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   :املقدمة

ة والخدمية والصناعية التي تأخذ في حسبانها املحافظة على البيئة والحد  ليات التجاريأنشطة الفعا لىإ ة ر لإلشا األخضريستخدم مفهوم التسويق 

 .من الحاق الضرر بها من جراء صناعتها وانشطتها التجارية

،  بيئةالجتماعية تجاه الا ن تأخذ على عاتقها مسئوليتها اإلنسانية و أ  األخضرتسويق ذ من شأن الجهات من مؤسسات وشركات التي تعتمد على الإ 

و أ ن تكون صناعتها نظيفة وصديقة للبيئة سواء كانت تقدم منتجات صناعية أ ة وضمان بحيث تفعل كل ما بوسعها من جهود للحد من االضرار بالبيئ

 و مواد أولية لصناعات أخرى. أ  خدمات

 :مشكلة البحث 

 ث: حبطرح األسئلة التالية ذات العالقة بمشكلة الب ةالباحث ت قام

 في تحقيق التنمية املستدامة؟ األخضرفلسفة التسويق  ن تساهم أ مكن لى أى مدى يإ  .1

 في مؤسسة فهد املدعث للكهرباء؟  األخضر هل يطبق مفهوم التسويق  .2

 ؟بحثلا  أهداف ب معسيتنا(  ، سنوات الخدمة، املؤهل العلميهل وصف عينة البحث ) العمر .3

 : ية البحث أهم

 التالية:  تظهر أهمية البحث في النقاط

 . األخضرفي موضوع التسويق  لمكتبات العربيةتقديم إضافة ل .1
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    :لخصامل

البحث مفهوم األ   يتناول هذا  املستدامة و   خضر التسويق  التنمية  تحقيق  في  التسويق    وتأتي ،دوره  الو   خضر األ أهمية موضوع  في  فاء  لدوره 

ة: هل وتمثلت مشكلة البحث في اإلجابة على األسئلة التاليلخاصة  املقبلة على تلبية احتياجاتها ا باحتياجات الحاضر دون املساس بقدرة األجيال  

األ  التسويق  التنمية  خضريساهم  تحقيق  األ إو   ؟املستدامة  في  التسويق  للكهرباء مفهوم  املدعث  فهد  تطبق مؤسسة  أي مدى   واتبعت   ؟خضر لى 

التحليلي   الوصفي  املنهج  استبيان  الباحثة  صممت  علىوعليه  توزيعه  للكهرباء  منسوبمن    موظف  45  تم  املدعث  فهد  مؤسسة  تحليل  ي  وتم 

من  SPSSبرنامج    استخدامباالستبيان   التحقق  توصل    أهم ومن    ،فروضال  ةصح  وتم  التي  البحث  إ النتائج  األ أ ليها  التسويق  لى إ يؤدي    خضرن 

التوصيات االهتمام باملزيج التسويقي   هم أ   ت. وكانخضراأل التسويق    هوم مفمؤسسة فهد املدعث للكهرباء تطبق    نأ ملستدامة. و ا تحقيق التنمية  

   .خضرة التحديات التي تواجه الترويج األ اجهو مو  أخضر لى مستهلك إ تحول املستهلك لي وزيادة وعي ،خضراأل 

 . التنمية املستدامة ؛ خضراأل قي املزيج التسوي ؛خضراأل التسويق  :الكلمات املفتاحية
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 . األخضرللتسويق  األعمالأهمية تبني منظمات  .2

 :البحث  أهداف

 زيادة وعي املستهلك بالتطورات البيئية وميوله نحو املنتجات الصيقة للبيئة. .1

 في تحقيق التنمية املستدامة.  األخضرويق ستمعرفة دور ال .2

 . للكهرباءفي مؤسسة فهد املدعث  األخضرق تسويقع الالى و إ التطرق  .3

 : فرضيات البحث 

 على التنمية املستدامة.  األخضر للتسويق   α = 0.05)يوجد أثر ذو داللة إحصائية موجبة عند مستوى الداللة ) الفرضية األولى:

 .األخضرفهد املدعث للكهرباء مفهوم التسويق سة سق مؤ ب: تطالفرضية الثانية

 :السابقة تالدراسا

في قطاع غزة من وجهة نظر االكاديميين واالداريين   األخضر على سلوك املستهلك نحو املنتج  األخضر ثر التسويق أبعنوان  (2017) نادراسة حن •

الدراسة    :بغزة  اإلسالميةبالجامعة   واقإهدفت  عن  الكشف  بالجامعة    األخضر  يويقتسال  املزيج  على  العاملين  يدركه   اريين دإل ا   اإلسالميةكما 

باملنتج   وعيهم  واتجاهاتهم وسلوكوثقا  األخضرواالكاديميين ومستوى  البيئية  املنتج  فاتهم  نحو  استخدمت الدراسة    أهداف.لتحقيق    األخضر هم 

  280عها على عينة بلغت م توزياستبانة ت الدراسة عبارة عن أداة الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وكانت 
 
واالكاديميين  ناإلدارييوموظفة من  موظفا

من  اإلسالميةبالجامعة   بلغت  264  هم بغزة فاستجاب  الدراسة  . وخلص  %94.30بنسبة  النتائج  لى مجمإ ت  املزيج أ   أهمهاوعة من  واقع عناصر  ن 

املأ بين  بنسبة مرتفعة وتجاءت    األخضر التسويقي   باملن مستوى وعي  الستهلك   نتجات 
 
الدراسة  وبن  .خضراء متوسطا نتائج  احثة  لبا   أوصتاء على 

الطلب  حجم  و   األخضرعر املنتج  ن يتم التوفيق بين سأ متنوعة ومرضية لحاجات الزبائن في قطاع غزة و ات بدائل خضراء  ن توفر الشرك أ بضرورة  

 األخضر وبناء على ذلك وضع تسعير مناسب للمنتج  عليه

دفت ه  : الستخدام املنتج ذو الطاقة املتجددةستهلك  على سلوك امل  األخضر ويقي  أثر املزيج التسبعنوان    (2016)  وإسماعيل   بكري لادراسة   •

املتمثل   األخضراملنتج لشراء قراره عبر  الشرائي األخضرعلى سلوك املستهلك  األخضرمتغيرات املزيج التسويقي  لجم م تأثيرى لى بيان مدإ دراسة ال

الشمسية.انلسخبا االستبانةتمداع  ات  استمارة  الدراسة على  جم  كأداة   ت  في  وقد    عرئيسية  العينة  البيانات  فرد من مستخدمي   200بلغ حجم 

الشمسية البحث    .السخانات  التمتغير    لملجم  إحصائيةذو داللة    تأثيرلى وجود  إ وقد توصل  االردن  األخضرسويقي  املزيج  املستهلك    يعلى سلوك 

التوجه  أوص ىوقد   املختلفة من خنح  البحث بضرورة  املجتمع  بين طبقات  البيئي  الوعي  التركيز على مفهوم الو نشر  للتحفيز املس   ل  البيئية  ؤولية 

 طاقة وتخفيض التلوث. والتي تحد من استهالك ال ينعكس بدوره على شراء املنتجات الخضراء  والذي  األخضرعلى تبني السلوك 

الى تجربة  ةاإلشار مع -تحليلية دراسة نظرية-األعمالفي زيادة تنافسية منظمات  األخضر يق ودور التسو  أهميةان بعنو  (2014) دراسة بلبراهيم •

 ( ميورا  البحثية  ه:  (MURAشركة  الورقة  محاولة  إ دفت  التسويق    أهميةبراز  إ لى  التنافسي  األخضر ودور  القدرات  تنمية  ملنظمافي    .األعمال  ت ة 

ولعل هم    األسواقة في  غيرات الحاصلتملواكبة ال هذا املفهومتتبنى  األعمالسة فان منظمات مار هيم الحديثة املمن املفا األخضرعتبار التسويق إفب

 إلبراز  ه الورقة البحثيةهنا كان تقديم هذتظهر في السوق ومن    التيتسخير مثل هذه املمارسات في استغالل الفرص    هو كيفية  األعمالمنظمات  

املم بين  الخاالعالقة  التسويقية  و رسات  التاملزايضراء  ملنظمات  ا  ال  والتأكيد  األعمالنافسية  حالة شركة ميورا)  القة  ععلى هذه  من خالل عرض 

MURA ) قدراتها التنافسية في تنمية  ضراءية الخسويقمن املمارسات الت تدالتي استفا . 

  :الصناعية الجزائرية  املؤسسات  دراسة حالة بعض-  ة املستداميمفي تحقيق التن   األخضر بعنوان دور التسويق    (  2012-2008ة ناصر)دراس •

   هأهداف و   األخضرعن مفهوم التسويق  ض  الغمو   على رفإ هدفت هذه الدراسة  
 
  ة املستدامة ومحاولطار التنمية  ملجال التسويق في ا   باعتباره تطورا

الخضراءاإل املنتجات  ا ملام بمفهوم تطوير  التح.  الوصفي  املنهج  الدراسة  الشخصية واالستبيا  أسلوبلي وتم االعتماد على  يلتبعت  وتم  ن  املقابلة 

املنتجات الخضراء    أسعار يمكن للمؤسسات تجنب ارتفاع    :ليها الباحثإ تراحات التي توصل  هم الحلول واالقأ وكانت    ( SPSS19نامج )استخدام بر 

تكاليفهاتطالتي   للح  توفير  عمومية ال  املؤسسات  ىيتعين عل  -رحها عن طريق تخفيض  االنتقائي  فر اويات  في عماأل   اياتللنفز  الذي يساهم  لية  مر 

 .ياتنفالا  تدوير وإعادة استرجاع 

 :األخضرمفهوم التسويق 

عليه مصطلح التسويق    أطلق فمنهم من استخدم مصطلح التسويق االيكولوجي ومنهم من    األخضر تابات التي تناولت موضوع التسويق  لكا   تعددت

حداث خلط إ لتسميات في  ا فقد تسببت هذه    األخضرطلح التسويق  مص  عليه  أطلقمنهم من  ه مصطلح التسويق املستدام و يلع  أطلقالبيئي ومنهم من  

 : وفيما يلي بعض التعريفات األخضر ويق موحد للتس وجود تعريفوعدم 
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من   كل  ب    Henion and Kinnearعرف  االيكولوجي  التسويقيأالتسويق  األنشطة  بكل  االهتمام  عن  عبارة  املشكالت   ةنه  خلق  في  ساهمت    التي 

 (Ken,1995.p28) ت ال املشك ان تساهم في إيجاد عالج لهذه تي يمكن لالبيئية وا 

البيئي على  تسو ال  Peattieعرف   املس  نهأ يق  الكلية  اإلدارة  بطريقة مربحة مع ؤ عملية  واملجتمع  العمالء  واشباع متطلبات  وتوقع  تحديد  ولة عن 

  (Ken,1995.p28) . مراعاة مبدأ االستدامة

لى تلبية  إي تهدف  تو تسهل أي نوع من املبادالت الأ ن تسبب  أ ن  كة النشاطات التي يمنه مجموعأب  األخضرق  التسوي  stanton and Futrellيعرف   

 .(Marguerat,2002)عيةالطبيضرار على البيئة أ وهذا بدون  ،نسانو قضاء رغبات واحتياجات اإلأ 

 ,Menon, 2007) .يةبالبيئة الطبيعأي ضرر  ات ال تلحقوتسعير وترويج منتج  نه عملية تطويرأ على  األخضرالتسويق  Pride & Ferrellوقد عرف 

54)  

إلى اقتناء منتجات غير ضارة م  كذلك، على أنه: “عملية نظامية متكاملة تهدف إلى التأثير في تفضيالت العمالء، عبر دفعه  األخضر وُيعرف التسويق  

تيدعوت  بالبيئة، على  والعمل  االستهالكية،  عاداتهم  االتجاه؛ل  هذا  رغبات  تلبي  منتجات  املحصلة  بحيث  قديم  ال  تكون  هي  البيئة، النهائية  على  حفاظ 

                                                             www.rowadalaamal.com،`21القرن  ة اجن ق و ط األخضر التسويق  2019،علوانيمحمد ال .”  شركةوحماية املستهلكين، وتحقيق األرباح لل

 :األخضرويقي ستلا ج يز ملا

ن في أسلوب صياغة  تالف يكم ن االخأ ال  إ ، التوزيع الترويج  عرلسا   ،هي ذاتها العناصر التقليدية املتمثلة في املنتج  األخضر   سويقي زيج التملعناصر ا 

 دارتها. إ هذه العناصر و 

التسوي  يلاعسموإ البكري    عرف التأ على    األخضر قي  املزيج  تتضمن  عملية  والترويفيذ  والتنخطيط  نه  والسلع   لألفكار  والتوزيع  جوالتسعير 

تلبي التي  التبادالت  للبيئة لخلق  الصديقة  الفلسفية  ء ضوفي    الفردية والتنظيمية  هدافاأل   والخدمات  املس   التوجهات  املجتمعملفهوم   ي البكر )  ية.ؤولية 

 ( 65: 2016، واسماعيل

 أ
ا
 األخضر نتج : املوال

ذا كان  إ ن بقية العناصر تفقد معناها  أ بمعنى  األخضرالتسويقي  جعناصر املزي ألساسية التي تعتمد عليها بقيةناصر ا حد العأ  األخضرنتج تبر املعي

 املنتج.  ذا ه لىإ املستهلك ليس بحاجة 

 (Ken,1995) .ةه بطريقة مستدامنتاجإ ويتم  بول االجتماعيقى القلك ويلاملستهيلبي حاجات نتج الذي نه املأ ى عل األخضر املنتج  Peattie عرف

وتطوير  إ  ضمان سالمة     نتجاتمن 
 
بيئيا لفلسفة    واعية  أساس  وقدهو  املنتج وه(Kaoقدم    كاو  لتطوير  أساسية  مبادئ  خمسة   Donald)"ي( 

A,1999.p135)  

 مع. الفائدة واالهمية للمجت •

 صالة. واال  بداعاال  •

 اإلنتاج.ية يف عملخفض تكال •

 تهلك.ساملالبحث عن السوق و  •

 لتجزئة.فهومة لتجار ا شكال واضحة ومأ  •

 
ا
 األخضر ر ي: التسعثانيا

ت  للمنتجا  ن تقديمهاأ بائن وترى هذه املنظمات  ز الن  الخضراء على أساس قيمتها التي تدركها فئات معينة م  تسعر العديد من املنظمات املنتجات 

   سعاربأ
 
نسبيا ب  ال  مرتفعة  الالتنا  موقعهايضر  تنافنفس ي  ال  و   لىع  سها  السعر  أساسنما علإ أساس  ورقة مقدمة   ،قريش ي، قدري   .تخضير منتجاتها  ى 

 . 2011نوفمبر   23و 22للملتقى الدولي الثاني لجامعة ورفلة 

 
ا
 األخضر: التوزيع ثالثا

و  ع ذعلى نظام التوزي األخضرلتوزيع ف في اعتماد مدخل ا االختال ، يكمن األخضردخل التسويق األنواع من القنوات التوزيعية هي ذاتها املطبقة في م

املفرد  ،عي جارتال ا يعرف باملنفذ  و ما  أاالتجاهين   النظام في تحقيق املنفعة لتجار الجملة وباعة  بسبب   ، من خالل تقوية العالقة مع زبائنهم يساعد هذا 

 ( 90ص :2007ري،، النو البكري )وير .ادة التدعملية إع ىلع األخضرلتسويق اعتماد القناة التوزيعية ملدخل ا 

 
ا
 األخضر  : الترويج رابعا

املز أ   جالتروييعد   التسويقي  يحد عناصر  ب  األخضر ج  تهدف  أويعرف  التي  االتصال  بناء  إ نه عملية  باللى  و العالقة  هم عالمإ دامتها من خالل  إ زبائن 

 (82: ص2010وآخرون، نفرحا)لهم. ورتها البيئية ونقل ص   عه وتسويقههم بما تقوم املنظمة ببيواقناع

الجدول   الخ  التالييوضح  الترويج    األخضرترويج  صائص  الثاني لجامعة ورفلة    ،قريش ي، قدري   .ي دالتقليوخصائص  الدولي  للملتقى  ورقة مقدمة 

 .2011نوفمبر   23و 22
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 ليديوالترويج التق األخضر خصائص الترويج 

 الترويج التقليدي  األخضر الترويج 

 بالعواطفالتالعب  توقعات ة الإدار 

 ل معها متجاهل األخطاء او التعا ل معها بحسماالعتراف باالخطاء املاضية والتعام

 البحث عن بديل واحد حاب املصالح الصة فعالبحث عن البدائل النا

 األساسية نات إلفصاح عن البيااعدم  أفكار املنظمة الدليل الذي يدعم عمليات و يم تقد

 نشر االخبار والقرارات بدون دراسة  نهاجابة عة ومحاولة اإل توجيه األسئل

 ة ملختلف الجماهير غير متة توزيع رسال تهم بالتزام متساوى امع أصحاب املصالح على كافة مستوي علفاالت

 االنفتاح عند الجاجة  االنفتاح الدائم 

 :جية وإجراءات البحثهمن

 منهج البحث:  

الظواهر  ىعل  يساعد  فهو  ه،أهداف  لتحقق  التحليلي  الوصف  هجاملن  باستخدام  البحث  هذا   يقوم وتحديوتفسيره  رصد   واستخدام   املشكلة  دا 

  . هدافأل وا  حيث الفروض من حثبال  مع يتناسب بما اإعداده تم  استبيان استمارة  لخال من  البيانات وتفسيرها لتحليل اسبةاملن يةاالحصائ باألسالي

 حث: حدود الب

 اململكة العربية السعودية. -رباءد املدعث للكهفه سسةمؤ  الحدود املكانية:

 . م2020م على العا اقتصرت الدراسة في حدها الزماني ة:الحدود الزماني

 هد املدعث للكهرباء. العاملين بمؤسسة ف الحدود البشرية:

 بحث:مجتمع ال

 موظف. 50املجتمع اإلجمالي  حجم لغ م حيث ب2020رباء للعام هسسة فهد املدعث للكبحث من العاملين بمؤ ليتكون مجتمع ا 

 عينة البحث: 

 .45نة م العيغ حجلب ثعينة حيلحجم ا  لتحديد (1)تيفن ثامبسون لة سمعاداستخدمت الباحثة 

 أداة البحث:

الباح استمارة صممت  باستخدام    ثة  الخماس استبيان  ليكرت  املقايي  يمقياس  في  )اتفق  املتدرج   س 
 
اتفتماما ا ق،  ال  اتفق،  ال  محايد،  ى  عل  تفق، 

ل املدعث  فهد  بمؤسسة  العاملين  آراء  ال  باء.لكهر االطالق(، الستطالع  األول على  القسم  اشتمل  الدب وقد  اشتمل  رافوغيميانات  فيما  البحث،  لعينة  ية 

 ثاني على محورين هما: القسم ال

 . ق التنمية املستدامةيفي تحق األخضر سويق دور الت •

 . األخضرسويق التوم باء مفه فهد املدعث للكهر مدى تطبيق مؤسسة  •

 :  البحث صدق وثبات أداة 

حيث كانت    البحثء عينة  اسات املعبرة عن آرا ارتباط بين القي  جودو   دى ر متباخال   (Cronbach- Alpha)خ ألفا  كرونباأسلوب  الباحثة    تاستخدم

الثبات  قيمة م الحو   0.873عامل  أكبر من  املقبول ملهي نسبة  األدنى  الثبات وهو  د  الثبات و ما  م  0.60عامل  مكانية االعتماد إ يعني توفر درجة كبيرة من 

 يل االحصائي.على نتائج التحل

 لبحث: اخطوات اختبار فرضيات 

 و أ
ا
 عينة: وصف ال: ال

 البحث    سبي لعمر عينةع التكراري والن(: يوضح التوزي1)جدول 

 النسبة املئوية  ددالع العمر 

 % 55.6 25 عام  30ل من قأ

 % 28.9 13 ام ع 40عام إلى  30من 

 % 13.3 6 عام 50عام إلى  40أكبر من 

 % 2.2 1 عام  50أكبر من 

 % 100 45 املجموع 
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لون ني أن غالبية من يعمععام مما ي  30ل من  ق ( من أعمارهم أ %55.6العينة )  ( أعاله أن الغالبية من أفراد1)جدول  بالة  ردالوا   أظهرت البيانات

 الشباب. ةباملؤسسة من فئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البياني لعمر عينة البحث   يل  تمث(: ال1)شكل 

    ث لعينة البح لخدمةري والنسبي لعدد سنوات ا (: يوضح التوزيع التكرا2)جدول 

 وية النسبة املئ التكرار  ستوى التعليمي ملا

 % 44.4 20 سنوات  5أقل من 

 % 44.4 20 ت سنوا  10إلى  5من 

 % 11.1 5 ة سن  15إلى   سنوات   10أكثر من 

 %0 0 نة س  15أكثر من 

 % 100 45 املجموع 

( الجدول  أفراد  2من  أن غالبية  أ العينة  ( أعاله نالحظ  الخدمة لهم من   %44.4ة )بنسب  اتسنو   5ل من  قسنوات 
 
سنوات    10إلى    5من    (، وأيضا

 ة من الخدمة.سن شرة سسة ال يتجاوزون خمسة عؤ ى أن العاملين بامل(. يدل ذلك عل%0بة )سل على نسنة فقد حص 15( أما أكثر من %44.4بنسبة )

 reliableموثوقة بحث لعينة ا  إجاباتان  ة البحثلعينلسنوات الخدمة  ييتضح من التوزيع التكراري والنسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوات الخدمة لعينة البحث  (: التمثيل البياني لعدد س2)شكل 
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    ثلتكراري والنسبي للمؤهل العلمي لعينة البح (: يوضح التوزيع ا3)جدول 

 النسبة املئوية  التكرار  وات العمر بالسن

 % 53.3 24 ثانوي 

 % 17.8 8 معي وسيط دبلوم جا

 % 26.7 12 سبكالوريو 

 % 2.2 1 جامعي ال فوق 

 % 100 45 جموع ملا

الوا  البيانات  )أظهرت  بالجدول  أعال 3ردة  الغ(  أن  من  ه  املؤهالبية  العينة  )أفراد  بنسبة  ثانوي  لهم  العلمي  يليهم  (%53.3ل  بنسبة  ،  البكالوريوس 

 (  %17.8لوسيط بنسبة )م الدبلوم الجامعي ا ث(  26.7%)
 
ل وظيفة ما يتناسب وطبيعة كن بعو وز على أنهم يت( مما يدل  %2.2)فوق الجامعي بنسبة    وأخيرا

 باملؤسسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة علمي لعينة البحث بللمؤهل ال (: التمثيل البياني 3)شكل 

 ستدامة تحقيق التنمية املفي  األخضر لتسويق واالنحراف املعياري ملحور دور ا(: املتوسط الحسابي 4) جدول 
 ياري االنحراف املع طسو تامل العبارة  املحور 

ر ا
دو

لت
يسو 

ق  
ضر 

ألخ
ا

 
ح

ي ت
ف

مة 
دا

ست
امل

ة 
مي

تن
 ال

ق
قي

 

 0.522 4.67 ستدامة تحقيق التنمية امل للبيئة في اهم تسويق املنتجات الصديقة سي

 0.618 4.60 يق التنمية املستدامة ق للبيئة يساهم في تحق ضمان تعبئة وتغليف صدي

 0.753 4.42 ة املستدامة ي ميساهم في تحقيق التن  خضرأل ااإلعالن 

لتنمية  لحفاظ عليها يساهم في تحقيق اسة بمفاهيم حماية البيئة وا وبي املؤس ف منسقيتث

 ستدامة امل

4.38 0.860 

ة  يق التنمي ة الناجمة عن أداء املنظمة يساهم في تحق ايجاد نظام لقياس ومراقبة اآلثار البيئي

 املستدامة 

4.40 0.863 

ت يساهم في  األفراد واملؤسسا عيدص لىعي البيئي عو من شأنها نشر ال يتبني السياسات الت

 لتنمية املستدامة تحقيق ا

4.44 0.755 

تحقيق التنمية   املعروفة بتوجهها البيئي االيجابي يؤدي إلى الكفاءات البشرية   استقطاب

 املستدامة 

4.49 0.695 

  4.49 عام املتوسط ال 

 SPSSباستخدام  املصدر: نتائج التحليل          
ء املتوسط  ستدامة، فقد جاامل ق التنميةفي تحقي األخضرر دور التسويق واالنحراف املعياري لفقرات محو  حسابيسط التو ( إلى امل4)الجدول يشير 

اتفق    4.49العام   املدى  في   وهو 
 
اتفق    تماما املدى  في  العبارات جميعها  توزعت   حيث 

 
فتماما  إ، 

 
القو   عتمادا يمكن  ذلك  العينة  أب  ل على  آراء مفردات  ن 

 ون يوافق
 
 ة.  ي تحقيق التنمية املستدامدور ف األخضر ق أن للتسويعلى  تماما
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 األخضر هرباء مفهوم التسويق ياري ملحور مدى تطبيق مؤسسة فهد املدعث للك ابي واالنحراف املع توسط الحس(: امل5) جدول 

 ملعياري راف ااالنح املتوسط  العبارة  املحور 

مؤ 
ق 

بي
ط

ى ت
مد

امل 
د 

فه
ة 

س
س

ث  
دع

 م
اء

رب
كه

لل
ق 

وي
س

لت
م ا

هو
ف

ضر 
ألخ

ا
   

 

 0.757 4.53 يئة تتجنب املؤسسة كل ما يمكن أن يسبب الضرر للب

طاقة  خضراء تعمل بالطاقة القابلة للتجديد مثل السسة بتسويق منتجات تقوم املؤ 

 الشمسية 

4.64 0.712 

 0.383 4.89 ة ق اء ترشيد الطايق ملبات كهربتقوم املؤسسة بتسو 

 0.944 4.47 من طرف املؤسسة قابلة للتدوير ات املستعملة بقايا املنتجات واملغلف

 اهتدخل ضمن 
 
 0.863 4.40 جتمع واملستهلك تج على البيئة وامل آثار املنت املؤسسة تماما

 0.661 4.51 بنشر معلومات كافية حول املنتج بمختلف الطرق تقوم املؤسسة 

  4.57 املتوسط العام 

 SPSS املصدر: نتائج التحليل باستخدام         

، فقد  األخضروم التسويق  ملدعث للكهرباء مفهسسة فهد ا قرات مدى تطبيق مؤ ( إلى املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لف5لجدول )يشير  ا 

 وهو في املدى اتفق  4.57جاء املتوسط العام 
 
 ميعها في املدى اتفق ارات جحيث توزعت العب  تماما

 
 إ، فتماما

 
آراء مفردات  على ذلك يمكن القول بان عتمادا

 العينة يوافقون 
 
 على أن املؤسسة تطبق  تماما

 
 .األخضر م التسويق مفهو  تماما

 :
ا
 فرضيات البحث: ثانيا

 امة. على التنمية املستد األخضر للتسويق ὰ = 0.05)بة عند مستوى الداللة )يوجد أثر ذو داللة إحصائية موج ضية األولى:الفر 

الفرضي الب  اإلنحدار  الباحثة  تاستخدم  ةالختبار  شروط  الخطي  استيفاء  وتم  ا   اإلنحدارسيط  حيث  من  البسيط  وا الخطي  الطبيعي  لعالقة لتوزيع 

 .خطية بين املتغيراتال

 على التنمية املستدامة األخضر تسويق ألثر الالخطي البسيط  اإلنحدار : (6جدول )

 ية مستوى املعنو  Fقيمة  سط مجموع املربعات متو  ة درجة الحري وع املربعات مجم  بيان

 0.000 39.474 5.764 1 5.764 اإلنحدار 

   0.145 43 6.236 األخطاء 

    44 12.000 املجموع 

 لك ما املستدامة. مما يؤكد ذ  نميةيؤثر على الت  األخضريشير إلى أن التسويق  وهو ما    0.000أعاله أن قيمة املعنوية بلغت  (  6تضح من الجدول )ي

 موقف إيجابي عال. ستجابات إلى ( أعاله حيث أشارت اال 4ورد في الجدول )

 .األخضرق وم التسويدعث للكهرباء مفه تطبق مؤسسة فهد امل :الفرضية الثانية 

 وصفي لكل عبارة من عبارات املحور الثاني.على الفرضية الثانية تم استخدام اإلحصاء اللإلجابة 

 ات املحور الثاني لعبار : اإلحصاء الوصفي (7ل )جدو 
 العبارة م

ق 
تف
ا

ما  
ما
ت

 

ق 
تف
ا

يد 
حا

م
 

ال
ق 
تف
 ا

 

ى  
عل

ق 
تف
ال ا

الق
الط

ا
ط   

وس
ال

بي
سا

لح
ا

ف   
حرا

الن
ا ا

ي  ر
عيا

مل
 

ب
رتي

الت
 

ا
ير 
س
تف

ل
 

ما يمكن أن  تتجنب املؤسسة كل   1

 يسبب الضرر للبيئة 

اتفق   3 0.757 4.53 1 0 1 15 28

 
 
 %2.2 %0 %2.2 %33.3 %62.2 تماما

سسة بتسويق منتجات  املؤ   تقوم 2

القابلة  خضراء تعمل بالطاقة 

 يد مثل الطاقة الشمسية للتجد

  اتفق 2 0.712 4.64 1 0 0 12 32

 
 
 %2.2 %0 %0 %26.7 %71.1 تماما

املؤسسة بتسويق ملبات    تقوم 3

 كهرباء ترشيد الطاقة 

اتفق   1 0.383 4.89 0 0 1 3 41

 
 
 %0 %0 %2.2 %6.7 %91.1 تماما

ايا املنتجات واملغلفات  بق 4

رف املؤسسة  املستعملة من ط

 بلة للتدوير قا

اتفق   5 0.944 4.47 1 2 2 10 30

 
 
 %2.2 %4.4 %4.4 %22.2 %66.7 تماما

 ه تدخل ضمن ا 5
 
ت املؤسسة  تماما

ملجتمع  آثار املنتج على البيئة وا

 واملستهلك 

تفق  ا 6 0.863 4.40 1 0 5 13 26

 
 
 %2.2 %0 %11.1 %28.9 %57.8 تماما

معلومات  تقوم املؤسسة بنشر  6

 حول املنتج بمختلف الطرق   كافية

تفق  ا 4 0.661 4.51 1 0 1 17 26

 
 
 %2.2 %0 %2.2 %37.8 %57.8 تماما

اتفق   - 0.72 4.57 لوسط الحسابي العاما

 
 
 تماما
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رأي عينة   متوسط تعني أن(، وهذه القيمة لل0.72نحراف معياري )إب(  4.57لغت )الحسابي العام ب  مة املتوسط ( أعاله أن قي7يتضح من الجدول )

املوافقة   إلى  تشير   الدراسة 
 
تقدمتماما ا   ، مما  أن عينة   افقون  لدراسة مو نستنتج 

 
أن  تماما الت  على  تطبق مفهوم  للكهرباء  املدعث  فهد  سويق  مؤسسة 

". جاءت عبارة األخضرم التسويق  تطبيق مؤسسة فهد املدعث للكهرباء ملفهو تنص على أن "  ة الثانية التيفرضية الدراس، وهذا يدل على تحقق  األخضر

الدراسة على هذه  ( وأن رأي عينة0.383نحراف معياري )إ ( و 4.89ولى بمتوسط حسابي )رتبة األ ( باملترشيد الطاقةتقوم املؤسسة بتسويق ملبات كهرباء )

امل  وافقة  العبارة هو 
 
اهتدخل ضمعبارة )في حين جاءت    ،تماما  ن 

 
التماما املنتج على  آثار  املؤسسة  باملرتبة األخيرة بمتوسط واملستهلك  بيئة واملجتمعت   )

( وا 4.40حسابي   )( وأن  0.863نحراف معياري  العينة ع(،  افراد  املوافقة  رأي  هي  العبارة  هذه   لى 
 
وتتفق هتماما ف،  تطبيق مؤسسة  النتيجة على  هد ذه 

 (Thompson,2012, p59).األخضرلتسويق باء مفهوم ا املدعث للكهر 

 : قشةواملناالنتائج 

 لى النتائج التالية: إ ر الفروض  تم التوصل بعد اختبا

 :ليها البحثإ النتائج التالية التي توصل ثبت ذلك من خالل أ قد و  لتنمية املستدامةي تحقيق اله دور ف األخضر التسويق  .1

 . ستدامةيق التنمية املفي تحقللبيئة   تجات الصديقةتسويق املن ساهم ي •

 في تحقيق التنمية املستدامة. ئة يساهم للبيضمان تعبئة وتغليف صديق   •

 مة. ة املستداتحقيق التنمي يساهم في األخضراإلعالن  •

 ساهم في تحقيق التنمية املستدامة. يبي املؤسسة بمفاهيم حماية البيئة والحفظ عليها تثقيف منسو  •

 ق التنمية املستدامة. م في تحقييساهلبيئية الناجمة عن أداء املنظمة  ا  نظام لقياس ومراقبة اآلثار إيجاد •

 ات يساهم في تحقيق التنمية املستدامة. فراد  واملؤسس د األ ي على صعيالوعي البيئ ر تبني السياسات التي من شانها نش •

 املستدامة. تنمية للى تحقيق ا إ بي يؤدي ي اإليجااب الكفاءات البشرية املعروفة بتوجهها البيئاستقط •

 :ليها البحثإ ل التي توص نتائج التاليةالوقد تم اثبات ذلك من خالل  األخضر هرباء  مفهوم التسويق ملدعث للكهد اتطبق مؤسسة ف .2

 ن يسبب الضرر للبيئة.أ جنب املؤسسة كل ما يمكن تت •

 ة الشمسية.قلتجديد مثل الطاقة القابلة لقوم املؤسسة بتسويق منتجات خضراء تعمل بالطات •

 .كهرباء ترشيد الطاقةيق ملبات بتسو تقوم املؤسسة  •

 قابلة للتدوير. ف املؤسسةستعملة من طر بقايا املنتجات واملغلفات امل •

 تدخل ضمن اه •
 
 .واملجتمع واملستهلك لى البيئةت  املؤسسة آثار املنتج عتماما

 تلف الطرق.ول املنتج بمخحاملؤسسة بنشر معلومات كافية تقوم  •

 : ئج لنتامناقشة ا

 : ـ بالنسبة ل فوائد ومكاسب كبيرة  األخضرلتسويق يحقق ا 

 ق األرباح.سين سمعة املنظمة وتحقيق امليزة التنافسية وتحقيومن أهمها : تح هومهذا املف التي تتبنى اتاملنظم .1

 اء باحتياجاتها.على الوف ادمةة األجيال القلية دون املساس بقدر ايفي بإشباع االحتياجات الح األخضرن التسويق أل  املجتمعات .2

 ل للرمي بشكل نظيف.مال بشكل نظيف وقاببل لالستعبشكل نظيف قا على منتج مصنوع النهم يحصلون  فراداأل  .3

                                                                                                                                                  :تالتوصيا

 :لمنظمات بصفة عامةل التاليةطرح التوصيات على أساس النتائج التي توصل اليها البحث يمكننا  

 لق بـ: فيما يتع األخضر االهتمام باملزيج التسويقي  .1

 .هااملجتمع لبول طاقة وقتها وفعاليتها في توفير المتخدمة في اإلنتاج ومدى استدا تشمل كمية املواد املس :مكونات املنتج 

 . هم للخطران يعرض حيات ن يشبع حاجات ورغبات املستهلكين دون أ  :غرض من املنتج ال

   :تج و سوء استخدامهنتائج استخدام املن

 خطار املعروفة املتعلقة باملنتجات. خبار املستهلكين باال أ ضرورة  •

 نستهلكين بضرورة استخدام املرشاد املإ  •
 
 اتها. عبو  ملوجودة علىللتعليمات ا  تجات وفقا

 لى املنظمة إ االستخدام التي ترد  وءجابة الفعالة لحاالت سستاال  •
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 بتعاد عن االبتذال االستهالكي السريع. على ترويج قيم وثقافة استهالك صديق للبيئة واال  ف اإلعالن بالتركيزن يتصأ : األخضراإلعالن 

 . األخضررويج ت اجهة التحديات التي تواجه المو  •

 يئية الناجمة عن أداء املنظمة.ر البقبة االثاومرا م لقياس إيجاد نظا •

 .فراد واملؤسساتلبيئي على صعيد اال ر الوعي ا ي من شانها نشتبني السياسات الت •

 .ةت البيئية وميوله نحو املنتجات الصيقة للبيئزيادة وعي املستهلك بالتطورا  •

 ي املنظمة.البيئي ف وجهتبة لتدريب وتاهيل العاملين ضمن الساستخدام الوسائل املنا •
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Abstract: This research deals with the concept of green marketing and its role in achieving sustainable 
development. the importance of the topic of green marketing comes to its role in meeting the needs of the 
present without compromising the ability of future generation to meet their own needs.  The research 
problem represented in answering the following questions: does green marketing contribute to achieving 
sustainable development? and the extent to which Fahd Al-Medhath electricity corporation applies the 
concept of green marketing. The researcher followed the descriptive analytical method; Accordingly, the 
researcher designed a questionnaire that was distributed to 45 employees of the Fahd Al- Medhath 
Electricity Corporation. The questionnaire was analyzed using the SPSS program 
 The hypotheses have been validated. The most important findings of the research are green marketing leads 
to sustainable development and Fahd Al-Medahth electricity corporation applies the concept of green 
marketing.  and the most important recommendations were to pay attention to the green marketing mix and 
to increase consumer awareness to turn into a green consumer. and to face the challenges facing green 
promotion. 

Keywords:  Green marketing; Green marketing mix; Sustainable Development. 
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 املالحق 

 استبيان 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

التالاال  بح  ي ستبيان  من  جزء  يهدف  هو  علمي  معرفة  إث  التسويقلى  تح  األخضر   دور  املستدامة  في  التنمية  التسويق  و قيق  عمليةأب  األخضر يعرف  تسويق   نه 

بقدرة األجيال القادمة  ن تلبي احتياجات الحاضر دون املساس  أالتجارية بشرط    األعمالنها تطوير  أاملستدامة  بالتنمية  رر بالبيئة ،وتعرف  ال تلحق ضمنتجات  

البحث العلمي م ألغراض  ملقدمة ستستخدا ن كل املعلومات  إشارة ف ن ، ولإل لإلجابة على هذا االستبيامؤسستكم    سوبيم اختيار منلبية احتياجاتها. وقد ت على ت

 لعناية واالئتمان. ستحظى بافقط و 

 ث . مع خالص االمتنان و التقدير لتجاوبكم واسهامكم في انجاز هذا البح 

 
ا
 : البيانات الشخصية أوال

 العمر  /1

 عام 40-30)     (                                             عام 30ن قل مأ )     ( 

 عام 50كبر من أ )     (                                        م         عا 50-40بر كأ )     (

 عدد سنوات الخدمة /2

 سنوات  10-5(   )                          سنوات                5قل من أ )     ( 

 سنة  15كثر من أ )      (                           نة        س  15-10كثر من ا  )     (

 ؤهل العلمي امل /3

 )      ( دبلوم جامعي وسيط                                   ي               ( ثانو    ) 

 عى )      ( فوق الجام                                )     (بكالوريوس             

 
ا
 ق التنمية املستدامة في تحقي األخضر التسويق دور :  ثانيا

 رة ام كل عبامأ ة املناسبةن)صح( في الخا ضع عالمة

 اتفق العبارة 

 
ا
 تماما

ال اتفق على   ال اتفق  محايد اتفق

 االطالق 

      التنمية املستدامة   يساهم تسويق املنتجات الصديقة للبيئة في تحقيق

      مة. نمية املستداتحقيق التفي  لبيئة يساهمان تعبئة وتغليف صديق لضم

      ة. نمية املستدامت يساهم في تحقيق ال األخضر اإلعالن 

 سة بمفاهيم حماية البيئة والحفظ عليها  ملؤس تثقيف منسوبي ا

 يساهم في تحقيق التنمية املستدامة 

     

قيق  ي تحف م ظمة يساهة الناجمة عن أداء املنلقياس ومراقبة اآلثار البيئيإيجاد نظام 

 . ية املستدامةالتنم

     

في   مهيسا  فراد واملؤسسات صعيد اال   عي البيئي علىو تبني السياسات التي من شانها نشر ال

 تحقيق التنمية املستدامة 

     

ة  يجابي يؤدي الى تحقيق التنمياستقطاب الكفاءات البشرية املعروفة بتوجهها البيئي اإل 

 املستدامة. 

     

 ثا
ا
 ؟ األخضر ث للكهرباء مفهوم التسويق سة فهد املدع تطبق مؤس ىمد أي ى: إللثا

اتفق  لعبارة ا                              

 تم
ا
 اما

ال اتفق   ال اتفق  محايد اتفق

على  

 االطالق 

      تتجنب املؤسسة كل ما يمكن ان يسبب الضرر للبيئة. 

طاقة  يد مثل اللتجدة القابلة لتجات خضراء تعمل بالطاقتقوم املؤسسة بتسويق من

 ة.الشمسي 

     

      شيد الطاقة  ر تقوم املؤسسة بتسويق ملبات كهرباء ت

      ات املستعملة من طرف املؤسسة قابلة للتدوير. ملغلفا املنتجات وابقاي

 تدخل ضمن اه
 
 على البيئة  ت  املؤسسة آثار املنتجتماما

 هلك  واملجتمع واملست

     

      تلف الطرق املنتج بمخ كافية حول مات ة بنشر معلو تقوم املؤسس 

 

 


