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 شكر وعرفان:

 

 احلمد والشكر هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني وعلى اله وصحبه أمجعني.

ال ال يشكر هللا من ( ومن قول الرسول صلى هللا عليه وسلم )ومن يشكر فإمنا يشكر لنفسهانطالقا من قوله تعاىل )
 ( وإميانا بفضل االعرتاف باجلميل وتقدمي الشكر واالمتنان ألصحاب املعروفيشكر الناس

 صدره سعة وعلى ا العملهذ إلجناز إلشراف قبوهلا على حممد كنوش فاضلال املشرف لألستاذ اجلزيل بالشكرنتقدم 
 وإخراجه هبذه الصورة.ث البح خطوات هئضو  على تسري كانت نورا  اليت ومالحظاته توجيهاته وحكمة

 والوقت الثمني اجلهد وعلى ،لعملا هذه مبناقشة نال على تشريفهم املوقرة املناقشة جلنة ألعضاء شكرال جبزيل تقدمن كما
يف جامعة حممد ، ونتقدم بالشكر أيضا ألساتذة كلية العلوم التجارية وقسم التسويق الصناعي مراجعتها يف بذلوه الذي

 على وجه اخلصوص.البشري اإلبراهيمي 

 هذا عن مصري بالسؤال ولو واملساعدة العون يد نالا مدو  واألصدقاء الذين والزمالء اإلخوة لكافة ناتشكرات قدمن وأخريا
 ث، وكل من أعاننا جبهده، أو وقته، أو دعائه سائال احلكيم أن جيعل كل ما قدموه يف ميزان حسناهتم.البح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إهداء: 

 

ها حنن حنصد بذورا غرست منذ سنني سقيت بعرق الكد والتعب ولكن احلصاد كان وفريا احلمد هلل الذي أكرمين بفضله 
 ..وأنار يل طريقي ودريب، احلمد هلل الذي أعاننا ووفقنا يف اجناز هذا العمل اليوم أجين مثار التعب وأهديها

 إىل الذي أفىن عمره حمرتقا شاخما لكي يريين النور، 
 ملن يبحث عن أفضل الطرق إلدخال السادة على وجوهنا، 

 ،إىل الذي رغم كل جراح الزمن مل ترتسم الدموع على عينيه
 .أيب احلبيبإىل 

 إىل اليت سهرت الليل ألنام، إىل أمجل من رأت عيين، 
 ،ا املالك السماويإىل اليت اجلنة حتت أقدامها، إليك أيه

 .أمي العزيزةإليك يا 

 الذين شاركوين فرحيت، والزمالء األصدقاء كلو العائلة  أفراد مجيع إىل
 إىل كل من امحل هلم الود ويكنون يل كل احلب،

 .للمعرفة وحمب علم طالب كل  إىل

 

 

 

 

 

 

 

 



 امللخص:

سلوك شراء املستهلك على  (الرتويج والتوزيع ،املنتج، التسعري)التسويق األخضر  ثريتأيهدف البحث إىل بيان مدى 
، وفيما اجلزائريفي شراء املنتجات الصديقة للبيئةوتلخصت مشكلة البحث يف حتديد توجهات األفراد يف اجملتمع  ،اجلزائري

ث وقد بلغ حجم عينة البح ،كان هنالك اثر للمزيج التسويقي املستخدم من قبل الشركات املسوقة على ذلك السلوك  إذا
سلوك على  لتسويق األخضرلإحصائيةوجود تأثري ذو داللة  إىلوقد توصل البحث  املستهلكني اجلزائريني،( فرد من 56)

. وقد أوصى البحث بضرورة التوجه حنو نشر الوعي البيئي بني .(α≤ 0.05)عند مستوى الداللة  شراء املستهلك اجلزائري
، والذي للتحفيز على تبين السلوك األخضر مفهوم املسؤولية البيئية طبقات اجملتمع املختلفة من خالل الرتكيز على

 . تهالك الطاقة وختفيض التلوثينعكس بدوره على شراء و اقتناء املنتجات اخلضراء واليت حتد من اس

 

 :يةفتاحامل الكلمات

 .سلوك املستهلك األخضر ،األخضر التوزيع ،األخضر ، الرتويجاألخضر األخضر، التسعري املنتج التسويق األخضر،

 

Abstract: 

   The research aims to show the extent of the impact of green marketing (product, pricing, 
promotion and distribution) on the buying behavior of the Algerian consumer. On that behavior, the 

size of the research sample was (56) individuals from the Algerian consumers, and the research 
found a statistically significant effect of green marketing on the buying behavior of the Algerian 
consumer at the significance level (α≤ 0.05).. The research recommended the need to move towards 

spreading environmental awareness among the different layers of society by focusing on the 
concept of environmental responsibility to motivate the adoption of green behavior, which in turn is 

reflected in the purchase and acquisition of green products, which reduce energy consumption and 
reduce pollution. 
 

Key words: 

   Green Marketing, Green Product, Green Pricing, Green Promotion, Green Distribution, Green 

Consumer Behaviour. 
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 مقدمة:
 ،احلديثة يف جمال إدارة األعمال بشكل عام وإدارة التسويق بشكل خاصيعد مصطلح التسويق األخضر يف املصطلحات 

وهذه احلادثة املكتسبة نوع من الغموض والتوجس يف  ،قياسا بغريه من املصطلحات املتداولة يف جمال األعمال والتسويق
عديد من احلاالت يزداد ويف ال ،بعض احلاالت جتاه فهم املصطلح ذاته من قبل الكثري من املستهلكني أوحىت املسوقني

 .األمر الكثري غموضا أو قبوال عند التطبيق هلذا املفهوم يف ظل األسواق الغري ناضجة
ا املفهوم يعين لدي املستهلكني بأنه ذو صلة حبماية البيئة أو مبسؤولية الشركة ويف هذا الصدد يرى البعض بأن هذ   

ها البعض على انه تعبري عن توجه املنظمة غري اهلادف للربح يف تعامالهتا كما يرا  ،االجتماعية يف جمال اإلنتاج أو التسويق
 .مع اجملتمع والزبائن فضال عن سعيها لتحقيق محاية املستهلك

فالتسويق األخضر هو فلسفته وفكر تسويقي نظمي متكامل يهدف  ،واحلقيقة أن األمر ميتد إىل كل ذلك وابعد منه أيضا
يف تفضيالت الزبائن بصورة تدفعهم حنو التوجه على طلب منتجات غري ضارة بالبيئة وتعديل إىل خلق التأثري االجيايب 

 ،والعمل على تقدمي مزيج تسويقي متكامل قائم على أساس اإلبداع ،وتطوير عاداهتم االستهالكية مبا ينسجم مع ذلك
ه وتعزيز حقوقه فضال عن حتقيق هدف الرحبية مما يؤول إىل حتقيق احملافظة على البيئة الطبيعية ومحاية املستهلك وإرضاء

 .للشركة لكي تبقى وتستمر
وعليه فان تطبيق مفهوم التسويق األخضر يقوم على أساس تعديل استخدام املوارد الطبيعية واملواد األولية مبا ينسجم مع 

األخضر يف تقليل  قسية للتسويوتعديل العمليات اإلنتاجية القائمة أساسا للتطابق مع األهداف األسا ،متطلبات البيئة
فضال عن إمكانية االستفادة منها مرة أخرى  ،التلف عرب عمليات اإلنتاج وخفض مستويات التلوث إىل أدىن درجة ممكنة

 .من خملفاهتا من خالل إعادة مجعها ومعاجلتها وتصنيعها
دد واملتفاعل واملتقابل مع املستجدات التسويق األخضر هو امتداد فلسفي للفكر التسويقي املتج ونلخص القول بأن   

االجتماعية والسلوكية وما تفرضه البيئة بكل متغرياهتا من شروط ومسببات تستوجب التوقف عندها والتفاعل معها بنمط 
 .جديد يتوافق مع مصاحل اجملتمع أساسا وحمققا  ألهداف التسويق اليت تعتمد هذا املنهج أيضا

 
 اإلشكالية:

  ؟األخضر على سلوك شراء املستهلك اجلزائري التسويق ريؤث هل -

 :يلي فيما نذكرها الفرعية األسئلة من جمموعة الرئيسية اإلشكالية حتت تندرج

 األسئلة الفرعية:
 ما املقصود بالتسويق األخضر؟ وماهو املزيج التسويقي األخضر والعناصر املؤثرة فيه؟ -
 ؟هوماهي العوامل املؤثرة فيما مفهوم سلوك املستهلك وسلوك املستهلك األخضر؟  -
 ؟سلوك املستهلكو التسويق األخضر  بنيهليوجد أثر ذو داللة إحصائية  -
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 :اآلتية الفرضية اقرتحنا اإلشكالية على اإلجابة أجل ومن

 الفرضية الرئيسية:
  . التسويق األخضر على سلوك شراء املستهلك اجلزائري ريؤث

 الفرضيات الفرعية:
 .دف إىل رحبية املؤسسةهتالعلم الذي يقوم بدارسة كافة األنشطة التسويقية اليت  التسويق األخضر هو -
 . السلع اقتناء واستهالك وبعد وأثناء قبل املستهلك األفعال وردود األفعال مجيع هو املستهلك سلوك -

 .سلوك املستهلكو التسويق األخضر  بنييوجد أثر ذو داللة إحصائية  -

 أهداف الدراسة:
 :إىل دراستنا هتدف
 .للبيئة وكذلك وللمستهلك، هلا فوائد من حيققه أن ميكن ملا األخضر التسويق تبين على املؤسسات حتفيز -
 .الشرائية وقراراهتم سلوكاهتم يف االعتبار بعني البيئة أخذ بأمهية املستهلكني وعي زيادة يف املسامهة -

 يف االقتصادية املؤسسات يفيد الذي النحو على األخضر، املستهلك على تؤثر اليت العوامل خمتلف تقدمي -

 .التسويقية املناسبة األنشطة ختطيط

 .أخضر سلوكا يسلك الذي املستهلك جذب يف األخضر التسويق دور على التعرف -
 األخضر للتسويق وداعمة للبيئة صديقة استهالك لثقافة املستهلك تبين مدى معرفة -

  اجلزائر. يف خصوصا منه العربية املكتبة لنقص وذلك العربية باللغة املوضوع هبذا اجلامعة مكتبة إثراء حماولة -

 .أمهية الدراسة:

 للمؤسسات وضرورة املوضوع أمهية وهلذا األخضر، للتسويق عرضا تقدميه خالل من كبرية أمهية البحث يكتسب -

 يداز تت إليها احلاجة أخذت واليت الساعة من موضوعات يعد حيث األشكال، من شكل بأي عنها االستغناء ميكن ال

 .املنافسة حدة يدابتز  أكثر

، األمر ثقة الزبائن بالشركات واملنظمات تبين التسويق األخضر واالعتماد على منتجات صديقة للبيئة يزيدوان  -
 .الذي جيعل دراسة التسويق األخضر وعناصر املزيج التسويقي أمرا مهم

 تسويقية طفرة عن يعرب الذي األخضر املستهلك وهو املستهلكني، من جديد نوع على الضوء تسليط أمهيةو  -

 .بذكاء تسويقي معها التعامل تستدعي
 طبيعة على فأكثر أكثر للتعرف االقتصادية املؤسسات وحاجة املستهلكني لدى االستهالكي الوعي تنامي -

 .خدمتهم تود الذين املستهلكني
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ستهلك واالجتاه والثقافة حول التسويق األخضر وعناصره وانعكاسه على سلوك امل تثري الدراسة معارف الباحث -
التوصيات مبا  على تقدمي أفضل مبا ينعكس على صحة الباحث وحرصه اخلضراء،، كما يزيد ميوهلا حنو املنتجات البيئية

 .يعزز سالمة البيئة

على املستوى احمللي اليت تربط بني  -يف حدود علم الباحثة-يف كوهنا من احملاوالت األوىل  تكمن أمهية الدراسة -
  .البيئي ووعيهعناصر التسويق األخضر وسلوك املستهلك باملنتجات اخلضراء وثقافته واجتاهاته 

 منهجية الدراسة:
 للوصف حبثيا أسلوبا باعتباره الوصفي املنهج اتبعنا املطروحة األسئلة على اإلجابة وحماولة املوضوع دراسة أجل من

 الفصل أما النظري، اإلطار يف استخدمناه الوصف فجانب للموضوع، الظاهر للمضمون والكمي والنسقي املوضوعي

 .التحليلي املنهج على فاعتمدنا التطبيقي بنللجا خصصناه والذي الثاين

 أسباب اختيار املوضوع:
 .حماوره أهم من وسلوكه املستهلك يعترب والذي ،-التسويق - إليه ننتمي الذي التخصص طبيعة -

 .العربية باللغة قلتها مع السّيما املستهلك، سلوكالتسويق األخضر و  تتناول اليت الدراسات أمهية -

 املستهلك سلوكبالتسويق األخضر و  املرتبطة املواضيع ودراسة ملعاجلة الشخصي وامليل الذاتية الرغبة -

 هيكلة البحث:
التسويق األخضر  حول نظرية خلفية األول الفصل يتناول تطبيقي، والثاين نظري األول فصلني إىل البحث بتقسيم قمنا   

املبحث  ويف ،املستهلك سلوكللتسويق األخضر و  النظرية األدبيات إىل األول املبحث يف تطرقنا حيث ،املستهلك سلوكو 
 .التطبيقية األدبيات إىل الثاين

 للدراسة، املنهجي اإلطار إىل منه األول املبحث يف تناولنا حيث التطبيقي، لإلطار خصصناه فقد الثاين الفصل أما   

 .الثاين املبحث يف فرضياهتا واختبار الدراسة إشكالية على اإلجابة بغية االستبيان حماور بتحليل وقمنا
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 متهيد الفصل األول: 
   

 واملنتجات البيئة حنو السليم التوجه أصبح حيث ،اجملتمع تواجه اليت التحديات من العديد عالج األخضر التسويق أن   

 ثقة يزيد البيئة صديقة منتجات على واالعتماد األخضر التسويق فتبين، ملحة ضرورة البيئة على حتافظ اليت اخلضراء

 اطاألمن وروظه ،البيئة على احلفاظ ميكنه وال رمادي التسويق أن مفادها اليت النظرة واستبعاد واملنظمات بالشركات الزبائن

 املوارد استخدام وترشيد البيئة، على احملافظة يمق خيبرتس باملطال اميتن عوم ،للمستهلك راءاخلض رائيةالش لوكيةالس
 

املزيج التسويقي األخضر  إىل التطرق خالل من ،التسويق األخضر حول عامة فكرة إعطاء الفصل هذا يهدف   
 أهم إىل التطرق كذلك ،األول املبحث يف األخضرالتسويق بوعالقته  سلوك املستهلكبيان  مث ،هالعناصر املؤثرة فيو 

 :مبحثني خالل من وهذا ،الدراسة موضوع تناولت اليت السابقة الدراسات

 
 .سلوك املستهلكو تسويق األخضر للاألدبيات النظرية  األول: املبحث   

 .التطبيقية األدبيات الثاين: املبحث   
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 .سلوك املستهلكو تسويق األخضر للاملبحث األول: األدبيات النظرية 
 .عموميات حول التسويق األخضر املطلب األول:

هذا االنفتاح جعل  ،إن التغري الذي طرأ على بيئة املؤسسة وخصوصا بعد دخوهلا موجة من االنفتاح على العامل اخلارجي
هذا باإلضافة  ،وقد نتج عن ذلك كله تغري يف أذواق املستهلكني وتطلب متزايد من طرفهم ،من البيئة العاملية بيئة مشرتكة

للمؤسسات القادرة على تشخيص هذه البيئة واكتشاف  إالسيادة جو املنافسة الشديدة اليت ال يكون البقاء فيها  إىل
 .آمال وطموحات الزبائن

 إىلطلبوعليه نتطرق يف هذا امل سسة وأمهيته يف حتقيق أهدافها،ملؤ يف ظل هذه التغريات وجد التسويق مكانته داخل او 
حد توجهات املؤسسة االقتصادية احلديثة والذي يساهم بدوره يف أعموما باعتباره  األخضربعض مفاهيم التسويق 

 .تغيري على البيئة اخلارجية إحداث

  التسويق والتسويق األخضرأوال: مفهوم. 
  التسويقمفهوم: 

ساد االعتقاد ولفرتة طويلة بأن املؤسسة  ،إىل تعريف التسويق نشري إىل تطور نظرة املؤسسة حمليطها وبيئتهاقبل التطرق 
التوجه حنو السوق وما حيويه من  نسق مغلق مث حتولت املؤسسة بفضل التجربة وديناميكية السوق شيئا فشيئا إىل

 ،هو إرضاء مطالب املستهلك ه اإلدارة أن اهلدف منوهو من أوائل الكتاب يف Peterdrukerويعترب مشروع ، متغريات
جهازا للمجتمع يؤدي  وهو يكمن يف اجملتمع ذلك أن املشروع ما هو إال ،وأن هذا اهلدف يأيت من خارج املشروع نفسه

من أي مشروع وهو خلق عميل  بأنه ليس هناك إال تعريف واحد صحيح للهدفdrukerويؤكد  ،ووظيفة يف خدمتهدورا 
 إىلهي العوامل اليت أدت  فما هو التسويق؟ وما ،ومن هنا تظهر األمهية اليت حيتلها التسويق داخل املؤسسة، 1زبونأو 

 زيادة االهتمام به دو بقية الوظائف األخرى يف املؤسسة؟             
 ف التسويق:ويف ما يلي بعض تعاري،2يرى دريكر بأن ألي مشروع وظيفتني أساسيتني مها التسويق واالبتكار

يعرف ستانتون التسويق بأنه نظام متكامل تتفاعل فيه جمموعة من األنشطة اليت تعمل هبدف ختطيط وتسعري وترويج 
يشري التعريف إىل السياسات التسويقية اليت بتفاعلها وتكاملها تتحقق ،3السلع واخلدمات للمستهلكني احلاليني واملرتقبني

 لنشاط التسويقي أال وهو املستهلك.إىل أهم عنصر يف اأهداف املؤسسة كما يشري التعريف 
والرغبات من خالل عملية احلاجات  إلىإشباعمن جهتهما يعرف كل من كوتلروديبواس التسويق بأنه نشاط األفراد املوجه 

وال يكتفي  ،احلاجة إشباعيبني تعريف كوتلر أن النشاط  التسويقي هو نشاط بشري اجتماعي يقوم على ، حيث 4املبادلة

                                                                 

 .5ص  ،2001، اإلسكندرية، ، مؤسسة شباب اجلامعةاإلدارة التسويقية احلديثةصالح الشنواين، 1

 .نفس املرجع السابق2

 .25 ، ص1995اخلامسة، اإلسكندرية،  ، الطبعة، املكتب العريب احلديثالتسويق، حممد سعيد عبد الفتاح3

4Kotler. P et autres ,Marketing management, edition Publi -union , 10eme edition., Paris ,1997, p 40. 
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بذلك بل يبحث يف رغبات الفرد ويعمل على تلبيتها وهو ماجيعله نشاط يقوم على البحث واالستقصاء الدائم واملستمر 
 .وبالتايل فهو يبحث عن خلق القيمة ،طاملا أن هذه احلاجات تتميز بالتغيري والتطور

 إىلاملنتج أو اخلدمة  إيصالوينشغل بكيفية  نتاجاإلمن يرى بأن التسويق يلي عملية  ،لقد تعددت تعارف التسويق فهناك
وهذا ال يعين أن حنكم على  ،ما بعدها إىلويستمر  اإلنتاج يواكبهاالتسويق يسبق عملية  أنبينما هناك من يرى  ،الزبون

يركز من ناحيته على تعريفني  ،تغري الظروف اليت أحاطت وحتيط بهو االختالف  إىليرجع هذا  وإمنابعضها باخلطأ 
 .1)تقليدي( والثاين يف نطاق واسع )حديث(يضع األول يف نطاق ضيق  lenderviejacques ما جعل وهو،للتسويق

لزبائنها  فالتسويق يف مفهومه الضيق هو جمموعة الوسائل واألساليب اليت حتوز عليها املؤسسة من أجل بيع منتجاهتا
أما التعريف الواسع الذي جاء كنتيجة مباشرة لتوسيع نطاق التسويق الذي مل يعد يقتصر على بطريقة تضمن هلا الربح، 

 ،البنوك ...اخل جمال اخلدمة، السياسة، اجلمعية اخلريية، املؤسسات الدينية، إىلامتد  وإمنا ،املؤسسة ذات األهداف الرحبية
االرتقاء بسلوكيات اجلماهري اليت هتتم هبا باالجتاه الذي فهو جمموع الطرق والوسائل اليت حتوز عليها املنظمة من أجل 

 يضمن حتقيق أهدافها اخلاصة.
 أن إىليشري التعريف ، و 2ات اليت يؤخذ هبا لتحقيق غاية مالذلك عرف التسويق بأنه فلسفة ومنهجية وجمموعة التقني

فه وغاياته اليت قد تكون جتارية أو اجتماعية حتقيق أهدا إىلأدواته ومنهجه الذي يقوده التسويق نشاط خمطط له تقنياته و 
 .أو حىت سياسية

حاجات ورغبات  إلىإشباعوجمموعة التقنيات املوجهة  ،خيار تسيريي، موقف، سبق فان التسويق هو فلسفةكخالصة ملا 
يضمن أوال بناء عالقة دائمة تربط املؤسسة جبمهورها وثانيا  إطاراألفراد عن طريق عرض السلع واخلدمات واألفكار يف 

 .حتقيق أهداف املؤسسة
 مفهوم التسويق األخضر: 

لقد أثار مفهوم التسويق األخضر مذ عرف وحىت اآلن العديد من التساؤالت لدى العديد من األطراف املعنية والسيما 
يف  أكثر من معىن كلمة أخضر حبد ذاهتا قد تشري إىل  إىل أن mcdonghيف أواسط الزبائن وضمن هذا الصدد أشار 

 .3محاية املستهلكو  التوجه غري اهلادف للرحبية ،مسؤولية الشركة االجتماعية، مثل محاية البيئة ،أذهان الزبائن

فمثال هناك ، ن مفهوم التسويق األخضر ما يزال مبهما بالنسبة للعديد منهمواسط العاملني يف جمال التسويق فإوحىت يف أ
محاية البيئة  من حيصر التسويق األخضر يف أنشطةإعادة التدوير فقط، أو املسامهة يف األنشطة االجتماعية الرامية إىل

إال أن مفهوم التسويق األخضر هو مفهوم أوسع من ذلك بكثري كونه يتضمن مدى واسع من األنشطة مثل تعديل ، فقط
ن مدخل التسويق ، ويف الوقت نفسه فإاليب التعبئة والتغليف واألنشطة التوزيعيةاملنتج وتغيري العملية اإلنتاجية وأس

                                                                 

1Lendrevie.J, Lindon.D, Mercator: Théorie et pratique du marketing, 5 éme édition, édition Dalloz, Paris, 1997, p 4. 
2Abderrazk Benhabib, Benchiha Sahraoui, L'introduction du marketing dans les collectivités locales , séminaire 

international, université Montouri Constantine en collaboration avec l'université Pierre Mendès -france, 26-27- Avril 

2003, p379. 
3Ken Peattie, 1992, “Green Marketing“,The M & E handbook series , ISSN 0265-8828, p26. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ken+Peattie%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22The+M+%26+E+handbook+series%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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مثل جماالت السلع االستهالكية و السلع  ،األخضر ليس حكرا على جمال معني وإمنا ميكن أن يطبق يف جماالت متعددة
 .1الصناعية وحىت يف جمال اخلدمات

فقد  ،أن تعزيز التسويق األخضر ليس مبهمة سهلة وأنه ال يوجد حىت اآلن تعزيز متفق عليه عامليا إىل وهنا جتدر اإلشارة
عملية دراسة  :فمثال عرفت مجعية التسويق األمريكية التسويق األخضر على أنه تتباين التعاريف من مرحلة ألخرى،

وهذا التعريف يعترب أول تعريف قدم ، 2يئة واستنفاذ الطاقةالنواحي االجيابية والسلبية لألنشطة التسويقية وأثرها يف تلوث الب
ال يقدم أي توضيح ملاهية أنشطة التسويق األخضر، أو أهدافه أو غاياته، وإمنا يشري ، وما يؤخذ عليه للتسويق األخضر

بعد  لكن ماذاو  ،من خالل دراسة األنشطة التسويقية وآثارها االجيابية والسلبية فقط للجانب النظري هلذا املوضوع،
لكن هذا القصور ميكن أن يربر بكون املفهوم مازال  وهكذا ميكن مالحظة القصور الواضح يف هذا التعريف، ،؟ذلك

 جديدا يف تلك املرحلة ومل يأخذ حيزا واسعا يف جمال التطبيق العملي.
التسويق  Charter فمثال عرف املفاهيمولقد حاول بعد ذلك عدد من الباحثني التصدي هلذه املهمة وقدموا جموعة من 

حاجات املالكني مقابل مكافأة مقبولة مع عدم  وإرضاءتعريف وحتديد  إىلهتدف  إسرتاتيجيةعملية : األخضر على أنه
 .3أو التأثري يف األفراد والبيئة الطبيعية اإلضرار

يؤخذ على هذا التعريف نقطتني ولكن  وميكن بكل بساطة مالحظة التطور املفاهيمي يف التعريف أعاله عن ما سبقه،
 :مها أساسيتني

هناك ختييب واضح ملوقع أو موقف الزبائن من التسويق األخضر حيث يعتمد التعريف على طرفني أساسيني مها  -
 املالكون والبيئة.

ومن مث يتكلم عن عدم  ،حاجات ومتطلبات املالكني كمبدأ أساسي إرضاءيركز التعريف وبشكل جوهري على  -
 فلمن ستكون الغلبة؟  ،واملتطلبات البيئية املالكني والسؤاليف البيئة كشيء تابع إلرضاء  األضرار

هو أي نشاط تسويقي خاص بشركة معينة والذي يهدف إىل التسويق األخضر على انه:  إىلفيشري  gtalStanton أما
 .4خلق تأثري اجيايب أو إزالة التأثري السليب ملنتج معني على البيئة

ولكن ما يالحظ  ،طة االجيابية يف هذا التعريف هو تقدميه للمحتوى البيئي للتسويق األخضر بشكل واضح وجليالنق إن
 على هذا التعريف هو:

 ب العالقة بني الشركة وزبائنها خبصوص تطبيق التسويق األخضر وتقبله من قبل الزبائن. تغي -
والتسويق األخضر أوسع من ذلك بكثري حيث أنه  (نشاط تسويقي أي)التسويق األخضر على انه  إىل إشارته -

 .طة التسويقية بشكل متكامل ومستمرنتيجة جململ األنش

                                                                 

1Polonsky, Michael Jay 1995, A stakeholder theory approach to designing environmental marketing strategy, 

Journal of business & industrial marketing, vol. 10, no. 3, p2. 
2Henion, K.E. and Kinnear, T.C. (1976) Ecological Marketing. American Marketing Association, Chicago. P1. 
3Charter, Martin (ed). 1992. Greener Marketing. Sheffield, England: Greenleaf Publishing, p394. 
4Stanton william, and others , Marketing, 11th ed. Irwin mcgraw hill, 1997. P612. 
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يف جمال التسويق األخضر حيث عرفاه على فقد قدما واحدا من أكثر التعاريف نضوجا  Darymple and parson أما
 .1متطلبات البيئة وهدف املنظمةو مدخل إداري خالق يهدف إىل حتقيق املوازنة بني حاجات الزبائن  :أنه

 : السابقة وذلك عرب النقاط التاليةحيث يكمن هنا وبكل وضوح تأشري التطور املفاهيمي هلذا التعريف عن كل التعاريف 
أنه أوسع بكثري من كونه  إال التسويق األخضر على أنه مدخل، إىليعد هذا التعريف هو الوحيد الذي أشار  -

 عملية أو جمرد نشاط.
كون التسويق األخضر حيث أن كل ما مييز شركة عن أخرى يف تطبيق التسويق األخضر هو عوامل   إىل اإلشارة -
 .اليت متتلكها الشركة اإلبداع
، متطلبات البيئة وهدف لقضية حتقيق املوازنة بني حاجات الزبائن إشارتهيف هذا التعريف هو  األهمالنقطة  -
حيث أن أهم عوامل جناح تطبيق هذا املدخل، م ما يف التسويق األخضر واحدا من حيث أن هذه املوازنة هي أه ،الرحبية

 .م بالفعل على حتقيق هذه املوازنةأي خلل يف تطبيق هذه املعادلة يفقد التسويق األخضر حمتواه األساسي ألنه قائ
: مدخل نظمي سويق األخضر على أنهتعريف الت إىلمنيل  إالأنناعموما وعلى الرغم من اتفاقنا الكبري مع التعزيز األخري 

، وتعديل طلب منتجات غري ضارة بالبيئة إىلالتأثري يف تفضيالت الزبائن بصورة تدفعهم حنو التوجه  إىلمتكامل يهدف 
بشكل  اإلبداءوالعمل على تقدمي مزيج تسويقي متكامل قائم على أساس  ،عاداهتم االستهالكية مبا ينسجم مع ذلك

وحتقيق هدف الرحبية  إرضائهممحاية املستهلكني و  ،صلة النهائية احلفاظ على البيئةث تكون احمليرضي هذا التوجه حب
 .للشركة

  :التسويق األخضر واملواصفة ثانياiso 1400: 
بينها وبني مدخل  التشابه واالختالف بني هي لتحديد أوجهIso) 1400)الغاية األساسية من عرض مفهوم مواصفات  إن

، أن وهناك من يذهب أبعد من ذلك القول، فهناك العديد من التساؤالت اليت تثار حول هذا املوضوع، التسويق األخضر
وهذا الكالم قد ال يكون سليم من الناحية العلمية  ،قد ال تكون موجودة أو غري واضحة احلدود الفاصلة بني املوضوعني

 فاالختالفات بني املوضوعني واضحة.
ما خيلق هذا اللبس واالشتباه هو كون املوضوعني يبحثان يف جمال واحد أال وهو العالقة بني منظمات األعمال والبيئة  إن

 ، هو محاية البيئة واملوارد الطبيعية.ن املوضوعان ميتلكان هدفا مشرتكاالطبيعية، ومن هذا ينشأ التشابه يف كو 
السعي حنو محاية البيئة أي  الذكر، أنفة العالقة ال ينفي وجودIso)  1400) االختالف بني التسويق األخضر ومواصفة إن

البيئية على  اإلدارةفمثال تركز مواصفة  يظهر وجوه اختالفات جوهرية بينها،أن التعمق يف دراسة املوضوعني  إال ،واملوارد
بينما مدخل التسويق األخضر ينبع من التسعري  ،الداخلية سعيا حنو حتقيق هدف محاية البيئة ةلألنشطالتطوير اهليكلي 

سعيا حنو حتقيق هدف محاية البيئة  اإلدارة، أو بعبارة أخرى حتقيق النماذج بني رغبات الزبائن وتوجهات الزبون إرضاءحنو 
 باالعتماد على القدرات التنافسية اجلوهرية اليت متتلكها منظمات األعمال.

                                                                 

1Darympledovglas, and parsons leonard,marketing management, 7 thed, john wiley and sons, 2000. P1. 
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 يعطي التمييز لشركة عن األخرى. إبداعيالبيئية ولكن عرب مدخل  اإلدارةري أي أن التسويق األخضر يعزز معاي
 Iso)  1400)للحصول على شهادة  هبا اإليفاءاخلصائص أو املعايري الواجب البيئية يعتمد على جمموعة من  اإلدارةفنظام 

الختيار األساليب واالسرتاتيجيات اليت تراها بينما مدخل التسويق األخضر يرتك اجملال مفتوحا أمام الشركات املتبنية له 
 الشركة مناسبة هلا لتحقيق هدفها يف حرية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعة.

 : الختالف بني املوضوعنيملا سبق ميكن أن نقدم النقاط األساسية التالية لتوضيح العالقة وا وإمجاال
الزبائن وحتقيق هدف  إرضاءساسية هي محاية البيئة و قواعد أمدخل التسويق األخضر ينطلق من ثالث  إن -1
اية البيئة، مما جعل العديد باالعتماد على هدف وحيد هو محIso) 1400)بينما أرسبت القواعد األساسية ملواصفة  ،الرحبية

خضر أنه ، بينما يوضح مدخل التسويق األتنظر هلذا املوضوع على أنه قد يضر مبواقعها التنافسية منظمات األعمالمن 
 يسعى لتعزيز املوقع التنافسي ملنظمات األعمال.

هلذا  ةأخرى ميكن للمنظمة املنفذ بعبارة، ممكن أن يكون اختيارا وانتقائيا تطبيق مدخل التسويق األخضر إن -2
أن ختتار سوقا حمددا أو منتجا حمددا من منتجاهتا وتوجه جلزء من أجزاء السوق الراغبة يف هذه املنتجات كخطوة  ،املدخل

 .د تغريات هيكلية أساسية للتطبيقأوىل لتبين هذا املدخل، بينما تشرتط املواصفة وجو 

م وبشكل أساسي يف تعزيز يف التسويق البيئي وبالتايل يسه اإلبداعيرتكز مدخل التسويق األخضر على أساس  -3
املوقع التنافسي ومتييز املنظمة عن غريها بينما تسهم املواصفة يف رفع درجة البريوقراطية املنظمة وبالتايل تؤخر وتقلل من 

 . اإلبداعمستوى 

 فالشركة احلاصلة على شهادة درجة متقدمة من النجاح إىلميكن حتقيق التكامل بني املوضوعني والوصول  -4
(1400  (Isoسويقية اليت ، ميكنها أن تعزز موقعها التنافسي باعتماد مبادئ التسويق األخضر وتفعيل املهارات التمثال

 .متتلكها والعكس صحيح

املبهمة فيها كوهنا مواصفة خارجة  هو وجود بعض اجلوانبIso)  1400) من االنتقادات اليت وجدت ملواصفة -5
فيه فهو  إهبامبينما تطبيق مدخل التسويق األخضر ال غموض أو  ،استشارات وجهود خارجية إىلحتتاج املنظمة لفهمها 

العامة مما  إلسرتاتيجيتهاوفقا  وإمكانياهتاتقوم املنظمة برمسها باالعتماد على قدراهتا  منظمة إسرتاتيجيةيعتمد على بناء 
 .   1األسلوبيولد القبول والوضوح هلذا 

 إمكانيةأن ذلك ال يقلل من مدى أمهية كل من املوضوعني وال ينتقي  إالوجود هذه االختالفات وأخريا وعلى الرغم من 
 .2األساسيةحتقيق أهداف املنظمة  إىلاالستفادة من حتقيق التكامل فيما بينهما وصوال 

 
 

                                                                 

 .2002، ، اجلـزء األول، ترمجة مازن نفاع، منشورات دار عالء الدين، دمشقاسـرتاتيجيته-مسـئوليته األخالقيـة-التسويق: تطـوره، آوتلر، فيليب وآخرون1

 .45-43، ص.ص2013، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،، التسويق األخضرثامر البكري، امحد نزار النوري2
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  :مفهوم املنتج األخضرثالثا. 

 تعريف املنتج: 
أو أنه أي شيء مادي أو غري مادي ميكن  ،عملية التبادل املنتج هو بكل بساطة أي شيء يتم احلصول عليه عرب

 .1احلصول عليه من خالل عملية التبادل
وللتمييز بينها  ،أو خدمة أو سلعة أو أي منتج مكون من هذه األصناف الثالثة ،املنتج من املمكن أن يكون فكرة إن

على السلع كثرية مثل السيارة واملالبس  واألمثلة ،أو أي كيان مادي ملموس شيءفانه ميكن تعريف السلعة على أهنا أي 
 الكهربائية املختلفة وغريها. واألجهزة

املختلفة ومن األمثلة على اخلدمات  ،بينما تعرف اخلدمة على أهنا ناتج غري ملموس حملصلة اجلهود اإلنسانية واآللية
ة فهي جمموعة املفاهيم أو الفلسفة أو الصورة ،أما الفكر خدمات الضيافة وغريها ،اخلدمات القانونية ،اخلدمات الطبية

ومن أمثلتها  ، نظري احلصول على مقابل،الذهنية اليت ميتلكها الفرد واليت من املمكن أن يقدمها الفرد ألفراد آخرين
 .هااملؤمترات والندوات الفكرية وغري 

امللموسة وغري امللموسة واملتضمنة تشكيلة وانسجاما مع ما مت ذكره فانه ميكن تعريف املنتج على أنه خليط من اخلصائص 
، والرضا لدى دمات واليت مبجملها ختلق اإلشباعمن الصفات اليت متيز املنتج عن غريه وما يضيفه مقدم املنتج من خ

 .2املشرتي
 تعريف املنتج األخضر: 

اليت هتدف حلماية البيئة وتقليل ، مصمم ومصنع وفقا جملموعة من املعايري األخضر على أنه أي منتج ميكن تعريف املنتج
 .افظة على خصائص األداء األصليةاستنزاف املوارد الطبيعية مع احمل

أن يتم إجراء جمموعة من التعديالت على املنتج  ، وأنه ميكنإن املنتج األخضر ليس بالضرورة أن يكون جديد كليا
آلثار السلبية للمنتج د املستخدمة وختفيض مستوى ااالعتيادي حبيث يقرتب من حتقيق اهلدف املنشود عن تقليل للموار 

 .على البيئة
أو تغيري نسب بعض  ،تعديل يف أسلوب التعبئة والتغليفإن تعديل املنتج من املمكن أن يكون بأكثر من طريقة، مثل ال

اقل تأثريا  ت أخرى،أو استبدال بعض املكونات األصلية مبكوناالتدوير ،وإعادة استعمال بعض املواد عرب إعادةاملكونات
 .من الناحية البيئية

ا تتعلق ويف الوقت نفسه فانه يتوجب على الشركة عند تقدميها ألحد املنتجات اخلضراء أن تراعي مسألة مهمة جد
،الن الدراسات قد أظهرت أن الزبائن يرغبون بشراء املنتجات اخلضراء بصورة أكرب عندما باخلصائص األصلية للمنتج

مت هبا شركة فيليبس ملنتج األصلي مع متييزها، الصفات البيئية وضمن هذا اجملال فقد أظهرت دراسة قامتتلك خصائص ا

                                                                 

1Pride, william, and ferelloc. Marketing concept and stratgies  2000. P250. 
 .118، صثامر البكري، امحد نزار النوري،مرجع سابق2
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تقليل املوارد األولية املستعملة مع خفض الكلفة واحملافظة  ،البيئية مثل خفض الطاقة أن ربط اإلسعافات ،لإللكرتونيات
 .%60لزبائن على املنتجاتاجلديدة بنسبة على مستوى اجلودة وخصائص األداء سيؤدي إىل زيادة طلب ا

 التوجه البيئي ترتكز على املنتج، إىلهذا وميتلك املنتج أمهية كبرية يف مدخل التسويق األخضر ألن أغلب اجلهود الداعية 
ويكون على قسم التسويق أن يوفر وباستمرار  ،واإلنتاجوهذا ما يتطلب تعاون مستمر ودائم بني قسمي التسويق 

أن يوفق بني  اإلنتاج،بينما يكون على قسم لزبائن اخلضر من اخلصائص البيئيةاملعلومات املتعلقة لتوجهات وتفضيالت ا
ما  املعايري البيئية املطلوبة مع املعايري التقنية املتوفرة حبيث ميكن التوصل ألفضل صيغة إلنتاج وتقدمي هذه املنتجات وهذا

 .1يعرف بالتصميم الصديق للبيئة

 املزيج التسويقي األخضر والعناصر املؤثرة فيه: رابعا.  
 مفهوم املزيج التسويقي: 

إن التسويق أكثر من جمرد اإلعالن عن املنتج أو بيعه فانه يتضمن جمموعة من األنشطة والفعاليات هتتم بتطوير وإدارة 
 .ال كان املنتج املقدم مرض أماملنتجات اليت من املمكن أن حتقق اإلشباع حلاجات الزبائن فيما حتدد إذا  

عملة من أجل وبصورة عامة ميكن تعريف املزيج التسويقي بأنه جمموعة من األنشطة التسويقية املتداخلة واملتفاعلة واملست
 .2حتقيق أهداف املنظمة

 .3شركة معينة خلدمة سوقها املستهدفأو هو جمموعة من األدوات التسويقية اليت تستعملها 
ق املستهدف وحتقيق أهداف أنه جمموعة من املتغريات أو العناصر املتكاملة اليت يديرها املسوقون خلدمة السو ويعرف أيضا 

 .املنظم
واليت  ،رتويج، التسعريال ،التوزيع، لتسويقية اخلاصة باملنتجوأخريا يعرف على أنه جمموعة من العناصر املتمثلة باألنشطة ا

 .4غبات الزبائن ضمن سوقها املستهدفحاجات ور تستطيع املنظمة من خالهلا مقابلة 
عموما ميكن القول أن عناصر املزيج التسويقي متثل جمموعة من األدوات املتاحة لإلدارة التسويقية، واليت تستطيع من 

 .ق أهداف املنظمة ككلخالله تكييف هذه العناصر يف حتقيق أهدافها ومن مث حتقي
 :هذه العناصر ح خمتصر لكل عنصر منويف اآليت توضي

إن اجلهد التسويقي الناجح يربز يف تقدمي املنتجات اليت من املمكن أن تصبح جزءا من احلياة اليومية  املنتج: -1
ال أحد ينكر مدى جناح واألمثلة كثرية على مثل هذه املنتجات الناجحة فملستهلكني وحتقق الرضا التام هلم، للزبائن أو ا

إن دور املنتج ضمن عناصر املزيج التسويقي يتعامل أو املنتجات التقنية لشركة سوين، و  ، كوكاكوال،بيبسي :منتجات مثل
 .تج قد يكون سلعة أو خدمة أو فكرةمع البحث عن حاجات ورغبات الزبائن بصورة عامة ميكن القول أن املن

                                                                 

 .119-118، ص.صثامر البكري، امحد نزار النوري،مرجع سابق1
2Zikmundwilliam ,anddamico, miched“marketing 4th edminnea pilis 1993. P10. 
3Gross, charless and peterson, rotin(marketing) concepts and decision making ) 1st ed west west publishing company, 

stpaul1987.p17. 
4Pride, william , and ferren, oc; 2000, Op-cit,.p6. 
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وفيما خيص  ،املناسب : إلرضاء الزبائن فان املنتج جيب أن يكون متوفرا يف املكان املناسب ويف الوقتاملكان -2
ملزجيهم التسويقي يسعون حنو جعل املنتجات متوفرة وبكميات مناسبة ويف كل  إدارهتمالتوزيع فان مدراء التسويق وضمن 

خزون والنقل امل وإدارةللمخزن  اإلمجالية، مع احلفاظ على الكلفة كل الزبائن املهتمني بذلك املنتجل أواألسواق املستهدفة 
 .ممكن يف أدىن مستوى

اجلماعات حول  أواألفراد  إلبالغأو  لإلعالمعنصر الرتويج ذو صلة أساسية باألنشطة املستعملة  إن: الرتويج -3
زيادة الوعي العام أو املعرفة خبصوص املنظمة ومنتجاهتا  إىلوبشكل أساسي  إىلالرتويج يهدف  إنومنتجاهتا، و املنظمة 

التعريف  إىلالرتوجيية من املمكن أيضا أن هتدف  إناألنشطةمسبقا، و ة يف ذلك السوق أو موجودة كانت جديد  سواء
 .للرتغيب يف تلك املنتجات املقدمة، وقد تستعمل يف كثري من األحيان نتجات املقدمة وأسلوب استخدامهاخبصائص امل

سات يا، والسل املرافقة لعملية حتديد األسعارعنصر السعر ذو صلة أساسية بالقرارات واألعما إن:السعر -4
السعر يعترب أحد املكونات احلرجة أو احلامسة من ضمن عناصر املزيج التسويقي،  إناملنظمية ذات الصلة باملوضوع، و 

والسعر عادة ما بادل بينهم وبني منظمات األعمال، بسبب كون الزبائن معينني ومهتمني بالقيمة احملققة من عملية الت
 .1تقدمي نفس املنتجاتمات العاملة يف ذات اجملال أو اليت تقوم بيستخدم كأداة تنافسية للتنافس مع املنظ

  األخضراملزيج التسويقي التقليدي واملزيج التسويقي: 
ترتكز  ،لتقليدي واملزيج التسويقي األخضربناء على ما تقدم ميكن القول أن االختالفات األساسية بني املزيج التسويقي ا

بيئية  أهدافأمشل كونه يعمل على حتقيق تسويقي األخضر يعد ذو هدف أوسع و املزيج ال إذأنيف اهلدف املنشود منه 
تغريات جوهرية يف  إىلوهذا االختالف يقود ، املتمثل بالنمو وزيادة املبيعات اهلدف التقليدي إىلواجتماعية باإلضافة 

 . 2بني املزجيني األساسيةواجلدول التايل يقدم االختالفات  األخرىعدد من اجملاالت 
 .تسويقي التقليدي و األخضراالختالفات اجلوهرية بني املزيج ال: 1رقم  جدول

 جوهر االختالف املزيج التقليدي املزيج األخضر

مراعاة متطلبات البيئة واجملتمع على قدم املساواة مع 
 .هدف النمو

 اهلدف -1 .منو املبيعات وزيادهتا

 املوارد املتاحة -2 .تسخريها لصاحل هدف املبيعات .احلفاظ عليها واستخدامها حبرص

 أدوات املزيج -3 .تسخريها لصاحل هدف الرحبية .تكييفها مبا ينسجم مع محاية البيئة وحتقيق الرحبية

توجيه الزبون ومحايته من العادات االستهالكية 
 .اخلاطئة ذات اآلثار السلبية على البيئة واجملتمع

ت ورغبات الزبائن االستجابة جلميع حاجا
 .دون األخذ بعني االعتبار متطلبات البيئة

العالقة مع  -4
 الزبون

 االسرتاتيجيات -5 .تنصب حنو املنافسة الرحبية تنصب على التعاون والتعاضد مع األطراف األخرى

                                                                 

 .53-52، ص.صثامر البكري، امحد نزار النوري،مرجع سابق1
 .54صنفس املرجع السابق، 2
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 السوق -6 .يف الغالب سوق شامل متسع جغرافيا سوق مستهدف وحمدد بدقة وأبعاده اجلغرافية ضيقة

 .54، ص2013، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،، التسويق األخضرثامر البكري، امحد نزار النورياملصدر:

 العناصر املؤثرة يف املزيج التسويقي األخضر: 

منظمات ظر االعتبار عند قيام الشركات أو والسياسية الواجب أخذها بن االجتماعيةجمموعة من املتغريات PEALTIEيقدم
وهذه العناصر ذات تأثري مباشر على املزيج التسويقي إذ أن مراعاهتا تساعد  ،األعمال بتبين مدخل التسويق األخضر

ل الشك .1للمزيج التسويقي ومبا ينسجم مع املبادئ اخلاصة ملدخل التسويق األخضر يةعلى تكييف العناصر األساس
 . يوضح هذه العناصرالتايل 

 .املؤثرة يف املزيج التسويقي األخضر: العناصر 1شكل رقم 

 العناصر اخلارجية                                                العناصر الداخلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source:Ken Peattie, 1992, “Green Marketing“,The M & E handbook series , ISSN 0265-8828, p154. 

 

 

 

 

                                                                 

1Ken Peattie, 1992, Op-cit, p104. 

 التوزيع الرتويح السعر املنتج

 الزبائن املشرتين  -
 اجملهزون  -
 السياسيون -

 مجاعات الضغط  -
 املشكالت  -
 احملددات  -

 الذكاء -

 
 قدمةاملعلومات امل-

 العمليات  -
 السياسات  -

 األفراد -

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ken+Peattie%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22The+M+%26+E+handbook+series%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ken+Peattie%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 .سلوك املستهلكالثاين:  طلبامل
انطالق يف العملية التسويقية، الن فهم سلوكه ومعرفة دوافعه الشرائية من األمور اهلامة تعترب دراسة سلوك املستهلك نقطة 

يف حتقيق أهداف املؤسسات وجناحها يف تسويق سلعها وخدماهتا، حبيث يعترب سلوك املستهلك جمموعة من األفعال و 
االستمرار يف البقاء و  سة الطموحة إىلالتصرفات اليت يقوم هبا املستهلك من اجل إشباع حاجاته ورغباته. وعلى املؤس

السوق أن تدرس هذه األفعال والتصرفات والعوامل املؤثرة فيها قبل ختطيط سياستها التسويقية وأن تتمكن من تصميم 
 منتجاهتا وفق ما يريده املستهلك وتسعريها بطريقة تتناسب مع قدراته الشرائية وتوفريها يف الزمان واملكان املناسبني، وكذا

تعريفه هبا من خالل وسائل االتصال اليت يفضلها ويف هذا املبحث سوف نتطرق إىل سلوك املستهلك واهم العوامل 
 املؤثرة فيه.

 :مفهوم وأمهية سلوك املستهلكأوال. 
 تعريف سلوك املستهلك: 

 جاءت عدت تعاريف لسلوك املستهلك نذكر منها:
اليت يقوم هبا املستهلك النهائي لشراء السلع واخلدمات على انه:"هو جمموعة من األفعال والتصرفات عرف  -

 . 1بغرض االستهالك الشخصي"
وعرف أيضا على انه:"هتدف دراسة سلوك املستهلك إىل حتليل كيفية اختيار األفراد واجلماعات لشراء واستخدام  -

 .2"اجل تلبية احتياجاهتم و رغباهتم أفكار أو جتارب السلع واخلدمات من
العوامل املؤثرة على وعرف أيضا على انه:"جمموعة األفعال املرتبطة مباشرة بقرار شراء املنتجات ويأخذ باالعتبار  -

 .3"قرار الشراء
وعرف أيضا على انه:"السلوك الذي يقوم به املستهلك عندما يبحث ويشرتي ويستعمل ويقيم ويتخلص من  -

 .4"اتهيت يتوقع أن تشبع حاجاته ورغبالسلع واخلدمات ال
انطالقا من التعاريف السابقة ميكننا إعطاء تعريف شامل لسلوك املستهلك هو جمموعة التصرفات واألفعال والقرارات اليت 

 يقوم هبا املستهلك الختاذ قرار شراء سلع وخدمات.
 أمهية دراسة سلوك املستهلك: 
 :تتمثل أمهية دراسة سلوك املستهلك فيما يلي     

 :أمهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة للمستهلكني -أ/
 تساعد دراسة سلوك املستهلك املستهلكني يف فهم الدوافع اليت جتعلهم يتخذون قرارات شرائية معينة. -

                                                                 

 .196، ص2008، الدار اجلامعية، إدارة التسويق، مدخل معاصرحممد عبد العظيم أبو النجا، 1
2Philip kotler et d'autre, marketing management, 15 édition, 2016, p182. 
3debough marie, Camille et al, pratique du marketing, édition, 2004,p18. 

 .02،ص2020، من منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية،سلوك املستهلكرانية اجملين ونرميان عمار، 4



 سلوك املستهلكو تسويق األخضر للالنظري  اإلطاراألول:  فصلال

26 

تفيد املستهلك من خالل إمداده بكافة املعلومات والبيانات اليت تساعده يف اختاذ قرارات شرائية ناجحة ومتكنه  -
 ه اليت تتوافق مع قدراته الشرائية وميوله وأذواقه.من إشباع حاجات

تقدم للمستهلك التسهيالت يف حتديد احتياجاته ورغباته وحسب األولويات اليت حتددها موارده املالية من جهة  -
 .1و ظروفه البيئية )األسرة، اجملتمع( من جهة أخرى

 وتساعده على معرفة اإلجابة على األسئلة التالية:متكن املستهلك من فهم ما يتخذه يوميا من قرارات شرائية،  -

 .2ماذا يشرتي؟وملاذا يشرتي؟ -

 . 3تفيد يف توفري املنتجات اليت يرغب هبا املستهلك وباملوصفات املرجوة -
 :ب/أمهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة لرجال التسويق ومسئويل املؤسسة

االسرتاجتيات التسويقية اليت ال تتم بدون الوصول إىل  تساعد دراسة سلوك املستهلك رجال التسويق يف تصميم -
 .4التفهم الكامل لسلوك املستهلك

االستجابة السريعة للتغريات اليت حتدث يف حاجات ورغبات املستهلكني، الن حاجات املستهلكني يف تغري  -
 ها كمالية اليوم تصبح ضرورية غدا.مستمر إذ أن احلاجة اليت يعترب 

 مستمرة تتماشى وتطلعات املستهلك. يت تقدمها املؤسسة من خالل إدخال تعديالتتطوير املنتجات ال -
التعرف على أثر التفاعل واحتكاك الفرد جبماعات عديدة، فمن خالل دراسة سلوك املستهلك تتمكن املؤسسة  -

 يه وعلى عملية اختاذ قرار الشراء.من حتديد اجلماعات املرجعية للمستهلك واليت تؤثر عل
منتجاهتا بطريقة تتماشى مع حدود املستهلكني الشرائية حيث أن جناح املؤسسة مرهون بدراسة املؤشرات  تسعري  -

 ملستهلك كدخله و قدرته الشرائية.االقتصادية  على ا

 تساعد يف حتديد املزيج التسويقي املناسب. -
يتمكن مسئولو املؤسسات  تساعد دراسة سلوك املستهلك من معرفة وسائل االتصال األكثر تأثري عليه، وهبذا -

 بتوجيه رسائلهم االتصاالتية إىل املستهلك.
تسمح مبعرفة املشرتيني احلالني واحملتملني والبحث عن كيفية التأثري عليهم و جعلهم يتصرفون بطريقة تتماشى مع  -

 .  5أهداف املؤسسة

                                                                 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية، التسويقي للمؤسسة على اختاذ قرار الشراء من طرف املستهلك تأثري مزيج االتصالأمساء طييب، 1
 .07، ص2016/2017ختصص تسويق دويل، جامعة تلمسان، السنة اجلامعية

دمة لنيل شهادة الدكتوراه ختصص اقتصاد وتسيري مؤسسة جامعة ، رسالة مقدور التسويق األخضر يف توجيه سلوك املستهلكني حنو محاية البيئةمسية عمراوي، 2
 .111،ص2016_2015حممد خيضر بسكرة، السنة اجلامعية

، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم التجارية، ختصص تسويق، جامعة قسنطينة، السنة سلوك املستهلك اجتاه املنتجات املقلدةراضية لسود، 3
 .08،ص2009_2008اجلامعية

 .07أمساء طييب، مرجع سابق، ص4
 .08، مرجع سابق، صراضية لسود5
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 خصائص وأنواع سلوك املستهلك: ثانيا. 
 خصائص سلوك املستهلك: 

عاريف اليت أعطيت له إال أن هناك وجهات نضر الباحثني يف جمال سلوك املستهلك، ورغم اختالف الترغم اختالف 
 : 1جمموعة من اخلصائص اليت يقر املختصون بأهنا متيز سلوك املستهلك وهي كالتايل

تتحكم  العوامل اخلارجية، حيث أن املستهلكا عن تفاعالت العوامل الداخلية و إن سلوك املستهلك يكون ناجت -
 كالثقافة على سبيل املثال.التعلم مثال باإلضافة إىل قوى خارجية  به قوى داخلية كالشخصية و 

إن سلوك املستهلك ماهو إال تصرف يقوم به الفرد لشراء منتج ما، حيث انه جمموع األفعال اليت يقوم هبا من  -
 .اجل اختيار مايالئمه من منتجات قادرة على إشباع حاجاته ورغباته

سلوك أو تصرف إنساين البد أن يكون ورائه دافع أو سبب، حيث البد من وجود قوة حمركة داخلية تدفع كل  -
 الفرد إىل القيام بفعل ما.

 إن سلوك اإلنساين نادرا ما يكون نتيجة لدافع واحد بل هو يف اغلب احلاالت حمصلة من عدة دوافع.  -
ن خالل قيام الفرد بتصرف معني يسعى للوصول إىل إن سلوك اإلنساين سلوك هادف وغري عشوائي، إذ انه م -

 هدف ما.
 إن سلوك اإلنساين سلوك ليس منعزل بل يرتبط بأحداث سابقة وأخرى الحقة.  -
 السلوك اإلنساين سلوك متنوع أي أن سلوك الفرد يظهر يف صور متعددة حىت يتالءم مع املوقف الذي يواجهه.  -

 أنواع سلوك املستهلك: 

 :2ميكن التمييز بني ثالثة أنواع للسلوك الشرائي للمستهلك     
)السكر،  حيدث عندما يقوم املستهلك بشراء منتجات منخفضة االرتباط سلوك الشراء الروتيين)البسيط(: -

 ..(.امللح، السجائر
وهو عبارة عن تصرفات الناجتة عن سلوك الشرائي احملدود ملنتجات ذات عالمة غري  السلوك الشرائي احملدود: -

 معروفة ولكن ضمن فئة سلعية مألوفة.
هو عبارة عن التصرفات الناجتة عن شراء منتجات ألول مرة مبعد ارتباطي عايل  السلوك الشرائي املكثف: -

ئي مكثف وذالك جلمع املعلومات من عدة مصادر ومقارنة ضمن عالمات غري مألوفة فتحتاج هذه املرحلة إىل سلوك شرا
 العالمات املختلفة قبل اختاذ القرار النهائي للشراء. 

 
 

                                                                 

 .06-05أمساء طييب، مرجع سابق، ص1
 .130-128، ص2009، عمان دار امليسرة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية مبادئ التسويق احلديثزكريا امحد عزام وآخرون، 2
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 أبعاد ومبادئ سلوك املستهلك: ثالثا. 
 أبعاد سلوك املستهلك: 
هو سلوك سريع التغري وغري مستقر مما جيعل إمكانية دراسته صعبة إال يف حاالت  دينامكية سلوك املستهلك: -

 .1سلع معينة، وبالتايل فانه ال ميكن تطبيق نفس اإلسرتاجتية التسويقية يف كل احلاالت وعلى كل املنتجات
النواحي اإلدراكية والشعورية والسلوكية  هناك تفاعل مستمر بنيحيث أن  التفاعل يف هذا السلوك: -

 للمستهلك، واألحداث لبيئية اخلارجية  ومن أجل فهم املستهلك جيب التعرف على ثالث عناصر أساسية هي: 
 يف ماذا يفكر املستهلك)عنصر اإلدراك والتفكري(؟ -
 مباذا يشعر املستهلك)عنصر التأثري والشعور(؟ -
 ماذا يفعل املستهلك)عنصر السلوك(؟ -

وميكننا القول أن اإلجابة على هذه األسئلة ليست سهلة فهي تستدعي دراسة خمتلفة اجلوانب املتعلقة بالسلوك 
 االستهالكي.

 مبادئ سلوك املستهلك: 
 إن كل سلوك البد وان يكون له دافع.  -
السلوك اإلنساين سلوك هادف مبعىن أن له غرض يهدف إليه والذي حيدد هذا الغرض هو حاجات الفرد  -

 ورغباته.
 اهر ومعروف.ك بشري بدون سبب وقد يكون السبب ظالسلوك اإلنساين عمل مستمر وال يوجد سلو  -
 السلوك ليس منعزل وقائما بذاته بل يرتبط بأحداث وعمليات تكون قد سبقته وأخرى تتبعه.  -

 كثريا مايعمل الالشعور على حتديد السلوك. -

 املؤثرة فيهمناذج دراسة سلوك املستهلك والعوامل : رابعا. 

 مناذج دراسة سلوك املستهلك: 
 : 2تعددت النماذج املتعلقة بدراسة سلوك املستهلك ومت تقسيمها إىل

هي النماذج اليت استندت إىل عامل أو عاملني أساسني يف اإلجراءات اليت تؤثر يف سلوك  النماذج اجلزئية: -
 .املستهلك، ومن مث يف قرار شرائه

: أول من نادى هبذه النظرية هو العلم االقتصادي ادم مسيث وقد جاء من بعده الفريد مارشال النموذج االقتصادي .1
تقوم نظرية مارشال وعلى أساس املنفعة احلدية حيث أن الفرد يف سلوكه يسعى إىل تعظيم منفعته وإشباع حاجاته 

                                                                 

 .111-110مرجع سابق، صمسية عمراوي،1
 .121-117سابق، صالرجع املنفس2
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لعة، وقد قامت نظريته على من خالل اعتماد النقود كمعيار لقياس درجة الرغبة واإلشباع املتحقق من الس
 االفرتاضات التالية:

 أن املستهلك يسعى دائما إىل تعظيم منفعته وإشباع حاجاته من خالل اقل ما ميكن دفعه من املوارد. -
 لديه معلومات متكاملة عن البدائل املتاحة من السلعة اليت يرغب يف إشباع حاجته منها.  -
  أن سلوكه االستهالكي دائما رشيد ومتعقل. -

 :النموذج النفسي .2

تقوم هذه النظرية على أساس أن الفرد ميكنه التعلم من خالل اعتياده على سلوك  النموذج التعليمي لبافلوف: -أ
 وعوامل معينة فتصبح بذالك عادة له، فقد وجد بافلوف آن هناك ارتباط وثيق بني التدريب وبني درجة االستجابة. 

تقوم نظريته على أساس دراسة نفسية الفرد وانعكاسات ذلك يف سلوكه، حيث يبني  النموذج النفسي لفرويد: -ب
بان هنالك ثالث أجزاء لنفسية اإلنسان هي)الالشعور أو العقل الباطن، الذات أو األنا، الذات العليا أو الشعور 

يف عملية الشراء، بل هناك وما ميكن االستفادة من هذه النظرية أن املستهلك اليعرب عن شعوره احلقيقي ، الظاهر(
مشاعر داخلية حياول أن حيققها بسلوك ظاهري وهناك من اعتربوا احلوافز احملرك األساسي للدوافع يف تفسري سلوك 

 املستهلك وتوجهت البحوث إىل جانب آخر وهي دراسة الشخصية اليت من خالهلا حتدد أبعاد الشخصية الفردية.    

بلن أن الفرد يقوم بشراء السلع إلشباع حاجاته ورغباته اليت تتأثر تأثرا كبريا يعترب في :النموذج االجتماعي -ج
باجملموعة اليت ينتمي إليها، وأوضح أيضا أن الفرد يرغب يف التطلع إىل األمناط السلوكية والعادات الشرائية اخلاصة 

وذج على عالقة الفرد باجملتمع مدى تأثره به، بالطبقات االجتماعية األعلى من اليت ينتمي إليها، ويتم الرتكيز يف هذا النم
 وكذلك دراسة جمموعات البشرية وكيفية تكوينها و نظم العمل فيها، والعالقات بني أفراد اجملموعة. 

 جاءت هذه النماذج بالعديد من العوامل املؤثرة يف السلوك املستهلك وهي كالتايل:  النماذج الشاملة: -
أن قرارات املستهلك ناجتة عن عملية أو إجراء ميكن تقسيمه إىل جماالت وحقول من يرى نيكوسيا منوذج نيكوسيا: .1

 .ليت تقسم بدورها إىل جمالت جزئيةالنشاط ا
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 .Nicosiaا نيكوسييوضح منوذج : 2شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ختصص اقتصاد وتسيري مؤسسة دور التسويق األخضر يف توجيه سلوك املستهلكني حنو محاية البيئةمسية عمراوي، املصدر:
 .120،ص،2015/2016جامعة حممد خيضر بسكرة، السنة اجلامعية

من املؤسسة لتكوين موقف لدى املستهلك حنو املنتج، اجملال األول من هذا النموذج يبدأ من الرسالة اإلعالنية الصادرة 
( من جمالني فرعني هي: خصائص املؤسسة وخصائص املستهلك، ويعترب قبول وفهم الرسالة عامال 1يتكون اجملال )

( هذا األخري 2مشجعا لتكوين االجتاه املناسب حنو السلعة و اخلدمة املعنية، ويصبح الجتاه بعد ذلك مدخال للمجال )
ذي يضم عملية البحث عن املعلومات وتقييم املنتج الذي قدم يف الرسالة باإلضافة إىل املنتجات األخرى املعروفة، ال

لبيع، مواقف وعلى هذا األساس يظهر حمفز خاص بالعالمة حتت تأثري جمموعة من العوامل )اإلعالن عند نقطة ا
 (.3الشراء)اجملال.( والذي أو ال يتحول إىل عملية وسلوكيات البائعني.

(، وتسمح هذه العملية بإثراء 4( إىل ختزين املنتج واستهالكه فيما بعد )جمال3وأخريا يؤدي سلوك الشراء )خمرج اجملال
(، وتؤدي هذه التجربة إىل تغيري خصائص املستهلك واستعداداته حنو املنتج واملؤسسة )جمال 4جتربة املؤسسة )خمرج جمال

لشراء من جهته يف زيادة معرفة املؤسسة لردود أفعال املستهلك حنو منتجاهتا، وموقف ، ويساهم سلوك ا(2فرعي
 املستهلك ميكن أن يصبح اجيابيا أو سلبيا بعد شرائه املنتج. 

 وهي: وفق هذا النموذج فان سلوك املستهلك يستند إىل ثالث إجراءات:منوذج اجنل .2

 اك املستهلك للمنبهات.إن معرفة وحتديد االحتياج يستند إىل إدر  املعرفة: -

 خصائص املؤسسة
 (1)جمال جزئي

 خصائص املستهلك
 (2)جمال جزئي

 :(1)اجملال
من مصدر الرسالة 
 إىل اجتاه املستهلك

 موقف رسالة تعرض

 البحث والتقييم

 )الدافع)احملفز 

 )النشاط)القرار 

 :(2)اجملال
عملية البحث 
وتقييم املنتج 
قبل اختاذ أي 

 .قرار
 جتربة

ك الاسته
 ختزين

 :(3)اجملال
 عمل الشراء

 سلوك الشراء
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 وذلك من اجل حتقيق التوازن املطلوب من خالل إشباع االحتياجات. التعرف على املشكلة: -
إن تقييم قرار الشراء سوف يقود إىل سلوك قادم الن السلوك السابق سيكون له تأثري على  نتيجة الشراء: -

سلوك املستقبلي، فإذا حقق قرار الشراء الرضا واإلشباع املطلوب للمستهلك فانه سوف يقوم بتكراره، أما إذا 
 ار جديد. مل يتحقق ذلك فانه سوف يقوم بالبحث عن املعلومات حول املشكلة ومن مث اختاذ قر 

ناقش هذا النموذج تلك النقاط اليت تؤكد و توضح أن املستهلك يتبع منهجا عقالنيا عند  :منوذج هوارد مسيث .3
اختياره لسلعة أو خدمة معينة، ويستخدم كذلك كوصف لسلوك املستهلك يف مرحلة اختياره للعالمات التجارية 

 : 1يلأقسام رئيسية كما هو موضح يف الشكل التا 04ويتكون من 
 .هوارد مسيثيوضح منوذج : 3شكل رقم 

 
 
 
 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه دولة يف علم النفس العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائريعلي لونيس،  :املصدر
 .65، ص2006/2007العمل والتنظيم، قسم علم النفس والعلوم الرتبوية و االرطوفونيا، جامعة قسنطينة السنة اجلامعية 

ية ونقصد هبا جمموعة املنبهات اهلامة واملوضوعية اليت تعرب عن خصائص السلعة أو اخلدمة والرمز املدخالت:  -
واليت متثل جمموعة من الرسائل ذات املصدر التجاري حول خصائص السلعة أو اخلدمة أما االجتماعية 

 فنقصد هبا املعلومات املقدمة من طرف اجملتمع. 
وهي جمموعة املتغريات والعوامل اليت تفسر وتوضح الطريقة اليت ميكن أن يستجيب هبا  املدخالت الداخلية: -

 يط.املستهلك ملنبهات احمل
وكون نابعة من احمليط االجتماعي للفرد املستهلك ويقصد هبا أمهية الشراء املؤثرة يف  املتغريات اخلارجية: -

اختالف بني املتغريات وجند ، البحث عن املعلومات الضرورية، الطبقة االجتماعية، الوسط االجتماعي..
اخلدمات املقدمة بشكل ذات داللة للمعلومات عن السلع و  املتغريات االجتماعية كوهنا ال تكوناخلارجية و 

 مباشر كما أن هلا تأثري على اجتاهات املشرتي ونيته يف الشراء.
 : وتضم االستجابات املرئية للفرد املستهلك، وقد تكون استجابات إدراكية معرفية أو سلوكية.االستجابات -

ن ثالث عناصر أساسية مؤثرة يف موك املستهلك يتكون يعترب من ابرز النماذج يف سل:منوذج الصندوق األسود .4
فهي  العوامل: االقتصادية واجلغرافية..، سلوك املستهلك أوهلا العوامل اخلارجية مثل املزيج التسويقي، وكذالك باقي

                                                                 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه دولة يف علم النفس العمل العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائريعلي لونيس، 1
 .66-65ص، 2006/2007والتنظيم، قسم علم النفس والعلوم الرتبوية و االرطوفونيا، جامعة قسنطينة السنة اجلامعية 

 متغريات خارجية

 

خمرجات أومنبهات  تخمرجا أوستجابات ا العملية الداخلية   
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تؤثر يف تفكري املستهلك وقراره، حيث أن تعبري الصندوق األسود تعبري جمازي عن املستهلك للداللة على انه 
صعب معرفة أو حتديد ما يف ذهنه، حيث تتم معاجلة املعلومات املستلمة وكذالك تتفاعل املؤثرات اخلارجية مع ت

وناتج هذا التفاعل يتمثل باختاذ قرار الشراء ، ..حلاجات والرغبات احملفزات، القيمالعوامل الداخلية للفرد مثل ا
 . 1ذلك املنتج وشرائه، أو عدم الرغبة وعدم القيام بالشراءوحتقيق االستجابة هذه األخرية قد تتوجه حنو الرغبة ب

 العوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك: 
 :2يتعرض املستهلك إىل مجلة من العوامل اليت تؤثر يف تصرفاته و توجه سلوكه حنو ما هو مطروح من سلع وخدمات  
  :العوامل الثقافية .1

تعترب الثقافة من احملددات الرئيسية حلاجات ورغبات األفراد وأمناط سلوكهم وهي تتعلق مبحاولة الفرد  الثقافة: -
تعترب جمموعة من املفاهيم اإلنسانية والقيم األساسية ومناذج اإلدراك ، كما لالنسجام مع الثقافة اليت ينتمي إليها

حبيث تنقل من جيل إىل جيل بصفتها حمددات وضوابط لسلوك  ،واالحتياجات واألمناط السلوكية اليت يكوهنا اجملتمع
 .ولكل طبقة أو جمتمع ثقافته اخلاصة به واليت تؤثر على سلوكه االستهالكي ،اإلنساين

: كل ثقافة تتضمن ثقافات جزئية أو فردية معينة يتمسك أفرادها بقيم ومعتقدات وعادات معينة الثقافة الفردية -
الثقافة الفردية على أهنا جمموعة من األشخاص الذين يؤمن أفرادها بنظام حمدد من القيم والذي  وميكن تعريف ،مرتبطة هبا

وتعتمد النماذج السلوكية اليت متيز الثقافات الفردية على عوامل  ،يقوم على خرباهتم احلياتية العامة ومكانتهم يف اجملتمع
)السود، البيض(  ة)الشيشان، الشركس..( اجلماعات العرفية..(اجلماعات القومي: اجلماعات الدينية )مسلم، مسيحيمثل

وعلى رجال التسويق التعرف على خصائص األفراد من حيث معدالت  )الوسط، الشمال، اجلنوب..(، اجلماعات العرقية
 االستهالك والدخل وكيفية التأثري عليهم من خالل احلوافز التسويقية.

وميكن تعريفها على أهنا التجانس النسيب لألقسام أو  ،أفراد اجملتمع يتم حتديدها من قبل الطبقة االجتماعية: -
حيث أن االنتماء  ،اهتمامات مشرتكة وبسلوك متشابه، ويشرتك أعضائها بقيم و املرتبة بشكل هرميو  األجزاء يف اجملتمع

خالل جمموعة من  بل من ،إىل احد هذه الطبقات االجتماعية ال حيدد بعامل واحد وليكن على سبيل املثال الدخل
وقد قسم علماء االجتماع الطبقات االجتماعية إىل ثالث طبقات  ،..والوضع املادي والوظيفةالعوامل مثل التعليم 

 رئيسية) العليا والوسطى والدنيا( فكل طبقة معينة مييل أفرادها إىل سلوك متشابه.

 :العوامل االجتماعية .2
مسيت باجلماعات املرجعية ألهنا تكون مبثابة أداة مرجعية لألعضاء الذين ينتمون إليها وهي  اجلماعات املرجعية: -

 جمموعة من األشخاص الذين يؤثرون بشكل مباشر أو غري مباشر على مواقف الشخص وعلى قيمه ومواقفه وسلوكه.

                                                                 

 .125مسية عمراوي، مرجع سابق، ص1
 .146_136، مرجع سابق، ص مبادئ التسويق احلديثزكريا امحد عزام وآخرون، 2
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دد القيم واملواقف األساسية للشخص تعترب األسرة ذات التأثري املباشر على سلوك الفرد الشرائي ألهنا حت العائلة: -
دميغرافية سلوكها االستهالكي كالعوامل الباألسرة وهلا تأثري على منطها و  إضافة لعوامل أخرى مرتبطة ،بشكل أساسي

 ...اخلواالقتصادية والدينية

يعترب الفرد عضوا يف العديد من اجلماعات أنفة الذكر حيث ميكن حتديد وضعه وموقعه من  األدوار واملكانة: -
 وجهة نظر الدور واملوقع اليت ميثلها يف هذه اجلماعات.

 :العوامل الشخصية .3
ترتبط عملية اختيار السلع واخلدمات بالفئات العمرية املختلفة أثناء حياة  دورة احلياة )مراحل العمر(: -

.( كما تؤثر كل من املراحل دورة حياة والفئات العمرية على السلوك الشرائي للفرد فعلى املراهقة، الشباب.فولة، الفرد)الط
 املسوقني اخذ هذه املراحل يف عني االعتبار. 

يوثر نوع العمل على السلوك الشرائي للفرد باختياره للسلع واخلدمات اليت حيتاجوهنا ومدى مالئمتها  الوظيفة: -
تستطيع الشركات ليت تكون هلا اهتمام مبنتجاهتم وخدماهتم و ئفهم، وحياول املسوقون حتديد اجلماعات الوظيفية امع وظا

 .ع لتلك اجلماعات املهنية احملددةأن ختصص بإنتاج السل

الوظيفية ميكن أن ات الفردية والطبقة االجتماعية و إن األشخاص الذين ينتمون ويشرتكون يف الثقاف منط احلياة: -
يكون هلم منط للحياة خمتلف عن األخر، ومنط احلياة يصف ويصور خصائص احلياة اليومية للناس ومجيع التفاعالت اليت 

) العمل، اهلوايات، يقوم هبا األفراد مع بيئته إلعطاء صورة شاملة، وميكن التعبري عن منط احلياة من خالل نشطات الفرد
 .( أو اهتماماته)املنزل األسرة..( أو اآلراء.  التسوق.

إن احلالة االقتصادية للشخص تتكون من الدخل القابل لإلنفاق وهنالك العديد من  احلالة االقتصادية: -
املؤشرات االقتصادية اليت تواجه الفرد لسلوك شرائي معني مثل الدخل وأسعار السلع والوضع االقتصادي العام من كساد 

 الك فان الشخص الذي حيتاج لشراء سلعة ما سيقوم بشرائها إذا كان لديه دخل قابل لإلنفاق.ورواج ولذ

سلوكهم الشرائي فكل شخص ادراكات املستهلكني و  إن الصفات الشخصية تؤثر الشخصية ومفهوم الذات: -
اليت تؤثر على ..( خصائص، االستقالليةمعتقدات، تصرفات، عادات، موعة مميزة من الصفات الشخصية )ميتلك جم

سلوكه الشرائي كما يستخدم العديد من املسوقني مفهوما أخر يرتبط مع نوع  الشخصية وهو مفهوم الذات واإلدراك 
 الذايت ويعد تطبيق تسويقي لنظرية الشخصية، فالبد من رجال التسويق فهم العالقة بني مفهوم الذات وملكية الشخص. 

 :العوامل النفسية .4
ي نقطة لوكيات باحلاجة فالشخص يتصرف ألنه يواجه حاجة معينة البد أن يشبعها، فهتبدأ الس الدوافع: -

الدافع هو القوة الداخلية أو احملرك الداخلي الذي يقود اإلنسان إىل سلوك معني لتحقيق حاجة البداية لكي تصبح دافعا و 
 غري مشبعة وتصبح احلاجة دافع عندما تثار. 
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قبل اختاذ قرار الشراء ويعترب اإلدراك هو العملية اليت يقوم الفرد من خالهلا  جيمع الشخص املعلومات اإلدراك: -
وبواسطتها اختيار تنظيم وتفسري املعلومات اليت يتعرض هلا لتشكيل صورة ذات معىن للعامل احمليط به، أو اكتشاف 

 لشراء لتحديد البدائل املتاحة.احملفزات بواسطة احلواس اخلمس، ويؤدي اإلدراك دورا رئيسيا يف عملية اختاذ قرار ا

ميكن تعريف التعلم على انه التغريات اليت حتدث يف سلوك الفرد نتيجة للخربة والتجربة  االستعاب والتعلم: -
املرتاكمة أو تغري يف أمناط السلوك احلالية، فالتعلم ينعكس على سلوك نتيجة لتفاعل املؤشرات واحلوافز وعوامل البيئة وكذا 

 ردود األفعال.

على السلوك الشرائي واختيار سلوك معني أو اختاذ موقف اجتاه تؤثر املعتقدات واآلراء  :املواقفاملعتقدات و  -
سلعة ويتم تشكيل هذه املعتقدات بناءا على املعرفة احلقيقة أو ما يسمى الصورة الذهنية للمنتجات، أما املواقف فهي 

 ابيا. عبارة عن وجهات نظر وهي أحاسيس وتقييمات وميول الفرد اجتاه هدف أو فكرة واليت تكون سلبا أو اجي
 

 .سلوك املستهلك األخضراملطلب الثالث: 
الشك أن أهم األهداف اليت يسعى رجل التسويق لتحقيقها هي إشباع حاجات ورغبات املستهلكني وبالتايل حتقيق 
رضاءهم ووفائهم، ولن يتأتى له هذا، إال بعد أن يتعرف أمت املعرفة على املستهلكني الذين يتعامل معهم ويتعرف على 
مميزاهتم وخصائصهم، والعوامل املؤثرة عليهم، ومع تطور اجملتمعات وظهور أمناط وأفكار استهالكية حديثة تغريت معها 

البيئة وتوسع أنشطتها أدى إىل منو الوعي االستهالكي وظهور فزيادة منظمات محاية املستهلك و  الفلسفة التسويقية،
ة للبيئة ويربط إشباع حاجاته ورغباته باملنتجات اخلضراء، فاملستهلك املستهلك األخضر الذي يستهلك املنتجات الصديق

حتول من استهالك املنتجات املضرة بالبيئة واىل استهالك املنتجات اخلضراء، وهي الفرصة اليت يسعى املسوقون الستغالهلا 
 شرائية.  من خالل تقدمي املنتجات اليت تتناسب مع حاجات ورغبات املستهلكني اخلضر وعاداهتم ال

  :مفهوم سلوك املستهلك األخضرأوال: 
 جاءت عدت تعاريف لسلوك املستهلك نذكر منها ما يلي:

عرف على انه: "الشخص الذي يف سلوكه االستهالكي حياول بوعي أن يكون له تأثري حمايد أو اجيايب على  -
 .1األرض وبيئتها وسكاهنا"

بالبيئة وملتزما بالقضايا اليت تتناوهلا، وله االستعداد للتحول من كما عرف أيضا: "ذلك الفرد الذي يكون مهتما  -
 .2منتج ألخر حىت إذا استلزم األمر الن يدفع سعرا أعلى يف سبيل احلصول على سلع صديقة للبيئة"

على انه:"استعمال املنتجات اليت تشبع احلاجات والرغبات األساسية وتسهم يف حتسني  1994عامعرفه أسلو  -
 .3ياة مع التقليل من استخدام املوارد السامة والنفايات وامللوثات"نوعية احل

                                                                 

1ken peattie, environmental marketing management meeting the green challenge , Pearson edition1995,p154. 

 .209، حاالت دراسية، دراسات سابقة، مكتبة اجلامعة، الطبعة األوىل، الشارقة، صقاتاسرتاجتيات التسويق األخضر، تطبيثامرالبكري، 2
 .2017، 05،  جملةميالف لبحوث والدراسات، العدد السعر األخضر وأثره على قرار الشراء لدى املستهلك النهائيالياس شاهد وآخرون، 3
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انطالقا من التعاريف السابقة ميكننا إعطاء تعريف شامل: جمموعة من التصرفات اليت تدفع الفرد حنو تفضيل املنتج يف 
واآلراء اليت حيملها هؤالء خصائص البيئية عن غريه هذه التصرفات نابعة من جمموعة من املتغريات يف مقدمتها األفكار 

 األفراد واليت تدفعهم حنو ذالك السلوك.

  :أبعاد سلوك املستهلك األخضرثانيا. 

القضايا املختلفة يرتبط الوعي لدى املستهلك باملعرفة البيئية اليت ميتلكها جتاه الوعي البيئي لدى املستهلك: -
وميكن وضعها تبعا ملدى العلم باملشكالت البيئية املوجودة حاليا مع احملافظة عليها فاملعرفة البيئية متباينة حيال البيئية و 

العلم أن القضايا البيئية هي من أكثر القضايا املعاصرة اليت اختذت حيزا كبريا يف عصرنا احلايل، وألسباب متعددة يقفز يف 
كن تعريف الوعي البيئي على انه مقدمتها االتساع يف حجم التلوث البيئي احلاصل يف عموم كافة أحناء العامل وعليه مي

 .1مدى معرفة تأثري السلوك اإلنساين على البيئة والوعي البيئي هو األساس املعريف القائم على املعرفة احلسية أو املادية
بعد إدراك املستهلك للمنتج تلك العملية اليت من خالهلا خيتار الفرد وينظم ويفسر  إدراك املستهلك للمنتج: -

 صورة متماسكة وفعالة مع العامل احمليط به وعليه فان مستوى اإلدراك خيتلف من فرد آلخر لذا فان املسوقني املنبهات  يف
لذا  ..(ودة، السعر، العالمة التجارية)اجل يهتمون بكيفية إدراك واستجابة املستهلكني للمنتجات من اجلوانب املختلفة

إىل سلعهم لتقدمي مثابرات كافية عن مستويات التأقلم السابقة جيب على رجال التسويق الذين يبتغون لفت النظر 
 للمستهلكني حىت يضمنوا جذب انتباههم مث حتقيق إدراكهم للمنتج اجلديد.

التعلم من وجهة نظر تسويقية هو اخلربة العملية اليت يكتسبها املستهلك من خالل  مستوى التعلم للمستهلك: -
 علم للمستهلك باجلانب التسويقي مع العناصر الرئيسية اليت يتكون منها واليت تتمثل يفشرائه أو جتربته للمنتج ويرتبط الت

)الدوافع واألسباب، االستجابة والتعزيز( فالدوافع تكمن يف تصميم املستهلك وهي نتيجة الرغبات امللحة لدية أما فيما 
دفع املستهلك حنو الشراء من عدمه واالستجابة خيص األسباب فيمكننا اعتبار أن )السعر، الرتويح، املنتج( هي أسباب ت

املؤثر ويتم تعزيز موقف املستهلك جتاه املنتج بعملية الشراء فهذا األخري هو مكمل هو تفاعل املستهلك مع احملفزات و 
 بكل ما سبق ومؤشر اجيايب الستجابة املستهلك وحتقيق التعلم. 

للمستهلك "دخل املستهلك" والذي يعد أهم العوامل الوضع االقتصادي  احلالة االقتصادية للمستهلك: -
املؤشرة يف اختيار الفرد ملنتجاته حيث تنبه املسوقون الذين يعملون يف جمال تسويق املنتجات اخلضراء واليت متتاز بارتفاع 

دى تأثريه على نسيب يف أسعارها قياسا بالسلع التقليدية إىل األمور املتعلقة بالدخل واإلنفاق واملستوى املعيشي، وم
قرارات الشراء املتحققة من قبلهم وبالتايل فهم ومتابعة لقدرات املستهلك الشرائية، والعمل على توافقها مع أسعار 
املنتجات اخلضراء اليت يقدموهنا هلم على الرغم من وجود العديد من الدراسات اليت أشارت إىل استعداد املستهلك لدفع 

 سلع اخلضراء. سعر اعلي من اجل احلصول على

                                                                 

، متطلبات لنيل شهادة املاجيسرت، كلية التجارة، ختصص إدارة أعمال، حنو املنتج األخضرأثر التسويق األخضر على سلوك املستهلك حنان حتسني األغا، 1
 .44-42،ص 2017اجلامعة اإلسالمية غزة، السنة اجلامعية 
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املنافع املدركة هي جمموع املنافع الوظيفية واالجتماعية والشخصية واخلربة  املنافع املدركة من املنتج األخضر: -
حيث يلعب البائع دورا هاما يف حتسني الصورة الذهنية  عند شراء السلعة،املكتسبة اليت يتوقع املستهلك احلصول عليها 

يشري معىن املنفعة إىل قدرة السلعة أو اخلدمة على إشباع حاجة أو رغبة معينة لدى عند املستهلك لشراء السلعة، و 
املستهلك ويتوقف حتديد السعر على قيمة السلعة بالنسبة للمستهلك اليت تعين ما يتوقعه من منفعة تعود عليه من 

 استهالكها هلا.
االجتماعية على سلوك املستهلك الشرائي  هو تعبري عن تأثري الظواهر التأثري االجيايب على سلوك املستهلك: -

..اخل، ويظهر هذا التأثري بأشكال زمالء سواء يف العمل أو الدراسةواملتمثلة يف الغالب األسرة، األصدقاء، اجلريان أو ال
يالت الفرد يؤدي التفاعل املستمر بني اجملتمع والفرد إىل تشكيل تفضإىل الثقافة اجملتمعية السائدة و متفاوتة تبعا خمتلفة و 

الشرائية واالستهالكية بصورة تتالءم مع القيم اجلوهرية للمجتمع فتتحدد تبعا لذالك أنواع املنتجات اليت يقبل أو يعتاد 
 اجملتمع بشرائها أو استهالكها.

يعيش العامل أزمة دائمة يف الطاقة وكيفية احلصول على مصادر تلك الطاقة وما  الطاقة املتجددة اخلضراء: -
عليها من أثار سلبية متعددة االجتاهات تتمحور يف جوهرها حنو األفراد بالبيئة، فكانت االجتهادات الفكرية  يرتتب

والتطبيقية لتبنيي مفهوم التسويق األخضر هو البحث لتقدمي منتجات صديقة للبيئة تتوافق مع توجهات املستهلك 
 وسلوكه االستهالكي األخضر.

 
  :سلوك املستهلك األخضرالعوامل املؤثرة يف ثالثا. 

 :1تتمثل عوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك األخضر فيما يلي
 العوامل الثقافية:  .1

 البيئية واألنظمة الطبيعية البيئة ختص وعالقات مفاهيم وقائع، حول عامة معرفة" أهنا:تعرف على  :املعرفة البيئية -

 اخلضراء، اتيالسلوك جتاه حمفزين سيكونون البيئية باملشاكل معرفة لديهم الذين املستهلكني فإن املعرفة جمال ويف"، البارزة

 احملاوالت من عدد على علقا قد 1994سنة  Martin and Simintiras فإن ذلك ومع إثباهتا الصعب من العالقة هذه

 األشخاص أغلب أن Kempten et al وفشل يف حتديد أي رابط، كما الحظ  والسلوك البيئية املعرفة بنيالرابط  لفحص

 Rokicka، يف حني يرى كل من بيئيا مسؤولة بطريقة يتصرفوا حىت البيئية املشكالت حول كاملة معرفة لديهم ليست
، يف حني أحسن للبيئة صديقة تياسلوك عنه ينجم البيئية املعرفة من عالية درجة بلوغ إىل الوصول أن وجد Mostafaو

 الشراء املنتجات اخلضراء. يف املستهلك نية على بارز أثر هلا البيئية املعرفة أنوجد األخر 
 سلوك أما أقل، بتكلفة الشخصية املنفعة لتحقيق العامة احلالة يف املستهلك سلوك يتوجه القيم الثقافية البيئية: -

 بيئة مثال ( بأكمله اجملتمع منها يستفيد مستقبلية بتوجهات ولكن آنية لذة أو منفعة حتقيق إىل فيتوجه األخضر املستهلك

                                                                 

 .132-130، مرجع سابق، ص دور التسويق األخضر يف توجيه سلوك املستهلكني حنو محاية البيئةمسية عمراوي، 1
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 عالقة هلا ،السياسية والقيم األخالقيات للفرد، الثقافية القيم مثل املستهلك وقيم توجهات فإن اإلطار هذا ويف ،)أنظف

 توجهات أن إال، الصحي الغذاء شراء  مع والتصرفات الشخصية القيم بني العالقة األحباث أثبتت فقده، بتصرفات وطيدة

 ومقاييس شروط أن كما الثبات بعدم تتميز )البيئة حترتم اليت املنتجات تفضيل مثل(األخضر املستهلك وسلوك القيم

 الفرد نظرة حتدد بارزة قوى تعترب الثقافية القيم فإن Schiffman & Kanuk ووفقا ألخرى، ثقافة من ختتلف السوق

 التوجهات فإن Kluckhohn & Strodtbeckوفقا  أفعاله على وتؤثر جمتمعه أفراد كل مع فيها يتشارك واليت للعامل،

 ويتصرف يفكر اليت الطريقة على التأثري عنها ينجم االختالفات وهذه ألخرى، ثقافة من ختتلف أساسية أبعاد هي القيمة

 بالفرد اهتمامها مدى املستقبل، أو املاضي حنو الثقافة هذه توجه مدى حتدد األبعاد هذه الثقافة، هلذه املنتمنيفراد األ هبا

 أو األنثوي.  الرجويل العنصر حنو توجهها مدى وكذا اجلماعة، أو
 العوامل االجتماعية: .2

 أنفسهم، اجملتمع أعضاء قبل من حرائش عدة إىل اجملتمع تقسيم أو تصنيف عن عبارة هي الشرحية االجتماعية: -

 االجتماعية الشرحية أن القول وميكن نفسها، االجتماعية اخلصائص ميتلكون الذين راداألف من جمموعة عن عبارة هي أو

 من أعداد توصلت وقد، املنتجات بعض طلب حنو توجهاهتم يف وتؤثر واالدخارية اإلنتاجية راداألف توجهات يف تؤثر

 اجنذابا شرائح ال أكثر ميثلون ما غالبا هم األعلى االجتماعية شرائحال أن إىل األخضر التسويق مبدخل اخلاصة البحوث

 .ضراءاخل للمنتجات
 وجتدر وسلوكهم األفراد اجتاهات على مباشر غري أو مباشر تأثري متتلك اليت هي تلك اجلماعات املرجعية: -

 ال لكنه معينة مبجموعة يعجب قد أنه إذ هبا، يتأثر حىت اجلماعة تلك من فردا يكون أن حيتاج ال الفرد أن إىل اإلشارة
 سلوك على املرجعية للجماعات االجتماعية املعايري تأثري سةرابد Minton et Ros، ويرى كل من  هلا االنتساب يستطيع

 البحث وسلوك املنتجات خملفات تدوير إعادة سلوك خاصة بينهما معنوية عالقة وجود إىل وتوصال اخلضر املستهلكني

 راء.اخلض باملنتجات املتعلقة املعلومات عن
 عام بشكل سلوكه على تؤثر اليت املرجعية اجلماعات أوىل وتعترب الفرد، إليها ينتمي اليت اجملموعة هي :األسرة -

 الباحثني من بالكثري أدى امم اجملتمع، يف أمهية األكثر االستهالكية املؤسسة وهي خاص، بشكل رائيالش وسلوكه

 د فيها.فر  كل يلعبها اليت األدوار ملعرفة حماولة يف هبا االهتمام إىل واملختصني
 :العوامل النفسية .3

: وهو حاجة معينة تضغط على شخص ما تدفعه حنو سلوك معني إلرضاء تلك احلاجة، ومع ذلك فان الدوافع -
األفراد خيتلفون بعضهم عن بعض يف ترتيب تلك احلاجات وهنا يربز الفرق اجلوهري بني املستهلك االعتيادي واملستهلك 

نتجات اخلضراء منتجات كمالية أو ترفيهية، بينما يرى املستهلكون اخلضر األخضر، الن عددا من املستهلكني يعدون امل
 حاجات أساسية ال ميكن االستغناء عنها.
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ل : يف جمال التسويق يهتم املسوقون بكيفية إدراك واستجابة الزبائن للمنتجات من جوانب خمتلفة مثاإلدراك -
غالبا ما يندفعون يف سلوكهم االستهالكي هذا سبب إدراكهم ..( وان غالبية املستهلكني )اجلودة، السعر، وصورة املنتج

 .1العايل ملشكالت البيئة واملوارد وضرورة احلفاظ عليها
: إن معظم السلوكيات البشرية ميكن تعلمها فنظريات التعلم  تؤمن بان التعلم ينتج عن تفاعل احلوافز أو التعلم -

ميكن القول أن نظريات التعلم توجه املسوقني إىل إمكانية زيادة الطلب املؤثرات، املسببات، االستجابات والتعزيز. وهنا 
على منتج معني عرب دعمه حبافز قوي واستعمال مسببات التحفيز وتقدمي تعزيز اجيايب لذالك املنتج، وبعبارة أخرى فان 

ستجابة لذالك اهلدف التعلم يف املفهوم التسويقي يرتكز على وجود هدف لدى الفرد يسعى لبلوغه، ومن مث حتقق ا
 واخلطوة األخرية تكون يف حتقيق اهلدف وتعزيز املعرفة أو التعلم لدى الفرد. 

: إن االعتقاد هو عبارة عن فكرة مفصلة حيملها الشخص خبصوص شيء ما، فاالعتقادات العامة االعتقادات -
 ام واالكرتاث. لدى األفراد قد تدفعهم حنو الدفاع عن البيئة واحلفاظ عليها، أو عدم االهتم

 :العوامل الشخصية .4
: فيما خيص االستهالك األخضر فان الشباب واملراهقني من أكثر الزبائن احملتملني للمنتجات اخلضراء، العمر -

ويعود ذالك للقيم اخلاصة باحرتام الطبيعة وإعادة استعمال املواد، ولكن ذلك ال ينفي من احتمالية توجه الفئات العمرية 
جات، فكبار السن مثال يبحثون يف معظم األحيان عن منتجات ال تضر بالصحة ويتبعون سلوكيات حنو هذه املنت

 استهالكية تنسجم مع هذا التوجه، حرصا منهم على احلفاظ على سالمة وصحة آسرهم وأنفسهم.
 إىل أن يرى البعض أن املرأة أقوى : يف دراسة اثر اجلنس يف سلوك املستهلك األخضر انقسم الباحثنياجلنس -

توجها حنو البيئة حبكم تركيبتها النفسية العاطفية، ومسؤوليتها األسرية، بينما يرى آخرون أن الرجل أقوى توجها حبكم 
 توجهاته السياسية واالجتماعية. إال أن الرأي الغالب هو زيادة عدد املستهلكني اخلضر من النساء والرجال.  

الدخل أمهية كبرية يف جمال التسويق األخضر، الن املنتجات اخلضراء يف معظم األحيان تكون  : ميتلكالدخل -
بأسعار اعتلى ولو بنسبة قليلة، وهذا ما دفع الباحثني يف هذا اجملال إىل االهتمام بأثري عامل الدخل على السلوك 

دفع املستهلكني حنو شراء املنتجات اخلضراء االستهالكي األخضر، من حيث قوة تأثريه من عدمه مقارنة بعوامل أخرى ت
 حىت وان كان دخلهم منخفض نوعا ما.

: إن اختالف مستوى التعليم قد خيلق زيادة يف الطلب على بعض املنتجات من قبل فئة معينة، فمثال التعليم -
 ثر من غريهم. املتعلمون قد يكونوا مهتمني بشكل اكرب بشراء املنتجات اخلضراء أو ذات اخلصائص البيئية أك

 
 

                                                                 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف مدرسة الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، األخضر يف حتقيق التنمية املستدامة دور التسويقناصر بوشارب، 1
 .36 -34، ص2008/2012ختصص إدارة أعمال والتنمية املستدامة، جامعة سطيف، السنة اجلامعية 
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 :العوامل السيكوغرافية .5
يعد الوعي البيئي احد الدوافع أو العوامل األساسية املؤثرة يف سلوك املستهلك وتدفعه إيل تبين  االهتمام البيئي: -

مدخل التسويق األخضر، على أساس امتالك الفرد للوعي البيئي وقناعته بذالك ستدفعه بشكل كبري حنو تأكيد هذه 
فكار الكامنة، حبيث يشري هذا العامل إىل مدى اهتمام القناعة عرب السلوك الشرائي املتبع والذي يعترب النتيجة الظاهرة لأل

 األفراد بالبيئة ومشاكلها وضرورة احلفاظ عليها ومحايتها.  
إن هذا العامل أو املتغري يشري إىل اهتمام الفرد ببقية األفراد أو أعضاء اجملتمع وتضمينه  االجتماعية: ملسؤوليةا -

، ألنه يضع دائما أولوية عدم اإلضرار ببقية فراد اجملتمع احمليطني به عند قيامه هذا االهتمام يف عاداته وسلوكه االستهالكي
باستعمال أو استهالك منتج معني، وهذا يشتمل على اهتمامه بطريقة صنع املنتج وتركيبته والنتائج املرتتبة على استعماله 

 .فال يسبب أي ضرر لألفراد اآلخرين
رهفا مبسؤولية االجتماعية، دائما ما يكون ذو نظرة واسعة األفق حبيث انه ال وهكذا فان الفرد الذي ميلك إحساسا م

 يقدم مصلحته الذاتية على مصلحة اجملتمع أو األفراد احمليطني به.

  :سلوك املستهلك وعالقته بالتسويق األخضررابعا. 
 التسويقي باملزيج األخري هذا عالقة حتديد خالل من املستهلك وسلوك األخضر التسويق بني العالقة توضيح ميكن   

 :1يلي كما

 املستهلك سلوك يف والتأثري األخضر املنتج: 
 بأن يقرون املستهلكني من %30 هناك فإن 2010 سنة Young, Hwange, McDonald, Oatesوفقا لكل من 

 خالل البيئية الناحية من سليمة املائية، املوارد على احلفاظ يف تساعد طاقويا، فعالة تكون أن جيب ءرااخلض املنتجات

 للمستهلك ئياالشر  راقر ال على ؤثري قد املنتج يتضمنها اليت املضرة املكونات ،تصريفها أو استعماهلا ،اتصنيعه عملية

 2009  جوان يف أجريت دارسة ويف .راخلض املستهلكني رغبات لتلبية بيئيا صديقة منتجات إلنتاج املصنعون يتجه لذلك
 بوجود واعون وهم سنة 65 و 18 بني االستجواب أفراد األمريكية، املتحدة الواليات يف أخضر مستهلكا 520 على

 تقلل اليت تلك: هيراد األف هلؤالء بالنسبةضراء اخل فاملنتجات ةراسالد هلذه وفقا قبل، من بشرائها وقاموا خضراء منتجات

 أجريت وقد طبيعية( مواد أو عضوية مواد من مكونة تدويرها، معاد فعالة، بطريقة طاقة تستهلك إمالبيئة )ا على األثر من

 أن فوجد( واألثاث األدوية التجميل،، مواد األغذية،): املنتجات طبيعة حول راسةالد وهذه مستهلكا، 60 على دراسة

  .واألدوية التجميل مواد خيص فيما وجزئيا للبيئة، الصديقة باألغذية متاما واعون املستهلكني أغلبية
 حتديد إىل باإلضافة تنافسية، ميزة تكسبهاراء خض منتجات تطور أن املؤسسات على البد أنه القول ميكننا وهبذا

 .معها لتتوافق منتجاهتا وتعديل البيئية املستهلكني اهتمامات
 

                                                                 

 .154-152مسية عمراوي، مرجع سابق، ص 1
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 املستهلك سلوك يف والتأثري األخضر التسعري: 
 األسعار إسرتاتيجية املؤسسات أغلب وتستعمل املستهلك، لدخل وفقا خيتلف السعر أثر فإنYeow و Rashadحسب 

 السوق، يف تنافسية ميزة املؤسسات ختلق احلالة هذه ويف للبيئة صديقة منتجات شراء على املستهلكني لتشجيع املخفضة

والشكل،  اخلصائص، ،)النوعية(اجلودة يف االختالف حتقيق املؤسسات على جيب راسع أعلى املنتج كان إذا ما حالة ويف
 وان املنتجات، هذه اقتناء على لتشجيعهم املستهلكني متناول يف يكون أن جيب األخضر املنتج سعر بأن القول وميكننا

 استعداد على يكون حىت للمنتج البيئية اخلصائص عن ناجتة بأهنا املستهلك تعريف من بد ال سعرية زيادة هناك كانت

 .لدفعها
  املستهلك سلوك يف والتأثري األخضرالتوزيع: 

قراره  على التأثري تستطيع حىت )متناوله يف (للمستهلك مناسبا اسرتاتيجيا مكانا ملنتجاهتا تعطي أن املؤسسات على جيب
 ما على ركزت B&G مؤسسة ،السوق يف اجلديدة اخلضراء للمنتجات متوقع حتقيق يف ينجحون وقنيسامل وأغلبية الشرائي،

 وسائل حتركات عدد من التخفيض) :مثل البيئية الفوائد عياتر  سياساتو  أسس ووضع ،"املركزي التوزيع" بربنامج يسمى

حبيث تعد  "البيئي التميز" جائزة على حصلت وبذلك (التلوث من للتقليل البنزين استهالك من التخفيض وكذا النقل،
 املدى على اإلنتاج مستوى من رفع منتجاهتا على طلبهم فإن لذلك نتيجة املستهلك لدى متميزة مكانة هلاهذه املؤسسة 

 . الطويل
 املستهلك سلوك يف و والتأثري الرتويج األخضر: 

 جتار هبا يروج طريقة أحسن أن يعتقدون األوروبيني من %30 فإن غالوب منظمة طرف من املعد األورويب للتقرير وفقا

 ضراءاخل للمنتجات الرتويجو  املنتجات من النوع هذا حول أكثر معلومات إعطاؤهم هي ضراءاخل للمنتجات التجزئة

 راء.اخلض املنتجات إجياد على يساعد املستهلك ذلك فإن وبالتايل ،راءخض بدائل بوجود الوعي رفع يف يساهم
 البيئية املشاكل بني املستهلكني يربطون جعل يف ينجح أن هو األخضر لالتصال بالنسبة االتصالية التحديات أبرز وأحد

  ).والنتائج األسباب( واالجتماعية
 باملنتج، ومتفردة للتعريف إبداعية طرق باستعمال للمسوقني تسمح تسويقية إسرتاتيجية األخضر اإلعالن ويعترب   

 سلوكهم على التأثري إىل اإلعالن باإلضافة هلم يوضحها اليت املشاكل على يركز املستهلك جتعل القوية اإلقناعية الرسالة

 .الشرائي
 منتجاهتا كطريقة لتقدمي اجلرائد أو اإلعالم وسائل طريق عن األخضر اإلعالن املؤسسات بعض اختارت وقد

 تشجيعهم خالل من الشرائي للمستهلكني السلوك على التأثري األخضر اإلعالن هدف ،بيئيا املسئولني للمستهلكني

 .الشرائي لسلوكهم اإلجيابية اآلثار حنو اهتمامهم وتوجيه بالبيئة، مضرة غري شراء منتجات على
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 .التطبيقية األدبيات :الثاين املبحث

 .وحتليلها وصفها من خالل واألجنبية العربية السابقة للدراسات سنتطرق املبحث هذا يف

 .العربية الدراسات :األول املطلب

، حنو املنتج األخضرأثر التسويق األخضر على سلوك املستهلك  بعنوان حنان حتسني األغادراسة ل:  .1
 .2017متطلبات لنيل شهادة املاجيسرت، كلية التجارة، ختصص إدارة أعمال، اجلامعة اإلسالمية غزة، السنة اجلامعية 

إلسالمية اإلداريني هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع املزيج التسويقي األخضر كما يدركه العاملني باجلامعة ا
، والكشف عن هاهتم وسلوكهم حنو املنتج األخضر، واجتاباملنتج األخضر، وثقافتهم البيئيةواألكادمييني، ومستوى وعيهم 

استخدمت  ، ولتحقيق أهداف الدراسةحنو املنتج األخضر يف قطاع غزةأثر التسويق األخضر على سلوك املستهلك 
موظفا  280 يعها على عينة بلغت، مت توز دراسة األساسية عبارة عن استبانه، وكانت أداة الاملنهج الوصفي التحليلي

صت الدراسة إىل جمموعة من خلو  ،264 ة اإلسالمية بغزة ، فاستجاب منهموموظفة من اإلداريني واألكادمييني باجلامع
ل املنتج األخضر باملرتبة األوىل، مث ، وجاء جماتسويقي األخضر جاعت بنسبة مرتفعةالنتائج أمهها أن واقع عناصر املزيج ال

، ستهلك باملنتجات اخلضراء متوسطة، وتبني أن مستوى وعي املمث جمال املكان، وجاء أخرية جمال التسعري ،ويججمال الرت 
، وتبني أن سلوك دة حنو املنتجات اخلضراء والبيئة، وهناك اجتاهات إجيابية ومرتفعة جن ثقافة املستهلك البيئية مرتفعةوأ

كما تبني أن هناك أثر ذو داللة إحصائية لعناصر املزيج   ،اخلضراء كان مرتفعةاملستهلك يف قطاع غزة حنو البيئة واملنتجات 
 . التسويقي األخضر على وعي وثقافة واجتاهات وسلوك املستهلك البيئية

، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجيسرت سلوك املستهلك اجتاه املنتجات املقلدة بعنوان راضية لسوددراسة ل:  .2
 .2008/2009 ختصص تسويق، جامعة قسنطينة، السنة اجلامعيةيف العلوم التجارية، 

 املركز توضيح وبالتايل الشراء قرار على املؤثرة العوامل جمموع و املؤسسة، حياة يف املستهلك أمهية إىل إبراز البحث يهدف

 املنتجات، تقليد أنواع مربزين اجلزائر ويف العامل يف املنتجات تقليد ظاهرة حول الضوء وتسليط ،للمستهلك االسرتاتيجي
 املستهلكنيفرد من  200 مت توزيعها على عينة بلغت، وصور بأرقام مستشهدين للتقليد تتعرض اليت أهم املنتجاتو 

 التقليد ظاهرة صت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها أنخلو ، واملقلدة األصلية املنتجات بني التفريق على القادرين

 يؤدي عامل أهم دون استثناء، وإن القطاعات مجيع  العامل دول معظم متس وهي العامل يف كبريا انتشاراانتشرت 

 الشرائية القدرة هي األصلية وبني املنتجات بينها التفريق على قدرته رغم املقلدة املنتجات شراء إىل اجلزائري باملستهلك

 . الثانية بالدرجة األصلية املنتجاتتتميز هبا  اليت املرتفعة األسعارو  األوىل بالدرجة للمستهلك
، رسالة دور التسويق األخضر يف توجيه سلوك املستهلكني حنو محاية البيئة بعنوان مسية عمراويدراسة ل:  .3

 .2015/2016سة جامعة حممد خيضر بسكرة، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ختصص اقتصاد وتسيري مؤس
 نفطال مبؤسسة سريغاز البيئة محاية حنو املستهلكني سلوك توجيه يف األخضر التسويق دور حتديد إىل الدراسة هذه هتدف

 خالل من قياسه مت مستقل كمتغري األخضر التسويق الدراسة هذه ، مشلتاألخضر للمنتج مسوقة مؤسسة باعتبارها
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 املستهلك لسلوك بالنسبة أما األخضر، التوزيع األخضر، الرتويج األخضر، التسعري األخضر، املنتج :التالية األبعاد
، االجتماعية الفرد مسؤولية البيئي، االهتمام البيئية، املعرفة :هي أبعاد ثالثة خالل من قياسه مت فقد تابع كمتغري األخضر

 500 بلغ حجمها عشوائية عينة اختيار مت حيث بسريغاز، تسري تراسيا ميلكون الذين راداألف يف الدراسة جمتمع متثل

 سلوك يف انمؤثر  نعامال األخضر اإلعالنو  األخضر التوزيع يعترب :أمهها نتائج عدة إىل هذه ستناراد يف توصلنا فرد، وقد

 سلوكهم يف سريغاز مستهلكي بني 0,05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم األخضر، املستهلك

 ذات فروق توجد بينما الشهري، الدخل العلمي، املؤهل العائلية، احلالة العمر، اجلنس، :التالية تاللمتغري  تعزى األخضر

 . واملهنة اإلقامة مكان :متغريي من كل يف إحصائية داللة
، العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري بعنوان علي لونيسدراسة ل:  .4

االرطوفونيا، سم علم النفس والعلوم الرتبوية و علم النفس العمل والتنظيم، قرسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه دولة يف 
 .2006/2007السنة اجلامعية  ،جامعة قسنطينة

ستهلك تغري اجتاه سلوك املوجودة بني العوامل االجتماعية والثقافية و دف هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقة املهت
: لي وأدوات مجع البيانات تتمثل يف االعتماد على املنهج الوصفي التحليمتحيث  ،اجلزائري بالنسبة للسلع واخلدمات

وفق املتغريات التالية: اجلنس،  من مدينة سطيف فرد 270 بلغ حجمها عينة اختيار مت حيث ن،املوجهة و االستبيااملقابلة 
مت التوصل إىل النتائج و ، اإلحصائيعتماد أيضا على األسلوب اقتصادي، مت اال -املستوى التعليمي، املستوى السوسيو

اخلدمات وفق املتغريات ستهلك اجلزائري بالنسبة للسلع و تغري اجتاه املعالقة بني العوامل االجتماعية و  هناك: أن التالية
اخلدمات وفق ستهلك اجلزائـري بالنسبة للسلع و تغري اجتاه املك عالقة بني العوامـل الثقافية و هنا، وان السالفة الذكر

 .املتغريات السالفة الذكر
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة دور التسويق األخضر يف حتقيق التنمية املستدامة بعنوان ناصر بوشاربدراسة ل:  .5

املاجيسرت يف مدرسة الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، ختصص إدارة أعمال والتنمية املستدامة، جامعة 
 .2008/2012سطيف، السنة اجلامعية 

 التنمية إطار يف تطورا جملال التسويق باعتباره وأهدافه األخضر التسويق مفهوم عن الغموض رفعدف هذه الدراسة إىل هت

 من عينة يف االخضر التسويق واقع اىل والتطرق .املستدامة التنمية حتقيق يف األخضر التسويق دور معرفةو  ،املستدامة

 توزيع، ومت التحليلي واملنهج الوصفي املنهج استخدام مت الدراسة أهداف حتقيق اجل منو  .اجلزائرية الصناعية املؤسسات

 ،SPSSاإلحصائي الربنامج باستخدام النتائج وحتليل البيانات تفريغ مت وقدعلى مؤسسات خمتلفة،  استمارة 43

 على يؤثر ما األخضر، التسويق تبين يف املعوقات من جمموعة تواجه اجلزائرية الصناعية املؤسسات أن الدراسة نتائج بينتو 

 .املستدامة التنمية حتقيق يف دوره
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جملة ، السعر األخضر وأثره على قرار الشراء لدى املستهلك النهائي بعنوان الياس شاهد وآخروندراسة ل:  .6
 .2017، 05ميالف لبحوث والدراسات، العدد 

وزيادة نشاط احلركات االستهالكية وظهور املستهلكني اخلضر يف ظل زيادة الوعي البيئي لدى العديد من املستهلكني 
غبات املستهلكني، مث بعد بدأ املسوق بالتعرف على حاجات ور أصبح املستهلك حمور تطوير املنتجات اخلضراء، إذ ي

جب ذلك يقوم بوضع االسرتاتيجيات الالزمة لتلبية هذه احلاجات على أفضل وجه لتحقيق أهداف املؤسسة، وهو ما يو 
القرارات املتعلقة به واملتمثلة يف حتديد دور التسعري ترب السعر و املستهلكني اجتاه املنتجات اخلضراء، ويع سلوكياتدراسة 

وأهدافه، وحتديد السياسة السعرية املناسبة من أصعب القرارات اليت تواجه رجال التسويق، ألهنا جيب أن تأخذ بعني 
قق من جهة أخرى أهداف املؤسسة بالتكامل مع باقي عناصر املزيج التسويقي، االعتبار املستهلك من جهة، وأن حت

وهتدف هذه الدراسة إىل حتليل سلوك املستهلك األخضر ومدى تأثره باألسعار اخلضراء، وتوصلت إىل أن املستهلك 
 .األخضر هو مستهلك صديق للبيئة ومستعد لدفع قيمة زائدة للحصول على منتجات خضراء

 األجنبية. الدراسات :الثاين املطلب
1. Henion, K.E. and Kinnear, T.C. Ecological Marketing. American Marketing Association, 

Chicago, 1976. 

 من املزيد لدفع واستعدادهم للمستهلكني االقتصادية االجتماعية العوامل بني العالقة دراسة الدراسة هذه وحتاول
 وكشف. األخضر للتسويق دفعها على املستهلكون يتفق اليت املئوية النسب وإجياد للبيئة، الصديقة للمنتجات التكاليف

 .واقتصادية اجتماعية عوامل املستهلكني أن قاطع حتليل
2. Charter, Martin (ed). Greener Marketing. Sheffield, England: Greenleaf Publishing, 1992. 

 أو التعدين جمال يف تعمل الشركة كانت  وسواء ،التجارية لألعمال بالنسبة هامشية أمهية ذات البيئية القضايا تعد مل
  بـ يتصل فيما املصلحة أصحاب جانب من مضى وقت أي من أكرب ضغوطا   تواجه فإهنا النقل، أو التجميل مستحضرات

 الذي الشامل النهج أصبح بل باملنتجات باالتصال فقط مرتبطة للبيئة مراعاة األكثر التسويق قضايا تعد ومل (،خضر)إ
 .متزايد حنو على دراسة موضع الشركة تتبناه

 السابقة الدراسات على التعقيب: 

زيادة الوعي البيئي حيث إن مع ، األخضر للتسويق املستهلك تبين أمهية على أدلة ووجدت السابقة األحباث اقرتحت   
االستهالكية وظهور املستهلكني اخلضر أصبح املستهلك حمور تطوير لدى العديد من املستهلكني وزيادة نشاط احلركات 

أن املستهلك األخضر هو مستهلك صديق للبيئة ومستعد لدفع قيمة زائدة للحصول على منتجات و  ،املنتجات اخلضراء
 .خضراء
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 االختالف: وأوجه التشابه أوجه 

 ةالسابق والدراسات احلالية الدراسة بني االختالف وأوجه التشابه أوجه ميثل :2 رقم جدول
 الدراسة السابقة الدراسة احلالية 

 أوجه التشابه
 من وسلوك املستهلك، األخضر للتسويق تناوهلا يف السابقة الدراسات مع احلالية الدراسة تتفق -

 .النظري اجلانب
 املستخدم. املنهج يف السابقة الدراسات بعض مع احلالية الدراسة تتفق –

أوجه 
 االختالف

 . هلا والزماين املكاين احليز وكذا الدراسة أهداف حيث من سابقاهتا عن الدراسة هذه ختتلف –

 .سلوك املستهلك بالتسويق األخضر عالقةحتديد  -
 .السابقة الدراسات على باالعتماد طالبانال إعداد من املصدر:

 :السابقة الدراسات من احلالية الدراسة متوقع –ب

 تعزيز من واستفدنا فقراهتا جممل يف احلالية الدراسة منهجية وجهنا الذكر، أنفة السابقة الدراسات على االطالع بعد

 اإلحصائية املقاييس حتديد أجل من الدراسات هبذه استعانتنا عن فضال الدراسة، ملتغريات املصادر من النظري باجلان

  .الدراسة طبيعة مع تتالءم اليت
 :اليت وضفت يف الدراسات السابقة  واملوضحة يف اجلدول التايلسلوك املستهلك و  األخضرالتسويق  دراستنا يف مزجنا

 .ةالسابق الدراسات ملخص :3 رقم جدول

 اهلدف الرئيسي املؤلف السنة العنوان
املتغري 
 املستقل

املتغري 
 أهم النتائج التابع

أثر التسويق 
األخضر على 
سلوك املستهلك 

املنتج حنو 
 .األخضر

حنان  2017
حتسني 

 .األغا

الكشف عن واقع املزيج 
التسويقي األخضر كما يدركه 
العاملني باجلامعة اإلسالمية 
اإلداريني واألكادمييني، 
ومستوى وعيهم باملنتج 
األخضر، وثقافتهم البيئية، 
واجتاهاهتم وسلوكهم حنو املنتج 
األخضر، والكشف عن أثر 

سلوك التسويق األخضر على 
املستهلك حنو املنتج األخضر 

 .يف قطاع غزة

عناصر 
املزيج 

التسويقي 
 األخضر:

املنتج، 
التسعري، 
الرتويج 
 واملكان.

أبعاد سلوك 
 املستهلك:

الوعي، 
الثقافة، 

االجتاهات 
 والسلوكات

حنو املنتج 
 .األخضر

مستوى وعي املستهلك 
باملنتجات اخلضراء متوسطة، وأن 

مرتفعة،  ثقافة املستهلك البيئية
هناك اجتاهات إجيابية ومرتفعة و 

حنو املنتجات اخلضراء  اجد
والبيئة، وتبني أن سلوك 
املستهلك يف قطاع غزة حنو البيئة 

  ،واملنتجات اخلضراء كان مرتفعة
كما تبني أن هناك أثر ذو داللة 
إحصائية لعناصر املزيج التسويقي 
األخضر على وعي وثقافة 
واجتاهات وسلوك املستهلك 

 . البيئية
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سلوك املستهلك 
اجتاه املنتجات 

 .املقلدة

2008
/

2009 

راضية 
 .لسود

 حياة يف املستهلك أمهية إبراز

 العوامل جمموع و املؤسسة،

 وبالتايل الشراء قرار على املؤثرة

 االسرتاتيجي توضيح املركز

 الضوء للمستهلك، وتسليط

 املنتجات تقليد ظاهرة حول

 مربزين اجلزائر ويف العامل يف

املنتجات، وأهم  تقليد أنواع
 للتقليد تتعرض اليت املنتجات

 .وصور بأرقام مستشهدين

سلوك 
 املستهلك

 املؤثراتو 

 النفسية

 والثقافية

 والثقافية

 اجتماعية

 تؤثر اليت

 فيه.

 تقليد ظاهرة

 .املنتجات
 انتشرت انتشارا التقليد ظاهرة أن

 معظم متس وهي العامل يف كبريا

 عامل أهم وإنالعامل،  دول

 إىل اجلزائري باملستهلك يؤدي

 رغم املقلدة املنتجات شراء

وبني  بينها التفريق على قدرته
 القدرة هي األصلية املنتجات

 بالدرجة للمستهلك الشرائية

 اليت املرتفعة األوىل واألسعار

 األصلية تتميز هبا املنتجات

  .الثانية بالدرجة
دور التسويق 
األخضر يف 

سلوك توجيه 
املستهلكني حنو 

 .محاية البيئة

 

2015
/

2016 
 

مسية 
 .عمراوي

 التسويق دور حتديد إىل

 سلوك توجيه يف األخضر

البيئة  محاية حنو املستهلكني
 نفطال مبؤسسة سريغاز

 مسوقة مؤسسة باعتبارها

 .األخضر للمنتج

 التسويق

ضر: األخ
 املنتج

، األخضر
 التسعري

 ،األخضر

 الرتويج

 ،األخضر

 التوزيع

 .األخضر
 

 سلوك

 لكاملسته

 األخضر:
 البيئية املعرفة

 تمامااله

 ،البيئي

 مسؤولية

 لكاملسته

 .االجتماعية

 واإلعالن األخضر التوزيع يعترب

 يف مؤثران عامالن األخضر

 عدم األخضر، املستهلك سلوك

 إحصائية داللة ذات فروق وجود

 بني 0,05 معنوية مستوى عند

 سلوكهم يف سريغاز مستهلكي

 :التالية للمتغريات تعزى األخضر

 العائلية، احلالة العمر، اجلنس،

 الشهري، الدخل العلمي، املؤهل

 داللة ذات فروق بينما توجد

 :متغريي من كل يف إحصائية

 . واملهنة اإلقامة مكان
العوامل 

االجتماعية 
والثقافية 

وعالقتها بتغري 
اجتاه سلوك 

املستهلك 
 .اجلزائري

2006
/

2007 

علي 
 .لونيس

الكشف عن العالقة املوجودة 
بني العوامل االجتماعية 
والثقافية وتغري اجتاه سلوك 
املستهلك اجلزائري بالنسبة 

 .للسلع واخلدمات

 االجتاهات
االجتماعية 

 .والثقافية

سلوك 
 املستهلك

 احملدداتو 

 االقتصادية
السيكولوجي

ة، الثقافية، 
 البيئية

االجتماعيةو 
. 

العوامل هناك عالقة بني 
االجتماعية وتغري اجتاه املستهلك 
اجلزائري بالنسبة للسلع 
واخلدمات وفق املتغريات السالفة 

هناك عالقة بني ، وان الذكر
العوامـل الثقافية وتغري اجتاه 
املستهلك اجلزائـري بالنسبة 
للسلع واخلدمات وفق املتغريات 

 .السالفة الذكر
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دور التسويق 
األخضر يف 

التنمية حتقيق 
 .املستدامة

2008
/

2012 

ناصر 
 .بوشارب

 مفهوم عن الغموض رفع

 وأهدافه األخضر التسويق

 تطورا جملال التسويق باعتباره

املستدامة،  التنمية إطار يف
 التنمية حتقيق يف دوره ومعرفة

 .املستدامة

التسويق 
 .األخضر

التنمية 
 .املستدامة

 اجلزائرية الصناعية املؤسسات

 املعوقات يف من جمموعة تواجه

 يؤثر ما األخضر، التسويق تبين

 التنمية حتقيق يف دوره على

 .املستدامة

السعر األخضر 
وأثره على قرار 
الشراء لدى 

املستهلك 
 .النهائي

الياس  2017
شاهد 

 .وآخرون

حتليل سلوك املستهلك 
األخضر ومدى تأثره باألسعار 

 .اخلضراء

سلوك 
املستهلك 

 .األخضر

 ريسعتال
 .األخضر

املستهلك األخضر هو مستهلك 
صديق للبيئة ومستعد لدفع قيمة 
زائدة للحصول على منتجات 

 .خضراء

Ecological 

Marketing.  

1976 Henion

, K.E. 
and 

Kinnea
r, T.C. 

 العوامل بني العالقة دراسة
 االقتصادية االجتماعية

 واستعدادهم للمستهلكني
 التكاليف من املزيد لدفع

 .للبيئة الصديقة للمنتجات

 ملنتجاتا
 الصديقة

 .للبيئة

 العوامل
 االجتماعية
 االقتصادية
للمستهلك

 .ين

 دفع على املستهلكون يتفق
 للمنتجات التكاليف من املزيد

 .للبيئة الصديقة

Greener 
Marketing.  
 

1992 Charter
Martin. 

والقضايا  التسويق قضايادراسة 
 البيئية.

 قضايا
 .التسويق

القضايا 
 البيئية.

 األكثر التسويق قضايا تعد مل
 فقط مرتبطة للبيئة مراعاة

 أصبح بل باملنتجات باالتصال
 تتبناه الذي الشامل النهج

 حنو على دراسة موضع الشركة
 .متزايد



 

 

 
 
 
 

 :الثاين الفصل
على سلوك  التسويق األخضر دراسة ميدانية ألثر

اجلزائريشراء املستهلك 
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 :متهيد الفصل الثاين
 

 احمليطة بكل منبعد التعرض يف اجلانب النظري من الدراسة بقدر من التفصيل إىل أهم املفاهيم واجلوانب 

 وكذلك سلوك املستهلك، أصبح من الضروري البحث والتأّكد من تطبيق واستعمال النتائج املتوصل التسويق األخضر

يتطلب كل حبث وسائل وأدوات جلمع البيانات، متثل وثيقة حيث إليها يف اجلانب النظري من الدراسة على أرض الواقع، 
 .املوضوع واهلدف منهاالرتباط ملنهج الدراسة وطبيعة 

على  األخضرهذا من أجل معرفة مدى تأثري التسويق تبيان كأداة للدراسة امليدانية و ولذا كان اعتمادنا على االس
فصل يناقش منهج الدراسة املستخدم، ويبني جمتمع الدراسة، وكيفية اختيار ومن مث فإن هذا ال ،اجلزائري سلوك املستهلك

املستخدمة يف  يتضمن اإلجراءات العلميةة الدراسة جلمع البيانات الالزمة، و يفية بناء أدا، كما يوضح كعينة الدراسة
 مت مجعها ، باإلضافة إىل األساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات واملعلومات اليتالتحقق من صدقها وثباهتا

مبحث واحد فقط  خالل من وهذا ،واالقرتاحات التوصيات بعض تقدمي وكذلك ،تفسري نتائجهاو  الدراسة عينة أفراد من
 وهو:

 .للدراسة العملي اإلطار األول: املبحث   

 املبحث الثاين: حتليل حماور االستبيان.   
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 .للدراسة عمليال اإلطار :األول املبحث

 أهم إىل التطرق من بداية للدراسة العملي باجلانب القيام مت خالله من الذي املنهج إىل نتطرق املبحث هذايف 
 كما  إليها، املتوصل النتائج وتفسري الدراسة متغريات بني العالقة لتحديد الدراسة استخدمتها اليت اإلحصائية األساليب

 واختبار الدراسة أسئلة على اإلجابة جلأ من إحصائيا عليها احملصل البيانات حتليل كيفية على الضوء تسليط سيتم

 . فرضياهتا

 .للدراسة العملي التصميم :األول املطلب

 تنص اليت الدراسة إشكالية على اإلجابة بغية، استبيان طريق عن واسع نطاق على البيانات جبمع قمنا املرحلة هذه يف

التسويق  ريؤث :اآلتية الفرضية واختبار ؟التسويق األخضر على سلوك شراء املستهلك اجلزائري ريؤث هل :يلي ما على
 .األخضر على سلوك شراء املستهلك اجلزائري

 :الدراسة أدوات .1

 خصائص على التعرف يف كبرية أمهية ذات الشخصية املتغريات تعترب الشخصية حيث بالبيانات يتعلق :األول اجلزء
 .الدراسة نتائج على تأثريها مدى على والوقوف العينة

 :يلي كما  مقسمة تضمن االستبيان عبارات حيث االستبيان، منها تكون اليت العبارات اجلزء هذا يشمل: الثاين اجلزء

 .بالتسويق األخضر خاصة عبارات :األول احملور -
  .بسلوك املستهلك خاصة عبارات :الثاين احملور -

 :املستخدم املقياس .2

 يف بشدة موافق (5) بشدة إىل موافق غري (1) من درجات مخس على املتدرج Likert مقياس على دراستنا اعتمدت
 .الدراسة متغريات قياس

 :اإلحصائي التحليل أساليب .3

 Statistical اإلحصائي الربنامج إىل باللجوء وذلك والتحليلي، الوصفي التحليل أساليب باستخدام البيانات بتحليل قمنا

Package for Social Sciences 22 يلي فيما املتمثلة واالجتماع النفس علم الحتياجات لالستجابة املوجه: 

 الوصفي: اإلحصاء مقايس -
 حساب أجل من ،االختالف ومعامل املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط والتكرارات، املئوية النسب على باالعتماد

من  احلسايب املتوسط جمال بتحديد قمنا إذ ،الدراسة عينة خصائص توصيف عن فضال العينة، مفردات إجابات تكرارات
 أقل القيمة هذه إىل أضفنا مث ، (5/4=0,8) وهو املدى العام على للحصول املقياس طول على قسمناه الذي 5إىل  1

 اجلدول يف موضح هو كما فئة كل طول على حتصلنا وهكذا األعلى للفئة، احلد لتحديد وذلك 1 وهي املقياس يف قيمة

 :اآليت
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 .)اخلماسي ليكرت مقياس(احلسايب املتوسط توزيع طريقة يوضح :4رقم  جدول
 4,2-5 3,4-4,2 2,6-3,4 1,8-2,6 1-1,8 املتوسط احلسايب

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة االجتاه
  انطالبال إعداد من املصدر:

 وذلك للكشف ثباهتا، قياس خالل من املعربة العبارات تنقية Cronbach (1951) :ألفا كرونباخ الثبات معامل  -

 .الداخلي اتساقها ومدى البنود اعتمادية مدى عن

 :الدراسة وعينة جمتمع :الثاين املطلب

 قمنا إذ العشوائية، العينة على اعتمدنا فقد الدراسة لعينة بالنسبة أما جزائري، مستهلك كل على الدراسة جمتمع يشمل

 .املستهلكني من مفردة 56 البيانات جبمع

 الدراسة لعينة العامة اخلصائص حتليل: 

 الدقيق التوصيف يلي وفيما، عليه اعتمدنا الذي استبيان توزيع خالل من مجعناها مفردة، 56 من الدراسة عينة تكونت

 أكرب فهي69,6% متثل الذكور نسبة أن 6 رقم اجلدول يف املبينة للعينة الوصفي التحليل نتائج من يتضح، النهائية للعينة

 بنسبة سنة 30 إىل 20 من بني أعمارها ترتاوح العينة من الغالبة النسبة فإن العمر ناحية من أمااإلناث،  نسبة من

 .37.5% بنسبة طلبة منهم األغلبية فإن للمهنة بالنسبة أما % 69.6 بنسبة 39 فيها اجلامعيني عدد ميثل كما ،64.3%

 العينة عينة خصائص يوضح :5رقم  جدول
 النسبة الرتدد املؤهل التعليمي النسبة الرتدد اجلنس

 ذكر

 أنثى
39 
17 

69,6 
30,4 

 ابتدائي
 متوسط
 ثانوي
 جامعي

2 
3 

12 
39 

3.6 
5.4 

21.4 
69.6 

 100 56 اجملموع 100 56 اجملموع

 النسبة الرتدد املهنة النسبة الرتدد الفئة العمرية
 20 أقلمن
20-30 
31-40 

 فأكثر 41من

5 
36 
8 
7 

8.9 
64.3 
14.3 
12.5 

 طالب
 موظف

 حرة أعمال
 عمل بدون 

21 
13 
12 
10 

37.5 
23.2 
21.4 
17.9 

 100 56 اجملموع 100 56 اجملموع

 .SPSSال نتائج على باالعتماد انطالبال إعداد من املصدر:
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 .املستخدم املقياس ثبات حتليل :الثالث املطلب

 Robinson (1991) وحسب، الدراسة متغريات قياس يف املستعملة األداة ثبات مدى على للداللة التحليل هذا يستخدم
 الدراسة أبعاد من بعد كل على االختبار إجراء ولدى ،0,6  من أعلى كرونباخ ألفا معامل قيمة كانت إذا مقبوال يعد

 للوصول عاليتني وثقة ثبات بدرجة تتصف االستقصائية القائمة أن يعين ما، 0,6  من أعلى كرونباخ ألفا قيمة أن وجدنا

 . الدراسة هذه من النتائج املستهدفة إىل
 :بعد لكل كرونباخ ألفا قيم يوضح :6رقم  جدول

 قيمةألفاكرونباخ البعد
 7870, املنتج األخضر

 8420, التسعري األخضر

 7700, الرتويج األخضر

 7880, وعي املستهلك باملنتجات اخلضراء

 7660, ثقافة املستهلك البيئية

 7830, اجتاهات املستهلك البيئية

 7860, سلوك املستهلك البيئية

 .SPSSالمخرجاتباالعتمادعلى انطالبمنإعدادال املصدر:
 

 حتليل حماور االستبيان.املبحث الثاين: 

 .على سلوك شراء املستهلك اجلزائريوأثره التسويق األخضر بعرض النتائج املتعلقة  :األول املطلب

 :التسويق األخضربأبعاد  املتعلقة للعبارات العينة أفراد استجابات .1
املنتج أبعاد:  ثالثة، والذي مت تقسيمه إىل التسويق األخضريتم دراسة توجهات آراء أفراد عينة الدراسة حول مستوى 

 ، واجلدول اآليت يلخص النتائج املتوصل إليها:الرتويج األخضر، التسعري األخضر، األخضر
 .التسويق األخضرأبعاد نتائج  :7 رقم جدول

املتوسط  العبارات
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 التصنيف

 موافق 752560, 3,601 املنتج األخضر
 موافق 1,01674 3,857 اخلضراء.أفضل املنتجات اخلضراء ألهنا ذات جودة أعلى من املنتجات غري 

 موافق 998540, 3,946 اخلضراء.أدعم املنتجات اخلضراء ألهنا أكثر صحة من املنتجات غري 
 موافق 961600, 3,857 طبيعية.مصنوعة من مواد و البيئة فيأفضل املنتجات اخلضراء ألهنا تتحلل 
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 موافق 1,03682 3,625 .أهتم باملنتج األخضر ذي العالمة املسجلة " املاركة "
 حمايد 1,10254 3,357 للحصول على منتجات خضراء. ت وجهدأبذل وق
 حمايد 1,07812 2,964 .حلاجة الزبونتوفر بدائل خضراء متنوعة ومرضية أالحظ 

 حمايد 845780, 2,920 التسعري األخضر
الطلب أو املبيعات  على حجم أعتقد أن سعر املنتجات اخلضراء ال يؤثر

 .للمنتج
 حمايد 1,07011 2,732

 حمايد 1,21236 3,053 .قيمتها العاليةرتفعة بسبب أفضل شراء املنتجات اخلضراء بالرغم من أسعارها امل
 حمايد 1,09307 2,928 املرتفع.أعتقد أن تكلفة املنتجات اخلضراء متناسبة من حيث الفوائد مع سعرها 

أشعر أن الشركات تراعي عند حتديد أسعار منتجاهتا اخلضراء مستوى دخل 
 حمايد 1,06356 2,678 املستهدفة.الفئة 

 حمايد 1,07495 2,839 .ربح منخفض على املنتجات اخلضراء هامشأالحظ أنه يتم حتديد 
 حمايد 1,15545 3,285 .سعرهاأالحظ أن الوعي والدعم احلكومي للمنتجات اخلضراء ميكن أن خيفض 

 حمايد 1,26286 2,928 .بيئي منتج ألنه الزيادة هذه لدفع مستعد أنا
 حمايد 720580, 3,372 الرتويج األخضر

أعترب أن املنتجات اليت عليها بطاقة البيان اخلضراء هي منتجات أقل ضررا 
 .للبيئة

 موافق 858680, 3,910

 موافق 832580, 3,875 الشراء.أعتمد البيانات املدونة على املنتجات اخلضراء عند عملية 
 حمايد 1,16650 3,053 .توزع الشركات جمالت دورية خمصصة للرتويج للمنتج األخضر

لى تنشيط مبيعاهتا من خالل تقدمي الكوبونات والعينات عتعمل الشركات 
 حمايد 1,05928 2,928 .اجملانية اخلضراء

أشعر أن السياسة اإلعالنية املتبعة يف الشركة لرتويج املنتجات اخلضراء تتسم 
 .بالصدق والثقة

 حمايد 1,03133 3,250

ى إقناعي لشراء املنتجات علأرى أن املوزعني )رجال البيع( لديهم القدرة 
 حمايد 1,06356 3,178 . اخلضراء

أالحظ أن هناك بعض الرسائل الرتوجيية املتعلقة بالتسويق األخضر عرب وسائل 
 موافق 968160, 3,410 .االتصال املختلفة

 / 0,77297 3,297 األخضرالتسويق 

 .SPSSال خمرجات على باالعتماد انطالبال إعداد من املصدر:
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مبختلف أبعادها  التسويق األخضريتبني من خالل اجلدول أعاله أن قيمة متوسط إجابات أفراد العينية على عبارات 
أما ة، قياس التحليل املعتمد يف الدراسعلى م ابناء التسويق األخضراملستجوبني لتبين حمايد تعرب على  وهي3,297 بلغت 

ميكن عرضه على  التسويق األخضرفيما يتعلق بالوصف التفصيلي لنتائج التحليل الوصفي املتعلق بكل بعد من أبعاد 
 النحو التايل:

 معياري احنراف بلغكما  3,601 املتوسط احلسايب لبعد املنتج األخضر قدر ب من خالل نتائج اجلدول أن تضحي
حتصلت كلها على درجة موافق،  4إىل  1ات من أن العبار حيث ، أفراد العينةتشري هذه النتائج إىل موافقة  752560,

أما ، 998540, قدر ب معياري احنرافب 3,946 موافقاملتحصلة على اكرب درجة الثانية  وبلغ املتوسط احلسايب للعبارة
 درجة حمايد.  حتصلت على 6و 5 العبارتني

 845780, معياري احنراف بلغكما   2,920 قدر ب التسعري األخضرلبعد املتوسط احلسايب يظهر من خالل اجلدول أن 

 على درجة حتصلت كلها 7اىل 1من  اتالعبار مجيع أن حيث أن أفراد العينة على درجة حمايد،  تشري هذه النتائج إىل
     .1,26286واحنراف معياري بلغ  3,285حمايد، جاءت العبارة السادسة باملرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره 

 معياري احنراف بلغكما  3,372قدر ب الرتويج األخضراملتوسط احلسايب لبعد  من خالل نتائج اجلدول أن تضحي
حتصلت كلها على  5إىل  2ات من أن العبار حيث أن أفراد العينة على درجة حمايد، تشري هذه النتائج إىل  720580,

املتحصلة على اكرب  األوىل وبلغ املتوسط احلسايب للعبارة موافق،درجة  حتصلت على 7و 2و 1 اتأما العبار ، حمايددرجة 
 .858680, قدر ب معياري احنرافب 3,910 موافقدرجة 
 : سلوك املستهلك بأبعاد املتعلقة للعبارات العينة أفراد استجابات .2

 سلوك املستهلك أبعاد: نتائج 8جدول رقم 

 العبارات
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 التصنيف املعياري

 حمايد 844110, 3,1857 وعي املستهلك باملنتجات اخلضراء
 موافق 0,96816 3,410 .املنتجات اخلضراءو لدي معرفة كافية بالتسويق األخضر 

 حمايد 1,13904 2,607 . ن شاركت يف ورش عمل هتتم بالبيئةسبق وأ
االجتماعي سائل التواصل أتابع الصفحات اخلاصة باملنتجات اخلضراء عرب و 

 .املختلفة
 حمايد 1,26028 3,107

ة حاليا جلعلها أقل ضررا أالحظ أن الشركات تقوم بتعديل املنتجات املوجود
 حمايد 1,13718 3,375 .بالبيئة

 موافق 1,09307 3,428 . أعتقد أن الشركات ختتار املواد األولية األقل ضررا بالبيئة
 موافق 749620, 3,687 ثقافة املستهلك البيئية
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 موافق 0,91382 3,964 . السلع اليت ال تسبب تلوث للبيئة أختار

 موافق 0,93541 3,875 .يةئئي للماركة التجارية ألسباب بيميكن أن أغري وال

 حمايد 1,12108 3,375 .خرين بشراء السلع الصديقة للبيئةأحاول دائما إقناع اآل

 موافق 1,02628 3,535 .لى البيئةاملرتتبة ععندما أشرتي سلعة أفكر دائما باآلثار 

 موافق 694160, 3,932 اجتاهات املستهلك البيئية
شخصا يلوث  أغضب عندما أرىو أنصح األخرين دوما باحملافظة على البيئة 

 موافق 0,87905 3,750 . البيئة

أقدر أمهية العيش يف بيئة و أحرتم كل اجلهود اليت تسعى للمحافظة على البيئة 
 صحية نظيفة.

 موافق 0,67203 3,946

 موافق 0,85280 4,000 . اأدرك أن موارد الطبيعة حمدودة وجيب احملافظة عليه

 موافق 0,78293 3,928 .أدرك أمهية وجود انسجام بني اإلنسان والطبيعة من أجل البقاء

 موافق 0,83043 4,035 . احملافظة عليها ، لذا جيبولألجيال القادمةالبيئة لنا 

 موافق 676920, 3,654 سلوك املستهلك البيئية

 موافق 0,85508 3,821 .يالشرائ يقيم احملافظة على البيئة يف سلوکأسعى لرتسيخ 

صة بأمهية محاية البيئة أحرص على املشاركة يف الندوات واحملاضرات اخلا
 .وسالمتها

3,089 1,01403  

أفضل املنتجات اليت يتم إنتاجها باستخدام تقنيات حديثة جتنب مسببات 
 موافق 0,96816 3,839 واهلواء.تلوث الرتبة واملاء 

 موافق 0,86790 3,714 .نتجات اخلضراء يف اجملتمع احملليأحرص على نشر ثقافة امل

 موافق 1,03133 3,750 . املنتجات اخلضراء واجبا أخالقيا أعترب شراء

 موافق 0,89152 3,928 . جتاه شرائها ضراء حسن من دافعييتتوفري املنتجات اخل

 موافق 0,99870 3,642 .ت اخلضراء ساعدين يف قرار الشراءتوفر بدائل متنوعة يف املنتجا

 موافق 0,93350 3,535 .والئياعتماد الشركات فلسفة التسويق األخضر ساهم يف زيادة 

مبكاسب األمد القصري من أجل بيئة أفضل لدي القدرة على التضحية 
 موافق 0,98824 3,571 . لألجيال القادمة

 / 0,7069 3,757 سلوك املستهلك

 .SPSSال خمرجات على باالعتماد انطالبال إعداد من املصدر:
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مبختلف أبعادها  سلوك املستهلكإجابات أفراد العينية على عبارات يتبني من خالل اجلدول أعاله أن قيمة متوسط 
أما فيما يتعلق بالوصف ة، على مقياس التحليل املعتمد يف الدراس ابناءتعرب على موافقة املستجوبني  وهي3,757 بلغت 

 ميكن عرضه على النحو التايل: سلوك املستهلكالتفصيلي لنتائج التحليل الوصفي املتعلق بكل بعد من أبعاد 
 بلغكما   3,1857قدر ب وعي املستهلك باملنتجات اخلضراءاملتوسط احلسايب لبعد  من خالل نتائج اجلدول أن تضحي

حتصلت   4إىل  2ات من أن العبار حيث تشري هذه النتائج إىل أن أفراد العينة على درجة حمايد،  844110,معياري احنراف
اخلامسة املتحصلة  احلسايب للعبارةدرجة موافق، وبلغ املتوسط  حتصلت على 5و 1 درجة حمايد، أما العباراتكلها على 

 .1,09307قدر ب معياري احنرافب 3,428على اكرب درجة موافق 

 احنراف بلغكما   3,687قدر ب ثقافة املستهلك البيئيةاملتوسط احلسايب لبعد  من خالل نتائج اجلدول أن تضحي

حتصلت كلها على درجة  3و 2و 1ات العبار أن حيث ، تشري هذه النتائج إىل موافقة أفراد العينة 749620,معياري
، 913820,قدر ب معياري احنرافب 3,964األوىل املتحصلة على اكرب درجة موافق  موافق، وبلغ املتوسط احلسايب للعبارة

 درجة حمايد.  حتصلت على أما العبارة الثالثة
 احنراف بلغكما  3,932قدر ب اجتاهات املستهلك البيئيةاملتوسط احلسايب لبعد يظهر من خالل اجلدول أن 

حتصلت على درجة  5اىل 1ات من العبار مجيع أن حيث ، تشري هذه النتائج إىل موافقة أفراد العينة 694160,معياري
قدر  معياري احنرافب 4,035اخلامسة املتحصلة على اكرب درجة موافق  موافق، وبلغ املتوسط احلسايب للعبارة

 .830430,ب

 احنراف بلغكما  3,654قدر ب سلوك املستهلك البيئيةاملتوسط احلسايب لبعد  من خالل نتائج اجلدول أن تضحي

حتصلت كلها على درجة  9ىل ا 3ومن  1ات أن العبار حيث ، تشري هذه النتائج إىل موافقة أفراد العينة 676920,معياري
قدر  معياري احنرافب 3,928السادسة املتحصلة على اكرب درجة موافق  وبلغ املتوسط احلسايب للعبارةموافق، 

 درجة حمايد. حتصلت على أما العبارة الثانية، 891520,ب

 .التسويق األخضر على سلوك شراء املستهلك اجلزائري اختبار أثر: ثايناملطلب ال
 ."األخضر على سلوك شراء املستهلك اجلزائريلتسويق ل : "يوجد أثرالرئيسية يف هذا اجلزء سنقوم باختبار الفرضية

 انطالقا من الفرضيات الفرعية اليت تتمثل يف:و 
على ( التسويق األخضر -الرتويج األخضر -املنتج األخضر)لتسويق األخضر ليوجد أثر ذو داللة إحصائية  -

 .وعي املستهلك باملنتجات اخلضراء
على ( التسويق األخضر -الرتويج األخضر -املنتج األخضر)لتسويق األخضر ليوجد أثر ذو داللة إحصائية  -

 .ثقافة املستهلك البيئية

على ( التسويق األخضر -الرتويج األخضر -املنتج األخضر)لتسويق األخضر ليوجد أثر ذو داللة إحصائية  -
 .اجتاهات املستهلك البيئية
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 على( التسويق األخضر -الرتويج األخضر -املنتج األخضر)لتسويق األخضر ليوجد أثر ذو داللة إحصائية  -
 .سلوك املستهلك البيئية
 :مت احلصول على النتائج املوضحة يف اجلدول التايل spss21لاإلحصائيو باالستعانة بربنامج 

على وعي املستهلك التسويق األخضر(  -الرتويج األخضر -التسويق األخضر )املنتج األخضراختبار أثر  .1
 باملنتجات اخلضراء

على التسويق األخضر(  -الرتويج األخضر -التسويق األخضر )املنتج األخضرأثر نتائج اختبار :9جدول رقم 
 .وعي املستهلك باملنتجات اخلضراء

 ملخص النموذج

 النموذج
معامل االرتباط 

معامل التحديد  معامل التحديد املتعدد
 املصحح

اخلطأ املعياري 
 للتقدير

,6230 ,3880 ,3530 ,679180 

 ANOVAجدول 

متوسط  درجات احلرية جمموع املربعات النموذج
 مستوى املعنوية F املربعات

 5,067 3 15,202 االحندار

 0,461 52 23,986 البواقي 0,000 10,985

  55 39,189 اجملموع

 املعامالت

 النموذج

 املعامالت األصلية

 مستوى املعنوية T املعامالت املعيارية
قمة 

املعلمة 
B 

اخلطأ 
 املعياري

 0,160 1,425  0,529 0,754 الثابت

 0,519 0,649 0,087 0,151 0,098 األخضر املنتج

 0,480 0,712- 0,083- 0,117 0,083- األخضر التسعري

 0,000 4,602 0,588 0,150 0,688 األخضر الرتويج

 .SPSSال خمرجات على باالعتماد انطالبال إعداد من املصدر:
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واملتغري التابع التسويق األخضر يبني اجلدول نتائج التحليل اإلحصائي الختبار االحندار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل 
وهي  6230,، حيث تظهر معطيات اجلدول أن معامل االرتباط بني هذين املتغريين بلغوعي املستهلك باملنتجات اخلضراء

 ، كما بلغ معامل التحديد0.05تدل على وجود عالقة ارتباطية بني املتغريين عند مستوى الداللة قوية عالقة ارتباطية 
R2=0,388 وعي املستهلك باملنتجات من التغري احلاصل يف  %38.8فسر ما مقداره يالتسويق األخضر وهذا يعين أن

قد  Fكما يالحظ من خالل اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي ،  يف حني ترجع النسبة املتبقية إىل عوامل أخرىاخلضراء
 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000وهي ذات داللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية 10,985بلغت 

 وبالتايل باملنتجات اخلضراءاملستهلك  األخضر ووعيالتسويق املعتمد يف الدراسة، وتدل على جودة منوذج العالقة بني 
وعي ويظهر من خالل اجلدول أن معامل متغري ، صحة االعتماد على نتائج النموذج يف متثيل العالقة اخلطية بني املتغريين

 األخضر ووعيالتسويق إشارته موجبة وهو ما يدل على وجود عالقة طردية موجبة بني  Bاملستهلك باملنتجات اخلضراء
بقيمة احتمالية  1,425احملسوبة  T، كما بلغت قيمة 0.025لة عند مستوى الدال باملنتجات اخلضراءاملستهلك 

له معنوية إحصائية واقتصادية، وبالتايل يتبني  Bوهي أقل من مستوى الداللة املعتمد يف الدراسة، وعليه فإن معامل 0.160
 املنتج، حيث أن التغري يف مستوى وعي املستهلك باملنتجات اخلضراءبشكل إجيايب على  األخضر يؤثرالتسويق أن 

التغري يف مستوى ، و وعي املستهلك باملنتجات اخلضراءيف املتغري التابع  0,098واحدة يقابله تغري مبقدار بوحدة األخضر
التغري يف ، و وعي املستهلك باملنتجات اخلضراءيف املتغري التابع  0,083-بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار األخضر التسعري

 .وعي املستهلك باملنتجات اخلضراءيف املتغري التابع  0,688بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار األخضر الرتويجمستوى 
بوحدة  األخضر املنتج، حيث أن التغري يف مستوى وعي املستهلك باملنتجات اخلضراءؤثر بشكل إجيايب على ي األخضر املنتج

 ، وميكن استخراج املعادلة اآلتية:وعي املستهلك باملنتجات اخلضراءيف املتغري التابع  0,098واحدة يقابله تغري مبقدار
 األخضر املنتج 0,754+0,098= وعي املستهلك باملنتجات اخلضراء

 األخضر التسعري ، حيث أن التغري يف مستوىوعي املستهلك باملنتجات اخلضراءؤثر بشكل إجيايب على ي األخضر التسعري
، وميكن استخراج املعادلة وعي املستهلك باملنتجات اخلضراءيف املتغري التابع  0,083-بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار

 اآلتية:
 األخضر التسعري0,0830,754-=  وعي املستهلك باملنتجات اخلضراء

 األخضر الرتويج، حيث أن التغري يف مستوى وعي املستهلك باملنتجات اخلضراءؤثر بشكل إجيايب على ي األخضر الرتويج
، وميكن استخراج املعادلة وعي املستهلك باملنتجات اخلضراءيف املتغري التابع  0,098بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار

 اآلتية:
 األخضر الرتويج 0,754+0,688=  وعي املستهلك باملنتجات اخلضراء

 -املنتج األخضر)لتسويق األخضر لذو داللة إحصائية اجيايب يوجد أثر " تاليةال بناء على ما سبق نستنج صحة الفرضية
 ".وعي املستهلك باملنتجات اخلضراءعلى ( التسويق األخضر -الرتويج األخضر
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ثقافة املستهلك  علىالتسويق األخضر(  -الرتويج األخضر -التسويق األخضر )املنتج األخضراختبار أثر  .2
 البيئية

 علىالتسويق األخضر(  -الرتويج األخضر -التسويق األخضر )املنتج األخضرأثر نتائج اختبار :10جدول رقم 
 ثقافة املستهلك البيئية

 ملخص النموذج

 النموذج
معامل االرتباط 

معامل التحديد  معامل التحديد املتعدد
 املصحح

اخلطأ املعياري 
 للتقدير

,5720 ,3270 ,2880 ,632370 

 ANOVAجدول 

متوسط  درجات احلرية جمموع املربعات النموذج
 مستوى املعنوية F املربعات

 3,371 3 10,112 االحندار

 0,400 52 20,794 البواقي 0,000 8,429

  55 30,906 اجملموع

 املعامالت

 النموذج

 املعامالت األصلية

 مستوى املعنوية T املعامالت املعيارية
قمة 

املعلمة 
B 

اخلطأ 
 املعياري

 0,005 2,904  0,492 1,430 الثابت

 0,186 1,339 0,189 0,141 1880, األخضر املنتج

 0,988 0,015 0,002 0,109 0020, األخضر التسعري

 0,002 3,351 0,449 0,139 4670, األخضر الرتويج

 .SPSSال خمرجات على باالعتماد انطالبال إعداد من املصدر:

واملتغري التابع التسويق األخضر يبني اجلدول نتائج التحليل اإلحصائي الختبار االحندار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل 
وهي عالقة  5720,، حيث تظهر معطيات اجلدول أن معامل االرتباط بني هذين املتغريين بلغثقافة املستهلك البيئية

، كما بلغ معامل 0.05تدل على وجود عالقة ارتباطية بني املتغريين عند مستوى الداللة قوية ارتباطية 
ثقافة املستهلك من التغري احلاصل يف  %32.7فسر ما مقداره التسويق األخضر يوهذا يعين أن  R2=0,327التحديد

قد  Fكما يالحظ من خالل اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي ،  يف حني ترجع النسبة املتبقية إىل عوامل أخرى البيئية
املعتمد  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000وهي ذات داللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية  8,429بلغت 
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وبالتايل صحة االعتماد على  ثقافة املستهلك البيئيةو  التسويق األخضريف الدراسة، وتدل على جودة منوذج العالقة بني 
 B ثقافة املستهلك البيئيةويظهر من خالل اجلدول أن معامل متغري ، نتائج النموذج يف متثيل العالقة اخلطية بني املتغريين

عند مستوى  ثقافة املستهلك البيئيةو  التسويق األخضرإشارته موجبة وهو ما يدل على وجود عالقة طردية موجبة بني 
وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد يف  0050, بقيمة احتمالية 2,904احملسوبة  T، كما بلغت قيمة 0.025الداللة 

ؤثر بشكل إجيايب على ي التسويق األخضرله معنوية إحصائية واقتصادية، وبالتايل يتبني أن  Bالدراسة، وعليه فإن معامل 
يف املتغري التابع  1880,بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار األخضر املنتج، حيث أن التغري يف مستوى ثقافة املستهلك البيئية
ثقافة يف املتغري التابع  0020,بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار األخضر التسعريالتغري يف مستوى ، و ثقافة املستهلك البيئية

ثقافة يف املتغري التابع  4670,بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار األخضر الرتويجالتغري يف مستوى ، و املستهلك البيئية
 .املستهلك البيئية

بوحدة واحدة  األخضر املنتج، حيث أن التغري يف مستوى ثقافة املستهلك البيئيةؤثر بشكل إجيايب على ي األخضر املنتج
 وميكن استخراج املعادلة اآلتية:، ثقافة املستهلك البيئيةيف املتغري التابع  1880,يقابله تغري مبقدار

 األخضر املنتج 1,430+1880,= ثقافة املستهلك البيئية
بوحدة واحدة  األخضر التسعري ، حيث أن التغري يف مستوىثقافة املستهلك البيئيةؤثر بشكل إجيايب على ي األخضر التسعري

 وميكن استخراج املعادلة اآلتية: ،ثقافة املستهلك البيئيةيف املتغري التابع  0020,يقابله تغري مبقدار
 األخضر التسعري 1,430+0020,= ثقافة املستهلك البيئية

بوحدة واحدة  األخضر الرتويج، حيث أن التغري يف مستوى ثقافة املستهلك البيئيةؤثر بشكل إجيايب على ياألخضر الرتويج
 وميكن استخراج املعادلة اآلتية: ،ثقافة املستهلك البيئيةيف املتغري التابع 4670,يقابله تغري مبقدار

 األخضر الرتويج 1,430+4670,= ثقافة املستهلك البيئية

 -للتسويق األخضر )املنتج األخضرذو داللة إحصائية اجيايب يوجد أثر " التالية بناء على ما سبق نستنج صحة الفرضية
 ".على ثقافة املستهلك البيئيةالتسويق األخضر(  -الرتويج األخضر

اجتاهات  علىالتسويق األخضر(  -الرتويج األخضر -التسويق األخضر )املنتج األخضراختبار أثر  .3
 .املستهلك البيئية

 علىالتسويق األخضر(  -الرتويج األخضر -التسويق األخضر )املنتج األخضرأثر : نتائج اختبار 11جدول رقم 
 اجتاهات املستهلك البيئية

 ملخص النموذج

 النموذج
االرتباط معامل 

معامل التحديد  معامل التحديد املتعدد
 املصحح

اخلطأ املعياري 
 للتقدير

0,491 0,241 0,197 0,62188 
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 ANOVAجدول 

متوسط  درجات احلرية جمموع املربعات النموذج
 مستوى املعنوية F املربعات

 2,131 3 6,392 االحندار

 0,387 52 20,110 البواقي 0,000 5,509

  55 26,502 اجملموع

 املعامالت

 النموذج

 املعامالت األصلية

 مستوى املعنوية T املعامالت املعيارية
قمة 

املعلمة 
B 

اخلطأ 
 املعياري

 0,000 4,168  0,484 2,018 الثابت

 0,126 1,554 0,233 0,138 0,215 األخضر املنتج

 0,533 0,628 0,082 0,107 0,067 األخضر التسعري

 0,046 2,041 0,290 0,137 0,280 األخضر الرتويج

 .SPSSال خمرجات على باالعتماد انطالبال إعداد من املصدر:

واملتغري التابع التسويق األخضر يبني اجلدول نتائج التحليل اإلحصائي الختبار االحندار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل 
وهي عالقة  0,491اجلدول أن معامل االرتباط بني هذين املتغريين بلغ، حيث تظهر معطيات اجتاهات املستهلك البيئية

، كما بلغ معامل 0.05تدل على وجود عالقة ارتباطية بني املتغريين عند مستوى الداللة قوية ارتباطية 
املستهلك اجتاهات من التغري احلاصل يف  %24.1فسر ما مقداره يالتسويق األخضر وهذا يعين أن  R2=0,241التحديد

قد  Fكما يالحظ من خالل اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي ،  يف حني ترجع النسبة املتبقية إىل عوامل أخرى البيئية
املعتمد  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000وهي ذات داللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية  5,509بلغت 

وبالتايل صحة االعتماد  اجتاهات املستهلك البيئيةو  التسويق األخضريف الدراسة، وتدل على جودة منوذج العالقة بني 
اجتاهات املستهلك ويظهر من خالل اجلدول أن معامل متغري ، على نتائج النموذج يف متثيل العالقة اخلطية بني املتغريين

عند  اجتاهات املستهلك البيئيةو  التسويق األخضرإشارته موجبة وهو ما يدل على وجود عالقة طردية موجبة بني B البيئية
وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد  0,000بقيمة احتمالية 4,168احملسوبة  T، كما بلغت قيمة 0.025مستوى الداللة 

ؤثر بشكل إجيايب ي التسويق األخضرله معنوية إحصائية واقتصادية، وبالتايل يتبني أن  Bيف الدراسة، وعليه فإن معامل 
يف املتغري  0,215بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار األخضر املنتج، حيث أن التغري يف مستوى اجتاهات املستهلك البيئيةعلى 

يف املتغري التابع  0,067بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار األخضر التسعريالتغري يف مستوى ، و اجتاهات املستهلك البيئيةالتابع 
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يف املتغري التابع  0,280بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار األخضر الرتويجالتغري يف مستوى ، و اجتاهات املستهلك البيئية
 .اجتاهات املستهلك البيئية

بوحدة واحدة  األخضر املنتج، حيث أن التغري يف مستوى البيئيةاجتاهات املستهلك ؤثر بشكل إجيايب على ي األخضر املنتج
 ، وميكن استخراج املعادلة اآلتية:اجتاهات املستهلك البيئيةيف املتغري التابع  0,215يقابله تغري مبقدار

 األخضر املنتج 2,018+0,215=  اجتاهات املستهلك البيئية
بوحدة  األخضر التسعري ، حيث أن التغري يف مستوىاملستهلك البيئيةاجتاهات ؤثر بشكل إجيايب على ي األخضر التسعري

 ، وميكن استخراج املعادلة اآلتية:اجتاهات املستهلك البيئيةيف املتغري التابع 0,067واحدة يقابله تغري مبقدار
 األخضر التسعري 2,018+0,067=  اجتاهات املستهلك البيئية

بوحدة  األخضر الرتويج، حيث أن التغري يف مستوى اجتاهات املستهلك البيئيةؤثر بشكل إجيايب على ي األخضر الرتويج
 ، وميكن استخراج املعادلة اآلتية: اجتاهات املستهلك البيئيةيف املتغري التابع  0,280واحدة يقابله تغري مبقدار

 األخضر الرتويج2,018+0,280=  اجتاهات املستهلك البيئية

 -املنتج األخضر)لتسويق األخضر لذو داللة إحصائية اجيايب يوجد أثر " تاليةال الفرضيةبناء على ما سبق نستنج صحة 
 ".اجتاهات املستهلك البيئيةعلى ( التسويق األخضر -الرتويج األخضر

التسويق األخضر(  -الرتويج األخضر -للتسويق األخضر )املنتج األخضريوجد أثر ذو داللة إحصائية  .4
 .البيئيةعلى سلوك املستهلك 

 علىالتسويق األخضر(  -الرتويج األخضر -التسويق األخضر )املنتج األخضرأثر : نتائج اختبار 12جدول رقم 
 .اجتاهات املستهلك البيئية

 ملخص النموذج

 النموذج
معامل االرتباط 

معامل التحديد  معامل التحديد املتعدد
 املصحح

اخلطأ املعياري 
 للتقدير

,4260 ,1810 ,1340 ,629910 

 ANOVAجدول 

متوسط  درجات احلرية جمموع املربعات النموذج
 مستوى املعنوية F املربعات

 1,523 3 4,569 االحندار

 3970, 52 20,633 البواقي 0,000 3,838

  55 25,202 اجملموع

 املعامالت
 مستوى املعنوية T املعامالت املعيارية املعامالت األصلية النموذج
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قمة 
املعلمة 

B 

اخلطأ 
 املعياري

 0000, 4,414  4900, 2,165 الثابت

 8070, 2450, 0380, 1400, 0340, األخضر املنتج

 6490, 4580, 0620, 1080, 0500, األخضر التسعري

 0120, 2,610 3850, 1390, 3620, األخضر الرتويج

 .SPSSال خمرجات على باالعتماد انطالبال إعداد من املصدر:

واملتغري التابع التسويق األخضر يبني اجلدول نتائج التحليل اإلحصائي الختبار االحندار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل 
وهي عالقة  4260,، حيث تظهر معطيات اجلدول أن معامل االرتباط بني هذين املتغريين بلغسلوك املستهلك البيئية

، كما بلغ معامل 0.05تدل على وجود عالقة ارتباطية بني املتغريين عند مستوى الداللة قوية ارتباطية 
سلوك املستهلك من التغري احلاصل يف  %18.1فسر ما مقداره يالتسويق األخضر وهذا يعين أن  R2=0,181التحديد

قد  Fكما يالحظ من خالل اجلدول أن قيمة االختبار اإلحصائي ،  يف حني ترجع النسبة املتبقية إىل عوامل أخرى البيئية
املعتمد  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000وهي ذات داللة إحصائية حيث جاءت بقيمة احتمالية  3,838بلغت 

وبالتايل صحة االعتماد على  سلوك املستهلك البيئيةو  التسويق األخضريف الدراسة، وتدل على جودة منوذج العالقة بني 
 Bسلوك املستهلك البيئيةويظهر من خالل اجلدول أن معامل متغري ، نتائج النموذج يف متثيل العالقة اخلطية بني املتغريين

عند مستوى  سلوك املستهلك البيئيةو  التسويق األخضرإشارته موجبة وهو ما يدل على وجود عالقة طردية موجبة بني 
وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد يف  0000,بقيمة احتمالية4,414احملسوبة  Tكما بلغت قيمة   ،0.025الداللة 

ؤثر بشكل إجيايب على ي التسويق األخضرله معنوية إحصائية واقتصادية، وبالتايل يتبني أن  Bالدراسة، وعليه فإن معامل 
يف املتغري التابع  0340,بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار األخضر املنتج، حيث أن التغري يف مستوى سلوك املستهلك البيئية
سلوك يف املتغري التابع  0500,بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار األخضر التسعريالتغري يف مستوى ، و سلوك املستهلك البيئية

سلوك يف املتغري التابع  3620,بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار األخضر الرتويجالتغري يف مستوى ، و املستهلك البيئية
 .املستهلك البيئية

بوحدة واحدة  األخضر املنتج، حيث أن التغري يف مستوى سلوك املستهلك البيئيةؤثر بشكل إجيايب على ي األخضر املنتج
 ، وميكن استخراج املعادلة اآلتية:سلوك املستهلك البيئيةيف املتغري التابع  0340,يقابله تغري مبقدار

 األخضر املنتج 2,165+0340,=  املستهلك البيئيةسلوك 
بوحدة واحدة  األخضر التسعري ، حيث أن التغري يف مستوىسلوك املستهلك البيئيةؤثر بشكل إجيايب على ي األخضر التسعري

 ، وميكن استخراج املعادلة اآلتية:سلوك املستهلك البيئيةيف املتغري التابع  0500,يقابله تغري مبقدار
 األخضر التسعري 2,165+0500,=  املستهلك البيئيةسلوك 
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بوحدة واحدة  األخضر الرتويج، حيث أن التغري يف مستوى سلوك املستهلك البيئيةؤثر بشكل إجيايب على ي األخضر الرتويج
 ، وميكن استخراج املعادلة اآلتية:سلوك املستهلك البيئيةيف املتغري التابع  3620,يقابله تغري مبقدار

 األخضر الرتويج 2,165+3620,=  املستهلك البيئيةسلوك 

 -املنتج األخضر)لتسويق األخضر لذو داللة إحصائية اجيايب يوجد أثر " تاليةال بناء على ما سبق نستنج صحة الفرضية
 ".سلوك املستهلك البيئيةعلى ( التسويق األخضر -الرتويج األخضر
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 :ثاينال خالصة الفصل

وهذا من أجل معرفة  املستهلكني اجلزائريبعد تفريغ وحتليل بيانات احملاور الثالثة لالستبيان الذي وزع على عينة من 
متت املعاجلة و ، " مستهلك 56، وقد كان قوامها " سلوك املستهلك التأثري على يف األخضر مدى مسامهة التسويق

وقد تبني يف األخري أنه  SPSSالربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعيةاإلحصائية للبيانات وحتليلها عن طريق استخدام 
 وسلوك املستهلك اجلزائري. األخضر التسويقتوجد عالقة إحصائية موجبة بني 
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 خامتة:
 
، باملسؤولية االجتماعية والبيئية وهبذا ميكننا القول أن للتسويق األخضر أمهية بالغة ، ألنه يتمحور حول االلتزام القوي   

ولفت انتباههم ، إضافة إىل محاية املستهلكني وتوعيتهم لمؤسسة ضمانا لبقائها واستمرارهاوكذلك حتقيق هدف الرحبية ل
الشكل الذي يعكس اهتماما بالبيئة، حنو األفكار واملنتجات اخلضراء بغية العمل على التأثري فيهم وتغيري سلوكهم ب

  .فيجعله سلوكا أخضر

السلع  غري أن ذلك مل يرتجم من قبل املستهلكني يف اختيار، اجلزائرتبني أن هناك وعى بيئي للمستهلكني يف  حيث   
السوق، هذه الوضعية تعترب فرصة   بيئة، ويرجع سبب ذلك لعدم توفر السلع الصديقة للبيئية بشكل واسع يفالصديقة لل

تراعي الضوابط البيئية بالنسبة للمؤسسات املتأخرة على  كبرية بالنسبة للمؤسسات من أجل التحول إلنتاج منتجات
 إسرتاتيجيةاملنتجات اخلضراء عليها مبراجعة خطة الرتويج لديها وتطبيق  إنتاجيف  ذلك وبالنسبة للمؤسسات اليت شرعت

على شراء املنتجات  غري أن مل يرتجم إلقبال اجلزائري، أنه هناك وعى بيئي لدى املستهلك توسعية يف السوق، باعتبار
 .اخلضراء

حسب إجابات  ،بيئي وعى على املنتجات اخلضراء بالرغم من وجود املستهلكني إقبالكما يرجع سبب عدم     
 ،راء أو املنتجات الصديقة للبيئيةباملنتجات اخلض لعدم وجود قيمة إضافية حتملها ما يطلق عليها اجلزائرينياملستهلكني 

جيدا من قبل املنتجني خصوصا، حبيث أن بعض املنتجات اليت يتم الرتويج  وهذه نقطة يف غاية األمهية البد من فهمها
 . للبيئية يف احلقيقة هي ليست كذلكمنتجات صديقة  أوزائرية على أهنا منتجات خضراء اجل هلا يف السوق

 :دراستنا هذه إىل عدة نتائج أمههاوقد توصلنا يف    
لتسويق األخضر على سلوك املستهلك األخضر، وميكن ل نتيجة رئيسة تتمثل بوجود أثر إىلتوصل البحث  -

 للحصول على منتجات مميزة فيما يتعلق باملنتج األخضر.تفسري ذلك من خالل أن املستهلك يسعى 
 التأثري يف قدرته من األمهية هذه وتنبع وللبيئة، واملستهلكني للمؤسسات بالنسبة بالغة أمهية األخضر للتسويق -

 ترويج أخضر، تسعري أخضر، منتج( األخضر التسويقي املزيج عناصر خالل من وتفضيالهتم املستهلكني سلوكات على

 البيئية، الناحية من سليم كونه إىل إضافة باجلودة، متيز إذا األخضر باملنتج املستهلكون يتأثر.)أخضر توزيع أخضر،

 .اإلضافية امليزة هلذه املستهلك وإدراك

 البيئية حبماية وتصرفاته سلوكه يف وامللتزم البيئية بالقضايا والواعي املتعلم املستهلك ذلك األخضر املستهلك ميثل -

 .ومواردها البيئة على احملافظة للمنتجات استهالكه مراعاة خالل من

 حاجات بتلبية األخري هذا التزام هو األخضر للمستهلك االستهالكية والتصرفات السلوكيات يضبط ما أهم إن -

 .هبا يعيش اليت البيئة محاية و احلياة منط تغيري إىل احلاجة :أمهها ورغبات
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من خالل عناصر املزيج الرتوجيي املختلفة هلا أمهية بالغة يف زيادة اإلقبال على شراء أن عملية الرتويج للمنتج  -
 املستهلك انتباه جذب على األخضر الرتويج يعملو  ،مزاياه وجودته وأي متعلقات أخرى املنتج األخضر من خالل بيان

 أغلفة خضراء، ملصقات خضراء، إعالنات استعمال خالل من اخلضراء وباملنتجات البيئية، باملشكالت معرفته وتعزيز

 .وبالبيئة باملستهلك مضرة غري مبعىن ، خضرا

 إدراكه وبالتايل الزيادة هذه عن املستهلك لتساؤل سببا يكون قد ذلك فإن مرتفع األخضر املنتج سعر كان إذا -

 إذا خاصة األخضر للمنتج اقتنائه على حمفزا سيكون هذا فإن منخفضا سعره كان ما إذا أما بيئية، مبواصفات يتمتع بأنه

 .توقعاته  مع يتوافق كان إذا أو إضافية قيمة له أن املستهلك أدرك

 أنبسب  ةعلى تسويق املنتجات اخلضراء بطريقة فعال قادرةتسويقية  إسرتاتيجيةعلى بناء  املؤسسات ةعدم قدر  -
تطبيق مفهوم التسويق األخضر حيتاج إىل القيام بأحباث ودراسات عن السوق واملستهلك وهذه حتتاج إىل تكاليف ال 

 .حتملها املؤسساتتستطيع 
أن جناح التسويق األخضر يرتبط مبدى الوعي البيئي لدى املنظمات وان اهتمام املنظمات يف البيئة سوف يزيد  -

 .يعمل على خلق انطباع اجيايب لدى املستهلك عن الشركة ويعزز والئه هلامن رحبيتها على املدى البعيد و 
مفهوم التسويق األخضر مفهوما يتطور حاليا مع النمو املستمر لتلك املؤسسات اليت تشعر مبسؤوليتها  أن -

 .اجتاه البيئة اليت تعمل هبا االجتماعية

 االقرتاحات والتوصيات:
 :يلي ما منها االقرتاحات من مجلة تقدمي ميكن سابقا إليها املشار النتائج من انطالقا   

جتاه اجملتمع والبيئة،  واألخالقيةالنظر مبسؤوليتها االجتماعية  إعادةالعليا يف املنظمات اخلضراء  اإلداراتعلى  -
ير براجمها التسويقية والعمل على تطو  ،البعد البيئي أمهية أكرب يف االسرتاتيجيات التسويقية اخلاصة باملنظمة بإعطاءوذلك 

 خضراء وذلك حلماية البيئة الطبيعية واحملافظة عليها ومن خالل التشجيع على شراء املنتجات اخلضراء املسوق هلا.
فوائد السلع واخلدمات اليت تنسجم مع منهج خصصة ومعمقة لفهم طبيعة وخصائص و القيام بدراسات مت -

 .والتكنولوجيا املستخدمةمعاجلة املشاكل البيئية و  ،التسويق األخضر
زيادة التوجه حنو نشر الوعي البيئي بني طبقات اجملتمع املختلفة من خالل الرتكيز على مفهوم املسؤولية البيئية  -

للتحفيز على تبين السلوك األخضر، والذي ينعكس بدوره على شراء واقتناء املنتجات اخلضراء واليت حتد من استهالك 
 الطاقة وأحداث التلوث. 

خصائص املنتجات اخلضراء، واليت  إلبرازتعزيز استخدام كافة الوسائل الرتوجيية من قبل املنظمات اخلضراء وذلك  -
املستهلك حنو  وإدراكتدعم بشكل مباشر قرار املستهلك الشرائي، حيث أن وجود ذلك الزخم الرتوجيي يزيد من وعي 

 املنافع املدركة جراء شراء تلك املنتجات.
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دعم الربامج واجلهود البيئية و  ، دعم وتأسيس املنظمات االجتماعية اليت تعىن بشؤون البيئة واجملتمعاملشاركة يف -
 .على كافة املستويات

بيئيا لنقل منتجاهتا وإيصاهلا لكل األماكن  اآلمنةاخلضراء االستخدام الوسائل  األعمالمنظمات  أصحابدعوة  -
 .ه كبري األثر على قرار املستهلك الشرائي، وهذا لكان  أينمالتكن يف متناول املستهلك 

تطوير الربامج التعليمية و  ،استخدام الوسائل املناسبة لتدريب وتأهيل العاملني ضمن التوجه البيئي يف املنظمات -
 .لتثقيف املستهلكني ورفع درجة وعيهم باملسؤولية البيئية

وهذا  للجزائرتسهيل دخوهلا وم اجلمركية و ذلك عرب ختفيض الرسسعريا، و  األخضردعوة احلكومة لدعم املنتج  -
 .يشجع الكثري من املنظمات التسويق هلا وبالتايل تشجيع املستهلك على شرائها

 :الدراسةآفاق 

 منها: ،مستقبلية حبوثا جلعلها أكثر التعمق تستحق نراها هامة نقاط عدة تناولنا دراستنا خالل من   

 .للمؤسسة تنافسية ميزة خلق يف األخضر التسويق دور -

 .اجلزائري املستهلك لدى البيئية القيم وتفعيل رء ا اخلض التسويقية السياسات -

 اخلضراء. املعلومات تكنولوجيات ظل يف األخضر املستهلك محاية -

 .االقتصادية املؤسسات يف األخضر التسويق تطبيق واقع -
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 بوعريريج برج -اإلبراهيمي  البشري حممد جامعة

 التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 صناعي تسويق ختصص:                                                                        التجاريــة العـلــــوم قسم

 :لمستهلك اجلزائريموجه ل استبيان
 :بعدو  طيبة حتية الكرمي.. أخي.. الكرمية أخيت

 شهادة لنيل املكملة" تأثري التسويق األخضر على سلوك شراء املستهلك اجلزائري" بعنوان خترج مذكرة إعداد إطار يف

 يتم أن نأمل واليت األسئلة من جمموعة تضم اليت االستمارة هذه بإعداد قمنا ،باملستهلك اجلزائري املتعلقةو  املاسرت
 التعامل سيتم أنه العلم مع املناسبة، اخلانة يف (×) عالمة بوضع وذلك وموضوعية، بكل صدق طرفكم من عنها اإلجابة

 .فقط العلمي البحث إلغراض إال تستخدم ولن التامة بالسرية اإلجابات مع

 .الدراسة هذه إثراء يف القيمة ومسامهتكم تعاونكم حسن مسبقا لكم نشكر
 الشخصية البيانات

 أنثى              ذكر: اجلنس -1

 فأكثر  41من            40-31          30-20         20 من أقل : العمرية الفئة 2-

 ابتدائي            متوسط            ثانوي            جامعي    :التعليمي املؤهل -3

 عمل بدون            حرة أعمال            موظف            طالب  املهنة: -4

 :بالتسويق األخضراألول: عبارات خاصة  احملور
 العبارات

فق 
موا

ري 
غ

شدة
ب

افق 
 مو

غري
 

ايد
حم

افق 
مو

فق  
موا شدة

ب
 

 :املنتج األخضر
أفضل املنتجات اخلضراء ألهنا ذات جودة أعلى من املنتجات 

 اخلضراء.غري 
     

أدعم املنتجات اخلضراء ألهنا أكثر صحة من املنتجات غري 
 اخلضراء.

     

مصنوعة من مواد و البيئة فيأفضل املنتجات اخلضراء ألهنا تتحلل 
 طبيعية.

     

      .العالمة املسجلة " املاركة "أهتم باملنتج األخضر ذي 
      للحصول على منتجات خضراء. ت وجهدأبذل وق
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      .حلاجة الزبونتوفر بدائل خضراء متنوعة ومرضية أالحظ 
 :التسعري األخضر

الطلب أو  على حجم أعتقد أن سعر املنتجات اخلضراء ال يؤثر
 .املبيعات للمنتج

     

رتفعة بسبب اخلضراء بالرغم من أسعارها املأفضل شراء املنتجات 
 .قيمتها العالية

     

أعتقد أن تكلفة املنتجات اخلضراء متناسبة من حيث الفوائد مع 
 املرتفع.سعرها 

     

أشعر أن الشركات تراعي عند حتديد أسعار منتجاهتا اخلضراء 
 املستهدفة.مستوى دخل الفئة 

     

ربح منخفض على املنتجات  أالحظ أنه يتم حتديد هامش
 .اخلضراء

     

أالحظ أن الوعي والدعم احلكومي للمنتجات اخلضراء ميكن أن 
 .سعرهاخيفض 

     

      .بيئي منتج ألنه الزيادة هذه لدفع مستعد أنا

 :الرتويج األخضر
أعترب أن املنتجات اليت عليها بطاقة البيان اخلضراء هي منتجات 

 .للبيئةأقل ضررا 
     

أعتمد البيانات املدونة على املنتجات اخلضراء عند عملية 
 الشراء.

     

      .توزع الشركات جمالت دورية خمصصة للرتويج للمنتج األخضر
لى تنشيط مبيعاهتا من خالل تقدمي الكوبونات عتعمل الشركات 

 .والعينات اجملانية اخلضراء
     

يف الشركة لرتويج املنتجات أشعر أن السياسة اإلعالنية املتبعة 
 .اخلضراء تتسم بالصدق والثقة

     

ى إقناعي لشراء أرى أن املوزعني ) رجال البيع ( لديهم القدرة عل
 . املنتجات اخلضراء

     



 مالحق
 

75 

أالحظ أن هناك بعض الرسائل الرتوجيية املتعلقة بالتسويق 
 .األخضر عرب وسائل االتصال املختلفة

     

 :بسلوك املستهلك: عبارات خاصة ثايناحملور ال
 العبارات

فق 
موا

ري 
غ

شدة
ب

افق 
 مو

غري
 

ايد
حم

افق 
مو

فق  
موا شدة

ب
 

 :وعي املستهلك باملنتجات اخلضراء
      .املنتجات اخلضراءو لدي معرفة كافية بالتسويق األخضر 

      . ن شاركت يف ورش عمل هتتم بالبيئةسبق وأ
سائل التواصل اخلضراء عرب و أتابع الصفحات اخلاصة باملنتجات 

 .االجتماعي املختلفة
     

أالحظ أن الشركات تقوم بتعديل املنتجات املوجودة حاليا 
 جلعلها أقل ضررا بالبيئة .

     

      . أعتقد أن الشركات ختتار املواد األولية األقل ضررا بالبيئة
 :ثقافة املستهلك البيئية

      . السلع اليت ال تسبب تلوث للبيئة أختار
      .يةئئي للماركة التجارية ألسباب بيميكن أن أغري وال

      .خرين بشراء السلع الصديقة للبيئةأحاول دائما إقناع اآل
      .لى البيئةعندما أشرتي سلعة أفكر دائما باآلثار املرتتبة ع

 :اجتاهات املستهلك البيئية
 أغضب عندما أرىو أنصح األخرين دوما باحملافظة على البيئة 

 . شخصا يلوث البيئة
     

أقدر أمهية و أحرتم كل اجلهود اليت تسعى للمحافظة على البيئة 
 العيش يف بيئة صحية نظيفة.

     

      . اأدرك أن موارد الطبيعة حمدودة وجيب احملافظة عليه
      .اإلنسان والطبيعة من أجل البقاءأدرك أمهية وجود انسجام بني 

      . احملافظة عليهاالبيئة لنا ولألجيال القادمة ، لذا جيب
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 :سلوك املستهلك البيئية
      .يالشرائ يقيم احملافظة على البيئة يف سلوکأسعى لرتسيخ 

صة بأمهية أحرص على املشاركة يف الندوات واحملاضرات اخلا
 .وسالمتهامحاية البيئة 

     

أفضل املنتجات اليت يتم إنتاجها باستخدام تقنيات حديثة جتنب 
 واهلواء.مسببات تلوث الرتبة واملاء 

     

      .نتجات اخلضراء يف اجملتمع احملليأحرص على نشر ثقافة امل
      . املنتجات اخلضراء واجبا أخالقيا أعترب شراء

      . جتاه شرائها دافعييتضراء حسن من توفري املنتجات اخل
      .ت اخلضراء ساعدين يف قرار الشراءتوفر بدائل متنوعة يف املنتجا

      .والئياعتماد الشركات فلسفة التسويق األخضر ساهم يف زيادة 
لدي القدرة على التضحية مبكاسب األمد القصري من أجل بيئة 

 . أفضل لألجيال القادمة
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04 
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06 
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 16 .عموميات حول التسويق األخضر املطلب األول:
 16 .متهيد
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