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Abstract: 

 
 Environmental orientation has become prominent and important in 

the interests of enterprise, where it realized the need to include it in 

its various activities because of its many positive effects for the 
enterprise, the consumer and society as a whole. Accordingly, 

environmental governance has emerged, including a set of rules and 

regulations that determine how the enterprise is committed to its 

environment, which increases consumer confidence and improves its 

mental image. Therefore, this study aimed to identify the role of 

environmental governance in strengthening the mental image of 
Condor enterprise in Aflou city (Algeria) and found a statistically 

significant role for environmental governance (represented in the 

green marketing mix) of Condor enterprise in Aflou city in 

strengthening its mental image at the 5% level of significance, and 

the factor that has the biggest role is the "green product". 

Key words: Environmental Governance, Green Marketing, Mental Image, 

Condor Enterprise. 
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ي تدعيم إلصورة إلذهنية للمؤسسة
 
 دور إلحوكمة إلبيئية ف

( بمدينة آفلو Condorدرإسة ميدإنية عىل عّينة من مستخدمي منتجات مؤسسة كوندور )
 )إلجزإئر(

 

 3 ورينڤخديجة 
 4 ورينڤفاطنة 

 

 إلملخص
ي ؤهتمإمإت إلمؤسسإت، حيث أدركت 

 
ي يحتل مكإنة بإرزة ومهّمة ف

أصبح إلتوّجه إلبيئ 
ي مختلف نشإطإتهإ لمإ له من أثإر ؤيجإبية عديدة للمؤسس

 
ورة ؤدرإجه ف ة وإلمستهلك ض 

 
 
د   وإلمجتمع ككل. بنإءإ

ّ
عليه ظهرت إلحوكمة إلبيئية متضّمنة مجموعة قوإعد وقوإني   تحد

إم إلمؤسسة مع بيئتهإ، مّمإ يزيد من ثقة إلمستهلك بهإ وتتحّسن صورتهإ إلذهنية  كيفية ؤلت  
ي تدعيم إلصورة إلذهنية لديه. لذإ ه

 
دفت هذه إلدرإسة للتعّرف عىل دور إلحوكمة إلبيئية ف

لمؤسسة كوندور بمدينة آفلو)إلجزإئر( وتّم إلتوّصل ؤىل وجود دور ذو دإللة ؤحصإئية 
ي تدعيم 

 
( لمؤسسة كوندور بآفلو ف ي إألخض 

ي إلمزي    ج إلتسويق 
 
لة ف

َّ
للحوكمة إلبيئية )ُمَمث

ج %، وإلعإمل إلذي له إ6ى إلدإللة صورتهإ إلذهنية عند مستو 
َ
لدور إألكتر هو "إلمنت

"  .إألخض 
، إلصورة إلذهنية، مؤسسة كوندور: إلكلمات إلمفتاحية  .إلحوكمة إلبيئية، إلتسويق إألخض 

 

 إلمقدمة: 
ي و لقد برزت منذ عقود جملة من إلمظإهر إلمرتبطة بخطر إلتلوّ 

إف إلموإرد إلطبيعية بشكل مستمر مع إث إلبيئ  ستت  
ل ذلك مصدر قلق 

ّ
ة بإلبيئة إلطبيعية، وقد شك ّ هإ من إلمظإهر إلمض  إلهدر إلنإتج عن سوء إؤلستغالل إلرشيد لهإ وغت 

ي ؤنتهجتهإ إلحكومإت ومن ثّم  إإلقتصإديةأثقل كإهل إلمجتمعإت وإلتنظيمإت 
 سوإء. من بي   إلسبل إلئ 

ّ
عىل حد

إ لهإ من أجل ؤرسإء مجتمعإت متضإمنة ومسؤولة ؤتجإه إلتوّج  هإت إلبيئية عىل جميع إألصعدة إلمؤسسإت ِتَبع 
د: "مجموعة من إأل إإلقتصإدية، إلقإنونية، إلسيإسية و إإلجتمإعية)

ّ
نشطة (، كإن نهج )إلحوكمة إلبيئية( إلذي يحد

ل بإرسإء إلضوإبط إلالزمة للحفإظ عىل مكوّ 
ّ
ي تتكف

 إؤلهتمإم بإلبيئة يسإهم بشكل فّعإل وإلقوإعد إلئ 
ّ
نإت إلبيئة". كمإ أن

ي ألفرإد إلمجتمعإت وبإلتإىلي تكوين إلصورة إلذهنية إلجيّ  ي تكوين إؤلنطبإعإت إلذإتية وخلق إلسلوك إؤليجإبر
 
ي ف

دة إلئ 
نة تسىع ؤليهإ معظم إلمؤسسإت إل ة أهمية درإسة وقيإس إلصورة إلذهنية إلمكوَّ سإعية للنجإح، حيث أدركت هإته إألخت 

إتيجيإت قإئمة عىل "خلق بيئة مالئمة لتحقيق نشإطإتهإ إلمختلفة بكإفة  هإ، فسعت ؤىل بنإء ؤست  ي أذهإن جمإهت 
 
ف

هإ("، ممّ  ،إلتسويقية ،مجإإلتهإ )إؤلنتإجية ي إ يسإهم إؤلدإرية، إلمإلية...وغت 
 
ي إلمحإفظة عىل قدرتهإ عىل إلبقإء وإلنمو ف

 
ف

 
ّ
ي تضمن لهإ إلدعم إلمعنوي ي سعيهإ إلدإئم لكسب تأييد إلجمهور وتشكيل إلصورة إلجيّ ظل بيئتهإ إلتنإفسية ويغذ

دة إلئ 
 
ّ
ي تطل

 وبإلتإىلي إؤلستمرإرية، كمإ ترض 
ّ
ي إلعيش ببيئة سليمة صحيّ عإت إلعمالء وتضمن حق

 
ومزدهرة  ة ؤقتصإديإ إ، مستقرّ هم ف

 : ي يمكن صيإغتهإ كإلتإىلي
ز ؤشكإلية إلدرإسة إلئ   ؤجتمإعيإ. عىل ضوء مإ سبق، تتر

 
ّ
ي تدعيم إلصورة إلذهنية للمؤسسة؟ وكيف يتجّس فيمإ يتمث

 
ي مؤسسة كوندورل دور إلحوكمة إلبيئية ف

 
 (Condor)د ذلك ف

 ؟)إلجزإئر( آفلو مدينة ب
 

 
ا
 وإلصورة إلذهنية للمؤسسة: مفاهيم أساسية حول إلحوكمة إلبيئية أول

I. إلبيئية:  إلحوكمة تعريف  
 
ي جميع دول إلعإلم، ظهرت إلبوإدر إألوىل لإلهتمإم إلبيئة عرفته إلذي إلكبت   للتدهور نظرإ

 
 ف

ي 2:83ستوكهولم سنة  مؤتمر ؤثر ؤنعقإد إلبيئية" إلحوكمة" بمفهوم
 
 إلبدإي ة إلحقيقية للتعإون إلبيئ ي إلدوىلي ف

ّ
، حيث يعد

 : ي
"، وتعّرف إلحوكمة إلبيئية كإآلب  ي إلدوىلي

 مس إر "إلحوكم ة إلبيئي ة إلش مولية" وكذإ ؤرسإء قوإعد "إلقإن ون إلبيئ 
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 مإت إآلليإت "هي مجموعة ي لهإ  وإلمؤسسإت إلتنظيمية وإلعمليإت وإلميكإنت  
 أو سلوكإت وقدرإت عىل تأثت  إلئ 

ي  إلنشإطإت إلبيئية ؤتجإه إلسيإسية إلفوإعل مخرجإت
 نتإئج إلسيإسإت".  أو مخرجإت خالل من تظهر وإلئ 

 ،   (7، صفحة 3127)سالمي

  هي" 
ّ
ي تحد

تيبإت إلرسمية وغت  إلرسمية إلئ  إلبيئية، وكيفية تحديد ستخدإم إلموإرد ؤد كيفية مجموع إلت 
ي إلمجإل

 
ي  إلمشإكل وتقديرهإ وتحليلهإ، ومإ هي إلسلوكإت وإلقوإني   وإلعقوبإت ف

 Artic Transform)". إلبيئ 

Organization, 2003, p. 1) 

  د كيفية تعإمل إلمؤسسة مع بيئتهإ، وهي
ّ
ي تحد

ي  لتعم "هي مجموعة إلقوإعد وإلقوإني   إلئ 
 
 إلمستويإت كل ف

، ؤىل إلمستوى وصوإل إلفردي إلمستوى من بدءإ كة ومسؤوليةة تشإركي قيإدة ؤىل تدعو كمإ إلعإلمي  مشت 

 .إلبيئية" إؤلستدإمة عىل للحفإظ

 "ية صنع إلقرإر إلمرتبطة بمرإقبة وتسيت  إلبيئة وإلموإرد إلطبيعية، لتشت  ؤىل عم 
ّ
دة إلحوكمة إلبيئية إلجيّ  وإن

  نأ نيمك إلفهمذإ ه ندو  ، و إلطبيعية إألنظمة عىلتحإفظ 
ُ
 ت
َّ
مع نتإئج بيئية كإرثية حئ   مالئمةخذ قرإرإت غت  ت

م و تسيت  مستدإ  بعقالنيةإ هقيإدت يتمإلة فقط عندمإ فعّ  تكونة. فإلحوكمة إلبيئية لإلمحتم إلنوإيإ  أفضلمع 
ي  للنظإم

، فق  ي
ي  إلحوكمة ضعيفة نعندمإ تكو  إألحيإنغإلب  إلبيئ 

 
إر تتسبب ف  ,fakir & stephans)ئية". بيأض 

2008, p. 5) 

 " ّيعإت تعتر   وإلعمليإت إلتنظيمية وإآلليإت عىل مجموع إلتري
ّ
ي من وإلمنظ

لون مإت إلئ 
ّ
ر إلممث

ّ
خاللهإ يؤث

ي إألفعإل وإلنتإئج إلبيئية. أي هي 
 
إبط ومتكإمل من إلسيإسيون ف من  إلقوإعد إلرسمية وغت  إلرسميةنظإم مت 

ي  نظمة وقوإني   وشبكإت إلفوإعل عىل كإفة إلمستويإتأ
ي ف مع إلتغت ّ تقوم بقيإدة إلمجتمع نحو إلتكيّ  إلئ 

 إلبيئ 
ي ؤدإرة إلموإرد إلقإدمة إألجيإلإلعإلمي وإلمحىلي بطريقة تسمح بحمإية حقوق 

 
)بن سعيد، وإستغاللهإ".  إلبيئية ف

 (:31، صفحة 3125

II. ي تقوم عليها إلحوكمة إلبيئية
 :إلمبادئ إلت 

 :12إلشكل 
 مبإدئ إلحوكمة إلبيئية

 
، : تقوم إلحوكمة إلبيئية عىل ثالث مبإدئ هإمة وهي   ي

 (237، صفحة 3128)مهئ 
 إإلقتصإديةهتمإم بإلقضإيإ نطالقإ من إؤلؤر مفهوم إلتنمية ظهور مفهوم إلحوكمة مع تطوّ  تزإَمن إلتنمية إلمستدإمة:  .1

ية فإلتنمية إلمستدإمة.   :يىلي  مإ عىل إلبيئية وإلرشإدة إلمستدإمة إلتنمية بي    إلعالقة وتكشف ؤىل إلتنمية إلبري

  
ّ
 عإلتنوّ  عتبإرإؤل  بعي    إألخذ مع تمعيةلمجإ إلحإجإت تنمية عىل إلمحإفظة تعكس أن يجب إلبيئية إلسيإسإت أن

، ي
 
 ؛جتمإعي إؤل  عنوّ تإل تمكي    و إألجيإل بي    إلعدإلة إلثقإف

 ي  خالل من ستخدإمهإإو  إلطبيعية إلموإرد ؤىل إلوصول تنظيم
ّ   آليإت ليفعّ  إلمستدإمة للتنمية نظإم تبئ 

ّ
 من إلحد

  غت   للموإرد إلمفرط ستخدإمإؤل 
ّ
 إ؛وتدهوره دةإلمتجد

 ة هذه ؤدإرة تتم نأو  إلمستدإمة، إلتنمية محور إلبري  يكون أن إلبيئية إلرشإدة تضمن أن يجب  بشكل إألخت 
 
ّ
ي  ومنتجة ةصحيّ  لحيإة نيمك

 
  إلبيئة.  مع كإمل نسجإمؤ ظل ف

للمشإكل إلبيئية، نإهيك عن  إإلجتمإعيةهتمإم بإلتبعإت ينظر ؤىل إلعدإلة إلبيئية عىل أنهإ وسيلة لإل: إلعدإلة إلبيئية .2
وجود عالقة تأثت  بي   إلبيئة إلنظيفة وإلصحة إلعإمة، وإلدولة مسؤولة عىل حمإية إلموإرد إلطبيعية بطريقة تستجيب 

مببدئ  
الحوكمت 

 البيئيت

التنمية 
 المستدامة

العدالة 
 الحيطة البيئية 
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ر، وتمكي   هؤإلء من إؤل  حتيإجإت إألفرإد إألكت  ؤل   ، كمإ تعترّ  ستفإدة بمنإفع هذه إلموإرد إلصحية وإلبيئيةعرضة للض 
ي وضع إلعدإلة إلبي

 
ي بيئة سليمة بغض إلنظر عن عرقه أو جنسه عن طريق إلمسإوإة بي   إلجميع ف

 
ئة عن حق إؤلنسإن ف

ستفإدة من إلموإرد وإلخدمإت إلبيئية، ومكإفحة كل أشكإل إلفقر وإلتهميش للوصول ؤىل إلحد إألدب  إلقرإرإت إلبيئة وإؤل 
 ؛من إلموإرد 

إر إلبيئ مبدأ إلحيطة:  .3 ي منع إألض 
ي قد تنجم عن حإدثة بيئية معيّ وإلذي يعئ 

نة وذلك قبل وقوعهإ، ويعتتر هذإ ية إلئ 
  21/ 03رقم من إلقإنون إلثإلثة ست إلمإدةولقد أّس  إلمبدأ وسيلة حديثة لحمإية إلبيئة. 

ّ
ي  إلبيئة بحمإية قإلمتعل

 
 ؤطإر ف

ي  للمبإدئ ،إلمستدإمة إلتنمية
 يكون إل أن بمقتضإه يجب إلذية" إلحيط مبدأ "إبينه ومن إلقإنون هذإ عليهإ يقوم إلئ 

  عدم
ّ
ي  سببإ إلحإلية وإلعلمية إلتقنية للمعإرف نظرإ إلتقنيإت رتوف

 
 من للوقإية وإلمتنإسبة إلفعلية إلتدإبت   تخإذؤ تأخت   ف

إر خطر ة إلجسيمة إألض   .بإلبيئة إلمض 

III. إلمؤسسإت  عىل إلضغوطإت تفإقم بعد إلبيئية بإلحوكمة إؤلهتمإم ؤزدإد لقد إلبيئية:  بالحوكمة إإلهتمام دوإفع
، أدإئهإ عىل إلرقإبة وإحكإم بهدف تحسي    إإلقتصإدية ي

، إلصفحإت 3122)هوإم،  :يىلي  مإ إلدوإفع بي   تلك ومن إلبيئ 
4:9-516) 
ي لديهم أدى ؤىل .1

إئية  أنمإطهم تغت ّ  إلمستهلكون: زيإدة إلوعي إلبيئ  إء عىل ؤقبإلهم زيإدةو إلري إء؛ إلمنتجإت شي  إلخض 

2.  
ّ
لون ضغط ألن

ّ
  كإفية قنإعة لديهم إلمسإهمون وإلمستثمرون: يشك

ّ
 ألنشطة إلسيئة إلممإرسة إلبيئية بأن

إمإت زيإدة ؤىل تؤدي قد إإلقتصإدية إلمؤسسإت إر ؤىل يؤدي إممّ  إلمخإطر، وبإلتإىلي  إؤللت    تخفيض إألربإح وإؤلض 

 بمصإلحهم؛

إلبيئية ألنهإ قد تتعّرض  إلمخإطر لتقييم بيئية معلومإت ؤىل إؤلقرإض ومؤسسإت إلبنوك تإجإلمقرضون: تح .3
إت إلبيئة إلسإلبة ألنشطة إلمؤسسإت إإلقتصإدية؛  لمخإطر نإتجة عن إلتأثت 

ي  إلقوإني    .4
إر إلبيئة: وذلك بسبب بحمإية تطإلب إلئ  ي  إألض 

فتهإ إلئ 
ّ
 إلوحدإت ألنشطة إلسإلبة إلبيئية إلممإرسإت خل

 إت إلمنإخية وإألمطإر إلحمضية ...ؤلخ؛إألوزون وإلتغت ّ  ثقب كحدوث إإلقتصإدية

إيدة عىل إلوحدإت إإلقتصإدية وإلحكومإت بهدف إلمحإفظة عىل إلضغط جمإعإت .5 : تمإرس ضغوطإ مت   ي
 إلبيئ 

إر من وحمإيتهإ إلبيئة ي  إألض 
 لهإ؛ ضتتعرّ  قد إلئ 

ي  إلبيئية إلمسؤولية .6
 
ي  إلكفإءة أولوية عىل إلقإئمة إلنظرة إإلقتصإدية: ؤن إلمؤسسة ف

 
 للموإرد مرإعإة دون إألعمإل ف

  غت  
ّ
ي  دةإلمتجد

  أخرى، جهة من ومجتمعيإ طبيعيإ إلمض   ثمن جهة وإلتلوّ  تستنفذ إلئ 
ّ
 تأثت   ذإت ؤىل نتإئج تأد

ي   إلبيئة.  عىل سلئر

IV.  :تعريف إلصورة إلذهنية  
ّ
: ة تعريفإت وفقإ لوجهإت نظر هنإك عد  من بينهإ مإ يىلي

 مجموعة من إلبإحثي  

 " ي  وإلمالمح إلّسمإت مجموعةهي
ي عىل إلجمهور يدركهإ إلئ 

 أو إلمؤسسة نحو وإتجإهإته موإقفه أسإسهإ ويبئ 

ل عن طريق إلجمإعة، أو إلدولة
ّ
مة لشخصّية إلجمهور ؤدرإك خالل ومن إؤلتصإلية إلعمليإت وتتشك

ّ
َو  إلمنظ

عّية وأهدإفهإ وظإئفهإ ي  إألسإسية وإلقيم وأعمإلهإ وجودهإ وشي
إهإ، وترتبط إلئ 

ّ
إكمة إلمعإرف هذه تتبن  إلمت 

 (5، صفحة :311)إلشيخ، وعقإئدهم"؛  وإتجإهإتهم إألفرإد بعوإطف

 من وجإنب معي    بجمهور خإصة منهإ وإحدة كل بينهإ، فيمإ إلمختلفة إلصور مجموعة من حوصلة عن "عبإرة 

ي  لتعطي  بينهإ فيمإ تتفإعل وهي  جوإنب إلمؤسسة،
 
إهيم،  إلمؤسسة".  صورة هي  وإحدة صورة إلنهإية ف )بلتر

 (88، صفحة 3121-:311

  :يمكن تقديم تعريف شإمل للصورة إلذهنية بأنهإ 
ي لإلنطبإعإت "إلنإتج

ي إلذإتية )إلجيدة أو  إلنهإب 
، وإلئ   شخص ؤزإء إلجمإعإت أو إألفرإد عند تتكّون إلسّيئة( وإلقإبلة للتغيت 

ء أي أو دولية أو محلية مؤسسة أو نظإم أو معي    ي
 هذه وتتكّون إؤلنسإن، حيإة عىل تأثت   له أن يكون يمكن آخر شي

ة إلتجإرب خالل من إؤلنطبإعإت ة، ومن خالل إألخبإر وإلمعلومإت إ وغت   إلمبإشي لمحّصلة بإستمرإر عنهم، إلمبإشي
ي  إلمعلومإت صحة عن إلنظر بغض وإتجإهإتهم إألفرإد بعوإطف إلتجإرب تلك وترتبط

 خالصة هذه تتضّمنهإ إلئ 

  فهي  إلتجإرب،
ّ
إ ألصحإبهإ بإلنسبة لتمث إ وإقع 

 
رونه ويفهمونه حولهم مإ ؤىل خالله من ينظرون صإدق

ّ
 أسإسه".  عىل أو يقد

 و   (5، صفحة 3125)عجوة، 
ّ
ي  ؤن ي إلحيإزة وإلحفإظ عىل جمهور دإخىلي وخإرجر

 
أهمية إلصورة إلذهنية للمؤسسة بإلغة ف

  بإلوإلء وإؤلرتبإط نحوهإ. يتمت ّ  

V. هنّية خصائص إلّصورة
ّ
ّ   :إلذ :  بينهإ من نذكر إلّسمإت من بمجموعة للمؤسسة إلذهنية إلصورة تتمت  )عجوة  مإ يىلي

 (:23، صفحة 3119وكريدمإن، 



337 Khedidja GOURINE    &   Fatna GOURINE 

 

Junuary 2021, Volume 3, Issue 1  
 p. 333 -384 

ة: أي عندمإ تلقإئية إلمؤسسة صورة .1 ة غت   بصورة إلمؤسسة إلمستهلكي   حول عىل أسئلة نطرح ومستت   مبإشي

ل وهذإ حولهإ، ؤطبإعإتهم من جزءإ تلقإئيإ يظهرون
ّ
ي  أمإ لهإ، إلكلية إلصورة من جزءإ يشك

 
 عن ؤستجوإبهم حإلة ف

ة إلصورة حتمإ يظهرون سوف قةإلمعمّ  إلمقإبالت طريق  تلك إلمؤسسة؛ عن إلمستت 

ي وقت إلمستهلكي    موإقف عن تعبت   نسبيإ: فهي  ةمستقرّ  إلمؤسسة صورة .2
 
ّ   ف ، بإؤلستقرإر معي   وتتمت  ي   إلنسئر

ّ
 وإن

  إلمستهلكي    عدم رضإ أو رضإ
ّ
ي  ةإلمهمّ  إتإلتغت ّ  فؤن لذلك عليهإ، ريؤث

 
 ب   أحدإث أخرى ترتبط إلمؤسسة صورة ف

ي  مثل قإهرة ؤستثنإئية، أزمة ؤعالنية جديدة، حملة منتجإت تشكيلة مثل: طرح
ّ إلمؤسسة  منتجإت  جودةتدب 

 ...إلخ؛ 

  وذإتية: أي شخصية إلصورة .3
ّ
ي إلمنتجإت؛ أكت   يكون وهذإ آخر ؤىل شخص من تختلف إلصورة أن

 
 ف

ص هي  إلصورة وبسيطة:  ؤنتقإئية إلصورة .4
ّ
 من للعديد ؤدرإكه أجل تبسيط من إلفرد به يقوم إلمؤسسة عن ملخ

ي  إلمؤسسإت
 بينهإ؛ فيمإ متشإبهة تكون مإ غإلبإ إلئ 

5.  
ّ
ي تقوم إلمؤسسة بتكوينهإ لدى إألفرإد من خالل إلصورة إلذهنية للمؤسسة مقصودة ومخط

ط لهإ: هي إلصورة إلئ 
ي 
 ؛تتكّون لديهم بنإءإ عىل معلومإت خإطئةبرإمج ؤعالمية مدروسة وتختلف عن إلصورة إلئ 

، ويمكن إلتعرف عىل طبيعة إلصورة  .6 إلصورة إلذهنية للمؤسسة قإبلة للقيإس بإستخدإم أسإليب إلبحث إلعلمي
إت تطرأ عليهإ سوإء كإنت سلبية أو ؤيجإبية.   إلمتكّونة لدى إلعمالء وتحديد أية تغت 

VI. أسإسية، إألول:  : تتكّون من أربعة أبعإد أبعاد إلصورة إلذهنية 
َ
وإلتفّوق عىل  بتكإر وإؤل  إؤلبدإعج من حيث يتعلق بإلمنت

 إلمنإفسي   وكذإ مدى 
ّ
ي ؤدإرة عمليإتهإ إلمؤسسةع إلموإرد وإلقدرإت ومدى كفإءة د وتنوّ تعد

 
ي  إلمختلفة، ف

: وإلبعد إلثإب 
 
ّ
أمإ  ،ستجإبة لهم وإلعنإية بهمإلمستهلكي   ومدى قدرتهإ لإل نحو  إلمؤسسةه من حيث توّج  بإألشخإص وإلعالقإتق يتعل

  :إلبعد إلثإلث
ّ
إمج من حيثفيتعل   إلرإبع:  وإلبعد بإلبيئة، وإلعنإية إلمجتمعية للمؤسسة سؤوليةإلم ق بإلقيم وإلتر

ّ
ق يتعل

 بأن إلمستهلكي    ؤدرإك أي مدى معهإ، إلتعإمل أثنإء بإألمإن شعوردرجة إلثقة وإلو  إلمؤسسةدإقية صمسمعة و ب
 ,keller) م. عإلية من حيث إلكفإءة وإلفعإلية ومالءمتهإ لحإجإتهم ورغبإته جودة ذإت منتجإت بتقديم تقوم إلمؤسسة

2003, p. 545) 

VII. فوإئد تكوين صورة ذهنية جّيدة:  :  (7، صفحة 3127)إلقبالن قبالن ، يمكن ؤيجإزهإ فيمإ يىلي

  ية إلالزمة للعمل فيهإ وسعإدة إلعإملي   فعال ي ؤجتذإب إلمهإرإت إلبري
 
تسإعد إلصورة إلجّيدة للمؤسسة ف

 بإؤلنتمإء ؤليهإ؛

 ي بظالله عىل زيإدة إلكفإءة إؤلنتإجية؛
ي رفع إلروح إلمعنوية للجمهور إلدإخىلي إألمر إلذي يلق 

 
 تسإهم ف

  ي
 
 ف
 
 هإمإ

 
؛تلعب إلصورة إلجّيدة للمؤسسة دورإ  جذب رؤوس إألموإل وزيإدة أعدإد إلمسإهمي  

  ج
َ
ج يحمل ؤسمهإ، وتسإعد عىل تقّبل إلجمهور ألي منت

َ
ي أي منت

 
ي تهئ   إلثقة ف

إلصورة إلجّيدة للمؤسسة هي إلئ 
ر بإؤليجإب عىل نسبة إلمبيعإت أو تنشيط إلخدمإت؛

ّ
 جديد قبل أن يظهر، مّمإ يؤث

  ي يدع ؤليهإ ويدعو إلمسؤولي   فيهإ ؤىل حينمإ ُيقِبل إلمجتمع عىل أي مؤسسة و
ي أنشطتهإ إلئ 

 
يشإرك ف

ي مجإإلته إلسيإسية و 
 
ي أذهإن أفرإد هذإ إإلجتمإعيةإلمسإهمة ف

 
، فؤن هذإ يشت  ؤىل إلصورة إلجّيدة للمؤسسة ف

 إلمجتمع وإقبإل إلجمإهت  عىل خدمإتهإ. 

 ج إلجيد وإل
َ
د أن إلصورة إلجّيدة ليست بديال عن إلمنت

ّ
ة،من إلمؤك كمإ أنه إل  بحوث إلرشيدة وإؤلدإرة إلحإض 

ي مشكالت مع إلهيئإت إلتنفيذية 
 
إبإت أو ؤنخفإض نسبة إلمبيعإت أو إلوقوع ف ي ؤمكإنية حدوث ؤض 

ينق 
ي إلدولة. 

 
يعية ف  وإلتري

 

VIII. ي توإجه إلمؤسسة لبناء صورة ذهنية جّيدة
: إلمشاكل إلت  ي إلجدول إلتإىلي

 
، 3117)إلصقإر،  : يمكن تلخيصهإ ف

 (:41-419إلصفحإت 

 :12إلجدول 
 مشإكل بنإء صورة ذهنية جّيدة

 إلمشإكل إلخإرجية إلمشإكل إلدإخلية

ي  إلتسويقية إؤلدإرة فشل -
 
ح ف   هإ؛لزبإئن سيإستهإ شي

 ؤهمإل(ة إلمؤسس دإخل بإلزبإئن هتمإمإؤل عدم -

 (؛إؤلنسإنية إلعالقإت

 ؛إلزبإئن وأهدإف إلمؤسسة أهدإف بي    إلتعإرض -

 معظم ؤن :إلزبإئن لدى إإلقتصإدية إلمعرفة نقص -
 عنهإ إلكإفية إلمعلومإت تنقصهم مؤسسة ألي إلزبإئن

 وعىل عليهإ إلحكم أو وتصّورإت آرإء يبنون قد فمعظمهم
 من ؤنطالقإ سوإء سإبقة، معرفة أدب   دون منتجإتهإ
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 إلمؤسسة عن إلمعلومإت بكإفة إلعمإل مد عدم -

 ؛إلخإرجية وعالقإتهإ وأهدإفهإ
ي  إلتسويقية إؤلدإرة فشل -

 
 طيبة سمعة بنإء ف

 إلزبإئن وتزويد أنشطة معينة ممإرسة خالل من للمؤسسة
ي  إلمشكالت وعالج بإلمعلومإت

إلتعإمل  أطرإف توإجه إلئ 
ي   ؛إلمؤسسة مع وإلدإخىلي  إلخإرجر

ي  إلمنإسبة تصإلإؤل  وسإئل إستخدإم عدم -
 من إلئ 

ي  إلرسإلة ؤيصإل شأنهإ
 
 وبإلطريقة إلوقت إلمنإسب ف

 .إلمنإسبة

د شإئعإت
ّ
ي  ترد

 
 تكون قد تنبؤإت طريق عن أو أوسإطهم ف

 إلمؤسسة بي    إلعالقة عىل يؤثر مّمإ صحيحة غت   معظمهإ
 وزبإئنهإ؛

خذ :إألمن ؤنعدإم -
ّ
 إلمؤسسإت بعض قد تت

ي  وإلتخريب إلعنف أعمإل جرإء صإرمة أمن ؤجرإءإت
 إلئ 

رإتهإ رغم إؤلجرإءإت وهذه تشهدهإ،  وإلمنطقية إلقوية متر
ر عىل عالقة

ّ
 أنهإ قد تؤث

ّ
 وزبإئنهإ؛ إلمؤسسة بي    إلثقة ؤال
 إلزبإئن يتأثر :إلمصإلح وأصحإب إلدولة تأثت   -

إ  بعض ؤستهالك يخص فيمإ بقرإرإت إلحكومة كثت 
 نقإبإت وآرإء بإتجإهإت كذلك يتأثرون كمإ إلمنتجإت،

هم إلبيئة وحمإية إلمستهلك حمإية وجمعيإت إلعمإل  وغت 
 سلوكيإت إتجإه إلتخّوف من نوع بنري  غإلبإ يقومون إلذين

 معهإ؛ إلمتعإمل إلمؤسسإت ومنتجإت
 إلكبت   إألثر إؤلعالم لوسإئل :إؤلعالم وسإئل تأثت   -
ي 
 
 تكون قد أنهإ كمإ وإقنإعهم، إلزبإئن جذب عملية ف

 وهذإ إلمؤسسة مع إلتعإمل من لنفورهم وسيلة بإلمقإبل
ه تقوم مإ حسب  إلتسويقية إؤلدإرة عىل لذلك عليهإ، بنري

 ألنهإ صإلحهإ، يخدم أن يمكن بمإ إلوسإئل هذه ؤستغالل
 فؤن لذإ وزبإئنهإ، إلمؤسسة بي    إلوصل همزة بمثإبة

تأييد  كسب يضمن لهإ إؤلعالم وسإئل عىل سيطرتهإ
 .إلزبإئن

 
 
 
 إألخض  ضمن إلحوكمة إلبيئية: موقع إلتسويق ثانيا

 
ّ
دة إلمدإخل وإل يمكن حضهإ ضمن إلمؤسسة، حيث تنعكس عىل مجموعة إلوظإئف ؤن تطبيقإت إلحوكمة إلبيئية متعد

ة مع إلمستهلك وكذإ  " لمإ له من عالقة مبإشي إلمختلفة سوإء فنية أو ؤدإرية، لذلك سيتم أخذ تطبيق "إلتسويق إألخض 
ي تعزيز وتدعيم إلصورة إلذهنية للمؤسسة لدى إلمستهلك. بغية توضيح إلدور إلذي 

 
 تلعبه إلحوكمة إلبيئية ف

" "يسإهم ي تكوين إلتسويق إألخض 
 
إلصورة إلذهنية إؤليجإبية للمؤسسة لدى إلمستهلكي   بإلتعإون مع  بشكل فّعإل ف

ي  كلّ  إؤلدإرإت جميع
 
ي يحتإجهإ  مختلف نقل عىل حيث يعمل تخّصصه، ف

  إلمستهلكإلمعلومإت إلئ 
ّ
بإلدور  قةوإلمتعل

ي إلمحإفظة عىل إلبيئة وبإلتإىلي إلحفإظ عىل حيإة إلمستهلك. 
 
 إلكبت  إلذي تلعبه إلمؤسسة ف

I.  
َ
ي تغيت  سلوك إلمستهلك عند تقديم منت

 
ج إألخض  ف

َ
وط إلبيئية وبإلتإىلي تدعيم يسإهم إلمنت

ج ذو جودة ومرإعيإ للري
إء أن ترإعي مسألة مهمّ صورتهإ لديه، لذلك يجب عىل إلمؤسسة عند   تقديمهإ ألحد منتجإتهإ إلخض 

ّ
ق بإلخصإئص ة تتعل

 
َ
إء إألصلية للمنت ي شي

 
 أحد معإيت  قيإس رضإ إلمستهلك. فقد أثبتت إلدرإسإت أن إلمستهلكي   يرغبون ف

ّ
ج ألنهإ تعد

 
ّ
ة عندمإ يتوف  منتجإت صديقة للبيئة بكمية كبت 

َ
ه بإلر فيهإ خصإئص إلمنت صفإت إلبيئية ضمن هذإ ج إألصىلي مع تميت  

 
ّ
ونيإت أن كة "فيليبس" لإللكت  ي قإمت بهإ شي

ربط إؤلسهإمإت إلبيئية مثل: خفض  إلمجإل، وقد أظهرت إلدرإسإت إلئ 
إلطإقة وتقليل إلموإد إألولية مع إلمحإفظة عىل مستوى إلجودة، سيؤدي ؤىل زيإدة إلطلب عىل إلمنتجإت إلجديدة 

 (287، صفحة 3118)إلبكري ونزإر إلنوري،  %.71بنسبة

II. ج يحتإج
َ
  حئ   وإلتطوير، تكإليف إألبحإث إلسيمإ ؤضإفية وتكإليف جهود ؤىل إألخض   إلمنت

ّ
 أن إلبد خطوط إؤلنتإجية أن

 إلتلف وتقليل للطإقة إلكفء إؤلستخدإم يضمن بمإ وإلوسإئل أسإليب إؤلنتإج عىل تنعكس إلتعديل من بمرإحل تمر

  ؤغفإل دون وإلمهدور
ّ
هإ إلتكإليف تنعكس هذه سليمة.  بيولوجية بطرق إلنفإيإت من صعملية إلتخل  عىل تسعت   وغت 

إء إلمنتجإت إء إلبد إلمنتجإت سعر لرفع إلمؤسسإت وإضطرإر إلتقليدية، بديالتهإ من ثمنإ أعىل وتجعلهإ إلخض   إلخض 

  ذلك يكون وإل أعىل، ثمن لدفع بقإبلية إلمستهلك ُيقإَبل أن
ّ
 كإفية من خالل مزيجهإ إلمؤسسإت بذلت ؤذإ ؤال

 
 جهودإ

ي إلمتكإمل لتوعية ويجر كت    مدإركه عىل إلمستهلك وإلتأثت   إلت 
، ومنفعة قيمة عىل بإلت  ج إألخض 

َ
 وبإلتإىلي ترسيخ إلمنت

 (474صفحة ، 3128)شإهد وآخرون،  ذهنية ؤيجإبية عنهإ.  صورة

III.  
ّ
إء يتطل فة للتعريف بمنإفعهإ بكونهإ منتجإت صحيّ ؤن إلمنتجإت إلخض 

ّ
هإ جهود ترويجية مكث ة وسليمة من ب تميت  

وإقنإع إلمستهلكي   بذلك وبأسعإرهإ إلمرتفعة نسبيإ. وذلك من خالل تصميم إؤلعالنإت  إإلجتمإعيةإلنإحية إلبيئية و 
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 إلة للوصول ألكتر عدد من إلمسإلفعّ 
َ
، وتدعيمهإ بقوى بيع كفؤة قإدرة عىل ؤقنإع إلجمهور إلمستهد ف بمزإيإ تهلكي  

وفوإئد تلك إلمنتجإت، كمإ تسإعد جهود تنشيط إلمبيعإت من خالل تقديم إلعينإت إلمجإنية وإلضمإنإت لتجربة تلك 
 
ّ
د ي  إلعإمة إلعالقإت د ؤلقتنإئهإ، أّمإإلمنتجإت وكر حإجز إلت 

 
ي  تعكس إألخض   إلتسويق ف

 
مسؤولية إلمؤسسإت ف

ي  إلمزي    ج عنإض أحد إلبيئية، حيث تعتتر  إلمجتمع ؤتجإه إلقضإيإ ويجر ي تعّزز صورة إلمؤسسة إلهإمة إلت 
م  إلئ 

ّ
وتدع

هإ.  وإلثقة إلمصدإقية  (:32، صفحة 3118)إلبكري ونزإر إلنوري،  بينهإ وبي   جمإهت 

IV. يسإهم إلتوزي    ع إألخ 
ّ
ة تنإفسية من خالل ؤعتمإد إلمؤسسة عد ي تحقيق مت  

 
ة أنشطة كؤعإدة إلتدوير، فرغم مإ ض  ف

 أنهإ 
ّ
ب إآلثإر إلسلبية عىل إلبيئة وصحة إؤلنسإن، ؤال

ّ
تحمله إلعملية من تكإليف وجهود ؤلنقإص كمية إلنفإيإت وتجن

 تسإعد عىل ؤدإمة إلعالقإت مع إلمستهلكي   وإلمورّ 
ّ
هإ خدإم تقنيإت جديدة تمت ّ  عي   وإستدين وإلموز  إلمؤسسة عن غت 

ي أين تكون جميع إلوسإئل 
كِسبهإ تأييد إلجمإعإت إلبيئية. بإؤلضإفة ؤىل ؤستخدإم نظإم إلتوزي    ع إلمإدي إلبيئ 

ُ
وت

إل أحجإم موإد إلتعبئة وإلتغليف ممّ  ي إلتوزي    ع سليمة من إلنإحية إلبيئية، كمإ يتم ؤخت  
 
إ يسإعد عىل خفض إلمستخدمة ف

ل 
ّ
ي إلمخإزن، وكذإ درإسة أنشطة إلمنإولة وأحكإم إلرقإبة عليهإ بمإ يقل

 
ي وسإئط إلنقل وف

 
ّ  أقل ف إألوزإن إلمنقولة وأخذ حت 

وإلبيئية  إإلقتصإديةمن إلضيإع وإلتلف، كل هذإ يسإعد عىل تخفيض تكإليف إلتوزي    ع وبإلتإىلي تحقيق أهدإف إلمؤسسة 
. وكسب صورة ؤيجإبية ل  (352، صفحة 3116)جالل سعد،  دى إلمستهلكي  

 
 
 
بمدينة آفلو )إلجزإئر( حول دور  (Condor)نة من مستخدمي منتجات مؤسسة كوندور: درإسة ميدإنية عىل عيّ ثالثا

ي تدعيم إلصورة إلذهنية ل
 
( ف لة بالتسويق إألخض 

َّ
 مؤسسةلإلحوكمة إلبيئية )ممث

ة لحمإية إلبيئة، ومن بي   إأل  شطة إلمستخدمة لذلك "إلحوكمة إلبيئية" من خالل دعم نتبذل إلجزإئر جهودإ كبت 
 مؤسسة "كوندور" 

ّ
هإ عىل تطبيقهإ، وتعد ي هذإ إلمجإل، ( Condor)إلمؤسسإت وتحفت  

 
من بي   إلمؤسسإت إلنإجحة ف

لية  ونية وإلكهرومت   ي صنإعة إألجهزة إؤللكت 
 
وأجهزة إؤلعالم إآلىلي وإلصنإعإت إلغذإئية وإلتعليب وموإد حيث تختص ف

ي إلعديد من إلوإليإت إلجزإئرية، وستكون هذه إلدرإسة  )إلجزإئر( إلبنإء، ويقع مقرهإ بوإلية برج بوعريري    ج
 
ولديهإ فروع ف

ونية.  ي تركيب وبيع إألجهزة إؤللكت 
 
ي تختص ف

 عىل مؤسسة كوندور بآفلو وإلئ 

I. تخطيط إلدرإسة: 

كإلية إلرئيسية: هل يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للتسويق إألخض  كأحد تطبيقإت إلحوكمة إلبيئية بإلمؤسسإت إؤلش  .1
ي تدعيم إلصورة

 
 ؟ % 16إلذهنية لمؤسسة كوندور بآفلو لدى عمالئهإ عند مستوى إلدإللة  ف

 إإلشكاليات إلفرعية:  .2

 ي تدعيم إل
 
ج إألخض  ف

َ
إلذهنية لمؤسسة كوندور بآفلو لدى  صورةهل يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للمنت

 ؟ % 16عمالئهإ عند مستوى إلدإللة 

 ي تدعيم إلصورة
 
إلذهنية لمؤسسة كوندور بآفلو لدى  هل يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للتسعت  إألخض  ف

 ؟ % 16عمالئهإ عند مستوى إلدإللة 

 ي تدعيم إلصورة
 
وي    ج إألخض  ف إلذهنية لمؤسسة كوندور بآفلو لدى  هل يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للت 

 ؟ % 16عمالئهإ عند مستوى إلدإللة 

 ي تدعيم إلصورة
 
إلذهنية لمؤسسة كوندور بأفلو لدى  هل يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للتوزي    ع إألخض  ف

 ؟ % 16عمالئهإ عند مستوى إلدإللة 
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 نموذج إلدرإسة:  .3

 :13إلشكل 
 نموذج إلدرإسة إلميدإنية

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  إلدرإسة:  نةوعيّ  مجتمع .4
ّ
ي جميع تمث

 
فلو، أّمإ عينة آبمدينة  مؤسسة كوندور  مستخدمي منتجإتل مجتمع إلدرإسة ف

ي إلدرإسة فتم
 
دإد عميل، حيث تم توزي    ع إؤلستبإنإت عليهم  231 ثلت ف  ؤستبإنة.  229و ؤست 

 :ؤختبار ثبات أدإة إلدرإسة .5

 :13إلجدول 
 نتإئج ؤختبإر ثبإت أدإة إلدرإسة

 معإمل ألفإكرونبإخ عدد إلعبإرإت

46 17:86 

  SPSS 25 مخرجإت برنإمج مالحظة: 
 

 
ّ
 17:86أن قيمة معإمل ألفإكرونبإج تسإوي  12ح إلجدول يوض

ّ
، ممإ 177ى ، وهي قيمة مرتفعة وموجبة إؤلشإرة وتتعد

ي عكس نتإئج إلعينة عىل إلمجتمع،ي
 
ي زيإدة مصدإقية إلبيإنإت ف

ي ؤستقرإر إلمقيإس وعدم تنإقضه مع نفسه،   عئ 
كمإ يعئ 

ي 
 
إت إلمدروسة نظرإ لقدرتهإ عىل ؤعطإء نتإئج متوإفقة ؤذإ مإكمإ يمكن إؤلعتمإد عىل إؤلستبإنة ف ي  قيإس إلمتغت 

 
طّبقت ف

  مجتمع أخر و
ّ
 ر نفس إلظروف، وبإلتإىلي يمكن تعميم نتإئج إؤلستبإنة عىل كل مجتمع إلدرإسة. وقت آخر مع توف

 
 

II. عرض خصائص عينة إلدرإسة: 
 15( و )14إلجدول رقم )

ّ
: حإن إلتوزيعإت إلديموغرإفية ( يوض  ألفرإد إلعينة كمإ يىلي

 :14إلجدول 
 خصإئص إلعينة

 إلمستوى إلتعليمي  إلعمر إلجنس

ي  %19 سنة 26أقل من  %5679 ذكر
 1795 % ؤبتدإب 

 11 % متوسط %:4 سنة 36ؤىل  26من  %6573 أنئ  

 9758 % ثإنوي %5276 سنة 46ؤىل  36من   

 85768 % جإمىعي  %2772 سنة 56ؤىل  46من   

 26736 % درإسإت عليإ %376 فوق سنة فمإ  56  

ية( أخرى     ي إلموإرد إلبري
 
ي سإمي ف

 1795 % )تقئ 

 المتغيز التببع المتغيز المستقل

تدعيم الصورة الذهنيت 

 للمؤسست

الحوكمت البيئيت )المشيج التسويقي 

 األخضز(

خضزالمنتَج األ  

خضزاأل التسعيز  

خضزاأل التزويج  

خضزاأل التوسيع  
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 %211 إلمجموع %211 إلمجموع %211 إلمجموع

  SPSS 25 مخرجإت برنإمج مالحظة: 

   ي لإلستبيإنإت؛6573ؤن نسبة إؤلنإث أكتر من إلذكور قدرت ب
 % ، ويمكن ؤرجإع ذلك للتوزي    ع إلعشوإب 

  إوح أعمإرهم "من ي إلفئإت بنسب متفإوتة. هذإ 5276سنة " بنسبة  46ؤىل  36ؤن أغلب أفرإد إلعينة يت 
 
%، تليهإ بإف

ح أن معظم أفرإد إلعينة من فئة إلشبإب وهو مإ يعكس وإقع إلمجتمع إلجزإئري بصفة عإمة؛ 
ّ
 يوض

  ي إلمستويإت بنسب مختلفة.  % 85768 ؤن إلمستوى إلتعليمي ألغلب أفرإد إلعينة هو إلجإمىعي بنسبة
 
تلتهإ بإف

 
ّ
ي أن

، كمإ  وتعكس هذه إلنتإئج بشكل منطق  أغلب فئة إلشبإب بإألعمإر إلسإلفة إلذكر يكونون بمستوى جإمىعي
 سيعود هذإ إألمر بإلفإئدة عىل نتإئج إلدرإسة من خالل قدرتهم عىل ؤستعإب وفهم أكت  لعبإرإت وأهمية إلدرإسة. 

 
 :15إلجدول 
 إلعينةخصإئص 

 إلرإتب إلشهري إلمهنة

 %5876 دج 31111 من أقل %5734 أعمإل حرة

 %:447 دج 51111 ؤىل دج 31111 من %:6277 موظف
 %2378 دج 71111 ؤىل دج 51111من  %11 متقإعد

 %6719 دج 91111 ؤىل دج 71111 من %47755 طإلب

 %1795 فوق فمإ دج 91111 %8773 بطإل

 %211 إلمجموع %211 إلمجموع

  SPSS 25 مخرجإت برنإمج مالحظة: 

    ي يمإرسهإ أغلب أفرإد إلعينة كإنت من نصيب إلموظفي   بنسبة قدرت ب
%، تليهإ فئة إلطلبة :6277ؤن إلمهن إلئ 

عت فيهإ إؤلستبإنة وهي إلجإمعة ومؤسسة كوندور بآفلو وبعض 47755بنسبة 
ّ
ي وز

%. يعود ذلك لألمإكن إلئ 
 إلمؤسسإت؛

  دج51111دج ؤىل 31111% ثم "من5876دج" بنسبة 31111إلشهري ألغلب أفرإد إلعينة كإن "أقل من ؤن إلرإتب" 
خريجي   جدد متحصلي   عىل وظإئف غت   %، ألن أغلبهم إلزإلوإ يزإولون درإستهم إلجإمعية أو:447بنسبة 
 مستقرة. 

III.  :عرض نتائج إلدرإسة وإختبار إلفرضيات 
 مَ مُ إلمتغت  إلمستقل لهذه إلدرإسة هو "إلحوكمة إلبيئية" 

َّ
 ث

َ
ي إألخض  )إلمنت

ي عنإض إلمزي    ج إلتسويق 
 
، لة ف ج إألخض 

 
ّ
(، أمإ إلمتغت  إلتإبع فيتمث ، إلتوزي    ع إألخض  وي    ج إألخض  ، إلت  ي "تدعيم إلصورة إلذهنية للمؤسسة". إلتسعت  إألخض 

 
 ل ف

 إؤلستبيإن إلمصدر إألسإشي لجمع 
ّ
إؤلعتمإد  نة إلدرإسة، كمإ تم ؤستخدإم مقيإس ليكرت إلخمإشي وتّم إلبيإنإت من عيّ يعد

ي 
نإمج إؤلحصإب  ي لهإ وكذإ ؤختبإر فرضيإت إلدرإسة.   SPSS25عىل إلتر

كمإ تمت  لتفري    غ إلبيإنإت وإلتحليل إؤلحصإب 
لدرإسة، إلمتوسطإت إلحسإبية إؤلستعإنة بإألسإليب إؤلحصإئية إلتإلية: معإمل ألفإ كرونبإخ ؤلختبإر ثبإت أدإة إ

 
ّ
د لمعرفة تأثت  وإؤلنحرإفإت إلمعيإرية لمعرفة ؤتجإهإت ؤجإبإت أفرإد إلعينة، وكذإ ؤختبإر تحليل إؤلنحدإر إلمتعد

إت إلمستقلة   إلتإبعة.  عىلإلمتغت 

 عرض نتائج إلدرإسة:  .1
 
ّ
( إلمتغت  إلمستقل لهذه تمث ي إألخض 

: إلمنتج ل إلحوكمة إلبيئية )إلمزي    ج إلتسويق  إلدرإسة، يتفرع عنهإ أربعة محإور هي
، وقد تّم  وي    ج إألخض  وإلتوزي    ع إألخض  ، إلت  ، إلتسعت  إألخض  إت من أفرإد عينة  إألخض  جمع إلبيإنإت عن هذه إلمتغت 

: عبإرة، سيتم إلتطرّ  32إلدرإسة عن طريق   ق ؤىل تحليل وتفست  ؤجإبإتهم كمإ يىلي

ي إؤل  تحليل نتإئج عبإرإت إلمحور إألول -
 
(: يضم خمس عبإرإت ف ج إألخض 

َ
: )إلمنت  ستبيإن وظهرت إلنتإئج كمإ يىلي
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 :16إلجدول 
ج(إألول  للمحور نتإئج إلدرإسة

َ
 )إألخض   إلمنت

 إلعبإرة إلرقم
إلمتوسط 
ي   إلحسإبر

إؤلنحرإف 
 إلمعيإري

تيب  إؤلتجإه إلت 

12  ّ ة أإلحظ أن منتجإت مؤسسة كوندور صديقة للبيئة )غت  مض 
ي للطإقة...ؤلخ(

 بصحة إلعمالء، ذإت ؤستهالك متدب 

 موإفق 3 17:16 4773

 محإيد 6 17:79 4748 أعتقد أن منتجإت مؤسسة كوندور قإبلة ؤلعإدة إلتدوير 13
14   ّ إء تتمت   بتصميم أرى أن منتجإت مؤسسة كوندور إلخض 

ي ذإت إلوقت
 
 جذإب وسهولة إؤلستخدإم ف

 موإفق 2 27136 :477

ي  أإلحظ  15
حرص مؤسسة كوندور إلدإئم عىل أخذ ؤحتيإجإب 

هإ لمنتجإت صديقة  كعميل بعي   إؤلعتبإر من خالل توفت 
 
ّ
ي للبيئة تتوإئم مع توق

 عإب 

 موإفق 4 17:62 4773

16  
َ
ي ؤختيإر إلمنت

ي من يمكنئ 
ج إألخض  إلذي يتالئم مع ؤحتيإجإب 

هإ تشكيلة متنوّ  عة من إلمنتجإت مؤسسة كوندور لتوفت 
 للبيئةإلصديقة 

 موإفق 5 17:46 4771

) ج إألخض 
َ
 موإفق  17791 4769 متوسط عبإرإت إلمحور إألول )إلمنت

  SPSS 25 مخرجإت برنإمج مالحظة: 
ي قدره )  بمتوسط حسإبر

ج إألخض 
َ
ضح وجود موإفقة عإمة عىل عنض إلمنت

ّ
(، وأكتر نسبة 4769من خالل إلجدول أعاله يت
ي قدره ) 14موإفقة كإنت عىل إلعبإرة  ي كإنت عىل إلعبإرة :477بمتوسط حسإبر بقيمة  13(، وأقل قيمة للمتوسط إلحسإبر

 إلعبإرة 4748)
َّ
(، أّمإ إلعبإرة إألقل 17:16أكت  تجإنسإ وذلك بإنحرإف معيإري قدره ) 12( بإتجإه محإيد. ونالحظ أيضإ أن

إء (. وعليه نالحظ بأ27136بإنحرإف معيإري قدره ) 14 تجإنسإ هي إلعبإرة ن إلعمالء يوإفقون عىل أن إلمنتجإت إلخض 
ي ذإت إلوقت لكن ممكن إل يعرفون ؤن كإنت منتجإتهإ قإبلة لمؤسسة كوندور تتمت ّ  

 
 بتصميم جذإب وسهل إؤلستخدإم ف

 ؤلعإدة إلتدوير، لذلك يجب عليهإ أن تعمل عىل توعية عمالئهإ بخصإئص منتجإتهإ ؤذإ كإنت قإبلة ؤلعإدة إلتدوير. 

: تحليل ن - ي إإلستبيإن وظهرت إلنتإئج كمإ يىلي
 
(: يضم خمس عبإرإت ف ي )إلتسعت  إألخض 

 تإئج عبإرإت إلمحور إلثإب 

 :17إلجدول 
ي )إلتسعت   للمحور نتإئج إلدرإسة

 )إألخض   إلثإب 

 إلعبإرة إلرقم
إلمتوسط 
ي   إلحسإبر

إؤلنحرإف 
 إلمعيإري

تيب  إؤلتجإه إلت 

17  
ّ
ي تقد

إء إلئ  مهإ مؤسسة كوندور أعتقد أن إلمنتجإت إلخض 
 أسعإرهإ معقولة

 موإفق 6 27263 4756

18  
ّ
  أعتقد أن

َّ
إء ترإعي إألسعإر إلمحد دة لمنتجإت كوندور إلخض 

إئية ألغلب فئإت إلمجتمع إلجزإئري  إلقدرة إلري

 موإفق 5 27186 4756

19  
ّ
إء تتنإسب مع إلمنفعة  أرى أن أسعإر منتجإت كوندور إلخض 

ي أحصل عليهإ من ؤقتنإئهإ
 إلئ 

 موإفق 2 7::17 4772

1:   ّ  أإلحظ أنه رغم تمت 
ّ
ي إلسوق إلجزإئري ؤال

 
   مؤسسة كوندور ف

ّ
 أن

 
ّ
إء معقولة مقإرنة بإلخصإئص إلمتوف ي أسعإر منتجإتهإ إلخض 

 
رة ف

 هإته إلمنتجإت

 موإفق 3 17:78 4762

ي حإل  21
 
إء ف ي إلمؤسسة تخفيضإت عىل منتجإتهإ إلخض 

تمنحئ 
 
َ
ي ألكت  من منت

 عندهإ ج منؤقتنإب 

 موإفق 4 27162 4757

) ي )إلتسعت  إألخض 
 موإفق  17:71 4773 متوسط عبإرإت إلمحور إلثإب 

  SPSS 25 مخرجإت برنإمج مالحظة: 
ي قدره )  بمتوسط حسإبر

ضح وجود موإفقة عإمة عىل عنض إلتسعت  إألخض 
ّ
(، وأكتر 4773من خالل إلجدول أعاله يت

ي قدره ) 91نسبة موإفقة كإنت عىل إلعبإرة  ي كإنت عىل إلعبإرتي   4772بمتوسط حسإبر  17(، وأقل قيمة للمتوسط إلحسإبر
 إ4756بقيمة ) 18و 

َّ
(، أّمإ 17:78أكت  تجإنسإ وذلك بإنحرإف معيإري قدره ) :1لعبإرة ( بإتجإه موإفق. ونالحظ أيضإ أن
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(. وعليه نالحظ بأن إلعمالء يوإفقون عىل أن أسعإر 27263بإنحرإف معيإري قدره ) 17إلعبإرة إألقل تجإنسإ هي إلعبإرة 
ي يحصلون عليهإ، لكن يوإفقون بشكل أقل حول

إء لكوندور تتنإسب مع إلمنفعة إلئ  كون إألسعإر   إلمنتجإت إلخض 
 . ي هذه إلنقإط ومحإولة جعلهإ منإسبة أكت 

 
إئية لهم لذإ عليهإ ؤعإدة إلنظر ف  معقولة ومنإسبة للقدرة إلري

-  : ي إإلستبيإن وظهرت إلنتإئج كمإ يىلي
 
(: يضم خمس عبإرإت ف وي    ج إألخض   تحليل نتإئج عبإرإت إلمحور إلثإلث )إلت 

 :18إلجدول 
وي    جإلثإلث  للمحور نتإئج إلدرإسة  )إألخض   )إلت 

 إلعبإرة إلرقم
إلمتوسط 
ي   إلحسإبر

إؤلنحرإف 
 إلمعيإري

تيب  إؤلتجإه إلت 

هإتهإ إلبيئية أإلحظ أن مؤسسة كوندور تحرص عىل توضيح توّج  22
ويجية )كإؤلعالنإت، إلملصقإت إلبيئية  من خالل رسإئلهإ إلت 

 ،...ؤلخ(25112

 موإفق 2 17:11 4785

ي  23
إء  أإلحظ أن إؤلعالنإت إلئ  ف بمنتجإت كوندور إلخض  عرِّ

ُ
ت

ي تتضمّ 
ي توعية إلعمالء حول إلخصإئص إلبيئية إلئ 

 
 نهإتسإهم ف

 موإفق 3 17:68 4766

ي  24
 
أعتقد أن وسإئل إؤلعالم إلمختلفة تسإهم بشكل أسإشي ف

  ؤيضإح أيّ 
ّ
ق بتوّجه مؤسسة  ؤستفهإم من طرف إلعميل متعل

ي 
 كوندور إلبيئ 

 موإفق 5 :17:5 4758

إء أإلحظ تركت    25 إء أحد منتجإت كوندور إلخض  عندمإ أتوّجه لري
 
ّ
ي تتوف

ر وإضح من طرف رجإل إلبيع عىل ؤبرإز إلمزإيإ إلبيئية إلئ 
 فيهإ

 موإفق 4 27241 4765

م مجموعة من إلعروض  26
ّ
أإلحظ أن مؤسسة كوندور تقد

إء )هدإيإ، تخفيضإت،  قة بإقتنإء منتجإتهإ إلخض 
ّ
إلمتعل

 مسإبقإت،...ؤلخ(

 موإفق 6 271:7 4752

) وي    ج إألخض   موإفق  177:9 4765 متوسط عبإرإت إلمحور إلثإلث )إلت 

  SPSS 25 مخرجإت برنإمج مالحظة: 
ي قدره )  بمتوسط حسإبر

وي    ج إألخض  ضح وجود موإفقة عإمة عىل عنض إلت 
ّ
(، و أكتر 4765من خالل إلجدول أعاله يت
ي قدره ) 22إلعبإرة نسبة موإفقة كإنت عىل  ي كإنت عىل إلعبإرة 4785بمتوسط حسإبر  26(، وأقل قيمة للمتوسط إلحسإبر

 إلعبإرة 4752بقيمة )
َّ
(، أّمإ إلعبإرة 17:11أكت  تجإنسإ وذلك بإنحرإف معيإري قدره ) 22( بإتجإه موإفق. ونالحظ أيضإ أن

 (. وعل27241بإنحرإف معيإري قدره ) 25إألقل تجإنسإ هي إلعبإرة 
ّ
  يه نالحظ بأن

ّ
مؤسسة كوندور  إلعمالء يوإفقون عىل أن

 تحرص عىل توضيح توّج 
ّ
ويجية إلمختلفة، لكن يوإفقون بشكل أقل حول كونهإ تقد م هإتهإ إلبيئية من خالل رسإئلهإ إلت 

 
ّ
 عىل هذه إلنقطة لتحفت   عمالئهإ إلمهتعروض متعل

كت   أكت 
إء، لذإ عليهإ إلت  ي   بتلك مّ قة بإقتنإئهم للمنتجإت إلخض 

 إلمنتجإت عىل موإصلة و زيإدة ؤقتنإئهم لهإ. 

-  : ي إإلستبيإن وظهرت إلنتإئج كمإ يىلي
 
(: يضم ستة عبإرإت ف  تحليل نتإئج عبإرإت إلمحور إلرإبع )إلتوزي    ع إألخض 

 :19إلجدول 
 )إألخض   إلتوزي    ع(إلرإبع  للمحور نتإئج إلدرإسة

 إلعبإرة إلرقم
إلمتوسط 
ي   إلحسإبر

إؤلنحرإف 
 إلمعيإري

تيب  إؤلتجإه إلت 

ي  27
 
أعتقد أن مؤسسة كوندور تستخدم وسإئل نقل تسإهم ف

 ّ  ة بإلبيئةتقليل إؤلنبعإثإت إلمض 

 محإيد 7 17988 4727

إم بموإعيد تسليم  28 أإلحظ حرص مؤسسة كوندور عىل إؤللت  
إء  منتجإتهإ إلخض 

 موإفق 2 17985 4758

 خدمة إلتوصيل لمؤسسة كوندور  29
ّ
ّ  بعنإية وإضحة عند ؤن تتمت 

ج إلمُ 
َ
 قتئ َ تسليم إلمنت

َ
ج صديق  بإلطرق إألكت  أمإنإ )تسليم منت

ئ(  للبيئة وغت  مهت 

 موإفق 4 :17:3 4754

ر مؤسسة كوندور خدمإت مإ بعد إلبيع )كإلتوصيل  :2
ِّ
توف

 
َ
ي حإلة وجود عيوب بإلمنت

 
كيب وإؤلستبدإل ف  ج...ؤلخ(وإلت 

 محإيد 6 ::271 4735
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31  
ّ
ة عتر مدينة أإلحظ أن مؤسسة كوندور توف ر نقإط بيع منتري

إء ؤىل إلعمالءآفلو ممّ  ي تقريب منتجإتهإ إلخض 
 
 إ يسإهم ف

 موإفق 3 :2716 4756

إء لمؤسسة كوندور فؤن  32 ي ؤقتنإء منتجإت خض 
 
ي ف

عند رغبئ 
ي أقرب إآلجإل إلممكنة وبإلموإصفإت 

 
هإ ف ؤمكإنية توفت 

 إلمطلوبة متإح من طرفهإ

 محإيد 5 17993 4747

)  محإيد  17773 4746 متوسط عبإرإت إلمحور إلرإبع )إلتوزي    ع إألخض 

  SPSS 25 مخرجإت برنإمج مالحظة: 
ي قدره   بمتوسط حسإبر

ي ؤتجإه ؤجإبإت إلعمالء حول عنض إلتوزي    ع إألخض 
 
ضح وجود حيإد ف

ّ
من خالل إلجدول أعاله يت

ي قدره ) 28إلعبإرة (، و أكتر نسبة موإفقة كإنت عىل 4746) ي كإنت 4758بمتوسط حسإبر (، وأقل قيمة للمتوسط إلحسإبر
 إلعبإرة 4727بقيمة ) 27عىل إلعبإرة 

َّ
أكت  تجإنسإ وذلك بإنحرإف معيإري قدره  28( بإتجإه محإيد. ونالحظ أيضإ أن

يه نالحظ بأن إلعمالء يوإفقون (. وعل::271بإنحرإف معيإري قدره ) :2(، أّمإ إلعبإرة إألقل تجإنسإ هي إلعبإرة 17985)
إء، لكنهم إل يعلمون ؤن كإنت  تستخدم  إم بموإعيد تسليم منتجإتهإ إلخض  عىل أن مؤسسة كوندور تحرص عىل إؤللت  

 ّ ل من إؤلنبعإثإت إلمض 
ّ
ي ؤجإبتهم، لذلك يجب عليهإ أن تعمل عىل وسإئل نقل تقل

 
ة بإلبيئة وبإلتإىلي نجدهم محإيدين ف

م بإستخدإم وسإئل نقل صديقة للبيئة. توعية عمالئهإ فيم  إ ؤذإ كإنت تلت  

ي إؤل  25تحليل نتإئج عبإرإت إلمتغت  إلتإبع )تدعيم إلصورة إلذهنية(: يضم  -
 
: عبإرة ف ي

 ستبيإن وظهرت إلنتإئج كإآلب 

 ::1إلجدول 
 تدعيم إلصورة إلذهنية((للمتغت  إلتإبع  نتإئج إلدرإسة

 إلعبإرة إلرقم
إلمتوسط 
ي   إلحسإبر

إؤلنحرإف 
 إلمعيإري

تيب  إؤلتجإه إلت 

مهإ مؤسسة كوندور لديّ  33
ّ
ي تقد

إء إلئ   محإيد 21 17:16 4749 فكرة وإضحة حول إلمنتجإت إلخض 
ي تطرحهإ مؤسسة   34

إء إلجديدة إلئ  لدي فضول دإئم بشأن إلمنتجإت إلخض 
 كوندور

 موإفق 2 17:39 4788

إء إلد حول جودة لدي ؤنطبإع جيّ  35  موإفق 8 27113 4758 مؤسسة كوندور لمنتجإت إلخض 
ي  36

ّ
ي  مؤسسة كوندور ؤحتيإتلئر  جر

ّ
ي توق

  وترض 
ّ
ي إلمتعل

قة بتوفت  منتجإت عإب 
ي وإلمحيط إلذي أعيش فيه

ة بإلبيئة وتحإفظ عىل صحئ   غت  مض 

 محإيد 22 :::17 4746

إء نتيجة أسعإرهإ  لديّ  37 ميول ؤلقتنإء منتجإت مؤسسة كوندور إلخض 
 إلتنإفسية

 موإفق 5 27129 4765

أعتقد أن أسعإر منتجإت كوندور تدل عىل تكلفة تضمي   إلخصإئص  38
 إلبيئية

 موإفق 9 17:13 4756

39  
َ
وي    ج إلمستخد ي وسإئل إلت 

 
ي صدق إلمعلومإت إلمعروضة ف

 
مة من أثق ف

إءطرف مؤسسة كوندور   بخصوص إلخصإئص إلبيئية لمنتجإتهإ إلخض 

 محإيد 23 27154 4738

3:  
ّ
حيب، عمّ  أإلحظ أن مون صورة جيدة عنهإ )إلت 

ّ
إل مؤسسة كوندور يقد

ي عن إلمنتجإت...ؤلخ(
 
ح إلوإف  تقديم إلتسهيالت، تقديم إلري

 موإفق 3 17:69 4787

ي عىل إلتعإمل مع مؤسسة كوندورأشّج  41
ي وأصدقإب   موإفق 7 27129 4757 ع أقإربر

 محإيد 24 27154 4729 أدإفع عن مؤسسة كوندور عندمإ ينتقدهإ أحد 42
صل بإلرقم إألخض  للمؤسسة 43

ّ
إحإت أو شكإوى أت ي حإلة وجود ؤقت 

 
 محإيد 25 27144 4714 ف

إء 44 ي ؤعإدة أو ؤستبدإل إلمنتجإت إلخض 
 
ي مؤسسة كوندور كل إلحق ف

 موإفق : 27216 4754 تمنحئ 
إء بآفلو 45 ر منتجإت كوندور إلخض 

ِّ
ي توف

ي أمإكن توإجد نقإط إلبيع إلئ 
 موإفق 4 17:71 4773 تنإسبئ 

إء لمؤسسة كوندور بآفلو  46 أشعر بإؤلرتيإح عند ؤقتنإء إلمنتجإت إلخض 
هإ خدمإت مإ ي  لتوفت 

 
كيب، إلرعة وإألمإنة ف بعد إلبيع )إلتوصيل، إلت 

 إلتسليم...ؤلخ(

 موإفق 6 17:24 :475

 موإفق  17765 4755 متوسط عبإرإت إلمتغت  إلتإبع )تدعيم إلصورة إلذهنية للمؤسسة(

  SPSS 25 مخرجإت برنإمج مالحظة: 
ي قدره ) ضح وجود موإفقة عإمة حول عنض إلصورة إلذهنية بمتوسط حسإبر

ّ
(، وأكتر 4755من خالل إلجدول أعاله يت

ي قدره ) 34نسبة موإفقة كإنت عىل إلعبإرة  ي كإنت عىل إلعبإرة 4788بمتوسط حسإبر  43(، وأقل قيمة للمتوسط إلحسإبر
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 إلعبإرة 4714بقيمة )
َّ
(، أّمإ إلعبإرتي   إألقل 17:13أكت  تجإنسإ بإنحرإف معيإري قدره ) 38( بإتجإه محإيد. نالحظ أيضإ أن

 27154بإنحرإف معيإري قدره ) 42و  39تجإنسإ همإ 
ّ
لديهم فضول دإئم  (. وعليه نالحظ بأن إلعمالء يوإفقون عىل أن

 
ّ
ي تقد

إء إلئ   حول إلمنتجإت إلخض 
ّ
هم ثقإفة إؤلتصإل عمالء مؤسسة كوندور ليس لدي مهإ كوندور، لكن يمكن إلقول بأن

 
ّ
ي إلرد أو لم يكن هنإلك رد أصال إألمر إلذي قد يض  بإلصورة بإلرقم إألخض  أو أن

 
هم قد ؤتصلوإ ولكن كإن هنإك ؤطإلة ف

ي ؤجإبتهم، لذلك يجب عليهإ أن تعمل بجهد أكتر لتحسي   هذه إلنقطة 
 
إلذهنية للمؤسسة وبإلتإىلي نجدهم محإيدين ف

ي  وإلبقإء عىل توإصل مستمر مع
إحإت إلئ  إئهم لمنتجإتهإ لمعرفة ردود أفعإلهم وإؤلستفإدة من إؤلقت  إلعمالء حئ  بعد شي

 
ّ
ي يطرحونهإ بطريقة فعّ يقد

ي إلعمالء وتجعلهم يرّسخون صورة ذهنية ؤيجإبية عنهإ مونهإ ومعإلجة إلشكإوى إلئ 
إلة ترض 

ي ؤقتنإء منتجإتهإ. 
 
 ويستمرون ف

3.  
ّ
:  ل فرضيإتؤختبإر فرضيإت إلدرإسة: تتمث ي

ي إآلب 
 
ي سيتم ؤختبإر مدى صحتهإ ف

 إلدرإسة إلئ 

 إلفرضية إلرئيسية:  -

H0ي تدعيم إلصورة
 
 : إل يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للتسويق إألخض  كأحد تطبيقإت إلحوكمة إلبيئية بإلمؤسسإت ف

 % 16إلذهنية لمؤسسة كوندور بآفلو لدى عمالئهإ عند مستوى إلدإللة 
H1ي تدعيم إلصورة: يوجد دور ذو دإللة ؤحصإ

 
 ئية للتسويق إألخض  كأحد تطبيقإت إلحوكمة إلبيئية بإلمؤسسإت ف

  % 16إلذهنية لمؤسسة كوندور بآفلو لدى عمالئهإ عند مستوى إلدإللة 

 إلفرضيإت إلفرعية:  -

H0ي تدعيم إلصورة
 
ج إألخض  ف

َ
ئهإ عند إلذهنية لمؤسسة كوندور بآفلو لدى عمال  : إل يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للمنت

  % 16مستوى إلدإللة 

H1 
َ
ي تدعيم إلصورة: يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للمنت

 
إلذهنية لمؤسسة كوندور بآفلو لدى عمالئهإ عند  ج إألخض  ف

  % 16مستوى إلدإللة 

H0ي تدعيم إلصورة
 
إلذهنية لمؤسسة كوندور بآفلو لدى عمالئهإ عند  : إل يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للتسعت  إألخض  ف

  % 16مستوى إلدإللة 

H1ي تدعيم إلصورة
 
إلذهنية لمؤسسة كوندور بآفلو لدى عمالئهإ عند  : يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للتسعت  إألخض  ف

  % 16مستوى إلدإللة 

H0ي تدعيم إلصورة
 
وي    ج إألخض  ف هنية لمؤسسة كوندور بآفلو لدى عمالئهإ عند إلذ : إل يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للت 

 % 16مستوى إلدإللة 

H1ي تدعيم إلصورة
 
وي    ج إألخض  ف إلذهنية لمؤسسة كوندور بآفلو لدى عمالئهإ عند  : يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للت 

  % 16مستوى إلدإللة 

H0ي تدعيم إلصورة
 
إلذهنية لمؤسسة كوندور بأفلو لدى عمالئهإ عند  : إل يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للتوزي    ع إألخض  ف

 % 16مستوى إلدإللة 
H1ي تدعيم إلصورة

 
إلذهنية لمؤسسة كوندور بأفلو لدى عمالئهإ عند  : يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للتوزي    ع إألخض  ف

  % 16مستوى إلدإللة 
: كمإ ه  إلمتعدد ؤلختبإر فرضيإت إلدرإسة تم إستخدإم نموذج إؤلنحدإر إلخطي  ي

ي إلجدول إآلب 
 
 و موضح ف

 :21إلجدول 
 ؤختبإر فرضيإت إلدرإسة

إت إلمستقلة  (Y)إلمتغت  إلتإبع  (X4ؤىل  X1 من) إلمتغت 
 معإمل إلتحديد

(R2) 
 إلقيمة إؤلحتمإلية

(Sig) 

(X1 :)  ج إألخض
َ
 17111 17718 تدعيم إلصورة إلذهنية إلمنت

(X2 :)  17111 17586 تدعيم إلصورة إلذهنية إلتسعت  إألخض 

(X3 :)  وي    ج إألخض  17115 17623 تدعيم إلصورة إلذهنية إلت 

(X4 :)  17111 17666 تدعيم إلصورة إلذهنية إلتوزي    ع إألخض 

) ي إألخض 
 17111 17:23 تدعيم إلصورة إلذهنية إلحوكمة إلبيئية )إلمزي    ج إلتسويق 

  SPSS 25 مخرجإت برنإمج مالحظة: 
Xمحإور إلمتغت  إلمستقل؛ :Y                    إلمتغت  إلتإبع؛ : 
R² ّي إلمتغت  إلتإبع )تدعيم إلصورة إلذهنية( إلذي يسببه إلمتغت ّ  عن مقدإر إلتغت ّ : معإمل إلتحديد يعتر

 
 إلمستقل  ف
 .) ي إألخض 

 إلحوكمة إلبيئية )إلمزي    ج إلتسويق 
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 :  من خالل إلجدول أعاله نستنتج مإ يىلي
 ـــ إلفرضية إلفرعية إألوىل: 

ج إألخض  يسإوي )
َ
ج إألخض  1.71نالحظ من إلجدول أعاله أن معإمل إلتحديد لعنض إلمنت

َ
 للمنت

َّ
ي أن

إلقدرة  ( وهذإ يعئ 
 إلقيمة 71عىل تفست  

َّ
ي تدعيم إلصورة إلذهنية. كمإ نالحظ أن

 
ّ ف

( هي أقل من =17111Sig) إؤلحتمإلية% من إلتغت 
، أي يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية H0رفض إلفرضية إلصفرية تو  H1لة إلفرضية إلبدي تقبل%، ومنه 6مستوى إلدإللة 

ي تدعيم إلصورة إلذهنية لهإ عند مستوى إلدإللة 
 
ج إألخض  لمؤسسة كوندور بآفلو ف

َ
 %.6لعنض إلمنت

 ـــ إلفرضية إلفرعية إلثانية:   
 معإمل إلتحديد لعنض إلتسعت  إألخض  يسإوي )

َّ
ضح من إلجدول أعاله أن

ّ
 للتسعت  إألخض  1,58يت

َّ
ي أن

( وهذإ يعئ 
ي تدعيم إلصورة إلذهنية. 58إلقدرة عىل تفست  

 
 إلقيمة  % من إلتغت ّ ف

َّ
( وهي أقل =17111Sig) إؤلحتمإليةكمإ نالحظ أن

، أي يوجد دور ذو دإللة H1إلفرضية إلبديلة  تقبلو  H0رفض إلفرضية إلصفرية ت%، ومنه 6من مستوى إلدإللة 
ي تدعيم إلصورة إلذهنية لهإ عند مستوى إلدإللة 

 
 %. 6ؤحصإئية لعنض إلتسعت  إألخض  لمؤسسة كوندور بآفلو ف

 ـــ إلفرضية إلفرعية إلثالثة: 
وي    ج إألخض  يسإوي )يبي ّ    معإمل إلتحديد لعنض إلت 

َّ
وي    ج إألخض  إل1762 إلجدول أعاله أن  للت 

َّ
ي أن

قدرة عىل ( وهذإ يعئ 
 إلقيمة 62تفست  

َّ
ي تدعيم إلصورة إلذهنية. كمإ نالحظ أن

 
( وهي أقل من =17115Sigتسإوي ) إؤلحتمإلية% من إلتغت ّ ف

، أي يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية H1إلفرضية إلبديلة  تقبلو  H0رفض إلفرضية إلصفرية ت%، ومنه 6مستوى إلدإللة 
وي    ج إألخض  لمؤسسة كوندور ب ي تدعيم إلصورة إلذهنية لهإ عند مستوى إلدإللة لعنض إلت 

 
 %. 6آفلو ف

 ـــ إلفرضية إلفرعية إلرإبعة: 
وي    ج إلدإخىلي يسإوي )

 معإمل إلتحديد لعنض إلت 
ّ
 للتوزي    ع إألخض  إلقدرة 1.66يشت  إلجدول أعاله ؤىل أن

َّ
ي أن

( وهذإ يعئ 
ي تدعيم إلصورة إلذهنية. كمإ نالحظ66عىل تفست  

 
 إلقيمة  % من إلتغت ّ ف

َّ
( وهي أقل =17111Sigتسإوي ) إؤلحتمإليةأن

، أي يوجد دور ذو دإللة H1إلفرضية إلبديلة  تقبلو  H0رفض إلفرضية إلصفرية ت%، ومنه 6من مستوى إلدإللة 
ي تدعيم إلصورة إلذهنية لهإ عند مستوى إلدإللة 

 
 %. 6ؤحصإئية لعنض إلتوزي    ع إألخض  لمؤسسة كوندور بآفلو ف

 إلرئيسية: إلفرضية  -
( يسإوي ) ي إألخض 

 معإمل إلتحديد لعنض إلحوكمة إلبيئية )إلمزي    ج إلتسويق 
ّ
( وهذإ 17:2نالحظ من إلجدول أعاله أن

 للحوكمة إلبيئية إلقدرة عىل تفست  
َّ
ي أن

 إلقيمة إؤلحتمإلية 2:يعئ 
ّ
ي تدعيم إلصورة إلذهنية. كمإ أن

 
ّ ف

% من إلتغت 
(17111Sig= وهي أقل من مستوى إلدإللة )وبإلتإىلي تقبل إلفرضية إلبديلة 6  %H1  وترفض إلفرضية إلصفريةH0 أي ،

ي تدعيم إلصورة 
 
( لمؤسسة كوندور بآفلو ف ي إألخض 

يوجد دور ذو دإللة ؤحصإئية للحوكمة إلبيئية )إلمزي    ج إلتسويق 
 %.6إلذهنية لهإ عند مستوى إلدإللة 
 مالحظة: من خالل معإدلة إؤل 

ّ
  :نستنتج مإ يىلي  إآلتية د نحدإر إلمتعد

Y = 0,037 + 0,341 x1 + 0,154 x2 + 0,201 x3 + 0,332 x4 

ي معإدلة إؤلنحدإر هو "إل إلذي له إلدور إألكتر ؤن إلعإمل 
 
جف

َ
كت    منت

"، لهذإ يجب عىل مؤسسة كوندور بآفلو إلت  إألخض 
  عىل هذإ إلعإمل و

ّ
ي نفس إلوقت إلمسإهمة ة من إلعوإمل إلمهمّ  تدعيمه ألنه يعد

 
ي تعزيز وتدعيم صورتهإ إلذهنية، وف

 
ف
ي إلعوإمل إألخرى وإلعمل عىل تقويتهإ. 

 
 يجب تدإرك نقإط إلقصور ف

 
 إلخاتمة

 ؤهتمإم أصحإب إلمصإلح من إلمؤسسإت 
ّ
، حيث أدركوإ إإلقتصإديةأصبح إؤلهتمإم بإلبيئة موضوع بإلغ إألهمية ويشد

 
ّ
ورة تحقيق متطل عإت إلعمالء.  إإلقتصإديةبإت حمإية إلبيئة وإلمجتمع دون إلمسإس بأهدإفهم ض 

ّ
وبمإ يضمن ؤرضإء تطل

 ؤذ 
ّ
ي تضمن تحقيق تنمية مستدإمة تشمل مصإلح إلجميع وتحمي  يعد

نهج "إلحوكمة إلبيئية" أحد أهم إلسبل إلئ 
إء  ،حقوقهم ية إلخض  ، إلمحإسبة حيث يمكن تجسيده بأكت  من نشإط )ؤدإرة إلموإرد إلبري ، ؤدإرة إؤلنتإج إألخض 

ي 
 
كت   ف

إء، ...ؤلخ(، لكن تّم إلت  ي تدعيم إلصورة إلذهنية  هذه إلخض 
 
إلدرإسة عىل ؤستكشإف دور إلحوكمة إلبيئية ف

".  للمؤسسة لدى عمالئهإ من خالل أحد تطبيقإتهإ ي "إلتسويق إألخض 
 
لة ف

ّ
حإولنإ من خالل درإسة ميدإنية  إلهإمة إلمتمث

 ؤلتمإس وإ
ّ
بمدينة آفلو، وتّم  (Condor)يإت ذلك إلدور بإحدى إلمؤسسإت إلجزإئرية أإل وهي مؤسسة كوندورقع وتحد

:  وإلتوصيإت إلتوصل ؤىل مجموعة من إلنتإئج  نذكر أهمهإ فيمإ يىلي

I.  :نتائج إلدرإسة 

  
ّ
إء لمؤسسة كوندور  يوإفق إلعمالء عىل أن ي  إؤلستخدإم وسهل جذإبتتمت ّ  بتصميم  إلمنتجإت إلخض 

 
ذإت  ف

عإتهم؛ إلوقت، كمإ يوإفقون عىل أنهإ صديقة للبيئة وتتوإفق مع ؤحتيإجإتهم
ّ
 وتوق
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  ي يحصلون عليهإ ومع
إء لمؤسسة كوندور تتنإسب مع إلمنفعة إلئ   أسعإر إلمنتجإت إلخض 

ّ
يرى إلعمالء بأن

ّ  بهإ؛ ي تتمت 
 إلخصإئص إلئ 

 مؤسسة كوندور 
ّ
ر إتهإ إلبيئيةتوّجهعىل توضيح  تحرص يوإفق إلعمالء عىل أن

ّ
ي تتوف

 عليهإ وكذإ إلمزإيإ إلبيئية إلئ 

ويجية منتجإتهإ  إلمختلفة؛ من خالل رسإئلهإ إلت 

  إء وبطريقة آمنة إم بموإعيد تسليم منتجإتهإ إلخض   مؤسسة كوندور تحرص عىل إؤللت  
ّ
يوإفق إلعمالء عىل أن

ي 
 
ئ(، كمإ تنتري نقإط إلبيع ف ج صديق للبيئة وغت  مهت 

َ
 أمإكن مختلفة عتر إلمدينة؛)تسليم منت

  رجإل إلبيع لديهإ 
ّ
ي تطرحهإ مؤسسة كوندور، كمإ أن

إء إلئ  إلعمالء لديهم فضول دإئم حول إلمنتجإت إلخض 

 يعكسون صورة جّيدة عنهإ؛

  إء لمؤسسة كوندور دفع إلعمالء ؤىل تشجيع إألقإرب وإألصدقإء عىل إؤلنطبإع إلجّيد حول جودة إلمنتجإت إلخض 

ر خدمإت مإ بعد إلبيع. 
ّ
 إلتعإمل مع مؤسسة كوندور، كمإ يشعرون بإؤلرتيإح لتوف

II.  :توصيات إلدرإسة 

 ،لذلك يجب عليهإ أن تعمل عىل توعية  إلعمالء ممكن إل يعرفون ؤن كإنت منتجإت كوندور قإبلة ؤلعإدة إلتدوير

 عمالئهإ بخصإئص منتجإتهإ ؤذإ كإنت قإبلة ؤلعإدة إلتدوير؛

  ي هذه
 
إئية لهم، لذإ عليهإ ؤعإدة إلنظر ف يوإفق إلعمالء بشكل أقل حول كون إألسعإر معقولة ومنإسبة للقدرة إلري

إت لعمالئهإ إألوفي  وتقديم تحفت  
 إء؛إلنقطة ومحإولة جعلهإ منإسبة أكت 

  إء، لذإ عليهإ ق بإقتنإئهم للمنتجإت إلخض 
ّ
م عروض تتعل

ّ
يوإفق إلعمالء بشكل أقل حول كون مؤسسة كوندور تقد

 عىل هذه إلنقطة لتحفت   عمالئهإ إلمهتّمي    بتلك إلمنتجإت عىل موإصلة وزيإدة ؤقتنإئهم لهإ؛
كت   أكت 

 إلت 

  ي إلرد أو عمالء مؤسسة كوندور ليس لديهم ثقإفة إؤلتصإل بإلرقم إأل
 
هم قد ؤتصلوإ ولكن كإن هنإك ؤطإلة ف

ّ
خض  أو أن

 ّ ي ؤجإبتهم، إ كإنو   حيثبإلصورة إلذهنية للمؤسسة  لم يكن هنإلك رد أصال، إألمر إلذي قد يض 
 
لذلك:  محإيدين ف

إئهم  يجب عليهإ أن تعمل بجهد أكتر لتحسي   هذه إلنقطة وإلبقإء عىل توإصل مستمر مع إلعمالء حئ  بعد شي

ي يطرحونهإ بطريقة لمنت
مونهإ ومعإلجة إلشكإوى إلئ 

ّ
ي يقد

إحإت إلئ  جإتهإ لمعرفة ردود أفعإلهم وإؤلستفإدة من إؤلقت 

ي ؤقتنإء منتجإتهإ. 
 
ي إلعمالء وتجعلهم يرّسخون صورة ذهنية ؤيجإبية عنهإ ويستمرون ف

 فّعإلة ترض 

 

 إلمرإجع: قائمة 

 :إلعربية: إلمرإجع باللغة أول 

 .دإر إليإزوري إلعلمية للنري وإلتوزي    ع .إلتسويق إألخض   (.3118. )أحمد ،ثإمر و نزإر إلنوريإلبكري، 

إهيم ي تحسي   إلصورة إلذهنية للمؤسسإت إلخدمية  (.3128جوإن . )جمإل ،بلتر
 
 –دور إلعالقإت إلعإمة إلتسويقية ف

كة ؤتصإإلت إلجزإئر  .59-37(، 29):، وإؤلنسإنية إإلجتمإعيةمجلة إألكإديمية للدرإسإت  .-درإسة حإلة شي

إلمجلة  .شكإليإت إلحوكمة إلبيئية إلعإلميةؤل إلحوكمة إلبيئية وإلتجإرة إلعإلمية: نحو تفست   (.3125. )مرإد ،بن سعيد 
 .335-315(، 3)8، إإلجتمإعيةإألردنية للعلوم 

 .إلمنظمة إلعربية للتنمية إؤلدإرية .ة إلمتكإملةإؤلدإرة إلبيئي (.3116. )سإمية ،جالل سعد 

ي ظل إلمخإطر  (.3127ديسمتر . )أسمإء ،سالمي 
 
ي ؤرسإء مبإدئ إلحوكمة إلبيئية ف

 
ي ف إتيجر إؤلعالم وإؤلتصإل كفإعل ؤست 

ي إلعلوم إؤلنسإنية و مجلة درإسإت وأبحإث  .إلوإقع وإلمأمول –وإألزمإت إلرإهنة
 
، إإلجتمإعيةإلمجلة إلعربية ف

9(36 ،)24:-261. 

إء لدى إلمستهلك  (.3128. )عبد إلنعيم ،دفرور  و .عقبة ،عبد إلالوي و. ؤلیإس ،شإهد  إلسعر إألخض  وأثره عىل قرإر إلري
ي 
 .483-456(، 2)4، مجلة ميالف للبحوث وإلدرإسإت .إلنهإب 

كإت ودور إلعالقإت إلعإمة فيهإ (.:311. )صإلح ،إلشيخ ي  .تكوين إلصورة إلذهنية للري
 
بحث مقدم لنيل درجة إلدبلوم ف

 .إألكإديمية إلسورية إلدولية .إلعالقإت إلعإمة

مجلة علمية محكمة تصدر عن مجلس  (.4) ،إلمجلة إلعربية للعلوم إؤلدإرية (،3117عبد إلعزيز. ) عبد إلكريمإلصقإر، 
 .إلنري إلعلمي 

إتيجية وإدإرة إألزم إتؤدإرة إلعالقإت إلعإم ة ب  (.3119. )فري د ،عىلي و كريمإن ،عجوة ع إلم  (.3. )ط. ي   إؤلدإرة إؤلس ت 
 .إلكتب
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 .عإلم إلكتب (.3.ط)إلعالقإت إلعإمة وإلصورة إلذهنية،  (.3125. )عىلي  ،عجوة

 Qsciece .إلصورة إلذهنية لمهنة إلمكتبإت و إلمؤسسإت إلمعلومإتية و مستقبلهإ(. 3127. )قبالننجإح  ،إلقبالن

Connect :A quatar Fouradation Academic Journal( ،4 ،)3-29 . 

 ، ي
ي إلبيئة (.3128جوإن . )وردةمهئ 

 
ي تكريس إلحق ف

 
 .(35، )إإلجتمإعيةإلعلوم و  إآلدإب مجلة .دور إلرشإدة إلبيئية ف

ي . ] بحث مقدم[. حوكمة إلمؤسسإت ومتطلبإت حمإية إلبيئة (.34-33 نوفمتر ، 3122. )جمعة ،هوإم
 إلدوىلي إلثإب 

إلملتق 
نمو إلمؤسسإت وإؤلقتصإديإت بي   تحقيق إألدإء  :إلطبعة إلثإنية .حول إألدإء إلمتمت   للمنظمإت وإلحكومإت

ي  إلمإىلي و
 .، ورقلة، إلجزإئرجإمعة ورقلة .تحديإت إألدإء إلبيئ 
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