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 هدفت هذه الدراسة إىل معرفة الدور الذي يلعبه التسويق االخضر يف حتسني الصورة الذهنية ملؤسسة كوندور عند:امللخص

 شخص) وحتليل النتائج118(  وذلك بتوزيع إستمارات على عينة من املستهلكني، املستهلكني آبفلو– والية األغواط
 وقد خلصت هذه الدراسة على،" وتعميم هذه النتائجSPSS - 25 "املتحصل عليها إبستخدام الربانمج اإلحصائي
 عناصر املزيج التسويقي األخضر،بعض النتائج إىل أن التسويق األخضر يؤثر على الصورة الذهنية للمؤسسة لدى املستهلك
هلا دور كبري يف حتسني الصورة الذهنية كما أهنا هتمل عنصر التوزيع األخضر عكس العناصر األخرى وجاءت أبرز التوصيات
ابنه البد على املؤسسة أن تقوم بتحسني خدمات مابعد البيع بشكل أحسن إضافة إىل أنه على املؤسسة أن توفر منتجات
.خضراء حتافظ أكثر على صحة وحميط املستهلك
. املستهلكني، عناصر املزج التسويقي، الصورة الذهنية للمؤسسة، التسويق األخضر:الكلمات املفتاحية
Abstract: This study aimed to know the role played by green marketing in improving
the mental image of the Condor Foundation among consumers in Aflou -Laghouat, by
distributing questionnaires to a sample of consumers (118 people) and analyzing the
results obtained using the statistical program “SPSS-25” and generalizing these results.
This study concluded on some results that green marketing affects the mental image of
the institution to the consumer. The elements of the green marketing mix have a major
role in improving the mental image. As it neglects the green distribution element,
unlike the other elements. The most prominent recommendations were that the
organization should improve after-sales services in a better way , in addition to the fact
that the company should provide green products that preserve more health and
surroundings of the consumer .
Keywords: green marketing, the mental image of the organization, the elements of the
marketing mix, consumers.
 موسى بالغيث: املؤلف املرسل
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 .1مقدمة:
لقد برزت منذ عقود مجلة من املظاهر املرتبطة خبطر التلوث البيئي وإستنزاف املوارد الطبيعية بشكل مستمراهلدر
الناتج عن سوء اإلستغالل الرشيد وغريها من املظاهر املضرة للبيئة الطبيعية (احليوان ،النبات ،املياه األرض)  ،إضافة للصحة
العامة وحميط اإلنسان ورمب ا حىت املناخ ...إخل ،لقد شكل ذلك مصدر قلق أثقل كاهل اجملتمعات واملنظمات اإلقصادية
على ّحد سواء ،كما أصبح من املتعذر عليها تاليف آاثرها أة التغاضي عن مسبباهتا إذا ما سعت إىل حتقيق فرص أفضل
للعيش الكرمي لإلنسان وبئية اقصادية مسقرة نسبيا من حيث توفر املوارد الطبيعية وسبل إستغالهلا األمثل ،مما دفع
احلكومات واملؤسسات إىل املبادرة يف جتسيد قواعد ونظم جديد إلرساء جمتمعات مسؤولة ومتضامنة فيإطار متكامل
يكتسي طابع الشرعية والدميقراطية اجتاه التوجهات البيئية على مجيع األصعدة ( االجتماعية ،القانونية  ،السياسية،
اإلقت صادية ) ،وكان هنج التسويق األخضر أحد أهم تسهم يف حتقيق هذا اهلدف والذي يشري إىل  ":إستخدام املؤسسة
لطرق صديقة للبيئة يف التعريف عن خصائص منتجاهتا للمستهلكني " إضافة لذالك فقد رأت فيه املؤسسات طريقة
جديدة إلكتساح األسواق واحملافظة على قدرهتا على البقاء والنمو يف ظل بيئتها التنافسية ويغذي سعيها الدائم لكسب
أتييد اجلمهور وتشكيل الصورة اجليدة اليت تضمن هلا الدعم املعنوي وابلتايل االستمرارية  ،هذا من جهة ،ومن جهة آخرى
يرضي تطلعات العمالء واملستهلكني عموما  ،وحيمي حقهم يف العيش ببيئة سليمة صحيا،مستقرة إقتصاداي ومزدهرة
إجتماعيا  ،ونظرا للقيمة الفعالة اليت يرتكها اإلهتمام ابلبيئة يف تشكيل اآلراء وتكوين اإلنطباعات الذاتية وخلق السلوك
اإلجيايب ألفراد اجملتمع أصبحت تكوين الصورة الذهنية اجليدة هدفا تسعى إليه معظم املؤسسات اليت تنشد النجاح  ،حيث
وعت هذه األخرية أمهية دراسة وقياس الصورة الذهنية املكونة يف أذهان مجاهريها لكي تبين إسرتاتيجيات تعين بتحسينها
وتغذية اإلنطباعات الذهنية للجماهري وابلتايل خلق بيئة مالئمة حتقيق نشاطاهتا املختلفة .
 .1.1مشكلة الدراسة :وعلى ضوء ما مت إسالفه ،تربز اإلشكالية الرئيسية للموضوع اليت ميكن صياغتها كاآليت:
 إىل أي مدى ميكن للتسويق األخضر أن يساهم يف تعزيز الصورة الذهنية ملؤسسة كوندور لدى املستهلكني
آبفلوا – والية األغواط؟
 .2.1األسئلة الفرعية :و من هذه االشكالية تتبلور لنا مجلة من االسئلة الفرعية التالية:
 هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بني املنتج األخصر والصورة الذهنية ملؤسسة
كوندور لدي املستهلكني آبفلوا – والية األغواط ؟

 هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بني التسعرياألخصر والصورة الذهنية ملؤسسة
كوندور لدي املستهلكني آبفلوا – والية األغواط ؟

 هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بني الرتويج األخصر والصورة الذهنية ملؤسسة
كوندور لدي املستهلكني آبفلوا – والية األغواط ؟
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 هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بني التوزيع األخصر والصورة الذهنية ملؤسسة
كوندور لدي املستهلكني آبفلوا – والية األغواط ؟
 .3.1الفرضيات  :و مما سبق من تساؤوالت ميكننا طرح الفرضيات الرئيسية التالية:
 : H تو جد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α ≤ 0.05لعناصر املزيج التسويقي
األخضر على حتسني الصورة الذهنية ملؤسسة كوندور لدى مستهلكيها آبفلوا – والية األغواط.

أما الفرضيات الفرعية فيمكن طرخها على الشكل التايل :
 :H1 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بني املنتج األخصر والصورة الذهنية ملؤسسة
كوندور لدي املستهلكني آبفلوا – والية األغواط.

 :H2 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بني التسعرياألخصر والصورة الذهنية
ملؤسسة كوندور لدي املستهلكني آبفلوا – والية األغواط .

 : H3 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بني الرتويج األخصر والصورة الذهنية
ملؤسسة كوندور لدي املستهلكني آبفلوا – والية األغواط.

 : H4 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بني التوزيع األخصر والصورة الذهنية
ملؤسسة كوندور لدي املستهلكني آبفلوا – والية األغواط.
 .3.1أمهية الدراسة :يكتسي هذا املوضوع أمهية ابلغة من خالل النتائج اليت يسعي لتحقيقها وهذا لرتكيزه على اجلانب
البيئي الذي أصبح إهتماما عامليا ،وسعيه أيضا لتوضيح املكانة اليت أصبح التسويق البيئي حيتلها يف بناء صورة ذهنية

جيدة للمؤسسة عند املستهلكني ابعتباره سببا من األسباب الرئيسية يف زايدة املشاكل البيئية فضال على أهنا تعترب عنصرا
فاعال للمؤسسات الذي يساعدها على حتقيق أهدافها دون إحلاق الضرر ببيئتها و اليت هي بدورها بئية مستهلكيها .
 .4.1اهداف الدراسة :ان اهلدف من هذه الدراسة متعدد اجلوانب و من أبرزها :
 اعطاء الصيغة املفاهيمية عن املزيج التسويقي األخضر و الصورة الذهنية
 معرفة أثر كل عنصر من عناصر املزيج التسويقي األخضر على الصورة الذهنية للمؤسسة ؛
 معرفة مدى مسامهة املزيج التسويقي األخضر يف تعزيز أبعاد الصورة الذهنية للمؤسسة عند مستهلكيها ؛
 حماولة جتسيد اجلانب النظرى وإيضاح الفكرة على أرض الواقع من خالل دراسة احلالة اليت تبين مسامهة املزيج
التسويقي األخضر يف تعزيزالصورة الذهنية ملؤسسة كوندور عند مستهلكيها ؛
 .5.1منهج الدراسة :لإلجابة عن األسئلة املطروحة ومعاجلة املوضوع مبتغرياته ومن خالل االطالع على الدراسات
السابقة ظهر جليا أن املنهج املناسب للدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي ،لكونه منهجا مساعدا على التحليل الشامل

والعميق للمشكلة حيث يقوم هذا املنهج بدراسة الظاهرة كما هي يف الواقع ،ووصفها بشكل دقيق ،ويعرب عن هذه
الدراسة بشكل كمي وكيفي ويسهل عمليةاإلجابة عن اإلشكاليات املطروحة من خالل حتليل الظاهرة املدروسة.
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 .6.1الدراسات السابقة :
 ابراهيمي فاروق  ( ،التسويق األخضر كمدخل لتحقيق الميزة التنافسيﯩة في المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية -
دراسة عينة من المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية )  ٬أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف علوم
التسيير  ٬ختصص  :تسيير املؤسسات  ٬جامعة حممد خيضر  ٬بسكرة -اجلزائر : 2015/2016 ٬ركزت هذه الدراسة
على حتليل التسويق االخضر كمدخل سلوكي متكامل يهدف إىل التﺄثرييف وعي وسلوكات كل األجزاءاملكونة للبيئة
التسويقية للزبون وحتقيق امليزة التنافسية ومن مث بيان مسامهةكل عنصر من مداخل التسويق األخضر على حتقيق امليزة
التنافسية وقد متحورت إشكالية الدراسة حول مدى تﺄثير تبين مدخل التسويق االخضر مبرتكزاته السبعة على حتقيق
امليزة التنافسية بﺄبعادها األربعة يف واقع املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية  ٬وفي اجلانب التطبيقي تناول الباحث عينة مشلت
 51مؤسسة اقتصادية جزائرية موزعة على مستوى التراب الوطين وتوصل إىل مجلة من النتائج أمهها :تﺄثري التسويق
األخضر على إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها من خالل عقلنه استغالل املوارد؛ و إعادة تصميم املنتج الذي يقابل
توقعات الزبون ،من خالل تسليمه القيمة اليت يعتمد عليها وإعطائه الفوائد البيئية الكبرية من املزااي الثانوية للمنتج
فالزبون ال ميتلك اخلربة والقدرة على ان يدرك قيمة البيئة االستهالكية هلذا املنتج ؛ وإعترب أن ‘إدخال التسويق األخضر
على التوجه البيئي مرحبا من خالل خلق القيمة وزيادة احلصة السوقية  ،و ليخلص الباحث إىل مجلة من التوصيات و
االقرتاحات نذكر من بينها  :ضرورة احلفاظ على مستوى التسويق األخضر داخل املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية
وحماولة ترمجته إىل أداء حقيقي  ،وتطوير مستوى امليزة التنافسية داخل املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية ؛

 هديل امساعيل  ( ٬أثر المزيج التسويقي االخضر على سلوك المستهلك الستخدام المنتج ذو الطاقة المتجددة -
دراسة تحليلية على عينة من مستخدمي السخانات الشمسية في مدينة عمان ) ٬جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ٬
العدد :2016 ٬ 46هدفت هذه الدراسة إىل بيان مدى تﺄثري جممل متغريات املزيج التسويقي االخضر "املنتج التسعري
 ٬الرتويج والتوزيع" على سلوك املسستهلك االخضر الشرائي عرب قراره لشراء املنتج االخضر املتمثل بالسخانات
الشمسية  ،وتكمن أمهيته يف تﺄشري التوجهات حنواستخدام الطاقة النظيفة بدال من الطاقة التقليدية للحفاظ على البيئة
وتقليل االنفاق يف هذا اجملال،وتلخصت إشكالية البحث يف حتديد توجهات االفراد يف اجملتمع االردن وحتديدا يف
العاصمة عمان حنو استخدام السخانات الشمسية كسلوك لتقليل االثار السلبية الناجتة من استخدام الطاقة التقليدية
وفيما إذا كان هنالك أثر للمزيج التسويقي املستخدم من قبل الشركات املسوقة على ذلك السلوك ،وقد بلﻎ حجم
عينة البحث (  )200فرد من مستخدمي السخانات الشمسية ،وخلصت نتائج هذه الدراسة إىل  :يوجد أثـر
للمـزيج التسـويقي األخضـر علـى سـلوك املستهلك األخضـر ويكمن تفسري ذلـك مـن خـالل أن املستهلك يسـعى
للحصـول علـى منتجـات مميزة فيمـا يتعلـق بـاملنتج األخضـر ؛ كما منتجات املؤسسة ذات جـودة مناسـبة وحمقق لالمـان
فـي االسـتخدام والكفـاءة ايضـا ،وكانت ابرز التوصيات اليت أوصت هبا الباحثة إىل  :زيـادة التوجـه حنو نشـر الـوعي
البيئـي بني طبقـات اجملتمع املختلفة مـن خـالل التركيزعلـى مفهـوم املسؤولية البيئيـة للتحفيـز علـى تبنـي السـلوك األخضر ٬
والـذي يـنعكس بـدوره علـى شـراء واقتنـاءاملنتجات اخلضراء والتـي حتد من استهالك الطاقة و إحداث التلوث؛ و دعـوة
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أصحاب منظمـات األعمال اخلصراء السـتخدام الوسـائل اآلمنـة بيئيـا لنقـل منتجا هتا وإيصاهلا لكـل األماكن لتكون يف
متناول املستهلك أينما كان  ٬وهذا لهاألثر الكبريعلى قرار املستهك الشرائي؛

 Tareq N. Hashem, Diana, Rislan HomsiRenad, Mohammad Abu Qasheh Mohammad
Hasan Al_Sorike, Alaa Saleh Alasmar ,The impact of Jordan's country of origin
image on the mental image carried by clothing customers Jordan, N.05,2017 ,
international journal research,(N A(:

هدفت الدراسة إىل دراسة تﺄثري صورة بلد املنشﺄ(األردن ) على الصورة الذهنية اليت حيملها عمالء املالبس واليت
ستزود املنتجني بفهم أعمق لسلوك املستهلك وتقييماهتم للمنتجات الوطنية .وبالتايل  ٬ميكن أن يساعد املنتجني حتديد
نقاط القوة والضعف لديهم من وجهة نظر املستهلكني كما ستساعد نتائج الدراسة احلالية مستوردي وموزعي املنتجات
األجنبية يف فهم سلوكيات املستهلكني ،وقد متحورت إشكالية الدراسة حول أثر الصورة النمطية اليت ميلكها العمالء حول
األردن كدولة منشﺄ على الصورة النمطية اليت لديهم عن ااملالبس اليت يكتسبها األردن ،وقد خلصت هذه الدراسة لبعض
النتائج منها  :إن املستهلكني األردنيين لديهم مواقف إجيابية إجتاهها كدولة منشﺄ؛ كما أن صورة بلد املنشﺄ هلا تﺄثري على
الصورة الذهنية اليت حيملها عمالء املالبس ،وقد أوصى الباحثون بالتايل :بﺄن على املؤسسات األردنية وضع إسرتاتيجية
شاملة لرفع جودة منتجاهتا .وذلك ألن اجلودة هلا أتثري كبري على تعزيز صورة بلد املنشﺄ وعلى الطريقة اليت يتم هبا تقييم
منتجاهتا ،و جيب أن تكون املؤسسات الوطنية أكثر اهتماما بإجراء مزيد من البحوث والتحسينات من أجل رفع
مستويات االبتكار والتطورات التكنولوجية يفقطاع املالبس .
 .8.1خطة الدراسة  :مت تقسيم هذه الدراسة إىل حمورين رئيسيني  ،حيث يف احملور األول تناولنا املفاهيم األساسية لكل
من التسويق األخضر والصورة الذهنية للمؤسسة فضال عن العالقة بينهما  ،ويف احملور الثاين فحاولنا من خالله معرفة
الدور الذي يلعبه التسويق األخضر يف تعزيز الصورة الذهنية ملؤسسة كوندور لدى املستهلكني آبفلو -والية األغواط .

 .2التسويق األخضر :يف العقد املاضي  ،كانت أنشطة محاية البيئة يتم تنفيذها بشكل متزايد يف خمتلف املستوايت
والوظائف التنظيمية مثل التصميم واإلنتاج واملبيعات والتسويق ،حيث يركز املستهلكون تدرجيياً على الشراء املنتجات
اخلضرا ء وابلتايل تنفيذ محالت تسويقية خضراء اليت تزيد من الوعي األخضر للمستهلكني ،ومت التوفيق بني األسواق
والشركات املختلفة مع تشكيل العديد من املبادرات اخلضراء احلكومية والدولية يف جمال التسويق األخضر؛
فﺄحياان يشار إليه على أنه تسويق بيئي أو
 .1.2مفهوم التسويق األخضر  :ال يوجد تعريف فريد ملصطلحه
ً
مستدام،وأحياان آخرى عرف من منظور تقين أبنه تسويق املنتجات أو اخلدمات اليت تتكيف مع البيئة "
) ،(HOSSEIN, GERANSAYEH, & other, 2021, p. 01و تصفه اجلمعية التسويق األمريكية للتسويق
األخضر أبنه " اجلهود املبذولة من قبل الشركا ت إلنتاج أو ترويج أو توزيع أو تغليف أو إعادة تدوير املنتجات بطرق
حساسة أو تستجيب للمخاوف البيئية(AREZOO & STRUTTON, 2014, p. 03).
بينما ركزأغلب املؤلفني على العوامل اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لتطوير و جناح تسويق املنتجات اخلضراء على
وجه التحديد  ،حيث أكدوا أن التسويق األخضر جيب أن يكون حتقق شرطني يف وقت واحد :تطوير منتجات ذات
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أيضا ابسم
جودة بيئية عالية وتلبية توقعات العمالء (DANELICO & DANIELE, 2017, p. 03).وعرف ً

التسويق البيئي أي " مبعىن اإلشارة إىل شكل من أشكال اإلعالن الذي حيتوي أو يتضمن فيه املنتج اجلانب البيئي"
) ،(SZABO & WEBSTER, 2020, p. 02وميكن تعريفه أبنه هو " الذي يضمن االستجاابت للسوق من
خالل تصميم منتجات وعمليات اإلنتاج ،وتغليف وطرق إعالن مبا حيفز سلوك االستهالك األخضر وتشجيع
املستهلكني على شراء املنتجات اخلضراء  ،وابلتايل تقليل التلوث .تشجيع املستهلكني على املسامهة يف احلفاظ على
مستقبل الكوكب(PEI-HSUAN & GUAN, 2020, p. 01).
 .2.2أمهية التسويق األخضر :إن الزايدة يف عدد السكان واإلفراط يف إنتاج املنتجات أدى إىل زايدة رهيبة يف نسب
اهتماما أكثر لدى مجيع أطياف اجملتمع ابلبيئة وتغيري سلوكهم من أجل
التلوث على مدار العقدين املاضيني مما ولد
ً
محاية البيئة واليت ميكن تلخيصها كالتايل)(VIJAI & .NITHA, 2020, p. 4140

 يؤثر التسويق األخضر بشكل إجيايب على صحة الناس والبيئة ،كما أن أصبح اجملتمع على دراية ابملنتجات النقية
والطرق النقية إلنتاج املنتجات واستخدامها والتخلص منها.

 يشجع على مواصلة اجلهود املتكاملة للنقاء يف اإلنتاج واالستهالك كذلك.
 التسويق األخضر أدى إىل تطوير أتثريات خاصة يف السوق احلديثة.
 استخدام التسويق األخضر يشري إىل نقاء وسائل اجلودة والسعر العادل اجلديرة يف التعامل.

 بسبب االهتمام املتزايد حبماية البيئة ظهرت سوق جديد وهي السوق اخلضراء هلا اجيابيات كثرية وهلا أتثري على
السالمة البيئية ،كما أن تبنىي التسويق األخضريساعدها يف خلق ميزة تنافسية متكنها من البقاء يف هذا السوق  ،واليت
أصبحت حباجة إىل التحول إىل البيئة اخلضراء يف مجيع جوانب أعماهلم

 يساعد التسويق األخضر يف احلد من استخدام املنتجات البالستيكية غري املناسبة لألرض بسبب صعوبة حتللها
فقطعة واحدة من البالستيك ستبقى على األرض إىل األبد(Líšková, Cudlínová, & other, 2016, pp. .
)61-62

 .3.2عناصر املزيج التسويقي األخضر  :إن إساءة استخدام املوارد ترتب عنه حتول الرؤى ألصحاب النشاطات
التجارية مما أدى لظهور إجتاه جديد يقوم عن طريق حتديد االحتياجات الطبيعية للعميل و االعتماد على العناصر اليت
يكون هلا أتثريسليب أقل على البيئة  ،ويعترباملزيج التسويقي األخضر مشتق من التسويق التقليدي وهوال يقتصر على أربعة
أيضا ،حيث ينقسم إىل مزيج تسويقي خارجي وآخر داخلى والذي
عناصر فقط وميكن أن يتكون من عوامل مؤثرة أخرى ً
هو حمل دراستنا فهو يتكون من أربعة عناصر حتاول كل شركة التكيف مع مزجيها التسويقي املفضل  ،و مت تقدمي مفهوم
مزيج التسويق األخضر ألول مرة بواسطة براديل يف أواخر الثمانينيات ولكنه قام بتعديله من حني آلخر منذ ذلك احلني
) (KONTIC & NILIESKOVIC, 2010, p. 17وعرف أبنه " ماهو إال املزيج التسويقي التقليدي متضمنا
لإلعتبارات البيئية والذي من شﺄنه أن جيعل املؤسسة مسؤولة بيئيا" (شراد ايسني ،2019 ،صفحة  ، )264وميكن
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إعتب ار أنعناصر املزيج التسويقي األخضر تقوم ترتكزعلى أربعة عناصر أساسية الميكن اإلختالف فيها مهما كان نوع
املنتج (سلعة أو خدمة ) واليت ميكن سردها كالتايل :
أ .املنتج األخضر  :وهي املنتجات اليت تتكون من مواد صـديقة للبيئـة تقلل من التﺄثري السليب عليها وميكن إعادة تدويرها
وحتللها يف البيئة ) (NARULA & SABHARWAL, 2016, p. 03كما أنـها موجـهة خلدمـة البيئـة فـهي يف

ذات الوقـت موجهة إلشـباع حاجـات املسـتهلك ،وهـذا مـا مييـز املنـتج األخضـر عـن املنـتج التقليـدي،
)  (MUKONZA, ROBERT, & other, 2021, p. 08فخاصـية احلفـاظ علـى االسـتدامة البيئيـة جعـل مـن
املنـتج األخضـر على قمة اهلرم اإلنتاجي قياسا ابملنتجات املشاهبة أو البديلة.
ب .السعراألخضر :هو عنصر أساسي يف مزيج التسويقي األخضر و هو " النسبة الرمسية اليت تشري إىل قيمة املال املدفوعة
للحصول على كمية معينة من السلع أو ا خلدمات الصديقة للبيئة الالزمة " ويعترب سعر املنتجات الصديقة للبيئة أغلى
من سعر والذي يعود سببه إىل اجلزء الصحي من املنتجات واليت جتعل بعض املستهلكني يذهبون أكثر لدفع املزيد مقابل
ذلك وهم يعتقدون أهنم يسامهون يف احلفاظ على تدهور األرض هبذا اإلنفاق أوحتمل تكلفة إضافية (MAGALI .

)& KWAKYE, 2012, pp. 09-10

ت .الرتويج األخضر  :هو أحد أهم مكوانت املزيج التسويقي األخضر وأكثرها صعوبة  ،حيث يتم فيه دمج العناصر
الصديقة للبيئية يف عمليات الدعاية واإلعالن واإلبالغ والتعريف عن خصائص املنتجات البيئية يف املواقع واألسواق

املستهدفة هلدف إقناع املستهلكني أبهنم عنصر مساهم يف محاية البيئة من خالل إقتناء هذه املنتجات فضال على توضيح
الصورة البيئية اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها  ،ومسامهته يف تعزيزوتقوية مصداقية املؤسسة ويتيح للمستهلكني اإلستفادة
من العرواملعقولة واألجهزة واملمارسات املتاحة ( .شراد ايسني ،2019 ،صفحة )265
ث .التوزيع األخضر :هي آخرعنصر من عناصر املزيج التسويقي وال يكتمــل امل ـزيج التســويقي إال بوجــود املكــان املناســب لو
جــود املنتج ،حيث أن العملية التسويقية ختـتم مبرحلـة التوزيـع .فوصـول املنـتج للمسـتهلك أمـرا فـي غايـة األمهيـة( ،عوادي،
مراوي ،و وآخرون ،صفحة  )640وكلمـا كــان ذلــك األمــر ســهال كلمــا ســاعد ذلــك املؤسســة علــى االنتشــار والوصــول
ألكبــر عــدد مــن الزبــائن ،والعكــس صـحيح ،وهويقوم على برامج هتدف إىل التقليل إىل أدىن حد ممكن من كمية مواد
التعبئة والتغليف اليت تدخل يف نظام النفاايت وتشمل نوعية النقل والبنية التحتية للشركة واستخدامها للمواد القابلة
للتحلل مثل مواد التعبئة والوقود وحتميل املركبات واستخدام املستودعات وقنوات التوزيع املستخدمة وذلك ملعاجلة التﺄثري
البيئي الناتج عن مرحلة التوزيع لسلسلة التوريد يف نظام التوزيع األخضر(NARULA & SABHARWAL, .
)2016, p. 03

عددا من األشياء املختلفة  ،مثل إنشاء منتج صديق للبيئة ،استخدام عبوات صديقة
و ميكن أن يتضمن التسويق األخضر ً
للبيئة  ،أو اعتماد ممارسات جتارية مستدامة  ،أو تركيز جهود التسويق على الرسائل اليت تنقل الفوائد اخلضراء للمنتج.
)(MWAURA & NICHOLAS, 2016, p. 191
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 .3الصورة الذهنية
 .1.3مفهوم الصورة الذهنية  :تعربالصورة الذهنيّة عن واقع املؤسسة وكل ما يتّصل هبا أو يصدر عنها ككيان يف
اجملتمع حيث تشمل كل القرارات و السياسات والّتصّرفات والعالقات الذي ميكن املؤسسة من حتقيق أهدافها ،وقد
تعددت التعاريف املتعلقة بالصورة الذهنية نظرا لتعدد وجهات النظروعرفت إصطالحا أبهنا" االنطباع أو حضور صورة

الشيء يف الذهن  ٬يعود هذا التعريف اإلصطالحي للصورة الذهنية إىل أصله الالتيين الذي يشتق من كلمة (
 ) IMAGEاملتصلة بالفعل (  ) IMITARIالذي يقصد هبا " حياكي " أو " ميثل" على الرغم من أن املعىن اللغوي
للصورة الذهنية يدل على احملاكاة والتمثيل  ٬إال أن معناها الفيزيائي هو "االنعكاس " (علي عجوة ،1997 ،صفحة
، )11وعرفها قاموس " : Websterتصّورعقلي شائع بني مجاعة معيّنة أو شخص أو شيء معني وصّرح به حني
ترجم تلك الكلمة بـ ـ " االنطباع الذهين أو االنعكاس الفيزيائي  ٬لكن هذا االنطباع أو االنعكاس ليس انعكاسا تاّما
وكامال وإمنا هو انعكاس جزئي يشبه إىل حد كبري تلك الصورة املنعكسة يف املرآة فهي ليست إال اجلزء املقابل للمرآة
فقط أّما األجزاء األخرى فال تعكسها املرآة وابلتايل فهوو تصور حمدود وحيتفظ به الشخص يف ذهنه عند أمر الّتصّور
خيتزل تفاصيل كثرية يف مشهد واحد (جمال بلبراهيم ،2010 ،الصفحات  ، )53-52كما عرفها
 Holstiأبهنا " جمموعة من املعارف واألفكار و املعتقدات اليت يكو هنا الفرد يف املاضي و احلاضر واملستقبل وحيتفظ هبا
وفق نظام معني عن ذاته أو العامل الذي يعيش فيه ويقوم الفرد برتتيب هذه املعارف و املعتقدات وحيتفظ بﺄهم
Rudolf

خصائصها وأبرز معاملها الستحضارها عند احلاجة  ٬كما يتدخل يف تكوين هذه الصورة اخلربات السابقة املباشرة وغير
املباشرة اليت يتعرض هلا الفرد " (خلود ،2016 ،الصفحات  ، )27-26وقال  Cathrine Parisأن صورة
املؤسسة هي " عبارة عن حوصلة جمموعة من الصور املختلفة فيما بينها  ٬كل واحدة منها خاصة اجلمهور معني و
جانب من جوانب املؤسسة  ٬و هي تتفاعل فيما بينها لتعطي يف النهاية صورة واحدة هي صورة املؤسسة"( .جمال
بلبراهيم ،2010 ،صفحة )77
.2.3

أهميّة الصورة الذهنيّة للمؤسسة :تتلخص أمهية الصورة الذهنية يف مجلة من العناصر (سليمان،2005 ،

صفحة :)29
 تنميّة قدرة الفرد على التوقع ؛

 املساعدة على تشكيل اّجتاهات اجلمهور حنو الكثري من القضايا اليت تواجههم ؛
 التّﺄثريعلى السلوك اإلنساين؛

املؤسسة َو منتجاهتا باستخدام حجج صادقة  ٬شرط توفّر قناة
 تساهم يفكسب و/أو احملافظة على تﺄييد اجلمهور حنو ّ
اتّصال بينهما ؛

ملؤسسة باستخدام حجج صادقة بشرط جتنب التّكرار اململ؛
 تساهم يف احملافظة على تﺄييد املهوراخلاص با ّ
 تزويد اجلمهور املختلف ابملعلومات يكّون صورة ذهنيّة خاصة بالنّسبة للجمهور احملايد ؛
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الصفحة رقم127 :

دور التسويق األخضر يف تعزيز الصورة الذهنية للمستهلكني

دراسة فرع مؤسسة كوندور آبفلو – والية األغواط

موسى بالغيث ،بوبكر بوزيدي ،مهدي شرقي.

 تساعد على توصيل القدرالكايف من احلقائق واألدلّة اليت متكن اجلمهور من االستفادة من خدمات امل ّؤسسة ؛
املؤسسة وخارجها ؛
 توفّر الظّروف املالئمة لتلبية احتياجات اإلنسانيّة داخل ّ

 تعّزز قدرة العقل على استرجاع الصورة اليت حدثت يف املاضي وختيل صورة لواقع مل حيدث ؛
 حذف كل ما يتناقض مع الّرغبة النّفسيّة لتحقيق اإلشباع ؛
 .4مساهمة التسويق األخضر في تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة  :أدركت املنظمات أن التسويق األخضر يعد
الفرصة السوقية اليت قد تعطي املنظمة امليزة التنافسية املستدامة ومعظم املؤسسات تعمل على املنافسة يف السوق من
أجل حتقيق ربح سريع  ٬بغض النظر عن آثار العمليات اإلنتاجية السلبية على البيئة  ٬والذي ميعن النظر يف املنافسة
السوقية يتيقن أن هذا يعد املنفذ التنافسي االسرتاتيجي الذي ميكن للمنظمة أن تﺄخذ ه ﮐنوع آخر من املنافسة ٬
خاصة مع ازدياد وعي الزبائن البيئي وحتوهلم إجتاه التسويق األخضر  ٬بذلك فإن التسويق األخضر يساعد على أن
يكون توجه املستهلكني حنو البيئة وذلك يساعد على ازدياد الرحبية للمؤسسات  ٬فهو يعمل على أن تكون املنظمة
ذات حساسية عالية باألمهية الكفؤة واملثلي للموارد الطبيعية على املدى البعيد وهذا التوجه قد خلق فرصا جديدة
للمنظمات املتبنية له،و ميكن للتسويق األخضر أن يسهم يف تعزيزالصورة اإلجيابية للمؤسسة يف أذهان مجاهريها
(فاروق ،2016 ،الصفحات : )322-316
 إن تبين املؤسسات لفلسفة التسويق األخضر يف عمليا هتا يكمن يف أن خيدم صورهتا الذهنية عن طريق التموقع
اجليد هلا األسواق اليت ختدمها خاصة يف حالة بدايتها .

 إن حصول املنظمات على شهادة اإليزو  14000و  14001من شﺄنه أن خيدمها يف الرتويج املؤسسي وبالتايل
التموضع الذهين لعالماهتا التجارية ومنتجاهتا لدى اجلماهري وباألخص املستهلكني واحلكومات ومجعيات محاية
املستهلكني ...إخل بﺄهنا مؤسسات هتتم بالقضايا البيئية  ٬فكثيرا ما ترﮐز املؤسسات على الترويج الهتماماهتا
البيئية بشىت الطرق وعربخمتلف األسواق والدول يف خطوة منها لرتسيﺦ عالمتها علىأهنا خضراء.

 أما الدراسات اإلسرتاتيجية اخلاصة بالعالمات التجارية اليت قدمها أنتربراند (  ) Interbrandيف جوان 2012
و اليت أوضحت ترتيب العالمات التجارية األكثر اهتماما بالبيئة والتسويق األخضر أو ما يسمى بتصنيف أحسن
العالمات التجارية اخلضراء  ٬حيث جاءت مؤسسة (  ) Toyotaيف املرتبة األوىل لثالث مرة على التوايل بعد
سنة  2011لتؤكد اهتمامها الكبري بالتنمية املستدامة يف سياساهتا التجارية وترسيﺦ صورة ذهنية جيدة عن
سيارهتا ( ) Toyota Prius

 ميكن للمنظمات أن جتسد بعد هام من أبعاد املسؤولية االجتماعية ويتعلق األمر بالبعد البيئي من خالل تبنيها
لفلسفة التسويق األخضر يف مجيع أنشطتها  ٬كون أن املسؤولية االجتماعية أصبحت من املؤشرات املعربة عن
األداء التسويقي للمنظمات والذي يمكن من خالله حتسني عالقاهتا مع خمتلف األطراف يف اجملتمع ومنه حتسني
العالقة بني األرباح واألسعار وهذاكله يسهم يف حتسني الصورة الذهنية هلذه املنظمات .
مجلة دراسات اقتصادية

المجلد  22 :العدد  01 :السنة 2022 :

الصفحة رقم128 :

دور التسويق األخضر يف تعزيز الصورة الذهنية للمستهلكني

دراسة فرع مؤسسة كوندور آبفلو – والية األغواط

موسى بالغيث ،بوبكر بوزيدي ،مهدي شرقي.

 هناك عالقة وثيقة بني التسويق األخضر والصورة الذهنية للمؤسسة  ٬فاجتاه املنظمات حنو انتهاج سياسات
التسويق األخضر يف عملياهتا من شﺄنه أن يدفع هبا إىل ضرورة االهتمام باإلبداع والبحث والتطوير لتقدم
ابتﮑارات متمثلة يف منتجات جديدة متميزة عن باقي عروض املنافسة ما يزيد من ثقة املستهلكني باملنظمة مبا
خيدم رضي و والء القطاعات السوقية وهذا جانب مهم يف حياة ومسعة املؤسسة ومييزها عن باقي املنافسني عن
طريق اإلبداع( .شراف و مجاهدي  ،2015 ،٬الصفحات )94-92
 .5الدراسة امليدانية :
 .1.5خصائص الدراسة :
أ.

منوذج الدراسة :
الشكل رقم  :01منوذج الدراسة

املصدر  :من إعداد الباحثني

ب.

جمتمع الدراسة  :عينة من مستهلكي منتجات مؤسسة كوندور آبفلوا – والية األغواط.

ت.

عينة الدراسة :إعتمد الباحثان على عينة عشوائية بغرض احلصول على البياانت املطلوبة  ،ومت إختيارها من جمتمع
الدراسة ،حيث قام الباحثان بتوزيع ( )120إستمارة على املبحوثني و إسرتداد ( ) 118إستمارة وبعد املعاجلة والفرز
مث قبول (  )118إستمارة صاحلة للتحليل بنسبة قدرت ب( .)% 98.33

ث.

أدوات مجع البياانت :مت اللجوء إىل استخدام عنصرين من األدوات اليت أملتها طبيعة املوضوع وأيضا طبيعة
املعلومات يف حد ذاهتا وقد مت مجع البياانت من املصادر التالية:

ج.

اإلستبانة  :حيث مت صياغة منوذج من األسئلة اليت توجه لعينة من املستهلكني يف سبيل استطالع شامل آلرائهم
واحلصول على اإلنطباعات املكونة لديهم حول منتجات املؤسسة املعنية .

مجلة دراسات اقتصادية

المجلد  22 :العدد  01 :السنة 2022 :

الصفحة رقم129 :

دور التسويق األخضر يف تعزيز الصورة الذهنية للمستهلكني

ح.

دراسة فرع مؤسسة كوندور آبفلو – والية األغواط

موسى بالغيث ،بوبكر بوزيدي ،مهدي شرقي.

املقابلة :مشلت مدير الفرع و جمموعة من العاملني بوكالة البيع يف مدينة آفلو مت فيها حماولة تغطية واقع ،حتدايت و
آفاق املؤسسة حول التسويق األخضر و الدور الذي متارسه ضمن إطار محاية البيئة وحتسني صورهتا الذهنية لدى
املستهلكني

خ.

االساليب االحصائية املستخدمة :مت االستعانة بربنامج " "EXCEL2010من أجل إعداد الرسومات البيانية
للمحور املتعلق ابلبياانت الشخصية املختلفة ،و برانمج "  " SPSS25يف عملية تفريﻎ البياانت ،كما أستخدم من
أجل التحليل اإلحصائي للبياانت واختبار فرضيات الدراسة،كما متت اإلستعانة ابألساليب اإلحصائية التالية :
معامل ألفا كرونباخ ( )Cronbach's alphaالختبار ثبات أداة الدراسة ؛
 التكرارات  ،النسب املئوية وهي لتقدمي وصف شامل لبياانت العينة من حيث اخلصائص؛
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعرفة اجتاهات إجاابت أفراد العينة (درجة املوافقة) ؛
استخدام اختبار  Tو ( T -)testو  Fللتﺄكد من صحة فرضيات الدراسة؛

 استخدام اختبار حتليل االحندار البسيط و املتعدد ملعرفة نسبة أتثري املتغريات املستقلة يف التابعة.
 .2.5عرض نتائج الدراسة ومناقشتها :
أ.

إختبار الصدق وثبات أداة الدراسة :من أجل التﺄكد من موثوقية أداة الدراسة (استبيان) مت استخدام املعامل
(.)Cronbach's Alpha
اجلدول رقم  : 01نتائج إختبار الصدق وثبات أداة الدراسة
عدد عبارات الدراسة

 35عبارة

ألفا كرونباخ
معامل

نسبة

0.975

%97.5

املصدر :من إعداد الباحثني ابإلعتماد على خمرجات" "SPSS - 25

من خالل اجلدول أعاله  ،يتبني أن معامل ألفا كرونباخ الكلي هو ( )0.975وهو أكرب من ( ، )0.6مما يشري إىل أن
اإلستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات  ،وميكن تطبيقه على مجيع أفراد العينة.

مجلة دراسات اقتصادية

المجلد  22 :العدد  01 :السنة 2022 :

الصفحة رقم130 :

دور التسويق األخضر يف تعزيز الصورة الذهنية للمستهلكني

ب.

دراسة فرع مؤسسة كوندور آبفلو – والية األغواط

موسى بالغيث ،بوبكر بوزيدي ،مهدي شرقي.

حتليل نتائج التوزيع التكراري حملاور الدراسة
اجلدول رقم : 02نتائج التوزيع التكراري حملاور الدراسة
بدائل اإلجاابت

بدائل اإلجاابت

املتوسط احلسايب

موافق

بشدة

اإلحنراف املعياري

موافق بشدة

حمايد

غري موافق

غري موافق

املعامل

النسبة

املعامل

النسبة

املعامل

النسبة

املعامل

النسبة

املعامل

النسبة

البعد األول :املنتج

املتغري املستقل :املزيج التسويقي األخضر

األخضر

22

3.12

62

10.5

129

21.84

البعد الثاين :التسعري
األخضر
البعد

305

51.7

72

12.2

3.58

0.9568

280

31

5.24

80

13.58

122

47.46

20.64

77

13.06

3.496

1.0482

الثالث:

الرتويج األخضر

25

4.22

71

12.04

137

23.22

83

46.46

274

14.08

3.542

1.0064

البعد الرابع :التوزيع
األخضر

26

4.2166
67

82

14.266
67

167

31.35

266

42.366
67

49

7.7666
67

3.351667

0.9533

املتغري التابع :الصورة الذهنية
للمؤسسة لدى املستهلكني

83

5.1571
43

193

11.642
86

473

28.63
571

715

74.128
57

188

10.671
43

3.442857

0.988357

املصدر  :من إعداد الباحثني ابإلعتماد على خمرجات" "SPSS - 25
التحليل  :يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله مايلي:
إن إجتاه أفراد العينة يف البعداألول املنتج األخضر كان موافقا مبتوسط حسايب إمجايل بلﻎ ( )3.58وإحنراف معياري
قدر بـ (  ، )0.9568فيما جاءت العبارة رقم () 03أوال وابلتايل فهي أكثر جتانسا مقارنة ابلعبارات األخرى وذلك
ابحنراف معياري قدر ب ( )1.025ومتوسط حسايب بلﻎ ( ،) 3.69فيما جاءت العبارة رقم( )02يف املرتبة األخرية بني
العبارات األقل جتانسا إبحنراف معياري بلﻎ ( )0.968ومتوسط حسايب قدر ب ( ،)3.37ومن خالل هذا فإنه ميكن
القول أبن عبارات البعد األول تتجه حنو درجة املوافقة  ،وابلتايل فإن منتجات منتجات مؤسسة كوندور اخلضراء تتميز
بتصميم جذاب وسهولة اإلستخدام يف ذات الوقت.
مجلة دراسات اقتصادية

المجلد  22 :العدد  01 :السنة 2022 :

الصفحة رقم131 :

دور التسويق األخضر يف تعزيز الصورة الذهنية للمستهلكني

دراسة فرع مؤسسة كوندور آبفلو – والية األغواط

موسى بالغيث ،بوبكر بوزيدي ،مهدي شرقي.

وجاء إجتاه كل إجاابت أفراد العينة يف البعد الثاين التسعرياألخضر جاءت يف اإلجتاه املوافق حيث بلﻎ متوسطها احلسايب
اإلمجايل (  )3.490وإحنراف معياري قدر بـ (  ، )1.0482حيث جاءت العبارة رقم ( ) 03األكثر جتانسا مقارنة
ابلعبارات األخرى وذلك ابحنراف معياري قدر ب (  )0.996ومتوسط حسايب قدر ب ( ،)3.61فيما جاءت يف املرتبة
األخرية بني العبارات األقل جتانسا العبارة رقم( )01إبحنراف معياري بلﻎ (  )1.152بنما جاء متوسطها احلسايب بقيمة
بلغت ( ،) 3.45ومن خالل هذا فإنه ميكن القول أبن عبارات البعد الثاين كلها جاءت يف درجة املوافقة  ،وابلتايل فإنه
ميكن القول أن أسعار منتجات كوندور اخلضراء تتناسب مع املنفعة اليت حيصل عليها املستهلكون من جراء إقتنائها؛
إن إجتاه كل إجاابت أفراد العينة يف البعد الثالث الرتويج األخضر جاءت كلها يف اإلجتاه املوافق حيث بلﻎ متوسطها
احلسايب اإلمجايل ( )3.542وإحنراف معياري قدر بـ (  ، )1.0064وكانت العبارة رقم ( ) 01األكثر جتانسا مقارنة
ابلعبارات األخرى وذلك ابحنراف معياري قدر ب (  )0.900ومتوسط حسايب قدر ب ( ،) 3.74فيما جاءت يف
املرتبة األخرية بني العبارات األقل جتانسا العبارة رقم( )06مبتوسط حسايب قدر ب ( ) 3.41وإحنراف معياري بلﻎ (
 ،)1.096ومن خالل هذا فإنه ميكن القول أبن عبارات البعد الثالث كلها جاءت يف درجة املوافقة  ،وابلتايل فإن مؤسسة
كوندور حترص على توضيح توجهاهتا البيئية من خالل رسالتها الرتوجيية '(كاإلعالانت  ،اإلشهارات  ،امللصقات البيئية
).....ISO 14001
وجاء إجتاه كل إجاابت أفراد العينة يف البعد الرابع التوزيع األخضر جاءت معظمها يف اإلجتاه احملايد حيث بلﻎ
متوسطها احلسايب اإلمجايل ( )3.351وإحنراف معياري بلﻎ بـ (  ،)0.9533حيث جاءت العبارة رقم ( )02األكثر
جتانسا مقارنة ابلعبارات األخرى وذلك ابحنراف معياري قدر ب (  )0.874ومتوسط حسايب قدر ب ( ،) 3.47فيما
جاءت يف املرتبة األخرية بني العبارات األقل جتانسا العبارة رقم( )01مبتوسط حسايب قدر ب ( ) 3.16وإحنراف معياري
بلﻎ (  ،)0.877ومن خالل هذا فإنه ميكن القول أبن عبارات البعد الرابع كلها جاءت يف درجة احملايد مما جيعلنا نقول أبن
ملستهلكني حمون أي الهتمهم طرق التوزيع اليت تتبعها املؤسسة .
فيما جاءت اجتاهات إجاابت األفراد حنو عبارات املتغري الصورة الذهنية للمؤسسة ابلنسبة للمستهلكني جاءت
معظمها حنو اإلجتاه املوافق حيث بلﻎ متوسطها احلسايب اإلمجايل ( ، )3.44حيث جاءت العبارة رقم ( )02يف املرتبة
األويل إبعتبارها أكثر العبارات جتانسا مقارنة ابلعبارات األخرى وذلك ابحنراف معياري قدر ب (  )0.928ومتوسط
حسايب قدر ب ( ،) 3.77فيما جاءت املرتبة األخرية للعبارة رقم( )11بني العبارات األقل جتانسا مبتوسط حسايب قدر ب
( ) 3.03وإحنراف معياري بلﻎ (  ،)1.033ومن خالل هذا فإنه ميكن القول أبن عبارات احملور الثاين تسري حنو درجة
املوافق مما جيعلنا نقول أبن ملستهلكني لديهم فضول دائم بشﺄن املنتجات اخلضراء اجلديدة اليت تطرحها مؤسسة كوندور
وميتلكون صورة جيدة عنها .

مجلة دراسات اقتصادية

المجلد  22 :العدد  01 :السنة 2022 :

الصفحة رقم132 :

دراسة فرع مؤسسة كوندور آبفلو – والية األغواط
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.3.5إختبار معنوية الدراسة:
أ.

اختبار املعنوية االمجالية للدراسة :للتﺄكد من صحة وثبوت الفرضية الرئيسة نقوم إبختبار الفرضية املعنوية
االمجالية للدراسة واليت جاءت كالتايل :

اجلدول رقم  : 03يوضح اختبار املعنوية االمجالية للدراسة
الدراسة

F

sig

-

39.552

0.000

المصدر  :من إعداد الابحثني باالعتماد على مخرجات برنامج " "SPSS - 25

ب .إختبار املعنوية للعناصر الفرعية للدراسة :للتﺄكد من صحة وثبوت الفرضايت الفرعية واليت مت اختبارها كاآليت :
ﺟدول رقم: 04اختبار املعنوية للعناصر الفرعية للدراسة
الراسة

معامالت املعيارية T

املعامالت الغري معيارية
B

اخلطﺄ املعياري

Beta

Sig

الثابث

0.037

0.182

-

0.205

0.838

املنتج األخضر

0.319

0.059

0.332

5.381

0.000

التسعري األخضر

0.133

0.057

0.154

2.357

0.000

الرتويج األخضر

0.188

0.063

0.201

2.972

0.004

التوزيع األخضر

0.337

0.068

0.341

4.931

0.000

المصدر  :من إعداد الابحثني باالعتماد على مخرجات برنامج " "SPSS - 25
ﺟدول رقم :05معامالت االنﺤدار المتعدد لمﺤاور المتﻐير المستقل على الصورة الذهنية للمؤسسة لدى
المستهلكين آبفلوا -والية األغواط
حماور الدارسة

معامل االرتباط

معامل التحديد

الخطﺄ المعياري

مستوى الداللة

املنتج األخضر

0.745

0.555

0.438

0.000

التسعري األخضر

0.689

0.475

0.476

0.000

الرتويج األخضر

0.716

0.512

0.458

0.000

التوزيع األخضر

0.779

0.607

0.411

0.000

المصدر  :من إعداد الابحثني باالعتماد على مخرجات برنامج " "SPSS - 25
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 .4.5اختبار العالقة بين متﻐيرات الدراسة  :قصد اختبار الفرضية األساسية مت إجراء حتليل االحندار املتعدد من أجل
التعرف على مدى تﺄثري املتغريات  :املنتج األخضر  ٬التسعري األخضر  ٬الرتويج األخضر  ٬التوزيع األخضر على
الصورة الذهنية للمؤسسة لدى املستهلكني وجاءت نتائج حتليل االحندار ﮐما يلي :
نالحظ أن من اجلدول رقم ( ) 04أن العامل األكثر تﺄثريا يف معادلة اإلحندار املتعدد هو التوزيع األخضر  ٬لذلك جيب
على املؤسسة الرتكيز على هذا العامل وتدعيمه  ٬ألنه يعد من العوامل املهمة لتعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة ويف نفس
الوقت جيب تدارك نقاط القصور يف العوامل األخرى والعمل على تقويتها  ،حيث ميكننا أن نستنتج معادلة االحندار
املتعددة املوضحة كالتايل :
Y= 0.037+0332x1+0.154x2+0.201x3+0.341x4

كما يتضح من اجلدول رقم (  )05أن مربع معامل االرتباط املتعدد ( معامل التحديد) يساوي ( )0.607وهذا يعين أن
هذه املتغري يفسر  60.7 %من التباين الكلي يف درجات املتغري التابع (الصورة الذهنية للمؤسسة لدى املستهلكني )
وهيكمية كبرية من التباين املفسر بواسطة هذا املتغري املستقل.

 .6خامتة  :خلصت هذه الدراسة إىل أن التسويق األخضر له دور كبري يف تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة عند املستهلك ملا
يقدمه للمؤسسة من مسامهة يف حتسني صورهتا الذهنية وضمان بقائها وإستمراريتها على املدى البعيد ،فقد مثل هلا
مفتاحا للتميز والتطور مع حتول توجهات املستهلكني حنو االجتاه البيئي فباتت هتتم ابلشؤون البيئية أكثر من أي وقت
مضي ،من خالل توفري منتجات خضراء وتقليل التلف واإلستخدام األمثل للموارد وحتسني العمليات التسويقية داخل
املؤسسة  ،وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي :
 .1.6إختبار الفرضيات :
أ .الفرضية الرئيسية  :من خالل ما بينه اجلدول رقم (  ) 03فانه يتضح وجود معنوية جيدة قدرت بـ F =39.552
وقيمة مستوى املعنوية قدرت بـ  Sig = 0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( .) α =0.05من هذا املنطلق
نقبل الفرضية املطروحة ونرفض الفرضية الصفرية حبيث نقول :
" توﺟد عالقة ذات داللة إحصائية (  ) α≤ 0.05بين عناصر المزيج التسويقي األخضر والصورة الذهنية
لمؤسسة كوندور عند مستهلكيها آبفلوا – والية األغواط "
ب .الفرضيات الفرعية  :من خالل اجلدول رقم ( )04نالحظ مايلي :

 ابلنسبة للفرضية الفرعية األوىل :جاءت فيها قيمة  Sig = 0.000وهي أقل من ( ) α =0.05وبالتايل فإننا
نقبل الفرضية املطروحة و نرفض الفرضية الصفرية وابلتايل فإن الفرضية املقبولة واليت تنص على أنه :
" توﺟد عالقة تﺄثري ذات داللة إحصائية بني املنتج األخضر والصورة الذهنية لدى مستهلكي مؤسسة كوندور
آبفلوا – والية األغواط عند مستوى داللة معنوية (" ) α =0.05
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ابلنسبة للفرضية الفرعية الثانية  :والذي جاءت فيها قيمة  Sig = 0.000وهي أقل من ( )α =0.05وبالتايل
فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية املطروحة واليت تنص على أنه :
" توﺟد عالقة تأثري ذات داللة إحصائية بني التسعري األخضر والصورة الذهنية لدى مستهلكي مؤسسة كوندور
آبفلوا – والية األغواط عند مستوى داللة معنوية (" ) α =0.05
ابلنسبة للفرضية الفرعية الثالثة  :جاءت فيه قيمة  Sig = 0.004وهي أقل من ( )α =0.05وبالتايل فإننا نقبل
الفرضية املطروحة و نرفض الفرضية الصفرية واليت نصت على أنه :

" توﺟد عالقة تﺄثري ذات داللة إحصائية بني الرتويج األخضر والصورة الذهنية لدى مستهلكي مؤسسة كوندورعند
مستوى داللة معنوية ( ) α =0.05آبفلوا – والية األغواط "
وابلنسبة للفرضية الفرعية األخرية :فقد جاءت فيه قيمة  Sig = 0.000وهي أقل من (، )α =0.05وبالتايل
فإننا نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية املطروحة واليت تنص على أنه:
" توﺟد عالقة تﺄثري ذات داللة إحصائية بني التوزيع األخضر والصورة الذهنية لدى مستهلكي مؤسسة كوندور
آبفلوا – والية األغواط عند مستوى داللة معنوية (." ) α =0.05
 .2.6نتائج الدراسة :

 تعترب الصورة الذهنية امسى أهداف املؤسسة فهي تسعى إبستمرار إىل حتسينها .
 يساهم التسويق األخضر يف جتسيد األعمال البيئبة اليت تقوم هبا املؤسسة بعتباره أحد اهم عناصرها.

 يؤثر التسويق األخضر على الصورة الذهنية للمؤسسة لدى املستهلك  ،ملاله من عالقة كبرية به كونه يساعد على
إيضاخ التوجه األخضر للمؤسسة كما مينحها ميزة تنافسية .
 يوجد أتثري للتسويق األخضر يف حتسني صورهتا الذهنية وهذا لتواصل املؤسسة حمل الدراسة مع مجهورها.

 إن املؤسسة أتخذ بعني اإلعتبار إحتياجات املستهلكني وذلك بتوفريها لتشكيلة متنوعة من املنتجات اخلضراء .
 توفر املؤسسة منتجاهتا البيئية أبسعار معقولة تتالئم مع قدراهتم الراة ونليب توقعاهتم  ،دون أن تستغل متيزها يف السوق
اجلزائرية لرفع أسعارها بطرح ختفيضات لألشخاص الذين يقتنون أكثر من منتج .

 إن املؤسسة توضح توجهاهتا البيئية من خالل توعية املستهلك ابخلصائص البيئية املوجودة يف املنتجات عن طريق
اإلعالانت يف وسائل اإلعالم واإلجابة عن أي إستفسار يطرحه املستهلك.

 إستطاعت مؤسسة كوندور "وكالة آفلوا – األغواط " أن حتسن من صورهتا الذهنية لدى مستهلكيها من خالل
إنتهاجها للتسوييق األخضر .
 .3.6التوصيات  :وبناءا على مامت التوصل إليه من نتائج نقرتح التوصيات التالية:
 جيب على املؤسسسة إطالع زابئنها عن كيفية نقلها ملنتجاهتا اخلضراء وعن الوسائل املستخدمة يف هذه العملية ملا هلا
من دور كبري يف حتسني صورهتا لدى املستهلكني آبفلوا – األغواط .
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 البد على املؤسسة أن تقوم بتحسني خدمات مابعد البيع بشكل أحسن حىت وإن إقتىن املستهلك املنتج من نقاط
بيع غري معتمدة  ،فضال عن ختفيض تكاليف اإلصالح حىت تستطيع تغطية النقص من هذا الشق .
 على املؤسسة أن حترص دائما على أخذ إحتياجات زابئنها بتوفري منتجات خضراء حتافظ أكثر على صحته وحميطه
الذي يعيش فيه.
 العمل على تغطية النواقص يف مجيع عمليات التسويق االخضر.
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