىك الذم يشترم المنتجات مف سمع كخدمات بيػدؼ اسػتخدامو  :المستيمك الفرد أو النيائي 3ُ

 الشخصي أك استخدـ أسرتو استخدامان نيائيان3
كىػػك المسػػتيمؾ الػػذم يضػػـ كافػػة المؤسسػػات الخاصػػة كالعامػػة، حيػػث  :المســتيمك الصــناعي 3ِ

تقكـ ىذه المؤسسات بالبحث كشراء السمع كالمكاد أك المعدات التي تمكنيا مف تنفيػذ أىػدافيا 
المػكاد األكليػة  المقررة في خططيا كاستراتيجياتيا، كما أف المؤسسػات الصػناعية تقػكـ بشػراء

ؼ مصػػػنعة كذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ اإلنتػػػاج كتسػػػكيؽ سػػػمع الخػػػاـ كمككنػػػات أخػػػرل مصػػػنعة أك نصػػػ
 (3ْٕـ، ص َُِٓنيائية لكؿ مف المستيمؾ النيائي أك المستيمؾ الصناعي )مزعاشي، 

كيتضح مما سبؽ أف المستيمؾ الصناعي عبارة عف الشركات كالمؤسسات، كىي تقكـ بشراء 
شكؿ منتج نيائي، السمع مثؿ المكاد الخاـ كالمعدات الستخداميا في تصنيع مكاد أخرل عمى 

كتككف عممٌية اتخاذ القرار في ىذا النكع معقدة، حيث تتطمب دراسة العديد مف المكرديف كاختيار 
 األفضؿ بينيـ3

كالمتمثػػؿ أحيانػان فػػي الفػرد كأحيانػػا فػي المؤسسػػة، كيعتمػد ىػػذا النػكع مػػف  المسـتيمك الوســيط: 3ُ
المسػػتيمكيف أساسػػان عمػػى شػػراء سػػمع كبيعيػػا مػػرة أخػػرل، ألجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى األربػػاح، كفػػي 
ىػػذا المسػػتكل نجػػد كػػذلؾ أف المسػػتيمؾ يقػػكـ بعمميػػة شػػراء السػػمع بكميػػات كبيػػرة، مػػف خػػالؿ 

 (3ٓـ، ص َُِْزرقاف كالعريبي، )سمعة كالخدمة كمات المتعمقة بالاعتماده عمى المعم
احتياجػػات  ذلػؾ المسػتيمؾ الػػذم يقػـك بتحديػد احتياجاتػو يعػرؼ عمػػى أنػو المسـتيمك الفعمـي: 3ِ

أف  أسرتو مف السمع كالخدمات التي تكجد في المؤسسة ككذا شراء السمعة أك الخدمة، بشػرط
 3تككف مف إنتاج المؤسسة نفسيا

مى أنو ذلؾ المستيمؾ الذم ال يتكافر لديػو احتيػاج حػالي لسػمع يعرؼ ع المستيمك المرتقب: 3ّ
كخػدمات المؤسسػػة، إال أنػو قػػد يكػكف ىػػذا االحتيػػاج مسػتقبال، كمػػا قػد يكػػكف ذلػؾ الفػػرد الػػذم 
يسػػػتيمؾ سػػػمعان كخػػػدمات بديمػػػة كيكػػػكف مسػػػتيدؼ مػػػف طػػػرؼ المؤسسػػػة كػػػي يكػػػكف مسػػػتيمكا 

 (3ّٓـ، ص َُِِلمنتجاتيا مستقبالن )حجكطي كنامكف، 
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أف سمكؾ المستيمؾ يصؼ أنكاع مختمفة مف المستيمكيف كلكؿ نكع خاصية كميزة  كمما سبؽ تبيف
تميػػػزه عػػػف بػػػاقي أنػػػكاع المسػػػتيمكيف حيػػػث يكجػػػد المسػػػتيمؾ الفػػػرد كالنيػػػائي كالمسػػػتيمؾ الصػػػناعي 

 كالمستيمؾ الكسيط3

 .يالستيالك السموك في المؤثرة العوامل: سادساً 

 .المستيمك سموك في المؤثرة الداخمية العوامل(: 8)

خمػػػؽ اهلل تعػػػالى الفػػػرد كبػػػث فيػػػو حاجػػػات منػػػد كالدتػػػو، كالحاجػػػات تختمػػػؼ مػػػف فػػػرد  أ(: الحاجـــات:
آلخر، كتعد الحاجات اإلنسانية المفيكـ األساسي لدراسة التسكيؽ، فالمستيمؾ سكاء كاف نيائيان أك 

فرديػة كالتقػدير كاالحتػراـ كالجكانػب ال مستعمالن صناعيان، لو العديد مف الحاجات كاالنتماء كالتفاعؿ
 ،بطبيعة الحاؿ يسعى المسػتيمؾ إلػى التػدرج فػي تمبيػة ىػذه الحاجػاتك  كالمتمثمة في تحقيؽ الذات3

كذلؾ باالنتقاؿ مف مستكل معيف إلػى مسػتكل أعمػى، كىػذا مػا يفػرض عمػى المسػكؽ التعػرؼ عمػى 
عمقػػػة بالمقتضػػػيات األساسػػػية ألنيػػػا متحاجػػػات المسػػػتيمكيف الحػػػالييف كالمػػػرتقبيف مػػػف أجػػػؿ تمبيتيػػػا 

 (3ّٗـ، ص ََِٗ)طحطاح، لمحياة

تؤدم الشخصية دكران حيكيان في تكجيو سمكؾ المسستيمؾ، كلذا فإف تفيـ ىذا الشخصية:ب(: 
كتحميميا لمتعرؼ عمى األنماط المختمفة  ،السمكؾ يتطمب بالضركرة التطرؽ إلى دراسة الشخصية

 ليا، كخصائص كؿ نمط كانعكاساتو ىذه الخصائص عمى السمكؾ3

لمشخصية يمكف أف تؤدم دكران في تشكيؿ السمكؾ االستيالكي، فنجد أف  كىناؾ سمات أخرل
دكافع الشخص العقالني لالستيالؾ ىي دكافع رشيدة في حيف أف سمكؾ الشخص العاطفي يميؿ 

دكافع عاطفية مثؿ حب الظيكر كالمفاخرة، كما أف الشخص الخجكؿ يتحرج مف  شباعإإلى 
المساكمة كاألسئمة الكثيرة حكؿ المنتجات كمزاياىا خاصة أماـ البائع، في حيف أف صاحب 
الشخصية الجريئة يميؿ لمبحث كالتقصي كيجادؿ كيساـك لمكصكؿ إلى البديؿ األفضؿ بالسعر 

 األقؿ3

كذلؾ صاحب الشخصية المتمردة يستغرؽ كقتان أطكؿ في البحث عف المعمكمات كاستعراض 
البدائؿ كتقييميا كمف ثـ اتخاذ القرار النيائي بالشراء، كمع ذلؾ فإف شعكره بعدـ االنسجاـ كالنفكر 
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عممية الشراء يككف أكبر مف شعكر صاحب الشخصية الكاثقة، لذلؾ فيك  إتماـنحك ما اشتراه بعد 
 3(َِٗ ـ، صََِٔ)الجريسي،كيقية أكبر لمرحمة ما بعد الشراءيحتاج لجيكد تس

عندما يثار الشخص أك يحرض يككف جاىزان لقياـ بفعؿ ما، كلكف ىذا السمكؾ)الفعؿ( اإلدراك:ج(: 
يتأثر بكيفية إدراؾ الشخص لممنبو أك المؤثر الذم تعرض لو3 فقد يتعرض شخصاف لنفس 

بطريقة مختمفة تمامان، كيعكد سبب ذلؾ إلى أف كؿ منيما يدرؾ الحالة  المنبو، كمع ذلؾ يتصرفاف
التي تعرض ليا بشكؿ مختمؼ تمامان، كىنا البد مف التساؤؿ؟ لماذا يدرؾ الناس نفس 

عبر حكاسنا  ؟ فكؿ منا يكتسب معرفتو مف خالؿ تدفؽ المعمكمات)الكضع( بشكؿ مختمؼالحالة
ىذه المعمكمات أك المؤثرات التي يتعرض ليا بطريقة الخمس، ككؿ منا يستقبؿ كينظـ كيفسر 

فردية تختمؼ مف شخص آلخر نظران الختالؼ خصائص األفراد النفسية كالديمغرافية كالختالؼ 
 حاجاتيـ كأىدافيـ3

فاإلدراؾ ىك: تمؾ العممية التي يقـك مف خالليا الشخص باستقباؿ كتنظيـ كتفسير المعمكمات 
، كصياغتيا كتشكيميا بييئة صكرة متكاممة المعاني لمعالـ كالمنبيات كالمنبيات التي يتعرض ليا

التي يتعرض ليا، كصياغتيا كتشكيميا بييئة صكرة متكاممة المعاني لمعالـ كالبيئة المحيطة3 
 ـ، صََِٖيمة،ع)أبك طي تتشكؿ فييا االنطباعات الذىنيةفاإلدراؾ إذف ىك تمؾ العممية الت

ُٕٕ)3 

كالتي تدفعيـ لمسمكؾ باتجاه  األفرادنيا "القكل المحركة الكامنة في أتعرؼ عمى : الدوافعد(: 
مع  األفرادك انسجاـ المنبيات التي يتعرض ليا أىذه القكل الدافعة نتيجة تالقي  معيف كتتكلد

تمؾ  إشباعكلة لى محاإلتكتر" كتدفعيـ لى حاالت مف اإت الكامنة لدييـ كالتي تؤدم بيـ الحاجا
يؤدم نفس الحاجات كلكف ليس لدييـ نفس الدكافع ، مما  لألفرادنو قد يككف أالحاجات مع العمـ 

 3(َُ ـ، صََِٔ)غكجؿ،لى اختالؼ القرار الشرائيإ

بأنو كؿ اإلجراءات التي يتـ بكاسطتيا إما تعديؿ أنماط سمككية حالية  كيعرؼ التعمـ التعمم:ه(: 
 أك تطكير أنماط أخرل جديدة في مجاؿ التعميـ3

أم أف المعمكمات التي يحصؿ عمييا الفرد في محاكلة لمبحث عف منتجات أكثر إشباعان لحاجاتو 
ية، كالمقارنة بيف التصرفات كرغباتو، سكؼ تساىـ في تحديد نكعية سمككياتيـ اإليجابية أك السمب
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السابقة كالحالية، كبالتالي محاكلة الحصكؿ عمى األفضؿ دائمان، كيعرؼ أيضان التعمـ ىك 
  المتغيرات في سمكؾ الفرد نحك االستجابة تحت تأثير خبراتو أك مالحظاتو لألنشطة التسكيقية3

دل إلى تغيير سمككو كتصرفاتو ة كتجربة أكبر كمما أر كيدؿ ىذا التعريؼ أف الفرد كمما اكتسب خب
نتيجة ليذه التجارب كالخبرة3 إف التعمـ ىك عممية الحصكؿ عمى المعمكمات كالخبرات المختمفة 
الناتجة عف مكاقؼ يتعرض ليا المستيمؾ في حياتو اليكمية، مما يؤدم بو إلى تغيير سمككو 

الفرد إيجابان أك سمبان، كذلؾ  بشكؿ نسبي نتيجة لتجاربو السابقة، حيث يمكف أف يككف تغيير سمكؾ
 3(ُِ ـ، صَُِْ،إسحاؽ)عمى إشباع الحاجات كمستكل الرضا  حسب القدرة

 بحيث المستيمؾ، سمكؾ في تؤثر التي العكامؿ مف العديد ىناؾأف مف خالؿ ما سبؽ يتضح ك 
 مباشر كغير مباشرا تأثيرىا كيككف االستيالكية اتجاىاتو في تغيير عممية تحدث أف يمكنيا
 ىذه كتمثؿ النيائي الشرائي لمقرار العممية غةيالص األخير في لتعطي البعض بعضيا مع كتتفاعؿ
 الحاجات كالدكافع كاإلدراؾ كالشخصية كالتعمـ كميا تؤثر بسمكؾ المستيمؾ3 يمي فيما العممية

 .المستيمك سموك في المؤثرة الخارجية العوامل(: 7)

 الكاعي كالسمكؾ كالتعمـ النضج لمستكل ميـ مؤشر العصكر رامد كعمى الثقافة تعد :الثقافةأ(: 
 كبير عنكاف ستككف الثقافة فإف بالتالي أحداث، مف الفرد يحيط ما أك اآلخريف مع التعامؿ في

 فإف كعميو . اآلخريف مع اليكمية تعامالتو في بخاصة كالمستيمؾ بعامة الفرد سمكؾ عف لمتعبير
 عمى لمحصكؿ المناسبة الكسيمة كعبر المناسب التركيجي األسمكب يعتمد أف يجب المسكؽ
 مع خالليا مف يتعامؿ كأ ويحمم التي الثقافة فيـ خالؿ مف الشرائي سمككو في كالتأثير المستيمؾ
 ذلؾ في كالمتكارث المستمر كتفاعمو اليكمي سمككو عمى الكبير لتأثيره نظران  كذلؾ ؛اآلخريف

 3(ُٗ ـ، صَُُِإليو)البابا، ينتمي التي السكانية المجمكعة

يكجد في كؿ المجتمعات كعبر التاريخ نكع مف التمييز االجتماعي  الطبقات الجتماعية:ب(: 
ينعكس فيما يسمى بالطبقات االجتماعية فقد يختمؼ كؿ فرد مف أفراد المجتمع مف حيث الدخؿ، 
كالمينة، التعميـ، كمكاف السكف كنكع السكف كليذا يسعى رجاؿ التسكيؽ تقسيـ المجتمع إلى 

ـ السكؽ إلى قطاعات، ألف األفراد الذيف يقعكف في نفس طبقات اجتماعية تساعدىـ في تقسي
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الطبقة االجتماعية قد يككنكا متشابييف مف حيث القيـ كاالتجاىات كطريقة العيش كبالتالي يككف 
 ميميـ نحك السمع كالخدمات متشابية3

ة فبالرغـ مف أف الطبقة االجتماعية تتحدد عمى ضكء عكامؿ عديدة مثؿ: الدخؿ، التعميـ كمنطق
السكف، إال أف المينة تظؿ تحتؿ أىمية قصكل ككبيرة في ىذا المجاؿ طالما كأف العكامؿ 
المتقدمة ىي نتائج كليست أسباب في حد ذاتيا3 فمقدار الدخؿ الذم يحصؿ عميو الفرد ىك في 
الغالب يعتبر كنتيجة لممينة التي يعمؿ بيا كبالتالي يمكف أف يككف الدخؿ عامالن مضالن كال 

 3(ّٖ ـ، صََِٔ)بكعناني،جتماعية التي ينتمي إلييا الفرد الصكرة الحقيقية لمطبقة االيعطي 

تعتبر األسرة المؤثر األكؿ في سمكؾ المجتمع أك األفراد كىذا بسبب التربية  :األسرةج(: 
كالتأسيس الذم تـ ضمف ىذه العائمة، كىذا العامؿ يساعد المؤسسة التسكيقية عمى تقدير حجـ 

فالكثير مف السمع االستيالكية المعمرة )األثاث، كلكاـز المطبخ الكيربائية،33( تشترل الطمب، 
بكاسطة األسر ككحدة استيالكية، كما يؤخذ بعيف االعتبار حجـ األسرة في تصميـ المنتجات 

كسيارة كاسعة3 كذلؾ يجب أف نالحظ الدكر المتزايد  يرة تحتاج لشقة كبيرة كأثاث كبيرفاألسر الكب
رأة في قرار الشراء كذلؾ لتقدميا المستمر في المستكل االجتماعي كالثقافي فيي تضع تحت لمم

تصرفيا أكبر شطر مف الدخؿ كالذم تقكـ بإنفاقو عمى مختمؼ السمع كالخدمات الالزمة لألسرة 
 (3ٕـ، ص َُِِ)ربيع، 

 التأثير في أساسي دكر تمعب فإنيا ثـ كمف كتكجييو، المجتمع لبناء األساسية القاعدة األسرةكتعد 
 دائـ احتكاؾ في األسرة أعضاء أفك  خاصة كاالستيالكية، الشرائية أفرادىا سمكؾك  تصرفات عمى
 اكتسابيـك  األبناء، شخصية تككيف في كالرئيسية الخصبة البيئة األسرة تعتبرا كم بعضيـ، مع
ى عم تٌؤثر أف يمكنيا التي العكامؿ مف مجمكعة ىناؾ أف كما ت كالتقاليد3العاداك  تالمعتقداك  لمقيـ
 أك نمط لألسرة؛ االستيالكية الثقافة األسرة؛ كحجـ طبيعة:بينيا مف كالتي األسرة في الشراء عممية
 العادات لألسرة المادية اإلمكانيات، لألسرة الديمكغرافية التركيبة األسرة؛ داخؿ االستيالؾ أنماط

 3(ّٗ ـ، صَُِِ)كالي،األجداد عف كالمتكارثة األسرة طرؼ مف المكتسبة كالقيـ كالتقاليد

 مثؿ جماعة يعتبر ال معيف مكاف في األفراد مف مجمكعة تجمع إف :المرجعية الجماعاتد(: 
 البريد مركز في العماؿ تجمع أك الحافمة انتظار أجؿ مف المحطة في المسافريف تجمع
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 بينيـ يحدث قد أكثر أك شخصيف":ىي الجماعة فإف كعميو األجكر، تمقي أجؿ مف كالمكاصالت
ف 3جميعا ليـ مشتركة أك فردية أىداؼ لتحقيؽ التفاعؿ أك التبادؿ أنكاع مف نكع  مختمؼ كا 

 أفرادان  ىؤالء يككف قد آخريف أشخاص آراء االعتبار بعيف تأخذ األشخاص يتخذىا التي القرارات
 يفتقر عندما قكيا المرجعة الجماعات تأثير يككف االجتماعية الجماعات مختمؼ أك العائمة مف
 سمعة شراءند ع الحاؿ ىك كما الخدمة أك بالسمعة الكافية الخبرة أك لممعمكمات الفرد
 3(ِّ ـ، صََِٗ)لسكد،جديدة

 .خضراأل المستيمك سموكأبعاد : سابعاً 

 -:المستيمك لدى البيئي الوعي(: 8)

التي يمتمكيا تجاه القضايا المختمفة حياؿ يرتبط الكعي البيئي لدل المستيمؾ بالمعرفة البيئية 
البيئة كالمحافظة عمييا فالمعرفة البيئية متباينة كيمكف كصفيا تبعا لمدل العمـ بالمشكالت البيئية 
المكجكدة حاليان مع العمـ أف القضايا البيئية ىي مف أكثر القضايا المعاصرة التي أخذت حيزان 

ـ التمكث البيئي عددة يقفز في مقدمتيا االتساع في حجكبيران في عصرنا الحالي، كألسباب مت
نحاء العالـ3 كعميو يمكف تعريؼ الكعي البيئي عمى أنو مدل معرفة كافة أالحاصؿ في عمكـ 

ساس المعرفي القائـ عمى المعرفة عمى البيئة" كالكعي البيئي ىك األ اإلنسانيتأثير السمكؾ 
سماعيؿالحسية أك المادية )البكرم   (3ٖٔـ، ص َُِٔ، كا 

 -:لممنتج المستيمك إدراك(: 7)

 في لمنبياتا سركيف كينظـ الفرد يختار خالليا مف التي العمميةيعد إدراؾ المستيمؾ لممنتج تمؾ 
 آخر، إلى فرد مف يختمؼ ؾااإلدر  مستكل فإفٌ  كعميو بو المحيط العالـ مع كفعالة متماسكة صكرة
 لمختمفة،ا الجكانب مف لممنتجات المستيمكيف كاستجابة إدراؾ بكيفية ييتمكف المسٌكقيف فإفٌ  لذا
 الممثمة التجارية العالمة صكرة كأ المستيمكيف ذىافأ في المنتىج ذلؾ كصكرة السعر، الجكدة،ؿ مث

 .المنتج لذلؾ
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 عف كافية راتمثي سمعيـ،تقديـ لىإ النظر لفت يبتغكف الذيف التسكيؽ رجاؿ عمى يجب لذلؾ
 لممنتج إدراكيـ تحقيؽ ثـ كمف انتباىيـ جذب يضمنكا حتى لممستيمكيف السابقة قمـأالت مستكيات
 . الجديد

 -:لممستيمك التعمم مستوى(: 4)

شرائو أك  التعمـ كمف كجية نظر تسكيقية ىك الخبرة العممية التي يكتسبيا المستيمؾ مف خالؿ
نيا العناصر الرئيسية التي يتككف متجربتو لممنتج كيرتبط التعمـ لممستيمؾ كبالجانب التسكيقي مع 

سباب، االستجابة كالتعزيز فالدكافع تكمف في صميـ الدكافع، األككما ذكرىا كالتي تتمثؿ في "
 ، فإف ذلؾ يزيد مفقكلأمما كانت رغبة المستيمؾ المستيمؾ كىي نتيجة الرغبات الممحة لديو، فك

ما أافع الرئيسي لو3 اعتبار ذلؾ الد فضؿ مف حيث المنتجات، فيمكفعمى البحث نحك األ إصراره
دفع سباب تأعر، التركيج، المنتج كالمكاف ىي سباب فيمكننا اعتبار أف السفيما يخص األ

المؤثر كتأخذ ىذه كاالستجابة ىك تفاعؿ المستيمؾ مع المحفز ك  ،المستيمؾ نحك الشراء مف عدمو
 شكاؿ أىميا القرار الشرائي3أاالستجابة عدة 

، فعممية الشراء ىي مكممة لكؿ ما سبؽ ستيمؾ تجاه المنتج بعممية الشراءقؼ المكيتـ تعزيز مك 
 3الستجابة المستيمؾ كتحقيؽ التعمـكمؤشر ايجابي 

 -:لممستيمك القتصادية الحالة(: 3)

كضع المستيمؾ االقتصادم أم "دخؿ المستيمؾ" كالذم يعد أحد أىـ العكامؿ المؤثرة في اختيار 
اء كالتي تنٌبو المسٌكقكف الذيف يعممكف في مجاؿ تسكيؽ المنتجات الخضر  الفرد لمنتجاتو حيث

سعارىا قياسا بالسمع التقميدية إلى األمكر المتعمقة بالدخؿ كاإلنفاؽ، أتمتاز بارتفاع نسبي في 
كالمستكل المعيشي، كمدل تأثيره عمى قرارات الشراء المتحققة مف قبميـ 3 كبالتالي فيـ دائمان عمى 

ابعة لقدرات المستيمؾ الشرائية، كالعمؿ عمى تكافقيا مع أسعار المنتجات الخضراء التي عمـ كمت
يقدمكنيا ليـ3 عمى الرغـ مف كجكد العديد مف الدراسات التي أشارت إلى استعداد المستيمؾ لدفع 

 (Kollmuss, Agyeman, 20023سعر أعمى مف أجؿ الحصكؿ عمى سمع خضراء )
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 -:األخضر المنتج من المدركة المنافع(: 1)

المنافع المدركة ىي مجمكع المنافع الكظيفية كاالجتماعية كالشخصية كالخبرة المكتسبة التي يتكقع 
المستيمؾ الحصكؿ عمييا عند شراء السمعة3 حيث يمعب البائع دكران ىامان في تحسيف الصكرة 

أك الخدمة عمى  ،لسمعةامعنى المنفعة إلى قدرة  كيشيرالذىنية عند المستيمؾ لشراء السمعة، 
ك رغبة معينة لدل المستيمؾ3 كيتكقؼ تحديد السعر عمى قيمة السمعة بالنسبة ،أحاجة إشباع

 لممستيمؾ التي تعني ما يتكقعو مف منفعة تعكد عميو مف استيالكو ليا3

 -:المستيمك سموك عمى جتماعيال التأثير(: 6)

عية عمى سمكؾ المستيمؾ الشرائي االجتماالتأثير االجتماعي ىك تعبر عف تأثير الظكاىر 
3 سكاء في العمؿ أك الدراسة333الخ صدقاء، الجيراف كالزمالءكالمتمثمة في الغالب باألسرة، األ

، كيؤدم التفاعؿ لى الثقافة المجتمعية السائدةإ كيظير ىذا التأثير بأشكاؿ مختمفة كمتفاكتة تبعان 
ع تفضيالت الفرد الشرائية كاالستيالكية بصكرة تتالءـ مالمستمر بيف المجتمع كالفرد إلى تشكيؿ 

ك يعتاد المجتمع بشرائيا ألذلؾ أنكاع المنتجات التي يقبؿ  3 فتتحدد تبعان القيـ الجكىرية لممجتمع
 3(Awan&Raza, 2010, p. 14) كاستيالكيا

  -راء:لخضا المتجددة الطاقة(: 2)

يعيش العالـ أزمة دائمة في الطاقة ككيفية الحصكؿ عمى مصادر تكليد تمؾ الطاقة، كما يترتب 
بالبيئة3 فكانت  األضرارعمييا مف أثار سمبية متعددة االتجاىات تتمحكر في جكىرىا نحك 

خضر ىك البحث لتقديـ منتجات صديقة لتطبيقية لتبني مفيكـ التسكيؽ األاالجتيادات الفكرية كا
3 كتعرؼ الطاقة الخضراء عمى خضرت المستيمؾ كسمككو االستيالكي األئة تتكافؽ مع تكجيالمبي
الشمس، الرياح، المساقط  تمؾ الطاقة المتكلدة مف خالؿ المكارد الطبيعية كالمتجددة مثؿنيا: "أ

 3(Awan&Raza, 2010, p. 33)ة باطف األرض، المد كالجزرحرار  ،المائية

يتضح مما سبؽ أف دراسة أبعاد سمكؾ المستيمؾ األخضر مف أىـ العكامؿ التي تساعد في بناء 
 إشباعسميمة كذلؾ لمكصكؿ إلى تحديد حاجات كرغبات المستيمؾ كبالتالي تعمؿ عمى  إستراتيجية
 رغباتو3
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 المبحث الثالث: الجامعة اإلسالمية.              

بفمسفة إسالمية، كنشأة كىكية فمسطينية كىي أكؿ  (0218َ)، سنة بغزة إلسالميةا تػأسست الجامعة
مؤسسة تعميـ عاؿو تنشأ في قطاع غزة بمبادرة مف شخصيات كطنية كأكاديمية بارزة في القطاع 

 3التربية كالتعميـ العالي كخارجو3 كتعمؿ الجامعة تحت مظمة كزارة

ت اإلسالمية، رابطة جامعات البحر األبيض كما أنيا عضك )اتحاد الجامعات العربية، رابطة الجامعا
المتكسط، االتحاد الدكلي لمجامعات، اتحاد جامعات العالـ اإلسالمي، اتحاد جامعات المتكسط، 

عدد كميات الجامعة حيث يبمغ اتحاد الجامعات العربية كاألكركبية، كاتحاد الجامعات اآلسيكية(3 
( برنامج 28) ،( برامج دكتكراه3لي )إيان مكزعة ( برنامجان أكاديم008( كمية تقدـ حكالي )00)

( برنامج بكالكريكس، كبرنامج الدبمـك العاـ في التربية كما 68) ،( برامج لمدبمـك العالي5) ،ماجستير
كتعتبر الجامعة اإلسالمية، منارة عممية ، مجا لدرجة الدبمـك الميني المختص( برنا03تمنح الجامعة)

 3كخدمة اإلنسانية إلحداث نيضة مجتمعية شاممةرائدة لممعرفة كالثقافة 

بالجكانب العممية كالثقافية كالحضارية مف خالؿ تعميـ نكعي، بحث كرسالتيا تعبر عف النيكض 
، كمف أىـ سالميةء مؤسسي مستداـ في إطار القيـ اإلمشاركة مجتمعية فاعمة كبناك عممي منتج، 

تعزيز ، ك ميز كالمنافسة لطمبة الجامعة كخريجييااالرتقاء بالتعميـ النكعي لضماف التغاياتيا: 
، البحث العممي كتكظيفو في خدمة سكؽ العمؿ كحاجات المجتمع كاالنطالؽ بو نحك العالمية

تكفير ، ك تطكير البناء المؤسسي بما يخدـ االستدامة كاإلنتاجية، ك تأميف مستقبؿ مالي لمجامعة
ضماف مشاركة ، ك التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات البنيةبيئة داعمة لمطمبة كالعامميف كتطكير 

عالقات الجامعة كشراكاتيا المحمية  كاستثمارتطكير ، كأخيران الجامعة الفاعمة كالمؤثرة في المجتمع
 ـ(3َُِٓلمجامعة اإلسالمية،  اإلستراتيجية)الخطة  النكعية كالتنكع باتجاهكالدكلية  كاإلقميمية

 -:تعقيب عام عمى اإلطار النظري

التسكيؽ  كيقصد بو التسكيؽ النظيؼ أك ،التسكيؽ األخضر مصطمح حديث في عمـ التسكيؽ
 مي بذلؾ ألنو يعمؿ عمى تكصيؿ المنتج النيائي لممستيمؾ بشكؿ منتج بيئي نظيؼالبيئي، كسي 

كىدفو أف يتحكؿ التسكيؽ مف عمـ ىادؼ لمربح إلى عمـ  ،خاؿو مف التمكث أك الخداع كالغش
يساعد الناس في اتخاذ قرارات شرائية قائمة عمى رسالة تسكيقية ىادفة بعيدة عف االستغالؿ3 
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حيث أدركت العديد مف منظمات األعماؿ أف التسكيؽ األخضر يشكؿ فرصة سكقية قد تمنح 
قع، كيتمحكر التسكيؽ األخضر حكؿ التزاـ كلربما مستدامة في الكا ؛المنظمة فرصة تنافسية

ىي السمع الغير ضارة بالمجتمع كالبيئة التعامؿ بالسمع الصديقة لمبيئة ك منظمات األعماؿ ب
الطبيعية كالقياـ باألنشطة التسكيقية في إطار االلتزاـ القكم بالمسؤكلية البيئية كضمف ضكابط 

 إلحاؽ الضرر بيا3 محددة لضماف المحافظة عمى البيئة الطبيعية كعدـ

أف المستيمؾ ىك الركيزة األساسية التي  تستنتج الباحثة خالؿ ما تـ سرده في الفصؿ الثانيمف 
مف النقاط التي ك  ،ممية البيع ك الشراءيقكـ عمييا السكؽ كذلؾ ككف المستيمؾ أحد أطراؼ ع

كىذه النقاط  ؛أىميتو 333إلخ، ىذه الدراسة معرفة سمكؾ المستيمؾ، أنكاعو دكافعوتطرقنا إلييا في 
تؤدم بنا إلى نجاح أم مؤسسة ك تطكرىا يعكد تمكنيا مف دراسة سمكؾ المستيمؾ ك اإللماـ بكؿ 
 ما يخصو ككما أف دراسة سمكؾ المستيمؾ ال تنحصر بالفائدة عمى المؤسسة فقط ك إنما تعكد

 3بالفائدة عمى المستيمؾ بحد ذاتو

حماية  إلىالتسكيؽ األخضر كمدخؿ تسكيقي حديث ييدؼ  أىمية مكضكع كأكدت الدراسات عمى
 إمكانيةالبيئة كالمكارد الطبيعية كضركرة دراسة ىذا المكضكع بشكؿ معمؽ كصكالن إلى تحقيؽ 

 تطبيؽ ىذا المدخؿ في البيئة المحمية3
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 الدراسات السابقة
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 الدراسات السابقة:الفصل الثالث

مجمكعة مف الجيكد كالدراسات السابقة ذات العالقة تـ مراجعة مف خالؿ الفصؿ الثالث 
بمتغيرات الدراسة، حيث قسمت الدراسات السابقة إلى دراسات تتعمؽ بالتسكيؽ األخضر، 
كدراسات استيدفت سمكؾ المستيمؾ، فيما تناكؿ القسـ الثالث الدراسات التي ربطت بيف 

كدراسات أجنبية، كقامت الباحثة  المتغيريف، كتـ عرض ىذه الدراسات في جزأيف دراسات عربية
التعقيب عمى ىذه كتـ بعرض الدراسات السابقة كفؽ تسمسؿ زمني مف األحدث إلى األقدـ، 

 الدراسات مف حيث أكجو االتفاؽ كاالختالؼ كاالستفادة مف الدراسات السابقة3

 .األخضر بالتسويق عالقة ذات السابقة رساتاالد:أولً 

 -:الفمسطينيةت سااالدر (: 8)

التسويق األخضر في زيادة تنافسية منظمات م( بعنوان: "دور 7186ة أبو مريم )دراس
 األعمال".

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف دكر التسكيؽ األخضر في تحقيؽ الميزة التنافسية لدل الشركات 
المنيج الكصفي  تـ استخداـالصناعية الغذائية العاممة في قطاع غزة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

( مف المدراء ُّْ، طبقت عمى عينة بمغت )استبانوالتحميمي، ككانت أداة الدراسة عبارة عف 
 ( شركة غذائية3ٕٔالعامميف في ) فالتنفيذيي

كتكصمت الدراسة إلى كجكد تأثير داؿ إحصائيان لمتسكيؽ األخضر في تحقيؽ الميزة التنافسية 
لمشركات الغذائية، كما تبيف أف الشركات الغذائية تعتمد التكجو البيئي كمسؤكلية اجتماعية 

في حيث بينت الدراسة أف الشركات الصناعية الغذائية تعمؿ عمى إلغاء كتقميؿ نفاياتيا كأخالقية، 
مراحؿ تصنيع المنتج األخضر، كتحاكؿ قدر اإلمكاف إدخاؿ التكنكلكجيا الحديثة لمحد مف 

كتبيف التمكث، كتبيف أف الشركات تستخدـ اإلعالف في حمالتيا التركيجية لممنتجات الخضراء، 
 أثر في تطبيؽ التسكيؽ األخضر3 اإلسرائيميأف الحصار 
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األخضر لتحقيؽ الميزة التنافسية، ككضع ميثاؽ  كأكصت الدراسة بضركرة أخذ عناصر التسكيؽ
ة، ككضع الخطط لمتحكؿ مف الصناعة التقميدية إلى الصناعة يأخالقي لمممارسة الصناع

 الخضراء3

 واألداء األخضر التسويق مفيوم تبني بين العالقة":بعنوان (م7183) دراسة حمودة
 ".التسويقي

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى عالقة تبني مفيـك التسكيؽ األخضر باألداء التسكيقي في المنشآت 
الصناعية في قطاع غزة، كذلؾ باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كاالعتماد عمى االستبانة 

عمى المدراء العاميف في ىذه  استبانو( ُٕكأحد األدكات األساسية لجمع البيانات، كتـ تكزيع )
 3تاستبيانا( ٕ، كاستبعد )استبانو (ٕٔلمنشآت، كتـ استرجاع )ا

كخمصت الدراسة إلى أف بيعد العالقة بيف السعر كالتكمفة كأحد أبعاد التسكيؽ األخضر ىك األكثر 
يميو إعادة تصميـ المنتج ، ارتباط ان باألداء التسكيقي، ثـ يميو بعد ذلؾ إلغاء مفيـك النفايات، ثـ 

أف المنشآت الصناعية تعتمد التكجو البيئي كمسؤكلية اجتماعية كأخالقية في ت الدراسة كأكضح
انخفاض المستكل االقتصادم نتيجة الحصار المفركض عمى  الدراسةالمنشأة، كما بينت نتائج 

التسكيؽ  إستراتيجيةالقطاع كنتيجة لألكضاع السياسة القائمة مما أثر عمى الحد مف تطبيؽ 
ناعية، ككشفت نتائج البحث إلى أف مفيكـ التسكيؽ األخضر ال يزاؿ األخضر في المنشآت الص

 بيئات األخرل ضمف فمسفة التسكيؽ3مفيكمان حديثان في البيئة الفمسطينية قياسان بال

مجمكعة مف التكصيات أىميا عمى االتحاد العاـ لمصناعات الفمسطينية كضع ميثاؽ  كتـ اقتراح
أف تتبني المنشآت الصناعية الفمسطينية ألبعاد التسكيؽ  أخالقي لمممارسة الصناعية، كما يجب

لممنشآت كاعتباره جزءان مف ثقافة المنشأة مف أجؿ المحافظة  اإلستراتيجيةاألخضر ضمف الخطط 
 عمى بيئة نظيفة3
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 -:العربية ( الدراسات7)

 ".التسويقي األداء عمى األخضر التسويق تطبيق أثر": بعنوان (م7181دراسة المومني)

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر تطبيؽ التسكيؽ األخضر عمى األداء التسكيقي لشركات األجيزة 
الكيربائية المنزلية في مدينة عماف، كذلؾ مف خالؿ محاكر أساسية في مفيكـ التسكيؽ األخضر 
كىي: المسؤكلية االجتماعية، كالجيات الضاغطة، كالمنتجات اآلمنة كغير الضارة بالبيئة، 

لمنتجات األقؿ استيالكان لمطاقة، كالمنتجات سيمة التصميح كاالستبداؿ، كأخيران تكعية المستيمؾ كا
المنيج الكصفي، كما استخدـ االستبانة كأداة لمدراسة،  تـ استخداـبيئيان، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

 ( مف أصحاب الشركات األجيزة الكيربائية المنزلية في مدينة عماف3ََُتككنت عينة الدراسة )

لتطبيؽ التسكيؽ إيجابي كتكصمت الدراسة إلى بعض النتائج اليامة متمثمة في أف ىناؾ أثر 
 عية، كالجيات الضاغطة، كالمنتجاتسؤكلية االجتمااألخضر كبكافة محاكره مكضع الدراسة الم

منتجات سيمة التصميح آمنة كغير الضارة بالبيئة، كالمنتجات األقؿ استيالكان لمطاقة، كال
لشركات األجيزة الكيربائية المنزلية  عمى األداء التسكيقي كاالستبداؿ، كأخيران تكعية المستيمؾ بيئيان 

 3في مدينة عماف

ف عمى شركات األجيزة الكيربائية المنزلية االستمرار في تطبيؽ التسكيؽ كأكصت الدراسة أ
األخضر، كزيادة تفعيؿ، كأف تعمؿ عمى تطبيؽ عناصر التسكيؽ األخضر في كافة تعامالتيا، 
لما ليا مف أثر كاضح في خفض التكاليؼ، كرفع الميزة التنافسية، كزيادة الحصة السكقية، 

 ، كزيادة أرباح الشركات3ات جكدة عاليةر بتقديـ منتجات ذكاالستمرا

ستراتيجيةخضر ق األالعالقة بين التسوي بعنوان" (م7183دراسة شاكر)  ".نظفاأل  اإلنتاج وا 

كأيضان  األخضرمفيـك التسكيؽ  إلىالمنظمات العاممة  إدراؾىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل 
، المنظمة المبحكثة )معمؿ سمنت كربالء( كقدرتيا عمى تطبيؽ مفيكـ األنظؼ اإلنتاج إستراتيجية
أىمية العالقة ،كتستند ىذه الدراسة عمى سمع غير ضارة لإلنساف إنتاجكذلؾ ك  األخضرالتسكيؽ 

ستراتيجية األخضربيف التسكيؽ  عينة 3 تـ اختيار معمؿ سمنت كربالء كاألنظؼ اإلنتاج كا 
 عشكائية تمثؿ مجتمع البحث3 
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 أبعادمكجبة قكية بيف مف أبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف ىناؾ عالقة ارتباط ككاف 
كضكح العالقة  -مفيكـ تصميـ المنتج إعادة -مفيكـ النفايات إلغاءالمتمثمة ) خضرالتسكيؽ األ

ستراتيجيةان( جعؿ التكجو البيئي مربح -بيف السعر كالكمفة  نظؼ3األ اإلنتاج كا 

ضركرة االىتماـ بإنتاج كتسكيؽ منتجات  الدراسة بعدد مف التكصيات كاف األىـ منيا:كخرجت 
، بحيث تنتج  اإلنتاجساليب التقميدية في ، ضركرة التخمي مف األاألضرارمف  خضراء خالية

 منتجات خضراء تككف أسعارىا مناسبة لممستيمؾ الفرد3

 التسويق فمسفة تعزيز في التدوير إلعادة تيجيةااإلستر  األبعادبعنوان: " (م7188دراسة البكري)
 ."األخضر

عادة التدكير كما إمفيكـ  ىإلخضر، ليتـ التطرؽ اسة التعرؼ إلى مفيكـ التسكيؽ األىدفت الدر 
 ستراتيجيةاإلبعاد ؿ تنفيذىا كقد تـ التركيز عمى األتتطمبو العممية مف جكانب فنية الستكما

ف تحققو مف قيمة مضافة عند االستخداـ في أعادة التدكير، كما يمكف إعممية  المستيدفة مف
االىتماـ بمكضكع  إلثارة، يسعى البحث األعماؿالتي تقكـ بيا منظمات  اإلنتاجيةمجمؿ العمميات 

حيكم كاستراتيجي، تتجمى أبعاده في مختمؼ الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالتربكية 
كفي كيفيو التعامؿ بعقالنية كرشد مع المكارد الطبيعية كالحفاظ عمى البيئة كانتياج  ةكالتكنكلكجي

نتاجيسمكؾ استيالكي  أخضر في التعامؿ مع المنتجات 3 فضال عف استعراض لبعض  كا 
التجارب الرائدة لشركات في دكؿ العالـ المتقدمة، استخدـ الباحث المنيج الكصفي كاالستطالعي، 

ير عادة التدك ا  ك  األخضرفاؽ التأثير لمتسكيؽ آلى نظرة مستقبمية تعبر عف إ ةالدراس تكقد خمص
 3عمى البيئة الطبيعية كالمجتمع

ألردني لمتسويق األخضر "مدى تبني المستيمك ا: بعنوان (م7181دراسة الشــــورة وآخرون)
 ".والبيئي

إلى معرفة التسكيؽ األخضر كالبيئي كمدل تبني المستيمؾ األردني  التعرؼ ىدفت الدراسة
السمككيات االستيالكية اليادفة لممحافظة عمى البيئة كرعايتيا كمعرفة مدل كجكد اختالؼ في 

تككف مجتمع الدراسة مف المستيمكيف األردنييف في  .ذلؾ باختالؼ بعض المتغيرات الديمغرافية
كر( كقد تـ اختيار آلتية )مكة مكؿ، سي تاككف، كارفك لكبرل امدينة عماف ركاد المتاجر ا
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 30/4/2008إلى  ََِٖ/ْ/ُمجمكعة منيـ بطريقة العينة المالئمة في الفترة الزمنية ما بيف 
صممت لغرض جمع البيانات  استبانواعتمدت الدراسة عمى ، ك شخصان  (َّٓ)ككاف حجـ العينة 

 ة3األكلي

كجكد درجة قناعة عالية مف قبؿ المستيمؾ األردني بمفاىيـ التسكيؽ ككاف مف أىـ نتائج الدراسة 
األخضر كالبيئي كتطبيقاتو، ككذلؾ مستكل كعي عاؿو لضركرة المحافظة عمى البيئة حيث بدا 
، كاضحان أف القيـ األخالقية اإلسالمية كاالجتماعية مف العكامؿ اليامة في المحافظة عمى البيئة

 دني يكظؼ كعيو بالمنتجات البيئية عند اتخاذ قرار الشراء3كاتضح أف المستيمؾ األر 

كأكصت الدراسة بأىمية تبني التسكيؽ األخضر كاستراتيجية لتعظيـ تنافسية الشركات، كأىمية أف 
 تأخذ مؤسسات المجتمع المحمي عمى عاتقيا تنمية الكعي بالجكانب البيئية كالمنتجات الخضراء3

 -:األجنبيةراسات الد(: 4)

بعنوان: "أثر استراتيجية التسويق األخضر عمى أداء الشركات ( م7181)دراسة حسن وعمي 
 في ماليزيا".

Hasan& Ali (2015): The impact of green marketing strategy on the 

firm’s performance in Malaysia. 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استراتيجية التسكيؽ األخضر عمى أداء الشركات في ماليزيا، 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، ككانت أداة الدراسة عبارة عف 

التسكيؽ األخضر ضمف  إلستراتيجيةبطاقة مالحظة ألداء مجمكعة مف الشركات حكؿ تبنييا 
 ( في ماليزياISO 14001 EMS firms3متطمبات تطبيؽ )

التسكيؽ األخضر عمى أداء الشركات في ماليزيا،  إلستراتيجيةكتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر 
 كما تبيف أف ىناؾ أثران لالبتكار األخضر كالتركيج األخضر عمى أداء الشركات في ماليزيا3
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تبني استراتيجيات التسكيؽ األخضر، لما ليا مف فائدة بالنسبة لممستيمؾ  كأكصت الدراسة بأىمية
كالشركة، كأىمية أف تتضمف الحمالت التسكيقية برامج تكعية لممستيمكيف حكؿ فكائد المنتجات 

 الخضراء3

بعنوان" العالقة بين بيئة المستيمك واألىمية التسويقية الخضراء  (م7184) دراسة عزام وزكريا
 ة البيئة".في حماي

Azzam&Zakaria (2013): The Relationship between the consumers 

Environment and Green Marketing importance in Environment 

Protection. 

رافية، كثقافػة سػمكؾ المسػتيمؾ غىدفت ىذه الدراسة لمعرفة فيما إذا يكجد عالقة بيف العكامؿ الديمك 
عالقػػة بػػيف العكامػػؿ السػػيككجرافية، كثقافػػة سػػمكؾ المسػػتيمؾ البيئيػػة3كركزت  البيئيػػة، كفيمػػا إذا يكجػػد

كثيقان بثقافة سمكؾ االسػتيالؾ البيئػي لممسػتيمؾ األردنػي،  الدراسة عمى المتغيرات المرتبطة ارتباطان 
الجػػنس، كالػػدخؿ، كالعمػػر، كمكقػػع )د الباحػػث العكامػػؿ الديمكغرافيػػة كالتسػػكيؽ األخضػػر كقػػد اعتمػػ

كعكامػػػػؿ مسػػػػتقمة، أمػػػػا فيمػػػػا يخػػػػص العكامػػػػؿ  ل التعميمػػػػي، كالحالػػػػة االجتماعيػػػػة(مسػػػػتك السػػػػكف، كال
، كتػػـ ؤكلية االجتماعيػػة، كعكامػػؿ مسػػتقمةالقضػػايا البيئيػػة، كالمسػػ افالسػػيككجرافية فقػػد اعتمػػد الباحثػػ

 ( مستيمكان3ُْٕاستخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كطبقت الدراسة عمى )

الجنس، كالدخؿ، كالعمر، كمكقع السكف، كالمسػتكل )رافيةغؿ الديمك ت الدراسة إلى أف العكامكخمص
تبػػيف أيضػػان أف ك ليػػا ارتبػػاط مػػع ثقافػػة المسػػتيمؾ كسػػمككو البيئػػي،  التعميمػػي، كالحالػػة االجتماعيػػة(

ع ثقافػػة سػػمكؾ ليػػا ارتبػػاط كثيػػؽ مػػ( ؤكلية االجتماعيػػةالقضػػايا البيئيػػة، كالمسػػ)السػػيككجرافيةالعكامػػؿ 
 البيئية3االستيالؾ 

قػػػدمت الدراسػػػة بعػػػض التكصػػػيات لممسػػػكقيف ذات صػػػمة بتطػػػكير خصػػػائص، كمكاصػػػفات المنػػػتج ك 
 التي تشبع حاجات السكؽ، كرغبات مف خالؿ ما يعرؼ بالتسكيؽ األخضر3
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 في األخضر التسويق رامجب دور":بعنوان (م7184)وكاتسيكايس ومورغان  دراسة ليونيدو
 ".الشركات أداء عمى التأثير

Leonidou,Katsikeas, & Morgan (2013): The role of green marketing 

programs in influencing corporate performance. 

ككذلؾ  ؛ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر برامج التسكيؽ األخضر في التأثير عمى أداء الشركات
أىداؼ  ، كلتحقيؽالتعرؼ عمى مدل قناعة اإلدارة العميا بتنفيذ مثؿ ىذه البرامج كالمخاطرة بيا

الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي، ككانت أداة الدراسة عبارة عف بطاقة لمراجعة األدبيات 
 3( شركةُِالمتعمقة بالتسكيؽ األخضر، كما قاـ الباحثكف بمتابعة عدد مف الشركات بمغت )

الشركات محؿ الدراسة التزاـ مف  مجمكعة مف النتائج أىميا أف ىناؾصمت الدراسة إلى كتك 
، تؤثر سياسة التسكيؽ األخضر عمى المنتجات التسكيؽ األخضر كبرامجو المختمفةبتطبيؽ 

كحجـ المبيعات بشكؿ إيجابي في األسكاؽ مما يزيد مف الحصة السكقية لمشركات محؿ الدراسة، 
يؽ برامج التسكيؽ األخضر يحسف مف سمعة الشركات كالصكرة الذىنية ليا أماـ مستيمكييا تطب

 كزبائنيا3

العقارات  اتستراتيجية التسويق األخضر في شرك"تحميل ا:بعنوان (م7187) دراسة أريفين
 ".دراسة حالة –لتحقيق ميزة تنافسية

Arifin (2012): Analysis Of Green Marketing Strategy On Real Estate 

Company To Achieve Competitive Advantage: A Case Study Of 

IjenNirwana Residence. 

باالعتمػػػاد عمػػػى  السػػػكؽ الخضػػػراء لشػػػركات العقػػػارات ىػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػػى كصػػػؼ تطبيػػػؽ
البيئيػػة عمػػى  يجيةاإلسػػتراتمصػػفكفة السػػكؽ الخضػػراء كتحميػػؿ الميػػزة التنافسػػية عػػف طريػػؽ تطبيػػؽ 

، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اسػتخداـ المػنيج الكصػفي، ككانػت األداة عبػارة عػف شركات العقارات
 بيركانا لمعقارات3 بقت عمى شركة إيجيفمقابالت شخصية، كبطاقة مالحظة، طي 

 كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى النتػػائج التاليػػة تمتػػـز الشػػركات محػػؿ الدراسػػة باعتمػػاد اسػػتراتيجيات التسػػكيؽ
محؿ  لمشركةاألخضر كمصفكفاتو الخضراء في عمميات كأنشطة الشركات3 ىدؼ الميزة التنافسية 
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الدراسة ىك الحفاظ عمى العالمػات التجاريػة الخاصػة بيػا، تػؤثر سياسػات التسػكيؽ األخضػر عمػى 
 العالمة التجارية الخاصة بالشركة كصكرتيا الذىنية أماـ زبائنيا3

ـ رجػاؿ التسػكيؽ بتحميػؿ تػأثير االسػتراتيجيات التػي تسػتخدـ بيػدؼ كأكصت الدراسة بأىمية أف يقك 
 صياغة استراتيجيات تسكيقية مستقبمية تحقؽ الميزة التنافسية، كدراسة أكضاع السكؽ العالمية3

"جاذبية المستيمك نحو المنتجات الخضراء لقطاع السمع :بعنوان( م7111)دراسة وانيناياكي
 الستيالكية السريعة".

Waninayake (2008): Consumer Attractiveness Towards Green 

Products of FMCG Sector. 

ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف مكاقؼ المستيمكيف كتصكراتيـ نحك المنتجات الصديقة لمبيئة في 
قطاع السمع االستيالكية، كاستعدادىـ لمدفع أكثر مقابؿ الحصكؿ عمييا3 كتـ جمع البيانات 

( َُٔكزعت عمى العينة المككنة مف ) استبانوة لمدراسة مف خالؿ كضع أسئمة في األكلي
 3كلكمبك، ككالكتارا، كجامباىا(ك)مستيمؾ في مدف سيريمنكا الغربية 

كخمصت الدراسة إلى أف المستيمكيف السيريالنكييف لدييـ كعي كاؼو لممنتجات الصديقة لمبيئة 
، كتبيف أف مستكل جاذبية عمى ىذه المنتجات الخضراءلمحصكؿ كأنيـ عمى استعداد لمدفع أكثر 

 المستيمؾ نحك المنتجات الخضراء مرتفعة3

كأكصت الدراسة بأىمية أف تأخذ الشركات كمنظمات األعماؿ جاذبية المستيمؾ تجاه المنتجات 
 الخضراء بعيف االعتبار أثناء تبنييا لالستراتيجيات التسكيقية كتعزيز جكانب االبتكار األخضر

 كتكفير منتجات تتكافؽ مع تطمعات كتكجيات المستيمكيف3
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 .سموك المستيمكب العالقة ذات السابقة ساتدراالًا:ثاني

 -ة:العربي ساتراالد(: 8)

 ".المستيمك سموك عمى وأثرىا التسويق أخالقياتبعنوان " (م7183دراسة عبد الرازق)

عمى سمكؾ المستيمؾ، ك ذلؾ باالعتماد عمى ىدفت الدراسة التعٌرؼ إلى تأثير أخالقيات التسكيؽ 
مقاربات مختمفة، منيا النظرم كمنيا التطبيقي، كؿ ذلؾ مف أجؿ بياف أثرىا مف مختمؼ الجكانب 
المرتبطة بالمستيمؾ سكاء المباشرة منيا أك غير المباشرة 3 استخدـ الباحث المنيج االستنباطي، 

( مفردة، مف المستيمكيف الجزائرييف ُُّلدراسة )استخدـ االستبانة أداة لمبحث، كتككنت عينة ا
 المتكاجديف في كالية البميدة3

بأٌف التسكيؽ في مجممو ييدؼ إلى التأثير عمى سمكؾ المستيمؾ، ك  ىذه الدراسةكقد بٌينت نتائج 
أٌف األخالؽ ليا ارتباط قٌكم بالتسكيؽ، كىك ما يتجٌمى في كثرة القضايا كالمسائؿ التي ترتبط 

كمنيجان باألخالؽ سكاء مف حيث مبادئ التسكيؽ ك أصكلو أك مف حيث أىدافو  مضمكنان 
كمضامينو أك مف حيث القضايا السمككية المستيدفة بالدراسة3 كما بٌينت نتائج الدراسة الميدانية 
كجكد أثر ذك داللة إحصائية لألخالؽ عمى سمكؾ المستيمؾ قبؿ أك بعد عممية الشراء، كيتغٌير 

 تغٌير مستكل إدراؾ المستيمؾ ألىميتو أخالقيات التسكيؽ3ذلؾ األثر ب

 السموك عمى التأثير في المبيعات تنشيط برامج دور"بعنوان  (م7183دراسة اليرش)
 ."األردني المستيمك عند السمبي الستيالكي

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر برامج تنشيط المبيعات بجميع مككناتيا التي تنتيجيا مراكز 
التسكؽ المنتشرة في مدينة عماف عمى سمكؾ `المستيمؾ االستيالكي السمبي، كمف أجؿ تحقيؽ 
ىذا اليدؼ تـ تصميـ استبانة كزعت عمى زبائف ىذه المراكز ألخذ رأييـ كبناء النتائج عميو، 
كنتيجة لذلؾ فإف ىذه الدراسة تكصمت إلى أف جميع النشاطات المككنة لبرنامج تنشيط المبيعات 

عمى السمكؾ االستيالكي السمبي عند المستيمؾ األردني، باستثناء برنامج المسابقات،  أثران  ليا
كأنو ال يكجد ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف برامج تنشيط المبيعات لدل المستيمؾ األردني 

السمكؾ االستيالكي السمبي لدل  فيتعزل لمجنس، بينما ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية 
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المستيمؾ األردني تعزل لمعمر كلمعدؿ الدخؿ الشيرم كالمستكل التعميمي كلعدد سنكات التعامؿ 
 مع مراكز التسكؽ كلعدد أفراد األسرة كنكع السمعة3

 اإلستراتيجية صياغة في المستيمك سموك دراسة أىمية" بعنوان (م7187دراسة والي )
 ة".قتصاديال لممؤسسة الترويجية

فرنسػػػا، كالتػػػي  -التعػػػرؼ إلػػػى قيػػػاس سػػػمكؾ المسػػػتيمكيف مسػػػتعممي كجيػػػة الجزائػػػرىػػػدفت الدراسػػػة 
عنػػػػد تصػػػػميـ  الرمػػػػكز المناسػػػػبةة الجزائريػػػػة فػػػػي اختيػػػػار الكممػػػػات ك تسػػػػاعد شػػػػركة الخطػػػػكط الجكيػػػػ

كذا اختيار الكسيمة التركيجية األكثر اىتماـ مف طرؼ المستيمكيف، كما أنػا الحمالت التركيجية، ك 
صػػاء ىػػك جمػػع البيانػػات الاٌلزمػػة عػػف المسػػتيمكيف، كالتػػي عنػػد تحكيميػػا إلػػى اليػدؼ مػػف ىػػذا االستق

التركيجيػػػة )الػػدفع أك الجػػػذب( المناسػػػبة كالتػػػي  اإلسػػػتراتيجيةمعمكمػػات تسػػػاعد الشػػػركة فػػي اختيػػػار 
سمككياتيـ كتصػرفاتيـ تػـ اختيػار عينػة مػف مجتمػع الدراسػة مككنػة  تتناسب مع طبيعة المستيمكيف

ألجػػػػؿ ذلػػػػؾ طريقػػػػة المعاينػػػػة العمديػػػػة غيػػػػر احتماليػػػػة،  خدمت الدراسػػػػةكاسػػػػت ( مسػػػػافر،َٓمػػػػف )
 استخدمت ألجؿ ذلؾ استمارة االستبياف، كما استخدـ المنيج الكصفي3 

كخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى أف الحاجػػػات كالرغبػػػات تيمثػػػؿ فػػػي ظػػػؿ المفيػػػكـ الحػػػديث لمتسػػػكيؽ جػػػكىر 
 د أف تبػػػدأ بػػػالتعرؼ عمػػػى حاجػػػاتكعميػػػو فػػػاف نجػػػاح النشػػػاطات التسػػػكيقية ال بػػػ العمميػػػة التسػػػكيقية

يتأثر اختيار المؤسسة لعناصػر المػزيج التركيجػي األكثػر أىميػة ،ك كرغبات المستيمكيف المستيدفيف
بمجمكعػػػػة مػػػػف العكامػػػػؿ أىميػػػػا: طبيعػػػػة نشػػػػاط المؤسسػػػػة، طبيعػػػػة المسػػػػتيمكيف، درجػػػػة المنافسػػػػة، 

ي دكرة حياتػػو، بيػػا المنػػتج فػػكالفمسػػفة المتبعػػة مػػف طرفيػػا، المرحمػػة التػػي يمػػر  ات المؤسسػػةيػػامكان
 3الكضع االقتصادم

رفػػع ميزانيػػة التػػركيج بمػػا يكفػػي لخدمػػة األىػػداؼ ااٌلتصػػالية العمػػؿ عمػػى كأكصػػت الدراسػػة بأىميػػة 
معرفػػػة خصائصػػػيـ مػػػف أجػػػؿ دائمػػػة بدراسػػػة سػػػمكؾ المسػػػتيمكيف ك  لمشػػػركة3 القيػػػاـ بصػػػفة دكريػػػة ك

 مع ىذا السمكؾ3التركيجية لمشركة كالتي تتكافؽ  اإلستراتيجيةصياغة 
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 األسرة لميزانية القياسي اإلحصائي التحميل"بعنوان  (م7181الجاعوني )م و دراسة غان
 ".المباشر غير الموغارتمي النظام" المستيمك سموك واتجاىات

اإلنفاقية كمؤشرات اقتصادية ميمة،  ىدفت الدراسة التعرؼ عمى أنسب الطرائؽ لتقدير المركنات
تقديرات مناسبة لمتكقعات االستيالكية لمعديد مف السمع، منيا استخداـ تساعد في الحصكؿ عمى 

النظاـ المكغاريتمي التجميعي غير المباشر في تحميؿ سمكؾ المستيمؾ3 كدراسة األىمية النسبية 
ألكجو اإلنفاؽ االستيالكي عمى مجمكعات السمع كالخدمات الرئيسية، كتتبع نمط االستيالؾ في 

اإلنفاقية كالسعرية  مف خالؿ تحديد المركنات (ََِْ/ ََِّلعاـ ) بحث ميزانية األسرة
لممجاميع السمعية3 تىمثؿ مجتمع البحث في مجمكع األسر في الجميكرية العربية السكرية، كقد تـ 

ف عينة الدراسة، كقد بمغ حجميا لتكك (ََِْ/ ََِّ)االعتماد عمى مسح ميزانية األسرة لعاـ 
 3ة التي مدتيا الزمنية ثالثة أشيرد( أسرة لمدكرة الكاحََٕٓ)

استخداـ طريقة  كتبيف أىميةتقدير معالـ النظاـ المكغاريتمي التجميعي كخمصت الدراسة إلى 
الجمع بيف بيانات العينة كالمعمكمات المسبقة  عبرنتائج منطقية  حيث أعطتالتقدير المختمط، 

(I.A.S،المباشر المتكافرة عف المعالـ المراد تقديرىا ) أكثر مف نصؼ مجمكع اإلنفاؽ  كتبيف أف
الكمي لمفرد مكجو نحك اإلنفاؽ عمى السمع الغذائية؛ مما يعكس مدل األىمية ليذه المجمكعة 
بالنسبة إلى المستيمؾ، كبناء عميو فإف نسبة عالية مف الدخؿ يخصص لممكاد الغذائية، كما تبيف 

تحتؿ المرتبة األكلى في سمـ أكلكيات إنفاؽ مف خالؿ نتائج التحميؿ أف مجمكعة المكاد الغذائية 
المستيمؾ كفقان لقيمة مركنة الطمب اإلنفاقية ليا، مما يجعؿ ىذه المجمكعة ضركرية كميمة مف 
كجية نظر المستيمؾ ككنيا تضـ عددان كبيران مف السمع األساسية التي ال تتأثر كثيران بالتغيرات 

ف الطمب  عمى ىذه المجمكعة يتصؼ بككنو غير مرف 3 التي تطرأ عمى مستكيات الدخكؿ، كا 

تحميل أثر سموك المستيمك والمنافسة في الحصة السوقية بعنوان " (م7116دراسة أبو حمد)
 ."لمصنع الكوفة لممشروبات الغازية

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تحميؿ أثر العكامؿ الداخمية كالخارجية المرتبطة بسمكؾ المستيمؾ في 
الحصة السكقية في صناعة المشركبات الغازية، ك تحميؿ أثر الشركات المنافسة لمحصة السكقية 
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كنت لممصنع المبحكث3 اعتمدت الدراسة عمى االستبانة كأداة لمدراسة كما استخدـ المقابمة، كتك
 3قساـ كالكحدات اإلدارية كالفنية( مدير المصنع كرؤساء األَٔعينة الدراسة مف )

أف لمعكامؿ الخارجية لسمكؾ المستيمؾ كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا 
ف أكثرىا ارتباطان  جتماعية، الحضارية، االقتصادية()اال ارتباطان كتأثيران في الحصة السكقية، كا 

في الحصة السكقية ىك العامؿ االقتصادم، كأكثر متغيرات ىذا العامؿ ارتباطان كتأثيران في  كتأثيران 
كذلؾ اتضح لمعكامؿ الداخمية لسمكؾ (3 ( )دخؿ المستيمؾX7الحصة السكقية كىك المتغير )

المستيمؾ )الدكافع، التعمـ، اإلدراؾ، الشخصية، ارتباطان كتأثيران في الحصة السكقية ىك عامؿ 
الدكافع ثـ عامؿ الشخصية، كأكثر المتغيرات ارتباطان كتأثيران مف بيف: ضركرة إدراؾ العكامؿ 
الخارجية )االجتماعية، كالحضارية كاالقتصادية( كالعكامؿ الداخمية )الدكافع، اإلدراؾ، التعمـ، 

عمى  الشخصية( لسمكؾ المستيمؾ كاستيعابيا كمف ثـ تسخيرىا لتحقيؽ أىداؼ المصنع3 كالتأكيد
نو ىك السيد، كيجب الكصكؿ إلى رضاه كمف ثـ ارتباطو بالمنتج كعالمتو  أىمية المستيمؾ، كا 

 التجارية3

كأكصت الدراسة بأف تحميؿ سمكؾ المستيمؾ يعكد بفكائد مختمفة عمى الشركات، كأف عمى 
 الشركات دراسة كتحميؿ سمكؾ المستيمؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى تطمعاتو كتكقعاتو كتمبيتيا3

 -الدراسات أجنبية:(: 7)

الحمالت الترويجية وأثرىا في سموك المستيمك "م( بعنوان:7182سة ماك وآخرون)درا
 ."التعميمي

Mack, et. al (2017): Promotion Campaigns and its impact on 

educational behavior consumer. 

ىدفت الدراسة إلى بياف الفركؽ في ممارسات المؤسسات األكاديمية )الجامعات كالكميات( 
التركيجية، كأثرىا عمى سمكؾ المستيمؾ التعميمي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج 
الكصفي المقارف، ككانت أدكات الدراسة عبارة عف استبانة طبقت عمى عينة مف طمبة الثانكية 

أخرل طبقت عمى القائميف بحمالت التركيج  كاستبانو( طالبان كطالبة، َُُْبمغ عددىـ ) العامة
 في ثالث جامعات نركيجية، كأربع كميات3
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كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف الجامعات لدييا قدرات تركيجية أكبر مف 
%( بالحمالت ّٕتجاكز )الكميات، كاتضح أف سمكؾ المستيمؾ التعميمي يتأثر بنسبة ال ت

التركيجية، كاتضح كجكد فركؽ في ىذا التأثير بيف الجنسيف، كلصالح اإلناث، فاتضح أف 
 الطالبات أكثر تأثران بالحمالت التركيجية مف الذككر3

كأكصت الدراسة بأىمية تمبية الجامعات كالكميات لمتطمبات سكؽ العمؿ النركيجي كحاجاتو، كأف 
 جية بالمصداقية كالمكضكعية3تتسـ الحمالت التركي

 العوامل المؤثرة عمى سموك المستيمك".": بعنوان (م7183دراسة راني)

Rany (2014): Factors Affecting at Consumer Behavior. 

إلى  سمكؾ شراء المستيمؾ يشير سمكؾ الشراء في نياية المطاؼىدفت الدراسة التعرؼ إلى 
، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي، كقاـ الباحث بمراجعة العديد مف مستيمؾ

 بحثان ( ُُِاألدبيات السابقة، كأعد بطاقة لرصد اتفاقيا حكؿ تمؾ العكامؿ، حيث تـ مراجعة )
 كعينة لمدراسة3

في  الفرد المستيمؾ العديد مف العكامؿ كالخصائص تؤثر عمىىناؾ كخمصت الدراسة إلى أف 
في ، كالعالمات التجارية التي يشترييا يعممية صنع القرار،كعادات التسكؽ، كالسمكؾ الشرائ

كيقكد الفرد كالمستيمؾ مف قبؿ ثقافتو، ،ىك نتيجة كؿ كاحد مف ىذه العكامؿقرار الشراء  عممية
تؤثر في سمكؾ  العكامؿكؿ ىذه  ثقافتو الفرعية، كاالجتماعية عائمتو، شخصيتو، النفسية

االتجاىات الثقافية ككذلؾ االجتماعية كمف خالؿ تحديد كفيـ العكامؿ ب أيضان  ، كيتأثرلمستيمؾا
 إعالنية ،كحمالت كضع استراتيجيةلذلؾ البد مف تؤثر عمى عمالئيا، كالعالمات التجارية  التي

كالمستيمكيف المستيدفيف، كىك أصؿ  ا مع احتياجات كطرؽ تفكيرىـأكثر كفاءة كأكثر انسجامن 
 3حقيقي لتمبية احتياجات العمالء بشكؿ أفضؿ كزيادة المبيعات
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الشعب رنة بين سموك شراء السيارات بين بعنوان" مقا( 7111)تشانغو  جوىانسون دراسة
 األمريكي والصيني الذين يعيشون في أمريكا الشمالية".

Johanson& Chang (2000): A Comparison of Car Buying Behavior 

Between American and Chinese People Living in North America. 

الية، ىدفت الدراسة التعرؼ إلػى السػمكؾ الشػرائي لألمػريكييف كالصػينييف القػاطنيف فػي أمريكػا الشػم
رٍكػػػػزت ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػػى االختالفػػػات الثقافيػػػػة بػػػيف األمػػػػريكييف ك  ،عنػػػد قيػػػاميـ بشػػػػراء السػػػيارات
ىكمػا، كشممت الدراسة كػؿ مػف منطقػة فمكريػدا، ككاليفكرنيػا، كأككال ،ليةكالصينييف في أمريكا الشما
 مكالمات الياتفية لجمع البيانات3تـ استخداـ المقابمة المباشرة كال، ك كمقاطعة فانككفر الكندية

كتكصمت الدراسة إلى أف كؿ مف األمريكييف كالصينييف يعتمدكف عمى خبرتيـ فػي تحديػد العالمػة 
في شرائيا، كبالنسبة لمبحث عف المعمكمات قبؿ الشراء، يظير اختالؼ بيف  التجارية التي يرغبكف

األمػػريكييف كالصػػينييف، فالصػػينيكف ال يقكمػػكف ببحػػث كاسػػع عػػف المعمكمػػات مقارنػػة بػػاألمريكييف، 
يجابية مقارنػة بػاألمريكييف، كلكػف كػؿ مػف  ككانت اتجاىات الصينييف نحك اإلعالف كانت مؤيدة كا 

 ،أداة تسػػكيقية فعالػػة -فزيػػكني منػػو كخصكصػػان التم -ييف اعتبػػركا أف اإلعػػالف الصػػينييف كاألمػػريك
كبشػػػػكؿ عػػػػاـ فػػػػإف الدراسػػػػة تكصػػػػمت إلػػػػى أف التشػػػػابيات فػػػػي السػػػػمكؾ الشػػػػرائي بػػػػيف المسػػػػتيمكيف 

 األمريكييف كالصينييف كانت كاضحة3

عنػػد اتخػػاذ كأكصػػت الدراسػػة بأىميػػة أف تقػػـك الشػػركات بدراسػػة الفػػركؽ بػػيف الثقافػػات كتفضػػيالتيـ 
 قرار التصنيع مف حيث الشكؿ كالمحتكل كغيرىا مف العكامؿ المتعمقة بإنتاج السيارات3

 

 

 

 

 



 

62 

 

 .المستيمك كاألخضر وسمو ي التسويق المزيج بين العالقة تناولت التي دراساتال: ثالثاً 

 (: الدراسات العربية.8)

سماعيلدراسة البكري   سموك عمى خضراأل التسويقي المزيج أثربعنوان"  (م7186) وا 
 ".المتجددة الطاقة ذو المنتج لستخدام المستيمك

خضر "المنتج ، ىدفت الدراسة التعرؼ إلى بياف مدل تأثير مجمؿ متغيرات المزيج التسكيقي األ
خضر الشرائي عبر قراره لشراء المنتج كالتكزيع" عمى سمكؾ المستيمؾ األ التسعير، التركيج

( فرد مف مستخدمي 3ََِ كقد بمغ حجـ عينة البحث )الشمسيةخضر المتمثؿ بالسخانات ألا
 3نة كأداة رئيسية في جمع البياناتالسخانات الشمسية، اعتمدت الدراسة عمى استمارة االستبا

كصى البحث لمجمؿ متغير المزيج ألى كجكد تأثير ذك داللة احصائية كقد إكقد تكصؿ البحث 
ركرة التكجو نحك نشر الكعي البيئي بيف طبقات ردني بضالتسكيقي عمى سمكؾ المستيمؾ األ

المجتمع المختمفة مف خالؿ التركيز عمى مفيـك المسؤكلية البيئية لمتحفيز عمى تبني السمكؾ 
اقتناء المنتجات الخضراء كالتي تحد مف استيالؾ  األخضر، كالذم ينعكس بدكره عمى شراء

 الطاقة كتخفيض التمكث3

 ".البيئية الثقافة تنمية في األخضر التسويق دوربعنوان: " (م7181)بورزاق دراسة

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع شركة سكنيؾ في استخداـ التسكيؽ األخضر كأثره في تنمية 
الثقافة البيئية، كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي، ككانت أىـ النتائج التي تكصمت 

رس أنشطة تدخؿ ضمف التسكيؽ األخضر كتكفر الشركة إلييا الدراسة أف شركة سكنيؾ تما
متطمبات إدارة البيئة كحماية البيئة3 أف عماؿ شركة سكنيؾ ليـ ثقافة بيئية كيقكمكف بنشرىا خارج 

كليـ تطمعات فيما يخص  الشركة كالدليؿ عمى ذلؾ أنيـ عمى دراية بجكانب عدة تخص البيئة
الذم تتبناه الشركة دكر في تنمية ىذه الثقافة البيئية3 الجانب البيئي لمشركة، كلمتسكيؽ األخضر 

أف شركة سكنيؾ تعتمد عمى تكنكلكجيا اإلنتاج األنظؼ فيك أىـ منيج إلدراج البعد البيئي في 
كالصناعية، كما تقكـ نتاج منتجات صديقة لمبيئة3 كبالتالي نكجو التكصيات  العمميات اإلنتاجية

التالية لممؤسسات الجزائرية: ضركرة تبني المؤسسات الجزائرية ألبعاد التسكيؽ األخضر كبصكرة 
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كاضحة ضمف الخطط اإلستراتيجية الرئيسية لمشركة كاعتبارىا جزءا مف ثقافة المؤسسة مف أجؿ 
رضاءيئة المحافظة عمى الب حاجات الزبائف كمتطمباتيـ3 استخداـ الكسائؿ المناسبة لتدريب  كا 

كالتكعية البيئية  فتحسيالالعامميف ضمف التكجو البيئي في المؤسسة الجزائرية، كالقياـ بعمميات 
 داخؿ المؤسسة كخارجيا عف طريؽ خمؽ فضاءات بيئية3

 لممستيمكين الشرائي السموك عمى نيالتمفزيو  اإلعالن بعنوان "أثر (م7116) دراسة بوسنينو
 الميبيين".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تحديد أثر اإلعالنات التمفزيكنية، الصادرة في قنكات بث غير محمية 
عمى السمكؾ الشرائي لممستيمكيف الميبييف، كتقييـ دكر تمؾ اإلعالنات كمصدر معمكمات مفيد 

مدل تٌأثر المستيمؾ الميبي بتمؾ اإلعالنات كفقنا عف السمع، كما سعى ىذا البحث لمكقكؼ عمى 
لخصائصًو الشخصية، كتـ جمع المعمكمات مف المستيمكيف الميبييف القاطنيف في مدينة بنغازم، 
كالذيف شاىدكا إعالنات تمفزيكنية في قنكات غير محمية، كصممت استمارة استبياف استيعممت 

( ّْٖدراسة )كبمغت حجـ العينة لمجتمع ال ا، كمكأداة لجمًع البيانات الالزمة إلتماـ البحث
: يفضؿ المستيمككف الميبيكف مف سكاف مدينة بنغازم، اإلعالف الدراسةشخص3 كأظيرت نتائج 

التمفزيكني عف غيرًه مف أنكاع اإلعالنات األخرل3 يعد اإلعالف التمفزيكني الصادر في قنكات بث 
المستيمكيف الميبييف، كخاصةن في اإلخبار عف  غير محمية، مصدر معمكمات مفيد عف السمع لدل

 كجكد سمع جديدة3

 (: الدراسات األجنبية.7)

تطوير  ي( بعنوان: "دور التسويق األخضر فAwan&Raza, 2010دراسة أوان ورضا )
 سموك المستيمك نحو الطاقة الخضراء.

كير سمكؾ المستيمؾ ىدفت الدراسة إلى تحديد أكثر استراتيجيات التسكيؽ األخضر تأثيران في تط
نحك استخداـ الطاقة الخضراء، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، 

( مستخدمان لمحطة قطار ََْككانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة، طيبقت عمى عينة بمغت )
 في السكيد3
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منخفضان حيث تبيف أف كتكصمت الدراسة إلى أف استخداـ المستيمؾ لمطاقة الخضراء كاف 
%( فقط مف المستجيبيف يستخدمكف الطاقة الخضراء، لكف تبيف أف التسكيؽ األخضر لو ِٕ)

 دكر ميـ في تطكير سمكؾ المستيمؾ نحك الطاقة الخضراء3

كأكصى الباحثاف بضركرة صياغة استراتيجيات تسكيقية تعتمد عمى التسكيؽ األخضر كعناصره 
 الخضراء، كأىمية استخداميا، كدكافع التكجو نحكىا3 في تكعية المستيمؾ بالطاقة

 المرتبطة العالقات تسويق أثر" بعنوان( Brank, et. al, 2006) خرونآو  برنك سةار د
 ."لمعالمة التجارية المستيمك ولء عمى واإلستراتيجية التكتيكية

عمى كالء  كاإلستراتيجيةىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر تسكيؽ العالقة المرتبطة التكتيكية 
المستيمؾ لمعالمة التجارية كتحديد الدكر المعتدؿ متضمنا المنتج في العالقة بيف تسكيؽ العالقة 

 (َِْالمرتبطة بالتسكيؽ كالكالء لمعالمة التجارية كاتبعت الدراسة تصميـ تجريبي تـ تطبيقو مع )
 مشترؾ3

المستيمكيف كتعزيز مستكل الكالء  إدراؾف كأظيرت النتائج كجكد عالقة ذات داللة احصائية بي
دامت الشركة ليا عيد طكيؿ ، ما اإلستراتيجيةلمعالمة التجارية كنتيجة لتسكيؽ العالقة المترابطة 

ىذه الحممة كالحممة متعمقة بمنتج ذك كالء منخفض3 أما المستيمكيف فمـ يظيركا تأثيران األجؿ 
سكاء مرتبطة بمنتجات عالية أك منخفضة لمكالء  بالتكتيكاتمعنكيان لمحمالت التسكيقية المرتبطة 

، كقد تـ اعتماد المنيج لمعالمة التجارية ككافة المستجيبيف كانكا مف الجامعة األكركبية الغربية
كانت ىناؾ رغبة في زيادة الكالء لمعالمة التجارية مف خالؿ  فإذامجمس قصص خالية3  التجريبي

طمب ذلؾ تأسيس حمالت تسكيؽ العالقة المرتبطة ذات نسيج متيف تسكيؽ العالقة المرتبطة يت
يرتبط بالمنتج الذم يظير مستكيات منخفضة مف كالء المستيمكيف3القيمة المضافة ليذه الدراسة 
 ىي الربط بيف برامج التسكيؽ ذات العالقة كالكالء لممستيمكيف3 عالكة عمى ذلؾ التميز الكاضح

  .كالتكتيكية اإلستراتيجية (CRM) رامجب بيف
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 -:التعقيب عمى الدراسات السابقة

 أوًل: من حيث األىداف.

تناكلت الدراسات السابقة عدة متغيرات أىميا التسكيؽ األخضر كأثره عمى الميزة التنافسية كاألداء 
 التسكيقي، كتناكلت أيضان سمكؾ المستيمؾ كأىـ العكامؿ المؤثرة فيو3

ـ( إلى تحديد دكر التسكيؽ األخضر في تنمية الثقافة البيئية، فيما َُِٓ فيدفت دراسة )بكرزاؽ،
كيؽ األخضر عمى ـ( إلى بياف أثر التسَُِْـ( ك)حمكدة، َُِٓىدفت دراسة )المكمني، 

ـ( إلى بياف العالقة بيف التسكيؽ األخضر َُِْ، كىدفت دراسة )شاكر، األداء التسكيقي
ستراتيجية ـ( فيدفت إلى دراسة تأثير إعادة التدكير َُُِراسة )البكرم، االنتاج األنظؼ، أما د كا 

ـ( إلى تحديد مدل ََُِفي تعزيز فمسفة التسكيؽ األخضر، كىدفت دراسة )الشكرة كآخركف، 
ـ( إلى بياف دكر برامج َُِّتبني المستيمؾ لمتسكيؽ األخضر، كىدفت دراسة )ليكنيدك، 

( إلى تحميؿ َُِِت، كىدفت دراسة )أرفيف، التسكيؽ األخضر في التأثير عمى أداء الشركا
ـ( َُِِاستراتيجية التسكيؽ األخضر كعالقتيا بالميزة التنافسية، أما دراسة )شيرياف كيعقكب، 

ـ( إلى َُِِفيدفت إلى بياف التسكيؽ األخضر عند المستيمكيف، كىدفت دراسة )ماتسككا، 
ـ( إلى الكشؼ َُِّة )عزاـ كزكريا، تحديد اآلثار االجتماعية لمضرائب البيئية، كىدفت دراس

عف لعالقة بيف بيئة المستيمؾ كاألىمية التسكيقية الخضراء في حماية البيئة، كىدفت دراسة 
 ـ( إلى تحديد درجة جاذبية المستيمؾ نحك المنتجات الخضراء3ََِٖ)كانيناياكي، 

يؽ عمى سمكؾ ـ( إلى تحديد تأثير أخالقيات التسك َُِْكذلؾ ىدفت دراسة )عبد الرزاؽ، 
ـ( إلى بياف دكر برامج تنشيط المبيعات عمى السمكؾ َُِْالمستيمؾ، كىدفت دراسة )اليرش، 

ـ( إلى تحديد أىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ في َُِِاالستيالكي، كىدفت دراسة )كالي، 
ـ( إلى تحميؿ ََُِالتركيجية لممؤسسة، كىدفت دراسة )غانـ كالجاعكني،  اإلستراتيجيةصياغة 

ـ( إلى تحميؿ أثر ََِٔ، كىدفت دراسة )أبك حمد، األسرة كاتجاىات كسمكؾ المستيمؾيزانية م
ـ( فيدفت ََِٔسمكؾ المستيمؾ كالمنافسة في الحصة السكقية لممنشآت، أما دراسة )بكسنينو، 
ـ( إلى بياف َُِْإلى بياف أثر اإلعالف التمفزيكني عمى السمكؾ الشرائي، كىدفت دراسة )راني، 

ـ( إلى تحديد أثر ََِٔامؿ المؤثرة في سمكؾ المستيمؾ، كىدفت دراسة )برناؾ كآخركف، العك 
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سماعيؿالبكرم تسكيؽ العالقات المرتبطة بكالء المستيمؾ، كما ىدفت دراسة ) إلى  (ـَُِٔ، كا 
ـ( َُِٔالكشؼ عف أثر المزيج التسكيقي األخضر عمى سمكؾ المستيمؾ، أما دراسة )أبك مريـ، 

ألخضر في تحقيؽ الميزة التنافسية، كذلؾ ىدفت دراسة لكشؼ عف دكر التسكيؽ افيدفت إلى ا
ـ( إلى تكضيح دكر التسكيؽ األخضر في تطكير سمكؾ المستيمؾ تجاه ََُِ)أكاف كرضا، 

 الطاقة الخضراء3

 ثانيًا: من حيث المنيج واإلجراءات.

ـ(، َُِٔسة )أبك مريـ، استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج الكصفي التحميمي مثؿ درا
سماعيؿ،  ـ(، َُِٓـ(، ك)المكمني، َُِٓـ(، كدراسة )بكرزاؽ، َُِٔكدراسة )البكرم كا 

3 فيما ـ(ََُِ، كدراسة )أكاف كرضا، ـ(َُِْـ(، كدراسة )شاكر، َُِْكدراسة )حمكدة، 
، كاستخدمت دراسة )ماؾ كآخركف، ( المنيج التجريبئََِاستخدمت دراسة )برنؾ كآخركف، 

 3ـ( المنيج الكصفي المقارفَُِٕ

كما استخدمت عديد مف الدراسات االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات مثؿ دراسة )المكمني، 
ـ(، َُِْـ(، ك)اليرش، ََُِـ(، كدراسة )الشكرة كآخركف، َُِْـ(، كدراسة )حمكدة، َُِٓ

ـ(، َُِٔك)أبك مريـ،  ـ(،ََِٔـ(، ك)بكسنينو، ََِٔـ(، كدراسة )أبك حمد، َُِِك)الكالي، 
سماعيؿ،   3(ََُِ، كدراسة )أكاف كرضا، ـ(َُِٔك)البكرم كا 

كلقد تنكعت العينات كالفئات المستيدفة في الدراسات السابقة فاستيدفت دراسة )أبك مريـ، 
ـ( َُِْـ( المدراء التنفيذيف في المنشآت الصناعية الغذائية، كجاءت دراسة )حمكدة، َُِٔ

ـ( مف ََِٔاء في الشركات الصناعية؛ كذلؾ جاءت دراسة )أبك حمد، مف كجية نظر المدر 
سماعيؿ،  ـ( ك)بك َُِٔكجية نظر مدراء المصانع كرؤساء األقساـ، أما دراسة )البكرم كا 

ـ(، ك)عبد َُِْ(، ك)اليرش، َُِِـ( )الكالي، ََُِـ(، ك)غانـ كالجاعكني، ََِٔسنينو، 
ـ( فكانت عمى فئة ََُِك)الشكرة كآخركف، ـ(، ََِٖـ(، ك)كانيناياكي، َُِْالرزاؽ، 

ـ( دراستو عمى منشأة كاحدة، أما دراسة )أكاف كرضا، َُِْ، المستيمكيف؛ فيما طبؽ )شاكر
 ـ( فكانت مف خالؿ استطالع آراء عينة مف مستخدمي أحد محطات القطار في السكيد3ََُِ
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 ثالثًا: من حيث النتائج.

لتسكيؽ األخضر في تحقيؽ بعض المزايا التنافسية تكصمت الدراسات السابقة إلى أىمية ا
ـ( إلى أف َُِٓـ(، كأظيرت نتائج دراسة )بكرزاؽ، َُِٔلممنشآت مثؿ دراسة )أبك مريـ، 

ـ( َُِٓلمتسكيؽ األخضر دكران في تنمية الثقافة البيئية، كبينت نتائج دراسة )المكمني، 
ر عمى األداء التسكيقي لمشركات، كما ـ( أف ىناؾ أثران لتطبيؽ التسكيؽ األخضَُِْك)حمكدة، 

ستراتيجيةـ( عف كجكد عالقة قكية بيف التسكيؽ األخضر َُِْكشفت دراسة )شاكر،  االنتاج  كا 
ـ( إلى كجكد تأثير إلعادة التدكير في تعزيز َُُِاألنظؼ، كذلؾ أكدت نتائج دراسة )البكرم، 

ـ( كجكد مستكل عاؿ لدل ََُِ، كبينت نتائج دراسة )الشكرة كآخركف، التسكيؽ األخضر
ـ( أف ىناؾ دكر ميـ َُِّالمستيمؾ األردني لمتسكيؽ األخضر، كبينت نتائج دراسة )ليكنيدك، 

( َُِِلبرامج التسكيؽ األخضر في التأثير عمى أداء الشركات، كما كشفت دراسة )ماتسككا، 
)عبد الرزاؽ،  أف ىناؾ آثاران اجتماعية لمضرائب عمى السكؽ األخضر، ككشفت نتائج دراسة

ـ( عف كجكد أثر ألخالقيات التسكيؽ عمى سمكؾ المستيمؾ، كبينت نتائج دراسة )اليرش، َُِْ
ـ( أف لبرامج تنشيط المبيعات تأثير عمى سمكؾ المستيمؾ، كأشارت نتائج دراسة )الكالي، َُِْ
 التركيجية3 اإلستراتيجية( إلى أىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ في صياغة َُِِ

ـ( إلى أف استخداـ الطاقة الخضراء منخفضان، كاتضح مف ََُِدراسة )أكاف كرضا،  كتكصمت
خالؿ ىذه الدراسة إلى كجكد دكر ميـ لمتسكيؽ األخضر في تطكير سمكؾ المستيمؾ نحك الطاقة 

 الخضراء3

 رابعًا: أوجو التفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.

تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسات المحكر األكؿ في أنيا تتعمؽ بالتسكيؽ األخضر، كتتفؽ مع 
الدراسات في المحكر الثاني في أنيا تتعمؽ بسمكؾ المستيمؾ، كذلؾ فإف الدراسة الحالية تتفؽ إلى 

سماعيؿ،   ـ( ككنيا تربط بيف التسكيؽ األخضر كسمكؾ المستيمؾ،َُِٔحد ما دراسة )البكرم كا 
كذلؾ تتفؽ مع معظـ الدراسات السابقة في أنيا تستخدـ المنيج الكصفي التحميمي خاصة دراسة 

سماعيؿ، َُِٔ)أبك مريـ،  ـ(، َُِٓـ(، كدراسة )بكرزاؽ، َُِٔـ(، كدراسة )البكرم كا 
ـ(، كما كتتفؽ مع َُِْـ(، كدراسة )شاكر، َُِْـ(، كدراسة )حمكدة، َُِٓك)المكمني، 
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قة في أنيا تستخدـ االستبانة كأداة كمية لجمع البيانات مثؿ دراسة دراسة بعض الدراسات الساب
ـ(، ك)اليرش، ََُِـ(، كدراسة )الشكرة كآخركف، َُِْـ(، كدراسة )حمكدة، َُِٓ)المكمني، 

ـ(، ك)أبك مريـ، ََِٔـ(، ك)بكسنينو، ََِٔـ(، كدراسة )أبك حمد، َُِِـ(، ك)الكالي، َُِْ
سماعئَُِ ـ(، كتتفؽ مع بعض الدراسات في أنيا تستيدؼ فئة َُِٔؿ، ـ(، ك)البكرم كا 

سماعيؿ،  ـ(، ك)غانـ ََِٔـ( ك)بك سنينو، َُِٔالمستيمكيف خاصة دراسة )البكرم كا 
ـ(، َُِْـ(، ك)عبد الرزاؽ، َُِْ(، ك)اليرش، َُِِـ( )الكالي، ََُِكالجاعكني، 
 ـ(3ََُِـ(، ك)الشكرة كآخركف، ََِٖك)كانيناياكي، 

 جو الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.خامسًا: أو 

تختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في جكانب متعددة أىميا اختالؼ زماف كمكاف 
إجراء الدراسة، كذلؾ تختمؼ مف حيث العينة فالدراسة الحالية تأتي مف كجية نظر العامميف 

كتختمؼ أيضان مع دراسة )برنؾ مية كنمكذجان لممستيمؾ، األكاديمييف كاإلدارييف في الجامعة اإلسال
 مف حيث المنيج3( َُِٕكدراسة )ماؾ كآخركف، ( ـََِٔكآخركف، 

كتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنيا تدرس أبعاد مختمفة تتعمؽ بالمستيمؾ، كالتي 
الخضراء، كاتجاىاتو نحك  حصرتيا الباحثة في كعي المستيمؾ بالمنتجات الخضراء، كثقافتو

المنتجات الخضراء، كسمككو تجاه المنتجات الخضراء، كذلؾ تتميز عف بعض الدراسات السابقة 
 في أنيا تتعمؽ بعناصر المزيج التسكيقي األخضر األربعة3

 سادسًا: مدى الستفادة من الدراسات السابقة.

أثر  مكضكعجمع المعمكمات عف ىميا استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في جكانب متعددة أ
 في المتبعة بالمنيجية االسترشادلتسكيؽ األخضر عمى سمكؾ المستيمؾ، ك عناصر المزيج ا

، كما استفادت في التحميمي الكصفي المنيج ككى المنيج المستخدـ تحديد في السابقة الدراسات
إلى تحديد مشكمة كمتغيرات إثراء اإلطار النظرم، كتفسير النتائج التي تكصمت إلييا؛ إضافة 

 الدراسة المستقمة كالتابعة3



 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصـــل 
 واإلجراءات المنيجية
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 المنيجية واإلجراءات: الفصل الرابع

يتناكؿ الفصؿ الرابع عرضان لمنيجية الدراسة، كأىـ اإلجراءات التي قامت بيا الباحثة، حيث 
كمجتمع الدراسة، كعينة الدراسة، كأدكات الدراسة، كتصحيح البيانات، يتضمف منيج الدراسة، 

 كأىـ المعالجات اإلحصائية المستخدمة3

 .أوًل: منيج الدراسة
المنيج الكصفي التحميمي؛ كييعرؼ المنيج الكصفي التحميمي بأنو عبارة عف طريقة مف  تـ استخداـ

مػػة لمكصػػكؿ إلػػى حمػػكؿ لممشػػكمة المػػراد طػػرؽ التحميػػؿ كالتفسػػير بشػػكؿ عممػػي لمظػػكاىر بطػػرؽ منظ
 ســموك عمــى األخضــر التســويق أثــرعالجيا3كذلػػؾ مػػف خػػالؿ كصػػؼ الظػػاىرة مكضػػكع الدراسػػة )

كتحميػؿ بياناتيػا، كبيػاف العالقػة بػيف مككناتيػا ( غـزة قطاع في الخضراء المنتجات نحو المستيمك
تحػػدثيا، حيػػث لػػـ يقػػؼ المػػنيج  كاآلراء التػػي تطػػرح حكليػػا كالعمميػػات التػػي تتضػػمنيا، كاآلثػػار التػػي

نمػػا يتعػػدل ذلػػؾ إلػػى تكضػػيح العالقػػة  الكصػػفي التحميمػػي عنػػد جمػػع المعمكمػػات لكصػػؼ الظػػاىرة كا 
 كمقدارىا كاستنتاج األسباب الكامنة كراء سمكؾ معيف3

 .ثانيًا: مجتمع الدراسة

ية خالؿ الفصؿ بالجامعة اإلسالماألكاديمييف كاإلدارييف تككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف 
( مكظفػػػػػان َٖٖـ(، كالبػػػػػالغ عػػػػػددىـ نحػػػػػك )َُِٕ/َُِٔالدراسػػػػػي الثػػػػػاني مػػػػػف العػػػػػاـ الجػػػػػامعي )

كمكظفػة، حسػػب مػػا أفػادت دائػػرة شػػؤكف المػكظفيف، كالجػػدكؿ التػػالي يكضػح تكزيػػع مجتمػػع الدراسػػة 
 حسب متغير طبيعة العمؿ:
 توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير صفة العمل (3. 8جدول )

 النسبة المئوية العدد الصفة
 48 388 أكاديمي

 52 421 إدارم

 00000 808 اإلجمالي

 ـَُِٔالجامعة اإلسالمية،  –دائرة شؤكف المكظفيف 
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%( مػػف مجتمػػع الدراسػػة مػػف األكػػاديمييف، بينمػػا كانػػت ْٖ( أف )3ْ ُمػػف الجػػدكؿ رقػػـ )يتضػػح 
 %(3ِٓنسبة اإلدارييف )

 .ثالثًا: عينة الدراسة

الدراسػػة بطريقػػة عشػػكائية طبقيػة، كباالعتمػػاد عمػػى معادلػػة ركبػػرت ماسػػكف3 حيػػث  اختيػػار عينػػةتػـ 
( مكظفػػان كمكظفػػة3كتـ مراعػػاة َِٔأسػػفرت نتػػائج المعادلػػة بػػأف العينػػة الالزمػػة يجػػب أال تقػػؿ عػػف )

( اسػػػتبانة، كاسػػػتردت َِٖشػػػركط العينػػػة الطبقيػػػة مػػػف حيػػػث صػػػفة كطبيعػػػة العمػػػؿ، كتػػػـ تطبيػػػؽ )
%(3 3َّْٗسػػميمة صػػالحة لمتعامػػؿ اإلحصػػائية بنسػػبة اسػػترداد بمغػػت )( اسػػتبانة ِْٔالباحثػػة )

 كفيما يمي بياف لمتغيرات معادلة ركبرت ماسكف:

 
 

 حيث أف:
M حجـ مجتمع الدراسة 

S 
( عمػػػى معػػػػدؿ 3ُٗٔ( أم قسػػػمة )3َٗٓقيمػػػة الدرجػػػة المعياريػػػة المقابمػػػة لمسػػػػتكل الداللػػػة )

 (3ََٓالخطأ )
P ( 3ََٓنسبة تكافر الخاصية) 
q ( 3ََٓالنسبة المتبقية لمخاصية) 

 

االستبانات المكزعة، كالمستردة، كنسبة االسترداد في بنػاءن عمػى ( يكضح عدد 3ْ ِكالجدكؿ رقـ )
 نتائج المعادلة، كالمكزع كالمسترد فعميان3

 ( الستبانات الموزعة والمستردة ونسب السترداد3. 7جدول )

 المجتمع الصفة وطبيعة العمل
النسبة 
 المئوية

العينة حسب 
 المعادلة

 المسترد الموزع
نسبة 
 السترداد

 97.70 127 130 125 48 388 أكاديمي

 91.33 137 150 135 52 421 إدارم

 94.30 264 280 260 00000 808 اإلجمالي

كاعتمدت الباحثة عمى العينة الطبقية لعدة أسباب أىميا ضماف شمكؿ خصائص مجتمع الدراسة، 
 كالكصكؿ إلى أفضؿ النتائج3

    11
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 .رابعًا: الخصائص الشخصية لعينة الدراسة

( الخصائص الشخصية لعينػة الدراسػة تبعػان لمتغيػرات الجػنس، كالعمػر، 3ْ ّالجدكؿ رقـ ) يكضح
 :مكاف اإلقامةكالمستكل التعميمي، ك 

 مكان اإلقامةمتغيرات الجنس والعمر والمستوى التعميمي و ( توزيع أفراد العينة حسب 3. 4جدول )

 النسبة المئوية  العدد البيان المتغير 

 الجنس
 78.00 206 ذكر

 22.00 58 أنثى

 100.0 264 المجموع 

 العمر

 6.40 17 عاـ فأقؿ ِٓ

 22.70 60 عاـ ّٓإلى أقؿ مف  ِٓمف 

 26.90 71 عاـ ْٓعاـ إلى أقؿ مف  ّٓمف 

 29.50 78 عاـ ٓٓعاـ إلى أقؿ مف  ْٓمف 

 14.40 38 عاـ فأكثر ٓٓ

 100.0 264 المجموع 

المستكل 
 التعميمي

 3.40 9 دبمـك

 30.30 80 بكالكريكس

 22.0 58 ماجستير

 44.30 117 دكتكراه

 100.0 264 المجموع 

 مكاف اإلقامة

 14.40 38 شماؿ غزة

 50.40 133 غزة

 14.80 39 الكسطى

 16.30 43 خاف يكنس

 4.20 11 رفح

 100.0 264 المجموع 

%( مػػػف ٖٕيكضػػػح الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف معظػػػـ أفػػػراد العينػػػة مػػػف الػػػذككر، حيػػػث بمغػػػت نسػػػبتيـ )
 ْٓإجمػػالي عينػػة الدراسػػة، كيكضػػح الجػػدكؿ أيضػػان أف معظػػـ أفػػراد العينػػة مػػف الفئػػة العمريػػة )مػػف 

 ْٓعاـ إلػى أقػؿ مػف  ّٓ%(، يمييـ الفئة )مف 3َِٓٗعاـ( بنسبة بمغت ) ٓٓعاـ إلى أقؿ مف 
%(، 3َّْْ%(، ككػاف معظػـ أفػراد العينػة يحممػكف درجػة الػدكتكراه بنسػبة )3َِٗٔعاـ( بنسبة )
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%(، ككانػت عينػة الدراسػة مكزعػة عمػى محافظػات قطػاع غػزة، 3ََّّيمييـ البكالكريكس بنسػبة )
 %(3َْ3َٓلكف أغمبيـ مف محافظة غزة بنسبة بمغت )

كػاديمييف كاإلداريػيف مػف ذكم كالعينػة اشػتممت عمػى الػذككر كاإلنػاث، كمػا أنيػا عينػة ممثمػة مػف األ
المػػػػؤىالت العمميػػػػة، كلػػػػدييـ خبػػػػرات متنكعػػػػة، ككػػػػاف السػػػػبب الػػػػرئيس الختيػػػػار الباحثػػػػة عينػػػػة مػػػػف 

ة عمػػى فيػػـ جميػػع عبػػارات االسػػتبانة، األكػػاديمييف كاإلداريػػيف بالجامعػػة اإلسػػالمية كػػكنيـ فئػػة قػػادر 
ستيمؾ، كما أنيـ فئة كشػريحة كيمكنيـ اإلفادة حكؿ أثر المزيج التسكيقي األخضر عمى سمكؾ الم

 مف شرائح المجتمع الفمسطيني، كيمكنيـ التعبير عف كاقع التسكيؽ األخضر في قطاع غزة3

 .الدراسة أداةخامسًا: 

اسػػتخدمت الباحثػػة االسػػتبانة كػػأداة أساسػػية فػػي جمػػع البيانػػات، حيػػث تػػـ االطػػالع عمػػى عػػدد مػػف 
سػػػماعيؿ، التسػػػكيؽ األخضػػػر مثػػػؿ دراسػػػة الدراسػػػات ذات العالقػػػة ب ـ(، كدراسػػػة َُِٔ)البكػػػرم كا 

، كبنػاءن عمػى ذلػؾ ـ(َُِٔ، كدراسة )أبػك مػريـ، ـ(َُِٓكدراسة )المكمني، ـ(، َُِْ)حمكدة، 
كاتجاىاتػو  قامت بتحديد مجاالت التسكيؽ األخضر كمجاالت تكجيات المستيمؾ مف حيث سمككو

 ( فقرة تتكزع إلى ما يمي:ٔٔالنيائية عبارة عف )، فكانت االستبانة في صكرتيا كثقافتو

فقػػػرة(، مكزعػػػة عمػػػى  3َّ كيتكػػػكف مػػػف )عناصـــر المـــزيج التســـويقي األخضـــر: األول المحـــور
 المجاالت التالية:
 فقرات(3 ٕاألخضر3 ) المجاؿ األكؿ: المنتج 
 فقرات(3 ٔاألخضر3 ) التسعير: المجاؿ الثاني 
 ( 33 ُُالمجاؿ الثالث: التركيج األخضر)فقرة 
 ( 33 ٔالمجاؿ الرابع: المكاف األخضر)فقرات 

 فقرات(3 َُ) .الخضراء بالمنتجات المستيمك وعي: الثاني المحور
 فقرات(3 ٕ) البيئية. المستيمك : ثقافةالثالثالمحور 
 فقرات(3 َُ) المستيمك. سموك: الرابع المحور
 فقرات(3 ٗ) : اتجاىات المستيمك البيئية.الخامسالمحور 
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 -التطبيق الستطالعي لالستبانة:

مػف كمكظفػة ( مكظفػان َْقامت الباحثة باختيار عينة استطالعية مػف خػارج عينػة الدراسػة بمغػت )
األكاديمييف كاإلدارييف العػامميف بالجامعػة اإلسػالمية، كذلػؾ بيػدؼ تجربػة أداة الدراسػة كالتأكػد مػف 

 -مى النحك اآلتي:سالمتيا كقدرتيا عمى قياس الظاىرة المدركسة، كذلؾ ع

 (.Validity(: صدق الستبانة )8)

يقصد بالصدؽ أف تعبر فقرات االستبانة عف الدرجة الكمية، بمعنى آخر أف تككف الفقرات قادرة 
عمى قياس أبعاد االستبانة الذم تنتمي إلييا، كأف تككف األبعاد قادرة عمى قياس الدرجة الكمية 

 مف عىذا النك  يقكـ لو كضع ما االستبياف يقيس أف ىكصدؽ االستبانة عرؼ لالستبانة، كيي 
، صادقان  يبدك يقيسو أنما افتراض عمى أم صادقنا المفركض مف االستبياف أف عمى الصدؽ

 كاتبعت الباحثة مجمكعة مف اإلجراءات لمتأكد مف صدؽ االستبانة، كذلؾ عمى النحك التالي:

 (:ContentValidityصدق المحتوى )

المحتػػػػػػكل كشػػػػػػمكلو لممكضػػػػػػكع قيػػػػػػد  مػػػػػػةمالئ، كمػػػػػػدل االسػػػػػػتبانة كشػػػػػػكمياكىػػػػػػك صػػػػػػدؽ محتػػػػػػكل 
كيقصػػػػد بصػػػػدؽ المحتػػػػكل أف تكػػػػكف األداة قػػػػادرة عمػػػػى قيػػػػاس مػػػػا كضػػػػعت ألجػػػػؿ قياسػػػػو 3الدراسػػػػة

، كأف تشػػػػػمؿ محاكرىػػػػػا كافػػػػػة عناصػػػػػر الدرجػػػػػة الكميػػػػػة (233 َ، ص2105، )القكاسػػػػػمة كآخػػػػػركف
األخضـر فــي  نحـو المنــتج مســتيمكال سـموك عمـىأثــر التسـويق األخضــر لمظػاىرة المػراد قياسػيا "

"3كيتـ ىذا األمر مػف خػالؿ إطػالع الباحثػة عمػى مجمكعػة مػف الدراسػات كالبحػكث ذات قطاع غزة
العالقة بمتغيرات التسكيؽ األخضر، كسمكؾ كاتجاىات المستيمؾ، كتناكؿ كافة أبعادىػا المدركسػة 

مشػػػابية، كاالسػػػتفادة منيػػػا فػػػي  لػػػدل عينػػػات تاالسػػػتبيانالكػػػؿ متغيػػػر، كاالطػػػالع عمػػػى عػػػدد مػػػف 
صػػياغة األداة الحاليػػة، كمػػف ثػػـ كضػػع تعريػػؼ اصػػطالحي لكػػؿ متغيػػر كأبعػػاده، كتعريػػؼ إجرائػػي 

 لكؿ متغير ككؿ بعد مف األبعاد3
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 :(Trustees Validity) صدق المحكمين

عيرضػػت االسػػتبانة فػػي صػػكرتو األكليػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المختصػػيف بمجػػاؿ اإلدارة كاإلحصػػاء، 
عػادة صػياغتيا بنػاءن  بيدؼ كسب الصػدؽ الظػاىرم، حيػث قػاـ الباحثػة بتقنػيف فقػرات االسػتبانة، كا 

أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس  (ٗعمػػػػى تكصػػػػيات كمقترحػػػػات لجنػػػػة التحكػػػػيـ3 كبمػػػػغ عػػػػدد المحكمػػػػيف )
 ( يكضح قائمة بأسماء السادة المحكميف3ُ، كالممحؽ رقـ )بالجامعات الفمسطينية

 (:Internal Consistency Validityالتساق الداخمي )صدق 

يعػػد صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي أىػػـ أنػػكاع الصػػدؽ، كتكمػػف أىميتػػو بأنػػو يشػػير إلػػى اتسػػاؽ االسػػتبانة 
كفقراتيػػا بالظػػاىرة، كيشػػير إلػػى تجػػانس المحػػاكر كالمجػػاالت كالفقػػرات، كثبػػات النتػػائج، كيعبػػر عػػف 

(3 ْٓٔ ـ، صََُِممحػكر )أبػك عػالـ، ة الكميػة لالعالقة بيف الفقػرات كاألبعػاد، كالفقػرات كالدرجػ
كذلػػؾ مػػف خػػالؿ احتسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػػتبانة، كالدرجػػة الكميػػة 
لممجػاؿ الػػذم تنتمػي إليػػو الفقػرة3 كالجػػداكؿ التاليػة تكضػػح نتػائج صػػدؽ االتسػاؽ الػػداخمي لمجػػاالت 

 االستبانة كمحاكرىا:

 .عناصر المزيج التسويق األخضرمحور نتائج صدق التساق الداخمي لفقرات  -
 (: يوضح معامالت الرتباط وقيم الحتمال بين فقرات المنتج األخضر والدرجة الكمية لفقراتو3. 3جدول )

 (.Sigقيمة ) معامل الرتباط المنتج األخضر م.
 الحتمالية

أفضؿ المنتجات الخضراء ألنيا ذات جكدة أعمى مف المنتجات غير  ُ
 0.000 0.837** الخضراء3

 0.000 0.800** أدعـ المنتجات الخضراء ألنيا أكثر صحة مف المنتجات غير الخضراء3 ِ

 0.000 0.771** أفضؿ المنتجات الخضراء ألنيا تتحمؿ في البيئة3 ّ

 0.00 0.789** أفضؿ المنتجات الخضراء ألنيا مصنكعة مف مكاد طبيعية3 ْ

 0.000 0.824** المسجمة "الماركة"أىتـ بالمنتج األخضر ذم العالمة  ٓ

 0.000 0.763** أبذؿ كقتان كجيدان لمحصكؿ عمى منتجات خضراء ٔ

 0.000 0.527** أالحظ تكفر بدائؿ خضراء متنكعة كمرضية لحاجة الزبكف ٕ

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )ّٖ**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05كعند مستكل داللة )( ّٖ*ر الجدكلية عند درجة حرية )
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( يكضح أف جميع قيـ معامالت االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند 3ْ ْالجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف جميع معامالت االرتباط دالة 3ََُ( كمستكل داللة )ّٖدرجات حرية )

خضر تتمتع بصدؽ (، كعميو فإف فقرات مجاؿ المنتج األ3ََُإحصائيان عند مستكل داللة )
 اتساؽ داخمي مناسب، كأف جميع الفقرات قادرة عمى قياس ما كضعت ألجؿ قياسو3

 (: يوضح معامالت الرتباط وقيم الحتمال بين فقرات التسعير األخضر والدرجة الكمية لفقراتو3. 1جدول )

 التسعير األخضر م.
معامل 
 الرتباط

 (.Sigقيمة )
 الحتمالية

 0.000 0.851** المنتجات الخضراء ال يؤثر عمى حجـ الطمب أك المبيعات لممنتج3أعتقد أف سعر  ُ

 0.000 0.755** أفضؿ شراء المنتجات الخضراء بالرغـ مف أسعارىا المرتفعة بسبب قيمتيا العالية3 ِ

 0.000 0.717** أعتقد أف تكمفة المنتجات الخضراء متناسبة مف حيث الفكائد مع سعرىا المرتفع3 ّ

أشعر أف الشركات تراعي عند تحديد أسعار منتجاتيا الخضراء مستكل دخؿ  ْ
 الفئة المستيدفة3

**0.744 0.000 

 0.000 0.824** أالحظ أنو يتـ تحديد ىامش ربح منخفض عمى المنتجات الخضراء3 ٓ

 0.000 0.576** أالحظ أف الكعي كالدعـ الحككمي لممنتجات الخضراء يمكف أف يخفض سعرىا3 ٔ

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )ّٖ**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )ّٖ*ر الجدكلية عند درجة حرية )

( يكضح أف جميع قيـ معامالت االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند 3ْ ٓالجدكؿ رقـ )
عمى أف جميع معامالت االرتباط دالة (، كىذا يدلؿ 3ََُ( كمستكل داللة )ّٖدرجات حرية )

(، كعميو فإف فقرات مجاؿ التسعير األخضر تتمتع بصدؽ 3ََُإحصائيان عند مستكل داللة )
 اتساؽ داخمي مناسب، كأف جميع الفقرات قادرة عمى قياس ما كضعت ألجؿ قياسو3

 األخضر والدرجة الكمية لفقراتو(: يوضح معامالت الرتباط وقيم الحتمال بين فقرات الترويج 3. 6جدول )

 الترويج األخضر م.
معامل 
 الرتباط

 (.Sigقيمة )
 الحتمالية

 0.000 0.752** ( في التعرؼ عمى المنتجات الخضراءLabel3تساعدني بطاقة البياف الصحيح ) ُ

 0.000 0.839** تكضح بطاقة البياف الخضراء معمكمات عف سالمة المنتج األخضر ِ

ّ 
المنتجات التي عمييا بطاقة البياف الخضراء ىي منتجات أقؿ  أعتبر أف

 ضرران لمبيئة3
**0.564 0.000 

 0.000 0.767** أعتمد البيانات المدكنة عمى المنتجات الخضراء عند عممية الشراء3 ْ

ٓ 
أالحظ أف الشركات تركز عمى الناحية اإلرشادية بخصكص االستخداـ 

 اآلمف لممنتجات الخضراء3
**0.758 0.000 

 0.000 0.714** 3تعمؿ الشركات مجالت دكرية مخصصة لمتركيج لممنتج األخضر ٔ
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 0.000 0.796** 3تكزع الشركات مجالت دكرية مخصصة لمتركيج لممنتج األخضر ٕ

ٖ 
المتبعة في الشركة لتركيج المنتجات الخضراء  اإلعالنيةأشعر أف السياسة 

 تتسـ بالصدؽ كالثقة3
**0.732 0.000 

ٗ 
لشراء المنتجات  إقناعيأرل أف المكزعيف )رجاؿ البيع( لدييـ القدرة عمى 

 الخضراء3
**0.661 0.000 

أالحظ أف ىناؾ بعض الرسائؿ التركيجية المتعمقة بالتسكيؽ األخضر عبر  َُ
 مكاقع تكاصؿ اجتماعي(3 –كسائؿ االتصاؿ المختمفة )إعالنات 

**0.637 0.000 

 0.000 0.642** تكجيان بيئيان كطنيان معمنان يسيؿ مف عممة التركيج األخضر3أشعر أف ىناؾ  ُُ

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )ّٖ**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )ّٖ*ر الجدكلية عند درجة حرية )

مف معامؿ االرتباط عند ( يكضح أف جميع قيـ معامالت االرتباط أعمى 3ْ ٔالجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف جميع معامالت االرتباط دالة 3ََُ( كمستكل داللة )ّٖدرجات حرية )

(، كعميو فإف فقرات مجاؿ التركيج األخضر تتمتع بصدؽ 3ََُإحصائيان عند مستكل داللة )
 اتساؽ داخمي مناسب، كأف جميع الفقرات قادرة عمى قياس ما كضعت ألجؿ قياسو3

 (: يوضح معامالت الرتباط وقيم الحتمال بين فقرات المكان األخضر والدرجة الكمية لفقراتو3. 2ول )جد

 المكان األخضر م.
معامل 
 الرتباط

 (.Sigقيمة )
 الحتمالية

ُ 
أعتقد أف األدكات كالكسائؿ المستخدمة في نقؿ المنتجات الخضراء ىي 

 أدكات آمنة كصديقة لمبيئة3
**0.792 0.000 

 0.000 0.764** تكفر أماكف صديقة لمبيئة3 إستراتيجيتياأشعر أف الشركات الكطنية تتبنى  ِ

ّ 
أشعر أف الشركات تكزع منتجاتيا الخضراء بشكؿ يسيؿ عمى الزبكف 

 الحصكؿ عمييا في أم مكاف كزماف3
**0.877 0.000 

أالحظ أف الشركات تعمؿ عمى إكساب المكزعيف الميارات كالمعرفة  ْ
 الخاصة باألنشطة التسكيقية البيئية3

**0.859 0.000 

 0.000 0.771** أعتقد أف الدكلة تحرص عمى مراقبة األماكف الخضراء اآلمنة3 ٓ

 0.000 0.767** أالحظ تكجو المؤسسات الستخداـ الطاقة الخضراء في فركعيا3 ٔ

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )ّٖ**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )ّٖ*ر الجدكلية عند درجة حرية )

( يكضح أف جميع قيـ معامالت االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند 3ْ ٕالجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف جميع معامالت االرتباط دالة 3ََُ( كمستكل داللة )ّٖدرجات حرية )

(، كعميو فإف فقرات مجاؿ المكاف األخضر تتمتع بصدؽ 3ََُ)إحصائيان عند مستكل داللة 
 اتساؽ داخمي مناسب، كأف جميع الفقرات قادرة عمى قياس ما كضعت ألجؿ قياسو3
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 .الخضراء بالمنتجات المستيمك وعينتائج صدق التساق الداخمي لفقرات محور  -

وعي المستيمك بالمنتجات الخضراء (: يوضح معامالت الرتباط وقيم الحتمال بين فقرات 3. 1جدول )
 والدرجة الكمية لفقراتو

 (.Sigقيمة ) معامل الرتباط وعي المستيمك بالمنتجات الخضراء م.
 الحتمالية

 0.000 0.686** لدم معرفة كافية بالتسكيؽ األخضر3 ُ

 0.000 0.690** لدم معرفة كافية بالمنتجات الخضراء3 ِ

 0.000 0.742** كمفيـك المنتجات الخضراء3سبؽ كأف قرأت عف طبيعة  ّ

 0.000 0.555** سبؽ كأف شاركت في كرش عمؿ تيتـ بالبيئة3 ْ

 0.000 0.541** أفضؿ استخداـ الطاقة البديمة3 ٓ

ٔ 
أتابع الصفحات الخاصة بالمنتجات الخضراء عبر كسائؿ التكاصؿ 

 االجتماعي المختمفة3
**0.810 0.000 

 0.000 0.690** تقـك بدعـ منظمات حماية البيئة كجمعياتيا3أشعر أف الشركات  ٕ

ٖ 
 أالحظ أف الشركات تقـك بتعديؿ المنتجات المكجكدة حاليان لجعميا أقؿ

 ضرران بالبيئة3
**0.715 0.000 

ٗ 
أشعر أف الشركات تأخذ بعيف االعتبار األثر البيئي عند تطكير 

 منتجات خضراء3
**0.711 0.000 

 0.000 0.590** الشركات تختار المكاد األكلية األقؿ ضرران بالبيئة3أعتقد أف  َُ

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )ّٖ**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )ّٖ*ر الجدكلية عند درجة حرية )

معامؿ االرتباط عند ( يكضح أف جميع قيـ معامالت االرتباط أعمى مف 3ْ ٖالجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف جميع معامالت االرتباط دالة 3ََُ( كمستكل داللة )ّٖدرجات حرية )

(، كعميو فإف فقرات محكر كعي المستيمؾ بالتسكيؽ األخضر 3ََُإحصائيان عند مستكل داللة )
 ؿ قياسو3تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي مناسب، كأف جميع الفقرات قادرة عمى قياس ما كضعت ألج
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 .ثقافة المستيمك البيئيةنتائج صدق التساق الداخمي لفقرات محور  -
 (: يوضح معامالت الرتباط وقيم الحتمال بين فقرات ثقافة المستيمك البيئية والدرجة الكمية3. 9جدول )

 معامل الرتباط البيئية ثقافة المستيمك م.
 (.Sigقيمة )

 الحتمالية
 0.000 0.682** ال تسبب تمكث لمبيئة3أختار السمع التي  ُ

 0.000 0.557** أشترم السمع االقتصادية في استخداـ الطاقة3 ِ

 0.000 0.740** يمكف أف أغير كالئي لمماركة التجارية ألسباب بيئية3 ّ

 0.000 0.784** اآلخريف بشراء السمع الصديقة لمبيئة3 إقناعأحاكؿ دائمان  ْ

 0.000 0.741** أفكر دائمان باآلثار المترتبة عمى البيئة3عندما أشترم سمعة  ٓ

 0.000 0.805** أفضؿ التعامؿ مع البائع الذم يتعامؿ بالسمع الصديقة لمبيئة3 ٔ

 0.000 0.716** أبذؿ الكقت كالجيد لمحصكؿ عمى السمع الصديقة لمبيئة3 ٕ

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )ّٖ**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )ّٖ*ر الجدكلية عند درجة حرية )

( يكضح أف جميع قيـ معامالت االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند 3ْ ٗالجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف جميع معامالت االرتباط دالة 3ََُ( كمستكل داللة )ّٖدرجات حرية )

(، كعميو فإف فقرات محكر ثقافة المستيمؾ البيئية تتمتع 3ََُداللة )إحصائيان عند مستكل 
 بصدؽ اتساؽ داخمي مناسب، كأف جميع الفقرات قادرة عمى قياس ما كضعت ألجؿ قياسو3

 .اتجاىات المستيمك البيئيةنتائج صدق التساق الداخمي لفقرات محور  -
 ن فقرات اتجاىات المستيمك البيئية والدرجة الكمية(: يوضح معامالت الرتباط وقيم الحتمال بي3. 81جدول )

 (.Sigقيمة ) معامل الرتباط البيئية اتجاىات المستيمك م.
 الحتمالية

 0.000 0.614** أنصح اآلخريف دكمان بالمحافظة عمى البيئة3 ُ

 0.000 0.729** أغضب عندما أرل شخصان يمكث البيئة3 ِ

 0.000 0.803** لممحافظة عمى البيئة3أحتـر كؿ الجيكد التي تسعى  ّ

 0.000 0.702** أقدر أىمية العيش في بيئة صحية نظيفة ْ

 0.000 0.735** أحتـر القكانيف كاألنظمة اليادفة إلى المحافظة عمى البيئة3 ٓ

 0.000 0.766** احتـر كأقدر كؿ مف يحاكؿ ترشيد استيالؾ الطاقة3 ٔ

 0.000 0.811** كيجب المحافظة عمييا3 أدرؾ أف مكارد الطبيعة محدكدة ٕ

 0.000 0.703** ال بد مف كجكد انسجاـ بيف اإلنساف كالطبيعة مف أجؿ البقاء3 ٖ

 0.000 0.764** البيئة لنا كلألجياؿ القادمة، لذا يجب المحافظة عمييا3 ٗ

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )ّٖ**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )ّٖعند درجة حرية ) *ر الجدكلية
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( يكضح أف جميع قيـ معامالت االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند 3ْ َُالجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف جميع معامالت االرتباط دالة 3ََُ( كمستكل داللة )ّٖدرجات حرية )

فقرات محكر اتجاىات المستيمؾ البيئية تتمتع (، كعميو فإف 3ََُإحصائيان عند مستكل داللة )
 بصدؽ اتساؽ داخمي مناسب، كأف جميع الفقرات قادرة عمى قياس ما كضعت ألجؿ قياسو3

 .سموك المستيمكنتائج صدق التساق الداخمي لفقرات محور  -

 مية(: يوضح معامالت الرتباط وقيم الحتمال بين فقرات سموك المستيمك والدرجة الك3. 88جدول )

 معامل الرتباط سموك المستيمك م.
 (.Sigقيمة )

 الحتمالية

ُ 
أعتبر أف التكجو نحك المنتجات الخضراء مف المسئكلية االجتماعية 

 كاألخالقية لممستيمكيف3
**0.644 0.000 

 0.000 0.793** أسعى لترسيخ قيـ المحافظة عمى البيئة في سمككي الشرائي3 ِ

ّ 
الندكات كالمحاضرات الخاصة بأىمية أحرص عمى المشاركة في 

 حماية البيئة كسالمتيا3
**0.484 0.002 

باستخداـ تقنيات حديثة تجنب  إنتاجياأفضؿ المنتجات التي يتـ  ْ
 مسببات تمكث التربة كالماء كاليكاء3

**0.796 0.000 

 0.000 0.761** أحرص عمى نشر ثقافة المنتجات الخضراء في المجتمع المحمي3 ٓ

 0.000 0.728** أعتبر شراء المنتجات الخضراء كاجبان أخالقيان3 ٔ

 0.000 0.683** تكفير المنتجات الخضراء حسف مف دافعيتي تجاه شرائيا3 ٕ

 0.000 0.678** تكفر بدائؿ متنكعة في المنتجات الخضراء ساعدني في قرار الشراء3 ٖ

 0.000 0.699** زيادة كالئي3اعتماد الشركات فمسفة التسكيؽ األخضر ساىـ في  ٗ

َُ 
لدم القدرة عمى التضحية بمكاسب األمد القصير مف أجؿ بيئة 

 أفضؿ لألجياؿ القادمة3
**0.673 0.000 

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )ّٖ**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )ّٖ*ر الجدكلية عند درجة حرية )

( يكضح أف جميع قيـ معامالت االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند 3ْ ُُرقـ ) الجدكؿ
(، كىذا يدلؿ عمى أف جميع معامالت االرتباط دالة 3ََُ( كمستكل داللة )ّٖدرجات حرية )

(، كعميو فإف فقرات محكر سمكؾ المستيمؾ تتمتع بصدؽ 3ََُإحصائيان عند مستكل داللة )
 جميع الفقرات قادرة عمى قياس ما كضعت ألجؿ قياسو3 اتساؽ داخمي مناسب، كأف
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 :(External Validity)الصدق البنائي 

 ـ، صََُِكضعت ألجؿ قياسو )أبػك عػالـ، أف تككف المجاالت قادرة عمى قياس ما  بويقصد 
معامالت االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة  حساب(، كيتـ ىذا األمر مف خالؿ ْٓٔ

كالدرجة الكمية لممحػكر الػذم تنتمػي إليو3كجػدير بالػذكر أف الباحثػة قامػت بحسػاب الصػدؽ البنػائي 
 :ي األخضر كالدرجة الكمية لفقراتو كالتاليلمجاالت عناصر المزيج التسكيق

المزيج التسويق األخضر والدرجة محور ين مجالت ( يوضح معامالت الرتباط وقيم الحتمال ب3. 88جدول )
 الكمية لفقراتو

 عدد الفقرات مجالت المزيج التسويقي م.
معامل 
 الرتباط

 (.Sigقيمة )
 الحتمالي

 0.000 0.720** 7 المنتج األخضر ُ

 0.000 0.837** 6 التسعير األخضر ِ

 0.000 0.889** 11 التركيج األخضر ّ

 0.000 0.841** 6 المكاف األخضر ْ

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )ّٖ**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )ّٖ*ر الجدكلية عند درجة حرية )

( يكضح أف جميع قيـ معامالت االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند 3ْ ُُالجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف جميع معامالت االرتباط دالة 3ََُ)( كمستكل داللة ّٖدرجات حرية )

(، كعميو فإف مجاالت المزيج التسكيؽ األخضر صادقة لما 3ََُإحصائيان عند مستكل داللة )
كضعت ألجؿ قياسو3 كقامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ محكر مف محاكر 

 لي يكضح النتائج:االستبانة كالدرجة الكمية لفقراتيا، كالجدكؿ التا

 والدرجة الكمية لفقراتو محاور الستبانة( يوضح معامالت الرتباط وقيم الحتمال بين 3. 87جدول )

معامل  عدد الفقرات محاور الستبانة م.
 الرتباط

 (.Sigقيمة )
 الحتمالي

 0.000 0.899** 30 عناصر المزيج التسكيقي األخضر ُ

 0.000 0.897** 10 الخضراءكعي المستيمؾ بالمنتجات  ِ

 0.000 0.791** 7 ثقافة المستيمؾ ّ

 0.000 0.776** 9 اتجاىات المستيمؾ ْ

 0.000 0.824** 10 سمكؾ المستيمؾ ٓ

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )ّٖ**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )ّٖ*ر الجدكلية عند درجة حرية )



 

82 

 

( يكضح أف جميع قيـ معامالت االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند 3ْ ُِالجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف جميع معامالت االرتباط دالة 3ََُ( كمستكل داللة )ّٖدرجات حرية )

(، كعميو فإف مجاالت المزيج التسكيؽ األخضر صادقة لما 3ََُإحصائيان عند مستكل داللة )
 اسو3كضعت ألجؿ قي

 (.Reliability)الستبانة ثبات (: 7)

يقصد بالثبات دقة االستبياف أك اتساقو حيث تعتبر االستبانة ثابتة إذا حصؿ نفس الفرد عمى 
نفس الدرجة، أك درجة قريبة منيا في نفس القياس أك مجمكعة الفقرات المتكافئة عند تطبيقو أكثر 

(، كيقصد بالثبات االستقرار كعدـ تغير النتائج بشكؿ ُْٖ ـ، صََُِـ، مف مرة )أبك عال
جكىرم لك أعيد تطبيؽ األداة عدة مرات تحت نفس الظركؼ كالشركط المكاتية، كلمتحقؽ مف 

 ثبات االستبانة اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية:

 :(Cronbach's Alpha coefficient) الثبات بطريقة معامالت ألفا كرونباخ

ه الطريقة عمى أساس احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة، تقكـ ىذ
( نتائج معامالت ألفا كركنباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت 3ْ ُّكمحاكرىا، كيكضح الجدكؿ رقـ )

 االستبانة كمحاكرىا:

 ( يوضح معامالت ألفا كرونباخ لمجالت الستبانة والدرجة الكمية لمحاورىا3. 84جدول )

 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجالت والمحاور م.

 المحكر األكؿ

 0.859 7 المجاؿ األكؿ: المنتج األخضر

 0.837 6 المجاؿ الثاني: التسعير األخضر

 0.888 11 المجاؿ الثالث: التركيج األخضر

 0.889 6 المجاؿ الرابع: المكاف األخضر

 0.944 30 عناصر المزيج التسكيقي األخضر

 0.838 10 كعي المستيمؾ بالمنتجات الخضراء المحكر الثاني

 0.832 7 ثقافة المستيمؾ المحكر الثالث

 0.879 9 اتجاىات المستيمؾ المحكر الرابع

 0.873 10 سمكؾ المستيمؾ المحكر الخامس

 0.953 66 الدرجة الكمية لالستبانة
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(، 3َٔألفػػا كركنبػػاخ كانػػت أكبػػر مػػف )( يكضػػح أف جميػػع معػػامالت 3ْ ُّالجػػدكؿ السػػابؽ رقػػـ )
(3 كىػك معػدؿ مرتفػع نسػبيان كيشػير إلػى 3َّٗٓكبمغ معامؿ ألفا كركنباخ لجميع فقرات االسػتبانة )

 ثبات كاستقرار نتائج االستبانة3

 (:Split Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية )

إلػػى فقػػرات فرديػػة الرتػػب،  كمحاكرىػػااالسػػتبانة كمجاالتيػػا، تقػػـك ىػػذه الطريقػػة عمػػى أسػػاس تقسػػيـ 
فقرات زكجيػة الرتػب، كاحتسػاب معامػؿ االرتبػاط بينيمػا، كمػف ثػـ اسػتخداـ معادلػة سػبيرماف بػراكف 

( كذلػؾ حسػب المعادلػة: Spearmen- Brown Coefficientلتصػحيح المعامػؿ )
1

2

R

R  فػي

عدـ تسػاكم طرفػي االرتبػاط كذلػؾ حسػب حاؿ تساكم طرفي االرتباط، أك معادلة جتماف في حاؿ 

21المعادلة: 
2

2

1

2

2


















ع

3 ُْنت النتائج كما في الجدكؿ رقـ )، ككا(ُْٖ: ََُِ)أبك عالـ،  عع

 ( التالي:ْ

( معامالت الرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لمجالت الستبانة 3. 83جدول )
 لفقراتياومحاورىا والدرجة الكمية 

 المحاور واألبعاد م.
عدد 
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

معامل 
الرتباط 
 المصحح

 مستوى الدللة

 األكؿالمحكر 

 Sign at (0.01) 0.654 0.489 7 المجاؿ األكؿ: المنتج األخضر

 Sign at (0.01) 0.833 0.713 6 المجاؿ الثاني: التسعير األخضر

 Sign at (0.01) 0.772 0.635 11 المجاؿ الثالث: التركيج األخضر

 Sign at (0.01) 0.858 0.751 6 المجاؿ الرابع: المكاف األخضر

 Sign at (0.01) 0.823 0.699 30 عناصر المزيج التسكيقي األخضر

 Sign at (0.01) 0.791 0.654 10 كعي المستيمؾ بالمنتجات الخضراء المحكر الثاني

 Sign at (0.01) 0.666 0.501 7 ثقافة المستيمؾ المحكر الثالث

 Sign at (0.01) 0.721 0.582 9 اتجاىات المستيمؾ المحكر الرابع

 Sign at (0.01) 0.838 0.721 10 سمكؾ المستيمؾ المحكر الخامس

 Sign at (0.01) 0.885 0.794 66 الدرجة الكمية لالستبانة

( يكضػػح أف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الفقػػرات الفرديػػة كالفقػػرات الزكجيػػة دالػػة 3ْ ُْالجػػدكؿ رقػػـ )
(، كبمػػغ معامػػؿ االرتبػػاط قبػػؿ التصػػحيح 3َْٕٗإلػى  3َْٖٗإحصػائيان كقكيػػة، كتراكحػػت مػػا بػػيف )
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(3 كىػي معػدالت مرتفعػة 3َٖٖٓ(، كبعػد التصػحيح بمػغ )3َْٕٗلمدرجة الكمية لفقرات االستبانة )
 االستبانة كاستقرار نتائجيا3 نسبيان كتشير إلى ثبات

 .ل وترميز البياناتإدخاسادسًا: 

( فقػػػرة تتبػػػع سػػػمـ تػػػدرج خماسػػػي الترتيػػػب ٔٔكانػػػت أداة الدراسػػػة عبػػػارة عػػػف اسػػػتبانة تتكػػػكف مػػػف )
دخػػػػاؿ البيانػػػػات إلػػػػى الحاسػػػػب اآللػػػػي"ليكػػػػارت"، كتػػػػـ  باسػػػػتخداـ برنػػػػامج رزمػػػػة التحميػػػػؿ  ترميػػػػز كا 

 -Statistical Package for Social Science( )SPSSاإلحصػائي لمعمػكـ االجتماعيػة )

IBM Version 22.0 )ب الجدكؿ التالي:، حس 

 طريقة إدخال البيانات وترميزىا إلى الحاسب اآللي(: 3. 81جدول )

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الدرجة
 1 2 3 4 5 الترميز لمحاسب اآللي

 1.8- 1 2.6-1.8 3.4-2.6 4.2-3.4 5.0-4.2 الفترة

 More than 84% 68%- 84% 52%- 68% 36%- 52% Less than 36% الكزف النسبي المقابؿ

 منخفضة جدان  منخفضة متكسطة مرتفعة مرتفعة جدان  التصنيؼ
 

 .سابعًا: األساليب والمعالجات اإلحصائية

مجمكعة مف االختبارات الكصفية  اـاستخدتـ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كالتحقؽ مف فركضيا 
 كاالستداللية، كىي عمى النحك اآلتي:

(: كيسػػتخدـ ىػذا األمػػر لمتعػػرؼ Frequencies and Percentالتكػرارات كالنسػػب المئكيػة ) -
 لى تكرار استجابات الفئة3إ

المقيػػػاس كثباتػػػو، (: لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ Correlation Coefficientمعػػػامالت االرتبػػػاط) -
 3المتغيراتكالعالقة بيف 

 3المقاييسلى ثبات (: لمتعرؼ إSplit-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -
 مقػػاييسلػػى ثبػػات (: لمتعػػرؼ إCronbach's Alpha Coefficientمعامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ ) -

 الدراسة3
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لى طبيعػة البيانػات رؼ إ(: كيستخدـ ىذا األمر لمتعNormal Testاختبار التكزيع الطبيعي ) -
-1سػػمرنكؼ ) -نػػت تتبػػع تكزيعػػان طبيعيػػان أـ ال، حيػػث تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػكلمجركؼإذا كا

Sample Kolmogorov-Smirnov3لمناسبتو لطبيعة العينة ) 
لى طبيعػة اسػتجابات العينػة عمػى (: كيستخدـ ىذا األمر لمتعرؼ إMeanالمتكسط الحسابي ) -

 3مقياسال كمجاالت فقرات
(: كيسػػتخدـ لمتعػػرؼ إلػػى انحرافػػات اسػػتجابات Standard deviationاالنحػػراؼ المعيػػارم ) -

 العينة عف الكسط الحسابي لتقديراتيـ3
لى الكزف النسبي الستجابات (: كيستخدـ ىذا االختبار لمتعرؼ إPercentage) الكزف النسبي -

 كتفاعميـ حكليا3 مقياسالكمجاالت العينة عمى فقرات 
لمتعػػرؼ إلػػى الفػػركؽ بػػيف مجمػػكعتيف (: Independent Samples T - Testاختبػػار ) -

 مستقمتيف3
 (: لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف ثالث مجمكعات فأكثرOne Way ANOVAs3اختبار ) -
 اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في اتجاىات الفركؽ3 -
 (: لمتعرؼ إلى أقؿ الفركؽ الدالة إحصائيانL.S.D3اختبار ) -
 اختبار تحميؿ االنحدار األحادم كالمتعدد3 -

 



 

 

 

 
 
 

 الفصل الخامس
 البيانات واختبار الفرضياتوتفسير تحميل 
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 البيانات واختبار الفرضياتوتفسير تحميل : الفصل الخامس
يتناكؿ الفصؿ الخامس عرضان لتحميؿ البيانات كذلؾ بيدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة، كاختباران 

، كرغـ كبر حجـ عينة الدراسة إلى أف اإلحصائيةلفركضيا، كذلؾ باستخداـ أنسب االختبارات 
كزيع الباحثة تأكدت مف طبيعة البيانات التي جمعتيا حرصان عمى دقة النتائج باستخداـ اختبار الت
 الطبيعي، كذلؾ ييتـ الفصؿ الخامس باقتراح بعض التكصيات المناسبة كالبحكث المستقبمية3

 .(Normality Test) اختبار التوزيع الطبيعي

إذا مػا كانػت تتبػع  ؛لػى طبيعػة البيانػات التػي تػـ جمعيػاإلمتعػرؼ يستخدـ اختبػار التكزيػع الطبيعػي 
تباعيػػا معمميػػة أك ال معمميػػة، اتكزيعػػان طبيعيػػان أـ ال، كىػػذا يفيػػد فػػي طبيعػػة االختبػػارات التػػي يجػػب 

-1سػػػمرنكؼ ) –كعميػػػو تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار كػػػكلمجركؼ (مكظفػػػان كمكظفػػػة، ِْٔ)كالعينػػػة تبمػػػغ 

Sample Kolmogorov-Smirnov( ككانت النتائج كما بالجدكؿ التالي رقـ ،)ُ 3ٓ:) 

 لمجالت ومحاور الستبانة والدرجة الكمية لفقراتيااختبار التوزيع الطبيعي : (1. 8جدول )
 (.Sigقيمة ) قيمة الختبار عدد الفقرات المحاور والمجالت م.

 المحكر األكؿ

 0.139 1.481 7 المجاؿ األكؿ: المنتج األخضر

 0.092 1.333 6 المجاؿ الثاني: التسعير األخضر

 0.056 1.911 11 المجاؿ الثالث: التركيج األخضر

 0.909 0.114 6 المجاؿ الرابع: المكاف األخضر

 0.624 0.490 30 عناصر المزيج التسكيقي األخضر

 0.245 1.163 10 كعي المستيمؾ بالمنتجات الخضراء المحكر الثاني

 0.086 1.719 7 ثقافة المستيمؾ المحكر الثالث

 0.796 0.258 9 اتجاىات المستيمؾ المحكر الرابع

 0.345 0.943 10 سمكؾ المستيمؾ المحكر الخامس

 *Z ( 3ُٗٔ( تساكم )3ََٓالجدكلية عند مستكل الداللة) 
 **Z (3ِٖٓ( تساكم )3ََُعند مستكل الداللة ) الجدكلية 

الداللػػػة ( االحتماليػػػة كانػػػت أكبػػػر مػػػف مسػػػتكل .Sig( أف جميػػػع قػػػيـ )3ٓ ُيكضػػػح الجػػػدكؿ رقػػػـ )
َ3َٓ( ،05.0. sig الدراسػػة تتبػػع تكزيعػػان طبيعيػػان، كعميػػو  اسػػتبانة(، كعميػػة يمكػػف القػػكؿ بػػأف

 يجب استخداـ االختبارات المعممية في ىذه الدراسة3
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 ؟واقع عناصر المزيج التسويقي األخضر كما يتصورىا المستيمك: ما التساؤل األول

استخداـ االختبارات الكصفية المناسبة مثؿ المتكسطات الحسابية ـ ت التساؤؿ األكؿ لإلجابة عف
مجاالت ل(One Sample T test، كاختبار )كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية كالرتب

 ( يكضح النتائج:3ٓ ِعناصر المزيج التسكيقي األخضر، كالدرجة الكمية لفقراتو، كالجدكؿ رقـ )

لمجالت عناصر المزيج التسويقي األخضر والدرجة الكمية  لمعينة الواحدة( Tاختبار ):(1. 7جدول )
 لفقراتو

 عناصر المزيج التسويقي األخضر م.
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

 1 0.000 22.17 76.808 0.616 3.841 المنتج األخضر ُ

 4 0.008 2.66 62.374 0.725 3.119 التسعير األخضر ِ

 2 0.000 10.96 68.52 0.632 3.426 التركيج األخضر ّ

 3 0.003 3.01 62.778 0.751 3.139 المكاف األخضر ْ

تصورات المستيمك لواقع عناصر المزيج 
  0.000 12.35 68.076 0.532 3.404 التسويقي األخضر

 (3ِِٔ( تساكم )3ََُداللة )( كمستكل ِّٔ** ت الجدكلية عند درجات حرية )
 (3ُٖٗ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ِّٔ* ت الجدكلية عند درجات حرية )

( االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتكل الداللػػػػة .Sigجميػػػػع قػػػػيـ )يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف 
( T(، ككانػػػػت قػػػػيـ )ّ(، كبالتػػػػالي فػػػػإف المتكسػػػػطات الحسػػػػابية لػػػػـ تصػػػػؿ لدرجػػػػة الحيػػػػاد )3ََٓ)

( الجدكلية؛ كبالتالي فإف المتكسطات الحسابية دالة إحصائيان، ككانت Tبة أكبر مف قيمة )المحسك 
 (3ّ( مكجبة، بمعنى أف المتكسطات الحسابية كانت أكبر مف )Tجميع قيـ )

%(، كىي نسبة أعمى 3َٕٖٔٔكاقع عناصر المزيج التسكيقي بمغ )كيتضح مف الجدكؿ أيضان أف 
%(، يميو 3َٖٖٕٔعنصر المنتج األخضر بكزف نسبي بمغ )األكلى بالمرتبة مف المتكسط، ككاف 

%(، ثـ عنصػر المكػاف األخضػر بػكزف نسػبي 3ِٖٓٔعنصر التركيج األخضر بكزف نسبي بمغ )
األخضػػػػػػر بػػػػػػكزف نسػػػػػػبي بمػػػػػػغ رتبػػػػػػة األخيػػػػػػرة عنصػػػػػػر التسػػػػػػعير م%(، كجػػػػػػاء بال3ِٕٕٖٔبمػػػػػػغ )

تختمػؼ ىػذه (، ك َُِٓالمػكمني، (، كدراسػة )َُِٓ%(3 كتتفؽ ىذه النتائج )بكرزاؽ، 3ِّْٕٔ)
ـ( كترل الباحثة أف سبب االختالؼ يرجع إلى اختالؼ َُِٔالنتائج مع نتائج دراسة )أبك مريـ، 

ـ( بػػػأف المنشػػآت الصػػناعية الغذائيػػة تتبنػػػى َُِٔالعينػػة، حيػػث أكػػدت نتػػػائج دراسػػة )أبػػك مػػريـ، 
ردة فػػي الجػػدكؿ أعػػاله بػػأف سياسػػات كعناصػػر المػػزيج التسػػكيقي األخضػػر بينمػػا تشػػير النتػػائج الػػكا

بمستكل أقؿ مف النسب التي تحصمت عمييا )أبك مػريـ،  الشركات تتبنى عناصر المزيج التسكيقي
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ـ( مف كجية نظػر المػدراء التنفيػذييف بالشػركات بينمػا َُِٔ، كجاءت دراسة )أبك مريـ، ـ(َُِٔ
الدراسة الحالية تأتي مف كجية نظر مختمفة كىي مف كجيػة نظػر المسػتيمكيف، كتختمػؼ أيضػان أف 

ـ( اىتمت بالمنشآت الصناعية الغذائية كىك قطاع لو خصائصو كعميػو َُِٔالدراسة )أبك مريـ، 
ؽ بتطبيػػػؽ المسػػػؤكلية االجتماعيػػػة، فيمػػػا تػػػأتي الدراسػػػة الحاليػػػة عمػػػى كافػػػة المنشػػػآت ضػػػكابط تتعمػػػ

 (ـَُِْ)حمػػػػكدة، العاممػػػػة فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة، كػػػػذلؾ اختمفػػػػت النتػػػػائج السػػػػابقة مػػػػع نتػػػػائج دراسػػػػة 
ـ( مػػػف كجيػػػة نظػػػر العػػػامميف َُِْالخػػػتالؼ العينػػػة المسػػػتيدفة حيػػػث جػػػاءت دراسػػػة )حمػػػكدة، 

ي الدراسػة الحاليػة مػف كجيػة نظػر المسػتيمكيف كتحديػدان األكػاديمييف بالمنشآت الصناعية، فيمػا تػأت
كمػػا كتختمػػؼ النتػػائج أيضػػان مػػع نتػػائج دراسػػة )شػػيرياف كيعقػػكب،  3كاإلداريػػيف بالجامعػػة اإلسػػالمية

فيما يمػي بيػاف لكػؿ 3الشركات تمارس التسكيؽ األخضر بدرجة مرتفعةـ( كالتي أشارت إلى َُِِ
 سكيقي األخضر:عنصر مف عناصر المزيج الت

 لفقرات مجال المنتج األخضر والدرجة الكمية لفقراتو( لمعينة الواحدة Tاختبار ): (1. 4جدول )

 المنتج األخضر م.
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

ُ 
أفضؿ المنتجات الخضراء ألنيا ذات جكدة 

 الخضراء3أعمى مف المنتجات غير 
3.951 0.912 79.016 16.9 0.000 5 

ِ 
أدعـ المنتجات الخضراء ألنيا أكثر صحة 

 مف المنتجات غير الخضراء3
4.179 0.757 83.561 25.3 0.000 1 

أفضؿ المنتجات الخضراء ألنيا تتحمؿ في  ّ
 3 0.000 18.4 79.622 0.866 3.982 البيئة3

ْ 
أفضؿ المنتجات الخضراء ألنيا مصنكعة 

 مف مكاد طبيعية3
4.156 0.737 83.107 25.5 0.000 2 

ٓ 
أىتـ بالمنتج األخضر ذم العالمة المسجمة 

 "الماركة"
3.959 0.856 79.167 18.9 0.000 4 

أبذؿ كقتان كجيدان لمحصكؿ عمى منتجات  ٔ
 6 0.000 8.93 70.455 0.952 3.523 3خضراء

ٕ 
أالحظ تكفر بدائؿ خضراء متنكعة كمرضية 

 الزبكفلحاجة 
3.137 1.063 62.728 2.08 0.038 7 

  0.000 22.17 76.808 0.616 3.841 المنتج األخضر

 (3ِِٔ( تساكم )3ََُ( كمستكل داللة )ِّٔ** ت الجدكلية عند درجات حرية )
 (3ُٖٗ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ِّٔ* ت الجدكلية عند درجات حرية )

( االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتكل الداللػػػػة .Sig)يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف جميػػػػع قػػػػيـ 
( T(، ككانػػػػت قػػػػيـ )ّ(، كبالتػػػػالي فػػػػإف المتكسػػػػطات الحسػػػػابية لػػػػـ تصػػػػؿ لدرجػػػػة الحيػػػػاد )3ََٓ)
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( الجدكلية؛ كبالتالي فإف المتكسطات الحسابية دالة إحصائيان، ككانت Tالمحسكبة أكبر مف قيمة )
 (3ّبية كانت أكبر مف )( مكجبة، بمعنى أف المتكسطات الحساTجميع قيـ )

أف الػػكزف النسػػبي لمدرجػػة الكميػػة لعنصػػر المنػػتج األخضػػر بمػػغ أيضػػان يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ك 
( قػد حظيػت عمػى الرتبػة األكلػى، كتػنص ِ%(، كىي نسبة مرتفعة، ككانت الفقرة رقـ )3َٖٖٕٔ)

بػكزف نسػبي بمػغ (، أدعـ المنتجات الخضراء ألنيا أكثر صحة مف المنتجات غير الخضػراءعمى )
أفضؿ المنتجات الخضراء ألنيا مصنكعة مف (، كتنص عمى )ْ%(، يمييا الفقرة رقـ )3ُّٖٓٔ)

( بالرتبة ما قبػؿ األخيػرة ٔ%(3 فينما جاءت الفقرة رقـ )3َُّٕٖ(، بكزف نسبي بمغ )مكاد طبيعية
%(، 3َِٕٖٕ(، بكزف نسبي بمػغ )أبذؿ كقتان كجيدان لمحصكؿ عمى منتجات خضراءكتنص عمى )

أالحظ تكفر بدائؿ ( ذات الرتبة األخيرة كتنص عمى )ٕكىي نسبة مرتفعة، فيما جاءت الفقرة رقـ )
 %(، كىي نسبة متكسطة3ِٕٖ3ِٔ(، بكزف نسبي بمغ )خضراء متنكعة كمرضية لحاجة الزبكف

المنتجػػات الخضػػراء ككنيػػا تسػػيـ فػػي عػػالج بعػػض المشػػكالت  تفضػػؿ كيتضػػح أف عينػػة الدراسػػة
تحافظ عمى الحياة اآلمنة، كيميؿ المجتمػع الفمسػطيني نحػك المنتجػات الطبيعيػة كالصػديقة البيئية ك 

،كتتفؽ ىػذه النتػائج لمبيئة ككف ىذه المنتجات تحقػؽ المنفعػة دكف إلحػاؽ األضػرار باإلنسػاف كبيئتػو
كدراسػػة ، كالتػػي أكػػدت عمػػى أف ىنػػاؾ اىتمػػاـ بػػالمنتج األخضػػر لػػدل الشػػركات (َُِٓ)بػػكرزاؽ، 
، كدراسػة )البكػرم، كالتي أشارت إلى كجكد استراتيجيات تتعمؽ بػالمنتج األخضػر (َُِْ)شاكر، 
كالتي أكدت بأف الشركات تقدـ منتجات خضراء كفي  (ََُِ(، كدراسة )الشكرة كآخركف، َُُِ

؛ كمػا كتتفػؽ ىػذه النتػائج مػع نتػائج دراسػة المقابؿ فإف المستيمؾ يتبنػى كيتجػو نحػك ىػذه المنتجػات
كالتي أكضػحت بػأف الشػركات الغذائيػة تقػدـ منتجػات خضػراء كتيػتـ بالتكجػو  ـ(َُِٔ )أبك مريـ،

سػماعيؿ، البيئي عند التصنيؼ كتصميـ المنتج ( َُِٔ، كتتفؽ أيضان مع نتػائج دراسػة )البكػرم كا 
كالتي أكدت عمى كجكد مستكل مرتفع مػف المنتجػات الخضػراء كارتفػاع مسػتكل التسػكيؽ األخضػر 

 خاصة عنصر المنتج3
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 لفقرات مجال التسعير األخضر والدرجة الكمية لفقراتو( لمعينة الواحدة Tاختبار ): (1. 3جدول )

 التسعير األخضر م.
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

ُ 
أعتقد أف سعر المنتجات الخضراء ال يؤثر 

 لممنتج3عمى حجـ الطمب أك المبيعات 
2.815 1.079 56.288 -2.8 0.006 6 

ِ 
أفضؿ شراء المنتجات الخضراء بالرغـ مف 

 أسعارىا المرتفعة بسبب قيمتيا العالية3
3.266 1.016 65.304 4.24 0.000 3 

ّ 
أعتقد أف تكمفة المنتجات الخضراء متناسبة 

 مف حيث الفكائد مع سعرىا المرتفع3
3.307 0.98 66.137 5.1 0.000 2 

ْ 
أشعر أف الشركات تراعي عند تحديد أسعار 
منتجاتيا الخضراء مستكل دخؿ الفئة 

 المستيدفة3
2.902 1.016 58.031 -1.6 0.116 5 

أالحظ أنو يتـ تحديد ىامش ربح منخفض  ٓ
 عمى المنتجات الخضراء3

2.966 1.004 59.319 -0.6 0.581 4 

ٔ 
أالحظ أف الكعي كالدعـ الحككمي لممنتجات 

 الخضراء يمكف أف يخفض سعرىا3
3.459 1.12 69.167 6.65 0.000 1 

  0.008 2.66 62.374 0.725 3.119 األخضر التسعير

 (3ِِٔ( تساكم )3ََُ( كمستكل داللة )ِّٔ** ت الجدكلية عند درجات حرية )
 (3ُٖٗ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ِّٔ* ت الجدكلية عند درجات حرية )

( االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتكل الداللػػػػة .Sigالسػػػػابؽ أف معظػػػػـ قػػػػيـ ) يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ
( T(، ككانػػػػت قػػػػيـ )ّ(، كبالتػػػػالي فػػػػإف المتكسػػػػطات الحسػػػػابية لػػػػـ تصػػػػؿ لدرجػػػػة الحيػػػػاد )3ََٓ)

(؛ كبالتػػػػػػالي فػػػػػػإف ٔ، كّ، كِ، كُ( الجدكليػػػػػػة عمػػػػػػى الفقػػػػػػرات )Tالمحسػػػػػػكبة أكبػػػػػػر مػػػػػػف قيمػػػػػػة )
نما كانػت ىنػاؾ فقػرات كصػمت لدرجػة الحيػاد كىػي الفقػرات المتكسطات الحسابية دالة إحصائيان، بي

( T( الجدكلية، ككانت معظػـ قػيـ )T( المحسكبة أقؿ مف قيمة )T( حيث كانت قيـ )ٓ، كْرقـ )
 (3ّمكجبة، بمعنى أف المتكسطات الحسابية كانت أكبر مف )

ط كبمػػػغ يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف الػػػكزف النسػػػبي لعنصػػػر التسػػػعير كػػػاف أدنػػػى مػػػف المتكسػػػ
أالحػظ أف الػكعي كالػدعـ ( ذات الرتبػة األكلػى كتػنص عمػى )ٔ%(، ككانت الفقرة رقػـ )3ِّْٕٔ)

%(، يمييػػا 3ُٕٔٗٔ(، بػػكزف نسػػبي بمػػغ )الحكػػكمي لممنتجػػات الخضػػراء يمكػػف أف يخفػػض سػػعرىا
أعتقػػد أف تكمفػػة المنتجػػات الخضػػراء متناسػػبة مػػف حيػػث الفكائػػد مػػع (، كتػػنص عمػػى )ّالفقػػرة رقػػـ )

( ذات الرتبػػة مػػا قبػػؿ ْ%(، فيمػػا كانػػت الفقػػرة رقػػـ )3ُّٕٔٔ(، بػػكزف نسػػبي بمػػغ )المرتفػػعسػػعرىا 



 

22 

 

أشػػعر أف الشػػركات تراعػػي عنػػد تحديػػد أسػػعار منتجاتيػػا الخضػػراء مسػػتكل األخيػػر كتػػنص عمػػى )
( بالرتبػػػة األخيػػػرة ُ%(، يمييػػػا الفقػػػرة رقػػػـ )3َُّٖٓ(، بػػػكزف نسػػػبي بمػػػغ )دخػػػؿ الفئػػػة المسػػػتيدفة

( أف سعر المنتجات الخضراء ال يػؤثر عمػى حجػـ الطمػب أك المبيعػات لممنػتجأعتقد كتنص عمى )
، كتػػرل الباحثػػة بػػأف متكسػػطة%(3 كالكاضػػح أف معظػػـ النسػػب كانػػت 3ِٖٖٔٓبػػكزف نسػػبي بمػػغ )

التسعير األخضر غالبان يككف أعمى مف التسػعير العػادم كػكف المنػتج يعتمػد بالدرجػة األكلػى عمػى 
تكمؼ الشركات أعباء ترفع مف خػالؿ األسػعار3 لكػف فػي ىػذا الصػدد مكاد صديقة لمبيئة، كىي قد 

ترل الباحثة بأف المنػتج األخضػر لػيس بالضػركرة أف يكػكف مرتفػع السػعر، كمػف ناحيػة أخػرل فػإف 
تكمفتػػو إف ارتفعػػت فيػػي بالتأكيػػد تػػنعكس إيجابػػان عمػػى الصػػحة كالبيئػػة كبالتػػالي تكمفتيػػا أقػػؿ عمػػى 

فػػي قطػػاع غػػزة كبسػػبب األكضػػاع المعيشػػية الصػػعبة يفاضػػؿ بػػيف  المسػػتكل البعيػػد، لكػػف المسػػتيمؾ
كتتفػؽ ىػذه النتػائج مػع نتػائج دراسػة )أبػك مػريـ،  المنتجات باالعتماد عمى السػعر بالدرجػة األكلػى3

ـ( كالتػػي أكػػد الباحػػث مػػف خػػالؿ أف مسػػتكل التسػػعير األخضػػر متكسػػطان، كػػذلؾ تتفػػؽ مػػع َُِٔ
حثة بأف سبب االتفاؽ يرجع إلػى أف دراسػتي )أبػك مػريـ، ـ( كترل الباَُِْنتائج دراسة )حمكدة، 

كحمػػػكدة( كانػػػت دراسػػػات محميػػػة طبقػػػت فػػػي البيئػػػة الفمسػػػطينية، لكػػػف تختمػػػؼ النتػػػائج الػػػكاردة فػػػي 
( كالتػي جػاء فييػا التسػعير َُِْ(، كدراسة )شػاكر، َُِٓالجدكؿ السابؽ مع دراسة )المكمني، 

كاخػػػتالؼ طبيعػػػة الدراسػػػة الحاليػػػة؛ إضػػػافة إلػػػى مرتفعػػػان، كلعػػػؿ سػػػبب االخػػػتالؼ اخػػػتالؼ البيئػػػة 
 اختالؼ الفئة المستيدفة3
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 لفقرات مجال الترويج األخضر والدرجة الكمية لفقراتو( لمعينة الواحدة Tاختبار ): (1. 1جدول )

 الترويج األخضر م.
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

ُ 
( Labelتساعدني بطاقة البياف الصحيح )

 في التعرؼ عمى المنتجات الخضراء3
3.841 0.93 76.819 14.7 0.000 3 

ِ 
تكضح بطاقة البياف الخضراء معمكمات 

 عف سالمة المنتج األخضر
3.879 0.911 77.576 15.7 0.000 2 

ّ 
أعتبر أف المنتجات التي عمييا بطاقة 

أقؿ ضرران البياف الخضراء ىي منتجات 
 لمبيئة3

3.932 0.879 78.637 17.2 0.000 1 

أعتمد البيانات المدكنة عمى المنتجات  ْ
 4 0.000 14.04 75.91 0.921 3.796 الخضراء عند عممية الشراء3

ٓ 
أالحظ أف الشركات تركز عمى الناحية 
اإلرشادية بخصكص االستخداـ اآلمف 

 لممنتجات الخضراء3
3.421 0.964 68.41 7.09 0.000 5 

ٔ 
تعمؿ الشركات مجالت دكرية مخصصة 

 لمتركيج لممنتج األخضر
3.186 1.021 63.713 2.96 0.003 8 

تكزع الشركات مجالت دكرية مخصصة  ٕ
 11 0.810 0.240 60.304 1.025 3.016 لمتركيج لممنتج األخضر

ٖ 
المتبعة في  اإلعالنيةأشعر أف السياسة 

الشركة لتركيج المنتجات الخضراء تتسـ 
 بالصدؽ كالثقة3

3.095 0.912 61.894 1.69 0.093 9 

ٗ 
أرل أف المكزعيف )رجاؿ البيع( لدييـ 

لشراء المنتجات  إقناعيالقدرة عمى 
 الخضراء3

3.201 0.891 64.016 3.7 0.000 7 

َُ 

أالحظ أف ىناؾ بعض الرسائؿ التركيجية 
المتعمقة بالتسكيؽ األخضر عبر كسائؿ 

مكاقع  –االتصاؿ المختمفة )إعالنات 
 تكاصؿ اجتماعي(3

3.304 0.99 66.061 4.97 0.000 6 

ُُ 
أشعر أف ىناؾ تكجيان بيئيان كطنيان معمنان 

 يسيؿ مف عممة التركيج األخضر3
3.019 1.081 60.379 0.285 0.776 10 

  0.000 10.96 68.52 0.632 3.426 األخضر الترويج

 (3ِِٔ( تساكم )3ََُ( كمستكل داللة )ِّٔ** ت الجدكلية عند درجات حرية )
 (3ُٖٗ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ِّٔ* ت الجدكلية عند درجات حرية )
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الداللػػػػة  ( االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتكل.Sigيتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف معظػػػػـ قػػػػيـ )
( T(، ككانػت معظػـ قػيـ )ّ(، كبالتالي فإف المتكسطات الحسابية لـ تصؿ لدرجػة الحيػاد )3ََٓ)

( مكجبػػة، بمعنػػى أف المتكسػػطات T( الجدكليػػة، ككانػػت معظػػـ قػػيـ )Tالمحسػػكبة أكبػػر مػػف قيمػػة )
 (3ّالحسابية كانت أكبر مف )

%(، 3ِٖٓٔنصػػر التػػركيج بمػػغ )يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف الػػكزف النسػػبي لمدرجػػة الكميػػة لعك 
( قػد حظيػت عمػى الرتبػة األكلػى، كتػنص عمػى ّكىي أدنى مستكيات المرتفع، ككانػت الفقػرة رقػـ )

(، بػػكزف أعتبػػر أف المنتجػػات التػػي عمييػػا بطاقػػة البيػػاف الخضػػراء ىػػي منتجػػات أقػػؿ ضػػرران لمبيئػػة)
تكضػح بطاقػة البيػاف عمػى ) (، كتػنصِ%(، يمييا بالرتبة الثانية الفقرة رقػـ )3ّٕٖٕٔنسبي بمغ )

%(3 فيمػػا كانػػت 3ٕٕٕٓٔ(، بػػكزف نسػػبي بمػػغ )الخضػػراء معمكمػػات عػػف سػػالمة المنػػتج األخضػػر
أشعر أف ىناؾ تكجيان بيئيان كطنيان معمنان ( ذات الرتبة ما قبؿ األخيرة، كتنص عمى )ُُالفقرة رقـ )

لفقػػرة ذات الرتبػػة %(، ككانػػت ا3َّٕٗٔ(، بػػكزف نسػػبي بمػػغ )يسػػيؿ مػػف عممػػة التػػركيج األخضػػر
تػػػػػكزع الشػػػػػركات مجػػػػػالت دكريػػػػػة مخصصػػػػػة لمتػػػػػركيج لممنػػػػػتج (، كتػػػػػنص عمػػػػػى )ٕاألخيػػػػػرة رقػػػػػـ )

 %(3َّْ3َٔ(، بكزف نسبي بمغ )األخضر

كالكاضػػػح بػػػأف ىنػػػاؾ سياسػػػات تركيجيػػػة يمكػػػف لممسػػػتيمؾ االسػػػتفادة منيػػػا لمتعػػػرؼ إلػػػى المنتجػػػات 
دراسػػة تفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػائج كت3لكػػف ىػػذه السياسػػات لػػـ تصػػؿ لممسػػتكل المطمػػكب الخضػػراء،
، كنتػػػائج دراسػػػػة كالتػػػي أكػػػػد عمػػػى كجػػػػكد مسػػػتكل جيػػػد مػػػػف التػػػركيج األخضػػػػر (َُِّ)ليكنيػػػدك، 
سػػػػماعيؿ، (َُِِ)أريفػػػػيف،  كالكاضػػػػح مػػػػف 3ـ(َُِٔ، كػػػػذلؾ تتفػػػػؽ مػػػػع نتػػػػائج دراسػػػػة )البكػػػػرم كا 

لتكجػػػو لجيػػػات الحككميػػػة باالجػػػدكؿ السػػػابؽ بػػػأف ىنػػػاؾ قصػػػكر مػػػف أطػػػراؼ عػػػدة حيػػػث لػػػـ تسػػػيـ ا
يتضػػح تراجػػع دكر الشػػركات فػػي التػػركيج لممنتجػػات الخضػػراء، كلعػػؿ ذلػػؾ يرجػػع إلػػى البيئػػي، كمػػا 

قصكرىا أساسان فػي انتػاج كتصػنيع المنتجػات الخضػراء ذاتيػا، أك ضػعؼ فػي قػدرتيا عمػى منافسػة 
 المنتجات الخضراء العالمية3
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 المكان األخضر والدرجة الكمية لفقراتولفقرات مجال ( لمعينة الواحدة Tاختبار ): (1. 6جدول )

 المكان األخضر م.
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 الرتبة

ُ 
أعتقد أف األدكات كالكسائؿ المستخدمة في 
نقؿ المنتجات الخضراء ىي أدكات آمنة 

 كصديقة لمبيئة3
3.288 0.928 65.758 5.05 0.000 1 

ِ 
أشعر أف الشركات الكطنية تتبنى 

 تكفر أماكف صديقة لمبيئة3 إستراتيجيتيا
3.038 0.947 60.758 0.65 0.516 5 

ّ 
أشعر أف الشركات تكزع منتجاتيا الخضراء 
بشكؿ يسيؿ عمى الزبكف الحصكؿ عمييا في 

 أم مكاف كزماف3
3.163 0.983 63.258 2.69 0.008 4 

ْ 
إكساب أالحظ أف الشركات تعمؿ عمى 

المكزعيف الميارات كالمعرفة الخاصة 
 باألنشطة التسكيقية البيئية3

3.224 0.911 64.47 3.99 0.000 2 

ٓ 
أعتقد أف الدكلة تحرص عمى مراقبة األماكف 

 الخضراء اآلمنة3
2.902 1.028 58.031 -1.6 0.120 6 

ٔ 
أالحظ تكجو المؤسسات الستخداـ الطاقة 

 الخضراء في فركعيا3
3.22 1.049 64.394 3.41 0.001 3 

  0.003 3.01 62.778 0.751 3.139 األخضر المكان

 (3ِِٔ( تساكم )3ََُ( كمستكل داللة )ِّٔ** ت الجدكلية عند درجات حرية )
 (3ُٖٗ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ِّٔ* ت الجدكلية عند درجات حرية )

االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتكل الداللػػػػة ( .Sigيتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف معظػػػػـ قػػػػيـ )
( T(، ككانػت معظػـ قػيـ )ّ(، كبالتالي فإف المتكسطات الحسابية لـ تصؿ لدرجػة الحيػاد )3ََٓ)

( مكجبػػة، بمعنػػى أف المتكسػػطات T( الجدكليػػة، ككانػػت معظػػـ قػػيـ )Tالمحسػػكبة أكبػػر مػػف قيمػػة )
 (3ّالحسابية كانت أكبر مف )

لػكزف النسػػبي لعنصػر المكػػاف األخضػر أدنػػى مػف المتكسػػط كبمػػغ أف ايتضػح مػػف الجػدكؿ السػػابؽ ك 
أعتقػػػد أف ( قػػد حظيػػت عمػػػى الرتبػػة األكلػػى، كتػػنص عمػػى )ُ%(، ككانػػت الفقػػرة رقػػـ )3ِٕٕٖٔ)

(، بػكزف األدكات كالكسائؿ المستخدمة في نقؿ المنتجات الخضراء ىي أدكات آمنػة كصػديقة لمبيئػة
( ذات الرتبػػػة الثانيػػػة ْمػػػا كانػػػت الفقػػػرة رقػػػـ )%(، كىػػػي نسػػػبة متكسػػػطة، في3ٕٖٓٓٔنسػػػبي بمػػػغ )

أالحػػػظ أف الشػػػركات تعمػػػؿ عمػػػػى إكسػػػاب المػػػكزعيف الميػػػارات كالمعرفػػػة الخاصػػػػة كتػػػنص عمػػػى )
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( بالرتبػة مػا قبػؿ ِ%(، ككانػت الفقػرة رقػـ )3ْْٕٔ(، بكزف نسبي بمغ )باألنشطة التسكيقية البيئية
(، تكفر أماكف صػديقة لمبيئػة إستراتيجيتياأشعر أف الشركات الكطنية تتبنى األخيرة، كتنص عمى )

أعتقػػػد أف (، كتػػػنص عمػػػى )ٓ%(، يمييػػػا بالرتبػػػة األخيػػػرة الفقػػػرة رقػػػـ )3َٕٖٓٔبػػػكزف نسػػػبي بمػػػغ )
كالكاضػػح  %(3َُّ3ٖٓ( بػػكزف نسػػبي بمػػغ )الدكلػػة تحػػرص عمػػى مراقبػػة األمػػاكف الخضػػراء اآلمنػػة

لمكػػاف األخضػػر، حيػث أشػػار أفػػراد مػف الجػػدكؿ بػأف المسػػتيمؾ ال يثػػؽ بالشػركات لعػػدـ اىتماميػا با
العينة بأف الشركات ال تيتـ بكسائؿ نقؿ المنتج، كلـ يالحظ أفراد العينة بأف ىنػاؾ تكجيػات فعميػة 

 نحك المنتج األخضر3مف قبؿ الشركات 

ألف  كترل الباحثة بأف الحصار اإلسرائيمي، كالسمكؾ االسػتيالكي، كضػعؼ الثقػة بػالمنتج الػكطني
اجػػػو صػػػعكبة فػػػي منافسػػػة المنتجػػػات العالميػػػة، كػػػذلؾ يتضػػػح أف ىنػػػاؾ قصػػػكر المنػػػتج الػػػكطني يك 

كاضػػػح مػػػف جيػػػة الحككمػػػة فػػػي مجػػػاؿ مراقبػػػة األمػػػاكف الخضػػػراء اآلمنػػػة، كأف الشػػػركات ال تبػػػذؿ 
الجيػػػكد المطمكبػػػة فػػػي مجػػػاؿ المكػػػاف األخضػػػر، فػػػال تتبنػػػى سياسػػػات كاضػػػحة كفعالػػػة فػػػي تبنػػػي 

ـ(، َُِٔذه النتػػائج مػػع نتػػائج دراسػػة )أبػػك مػػريـ، كتختمػػؼ ىػػ 3اسػػتراتيجيات تػػكفر أمػػاكف خضػػراء
سماعيؿ،  ـ( حيث أكدت عمى كجكد مستكل مرتفع َُِٔكما كتختمؼ مع نتائج دراسة )البكرم كا 

 مف التكزيع األخضر3

 : ما مدى وعي المستيمك بالمنتجات الخضراء؟التساؤل الثاني

الكصفية المناسبة مثؿ المتكسطات استخداـ االختبارات فقد تـ  التساؤؿ الثانيلإلجابة عف 
لكؿ  (One Sample T test، كاختبار )سبية كالرتبالحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف الن

التالي كالدرجة الكمية لفقراتو، كالجدكؿ ي المستيمؾ بالمنتجات الخضراء عك محكر فقرة مف فقرات 
 -( يكضح النتائج:3ٓ ٕرقـ )
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محور "وعي المستيمك بالمنتجات الخضراء" والدرجة لفقرات ( لمعينة الواحدة T) اختبار: (1. 2جدول )
 الكمية لفقراتو

 وعي المستيمك بالمنتجات الخضراء م.
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

 3 0.000 7.96 69.546 0.975 3.478 لدم معرفة كافية بالتسكيؽ األخضر3 ُ

 2 0.000 9.84 70.91 0.901 3.546 لدم معرفة كافية بالمنتجات الخضراء3 ِ

ّ 
سبؽ كأف قرأت عف طبيعة كمفيـك 

 المنتجات الخضراء3
3.315 1.067 66.288 4.79 0.000 4 

 10 0.000 7.7- 49.47 1.12 2.474 سبؽ كأف شاركت في كرش عمؿ تيتـ بالبيئة3 ْ

 1 0.000 11.1 75.228 1.114 3.762 البديمة3أفضؿ استخداـ الطاقة  ٓ

ٔ 
أتابع الصفحات الخاصة بالمنتجات 
الخضراء عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي 

 المختمفة3
2.875 1.045 57.5 -1.9 0.053 5 

ٕ 
أشعر أف الشركات تقـك بدعـ منظمات 

 حماية البيئة كجمعياتيا3
2.773 0.96 55.455 -3.9 0.000 8 

ٖ 
الشركات تقـك بتعديؿ المنتجات أالحظ أف 

 ضرران بالبيئة3 المكجكدة حاليان لجعميا أقؿ
2.872 1.017 57.425 -2.1 0.040 6 

أشعر أف الشركات تأخذ بعيف االعتبار  ٗ
 األثر البيئي عند تطكير منتجات خضراء3

2.83 1.038 56.591 -2.7 0.008 7 

َُ 
أعتقد أف الشركات تختار المكاد األكلية 

 ضرران بالبيئة3 األقؿ
2.766 1.024 55.304 -3.7 0.000 9 

  0.083 1.74 61.372 0.641 3.069 الدرجة الكمية

 (3ِِٔ( تساكم )3ََُ( كمستكل داللة )ِّٔ** ت الجدكلية عند درجات حرية )
 (3ُٖٗ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ِّٔ* ت الجدكلية عند درجات حرية )

( االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتكل الداللػػػػة .Sigمعظػػػػـ قػػػػيـ )يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف 
( T(، ككانػت معظػـ قػيـ )ّ(، كبالتالي فإف المتكسطات الحسابية لـ تصؿ لدرجػة الحيػاد )3ََٓ)

( سػػالبة، بمعنػػى أف المتكسػػطات T( الجدكليػػة، ككانػػت معظػػـ قػػيـ )Tالمحسػػكبة أكبػػر مػػف قيمػػة )
( االحتماليػة عمػى الدرجػة الكميػة أكبػر .Sigأف قيمة )(3 كيتضح أيضان ّالحسابية كانت أقؿ مف )

 (3ّ(؛ كبالتالي كصؿ المتكسط الحسابي إلى درجة الحياد )3ََٓمف )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معظـ األكزاف النسبية كانت منخفضة، كرغـ أف عينة الدراسة مف ك 
%(، 3ُِّٕٔراء بمغ )مكظفي الجامعة اإلسالمية إال أف درجة الكعي لدييـ بالمنتجات الخض
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كىي نسبة متكسطة كأدنى مف المستكل المتكقع، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى قصكر الشركات كمنظمات 
( ذات الرتبة األكلى كتنص ٓاألعماؿ في نشر الكعي البيئي بيف المستيمكيف، ككانت الفقرة رقـ )

لرتبة الثانية الفقرة %(، يمييا با3ِِٖٕٓ(، بكزف نسبي بمغ )البديمة الطاقة استخداـ أفضؿعمى )
 %(3ُٗ3َٕ( بكزف نسبي بمغ )الخضراء بالمنتجات كافية معرفة لدم(، كتنص عمى )ِرقـ )

 المكاد تختار الشركات أف أعتقد( بالرتبة ما قبؿ األخيرة كتنص عمى )َُبينما جاءت الفقرة رقـ )
(، ْاألخيرة رقـ ) %(، ككانت الفقرة3َّْٓٓ(، بكزف نسبي بمغ )بالبيئة ضرران  األقؿ األكلية

 %(3ْٕ3ْٗ(، بكزف نسبي بمغ )بالبيئة تيتـ عمؿ كرش في شاركت كأف سبؽكتنص عمى )

ككانت معظـ النسب منخفضة، كىذا يدلؿ عمى ضعؼ الكعي بالمنتجات الخضراء، كلعؿ ذلؾ 
رجع يرجع إلى ثقافة االستيالؾ، كالنظر إلى تمبية الحاجة أكثر مف التفكير في آثار السمعة، كقد ت

ىذه النتائج أيضان إلى ضعؼ الكعي البيئي لدل أفراد المجتمع الفمسطيني، حيث لـ تنتشر بعد 
المؤسسات الميتمة بالبيئة، كلـ يكف التحادات حماية المستيمؾ كحماية البيئة الدكر الفعاؿ في 

 تكعية المجتمع كالمستيمكيف بحقكقيـ كحقكؽ البيئة3

الذم تالحظو مف منظمات األعماؿ كالشركات الفمسطينية فسر ذلؾ أيضان مف خالؿ القصكر يك 
 في مجاؿ التسكيؽ األخضر، كعدـ دعميا لمبرامج المتعمقة بكعي المستيمؾ بالجكانب البيئية3

ـ( كالتي ََُِكاختمفت النتائج الكاردة في الجدكؿ أعاله مع نتائج دراسة )الشكرة كآخركف، 
راء، كلعؿ سبب االختالؼ يرجع إلى اختالؼ أكدت عمى كجكد كعي مرتفع بالمنتجات الخض

حيث طبقت عمى المستيمؾ البيئة التي طبقت فييا دراسة الشكرة كآخركف عف البيئة الفمسطينية 
 األردني3

ـ( كالتي أكدت عمى تنامي َُِِكما اختمفت النتائج أيضان مع نتائج دراسة )شيرياف كيعقكب، 
، كانيناياكيكتتفؽ أيضان مع نتائج دراسة ) البيئية3كعي المستيمكيف بالمنتج األخضر كالجكانب 

دراؾ لدل المستيمكيف بأىمية التكجو البيئي، كالمنتجات ََِٖ ـ( كالتي أكدت عمى كجكد كعي كا 
 الخضراء3
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 : ما مستوى ثقافة المستيمك البيئية؟التساؤل الثالث

فية المناسبة مثؿ الثالث قامت الباحثة باستخداـ االختبارات الكص التساؤؿلإلجابة عف 
 One Sampleمعيارية كاألكزاف النسبية كالرتب، كاختبار )المتكسطات الحسابية كاالنحرافات ال

T test ) لكؿ فقرة مف فقرات محكر ثقافة المستيمؾ البيئية كالدرجة الكمية لفقراتو، كالجدكؿ رقـ
 -( يكضح النتائج:3ٓ ٖ)

لفقرات محور "ثقافة المستيمك البيئية" والدرجة الكمية ( لمعينة الواحدة Tاختبار ):(1. 1جدول )
 لفقراتو

المتوسط  ثقافة المستيمك البيئية م.
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

 1 0.000 26.9 85.152 0.762 4.258 أختار السمع التي ال تسبب تمكث لمبيئة3 ُ

ِ 
االقتصادية في استخداـ أشترم السمع 

 الطاقة3
4.216 0.772 84.319 25.6 0.000 2 

ّ 
يمكف أف أغير كالئي لمماركة التجارية 

 ألسباب بيئية3
4.163 0.868 83.258 21.8 0.000 3 

ْ 
اآلخريف بشراء السمع  إقناعأحاكؿ دائمان 
 الصديقة لمبيئة3

4.103 0.824 82.046 21.8 0.000 5 

ٓ 
أفكر دائمان باآلثار  عندما أشترم سمعة
 المترتبة عمى البيئة3

3.921 0.934 78.41 16.0 0.000 7 

ٔ 
أفضؿ التعامؿ مع البائع الذم يتعامؿ بالسمع 

 الصديقة لمبيئة3
4.11 0.881 82.197 20.5 0.000 4 

ٕ 
أبذؿ الكقت كالجيد لمحصكؿ عمى السمع 

 الصديقة لمبيئة3
3.947 0.958 78.94 16.1 0.000 6 

  0.000 25.1 82.046 0.713 4.103 البيئية المستيمك ثقافة

 (3ِِٔ( تساكم )3ََُ( كمستكل داللة )ِّٔ** ت الجدكلية عند درجات حرية )
 (3ُٖٗ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ِّٔ* ت الجدكلية عند درجات حرية )

الداللػػػػة ( االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتكل .Sigيتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف جميػػػػع قػػػػيـ )
( T(، ككانػت معظػـ قػيـ )ّ(، كبالتالي فإف المتكسطات الحسابية لـ تصؿ لدرجػة الحيػاد )3ََٓ)

( مكجبػػة، بمعنػػى أف المتكسػػطات T( الجدكليػػة، ككانػػت جميػػع قػػيـ )Tالمحسػػكبة أكبػػر مػػف قيمػػة )
 (3ّالحسابية كانت أكبر مف )
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كجاءت %(، 3َِْٖٔيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ثقافة المستيمؾ البيئية مرتفعة كبمغت )
كترل الباحثة بأف انفتاح العالـ، كانتشار المساعي نحك حماية البيئة،  جميع النسب مرتفعة؛

كظيكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي تعكس كجيات نظر المشتركيف ساىمت بشكؿ كبير في 
البيئية، خاصة كأف الباحثة الحظت خالؿ تصفحيا لعدد مف المكاقع اإللكتركنية  انتشار الثقافة

كمكاقع التكاصؿ االجتماعي االىتماـ البالغ بالمشكالت البيئية، كذلؾ ىناؾ اىتماـ مف قبؿ 
الجامعات نفسيا بمجاؿ البيئة فأقيمت الندكات الدراسية كالمؤتمرات ذات العالقة كأجريت العديد 

العالمية كالمؤتمرات الدكلية التي  اإلعالناتفي ىذا المجاؿ، ىذا باإلضافة إلى مف البحكث 
تناكلت القضايا البيئية؛ كككف عينة الدراسة مف العامميف في الجامعة اإلسالمية فإف عمميـ 
منحيـ أيضان تكجيان كثقافة بيئية جيدة، حيث أف ىناؾ مقررات تيتـ بالبيئة3 كذلؾ تعزك الباحثة 

ر العديد مف المشكالت البيئية كاألمراض التي تصيب اإلنساف جراء اتجاىاتو السمبية إلى ظيك 
نحك البيئة، كتزايد المخاكؼ مف تفاقـ المشكالت البيئية جعؿ المستيمؾ يطمع عمى بعض القضايا 

 البيئية كيكتسبيا كثقافة كميكؿ كقيـ كاتجاىات3

ـ( حيث أشار إلى كجكد مستكل مرتفع مف َُِٓكتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )بكرزاؽ، 
ـ( كالتي أكد مف ََُِالثقافة البيئية، كما تتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )الشكرة كآخركف، 

خالليا الباحثكف عمى كجكد ثقافة بيئية لدل المستيمؾ األردني3 كما كتتفؽ مع نتائج دراسة 
ـ( كالتي أكدت عمى ََِٖ، كانيناياكيدراسة )، كما كتتفؽ مع نتائج ـ(َُِِ)شيرياف كيعقكب، 

 كجكد إدراؾ لممنتجات الخضراء3

 : ما اتجاىات المستيمك البيئية؟التساؤل الرابع

استخداـ االختبارات الكصفية المناسبة مثؿ المتكسطات  فقد تـ الرابعلإلجابة عف السؤاؿ 
لكؿ  (One Sample T testكاختبار )، الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية كالرتب

( 3ٓ ٗكالدرجة الكمية لفقراتو، كالجدكؿ رقـ ) محكر اتجاىات المستيمؾ البيئيةفقرة مف فقرات 
 يكضح النتائج:
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لفقرات محور "اتجاىات المستيمك البيئية" والدرجة الكمية ( لمعينة الواحدة Tاختبار ):(1. 9جدول )
 لفقراتو

 البيئيةاتجاىات المستيمك  م.
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

 9 0.000 31.6 87.576 0.709 4.379 أنصح اآلخريف دكمان بالمحافظة عمى البيئة3 ُ

 8 0.000 31.8 89.773 0.761 4.489 أغضب عندما أرل شخصان يمكث البيئة3 ِ

ّ 
لممحافظة عمى  أحتـر كؿ الجيكد التي تسعى

 البيئة3
4.572 0.678 91.44 37.7 0.000 7 

 2 0.000 36.7 92.273 0.716 4.614 أقدر أىمية العيش في بيئة صحية نظيفة ْ

أحتـر القكانيف كاألنظمة اليادفة إلى  ٓ
 المحافظة عمى البيئة3

4.603 0.685 92.046 38.0 0.000 3 

ٔ 
 احتـر كأقدر كؿ مف يحاكؿ ترشيد استيالؾ

 الطاقة3
4.595 0.628 91.894 41.3 0.000 4 

ٕ 
أدرؾ أف مكارد الطبيعة محدكدة كيجب 

 المحافظة عمييا3
4.588 0.653 91.743 39.5 0.000 6 

ٖ 
أدرؾ أىمية كجكد انسجاـ بيف اإلنساف 

 كالطبيعة مف أجؿ البقاء3
4.591 0.664 91.819 38.9 0.000 5 

ٗ 
يجب البيئة لنا كلألجياؿ القادمة، لذا 

 المحافظة عمييا3
4.652 0.611 93.031 43.9 0.000 1 

  0.000 45.3 91.288 0.562 4.565 البيئية المستيمك اتجاىات

 (3ِِٔ( تساكم )3ََُ( كمستكل داللة )ِّٔ** ت الجدكلية عند درجات حرية )
 (3ُٖٗ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ِّٔ* ت الجدكلية عند درجات حرية )

( االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتكل الداللػػػػة .Sigالجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف جميػػػػع قػػػػيـ )يتضػػػػح مػػػػف 
( T(، ككانػت معظػـ قػيـ )ّ(، كبالتالي فإف المتكسطات الحسابية لـ تصؿ لدرجػة الحيػاد )3ََٓ)

( مكجبػػة، بمعنػػى أف المتكسػػطات T( الجدكليػػة، ككانػػت جميػػع قػػيـ )Tالمحسػػكبة أكبػػر مػػف قيمػػة )
 (3ّ) الحسابية كانت أكبر مف

نحك المنتجات الخضراء كمرتفعة جدان يتضح مف الجدكؿ السابؽ بأف ىناؾ اتجاىات إيجابية 
%(، كىك معدؿ 3ُِٖٖٗ)كالبيئة لدل المستيمؾ في قطاع غزة، كالكاضح بأف الكزف النسبي بمغ 

 مرتفع جدان3
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كف ىذه البيئة كترل الباحثة بأف اتجاىات المستيمؾ في قطاع غزة نحك البيئة جاءت عالية جدان ك
تؤثر في صحة اإلنساف، كتمنحو مكاردىا، كذلؾ فإف المستيمكيف عينة الدراسة مف مكظفي 
الجامعة اإلسالمية، كىي مف المؤسسات الرائدة في مجاؿ التكجيات البيئية، كما أنيا تعقد 

في تعدم المؤتمرات كالندكات المتعمقة بحماية البيئة، كتشارؾ في المؤتمرات العالمية، كأسيمت 
 ميكؿ كاتجاىات المستيمؾ البيئية3

ىناؾ اتجاىات إيجابية نحك حماية البيئة مف البيئة، كالحرص عمى كيتضح مف الجدكؿ أيضان أف 
نظافة األماكف العامة، كىناؾ إدراؾ بأف البيئة ممؾ الجميع، كممؾ لألجياؿ الحالية كلألجياؿ 

 القادمة، ككجب حمايتيا لضماف حقكقيـ3

ـ( كالتي أشارت إلى كجكد اتجاىات ََُِ)الشكرة كآخركف، كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة 
كميكؿ نحك المنتجات الخضراء كالجكانب البيئية3 كما اتفقت ىذه النتائج مع )شيرياف كيعقكب، 

كما  ـ لطبيعة السمع الصديقة لمبيئة3ـ( كالتي أشارت إلى كجكد مستكل مف الكعي كالفيَُِِ
ـ( كالتي أكدت عمى كجكد اتجاىات كاستعدادات لدل ََِٖ، كانيناياكيفقت مع نتائج دراسة )ات

 المستيمكيف نحك المنتجات الخضراء3

 : ما واقع سموك المستيمك البيئية؟التساؤل الخامس

اسػػػتخداـ االختبػػػارات الكصػػػفية المناسػػػبة مثػػػؿ المتكسػػػطات  فقػػػد تػػػـلإلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ الخػػػامس 
لكػؿ  (One Sample T test، كاختبػار )الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسػبية كالرتػب

( 3ٓ َُفقػػػرة مػػػف فقػػػرات محػػػكر سػػػمكؾ المسػػػتيمؾ البيئيػػػة كالدرجػػػة الكميػػػة لفقراتػػػو، كالجػػػدكؿ رقػػػـ )
 يكضح النتائج:
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لفقرات محور "سموك المستيمك البيئية" والدرجة الكمية ( لمعينة الواحدة Tاختبار ):(1. 81جدول )
 لفقراتو

 سموك المستيمك البيئية م.
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الرتبة 

ُ 
أعتبر أف التكجو نحك المنتجات الخضراء 

كاألخالقية مف المسئكلية االجتماعية 
 لممستيمكيف3

3.887 0.949 77.728 15.2 0.000 4 

أسعى لترسيخ قيـ المحافظة عمى البيئة في  ِ
 سمككي الشرائي3

3.898 0.882 77.955 16.6 0.000 3 

ّ 
أحرص عمى المشاركة في الندكات 
كالمحاضرات الخاصة بأىمية حماية البيئة 

 كسالمتيا3
3.394 0.942 67.879 6.8 0.000 10 

ْ 
باستخداـ  إنتاجياأفضؿ المنتجات التي يتـ 

تقنيات حديثة تجنب مسببات تمكث التربة 
 كالماء كاليكاء3

3.925 0.847 78.485 17.7 0.000 2 

أحرص عمى نشر ثقافة المنتجات الخضراء في  ٓ
 7 0.000 13.6 74.394 0.858 3.72 المجتمع المحمي3

ٔ 
أعتبر شراء المنتجات الخضراء كاجبان 

 أخالقيان3
3.985 0.859 79.697 18.6 0.000 1 

ٕ 
تكفير المنتجات الخضراء حسف مف 

 دافعيتي تجاه شرائيا3
3.815 0.823 76.288 16.1 0.000 5 

تكفر بدائؿ متنكعة في المنتجات الخضراء  ٖ
 8 0.000 12.2 73.182 0.875 3.66 ساعدني في قرار الشراء3

ٗ 
األخضر اعتماد الشركات فمسفة التسكيؽ 

 ساىـ في زيادة كالئي3
3.466 0.943 69.319 8.03 0.000 9 

َُ 
لدم القدرة عمى التضحية بمكاسب األمد 
القصير مف أجؿ بيئة أفضؿ لألجياؿ 

 القادمة3
3.747 0.979 74.925 12.4 0.000 6 

  0.000 19.9 74.985 0.613 3.75 البيئية المستيمك سموك

 (3ِِٔ( تساكم )3ََُ( كمستكل داللة )ِّٔ)** ت الجدكلية عند درجات حرية 
 (3ُٖٗ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ِّٔ* ت الجدكلية عند درجات حرية )

( االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتكل الداللػػػػة .Sigيتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف جميػػػػع قػػػػيـ )
( Tعظػـ قػيـ )(، ككانػت مّ(، كبالتالي فإف المتكسطات الحسابية لـ تصؿ لدرجػة الحيػاد )3ََٓ)
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( مكجبػػة، بمعنػػى أف المتكسػػطات T( الجدكليػػة، ككانػػت جميػػع قػػيـ )Tالمحسػػكبة أكبػػر مػػف قيمػػة )
 (3ّالحسابية كانت أكبر مف )

يتضػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ بػػأف سػػمكؾ المسػػتيمؾ فػػي قطػػاع غػػزة نحػػك البيئػػة كالمنتجػػات الخضػػراء 
%(، ككانػػت 3ْٖٕٗٓيمؾ البيئيػػة )كبمػػغ الػػكزف النسػػبي لمدرجػػة الكميػػة لسػػمكؾ المسػػت كػػاف مرتفعػػان 

(، بػكزف نسػبي أعتبػر شػراء المنتجػات الخضػراء كاجبػان أخالقيػان (، كتػنص عمػى )ٔأعمى الفقرة رقـ )
 إنتاجيػػػػاأفضػػػػؿ المنتجػػػػات التػػػػي يػػػػتـ (، كتػػػػنص عمػػػػى )ْ%(، يمييػػػػا الفقػػػػرة رقػػػػـ )3ٕٔٗٗٔبمػػػػغ )

بػػػػػػكزف نسػػػػػػبي بمػػػػػػغ  (،باسػػػػػػتخداـ تقنيػػػػػػات حديثػػػػػػة تجنػػػػػػب مسػػػػػػببات تمػػػػػػكث التربػػػػػػة كالمػػػػػػاء كاليػػػػػػكاء
اعتمػػػػاد ( ذات الرتبػػػػة مػػػػا قبػػػػؿ األخيػػػػرة كتػػػػنص عمػػػػى )ٗ%(، فيمػػػػا كانػػػػت الفقػػػػرة رقػػػػـ )3ْٖٖٕٓ)

(، بػػكزف نسػػبي أعمػػى مػػف المتكسػػط بمػػغ الشػػركات فمسػػفة التسػػكيؽ األخضػػر سػػاىـ فػػي زيػػادة كالئػػي
أحرص عمى المشاركة فػي النػدكات (، كتنص عمى )ّ%(، كجاءت الفقرة األخيرة رقـ )3ُّٗٗٔ)

بمػػػػػػػػػغ متكسػػػػػػػػػط (، بػػػػػػػػػكزف نسػػػػػػػػػبي كالمحاضػػػػػػػػػرات الخاصػػػػػػػػػة بأىميػػػػػػػػػة حمايػػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػػة كسػػػػػػػػػالمتيا
كالكاضػػح بػػأف معظػػـ النسػػب جػػاءت مرتفعػػة، كتػػرل الباحثػػة بػػأف لػػدل المسػػتيمكيف %(3ٖٕٗ3ٕٔ)

قناعػػة تامػػة بأىميػػة المنػػتج األخضػػر، كأىميػػة حمايػػة البيئػػة كالبحػػث عػػف منتجػػات صػػديقة لمبيئػػة، 
كيف مرتفعان نحك البيئة، كىذا يرجع إلى حجػـ المكاسػب التػي يمكػف أف كبالتالي كاف سمكؾ المستيم

طو كبيئتو جراء اقتناء المنتج األخضػر3 كالكاضػح بػأف لػدل ييحققيا المستيمؾ لنفسو كألسرتو كلمح
المسػػتيمؾ قناعػػة باتخػػاذ إجػػراءات بيئيػػة مثػػؿ التضػػحية كالػػكالء لممنػػتج األخضػػر، كاالسػػتعداد عمػػى 

 ممحافظة عمى البيئة3شراء تمؾ المنتجات ل

ـ( كالتي أشارت إلى كجكد قناعػة مػف ََُِ)الشكرة كآخركف،  كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة
كمػا كتتفػؽ ىػذه النتػائج مػع  3قبؿ المسػتيمؾ األردنػي بمفػاىيـ التسػكيؽ األخضػر كالبيئػي كتطبيقاتػو

مرتفعػػػان نحػػػك لمنتجػػػات ـ( حيػػػث أشػػػارت بػػػأف سػػػمكؾ المسػػػتيمؾ ََِٖ، كانينايػػػاكينتػػػائج دراسػػػة )
 صديقة البيئة كالمنتجات الخضراء3
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 :اختبار الفرضيات

( لعناصـر المـزيج α≤ 0.05دللة إحصائية عند مستوى دللة ) ذو: يوجد أثر األولىالفرضية 
 .بالمنتجات الخضراءالمستيمك  وعيعمى األخضر التسويقي 

التحديػػػد، كقيمػػػة )ؼ( كقيمػػػة االحتمػػػاؿ ( معامػػػؿ االرتبػػػاط، كمعامػػػؿ 3ٓ ُُيكضػػػح الجػػػدكؿ رقػػػـ )
 النحدار )عناصر المزيج التسكيقي األخضر/ كعي المستيمؾ بالمنتجات الخضراء(:

( يبين معامل الرتباط ومعامل التحديد وتحميل التباين بين عناصر المزيج التسويقي وعي 1. 88جدول )
 المستيمك بالمنتجات الخضراء

 (.Sigقيمة ) (Fقيمة ) التحديد معامل معامل الرتباط المتغيرات
 عناصر المزيج التسكيقي األخضر

1.520 1.342 34.66 1.111 
 كعي المستيمؾ بالمنتجات الخضراء

( أف معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف عناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقي 3ٓ ُُيتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ رقػػػـ )
معامػػػػؿ التحديػػػػد يسػػػػاكم (، ككػػػػاف 3َُٓٗاألخضػػػػر كعػػػػي المسػػػػتيمؾ بالمنتجػػػػات الخضػػػػراء بمػػػػغ )

%( مف 3َّْٗ( أم أف التغير في عناصر المزيج التسكيقي األخضر يفسر ما نسبتو )3َّْٗ)
التغيػػر فػػي كعػػي المسػػتيمؾ بالمنتجػػات الخضػػراء، كىػػذا يجػػب عمػػى الشػػركات العاممػػة كالمسػػتكردة 

مػػي بيػػاف االىتمػػاـ بجكانػػب التسػػكيؽ األخضػػر لرفػػع كعػػي المسػػتيمؾ بالمنتجػػات الخضػػراء3 كفيمػػا ي
 لنمكذج االنحدار:

وعي المستيمك بالمنتجات  /عناصر المزيج التسويقي األخضر( نموذج انحدار 1. 87جدول )
 الخضراء

 (.Sigقيمة ) (tقيمة ) المعامل النموذج
 0.007 2.707 0.614 الثابت

 0.001 3.340 0.196 المنتج األخضر

 0.002 3.133 0.182 التسعير األخضر

 0.002 3.142 0.231 األخضرالتركيج 

 0.004 3.02 0.119 المكاف األخضر

(، كىذا 3ََٓ( أف جميع قيـ االحتماؿ كانت أقؿ مف مستكل الداللة )3ٓ ُِيبيف الجدكؿ رقـ )
يدلؿ عمى أف نمكذج االنحدار داؿ إحصائيان، كأنو يكجد أثر ذك داللة إحصائية لعناصر المزيج 
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المستيمؾ بالمنتجات الخضراء، كبناءن عمى النتائج الكاردة في التسكيؽ األخضر عمى كعي 
 الجدكؿ فإف معادلة االنحدار عمى النحك اآلتي:

×  1.748التسعير + ×  1.817المنتج + × 1.896+ ) 1.683وعي المستيمك بالمنتجات الخضراء= 
 المكان(×  1.889الترويج + 

 

المسػتيمؾ بالمنتجػات الخضػراء ىػك  كعػيكالكاضح بأف أكثر عناصر المزيج التسكيقي تأثيران عمػى 
التركيج، حيث أف المعرفة بالمنتج األخضر ال تككف إال مف خالؿ التػركيج ليػذه المنتجػات كنشػر 
الثقافػػة البيئيػػة كالثقافػػة المتعمقػػة بحمايػػة البيئػػة، كجػػاءت جميػػع عناصػػر لمػػزيج التسػػكيقي األخضػػر 

ذه النتيجػػة ترجػػع إلػػى عػػدة عكامػػؿ ذات تػػأثير فػػي كعػػي المسػػتيمؾ األخضػػر، كتػػرل الباحثػػة أف ىػػ
بحاجػػػة إلػػػى تكامػػػؿ فػػػي كافػػػة عناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقي،  الخضػػػراءأىميػػػا أف الػػػكعي بالمنتجػػػات 

بمعنػػػى أف الشػػػركات يجػػػب أف تقػػػـك بالممارسػػػات التسػػػكيقية فػػػي كافػػػة عناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقي 
مػزيج التسػكيقي األخضر لرفع مستكل الكعي بالمنتجات الخضراء، كأف كؿ عنصر مف عناصر ال

 يؤثر في الكعي، كأف العناصر مجتمعة ليا تأثير في الكعي األخضر كالكعي البيئي3

بأف بناء المعرفة بالمنتجػات الخضػراء لػو قنػكات متعػددة منيػا كسػائؿ اإلعػالـ كمنيػا كترل الباحثة 
ات كمنظمػات الندكات كالمؤتمرات ذات العالقة، كأىميا الممارسات التسكيقية التي تقػكـ بيػا الشػرك

األعماؿ، كيتضح أف معػامالت االرتبػاط كانػت متكسػطة أم أف درجػة كعػي المسػتيمؾ بالمنتجػات 
الخضػػراء يكتسػػبيا بالدرجػػة األكلػػى مػػف ممارسػػات الشػػركات كمنظمػػات األعمػػاؿ لعناصػػر المػػزيج 
التسػػكيقي، ككانػػت أقػػكل العالقػػات بػػيف التػػركيج األخضػػر ككعػػي المسػػتيمؾ بالمنتجػػات الخضػػراء 

التػػػركيج عمميػػػة اعػػػالف كبيػػػاف لممنتجػػػات الخضػػػراء، كػػػذلؾ تػػػرل الباحثػػػة أنػػػو رغػػػـ ضػػػعؼ  كػػػكف
الممارسػػات التسػػكيقية الخضػػراء مػػف قبػػؿ الشػػركات كمنظمػػات األعمػػاؿ إال أف ليػػا تػػأثيران فػػي كعػػي 

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )عبد الرزاؽ،  المستيمؾ بالمنتج األخضر كأىميتو كخصائصو3
أكػػدت عمػػى أف التسػػكيؽ األخضػػر فػػي مجممػػو ييػػدؼ لمتػػأثير فػػي كعػػي المسػػتيمؾ  ـ( حيػػثَُِْ
كدراسػػػة )برنػػػؾ كآخػػػركف،  ـ(َُِِكمػػػا كتتفػػػؽ ىػػػذه النتػػػائج مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )الػػػكالي،  البيئػػػي3
سماعيؿ، ـ(ََِٔ  ـ(3َُِٔ؛ كذلؾ اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )البكرم كا 
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 الترويج(×  1.416المنتج +× 1.712+ ) 7.117ثقافة المستيمك األخضر= 

( لعناصر المـزيج α≤ 0.05دللة إحصائية عند مستوى دللة ) ذو: يوجد أثر الثانيةالفرضية 
 المستيمك البيئية. ثقافةعمى األخضر التسويقي 

( معامػػػؿ االرتبػػػاط، كمعامػػػؿ التحديػػػد، كقيمػػػة )ؼ( كقيمػػػة االحتمػػػاؿ 3ٓ ُّيكضػػػح الجػػػدكؿ رقػػػـ )
 النحدار )عناصر المزيج التسكيقي األخضر/ ثقافة المستيمؾ البيئية(:

معامل الرتباط ومعامل التحديد وتحميل التباين بين عناصر المزيج التسويقي  يبين (1. 84جدول )
 وثقافة المستيمك البيئية

 (.Sigقيمة ) (Fقيمة ) معامل التحديد معامل الرتباط المتغيرات
 عناصر المزيج التسكيقي األخضر

1.432 1.022 05.405 1.111 
 ثقافة المستيمؾ البيئية

( أف معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف عناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقي 3ٓ ُّالجػػػدكؿ السػػػابؽ رقػػػـ )يتضػػػح مػػػف 
( أم أف 3َُِٗ(، ككػاف معامػؿ التحديػد يسػاكم )3َّْٗاألخضر كثقافة المستيمؾ البيئيػة بمػغ )

%( مػف التغيػر فػي ثقافػة 3َُِٗالتغير في عناصر المػزيج التسػكيقي األخضػر يفسػر مػا نسػبتو )
 ا يمي بياف لنمكذج االنحدار:المستيمؾ البيئية3 كفيم

 ثقافة المستيمك البيئية/ عناصر المزيج التسويقي األخضر( نموذج انحدار 1. 83جدول )
 (.Sigقيمة ) (tقيمة ) المعامل النموذج

 0.000 7.299 2.052 الثابت

 0.000 3.536 0.257 المنتج األخضر

 0.067 1.841- 0.133- التسعير األخضر

 0.000 3.904 0.356 التركيج األخضر

 0.236 1.187 0.082 المكاف األخضر

(، كىذا 3ََٓ( أف معظـ قيـ االحتماؿ كانت أقؿ مف مستكل الداللة )3ٓ ُْيبيف الجدكؿ رقـ )
أثر ذك داللة إحصائية لبعض عناصر يدلؿ عمى أف نمكذج االنحدار داؿ إحصائيان، كأنو يكجد 

المزيج التسكيؽ األخضر عمى ثقافة المستيمؾ البيئية، كبناءن عمى النتائج الكاردة في الجدكؿ فإف 
 معادلة االنحدار عمى النحك اآلتي:
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التسكيؽ أساس بناء المعرفة لدل المستيمؾ حكؿ المنتجات، كقياـ منظمات األعماؿ  كأرل بأف
الخضراء ككضع بطاقات تعريفية ليا، كأنيا مصنعة كفقان لمقاييس كمعايير بيئية ببياف المنتجات 

يرفع درجة ثقافة المستيمؾ بالمنتجات الخضراء كبأىمية االتجاه نحك البيئة في اقتناء المنتجات3 
ككانت معامالت االرتباط ضعيفة إلى متكسطة، كىذا يدلؿ عمى أف الجيكد التي تبذليا منظمات 

الشركات ال ترتقي بالمستكل المطمكب، كأنيا بحاجة إلى تحسيف مزيجيا التسكيقي األعماؿ ك 
 األخضر لمتأثير بشكؿ أكبر في ثقافة المستيمؾ البيئية3

عناصر المزيج التسكيقي بشكؿ كاضح كمكضكعي كتناكؿ منظمات أف تكافر  كتعتقد الباحثة
األعماؿ لممنتجات الخضراء بدقة كصدؽ تنعكس عمى ثقافة المستيمؾ البيئية، حيث أف أىـ 
أىداؼ التسكيؽ األخضر رفع مستكل الثقافة البيئية، كبالتالي فإف ىناؾ أثران كاضحان لعناصر 

لبيئية، كمعارفو تجاه المنتجات الخضراء صديقة البيئة3 المزيج التسكيقي عمى ثقافة المستيمؾ ا
كلـ يكف لمتسعير األخضر أثران في ثقافة المستيمؾ البيئية، كلـ يؤثر المكاف األخضر في ثقافة 
المستيمؾ البيئية، ألف قطاع غزة مساحة صغيرة كيصعب تمييز المكاف األخضر مف المكاف 

عاممة في قطاع غزة ال تيتـ بالمكاف األخضر، أما العادم، كذلؾ فإف الشركات كالمنظمات ال
بالنسبة لمتسعير فمـ يكف مؤثران في ثقافة المستيمؾ البيئية ألف التسعير يمثؿ عنصران أساسيان في 
عمميات الشراء، خاصة في ظؿ ضعؼ اإلمكانات المادية المتاحة لممستيمؾ الفمسطيني، كيعد 

ر العادم لذا يكجد قصكر في ممارسات الشركات التسعير األخضر مرتفعان مقارنة بالتسعي
كمنظمات األعماؿ في مجاؿ التسعير األخضر، ألنو ال يحقؽ ليـ الميزة التنافسية كال يحقؽ 

 الميزة التنافسية لممنتج األخضر3

ـ( حيث أشارت إلى كجكد دكر ميـ لمتسكيؽ َُِٓكتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )بكرزاؽ، 
، كنتائج ـ(َُِْكتتفؽ أيضان مع نتائج دراسة )عبد الرزاؽ،  الثقافة البيئية3 األخضر في تنمية
سماعيؿ، ـ(ََِٔ، كدراسة )برنؾ كآخركف، (ـَُِِدراسة )الكالي،  ، كنتائج دراسة )البكرم كا 

 ـ( كالتي أشارت إلى كجكد أثران لمتسكيؽ األخضر عمى المستيمؾ3َُِٔ
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 الترويج(×  1.869التسعير + ×  1.891 -المنتج × 1.771+ ) 4.29اتجاىات المستيمك األخضر= 

( لعناصـر المـزيج α≤ 0.05دللة إحصائية عند مستوى دللة ) ذو: يوجد أثر الثالثةالفرضية 
 المستيمك البيئية. اتجاىاتعمى األخضر التسويقي 

( معامػػػؿ االرتبػػػاط، كمعامػػػؿ التحديػػػد، كقيمػػػة )ؼ( كقيمػػػة االحتمػػػاؿ 3ٓ ُٓيكضػػػح الجػػػدكؿ رقػػػـ )
 النحدار )عناصر المزيج التسكيقي األخضر/ اتجاىات المستيمؾ البيئية(:

معامل الرتباط ومعامل التحديد وتحميل التباين بين عناصر المزيج التسويقي  يبين (1. 81جدول )
 واتجاىات المستيمك البيئية

 (.Sigقيمة ) (Fقيمة ) معامل التحديد معامل الرتباط المتغيرات
 عناصر المزيج التسكيقي األخضر

1.222 1.121 6.314 1.111 
 اتجاىات المستيمؾ البيئية

( أف معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف عناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقي 3ٓ ُٓمػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ رقػػػـ ) يتضػػػح
( أم 3َََٗ(، ككػاف معامػؿ التحديػد يسػاكم )3َِٗٗاألخضر كاتجاىات المستيمؾ البيئية بمػغ )

%( مػػػف التغيػػػر فػػػي 3ََٗأف التغيػػػر فػػػي عناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقي األخضػػػر يفسػػػر مػػػا نسػػػبتو )
 ة3 كفيما يمي بياف لنمكذج االنحدار:اتجاىات المستيمؾ البيئي

 اتجاىات المستيمك البيئية/ عناصر المزيج التسويقي األخضر( نموذج انحدار 1. 86جدول )
 (.Sigقيمة ) (tقيمة ) المعامل النموذج

 1.111 06.031 3.121 الثابت

 1.111 3.155 1.228 المنتج األخضر

1.025- التسعير األخضر  -3.233  1.110 

 1.128 2.203 1.062 التركيج األخضر

1.123- المكاف األخضر  -1.411  1.684 

(، كىذا 3ََٓ( أف معظـ قيـ االحتماؿ كانت أقؿ مف مستكل الداللة )3ٓ ُٔيبيف الجدكؿ رقـ )
نمكذج االنحدار داؿ إحصائيان، كأنو يكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعض عناصر يدلؿ عمى أف 

المزيج التسكيؽ األخضر عمى اتجاىات المستيمؾ البيئية، كبناءن عمى النتائج الكاردة في الجدكؿ 
 فإف معادلة االنحدار عمى النحك اآلتي:
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كالتركيج األخضر عمى اتجاىات يتضح مما سبؽ أف ىناؾ تأثير كاضح لممنتج كالتسعير 
المستيمؾ البيئية، رغـ أف النتائج الكاردة سابقان أشارت بعدـ كجكد عالقة بيف عناصر المزيج 
التسكيقي كاتجاىات المستيمؾ نحك البيئة، إال أنو يكجد أثر داؿ إحصائيان، كلعؿ التكامؿ بيف 

نتج األخضر، كأىمية التكجو النفسي عناصر ىذا المزيج يعطي انطباعان لدل المستيمؾ بأىمية الم
 كالمعرفي كالسمككي نحك البيئة، كالمنتجات التي تسيـ في الحفاظ عمييا3

كترل الباحثة بأف االتجاىات عبارة عف متغيرات ذات أبعاد مختمفة فاالتجاه أساسان لو مككف 
ضر ككضكح معرفي، كمككف نفسي، كمككف سمككي، كتكفر المعمكمات الكافية حكؿ المنتج األخ

الرؤية لدل المستيمؾ حكؿ تسعيره، كالتركيج ليذا المنتج يرفع درجة معرفة المستيمؾ بالمنتج 
األخضر، فيزداد لديو المككف المعرفي، كما أف عرض مزايا المنتج األخضر يسيـ في تككيف 
، ميكؿ نفسية إيجابية نحك المنتج األخضر ككنو يتعمؽ بصحة اإلنساف كضماف حقكقو البيئية

كبالنسبة لممككف السمككي، فإف المستيمؾ لك كاف لديو مككف معرفي كمعرفة تامة حكؿ المنتج 
كىك يمثؿ  الشرائياألخضر، كلديو ميكؿ نفسية نحك اقتناء المنتج األخضر فإنو يتخذ القرار 

 الجانب السمككي لالتجاىات نحك المنتجات الخضراء، كاالتجاىات البيئية لدل المستيمؾ، كما أف
األكضاع الراىنة في العالـ أجمع كفي فمسطيف عمى كجو التحديد كظيكر أمراض متعددة سببيا 
االتجاه نحك المنتجات التقميدية غير الصديقة لمبيئة جعؿ المستيمؾ يتجو معرفيان كنفسيان كسمككيان 
ة نحك المنتجات الخضراء الصديقة لمبيئة3 لكف مستكل التسكيؽ األخضر لـ يكف في قطاع غز 

بالمستكل المطمكب، كبالتالي لـ ينعكس عمى اتجاىات المستيمؾ، بمعنى أف ىناؾ قصكر في 
ممارسات منظمات األعماؿ كتسكيقيا األخضر، كبالتالي لـ يؤثر في اتجاىات المستيمؾ البيئية، 
نما كاف اكتساب المستيمؾ لالتجاىات البيئية مف عكامؿ أخرل غير المزيج التسكيقي األخضر  كا 

ركات كمنظمات األعماؿ، كربما تككف ىذه االتجاىات مكتسبة مف إدراؾ أىمية المنتج لمش
األخضر بالنسبة لمصحة العامة كحماية البيئة، أك مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ كالجمعيات 

ـ( كالتي أكد َُِْعبد الرزاؽ، كالمؤسسات الميتمة بالبيئة3 كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )
كما كتتفؽ  3ى أف التسكيؽ األخضر ييدؼ لتنمية الميكؿ نحك المنتجات الخضراءمف خالليا عم

سماعيؿ، ـ(َُِِىذه النتائج مع نتائج دراسة )الكالي،  ، كما كتتفؽ مع نتائج دراسة )البكرم كا 
 3كالتي أكدت عمى كجكد أثر لمتسكيؽ األخضر عمى اتجاىات المستيمؾ البيئية ـ(َُِٔ
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 المكان(×  1.874الترويج + ×  1.838المنتج + × 1.491+ ) 8.161سموك المستيمك األخضر= 

( لعناصر المـزيج α≤ 0.05دللة إحصائية عند مستوى دللة ) ذو: يوجد أثر الرابعةالفرضية 
 عمى سموك المستيمك البيئية.األخضر التسويقي 

( معامػػػؿ االرتبػػػاط، كمعامػػػؿ التحديػػػد، كقيمػػػة )ؼ( كقيمػػػة االحتمػػػاؿ 3ٓ ُٕيكضػػػح الجػػػدكؿ رقػػػـ )
 النحدار )عناصر المزيج التسكيقي األخضر/ سمكؾ المستيمؾ البيئية(:

معامل الرتباط ومعامل التحديد وتحميل التباين بين عناصر المزيج التسويقي  يبين (1. 82جدول )
 وسموك المستيمك البيئية

 (.Sigقيمة ) (Fقيمة ) معامل التحديد معامل الرتباط المتغيرات
 عناصر المزيج التسكيقي األخضر

1.635 1.414 43.851 1.111 
 سمكؾ المستيمؾ البيئية

( أف معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف عناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقي 3ٓ ُٕيتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ رقػػػـ )
( أم أف 3ََْْ(، ككاف معامؿ التحديػد يسػاكم )3َّٔٓاألخضر كسمكؾ المستيمؾ البيئية بمغ )

%( مػف التغيػر فػي سػمكؾ 3ََْْالتغير في عناصر المزيج التسكيقي األخضر يفسر ما نسػبتو )
، كىػػػػذا يجػػػػب عمػػػػى الشػػػػركات العاممػػػػة كالمسػػػػتكردة االىتمػػػػاـ بجكانػػػػب التسػػػػكيؽ المسػػػػتيمؾ البيئيػػػػة

 األخضر لرفع مستكل سمكؾ المستيمكيف البيئية3 كفيما يمي بياف لنمكذج االنحدار:

 سموك المستيمك البيئية/ عناصر المزيج التسويقي األخضر( نموذج انحدار 1. 81جدول )
 (.Sigقيمة ) (tقيمة ) المعامل النموذج

 0.000 5.131 1.065 الثابت

 0.000 7.252 0.390 المنتج األخضر

 0.057 1.914 0.102 التسعير األخضر

 0.037 2.099 0.141 التركيج األخضر

 0.016 2.419 0.123 المكاف األخضر

(، كىذا 3ََٓ( أف معظـ قيـ االحتماؿ كانت أقؿ مف مستكل الداللة )3ٓ ُٖرقـ ) يبيف الجدكؿ
يدلؿ عمى أف نمكذج االنحدار داؿ إحصائيان، كأنو يكجد أثر ذك داللة إحصائية لعناصر المزيج 
التسكيؽ األخضر عمى سمكؾ المستيمؾ البيئية، كبناءن عمى النتائج الكاردة في الجدكؿ فإف معادلة 

 االنحدار عمى النحك اآلتي:
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كالكاضػػح بػػأف أكثػػر عناصػػر المػػزيج التسػػكيقي تػػأثيران عمػػى سػػمكؾ المسػػتيمؾ ىػػك المنػػتج، حيػػث أف 
المعرفػػػة بػػػالمنتج األخضػػػر، كبيػػػاف خصائصػػػو كاختالفػػػو عػػػف المنتجػػػات العاديػػػة يسػػػيـ فػػػي قناعػػػة 

ت اسػػتخدامات المنػػتج المسػػتيمؾ بيػػذا المنػػتج، كػػذلؾ فػػإف تركيجػػو بالمسػػتكل المطمػػكب، كبيػػاف آليػػا
األخضر، كطبيعتو كمدل انعكاسو عمى الصحة كالبيئة يسيـ في قناعػة المسػتيمؾ بأىميػة البحػث 
عف المنتجات الخضراء، كالبحث عف كسائؿ تسيـ في حماية البيئة، حتى لك كانت بأسعار أعمى 

 مف المنتجات العادية3

ثر فػي طريقػة تفكيػر المسػتيمؾ كسػمككو تكافر عناصر المزيج التسكيقي األخضر يمكنو أف يؤ كأف 
نحك البيئة كالمنتجات الخضراء، حيث أف تناكؿ عناصر المزيج التسكيقي األخضر، كبياف أىميػة 
المنػػػػتج األخضػػػػر، كتػػػػكفير تسػػػػعير مناسػػػػب كجػػػػكدة مناسػػػػبة، كتػػػػركيج ىػػػػذه المنتجػػػػات بالمسػػػػتكل 

سػػينعكس عمػػى سػػمكؾ  المطمػػكب، كاالعتمػػاد عمػػى مكػػاف أخضػػر فػػي التػػركيج كالتسػػكيؽ فػػإف ذلػػؾ
خضػػر الصػػديؽ لمبيئػػة فيسػػمؾ سػػمككان إيجابيػػان نحػػك ألالمسػػتيمؾ، كيصػػبح أكثػػر عممػػان بمزايػػا المنػػتج ا

، كانينايػػاكيدراسػػة )المنتجػػات الخضػػراء كالمنتجػػات صػػديقة البيئػػة3 كتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػائج 
 3و في ىػذا االتجػاهـ( كالتي أكدت عمى أف المستيمؾ يدرؾ التسكيؽ األخضر كيككف سمككََِٖ

ـ( كالتػػػػي أكػػػػدت عمػػػػى أف اليػػػػدؼ األساسػػػػي َُِْكمػػػػا كتتفػػػػؽ مػػػػع نتػػػػائج دراسػػػػة )عبػػػػد الػػػػرزاؽ، 
كتتفػػؽ  لمتسػػكيؽ األخضػػر كأخالقيػػات التسػػكيؽ األخضػػر ىػػك التػػأثير فػػي سػػمكؾ المسػػتيمؾ البيئػػي3

راسة ف خالؿ دـ( كالتي أكدت بأف التسكيؽ يجب أف يككف مَُِِأيضان مع نتائج دراسة )كالي، 
كتتفػؽ أيضػان مػع  ـ(3ََِٔكفيـ سمكؾ المستيمؾ، كتتفؽ أيضان مع نتائج دراسػة )برنػؾ كآخػركف، 

سػػماعيؿ،  ـ( حيػػث أكػػدت عمػػى كجػػكد أثػػران لمتسػػكيؽ األخضػػر عمػػى َُِٔنتػػائج دراسػػة )البكػػرم كا 
 سمكؾ المستيمؾ3

أف زيػػػػادة معرفػػػػة المسػػػػتيمؾ بالمنتجػػػػات الخضػػػػراء مػػػػف خػػػػالؿ عناصػػػػر المػػػػزيج  كممػػػػا سػػػػبؽ نػػػػرل
التسػػكيقي الػػذم تمارسػػو منظمػػات األعمػػاؿ يػػنعكس عمػػى سػػمكؾ المسػػتيمؾ البيئيػػة، ألف المسػػتيمؾ 
خمػػػؽ فطريػػػان يبحػػػث عػػػف صػػػحتو كحمايػػػة البيئػػػة التػػػي يعػػػيش فييػػػا، كبالتػػػالي لديػػػو اسػػػتعداد فطػػػرم 

عمػػى الشػػركات تكظيػػؼ ممارسػػاتيا التسػػكيقية كتقػػديـ المنتجػػات لمسػػمكؾ نحػػك المنتجػػات الخضػػراء ك 
الخضراء بتسعير أخضر كتركيج أخضر كفي مكاف أخضر آمػف يحقػؽ صػحة المسػتيمؾ كيحمػي 

 ، كيحافظ عمى المكارد الطبيعية3 البيئة المحيطة بو
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( فـي α≤ 0.05توجـد فـروق ذات دللـة إحصـائية عنـد مسـتوى دللـة )ل : الخامسـةالفرضـية 
المزيج التسويقي األخضـر عمـى سـموك المسـتيمك البيئيـة تعـزى  أثراستجابات المبحوثين حول 

 3ومكان اإلقامةلمتغيرات: الجنس، والعمر، والمستوى التعميمي، 

 أوًل: الفروق تبعًا لمتغير الجنس.
 ( اختبار ت لمفروق بين مجموعتين مستقمتين تبعًا لمتغير الجنس1. 89جدول )

المتوسط  العدد الجنس الت والمحاورالمج م.
 الحسابي

النحراف 
قيمة  (tقيمة ) المعياري

(Sig.) 

ُ 
عناصػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػزيج التسػػػػػػػػػػكيقي 

 األخضر
 0.553 3.4013 206 ذكر

0.143 0.653 
 0.452 3.4126 58 أنثى

ِ 
كعػػػػػػػػي المسػػػػػػػػتيمؾ بالمنتجػػػػػػػػات 

 الخضراء
 0.629 3.1112 206 ذكر

2.050 0.041 
 0.663 2.9172 58 أنثى

 ثقافة المستيمؾ ّ
 0.725 4.1110 206 ذكر

0.372 0.710 
 0.675 4.0714 58 أنثى

 اتجاىات المستيمؾ ْ
 0.527 4.5998 206 ذكر

1.941 0.053 
 0.658 4.4387 58 أنثى

 سمكؾ المستيمؾ ٓ
 0.618 3.7660 206 ذكر

0.838 0.403 
 0.594 3.6897 58 أنثى

 (3ِِٔ( تساكم )3ََُ( كمستكل داللة )ِِٔعند درجات حرية )** ت الجدكلية 
 (3ُٖٗ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ِِٔ* ت الجدكلية عند درجات حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معظـ قيـ االحتماؿ كانت أكبر مف مسػتكل الداللػة، ككانػت قػيـ ت 
(، 3ََٓ( كمسػػتكل داللػػة )ِ - ِْٔالمحسػػكبة أقػػؿ مػػف قيمػػة ت الجدكليػػة عنػػد درجػػات حريػػة )

كبالتػػػػالي ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف عمػػػػى محػػػػاكر المػػػػزيج 
التسكيقي األخضر كسمكؾ المستيمؾ البيئية كاتجاىاتو كثقافتػو تعػزل لمتغيػر الجػنس، فقػط ظيػرت 

الػػذككر كعمػػى فػػركؽ فػػي مسػػتكل الػػكعي بالمنتجػػات الخضػػراء ككانػػت كانػػت تمػػؾ الفػػركؽ لصػػالح 
 (3ُِٕٗ3ِ(، كلإلناث )3ُُُِّحساب اإلناث، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمذككر )

أنػػو لػػـ تظيػػر فػػركؽ فػػي عناصػػر المػػزيج التسػػكيقي كسػػمكؾ كاتجاىػػات كثقافػػة المسػػتيمؾ  كأتضػػح
البيئية، ككف العينة مػف نسػؽ اجتمػاعي كاحػد، كتخضػع لػنفس الظػركؼ االقتصػادية كاالجتماعيػة، 

ركؽ تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس عمػػى المحػػكر األكؿ المتعمقػػة بػػالكعي بػػالمنتج األخضػػر لكػػف ظيػػرت فػػ
كلعؿ السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ يرجػػػع إلػػػى عػػػدة عكامػػػؿ أىميػػػا اخػػػتالط الػػػذككر كاإلنػػػاث لػػػذككر3لصػػػالح ا
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ككانػت عينػة الدراسػة مػف الػذككر ذات كمياراتيـ االجتماعية تخضع لعادات المجتمع الفمسػطيني، 
ناث، كما أف الذككر لدييـ مشاركات في الندكات كالمػؤتمرات العمميػة مؤىالت عممية أعمى مف اإل

بشكؿ أكبر مف اإلنػاث، فالػذككر ييتمػكف بالمشػاركات االجتماعيػة كالمجتمعيػة كيتػابعكف األحػداث 
كتختمػؼ  ، كبالتالي يزيد لديو درجات الكعي بالمنتجػات الخضػراء3المتعمقة بالبيئة أكثر مف اإلناث

ـ( كالتػي أشػارت إلػى كجػكد أثػران لمتغيػر الجػنس َُِّتائج دراسة )عزاـ كزكريػا، ىذه النتائج مع ن
كتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػائج دراسػػة )اليػػرش،  عمػػى ثقافػػة المسػػتيمؾ البيئيػػة كالتسػػكيؽ األخضػػر3

 3ـ(َُِْ

 .العمر: الفروق تبعًا لمتغير ثانياً 
 متغير العمر( اختبار تحميل التباين لمفروق بين مجموعات 1. 71جدول )

مجموع  مصدر التباين المجالت والمحاور م.
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة  (fقيمة )
(Sig.) 

ُ 
عناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيج 

 التسكيقي األخضر

 0.177 4 0.707 بيف المجمكعات

 0.284 259 73.534 داخؿ المجمكعات 0.647 0.623

  263 74.241 اإلجمالي

ِ 
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيمؾ كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 بالمنتجات الخضراء

 0.274 4 1.097 بيف المجمكعات

 0.412 259 106.752 داخؿ المجمكعات 0.617 0.665

  263 107.849 اإلجمالي

 ثقافة المستيمؾ ّ
 0.900 4 3.598 بيف المجمكعات

 0.502 259 130.028 داخؿ المجمكعات 0.131 1.792

  263 133.626 اإلجمالي

 اتجاىات المستيمؾ ْ
 1.126 4 4.504 بيف المجمكعات

 0.302 259 78.303 داخؿ المجمكعات 0.006 3.724

  263 82.807 اإلجمالي

 سمكؾ المستيمؾ ٓ
 0.041 4 0.164 بيف المجمكعات

 0.381 259 98.575 داخؿ المجمكعات 0.980 0.108

  263 98.740 اإلجمالي

 (3ُّّٗ( تساكم )3ََُ( كمستكل داللة )ْ - ِٗٓعند درجات حرية ) ** ت الجدكلية
 (3ِِّٕ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ْ - ِٗٓ* ت الجدكلية عند درجات حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معظـ قيـ االحتماؿ كانت أكبر مف مستكل الداللػة، ككانػت قػيـ ؼ 
(، 3ََٓ( كمسػػتكل داللػػة )ْ - ِٗٓحريػػة ) المحسػػكبة أقػػؿ مػػف قيمػػة ؼ الجدكليػػة عنػػد درجػػات
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كبالتػػػػالي ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف عمػػػػى محػػػػاكر المػػػػزيج 
التسكيقي األخضر كسػمكؾ المسػتيمؾ البيئيػة كثقافتػو تعػزل لمتغيػر العمػر، فقػط ظيػرت فػركؽ فػي 

لفػػركؽ لجػػأت الباحثػػة إلػػى اختبػػار اتجاىػػات المسػػتيمؾ البيئيػػة تعػػزل لمتغيػػر العمػػر3 كلتحديػػد تمػػؾ ا
 شيفيو لممقارنة البعدية كتكصمت إلى النتائج الكاردة في الجدكؿ التالي:

 ( اختبار شيفيو لمفروق في اتجاىات المستيمك البيئية تبعًا لمتغير العمر3. 78جدول )
 فأكثر 11 11 – 31 31 – 41 41 – 71 71أقل من  مصدر التباين

 3.2126 3.1987 3.1993 3.1719 3.888 المتوسط الحسابي
      ِٓأقؿ مف 

ِٓ – ّٓ //0.4150     

ّٓ – ْٓ *0.4883 //0.0734    

ْٓ – ٓٓ *0.4801 //0.0652 //0.008   

  0.1164// 0.1082// 0.1820// 0.595* فأكثر ٓٓ

الفئػػات يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف الفػػركؽ عمػػى محػػكر ثقافػػة المسػػتيمؾ البيئيػػة كانػػت لصػػالح 
 عاـ(3 ِٓعاـ فأكثر( كعمى حساب الفئة )أقؿ مف  ِٓ)

( أنو ال تكجد فركؽ في معظـ محاكر االستبانة كمجاالتيا، حيث لـ 3ٓ َِكنالحظ مف الجدكؿ )
تظير فركؽ تعػزل لمتغيػر العمػر عمػى محػكر كعػي المسػتيمؾ كعناصػر المػزيج التسػكيقي المػدرؾ 

كلعػػػؿ ذلػػػؾ يرجػػػع إلػػػى أف الباحثػػػة اختػػػارت عينتيػػػا مػػػف  لػػػدييـ، كسػػػمكؾ كثقافػػػة المسػػػتيمؾ البيئيػػػة،
العػػػػامميف بالجامعػػػػة اإلسػػػػالمية، كبالتػػػػالي فػػػػإف العمػػػػؿ بالجامعػػػػة انعكػػػػس عمػػػػى اسػػػػتجابتيـ كػػػػذلؾ 
خضػكعيـ لػنفس المسػتكل التسػػكيقي كالتركيجػي لممنتجػات الخضػراء متقػػارب جػدان، كطبيعػة فيميػػـ 

 االجتماعية3 ث العادات كالتقاليد كاألنسابف حيلمنتجات الخضراء متقاربان نظران لتقاربيـ م

لكف ظيرت فركؽ عمى اتجاىات المستيمؾ البيئية تعزل لمتغير العمر، كالكاضح أنو بتقػدـ العمػر 
يػػػزداد اتجاىػػػات المسػػػتيمؾ نحػػػك المنتجػػػات الخضػػػراء كنحػػػك البيئػػػة، كلعػػػؿ ذلػػػؾ يرجػػػع إلػػػى ظيػػػكر 

دـ العمػػر يبػػدأ التفكيػػر بيػػذه الجكانػػب بشػػكؿ األمػػراض المتعمقػػة باقتنػػاء المنتجػػات العاديػػة، كمػػع تقػػ
حيػػث تػػزداد لػػدييـ  أكبػػر، كػػذلؾ فػػإف درجػػات الػػكعي لػػدل الفػػرد بأىميػػة البيئػػة تػػزداد بتقػػدـ العمػػر3

دراؾ أىميػػة المنتجػػات البيئيػػة كبتػػالي يتكػػكف لػػدييـ اتجاىػػات معرفيػػة ككجدانيػػة كسػػمككية  الثقافػػة كا 
ـ( كالتػػػي َُِّع نتػػػائج دراسػػػة )عػػػزاـ كزكريػػػا، كتتفػػػؽ ىػػػذه النتػػػائج مػػػ نحػػػك المنتجػػػات الخضػػػراء3
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، كتتفػؽ أيضػان مػع نتػائج دراسػة )اليػرش، أشارت إلى كجػكد أثػر لمتغيػر العمػر عمػى الثقافػة البيئيػة
 ـ(3َُِْ

 .المستوى التعميمي: الفروق تبعًا لمتغير ثالثاً 
 التعميمي( اختبار تحميل التباين لمفروق بين مجموعات متغير المستوى 3. 77جدول )

مجموع  مصدر التباين المجالت والمحاور م.
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  (fقيمة ) المربعات

(Sig.) 

1 
عناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيج 

 التسكيقي األخضر

 0.056 3 0.167 بيف المجمكعات

 0.285 260 74.074 داخؿ المجمكعات 0.900 0.195

  263 74.241 اإلجمالي

ِ 
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيمؾ كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 بالمنتجات الخضراء

 0.127 3 0.382 بيف المجمكعات

 0.413 260 107.467 داخؿ المجمكعات 0.819 0.308

  263 107.849 اإلجمالي

 ثقافة المستيمؾ ّ
 1.490 3 4.469 بيف المجمكعات

 0.497 260 129.158 داخؿ المجمكعات 0.031 2.999

  263 133.626 اإلجمالي

 اتجاىات المستيمؾ ْ
 0.963 3 2.890 بيف المجمكعات

 0.307 260 79.916 داخؿ المجمكعات 0.026 3.134

  263 82.807 اإلجمالي

 سمكؾ المستيمؾ ٓ
 0.438 3 1.313 بيف المجمكعات

 0.375 260 97.427 داخؿ المجمكعات 0.322 1.168

  263 98.740 اإلجمالي

 (3ُّّٗ( تساكم )3ََُ( كمستكل داللة )ْ - ِٗٓعند درجات حرية ) ** ت الجدكلية
 (3ِِّٕ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ْ - ِٗٓ* ت الجدكلية عند درجات حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معظـ قيـ االحتماؿ كانت أكبر مف مستكل الداللػة، ككانػت قػيـ ؼ 
(، 3ََٓ( كمسػػتكل داللػػة )ّ - َِٔالمحسػػكبة أقػػؿ مػػف قيمػػة ؼ الجدكليػػة عنػػد درجػػات حريػػة )

كبالتػػػػالي ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف عمػػػػى محػػػػاكر المػػػػزيج 
كسمكؾ المسػتيمؾ البيئيػة تعػزل لمتغيػر المسػتكل التعميمػي، فقػط ظيػرت فػركؽ التسكيقي األخضر 

في اتجاىات المسػتيمؾ البيئيػة كثقافػة المسػتيمؾ البيئيػة تعػزل لمتغيػر المسػتكل التعميمػي3 كلتحديػد 
تمؾ الفركؽ لجأت الباحثة إلى اختبار شيفيو لممقارنة البعدية، فمػـ يسػتطع اكتشػاؼ الفػركؽ فقامػت 
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( ككنو يتعمؽ بأقؿ الفػركؽ الدالػة3 كتكصػمت إلػى النتػائج الػكاردة L.S.Dستخداـ اختبار )الباحثة با
 في الجدكؿ التالي:

 ( لمفروق في ثقافة المستيمك البيئية تبعًا لمتغير المستوى التعميميL.S.D( اختبار )3. 74جدول )
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموم مصدر التباين

 3.7728 3.8113 4.9783 3.1326 المتوسط الحسابي
     دبمـك

    0.1262// بكالكريكس

   0.1870// 0.0608// ماجستير

  0.11873// 0.3057* 0.1795// دكتكراه

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف الفػػركؽ فػػي ثقافػػة المسػػتيمؾ البيئيػػة لصػػالح الفئػػة )دكتػػكراه(، كعمػػى 
 حساب الفئة )بكالكريكس(3

 ( لمفروق في اتجاىات المستيمك البيئية تبعًا لمتغير المستوى التعميميL.S.Dاختبار )( 3. 73جدول )
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموم مصدر التباين

 3.6331 3.6731 3.3721 3.4312 المتوسط الحسابي
     دبمـك

    0.0821// بكالكريكس

   0.1970* 0.2788// ماجستير

  0.0203// 0.2171* 0.2992// دكتكراه

يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف الفػػػػركؽ فػػػػي اتجاىػػػػات المسػػػػتيمؾ البيئيػػػػة كانػػػػت لصػػػػالح الفئػػػػة 
 )ماجستير كدكتكراه( كعمى حساب الفئة )بكالكريكس(3

كيتضػػح مػػف الجػػداكؿ الػػثالث السػػابقة أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ فػػي الػػكعي كعناصػػر المػػزيج التسػػكيقي 
كلعػػؿ ذلػػؾ يرجػػع إلػػى تقػػارب فئػػة الدراسػػة مػػف حيػػث طبيعػػة األخضػػر، كسػػمكؾ المسػػتيمؾ البيئيػػة 

العمػػؿ، كمكػػاف العمػػػؿ، كالحمػػالت التسػػػكيقية فػػي قطػػػاع غػػزة، لكػػػف ظيػػرت الفػػػركؽ عمػػى مسػػػتكل 
االتجاىات كالثقافة البيئيػة كالكاضػح بػأف تمػؾ الفػركؽ لصػالح حممػة الػدرجات العمميػة العميػا، كلعػؿ 

مرات كنػػدكات كأيػػاـ دراسػػية مختمفػػة حػػكؿ حمايػػة البيئػػة، حممػػة الػػدرجات العمميػػة العميػػا شػػارككا بمػػؤت
كالمنتجػػػات الخضػػػراء فكػػػاف لػػػدييـ اتجاىػػػات أكثػػػر عمقػػػان كثقافػػػة أكسػػػع حػػػكؿ المنتجػػػات الخضػػػراء 

كتتفػػػػؽ النتػػػػائج السػػػػابقة مػػػػع نتػػػػائج دراسػػػػة )عػػػػزاـ كزكريػػػػا،  كاالتجػػػػاه نحػػػػك البيئػػػػة فػػػػي االسػػػػتيالؾ3
 ـ(َُِْ ، كما كتتفؽ مع نتائج دراسة )اليرش،ـ(َُِّ
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 .مكان اإلقامة: الفروق تبعًا لمتغير رابعاً 
 مكان اإلقامة( اختبار تحميل التباين لمفروق بين مجموعات متغير 3. 71جدول )

 مصدر التباين المجالت والمحاور م.
مجموع 
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 (fقيمة ) المربعات

قيمة 
(Sig.) 

ُ 
عناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيج 

 التسكيقي األخضر

 0.294 4 1.177 المجمكعات بيف

 0.282 259 73.191 داخؿ المجمكعات 0.385 1.043

  263 74.241 اإلجمالي

ِ 
كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيمؾ 

 بالمنتجات الخضراء

 0.032 4 0.127 بيف المجمكعات

 0.416 259 107.722 داخؿ المجمكعات 0.989 0.076

  263 107.849 اإلجمالي

 ثقافة المستيمؾ ّ
 1.165 4 4.659 بيف المجمكعات

 0.498 259 128.967 داخؿ المجمكعات 0.056 2.339

  263 133.626 اإلجمالي

 اتجاىات المستيمؾ ْ
 0.257 4 1.026 بيف المجمكعات

 0.316 259 81.780 داخؿ المجمكعات 0.518 0.813

  263 82.807 اإلجمالي

 سمكؾ المستيمؾ ٓ
 0.266 4 1.065 المجمكعاتبيف 

 0.377 259 97.675 داخؿ المجمكعات 0.589 0.706

  263 98.740 اإلجمالي

 (3ُّّٗ( تساكم )3ََُ( كمستكل داللة )ْ - ِٗٓ** ت الجدكلية عند درجات حرية )
 (3ِِّٕ( تساكم )3ََٓ( كمستكل داللة )ْ - ِٗٓ* ت الجدكلية عند درجات حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ االحتماؿ كانت أكبر مف مسػتكل الداللػة، ككانػت قػيـ ؼ 
(، 3ََٓ( كمسػػتكل داللػػة )ْ - ِٗٓالمحسػػكبة أقػػؿ مػػف قيمػػة ؼ الجدكليػػة عنػػد درجػػات حريػػة )

كبالتػػػػالي ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف عمػػػػى محػػػػاكر المػػػػزيج 
 3مكاف اإلقامةكسمكؾ كاتجاىات كثقافة المستيمؾ البيئية تعزل لمتغير التسكيقي األخضر 

كتػػػػرل الباحثػػػػة بػػػػأف قطػػػػاع غػػػػزة مسػػػػاحة ضػػػػيقة كيخضػػػػع المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة 
كمحافظات القطاع لنفس الظركؼ، كال يكجد اختالؼ كبير بيف المحافظات، كػذلؾ فػإف الحمػالت 

ـ بيػػػا الشػػػركات تػػػأتي عمػػػى مسػػػتكل القطػػػاع بأكممػػػو، كلػػػـ الدعائيػػػة كاألنشػػػطة التسػػػكيقية التػػػي تقػػػك 
 3مكػػػاف اإلقامػػػةتقتصػػػر عمػػػى مدينػػػة أك محافظػػػة دكف أخػػػرل لػػػذا لػػػـ تظيػػػر فػػػركؽ تعػػػزل لمتغيػػػر 

 ـ(3َُِّكتختمؼ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )عزاـ كزكريا، 
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 :نتائج الدراسة

 -النتائج؛ كاف أىميا ما يمي:بعد تحميؿ كتفسير البيانات تكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف 

 3مرتفعةجاءت أف كاقع عناصر المزيج التسكيقي  أظيرت النتائج 3ُ
رتبػػة األكلػػى، يميػػو عنصػػر التػػركيج األخضػػر، ثػػـ عنصػػر مالبالمنػػتج األخضػػر عنصػػر جػػاء  3ِ

 3األخضررتبة األخيرة عنصر التسعير م، كجاء بالالمكاف األخضر
 المستيمؾ بالمنتجات الخضراء جاء متكسطان3أظيرت نتائج الدراسة أف درجة كعي  3ّ
 3البيئية مرتفعة أف ثقافة المستيمؾ أظيرت النتائج 3ْ
لبيئة ىناؾ اتجاىات إيجابية كمرتفعة جدان نحك المنتجات الخضراء كا أظيرت النتائج أف 3ٓ

 3لدل المستيمؾ في قطاع غزة
لبيئػػة كالمنتجػػات سػػمكؾ المسػػتيمؾ فػػي قطػػاع غػػزة نحػػك ا تبػػيف مػػف خػػالؿ تحميػػؿ البيانػػات أف 3ٔ

 الخضراء كاف مرتفعان3
يكجػػػد أثػػػر ذك داللػػػة إحصػػػائية لعناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقي األخضػػػر عمػػػى ثقافػػػة المسػػػتيمؾ  3ٕ

 البيئية3
يكجػػػد أثػػػر ذك داللػػػة إحصػػػائية لعناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقي األخضػػػر عمػػػى كعػػػي المسػػػتيمؾ  3ٖ

 بالمنتجات الخضراء3
سػكيقي األخضػر عمػى اتجاىػات المسػتيمؾ يكجد أثػر ذك داللػة إحصػائية لعناصػر المػزيج الت 3ٗ

 البيئية3
يكجػػػد أثػػػر ذك داللػػػة إحصػػػائية لعناصػػػر المػػػزيج التسػػػكيقي األخضػػػر عمػػػى سػػػمكؾ المسػػػتيمؾ  3َُ

 البيئية3
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحػكثيف عمػى محػاكر المػزيج التسػكيقي  3ُُ

ل لمتغيػػػر الجػػػنس، فقػػػط ظيػػػرت األخضػػػر كسػػػمكؾ المسػػػتيمؾ البيئيػػػة كاتجاىاتػػػو كثقافتػػػو تعػػػز 
فػػركؽ فػػي مسػػػتكل الػػكعي بالمنتجػػات الخضػػػراء ككانػػت كانػػت تمػػػؾ الفػػركؽ لصػػالح الػػػذككر 

 3كعمى حساب اإلناث
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحػكثيف عمػى محػاكر المػزيج التسػكيقي  3ُِ
ظيػػػرت فػػػركؽ فػػػي األخضػػػر كسػػػمكؾ المسػػػتيمؾ البيئيػػػة كثقافتػػػو تعػػػزل لمتغيػػػر العمػػػر، فقػػػط 

 3اتجاىات المستيمؾ البيئية تعزل لمتغير العمر
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحػكثيف عمػى محػاكر المػزيج التسػكيقي  3ُّ

األخضر كسمكؾ المستيمؾ البيئيػة تعػزل لمتغيػر المسػتكل التعميمػي، فقػط ظيػرت فػركؽ فػي 
 3البيئية تعزل لمتغير المستكل التعميمياتجاىات المستيمؾ البيئية كثقافة المستيمؾ 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحػكثيف عمػى محػاكر المػزيج التسػكيقي  3ُْ
 3مكاف اإلقامةاألخضر كسمكؾ كاتجاىات كثقافة المستيمؾ البيئية تعزل لمتغير 

 :توصيات الدراسة

متنكعة كمرضية لحاجة خضراء بدائؿ منظمات األعماؿ كالشركات تكفر ضركرة أف  -ُ
 الزبائف في قطاع غزة3

ضركرة أف يتـ التكفيؽ بيف سعر المنتج األخضر كحجـ الطمب عميو كبالتالي عمى  -ِ
 الشركات دراسة ىذه العالقة كبناءن عمى ذلؾ كضع تسعير مناسب لممنتج األخضر3

 منح المنتج األخضر أىمية بالغة ككنو يحقؽ مبدأ عمارة األرض3 -ّ
ندكات كمؤتمرات لبياف أىمية المنتجات الخضراء في ظؿ الظركؼ البيئية إعداد برامج ك  -ْ

 كمشكالت المكارد الطبيعية3
 ضركرة أف تقـك الشركات كمنظمات األعماؿ بكافة الجيكد الالزمة لنشر الثقافة البيئية3 -ٓ
يجب أف تراعي الشركات كمنظمات األعماؿ الفكائد المتكقعة مف المنتج األخضر عند  -ٔ

 تسعيرىا3
 ىامش ربح مناسب لممنتج األخضر لتسييؿ عمميات كممارسات تسكيقو3تحديد  -ٕ
ضركرة أف تقدـ الشركات كمنظمات األعماؿ مجالت دكرية مخصصة لمتركيج عف  -ٖ

 المنتج األخضر3
الشركات العاممة في المتبعة في  اإلعالنيةالسياسة ضركرة تكخي مبدأ الثقة كالصدؽ في  -ٗ

 قطاع غزة3
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ركات الكطنية تتبنى استراتيجيات تكفر أماكف صديقة لمبيئة )المكاف ضركرة أف تتبنى الش -َُ
 األخضر(3

العمؿ الجاد عمى استخداـ األدكات كالكسائؿ المستخدمة اآلمنة في نقؿ المنتجات  -ُُ
 الخضراء3

عمى إكساب المكزعيف الميارات كالمعرفة الخاصة الشركات تعمؿ تكصي الباحثة بأف  -ُِ
 3باألنشطة التسكيقية البيئية

 ضركرة أف تقـك الدكلة بمراقبة األماكف الخضراء كبياف أىميتيا بالنسبة لممستيمؾ3 -ُّ
ضركرة رفع مستكل الكعي لدل المجتمع الفمسطيني نحك الثقافة الخضراء، كتعزيز  -ُْ

 مقررات التربية البيئية في المدارس كالجامعات3

 :البحوث المستقبمية

 3دراسة أثر التركيج األخضر عمى كالء المستيمؾ -ُ
دراسة مستكل الثقافة الخضراء لدل طمبة الجامعات الفمسطينية كعالقتيا باتجاىػاتيـ نحػك  -ِ

 البيئة3
 إجراء دراسات حكؿ عناصر المزيج التسكيقي كعالقتيا بكالء الزبائف3 -ّ
درجة تبنػي الشػركات الصػناعية العاممػة فػي قطػاع غػزة لممنػتج األخضػر كأثرىػا عمػى كالء  -ْ

 الزبكف3
البيئػي لػدل طمبػػة الجامعػات الفمسػطينية كعالقتيػػا بػالكالء لممنتجػػات  دراسػة مسػتكل الػػكعي -ٓ

 الخضراء3
تحديػػد أثػػر عناصػػر المػػزيج التسػػكيقي األخضػػر عمػػى سػػمكؾ المسػػتيمؾ لػػدل فئػػات أخػػرل  -ٔ

 مثؿ معممي المدارس، أك العامميف بمؤسسات الصحة، كغيرىـ مف الفئات3
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 :أوًل: المصادر والمراجع العربية

رسالة 3)تبني فمسفة التسكيؽ األخضر أثرىا في سمكؾ المستيمؾـ(3َُِْ3 )، عمادإسحاؽ
جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا، ب كمية الدراسات العميا غير منشكرة(3 ماجستير
 السكداف3

 الصناعات تطكير عمى المستيمؾ سمكؾ في تغيرال أثر3(ـَُِِ) كباشي األميف، فكرم
 3مكتبة الرشيد 3 الرياض:المحمية

 الشرائي السمكؾ عمى التسكيقية االتصاالت تأثير مدلـ(3 3َُُِ )عبد اهلل ىشاـا،الباب
 3غزة- اإلسالمية الجامعةب التجارة كميةغير منشكرة(3 رسالة ماجستير3)لممشتركيف

معيد منشكرات ، المعيقات في الجزائر :التسكيؽ األخضر(3ََِٗ3 )برني، ميمكد كمشرم، فريد
 جامعة محمد خيضر، الجزائر3تصادية كالتجارية كعمـك التسيير بالعمـك االق

سماعيؿالبكرم، ثامر   سمكؾ المستيمؾ عمى خضراأل التسكيقي المزيج أثر3(ـَُِٔ)3 ، ىديؿكا 
 3(ْٕ، )ةالجامع قتصاديةاال لمعمكـ بغداد كمية مجمة3المتجددة الطاقة ذك المنتج الستخداـ

، عماف: دار اليازكرم العممية التسكيؽ األخضرـ(3 ََِٕالبكرم، ثامر كالنكرم، أحمد نزار )
 لمنشر كالتكزيع3

إلعادة التدكير في تعزيز فمسفة التسكيؽ  اإلستراتيجيةاألبعاد  3(ـَُُِ)3 البكرم، ثامر
 3(ِّ)3ٕ ةيكاالقتصاد ةياإلدار  لمعمـك تيتكر  مجمة3األخضر

رسالة 3)جزائريةال قتصاديةاال ةمؤسسال في التسكيقي المزيج3(ـَُِٓ)3 ؽعبد الخالبمحسيني، 
 3بسكرة - جامعة محمد خيضرب كمية العمكـ كالتجارة غير منشكرة(3 ماجستير
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 الردة مجمةالبيئية،  الثقافة تنمية في األخضر التسكيؽ دكر3(ـَُِٓ)3 أسية ، بكرزاؽ
 3(ُ)األعماؿ، تدياالقتصا

 لممستيمكيف الشرائي السمكؾ عمى التمفزيكني اإلعالف أثر3(ـََِٔ)3 الديف بكسنينو، عز
 (3ُ)3َِ العزيز عبد الممؾ جامعة مجمة3الميبييف

 رسالة ماجستير3)تأثير اإلعالف عمى سمكؾ المستيمؾ الجزائرمـ(3ََِٔ3 )بكعناني، حكيمة
 الجزائر3 - جامعة أبي بكر بمقايدب االقتصادية كالتجاريةكمية العمـك  غير منشكرة(3

3 )رسالة ماجستير المستيمؾ سمكؾ عمى كتأثيره المبيعات تنشيطـ(3 َُِّبكىالؿ، أيكب3 )
 مرباح قاصدم بجامعة التسيير كعمـك كالتجارية االقتصادية العمكـ غير منشكرة(3 كمية

 الجزائر3 -كرقمة 

3 األردف: منشكرات جامعة القدس التسكيؽ األخضرـ(3 َُِٔجامعة القدس المفتكحة3 )
 المفتكحة3

، القكاعد المنيجية التربكية لبناء االستبيافـ(3ََُِكم، زياد بف عمي بف محمكد )الجرجا
 البحث العممي، غزة: مطبعة أبناء الجراح3الطبعة الثانية، سمسمة أدكات 

، الرياض: مكتبة الممؾ فيد الكطنية لمطباعة ُ، طسمكؾ المستيمؾـ(3ََِٔ3 )الجريسي، خالد
 3كالنشر

كمية منشكرات: سمسمة الكتاب الجامعي، ، 3ِ طالتسكيؽ3(ـُٖٗٗ)3 الجعفرم، محمد الناجي
 كدمني األىمية الجامعية3

 االقتصادية المؤسسات تنافسية تحسيف في األخضر التسكيؽ دكر3 (ـَُِٔ) 3براىيـاجماؿ، 
 التسيير كعمـك كالتجارية االقتصادية العمكـ كميةغير منشكرة(3 دكتكراهأطركحة 3)الجزائرية

 الجزائر3 - الشمؼ بكعمي بف حسيبة جامعةب
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القرار تنشيط المبيعات كدكرىا في التأثير عمى 3(ـَُِِ)3 حجكطي، سمية كنامكف، حميدة
المركز التجارية بعمكـ ال، كمية غير منشكرة( رسالة ماجستير3)الشرائي لممستيمؾ النيائي

 الجزائر3 -الجامعي العقيد أكمي محند أكلجاح 

رسالة 3)تحميؿ أثر سمكؾ المستيمؾ كالمنافسة في الحصة السكقيةـ(3ََِٔ3)رضا ،أبك حمد
 ، العراؽ3جامعة الككفةب كاالقتصادكمية اإلدارة  غير منشكرة(3 ماجستير

: دراسة التسكيقي كاألداء األخضر التسكيؽ مفيكـ تبني بيف العالقة3(ـَُِْ)3 حمكدة، محمد
غير  رسالة ماجستير3)ميدانية عمى المنشآت الصناعية العاممة في قطاع غزة

 فمسطيف3 -بغزة  األزىر جامعةمنشكرة(3

رسالة 3)النيائي لممستيمؾ رائيالش رارالق عمى المبيعات تنشيط أثرـ(3َُِِ3 )ربيع، أسماء
 الجزائر3-كرقمةب حمربا قاصدم جامعةب التجارية العمكـ قسـغير منشكرة(3 ماجستير

ية دار الرا، عماف: ُط، إدارة العالقات العامة كالبركتكككالتـ(3َُُِرضا، ىاشـ حمدم )
 3لمنشر كالتكزيع

: دار طكيؽ لمنشر الرياض، ُ، طالمستيمؾالرؤية اإلسالمية لسمكؾ ـ(3ََُِ3 )الرماني، زيد
 3كالتكزيع

ؽ: دراسة سمع التسك  شراء قرار عمى السعر تأثير3(ـَُِْ)3 نسيمة كلعريبي، كفاء زرقاف،
 االقتصادية كمية العمكـ غير منشكرة(3 رسالة ماجستير3)ميدانية عمى عينة مف المستيمكيف

 الجزائر3 جامعة أكمي محند أكلحاج،ب التسيير كعمكـ التجارية

مع  المستيمؾ الجزائرم سمكؾ عمى المصرفي التسكيؽ تأثير مدلـ(3ََُِ3 )حميدم ،زقام
 عمـك ، كميةماجستير ، رسالةككالة سعيدة –اإلشارة إلى البنؾ القرض الشعبي الجزائرم 

 3الجزائر - تممسافب بمقام بكر أبك جامعةب التسيير

المجمة األردنية ، محددات سمكؾ المستيمؾ المسمـ ـ(3َُِّ3 )الزيكد، حسيف كالبطاينة، ابراىيـ
 3ُِٖ - ِّٔ(، ص: ْ)ٗفي الدراسات اإلسالمية، 
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 3(ُُ)ِالجديد،  االقتصاد األخضر، مجمة التسكيؽ استدامة نحك3(ـَُِْ)3 سعادم، الخنساء

أسس العالقات العامة بيف ـ(3ََِٗ)جرادات، عبد الناصر أحمد ،ك الشامي، لبناف ىاتؼ
 3ر اليازكرم لمنشر كالتكزيعداعماف: ، كالتطبيؽالنظرية 

، عماف: دار ُ، طمبادئ التسكيؽـ(3 ََِٗالشرماف، زياد محمد كعبد السالـ، عبد الغفكر )
 صفاء لمنشر كالتكزيع3

، مدل تبني المستيمؾ األردني لمتسكيؽ األخضر كالبيئيـ(3 ََُِ) كآخركف محمػػػد ،الشػػػػكرة
 3ّْٗ – ُّْ، ص: (ْ)ُٔمجمة المنارة، 

 لممؤسسات البيئي كاألداء التسكيقي األداء بيف: األخضر التسكيؽـ(3 3َُُِ )سميرة ،صالحي
 نمك: الحككماتك  لممنظمات المتميز األداء حكؿ الثاني الدكلي الممتقىاالقتصادية،
 بجامعة البيئي،المنعقد األداء كتحديات المالي األداء تحقيؽ بيف كاالقتصاديات المؤسسات

 3ِِْ – ُُْ: صـ، َُُِ/ نكفمبر/ ِّ-ِِبتاريخ:  كرقمة

، الممتقى العربي التسكيؽ األخضر: المعيقات في المنطقة العربيةـ(3 ََِٔالصمادم، سامي )
-ِٓالخامس لمتسكيؽ األخضر، المنعقد برعاية المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية بتاريخ 

 في بيركت3 ََِٔ/ يكنيك/ ِٖ

دكر سمكؾ المستيمؾ في تحسيف القرارات التسكيقية، مجمة  ـ(3ََِْ3 )بف يعقكبالطاىر، 
 3ُْٓ - َُّ(، ص: ٔيضر بسكرة، )جامعة محمد خلعمـك اإلنسانية با

 سمع شراء قرار عمى االجتماعية العكامؿ تأثير مدل دراسة3 ـ(3ََِٗ )أحمد،طحطاح
 بف جامعةب التسيير كعمكـ االقتصادية العمكـ كميةغير منشكرة(3 رسالة ماجستير3)التسكؽ
 3الجزائر، خدة بف يكسؼ

، عماف: ُ، طاإلعالف كسمكؾ المستيمؾ "بيف النظرية كالتطبيؽ"ـ(3ََِٖ) أبك طعيمة، حساـ
 3دار الفاركؽ لمنشر
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، عماف:دار الثقافة لمنشر 3ُ طالتربية البيئية تربية حتميةـ(3ََِٖالطنطاكم، رمضاف )
 3كالتكزيع

 أطركحة،المستيمؾ سمكؾ عمى أثرىاك  التسكيؽ أخالقياتـ(3َُِْ3 )، صالحالرزاؽ عبد
 3، الجزائرالجزائر جامعةب التسيير كعمكـ التجارية العمكـك  االقتصادية العمكـ كمية، دكتكراه

األخضر،  التسكيؽ المزيج تبني ظؿ في التسكيقية االستراتيجياتـ(3َُِْ3 )دفركر، النعيـ عبد
 – ٖٔ(، ص: ْ()ٕ)ِ، الكادم جامعة منشكرات، كالمالية االقتصادية الدراسات مجمة
ٗٔ3 

 حماية تحديات ظؿ في االقتصادية لممؤسسة التسكيقي التكجوـ(3َُِٔ3)بطيب، الكىاب عبد
 االقتصادية العمكـ كميةغير منشكرة(3 ماجستيررسالة 3)فنطاؿ: دراسة حالة مؤسسة البيئة

 ف، الجزائر3كىرا جامعةب التسيير كعمكـ التجارية

دار النشر : القاىرة، مناىج البحث في العمـك النفسية كالتربكية3(ـََُِأبك عالـ، رجاء )
 3لمجامعات

 كاتجاىات األسرة لميزانية القياسي اإلحصائي التحميؿـ(3ََُِ3 )فريد ،الجاعكنيك  عدناف ـ،غان
 االقتصادية لمعمكـ دمشؽ جامعة مجمة ،المباشر غير المكغارتمي النظاـ" المستيمؾ سمكؾ

 3ََِ – ُٕٔ(، ص: ُ)ِٔ، كالقانكنية

 غير منشكرة(3 رسالة ماجستير3)فيوسمكؾ المستيمؾ كالعكامؿ المؤثرة 3(ـََِٔ)3غػكجػؿ، سػػايػا
 امعػة دمشػؽ، سكريا3بج كػميػة االقػتصػاد

المغكية كالترجمة، ، ترجمة: فنسك لمخدمات دليؿ البيئة لممياجريفـ(3 َُُِفممكي، بايفي )
 (www.arabia-web-1-pdf3متكفرة عمى المكاقع اإللكتركني: )

ـ(3 أثر تبني فمسفة التسكيؽ األخضر في تحسيف األداء البيئي َُِّقاجة، صفية3 )
ة العمكـ االقتصادية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة3 )رسالة ماجستير غير منشكرة(3 كمي

 كرقمة، الجزائر3 –قاصدم مرباح  جامعةب كالتجارية كعمـك التسيير
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كاقع التربية البيئية في مقررات العمـك لتالميذ ـ(3ََُِقحطاني، سعد بف مشبب عايض )ال
غير منشكرة(3 جامعة أـ القرل،  رسالة ماجستير3)الصفكؼ العميا بالمرحمة االبتدائية

 المممكة العربية السعكدية3

التسكيؽ األخضر كاتجاه حديث لمنظمات  (:َُُِقريشي، حميمة السعدية ك قدرم، شيمة)
ي حكؿ األداء األعماؿ في تحقيؽ التنمية المستدامة، مجمع مداخالت الممتقى الدكلي الثان

اديات بيف تحقيؽ األداء المالي : نمك المؤسسات كاالقتصالمتميز لممنظمات كالحككمات
 – ّٕٓص:  ـ،َُُِ/ نكفمبر/ ِّ-ِِالمنعقد بتاريخ: تحديات األداء البيئي، ك 

ّّٗ3 

ـ(3 محددات سمكؾ المستيمؾ األخضر: دراسة حالة المستيمؾ ََِٗقريشي، حميمة السعدية3 )
كعمكـ  كالتجارية الجزائرم3 )رسالة ماجستير غير منشكرة(3 كمية العمـك االقتصادية

 الجزائر3، كرقمةببجامعة قاصدم مرباح  التسيير

مقترح لمحددات تطبيؽ التسكيؽ األخضر في ـ(3 نمكذج َُِٔقريشي، حميمة السعدية3 )
المؤسسات البتركلية3 )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(3 كمية العمكـ االقتصادية كالعمـك 

 التجارية كعمـك التسيير بجامعة قاصدم مرباح بكرقمة، الجزائر3

مناىج (3 ـَُِٓالقكاسمة، رشدم كأبك الزر، جماؿ، كأبك مكسى، مفيد كأبك طالب، صابر )
 3جامعة القدس المفتكحةاألردف: ، البحث العممي

رسالة )ة: دراسة حالة الجزائر3المستيمؾ اتجاه المنتجات المقمد سمكؾ3(ـََِٗ)3 لسكد، راضية
 -جامعة منتكرمب كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير غير منشكرة(3 ماجستير

 3زائرقسنطينة، الج

كالثقافية كعالقتيا بتغير اتجاه سمكؾ المستيمؾ  االجتماعيةالعكامؿ 3(ـََِٕ)ي3 لكنيس، عم
 العمكـ االجتماعيةكمية العمكـ اإلنسانية ك  غير منشكرة(3 أطركحة دكتكراه3)الجزائرم

 ، الجزائر3قسنطينة - جامعة منتكرمب
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ستراتيجيةخضر ؽ األالعالقة بيف التسكي 3(ـَُِْ) 3مجيد، أمجد كشاكر، عصاـ نتاج اإل كا 
مجمة بيئتنا، الييئة دراسة استطالعية آلراء عينة مف معمؿ سمنت كربالء3 :نظؼاأل

 3ُٕٔ - ُْْ(، ص: ُّٗبالككيت، ) العامة لمبيئة

دكر التسكيؽ األخضر في زيادة تنافسية منظمات األعماؿ ـ(3 َُِٔأبك مريـ، سعدم محمد3 )
)رسالة ت غزة3 دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية الغذائية العاممة في محافظا –

 ماجستير غير منشكرة(3 الجامعة اإلسالمية بغزة3

رسالة 3)دكر العالمة التجارية في التأثير عمى اتخاذ قرار الشراء3(ـَُِْ)3 مزعاشي، خمكد
 3، الجزائربسكرة جامعة محمد خيضرب كمية العمـك اإلنسانية غير منشكرة(3 ماجستير

التسكيؽ األخضر في مكاجية ظاىرة الغسؿ األخضر، مجمع  3(ـَُُِ)3 مقرم، زكية
الحككمات: نمك ي حكؿ األداء المتميز لممنظمات ك مداخالت الممتقى الدكلي الثان

تحديات األداء البيئي، المنعقد اديات بيف تحقيؽ األداء المالي ك المؤسسات كاالقتص
 3ّّٕ - ّٓٓـ، ص: َُُِ/ نكفمبر/ ِّ-ِِالمنعقد بتاريخ: كرقمة،  بجامعة

عالقة سياسات المزيج التسكيقي األخضر بتبني استراتيجيات التسكيؽ  3(ـَُِٓ)3 مقرم، زكية
 3ُُّ - ٗٗ(، ص: ْٓمجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادم، )األخضر،

دراسة ميدانية : أثر تطبيؽ التسكيؽ األخضر عمى األداء التسكيقي3(ـَُِٓالمكمني، سامي )
 غير منشكرة(3 رسالة الماجستير3 )الكيربائية المنزلية في مدينة عمافعمى قطاع األجيزة 
 جامعة الزرقاء، األردف3ب كمية الدراسات العميا

ي تفسير سمكؾ ساليب عمـ الظكاىر الكجكدية فأاستخداـ بعض  3(ـََِٕ)3 ناصر، بمقيس
 3ُٓٗ – ُٕٗ(، ص: ٓٔ) مجمة اإلدارة كاالقتصاد،3المستيمؾ

، التسكيؽ المعاصر: المبادئ كالنظرية كالتطبيؽـ(3 ََِٔزيز مصطفى )أبك نبعة، عبد الع
 ، عماف: دار المناىج لمنشر كالتكزيع3ُط
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، جميكرية مصر ٓ، ط عمـ النفس االجتماعي عربيان كعالميان (3 ََِٗأبك النيؿ، محمكد السيد )
 العربية: مكتبة األنجمك المصرية3

 االستيالكيدكر برامج تنشيط المبيعات في التأثير عمى السمكؾ  3(ـَُِْ)3 اليرش، عبد اهلل
 - ُّٓ(، ص: ِ)ٕ مجمَّة الكاحات لمبحكث كالدراسات،السمبي عند المستيمؾ األردني، 

ُّٔ3 

التركيجية  اإلستراتيجيةأىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ في صياغة 3(ـَُِِ) 3كالي، عمار
كالعمكـ  كمية العمكـ االقتصادية غير منشكرة(3 )رسالة ماجستير لممؤسسة االقتصادية
 3، الجزائرجامعة الجزائرب التجارية كعمـك التسيير

 ، فمسطيف3الكتاب التربكم اإلحصائي السنكمـ(3 َُِٕكزارة التربية كالتعميـ3 )

غير  رسالة ماجستير3)التصاؿ التسكيقي عمى سمكؾ المستيمؾاتأثير 3(َُِِككاؿ، نكر الديف )
 جامعة كىراف، الجزائر3ب مية العمـك االقتصادية كالتجاريةك منشكرة(3
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 قائمة المالحق
 ( لجنة تحكيم الستبانة8ممحق رقم )
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 جامعة األزىر بغزة د3 بالؿ البشيتي .1
 جامعة غزة د3 إبراىيـ أبك رحمو .6
 كمية فمسطين التقنية د3 عاطؼ عبد الحميد الشكيخ .2
 جامعة األقصى د3 أديب سالـ األغا .1
 وزارة الزراعة ـ3كماؿ أبك شمالة .9

 * ترتيب قائمة لجنة التحكيم حسب الجامعة
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 التطبيق استبانة( 7ممحق رقم )

 
 

 

 

 0الكرام اإلسالميت ببلجبمعت العبمليه األخوة

 ٚبشوبحٗ هللا ػٍٍىُ ٚسحّت اٌسالَ

 وبعذ، طيبت تحيت

 إٌّخجبث ٔحٛ اٌّسخٍٙه سٍٛن ػٍى األخضش اٌخسٌٛك أرش ػٓ ٌٍىشف حٙذف بذساست اٌببحزت حمَٛ

 اإلسالٍِت؛ اٌجبِؼت فً ٚاإلداسٌٍٓ األوبدٌٍٍّٓ ٔظش ٚجٙت ِٓ ٚرٌه غضة، لطبع فً اٌخضشاء

 ئداسة حخظض) اإلسالٍِت اٌجبِؼت ِٓ اٌّبجسخٍش دسجت ػٍى اٌحظٛي ٌّخطٍببث اسخىّبلا  ٚرٌه

 (.األػّبي

 اٌخسٌٛك اٌّضٌج ػٕبطش: ًٚ٘ سئٍست ِحبٚس خّس ِٓ حخىْٛ اسخببٔت أٌذٌىُ بٍٓ اٌببحزت ٚحضغ

 اٌّسخٍٙه ٚاحجب٘بث اٌبٍئٍت، اٌّسخٍٙه ٚرمبفت اٌخضشاء، ببٌّٕخجبث اٌّسخٍٙه ٚٚػً األخضش،

 .اٌخضشاء إٌّخجبث ٔحٛ اٌّسخٍٙه ٚسٍٛن اٌخضشاء، إٌّخجبث ٔحٛ

 ٚضغ السخببٔت، ػببساث لشاءة رُ اٌشخظٍت، اٌبٍبٔبث اسخّبسة بخؼبئت اٌخىشَ حضشحىُ ِٓ فأسجٛ

 حبِت بسشٌت سخؼبًِ بٙب سخذٌْٛ اٌخً اٌبٍبٔبث أْ حٍذ سأٌه، حّزً اٌخً اٌذسجت أِبَ( X) ػالِت

 .فمظ اٌؼًٍّ اٌبحذ ٚألغشاع

 

 حؼبٚٔىُ حسٓ ٌىُ شبوشةا 

                                                                                                               

 حنان تحسين عيد األغا:  ةالباحث                                                           
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 : لتسويق األخضرمفيوم ا 
ػٍٍّت ٔظبٍِت حببدٌٍت ِخىبٍِت حٙـذف ئٌـى اٌخـأرٍش ػٍـى ببٔٗ  ( Peattie  ,2001) ٌؼشفـٗ

ِٓ خالي  ،اٌضبـبئٓ بشـىً ٌـذفؼُٙ ٔحـٛ اٌطٍـب ػٍـى إٌّخجـبث اٌخضـشاء غٍـش اٌضـبسة ببٌبٍئت 

حؼـذًٌ اٌسـٍٛن السـخٙالوً ٌٙـُ بحٍـذ ٌحمـك رٌـه ٘ـذف اٌحفـبظ ػٍـى اٌبٍئـت ٚاٌّٛاسد 

 .اٌطبٍؼٍت
 لمبات مثل متنوعة خضراء منتجات بتسويق المنظمة تقوم قد:  المنتجبث الخضراءومه أمثلت 

 من خالي صحي طعام والملونات، الحافظة المواد من خالية غذائية مواد الطاقة، ترشيد كهرباء
 الطاقة مثل للتجديد القابلة بالطاقة تعمل الكترونية الصناعية ، وأجهزة والسكريات الدهون

 قابلة ،بطاريات الشمسية بالطاقة تعمل التي الحاسبة واآلالت الراديو أجهزة بعض مثل الشمسية
 ، صناعات ومنتجات قابلة للتدوير.طويلة  زمنية لفترة تدوم الشحن إلعادة

  

 بطاقة البيان الصحيحة :
ٍِظمبث ,(FDA) ٚئداسة األغزٌت ٚاألدٌٚت (USDA) ٚصاسة اٌضساػت األِشٌىٍت حخطٍب

،ٚحشًّ ِؼٍِٛبث ػٓ ِىٛٔبث اٌغزاء حؼشف ببسُ بطبلت اٌبٍبْ اٌظحٍحت  اٌّؼٍبت األطؼّتػٍى 

ٌٚفٍذ ٘زا اٌّٛضٛع بذسجٗ وبٍشٖ  ػبدٖ ػٍى ظٙش اٌؼٍبت أٚ جبٔبٙب، ٚحظٙش ،ٌٍمشاءةٚحىْٛ لببٍت 

 (.2116. ) اٌبىشي ػٕذ حخطٍظ ٚجببث غزائٍت اٌخغزٌتخبشاء 
 

 الطبقت الخضراء :

 الطاقات مصادر معظم وأن مستديمة وبصفة طبيعية  مصادر من تتولد التي الطاقة هي
 ودوران والمياه والرياح الشمسي شعاعكاإل الطبيعة من هو األساسي ومصدرها منبعها المتجددة
 (shi,2010).جوفها وحرارة األرض

 

 ولية البيانات األ القسم األول : 
 ( رجاءن ضع عالمةXأماـ العبارة المناسبة الختيارؾ )  

  الجنس: 
 )   ( أنثى     )   ( ذكر 

 العمر: 
  ان عام ّٓ إلى أقؿ مف ِٓ( مف    )      ان عام ِٓقؿ مف أ(    )
 عامان  ٓٓإلى أقؿ مف  ْٓ مف (    )            اعامن  ْٓأقؿ مف  إلى ّٓ( مف    )

  فأكثر  ٓٓ)   (  مف 
 
 المستوي التعميمي 

 دكتكراه)  (                             ماجستير (  )     بكالكريكس (  )        
 المحافظة 
     غػػػزة(    )            شماؿ غزة(   ) 
 )   ( رفح           خانيكنس(    )                   الكسطى(    )
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موافق  رةـــــــالفق م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      المحور األول / وعي المستيمك بالمنتجات الخضراء  

      األخضر بالتسويق كافية  معرفة لدي -ُ

      لدم معرفة كافية بالمنتجات الخضراء  -ِ

      الخضراء المنتجات كمفيـك طبيعة عف قرأت كأف سبؽ -ّ

       بالبيئة تيتـ عمؿ كرش في شاركت كأف سبؽ  -ْ

      أفضؿ استخداـ الطاقة البديمة  -ٓ

 كسائؿ عبر الخضراء بالمنتجات الخاصة الصفحات أتابع -ٔ
 3المختمفة االجتماعي التكاصؿ

     

 كجمعياتيا البيئة حماية منظمات بدعـ تقـك الشركات أف أشعر -2
 

     

 لجعميا خاليا المكجكدة المنتجات بتعديؿ تقـك الشركات أف أالحظ -1
 بالبيئة ضررا أقؿ

     

 تطكير عند البيئي األثر االعتبار بعيف تأخذ الشركات أف أشعر -9
 خضراء منتجات

     

             بالبيئة ضررا األقؿ األكلية المكاد تختار الشركات أف أعتقد -81

iI  المنتج األخضر /الثاني المحور      

ذات جكدة أعمى مف المنتجات  ألنياالمنتجات الخضراء أفضؿ  ُُ
  3غير الخضراء

     

مف المنتجات غير  صحةأكثر  ألنياالمنتجات الخضراء أدعـ  ُِ
  3الخضراء

     

      أفضؿ المنتجات الخضراء ألنيا تتحمؿ في البيئة3 ُّ

      أفضؿ المنتجات الخضراء ألنيا مصنكعة مف مكاد طبيعية3 ُْ

      ذم العالمة المسجمة " الماركة"3أىتـ بالمنتج االخضر  ُٓ

      أبذؿ كقتا كجيدان أعمى لمحصكؿ عمى منتجات خضراء3 ُٔ
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      أالحظ تكفر بدائؿ خضراء متنكعة كمهرضية لحاجة الزبكف3 ُٕ

III  التسعير األخضر: الثالث/المحور       

أعتقد أف سعر المنتجات الخضراء ال يؤثر عمى حجـ الطمب أك   ُٖ
 المبيعات لممنتج3

     

أفضؿ شراء المنتجات الخضراء بالرغـ مف  أسعارىا المرتفعة  ُٗ
 بسبب قيمتيا العالية3

     

المنتجات الخضراء متناسبة مف حيث الفكائد مع أعتقد أف تكمفة  َِ
 المرتفع3 سعرىا

     

الشركات تراعى عند تحديد أسعار منتجاتيا الخضراء  أشعر أف ُِ
 مستكل دخؿ الفئة المستيدفة 3

     

أالحظ أنو يتـ تحديد ىامش ربح منخفض عمى المنتجات  ِِ
 الخضراء3

     

أالحظ أف الكعي ك الدعـ الحككمي لممنتجات الخضراء يمكف أف  ِّ
 يخفض سعرىا3

     

IIII  الترويج األخضر: /الرابعالمحور       

في التعرؼ عمى   (Label)بطاقة البياف الصحيحةتساعدني   ِْ
   3المنتجات الخضراء

     

  تكضح بطاقة البياف الخضراء معمكمات عف سالمة المنتج ِٓ
 األخضر3

     

أعتبر أف المنتجات التي عمييا بطاقة البياف الخضراء ىي  ِٔ
 منتجات أقؿ ضررا لمبيئة3

     

 عممية عند الخضراء المنتجات عمى المدكنة البيانات أعتمد ِٕ
 الشراء3

     

أالحظ أف الشركات تركز عمى الناحية اإلرشادية بخصكص  ِٖ
 االستخداـ االمف لممنتجات الخضراء3

     

تعمؿ الشركات عمى تنشيط مبيعاتيا مف خالؿ تقديـ الككبكنات  ِٗ
 كالعينات المجانية الخضراء3 

     

      تكزع  الشركات مجالت دكرية مخصصة لمتركيج لممنتج االخضر3  َّ

أشعر اف السياسة اإلعالنية المتبعة في الشركة  لتركيج المنتجات  ُّ
 الخضراء تتسـ بالصدؽ كالثقة3

     

أرل أف المكزعيف )رجاؿ البيع ( لدييـ القدرة كالميارة عمى اقناعي  ِّ
 3لشراء المنتجات الخضراء 
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أالحظ أف ىناؾ بعض الرسائؿ التركيجية المتعمقة بالتسكيؽ  ّّ
األخضر عبر كسائؿ االتصاؿ المختمفة )إعالنات _ مكاقع 

 التكاصؿ االجتماعي (

     

أشعر أف ىناؾ تكجيان بيئيان كطنيان معمنان يسيؿ مف عممية التركيج  ّْ
 األخضر3  

     

IV المكان األخضر لخامس/المحور ا      

أعتقد أف األدكات كالكسائؿ المستخدمة في نقؿ المنتجات الخضراء  ّٓ
 ىي أدكات آمنو كصديقة لمبيئة3

     

أشعر أف الشركات الكطنية تتبنى في استراتيجيتيا تكفير أماكف  ّٔ
 صديقة لمبيئة 3

     

أشعر أف الشركات تكزع منتجاتيا الخضراء  بشكؿ يسيؿ عمى  ّٕ
 عمييا في أم مكاف كزماف 3الزبكف الحصكؿ 

     

أالحظ أف الشركات  تعمؿ عمى إكساب المكزعيف الميارات  ّٖ
 كالمعرفة الخاصة باألنشطة التسكيقية البيئية3 

     

      أعتقد أف الدكلة تحرص عمى مراقبة األماكف الخضراء اآلمنة3  ّٗ

      فركعياأالحظ تكجو المؤسسات الستخداـ الطاقة الخضراء في  َْ

V :" المحور السادس" سموك المستيمك      
أعتبر أف التكجو نحك المنتجات الخضراء مف المسؤكلية  ُْ

 االجتماعية كاألخالقية لممستيمكيف3 
     

      سمككي الشرائي3 في البيئة عمى المحافظة قيـ لترسيخ  أسعى ِْ

 بأىمية الخاصة الندكات كالمحاضرات في المشاركة عمى أحرص ّْ
 البيئة كسالمتيا3 حماية

     

 تجنب حديثة تقنيات باستخداـ انتاجيا يتـ التي المنتجات أفضؿ ْْ
 كاليكاء3 كالماء التربة تمكث مسببات

     

      المحمي3 المجتمع في الخضراء المنتجات ثقافة نشر عمى أحرص ْٓ

      أعتبر شراء المنتجات الخضراء كاجبان أخالقيان3 ْٔ

       شرائيا3تجاه دافعيتي المنتجات الخضراء حسف مف تكفير   ْٕ

تكفر بدائؿ متنكعة في المنتجات الخضراء ساعدني في قرار   ْٖ
 الشراء3 
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      كالئي3 زيادة في األخضر ساىـ التسكيؽ اعتماد الشركات فمسفة ْٗ

 بيئة أجؿ مف القصير األمد بمكاسب التضحيةلدم القدرة عمى  َٓ
 3القادمة لألجياؿ أفضؿ

     

IV المحور السابع / اتجاىات المستيمك البيئية      

      أنصح اآلخريف دكما بالمحافظة عمى البيئة3  ُٓ

      أغضب عندما أرل شخصان يمكث البيئة3 ِٓ

      أحتـر كؿ الجيكد التي تسعى لممحافظة عمى البيئة3  ّٓ

      أقدر أىمية العيش في بيئة صحية نظيفة3  ْٓ

      أحتـر القكانيف كاألنظمة اليادفة إلى المحافظة عمى البيئة 3 ٓٓ

      أحتـر كأقدر كؿ مف يحاكؿ ترشيد استيالؾ الطاقة3 ٔٓ

      أدرؾ أف مكارد الطبيعة محدكدة كيجب المحافظة عمييا3 ٕٓ

      البد مف كجكد انسجاـ بيف االنساف كالطبيعة مف أجؿ البقاء3  ٖٓ

      البيئة لنا كلألجياؿ القادمة ، لذا يجب المحافظة عمييا3 ٗٓ

IVV  المحور الثامن / ثقافة المستيمك البيئية       

      أختار السمع التي ال تسبب تمكث لمبيئة3  َٔ

      استخداـ الطاقة3أشترل السمع االقتصادية في  ُٔ

      يمكف أف أغير كالئي لمماركة التجارية ألسباب بيئية3 ِٔ

      أحاكؿ دائما إقناع اآلخريف بشراء السمع الصديقة لمبيئة3  ّٔ

      عندما أشترل سمعة أفكر دائمان باآلثار المترتبة عمى البيئة3 ْٔ

      الصديقة لمبيئة3 أفضؿ التعامؿ مع البائع الذم يتعامؿ بالسمع ٓٔ

      أبذؿ الكقت كالجيد لمحصكؿ عمى السمع الصديقة لمبيئة3  ٔٔ


