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امللخص:
يتناول هذا البحث مفهوم التسويق األخضر ودوره في تحقيق التنمية املستدامة ،وتأتي أهمية موضوع التسويق األخضر لدوره في الوفاء
باحتياجات الحاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة وتمثلت مشكلة البحث في اإلجابة على األسئلة التالية :هل
يساهم التسويق األخضر في تحقيق التنمية املستدامة؟ وإلى أي مدى تطبق مؤسسة فهد املدعث للكهرباء مفهوم التسويق األخضر؟ واتبعت
الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وعليه صممت استبيان تم توزيعه على  45موظف من منسوبي مؤسسة فهد املدعث للكهرباء وتم تحليل
االستبيان باستخدام برنامج  SPSSوتم التحقق من صحة الفروض ،ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن التسويق األخضر يؤدي إلى
تحقيق التنمية املستدامة .وأن مؤسسة فهد املدعث للكهرباء تطبق مفهوم التسويق األخضر .وكانت أهم التوصيات االهتمام باملزيج التسويقي
األخضر ،وزيادة وعي املستهلك ليتحول إلى مستهلك أخضر ومواجهة التحديات التي تواجه الترويج األخضر.
الكلمات املفتاحية :التسويق األخضر؛ املزيج التسويقي األخضر؛ التنمية املستدامة.

املقدمة:
يستخدم مفهوم التسويق األخضر لإلشارة إلى أنشطة الفعاليات التجارية والخدمية والصناعية التي تأخذ في حسبانها املحافظة على البيئة والحد
من الحاق الضرر بها من جراء صناعتها وانشطتها التجارية.
إذ من شأن الجهات من مؤسسات وشركات التي تعتمد على التسويق األخضر أن تأخذ على عاتقها مسئوليتها اإلنسانية واالجتماعية تجاه البيئة،
بحيث تفعل كل ما بوسعها من جهود للحد من االضرار بالبيئة وضمان أن تكون صناعتها نظيفة وصديقة للبيئة سواء كانت تقدم منتجات صناعية أو
خدمات أو مواد أولية لصناعات أخرى.
مشكلة البحث:
قامت الباحثة بطرح األسئلة التالية ذات العالقة بمشكلة البحث:
 .1إلى أى مدى يمكن أن تساهم فلسفة التسويق األخضر في تحقيق التنمية املستدامة؟
 .2هل يطبق مفهوم التسويق األخضر في مؤسسة فهد املدعث للكهرباء؟
 .3هل وصف عينة البحث ( العمر ،سنوات الخدمة ،املؤهل العلمي ) يتناسب مع أهداف البحث؟
أهمية البحث:
تظهر أهمية البحث في النقاط التالية:
 .1تقديم إضافة للمكتبات العربية في موضوع التسويق األخضر.
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 .2أهمية تبني منظمات األعمال للتسويق األخضر.
أهداف البحث:
 .1زيادة وعي املستهلك بالتطورات البيئية وميوله نحو املنتجات الصيقة للبيئة.
 .2معرفة دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية املستدامة.
 .3التطرق إلى واقع التسويق األخضر في مؤسسة فهد املدعث للكهرباء.
فرضيات البحث:
الفرضية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية موجبة عند مستوى الداللة (  (α = 0.05للتسويق األخضر على التنمية املستدامة.
الفرضية الثانية :تطبق مؤسسة فهد املدعث للكهرباء مفهوم التسويق األخضر.
الدراسات السابقة:
• دراسة حنان ( )2017بعنوان أثرالتسويق األخضر على سلوك املستهلك نحو املنتج األخضر في قطاع غزة من وجهة نظراالكاديميين واالداريين
بالجامعة اإلسالمية بغزة :هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع املزيج التسويقي األخضر كما يدركه العاملين بالجامعة اإلسالمية اإلداريين
واالكاديميين ومستوى وعيهم باملنتج األخضر وثقافاتهم البيئية واتجاهاتهم وسلوكهم نحو املنتج األخضر .لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت
الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة تم توزيعها على عينة بلغت  280موظفا وموظفة من اإلداريين واالكاديميين
بالجامعة اإلسالمية بغزة فاستجاب منهم  264بنسبة بلغت . %94.30وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن واقع عناصر املزيج
التسويقي األخضر جاءت بنسبة مرتفعة وتبين أن مستوى وعي املستهلك باملنتجات الخضراء متوسطا .وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة
بضرورة أن توفر الشركات بدائل خضراء متنوعة ومرضية لحاجات الزبائن في قطاع غزة وأن يتم التوفيق بين سعر املنتج األخضر وحجم الطلب
عليه وبناء على ذلك وضع تسعير مناسب للمنتج األخضر
• دراسة البكري وإسماعيل ( )2016بعنوان أثر املزيج التسويقي األخضر على سلوك املستهلك الستخدام املنتج ذو الطاقة املتجددة :هدفت
الدراسة إلى بيان مدى تأثير مجمل متغيرات املزيج التسويقي األخضر على سلوك املستهلك األخضر الشرائي عبر قراره لشراء املنتج األخضر املتمثل
بالسخانات الشمسية .اعتمدت الدراسة على استمارة االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات وقد بلغ حجم العينة  200فرد من مستخدمي
السخانات الشمسية .وقد توصل البحث إلى وجود تأثير ذو داللة إحصائية ملجمل متغير املزيج التسويقي األخضر على سلوك املستهلك االردني
وقد أوص ى البحث بضرورة التوجه نحو نشر الوعي البيئي بين طبقات املجتمع املختلفة من خالل التركيز على مفهوم املسؤولية البيئية للتحفيز
على تبني السلوك األخضر والذي ينعكس بدوره على شراء املنتجات الخضراء والتي تحد من استهالك الطاقة وتخفيض التلوث.
• دراسة بلبراهيم ( )2014بعنوان أهمية ودور التسويق األخضرفي زيادة تنافسية منظمات األعمال-دراسة نظرية تحليلية-مع اإلشارة الى تجربة
شركة ميورا ( :)MURAهدفت الورقة البحثية إلى محاولة إبراز أهمية ودور التسويق األخضر في تنمية القدرات التنافسية ملنظمات األعمال.
فبإعتبار التسويق األخضر من املفاهيم الحديثة املمارسة فان منظمات األعمال تتبنى هذا املفهوم ملواكبة التغيرات الحاصلة في األسواق ولعل هم
منظمات األعمال هو كيفية تسخير مثل هذه املمارسات في استغالل الفرص التي تظهر في السوق ومن هنا كان تقديم هذه الورقة البحثية إلبراز
العالقة بين املمارسات التسويقية الخضراء واملزايا التنافسية ملنظمات األعمال والتأكيد على هذه العالقة من خالل عرض حالة شركة ميورا(
 )MURAالتي استفادت من املمارسات التسويقية الخضراء في تنمية قدراتها التنافسية.
• دراسة ناصر( ) 2012-2008بعنوان دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية املستدام -دراسة حالة بعض املؤسسات الصناعية الجزائرية:
هدفت هذه الدراسة إلى رفع الغموض عن مفهوم التسويق األخضر وأهدافه باعتباره تطورا ملجال التسويق في اطار التنمية املستدامة ومحاولة
اإلملام بمفهوم تطوير املنتجات الخضراء .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتم االعتماد على أسلوب املقابلة الشخصية واالستبيان وتم
استخدام برنامج ( )SPSS19وكانت أهم الحلول واالقتراحات التي توصل إليها الباحث :يمكن للمؤسسات تجنب ارتفاع أسعار املنتجات الخضراء
التي تطرحها عن طريق تخفيض تكاليفها -يتعين على املؤسسات العمومية توفير حاويات للفرز االنتقائي للنفايات األمر الذي يساهم في عملية
استرجاع وإعادة تدوير النفايات.
مفهوم التسويق األخضر:
تعددت الكتابات التي تناولت موضوع التسويق األخضر فمنهم من استخدم مصطلح التسويق االيكولوجي ومنهم من أطلق عليه مصطلح التسويق
البيئي ومنهم من أطلق عليه مصطلح التسويق املستدام ومنهم من أطلق عليه مصطلح التسويق األخضر فقد تسببت هذه التسميات في إحداث خلط
وعدم وجود تعريف موحد للتسويق األخضر وفيما يلي بعض التعريفات:
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عرف كل من  Henion and Kinnearالتسويق االيكولوجي بأنه عبارة عن االهتمام بكل األنشطة التسويقية التي ساهمت في خلق املشكالت
البيئية والتي يمكن ان تساهم في إيجاد عالج لهذه املشكالت )(Ken,1995.p28
عرف  Peattieالتسويق البيئي على أنه عملية اإلدارة الكلية املسؤولة عن تحديد وتوقع واشباع متطلبات العمالء واملجتمع بطريقة مربحة مع
مراعاة مبدأ االستدامة ). (Ken,1995.p28
يعرف  stanton and Futrellالتسويق األخضر بأنه مجموعة النشاطات التي يمكن أن تسبب أو تسهل أي نوع من املبادالت التي تهدف إلى تلبية
أو قضاء رغبات واحتياجات اإلنسان ،وهذا بدون أضرار على البيئة الطبيعية(Marguerat,2002).
وقد عرف  Pride & Ferrellالتسويق األخضر على أنه عملية تطوير وتسعير وترويج منتجات ال تلحق أي ضرر بالبيئة الطبيعية(Menon, 2007, .
)54
ُ
ويعرف التسويق األخضر كذلك ،على أنه“ :عملية نظامية متكاملة تهدف إلى التأثير في تفضيالت العمالء ،عبر دفعهم إلى اقتناء منتجات غير ضارة
بالبيئة ،وتعديل عاداتهم االستهالكية ،والعمل على تقديم منتجات تلبي رغبات هذا االتجاه؛ بحيث تكون املحصلة النهائية هي الحفاظ على البيئة،
وحماية املستهلكين ،وتحقيق األرباح للشركة  ”.محمد العلواني 2019،التسويق األخضر طوق نجاة القرنwww.rowadalaamal.com،`21
املزيج التسويقي األخضر:
عناصر املزيج التسويقي األخضر هي ذاتها العناصر التقليدية املتمثلة في املنتج ،السعر ،التوزيع الترويج إال أن االختالف يكمن في أسلوب صياغة
هذه العناصر وإدارتها.
عرف البكري وإسماعيل املزيج التسويقي األخضر على أنه عملية تتضمن التخطيط والتنفيذ والتسعير والترويج والتوزيع لألفكار والسلع
والخدمات الصديقة للبيئة لخلق التبادالت التي تلبي األهداف الفردية والتنظيمية في ضوء التوجهات الفلسفية ملفهوم املسؤولية املجتمعية( .البكري
واسماعيل)65 :2016 ،
ا
أوال :املنتج األخضر
يعتبر املنتج األخضر أحد العناصر األساسية التي تعتمد عليها بقية عناصر املزيج التسويقي األخضر بمعنى أن بقية العناصر تفقد معناها إذا كان
املستهلك ليس بحاجة إلى هذا املنتج.
عرف Peattieاملنتج األخضر على أنه املنتج الذي يلبي حاجات املستهلك ويلقى القبول االجتماعي ويتم إنتاجه بطريقة مستدامة(Ken,1995).
إن ضمان سالمة وتطوير منتجات واعية بيئيا هو أساس لفلسفة كاو وقد قدم ) )Kaoخمسة مبادئ أساسية لتطوير املنتج وهي" (Donald
)A,1999.p135
• الفائدة واالهمية للمجتمع.
• االبداع واالصالة.
• خفض تكاليف عملية اإلنتاج.
• البحث عن السوق واملستهلك.
• أشكال واضحة ومفهومة لتجار التجزئة.
ا
ثانيا :التسعير األخضر
تسعر العديد من املنظمات املنتجات الخضراء على أساس قيمتها التي تدركها فئات معينة من الزبائن وترى هذه املنظمات أن تقديمها للمنتجات
بأسعار مرتفعة نسبيا ال يضر بموقعها التنافس ي النها ال تنافس على أساس السعر وإنما على أساس تخضير منتجاتها .قريش ي ،قدري ،ورقة مقدمة
للملتقى الدولي الثاني لجامعة ورفلة 22و  23نوفمبر . 2011
ا
ثالثا :التوزيع األخضر
األنواع من القنوات التوزيعية هي ذاتها املطبقة في مدخل التسويق األخضر ،يكمن االختالف في اعتماد مدخل التوزيع األخضر على نظام التوزيع ذو
االتجاهين أو ما يعرف باملنفذ االرتجاعي ،يساعد هذا النظام في تحقيق املنفعة لتجار الجملة وباعة املفرد ،من خالل تقوية العالقة مع زبائنهم بسبب
اعتماد القناة التوزيعية ملدخل التسويق األخضر على عملية إعادة التدوير (.البكري ،النوري :2007،ص)90
ا
رابعا :الترويج األخضر
يعد الترويج أحد عناصر املزيج التسويقي األخضر ويعرف بأنه عملية االتصال التي تهدف إلى بناء العالقة بالزبائن وإدامتها من خالل إعالمهم
واقناعهم بما تقوم املنظمة ببيعه وتسويقه ونقل صورتها البيئية لهم( .فرحان وآخرون :2010،ص)82
يوضح الجدول التالي خصائص الترويج األخضر وخصائص الترويج التقليدي .قريش ي ،قدري ،ورقة مقدمة للملتقى الدولي الثاني لجامعة ورفلة
22و  23نوفمبر .2011
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خصائص الترويج األخضروالترويج التقليدي
الترويج التقليدي
التالعب بالعواطف
تجاهل األخطاء او التعامل معها
البحث عن بديل واحد
عدم اإلفصاح عن البيانات األساسية
نشر االخبار والقرارات بدون دراسة
توزيع رسالة متغيرة ملختلف الجماهير
االنفتاح عند الجاجة

الترويج األخضر
إدارة التوقعات
االعتراف باالخطاء املاضية والتعامل معها بحسم
البحث عن البدائل النافعة الصحاب املصالح
تقديم الدليل الذي يدعم عمليات وأفكار املنظمة
توجيه األسئلة ومحاولة اإلجابة عنها
التفاعل مع أصحاب املصالح على كافة مستوياتهم بالتزام متساوى
االنفتاح الدائم

منهجية وإجراءات البحث:
منهج البحث:
يقوم هذا البحث باستخدام املنهج الوصف التحليلي لتحقق أهدافه ،فهو يساعد على رصد الظواهر وتفسيرها وتحديد املشكلة واستخدام
األساليب االحصائية املناسبة لتحليل البيانات وتفسيرها من خالل استمارة استبيان تم إعدادها بما يتناسب مع البحث من حيث الفروض واألهداف.
حدود البحث:
الحدود املكانية :مؤسسة فهد املدعث للكهرباء -اململكة العربية السعودية.
الحدود الزمانية :اقتصرت الدراسة في حدها الزماني على العام 2020م.
الحدود البشرية :العاملين بمؤسسة فهد املدعث للكهرباء.
مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من العاملين بمؤسسة فهد املدعث للكهرباء للعام 2020م حيث بلغ حجم املجتمع اإلجمالي  50موظف.
عينة البحث:
استخدمت الباحثة معادلة ستيفن ثامبسون ( )1لتحديد حجم العينة حيث بلغ حجم العينة .45
أداة البحث:
صممت الباحثة استمارة استبيان باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي املتدرج في املقاييس (اتفق تماما ،اتفق ،محايد ،ال اتفق ،ال اتفق على
االطالق) ،الستطالع آراء العاملين بمؤسسة فهد املدعث للكهرباء .وقد اشتمل القسم األول على البيانات الديموغرافية لعينة البحث ،فيما اشتمل
القسم الثاني على محورين هما:
• دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية املستدامة.
• مدى تطبيق مؤسسة فهد املدعث للكهرباء مفهوم التسويق األخضر.
صدق وثبات أداة البحث:
استخدمت الباحثة أسلوب كرونباخ ألفا ) (Cronbach- Alphaالختبار مدى وجود ارتباط بين القياسات املعبرة عن آراء عينة البحث حيث كانت
قيمة معامل الثبات  0.873وهي نسبة أكبر من الحد األدنى املقبول ملعامل الثبات وهو  0.60مما يعني توفر درجة كبيرة من الثبات وإمكانية االعتماد
على نتائج التحليل االحصائي.
خطوات اختبارفرضيات البحث:
ا
أوال :وصف العينة:
جدول ( :)1يوضح التوزيع التكراري والنسبي لعمرعينة البحث
العمر
أقل من  30عام
من  30عام إلى  40عام
أكبر من  40عام إلى  50عام
أكبر من  50عام
املجموع

العدد
25
13
6
1
45

النسبة املئوية
%55.6
%28.9
%13.3
%2.2
%100
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أظهرت البيانات الواردة بالجدول ( )1أعاله أن الغالبية من أفراد العينة ( )%55.6من أعمارهم أقل من  30عام مما يعني أن غالبية من يعملون
باملؤسسة من فئة الشباب.

شكل ( :)1التمثيل البياني لعمرعينة البحث
جدول ( :)2يوضح التوزيع التكراري والنسبي لعدد سنوات الخدمة لعينة البحث
املستوى التعليمي
أقل من  5سنوات

التكرار
20

النسبة املئوية
%44.4

من  5إلى  10سنوات
أكثر من  10سنوات إلى  15سنة
أكثر من  15سنة
املجموع

20
5
0
45

%44.4
%11.1
%0
%100

من الجدول ( )2أعاله نالحظ أن غالبية أفراد العينة سنوات الخدمة لهم من أقل من  5سنوات بنسبة ( ،)%44.4وأيضا من  5إلى  10سنوات
بنسبة ( )%44.4أما أكثر من  15سنة فقد حصل على نسبة ( .)%0يدل ذلك على أن العاملين باملؤسسة ال يتجاوزون خمسة عشرة سنة من الخدمة.
يتضح من التوزيع التكراري والنسبي لسنوات الخدمة لعينة البحث ان إجابات عينة البحث موثوقة reliable

شكل ( :)2التمثيل البياني لعدد سنوات الخدمة لعينة البحث
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جدول ( :)3يوضح التوزيع التكراري والنسبي للمؤهل العلمي لعينة البحث
العمر بالسنوات
ثانوي

التكرار
24

النسبة املئوية
%53.3

دبلوم جامعي وسيط

8

%17.8

بكالوريوس

12

%26.7

فوق الجامعي

1

%2.2

املجموع

45

%100

أظهرت البيانات الواردة بالجدول ( )3أعاله أن الغالبية من أفراد العينة املؤهل العلمي لهم ثانوي بنسبة ( ،)%53.3يليهم البكالوريوس بنسبة
( )%26.7ثم الدبلوم الجامعي الوسيط بنسبة ( )%17.8وأخيرا فوق الجامعي بنسبة ( )%2.2مما يدل على أنهم يتوزعون بما يتناسب وطبيعة كل وظيفة
باملؤسسة.

شكل ( :)3التمثيل البياني للمؤهل العلمي لعينة البحث بالشركة
جدول ( :)4املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملحور دور التسويق األخضرفي تحقيق التنمية املستدامة
املحور

دورالتسويق األخضرفي تحقيق التنمية املستدامة

العبارة
يساهم تسويق املنتجات الصديقة للبيئة في تحقيق التنمية املستدامة
ضمان تعبئة وتغليف صديق للبيئة يساهم في تحق يق التنمية املستدامة
اإلعالن األخضر يساهم في تحقيق التنمية املستدامة
تثقيف منسوبي املؤس سة بمفاهيم حماية البيئة وا لحفاظ عليها يساهم في تحقيق التنمية
املستدامة
ايجاد نظام لقياس ومراقبة اآلثار البيئية الناجمة عن أداء املنظمة يساهم في تحقيق التنمية
املستدامة
تبني السياسات التي من شأنها نشر الوعي البيئي على صعيد األفراد واملؤسسات يساهم في
تحقيق التنمية املستدامة
استقطاب الكفاءات البشرية املعروفة بتوجهها البيئي االيجابي يؤدي إلى تحقيق التنمية
املستدامة
املتوسط العام

املتوسط
4.67
4.60
4.42
4.38

االنحراف املعياري
0.522
0.618
0.753
0.860

4.40

0.863

4.44

0.755

4.49

0.695

4.49

املصدر :نتائج التحليل باستخدام SPSS

يشير الجدول ( )4إلى املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات محور دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية املستدامة ،فقد جاء املتوسط
العام  4.49وهو في املدى اتفق تماما حيث توزعت العبارات جميعها في املدى اتفق تماما ،فإعتمادا على ذلك يمكن القول بأن آراء مفردات العينة
يوافقون تماما على أن للتسويق األخضر دور في تحقيق التنمية املستدامة.
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جدول ( :)5املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملحورمدى تطبيق مؤسسة فهد املدعث للكهرباء مفهوم التسويق األخضر
املحور

مدى تطبيق مؤسسة فهد املدعث
للكهرباء مفهوم التسويق األخضر

العبارة
تتجنب املؤسسة كل ما يمكن أن يسبب الضرر للبيئة
تقوم املؤسسة بتسويق منتجات خضراء تعمل بالطاقة القابلة للتجديد مثل الطاقة
الشمسية
تقوم املؤسسة بتسويق ملبات كهرباء ترشيد الطاقة
بقايا املنتجات واملغلفات املستعملة من طرف املؤسسة قابلة للتدوير
تدخل ضمن اهتمامات املؤسسة آثار املنتج على البيئة واملجتمع واملستهلك
تقوم املؤسسة بنشر معلومات كافية حول املنتج بمختلف الطرق
املتوسط العام

املتوسط
4.53
4.64

االنحراف املعياري
0.757
0.712

4.89
4.47
4.40
4.51
4.57

0.383
0.944
0.863
0.661

املصدر :نتائج التحليل باستخدام SPSS

يشير الجدول ( )5إلى املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات مدى تطبيق مؤسسة فهد املدعث للكهرباء مفهوم التسويق األخضر ،فقد
جاء املتوسط العام  4.57وهو في املدى اتفق تماما حيث توزعت العبارات جميعها في املدى اتفق تماما ،فإعتمادا على ذلك يمكن القول بان آراء مفردات
العينة يوافقون تماما على أن املؤسسة تطبق تماما مفهوم التسويق األخضر.
ا
ثانيا :فرضيات البحث:
الفرضية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية موجبة عند مستوى الداللة ( (ὰ = 0.05للتسويق األخضر على التنمية املستدامة.
الختبار الفرضية استخدمت الباحثة اإلنحدار الخطي البسيط وتم استيفاء شروط اإلنحدار الخطي البسيط من حيث التوزيع الطبيعي والعالقة
الخطية بين املتغيرات.
جدول ( :)6اإلنحدار الخطي البسيط ألثر التسويق األخضرعلى التنمية املستدامة
بيان
اإلنحدار
األخطاء
املجموع

درجة الحرية
1
43
44

مجموع املربعات
5.764
6.236
12.000

قيمة F
39.474

متوسط مجموع املربعات
5.764
0.145

مستوى املعنوية
0.000

يتضح من الجدول ( )6أعاله أن قيمة املعنوية بلغت  0.000وهو ما يشير إلى أن التسويق األخضر يؤثر على التنمية املستدامة .مما يؤكد ذلك ما
ورد في الجدول ( )4أعاله حيث أشارت االستجابات إلى موقف إيجابي عال.
الفرضية الثانية :تطبق مؤسسة فهد املدعث للكهرباء مفهوم التسويق األخضر.
لإلجابة على الفرضية الثانية تم استخدام اإلحصاء الوصفي لكل عبارة من عبارات املحور الثاني.
جدول ( :)7اإلحصاء الوصفي لعبارات املحور الثاني
اتفق تماما

اتفق

محايد

ال اتفق

6

ال اتفق على
االطالق

5

الوسط
الحسابي

4

بقايا املنتجات واملغلفات
املستعملة من طرف املؤسسة
قابلة للتدوير
تدخل ضمن اهتمامات املؤسسة
آثار املنتج على البيئة واملجتمع
واملستهلك
تقوم املؤسسة بنشر معلومات
كافية حول املنتج بمختلف الطرق

3

االنحراف
املعياري

2

تقوم املؤسسة بتسويق منتجات
خضراء تعمل بالطاقة القابلة
للتجديد مثل الطاقة الشمسية
تقوم املؤسسة بتسويق ملبات
كهرباء ترشيد الطاقة

الترتيب

1

تتجنب املؤسسة كل ما يمكن أن
يسبب الضرر للبيئة

4.53

0.757

3

اتفق
تماما

4.64

0.712

2

اتفق
تماما

4.89

0.383

1

اتفق
تماما

4.47

0.944

5

اتفق
تماما

0.863

6

اتفق
تماما

4

اتفق
تماما

-

اتفق
تماما

28
%62.2
32
%71.1

15
%33.3
12
%26.7

1
%2.2
0
%0

0
%0
0
%0

1
%2.2
1
%2.2

41
%91.1
30
%66.7

3
%6.7
10
%22.2

1
%2.2
2
%4.4

0
%0
2
%4.4

0
%0
1
%2.2

26
%57.8

13
%28.9

5
%11.1

0
%0

1
%2.2

4.40

26
%57.8

17
%37.8

1
%2.2

0
%0

1
%2.2

4.51

0.661

4.57

0.72

الوسط الحسابي العام

التفسير

م

العبارة

52

Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 46-56

دورالتسويق األخضرفي تحقيق التنمية املستدامة

هبة الزبير محمد

يتضح من الجدول ( )7أعاله أن قيمة املتوسط الحسابي العام بلغت ( )4.57بإنحراف معياري ( ،)0.72وهذه القيمة للمتوسط تعني أن رأي عينة
الدراسة تشير إلى املوافقة تماما ،مما تقدم نستنتج أن عينة الدراسة موافقون تماما على أن مؤسسة فهد املدعث للكهرباء تطبق مفهوم التسويق
األخضر ،وهذا يدل على تحقق فرضية الدراسة الثانية التي تنص على أن "تطبيق مؤسسة فهد املدعث للكهرباء ملفهوم التسويق األخضر" .جاءت عبارة
(تقوم املؤسسة بتسويق ملبات كهرباء ترشيد الطاقة) باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.89وإنحراف معياري ( )0.383وأن رأي عينة الدراسة على هذه
العبارة هو املوافقة تماما ،في حين جاءت عبارة (تدخل ضمن اهتمامات املؤسسة آثار املنتج على البيئة واملجتمع واملستهلك) باملرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي ( )4.40وانحراف معياري ( ،)0.863وأن رأي افراد العينة على هذه العبارة هي املوافقة تماما ،وتتفق هذه النتيجة على تطبيق مؤسسة فهد
املدعث للكهرباء مفهوم التسويق األخضر(Thompson,2012, p59).

النتائج واملناقشة:
بعد اختبار الفروض تم التوصل إلى النتائج التالية:
 .1التسويق األخضرله دورفي تحقيق التنمية املستدامة وقد أثبت ذلك من خالل النتائج التالية التي توصل إليها البحث:
• يساهم تسويق املنتجات الصديقة للبيئة في تحقيق التنمية املستدامة .
• ضمان تعبئة وتغليف صديق للبيئة يساهم في تحقيق التنمية املستدامة.
• اإلعالن األخضر يساهم في تحقيق التنمية املستدامة.
• تثقيف منسوبي املؤسسة بمفاهيم حماية البيئة والحفظ عليها يساهم في تحقيق التنمية املستدامة.
• إيجاد نظام لقياس ومراقبة اآلثار البيئية الناجمة عن أداء املنظمة يساهم في تحقيق التنمية املستدامة.
• تبني السياسات التي من شانها نشر الوعي البيئي على صعيد األفراد واملؤسسات يساهم في تحقيق التنمية املستدامة.
• استقطاب الكفاءات البشرية املعروفة بتوجهها البيئي اإليجابي يؤدي إلى تحقيق التنمية املستدامة.
 .2تطبق مؤسسة فهد املدعث للكهرباء مفهوم التسويق األخضروقد تم اثبات ذلك من خالل النتائج التالية التي توصل إليها البحث:
• تتجنب املؤسسة كل ما يمكن أن يسبب الضرر للبيئة.
• تقوم املؤسسة بتسويق منتجات خضراء تعمل بالطاقة القابلة للتجديد مثل الطاقة الشمسية.
• تقوم املؤسسة بتسويق ملبات كهرباء ترشيد الطاقة.
• بقايا املنتجات واملغلفات املستعملة من طرف املؤسسة قابلة للتدوير.
• تدخل ضمن اهتمامات املؤسسة آثار املنتج على البيئة واملجتمع واملستهلك.
• تقوم املؤسسة بنشر معلومات كافية حول املنتج بمختلف الطرق.
مناقشة النتائج:
يحقق التسويق األخضر فوائد ومكاسب كبيرة بالنسبة لـ :
 .1املنظمات التي تتبنى هذا املفهوم ومن أهمها  :تحسين سمعة املنظمة وتحقيق امليزة التنافسية وتحقيق األرباح.
 .2املجتمعات ألن التسويق األخضر يفي بإشباع االحتياجات الحالية دون املساس بقدرة األجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها.
 .3األفراد النهم يحصلون على منتج مصنوع بشكل نظيف قابل لالستعمال بشكل نظيف وقابل للرمي بشكل نظيف.
التوصيات:
على أساس النتائج التي توصل اليها البحث يمكننا طرح التوصيات التالية للمنظمات بصفة عامة:
 .1االهتمام باملزيج التسويقي األخضرفيما يتعلق بـ:
مكونات املنتج :تشمل كمية املواد املستخدمة في اإلنتاج ومدى استدامتها وفعاليتها في توفير الطاقة وقبول املجتمع لها.
الغرض من املنتج :أن يشبع حاجات ورغبات املستهلكين دون ان يعرض حياتهم للخطر.
نتائج استخدام املنتج و سوء استخدامه:
• ضرورة أخبار املستهلكين باالخطار املعروفة املتعلقة باملنتجات.
• إرشاد املستهلكين بضرورة استخدام املنتجات وفقا للتعليمات املوجودة على عبواتها.
• االستجابة الفعالة لحاالت سوء االستخدام التي ترد إلى املنظمة
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اإلعالن األخضر :أن يتصف اإلعالن بالتركيز على ترويج قيم وثقافة استهالك صديق للبيئة واالبتعاد عن االبتذال االستهالكي السريع.
• مواجهة التحديات التي تواجه الترويج األخضر.
• إيجاد نظام لقياس ومراقبة االثار البيئية الناجمة عن أداء املنظمة.
• تبني السياسات التي من شانها نشر الوعي البيئي على صعيد االفراد واملؤسسات.
• زيادة وعي املستهلك بالتطورات البيئية وميوله نحو املنتجات الصيقة للبيئة.
• استخدام الوسائل املناسبة لتدريب وتاهيل العاملين ضمن التوجه البيئي في املنظمة.
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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
االستبيان التالي هو جزء من بحث علمي يهدف إلى معرفة دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية املستدامة ويعرف التسويق األخضر بأنه عملية تسويق
منتجات ال تلحق ضرر بالبيئة ،وتعرف التنمية املستدامة بأنها تطوير األعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة
على تلبية احتياجاتها .وقد تم اختيار منسوبي مؤسستكم لإلجابة على هذا االستبيان  ،ولإلشارة فإن كل املعلومات املقدمة ستستخدم ألغراض البحث العلمي
فقط وستحظى بالعناية واالئتمان.
مع خالص االمتنان و التقديرلتجاوبكم واسهامكم في انجازهذا البحث .
ا
أوال :البيانات الشخصية
 /1العمر

( ) 40-30عام
( ) أكبر من  50عام

( ) أقل من  30عام
( )أكبر  50-40عام
 /2عدد سنوات الخدمة

( ) أقل من 5سنوات
( ) اكثر من  15-10سنة

( )  10-5سنوات
( ) أكثر من  15سنة

 /3املؤهل العلمي

( ) ثانوي
( )بكالوريوس

( ) دبلوم جامعي وسيط
( ) فوق الجامعى

ا
ثانيا  :دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية املستدامة
ضع عالمة (صح) في الخانة املناسبة أمام كل عبارة
العبارة

اتفق
ا
تماما

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق على
االطالق

يساهم تسويق املنتجات الصديقة للبيئة في تحقيق التنمية املستدامة
ضمان تعبئة وتغليف صديق للبيئة يساهم في تحقيق التنمية املستدامة.
اإلعالن األخضر يساهم في تحقيق التنمية املستدامة.
تثقيف منسوبي املؤسسة بمفاهيم حماية البيئة والحفظ عليها
يساهم في تحقيق التنمية املستدامة
إيجاد نظام لقياس ومراقبة اآلثار البيئية الناجمة عن أداء املنظمة يساهم في تحقيق
التنمية املستدامة.
تبني السياسات التي من شانها نشر الوعي البيئي على صعيد االفراد واملؤسسات يساهم في
تحقيق التنمية املستدامة
استقطاب الكفاءات البشرية املعروفة بتوجهها البيئي اإليجابي يؤدي الى تحقيق التنمية
املستدامة.

ا
ثالثا :إلى أي مدى تطبق مؤسسة فهد املدعث للكهرباء مفهوم التسويق األخضر؟
العبارة

اتفق
ا
تماما

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق
على
االطالق

تتجنب املؤسسة كل ما يمكن ان يسبب الضرر للبيئة.
تقوم املؤسسة بتسويق منتجات خضراء تعمل بالطاقة القابلة للتجديد مثل الطاقة
الشمسية.
تقوم املؤسسة بتسويق ملبات كهرباء ترشيد الطاقة
بقايا املنتجات واملغلفات املستعملة من طرف املؤسسة قابلة للتدوير.
تدخل ضمن اهتمامات املؤسسة آثار املنتج على البيئة
واملجتمع واملستهلك
تقوم املؤسسة بنشر معلومات كافية حول املنتج بمختلف الطرق
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