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 إطار مقترح للتدهيق السدتدام وأثره على سلهك السدتهلكين
 *تامخ باهخ أنػر فخيج

 *وائل فػزى عبج الباسط 
 *نهال دمحم فتحى الشحات

 ملخص
وذلوظ موغ  وسومػ  الطسوتهمنيغ التسوػي  الطسوتجا يهجف البحث إلى اختبار العالقة بيغ      

جا ، السووووعخ الطسووووتجا ، التػزيوووو  الطظووووتت الطسووووت) الطووووديت التسووووػيدى الطسووووتجا خووووالل عظا ووووخ 
الظيوووة ): ىوهووسوومػ  الطسووتهمنيغ  مكػنووات( وأيضووام مووغ خوووالل الطسووتجا ، والتووخويت الطسووتجا 

السوومػييات و واإلسووتعجاد لمايووا  بسوومػييات بيليووة، اللعاليووة الطجريووة لمطسووتهمنيغ، الدموو  البيلووى، 
رة واضوحة لطتذوح الدوخار ، يطا يهجف البحوث إلوى بظواط إشوار مدتوخح يوػفخ  وػ (البيلية اللعمية

إعتطووادام  بالطظططووات عووغ اسووتلابة العطووالط وتلوواعمهع موو  عظا ووخ الطووديت التسووػيدى الطسووتجا 
 .  الطستدصى مظهع )معامالت االرتباط( عمى نتائت التحميل االحصائى إلجابات

اللخعيوة المطانيوة وقبوػل  البحوثرفوس فوخو   تػ ل البحث إلى العجيوج موغ الظتوائت أهطهوا     
يػجج توثييخ "ال للخو  البجيمة بطا يعظى رفس اللخ  الخئيسى لمجراسة والحى يظز عمى إنه: ا

وقبػل اللخ  البجيل الحى يوظز  "لمتسػي  الطستجا  عمى سمػ  الطستهمنيغداللة إحصائية  ذو
 ."لمتسػي  الطستجا  عمى سمػ  الطستهمنيغداللة إحصائية  يػجج تثييخ ذو" عمى إنه:

 الطستجا ، سمػ  الطستهمنيغ، االستهال  الطستجا  ىاحية: الطديت التسػيدالنمطات الطلت
 :البحثومذكلة  سقدمةال - 1   
فووظ ضوول االهتطامووات الطتدايووجة بطلهووػ  التظطيووة الطسووتجامة، وتظووامظ الووػعظ بتصبيدووه عمووى     

عمووووى إدراجووووه ضووووطغ  قتصووووادية تعووووخف إربوووواال يبيووووخام اإل ظططوووواتالطسووووتػى اللدئووووظ بووووجأت الط
بطوووا فيهوووا مذتمووو  وضائلهوووا وعميوووه وجوووجت نلسوووها تتحطووول الطسووو ولية  ،طاماتهوووا التسوووييخيةاهت

                                                 
*
 ببحج دكتىراٍ بجبهعت عُي شوس 
*
 جبهعت عُي شوس -التجبرة  كلُتب أستبذ هسبعد 
*
 جبهعت عُي شوس  – البُئُت والبحىثالدراسبث  بوعهداستبذ هسبعد  
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 ى، وهووحا قصووج معاللووة الووجمار البيلووىوالتسووػيد ىجتطاعيووة والبيليووة ضووطغ نشوواشها اإلنتوواجاإل
جتطاعيوة الطػارد الصبيعيوة، ومظوه فالطسو ولية اإل ىنال مغ األر  والتظاقز الذصيخ ف ىالح

 ثإال عبوارة عوغ موجخل حوجي ىنشاشها التسػيدظ ما هو ىة فظططمت بها الطالتد  ىوالبيلية الت
ال لمجراسوووات لوووح عظػانوووا لمظووجوات ومبالتسووػي  الطسوووتجا ، هوووحا األخيووخ أ وووب عوووخفلمتسووػي  ي

 (2017)عبج الطاهخ،.الجوليةوالطظططات  بحػثالسػاط مغ قبل األفخاد أو مخاکد  بحاثواأل
الطسوتجا  ودراسوة  التسوػي  ملهوػ  تبظوظ متدايوجام نحوػ هام تػج األخيخة اآلونة فظ ضهخيطا      

التػزيووو   –التسوووعيخ الطسوووتجا   –أيوووخ التسوووػي  الطسوووتجا  بعظا وووخة األراعوووة )الطظوووتت الطسوووتجا  
التووخويت الطسووتجا ( عموى سوومػ  الطسووتهمنيغ وذلوظ باعتبووار ام التسووػي  الطسووتجا   –الطسوتجا  
 ىتمبو وخوجمات مظتلوات تدوجيع أجل مغ الذجميةو  الصظاعية لمطظططات التطيد أدوات هػ أحج

لمطوػارد  الخشويج سوتذجا واإل البيلوة، عموى الحلوا  ضول ىفو الطسوتهمنيغ ورغبوات احتياجوات
الطوػارد  موغ الدادموة األجيوال حدوػ   وضوطام الطسوتجامة التظطيوة تحديو  يكلول بطوا الصبيعيوة
 .أكمخ إستجامة وٕانتاج ستهال إ أنطاط إلى والتحػل ، الصبيعية

بوالتمػث  الذا وة التشوخيعات الطتدايوجة وتعوجد وتناليلهوا الصبيعيوة الطوػارد محجوديوة إم     
اتلاهوات  فوظ والتغيوخ الطسوتجا ، التسوػي  نحوػ العميوا اإلدارة واتلاهوات البيلوة، وحطايوة

أ وحا   واهتطوا  ، الطسوتجامة لمحموػل حساسوية أكموخ لتصوبح وسومػيياتهع الطسوتهمنيغ
 مستجامة مغ تظافسية ميدة كسب وضخورة ، والبيلية االجتطاعية س وليةالط بدضايا الطصالح

 ىسوتجامة فواإل ىلتبظو األعطوال مظططوات دفو  موا هػ ، الطستجامة اإلستخاتيليات ىتبظ خالل
 ( Krunal Trivedi,1820)ى.التسػيد مديلها
 ام اتلاهو يطمول Sustainable marketing الطسوتجا   التسوػي  إمعمى جانب آخخ، ف     
 الطوديت عظا وخ ىفو الظطوخ إعوادة إلوى يحتواج الطلهوػ  هوحا ومطارسوة التسوػي  ، ىفو ججيوجام 
 الطسوتػى  عموى وأيوخ  الطسوتجا  بوالطظتت العطيول ىوعو بتصوػيخ ، والطبوادرةىالتدميوج ىالتسوػيد
 يطا ،وآمظة نطيلة بيلة وتحدي  والصاقة الطػارد نديف وق  يضطغ مطا ىجتطاعواإل ىاللخد

 .مستجامة مظتلات بتنارإو  أدائها لتصػيخ لمطظططات عام قػيام داف يشكل نهإ
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فدوج سوولل العجيووج مووغ  ىخووالل تتبو  بعووس الجراسووات الطهتطوة باللانووب التسووػيديطوا إنووه      
ألنشووصة التسووػياية، لسووتغاللها إة نتيلووة ظططوونتدووادات الطػجهووة لمطالبوواحميغ وجووػد بعووس اإل

سوتلظيها  ىة نطيخ األرااح التوظططالط ماتبحلة أنها تهجف يمها إلى تصخيف مظتلات وخج
مووغ ذلووظ، إضووافة إلووى بووخوز بعووس اللطعيووات التووظ تسووعى إلووى حطايووة الطسووتهمظ والطلتطوو  

ت موغ دوم أم ظططواتدوػ  بهوا بعوس الط ىمغ يل التالعبات والططارسات الغيوخ أخالريوة التو
 Forster, 2013 )(.أمغ وسالمة الطلتط  ىتخاع

األنشوصة  ىتبظو ىالتلنيوخ فو ىال التسوػيدلواللوجيخ بوالطهتطيغ بالطونتيلة لطوا سوب  يوام      
ة مووووغ خووووالل الحووووخ  عمووووى مصوووومحة ظططوووووالططارسووووات التسووووػياية الطدجمووووة مووووغ شووووخف الط

الطلتط  وذلظ بتطكيظه مغ الحصػل عمى مظتلات وخوجمات آمظوة وريوخ مضوخة لوه واثسوعار 
ػل عموى عائوج مظاسوب ة موغ الحصوظططوغ الطيمظاسبة، إضافة إلى حخ  التسػي  عمى تطكو

م  تحطمها لمطذاشخ، ويل هحا موغ دوم اإلضوخار بالبيلوة والطصومحة العاموة لمطلتطو  يكول، 
عتطوواد ملهووػ  التسووػي  باإل ى)تبظوو مضووطػنه إلووى ملهووػ  التسووػي  الطسووتجا  ىوهووػ مووا يشوويخ فوو

  )Graziela,2014(.عمى ملهػ  التظطية الطستجامة وأبعادها(
 :  اآلتى ىالتساؤل الخئيس ىشكالية البحث تطهخ فضػط ما سب  فإم إ وفى     

هل يػجج عالقة بويغ موديت التسوػي  الطسوتجا  والطتغيوخات السومػيية لمطسوتهمنيغ، وهول يطكوغ 
بظواط اشووار مدتوخح يسوواعج متذووح الدوخار فووى تحسويغ جووػدة الطووديت التسوػيدى الطسووتجا  ومتابعووة 

 رات التسػياية بشكل دورى؟ ادفعالية الطب
 :ج تحت هح  اإلشكالية ملطػعة مغ التساؤالت اللخعية يطا يمظتظجر و      

 عمى سمػ  الطستهمنيغ؟الطستجا   لطظتتا ي يخييف  -األول: التداؤل
 عمى سمػ  الطستهمنيغ؟الطستجا   لتسعيخا ي يخييف   -الثانى: التداؤل
 عمى سمػ  الطستهمنيغ؟الطستجا  لتػزي  ا ي يخييف   -الثالث: التداؤل
 عمى سمػ  الطستهمنيغ؟الطستجا  لتخويت ا ي يخكيف  -الرابع: التداؤل
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 :البحثأهسية  - 2
 تتطمل أهطية البحث فى الظداط التالية:   

 ة وسمػ  الطستهمنيغ.ظططلمط الطستجا  التسػي  بيغ العالقة شبيعة فهع -
فوى  دور مغ له لطا الطصخية األعطال تظططام ىف الطستجا  التسػي  تصبي  أهطية -

لمطظووتت الطسوووتجا  عظوووج  الحهظيوووة الصوووػرة وتحسووويغ الطسوووتهمنيغ واظوواط سوومػ 
 الطستهمنيغ.

 التسػي  الطستجا . أنشصة تطارس التى اتظططالط تلا  ايلابية اتلاهات تنػيغ -
 الطسوتجا  التسوػي  أنشوصة تطوارس ىالتو اتظططوبالط الطسوتهمنيغ  ارتبواط تخسوي  -

 .جا   ويدداد والطة لهالشخائى نحػ الطظتت الطست ةواالتالى يتله سمػي
الطظواف   يحدو  الطسوتجا  التسوػي  أنشوصة مطارسوة أم حيوث نلسوه، الطػضوػ  أهطيوة -

 .واحج آم فى بيلةلمو  طلتط لمو  لمطستهمظو  ةظططلمط
 

 :البحثأهداف  - 3
 التسػي  الطستجا  باعتبار  ملهػ  ججيج لمتسػي . غرف  الغطػ  ع -
و أيخهوووا عموووى ظططوووات الطصوووخية ظ الطمحاولوووة اإللطوووا  بػاقووو  التسوووػي  الطسوووتجا  فووو -

     .سمػ  الطستهمنيغ
 سمػ  الطستهمنيغ. والطستجا   لطظتتا بيغ دراسة العالقة -
 وسمػ  الطستهمنيغ.الطستجا   التسعيخ بيغ دراسة العالقة -
 وسمػ  الطستهمنيغ.الطستجا   التػزي  بيغ دراسة العالقة -
 منيغ. وسمػ  الطستهالطستجا   لتخويتا بيغ دراسة العالقة -
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بظاط إشار مدتخح )نطوػذج رقطوى( يعوخ  بشوكل مسوتطخ توثييخ الطبوادرات التسوػياية  -
عمووى سوومػ  الطسووتهمنيغ بطووا يسوواعج متذووح الدووخار فووى تبظووى الطبووادرات األكمووخ تووثييخا 
عموووووووى الطسوووووووتهمنيغ واسوووووووتبعاد الطبوووووووادرات ذات التوووووووثييخ الضوووووووعيف عموووووووى سووووووومػ  

ة لعظا وووخ تنملوووة الظشوووواط الطسوووتهمنيغ بطوووا يضوووطغ الحصوووػل عموووى عػائوووج ممطػسووو
  .التسػيدى يكل

 
 :البحثفروض  - 4

 :  اللخ  الخئيسى
 لمتسػي  الطستجا  عمى سمػ  الطستهمنيغ إحصائية ال يػجج تثييخ ذو داللة 

 فخو  فخعية: يطانيةويتلخ  مغ هحا اللخ  
o  لمطظتت الطستجا  عمى سمػ  الطستهمنيغ.داللة إحصائية  يػجج تثييخ ذوال 
o  لمسعخ الطستجا  عمى سمػ  الطستهمنيغ.داللة إحصائية  يخ ذويػجج تثيال 
o  لمتػزي  الطستجا  عمى سمػ  الطستهمنيغ.داللة إحصائية  يػجج تثييخ ذوال 
o  لمتخويت الطستجا  عمى سمػ  الطستهمنيغ.داللة إحصائية  يػجج تثييخ ذوال 
o  ة لطوووديت التسوووػي  الطسوووتجا  عموووى الظيوووداللوووة إحصوووائية  يػجوووج توووثييخ ذوال

 واإلستعجاد لمايا  بسمػييات بيلية.
o  لطووديت التسووػي  الطسووتجا  عمووى اللعاليووة داللووة إحصووائية  يػجووج تووثييخ ذوال

 الطجرية لمطستهمنيغ.
o  لطوووديت التسوووػي  الطسوووتجا  عموووى الدمووو  داللوووة إحصوووائية  يػجوووج توووثييخ ذوال

 البيلى لمطستهمنيغ.
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o  جا  عمووووووى لطووووووديت التسووووووػي  الطسووووووتداللووووووة إحصووووووائية  يػجووووووج تووووووثييخ ذوال
 السمػييات البيلية اللعمية لمطستهمنيغ.

 
 :البحثمشهجية  - 5

 مجتسع وعيشة البحث: 1 - 5
وفدوووام إلحصوووائيات اللهووواز الطخيووودى لمتعبلوووة العاموووة واإلحصووواط عوووغ التعوووجاد السوووكانى      

لطحافطوات الدواهخة النبوخى )الدوواهخة، الليودة، الدميػايوة( فوام عووجد سوكام هوح  الطحافطوات بموو  
نسطة وقج رأى الباحوث أم يكوػم الظصوا  العطوخى لمطلتطو  الطبحوػث األفوخاد  23,799,114

سوظة  وذلوظ حتوى يتسوظى تصبيو  البحوث عموى نصوا  عوخيس موغ  60سظة حتى  20ما بيغ 
% موغ جطموة سوكام مصووخ 52,20الللوات العطخيوة، وحيوث أم نسوبة هوح  الللوة العطخيوة هوى 

سووظة  هووػ  60سووظة حتووى  20مووا بوويغ  بطووا يعظووى أم ملتطوو  البحووث والووحى يسووتهجف األفووخاد
 نسطة مػزعة فى المالث محافطات عمى الظحػ التالى:  12,423,138

 

 20تقدير عدد الدكان بسحافظات القاهرة الكبرى وحداب عدد الدكان ما بين  (1) رقم جدول
 (*2017سشة  )عن عام  60سشة حتى 

 عدد الدكان السحافظة
سشة  20من سن ندبة الدكان 

بالشدبة سشة  60حتى سن 
 عدد الدكان بسرر إلجسالي

 20من سن عدد الدكان 
سشة  60حتى سن سشة 

 بسحافظات القاهرة الكبرى 
 9539673 القاهرة

52,20%  
4979709 

 4505915 8632021 الجيزة

 2937513 5627420 القليهبية

 12423138  23799114 اإلجسالي

"الدددكان" ( و  2020كتدداب ) مرددر فددي أرقددام علددى  اعتسددادا   –بترددرف  –السردددر : إعددداد الباحددث *
 . الرادر عن الجهاز السركزى للتعبئة العامة و اإلحراء



  ل دمحم فتحً انشحات، نها وائم فىزي عبد انباسط ، تامر باهر انىر فريد
 

 

 0202انثاني   انعدد  - 53انمجهد               انمجهة انعهمية نهبحىث واندراسات انتجارية  

073 
 

 

 

 
 

  عيشة البحث :
عمووى أسوومػ  العيظووة بووجالم مووغ أسوومػ  الحصووخ الشووامل وذلووظ نطووخام لنبووخ  البحووثاعتطووج     

بحووث اعتطووج الباحووث عمووى اللووخو  التاليووة لتدووجيخ حلووع عيظووة ال اكطوو حلووع ملتطوو  البحووث.
 إحصائيا :

 ملخدة . 12423138يبم   لمبحثحلع الطلتط  النمى 
 % .50نسبة عجد الطلخدات فظ الطلتط  التظ تتػفخ فيها الذصائز مػضػ  البحث 

 % .95إم درجة المدة الطصمػاة 
 و بتصبي  الطعادلة التالية : 

 
 حيث أم :

n .حلع العيظة = 
Z طعيارية الطختبصة به(.= مستػى المدة )يتحجد بعجد األخصاط ال 
S .التغيخ و الحي يلسخ بحسا  االنحخاف الطعياري = 
E . حلع الذصث الطسطػح به فظ العيظة الطدجرة لمطلتط = 

   ملخدة. 384واتصبي  الطعادلة السابدة يكػم حلع العيظة 
    

 :أنهاع البيانات ومرادرها 2 - 5
 تتزسن مردرين من البيانات هسا:  
 البيانات الثانهية: - أ  
اعتطووج الباحووث عمووى مووا أتوويح مووغ يتووب ودراسووات سووابدة عخايووة وأجظبيووة، باإلضووافة إلووى      

   لمبحث.الط تطخات العمطية مطا ساعج عمظ تػ يف األ ػل العمطية واللػانب الطظهلية 
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 البيانات األولية:  - ب  
طوووة وهوووظ البيانوووات الطتعمدوووة بالجراسوووة الطيجانيوووة التوووظ توووع جطعهوووا ميوووجانيا موووغ خوووالل قائ     

االستدصوواط التووظ تووع إعووجادها بظوواط عمووى مووا تووع التػ وول إليووه مووغ نتووائت الجراسووات السووابدة، 
وعمووى الطدوواييذ التووظ تووع اسووتذجامها فووظ هووح  الجراسووة، وذلووظ بهووجف تحجيووج الطتغيووخات الطووخاد 

)الطتغيوخ  سمػ  الطسوتهمنيغ)الطتغيخ الطستدل(،  تسػي  الطستجا الرياسها والطتعمدة بطتغيخي 
 (.التاب 
إضوووافة إلوووى ذلوووظ، اعتطوووج الباحوووث فوووظ أعوووجاد هوووح  الجراسوووة عموووظ اللطووو  بووويغ اللوووانبيغ      

 الظطخي التصبيدظ واالستظباشظ عمظ الظحػ التالظ: 
  .النتب والطخاج  العخاية واألجظبية 
  .الجوريات والظشخات والطداالت 
  .األبحاث الطظشػرة وريخ الطظشػرة 
  .مصبػعات الط تطخات 
  مات العامة )اإلنتخنت(. شبكة الطعمػ 
  لمتعبلة العامة واالحصاط.اللهاز الطخيدي  ودراسات  ادرة عغمصادر آخخي مغ نشخات 
 :أداة البحث 3 - 5

اعتطج الباحث عمظ قػائع االستدصواط بعوج أم قوا  بايواس معوجالت الصوج  والمبوات      
يوج اإلجابوة لهح  الدػائع، ويل قائطة استدصواط تحتوػي عموظ عوجد موغ العبوارات، ويوتع تحج
الوظ ريووخ  5عميهوا تبعوا لطايواس ليكوخت الطتوجرج موغ خطووذ اسوتلابات موغ مػافو  جوجام=

 :ىستدصاط إلى قسطيغ يالتالتدسيع قائطة اإلوقج تع  1مػاف  عمى اإلشال =
 القدم األول:

تهووووجف إلووووى التعووووخف عمووووى البيانووووات  ىالتوووو االسوووولمةيحتووووػى عمووووى ملطػعووووة مووووغ      
سظة بطحافطات الدواهخة  60سظة حتى  20األفخاد ما بيغ مغ  البحثالجيطػجخافية لعيظة 

 .النبخى 
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 القدم الثاني:      
التسووػي  ) البحووثتهووجف إلووى ريوواس متغيووخات  ىيحتووػى عمووى ملطػعووة مووغ العبووارات التوو    

 (الطستجا ، سمػ  الطستهمنيغ
لتابعووة عمووى تطممهووا الطتغيووخات الطسووتدمة وا ىتحجيووج العبووارات والتوو ىسووتظج الباحووث فووإوقووج      

ختبوووووارات الصوووووالحية والمبوووووات، وإدخوووووال بعوووووس إعووووجد موووووغ الجراسوووووات السوووووابدة بعوووووج إجووووخاط 
 .البحثة ملتط  وعيظة التعجيالت عميها لتالئع شبيع

 -مؤشرات قياس الستغير السدتقل: - أ  
لايواس بععوج  (2018، دمحم)، (2015، اللدهواط)، (2012، دمحماستذج  الباحث مايواس )     

العبووارات التووظ  التووالىويػضووح اللووجول  ،يطووانى عبوواراتيتنووػم مووغ هووػ و  ،" الطظووتت الطسووتجا"
 استذجمها الباحث فظ رياس هحا البععج.

 السشتج السدتدام"*عبارات قياس ُبعد "( 2) رقم جدول

رقم 
 السردر العبارات العبارة

 (2012)دمحم،  تدػ  الشخية بإستذجا  الطػاد الذا  األقل ضخرام بالبيلة 1
 (2018)دمحم، 

2 
تدػ  الشخية بإجخاط عطميات تحسيغ جحرية لضطام يلاطة تناليف 

 الطظتت وتدميمها فى الطجى الصػيل
 (2015)اللدهاط، 

3 
تعمغ الشخية عغ تدميل االنبعايات السامة او الضارة جخاط عطمية 

 االنتاج

 (2012)دمحم،  
 (2015)اللدهاط، 
 (2018)دمحم، 

 عادة تجويخها أو إعادة إستذجامهاتستذج  الشخية عبػات يطكغ إ  4
 (2012)دمحم، 

 (2015)اللدهاط، 
 (2018)دمحم، 
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رقم 
 السردر العبارات العبارة

يتع تغميف مظتلات الشخية بصخيدة تسهل عمى الطستهمظ التذمز  5
 مغ الغالف بعج إستذجا  الطظتت

 (2015)اللدهاط، 

 (2015)اللدهاط،  تهمظ وحياتهمظتلات الشخية امظة لألستذجا  وال تضخ بصحة الطس 6

 (2012)دمحم،  تض  الشخية بيانات تتعم  بالحلا  عمى البيلة عمى مظتلاتها 7
 (2018)دمحم، 

 الباحث تمتد  الشخية بػض  ممص  تػفيخ الصاقة عمى مظتلاتها 8
 .الطحيػرة سابدام عمى الطصادر  اعتطادام  –بتصخف  –الطصجر : إعجاد الباحث *
، دمحم) ،(2015، قاسووووع)، (2015، اللدهوووواط)، (2012، دمحمالباحووووث مايووواس )اسوووتذج       

يػضووح اللووجول خطووذ عبووارات. و يتنووػم مووغ هووػ و  ،"السووعخ الطسووتجا لايوواس بععووج " (2018
 العبارات التظ استذجمها الباحث فظ رياس هحا البععج.  التالى 

 *"الدعر السدتدامعبارات قياس ُبعد " (3) رقم جدول
رقم 
 السردر العبارات العبارة

 تخاعى الشخية خلس اسعار الطظتلات الطستجامة عغ مظافسيها 9
 (2012)دمحم، 
 (2018)دمحم، 

10 
يتع تحجيج أسعار مظتلات الشخية عمى أساس الايطة التى يحصل عميها 

 الطستهمظ ويجريها 
 (2015)اللدهاط، 

 (2012)دمحم،  أرى أم أسعار مظتلات الشخية متالئطة م  جػدتها 11
 (2018)دمحم، 

12 
أرى أم الشخية تعتطج سياسة األسعار الطعتجلة م  الحلا  عمى جػدة 

 مظتلاتها
 (2016)قاسع، 

13 
أجج أم أسعار مظتلات الشخية تتظاسب وحلع الطظاف  التى يحصل عميها 

 الطستهمظ
 (2016)قاسع، 
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لايواس بععوج  (2018، دمحم) ،(2015، اللدهواط)، (2012، دمحماستذج  الباحث مايواس )     
العبووارات التووظ  التووالىيػضووح اللووجول و  ،يووالث عبوواراتيتنووػم مووغ هووػ و  ،"التػزيوو  الطسووتجا "

 استذجمها الباحث فظ رياس هحا البععج.  
 *"السدتدام التهزيععبارات قياس ُبعد " (4) رقم جدول

رقم 
 العبارة

 السردر العبارات

 (2012)دمحم،  يلية عظج بظاط وإختيار مذازنهاتعمغ الشخية عغ مخاعاتها لألضخار الب 14
 (2018)دمحم، 

15 
تحخ  الشخية عمى التعامل م  مظافح تػزي  مستجامة )مغ خالل مخاعاة 

 تخشيج الصاقة فى نطع إضاطة العخ  ممالم(
 (2012)دمحم، 
 (2018)دمحم، 

16 
 تعمغ الشخية عغ إلتدامها بطخاعاة ام تنػم وسائل الظدل الطستذجمة فى

 ندل الطظتلات وتػزيعها أقل ضخرام لمبيلة
 (2012)دمحم، 

 (2015)اللدهاط، 
 .الطحيػرة سابدام عمى الطصادر  اعتطادام  –بتصخف  –الطصجر : إعجاد الباحث *

 

لايووواس بععوووج  (2018، دمحم) ،(2015، اللدهووواط)، (2012، دمحماسوووتذج  الباحوووث مايووواس )  
العبووارات التووظ  التووالىيػضووح اللووجول بووارات. و سووت عيتنووػم مووغ هووػ و  ،"التووخويت الطسووتجا "

 استذجمها الباحث فظ رياس هحا البععج.  
 *"السدتدام الترويجعبارات قياس ُبعد " (5) رقم جدول

رقم 
 السردر العبارات العبارة

17 
لجى الشخية رجال بي  ذوى يلاطة لتػجيه الطستهمظ لطظاف  الطظتت 

 الطستجا  وييفية استذجامه
 (2012)دمحم، 
 (2018)دمحم، 

 تستذج  الشخية وسائل تظشيط مبيعات لمطظتلات الصجيدة لمبيلة 18
 (2012)دمحم، 
 (2018)دمحم، 
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رقم 
 السردر العبارات العبارة

تدػ  الشخية بحطالت تخويلية إلقظا  الطستهمظ بشخاط الطظتلات  19
 الطستجامة

 (2015)اللدهاط، 
 (2018)دمحم، 

20 
النافية عغ الطظتت والشخية لمتعخيف بالطدايا  يتع تدجيع الطعمػمات

 الصجيدة لمبيلة فى الطظتلات
 (2015)اللدهاط، 

21 
تػجه الشخية رسائل إعالنية مػجهة لمطستهمظ بلػائج الطظتلات 

 الطستجامة  جيدة البيلة
 (2012)دمحم، 
 (2018)دمحم، 

ػار إشلاط األن"تشار  الشخية فى حطالت تخشيج الصاقة ممل حطمة  22
 الباحث عالطيام"

 .الطحيػرة سابدام عمى الطصادر  اعتطادام  –بتصخف  –الطصجر : إعجاد الباحث *
 -:التابعمؤشرات قياس الستغير  - ب  

الظيوووة واإلسوووتعجاد لمايوووا  بسووومػييات لايووواس بععوووج "( 2017، السوووبتىاسوووتذج  الباحوووث مايووواس )     
العبوارات التوظ اسوتذجمها الباحوث فوظ  الىالتويػضوح اللوجول أرا  عبارات. و يتنػم مغ هػ و  ،"بيلية

 رياس هحا البععج.  
 *" الشية واإلستعداد للقيام بدلهكيات بيئيةعبارات قياس ُبعد " (6) رقم جدول

رقم 
 العبارة

 السردر العبارات

23 
أكػم مستعجام لجف  سعخ أعمى مدابل شخاط مظتلات ليذ لها أيار 

 سمبية عمى البيلة
 (2017)السبتى، 

24 
نا عمى إستعجاد لتغييخ عاداتى اإلستهالكية والعالمات التلارية أ

 ألسبا  بيلية
 (2017)السبتى، 

أنا مستعج لبحل مديج مغ الطلهػد والػقت لمحصػل عمى سم   25
  جيدة لمبيلة

 (2017)السبتى، 

 (2017)السبتى،  أحتخ  الدػانيغ واألنططة والطلهػدات التى تسهع فى الطحافطة عمى البيلة 26
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هوػ و  ،"اللعاليوة الطجريوة لمطسوتهمنيغلايواس بععوج " (Emekci, 2019) استذج  الباحث مايواس     
العبوارات التوظ اسوتذجمها الباحوث فوظ ريواس هوحا التوالى يػضوح اللوجول و ، يالث عباراتيتنػم مغ 

 البععج.  
 *"سدتهلكينركة للسدالفعالية العبارات قياس ُبعد " (7) رقم جدول

رقم 
 السردر العبارات ةالعبار 

 (Emekci, 2019) أشعخ بانظى قادر عمى الطساعجة فى حل الطشكالت البيلية 27

28 
أستصي  الطساهطة فى حطاية البيلة مغ خالل شخاط الطظتلات 

 الصجيدة لمبيلة
(Emekci, 2019) 

29 
أرى انه يطكظظظى الطساعجة فى حل مشاكل قمة الطػارد الصبيعية 

 هال  الطاط والصاقةمغ خالل تخشيج است
(Emekci, 2019) 

 .الطحيػرة سابدام عمى الطصادر  اعتطادام  –بتصخف  –الطصجر : إعجاد الباحث *
 

يوالث يتنػم مغ هػ و  ،"الدم  البيلىلاياس بععج " (Emekci, 2019) استذج  الباحث ماياس     
 س هحا البععج.  العبارات التظ استذجمها الباحث فظ ريا التالىيػضح اللجول عبارات. و 

 *"القلق البيئىعبارات قياس ُبعد " (8) رقم جدول

رقم 
 السردر العبارات العبارة

أنا قم  ججام بذصػ  الطشكالت البيلية التى نتعخ  لها فى  30
 (Emekci, 2019) هح  اللتخة

31 
أرى أم التحخيات الجولية والسياسية فى اللتخة الحالية ضخورية 

 لمطحافطة عمى البيلة
(Emekci, 2019) 

 (Emekci, 2019) أكبخ بدػة التمػث مكافحة قػانيغ تصبي  يلب 32
 .الطحيػرة سابدام عمى الطصادر  اعتطادام  –بتصخف  –الطصجر : إعجاد الباحث *
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لايواس بععوج  (Emekci, 2019)(، 2018(، )دمحم، 2017)السوبتى،  استذج  الباحوث مايواس     
العبووارات التووظ التووالى يػضووح اللووجول تسوو  عبووارات. و يتنووػم مووغ هووػ و  ،"السوومػييات البيليووة اللعميووة"

 استذجمها الباحث فظ رياس هحا البععج.  
 *"الدلهكيات البيئية الفعليةعبارات قياس ُبعد " (9) رقم جدول

رقم 
 السردر العبارات العبارة

33 
أقػ  بشخاط الطظتلات التى يكػم تغميلها مغ النارتػم أو الػر  بجل 

 ظتلات التى يكػم تغميلها مغ البالستيظ الط
 (2017)السبتى، 

عظج الشخاط اخح يل وقتى فى قخاطة البيانات والطمصدات والعالمات  34
 الطػجػدة عمى الطظتلات لمتعخف جيجام عمى مكػناتها ومظشثها

 (2017)السبتى، 

نهخاائية أختار دائطام السم  الطػفخة لمصاقة عظج شخائى لألجهدة الطظدلية ال 35
 والطصابيح النهخاائية، و ظابيخ الطيا 

 (2017)السبتى، 

36 
أعطل دائطام عمى إقظا  األخخيغ وأنصحهع بالطحافطة عمى البيلة عظج 

 ريامهع بعطميات الشخاط واإلستهال 
 (2017)السبتى، 

إتلهت خالل اللتخة لمطاضية الى التحػل عغ شخاط بعس الطظتلات وإستبجالها  37
 مغ ماريات أخخى ألسبا  تتعم  بالطحافطة عمى البيلة بطظتلات

(Emekci, 
2019) 

38 
أتػق  عغ شخاط بعس الطظتلات لعمطى بثم لها تثييخات ضارة عمى 

 البيلة
(Emekci, 
2019) 

عظجما يكػم لجى االختيار بيغ مظتليغ متساوييغ فى يل الطدايا، اختار  39
 ذا  األخخيغ وعمى البيلةالطظتت األقل فى التثييخ الضار عمى األش

(Emekci, 
2019) 

يجفعظى التعامل م  عالمة تلارية ما الى معخفتى بانها تطارس التسػي   40
 الطستجا 

 (2018)دمحم، 

تعتبخ الطعمػمات الػاردة عغ التسػي  الطستجا  لطظتلات الشخية يافية  41
 إلتذاذ قخار الشخاط

 (2018)دمحم، 

 .الطحيػرة سابدام عمى الطصادر  اعتطادام  –بتصخف  –الطصجر : إعجاد الباحث *
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 :أساليب التحليل اإلحرائى 4 - 5
 SPSS" Statistical"إسووتذجا  األسوواليب اإلحصووائية التاليووة عووغ شووخ  بخنووامت تووع      

Package for Social Sciences SPSS V. 27: 
 يف باسووتذجا  اللووجاول التنخاريووة والظسووب الطلػيووة، حيووث تووع تػ وو ىالتحميوول الػ وول

 شبدا لمطتغيخات الجيطػجخافية. البحثعيظة 
 البحث ىاختبارات الصج  والمبات لمطاياس الطستذج  ف. 
 ختالف.ومعامل اإل ى نحخاف الطعيار الطتػسط الطخجح واإل 
 نحجار الذصى.نطاذج اإل 

 

 :للبحثوالسفاهيسى  ى أوال : اإلطار الشظر 
 السزيج التدهيقى السدتدام  –1

ل مهػ عبارة عغ ملطػعة مغ األدوات التسػياية التنتيكية والتى تتطالطديت التسػيدى      
فى )الطظتت، السعخ، التخويت، التػزي ( والتى تعطل الطظططة عمى مدجها م  بعضها 

ويلب عمى الطظططة  البعس لتحدي  اإلستلابة التى تخربها وتتطظاها فى السػ  الطستهجف
 :عمى الظحػ التالى فى الطديت التسػيدى لها بعس الطبادئ والطعاييخ األخالرية ىأم تخاع

  (Philip Kotler,2010) 
  أ( السعايير األخالقية الستعلقة بالسشتج:

نصال  األولى الطتعمدة باألخال  فى الطديت فظدصة اإل سالمة وأمن السشتج: -1
التسػيدى هى تحدي  أمغ وسالمة الطظتت حيث تعتبخ مس ولية أخالرية رئيسية 

قصػر أو خمل فيها سػف ي يخ بشكل عكسى عمى حلع مبيعات وأساسية وأى 
 الطظططة وأرااحها. 

لمتعبلة والتغميف دور يبيخ فى الحلا  عمى الطظتلات مغ  تعبئة وتغليف السشتج: -2
التم  أو النسخ، باإلضافة إلى ذلظ إنه أ بح لمعبػة أو الغالف دورام يبيخام فى 
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الطبيعات الصامت( فهػ يدج   تخويت الطظتت ، فهظا  مغ أشم  عميه )رجل
الطساعجة لمطستهمنيغ فى التعخف عمى الطظتت بسهػلة ويسخ واشكل أسخ  يطا 
يدود الطستهمظ بكميخ مغ الطعمػمات الطتعمدة بطحتػى الطظتت ووزنة وتاري  إنتاج 

 السمعة وإنتهاط  الحيتها باإلضافة إلى النميخ مغ الطعمػمات األخخى. 
خالرية التى يلب عمى الطظططة مخاعاتها فى عبػ  ورالف الطظتت لحا فاللػانب األ     

تتحجد فى البيانات والطعمػمات الطػضػعة التى قج يتع إستذجامها لإلشارة إلى جػانب أو 
 ػر ريخ حاياية لطحتػيات الطظتت، أو عج  وجػد أمام فى العبػة التى قج تنػم شجيجة 

ياتها أو ما قج يحجث مغ أضخار وأخصار الذصػرة ويصعب السيصخة والتحكع عمى محتػ 
       .ابيلية سمبية والتى قج تتختب عمى العبػة بعج اإلنتهاط مغ إستذجامها والتذمز مظه

  (2016،أكخ  )
 ب( السعايير األخالقية الستعلقة بالدعر: 

السعخ هػ الطػلج الخئيسى لمخاح وهػ أحج عظا خ الطديت التسػيدى وله دور يبيخ فى      
 الطستهمنيغ فى تحجيج نػعية الطظتلات.  ةحدي  األرااح والعػائج لمطظططة، يطا يستذجمت

 ومن أهم السعايير األخالقية الستعلقة بالدعر ما يلى : 
 يلب أم تنػم األسعار عادلة ومتنافلة لمطظلعة التى يحصل عميها الطستهمظ.  -1
، فعظجما تػاجه  عج  استذجا  سياسات اإلجبار عمى الطستهمنيغ أو الطػزعيغ -2

بعس الطظططات يساد فى مظتلاتها ويتلظب النميخ مغ الطػزعيغ شخائها ، فتدػ  
الطظططة بإجبار الطػز  عمى قبػلة يطية معيظة مغ هح  الطظتلات الغيخ رائلة 

                    لطظتلات األكمخ رواجام فى السػ .مدابل إعصاط  حصة مغ ا
 (2018،فال  )
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ياسة إحتنار الطظتت بهجف التالعب فى األسعار، واالتالى تتطكغ اإلبتعاد عغ س -3
 الطظططة مغ السيصخة والتحكع فى النطيات الطعخوضة مغ الطظتت وتحجيج سعخ . 

إعال  وإخصار الطظططة لمطستهمنيغ بثى تغيخات قج تحجث فى أسعار الطػاد  -4
 رتلا  أسعار مظتلاتها. إاألولية والتى تسببت فى 

فى هح  الحالة فإم معطع الطظططات تدػ  بتغييخ وزم الطػاد األولية الطستذجمة إال أم      
فى إنتاج السمعة أو تدػ  بإستذجا  مػاد أولية قميمة اللػدة مغ أجل الحلا  عمى السعخ 

 ف نػ  مغ أنػا  اإلحتيال والغر.الطعتاد لمسمعة، مطا يعتبخ الطستهمنيغ هحا التصخ 
عخ لظلذ الطظتت ، فهح  السياسة تتسبب فى ضع  العطل عمى تلظب تغيخات الس -5

 يدة الطستهمنيغ بالطظططة وتعتبخ أم الديادة فى السعخ ريخ مبخرة. 
 جد( السعايير األخالقية الستعلقة بالتهزيع: 

يعتبخ التػزي  مغ الػضائ  التسػياية الهامة ويعج عظصخ حيػى مغ عظا خ الطديت       
تػزي  يتع تػفيخ الطظتت أو الذجمة فى األسػا  بالنطيات التسػيدى ، فطغ خالل عطمية ال

الطظاسبة وعظجما يخرب فيها الطستهمنيغ ، اما الدظػات التػزيعية فهى عبارة عغ ملطػعة 
نتاج إلى الطستهمنيغ مغ الطظططات أو األشذا  يشاريػا فى تجف  السم  مغ مصادر اإل

ات الطستهمظ فإم األهجاف الطتبايظة فى ومغ أجل تػفيخ وإشبا  رغبات وإحتياج الظهائييغ،
 .قظػات التػزي  يلب أم تنتطل

 والتهزيع األخالقى يرتبط باآلتى : 
قجرة الطظططة عمى خجمة الطستهمنيغ وتػ يل السم  والطظتلات فى الػقت  -1

الطظاسب واالنطيات الطظاسبة، ويحلظ عج  تحطيل التناليف الذا ة بالظدل عمى 
  (2015 الح خػيمجات، )إلى إرتلا  أسعارها.  مطا ي دى تنملة السم
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عمى الػييل أم يمتد  بالعدػد الطبخمة بيظه وايغ الطظططة خا ة فى ما يتعم   -2
بالسعخ وهامر الخاح والحج األدنى مغ النطية الطصمػ  تػزيعها فى مظصدة 

 جد  له وخالل فتخة زمظية معيظة.جغخافية مح
ألسػا  لنى تتلادى الديادات السعخية عمى الطظططة ضخورة رقابة أسعارها فى ا -3

التى يدػ  الطػزعيغ بإضافتها عمى السمعة وريخ متل  عمى هحا م  الطظططة 
 عمى يل مغ الطظططة والطستهمنيغ.واالتالى قج ي يخ هحا بالسمب 

 د( السعايير األخالقية الستعلقة بالترويج: 
الطظططة وسػقها الطستهجف،  يعتبخ التخويت هطدة ووسيمة إتصال فعالة وضخورية بيغ   

نتبا  وإهتطا  الطستهمنيغ وإعالنهع بالطظتلات والذجمات إفالهجف مغ هحا الظشاط هػ جح  
الطعخوضة مغ قبل الطظططة وفى الػقت الحالى زادت اهطية التخويت إلزدياد حجة الطظافسة 

  .بيغ الطظططات واعضها البعس
 ج ما يلى: ومن السعايير األخالقية الستعلقة بالتروي

الطصجارية فى الطعمػمات الطدجمة لمطستهمنيغ ضطغ العطمية التخويلية والتى البج  -1
 أم تعصى  ػرة حاياية و ادقة عغ مظتلات وخجمات الطظططة. 

 يات العطل الطعتطجة فى الطظططة.اإللتدا  مغ قبل رجال الطبيعات بثخالر -2
مػ  الطظاسب لها والتػقيت البج عظج عخ  الخسالة اإلعالنية أم يتع إختيار األس -3

 اسب م  عادات وتداليج الطلتط . تتظالطظاسب لعخضها بحيث 
تبادل األراط والتحميل إلتلاهات الخأى العا  عغ شخي  العالقات العامة ودورها  -4

فى نشخ الطعمػمات وتذصيط البخامت التلاعمية م  الطلتط  بشكل مػضػعى 
لتعامل ومػاجهة الحطالت السمبية مستظجام عمى قػاعج ومعاييخ أخالرية فى ا

 (2014)مصصلى،تلاهها.
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 الدلهك البيئى للسدتهلكين – 2
"الظيوة"،  الطتطمول فوىالطعموغ  بػجوػد فلوػة بويغ السومػ  ىالسومػ  البيلو يتطيود عوا  بشكل     

ذا ووية اللجيووه  ىلووحاالبشووخ،  مووغ سووطات هووح  الذا ووية سووطة حيووث تعتبووخ ،ىوالسوومػ  اللعموو
بكووػم السوومػ   ذلووظ وتػضوويحة الايووا  بووه، ويطكووغ تلسوويخ ى أو يظووػ  ةيدػلووكوول مووا بلعوول البعووج  
 ىرتبوووواط السوووومػ  البيلووووإب ، وأيضووووام ىجتطوووواعستحسووووام والتظوووواقس اإلبطوووواهخة اإل سووووعيت ىالبيلوووو

 (Zhang,2015 ).الذصائز اللخديةالصلات و ب
مػاجهووة  أمووا  وجووجت نلسووها التووى تظاولووت إهتطووا  األفووخاد بالبيلووة وقضوواياها فالجراسووات

بعوووس األفوووخاد بدصوووج أو فهظوووا  ، ىالسووومػ  البيلووو مطارسوووةو  بووويغ الظيوووة البيليوووة الدائطوووة لللوووػةا
عووغ  ىمووغ أجوول أم يعصوو التدووجيخ ىيكووح  أو يبووال  فوو أو الػاقوو  ويلطوول بووجوم قصووج قووج يووديغ

 عووووخفوهووووػ مووووا ي، سووووتياط الغيووووخإيووووارة إرضوووواط وعووووج  إيلابيووووة، أو مووووغ أجوووول إ ووووػرة نلسووووة 
% مووغ األوروايوويغ ي يووجوم 96 نسووبة أم أكووجت عمووىرسووات ، فالجاىجتطوواعستحسووام اإلباإل

بالظسووبة لهووع، والللووػة بوويغ هووحا  أمووخ هووا  وضووخورى  وحطايتهووا البيلووة الحلووا  عمووى عمووى أم
سوتهال  الطسوتجا  شوار اإلإ ىبسوهػلة فو ةمالحطتو ات اللعميوة يطكوغيالتعبيخ الصخيح والسمػي

  نلاياتهع. التعامل م عظج مالحطة مشتخياتهع وييفية 
تظووووواقس اليػاجوووووه  قوووووج ، فووووواللخدىجتطووووواعإلتظووووواقس االيتطيووووود السووووومػ  بطووووواهخة  أيضوووووام 

وسومػ  أقول يطمل فائجة شذصية لوه،  ىختيار بيغ السمػ  الحإ مػاجهة أما ألنه  ىجتطاعإلا
 ىجتطواعالتظواقس اإلويو دى هوحا الطصومحة اللطاعيوة، يعوػد باللائوجة و  فائجة بالظسبة له ولنوغ

هوح  الذجموة  ىفو فاإلشوتخا الظلايوات،  الوتذمز موغحالوة  ىفو مالم فطو ،ىجتطواعإالى ف   عادة
حويغ أم  ىلوخد فوال عموى وتظصوب التنملوة ها يوع الوتذمز مظهواعغ شخي  فخز يكػم العطػمية 

النبيخة تعػد عموى الطلتطو  يكول، واوحلظ فوإم جطيو  األ فوخاد سوػاط مشوارييغ أ  ريوخ  هافػائج
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ظصوا  حطايوة لتػسوي  الموغ خوالل  ىواالتوال لايواتمشارييغ سيستليجوم موغ اإلدارة اللعالوة لمظ
خمسووووة ال  يغبعووووس األفووووخاد يلضوووومػم أم يكػنووووػا يالطسووووافخ وهظووووا  ، والحلووووا  عميهووووا البيلووووة

موا يصوخح قضوية  ػلػائوج العطميوة، وهوالحويغ يتطتعوػم ب ىظلايات فلملخز التمطيغ  ىف يشاريػم 
 :وتسثول ها  وهػ جتطاعية حايايةإ
الحلووا  عمووى البيلووة وحطايتهووا مووغ أجوول  وأتنبووج تنملووةد ػ لهوومبووحل أسوواهع وأاشووار  و  لطوواذا" 

او  اآلخووخيغ وال يشوواريػم  فيووه يغوور ىالػقووت الووح ى هووحاسوومعة عامووة، فوو إعتبارهووا ى يووتعوالتوو
  " ؟مظهع مساهطةأى يستليجوم دوم هع ذلظ، بل  ىف يساهطػم 

، يطكووغ فعميووام تلووا  البيلووة ومووا يدووػ  بووه إبوويغ مووا يصووخح بووه اللووخد الطتػاجووجة إم الللووػة 
 ابواتموغ خوالل وجوػد ع ، أيضوام ىستحسوام والتظواقس االجتطواعاإل ضواهخة مغ خوالل ةتلسيخ 

شذصووية، العػاموول ال ملطػعووة مووغ الووى ذلووظ يػجووج أيضووام  باإلضووافة ،خارجيووة وعػاموول ضخفيووة
الذصوائز اللخديوة و الوجواف   والتوثييخ فيوه يتصموب التعوخف عموى ةتغييخ  إستحالةفلهع السمػ  و 

 .بيليةالات يسمػيالحيغ يعتظدػم مختالف بيغ األفخاد الخ اإلتلس ىالت

                    (Narges Delafrooz,2014) 
طكوووغ تظووواولهع موووغ حيوووث موووغ الط لوووحىالطسووو ول، وا البيلوووى نوووػعيغ موووغ السووومػ  وهظوووا      
حيوواة، لم العووا  ظصووا الات ضووطغ يسوومػيفهظووا  ،  لووةعمووى البيتووى قووج تحووجيها وتوو يخ ال رايوواآل
   حياةالذا  لمظصا  الات ضطغ يسمػيو 
 والسرتبطة بالشطاق العام للحياة:السدؤولة البيئية ات يالدلهك -أ

 التطوواهخات ىاللعالووة فوو والطسوواهطة الطشووارية ى، أىالظشوواط البيلوو بصوولة خا ووة ىتعظوو     
األحووجاث(، أو  ىفوو وموو يخ فعوواالم  عضووػام  أم يكووػم اللووخد ىالبيليووة )أ اللطعيوواتالطظططووات و و 

ة ماليووة تمسوواهط)وتنووػم  هووح  الطظططووات والتطوواهخاتفووى  لتدامووام تلوواعالم وإ أقوولاللووخد يكووػم  أم



  ل دمحم فتحً انشحات، نها وائم فىزي عبد انباسط ، تامر باهر انىر فريد
 

 

 0202انثاني   انعدد  - 53انمجهد               انمجهة انعهمية نهبحىث واندراسات انتجارية  

527 
 

 

 

 
 

تو يخ و بالبيلوة  ختبصةسياسات العامة الطمنضطا  لجعع أو اإلالب متعمدة ات يفدط(، هح  السمػي
التووثييخ عمووى تػجهووات السياسووات العامووة، ولنووغ  عووغ شخيوو ريووخ مباشووخة    عمووى البيلووة بصووخ 

 ىشوووار جطووواعإ ىتطهوووخ فوووقوووج ات ي، فهوووح  السووومػيططكوووغ أم تنوووػم مهطوووة جوووجام آيارهوووا موووغ ال
 فخاد الطلتط .أمغ قبل  ىومخئ

 والسرتبطة بالشطاق الخاص للحياة:السدؤولة البيئية ات يالدلهك -ب 
األسواس تتلوه نحوػ  ىفو ىة بالحيواة الذا وة أو الطظدليوة، وهوختبصوات الطيالسمػيتعظى       

 طظدليوةذصػ وية الالشار إ ىشار خا ، ألنها تطارس فإ ىلات فالطظت إستذجا ستهال  و إ
سووم  لم األختيووار والشووخاطسووتهال  هظووا يتضووطغ اإلو ليسووت عخضووة ألنطووار اآلخووخيغ،  ىواالتووال

الوووى يووول الططارسوووات الطتعمدوووة  هوووح  السوووم  يطتوووج السووومػ لشوووخاط الالصوووجيدة لمبيلوووة، واطلوووخد 
وخا ووة  الطسوو ول لمطظتلووات ذجا  البيلووىاإلسووتالطسوو ول ، ففيطووا يذووز  ىبيلووالسووتذجا  باإل
 يطكظظا التطييد بيغ نػعيغ مغ السمػ : فثنظا ، يةتلهيدات الطظدلال

شوخأت  ىيول التغيوخات التو ذجا سوتإذلوظ  ىسوتهال  بطوا فوتدمويز لإلالتخشيج أو ال سمػ      
 ..(مغ النهخااط.. إستذجا  أقلأقل لمطيا ،  إستذجا ستذجا  بعس التلهيدات )إعمى شخيدة 

عتطج عمى النلاطة والطختبط بشخاط هػ الحى يالظػ  اآلخخ مغ السمػ   أم حيغ نلج ىف     
 (Majid Mustafa Mansour,2012) والصاقة. لمطػارد ستهالكام إاألقل  واألجهدة التلهيدات

 اإلستهالك السدتدام –3
ية لمسياسوات مطا الشظ فيه أم اإلستهال  الطستجا  أ بح محػر أساسوى ورييودة أساسو     

باإلضووافة إلووى اللهووػد الطبحولووة لتحديوو  التظطيووة الطسووتجامة، سووػاط عمووى الطسووتػى الطحمووى أو 
الجولى ، ولطعخفة الطديج عغ الصومة والوخوابط الطتػاجوجة بويغ اإلسوتهال  والتظطيوة الطسوتجامة، 

طػعوة نلج أم هظا  يالية تيارات أساسوية موغ األبحواث تػالوت فوى األونوة األخيوخة وتتسوع بطل
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كبيووخة مووغ الططارسووات ، واالتووالى فووإم اإلسووتهال  الطسوو ول أو اإلسووتهال  الطسووتجا   يضوو  
األساسوووويات الطذتملووووة لمظطخيووووات الطتطممووووة فووووى )اإلسووووتهإل  األخالقووووى، واإلسووووتهال  البيلووووى 

الطػاشظوة البيليوة أو  باإلضافة إلى، (، واإلستهال  الطختبط بالطس ولية اإلجتطاعيةأواألخضخ
   .(Ynte K .van Dam,2016)مظ يطػاشغالطسته
بحواث إلوى عوج  قوجرة العجيوج موغ التيوارات األ  اإلختالفوات والتظػعوات فوى هوح  تخج  هوح     

لوووووحلظ فإنظوووووا نعتدوووووج أم  ،تهال  الطسوووووتجا  موووووغ مذتمووووو  جػانبهوووووافوووووى معاللوووووة مشوووووكمة اإلسووووو
موووغ أحكوووا   ةلطوووا يتضوووطظ نطوووخام األكموووخ شوووطػال   هوووػ ىسوووالمشوووار الطوووظهت اإلإ ىسوووتهال  فووواإل

نػاحيهوووووووا  مذتمووووووو سوووووووتهالكية موووووووغ ضوووووووبط العطميوووووووة اإلقوووووووادرة عموووووووى وتػجهوووووووات وقػاعوووووووج 
 .جتطاعة واألخالرية والبيليةواإل قتصاديةاإل

ولطػاجهة التحجيات والدضايا الطتث مة فظ أنطاط الطلتط  اإلستهالكى ، يطكظظا      
مباشخ وأساسى لبظاط نطط  اإلعتطاد عمى المالث ريائد األساسية لمتظطية الطستجامة يطخج 

إستهالكى يخاط اإلتلاهات اإلقتصادية واإلجتطاعية والبيلية، مغ خالل دمت ملطػعة 
خية لإلستهال  والتى تدػ  بالتخيد عمى بعج أو جانب متظػعة مغ التيارات العطمية واللن

واحج مغ األبعاد المالية مغ أجل تحدي  اإلستجامة الطخجػة عمى الطستػى الطحمى والجولى، 
         بطا فى ذلظ التحجيج لطس ولية الطستهمنيغ لمػ ػل إلى تحدي  التظطية الطستجامة.

( Consommation Durable,2014)  
 راسات الدابقةثانيا : الد

التسوووػي  الطسوووتجا  والطيووودة العالقوووة بووويغ  (2017)سوووعيجة، لحوووػل، تظاولوووت دراسووووة   - 1
التسوووػي  الطسوووتجا  لمطظططوووة لمتدوووخ  موووغ  ىإبوووخاز ضوووخورة تبظوووالتظافسوووية موووغ خوووالل 

وتػ ووومت الجراسوووة إلوووى وجوووػد عالقوووة  .ودفعهوووع لالسوووتهال  الطسووو ول الطسوووتهمنيغ



  ل دمحم فتحً انشحات، نها وائم فىزي عبد انباسط ، تامر باهر انىر فريد
 

 

 0202انثاني   انعدد  - 53انمجهد               انمجهة انعهمية نهبحىث واندراسات انتجارية  

522 
 

 

 

 
 

إذ ال  ،الطسووووتجا  وتحديوووو  الطدايووووا التظافسووووية تلاعميووووة وارتباشيووووه بوووويغ نطووووع التسووووػي 
الطظططوة لطلهوػ  التسوػي  الطسوتجا  إال موغ خوالل تصبيو  يول الطلوا يع  ىيتحد  تبظ

، الطسو ول( لطػاجوه ى، البيلوىجتطواعالطتعمدة بثبعاد التسوػي  الطسوتجا  )التسوػي  اإل
لووات كوول التحووجيات الذارجووة مووغ تشووخيعات قانػنيووة وحخيووات حطايووة الطسووتهمظ وهي

 .حطاية البيلة وريخها
التسػي  الطسوتجا  عموى يخ أ( 2017، مخيع بغ الشي جعلخ،  تظاولت دراسوة ) كطا  - 2

م عطميووووة التووووخويت أ ى، وتػ وووومت الجراسووووة إلووووالتووووخويت لطظتلووووات الصاقووووة الطتلووووجدة
لطظتلات الصاقة الطتلجدة مغ خالل عظا وخ الطوديت التخويلوظ الطذتملوة لهوا أهطيوة 

إلربال عمى شخائها مغ خالل بيام مداياها وجػدتها وفعاليتهوا، وقوج زيادة ا ىبالغة ف
عتطاد الصاقوة الطتلوجدة هوػ تعبيوخ عوغ إ أم  ىلى نتيلة رئيسية وهإخمصت الجراسة 

سوووتجامة البيليوووة، وأم نشووواط التسوووػي  الطسوووتجا  يعوووج موووغ أهوووع الوووخؤى الطسوووتدبمية لإل
تشوولي  الطسوووتهمظ  ىاهع فوووسووائل التووخويت لطظتلووات الصاقوووة الطتلووجدة بإعتبووار  يسووو

 .ستذجا  السذانات الشطسية لتػفيخ الصاقة والطحافطة عمى البيلةإعمى 
جتطاعيوووووة دور الطسووووولػلية اإل( 2018، فوووووال ، واخوووووخوم تظاولوووووت دراسووووووة ) أيضوووووام   - 3

، ات الصوووووغيخة والطتػسوووووصة فوووووى تعديووووود الططارسوووووات التسوووووػياية الطسوووووتجامةظططووووولمط
يخة والطتػسوووصة مهطوووا يوووام نشووواشها، ات الصوووغظططوووم الطأوتػ ووومت الجراسوووة إلوووى 

 ىوالتغيوخ الطسوتطخ فوجيجة ضول بيلوة أعطوال تتطيود بالطظافسوة الشو ىتطارس أعطالها ف
ت ورغبووووووات االطوووووخوف الطحيصووووووة بهوووووا، واذا ووووووة تغيوووووخ ضووووووخوف السوووووػ  وحاجوووووو

عتطوواد ملهووػ  و مبووجأ إ هتطووا  نحووػ تتلمووى ضووخورة تػجيووه اإل ، ومووغ يووعطسووتهمنيغال
الطسوو ولية  ىأهطيووة بالغووة مووغ خووالل تبظوو بهووػ مووا يكتسووو  ،الػقايووة خيووخ مووغ العووالج
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نصالقوا إجتطاعية بثبعادهوا األراعوة االقتصوادية والدانػنيوة والبيليوة والذيخيوة، وهوحا اإل
يووظطع العالقووة  ىسووتخاتيلإمطارسووة نشوواشاتها عمووى مظطووػر  ىة فووظططووعتطوواد الطإ مووغ 

محصومتها إلوى تعديود  ستلادة مظهوا وتػجيوهاألساسية بيغ األبعاد األراعة وشبيعة اإل
 جامة.الططارسات التسػياية الطست

إلووووى تدووووجيع رؤيووووة إللتوووودا   Tollin,Christensen,2019)سووووعت دراسووووة )بيظطووووا   - 4
الشووخيات بتصبيوو  التسووػي  الطسووتجا  مووغ خووالل التػجووه بالسووػ ، وتحجيووج العطميووات 

 ام يخ ( موج269عمى الطظهت الػ ولظ التحميموى عموى عيظوة موغ ) عتطادام إ  الطختبصة به(
فووظ ملووال التسووػي  بالشووخيات الصووظاعية فووظ السووػيج والووجنطار ، وايظووت الظتووائت أم 
الدووووجرات التسووووػياية الطختبصووووة باالسووووتجامة تشووووطل عمووووى إبتنووووار مظتلووووات وخووووجمات 

تطواد نهوت وأعطال ججيجة مستجامة باإلضافة إلى وجػد اتلا  لجف  تمظ الشخيات الع
 .االستجامة فظ أنشصتها

التوظ سوعت لتحجيوج األسوذ (Kemper, Ballantine,2019) عمى عكوذ دراسوة  - 5
( مدالوووة بحميوووة 200الظطخيوووة لمتسوووػي  الطسوووتجا  موووغ خوووالل تحميووول موووا يدوووخ  موووغ )

مظشوووػرة فوووظ ملوووالت عمطيوووة محكطوووة، حيوووث تػ ووومت إلوووى أم الطدصوووػد بالتسوووػي  
الطسوووتجا  يصوووظ  إلوووى ياليوووة ملوووا يع: الطظوووتت الطسوووتجا  )الوووحي يخيووود عموووى إنتووواج 

، التوووخويت الطسوووتجا  )الوووحي يطتوووج الوووظهت الطسووواعج موووغ خوووالل (الطسوووتجامةالطظتلوووات 
التووخويت ألنطوواط الحيوواة الطسووتجامة والتغييووخات السوومػيية والتحػيوول لمتسووػي  الطسووتجا  

تبظوووووظ التسوووووػي   الوووووىتحوووووػل الط سسوووووات الحاليوووووة فوووووى )الوووووحي يعكوووووذ الطسووووواعجة 
 .(الطستجا 
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تعووخف عمووى مطارسووات ال ى( الوو2020، دراسووة )جطعووة هووجفتوفووى نلووذ السوويا ،   - 6
التسووووػي  الطسووووتجا  بالشووووخيات محوووول الجراسووووة، موووو  تحجيووووج مسووووتػى تبظيهووووا لخيووووادة 
 األعطووال، وأيضووا تحميوول عالقووة تمووظ الططارسووات بخيووادة األعطووال، وذلووظ باالعتطوواد

ملووووخدة ( مووووغ العووووامميغ بشووووخيات األرحيووووة  364عمووووى عيظووووة عشووووػائية قووووجرت   )
إلووى ملطػعووة مووغ الظتووائت  وتػ وومت الجراسووة .والطشووخواات الطصووخية محوول الجراسووة

أهطهووا: وجووػد فووخو  معظػيووة بوويغ الشووخيات محوول الجراسووة حووػل مطارسووات التسووػي  
فووخو  معظػيووة بيظهووا حووػل تبظووظ ريووادة األعطووال، وأيضووا  باالضووافة لػجووػدالطسووتجا ، 

 عوغ فضوالم  عالقة ذات داللة إحصائية بويغ التػجوة بالسوػ  وريوادة األعطوال، وجػد
 .عالقة ذات داللة إحصائية بيغ التػجة باالبتنار وريادة األعطالوجػد 

ور عظا وووخ الطوووديت دإلوووى تحجيوووج  (2020دراسوووة ) ريووودام نصوووػر، أيضوووام هوووجفت  - 7
التسوووػيدظ الطسوووتجا  فوووظ تحديووو  النلووواطة التسوووػياية فوووظ الشوووخية العخايوووة لمصوووظاعات 

خية الطسووتجا  عالقوة بوويغ مظوتت الشو وجوػدتػ ومت الجراسووة إلوى  . والطعجنيوة /بوخدً
اووويغ سوووعخ مظوووتت الشوووخية الطسوووتجا  وتحديووو  النلووواطة و ، وتحديووو  النلووواطة التسوووػياية

 ،اووووويغ توووووخويت مظوووووتت الشوووووخية الطسوووووتجا ، وتحديووووو  النلووووواطة التسوووووػياية، و التسوووووػياية
عالقووووة بوووويغ تػزيوووو  مظووووتت الشووووخية الطسووووتجا ، وتحديوووو  النلوووواطة باالضووووافة لػجووووػد 

 نية بخدً.جمصظاعات الطعفظ الشخية العخاية لوذلظ التسػياية 
 

 ثالثا : الدراسة السيدانية
 إجراءات الدراسة

بعج إجخاط الجراسة اإلستصالعية عمى عيظة ميسخة مغ الطسوتهمنيغ لطظتلوات شوخية      
توع اإلسوتعانة بظتوائت هوح  الجراسوة لتظاويح  سامسػنت فوى ملتطو  البحوث )الدواهخة النبوخى(
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عتطووج الباحووث عمووظ قووػائع حيووث إ  البحووثعيظووة  اإلستدصوواط لتووتالئع موو  متصمبووات قائطووة
ستدصووواط بعووووج أم قووووا  بايووواس معووووجالت الصووووج  والمبووووات لهوووح  الدووووػائع، ويوووول قائطووووة اإل
عوووجد موووغ العبوووارات، ويوووتع تحجيوووج اإلجابوووة عميهوووا تبعوووا لطايووواس  ىعمووو ى ستدصووواط تحتوووػ إ

ريووووخ مػافوووو  عمووووى  ىالوووو 5سووووتلابات مووووغ مػافوووو  جووووجام=إليكووووخت الطتووووجرج مووووغ خطووووذ 
 1اإلشال =

 طبقا للستغيرات الديسهجرافية البحثتهصيف عيشة   - 1

 :للشهع تبعا   البحثوصف عيشة   أ /  1
 *حدب الشهع البحثتهزيع العيشة على فئات ( 10جدول رقم )

 الشدبة السئهية العدد الفئات الخاصية

 الشهع
 %49,70 191 ذيخ
 %50,30 193 أنمى

 ل اإلحرائىعتسادا  على نتائج التحليإعداد الباحث إالسردر: من *
% 50,30% مووغ اجطووالى العيظووة ذيووػر، 49,70ام نسووبة  السوواب  مووغ اللووجول يتضووح     

 ناث.إمغ اجطالى العيظة 
 

 :تبعا  للعسر البحثتهصيف عيشة  ب /  1
 لعسر*حدب ا البحثتهزيع العيشة على فئات ( 11جدول رقم )

 الشدبة السئهية العدد الفئات الخاصية

 العسر
 %37,00 142 سظة 30 ألقل مغ 20مغ 
 %27,10 104 سظة 45 ألقل مغ 30مغ 

 %35,90 138 سظة 60حتى  45مغ 
 عتسادا  على نتائج التحليل اإلحرائىإعداد الباحث إالسردر: من *



  ل دمحم فتحً انشحات، نها وائم فىزي عبد انباسط ، تامر باهر انىر فريد
 

 

 0202انثاني   انعدد  - 53انمجهد               انمجهة انعهمية نهبحىث واندراسات انتجارية  

523 
 

 

 

 
 

 ألقول 20موغ  % مغ اجطالى العيظوة سوظهع37,00مغ اللجول الساب  ام نسبة  يتضح     
% 35,90سوظة،  45قول موغ أل 30% موغ اجطوالى العيظوة سوظهع موغ 27,10سظة،  30مغ 

 سظة. 60حتى  45مغ اجطالى العيظة سظهع مغ 
 

 

 :للسؤهل العلسىوفقا   البحثتهصيف عيشة  ج /  1
 حدب السؤهل العلسى* البحثتهصيف عيشة ( 12رقم )جدول 

 الشدبة السئهية العدد الفئات الخاصية

 السؤهل العلسى
 %16,70 64 متػسط
 %52,90 203 جامعى

 %30,40 117 فػ  اللامعى
 عتسادا  على نتائج التحليل اإلحرائىإعداد الباحث إالسردر: من *

حا وووميغ عموووى % موووغ اجطوووالى العيظوووة 16,70ام نسوووبة السووواب   يتضوووح موووغ اللوووجول     
% موغ 30,40، حا ميغ عمى م هول جوامعى% مغ اجطالى العيظة 52,90، م هل متػسط
 .حا ميغ عمى م هل فػ  جامعىاجطالى العيظة 

 
 :لسحافظة اإلقامةوفقا   البحثعيشة  تهصيف د /  1

 *حدب محافظة اإلقامة البحثتهصيف عيشة ( 13رقم )جدول 
 الشدبة السئهية العدد الفئات الخاصية

 محافظة االقامة
 %33,10 127 الداهخة
 %36,20 139 الليدة
 %30,70 118 الدميػاية

 حرائىعتسادا  على نتائج التحليل اإلإعداد الباحث إالسردر: من *
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مووغ محافطووة % مووغ اجطووالى العيظووة 33,10ام نسووبة يتضووح مووغ اللووجول السوواب  أم      
 % مووغ اجطووالى العيظووة30,70، مووغ محافطووة الليوودة% مووغ اجطووالى العيظووة 36,20، الدوواهخة

 مغ محافطة الدميػاية.
 
 البحثاختبارات الردق والثبات للسقياس السدتخدم في  - 2

 البحوووووث( ألداة Cronbach'sAlphaا يخونبووووواخ )توووووع حسوووووا  معامووووول االرتبووووواط أللووووو      
، ومعامل الصج  الحاتى لتديويع الصوج  الوحاتى لنول متغيوخ عموى حوجى ستدصاط(ستطارة اإلإ)

( معووواممى المبوووات والصوووج  لطتغيوووخات 14، و يعوووخ  اللوووجول رقوووع )معوووام  البحوووثولطتغيوووخات 
أم  ىعمووى حووج لنوول متغيووخ ىحيووث تشوويخ روويع معاموول المبووات ومعاموول الصووج  الووحات، البحووث

لمطتعيوووخ الطسوووتدل رووويع معامووول أللوووا يخونبووواخ  امإذ  مختلووو ستدصووواط تتطتووو  بمبوووات قائطوووة اإل
بيظطووا بموو  معاموول أللووا لمطتغيووخيغ معووام  0,764، 0,782 والطتغيووخ التوواب  عمووى التختيووب هووى

 ستدصاط مختل  ودال إحصائيام. وهح  الظتائت ت يج أم يبات قائطة اإل 0,873
 *البحث لستغيرات والثبات الردق معامالت حداب تائجن (14جدول رقم )

 البيان البحثمتغيرات 
معامل 
الثبات 
(Alpha) 

معامل 
الردق 
 الذاتي**

 0,884 0,782 مديت التسػي  الطستجا  الطتغيخ الطستدل

 0,874 0,764 سمػ  الطستهمنيغ الطتغيخ التاب 

الطتغيخ الطستدل والتاب  
 معا

وسمػ   مديت التسػي  الطستجا 
 الطستهمنيغ

0,873 0,934 
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 ختالفومعامل اإل ى نحراف السعيار الستهسط السرجح واإل  - 3

( تختيووووب الطتغيووووخات اللخعيووووة الطكػنووووة لمطتغيووووخ 16، اللووووجول رقووووع )(15اللووووجول رقووووع ) يػضووووح
 .نحخاف الطعيارى ، اإلالطخجح الطتػسط الحسابىالطستدل والطتغيخ التاب  تختيبام تظازليام بحسب 

  
ترتيب الستغيرات الفرعية السكهنة للستغير السدتقل حدب الستهسط الحدابى  (15) رقم جدول

 واالنحراف السعيارى*

 السرجحالستهسط  الستغير الفرعى م
االنحراف 
 السعيارى 

 0,66 3,69 الطستجا  السعخ اللخعى الطستدل الطتغيخ 1
 0,61 3,69 الطستجا  التخويت اللخعى الطستدل الطتغيخ 2
 0,77 3,67 الطستجا  التػزي  اللخعى الطستدل طتغيخال 3
 0,59 3,67 الطستجا  الطظتت اللخعى الطستدل الطتغيخ 4

 ىالسردر: من اعداد الباحث اعتسادا  على نتائج التحليل اإلحرائ*
ترتيب الستغيرات الفرعية السكهنة للستغير التابع حدب الستهسط الحدابى  (16) رقم جدول

 عيارى*واالنحراف الس

االنحراف  السرجحالستهسط  الستغير الفرعى م
 السعيارى 

 0,77 3,70 البيلى الدم  اللخعى التاب  الطتغيخ 1
 0,71 3,68 لمطستهمنيغ الطجرية اللعالية اللخعى التاب  الطتغيخ 2

 لمايا  واالستعجاد الظية اللخعى التاب  الطتغيخ 3
 0,69 3,66 بيلية بسمػييات

 0,55 3,65 اللعمية البيلية السمػييات اللخعى اب الت الطتغيخ 4
 السردر: من اعداد الباحث اعتسادا  على نتائج التحليل اإلحرائى*
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 ختبار صحة فروضإلنساذج االنحدار  - 4

 فرعيةرض اله الف اتنتائج اختبار  أ  - 4

سلهك السدتهلكين على مكهنات السزيج ( نتائج تقديرات نسهذج انحدار 17)رقم جدول 
 *لسدتدامالتدهيقى ا

الطتغيخات 
 الطستدمة

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحجيج

(R²) 

F 
(Sig.) 

 التدجيخات

β t Sig. 

 0,431 0,657 السشتج السدتدام
289,709 1,635 13,532 0,000 
0,000 0,554 17,021 0,000 

 0,387 0,622 الدعر السدتدام
241,004 1,940 17,183 0,000 
0,000 0,467 15,524 0,000 

التهزيع 
 السدتدام

0,484 0,234 
116,727 2,520 23,270 0,000 
0,000 0,312 10,804 0,000 

الترويج 
 السدتدام

0,590 0,348 
203,887 1,899 15,142 0,000 
0,000 0,479 14,279 0,000 

 *السردر: من إعداد الباحث اعتسادا  على نتائج التحليل اإلحرائي
( وجػد عالقة ارتباط ذات داللوة إحصوائية عظوج مسوتػى معظػيوة 17ججول رقع )يػضح      
الطظوتت الطسوتجا ، السوعخ الطسوتجا ، التػزيو  الطسوتجا ، ) التسػيدى الطسوتجا  الطديتبيغ  0,01

، وقوووج يانوووت معوووامالت االرتبووواط لمطتغيوووخات اللخعيوووة وسووومػ  الطسوووتهمنيغ( التوووخويت الطسوووتجا 
وهووى دالووة إحصووائيام عمووى  0,590, 0,484، 0,622، 0,657 عمووى التختيووب هووظ: االراعووة

يمطوا  بالتسوػي  الطسوتجا وجػد عالقة شخديوة معظػيوة مػجبوة تػضوح انوه يمطوا أزداد االهتطوا  
 ، ويمطا انذلضت األولى تظذلس المانية. سمػ  الطستهمنيغتحسغ 
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ى السزيج مكهنات سلهك السدتهلكين عل( نتائج تقديرات نسهذج انحدار 18)رقم جدول 
 *التدهيقى السدتدام

الطتغيخات 
 الطستدمة

معامل 
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحجيج

(R²) 

F 
(Sig.) 

 التدجيخات

β t Sig. 

مزيج 
التدهيق 
 السدتدام

0,590 0,348 
203,680 0,581 2,665 0,008 
0,000 0,838 14,272 0,000 

0,481 0,232 
115,200 1,090 4,475 0,000 
0,000 0,704 10,733 0,000 

0,507 0,257 
132,302 0,768 2,984 0,003 
0,000 0,797 11,502 0,000 

0,710 0,504 
388,445 0,682 2,492 0,000 
0,000 0,806 19,709 0,000 

 *السردر: من إعداد الباحث اعتسادا  على نتائج التحليل اإلحرائي
ارتباط ذات داللوة إحصوائية عظوج مسوتػى معظػيوة ( وجػد عالقة 18يػضح ججول رقع )     
فوووووى ملطموووووه وعظا وووووخ سووووومػ  الطسوووووتهمنيغ)الظية  التسوووووػيدى الطسوووووتجا  الطوووووديتبووووويغ  0,01

واالسووتعجاد لمايووا  بسوومػييات بيليووة، اللعاليووة الطجريووة لمطسووتهمنيغ، الدموو  البيلووى، السوومػييات 
عموى التختيوب هوظ:  االراعوةللخعيوة ، وقج يانت معامالت االرتباط لمطتغيوخات االبيلية اللعمية(

وهى دالة إحصوائيام عموى وجوػد عالقوة شخديوة معظػيوة  0,710, 0,507، 0,481، 0,590
مكػنوات سومػ   تيمطا تحسوظ بطديت التسػي  الطستجا مػجبة تػضح انه يمطا أزداد االهتطا  

 ، ويمطا انذلضت األولى تظذلس المانية. الطستهمنيغ
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( 18(، اللوجول رقوع)17ئت التحميول اإلحصوائى الوػاردة باللوجول رقوع )وإعتطادام عمى نتوا     
الخئيسووى واللووخو  اللخعيووة الطظبمدوووة مظووه )فووخو  العووج ( وقبوووػل  البحوووثيووتع رفووس فووخ  

 (19اللخو  البجيمة عمى الظحػ التالى ذيخ  فى اللجول رقع )
 *دى للدراسةالفرعية السكهنة للفرض الرئي البحثإختبار فروض نتائج ( 19جدول رقم )

رقم 
معامل  مشطهق الفرض )الفروض البديلة( الفرض

 اإلرتباط
معامل 
 التحديد

 األول
يػجوووج توووثييخ ذو داللوووة إحصوووائية لمطظوووتت الطسوووتجا  عموووى 

 0,431 0,657 سمػ  الطستهمنيغ.

 المانى
يػجوووج توووثييخ ذو داللوووة إحصوووائية لمسوووعخ الطسوووتجا  عموووى 

 سمػ  الطستهمنيغ.
0,622 0,387 

 المالث
يػجووج تووثييخ ذو داللووة إحصووائية لمتػزيوو  الطسووتجا  عمووى 

 سمػ  الطستهمنيغ.
0,484 0,234 

 الخاب 
يػجووج تووثييخ ذو داللووة إحصووائية لمتووخويت الطسووتجا  عمووى 

 0,348 0,590 سمػ  الطستهمنيغ.

 الذامذ
يػجج تثييخ ذو داللة إحصائية لطوديت التسوػي  الطسوتجا  

 يات بيلية.عمى الظية واإلستعجاد لمايا  بسمػي
0,590 0,348 

 السادس
يػجج تثييخ ذو داللة إحصائية لطوديت التسوػي  الطسوتجا  

 عمى اللعالية الطجرية لمطستهمنيغ.
0,481 0,232 

 الساب 
يػجج تثييخ ذو داللة إحصائية لطوديت التسوػي  الطسوتجا  

 0,257 0,507 عمى الدم  البيلى لمطستهمنيغ.

 المامغ
حصائية لطديت التسػي  الطستجا  يػجج تثييخ ذو داللة إ

 .عمى السمػييات البيلية اللعمية لمطستهمنيغ
0,710 0,504 

 ادا  على نتائج التحليل اإلحرائي*السردر: من إعداد الباحث اعتس
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 رابعا : الشتائج والتهصيات

 أهم الشتائج:
 تووع اسووتذجامها فووظ  ىستدصوواط التووأوضووحت نتووائت اختبووارات  ووج  ويبووات قائطووة اإل

 مغ الصج  والمبات. ىمستػى عال ىبحث الحالال
  أوضوحت نتوائت اإلحصواط الػ ولظ ارتلووا  ريطوة الطتػسوط الطوخجح لط شوخات ريوواس

مدووجار  ىفوو البحووثتلووا  عيظووة إحيووث أكووجت نتووائت هووح  االختبووارات  البحووثمتغيووخات 
، وقووووج يانووووت البحووووثستدصوووواط الطعبووووخة عووووغ متغيووووخات سووووتلابتها ألسوووولمة قائطووووة اإلإ

 ىأى أنهوا فو ىستلابة مختلعة وفدام لطاياس ليكوخت الذطاسوإيعها ذات اإلجابات جط
 يعظى مستػى إجابة )مػاف (.  ى( الح4,19إلى  3,40الطستػى بيغ )

  بطووا  الخئيسووى البحووثفووخ  أوضووحت نتووائت نطوواذج االنحووجار الذصووى عووج   ووحة
أكوجت عموى وجووػد  ىقبوػل اللوخو  البجيمووة التو ىتضوطظه موغ فوخو  فخعيووة واالتوال

 .مديت التسػي  الطستجا  وسمػ  الطستهمنيغقات ارتباط شخدية قػية بيغ عال
      

 أهم التهصيات: 
  إهتطووا  اإلدارة بخفوو  مسووتػى الووػعى بثهطيووة التسووػي  الطسووتجا  لووجى جطيوو  العووامميغ

 بالطظططة.
  ،إعادة تدييع رؤيوة ورسوالة الطظططوة بحيوث تتضوطغ موا يشويخ إلوى إسوتجامة أنشوصتها

 افة األشخاف الطعظية بالحلا  عمى البيلة.وتعاونها م  ي
  مخاعوواة تدووجيع بووخامت تجريبيووة متعمدووة بإسووتجامة األنشووصة لمعووامميغ بالطظططووة بحسووب

شبيعووة نشوواط يوول إدارة، موو  مخاعوواة ام تتصوو  هووح  البووخامت التجريبيووة باإلسووتطخارية 
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لخيو  م  تضطظها ألنشصة تشلي  اإلبتنار األخضخ، وتمطيظها لمطساهطات اللعالوة ل
 العطل فى الذصة التظليحية الساعية إلى تلعيل إستجامة أنشصة الطظططة.

  البجط فى تصظيف مػرديغ مػاد اإلنتواج الذوا  وموػاد التغميوف وفدوام لطدوجار مخاعواتهع
لشووووخوط اإلسووووتجامة واإلمتمووووال لمدػاعووووج والطعوووواييخ البيليووووة الطعطووووػل بهووووا وفدووووام لظووووػ  

  الطوػرديغ االكموخ إمتمواالم لإلسوتجامة )بالظسوبة الصظاعة، ومخاعاة ام يتع التعامول مو
 لطػردى الطػاد الذا ، مػاد التعبلة والتغميف(.

  مخاعوواة الدػاعووج والطعوواييخ البيليووة حسووب نووػ  الصووظاعة أيظوواط عطميووات اإلنتوواج مموول
مخاعوووواة تخشوووويج إسووووتهال  الصاقووووة، البظوووواط األمموووول لطسووووارات خصووووػط اإلنتوووواج وفدووووام 

دميوووول اللاقووووج، وتدميوووول اإلنبعايووووات الضووووارة الظاجطووووة عووووغ حتووووى يووووتع ت Lenلطبووووادىط 
 عطميات التصظي .

 .التعامل السميع واآلمغ م  مذملات اإلنتاج 
  حتووووى يتسووووظى لألشووووخاف  االخووووخيغمخاعوووواة الطظططووووة لبظوووواط تحاللووووات موووو  الشووووخياط

 الطتحاللة اإلستلادة مغ التحال  فى أكمخ مغ محػر:
o   بكطية أكبخ وسعخ أقول بالتعواوم مو  اإلستلادة مغ إمكانية تػريج مػاد خا

الطووػرديغ الطصووظليغ بتصووظيف عووالى وفدووام إللتوودامهع بالطعوواييخ البيليووة عظووج 
 التػريج لمتحال . 

o  تذووديغ الطظتلووات تامووة الصووظ  فووى مذووازم مسووتجامة مشووتخية مخاعووى بهووا
 الطعاييخ البيلية.
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o اإلسووتلادة مووغ إمكانيووة إقامووة معووار  مشووتخية لطظتلووات التحووال  بحيووث 
يكوووػم مضوووطػم هوووح  الطعوووار  هوووػ عوووخ  مظتلوووات  وووجيدة لمبيلوووة توووع 

 مخاعاة الطعاييخ البيلية خالل مخاحل تصظيعها.
o   اإلسوتلادة مووغ إمكانيووة تصووطيع حطمووة تسوػياية مشووتخية مبظيووة عمووى عووخ

مخاحل وأنشصة التصظي  بشخيات التحوال  بطوا تتضوطظه هوح  الطخاحول موغ 
تووى سووتعػد عمووى العطووالط يظتيلووة مخاعوواة لإلسووتجامة، موو  عووخ  العػائووج ال

 لشخاط مظتلات التحال  الطستجامة.
   اإلهتطوووا  بجوريوووة إختبوووار وريووواس موووجى فعاليوووة البخنوووامت التسوووػيدى فوووى إسوووتعخا

إسووووووتجامة أنشووووووصة الطظططووووووة، موووووو  الايوووووواس الطسووووووتطخ لطدووووووجار تلوووووواو  وإسووووووتلابة 
ختبوارات الطستهمنيغ م  ما يتعخفػم عميه مغ إستجامة أنشصة الطظططة موغ خوالل إ

 الخضاط والػالط لمعالمة التلارية.
  بتطبيدق االطددار السقتدرح للتدددهيق السددتدام مدع التقيدديم السددتسر لتدد ثر التهصدية

سدددلهك السددددتهلكين بالسبدددادرات التدددى يدددتم تطبيقهدددا والتدددى هدددى مخرجدددات خطدددط 
 واستراتيجيات التدهيق السدتدام بالسشظسة وذلك لتقييم مقدار فعاليتها.

 
الشووووار الطدتووووخح خصووووة عطوووول تظليحيووووة لمتػ وووويات السوووواب  ذيخهووووا وريخهووووا مووووغ يطموووول ا     

الطبادرات التى تعطل عمى زيوادة اسوتجامة الظشواط التسوػيدى بالدوجر الوحى يوجر  العطيول تواييخ  
عميوه، ويتضوطغ الظطووػذج الطدتوخح شوخح الطبووادرات التسوػياية التوى يووتع  ويارتها تحوت مطمووة 

بيووخ عوووغ هووح  الطبوووادرات بشووكل رقطوووى )عووجد وحوووجات او مووو  التع ،إسووتجامة انشوووصة التسووػي 
مووو  الػضووو  فوووى  نسوووبة ملػيوووة( مووو  ادراج مدوووجار التحسووويغ الطصموووػ  خوووالل الذصوووة السوووظػية

االعتبوووار مخاعووواة التظاسوووب بووويغ معوووامالت االرتبووواط بووويغ يووول عظصوووخ موووغ عظا وووخ الطوووديت 
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 ،تحميول االحصوائى(التسػيدى وسمػ  الطستهمنيغ )التى تع االشوارة اليهوا فوى عوخ  نتوائت ال
الطسوتهجف او الطذصوط بالػضو   الحوالىيع يتع تدييع الػض  فى نهاية العا  بطدارنوة الػضو  

 .غ هح  الطبادرات بطا يذج  أهجاف خصة التسػي له لبيام مدجار التدج  فى تحسي
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 Dashboardعمووى جانووب أخووخ، يووتع االسووتعانة بمػحووة م شووخات األداط التووالى عخضووها      
تثييخ الطبادرات التسػياية التى تع  يارتها عموى سومػ  الطسوتهمنيغ خوالل العوا  الػاحوج  لجراسة

مغ خالل تػزي  استبيانات عمى ملطػعات متظػعة مغ العطالط خالل فتخات مظتططوة موغ العوا  
) بشوكل راو  سوظػى مومالم(، ودراسوة مدواديخ التغيوخ فوى شبيعوة العالقوة بويغ موا توػفخ  الشوخية موغ 

 عظا خ الطديت التسػيدى وايغ تثييخ هحا عمى سمػ  الطستهمنيغ.إستجامة ل
 

 



 إطار مقترح نهتسىيق انمستداو وأثره عهً سهىك انمستههكين

 

 

 0202انثاني  انعدد  - 53 انمجهد               اسات انتجارية  انمجهة انعهمية نهبحىث واندر

504 
 

 

 

 
 

 السراجع
 أوال: السراجع العربية

   ،  أثرر إسرتراتيجية انتسرىيق ( ، 6102أكرم هحسي الُبسري ، سههبد برىهً كبهه

  دراست استطالعُت تحلُلُهت ِرا  عٌُهت ههي ههدَري  انمستداو فً انتىجه انريادي

ٌقلههت  ههً العههرام ( ، هجلههت االدارة واتىت ههبد ، هجلههد شههركت نَههي لالت ههبتث الوت

 (.8( ، عدد  6 

   ،   مسرراهمة انتسررىيق انمسررتداو فررً ( ، 6102بىلطُههس سههعُدة ، سههبهُت لحههى

 –هجلههت الحقههىم والعلههىم اتًسههبًُت ، تحقيررق انميررست انتيافسررية بميألمررات ا عمررال

 (.0( ، عدد  01جبهعت نَي عبشىر ببلجلفت ، هجلد  

  دور انتسرىيق انمسرتداو فرً انترروي  ( ، 6102،   ة ، بهي اليهُم ههرَنجعفر حوه

، هجلهت نميتجات انطاقة انمتجرددت   دراسرة لانرة انسرااش انشمسرً فرً ا ردش   

( ، 60جبهعهت ازنرهر ، هجلهد   –هرك  صبلح عبهد  كبهه  لالىت هبد اتسهالهً 

 .(26عدد  

  ، َ انمسرتداو ممرد م نريرادت ممارسرات انتسرىيق (، 6161حودي جوعت عبد الع

،كلُههت  دراسررة ميدانيررة عهررً ارررمات ا مشيررة وانمشررروبات انم رررية ا عمررال،

 البحهههىث الوبلُهههت والتجبرَهههت، تلههههج جبهعهههت حلهههىاى، -التجهههبرة وردارة اتعوهههب 

 (.6العدد  (،60لد الوج
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  ،دور انتسررىيق انمسررتداو فررً تحقيررق انكورريت انتسررىيقية (، 6161رَهه اى ً ههىر

 جبهعههت تلهههج ، ة فررً انشرررمة انعامررة نه ررياعات انمعدنيررة برررديدراسرة ميدانيرر

 (.0(،العدد 26لد الوج والقبًىًُت اتىت بدَت ،العلىمتيرَي

 ، االشهبر والوسؤولُت ازخالىُت. هجلت اتجتههبد للدراسهبث (6102 صبلح خىَلداث،

 . 681، ص 8القبًىًُت واتىت بدَت ،جىاى ، العدد 

  ،   حسهههي، سهههىناى بكهههرٌ، عبهههد الحوُهههد ،   سهههلُوبىعبهههد الرهههبرر، هٌهههبر، 

، انتسىيق انمستداو نهمحميرات انطبيعيرة فري م رر انوررت وانتحرديات (،۷۱۰۲ 

 00الوجلت الدولُت للتراث و السُبحت والضُب ت، 

     ،  انمسررررةىنية ( ، 6108 ههههالم ، خرشههههً رسههههحبم ، حههههدو سههههوُرة أحههههالم

ميدات نتعسيس انممارسات انتسرىيقية االجتماعية نهمؤسسات ان غيرت وانمتىسطة 

دراسههت هُداًُههت لعٌُههت هههي الوؤسسههبث ال ههطُرة والوتىسههطت العبهلههت  -انمسررتدامة

( ، عههدد 2جههبًفً ، هجلههد   –بىتَههت اليههلس ، هجلههت الرَههبدة زىت ههبدَبث اتعوههب  

 2) .   

 ًالطبعههت ازولههً.  فهسرروة انتسررىيق ا   ررر(، 6102َىسههس كههب ٍ ،  ه ههطف .

 الوجتوع العربً للٌير والتىنَع .عوبى: هكتبت 
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ABSTRACT 

Introduction: 

     The concept of sustainable marketing is of great importance 
due to the advantages offered by this new concept, whether for 
organizations, the environment, or consumers. The latter is one of 
the causes of depleting and polluting environmental resources 
through its actions and behaviors in choosing or disposing of 
products, and an unaware of the importance of the environment 
and its preservation.  

     That is why organizations have begun to attach the critical 
environmental dimension to their marketing strategies through the 
sustainable marketing mix ... sustainable product, sustainable 
pricing, sustainable distribution, sustainable promotion, green 
sustainable advertising, environmental posters, public relations, 
sales promotion, green sustainable packaging ... And through it, 
working on influencing consumers' behavior and making them 
aware of various environmental aspects to take the environment 
into account in their behaviors and purchases of sustainable 
products, and to make them adopt sustainable behavior that 
protects the environment, thus reducing the severity of 
environmental problems and living in a safe and clean environment 
for us and for future generations. 
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     As this study aims to test the impact of sustainable marketing 
on consumer behavior, and to achieve this goal, the researcher 
formulated a main hypothesis from which eight sub-hypotheses are 
considered to examine the extent of a relationship between 
sustainable marketing and consumer behavior, and this is what we 
tried to confirm through our study where we reached a group of 
Findings and recommendations. 

1- The main hypothesis8 

There is no statistically significant effect of sustainable marketing on 
consumer behavior 
This hypothesis is divided into eight sub-hypotheses: 
There is no statistically significant effect of the sustainable product 
on consumer behavior. 
There is no statistically significant effect of sustainable price on 
consumer behavior. 
There is no statistically significant effect of sustainable distribution 
on consumer behavior. 
There is no statistically significant effect of sustainable promotion 
on consumer behavior. 
There is no statistically significant effect of the sustainable 
marketing mix on intent and willingness to undertake environmental 
behaviors. 
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There is no statistically significant effect of the sustainable 
marketing mix on perceived effectiveness of consumers. 
There is no statistically significant effect of sustainable marketing 
mix on consumer environmental concern. 
    There is no statistically significant effect of the sustainable 
marketing mix on actual environmental behaviors of consumers. 
    These hypotheses were tested on a sample of 384 individual 
customers of electrical appliances products in the governorates of 
Greater Cairo (Cairo, Giza, and Qalyubia). The results of the 
statistical analysis resulted in the existence of a direct correlation 
between sustainable marketing and consumer behavior, and thus 
the consideration of sustainability through organizations carrying out 
their activities is no longer a kind of luxury or charity, rather the 
relationship has become a kind of benefit exchange, at a time when 
the organization incurs an additional cost in exchange for its 
commitment By sustaining through all its logistical work activities, 
ending with the product reaching the customer, the organization 
obtains benefits represented in a positive effect on consumer 
behavior that, in turn, affects the sales volume of this organization. 
     The results of the study also indicated that each change of one 
unit in the sustainable marketing mix leads to an improvement in 
consumer behavior by 0.795 units, which confirms the need for 
organizations to develop a suitable sustainable marketing mix for 
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their products to benefit from the improvement in the behavior of 
their customers as a result of their responses to the sustainable 
marketing mix available in these organizations .  

2- Among the most important findings of the study from the 

theoretical side: 

     Sustainable marketing is extremely important to organizations, 
the environment, and consumers, and this importance stems from 
its ability to influence consumer behavior and preferences through 
the elements of the sustainable marketing mix (sustainable product, 
sustainable pricing, sustainable promotion, sustainable distribution). 
• Consumers are usually affected by a sustainable product if it is 
characterized by quality, in addition to being environmentally 
compatible, and consumers' perception of this additional advantage. 
• If the price of the sustainable product is high, then this may be a 
reason for consumers to inquire about this increase, and thus a 
perception that it has environmental specifications and standards, 
but if the price of the product is low, this will be a stimulus and an 
encouragement to acquire it and buy the sustainable product, 
especially if the consumer realizes that it has value Additional or if 
it matches his expectations. 
• Sustainable promotion works to attract consumers' attention and 
enhance their knowledge of environmental problems and 
sustainable products through the use of sustainable or green 
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advertisements, green posters, and green packages, meaning that 
they are not harmful to the consumer and the environment. 
• The role of sustainable distribution is to bring sustainable products 
close to and within reach of consumers. 
• Sustainable marketing has become a necessary and essential tool 
for all organizations that aim and aspire to continuity and survival 
and impose themselves in the markets. 
• Sustainable consumer behavior differs from normal consumer 
behavior because it stems from the belief that the environment 
suffers from many problems and issues affecting its safety, 
protection and sustainability, and these problems must be dealt with 
in an effective manner to preserve the environment, and that the 
individual can contribute even a little to solving these problems 
Through its consumption trends to protect and preserve the 
environment, the use of products with the best environmental 
characteristics and specifications will contribute mainly to preserving 
the health of the individual and society. 

3- Among the most important recommendations that the 

study concluded8 

Management's interest in raising awareness of the importance of 
sustainable marketing among all employees of the organization. 
 Reassess the vision and mission of the organization to include 

indications of the sustainability of its activities and its 
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cooperation with all parties concerned with preserving the 
environment. 

 Take into account the provision of training programs related to 
the sustainability of the activities of the organization’s 
employees according to the nature of the activity of each 
department, taking into account that these training programs are 
characterized by continuity while including activities to 
encourage green innovation, and to value them for the effective 
contributions of the work team in the operational plan seeking to 
activate the sustainability of the organization’s activities. 

 

 


