
 2017مارس – مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                      العدد الثاني  

 

 

 52 

دراسة : حتهيم اجتاهات انقيادات اإلدارية حنو أبعاد انتسويق األخضر باملؤسسات انصناعية اجلزائرية
 (SCHS)سود إلنتاج اإلمسنث ميدانية مبؤسسة حجار ال

 أبوبكر انشريف خواند اندكتور ...................................................................
  اجلزائر–أستاذ مساعد كهية انعهوو االقتصادية وعهوو انتسيري جامعة باجي خمتار، عنابة 

 
 لخصالم

من ادلالحظ أنو ويف العقد األخَت أصبح ادلستهلكوف أكثر إدراكا بتوجهات احلفاظ على البيئة، وضمن ىذا الصدد يندرج موضوع 
 ىذه الدراسة إىل التسويق األخضر القائم على بيع ادلنتجات وتقدَل اخلدمات احملافظة على البيئة أو ذات ادلنافع البيئية، وهتدؼ

إلغاء مفهـو النفايات أو تقليلها، ) :دراسة وربليل اذباىات القيادات اإلدارية ضلو سلتلف أبعاد التسويق األخضر األربعة وىي
. يف ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية (إعادة تصميم مفهـو ادلنتج، وضوح العالقة بُت السعر والتكلفة، جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا

فقرة تغطي األبعاد األربعة السابق ذكرىا للتسويق األخضر،  (26)طور الباحث إستبانة مكونة من ولتحقيق اذلدؼ السابق الذكر 
( ادلدراء واإلطارات العليا)من القيادات اإلدارية  (42)حيث قاـ الباحث بتوزيع ىذه االستبانة على عينة قصدية مكونة من 

 إىل 13/08/2016 اجلزائر، وذلك خالؿ الفًتة ادلمتدة من –العاملة دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت والية سكيكدة 
ويف األخَت أظهرت نتائج الدراسة وجود تصورات واذباىات اجيابية عالية للقيادات اإلدارية بادلؤسسة . 03/10/2016غاية 

 .ادلبحوثة ضلو سلتلف أبعاد فلسفة التسويق األخضر األربعة
الكلمات الدالة  

 مؤسسة حجار السود إلنتاج  –قيادات اإلداريةاؿ- ادلؤسسات الصناعية  – أبعاد التسويق األخضر – تسويق األخضراؿ
.اإلمسنت

Abstract 
In the last decade, consumers have become more enlightened on environmental 

issues, So green marketing refers to selling product or rendering services based 

on environmental benefits. This research aims to study and analysis the attitudes 

of head managers about the various dimensions of green marketing (abolition of 

the dumps concept, product re-design, the clear relationship between price and 

cost, making the environmental approach a profitable business) in Algerian 

industrial intuitions. To achieve that, the researcher formed  a questionnaire 

consisted of (26) items covering the four dimensions of green marketing, this 

questionnaire has distributed to a sample of (42) head managers working in the 

Company of Hadjar-Soud for the Cement Production, Skikda – Algeria, during 

the period of 13/08/2016 – 03/10/2016. Finely the study concluded that there is 

a high positive attitudes of head managers about the various dimensions of 

green marketing in the Company of Hadjar-Soud for the Cement Production. 

Key Words 

Green Marketing – Green Marketing Dimensions  – Industrial Institutions – 

Head Managers – the Company of Hadjar-Soud for the Cement Production. 
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 المقدمة

مع اشتداد ادلنافسة يف األسواؽ ورغبة ادلؤسسات يف التميز عن منافسيها أصبح التوجو البيئي وسيلة للتميز يف أسواؽ ادلنتجات 
واخلدمات ادلتشاهبة، ويف سبيل ذلك أصبحت ادلؤسسات تعتمد على مقاربة بيئية للتسويق، تركز على إظهار ادلؤسسة كشركة 
مسؤولة وواعية بالتزاماهتا ذباه البيئة، وبأف منتجاهتا غَت مضرة بالوسط الطبيعي، ىذا ادلنحى احلديث يف التسويق أصبح يعرؼ 

بالتسويق األخضر، الذي أضحى دبثابة سالح اسًتاتيجي بيد سلتلف ادلؤسسات ال سيما الصناعية منها بغية ربقيق سلتلف 
 .أىدافها من كفاءة ومنو ورحبية، ونيل رضا زبائنها ورسم صورة ذىنية طيبة عنها يف اجملتمع

  الدراسةمشكلة: أوال
لقد شهدت العقود الثالثة ادلاضية اىتماما واضحا من قبل الباحثُت والعلماء للوعي البيئي يف سلتلف اجملاالت وعلى مستوى العامل 

 ،ككل، وذلك بسبب التداعيات البيئية اخلطَتة اليت كاف ورائها العديد من األسباب منها ارتفاع مستوى التلوث يف اذلواء وادلياه
 وكذلك زيادة توسع فتحة طبقة األوزوف وغَتىا من األسباب، شلا دفع العلماء وادلختصُت إىل وضع ،وظاىرة االحتباس احلراري

حلوؿ استعجالية دلعاجلة وإزالة سلتلف األسباب ادلؤدية إىل ىذه التداعيات البيئية اخلطَتة، ولعل أحد أىم تلك األسباب ىو 
، األمر الذي دفع رجاؿ اإلدارة  وخصوصا ادلؤسسات الصناعيةسللفات العمليات اإلنتاجية والتسويقية اليت تقـو هبا ادلؤسسات

. واالقتصاد إىل االىتماـ ادلتزايد بالبيئة وبالطرائق الكفيلة باحملافظة عليها
وإف ادلؤسسة الراغبة فعال يف تبٍت فلسفة التسويق األخضر عليها ربط جل أنشطتها وفعاليتها التسويقية بأربعة أبعاد أساسية 

، وتشمل ىذه األبعاد  إلغاء مفهـو النفايات أو تقليلها، إعادة تصميم مفهـو :تتكامل فيما بينها من أجل ربقيق ىذا ادلفهـو
ادلنتج، وضوح العالقة بُت السعر والتكلفة، جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا، و لذا جاءت ىذه الدراسة  حملاولة التعرؼ على 
اذباىات القيادات اإلدارية ضلو األبعاد األربعة السابقة الذكر، وذلك دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت والعاملة بوالية 

:  شرؽ اجلزائر، وذلك عرب زلاولة اإلجابة على السؤاؿ الرئيسي التايل–سكيكدة 
 ما مستوى اذباه القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت دبختلف أبعاد فلسفة التسويق األخضر ؟- 

أهمية الدراسة : ثانيا
: تنبع أمهية ىذه الدراسة من النقاط التالية

االىتماـ العادلي الكبَت الذي حيظى بو موضوع التسويق األخضر من لدف ادلؤسسات واذليئات البيئية احمللية والدولية وسلتلف - 
 .مجعيات محاية البيئة وادلستهلكُت

أمهية تبٍت فلسفة التسويق األخضر اليت أصبحت دبثابة ميزة تنافسية جديدة ومستدامة سبكن ادلؤسسات من ربقيق أىدافها - 
 .وأىداؼ زبائنها يف آف واحد

 إىل توجيهات وآليات واضحة – خصوصا اليت زبلف منتجاهتا ضررا كبَتا على البيئة –حاجة ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية - 
 .تساعدىا على ذبنب الضرر البيئي

أهداف الدراسة : ثالثا
 :هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربقيق مجلة األىداؼ التالية

. التأكيد على أمهية الوعي البيئي لدى ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية- 
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التعرؼ على عمل القيادات اإلدارية بادلؤسسة ادلبحوثة لفلسفة التسويق األخضر وسلتلف أبعادىا، واىتمامها دبجاؿ تطبيق - 
 .ىذه الفلسفة احلديثة و كوهنا تعد دبثابة مفتاح للتقدـ واحلفاظ على التفوؽ التنافسي للمؤسسة

تقدَل بعض التوصيات ذات الفائدة واليت من ادلمكن أف تساعد ادلؤسسة ادلبحوثة وادلؤسسات الصناعية اجلزائرية بشكل عاـ - 
. على تبٍت سلتلف أبعاد فلسفة التسويق األخضر واالستفادة منها قدر ادلستطاع

 .فتح آفاؽ دراسات جديدة حوؿ موضوع التسويق األخضر يف اجلزائر- 
نموذج الدراسة أ: رابعا

 :أدناه (01)انطالقا من مشكلة الدراسة مت صياغة أمنوذج فرضي للدراسة ديكن عرضو يف الشكل 
 

نموذج الدراسة أ(: 01)الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .من إعداد الباحث :المصدر
فرضيات الدراسة : خامسا

 :بناءا على األمنوذج السابق وبغية اإلجابة على مشكلة الدراسة مت صياغة الفرضيات التالية
 ىل توجد اذباىات إجيابية لدى القيادات اإلدارية العاملة دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بعد إلغاء : الفرضية األولى

 مفهـو النفايات أو تقليلها؟
توجد اذباىات إجيابية لدى القيادات اإلدارية العاملة دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بعد إعادة   ىل:لثانيةالفرضية ا

 تصميم مفهـو ادلنتج؟
توجد اذباىات إجيابية لدى القيادات اإلدارية العاملة دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بعد وضوح   ىل:ثالثةالفرضية ال

 العالقة بُت السعر والتكلفة؟

مؤسسة حجار السود 
إلنتاج اإلمسنت 

(SCHS) سكيكدة 
 اجلزائر- 

جعل التوجو 
 البيئي أمرا مرحبا

وضوح العالقة 
بُت السعر 

 والتكلفة

إعادة تصميم 
 مفهـو ادلنتج

إلغاء مفهـو 
النفايات أو 

 تقليلها

 (واإلطارات العليا/ ادلدراء)القيادات اإلدارية 

 فلسفة التسويق األخضر
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توجد اذباىات إجيابية لدى القيادات اإلدارية العاملة دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بعد جعل   ىل:رابعةالفرضية ال
 التوجو البيئي أمرا مرحبا؟

الدراسات السابقة 
يف فًتة ليست بالبعيدة كانت الدراسات السابقة حوؿ موضوع التسويق األخضر نادرة جدا، أما حاليا وخصوصا يف العقدين 

األخَتين فنالحظ توجو عدد كبَت من الباحثُت لدراسة ىذا ادلوضوع، حيث سبكن الباحث من االطالع على عدد معترب من ىذه 
الدراسات باللغات العربية واالصلليزية وحىت الفرنسية، والالفت للنظر أنو رغم تزايد أمهية ىذا ادلوضوع على الساحة العربية والدولية 

إال أف الدراسات احمللية تبقى قليلة، ذلذا فسيتم زبصيص ىذا اجلزء بالكامل دلناقشة الدراسات احمللية اليت عنيت بدراسة موضوع 
: التسويق األخضر يف اجلزائر، ومن أبرز ىذه الدراسات

( 2008 ،قريشي)دراسة  :أوال
بشكل أساسي إىل دراسة وربليل أثر رلموعة من احملددات على سلوؾ ادلستهلك األخضر اجلزائري واليت ىدفت ىذه الدراسة 

 االىتماـ البيئي، ادلعرفة، اجلماعات ادلرجعية، إدراؾ الذات، مصدر التحكم، القيم :افًتضت الباحثة بأهنا سبعة زلددات ىي
الثقافية البيئية، واخلصائص الشخصية، ولتحقيق اذلدؼ السابق ذكره صممت الباحثة استبانة قامت بتوزيعها على عينة منتظمة 

 اجلزائر العاصمة، عنابة، :مستهلكا جزائريا تابعُت جملموعة من متاجر التجزئة موزعة بستة مدف جزائرية ىي (359)مكونة من 
 ادلعرفة، :سكيكدة، األغواط، غرداية، ورقلة، وبعد عملية التحليل اإلحصائي أظهرت النتائج وجود أثر معنوي للمحددات التالية

 :اجلماعات ادلرجعية، مصدر التحكم على سلوؾ ادلستهلك األخضر اجلزائري، يف حُت مل يظهر أي أثر معنوي للمحددات التالية
االىتماـ البيئي، إدراؾ الذات، القيم الثقافية البيئية على سلوؾ ادلستهلك األخضر اجلزائري، أما زلدد اخلصائص الشخصية فقد 

انقسم بُت التأثَت فيما خيص الوظيفة وادلوقع اجلغرايف ومنط السكن وعدـ التأثَت فيما خيص اجلنس والسن واحلالة االجتماعية 
 .واحلالة التعليمية والدخل الشهري

( 2014قريشي، )دراسة : ثانيا
سعت ىذه الدراسة أساسا إىل توضيح الدور الذي يلعبو التسويق األخضر يف تعزيز مبادئ التنمية ادلستدامة عرب عرض ذبربة شركة 
سوناطراؾ اجلزائرية العاملة يف رلاؿ البحث والتنقيب واالستغالؿ والنقل للمحروقات، ولتحقيق اذلدؼ السابق ذكره اشتملت ىذه 
الدراسة على إطار نظري مفصل عرضت من خاللو الباحثة سلتلف أشكاؿ اىتماـ ادلؤسسات بالبيئة، مت تطرقت دلفهـو التسويق 
األخضر وأمهيتو وأىدافو، أما ميدانيا فقد قامت الباحثة دبحاولة توضيح مدى تطبيق مؤسسة سوناطراؾ دلختلف مبادئ التسويق 

، تلتها "ادلنتج، التسعَت، التوزيع، والًتويج"األخضر عرب عرض وربليل عناصر ادلزيج التسويقي األخضر ادلطبق يف ىذه ادلؤسسة 
بعرض أبرز األنشطة احملققة من طرؼ الشركة ادلبحوثة يف سبيل ربقيق مبادئ التنمية ادلستدامة يف سلتلف القطاعات، وعرب زلاور 

دراستها سبكنت الباحثة يف األخَت من إثبات الدور الذي يلعبو التسويق األخضر يف تعزيز مبادئ التنمية ادلستدامة األمر الذي 
 .وضع مؤسسة سوناطراؾ على قمة اذلـر التنافسي ومنحها القيادة يف السوؽ احمللية والعادلية وجعلها قريبة من زبائنها وفقا للباحثة

 (2014مقري، ) دراسة :ثالثا
بتبٍت  (ادلنتج، السعر، التوزيع، والًتويج)ىدفت ىذه الدراسة عموما إىل توضيح عالقة سياسات ادلزيج التسويقي األخضر 

إسًتاتيجيات التسويق األخضر، ولتحقيق ىدؼ ىذه الدراسة تأسس ىذا البحث على دراسة ميدانية أجرهتا الباحثة بشركة 
، حيث صممت الباحثة أداة استبانة قامت فيما بعد بتوزيعها على عينة مكونة من (شرؽ اجلزائر)اإلمسنت العاملة بوالية باتنة 
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استبانة صاحلة  (65)فردا من ادلوظفُت واإلطارات العاملُت بادلديرية العامة ومصنع الشركة ادلبحوثة، يف حُت مت اسًتجاع  (75)
ألغراض التحليل اإلحصائي، وقد توصلت ىذه الدراسة يف األخَت إىل عدة نتائج أبرزىا وجود عالقة ارتباط بُت سلتلف سياسات 

ادلزيج التسويقي األخضر األربعة واسًتاتيجيات التسويق األخضر لكن بدرجات متفاوتة، أقصاىا عالقة االرتباط مع سياسة السعر 
 .األخضر، تليها سياسة التوزيع، مث سياسة ادلنتج، وأخَتا سياسة الًتويج

 (2014برني ومشري، ) دراسة :رابعا
ىدؼ ىذا البحث إىل تقييم مدى الوعي البيئي لدى ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية واجلهات الوصية وكذلك دراسة وربليل واقع 
شلارسات التسويق األخضر ومعيقاتو يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية، ولتحقيق اذلدؼ السابق ذكره جاءت ىذه الدراسة ضمن 

 عالقة ادلؤسسة االقتصادية بالبيئة، واقع االىتماـ بالبيئة يف :قالب وصفي ربليلي تناوؿ الباحثاف من خاللو عدة نقاط أبرزىا
اجلزائر، اإلطار الوظيفي الىتماـ ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية بالثقافة الصديقة للبيئة، متطلبات تبٍت ثقافة صديقة للبيئة يف 

ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية، ويف األخَت فقد أشار الباحثاف إىل أنو أصبح لزاما على ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية تبٍت الطرح 
 .البيئي يف وظائفها بالتدرج، وخاصة وظيفة التسويق اليت ذبمع بُت عدة وظائف أساسية يف مزجيها

 (2015أعراب، ) دراسة :خامسا
ىدفت ىذه الدراسة أساسا إىل توضيح أثر التسويق البيئي أو األبعاد التسويقية للمسؤولية البيئية على تنافسية ادلؤسسة الصناعية، 

ولتحقيق اذلدؼ السابق ذكره أجرى الباحث دراسة ميدانية على مستوى مؤسسة إمسنت متيجة الواقعة دبنطقة مفتاح والية 
، وادلتخصصة يف إنتاج وتسويق اإلمسنت، وعرب دراستو ادليدانية قاـ الباحث بوصف موسع لعدة نقاط (وسط اجلزائر)بومرداس 

 ربليل واقع صناعة اإلمسنت يف العامل ويف اجلزائر، سلتلف اجلوانب البيئية لنشاط ادلؤسسة ادلبحوثة، سلتلف نتائج االىتماـ :أبرزىا
بالبعد البيئي يف التسويق على تنافسية ادلؤسسة ادلبحوثة، وبالتايل فقد سبكن الباحث يف األخَت من التوصل إىل عدة نتائج أبرزىا 

وجود اىتماـ ضعيف من قبل ادلؤسسة ادلبحوثة باإلدارة البيئية التسويقية، إال أف ىناؾ أثر اجيايب لالستثمار البيئي على أداء 
 .ادلؤسسة

 الجانب النظري
  مفهوم التسويق األخضر:أوال

 على أنو ترمجة دلتطلبات ادلسؤولية االجتماعية واألخالقية للتسويق،( Green marketing )ديكن النظر إيل التسويق األخضر
ويأيت ىذا ادلنهج التسويقي متزامنا مع تزايد  .والذي خرج إىل النور كاستجابة للتحديات البيئية ادلتزايدة يف السنوات األخَتة

هتدؼ إىل محاية حقوؽ الناس للعيش يف بيئة  ظهور حركات منظمة ذات توجو بيئيوي حبماية حقوؽ ادلستهلك، املاالىتماـ الع
 وقد مهدت ىذه احلركات الطريق لظهور مفهـو ،واليت مرت بعدة مراحل منذ الستينيات من القرف ادلاضي وحىت اآلف نظيفة وآمنة،

وبدءا تنبغي اإلشارة إىل أف  (20، 2014كافي، ) .التسويق األخضر يف النصف األخَت من عقد الثمانينات من القرف ادلاضي
قد برز كمفهـو حديث يف التسويق يف بداية التسعينات من القرف ادلاضي  (Green marketing)مصطلح التسويق األخضر 

(Ottman, 2004, 15) لكن رغم حداثة ىذا ادلصطلح كفرع من فروع التسويق إال أف البدايات احلقيقية لو تعود إىل عاـ ،
حيث استخدمت العديد من ادلصطلحات للتعبَت عن العالقة بُت النشاط التسويقي واالعتبارات البيئية، فمصطلح  (1975)

 ,Henion and Kinner)و (Fisk, 1974)استخدمو  (Ecological Marketing)التسويق اإلحيائي أو االيكولوجي 

، ومصطلح التسويق (Fuller, 1999)استخدمو  (Sustainable Marketing)، ومصطلح التسويق ادلستداـ (1976
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، ومصطلح التسويق األكثر خضرة (Peattie, 1995)و (Ottman, 1992)استخدمو  (Green Marketing)األخضر 
، لكن يف (55، 2010طالب وآخرون، )(.Charter and Polonsky, 1999)استخدمو 

 Green)الفًتة األخَتة أصبح ىناؾ شبو اتفاؽ بُت سلتلف الباحثُت وادلتخصصُت على استخداـ مصطلح التسويق األخضر 

Marketing.) 
ودبا أف مصطلح التسويق األخضر من ادلصطلحات احلديثة يف علم اإلدارة بشكل عاـ ويف رلاؿ التسويق بشكل خاص، فلعل 

ىذه النقطة قد أبرزت معضلة نوعا ما يف تقدَل تعريف شامل ومتفق عليو من قبل سلتلف الباحثُت، حيث تعددت وتباينت 
  :أبرز وأحدث التعريفات ادلقدمة (01)تعريفاهتم للتسويق األخضر، ونستعرض يف اجلدوؿ 

  أحدث التعريفات المقدمة لمفهوم التسويق األخضر:(01)الجدول 
 التعريف المقدم (الباحث، السنة، الصفحة)

(Dalrymple and 

Parson, 2000, 19) 

مدخل إداري خالؽ يهدؼ إىل ادلوازنة بُت حاجات الزبائن وادلتطلبات البيئية وىدؼ الرحبية "
 ".للمؤسسة

(Peattie, 2001, 29) " رلموعة النشاطات التسويقية اذلادفة إىل خفض التأثَتات السلبية على البيئة واجملتمع، والنامجة عن
 ".استخداـ ادلنتج والعمليات اإلنتاجية عرب الًتويج للمنتجات واخلدمات األقل ضررا

(Pride and Ferrell, 

2003, 90) 

 ".تطوير وتسعَت وترويج وتوزيع معُت للمنتجات اليت ال تؤذي البيئة"

رلموعة األنشطة والفعاليات ادلتعلقة بالتسعَت والًتويج والتوزيع للمنتجات غَت الضارة بيئيا وادلنبثقة من " (217، 2008بدراوي، )
اإلسًتاتيجية اليت تتبناىا ادلؤسسة وضمن ثقافتها التنظيمية، وادلشبعة حلاجات ورغبات ادلستهلكُت، 

 ".وادلسامهة بتحقيق عائد مقبوؿ، وادلعززة للرفاه االجتماعي

(Straughan and 

Roberts, 2009, 125 )

 ".زلاولة لربط ادلكونات الكالسيكية للتسويق وإدارة القضايا البيئية"

التزاـ ادلؤسسات بالسلع الصديقة للبيئة والقياـ باألنشطة التسويقية يف إطار االلتزاـ القوي بادلسؤولية " (4، 2009الصمادي، )
 ".البيئية وضمن ضوابط زلددة لضماف احملافظة على البيئة الطبيعية وعدـ إحلاؽ الضرر هبا

مدخل إداري يهدؼ إىل ربقيق التكامل ما بُت عناصر ادلزيج التسويقي من أجل ربقيق رغبات " (58، 2010طالب وآخروف، )
 ".وحاجات الزبائن وكذلك أىداؼ ادلؤسسة وادلتمثلة يف الرحبية بطريقة مستددية مع عدـ اإلضرار بالبيئة

(Kotler and Keller, 

2012,82 )

 ".تطوير ادلنتجات لتقدديها للزبائن دوف ضرر بيئي"

أحد فروع علم االقتصاد األخضر، وىو العلم الذي يدرس مجيع أنشطة ادلؤسسة ذات البعد البيئي " (345، 2014قريشي، )
أثناء زبطيطها وتنفيذىا وتوجيهها ورقابتها وتطويرىا لعناصر ادلزيج التسويقي هبدؼ ربقيق أىدافها 
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 ".وإشباع حاجات ورغبات ادلستهلكُت احلاليُت واحملافظة على بيئة ادلستهلكُت ادلرتقبُت

شلارسة كافة األنشطة التسويقية اليت تعمل على زبطيط وتنفيذ سياسات تسويقية ىدفها تقدَل " (217، 2014بلرباىيم، )
منتجات ذات مواصفات بيئية معينة تساىم يف إرضاء األشخاص بشأف اىتماماهتم البيئية ومنافعهم من 

 ".جهة، وربقيق أىداؼ ادلؤسسة من جهة أخرى

 ".جهة، وربقيق أىداؼ ادلؤسسة من جهة أخرى 

 . من إعداد الباحث باالعتماد على ادلراجع ادلذكورة يف اجلدوؿ أعاله:المصدر
أعاله استطاع الباحث أف يصوغ تعريفو اخلاص بالتسويق األخضر  (01)وتأسيسا على سلتلف التعريفات الواردة يف اجلدوؿ 

كافة األنشطة والفعاليات التسويقية اليت تقدمها ادلؤسسة يف إطار ربمل مسؤوليتها االجتماعية  ":حيث يرى بأنو يشَت إىل
 ".واألخالقية والقانونية والبيئية، إرضاء لزبائنها احلاليُت واحملتملُت وربقيقا ألىدافها يف آف واحد

: إف التعريف السابق الذكر ديس أربعة جوانب أساسية
 .ويتمثل يف ىدؼ زيادة الرحبية وتعظيم العوائد يف ظل التعامل بادلنتجات الصديقة للبيئة :التجاري/ الجانب االقتصادي- 1
ويتمثل يف ضرورة التزاـ ادلؤسسات بالقوانُت والتشريعات واألنظمة اليت تسنها احلكومة خصوصا الرامية  :الجانب القانوني- 2

 .منها إىل محاية البيئة
 ويتمثل يف ضرورة التزاـ ادلؤسسات بأخالقيات التسويق وربقيق رفاىية أفراد اجملتمع، :االجتماعي/ الجانب األخالقي- 3

 .اجلودة، وعدـ اإلضرار بادلستهلك
 ويتمثل يف ضرورة التزاـ ادلؤسسات حبماية البيئة الطبيعية اليت تنشط فيها وعدـ اإلضرار هبا واحلفاظ عليها :الجانب البيئي- 4

 .لألجياؿ القادمة
 :ويف األخَت تنبغي اإلشارة إىل أنو مهما اختلفت التعريفات ادلقدمة دلفهـو التسويق األخضر إال أهنا تشًتؾ يف النقاط التالية

 (54-52، 2012البكري، )
 .اإلشارة إىل التسويق األخضر على أنو مدخل نظمي- 
 .التأثَت يف تفضيالت الزبائن- 
 .تقدَل ادلزيج التسويقي ادلالئم- 
 .ربقيق ادلوازنة بُت محاية البيئة وادلستهلكُت- 

  فوائد تبني فلسفة التسويق األخضر في المؤسسات:ثانيا
من الواضح أف تبٍت مفهـو التسويق األخضر حيقق للمؤسسات عدة فوائد ومزايا، فمن ادلمكن أف يضع ادلؤسسة يف قمة اذلـر 

التنافسي، ولردبا دينحها القيادة يف السوؽ، فتبٍت فلسفة التسويق األخضر جيعل ادلؤسسة قريبة من زبائنها وبالذات الذين لديهم 
( 45، 2014كافي، ).توجو بيئي فضال عن احملافظة على البيئة وترشيد استخداـ ادلوارد الطبيعية

 فيما (Kotler, 2000, 147)وىناؾ رلموعة من ادلربرات اليت دفعت ادلؤسسات لتبٍت مفهـو التسويق األخضر اليت جيوزوهنا 
 :يلي
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 .تناقص ادلواد األولية يف الطبيعة وخاصة الغَت قابلة للتجديد- 
 .االرتفاع ادلستمر يف كلف الطاقة، وقرب انتهاء العمر االفًتاضي دلصادر الطاقة احلالية مع احلاجة للبحث عن مصادر بديلة- 
 .تزايد معدالت التلوث البيئي، شلا قد يشكل تدمَتا للبيئة الطبيعية- 
تغَت دور احلكومات وزيادة وعيها البيئي، وادلتمثل يف سن القوانُت والتشريعات حلماية البيئة، وتزايد األصوات اليت تنادي - 

 .منا للعيش لنا ولألجياؿ القادمةآباحملافظة على البيئة جلعلها مكانا 
وعموما ىناؾ رلموعة من الفوائد األساسية اليت تعود على ادلؤسسات بالنفع إف ىي تبنت فلسفة التسويق األخضر واليت نوجزىا 

 (08، 2011عقون، ) :فيما يلي
 وجيعلها يف موقع ديكنها دلؤسسةفاقا جديدة أماـ اآ إف ىذا ادلدخل من ادلمكن أف يفتح أسواقا و:إرضاء حاجات المالكين- 1

 رائدة يف تقدَل منتجات صديقة للبيئة، شلا قد يسهم يف مؤسسةمن ذبنب ادلنافسة التقليدية، وأف تدخل يف ميداف جديد ؾ
 .مساعدهتا على ربقيق منو األرباح واكتساب مسعة شلتازة

إف الًتكيز على تقدَل منتجات غَت ضارة بادلستهلكُت أو البيئة :  تحقيق األمان في تقديم المنتجات وإدارة العمليات-2
 تركز أوال على رفع كفاءة عملياهتا اإلنتاجية، حبيث زبفض من مستوى التلف والتلوث الناتج عن تلك العمليات، ؤسسةجيعل امل

. ويف نفس الوقت جينبها ىذا التوجو التعرض للمالحقات القانونية أو طلب التعويضات من قبل ادلتضررين
 اليت تنتهج ىذا ادلنهج يف عملياهتا تكسب قبوال اجتماعيا كبَتا من قبل أفراد ؤسسةإف امل: مؤسسة القبول االجتماعي لل-3

اجملتمع، شلا يساىم يف توطيد عالقاهتا بزبائنها احلاليُت وكسب تأييد بقية أعضاء اجملتمع الذين من ادلمكن أف يصبحوا زبائن 
 .ؤسسةمستقبليُت لتلك امل

 اخلضراء تتجنب العديد من ادلشاكل القانونية والبيئية اليت من ادلمكن أف يثَتىا التوجو ؤسسةإف امل: ديمومة األنشطة- 4
 واستمرار إدارة عملياهتا يف البيئة اليت ؤسسةالتقليدي، لذلك فإف ىذا ادلنحى من ادلمكن أف يساىم يف دعم دديومة أنشطة امل

 .تعمل فيها
  أبعاد فلسفة التسويق األخضر في المؤسسات:ثالثا

 (7-6، 2009الصمادي، ) :إىل أربعة أبعاد رئيسية، تشمليف ادلؤسسات  التسويق األخضر فلسفةيستند تطبيق 
 (Peattie, 1992, 105) (Pride and Ferrell, 2003, 91) 

لقد تغَت ادلفهـو التقليدي يف التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة ضمن التسويق : إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها- 1
بدال من كيفية التخلص منها، وذلك من خالؿ  (أو باحلد األدٌل)األخضر، حيث أصبح الًتكيز على إنتاج سلع بدوف نفايات 

 .رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية، أي أف ادلهم ىو ليس ما جيب أف نفعلو بالنفايات، بل كيف ننتج سلعا بدوف نفايات
يتمثل يف مواكبة تكنولوجيا اإلنتاج دلفهـو االلتزاـ البيئي، حبيث يعتمد اإلنتاج بشكل كبَت :  مفهوم المنتجصميم إعادة ت-2

على مواد خاـ غَت ضارة بالبيئة، واستهالؾ احلد األدٌل منها، لتعود إىل مصنعها بالنهاية حيث ديكن تفكيكها وإعادهتا إىل 
 .، أما التغليف فيعتمد على مواد خاـ صديقة للبيئة وقابلة للتدوير(ضمن حلقة مغلقة)الصناعة مرة أخرى 

 : مفهـو ادلنتجصميمصيل عملية إعادة تاتفاؿواجلدوؿ التايل يوضح بأكثر 
 لمؤسسةمنتجات ا (شكيلت) صميمإعادة ت:(02)الجدول 

اعتبارات التصميم األخضر المرحلة  
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. تصميم الستخداـ مواد أقل، طاقة أقل، مكونات طبيعيةالتطوير  1

. الًتكيز على ادلواد األولية، ادلكونات، السيطرة على إىدار الطاقة وادلواردالتصنيع  2

، القدرة على إعادة الصنع بعد االستخداـاالستخداـ  3 . ادلواد التشغيلية، استخداـ الطاقة، ادلواد االحتياطية، الرـز

. اجلمع، إعادة استخداـ األغطية، اإلىدار، إعادة ادلعاجلةإعادة الصنع  4

 (Terpster and Foley, 2000, 720) : من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
جيب أف يعكس سعر ادلنتج تكلفتو احلقيقية أو أف يكوف قريبا منها، وىذا يعٍت أف سعر :  وضوح العالقة بين السعر والتكلفة-

جيب أف يوازي القيمة اليت حيصل عليها من السلعة، دبا يف ذلك القيمة ادلضافة النامجة  (التكلفة احلقيقية على ادلستهلك)السلعة 
 .اعن كوف ادلنتج أخضر

 لقد أدركت العديد من ادلنظمات أف التسويق األخضر يشكل فرصة سوقية قد سبنح :جعل التوجه البيئي أمرا مربحا- 4
 تتنافس يف السوؽ لتحقيق الكسب السريع بغض النظر ؤسسات ميزة تنافسية لردبا تكوف مستدامة، يف الواقع إف معظم املؤسسةامل

سًتاتيجيا، ديكن أف يأخذ إعن اآلثار السلبية على البيئة، وادلتمعن يف ادلنافسة يف السوؽ يدرؾ أف ىذا يعترب منفذا تنافسيا 
 . إىل نوع أخر من ادلنافسة، وخاصة مع تنامي الوعي البيئي بُت ادلستهلكُت وربوذلم التدرجيي إىل مستهلكُت خضرؤسسةامل

ومن مزايا ىذا التوجو االسًتاتيجي ىو أف اذليئات الرمسية وغَت الرمسية تروج للتوجهات البيئية بشكل طبيعي ومستمر من خالؿ 
 اليت تتبٌت منهج ؤسساتأجهزة اإلعالـ ادلختلفة، ويف ذلك مساعدة ودعم رلاٍل من ىذه اجلهات جلهود الًتويج اخلاصة بامل

 .التسويق األخضر وبالتايل سيكوف ىذا التوجو أمرا مرحبا وخاصة يف ادلدى الطويل
 الطريقة واإلجراءات

 الدراسة مصادرمنهج و: أوال
لتحقيق أىداؼ البحث اعتمد الباحث بشكل أساسي على ادلنهج الوصفي التحليلي لكونو أنسب منهج يف معاجلة مثل ىكذا 
مواضيع وذلك عرب وصف وربليل سلتلف أبعاد الظاىرة ادلدروسة واليت عنيت بفلسفة التسويق األخضر يف دراستنا ىذه، أما فيما 
خيص مصادر احلصوؿ على البيانات وادلعلومات فقد مت االعتماد على ما توفر من دراسات سابقة عربية وأجنبية حوؿ التسويق 

، وغَتىا، يف اجلانب النظري، أما يف اجلانب العملي فقد مت ...األخضر من كتب، مذكرات وأطروحات، رلالت، ملتقيات، 
االعتماد بشكل أساسي على أداة طورىا الباحث لقياس توجهات القيادات اإلدارية ضلو سلتلف أبعاد التسويق األخضر بادلؤسسة 

ادلبحوثة، كما مت االعتماد أيضا على إجراء مقابلة مع مديرة اجلودة والبيئة دبؤسسة حجار السود، باإلضافة إىل بعض الوثائق 
 .الداخلية اخلاصة بادلؤسسة وكذلك استخراج بيانات أخرى من موقعها االلكًتوٍل

مجتمع الدراسة : ثانيا
 من مجيع ادلدراء واإلطارات العليا واإلطارات ادلتوسطة وأعواف التحكم والتنفيذ العاملُت بادلديرية العامة يتكوف رلتمع ىذه الدراسة

: أدناه (03)ودبصنع حجار السود إلنتاج اإلمسنت، والذين نوضح تعدادىم وطبيعة وظائفهم يف اجلدوؿ 
  تعداد وطبيعة وظائف الموارد البشرية بمؤسسة حجار السود إلنتاج اإلسمنت:(03)الجدول 
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 تعداد الموظفين طبيعة العمل

 05 ادلدراء

 58 اإلطارات العليا

 77 اإلطارات ادلتوسطة

 101 أعواف التحكم

 38 أعواف التنفيذ

 279 اجملموع

 (SCHS, 2016, P 01) :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
: وفيما يلي نقدـ نبذة موجزة عن ادلؤسسة ادلبحوثة

، (GICA) اجلزائر مسنتىي شركة ذات أسهم تابعة للمجمع الصناعي إل( SCHS)مؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت 
 دخلت ىذه ادلؤسسة الشراكة مع اجملمع 2008فيفري /شباط 01 من وابتداء دج، 1550.000.000 ماؿ قدره رأسذات 

 (www.sch.dz.com ).(%65) وجملمع اإلمسنت احلصة األكرب بنسبة (%35)بنسبة  (BOZZI-UNICEM)االيطايل 
 سكيكدة وعنابة، ويتبع يت الرابط بُت والي(44)تقع مؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت يف نقطة منتصف الطريق الوطٍت رقم 

 ىكتارا (29)داريا لبلدية بكوش خلضر دائرة بن عزوز والية سكيكدة، ويًتبع ادلصنع على مساحة تفوؽ إمصنع حجار السود 
. على طوؿ خط السكة احلديدية الذي دير جزء منو داخل ادلصنع

 على مراعاة (1973) والتسويقي سنة اإلنتاجيوتعمل شركة حجار السود إلنتاج اإلمسنت منذ بداية نشاطها 
 ادلادة األولية، النقل، إنتاج بدءا من موقع اإلنتاج اإلمسنت يف مجيع مراحل إنتاج وادلقاييس ادلعموؿ هبا يف اإلجراءات

، كل ذلك ينتج عنو ادلنتج األساسي للمؤسسة وىو ، التخزين، والتسويق"إمسنت نصف مصنع"(klinker)  إنتاج
وإلنتاج ىذا ادلنتج تستعمل ادلؤسسة زلجرتُت، زلجرة الكلس الواقعة يف جبل  (CPJ-CEM2/A42.5)إمسنت 

الصفية، وزلجرة الطُت الواقعة يف الواد الكبَت حيث تعترب 
ىاتاف ادلادتاف األساسيتاف يف إنتاج اإلمسنت، باإلضافة إىل الرمل الذي ديوف من شركة اإلمسنت تبسة 

(SCT) واحلديد اخلاـ الذي ديوف من طرؼ شركة ،(Ferplios)  دبنجم الونزة، واجلبس ومادة الفيلست(TUF)  اللذاف ديوناف
زلجرة عُت مليلة، وبقايا احلديد اليت سبوف من مصنع احلديد والصلب احلجار عنابة  (CRANV-ESF)من طرؼ شركة 

(AM.) 
، يف حُت بلغ (2012)ملياد دج سنة  (5428)جدير بالذكر أف رقم أعماؿ مؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت قد قدر بػ 

 (www.sch.dz.com ). طن يف نفس السنة (1120014)اإلنتاج 
 

http://www.sch.dz.com/
http://www.sch.dz.com/
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عينة الدراسة : ثالثا
فيما يتعلق بعينة الدراسة فقد مت اختيارىا بأسلوب احلصر الشامل، حيث قاـ الباحث بتوزيع االستبانة على مجيع ادلدراء 

مبحوثا بادلديرية العامة، وقد مت اختيار ىذه الفئة بالذات  (63)واإلطارات العليا العاملُت دبؤسسة حجار السود البالغ عددىم 
استبانة، سبكن الباحث من اسًتداد  (63)ألهنا من ادلفًتض أف تكوف األكثر فهما دلوضوع دراستنا احلديث، وبالتايل فقد مت توزيع 

:أدناه (04)استبانة، كما اتضح وجود استبانات غَت صاحلة ألغراض التحليل اإلحصائي وذلك وفقا دلا يوضحو اجلدوؿ  (50)
وضعية استبانات الدراسة الميدانية : (04)الجدول 

 االستبانات العدد

 االستبانات ادلوزعة 63

 االستبانات ادلسًتجعة 50

 االستبانات غَت الصاحلة ألغراض التحليل اإلحصائي 08

 االستبانات ادلعتمدة يف الدراسة 42

 من إعداد الباحث:المصدر
وصف أداة الدراسة : رابعا

تعد االستبانة من أبرز أدوات البحث العلمي يشيع استخدامها يف الدراسات االجتماعية ذات الطابع الوصفي عموما، ويف 
الدراسات اإلدارية واالقتصادية على وجو اخلصوص، حيث أف االستبانة ىي عبارة عن استمارة هبا رلموعة من األسئلة ادلفتوحة أو 

. ادلغلقة تسلم للمبحوث لإلجابة عنها وفقا دلا يراه أو يعمل بو يف مؤسستو
: ينف أساسييوقد روعي يف تصميم استبانة ىذه الدراسة أمر

 فقرات سهلة، بسيطة، غَت مركبة، مع اعتماد أسلوب األسئلة ادلغلقة لتسهيل مهمة صياغةالبساطة والسهولة، وذلك عرب - 1
. ادلبحوثُت قدر اإلمكاف

. قدرة االستبانة على قياس سلتلف مضامُت أبعاد فلسفة التسويق األخضر- 2
: فقرة موزعة على مخسة زلاور وذلك كما يلي (26)وقد مشلت استبانة ىذه الدراسة على 

 ،اجلنس، السن، ادلؤىل العلمي) مشل رلموعة البيانات الدديغرافية والشخصية اخلاصة باألفراد ادلبحوثُت وادلتعلقة بػ :المحور األول
. ( اخلربة،ادلركز الوظيفي
. فقرات (6) مشل سلتلف الفقرات اخلاصة بقياس بعد إلغاء مفهـو النفايات أو تقليلها وادلقدرة بػ :المحور الثاني
. فقرات (5) مشل سلتلف الفقرات اخلاصة بقياس بعد إعادة تصميم مفهـو ادلنتج وادلقدرة بػ :المحور الثالث
. فقرات (5) مشل سلتلف الفقرات اخلاصة بقياس بعد وضوح العالقة بُت السعر والتكلفة وادلقدرة بػ :المحور الرابع

. فقرات (5) مشل سلتلف الفقرات اخلاصة بقياس بعد جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا وادلقدرة بػ :المحور الخامس
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صدق أداة الدراسة : خامسا
يقصد بصدؽ أداة الدراسة التأكد من أف االستبانة اليت أعدىا الباحث ديكنها أف تقيس فعال سلتلف متغَتات الدراسة، وقد مت 

: التحقق من ذلك بطريقتُت
بعد انتهاء الباحث من تصميم االستبانة قاـ بعرضها على أربعة زلكمُت من كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت : التحكيم- 1

.  على االستبانة وفقا دلقًتحاهتمالالزمةالتصويبات واجلزائر، وقد مت إجراء التعديالت – جبامعة عنابة 
أفراد من  (10)من رلتمع الدراسة بلغت  (ذبريبية)طبقت أداة الدراسة يف البداية على عينة استطالعية : العينة االستطالعية- 2

. ستبانةإلاإلدارة العليا دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت، حيث أخذت بعض مالحظاهتم يف الصياغة النهائية ؿ
 األساليب اإلحصائية المستخدمة :سادسا

 : فقد مت االعتماد على ادلؤشرات اإلحصائية التاليةانةفيما خيص األساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف ربليل نتائج االستب
. ةف ادلئويااألوز، ادلتوسطات احلسابية،  النسب ادلئوية،التكرارات

، إذ يعترب ىذا ادلقياس األكثر انةالثالثي لقياس استجابة ادلبحوثُت لفقرات االستب (Likert)ولقد مت استخداـ مقياس ليكارت 
شيوعا يف الدراسات اإلدارية و اإلجتماعية، حيث يطلب من ادلبحوث أف حيدد درجة موافقتو أو عدـ موافقتو على خيارات 

( 05)زلددة، وىذا ادلقياس مكوف من ثالثة خيارات متدرجة، حيث خيتار ادلبحوث واحدا منها على النحو ادلوضح يف اجلدوؿ 
: أدناه

درجات مقياس ليكارت الثالثي :(05)الجدول 
 االستجابة ال أتفق محايد أتفق

 الدرجة 1 2 3

. من إعداد الباحث: المصدر
، الذي مت التوصل إليو من (2)، وبذلك يكوف الوسط احلسايب الفرضي يف ىذه الدراسة ىو (3)إىل  (1)أي دبدى استجابة من 

.   2=3/3+2+1=  عددىا/رلموع األوزاف  =الوسط احلسايب الفرضي:    خالؿ ادلعادلة التالية
: مستويات أساسية وذلك باالعتماد على ادلعادلة التاليةثالث ولقد حدد الباحث مدى تبٍت أبعاد متغَتات الدراسة بتخصيص 

: وعليو تكوف الدرجات كما يلي0.67 = 3(1-3: )عدد ادلستويات ،أي/( القيمة الدنيا-القيمة العليا) =طوؿ الفئة
(. 1.67 -1)الدرجة الضعيفة - 
( . 2.34-1.67)الدرجة ادلتوسطة - 
(.  3-2.34)الدرجة القوية - 

 حداوسط احلسايب والوزف ادلئوي ودرجة ادلوافقة لكل فرضية على تأما خبصوص اختبار الفرضيات فقد قاـ الباحث باحتساب امل
، وتكوف النتيجة قبوؿ الفرضية إذا كاف الوسط احلسايب ادلرجح أعلى من الوسط  (2)ومقارنتو بالوسط احلسايب الفرضي البالغ 

. احلسايب الفرضي، وإذا كانت النتيجة العكس فيتم رفض الفرضية
حدود الدراسة : سابعا

 :فيما خيص حدود الدراسة فقد سبثلت يف
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 تشرين األوؿ/ أكتوبر03  إىل غاية 2016آب / أوت13مت إجراء ىذا البحث خالؿ الفًتة ادلمتدة من : الحدود الزمنية- 1
2016.

  .اجلزائر-  مؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت والية سكيكدة : الحدود المكانية- 2
 .من القيادات اإلدارية العاملة دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت (42) عينة قصدية مكونة من :الحدود البشرية- 3

 جانب العمليال
 مالمح التوجه نحو التسويق األخضر بمؤسسة حجار السود إلنتاج اإلسمنت: أوال
 إدارة خصوصا، فقد سطرت األخضر التوجو البيئي عموما و التسويق بأمهية اإلمسنت إلنتاج من مؤسسة حجار السود إديانا

ادلؤسسة رلموعة ىامة من ادلشاريع و اخلطوات اذلادفة للحفاظ على البيئة، ومحاية ادلستهلك، وربسُت صورهتا االجتماعية، وديكن 
آب / أوت22مقابلة مع مديرة قسم الجودة والبيئة بمؤسسة حجار السود، بتاريخ ): يلي االستدالؿ على ذلك كما

 ( على الساعة العاشرة صباحا2016
 2009سنة - 1
 . مليار سنتيم (100) بتكلفة (2) والفرف (1) بكل من الفرف أكماـتركيب مصفاتُت ذات - 
 . مليار سنتيم(1) ادلواد ادلتسربة بتكلفة إزالة- 
 2010سنة - 2
.   يورو(125000) بتكلفة (1) بورشة اإلمسنت ضجيجتثبيت سلفض لل- 
  2011سنة - 3
  . مليار سنتيم(3.55)ي ما يعادؿ أ يورو سنويا (237000) بدوف كرـو بتكلفة اآلجراستعماؿ - 
.  مليار سنتيم سنويا(0.15)رباليل ادلطابقة بتكلفة - 
  2013سنة - 4
 (0.8) للسرطاف بأنابيب بالستيكية صحية بتكلفة ميونت ادلسببتغيَت القنوات ادلمونة للمياه الشروب واحملتواة على مادة األ- 

 .مليار سنتيم
 . مليار سنتيم (65)بتكلفة ( Klinker)تركيب مصفاتُت ثانيتُت على مستوى تربيد الكلنكر - 
 . مليار سنتيم (0.4)يف الورشات بتكلفة ظتن- 
 . مليار سنتيم(0.4) التسربات بتكلفة إلزالة و احملجرة صنعتغيَت زلطات البنزين بامل- 
 . مليار سنتيم(0.3) طن من زيوت االسكاراؿ اخلطَتة دلعاجلتها تقنيا بتكلفة (120)تصدير ضلو بلجيكا - 
 . مليار سنتيم(0.5) ادلركز النووي باجلزائر لتخزينها بتكلفة إىلرساذلا إ منبع مشع دبختلف ادلخازف و (40)تفكيك - 
  2014سنة - 5
 . مليار سنتيم (3.7) مصايف للغبار دبحجرة الكلس بتكلفة (09)تركيب - 
  2016سنة - 6
 .يبها للنفايات مع توضحظَتة إنشاءمشروع - 

 دراسة الخصائص الديمغرافية والشخصية لعينة الدراسة: ثانيا
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تضمنت االستبانة مخسة أسئلة حوؿ البيانات الشخصية والدديغرافية لعينة الدراسة واليت نوضحها بالتفصيل يف 
:التالية (06)، (05)، (04)، (03)، (02)األشكاؿ 

 

 
(. Excel)برنامج اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

 يف ،(%64.28)نسبة ب ين فردا شلثل(27)بلغ عددىم إذ  ىم ذكور ينةالع غلب أفرادأ أعاله نالحظ أف من الشكل
، وديكن تفسَت ذلك على أف العمل يف قطاع اإلمسنت يف (%35.71 )نسبةبفردا ( 15)اإلناث حُت بلغ عدد 

اجلزائر يستقطب بصفة أكرب جنس الذكور حىت ولو كاف ضمن رلاؿ اإلدارة بشركات اإلمسنت

 
(. Excel)برنامج اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

فردا  (14)سنة حيث بلغ عددىم  (51-41)نالحظ أف أعلى نسبة من أفراد العينة ىي من الفئة العمرية ( 03)من الشكل 
، مث حلت الفئة (%30.95)فردا بنسبة  (13) سنة والبالغ عددىم (40-31)، مث تليها الفئة العمرية من (%33.33)بنسبة 

سنة والبالغ  (50)، وأخَتا تأيت الفئة العمرية األكثر من (%21.43)أفراد وبنسبة  (9)سنة بتعداد  (30-18)العمرية الشابة 
 .، ويعود تفوؽ الفئة األوىل لكوهنا تعد األكثر اندماجا يف عامل الشغل(%14.28)أفراد وذلك بنسبة  (6)عددىم 

 

خصائص عينة الدراسة من حيث الجنس( 02)الشكل 

ذكر

أنثى

خصائص عينة الدراسة من حيث السن( 03)الشكل 

سنة 18-30

سنة 31-40

سنة 41-50

منأكثر سنة 50
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(. Excel)برنامج اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

فردا وبنسبة  (25)نالحظ من خالؿ الشكل أعاله أف أكرب نسبة من أفراد العينة ذات ادلستوى التعليمي اجلامعي إذ بلغ عددىم 
فردا وذلك  (15)الدبلـو حيث بلغ عددىم + ، مث يليها بعد ذلك األفراد ذوي ادلستوى التعليمي الثانوي (%59.52)مقدرة بػ 

، وىذا ما يدؿ (%4.76)، وأخَتا بلغ عدد األفراد ادلتحصلُت على شهادات الدراسات العليا فردين وبنسبة (%35.71)بنسبة 
 .على حرص ادلؤسسة ادلبحوثة على توظيف الكفاءات اجلامعية

 
(. Excel)برنامج اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر 

فردا بنسبة  (39)من الشكل أعاله يتضح أف أغلب ادلبحوثُت ىم من فئة اإلطارات العليا أو السامية إذ بلغ تعدادىم 
، وكل ذلك يعود للتنظيم الداخلي دلؤسسة (5)مدراء من أصل  (3)بتعداد  (7.14)، يف حُت بلغت نسبة ادلدراء (92.86%)

 .حجار السود

 

خصائص عينة الدراسة من حيث المؤهل العلمي( 04)الشكل 

دبلوم+ ثانوي 

جامعً

دراسات علٌا

خصائص عينة الدراسة من حيث المركز الوظيفي( 05)الشكل 

مدٌر

عالًإطار

خصائص عينة الدراسة من حيث الخبرة( 06)الشكل 

سنوات 5-1من

سنوات 10-6من

-11من سنة 15

منأكثر سنة 15
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(. Excel)على برنامج اآللة احلاسبة و من إعداد الباحث باالعتماد :المصدر 
بنسبة  ( سنة15-11)أعاله نالحظ أف عددا معتربا من القيادات اإلدارية ادلبحوثة من ذوي اخلربة العالية بُت ( 06)من الشكل 

فردا بنسبة  (11)حيث بلغ عددىم  ( سنة15فوؽ )فردا، تليها فئة اخلربة العالية جدا  (16)وبلغ عددىم  (%38.09)قدرىا 
( %19.05)بنسبة  ( سنوات10 – 6)، وتأيت يف ادلرتبة ادلوالية نسبة القيادات اإلدارية الذين تًتاوح خربهتم بُت (26.19%)

( %16.67)بنسبة  ( سنوات5-1)أفراد، ويف ادلرتبة األخَتة القيادات اإلدارية ذوي اخلربة ادلنخفضة بُت  (8)وبلغ عددىم 
 .موظفُت (7)بتعداد 

 النتائج واختبار فرضيات الدراسةتحليل : ثالثا
 تحليل نتائج بعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها واختبار الفرضية األولى- 1

الدراسة من ادلدراء واإلطارات  يف إجابات عينة درجة ادلوافقةأدناه سلتلف األوساط احلسابية واألوزاف ادلئوية و (06)يبُت اجلدوؿ 
: العليا العاملُت دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حوؿ بعد إلغاء مفهـو النفايات أو تقليلها

 بعد إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها واختبار الفرضية األولى وصف :(06)الجدول 
رقم 

الفقرة 
الوسط  1 2 3الفقرات 

الحسابي 
الوزن 
 %المئوي

درجة 
القبول 

ترتيب 
األهمية 

ربرص ادلؤسسة على تقدَل منتجات سليمة ال تؤدي إىل  6
 .أضرار بالبيئة وادلستهلك

 3قوية  92.66 2.78 2 5 35

تتبع ادلؤسسة أساليب حديثة يف تصميم ادلنتجات بشكل  7
. يقلل من سللفاهتا وأضرارىا

 2 قوية 95 2.85 1 4 37

تلتـز ادلؤسسة دبعاجلة نفاياهتا وسللفاهتا بطريقة صحية  8
. وآمنة يف إطار ربمل مسؤوليتها االجتماعية

 4 قوية 88 2.64 3 9 30

يعد إلغاء النفايات أو التقليل منها من األىداؼ  9
. اإلسًتاتيجية للمؤسسة

 6 قوية 80.66 2.42 7 10 25

تتقيد ادلؤسسة حرفيا بالقوانُت واألنظمة احملافظة على  10
. البيئة

 5 قوية 86.33 2.59 3 11 28

تستخدـ ادلؤسسة الطاقات النظيفة وادلتجددة من أجل  11
. احلفاظ على البيئة وتقليل النفايات

 1 قوية 98.33 2.95 1 0 41

 األوؿقوية  90 2.70 17 39 196المجموع 

 2الوسط الحسابي الفرضي 
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القبوؿ نتيجة الفرضية األوىل 

 . واآللة احلاسبةمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية :المصدر
لنا أف مجيع الفقرات ادلكونة لبعد إلغاء مفهـو النفايات أو تقليلها ضمن فلسفة التسويق وبناءا على نتائج اجلدوؿ السابق يتبُت 

ادلتعلقة باستخداـ  (11)األخضر قد ربصلت على متوسطات حسابية أعلى من ادلتوسط احلسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة 
ادلؤسسة الطاقات النظيفة وادلتجددة من أجل احلفاظ على البيئة وتقليل النفايات يف ادلركز األوؿ من حيث ترتيب األمهية وذلك 

وبدرجة قبوؿ قوية، يف حُت حلت  (%98.33)وبنسبة اتفاؽ عالية قدرت بػ  (2.95)حبصوذلا على أعلى متوسط حسايب بلغ 
ادلتعلقة باعتبار إلغاء النفايات أو التقليل منها من األىداؼ اإلسًتاتيجية للمؤسسة يف ادلرتبة األخَتة من حيث األمهية  (9)الفقرة 

.  وبدرجة قبوؿ قوية (80.66)بنسبة اتفاؽ بلغت  (2.42)وذلك حبصوذلا على أضعف متوسط حسايب ضمن ىذا البعد بلغ 
، بنسبة اتفاؽ (2)وىو أعلى من ادلتوسط احلسايب الفرضي البالغ  (2.70)وقد بلغ ادلتوسط احلسايب العاـ لكامل ىذا البعد 

وبدرجة قبوؿ قوية حيث احتل ىذا البعد الًتتيب األوؿ من حيث االتفاؽ، وىذا ما يدؿ على وجود  (%90)عالية بلغت 
اذباىات اجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت ضلو بعد إلغاء مفهـو النفايات أو تقليلها، 

 .وبالتايل قبوؿ الفرضية األوىل
 تحليل نتائج بعد إعادة تصميم مفهوم المنتج واختبار الفرضية الثانية- 2

الدراسة من ادلدراء واإلطارات  يف إجابات عينة درجة ادلوافقةأدناه سلتلف األوساط احلسابية واألوزاف ادلئوية و (07)يبُت اجلدوؿ 
: العليا العاملُت دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حوؿ بعد إعادة تصميم مفهـو ادلنتج

 بعد إعادة تصميم المنتج واختبار الفرضية الثانية وصف :(07)الجدول 
رقم 

الفقرة 
الوسط  1 2 3الفقرات 

الحسابي 
الوزن 
 %المئوي

درجة 
القبول 

ترتيب 
األهمية 

تلتـز ادلؤسسة باستخداـ مواد أولية صديقة للبيئة يف  12
. عملياهتا اإلنتاجية

 3قوية  95.33 2.86 3 0 39

تلتـز ادلؤسسة بعدـ ىدر ادلواد األولية ادلستخدمة يف  13
. العمليات اإلنتاجية

 1 قوية 100 3 0 0 42

يوجو نشاط البحث والتطوير يف ادلؤسسة ضلو جعل  14
. منتجات ادلؤسسة صديقة للبيئة

 4 قوية 90.33 2.71 4 4 34

يتم تغليف منتجات ادلؤسسة دبواد صديقة للبيئة وقابلة  15
. للتدوير

 2 قوية 96.66 2.90 0 1 40

يتم تدوير سللفات منتجات ادلؤسسة بعد انتهاء  16
. ادلستهلك من استخدامها

 5 ضعيفة 52.33 1.57 25 10 7
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 الرابعقوية  86.66 2.60 32 15 162اجملموع 

 2الوسط احلسايب الفرضي 

القبوؿ نتيجة الفرضية الثانية 

 . واآللة احلاسبةمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية :المصدر
لنا أنو تقريبا مجيع الفقرات ادلكونة لبعد إعادة تصميم مفهـو ادلنتج ضمن فلسفة التسويق بناًء على نتائج اجلدوؿ السابق يتبُت 

ادلتعلقة بالتزاـ  (13)األخضر قد ربصلت على متوسطات حسابية أعلى من ادلتوسط احلسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة 
ادلؤسسة بعدـ ىدر ادلواد األولية ادلستخدمة يف العمليات اإلنتاجية يف ادلركز األوؿ من حيث ترتيب األمهية وذلك حبصوذلا على 

وبدرجة قبوؿ قوية جدا، يف حُت حلت الفقرة  (%100)وبنسبة اتفاؽ عالية جدا قدرت بػ  (3)أعلى متوسط حسايب بلغ 
ادلتعلقة بتدوير سللفات منتجات ادلؤسسة بعد انتهاء ادلستهلك من استخدامها يف ادلرتبة األخَتة من حيث األمهية وذلك  (16)

وبدرجة قبوؿ  (52.33)بنسبة اتفاؽ متوسطة بلغت  (1.57)حبصوذلا على أضعف متوسط حسايب ضمن ىذا البعد بلغ 
 .ضعيفة، وتعد ىذه الفقرة الوحيدة اليت مل تتحصل على متوسط حسايب أعلى من ادلتوسط الفرضي

، بنسبة اتفاؽ (2)وىو أعلى من ادلتوسط احلسايب الفرضي البالغ  (2.60)وقد بلغ ادلتوسط احلسايب العاـ لكامل ىذا البعد 
وبدرجة قبوؿ قوية وقد احتل ىذا البعد الًتتيب الرابع من حيث االتفاؽ، وىذا ما يدؿ على وجود  (%86.66)عالية بلغت 

اذباىات اجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت ضلو بعد إعادة تصميم مفهـو ادلنتج، وبالتايل 
 .قبوؿ الفرضية الثانية

 تحليل نتائج بعد وضوح العالقة بين السعر والتكلفة واختبار الفرضية الثالثة- 3
الدراسة من ادلدراء واإلطارات  يف إجابات عينة درجة ادلوافقةأدناه سلتلف األوساط احلسابية واألوزاف ادلئوية و (08)يبُت اجلدوؿ 

:العليا العاملُت دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حوؿ بعد وضوح العالقة بُت السعر والتكلفة
 بعد وضوح العالقة بين السعر والتكلفة واختبار الفرضية الثالثة وصف :(08)الجدول 

رقم 
الفقرة 

الوسط  1 2 3الفقرات 
الحسابي 

الوزن 
 %المئوي

درجة 
القبول 

ترتيب 
األهمية 

من الطبيعي أف تكوف أسعار ادلنتجات اخلضراء مرتفعة  17
. نتيجة الرتفاع تكاليفها مقارنة بادلنتجات غَت اخلضراء

 1قوية  96 2.88 0 2 39

عادة ما تكوف تكاليف ادلنتجات اخلضراء مرتفعة نتيجة  18
لنفقات البحث والتطوير واستخداـ تقنيات حديثة 

. مكلفة

 3 قوية 84.33 2.54 8 3 31

 5 قوية 79.33 2.38 3 20 19تلجأ ادلؤسسة يف تسعَت منتجاهتا اخلضراء إىل القيمة  19
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. اإلضافية اليت ربققها السلعة للمستهلك

ينبغي أف تراعي ادلؤسسة دخل ادلستهلك يف ربديدىا  20
. ألسعار ادلنتجات اخلضراء

 4 قوية 83.33 2.50 2 17 23

على ادلؤسسة استخداـ مواد أولية صديقة للبيئة ولو  21
. كانت أسعارىا مرتفعة

 2 قوية 92.66 2.78 1 7 34

 الثالثقوية  87 2.61 14 49 146اجملموع 

 2الوسط احلسايب الفرضي 

القبوؿ نتيجة الفرضية الثالثة 

 . واآللة احلاسبةمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية :المصدر
لنا أف مجيع الفقرات ادلكونة لبعد وضوح العالقة بُت السعر والتكلفة ضمن فلسفة التسويق بناًء على نتائج اجلدوؿ السابق يتبُت 

ادلتعلقة بأنو من  (17)األخضر قد ربصلت على متوسطات حسابية أعلى من ادلتوسط احلسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة 
الطبيعي أف تكوف أسعار ادلنتجات اخلضراء مرتفعة نتيجة الرتفاع تكاليفها مقارنة بادلنتجات غَت اخلضراء يف ادلركز األوؿ من 

وبدرجة قبوؿ  (%96)وبنسبة اتفاؽ عالية قدرت بػ  (2.88)حيث ترتيب األمهية وذلك حبصوذلا على أعلى متوسط حسايب بلغ 
ادلتعلقة  بلجوء ادلؤسسة يف تسعَت منتجاهتا اخلضراء إىل القيمة اإلضافية اليت ربققها السلعة  (19)قوية، يف حُت حلت الفقرة 

بنسبة  (2.38)للمستهلك يف ادلرتبة األخَتة من حيث األمهية وذلك حبصوذلا على أضعف متوسط حسايب ضمن ىذا البعد بلغ 
.  وبدرجة قبوؿ قوية (%79.33)اتفاؽ بلغت 

، بنسبة اتفاؽ (2)وىو أعلى من ادلتوسط احلسايب الفرضي البالغ  (2.61)وقد بلغ ادلتوسط احلسايب العاـ لكامل ىذا البعد 
وبدرجة قبوؿ قوية وقد احتل ىذا البعد الًتتيب الثالث من حيث االتفاؽ، وىذا ما يدؿ على وجود  (%87)عالية بلغت 

اذباىات اجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت ضلو بعد وضوح العالقة بُت السعر والتكلفة، 
 .وبالتايل قبوؿ الفرضية الثالثة

 تحليل نتائج بعد جعل التوجه البيئي أمرا مربحا واختبار الفرضية الرابعة- 4
الدراسة من ادلدراء واإلطارات  يف إجابات عينة درجة ادلوافقةأدناه سلتلف األوساط احلسابية واألوزاف ادلئوية و (09)يبُت اجلدوؿ 

: العليا العاملُت دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حوؿ بعد جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا
 بعد جعل التوجه البيئي أمرا مربحا واختبار الفرضية الرابعة وصف :(09)الجدول 

رقم 
الفقرة 

الوسط  1 2 3الفقرات 
الحسابي 

الوزن 
 %المئوي

درجة 
القبول 

ترتيب 
األهمية 

 5متوسطة  73.66 2.21 10 13 19 ديكن ادلؤسسة من ايعد التسويق األخضر بديال جيد 22
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. ربسُت أرباحها

يعمل التسويق األخضر بشكل واضح على ربسُت  23
. مكانة وصورة ادلؤسسة يف أذىاف العمالء

 3 قوية 95.33 2.86 1 4 37

يعد تبٍت فلسفة التسويق األخضر دليال واضحا على  24
. ربمل ادلؤسسة دلسؤوليتها االجتماعية واألخالقية

 1 قوية 97.33 2.92 3 3 38

إف تبٍت ادلؤسسة لفلسفة التسويق األخضر يساىم يف  25
. زيادة رضا ووالء الزبائن ذلا

 2 قوية 96 2.88 2 1 39

ربقق ادلؤسسة ميزة تنافسية مستدامة عرب تبنيها لفلسفة  26
. التسويق األخضر

 4 قوية 88 2.65 4 7 31

 الثاٍلقوية  90.33 2.71 20 28 164اجملموع 

 2الوسط احلسايب الفرضي 

القبوؿ نتيجة الفرضية الرابعة 

 . واآللة احلاسبةمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة اإلحصائية :المصدر
لنا أف مجيع الفقرات ادلكونة لبعد جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا ضمن فلسفة التسويق بناًء على نتائج اجلدوؿ السابق يتبُت 

ادلتعلقة باعتبار تبٍت  (24)األخضر قد ربصلت على متوسطات حسابية أعلى من ادلتوسط احلسايب الفرضي، حيث حلت الفقرة 
فلسفة التسويق األخضر دليال واضحا على ربمل ادلؤسسة دلسؤوليتها االجتماعية واألخالقية يف ادلركز األوؿ من حيث ترتيب 

وبدرجة قبوؿ قوية،  (%97.33)وبنسبة اتفاؽ عالية قدرت بػ  (2.92)األمهية وذلك حبصوذلا على أعلى متوسط حسايب بلغ 
ادلتعلقة باعتبار التسويق األخضر بديال جيدا ديكن ادلؤسسة من ربسُت أرباحها يف ادلرتبة األخَتة من  (22)يف حُت حلت الفقرة 

وبدرجة  (73.66)بنسبة اتفاؽ بلغت  (2.21)حيث األمهية وذلك حبصوذلا على أضعف متوسط حسايب ضمن ىذا البعد بلغ 
.  قبوؿ متوسطة

، بنسبة اتفاؽ (2)وىو أعلى من ادلتوسط احلسايب الفرضي البالغ  (2.71)وقد بلغ ادلتوسط احلسايب العاـ لكامل ىذا البعد 
وبدرجة قبوؿ قوية وقد احتل ىذا البعد الًتتيب الثاٍل من حيث االتفاؽ، وىذا ما يدؿ على وجود  (%90.33)عالية بلغت 

اذباىات اجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت ضلو بعد جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا، وبالتايل 
 .قبوؿ الفرضية الرابعة

 النتائج والتوصيات
نتائج الدراسة : أوال
:  بناءا على ما مت تناولو يف اجلانب النظري من ىذه الدراسة فقد مت التوصل إىل النتائج التالية:نتائج الدراسة النظرية- 1
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وجود اختالؼ وتعارض واضحُت بُت سلتلف الباحثُت وادلتخصصُت يف ميداف التسويق عموما والتسويق األخضر خصوصا يف - 
بل حىت يف استخداـ ىذا ادلصطلح ومصطلحات أخرى  (Green Marketing)ربديد مفهـو مصطلح التسويق األخضر 

، التسويق (Environemental Marketing)، التسويق البيئي (Sustainable Marketing)مشاهبة كالتسويق ادلستداـ 
 .، وغَتىا....، (Ecological Marketing)اإلحيائي أو اإليكولوجي 

رغم التعارض الكبَت بُت سلتلف األفكار والرؤى حوؿ مفهـو التسويق األخضر إال أف أغلب الباحثُت يتفقوف على أف التسويق  -
. األخضر يشَت ضمنيا إىل مزاولة ادلؤسسة دلختلف أنشطتها التسويقية يف ظل احًتاـ مسؤولياهتا االجتماعية والبيئية

بٍت فلسفة التسويق األخضر يف ادلؤسسات يساىم يف ربقيقها لعدة مزايا وفوائد سبكنها من تعزيز مزاياىا التنافسية عرب أربعة تإف - 
 إرضاء حاجات ادلالكُت، ربقيق األماف يف تقدَل ادلنتجات وإدارة العمليات، القبوؿ االجتماعي للمؤسسة، :زلاور أساسية ىي
 .ودديومة األنشطة

 إلغاء مفهـو :إف التبٍت السليم لفلسفة التسويق األخضر يف ادلؤسسات يتطلب منها العمل وفق أربعة أبعاد أساسية ىي- 
 .النفايات أو تقليلها، إعادة تصميم مفهـو ادلنتج، وضوح العالقة بُت السعر والتكلفة، جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا

:  بناًء على ما مت تناولو يف اجلانب العملي من ىذه الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية:نتائج الدراسة العملية- 2
وجود اذباىات إجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت ضلو بعد إلغاء مفهـو النفايات أو - 

تقليلها، وىذا ما يدؿ على وجود تصور واضح لدى مدراء وموظفي اإلدارة العليا ادلبحوثُت عن أمهية ىذا البعد كمطلب أساسي 
 .لتطبيق فلسفة التسويق األخضر

أف القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت على درجة كافية من الدراية بأمهية تطبيق بعد إعادة تصميم مفهـو - 
 .ادلنتج كضامن لنجاح تطبيق فلسفة التسويق األخضر

وجود اذباىات إجيابية قوية لدى القيادات اإلدارية دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت ضلو بعد وضوح العالقة بُت السعر - 
والتكلفة، وىذا ما يدؿ على وجود تصور واضح لدى ادلدراء وموظفي اإلدارة العليا ادلبحوثُت عن أمهية ىذا البعد كمطلب 

 .أساسي لتطبيق فلسفة التسويق األخضر
وجود اتفاؽ لدى مدراء وموظفي اإلدارة العليا دبؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت حوؿ أمهية بعد جعل التوجو البيئي أمرا - 

مرحبا ضمن فلسفة التسويق األخضر، وىذا نابع عن وجود تصور واضح لديهم عن أمهية ىذا البعد كمطلب أساسي لتطبيق 
 .فلسفة التسويق األخضر

لكن بالرغم من الوعي واإلدراؾ التامُت لدى إدارة مؤسسة حجار السود إلنتاج اإلمسنت بأمهية تطبيق فلسفة التسويق األخضر 
واحلفاظ على البيئة الطبيعية من جهة، وسلتلف اإلجراءات ادليدانية وادلصاريف ادلرصودة لتجسيد ىذا اذلدؼ من جهة أخرى، 
تبقى طبيعة ادلنتج وتصميم العملية اإلنتاجية بادلؤسسة ادلبحوثة تشكل أضرارا على صحة العماؿ يف ادلصنع والسكاف القاطنُت 

بضواحي ادلصنع، وىذا ما يفرض على ادلؤسسة ادلبحوثة تعهدات أكرب يف رلاؿ احملافظة على البيئة وضرورة تسريع وتَتة تبٍت 
 .فلسفة التسويق األخضر هبا

 توصيات الدراسة :ثانيا
تأسيسا على سلتلف النتائج ادلتوصل إليها فإنو ال يسعنا يف األخَت سوى تقدَل رلموعة من ادلقًتحات اليت من شأهنا تعزيز 

: شلارسات التسويق األخضر بادلؤسسة ادلبحوثة وبغَتىا من ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية لعل من أبرزىا
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يتوجب على ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية تبٍت سلتلف أبعاد التسويق األخضر ضمن سلتلف أنشطتها واسًتاتيجياهتا ربمال - 
 .دلسؤوليتها االجتماعية واألخالقية يف احلفاظ على البيئة وإرضاء الزبوف وربقيق األرباح

يتوجب على سلتلف ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية أف تقـو بتصميم منتجاهتا بطريقة تسمح بإعادة تدويرىا دبا يتالئم مع - 
ادلتطلبات البيئية وعدـ اإلضرار هبا، مع ضرورة استخداـ األساليب العلمية احلديثة يف التخلص من النفايات الغَت قابلة للتدوير 

 .كاستخداـ أساليب الطمر الصحي وادلواد القابلة للتحلل
 .تشجيع ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية دلختلف أنشطة البحث والتطوير ادلتعلقة بادلنتجات اخلضراء أو الصديقة للبيئة- 
ضرورة إدماج سلتلف مدراء وإطارات وموظفي ادلؤسسات ضمن دورات تكوينية وتدريبية يف رلاؿ إدارة اإلنتاج والعمليات - 

 .والتسويق واجلودة وفقا للمعايَت البيئية
: تثمُت وتعزيز الدور اجلوىري الذي تلعبو السلطات والوزارات ادلعنية يف تطبيق أبعاد فلسفة التسويق األخضر وذلك من خالؿ- 
 سن القوانُت والتشريعات احملافظة على البيئة وإلزاـ ادلؤسسات بتطبيقها حبذافَتىا. 
 اإلعفاء الضرييب بنسب زلددة للمؤسسات الداعمة للتوجو البيئي. 
 التأكيد على أف تكوف ادلنتجات ادلستوردة مستوفية لالعتبارات البيئية والتحقق ادليداٍل من ذلك. 
 توعية ادلستهلكُت بأمهية استحضار العامل البيئي يف قرارات الشراء لصاحل األجياؿ القادمة. 
 دعم تأسيس ادلنظمات ومجعيات احملافظة على البيئة أو كما تعرؼ بادلنظمات اخلضراء. 
  دعم تدريس مقاييس التسويق واالقتصاد األخضر باجلامعات وادلعاىد، وتشجيع إقامة ادلؤسبرات والندوات ادلعنية بالتوجو

 .البيئي
ويف األخَت تنبغي اإلشارة إىل أف معاجلة مشكلة ىذه الدراسة ال تنتهي ىنا، وإمنا ىي قابلة لإلثراء من عدة جوانب أخرى من 

خالؿ حبوث مستقبلية تستهدؼ عدة مؤسسات تنتمي إىل قطاعات سلتلفة، كما أف ىذا الطرح ال حييط بكل جوانب تبٍت 
فلسفة التسويق األخضر يف ادلؤسسات ألف ادلوضوع متشعب جدا وحيتاج إىل معاجلة عدة نقاط أخرى كعناصر ادلزيج التسويقي 

 .، وغَتىا...األخضر، إسًتاتيجيات التسويق األخضر، سلوؾ ادلستهلك األخضر، 

 ************
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