
 التوجه بالتسويق االخضر في الشركات الصناعية اليمنية    =======   د . خالد حسن الحريري

523 

 

بالتطبٍق على جموىعة شركات :  التىجه بالتسىٌق األخضر يف الشركات الصناعٍة الٍونٍة
 هائل سعٍذ انعن الصناعٍة

 د . خالذ حسن على احلرٌري 
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 هلخص البحث

أصبح التوجو بالتسويق األخضر عامل ميم وأساسي في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمال 
الرتباط ىذا التوجو بالتطور باحتياجات ورغبات  ,ومنيا الشركات الصناعية في العصر الحديث 

حماية البيئة وتشجيع العمالء والمجتمع من المنتجات الصديقة لمبيئة , وتنامي التوجو العالمي نحو 
ودعم الصناعات والشركات التي تيتم بالبيئة , وارتباط حصول العديد من الشركات الصناعية اليوم 

بمدػ نجاح ىذه الشركات في تصميم وتطوير وتنفيذ نظام  ,عمى شيادات  الجودة العالمية االيزو 
لفعال في الحد من التموث البيئي فعال لإلدارة البيئية وتوفير منتجات صديقة لمبيئة . واإلسيام ا

ومعالجة المخمفات الصناعية لمحفاظ عمى البيئة وذلك في أطار المسئولية االجتماعية واألخالقية  
 لمنظمات األعمال في العصر الحديث .

 –استيدفت ىذه الدراسة التعرف عمى واقع ومظاىر التوجو البيئي في الشركات الصناعية اليمنية 
مدػ تطبيق ىذه الشركات  لمختمف أبعاد التسويق األخضر و تحديد مدػ أدراك و   -محل البحث 

القيادات اإلدارية المتخصصة في ىذه الشركات ألىمية  وفوائد التسويق األخضر , وتحديد ابرز 
معوقات التوجو الفعال بالتسويق األخضر في ىذه الشركات , ومتطمبات تعزيز توجو الشركات 

 لتسويق األخضر .الصناعية اليمنية با

واعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي في معالجة مشكمة ىذا البحث من خالل جمع أكبر قدر 
ممكن من البيانات والمعمومات المتعمقة بمشكمة البحث من مصادرىا األولية والثانوية  وتحميميا 

 الستخالص نتائج وتوصيات تسيم في تحقيق أىداف البحث. 
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لى نتائج عديدة أبرزىا وجود العديد من الدالئل والمؤشرات االيجابية التى تؤكد وتوصمت الدراسة إ
اىتمام الشركات الصناعية  اليمنية محل البحث بالبيئة والمحافظة عمييا , وتطبيق ىذه الشركات 
لمختمف أبعاد التسويق األخضر  بدرجة مرتفعة  حسب أراء عينة البحث من القيادات اإلدارية 

في ىذه الشركات  الذين أظيرت نتائج الدراسة إنيم يدركون بشكل جيد أىمية وفوائد المتخصصة 
توجو شركاتيم بالتسويق األخضر في العصر الحديث  رغم وجود بعض المعوقات التي يمكن أن 

 تحد من فاعمية توجو ىذه الشركات بالتسويق األخضر في اليمن من وجية نظرىم .
ض التوصيات  الميمة لتفعيل التوجو بالتسويق األخضر  في وخمصت الدراسة إلى اقتراح بع

 .الشركات الصناعية اليمنية في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة 
 الكلوات املفتاحٍة :

التوجو البيئي , التسويق األخضر , اليمن , الشركات الصناعية اليمنية , مجموعة شركات ىئل 
 لبيئية  سعيد انعم الصناعية ,  اإلدارة ا

 

Green Marketing Orientation in Yemeni's industrial companies  

Applied to Hel Saeed Anam Industrial companies group  

 

Abstract 

  

This study aimed to analyze and reality-oriented environment in the industrial 

companies of Yemen - question - and the application of these companies to the 

various dimensions of green marketing and determine the perceptions of 

administrative leadership specializing in these companies of the importance and 

benefits of green marketing, and to identify the main obstacles to approach the 

effective marketing green in these companies, and the requirements of promotion 

of industrial companies went green marketing of Yemen. 

 

The researcher adopted a descriptive and analytical approach in addressing the 

problem of this research by collecting as much data as possible and information on 

the research problem of primary and secondary sources and analyzed to draw 
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conclusions and recommendations contribute to achieving the objectives of the 

research. 

 

The study found several results highlighted the existence of several directories and 

positive indicators, which confirms the attention of industrial companies of Yemen 

in question to the environment and conservation, and the application of these 

companies to the various dimensions of green marketing to varying degrees 

depending on the views of the research sample of administrative leaders 

specialized in these companies who have shown the results of the study they were 

aware of well the importance and benefits of marketing their companies went 

green in the modern era, although there are some obstacles that could limit the 

effectiveness of these companies went green marketing in Yemen from the point 

of view. 

 

The study concluded to propose some important recommendations to activate the 

green marketing trend in the industrial companies of Yemen in light of the findings 

of the study. 
 

Key words: 

Environmental orientation, green marketing, Yemen, the Yemeni industrial 

companies, a group of companies Hil Saeed Anam Industrial Environmental 

Management 

 ةــــــــــــاوال : املقذه

 متهٍذ

في ظل العولمة واحتدام المنافسة بين منظمات األعمال لم يعد االحتفاظ بالعمالء ىدفا سيال, 
 وأشد منو صعوبة كسب عمالء جدد وأسواقا جديدة. 

وفي ظل ىذه الظروف المتغيرة والمتسارعة أصبح التركيز عمي التسويق مبدأ أساسيا في بناء 
جيات التطويرية لمنظمات األعمال , بل إن التسويق اكتسب من األىمية ما جعمو االستراتي

الشغل الشاغل واليم األكبر لكل العاممين في المنظمات  باختالف وظائفيم ومستوياتيم 
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وأصبحت المقولة المشيورة إن ميمة التسويق أخطر من أن تترك إلدارات التسويق وحدىا, ىي 
 ة  تنشد التوسع وكسب المنافسة.الحكمة اليادية لكل منظم

مع مطمع السبعينيات من القرن الماضي  برزت إلى السطح بعض القضايا البيئية  المعقدة مثل و 
, تموث اليواء الناجم عن الغازات  الطبيعية تزايد استنزاف الموارد العالمي ,التغير المناخي 

, قطع األشجار من الغابات  ناعةالص , تمف البيئة الطبيعية نتيجة عوادم ومخمفات العادمة
األوزون في الغالف الجوؼ  , تمف طبقة وتقمص المساحات الخضراء, األمطار الحمضية

نتاج وتسويق سمع ضارة  بالبيئة واإلنسان وتسرب المواد السامة  ,  وقتل النشاط الحيوؼ, وا 
 (0226فضال عن سوء تعامل اإلنسان مع البيئة .)الصمادؼ , 

المتغيرات برزت جمعيات وىيئات مختمفة ومتعددة حول العالم تنادؼ بالمحافظة وعمى ضوء ىذه 
 عمى البيئة لجعميا مكانا آمنا لمعيش لنا ولألجيال القادمة.  وتزايدت الضغوط عمى الحكومات
والييئات الرسمية لسن التشريعات واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنظيم العالقة بين اإلنسان والبيئة 

, وبالتالي جعميا مكانا آمنا لمعيش. وقد  ل المحافظة عمييا وعمى مواردىا الطبيعيةيكف بما
القوانين والتشريعات في العالم بيذا الصدد . واستجابة ليذه التشريعات  صدرت العديد من

والنداءات من الييئات الرسمية والغير رسمية, فقد بدأت العديد من منظمات األعمال بإعادة 
بإعطاء البعد البيئي  , وذلك ياتيا االجتماعية واألخالقية في ممارساتيا التسويقيةالنظر بمسؤول

, عرف  التسويق أىمية بارزة في استراتيجياتيا التسويقية. ومن ىنا بدأ االىتمام بنمط جديد من
األنشطة  , يتمحور حول االلتزام القوؼ بالمسؤولية البيئية في ممارسة بالتسويق األخضر

 (0226,  . .)الصمادؼالتسويقية

 :هشكلة البحث والتساؤالت 

أصبح التوجو بالتسويق األخضر عامل ميم وأساسي في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات 
األعمال ومنيا الشركات الصناعية في العصر الحديث . الرتباط ىذا التوجو بالتطور باحتياجات 

يئة , وتنامي التوجو العالمي نحو حماية ورغبات العمالء والمجتمع من المنتجات الصديقة لمب
البيئة وتشجيع ودعم الصناعات والشركات التي تيتم بالبيئة , وارتباط حصول العديد من 
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الشركات الصناعية اليوم عمى شيادات  الجودة العالمية االيزو . بمدػ نجاح ىذه الشركات في 
منتجات صديقة لمبيئة . واإلسيام الفعال تصميم وتطوير وتنفيذ نظام فعال لإلدارة البيئية وتوفير 

في الحد من التموث البيئي ومعالجة المخمفات الصناعية لمحفاظ عمى البيئة وذلك في أطار 
 المسئولية االجتماعية واألخالقية  لمنظمات األعمال في العصر الحديث .

ئة واإلدارة البيئية إال أن وبالرغم من اىتمام العديد من الشركات الصناعية بالجميورية اليمنية بالبي
ىذا االىتمام مازال دون المستوػ المطموب بالنظر إلى ما يتضمنو التسويق األخضر من 
خصائص وأبعاد متعددة ,  وىو ما يستدعي دراسة وتحميل مدػ توجو الشركات الصناعية  

دات اإلدارية اليمنية بالتسويق األخضر وعناصر وأبعاد ىذا التوجو ومعوقاتو ومدػ أدراك القيا
والمتخصصة في ىذه الشركات ألىمية  وأبعاد التوجو بالتسويق األخضر . ويمكن  التعبير عن 

 مشكمة البحث من خالل محاولة اإلجابة عمى التساؤالت التالية :

ما واقع التوجو البيئي لمشركات الصناعية اليمنية _محل البحث _ وما مدػ تطبيقيا  (1
 ضر؟لمختمف أبعاد التسويق األخ

ىل تدرك القيادات اإلدارية  والمتخصصة في اإلدارات واألقسام  ذات العالقة بتطبيق  (0
أىمية وفوائد  - محل البحث-مختمف أبعاد التسويق األخضر في الشركات الصناعية 

 التوجو بالتسويق األخضر في الشركات الصناعية في العصر الحديث ؟
 اليمنية ؟األخضر في الشركات الصناعية  ما ىي ابرز معوقات التوجو الفعال بالتسويق (3

 

 : اهذاف البحث

 ما يمي : بناء عمى مشكمة وتساؤالت الدراسة استيدف ىذا البحث

 اليمنية  محل البحث الصناعية  في الشركات التعرف عمى واقع ومظاىر التوجو البيئي  (1
ف أبعاد دراسة وتحميل مدػ تطبيق الشركات الصناعية اليمنية _ محل البحث _ لمختم (0

 التسويق األخضر .
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تحديد مدػ إدراك القيادات اإلدارية ذات العالقة المباشرة بتطبيق استراتيجيات وأبعاد  (3
ألىمية وفوائد توجو  –محل البحث –التسويق األخضر في الشركات الصناعية اليمنية 

 الشركات الصناعية بالتسويق األخضر في العصر الحديث .
تحول دون التوجو الفعال بالتسويق األخضر في الشركات تحيد ابرز المعوقات التي  (4

 الصناعية اليمنية 

وضع توصيات مقترح  ألبرز متطمبات تفعيل التوجو بالتسويق األخضر في الشركات  (5
 الصناعية اليمنية في ضوء نتائج الدراسة .

 

 أهوٍة البحث : 

ات المعنية بالبيئة وأطراف تمثل ىذه الدراسة أىمية خاصة لمشركات الصناعية اليمنية والمؤسس
 التعامل مع ىذه الشركات ومنتجاتيا في البيئة المحيطة بيا وذلك من خالل الجوانب التالية : 

ندرة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع التسويق األخضر ومدػ تطبيقو في  (1
حقة الشركات الصناعية اليمنية وبالتالي تمثل ىذه الدراسة نقطة البداية لدراسات ال

 ومتعمقة في ىذا المجال 

تمثل نتائج ىذه الدراسة وتوصياتيا أىمية خاصة لممختصين في الشركات الصناعية  (0
اليمنية والجيات ذات العالقة بالبيئة كونيا تمت في أطار عممي وأكاديمي وشموليتيا 
لمختمف جوانب وأبعاد التسويق األخضر. وبالتالي يمكن االستفادة  من نتائج ىذه 

راسة في اتخاذ قرارات رشيدة تتعمق بتطوير وتفعيل التوجو بالتسويق األخضر في الد
 الشركات الصناعية اليمنية 

يمثل التسويق األخضر أىمية كبيرة في تحقيق الميزة التنافسية لمشركات الصناعية  (3
اليمنية في ظل عولمة األسواق والتوجو العالمي واإلقميمي بالبيئة . وتحقيق احتياجات 

غبات العمالء والمجتمع من المنتجات الصناعية الصديقة لمبيئة والعيش في بيئة ور 
 نظيفة خالية من التموث والمخمفات الصناعية .
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  حذود الذراسة :

تتمحور الحدود الموضوعية لمدراسة حول الجوانب المرتبطة بأبعاد وعناصر مزيج التسويق 
البيئي في الشركات الصناعية فقط وبالتالي لم تتضمن األخضر وارتباطيا باإلدارة البيئية والتوجو 

الدراسة بعض الجوانب المتصمة باستراتيجيات وميام التسويق األخضر وتطبيقاتو غير الصناعية 
الحدود المكانية لمدراسة عمى  تقتصر فيما  ا ر الذؼ يخدم أىداف ىذه الدراسة .. إال بالقد

باعتبارىا اكبر وأشير المجموعات الصناعية في  مجموعة شركات ىائل سعيد انعم الصناعية .
اليمن وأكثرىا تنوعا وانتشارا في السوق اليمنية وتحكميا قيم وأىداف واستراتيجيات عامة في 
إطار اإلدارة العامة لمقطاع الصناعي في المجموعة في العديد من الجوانب منيا التوجو البيئي , 

 . كل شركة باإلضافة إلى قيم وأىداف واستراتيجيات 

وىى  م(  0210  اغسطسإلى    0211)سبتمبر تمثمت الحدود الزمنية لمدراسة بالفترة الزمنية و 
 الفترة التى تم فييا جمع بيانات الدراسة واعدادىا .

 

 :التعرٌفات اإلجرائٍة
 أوعممية: ممارسة األنشطة التسويقية ضمن التزام قوؼ بالمسؤولية البيئية  التسویق األخضر 

 ,Pride  &Ferrellير وتسعير وترويج منتجات ال تمحق أؼ ضرر بالبيئة  الطبيعية تطو 

2003) ) 

: بشكل عام, يمكن القول بأن المنتج األخضر ىو ذلك  السمع الصدیقة لمبيئة )السمع الخضراء(
المنتج الذؼ يستخدم المواد الصديقة لمبيئة )والتي يمكن أن تتحمل ذاتيا أو يعاد تدويرىا(, مع 

&  Prideضرورة متابعتو خالل مراحل دورة حياتو لضمان بقائو ضمن االلتزام البيئي . 
Ferrell, 2003) ) 
: اإلحساس بالمسؤولية البيئية وتبني أنماطًا سموكية صديقة لمبيئة ( مثل ترشيد  الوعي البيئي

 (0226)الصامدػ ,االستيالك والمحافظة عمى نظافة البيئة).

: تبني نمطًا استيالكيُا صديقًا لمبيئة (مثل االلتزام بشراء واستخدام  لمبيئة ثقافة استيالك صدیقة
السمع الصديقة لمبيئة والتي تستيمك الحد األدنى من الطاقة, واالبتعاد عن السمع المموثة لمبيئة 
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الصامدػ والمستنزفة لمواردىا. ويتعدػ األمر إلى إرشاد ونصح اآلخرين بتبني ىذا السموك)
,0226) 

 
 والذراسات السابقة : للذراسة  ثانٍا : االطار النظري

 مفيوم  التسویق األخضر :

 ىناك العديد من التعريفات لمتسويق األخضر منيا :

( لمتسويق األخضر بأنو "عممية نظامية متكاممة تيدف إلى   0227 , تعريف )البكرؼ و النورؼ 
 إلى طمب منتجات غير ضارة بالبيئة التأثير في تفضيالت الزبائن بصورة تدفعيم نحو التوجو

وتعديل عاداتيم االستيالكية بما ينسجم مع ذلك والعمل عمى تقديم منتجات ترضي ىذا التوجو 
, وحماية المستيمكين وتحقيق ىدف  تكون المحصمة النيائية ىي الحفاظ عمى البيئة بحيث
 لمشركة." الربحية

عممية تطوير وتسعير وترويج منتجات  ( بأنو "0223Pride,   &Ferrell) تعريف  كل من
 ال تمحق أؼ ضرر بالبيئة  الطبيعية "

نشاط تسويقي خاص بمنظمة معينة,  بأنو " أؼ(  Stanton, et al,1997ويعرفو البعض )
 " ييدف إلى خمق تأثير إيجابي أو إزالة التأثير السمبي لمنتج معين عمى البيئة 

باألنشطة  مع بعضيا البعض في تركيزىا عمى القيامومن الواضح أن كل ىذه التعاريف تنسجم 
 التسويقية ضمن التزام بيئي قوؼ وتوجو نحو تقديم سمع صديقة لمبيئة, والتأثير في سموكيات
المستيمكين وعاداتيم االستيالكية بما ينسجم مع ىذا التوجو, وبما ال يتعارض أيضا مع 

  الربحية لممنظمة. األىداف

اس يعتقدون أن التسويق األخضر يشير فقط إلى الترويج والتوعية ولألسف أن أغمبية الن
لممنتجات ذات الخصائص البيئية مثل المنتجات الخالية من الفوسفات والمواد الحافظة  .. 



 التوجه بالتسويق االخضر في الشركات الصناعية اليمنية    =======   د . خالد حسن الحريري

555 

 

والمنتجات التابعة إلعادة التدوير , في حين أن ىذا فقط جزء بسيط من مفيوم واسع وشامل 
لسمع االستيالكية والصناعية وحتى الخدمات مثل لمتسويق األخضر والذؼ أصبح يتضمن ا

المنتجعات والفنادق والقرػ السياحية التي يجب أن تمارس نشاطاتيا في إطار الحفاظ عمى البيئة 
 وحمايتيا .

"مجموعة واسعة من األنشطة التسويقية التي  بأنو  وبذلك يمكن لمباحث تعريف التسويق األخضر
منتجات ) سمع و خدمات ( تمبي احتياجات ورغبات العمالء دون تستيدف ابتكار وتطوير وتقديم 

 "أثير السمبي عمى البيئة الطبيعيةاإلضرار أو الت
 

 األبعاد االساسٍة للتسىٌق األخضر :
يعتقد الكثير من أنصار البيئة والمسوقين أن عمى منظمات األعمال أن تعمل عمى حماية البيئة 

المستيمكين والمجتمع من خال ل تبنييا وتنفيذىا لمعديد من  الطبيعية والمحافظة عمييا وحمايتو
األىداف واالستراتيجيات المتعمقة بالتسويق األخضر والتي تندرج تحت مجموعة من األبعاد 

 االساسية لمتسويق األخضر والمتمثمة في األتي :
&  ,Pride 0223),   ( 0226) سويدان , حداد ,                                 

Ferrell ) 
 

 :  إلغاء مفيوم النفایات أو تقميميا (1

تعد النفايات ومخمفات المصانع والعمميات اإلنتاجية مصدرا أساسيا لمتموث البيئي , الذؼ 
يرغب كل شخص منا تقريًبا في الحد منو , فمعظم التموث الذؼ ييدد صحة كوكبنا حالًيا 

, توفر  س ويرغبون فييا. فمثالً من منتجات يحتاجيا كثير من النا الحعيأتي, لسوء 
ولكنيا ُتنتج نسبة عالية من تموث اليواء في العالم. وتنتج  لألشخاصالسيارات الراحة بنقميا 

المصانع منتجات يستخدميا الناس, ويستمتعون بيا, ولكن العمميات الكيميائية في مقدورىا 
, ولكنيا  رة من األغذيةأن تسبب التموث. وتساعد المبيدات واألسمدة في نمو كميات كبي

 تسمم التربة ومجارؼ المياه.
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لقد تغير المفيوم التقميدؼ في التعامل مع النفايات ومخمفات الصناعة ضمن التسويق 
نتاج سمع بدون نفايات (أو بالحد األدنى)  األخضر , حيث أصبح التركيز عمى تصميم وا 

عمميات اإلنتاجية. أؼ أن الميم بدال من كيفية التخمص منيا, وذلك من خالل رفع كفاءة ال
 , بل كيف ننتج سمعا بدون نفايات ىو ليس ما يجب أن نفعمو بالنفايات

 
 :  إعادة تشكيل مفيوم المنتج (0

, بحيث يعتمد اإلنتاج بشكل كبير  يتمثل في مواكبة تكنولوجيا اإلنتاج لمفيوم االلتزام البيئي
األدنى منيا. فضال عن ضرورة تدوير  , واستيالك الحد عمى مواد خام غير ضارة بالبيئة

وخاصة المعمرة منيا, لتعود إلى   , المنتجات نفسيا بعد انتياء المستيمك من استخداميا
 مصنعيا بالنياية حيث يمكن تفكيكيا وا عادتيا إلى الصناعة مرة أخرػ ضمن حمقة مغمقة

 , فيعتمد عمى مواد خام صديقة لمبيئة وقابمة لمتدوير. أما التغميف

 

 : وضوح العالقة بين السعر والتكمفة (3
يجب أن يعكس سعر المنتج تكمفتو الحقيقية أو يكون قريبا منيا. وىذا يعني أن سعر 
السمعة )التكمفة الحقيقية عمى المستيمك( يجب أن يوازؼ القيمة التي يحصل عمييا من 

 السمعة, بما في ذلك القيمة المضافة الناجمة عن آون المنتج أخضر.

 

 : مرا مربحاأالتوجو البيئي جعل  (4
لقد أدركت العديد من المنظمات أن التوجو بالتسويق األخضر يشكل فرصة سوقية قد تمنح 
المنظمة ميزة تنافسية  في العصر الحديث  في ظل تنامي الوعي البيئي بين المستيمكين 

أن  وتحوليم التدريجي إلى مستيمكين خضر.  ومن مزايا ىذا التوجو االستراتيجي ىو
الييئات الرسمية والغير رسمية تروج لمتوجيات البيئية بشكل طبيعي ومستمر من خالل 
أجيزة اإلعالم المختمفة. وفي ذلك مساعدة ودعم مجاني من ىذه الجيات لجيود الترويج 
الخاصة بالمنظمات التي تتبنى منيج التسويق األخضر. وبالتالي سيكون ىذا التوجو أمرا 

لمدػ الطويل.  ومما يؤكد جدوػ التوجو نحو التسويق األخضر ىو مربحا, وخاصة في ا
تزايد وعي الناس نحو التيديدات الموجودة في البيئة التسويقية مثل : تناقص المواد األولية 
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في الطبيعة, وخاصة الغير قابمة لمتجديد. واالرتفاع المستمر في كمف الطاقة , وقرب 
قة الحالية, مع الحاجة لمبحث عن مصادر بديمة انتياء العمر االفتراضي لمصادر الطا

باإلضافة الى تزايد معدالت التموث البيئي, مما قد يشكل تدميرا لمبيئة الطبيعي ,وتغير دور 
الحكومات وزيادة وعييا البيئي, والمتمثل في سن القوانين والتشريعات لحماية البيئة, وتزايد 

 لجعميا مكانا آمنا لمعيش لنا ولألجيال القادمة.األصوات التي تنادؼ بالمحافظة عمى البيئة 

 
 العىاهل التً تذفع الشركات للتىجه حنى التسىٌق األخضر .

 

تتجو العديد من الشركات في العصر الحديث بقوة نحو تبني التسويق األخضر  لعدة 
(حسب ما يوضحو 5Cs عوامل  يمخصيا البعض في خمسة عوامل أساسية يكمف عمييا )

 الي : الشكل الت
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 (1شكل )
 عوامل توجو الشركات نحو التسويق األخضر

 
Source : Nigamananda Biswas , ( 2008 " )Green Marketing Approach: The 

New Survival Mantra of Business Organizations  " , JIS Management Vista, 

Vol. II, No. 2 ,July-December 2008 ,p5 

 ,(Nigamananda, 2008 )     ويمكن توضيح ىذه العوامل عمى النحو التالية :
(preeti,2010) 
 
 Competitive advantage الميزة التنافسية : -1

تسعى العديد من الشركات إلى تحقيق ميزة تنافسية في السوق ضد منافسييا في نفس 
خالل تصميم عممياتيا اإلنتاجية الصناعة من خالل تبنييا لمتسويق األخضر وذلك من 



 التوجه بالتسويق االخضر في الشركات الصناعية اليمنية    =======   د . خالد حسن الحريري

553 

 

وتوجيو أنشطتيا التسويقية وفقا الحتياجات ورغبات عمالئيا ومتطمباتيا وخصائص بيئتيا . 
 بالشكل الذؼ يفوق منافسييا في ىذا الجانب .

وقد أدركت العديد من الشركات العالمية في العصر الحديث أن االىتمام بالبيئة عامل ميم 
لسوق حيث أن الشركات الموجية بالبيئة أو التسويق األخضر تحقق في نجاح الشركات في ا

ميزة تنافسية مقارنة بالشركات الغير موجية بالبيئة , ومن أمثمة ىذه الشركات  ماكدونالد , 
 زيروكس , وغيرىا .

  
 Corporate social responsibilities المسئولية االجتماعية لمشركات : -0

(CSR) 
االجتماعية لمشركات عن مدػ التزام الشركات بالمسئولية عن أؼ أثار  يعبر مفيوم المسئولية

ألنشطتيا ومنتجاتيا تجاه عمالئيا وأطراف التعامل معيا  وأصحاب المصمحة في المجتمع 
بإالضافة إلى البيئة المحيطة بيا وااللتزام بالقوانين والتشريعات والمتطمبات المتعمقة بالبيئة 

 مع وحماية البيئة والحفاظ عمييا . واإلسيام في خدمة المجت
 النشاطات أصحاب التزام أنيا عمى لمشركات االجتماعية المسؤولية  الدولي البنك عرف وقد

 تحسين بيدف المحمي المجتمع مع العمل خالل من المستدامة التنمية في باإلسيام التجارية

  . واحد آن في التنمية ويخدم االقتصاد يخدم بأسموب الناس معيشة مستوػ 
 Country pressureضغوط الدولة أو المنطقة ) الحكومة (  -3

تضع العديد من الدول والحكومات قوانين وتشريعات متعمقة بالبيئة وحمايتيا والحفاظ عمييا 
جراءات عمى  منظمات األعمال تستيدف حماية البيئة والحد من التموث  وتفرض  قيود وا 

حماية المستيمكين من المنتجات الضارة وترشيد والتخمص من النفايات وباإلضافة إلى 
 . منتجات صديقة لمبيئة  سموكيم االستيالكي وتقدم أو صناعة

 Competitive pressureضغط المنافسة :  -4
تتجو العديد من الشركات نحو التسويق األخضر نتيجة لوجود شركات منافسة ليا في السوق 

تجاتيا , وبالتالي فإن ىذه الشركات تحاول تقميد تتبنى ىذا التوجو في عممياتيا وأنشطتيا ومن
 الشركات المنافسة في تبني التسويق األخضر حتى يمكنيا البقاء والنمو في السوق .
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 Cost or profit issues عامل التكمفة أو الربحية : -5

تعد التكمفة والربحية من القضايا أو العوامل التي األساسية التي تركز عمييا الشركات في 
عصر الحديث . ويمكن لمشركة تخفيض التكاليف وتحقيق ىامش ربح مناسب من خالل ال

تبنييا إلستراتيجيات التسويق األخضر . فعمى سبيل المثل يؤدؼ اىتمام الشركة بتوفير 
مكانية تصديرىا إلى أسواق خارجية تيتم  المنتجات الخضراء إلى زيادة إقبال العمالء عمييا وا 

 ئة مثل أسواق االتحاد األوروبي .بقضايا ومتطمبات البي

 املزٌج التسىٌقً األخضر

إن عناصر المزيج التسويقي األخضر ىي ذاتيا العناصر التقميدية إال أن ىناك بعض 
 االختالفات بينيما يمكن إيضاحيا من خالل الجدول التالي :

 ( 1دول ) ج

 األخضراوجو االختالف بين المزيج التسويقي التقميدؼ والمزيج التسويقي 

  

 المزیج األخضر المزیج التقميدي جوىر االختالف

مراعاة متطمبات البيئة والمجتمع عمى قدم المساواة  نمو المبيعات وزيادتيا اليدف
 مع ىدف النمو 

 الحفاظ عمييا واستخداميا بحرص تسخيرىا لصالح ىدف المبيعات الموارد المتاحة

ورغبات االستجابة لجميع حاجات  العالقة مع الزبون 
الزبائن دون األخذ بعين االعتبار 

 متطمبات البيئة 

توجيو الزبون وحمايتو من العادات االستيالكية 
 الخاطئة ذات اآلثار السمبية عمى البيئة والمجتمع 

 تكييفيا بما ينسجم مع حماية البيئة وتحقيق الربحية تسخيرىا لصالح ىدف الربحية  أدوات المزیج

 تنصب عمى التعاون مع األطراف األخرػ  نحو المنافسة الربحية  تنصب االستراتيجیات

 سوق مستيدف ومحدد بدقة وأبعاده ضيقة سوق شامل متسع جغرافيا السوق 
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دار الٌازوري  عمان :)"  التسوٌك األخضرالبكري , ثامر و ألنوري , أحمد نزار ,  "المصدر :  
 (38, ص:  7002للنشر والتوزٌع , 

ول أن التسويق األخضر يركز عمى البعد البيئي والمسؤولية االجتماعية في كل يتضح من الجد 
القرارات التسويقية المتعمقة بالمزيج التسويقي األخضر. ويمكن توضيح عناصر مزيج التسويق 

 األخضر عمى النحو التالي : 

  Productالمنتج األخضر   .1
ايير التي تيدف إلى حماية البيئة يعرف بأنو أؼ منتج ومصمم ومصنع وفقا لمجموعة من المع

وغالبية المنتجات  وتقميل إشراف المواد الطبيعية مع المحافظة عمى خصائص األداة األصمية.
:    التالية الخضراء  يجب أن تتسم بواحد أو أكثر من السمات الصحية أو البيئية

Nigamananda, 2010) ) 
   االنبعاث(تعزز نوعية اليواء النظيف )عادة من خالل خفض  
 دائمة وليا متطمبات صيانة منخفضة. 

 قابمة إلعادة التدوير وا عادة االستخدام . 

 مصنوعة باستخدام مواد من الطبيعية , والموارد المتجددة. 

  ال تحتوؼ عمى أؼ مواد المستنفدة لألوزون مثل غازات االحتباس الحرارؼ . 

  د والبيئة ال تحتوؼ عمى مركبات عالية السمية  او مواد تضر الفر. 

  ال تستنزف الموارد الطبيعية 

 قابمة لمتحمل . 

 

   Priceالتسعير األخضر .0
وىو تسعير المنتجات بما يتالءم مع المستيمكين الخضر. ولكن قد تحمل ىذه , األسعار بعض 
اإلضافات بسبب التكاليف اإلضافية الخاصة بجعل المنتج صالحا من الناحية البيئية ) تكاليف 

التعديل في األساليب اإلنتاجية( والسؤال الميم الذؼ قد يثار ىنا ىل  –وير البحث والتط
 العمالء قادرون وراغبون دائما في تحمل زيادة في السعر؟.
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لإللكترونيات من خالل الدراسات واألبحاث التي قامت بيا تبين ليا أن  PHILIPSشركة   
فق التعديالت البيئية التي تجرؼ عمى العمالء  مستعدين لتحمل الزيادة في السعر في حالة ترا

المنتج مع المنافع التقميدية لو بعبارة اخرػ أن يكو ن المنتج بنفس جودتو وخصائصو 
 المتعارف عمييا مع إضافة كونو سميما من الناحية البيئية .

 

 التوزيع األخضر : Placeالمكان  .3
ستيمكين من حيث سيولة استخدام منافذ توزيع تتعامل بالمنتجات الخضراء ومالئمة لمم

 tow-wayويعتمد  مدخل التسويق األخضر عمى نظام التوزيع ذو االتجاىين الوصول إلييا, 
مع ضمان التزام المنظمة بعممية في التسويق التقميدؼ  one wayالواحد   بدال من االتجاه

عممة إلى مكان إعادة المخمفات أو بقايا المواد المستىي العممية التي يتم بموجبيا التدوير )
ضمن المتطمبات وااللتزامات ( إنتاجيا لالستفادة منيا من خالل إعادة تصنيعيا أو بيعيا 

 البيئية. 

 

 Promotionالترویج األخضر :  .4

ويشمل كافة األنشطة الترويجية ضمن التوجو البيئي, مع التركيز عمى  الناحية اإلرشادية  
معمومات اإلرشادية بخصوص االستخدام اآلمن لممستيمكين من خالل الممصقات البيئية وال
ويمكن لمشركة أن تنقل توجياتيا أو صورتيا  .لممنتجات الخضراء )مثل اإلعالن األخضر(

البيئية إلى الزبائن مع نقل رسالتيا التسويقية الخاصة بالمنتجات أو الخدمات التي تقدميا عبر 
جانب البيئي بشكل ال ينسجم مع الواقع عممية الترويج. وىنا يجب عدم المبالغة في تقديم ال

الفعمي وبالتالي قد تفسر الرسالة الترويجية لمشركة بصورة خاطئة . ولتحقيق وسائل الترويج 
أىدافيا في التوعية البيئية وحتى يكون أثرىا إيجابيا في ميمتيا فإنو يتوجب أن تركز عمى 

تنمية الجوانب المعرفية البيئية  وتعزيز  الشمولية والتكامل فيما تقدمو  من خالل التركيز عمى :
 االتجاىات والقيم البيئية الصحيحة و السموك الفعمي البيئي .
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 : ISO  ) 04111التسویق األخضر والمواصفة )

ىي عبارة عن مجموعة متطمبات تيتم بتكوين نظام إدارة بيئية   ( 14222ISOالمواصفة )
مات تيدف أساسا إلى تدعيم عممية حماية البيئة يمكن تطبيقو في جميع أنواع وأحجام المنض

وضع التموث أو توازنو مع الحاجات االقتصادية واالجتماعية فضال عن تسييل عممية التطبيق 
من خالل جمع متطمبات المواصفة وتحديدىا بشكل متزامن ومراجعتيا بأؼ وقت.)عالم , 

0225) 

ديد أوجو التشابو و االختالف بينيما إن الغاية األساسية من عرض مفيوم المواصفة ىي لتح
)  .وبين مدخل التسويق األخضر فيناك العديد من التساؤالت التي تثار حول ىذا الموضوع 

 ( 0227البكرؼ والنورؼ : 

 وتمثل النقاط األساسية لتوضيح العالقة واالختالف بين الموضوعين:

إرضاء –ية البيئة مدخل التسويق األخضر ينطمق من ثالثة قواعد أساسية ىي:حما (1
 تحقيق ىدف الربحية في قواعد األساسية لممواصفة ىي حماية البيئة–الزبائن 

تطبيق مدخل التسويق األخضر اختيارؼ بينما تشترط المواصفة وجود تغيرات ىيكمية  (0
 أساسية لمتطبيق.

يرتكز مدخل التسويق األخضر عمى أساس اإلبداع التسويقي البيئي و بالتالي تعزيز  (3
افسة بينما تساىم المواصفة في رفع درجة البيروقراطية و بالتالي تقميل مستوػ المن

 اإلبداع.
صول إلى درجة متقدمة من يمكن تحقيق التكامل بين الموضوعين و بالتالي الو  (4

 .النجاح

تطبيق مدخل التسويق األخضر ال غموض فيو في حين تطبيق المواصفة يتطمب  (5
 يا المنظمةاستشارات وجيود خارجية حتى تتفيم
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 الدراسات السابقة : -2

 

استيدفت ىذه الدراسة تحديد مدػ قدرة   (, Andrea ,2010   &cavolynدراسة ) -
الشركات عمى تحقيق التوافق أو الربح بين أىدافيا االقتصادية في تعظيم األرباح وأىداف 

ي تتبعيا الشركات ومتطمبات البيئة , وتحميل االستراتيجيات المتعمقة بالتسويق األخضر الت
 لتحقيق ىذا التوافق وتمبية احتياجات ومتطمبات المستيمك . 

تحميل سموك  المستيمكين تجاه عينة مختارة من واستيدفت  ( ATiq . et al .2010دراسة ) -
العالمات التجارية ذات التوجو البيئي مقارنة بالعالمات التجارية التقميدية غير الموجو بالبيئة 

ويدية وأظيرت الدراسة أن ىنالك فجوه بين السياسات البيئية والواقع التطبيقي في السوق الس
لمشركات ذات التوجو البيئي وان المستيمكين أكثر اىتماما بالمنتجات أو العالمات التجارية ذات 

 التوجو البيئي

 وتناولت ىذه الدراسة تحديات التنمية المستدامة و (  Adriana , et al , 2009دراسة )  -
توجو الشركات الرومانية نحو التسويق األخضر , واستيدفت الدراسة بشكل أساسي تحميل 

مديرؼ  بعض الشركات الكبيرة والمتوسطة مفردة  من  128مكونو من   اتجاىات عينة
والصغيرة في رومانيا نحو ثالثة عناصر مختمفة بالتسويق األخضر . تشمل المنتجات الخضراء 

أو السموك االجتماعي لمبيئة والموائح والنظم الحكومية المتعمقة بالبيئة أو المستدامة والوعي 
 والتحديات المتعمقة بيذه العناصر والتي تؤثر عمى أنشطة ىذه الشركات .

التي تناولت التسويق األخضر كدخل حديث يعزز  (  Nigumanda .2008دراسة ) -
لسوق . وأنظمة الدراسة أن تبني فرصة منظمات األعمال اليندية في المنافسة والبقاء في ا

الشركات لمتسويق األخضر يمعب دورا ميما ومحوريا في حماية البيئة وتحقيق التنمية  
المستدامة . وأوصت الدراسة بضرورة إسيام الشركات والمنظمات ذات العالقة بالبيئة باليند في 

ت الخضراء لدػ المستيمكين تنمية وتعزيز الوعي البيئي والمواقف والسموك االستيالكي لممنتجا
 في اليند .

تجيد ابرز العوامل المؤثرة عمى السموك الشرائي واستيدفت  (  Kaman , 2008دراسة  ) -
لعينة من المستيمكين الشباب ) المراىقين ( في ىونج كونج لممنتجات الخضراء . وأظيرت 
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حو شراء المنتجات الدراسة أن تأثير المجتمع كان العامل األول في توجو المستيمكين ن
الخضراء ويميو التصور الذاتي لدػ ىؤالء الشباب ألىمية االىتمام بالبيئة صم المسئولية 

 االجتماعية لمنظمات األعمال والمجتمع في الحفاظ عمى البيئة .

تحديد مدػ تأثير المنظمات والجيات ذات العالقة واستيدفت   (  Jaima .2007دراسة  ) -
" في البيئة عمى استراتيجيات   stakeholderبأصحاب المصمحة " نو يعبر عبالبيئة أو ما 

التسويق األخضر في بعض الشركات االسبانية . وأظيرت الدراسة أن أصحاب المصمحة في 
البيئة يمعبون دور مؤثر في توجو المنظمات واألسواق نجو التسويق األخضر وتبني ىذه 

 ممارسة أنشطتيا .المنظمات إلستراتيجيات التسويق األخضر في 
واستيدفت ىذه الدراسة تقييم مدػ الوعي البيئي لدػ المستيمك  (2116دراسة ) الصامدي ,   -

مفردة من الطمبة  352العربي ومدػ تبنيو لقيم استيالك صديقة لمبيئة , وشممت عينة الدراسة 
ة الى نتائج الجامعيين عمى مستوػ درجة البكالوريوس في الجامعات العربية , وتوصمت الدراس

عديدة ابرزىا وجود احساس عالى بالمسؤلية تجاه البيئة لدػ عينة البحث تمثل فى جوانب 
متعددة مثل حرصيم عمى حماية البيئة وحث االخرين عمى ذلك , واحتراميم وتقديرىم لكل 

 الجيود اليادفة لممحافظة عمى البيئة .

حديد ابرز المشكالت  واستيدفت  ىذه الدراسة ت  (Mohammad,  2115دراسة ) -
مفردة  122المتعمقة بتطبيق التسويق األخضر فى بنجالدش من خالل استقصاء شمل 

باإلضافة الى اعتماد الدراسة عمى البيانات الثانوية والمقبالت الشخصية ,وتوصمت الدراسة الى  
ك ان منظمات االعمال فى بنجالدش مازالت حديثة عيد بتطبيق التسويق األخضر وان ىنا

 العديد من المشكالت المتعمقة بتطبيق ىذه المنظمات لمفيوم وابعاد التسويق األخضر ,و
الدراسة بضرورة تفعيل توجو منظمات االعمال فى بنجالدش  نحو التسويق االخضر  أوصت

خصوصا المنظمات العاممة فى حقل  الصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط , وتضمين  
 ضمن انشطة ىذه المنظمات وىيكميا التنظيمي   . انشطة التسويق األخضر

دراسة وتحميل العناصر المموثة لمبيئة واستيدفت  (2115دراسة ) خير الدين  وآخرون ,  -
مفردة من  022نتيجة الستخدام بعض المنتجات البترولية , وتمثمت عينة البحث فى عدد 

رػ  , وتشير أىم نتائج البحث إلى المترددين عمى محطات تموين وخدمة السيارات بالقاىرة الكب
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% فقط ىم الذين لدييم فكرة عن مفيوم التسويق األخضر لممنتجات البترولية, ونسبة 0أن نسبة 
% ترػ انو  85% من العينة ىم الذين يقدرون أىداف التسويق األخضر عامة ونسبة  10

 بيع منتجاتيا.يجب التدخل الحكومى إللزام المنظمات عمى تطبيق التسويق األخضر فى 

مقارنة مدػ تبني مفيوم واستيدفت  (Gurau and Ranchhod, 2115 دراسة.) -
التسويق األخضر بين ستة  منظمات بريطانية وأخرػ رومانية ليا نشاط تسويقي دولي, 
وأظيرت أىم النتائج أن المنظمات البريطانية تعتمد عمى ثقتيا القوية بأسماء الشيرة لدييا في 

ا الخضراء في األسواق الدولية, بينما تعتمد المنظمات الرومانية عمى وآالء بيع ترويج منتجاتي
 لترويج منتجاتيا الخضراء في أسواقيا الدولية .

اختبار مصداقية المنظمات في التزاميا واستيدفت  (Karna, et al, 2001دراسة ) -
الترويجية في وممارستيا لمتسويق األخضر عندما تستخدم اإلعالن األخضر في أنشطتيا 

فنمندا, أشارت النتائج إلى درجة عالية من المصداقية في ممارسة األنشطة التسويقية الصديقة 
لمبيئة. كما وحذرت الدراسة من خطورة ضعف ىذه المصداقية, حيث أنيا يمكن أن تؤدؼ إلى 

ثل فقدان ثقة المستيمكين بدعوػ اإلعالن األخضر, وعدم تصديق كل ما يمكن أن يقال في م
 "Green washingىذه اإلعالن, أو ما يصطمح عميو بالغسل األخضر"

يتضح من المراجعة األدبية لمدراسات السابقة أن ىنالك اتجاه عالمي نحو االىتمام بقضايا البيئة 
ولكن بدرجات متفاوتة وخاصة فيما يتعمق بمدػ  األعمال ,في االستراتيجية التسويقية لمنظمات 

لدفع سعرًا أعمى مقابل الحصول عمى سمع صديقة لمبيئة. كما أجمعت معظم  استعداد المستيمكين
األدبيات عمى ضرورة تبني منظمات األعمال لخطط وبرامج لزيادة الوعي البيئي لدػ 

بما في ذلك إزالة كل   العالمي ,المستيمكين وخمق ثقافة استيالك جديدة تنسجم مع التوجو البيئي 
ي كترجمة نية المستيمك لشراء السمع الخضراء إلى سموك استيال العوائق التي قد تحول دون 

واقعي. باإلضافة إلى التركيز عمى أىمية ربط فكرة االقتصاد والتوفير في الطاقة بمفيوم التسويق 
 األخضر في األنشطة الترويجية.
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 التوجو البيئي لمجموعة شركات ىائل سعيد انعم الصناعیة :ثالثا : 

م من خالل 1970ات ىائل سعيد انعم الصناعية نشاطيا مطمع العام بدأت مجموعة شرك
تأسيس خطين إنتاجين لمبسكويت و الحمويات في الشركة اليمنية لمصناعة والتجارة التي تعد أول 
شركة صناعية لمقطاع الخاص في اليمن يتوزع النشاط الصناعي لممجموعة في مجاالت مختمفة 

مويات , السمن والزيوت , الصابون ومساحيق الغسيل , األلبان البسكويت والح ومتنوعة أىميا :
والعصائر والبقوليات , اإلسفنج والبالستيك , المياه المعدنية , مواد التعبئة والتغميف , السجائر , 

 مستحضرات التجميل , زيوت السيارات , الدقيق والنخالة , األسمنت . 
دارية حديثة وتعتمد الشركات الصناعية لممجموعة كافة تك نولوجيا تصنيع متقدمة ونظم فنية وا 

وتؤمن ىذه الصناعات عمى المستوػ المحمي  دولة عالمية , 37 وتصدر منتجاتيا إلى أكثر من 
ممكية تامة لممجموعة وفي إطار مساىمة محدودة داخمية او  ذات  شركة ومجمع 14أكثر من 

كات و مجمعات إنتاجية. ) الموقع شر  9اإلقميمي والدولي  تمويل مشترك . وعمى المستوػ 
 (0211االلكتروني لممجموعة عمى شبكة االنترنت :

نتناول في ما يمي و بإيجاز مدػ التوجو البيئي لمجموعة شركات ىائل سعيد انعم الصناعية و 
من خالل ثالثة عناصر أساسية تشمل :  مدػ تضمين البعد المتعمق بالبيئة والمحافظة عمييا 

اتيجيات وميام الشركات وىيكميا التنظيمي  , ومدػ التزام الشركات الصناعية في أىداف واستر 
بنظام اإلدارة البيئية وأنظمة الجودة والسالمة والصحة المينية في منتجاتيا  –محل البحث  –

وعممياتيا اإلنتاجية والتسويقية )الشيادات والوثائق (, ونماذج عممية ألبرز أنشطة وفعاليات 
في مجال البيئة وحمايتيا والحفاظ عمييا .  –محل البحث  –ركات الصناعية ومساىمات الش

 *وذلك عمى النحو التالي :

 

                                                           
*

لنتائج هقابالث شخصيت  قام بها الباحث هع بعض القياداث اإلداراث تن إعذاد  هذا الجزء وفق  

بعض الىثائق والوطبىعاث  في الوجوىعت  وإطالع الباحث علىاثناء الذراست الويذانيت  العليا 

 الونشىرة الخاصت بالوجوىعت وشزكاتها الصناعيت  
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فیما يتعمق بمدى تضمين البعد البيئي واالىتمام بالبيئة ضمن رسالة و أىداف واستراتيجیات  -0
 وىیكميا التنظیمي :   –محل البحث  –وميام الشركات الصناعیة 

يد انعم الصناعية موضوع  البيئة والحفاظ عمييا  وحمايتيا  أىمية كبيرة تولي مجموعة ىائل سع
)مجموعة ىائل سعيد :  واستراتيجياتيا  المنشورة وذلك عمى النحو التالي  وأىدافيا أدبياتيافى 
 (  0229,انعم

  تشمل التزامات شركات المجموعة تجاه البيئة ما يمي: .أ 

 تنتج عن قد التي والمخاطر التموث من وحمايتيا المحيطة البيئة عمى بالحفاظ االلتزام 

 .المجموعة لشركات اإلنتاجي النشاط ممارسة

 التموث من عمييا والحفاظ العامة البيئة حماية جيود في المساىمة. 

 بيا العبث وعدم استغالليا وترشيد المتاحة الطبيعية لمموارد األمثل االستثمار. 

 والثروات الموارد عمى والحفاظ البيئي الوعي مستوػ  رفع في المساىمة 

 بالمياه منيا يتعمق ما خصوصا ككل المجتمع مستوػ  عمى الطبيعية. 

وفي سبيل تجسيد ىذا االلتزام تجاه البيئة حرصت المجموعة عمى تنفيذ العديد من الممارسات 
  ( 0229,)مجموعة ىائل سعيد انعم أبرزىا  :

 المينية والسالمة والصحة 14001 أيزو ئيةالبي السالمة مجال في الحديثة األنظمة تطبيق 

 استكممت التي الصناعي لممجموعة الشركات من العظمي الغالبية في(  18001 ىوساس)

 .عمى شياداتيا وحصمت األنظمة تمك تطبيق متطمبات جميعيا

 والسائمة باإلضافة منيا الصمبة الصناعية المخمفات لمعالجة حديثة محطات في االستثمار 

 مياه إلى وتحويميا والصرف الصحي التصنيع عن الناتجة العادمة المياه معالجة تمحطا إلى

 .المثمرة واألشجار غير الحدائق رؼ  في استخداميا إعادة تتم نقية
 عن الناتج واليواء والغبار األبخرة لتنقية حديثة فمترات إنشاء في ريال مميار من أكثر استثمار 

 . البيئة ويثتم عدم لضمان األسمنت صناعة نشاط
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 معدات متكامل من أسطول في واالستثمار الحرائق من لموقاية وحديثة متكاممة منظومة بناء 

 خدمة في عند الحاجة والمساىمة المجموعة شركات خدمة عمى تعمل المدني الدفاع

 نشوب عند المجتمع في واألماكن العامة الخاصة والمنشآت األسواق و األخرػ  الشركات

 .قابلم ودون  حرائق

 باإلضافة بالمواقع اإلنتاجية والمحيطة الداخمية البيئات إطار في الواسع التشجير سياسة تبني 

 .العامة واألماكن الرئيسية والحدائق الشوارع من عدد في التشجير مبادرات تبني إلى

 تدوير المخمفات مصنع منيا الصناعية شركاتيا إطار في لمبيئة صديقة مصانع إنشاء 

 استقبال يعمل عمى الذؼ والبالستيك اإلسفنج لصناعة الوطنية الشركة في يةالبالستيك

 واألدوات الصحي ومجارؼ الصرف أنابيب في تصنيعيا وا عادة العامة البيئة من المخمفات

 شركة في الورقية المخمفات ومصنع تدوير اآلدمي لالستخدام القابمة غير البالستيكية

 في واستخداميا الورقية المخمفات جمع يعمل عمى الذؼ ةالتعبئ ومواد المتنوعة الصناعات

 .التموث من العامة عمى البيئة حفاظا البيض أطباق صناعة

  واألمن قضايا البيئة حول التدريبية الدورات خالل من المتواصل والتثقيف المستمرة التوعية 

 التمقائي العمل عمى المجموعة وتدريبيم وموظفي لعمال المينية والصحة والسالمة الصناعي

 . الطوارغ  حاالت في

  رعاية من خالل المختصة والمؤسسات والجامعات المراكز مع البيئة وأنشطة برامج دعم 

 .البحثية العممية والدراسات والمؤتمرات التوعوية والفعاليات الندوات وتمويل

  عن يدر الناتجال من والحد المزارعين قبل من الجوفية المياه استيالك ترشيد في المساىمة 

 أكثر عمى وتعمييا لمرؼ الحديث بالسكو منظومة توفير خالل من وذلك التقميدية الرؼ  أنظمة

 .الجميورية محافظات مختمف في مزرعة 600 من
  إنشاء خالل المجتمع من في الجوفية المياه استنزاف من لمحد البديمة الموارد عن البحث 

 منيا الشركات حاجة البحر وتوفير مياه تحمية عمى تعمل المخاء في حديثة تحمية محطة

 عنيا أعمنت التي األخيرة المجموعة إلى مبادرة باإلضافة تعز مدينة في المياه لشحة نظرا

 من واب تعز مديني حاجة لتوفير المخاء مدينة في تحمية أخرػ  محطة إنشاء في والمتمثمة

 .الراىن الوقت في تعيشيا التي األزمة الخانقة ومعالجة المياه
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  لألمراض الناقمة واألوبئة والحشرات التموث مصادر مكافحة مجال في اجتماعية برامج تبني 

 . المجاورة والقرػ  اإلنتاجية بالبيئات واسعة تحيط مساحات عمى وذلك البميارسيا كالبعوض

 

ما یشير  –محل البحث  –تتضمن أىداف واستراتيجیات وميام بعض الشركات الصناعیة  .ب 
 مام ىذه الشركات بالبيئة في إطار المسؤولیة االجتماعیة ليذه الشركات مثل : إلى اىت

الشركة اليمنية لصناعة مواد التعبئة والتغميف ) إحدػ شركات المجموعة ( تشير  -
في الشركة   حماية البيئة والمحافظة عمييا وعمى سالمة العاممينضمن أىدافيا إلى 

وفي سبيل تحقيق ىذه يئية المالئمة لمعيش . تحسين وتطوير الظروف البوالعمل عمى 
 األىداف نفذت الشركة العديد من الممارسات واألنشطة المتصمة بالبيئة منيا :

  إعادة استخدام مخمفات التصنيع) المذيبات( وتدويرىا من جديد لمحد من آثارىا
 عمى البيئة . 

  بيذا معالجة المخمفات الصمبة بالحرق من خالل استخدام أفران خاصة
 الغرض. 

  إضافة وحدات الفمتره لتحويل الدخان األسود إلى دخان ابيض غير مضر
 بالبيئة. 

  استخدام رافعات الغاز عوضا عن رافعات الديزل لمتخمص من العادم الضار
 بالبيئة. 

  المشاركة في الحفاظ عمى طبقة األوزون والحد من تموث الجو بالغازات
 استخدام  الموارد البيئية )الماء والكيرباء ( . الحابسة لمحرارة من خالل ترشيد 

  0229-0227شجرة خالل األعوام  422غرس أكثر من. 
الشركة الوطنية لالسمنت تتمثل رسالتيا في تقديم أفضل منتجات االسمنت عمى  -

مستوػ السوق اليمني وااللتزام بتطبيق أعمى مواصفات الجودة العالمية في منتجاتيا 
المة المينية و البيئة الصحية باستخدام أحدث أساليب التشغيل وان تحافع عمى الس
ولكي تكون الشركة صديقة لمبيئة  فقد حرصت عمى تصميم  .وتكنولوجيا اإلنتاج 
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فات الخاصة بالبنك الحماية الكاممة لمبيئة وفق المواص المصنع بحيث تتوفر فيو
 .الدولي

 

إدارات أو أقسام أو وحدات   -محل البحث  –أنشأت العديد من الشركات الصناعیة  .ج 
: تحت مسميات مختمفة مثل  مختصة بالبيئة أو اإلدارة البيئیة ضمن ىیكميا التنظیمي 

 وحدة البيئة , اإلدارة البيئية .

بنظام اإلدارة البيئیة والسالمة  –محل البحث  –فیما يتعمق بمدى التزام الشركات الصناعیة   -0
 :عممیاتيا اإلنتاجیة والتسویقیة الصحیة والمينیة في منتجاتيا و 

عمى شيادات الجودة العالمية  في  المجموعة الصناعية شركات  العديد منحصول  تبين لمباحث 
(   EHS (  )ISO 14001 + OSHAS 18001مجال البيئة والسالمة الصحية والمينية ) 

 حسب ما يوضح الجدول التالي : وذلك 
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 (  0 جدول )

الحاصمة عمى شيادات الجودة  –محل البحث  -ناعیة الیمنیة  الشركات الص
 ( EHSمجال البيئة والسالمة )   فيالعالمیة  

(ISO 14001 + OSHAS 18001 ) 

تاريخ الحصول عمي  الشركة م
 الشيادات

 م0227-28-06 الشركة اليمنية لمصناعة والتجارة   1

 م0227-26-07 الشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون   0

 م0227-26-07 الشركة الوطنية لصناعة اإلسفنج والبالستيك   3

 م0227-23-5 شركة األلبان واألغذية الوطنية   4

 0228-23-26 شركة الصناعات المتنوعة ومواد التعبئة   5

 م0227-26-05 الشركة اليمنية لصناعة مواد التعبئة والتغميف   6

 م0227-26-06 الشركة المتحدة لمصناعة 7

 م0228-27-27 الشركة اليمنية لممطاحن و صوامع الغالل ) عدن (   8

 م0228-27-27 شركة العمم الصناعية   9

 م 0229-26-20 المحدودة   -الشركة اليمنية لصناعة الزيوت  12

 م0212-27-15 الشركة اليمنية لممطاحن وصوامع الغالل ) الحديدة ( 11

 م0211-1-13 مجمع حضرموت الصناعي   10

المصدر : اإلدارة العامة للرلابة الفنٌة , المطاع الصناعً , اإلدارة العامة لمجموعة شركات 
 م 7007هائل سعٌد انعم .

–محل البحث  –شركة من الشركات الصناعية اليمنية   10 أنيتضح من الجدول السابق 
(  وتشمل ىذه  EHS) مجال البيئة والسالمة   فيحصمت عمى شيادات الجودة العالمية  

% 75نسبتو  وتشكل ىذه الشركات ما ( ,  ISO 14001 + OSHAS 18001الشيادات )
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الشركات بنظام اإلدارة ىذه  أكثرمما يعني التزام شركات المجموعة الصناعية , من اجمالى  
سيا وفق الشروط والمعايير والمواصفات التي عمى أسا البيئية وضمان السالمة الصحية والمينية 

العديد من الشركات حصمت  باإلضافة إلى ذلك تمنح ىذه الشيادات لمشركات الصناعية . 
وخصوصا العاممة في صناعة المنتجات االستيالكية الغذائية عمى  –محل البحث  –الصناعية 

 شيادات السالمة الغذائية ...

ي قامت بيا الشركات فیما يتعمق باألنشطة والفعالیات والمساىمات المتصمة بالبيئة والت -3
فقد أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك العديد من األنشطة  –محل البحث  -الصناعیة الیمنیة  

أو ساىمت في  –محل البحث  –والفعاليات المتعمقة بالبيئة قامت بيا بعض الشركات الصناعية 
اليات عمى سبيل ( من ابرز ىذه األنشطة والفع0211 -0222تنظيميا ودعميا ماليا خالل الفترة )

 المثال :

   دعم ورعاية العديد من الفعاليات واألنشطة المدنية والرسمية ذات العالقة بمجال حماية البيئة
والمحافظة عمييا مثل رعاية المجموعة  لممسابقة العممية البيئة بعدن التي أقامتيا الجمعية 

 اية البيئة فرع عدن . اليمنية لمبيئة والتنمية المستدامة بعدن والييئة العامة لحم

 : المساىمة العممية في المؤتمرات وورش العمل والندوات العممية ذات العالقة بالبيئة  مثل 
( UNEPالتي نظميا مكتب ) 14221مشاركة المجموعة في ورشة اإلدارة البيئية " أيزو 

بازل  باتفاقيةوكذا المشاركة بأوراق عمل ومداخالت في الورشة اإلستراتيجية الوطنية لمتعريف 
العمل التى اقيمت بجامعة تعز في   م . ورعاية ورشة0223خالل النصف الثاني من العام 

تحت عنوان األثر البيئي لممبيدات الحشرية والزراعية عمى صحة  0228عام   4شير 
 اإلنسان.
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 :رابعا : هنهجٍة وإجراءات الذراسة 

 فروض الذراسة :

 مدػ صحة الفروض التالية : سعت ىذه  الدراسة الى اختبار

 الفرض األول :

مختمف أبعاد التسويق األخضر في الواقع  –محل البحث  –" ال تطبق الشركات الصناعية اليمنية 
العممي بدرجة مرتفعة من وجية نظر مفردات عينة البحث من القيادات اإلدارية والمتخصصة في 

 ىذه الشركات ."

 الفرض الثاني: 

داللة إحصائية بين متوسطات أراء مفردات عينة البحث من القيادات اإلدارية  ال توجد فروق ذات
حول مدػ تطبيق ىذه الشركات   –محل البحث  –والمتخصصة في الشركات الصناعية اليمنية 

لمختمف أبعاد التسويق األخضر تعزػ لبعض الخصائص اإلدارية والديموغرافية  لمفردات عينة 
 مل في الشركة , المؤىل العممي , الخبرة العممية  .البحث وتشمل  : مجال الع

 الفرض الثالث:

ال يختمف مدػ إدراك مفردات عينة البحث من القيادات اإلدارية والمتخصصة في الشركات 
ألىمية وفوائد التوجو بالتسويق األخضر في ىذه الشركات  –محل البحث  –الصناعية اليمنية 

اإلدارية والديموغرافية  لمفردات عينة البحث وتشمل   :  باختالف بعض المتغيرات  والخصائص
 مجال العمل في الشركة , المؤىل العممي , الخبرة العممية  .

 الفرض الرابع :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء مفردات عينة البحث من القيادات اإلدارية 
حول معوقات تطبيق ىذه الشركات   –البحث  محل –والمتخصصة في الشركات الصناعية اليمنية 
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لمختمف أبعاد التسويق األخضر تعزػ لبعض المتغيرات  والخصائص اإلدارية والديموغرافية  
 لمفردات عينة البحث وتشمل  : مجال العمل في الشركة , المؤىل العممي , الخبرة العممية  .

 جمتوع وعٍنة البحث:

ية اليمنية التابعة  لمجموعة شركات ىائل سعيد انعم يشمل مجتمع البحث الشركات الصناع
" شركة تتوزع في عدة محافظات يمنية وتمارس نشاطيا الصناعي في 16 الصناعية وعددىا "

البسكويت والحمويات , السمن والزيوت , الصابون ومساحيق الغسيل ,  عدة مجاالت أبرزىا :
يك , المياه المعدنية , مواد التعبئة والتغميف , األلبان والعصائر والبقوليات , اإلسفنج والبالست

ويوضح السجائر , مستحضرات التجميل , زيوت السيارات , الدقيق والنخالة , األسمنت . 
 الجدول التالي بيان بيذه الشركات التي تشكل مجتمع البحث .
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 الشركات الصناعیة الیمنیة محل البحث ) مجتمع البحث(( 3جدول ) 

 تاریخ التأسیس شركةال م

 1972 الشركة اليمنية لمصناعة والتجارة   1

 1975 الشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون   0

 1974 الشركة الوطنية لصناعة اإلسفنج والبالستيك   3

 1983 شركة األلبان واألغذية الوطنية   4

 1983 شركة الصناعات المتنوعة ومواد التعبئة   5

 1990 اليمنية لصناعة مواد التعبئة والتغميف  الشركة  6

 1984 الشركة المتحدة لمصناعة 7

 1997 الشركة اليمنية لممطاحن و صوامع الغالل ) عدن (   8

 1999 شركة العمم الصناعية   9

 1993 المحدودة   -الشركة اليمنية لصناعة الزيوت  12

 0225 لحديدة (الشركة اليمنية لممطاحن وصوامع الغالل ) ا 11

 1997 مجمع حضرموت الصناعي   10

 0226 شركة جوتن يمن لمدىانات المحدودة   13

 0226 الشركة الوطنية لالسمنت   14

 1979 شركة أروػ لصناعة المياه المعدنية   15

 1984 مصانع العربية السعيدة   16

 / http://www.hsagroup.com: موقع المجموعة عمى شبكة االنترنت  المصدر

وقد اختار الباحث ىذه الشركات  كمجتمع لمبحث نظرا لتنوع نشاطاتيا ومخرجاتيا الصناعية 
في السوق اليمنية وارتباطيا بأىداف استراتيحية محدده لمقطاع الصناعي ضمن الجيدة وسمعتيا 
العامة لمجموعة شركات ىائل سعيد انعم وسيولة الحصول عمى البيانات والمعمومات اإلدارة 
 .منيا 

http://www.hsagroup.com/ar/company_main.php?cpytype=1
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محل  –وتتضمن عينة البحث القيادات اإلدارية والمتخصصة في الشركات الصناعية  اليمنية 
وتشمل ىذه القيادات مديرؼ اإلدارات ورؤساء األقسام والوحدات ذات العالقات المباشرة  -البحث 
في ىذه  -محل البحث  -استراتيجيات وأبعاد التسويق األخضر في الشركات الصناعية  بتطبيق

الشركات وتتضمن ثالثة مجاالت عمل أساسية ىي ) اإلنتاج والجودة  ,التسويق والمبيعات 
(  مفردة تم اختيارىا بطريقة تحكمية لضمان   88,البيئة ( وبمغ عدد مفردات العينة )   

ت الالزمة المتعمقة بمختمف متغيرات الدراسة من ىذه المفردات  وبما يحقق الحصول عمى البيانا
 أىداف الدراسة .

ويوضح الجدول التالي خصائص عينة الدراسة  من القيادات اإلدارية المتخصصة في الشركات 
 حسب المتغيرات المستقمة محل الدراسة . –محل البحث  –الصناعية اليمنية 

 ( 4جدول رقم ) 

 فردات عينة الدراسة حسب متغيراتيا المستقمةتوزيع م
 

 النسبة المئویة % العدد الخصائص الفرعیة  الخصائص الرئیسیة 

 البيئة  مجاالت العمل في الشركة
 اإلنتاج والجودة

 التسويق والمبيعات

23 

43 

43 

25 

53 

55 

 211 88 االجمالى

 ثانوية عامة فأقل المؤىل العممي
 دبموم ما بعد الثانوية

 جامعي 
 عالي

4 

3 

45 

25 

 

4 

8 

34 

24 

 211 88 االجمالى

 الخبرة في مجال العمل
  
 

 سنوات 0اقل من 
 سنوات 4اقل من  -0من
 سنوات 6اقل من -4من 
 سنوات فأكثر  6

25 

43 

34 

23 

24 

44 

34 

33 

 211 88 االجمالى 
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 المصدر : من إعداد الباحث وفقا لقوائم االستبيان        
 دول السابق ما يمي :يتضح من الج

فيما يتعمق بتوزيع مفردات عينة البحث من القيادات اإلدارية المتخصصة في الشركات  -1
مجاالت العمل  ذات العالقة المباشرة بتطبيق ابعاد  التسويق  –محل البحث  –الصناعية 

 , البيئة ( يتضح األخضر في ىذه الشركات وىي ) التسويق والمبيعات , اإلنتاج والجودة
% من اجمالى مفردات العينة من القيادات اإلدارية 66من الجدول السابق أن ما نسبتو 

والمتخصصة تعمل في إدارات وأقسام ووحدات متخصصة بالتسويق والمبيعات واإلنتاج 
وىذا والجودة فيما تمثل نسبة القيادات العاممة فى أقسام ووحدات مختصة بالبيئة نسبة قميمة 

محل  –ارات واألقسام والوحدات المختصة بالبيئة في الشركات الصناعية يعود الى قمة اإلد
   -البحث 

فيما يتعمق بتوزيع مفردات عينة البحث  حسب المؤىل العممي يتضح من الجدول أن معظم  -0
% من اجمالى  89مفردات العينة ىم من حممة الشيادات العميا الجامعي والعميا بنسة 

سبة إفراد العينة من حممة الشيادات الثانوية والدبموم بعد مفردات العينة  فيما بمغت ن
 -% فقط من اجمالى مفردات العينة  وىذا يعني حرص الشركات الصناعية  11الثانوية  

عمى رفد إداراتيا المتوسطة بالكوادر متخصصة ومؤىمة تأىيال عمميا مناسبا  –محل البحث 
االضافة الى زيادة أىمية آراء مفردات ىذه يمما يحقق لتمك الشركات ميزة في ىذا الجانب 

 . العينة حول متغيرات الدراسة
.فيما يتعمق بتوزيع  مفردات عينة البحث حسب الخبرة الوظيفية تشير بيانات الجدول  -3

% من مفردات العينة يمتمكون خبرة تراكمية من سنتين  فأكثر في 84السابق  إلى أن 
محل  -مما يدل عمى أن الشركات الصناعية   مجاالت  العمل المختمفة المناطة بيم

 تحرص عمى اكساب قياداتيا االدارية الخبرة الكافية في مجال العمل . –البحث 
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 :الدراسة أداة

أساسية لجمع البيانات األولية  من مفردات عينة البحث  وقد    كأداة االستبيان  الباحث استخدم
( 0226الدراسات السابقة ومنيا دراسة )الصامدؼ,  لبعض تم إعداد قائمة االستبيان  استنادا

( Gurau and Ranchhod, 2005)و دراسة   (Karna et al, 2001)ودراسة : 
باإلضافة الى نتائج  المقابالت الشخصية التي قام بيا الباحث مع بعض القيادات اإلدارية العميا 

 النظرؼ  األدب وتنفيذىا , ومسحفي بعض الشركات الصناعية اليمنية قبل إعداد أداة الدراسة 
 . المتعمق بموضوع الدراسة 

 : جزأين أساسيين  من الدراسة أداة تكونت وقد

 لمفردات العينة . الديموغرافية البيانات المتعمقة بالخصائص اإلدارية و وتضمن : األول الجزء
(, المؤىل  لبيئة) اإلنتاج والجودة , التسويق والمبيعات , امجال العمل في الشركة  : وتشمل
سنتين إلى اقل  اقل من سنتين , الخبرة العممیة  )أساسي , ثانوؼ, جامعي , عالي ( , العممي )

 سنوات فأكثر (  6سنوات ,  6سنوات , أربع إلى اقل من  4من 

ويتضمن مجموعة من العبارات المتعمقة  بفرضيات الدراسة والتي  تستيدف   :الثاني الجزء
الشركات الصناعية محل البحث لمختمف أبعاد التوجو التسويقي من وجية معرفة مدػ تطبيق 

نظر مفردات عينة البحث , ومدػ إدراكيم ألىمية وفوائد توجو الشركات الصناعية اليمنية 
الصناعية اليمنية بالتسويق األخضر , وابرز معوقات التوجو بالتسويق األخضر في الشركات 

 .من وجية نظرىم 

 :األداة صدق

األعمال  إدارة التسويق و  في المختصين المحكمين من مجموعة عمى الدراسة أداة عرض تم
 الدراسة أداة عبارات في الرأؼ إبداء المحكمين من طمب وقد , الدكتوراه حممة من واإلحصاء ,

 أىمية عمى بالموافقة إما فيو, ُوضعت الذؼ لممجال مناسبتيا ومدػ , العبارات صياغة حيث من
عرض قائمة أىميتيا ومناسبتيا لممجال ,  كما تم  لعدم حذفيا أو صياغتيا تعديل أو رة العبا
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 -االستبيان  عمى عينة مصغرة من القيادات اإلدارية المتخصصة في الشركات الصناعية  
مفردة  لتحديد مدػ وضوح فقرات االستبيان وسيولة فيم  15بمغ حجميا  –محل البحث 

رات . وقد تم االستفادة من آراء ىؤالء المحكمين والقيادات اإلدارية في المستقصي منو ليذه الفق
 إجراء تعديالت في قائمة االستبيان قبل توزيعيا بشكل نيائي عمى مفردات عينة البحث .

 معامل  باستخدام ولمعرفة مدػ ثبات أداة الدراسة  تم إجراء اختبار الثبات لمقائمة قبل توزيعيا
 الثبات ( معامالت 0الجدول التالي ) جدول   ( ويبين ( Cronbach’s Alpha  ألفا  كرونباخ

 . ومجاالتيا الدراسة ألداة

 (5 ) جدول

 ومجاالتيا الدراسة ألداة الثبات معامالت

   ألفا  معامل الثبات كرونباخ عدد الفقرات المجال

 2.94 02 ابعاد التوجو بالتسويق األخضر

األخضر لمشركة أىمية وفوائد التوجو بالتسويق 
 والعمالء والمجتمع

00 2.81 

 2.85 14 معوقات التوجو بالتسويق األخضر

 2.87 56 المجال ككل
 

 2.94 -  2.81بين )  تراوحت االستبيان  لمجاالت الثبات مالتاأن مع (0 )الجدول  من يتضح
حية ىذه القائمة وىي قيمة مقبولة عمميا مما يعني صال 2.87( في حين بمغ الثبات الكمي لمقائمة 

  .لمتحميل
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 :الدراسة إجراءات

 :اآلتیة الخطوات وفق الدراسة ىذه إجراء تم  

قام الباحث بإجراء مقابالت شخصية متعمقة مع بعض القيادات اإلدارية العميا في الشركات   -
وفق إطار محدد لممقابالت تضمن مجموعة من األسئمة  –محل البحث  –الصناعية اليمنية 

توحة التي استيدفت الباحث من خالليا تحديد الصورة العامة لمدػ  التوجو البيئي في المف
من خالل بعض المؤشرات والوثائق واألنشطة المتصمة  –محل البحث  –الشركات الصناعية 

 , وتحديد متغيرات الدراسة  وأىدافيا ومجتمع وعينة الدراسة.  بيذا الجانب

 .لنيائيةا بصورتيا الدراسة أداة إعداد -

 .الدراسة عينة مفردات  تحديد -

 ,من خالل فريق متخصص بجمع البيانات  الدراسة عينة عمى األداة بتوزيع الباحث قام -
استمارتين   استبعاد استمارة وتم 92  استرجاع وتم استمارة , 95  توزيع تم حيث , واسترجاعيا

 عينة شكمت التي وىي لمتحميل  صالحة استمارة   88وبقى   عمييا اإلجابة اكتمال لعدم
 %95. وبمفت نسبة الردود عمى القائمة الدراسة

 لمعموم اإلحصائية الرزمة باستخدام إحصائيا ومعالجتياااللي  الحاسب إلى البيانات إدخال -
 ( (SPSS .v.17 االجتماعية

 التوصيات حواقترا السابقة, الدراسات مع ومقارنتيا ومناقشتيا, وتحميميا النتائج استخراج -
 .المناسبة

 متغيرات الدراسة وقیاسيا :

 تضمنت الدراسة المتغيرات التالية :
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: تشمل الخصائص أو المتغيرات اإلدارية ) الوظيفية ( لمفردات عينة  المتغيرات المستقمة -
 البحث  وىي :

 وتم قياس ىذا المتغير من خالل ثالثة مجال العمل لمفردات العينة في الشركة :
مل أساسية, تشمل اإلدارات واألقسام  والوحدات ذات العالقة المباشرة  مجاالت ع

بتطبيق أبعاد  التسويق األخضر والتي تعمل فييا مفردات العينة في الشركات الصناعية  
 محل البحث وىى  )اإلنتاج والجودة , التسويق والمبيعات  , البيئة(

  وتم قياسيا من خالل البدائل  العينةالخبرة العممیة  او الوظیفیة  المتراكمة لمفردات :
األربعة  التالية) اقل من سنتين , من سنتين الى اقل من أربع سنوات , من أربع سنوات 

 سنوات فأكثر (6سنوات ,  6الى اقل من 
 : وتم قياسو من خالل البدائل األربعة  التالية ) أساسي  المؤىل العممي لمفردات العينة

 ( , ثانوؼ , جامعي , عالي

وتضمن ىذا المتغير واقع توجو الشركة بالتسويق األخضر وتم قياس ىذا المتغير التابع :  -
 : ور تضمنتيا عبارات قائمة االستبيان وىياحمالمتغير من خالل ثالثة 

مدػ تطبيق الشركة ألبعاد التسويق األخضر األربعة  من وجية نظر مفردات المحور األول : 
 العينة وتشمل ىذه األبعاد:

 ( في 6-1البعد الخاص  بإلغاء مفيوم النفايات او تقميميا وتم قياسو من خالل العبارات )
 قائمة االستبيان

 ( في 11-7البعد الخاص  إعادة تشكيل مفيوم المنتج  وتم قياسو من خالل العبارات )
 قائمة االستبيان

  10العبارات )البعد الخاص  بوضوح العالقة بين السعر والتكمفة  وتم قياسو من خالل- 
 ( في قائمة االستبيان14
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  بدعم إدارة الشركة لمتوجو البيئي وجعمو امرا مربحا  وتم قياسو من خالل البعد الخاص
 ( في قائمة االستبيان02-15العبارات )

حداد  يدان ,) سو وقد استند الباحث في تحديد ىذه األبعاد والعبارات المتعمقة بقياسيا إلى دراسة كل من 
,0226 ), 

 Pride,2003)  &Ferrell  ) ,(Gurau and Ranchhod ,0225) 

مدػ إدراك مفردات العينة ألىمية وفوائد التوجو بالتسويق األخضر في الشركات المحور الثاني : 
عبارة  في قائمة االستبيان  00الصناعية اليمنية محل البحث , وتم قياس ىذا الجانب من خالل 

. 

وقات التوجو بالتسويق األخضر في الشركات الصناعية اليمنية محل ابرز معالمحور الثالث : 
عبارة  في قائمة  14البحث من وجية نظر مفردات العينة , وتم قياس ىذا الجانب من خالل 

 .االستبيان

وقد استخدم الباحث في قياس آراء مفردات عينة البحث  حول ما تتضمنو عبارات االستبيان 
عمى  Likert Scale Five Pointالسابقة مقياس ليكارت الخماسي  المتعمقة بمختمف المحاور

= محايد  ,  3= غير موافق , الدرجة  0= غير موافق إطالقا,الدرجة  1الدرجة النحو التالي : )
 = موافق بشدة ( 5= موافق ,الدرجة  4الدرجة 

ات عينة الدراسة عمى وعند عممية التحميل لمبيانات المجمعة تم تقييم المتوسطات الحسابية إلجاب
(  5 -3.6( متوسطة , ) 3.6اقل من  -0.8( ضعيفة , )0.8اقل من-1) النحو التالي:

 مرتفعة
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 المعالجات اإلحصائیة :
دخال ترميزىا جرػ  العينة أفراد إجابات تفريغ بعد  تمت ثم الحاسوب باستخدام البيانات وا 

 ومن (SPSS)االجتماعية لمعموم اإلحصائية الرزمة برنامج باستخدام إحصائيا معالجة البيانات
 :المستخدمة اإلحصائية  المعالجات

 مكانية الدراسة أداة ثبات اختبار مرة  الدراسة إجراء تم لو فيما مقارنة نتائج عمى الحصول وا 
 ذلك من التأكد تم حيث  األولى, لمدراسة مشابية ظروف في األداة نفس باستخدام أخرػ 
 Cronbach's Coefficientالفا ) كرونباخ اختبار خالل ومن يةاالعتماد خالل قياس من

Alpha  ) ككل. الدراسة ومتغيرات األداة لفقرات االتساق درجةلقياس 

 المعيارية واالنحرافات الحسابية أساليب التحميل الوصفي كالنسب المئوية والمتوسطات 
 الدراسة. عينة أفراد واتجاىات إجابات لبيان

  اختبارOne Sample T-test   الختبار الفرضية المتعمقة  بتقييمات مفردات العينة لمدػ
 تطبيق الشركات الصناعية اليمنية محل البحث ألبعاد التسويق األخضر .

 األحادؼ   التباين تحميلOne-Way ANOVA متوسطات بين الفروق  داللة لتحديد 
 العينة  حول متغيرات الدراسة  أفراد استجابات

 ممقارنة البعديةاختبار شيفيو ل Scheffe Post Hoc Test  في  لمعرفة مصدر الفروق
 المتغيرات اإلدارية والديموغرافية محل الدراسة 

 واختبار فروض الدراسة :  لالستبیانخامسا : التحميل الوصفي 

الوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ , وتشمل نتناول في ىذا الجزء نتائج التحميل الوصفي  
بإالضافة إلى نتائج اختبار فروض , ردات عينة البحث  عمى أسئمة االستبيان إلجابات مف

الدراسة المتعمقة بمدػ تطبيق الشركات الصناعية محل البحث لمختمف أبعاد التسويق األخضر 
ومدػ إدراك مفردات العينة ألىمية وفوائد التوجو بالتسويق , من وجية نظر عينة البحث 

لتوجو بالتسويق األخضر في الشركات الصناعية اليمنية من وجية وابرز معوقات ا, األخضر 
 نظر مفردات عينة البحث وذلك عمى النحو التالي  :
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 ألبعاد التسویق األخضر  –محل البحث  –مدى تطبيق الشركات الصناعیة  -0
كات الصناعية فيما يمي نتائج التحميل اإلحصائي الوصفي إلجابات مفردات عينة البحث حول مدػ تطبيق الشر 

اليمنية لمختمف أبعاد التسويق األخضر , ونتائج اختبار ومدػ صحة الفرضين األول والثاني من فروض الدراسة 
 المتعمقة بيذا الجانب :

 
 البعد األول : إلغاء مفيوم النفایات او تقميميا :-

آلراء مفردات عينة البحث من الوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ  -(  6جدول رقم ) -يبين الجدول التالي  
لمبعد تطبيق ىذه الشركات حول مدؼ  –محل البحث  –القيادات اإلدارية والمتخصصة في الشركات الصناعية  

 المتعمق بإلغاء مفيوم النفايات.التسويق األخضر  األول من أبعاد

 (  6جدول )

لمبعد ق الشركات الصناعیة محل البحث الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألراء عينة البحث حول مدى تطبي
 المتعمق بإلغاء مفيوم النفایات.التسویق األخضر  األول من أبعاد

 فقرات البعد األول المتعمق بإلغاء مفيوم النفایات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

 درجة )التقيیم( *

 مرتفعة 2.37 4336 تتخمص الشركة من النفايات ومخمفات التصنيع بشكل فعال 

تستخدم الشركة أساليب إنتاجية تكنولوجية متطورة تؤدؼ إلى تقميل 
 النفايات والفاقد إلى الحد األدنى 

 مرتفعة 2.56 4340

 مرتفعة 2.91 4337 تستخدم الشركة أجيزة حديثة في معالجة النفايات ومخمفات التصنيع 

 مرتفعة 2.43 4333 تقوم الشركة بإعادة تدوير النفايات ومخمفات التصنيع

 مرتفعة 2.57 4332 تنتج الشركة سمع بدون نفايات

 مرتفعة 2.32 4318 تنتج الشركة سمع بنفايات ومخمفات قابمة لمتدوير 

 ( مرتفعة 5 -3.6( متوسطة , ) 3.6اقل من  -0.8( ضعيفة , )0.8اقل من-1*)
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نة عمى الفقرات المتعمقة يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات مفردات العي
لمبعد األول من أبعاد التسويق  –محل البحث  –بمدؼ تطبيق الشركات الصناعية اليمنية 

( 0( أعالىا لمفقرة ) 4.13  -  4.40, تراوحت بين)    بإلغاء مفيوم النفاياتاألخضر المتعمق 
فايات والفاقد إلى الحد تستخدم الشركة أساليب إنتاجية تكنولوجية متطورة تؤدؼ إلى تقميل الن" 

 تنتج الشركة سمع بنفايات ومخمفات قابمة لمتدوير"  ( "6" بينما كانت أدناىا لمفقرة ) األدنى

 :إعادة تشكيل مفيوم المنتجالبعد الثاني  :  -

آلراء مفردات لوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ ا -(  7جدول رقم) -يبين الجدول التالي  
حول  –محل البحث  –ات اإلدارية والمتخصصة في الشركات الصناعية  عينة البحث من القياد

بإعادة تشكيل مفيوم المتعمق التسويق األخضر  لمبعد الثاني من أبعادتطبيق ىذه الشركات مدؼ 
 .المنتج

(الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألراء عينة البحث حول مدى تطبيق الشركات الصناعیة  7جدول ) 
 .إعادة تشكيل مفيوم المنتجالمتعمق بالتسویق األخضر  لمبعد الثاني من أبعادمحل البحث 

 بإعادة تشكيل مفيوم المنتجفقرات البعد الثاني المتعمق 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

درجة )التقيیم( 
 التطبيق*

 مرتفعة 2.59 4330 تعتمد الشركة عمى مواد خام غير مضرة بالبيئة

 مرتفعة 2.48 4307 الحد األدنى من المواد الخام المؤثرة عمى البيئة  تستخدم الشركة

 مرتفعة 2.30 4305 منتجات الشركة قابمة إلعادة االستخدام )تدوير نفسيا( بعد استيالكيا

 مرتفعة 2.49 4321 تستخدم الشركة عبوات وأغمفة لمنتجاتيا قابمة لمتدوير

 مرتفعة 2.00 4300 والغالف مواد غير مضرة بالبيئة المواد الخام الداخمة في صناعة العبوة 
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 ( مرتفعة 5 -3.6( متوسطة , ) 3.6اقل من  -0.8( ضعيفة , )0.8اقل من-1*)
 

يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات مفردات العينة عمى الفقرات المتعمقة 
مبعد الثاني من أبعاد التسويق ل –محل البحث  –بمدؼ تطبيق الشركات الصناعية اليمنية 

( أعالىا لمفقرة  4.30  -  4.21, تراوحت بين)  بإعادة تشكيل مفيوم المنتجاألخضر المتعمق 
( " تستخدم 4تعتمد الشركة عمى مواد خام غير مضرة بالبيئة " بينما كانت أدناىا لمفقرة ) ( " 1)

 الشركة عبوات وأغمفة لمنتجاتيا قابمة لمتدوير " 

 :وضوح العالقة بين السعر والتكمفةالثالث  البعد -

آلراء مفردات الوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ   -( 8)جدول رقم  -يبين الجدول التالي   
حول  –محل البحث  –عينة البحث من القيادات اإلدارية والمتخصصة في الشركات الصناعية  

المتعمق بوضوح العالقة بين يق األخضر التسو  لمبعد الثالث من أبعادتطبيق ىذه الشركات مدؼ 
 السعر والتكمفة.

 ( 8جدول ) 

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألراء عينة البحث حول مدى تطبيق الشركات الصناعیة محل البحث 
 المتعمق بوضوح العالقة بين السعر والتكمفة.التسویق األخضر  لمبعد الثالث من أبعاد

 الوسط الحسابي عمق بوضوح العالقة بين السعر والتكمفةفقرات البعد الثالث المت
االنحراف 
 المعیاري 

درجة 
)التقيیم( 
 التطبيق*

 مرتفعة 2.77 4316 تعكس أسعار منتجات الشركة في السوق تكمفتيا الحقيقية 

 مرتفعة 2.11 3375 أسعار منتجات الشركة توازؼ القيمة التي يحصل عمييا المستيمك فقط

الشركة توازؼ القيمة التي يحصل عمييا المستيمك بما في ذلك  أسعار منتجات
 القيمة الناجمة عن كون المنتج اخضر

 مرتفعة 2.49 4321
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 ( مرتفعة 5 -3.6( متوسطة , ) 3.6اقل من  -0.8( ضعيفة , )0.8اقل من-1*)
 

قرات المتعمقة يتضح من الجدول السابق ان المتوسطات الحسابية إلجابات مفردات العينة عمى الف
لمبعد الثالث من أبعاد التسويق  –محل البحث  –بمدؼ تطبيق الشركات الصناعية اليمنية 

( اعالىا  4.16  -  3.75, تراوحت بين)  بوضوح العالقة بين السعر والتكمفةاألخضر المتعمق 
أدناىا لمفقرة ) تعكس أسعار منتجات الشركة في السوق تكمفتيا الحقيقية " بينما كانت ( " 1لمفقرة )

 ( " أسعار منتجات الشركة توازؼ القيمة التي يحصل عمييا المستيمك فقط " 0

 :دعم إدارة الشركة التوجو البيئيالبعد الرابع :  -

آلراء مفردات عينة الوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ   - (9) جدول رقم-يبين الجدول التالي 
حول مدؼ  –محل البحث  –في الشركات الصناعية   البحث من القيادات اإلدارية والمتخصصة

المتعمق بدعم إدارة الشركة التوجو التسويق األخضر  لمبعد الرابع من أبعادتطبيق ىذه الشركات 
 البيئي.
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 ( 9جدول ) 

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألراء عينة البحث حول مدى تطبيق الشركات 
المتعمق بدعم إدارة التسویق األخضر  لرابع  من أبعادلمبعد االصناعیة محل البحث 

 الشركة التوجو البيئي.

فقرات البعد الرابع المتعمق بدعم اإلدارة في الشركة لمتوجو 
 البيئي

 الوسط الحسابي
االنحراف 
 المعیاري 

درجة )التقيیم( 
 التطبيق*

 مرتفعة 2.57 4356 تركز الشركة في إستراتيجياتيا وأىدافيا عمى التوجو البيئي

تدرك اإلدارة العميا في الشركة أىمية وفوائد التوجو البيئي 
 )بالتسويق األخضر (

 مرتفعة 2.63 4341

توجد أدارة أو وحدة متخصصة بالبيئة صمن  الييكل 
 التنظيمي لمشركة

 مرتفعة 2.86 4347

تعمل إدارة الشركة عمى تنمية وتعزيز الوعي البيئي لدػ 
 العاممين فييا

 مرتفعة 2.53 4304

تعمل إدارة الشركة عمى تنمية وتعزيز الوعي البيئي لدػ 
 عمالئيا 

 مرتفعة 2.16 4317

تعمل إدارة الشركة عمى تنمية وتعزيز الوعي البيئي في 
 المجتمع والبيئة المحيطة بيا .

 مرتفعة 2.73 4314

 عة( مرتف 5 -3.6( متوسطة , ) 3.6اقل من  -0.8( ضعيفة , )0.8اقل من-1*)
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يتضح من الجدول السابق ان المتوسطات الحسابية إلجابات مفردات العينة عمى الفقرات المتعمقة 
لمبعد الرابع من أبعاد التسويق  –محل البحث  –بمدؼ تطبيق الشركات الصناعية اليمنية 

( أعالىا  4.56  -  4.14, تراوحت بين)  بدعم إدارة الشركة التوجو البيئياألخضر المتعمق 
تركز الشركة في إستراتيجياتيا وأىدافيا عمى التوجو البيئي " بينما كانت أدناىا لمفقرة ( " 1مفقرة )ل
 ( " تعمل إدارة الشركة عمى تنمية وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع والبيئة المحيطة بيا " 6) 

 نص عمى :والختبار مدػ صحة الفرض االول من فروض الدراسة المتعمق بيذا الجانب والذؼ ي

مختمف أبعاد التسويق األخضر في  –محل البحث  –"ال تطبق الشركات الصناعية اليمنية 
الواقع العممي بدرجة مرتفعة من وجية نظر مفردات عينة البحث من القيادات اإلدارية 

  One Sample T-testوالمتخصصة في ىذه الشركات ." اعتمد الباحث عمى اختبار 
 (  نتائج ىذا االختبار :12)  رقم ويوضح الجدول 

 

 (  12جدول )

 عمى جميع  أبعاد التسويق األخضر والمجال ككل  One Sample T-testنتائج تطبيق اختبار 

 الرقم
 أبعاد التسویق األخضر

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

درجة  الرتبة
 التقيیم

T  درجات
 الحریة

الداللة 
 اإلحصائیة

 2.22 87 17.3 مرتفعة 1 2.57 4305 أو تقميمياإلغاء مفيوم النفایات  0

 2.22 87 13.3 مرتفعة 3 2.60 4300 إعادة تشكيل مفيوم المنتج 2
 

وضوح العالقة بين السعر  3
 والتكمفة

 2.22 87 11.3 مرتفعة 4 2.35 4320

 2.22 87 14.5 مرتفعة 0 2.03 4303 دعم إدارة الشركة التوجو البيئي  4

 2.22 87 15.8 مرتفعة  2.09 4.02 المجال الكمي
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يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لتطبيق أبعاد التسويق األخضر في الشركات 
بإلغاء مفيوم المتعمق  االول( أعالىا لمبعد 4334  - 4320الصناعية محل البحث تراوحت بين )

المتعمق  الرابع,  يميو البعد ( ودرجة تقييم مرتفعة 4.34بمتوسط حسابي ) النفايات أو تقميميا
بوضوح . بينما كان أدنى متوسط حسابي لمبعد الثالث المتعمق دعم إدارة الشركة التوجو البيئيب

( وبدرجة تقييم  4.20حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذا العد )   العالقة بين السعر والتكمفة
 مرتفعة .

( وىي قيم دالة  17.3 -11.3بين )لمختمف أبعاد التسويق األخضر  Tبينما تراوحت قيم 
بإلغاء مفيوم لمبعد المتعمق ( حيث كان أعالىا  α = )2.25إحصائيا عند مستوػ الداللة 

   Tوأدناىا لمبعد المتعمق بوضوح العالقة بين السعر والتكمفة   وبمغت قيمة  النفايات أو تقميميا
(  , ويتبين  α = )2.25لداللة ( وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوػ ا 15.8لممجال ككل ) 

من نتائج التحميل السابق  والمتوسطات الحسابية لمختمف ابعاد التسويق الداخمى والتى تختمف 
( , ان ىناك درجة  3جوىريا عن قيمة المتوسط لدرجات الموافقة وفق مقياس ليكارت وىو) 

أبعاد التسويق األخضر  لمختمف -محل البحث  -مرتفعة في تطبيق الشركات الصناعية اليمنية 
من وجية نظر مفردات عينة البحث وىو ما يعني رفض الفرض األول من فروض الدراسة الذؼ 

مختمف أبعاد التسويق  –محل البحث  –"ال تطبق الشركات الصناعية اليمنية ينص عمى انو 
دات األخضر في الواقع العممي بدرجة مرتفعة من وجية نظر مفردات عينة البحث من القيا

 وقبول الفرض البديل.   اإلدارية والمتخصصة في ىذه الشركات ." 

والختبار مدػ صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة المتصل بيذا الجانب والذؼ ينص عمى 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء مفردات عينة البحث من القيادات انو " 

حول مدػ تطبيق ىذه  –محل البحث  –الصناعية اليمنية  اإلدارية والمتخصصة في الشركات
الشركات  لمختمف أبعاد التسويق األخضر تعزػ لبعض المتغيرات  والخصائص اإلدارية 
والديموغرافية  لمفردات عينة البحث وتشمل  : مجال العمل في الشركة , المؤىل العممي , الخبرة 

 العممية  .
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( لمعرفة مدػ وجود اختالفات One-Way ANOVAادؼ )تم استخدام  تحميل التباين األح
أراء مفردات عينة البحث حول مدػ  تطبيق الشركات الصناعية محل جوىرية في متوسطات 

 -محل الدراسة-البحث  ألبعاد التسويق األخضر تعزػ لممتغيرات اإلدارية والديموغرافية 
 نتائج ىذا التحميل :  (11)جدول رقم -ويوضح الجدول التالي لمفردات عينة البحث , 

 ( 11جدول )  
مدػ تطبيق الشركات  نتائج تحميل التباين األحادؼ لمتوسطات أراء مفردات عينة البحث حول

 لمختمف أبعاد التسويق األخضر -محل البحث –الصناعية اليمنية 
 

المتغيرات ) الخصائص 
 االداریة والدیموغرافیة (

درجة  مصدر التباين
 الحریة 

مجموع 
 لمربعاتا

متوسط 
 المربعات

 قیمة
F 

مستوى 
 الداللة 

 بين المجموعات  مجال العمل في الشركة
 داخل المجموعات 

 المجموع 

0 375. 
6.104 
6.499 

2.54 
2.031 

1.530 2.003 

 بين المجموعات  الخبرة العممیة)الوظیفیة ( 
 داخل المجموعات 

 المجموع

3 086. 
5.074 
5.562 

194. 
2.307 

1.614 2.408 

 بين المجموعات  المؤىل العممي
 داخل المجموعات 

 المجموع

3 785. 
4.013 
4.998 

904. 
2.836 

1.050 2.752 

 
أراء مفردات عينة البحث يتضح من بيانات الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

حول مدػ  –محل البحث  –من القيادات اإلدارية والمتخصصة في الشركات الصناعية اليمنية 
تعزػ ( 2.225عند مستوػ الداللة )تطبيق ىذه الشركات  لمختمف أبعاد التسويق األخضر ,وذلك 

لبعض المتغيرات  والخصائص اإلدارية والديموغرافية  لمفردات عينة البحث وتشمل  : مجال 
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من ىذه المحسوبة لكل    Fإذ أن قيمة العمل في الشركة , المؤىل العممي , الخبرة العممية   . 
(  مما يعنى قبول فرض 2.225( عند مستوػ داللة ) 0.6المتغيرات اقل من قيمتيا الجدولية )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء مفردات عينة العدم الذؼ ينص عمى  انو " 
ول ح –محل البحث  –البحث من القيادات اإلدارية والمتخصصة في الشركات الصناعية اليمنية 

مدػ تطبيق ىذه الشركات  لمختمف أبعاد التسويق األخضر تعزػ لبعض المتغيرات  والخصائص 
اإلدارية والديموغرافية  لمفردات عينة البحث وتشمل  : مجال العمل في الشركة , المؤىل العممي 

 , الخبرة العممية  ."

 ألخضر مدى إدراك مفردات عينة البحث ألىمیة وفوائد التوجو بالتسویق ا –2

الوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ إلجابات  -(  10جدول رقم ) -يوضح الجدول التالي 
محل البحث  –مفردات عينة البحث من القيادات اإلدارية المتخصصة في الشركات الصناعية 

عمى سؤال االستبيان المتعمق بمدػ إدراك ىذه القيادات بأىمية وفوائد التوجو بالتسويق  –
 في الشركات الصناعية اليمنية : األخضر 

 ( 02جدول )

التوسط الحسابي  واالنحراف المعیاري ألراء عينة البحث حول أىمیة وفوائد التوجو بالتسویق 
 األخضر

 الوسط الحسابي أىمیة وفوائد التسویق األخضر
االنحراف 
 المعیاري 

درجة 
 األىمیة *

 مرتفعة 2.07 4.03 أىمیة وفوائد التوجو بالتسویق األخضر لمشركة

 مرتفعة 2.32 4.10 أىمیة وفوائد التوجو بالتسویق األخضر لمعمالء

أىمیة وفوائد  التوجو بالتسویق األخضر لمبيئة 
 والمجتمع

 مرتفعة 2.06 4.36

 مرتفعة 2.09 4.08 المتوسط العام
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 ( مرتفعة 5 -3.6( متوسطة , ) 3.6اقل من  -0.8( ضعيفة , )0.8اقل من-1*)
 

الجدول السابق ان المتوسط الحسابي العام إلجابات مفردات العينة عمى الفقرات  يتضح من
بالتسويق األخضر  –محل البحث  –المتعمقة بأىمية وفوائد توجو الشركات الصناعية اليمنية 

وىو يدل عمى   4.08سواء لمشركات نفسيا  او لعمالئيا او المجتمع والبيئة المحيطة بيا  بمغ 
من وجية نظر مفردات عينة  -ات الصناعية اليمنية بالتسويق االخضر يمثل ان توجو الشرك

أىمية مرتفعة ولو فوائد عديدة  لممجتمع والبيئة المحيطة بالشركة فى المقام األول  )  –البحث 
( ثم لعمالء الشركة ) بمتوسط بمغ  4.03ثم  لمشركة نفسيا ) بمتوسط بمغ    4.36بمتوسط بمغ 

4.10 . ) 

ار مدػ صحة الفرض الثالث  من فروض الدراسة المتصل بيذ الجانب والذؼ ينص عمى والختب
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء مفردات عينة البحث من القيادات انو " 

حول اىمية وفوائد  تطبيق  –محل البحث  –اإلدارية والمتخصصة في الشركات الصناعية اليمنية 
مختمف أبعاد التسويق األخضر تعزػ لبعض المتغيرات  والخصائص اإلدارية ىذه الشركات  ل

والديموغرافية  لمفردات عينة البحث وتشمل : مجال العمل في الشركة , المؤىل العممي , الخبرة 
 العممية  .

( لمعرفة مدػ وجود اختالفات One-Way ANOVAتم استخدام  تحميل التباين األحادؼ )
أراء مفردات عينة البحث حول أىمية وفوائد  تطبيق الشركات الصناعية ت جوىرية في متوسطا

لبعض المتغيرات والخصائص اإلدارية والديموغرافية  محل البحث  ألبعاد التسويق األخضر تعزػ 
 نتائج ىذا التحميل : -(13)جدول رقم  -لمفردات عينة البحث  . ويوضح 
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 ( 03جدول )  
اىمیة وفوائد تطبيق  حادي لمتوسطات أراء مفردات عينة البحث حولنتائج تحميل التباين األ

 لمختمف أبعاد التسویق األخضر -محل البحث –الشركات الصناعیة الیمنیة 

 
المتغيرات ) الخصائص 
 االداریة والدیموغرافیة (

درجة  مصدر التباين
 الحریة 

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قیمة
F 

مستوى 
 الداللة 

 بين المجموعات  العمل في الشركة مجال 
داخل 

 المجموعات 
 المجموع 

0 104. 
5.631 
5.755 

2.96 
2.375 

2.937 2.183 

 بين المجموعات  الخبرة العممیة )الوظیفیة ( 
داخل 

 المجموعات 
 المجموع

3 149. 
4.034 
4.383 

290. 
2.509 

2.847 2.086 

 بين المجموعات  المؤىل العممي
داخل 

 المجموعات 
 لمجموعا

3 915. 
5.201 
5.936 

191. 
2.933 

2.923 2.539 

 
أراء مفردات عينة البحث يتضح من بيانات الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

حول مدػ  –محل البحث  –من القيادات اإلدارية والمتخصصة في الشركات الصناعية اليمنية 
تعزػ ( 2.225عند مستوػ الداللة )األخضر ,وذلك تطبيق ىذه الشركات  لمختمف أبعاد التسويق 

لبعض المتغيرات  والخصائص اإلدارية والديموغرافية  لمفردات عينة البحث وتشمل  : مجال 
المحسوبة لكل من ىذه    Fإذ أن قيمة العمل في الشركة , المؤىل العممي , الخبرة العممية  . 

(  مما يعنى قبول فرض 2.225مستوػ داللة ) ( عند 0.6المتغيرات اقل من قيمتيا الجدولية )
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء مفردات عينة العدم الذؼ ينص عمى  انو " 
حول  –محل البحث  –البحث من القيادات اإلدارية والمتخصصة في الشركات الصناعية اليمنية 

خضر تعزػ لبعض المتغيرات  والخصائص مدػ تطبيق ىذه الشركات  لمختمف أبعاد التسويق األ
اإلدارية والديموغرافية  لمفردات عينة البحث وتشمل  : مجال العمل في الشركة , المؤىل العممي 

 " , الخبرة العممية لمفردات العينة

 معوقات التطبيق الفعال ألبعاد التسویق األخضر في الشركات الصناعیة الیمنیة : -3

الوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ إلجابات    -(14ول رقم )جد-يوضح الجدول التالي 
مفردات عينة البحث عمى سؤال االستبيان المتعمق بأبرز معوقات التطبيق الفعال لمختمف أبعاد 

 من وجيو نظرىم . -محل البحث  –التسويق األخضر في الشركات الصناعية اليمنية 

 (04جدول  )

ري ألراء عينة البحث حول ابرز معوقات تطبيق أبعاد الوسط الحسابي واالنحراف المعیا
 التسویق األخضر في الشركات الصناعیة الیمنیة

 الوسط الحسابي معوقات تطبيق أبعاد التسویق األخضر
االنحراف 
 المعیاري 

درجة )الموافقة( 
* 

عمى مستوػ   معوقات تطبيق أبعاد التسويق األخضر
 األفراد المستيمكين 

 ةمرتفع 2.37 4346

عمى مستوػ  معوقات تطبيق أبعاد التسويق األخضر
 األجيزة الرسمية المعنية بالبيئة

 مرتفعة 2.82 4331

عمى مستوػ  معوقات تطبيق أبعاد التسويق األخضر
 الشركات الصناعية 

 مرتفعة 2.66 4320

 ( مرتفعة 5 -3.6( متوسطة , ) 3.6اقل من  -0.8( ضعيفة , )0.8اقل من-1*)
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جدول السابق ان المتوسطات الحسابية إلجابات مفردات العينة عمى الفقرات المتعمقة يتضح من ال
لمتسويق األخضر , تراوحت –محل البحث  –بأبرز معوقات تطبيق الشركات الصناعية اليمنية 

عمى  معوقات تطبيق أبعاد التسويق األخضر( " 1( اعالىا لمفقرة ) 4.20  -  4.46بين)  
معوقات تطبيق أبعاد التسويق ( " 3ستيمكين " بينما كانت أدناىا لمفقرة ) مستوػ  األفراد الم

 عمى مستوػ الشركات الصناعية "  األخضر

والختبار مدػ صحة الفرض الرابع  من فروض الدراسة المتصل بيذ الجانب والذؼ ينص عمى 
من القيادات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء مفردات عينة البحثانو " 

حول معوقات  تطبيق  –محل البحث  –اإلدارية والمتخصصة في الشركات الصناعية اليمنية 
ىذه الشركات لمختمف أبعاد التسويق األخضر تعزػ لبعض المتغيرات  والخصائص اإلدارية 

برة والديموغرافية  لمفردات عينة البحث وتشمل  : مجال العمل في الشركة , المؤىل العممي , الخ
 العممية  .

( لمعرفة مدػ وجود اختالفات One-Way ANOVAتم استخدام  تحميل التباين األحادؼ )
أراء مفردات عينة البحث حول أىمية وفوائد  تطبيق الشركات الصناعية جوىرية في متوسطات 

  لبعض المتغيرات والخصائص اإلدارية والديموغرافيةمحل البحث  ألبعاد التسويق األخضر تعزػ 
 لمفردات عينة البحث  .

 نتائج ىذا التحميل : -(15 )جدول رقم-ويوضح  
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 (05جدول ) 
معوقات  تطبيق  نتائج تحميل التباين األحادي لمتوسطات أراء مفردات عينة البحث حول

 لمختمف أبعاد التسویق األخضر -محل البحث –الشركات الصناعیة الیمنیة 

المتغيرات ) الخصائص 
 والدیموغرافیة (االداریة 

درجة  مصدر التباين
 الحریة 

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قیمة
F 

مستوى 
 الداللة 

 بين المجموعات  مجال العمل في الشركة
داخل 

 المجموعات 
 المجموع 

0 015.42 
96.54 

311.94 
 

97.36 
2.78 

308.08 2.220 

 بين المجموعات  الخبرة العممیة )الوظیفیة ( 
داخل 
 موعات المج

 المجموع

3 314. 
6.612 
6.904 

039. 
2.893 

1.521 2.071 

 بين المجموعات  المؤىل العممي
داخل 

 المجموعات 
 المجموع

3 785. 
5.193 
5.978 

720. 
2.962 

1.392 2.153 

 
أراء مفردات عينة البحث يتضح من بيانات الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

حول مدػ  –محل البحث  –رية والمتخصصة في الشركات الصناعية اليمنية من القيادات اإلدا
تعزػ ( 2.225عند مستوػ الداللة )تطبيق ىذه الشركات  لمختمف أبعاد التسويق األخضر ,وذلك 

لبعض المتغيرات  والخصائص اإلدارية والديموغرافية  لمفردات عينة البحث وتشمل  : مجال 
المحسوبة لكل من متغيرؼ    Fإذ أن قيمة لعممي , الخبرة العممية  . العمل في الشركة , المؤىل ا

(  2.225) ( عند مستوػ داللة 0.6لية )الخبرة العممية  والمؤىل العممي  اقل من قيمتيا الجدو 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء مفردات عينة البحث من مما يعنى انو " 
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حول مدػ تطبيق  –محل البحث  –متخصصة في الشركات الصناعية اليمنية القيادات اإلدارية وال
لمتغيرؼ , المؤىل العممي , الخبرة العممية  تعزػ  ىذه الشركات  لمختمف أبعاد التسويق األخضر

".بينما  اظيرت نتائج التحميل االحصائي وجود  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء 
محل  –لقيادات اإلدارية والمتخصصة في الشركات الصناعية اليمنية مفردات عينة البحث من ا

حول مدػ تطبيق ىذه الشركات  لمختمف أبعاد التسويق األخضر تعزػ لمتغير مجال  –البحث 
المحسوبة ليذا المتغير اكبر من قيمتيا الجدولية    Fقيمة العمل لمفردات عينة البحث  حيث ان 

تطبيق اختبارشفيو  (  ولمعرفة مصادر  ىذه الفروق تم 2.225( عند مستوػ داللة ) 0.6)
(Scheffe .لممقارنة البعدية داخل ىذه المجوعة , ويوضح الجدول التالي نتيجة ىذا االختبار ) 

 ( 16جدول )  

( لممقارنة البعدیة لمفروق بين متوسطات اراء مفردات Scheffeنتيجة تطبيق اختبار شفیو )
يق الشركات الصناعیة الیمنیة لمختمف أبعاد التسویق األخضر تبعا حول معوقات  تطبالعينة 

 لمتغير مجال العمل

مجال العمل في 
الشركة لمفردات 

 العينة 

المتوسط 
 الحسابي

التسویق  اإلنتاج والجودة
 والمبیعات  

 البيئة

     3.97 اإلنتاج والجودة

 **1.52  **1.40 4.32 التسویق والمبیعات  

    4.00 البيئة

 ( a  =1.15** دالة احصائیا عند مستوى الداللة )    
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حول معوقات  بين متوسطات اراء مفردات العينة يتضح من الجدول السابق ان مصادر الفروق 
تطبيق الشركات الصناعية اليمنية لمختمف أبعاد التسويق األخضر تبعا لمتغير مجال العمل 

ال التسويق والمبيعات وكل من العاممين في مجال كانت بين مفردات العينة  العاممين فى مج
االنتاج والجودة  ومجال البيئة  لصالح مجال العاممين فى مجال التسويق والمبيعات ,بمتوسط 

 . 4.30حسابي 

 النتائـــج

 التالیة :العامة بناء عمى نتائج الدراسة الميدانیة وأىداف البحث یمكن استخالص النتائج 

ىائل سعيد انعم الصناعية موضوع  البيئة والحفاظ عمييا  وحمايتيا  شركات تولي مجموعة  -1
المجموعة عمى تجسيد شركات أىمية كبيرة فى أدبياتيا وأىدافيا واستراتيجياتيا , وقد حرصت 
البيئية المتنوعة عمى  واألنشطةالتزاميا تجاه البيئة من خالل تنفيذ العديد من الممارسات 

محيطة بيا ,كما حصمت معظم شركات المجموعة عمى  شيادات مستوػ الشركات والبيئة ال
 EHS (  )ISO 14001الجودة العالمية  في  مجال البيئة والسالمة الصحية والمينية ) 

+ OSHAS 18221   ) 
مختمف ابعاد التسويق األخضر بدرجة   -البحث محل -تطبق الشركات الصناعية اليمنية  -0

ء مفردات عينة الدراسة , وأكثر ىذه االبعاد تطبيقا في مرتفعة  حسب المتوسط الكمي  آلرا
يميو .. بإلغاء مفيوم النفايات أو تقميمياالبعد االول المتعمق رأػ مفردات عينة الدراسة ىو 

المتعمق  بإعادة الثاني , يميو البعد  دعم إدارة الشركة التوجو البيئيالبعد الرابع المتعمق ب
. مما   بوضوح العالقة بين السعر والتكمفةبعد الثالث المتعمق تشكيل مفيوم المنتج وأخيرا ال

يعنى ان  توجو ىذه الشركات نحو التسويق األخضر  توجو  ايجابي , يمكن ان  يحقق ليذه 
 الشركات ميزة تنافسية في  السوق اليمنية  مقارنة بالشركات الصناعية االخرػ .

ائد سواء لمشركات الصناعية التى تتبنى ىذا يحقق التوجو بالتسويق االخضر العديد من الفو   -3
التوجو في الواقع العممي او لمعمالء  المستيمكين لمنتجات ىذه الشركات او لممجتمع  والبيئة 

حيث اظيرت نتائج الدراسة ان توجو الشركات ,  ى تعمل في نطاقيا ىذه الشركاتالت
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أىمية  –ردات عينة البحث من وجية نظر مف -الصناعية اليمنية بالتسويق االخضر يمثل 
مرتفعة وفوائد عديدة  لممجتمع والبيئة المحيطة بالشركة فى المقام األول  ثم  لمشركة نفسيا 

 ثم لعمالء الشركة  .

تواجو الشركات الصناعية اليمنية  العديد من المعوقات التى يمكن ان تؤثر عمى فاعمية   -4
ردات عينة البحث تتعمق ابرز ىذه توجو ىذه الشركات بالتسويق االخضر حسب اراء مف

دراك المستيمكين في الجميورية اليمنية بالتسويق االخضر , ودور االجيزة  المعوقات بوعى وا 
الرسمية  ذات العالقة بالدولة في ىذا الجانب , باإلضافة الى وجود مجموعة من المعوقات 

 ذات الصمة بأنشطة الشركات الصناعية نفسيا . 

 

 تبار فروض الدراسة ما يمي :اظيرت نتائج اخ  -5

 

 محل  –"الشركات الصناعية اليمنية  رفض فرض العدم االول الذؼ ينص عمى أن
ال تطبق مختمف أبعاد التسويق األخضر في الواقع العممي بدرجة مرتفعة من  –البحث 

وجية نظر مفردات عينة البحث من القيادات اإلدارية والمتخصصة في ىذه الشركات 
 فرض البديل .وقبول ال ."

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  قبول فرض العدم الثاني الذؼ ينص عمى انو " ال
متوسطات أراء مفردات عينة البحث من القيادات اإلدارية والمتخصصة في الشركات 

حول مدػ تطبيق ىذه الشركات  لمختمف أبعاد  –محل البحث  –الصناعية اليمنية 
ض الخصائص اإلدارية والديموغرافية لمفردات عينة البحث التسويق األخضر تعزػ لبع

 : مجال العمل في الشركة , المؤىل العممي , الخبرة العممية"   وتشمل

 ال يختمف مدػ إدراك مفردات عينة  قبول فرض العدم الثالث الذؼ ينص عمى انو "
محل البحث  –البحث من القيادات اإلدارية والمتخصصة في الشركات الصناعية اليمنية 

ألىمية وفوائد التوجو بالتسويق األخضر في ىذه الشركات باختالف بعض المتغيرات   –
والخصائص اإلدارية والديموغرافية لمفردات عينة البحث وتشمل : مجال العمل في 

 الشركة , المؤىل العممي , الخبرة العممية " . 
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  توجد فروق ذات داللة " ال الذؼ ينص عمى انوو  -جزئيا–قبول فرض العدم الرابع 
إحصائية بين متوسطات أراء مفردات عينة البحث من القيادات اإلدارية والمتخصصة 

حول معوقات تطبيق ىذه الشركات   –محل البحث  –في الشركات الصناعية اليمنية 
, المؤىل العممي , الخبرة العممية    لمختمف أبعاد التسويق األخضر تعزػ لمتغيرؼ 

نة , فيما توجد فروق ذات داللة احصائية  تعزؼ لمتغير مجال العمل فى لمفردات العي
 الشركة لمفردات العينة.

 التىصٍات 

 في ظل التحديات التي تواجو العديد من منظمات األعمالفي ضوء نتائج الدراسة و 
 , يوصي الباحث بضرورة توفير العديد من في التوجو بالتسويق األخضر  اليوم

 واة مة والضرورية لتفعيل التوجو بالتسويق األخضر عمى مستوػ الدولالمتطمبات الالز 
 من أبرزىا :المجتمع والشركات 

 
 عمى مستوي الدولة او المجتمع :

نشر وتعزيز الوعي البيئي وثقافة االستيالك غير المضر ضرورة االىتمام ب -1
وذلك بالمجتمع والبيئة في أوساط المجتمع وبين مختمف شرائحو من المستيمكين 

من خالل إعداد وتصميم برامج توعية مناسبة واستخدام وسائل متعددة في تنفيذىا 
من قبل مختمف الجيات واألجيزة المختصة بالبيئة وحماية المستيمك وبالتنسيق 

 والتعاون مع منظمات األعمال والجيات ذات العالقة بالمجتمع والدولة 
حماية البيئة والحفاظ عمييا وحماية توفير القوانين والتشريعات المناسبة لضرورة  -0

المستيمك ووضع األنظمة واإلجراءات الفعالة لممتابعة والرقابة عمى مدػ التزام 
 المنظمات المستيدفة منيا بتنفيذىا في الواقع العممي 

التنسيق والتعاون بين جميع الجيات واألجيزة المختصة بالبيئة وحماية ضرورة  -3
ي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عمى المستيمك ومنظمات األعمال ف

البيئة وحمايتيا من التموث والنفايات وحماية حقوق المستيمكين وتنمية وعييم 
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البيئي واالستيالكي وتعزيز المسؤولية االجتماعية واألخالقية لمنظمات األعمال 
 في المجتمع 

جراء تكريم سنوؼ رسمي ألفضل منظ -4 مات األعمال استحداث جائزة سنوية وا 
الموجو بالبيئة والتسويق األخضر عمى مستوػ الدولة ونشر ذلك في مختمف 

 وسائل اإلعالم.

 

 عمى مستوى المنظمات :
لتفعيل توجو منظمات األعمال بالتسويق األخضر ينبغي عمى ىذه المنظمات االىتمام  

 : ابرزىا بتوفير وتحقيق العديد من المتطمبات
دراك اإلداو وعي ضرورة  - رة العميا في المنظمة بأىمية وفوائد التوجو بالتسويق األخضر ا 

 ودعم ـتشجيع ىذا التوجو وتوفير اإلمكانات الالزمة  لتحقيقو 
تنمية الوعي البيئي لدػ العاممين في المنظمة وتدريبيم وتنمية مياراتيم في العمل عمى  -

 ل المنظمة كيفية تحقيق التوجو بالتسويق األخضر في إطار ميام كل منيم داخ

في البيئة  متخصصة وحدات أو  ام قسادارات او ا اتتضمين الييكل التنظيمي لممنظم -
تكون ميمتيا األساسية دراسة وتحميل االحتياجات ومتطمبات البيئة المحيطة بالمنظمة 
واإلشراف والمتابعة لمميام والعمميات اإلنتاجية والتسويقية المرتبطة بالبيئة ووضع 

ات واالقتراحات التي تعزز التوجو البيئي لممنظمة لإلدارات واألقسام وتقديم التوصي
 المختمفة في المنظمة 

إعداد خطة إستراتيجية لمتوجو نحو التسويق األخضر تضمن كافة أبعادة ضرورة  -
األساسية وذلك عمى مستوػ المنظمة لكافة  وتحيد خطوات ومتطمبات تنفيذىا وفقا 

مبات البيئة المحيطة بالشركة في إطار القوانين لدراسة دقيقة الحتياجات ومتط
والتشريعات البيئية والمعايير والمواصفات المحمية والعالمية ذات الصمة بالبيئة والحفاظ 

 عمييا 

في رعاية ودعم األنشطة والجيود المتصمة  اتاإلسيام الفعمي لممنظمضرورة  -
مية الوعي البيئي في المجتمع بالمحافظة عمى البيئة وحمايتيا والحفاظ عمييا ونشر وتن
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وثقافة االستيالك غير المضر بالبيئة بالتنسيق والتعاون مع الجيات والمنظمات ذات 
 العالقة في الدولة والمجتمع 

التزام  تعزيزمن شأنو  كل منظمة بماإنشاء نظام فعال لإلدارة البيئية في ضرورة  -
 .المنظمة بمعايير السالمة البيئية 

استخدام المواد الخام الصديقة لمبيئة والتعامل مع لشركات الصناعية بضرورة اىتمام ا -
 .منتجي وموردؼ ىذه المواد
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 لمالحق ا

 ( 2ممحق ) 

االداریة العمیا والمتخصصة في  مجموعة بیان بالمقبالت الشخصیة التي قام بيا الباحث مع بعض القیادات 
 *واطار المقابالت . ت ىائل سعيد انعم الصناعیةشركا

 االطار العام لممقابالت الشخصیة جية العمل في المجموعة القیادات االداریة

الشركة الیمنیة لصناعة السمن  المدير العام
 والصابون 

 بداية اىتمام الشركةاو المجموعة بالبيئة 

أىداف مدػ تضمين البعد المتعمق بالبيئة واالىتمام بيا في 
 واستراتيجيات وميام الشركة او المجموعة 

مدػ وجود ادارة او قسم او وحدة مختصة بالبيئة او االدارة 
 البيئية فى الشركة ضمن ىيكميا التنظيمي 

مدػ التزام الشركة الصناعية بنظام اإلدارة البيئية وأنظمة 
الجودة والسالمة والصحة المينية في منتجاتيا وعممياتيا 

ة والتسويقية والشيادات والوثائق والجوائز التي حصمت اإلنتاجي
 عمييا الشركة فى ىذه الجوانب . 

ابرز أنشطة وفعاليات ومساىمات الشركة الصناعية في مجال 
 البيئة وحمايتيا والحفاظ عمييا

ل بالتسويق ابرز التحديات التي تواجو الشركة في التوجو الفعا
 األخضر من وجية نظر اإلدارة العميا

 االدارة العامة لممجموعة رئیس قطاع التسویق

نائب رئیس قطاع 
 التسویق

 االدارة العامة لممجموعة

الشركة الیمنیة لصناعة السمن  مدير التسویق 
 والصابون 

 الشركة الیمنیة لمصناعة والتجارة مدير التسویق

  

  

  

   

   

 (2100-01 -04 / 2100 -9 – 8* تمت المقابالت الشخصیة خالل الفترة )  
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 

 

 قائمــــة استبيــــان
 

التابعة لمجموعة في الشركات الصناعیة والتنفيذیة  من القیادات اإلداریة البحث  موجية إلى عينة    
 شركات ىائل سعيد انعم بالجميوریة الیمنیة

 

 

 

 المحترم  .................................................:   السيد

 تحیة طيبة.. وبعد :

 الجمهورية اليمنية 

 جاهعت تعز 
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التوجــو بالتســـویق األخضـــر فـــي يمثــل ىــذا االستقصـــاء جــزًء مـــن دراســة عمميـــة يقــوم بـــو الباحــث حـــول )
ـــة : ـــى  الشـــركات الصـــناعیة الیمنی ـــالتطبيق عم ـــمب ـــل ســـعيد انع ـــي الصـــناعیة  مجموعـــة شـــركات ىائ ف

 (الجميوریة الیمنیة

 ة فــــــــــي اإلجابــــــــــة عمــــــــــى أســــــــــئمة ىــــــــــذه القائمــــــــــة ألىميــــــــــة االســــــــــتفادة وقــــــــــد تــــــــــم اختيــــــــــاركم لممشــــــــــارك
 من آرائكم والتي سوف تنال التقدير التام.

 ليذا أممنا كبير في تعاونكم مع الباحث .. واإلجابة عمى أسئمة االستبيان المرفق.

ممـي فقـط مع العمم أن سرية البيانات التي يتم الحصول عمييا مكفولة ولن تستخدم إال ألغـراض البحـث الع
. 

 وتفضموا بقبول خالص الشكر وعظيم االمتنان والتقدير ,,,

 

 الباحث                                                                         

 

 منو : ىبالمستقصالبیانات الخاصة 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------ٌاري (:: )اخت االسم

       ----------------------------------------------- :  الشركةاسم 

                                            

 : اإلنتاج والجودة )  (  التسوٌك والمبٌعات )   ( البٌئة )   ( مجال العمل في الشركة

 

)   ( مدٌر إدارة )   (  مدٌر منتج )   ( رئٌس لسم  م)  ( نائب مدٌر عا ممدٌر عا:   يفيالمسمى الوظ

 --------)  ( رئٌس وحدة )  ( أخرى: 
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 العبارات
موافق 
 تماما  

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقا  

شركة من تتخلص ال (0
النفاٌات ومخلفات التصنٌع 

 بشكل فعال

     

تستخدم الشركة  (7
أسالٌب إنتاجٌة تكنولوجٌة 
متطورة تؤدي إلى تملٌل 
النفاٌات والفالد إلى الحد 

 األدنى

     

تستخدم الشركة  (8
أجهزة حدٌثة فً معالجة 
 النفاٌات ومخلفات التصنٌع

     

تموم الشركة بإعادة  (9
ت تدوٌر النفاٌات ومخلفا

 التصنٌع

     

تنتج الشركة سلع  (:
 بدون نفاٌات

     

تنتج الشركة سلع  (;
بنفاٌات ومخلفات لابلة 

 للتدوٌر

     

تعتمد الشركة على  (2
مواد خام غٌر مضرة 

 بالبٌئة

     

تستخدم الشركة الحد  (3
األدنى من المواد الخام 

 المؤثرة على البٌئة

     

منتجات الشركة لابلة  (4
تدوٌر إلعادة االستخدام )

 نفسها ( بعد استهالكها
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تستخدم الشركة  (00
عبوات وأغلفة لمنتجاتها 

 لابلة للتدوٌر

     

المواد الخام الداخلة  (00
فً صناعة العبوة والغالف 
 مواد غٌر مضرة بالبٌئة

     

تعكس أسعار  (07
منتجات الشركة فً السوق 

 تكلفتها الحمٌمٌة

     

أسعار منتجات  (08
تً الشركة توازي المٌمة ال

ٌحصل علٌها المستهلن 
 فمط

     

أسعار منتجات  (09
الشركة توازي المٌمة التً 
ٌحصل علٌها المستهلن بما 
فً ذلن المٌمة الناجمة عن 

 كون المنتج اخضر

     

تركز الشركة فً  (:0
إستراتٌجٌاتها وأهدافها 
 على التوجه البٌئً

     

تدرن اإلدارة العلٌا  (;0
فً الشركة أهمٌة وفوائد 

 بٌئًالتوجه ال

     

توجد أدارة  (02
متخصصة بالبٌئة ضمن  
 الهٌكل التنظٌمً للشركة

     

تعمل الشركة على  (03
تنمٌة وتعزٌز الوعً البٌئً 

 لدى العاملٌن لدٌها

     

تعمل الشركة على  (04
تنمٌة وتعزٌز الوعً البٌئً 

 لدى عمالئها

     

تعمل الشركة على  (70
تنمٌة وتعزٌز الوعً البٌئً 

ئة فً المجتمع والبٌ
 المحٌطة بها .
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 عبارات االستبیان
الواقع بعاد التوجو بالتسويق األخضر في بمدػ تطبيق شركتكم ألمن العبارات المتعمقة مجموعة فيما يمي 

برجاء تحديد مدػ وأىمية وفوائد ومعوقات توجو الشركة بالتسويق األخضر من وجية نظركم .  . العممي
( تحت اإلجابة التي تعكس وجية نظركم √وذلك من خالل وضع إشارة )كم عمى ما تتضمنو كل عبارة  موافقت

 أمام كل عبارة من العبارات في الجدول التالي :

 :بعاد التوجو بالتسویق األخضرألأوال : مدى تطبيق الشركة 

 

 :بالتسویق األخضر  الشركة  أىمیة وفوائد توجو ثانیا :

 العبارات 

موافق 
 تماما  

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا  

ٌسهم التوجه بالتسوٌك األخضر فً تحمٌك مٌزة  (0
 تنافسٌة للشركة

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى زٌادة نصٌب  (7
 الشركة من المبٌعات فً السوق

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى خلك أسواق  (8
 ت الشركةجدٌدة ومستهلكٌن جدد لمنتجا
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التوجه بالتسوٌك األخضر ٌجعل المنظمة لرٌبة من  (9
 عمالئها

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى تملٌل التكالٌف  (:
 )المرتبطة باإلنتاج التسوٌمً (

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى زٌادة اهتمام  (;
 الشركة بالعاملٌن لدٌها وتحسٌن مستوى أدائهم 

     

      التوجه بالتسوٌك األخضر إلى تملٌل الحوادث ٌؤدي (2

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى ترشٌد استخدام  (3
 المواد الخام

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى تحسٌن جودة  (4
 المنتجات

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى رفع كفأة  (00
 العملٌات اإلنتاجٌة

     

ك األخضر إلى تحسٌن الصورة ٌؤدي التوجه بالتسوٌ (00
الذهنٌة عن الشركة لدى المجتمع ) زٌادة لبول المجتمع 

 للشركة ( 

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى تجنب المالحمات  (07
المانونٌة ومطالب جمعٌات ومؤسسات البٌئة وحماٌة 

 المستهلن

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى توطٌد عاللة  (08
 ئهاالشركة بعمال

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى استمرار المنظمة  (09
 ونجاحها فً السوق لفترة طوٌلة

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى حصول الشركة  (:0
 على شهادات الجودة العالمٌة وزٌادة لبول منتجاتها عالمٌا  

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى حصول العمالء  (;0
 صدٌمة للبٌئة على منتجات 
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ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى تحسٌن الوضع  (02
 الصحً للعمالء 

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى حصول العمالء  (03
 على منتجات ٌمكن أعادة استخدامها )تدوٌرها(

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى إٌجاد بٌئة نظٌفة  (04
 ونمٌة خالٌة من التلوث 

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى تحسٌن الوضع  (70
 الصحً فً المجتمع 

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى االستخدام األمثل  (70
 للموارد الطبٌعٌة 

     

ٌؤدي التوجه بالتسوٌك األخضر إلى الحد من تلوث  (77
 المٌاه والهواء واألتربة  

     

 : في البيئة الیمنیة  خضربالتسویق األالشركة معوقات توجو ثالثا : 

 العبارات

 محايد موافق موافق تماما  
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقا  

انخفاض مستوى ثمافة وعً العمالء  (0
 والمجتمع بالبٌئة . 

 

     

ثمافة االستهالن لدى المستهلن  (7
 الٌمنً ما تزال ضعٌفة 

 

     

إلبال معظم الناس على األنماط  (8
 ة للبٌئةاالستهالكٌة غٌر الصدٌم

     

انتشار ثمافة االستهالن التفاخرٌة  (9
 غٌر الصدٌمة للبٌئة فً المجتمع

     

ضعف دور ومساهمة بعض  (:
الشركات الٌمنٌة فً نشر وتعزٌز 

 الوعً البٌئً بالمجتمع .
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اهتمام العدٌد من الشركات  (;
الصناعٌة الٌمنٌة بتحمٌك الربح بغض 

 النظر عن التزامها تجاه البٌئة 

     

ضعف وعً وإدران اإلدارة العلٌا  (2
فً بعض الشركات الصناعٌة الٌمنٌة 

 بأهمٌة وفوائد التوجه بالتسوٌك األخضر

     

ضعف دور األجهزة الرسمٌة  (3
)الحكومٌة ( المختصة بالبٌئة وحماٌة 

المستهلن فً الرلابة على التوجه البٌئً 
 فً الشركات

     

ضعف دور األجهزة الرسمٌة  (4
( المختصة بالبٌئة وحماٌة  )الحكومٌة

 المستهلن فً التوعٌة البٌئٌة

     

ضعف الموانٌن والتشرٌعات  (00
المناسبة لحماٌة البٌئة والحفاظ علٌها 

 وحماٌة المستهلن فً الٌمن

     

ضعف التنسٌك والتعاون بٌن  (00
الجهات الرسمٌة المختصة بالبٌئة 

وحماٌة المستهلن ومنظمات األعمال فً 
التنمٌة المستدامة والحفاظ  الدولة لتحمٌك
 على البٌئة.

     

االفتمار إلى المعاٌٌر والمواصفات  (07
المٌاسٌة البٌئٌة والكوادر المحلٌة 
المتخصصة فً البٌئة ,والمعدات 

 واألجهزة الالزمة 

     

ضعف دور ومساهمة المنظمات  (08
غٌر الحكومٌة ومؤسسات المجتمع 

 المدنً  فً التوعٌة البٌئٌة

     

السلع غٌر الصدٌمة للبٌئة  رواج (09
 والمهربة من الخارج فً السوق الٌمنٌة

     

 

 

 شكرا  جزیال  لتعاونكم مع الباحث ,,,


