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 المستخمص
ييدف ىذا البحث الى التعرف عمى دور ابعاد التسويق االخضر  في تحقيق الميزة التنافسية في احدى شركات    

رئسية وىي )الغاء مفيوم النفايات او تقميميا , ابعاد تمثمت المتغيرات المستقمة بااربع ذ ااربيل .االدوية في محافظة 
اعادة تصميم المنتج , وضوح العالقة بين السعر والكمفة, جعل التوجو البيئي امرا مربحا اما متغيرات الميزة 

 الحصة السوقية,الصورة المدركة(وىي)الربحية,ابعاد الى ثالثة تمثمت التنافسية )كمتغيرتابعة( فقد 
ساء االقسام ؤ المدراء ور اعضاءعينة البحث  من االستبانة وتوزيعييا عمى  تصميم استمارةولتحقيق ىدف البحث ثم 

( استمارة 85( عا مال وتمت اعادة)260في الشركة المبحوثة البالغ عددىم ) العاممينعدد من الشعب و مسؤولي و 
وبعد عممية جمع البيانات وادخاليا الى الحاسوب ومعالجتيا العا ممين ,   من  مجموع  %(33وىي تشكل )

       -و كانت ابرز االستنتاجات التى توصمت الييا الباحثة:)  spss)  باستخدام الرزمة االحصائية لمعموم االجتماعية
 يوجد تصور واضح عن اىمية  التسويق االخضر ودوره في تحقيق الميزة التنافسية. -1
 ىناك عالقة ارتباط معنوية موجبة بين ابعاد التسويق االخضر والميزة التنافسة.-2
 ىناك تاثير لالبعاد التسويق االخضر في الميزة التنافسية.-3

لك لدورىما في تحقبق نجاح ذالك تقترح الباحثة زيادة اىتمام بالتسويق االخضر والميزة التنافسية و ذبناء عمى 
 يئة مستقمة لقياس و متا بعة االلتزام  بالقوانين البيئة عمى مستوى القطا عات المختمفة.الشركة, وضرورة تشكيل ى

 

Abstract:  
    This study aims to identify the role of dimensions of green marketing on achieving 

competitive advantage in one of the pharmaceutical companies in Erbil City. In this 

study, the independent variables comprises four main dimensions which they are 

(Cancel the concept of waste or reduce it, re-design of the product, the clarity of 

relationship between price and cost, and making environmental orientation profitable 

issue). While, the variables of competitive advantage (dependent variable) represented 

by three dimensions, namely (profitability, market share, and perceived image). To 

achieve the aim of the study, a survey questionnaire has been design and distributed 

directly to the sample of the study that encompass of managers, heads of departments, 

and a number of employees totalling of 260 employees in the company's under study, 

and (85) questionnaires returned that compose (33%) form the total of employees. 

Collected data has been analysed by using the program of (SPSS), and study comes to 

the following results: 
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1. There is a clear vision about the importance of green marketing and its role on 

achieving competitive advantage 

2. There is a significant positive correlation between the dimensions of green 

marketing and achieving competitive advantage. 

3. There is a significant impact of dimensions of green marketing on achieving 

competitive advantage. 

Based on the results of study, researcher recommends taking into the consideration the 

importance of increasing interest on green marketing as well as achieving competitive 

advantage for their role in achieving the success of the company, and the essential to 

establish an independent institute to measure and monitoring the environmental 

compliance laws at all the levels and for all different sectors. 

 

 المقدمة
يعد مفيوم العولمة وشدة المنافسة بين المنظمات الصناعية من اىم العوامل اتي ادت الى صعوبة االحتفاظ     

الصعوبة عمى المنشات الصناعية  كذلك الدخول الى االسواق الجديدة فبزيادة وعي المستيمكين اصبح من  لزبائنبا
عدم مواكبة التطورات في البيئة الخارجية لممنشاة من المستيمكين والمنافسين , لذالك بداءت االىتمام  با لتسويق 
كمبد اساسي  في بناء االستراتيجيات التنافسية مما ادى الى جعل وظيفة التسويق اخطر من ان تترك الدارة 

سويق فمسفة يجب ان تسود كافة مستويات وادارات  واقسام المنشات من القمة لمقاع وىذا التسويق وحدىا بل ان الت
 مابات يعرف بالتوجو الحديث لمتسويق.

ومن ىناا بدأ االىتمام  بنمط التسويق الجديد الذى عرف بالتسويق االخضر كمنيج  تسويقي يقدم حموال لتمك      
حور حول االلتزام القوي بالمسؤولية نحو البيئة في ممارسة االنشطة التسويقية االثار االجتماعية البيئية السمبية ويمت

(,يعد تبنى مفيوم التسويق االخضر ضرورة ممحة لمنظمات االعمال حيث يساعدىا  49:  2007, ,النوري)البكري
حقيق الرضاوالرفاىية عمى تحقيق العديد من المزايا مثل االحتفاظ عمى الموارد الطبيعة وعدم  اإلضرار  بالبيئة وت

الزبون من خالل .تقديم منتجات آمنة وغير مضرة بالبيئة  وباالضافة الى ذالك تحقيق الربحية لممنشات  وذالك من 
خالل التقميل من نسبة التالف.واالستخدام االمثل لمموارد االولية المستخدمة في اإلنتاج وتحسين  العمميات اإلنتاجية 

 .2007 :11) ة وتعتبر ايضا مدخال لتحقيق الميزة التنافسية )الصمادي,والتسويقية داخل المنشا
اذا تمثل الميزة التنافسية القاعدة االساسية التي ترتكز عمييا اداء المنظمات , ومن النادر ان تمتمك  منظمات    

محدودية موارد االعمال سبق تنافسي عمى كافة االصعدة وفي جميع المجاالت قياسا لممنافسين االخرين نظرا ل
المنظمة من جانب , وعمل قرارات مبادلة لغرض بناء قدرات مميزة تسند وتتبادل التأثير مع الجدارات الميزة 

 لممنظمة من جانب اخر و ىكذا فالميزة التنافسية تعد مفتاحا لنجاح منظمات االعمال .
 يتكون البحث من اربع مباحث :.

 ات السابقة .المبحث االول :.منيجية البحث والدراس
 المبحث الثاني:. الجانب النظري .

 المبحث الثالث :. الجانب الميداني .
 .المقترحاتالمبحث الرابع:. االستنتاجات و 
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 لمبحث األولا
 منيجية البحث والدراسات السابقة

 اوال:.منيجية البحث:.
 :.مشكمة البحث:.1

عمى اكبر حصة في السوق وتقديم خدمات متميزة سعى المنظمات لموصول الى الميزة التنافسية والحصول ت    
لتحقيق رضا الزبون وزيادة والئيم , وعميو فان لمفيوم لتسويق االخضر حديث النشأة في الشركات الصناعية 

ويسعى ىذا البحث الى ا ضيار المشكمة من خالل  والخدمية والذي يعمل عمى اقناع  المستيمك بالمنتجات  ,
 ة:.االسئمة البحثية االتي

 ىل ىناك تصور واضح لدى العاممين عن اىمية التسويق االخضر و دوره في تحقيق الميزة التنافسية ؟  -1
 معنوية  بين ابعاد التسويق االخضر و تحقيق الميزة التنافسية.؟ات داللة ذىل توجد عالقة  -2
 ر التسويق االخضر في تحقيق الميزة التنافسية؟.يوجد تأثي ىل  -3

 اىمية البحث-: 2
 ز اىمية البحث من اىمية المواضيع التي تتناوليا والتي يمكن تجسيدىا بالنقاط االتية:.تبر 
اليام التى يمعبة التسويق األخضر في تحقيق التميز فيما ر العمال بشأن الدو اتوضيح الرؤية بالنسبة لشركات  -1

ضراء التي بدأت تظير وتنمو في يتعمق بالممارسات التسويقية والقطاعات السوقية الجديدة )القطاعات التسويقيةالخ
 ظل زيادة الوعي البيئي(

زيادة فيم الدور الذي يمكن ان يمعبو التسويق األخضر كاتجاه حديث لمنظمات األعمال في خمق المزايا   -2
التنافسية ليذه االخيرة بما يخدم تنافسيتيا, وذالك من خالل استغالل الفرص التسويقية المناسبةعن طريق السياسات 

 ستراجيات المناسبة بما يتالءم مع المتطمبات الجديدة لالسواق.واإل

 :.اىداف البحث:.3
 ييدف البحث الى تحقيق االىداف االتية:.

 .التعرف عمى واقع العممي لمتسويق في الشركة ومدى تطبيق التسويق االخضر في تمك الشركة -1

 ميزة التنافسية .بيان مدى مساىمة كل بعد من ابعاد التسويق االخضر في تحقيق ال-2
 .توضيح العالقة بين التسويق االخضر والميزة التنافسية-3
:. ييدف مخطط البحث الى رسم مسار العالقة بين كل من التسويق االخضر  :.انموذج افتراضي لمبحث 4

 (1والميزة التنافسية كما مبين في الشكل )
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 (1شكل )لا
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 :.فرضيات البحث5

 -:تمت صياغة الفرضيات االتية ثت لمشكمة البحالتسأوالضوءعمى 
 الفرضية الرئسية االولى

 تصور واضح لدى العاممين في الشركة عن التسويق االخضر ودوره في تحقيق الميزة التنافسية يوجد
 :. الفرضية الرئسية الثانية

الميزة التنافسية وتتفرع منيا  توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة  احصائية  بين ابعادالتسويق األخضر وتحقيق
 الفرضيات الفرعية التالية :.

 توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية  بين )الغاء مفيوم النفايات او تقميميا( وتحقيق الميزة التنافسية.-1
 تنافسية.توجد عالقة ارتباط معنويةذات داللة احصائية  بين )اعادة  تصميم المنتج ( و تحقيق   الميزة ال -2

 توجد عالقة ارتباط معنويةذات داللة احصائية  بين )وضوح العالقة بين السعر و الكمفة( وتحقيق الميزة التنافسية. -3

 توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين )جعل التوجو البيئى مربحا(وتحقيق الميزة التنافسية. -4

 الفرضية األساسية الثالثة:.
ذات داللة احصائية بين ابعاد التسويق األخضر في تحقيق الميزة التنافسية  وتتفرع منيا وجد تأثير معنوي ي

 الفرضيات الفرعية التالية:.
 وجد تأثير معنوي ذات داللة احصائية )اللغاء مفيوم النفايات او تقميميا( في تحقيق الميزة التنافسة.ي -1

 منتج( في تحقيق الميزة التنافسية.وجد تأثير معنوي ذات داللة احصائية )العادة تصميم الي -2

 وجد تأثير معنوي ذات داللة احصائية )لوضوح العالقة بين السعر والكمفة(في تحقيق الميزة التنافسية.ي-3
 وجد تأثير معنوي ذات داللة احصائية )لجعل التوجو البيئي مربحا( في تحقيق الميزة التنافسية.ي-4
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 اساليب المعالجة اإلحصائية.-:5
 statisticalق اىداف البحث وتحميل البيانات التي تم جمعيا باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية)لتحقي

package for social science  (والذي يرمز ليا اختصاراب )spss وفيما يأتي األساليب اإلحصائية التي )
 قامت باستخداميا:.

المتغيرات واإلنحرافات المعيارية لبيان مدى تركز او تشتت  النسب المئوية واالوساط الحسابية لتحديد مستوى -1
 اجابات افراد عينة البحث

معامل األرتباط:. ويستخدام لغرض قياس قوة وطبيعة العالقة بين متغيرين وتحديد اإلتساق بين متغيرات  -2
 البحث.

 المتغير المستجيب. اإلنحدار الخطي البسيط:. يستخدم لمتعرف عمى معنوية تأثير متغير تفسيرى واحد في -3

 اإلنحدار الخطي المتعدد:. يستخدم لمتعرف عمى معنوية تأثير المتغيرات المستقمة مجتمعة في المتغير التابع. -4

 :.وعينتو :. مجتمع البحث6
تم اختيار شركة األدوية البشرية كونيا تيدف الى المساىمة في دعم اإلقتصاد في مجال القطاع الصحي وتوفير 

 ن األدوية.احتياجاتيم م
( استمارة بشكل مباشرعمى اعضاء  عينة البحث المؤلف من المدراء ورؤساء  االقسام ومسؤولي 100تم توزيع )

( استمارة وىي تشكل 85( فردا وتمت اعادة )260الشعب وعدد من العاممين في الشركة المبحوثة البالغ عددىم)
ضح عدد االستمارات الموزعة بحسب السمات (بيانات تو 1%(من مجموع العاممين وجدول رقم )33نسبة )

 الشخصية الفراد  عينة  البحث)الجنس,العمر, الشيادة, سنوات الخدمة (
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 (1جدول )
 عدد االستمارات الموزعة حسب )الجنس،العمر، الشيادة، سنوات الخدمة (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لمصدر من اعداد الباحثةا

%( من 80ور يشكمون غالبية أفراد عينة البحث آذ بمغ معدليم )( أن الذك1تشير البيانات في الجدول )     
%( من أفراد عينة البحث ىم 10)انيبين و %(.20المجموع الكمي ألفراد عينة البحث في حين بمغ معدل اإلناث )

(.يتضح من الجدول أن 45-36ضمن الفئة العمرية من )(50فآكثر في حين )%( 45( )25-18من ضمن الفئة )

 عد االستمارات الموزعة
 ستمارات الموزعة حسب الجنسالا-اوال:اوال:. 

 النسبة العدد الجنس
 %80 68 ذكر
 %20 17 انثى

 %100 85 المجموع
 ثانيا:. االستمارات الموزعة حسب العمر

18-25 8 10% 
25-35 25 30% 
36-45 42 50% 
 %10 10 فاكثر 45

 %100 85 المجموع
 ثالثا:. االستمارات الموزعة حسب الشيادة

 النسبة العدد 
 %6 5 الدبموم

 %27 23 بكالوريوس
 %47 40 ماجستر
 %20 17 دكتورا

 %100 85 المجموع
 رابعا:. االستمارات الموزعة حسب سنوات الخدمة

 %47 40 سنة 1-5
 %28 24 سنة 6-11

 %25 21 فاكثر 11
 %100 85 المجموع
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( 47بمعدل ) ما جستير%(ويميم حممة شيادة ا6آذ بمغ معدليم )دبموم اد عينة البحث ىم من حممة شيادة غالبية أفر 
وىذا مؤشر عمى أن األفراد الذين تم استجوابيم  يمثمون معدال عاليا من حممة شيادة ماجستير مما تعني دقة 

( 5-1ىم من الذين ليم سنوات خبرة من) الجدول أن غالبية الفئة من يبين كمااإلجابة عمى استمارة االستبانة.
 )%( بين المبحوثين ممن ليم سنوات خبرة25( من مجموع أفراد العينة بينما )%47 )سنوات اذ بمغ معدليم

 .سنة فاكثر(11
 ثانيا:. دراسات سابقة

يث يتم من تعد الدراسات السابقة العمق النظري لالفكار ,فضال عن انيا الميدان العممي لتطبيق تمك االفكار,ح
ات صمة بموضوع بحثنا الحالية,وسوف ذخالليا االطالع عمى ما قدم االخرون من دراسات وبحوث نظرية وميدانية 

 -يتم عرض اىم الدراسات االجنبية والعربية التى حصمت عمييا الباحثة وكما يمي:
 الدراسات العربية
 ( 2014دراسة )جمال ،

التسويق االخضر في تنمية القدرات التنا فسية لمنظمات االعمال,ومحاولة ييدف البحث الى ابراز مدى اىمية ودور 
 ايجاد وتحديد المداخل المناسبة السيام التسويق االخضر في زيادة تنافسية منظمات االعمال.

ا وتوصل البحث الى ان السياسة التسويقية الخضراء  في الشركة  لقد تغيرت النظرة التسويقية لشركة ميورا باعتبارى
الرلئدة في سوق الصناعية,فقد بدأت في اعداد رسالة تسويقية منشآنيا المساىمة في بناء وتنمية حصتيا السوقية في 

 امريكا الشمالية.
 (.2010،العوادي  ) دراسة-

ييدف ىذا البحث الى تقديم حمول واساليب ادارية مناسبة لمتماشي مع التوجو النتاج المنتج االخضر والعمل عمى 
المنظمات لمواكبة التطور التكنموجي من اجل التعرف  عمى اخر االساليب العممية الحديثة التي تساعد في تبني 

عممية الغاء النفايات او تقميميا الى اقص حد ممكن وتوصل البحث الى تبني الشركات المبحوثة ابعاد فمسفة 
 سالتيا.التسويق االخضر في اعماليا وانظمتيا دون المعرفة بيا كفمسفة في ر 

 

 (2008دراسة عبدالغنى )
ييدف البحث الى التعرف عمى اتجاىات االدارة العميا في المنشات الفندقية نحو تبني التسويق االخضر وكذلك     

 الوقوف عمى طبيعة تطبيق عناصر ومكونات نظم ادارة الجودة البيئية في المنشات الفندقية.
شات الفندقية الخمس واالربع نجوم تتفق حول اسس ومعاير التخطيط وتوصل البحث الى ان االدارة العميا بالمن

 .البيئي من خالل وجود اىداف بيئية تسعى المنشات الفندقية الى تحقيقو
 الدراسات االجنبية

 (Leonidou,Et Al,2013راسة)د
تعرف عمى مدى ييدف البحث الى التعرف عمى دور برامج التسويق االخضرفي التأثير عمى اداءالشركات وكذلك ال

 قناعة االدارة العميا بتنفيذ مثل ىذه البرامج والمخاطرة بيا
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ومن اىم النتائج التي توصمت الييا البحث ان تطبيق برامج التسويق االخضر يحسن من سمعة الشركات والصورة 
ل ايجابي في الذىبية ليا امام زبائنيا وايضا تؤثر سياسة التسويق االخضر عمى المنتجات وحجم المبيعات بشك

 االسواق مما يزيد من الحصة السوقية لمشركات المبحوثة.
 (Wagner, 2009دراسة )

ييدف البحث الى وصول لطبيعة العالقة بين االداء االقتصادي الذي تم قياسو من ابعاد الميزة التنافسية واالنشطة 
 االبتكارية المختمفة وكال من االداء االجتماعي والبيئي

لى ان االداء  االجتماعي والبيئي لممنظمة يزيد من قدرتيا التنافسية امام المنافسين ويعزز ثقة وتوصل البحث ا
 الزبائن بيا وايضا يزيد من تحسين صورة المنظمة امام زبائنيا.

 (Arifin2008دراسة
ييدف البحث الى وصف تطبيق السوق الخضراء لشركات العقارات باالعتماد عمى مصفوفة السوق الخضراء 

 وتحميل الميزة التنافسية عن طريق تطبيق االستراتيجية البيئة عمى شركات العقارات
ومن اىم النتائج التي توصمت الييا البحث ان ىدف الميزة التنافسية لمشركات محل البحث ىو الحفاظ عمى 

بالشركة وصورتيا  العالمات التجارية الخاصةبيا و تؤثر سمبيات التسويق االخضر عمى العالمة التجارية الخاصة
 الذىبية  امام زبائنيا.

 مجا الت االستفادة من الدراسات السابقة
 يتضح من سرد الدراسات السابقة ان غالبيتيا

اعتمدت عمى توضيح التسويق االخضر في عالقتو باالبعاد االخرى اواثره عمييا من خالل المزيج التسويقي 
عمى ابعاد الميزة التنافسية ,كما انيا ساعدت في االطالع عمى  االخضر في حين ان القميل من الدراسات اعتمدت

 المصادر والدراسات االخرى التى يمكن االستفادة منيا.
 مجاالت تميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة

يتضح من خالل االستعراض السمبق لبحوث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث ان ىناك فرقا بينيا وبين 
 -ا البحث والتى يمكن اجماليا في االتي:ذى
ا ذتناولت بعض الدراسات السابقة تطبيق التسويق االخضر عمى الشركات بصفة عا مة,في حين يركز ى-:1

البحث عمى توضيح العالقة بين ابعاد التسويق االخضر والميزة التنافسيةفي الشركة في القطاع الخدمي الصحي في 
 محا فظة اربيل.

ي يتميز بيبئة تسؤبقية غير مستقرة ذاء الدراسات السا بقة في بيئات فختمفة عن بيئة البحث الحالي والتم اجر -:2
 االجانب.ذا البحث يظير ويوثق ىذسياسيا واقتصاديا واجنماعيا , وبالتالي فان ى
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 المبحث الثاني/اإلطار النظري
 هاوال:. مفيوم التسويق األخضر وابعاد

األعمال واعتمادا عمى  شركاتلممستيمكين و  يئيق األخضر انسجاما مع التطورفي الوعي البتتمبور مفيوم التسوي
( اذيشير األول social markitin(التسويق االجتماعي)societa markitinمضامين كل من التسويق المجتمعي )

و بطريقة تعزز رفاىية بحاجة الى تحديد حاجات السوق المستيدفة, وان توفر الرضا المرغوب في الشركاتالى ان 
تصميم وتنفيذ البرامج التي تزيد مقبولية الفكرة او السبب او الممارسة عمى المستيمك والمجتمع ويركز الثاني 

(التسويق األخضر بأنو schoell&Guiltinanاإلجتماعية في المجموعة / المجموعات المستيدفة .وعرف كل من )
(.وعرف جمعية 215:2007)البدراوي,لشركةت لتعزيز الصورة البيئة تطوير وتنفيد البرامج التسويق التي صمم

( انو تسويق المنتجات التي تعتبر صديقة لمبيئة وأن تكون آمنة ,وان تتضمن عدد من A.M.Aالتسويق األمريكية )
وتعديل  األنشطة المختمفة التي تتمثل تعدياللمنتج , تغير طريقةاإلنتاج تغير طريقة واساليب التعبيئة والتغميف

(بأنو تطوير وتسعير وترويج 91:2003(بينمايرى )سويدان وحداد, 76:2014وتطوير اساليب الترويج)جمال ,
 وتوزيع معين لممنتجات التي التؤذي البيئة.

( بانو نشاطات التسويقية الساعية الى تحفيض التاثيرات السمبية تجاه المجتمع  Peattie, 2001:29واشار )
 م المنتج والعمميات االنتاجية التي تقوم بالترويج لممنتجات والخدمات االقل ضررا.عن استخدا جمةالنا

نظامية شاممة تيدف الى التزام منظمات األعمال بتقدم منتجات,  ( بأنو عممية8وعرف )صالحي بدون سنة طبع,
ثير في تفضيالت  انشطة ,مفاىيم ,معمومات وخبرات غير ضارة بالمجتمع والبيئة الطبيعية ,ومن جية اخرى تأ

 الزبائن  بصورة تدفعيم لطمب المنتجات غير ضارة بالبيئة.
األعمال بالتعامل بالسمع الصديقة  شركاتان التسويق األخضر يتمحور حول التزام  يبيناستنادا الى ماتقدم 

تزام القوي بالمسؤلية البيئة بالمجتمع والبيئة الطبيعية والقيام باألنشطة التسويقية في اطار ال (لمبيئة)السمع الغير ضارة
 وضمن ضوابط محدودة لضمان المحافظة عمى البئيةالطبيعية وعدم الحاق الضرربيا.

 ابعاد التسويق األخضر
( )حمودة  76:2014(ان ابعاد التسويق األخضر تتمثل باالتي :. )جمال ,Pride&ferelيشير كل من )

,27:2014.) 
 :.الغاء مفيوم النفايات او تقميمييا -1
لقد تغيرت النظرة في التعامل مع النفايات الناتجة عن العمميات التصنيعية ضمن مفيوم التسويق االخضر بحيث   

اخذت تشكل النفايات الكبيرة الحجم ىاجسا  فيكيفية التعامل معيا اما بالدفن او بالحرق و في كمتا الحالتين تتاثر 
الكبير لمنفايات عدم كفاءة القدرات التصنيعةوالعمميات االنتاجية البيئة ويبقى المصدر الذي يقف وراء ىذا الحجم 

الصناعية وىي مطالبة برفع كفاءتيا االنتاجية وتقديم منتجات  عالية  الجودة بدون  الشركاتفالمسؤلية تقع عمى 
ن بشأن النفايات بدال من ضرورة البحث عن كيفية التخمص منيا .وقد سارعت الدول والمنظمات الى سن القواني

.اما 1992المخمفات الصناعية وفرض بعض الغرامات منطقيا من يموث يدفع وىو ما اقره القانون االوروبي عام 
من الناحية االقتصادية فالتقميل من النفايات او الغائيا يصب في مصمحة المنظمات من خالل زيادة ربحيتيا وذلك 

فض التكاليف وقد اكد دراسة  اجريت في خكس ذلك عمى بسبب تقميل نسب التمف واليدر بالمواد التي سوف ينع
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تممس التحسينات في األداء  التشغيمي في السنة األولى من تطبيق برامج  الشركاتجامعة ميتشكان االمريكية بان 
)جمال  تقميل النفايات والوقاية من التموث و في السنة الثانية تحصل عمى تحسينات في العائد عمى حق الممكية

,76:2014) 
 

 اعادة تصميم المنتج:.-2
يعتبر المنتج الحمقة الميمة في العميمة التسويقية باعتباره العنصر الذي يحوي المنافع المراد الحصول عمييا من  

, اال ان سياسة المنتبح في التسويق االخضر تستدعي اعادة النظر في اعدادىا وصياغتيا بشكل الزبائنطرف 
وتقوم المنظمات الصناعية باعادة تصميم المنتج من اجل مقابمة حاجات ,  ويق العاديمختمف نوعا ماعنيا في التس

ورغبات الزبائن وكذلك مقابمة حاجات ورغبات االجيال القادمة  من خالل الحفاظ عمى البيئة والموارد الطبيعية ليم 
تطمبات البيئة ورغبات الزبائن في السنوات القادمة ,كذلك ركزت عمى تطوير المنتجات وتحسينيا بما يتالئم مع م

المنتجات  ,فبعض المنظمات الصناعية قامت باعادة تصميم المنتج ليكون اسيل في عممية التضيع باالضافة الى
 ((Peattie, 1992:126 الجديدة صنعت باستخدام موارد اولية مفضمة بيئيا وقابمة لالعادة التصنيع 

 وضوح العالقة بين السعر والكمفة:.-3
واستمرارىا في اعماليا فانيا تحاول وضع السعر الذي يخطى حميع التكاليف عمى اقل تقدير  الشركةجل بقاء من ا

, فالسعر يتاثر بالكمفة وىو يؤثر في حجم المبيعات وفي ىامش الربح المحقق لموحدة والتي سوف ينعكس اثره عمى 
 ( .130:  2002, من بيع السمعة بيذا السعر  )الجياشي الشركة االيراد الكمي 

 :. بحاجعل التوجو البيئي مر -4
ميزة تنافسية وربما لشركةتمنح ا لقد ادركت العديد من الممنظمات  ان التسويق االخضر يمثل  فرصة سوقية قد

تتنافس في السوق لتحقيق الربح السريع بغض النظر عن االثار السمبية عمى  لشركاتمستدامة وفي الواقع ان ا
 البيئة .
الى نوع اخر من المنافسة لشركةفي المنافسة السوقية يدرك ان ىذا يعتبر منفذا استراتيجيايمكن ان يأخذ ا معنو المت

 (.27:2014خاصة في ظل تنامي الوعي البيئي  بين الزبائن وتحوليم الى الزبائن خضر)حمودة ,
 وابعادىا  ثانيا:. مفيوم الميزة التنافسة

االعمال  شركاتومن النادر ان تتمتمك  الشركاتالساسية  التي ترتكز عمييا اداء تمثل الميزة التنافسية القاعدة ا
من  الشركةسبقا تنافسيا عمى كافة االصعدة وفي جميع  المجاالت قياسا لممنافسين االخرين , نظرا لمحدودية موارد 

من جانب اخر  شركةمميزة لمجانب وعمل قرارات مبادلة لغرض بناء قدرات مميزة وتتبادل التاثير من الجدرارات ال
 (.80:1998االعمال )خميل, شركاتوىكذا فالميزة التنافسية تعد مفتاحا لنجاح 

عمى تفوقيا  في مجالي  لشركة(بان الميزة التنافسية ىي اعالن قدرة اEvans , et..al 2007:118واشار )
لمشركة من خالل ان االدارة العميا يجب ان  التسويق والمالية وفق كل اولويتيا وىي بدورىا تتطمب فيم االطار العام

تحدد حاجات ورغبات  الزبون وكيفية ايصاليا الى الزبون عبر سمسمة تجييزودلك من مقابمة الزبون في تسميمو 
لمسمعة والخدمة وفي الوقت المناسب باالضافة الى اخدىابنظراالعتبار معدل القدرات التشغيمية, 

تيدف فعمميا الى المقابمة الحاجات ورغبات المتعمقةبالزبون من اجل  و(بان  Stevebnson , 2007:118ويؤكد)
(الى ان ىي ميزة الشركة في منظور سوق المنتج الذي يجمب liu ,2003:15اقتناء الزبون السمعة او الخدمة واشار)



                                                                                      

 6161السنة/                          داريةواالجملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية                          61دد ـالع 8اجمللد      

 

  664     

دم في السوق , او اكثر من مركز تنافسي لمشركة ويعني الميزة التنافسية حصول شركة عمى مركز تنافسي وذلك متق
ىي قدرة الصناعة في الدولة معينة عمى االبتكار والتطور لموصول الى اعمى مستوى التقنية واالنتاجية وبذلك نجد 

 Mac millan and(وعرفيا)porter,1990:84-85ان ىذا التعريف الشديد االرتباط المجدالت زيادة االنتاجية )
Tampose ,2000:89االعمال من خالليا الفوز عمى المنافسين , او انيا  شركةتطيع (بانيا الوسيمة التي تس

االعمال لنقاط قوتيا الداخمية في اداء االنشطة الخاصة بيا بحيث تتولدقيمة التستطيع المنافسون  شركةاستغالل 
( او بانيا القدرة عمى الصمود امام المنافسين بغرض تحقيق pitts ,1996:68تحقيقيافي ادائيم النشططيم)

الربحيونمو واستقرار وتوسع وابتكار وتجديد  وتسعى الى تحسين المراكز التنافسية بشكل دوري نظرا الستمرار تاثير 
 (.15:2000المتغيرات العالمية والمحمية)النجار ,

 ابعاد الميزة التنافسية
لمداللة عمى امتالك الشركة  تعد الميزة التنافسية  نشاط ذو ابعاد متعددة , وىناك العديد من المؤشرات التي تستخدم

 لمميزة التنافسية.
 (2جدول)

 ابعاد الميزة التنافسية
 ابعاد الميزة التنافسية الباحثون

 الصورة الذىبية الحصة السوقية لمشركة ,المنافسة (8: 2012)المطري,
 الربحية تكمفة المصنع ,االنتاجية الحصة السوقية (103:2001السممي ,)

 حجم المبيعات ,الحصة السوقية ,االرباح (8:2009توم ,ع)ال

 السعر, المنتجات ,الخدمات الجديدةتحسين الجودة (13:2004عبيدان,)
 /السرعة  في تقديم الخدمة الحصة السوقية

(Grant ,1991:119) الميارات الفريدة الموارد المادية, الطاقة االنتاجية, القوة السوقية 
(porter ,1985:54)  الشاممة, التميز,التركيزقيادة الكمفة 

Kay ,1995 :16)) البنية التحتية  السمعة ,القدرة عمى االبتكار 
Lev , 2001,15)) القدرات التنمية البشرية , االبتكارية 

silva& tadahs: 2005:15))  الربحية, الحصة السوقية ,حجم الميعات ,رضا مستيمك ,قيمة السيم ,تنوع
 المنجات

day and wensley  ,1989:4)) الربحية , الحصة السوقية , الصورة المدركة 

 من اعداد البا حثة -المصدر:
 (8:2009,تومع)ال day and wensley1989:4 ))  -ما تقدم سوف نركزعمى البعاد لتالية: استناداعمى
 (:2012:8)المطري,
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 الربحية -1
ان  الشركةالرباح فبدون االرباح الستطيع ىو تحقيق معدالت عالية من ا الشركاتان اليدف االساسي ال اغمب 

 الشركاتاالخرى في بنية االعمال والربحية انيا ما تحصل عميو   الشركاتتستمر في عمميا والتستطيع التنافس مع 
 ( 141-,2010من خالل بيعيا لممنتجات والسمع من خالل فترة زمنية معينة )العوادي,

يق تمبية رغبات المستيمك ويعبر عن اليدف االساسي لنشاط التسويق وبناء عمى ذلمك فان تحقيق االرباح عن طر 
وان تحقيق االرباح يزيد من حصة السوقية  ويكون لو اكثر تحقيق الميزة التنافسية ويمكنيا من النمو والبقاء في 

 (2007:127مواجية الظروف التنافسية التي تشيدىا االسواق في الوقت الحاضر )غنيم ,
 ةالحصة السوقي-2

يستخدم الحصة السوقية لمتميز بين  الرابحين  والخاسرين في السوق  حيث ان ىذا المقياس يستخدم لحساب نصيب 
 (67: 2009من المبيعات في السوق ومقار.نتو مع المنافسين رئسين )العتوم, الشركة

ان ىناك مشكمة في السوق وانخفاضو يدل عمى  الشركةويعطى ىذا المقياس الحصة السوقية مؤشرات عن وضع 
 (kotler,2000:214باستخدام ثالث طرق) يتعين عمى االدارة حميا . ويمكن قياس الحصة السوقية

 .الحصة السوقية االجمالية وتحسب بقسمة مبيعات المنظمة عمى اجمالى المبيعات الكمية في السوق -1

 .بر المنافسين فى السوقالحصة السوقية النسبية وتحسب  بقسمةمبيعات المنظمة الكمية عمى مبيعات اك -2
 .الحصة السوقية المخدوم :. وتحسب بقسمةمبيعات المنظمة عمى المبيعات االجمالية لمسوق المخدوم -3
 الصورة المدركة-3

ت ىي واحدة من اىم الموارد غير المحسوبة التى تدعم شركا( بان الصورة المدركةلم2008:18ينظر )الحورى,
فان الصورة المدركة تعتبر مجموعة الذ  (  (maizein andOrzek, 2006:89   ااستمرارية الميزة التنافسية لديي

,فالصورة   المدركة تشكل بناء عمى  مدركات اصحاب المصمحة العمال الشركةمن االنطباعات عند الجميور ليذه 
دمات اتجاه اعمال  و خ الشركةالى المدى الذي يعجل ىذه الصورة تؤثرفي ردود فعل اصحاب  لشركةمحددة 
مطالبة بان تدير صورتيا الذىنية لتتمكن من خمق الصورة الذىنية االيجابية او  حتى  شركاتلذلك فال شركةمحددة لم

المثالية التي من شانيا ان تحقق ميزة عمى منافسييا وحصة سوقية وان تجدب الزبائن والموظفين االكفاء 
 والمستمرين.
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 المبحث الثالث
 نيالجانب الميدا

 اوال:. وصف وتشخيص متغيرات البحث
 التسويق االخضر:. ابعاد  وصف وتشخيص  -1

 ف بعد الغاء مفيوم النفايات او تقميمياوص-أ 
-x8( الى التوزيعات التكرارية واالوساط واالنحرافات المعيارية في افراد العينة الفقرات)3تشير معيطات الجدول)

x1(واالنحراف المعياري 4.00ط الحسابي القيمة )سوثة اذ بمغ الو (في تمك البعد لدى افراد العينة المبح
%(ونسبة االتفاق في المستوى الكمي لمعينة جاءت بنسبة 20.42(ومعامل االختالف بنسبة )0.78)
%(وىذا يدل عمى توافر الغاء مفيوم  النفايات او تقميميا في الشركة المبحوثة نسبة مرتفعة والتي سجمت 80.03)

 ن ابعاد التسويق االخضر اعمى نسبة بي
وكان ابرز العناصر التي ساىمت في اغناء ىذا المتغير )يتمكن الشركة من التخمص من النفايات بطريقة سميمة 

(x3 وجاء ذلك بوسط حسابي)وصف بعد وضوح (  13.39(ومعامل االختالف )0.57وانحراف معياري ) 4.29
 العالقة بين السعر والكمفة:.

 مما يدل عمى المستوى العالي لمحالة المدركة تجاه ىذا العنصر في الشركة المبحوثة . %(85.78نسبة االتفاق )
 وصف بعد اعادة تصميم المنتج:.-ب  

(ان التوزيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في استجابات افراد العينة في 3يوضح الجدول )
دة تصميم المنتج حيث بمغ الوسط الحسابي الجابات االفراد المبحوثين القيمة (الى توافر بعد اعاx16-x9الفقرات )

%( ونسبة االتفاق في المستوى الكمي لمعينة 24.60(ومعامل االختالف نسبة )0.48(واالنحراف المعياري )3.62)
ي اعمى نسبة %(وىذا بدل عمى توافر تواصل  اعادة تصميم المنتج في الشركة المبحوثة  وى72.41جاءت بنسبة )

 بين ابعاد التسويق االخضر.
لموارد االولية  ل االمثلوكان ابرز العناصر التي ساىمت في اغناء ىذا المتغير ىو)تركيز الشركة عمى االستغال

(وبمغ معامل االختالف 0.58( وانحراف معياري )4.30( وجاءت ذلك بوسط حسابي )x13غير المضرة لمبيئة()
 %(.86.02االتفاق )  %(وكانت نسبة13.46نسبة )

 بعد وضوح العالقة بين السعر والكمفة  وصف-ت
(الى توافر متغير العالقة بين السعر والكمفة x24-x17( ا ستجابات افراد العينة في الفقرات )3تبين نتائج الجدول )

بة %( ونس25.02(ومعامل االختالف نسبة )0.58( واالنحراف المعياري )3.56اذا بمغ الوسط الحسابي )
( وكان ابرز العناصر التي ساىمت في اغناء ىذا المتغير ىو )تحدداالسعار باالعتماد عمى الكمفة 71.27االتفاق)

%(ومعامل 0.76%(وانحراف المعياري بنسبة )4.20(بوسط الحسابي )x20لمواد االولية مع ىامش الربح( )
 %(.84.11%(ونسبة االتفاق )18.10االختالف )
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 جو البيئي مربحا وصف بعدجعل التو -ث
(الى توافر متغيرحيث بمغ الوسط الحسابي x32-x25(استجابات افراد العينة في الفقرات )3تشير معيطات الجدول)

(ونسبة االتفاق في المستوى الكمي لمعينة 26.63( ونسبة معامل االختالف )0.78( واالنحراف المعياري )3.43)
ي ساىمت في اغناء ىذا المتغير ىو )حماية البئية  من اىم %( وكان ابرز العناصر الت68.55جاءت نسبة )

( وانحراف معياري 4.31( وجاءت ذلك بوسط )x30مرتكزات قيم االدارة وثقافة الشركة بشكل عام ()
 %(.40.48%(ونسبة االتفاق البالغة )13.99(ومعامل االختالف )0.60)
 

(مما يدل عمى 3.65لوسط الحسابي العام بقيمة )عن ابعاد التسويق االخضر تبين بان ا اتساقا الى ما سبق
(وىذه 0.81%(وبانحراف معيارى )73.06المستوى الجيد التي اكده اجابات المبحوثين حيث بمغت نسبة االتفاق )

 %(24.17النتائج تؤكد توافر التسويق االخضر لدى الشركة المبحوثة لمستوى جيد بمغت معامل االختالف)
 (3جدول )

اري والنسب المئوية وقيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االتفاق ونسبة االتفاق التوزيع التكر 
 الجابات افراد العينة حول الفقرات الخاصة لتسويق االخضر

 المتغيرات المدور

 اتفق بشدة اتفق الى حدما الاتفاق ال اتفاق بشدة
الوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 
المعيا
 ري

معامل 
االختالف  

% 

بة نس
االتفاق    

% 

1 2 3 4 5 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

الغاء مفيوم النفايات اوتقميميا
 

X1 2 2.4 2 2.4 8 9.6 37 44.6 36 43.4 4.28 0.79 18.37 85.54 
X2 2 2.4 1 1.2 4 4.8 52 62.7 26 31.3 4.24 0.60 14.07 84.82 
X3 2 2.4 0 0.0 5 6.0 49 59.0 29 34.9 4.29 0.57 13.39 85.78 

X4 1 1.2 2 2.4 14 16.9 34 41.0
8 34 41.0 4.18 0.84 20.17 83.61 

X5 2 2.2
4 

2 2.2
4 

17 20.5 38 45.8 26 31.3 4.06 0.79 19.37 81.20 

X6 10 
12.
1 27 

32.
5 26 31.3 15 18.1 5 6.0 2.73 1.08 39.60 54.70 

X7 3 3.6 0 0.0 12 14.5 43 51.8 27 32.5 4.14 0.75 18.12 82.89 
X8 2 2.4 0 0.0 13 15.7 42 50.6 26 31.3 4.08 0.83 20.31 81.69 

 80.03 20.42 0.78 4.00  المعدل

صميمم المنتج
اعادة ت

 

X9 2 2.4 1 1.2 12 14.5 52 62.7 18 21. 7 4.05 0.64 15.86 80.96 
X10 3 3.6 2 2.4 25 30.1 40 48.2 15 18.1 3.80 0.81 21.29 75.90 

X11 9 10.
8 43 51.

8 14 16.9 14 16.9 5 6.0 2.58 1.08 42.02 51.57 

X12 5 6.0 5 6.0 21 25.3 30 36.1 24 28.9 3.80 1.07 28.14 75.90 
X13 2 2.4 0 0.0 5 6.0 48 57.8 30 36.1 4.30 0.58 13.46 86.02 
X14 2 2.4 2 2.4 37 44.6 31 37.4 13 15.7 3.66 0.77 21.01 73.25 
X15 1 1.2 1 1.2 23 27.7 45 54.2 15 18.1 3.90 0.67 17.26 78.07 

X16 6 7.2 30 36.
1 21 25.3 20 24.1 6 7.2 2.88 1.09 37.73 57.59 

 72.41 24.60 0.84 3062  المعدل

وضوح 
العالقة 

بين السعر 
والكمفة

 

X17 1 1.2 2 2.4 16 19.3 52 62.2 14 16.9 3.89 0.75 19.25 77.83 
X18 5 6.0 35 42.21 25.3 21 25.3 3 3.6 2.83 0.97 34.37 56.63 
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2 
X19 2 2.4 2 2.4 15 18.1 46 55.4 20 24.1 4.01 0.72 18.05 80.24 

X20 2 2.4 2 2.4 8 9.6 43 51.8 30 
36.0

1 4.20 0.76 18.10 84.10 

X21 9 
10.
8 30 

36.
1 23 27.7 18 21.7 5 6.0 2.71 1.04 38.44 54.22 

X22 1 1.2 27 31.
5 33 39.8 20 24.1 4 4.8 2.94 0.85 28.78 58.80 

X23 4 4.8 3 3.6 18 21.7 38 45.8 22 26.5 3.90 0.92 23.54 78.07 
X24 3 3.6 1 1.2 16 19.3 43 51.8 22 26.5 4.01 0.79 19.65 80.24 
 71.27 25.02 0.85 3.56  المعدل

جعل التوجو البيئي مربحا
 

X25 0 0.0 2 2.4 18 21.7 43 51.8 22 26.5 4.02 0.73 18.19 80.48 
X26 0 0.0 0 0.0 13 15.7 52 62.7 20 24.1 4.11 0.61 14.73 82.17 
X27 0 0.0 1 1.2 5 6.0 55 66.3 24 26.5 4.18 0.59 14.05 83.61 

X28 10 12.
1 43 51.

8 12 14.5 14 16.9 6 7.2 2.53 1.11 43.79 50.60 

X29 0 0.0 2 2.4 8 9.6 50 60.2 25 30.1 4.13 0.68 16.37 62.65 
X30 0 0.0 0 0.0 6 7.2 45 54.2 34 41.4 4.31 0.60 13.99 86.27 

X31 18 21.
7 47 56.

6 11 13.3 5 6.0 4 4.8 2.11 0.90 42.56 42.17 

X32 26 31.
3 40 48.

2 9 10.8 5 6.0 5 6.0 2.2 1.00 49.39 40.48 

 68.55 26.63 0.78 3.43  المعدل
المعدل 

 العام
 3.65 0.81 24.17 73.06 

 اا
  لتنافسية:.الميزة اوتشخيص وصف  -2
( ان التوزيع التكراري والوسط الحسابي واالنحراف المعياري في 4:. يتضح من معطيات الجدول )الربحية -أ

 ( لمؤشر الربحية الى توافر ىذا المؤشر وذلك حسبy5-y1استجابات افراد العينة المبحوثة في الفقرات )
%( 26.30( ومعامل االختالف )0.93المعياري )( االنحرف 3.54اجابات المبحوثين حيث بمغت الوسط الحسابي)

 %(70.75ونسبة االتفاق بمغت  عمى المستوى الكمي )
وكان ابرز العناصر التي ساىمت في اغناء ىذا المؤشر )تؤمن الشركة ان تحقيق رضا الزبون يسيم في زيادة 

( ومعامل 0.89ياري )(وانحراف مع3.81%( وبوسط الحسابي )76.14(وجاء ذلك باتفاق )y5ارباح الشركة()
 %(23.37االختالف )

( ان المعالجات  االحصائية  في استجابات افراد العينة في الفقرات 4بيين الجدول ) حصة السوقية:. -ب
(y10-y6( في مؤشر الحصة السوقية ان الوسط الحسابي قد  بمغت)وبمغت 0.83(اوالنحراف المعياري )3.76)

( 73.98بة االتفاق في اجابات المبحوثين عمى المستوى الكمي كانت )%( ونس22.65نسبة معامل االختالف )
وكان ابرز العناصر التي ساىمت في اغناء ىذا المؤشر )تعد الحصة السوقية العالية الميزة التنافسية لمشركة امام 

الختالف ( ومعامل ا0.68المعياري) ( واالنحراف4.17%(وبوسط حسابي )83.37( بنسبة االتفاق )y7منافسييا( )
(16.25.)% 
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( ان التوزيع التكراري والوسط الحسابي واالنحراف 4يوضح النتائج الواردة في الجدول ) الصورة المدركة:.-ت
(لمؤشر الصورة المدركة وذلك حسب اجابات المبحوثين y15-y11المعياري في اجابات افراد العينة في الفقرات )

%( نسبة االتفاق 21.88(ومعامل االختالف )0.78لمعياري )(واالنحراف ا3.70حيث بمغت الوسط الحسابي )
 ( 73.98بمغت عمى المستوى الكمي )

وكان ابرز العناصر التي ساىمت في اغناء ىذا المؤشر  )تتبنى الشركة فمسفة التسويق االخضر لتحسين الصورة 
بات افراد  العينة المبحوثة %( من اجا83.61(وجاء ذلك بنسبة االتفاق )y13المدركة لمنتجاتيا لدى الزبائن )

 (.16.34(ومعامل االختالف)0.68(وانحراف معياري )4.18وبوسط حسابي )
 (4جدول)

التوزيع التكراري والنسب المؤي وقيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالفات ونسبة االتفاق 
 (n=85)الجابات افراد العينة حول الفقرات الخاصة بالميزة التنافسية 

 المتغيرات المحاور

 اتفق بشدة اتفق الى حدما الاتفاق ال اتفاق بشدة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
االختالف  

% 

نسبة 
االتفاق    

% 

1 2 3 4 5 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

الربجية
 

Y1 2 2.4 13 15.7 28 33.7 34 41.0 8 9.6 3.35 0.92 27.36 66.99 
Y2 2 2.4 8 9.6 28 33.7 29 34.9 18 21.7 3.59 0.99 27.52 71.81 
Y3 0 0.0 12 14.5 26 31.3 39 47.0 8 9.6 3.47 0.83 23.96 69.40 
Y4 4 4.8 12 14.5 28 33.7 27 32.5 14 16.9 3.47 1.02 29.20 69.40 
Y5 2 2.4 5 6.0 21 25.3 39 45.8 18 21.7 3.81 0.89 23.37 76.14 

 70.75 26.30 0.93 3.54  المعدل

صة السوقية
ح

 

Y6 1 12 2 2.4 11 13.3 47 56.6 24 28.9 4.05 0.78 19.25 80.96 
Y7 0 0.0 2 2.4 7 8.4 49 59.0 28 33.7 4.17 0.68 16.25 83.37 
Y8 1 1.2 4 4.8 25 30.1 43 51.8 12 14.5 3.69 0.80 21.57 73.73 
Y9 2 2.4 27 32.5 17 20.5 31 37.4 8 9.6 3.14 1.04 32.99 62.89 
Y10 1 1.2 6 7.2 19 22.9 42 50.6 17 20.5 3.77 0.87 23.18 75.42 
 75.28 22.65 0.83 3.76  المعدل

صورة المدركة
ال

 

Y11 1 1.2 3 3.6 7 8.4 50 60.2 24 28.9 4.07 0.78 19.09 81.45 
Y12 4 4.8 26 31.3 32 38.6 18 21.7 5 6.0 2.88 0.93 32.27 57.59 
Y13 0 0.0 4 4.8 7 8.4 48 57.8 26 31.3 4.28 0.68 16.34 83.61 
Y14 1 1.2 6 7.2 29 34.9 43 51.8 5 7.2 3.53 0.77 21.83 70.60 
Y15 0 0.0 3 3.6 23 27.7 43 51.8 15 19.3 3.83 0.76 19.89 76.63 
 73.98 21.88 0.78 3.70  المعدل

 73.33 23.61 0.85 3.67  المعدل العام 
       

 
(مما يدل عمى المستوى 3.67وخالصة الحديث عن مؤشرات الميزة التنافسية تبين بان الوسط الحسابي العام بقيمة )

( وجاء ذلك 0.85%( وبانحراف عياري )73.33الجيد الذي يبينو اجابات المبحوثين حيث بمغت نسبة االتفاق )
تصور واضح لدى  يوجد( وىذا يثبيت صحة الفرضية الرئيسة االولى والتي تنص) 23.61ل االختالف )بمعام

 العاممين في الشركة عن اىمية التسويق االخضر ودوره في تحقيق الميزة التنافسية .
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 تحميل عالقات االرتباط بين متغيرات البحث ثانيا /
 التنافسية بشكل عام  تحميل العالقة بين التسويق االخضر والميزة-أ  

ألختبارالفرضية الرئسية الثانية و فرضياتيا الفرعية تناول ىذه الفقرة تحميل العالقات بين متغيرات البحث وذلك 
لمتعرف عمى طبيعة واتجاه العالقات بين التسويق االخضر وابعادىا باعتباره متغيرا مستقال و الميزة التنافسية 

( وجود 5ي يتضمن الفرضية الرئسية الثانية وفرضياتيا الفرعية , ويتضح من الجدول )باعتباره متغيرا معتمدا والذ
عالقة ايجابية معنوية ذات داللة احصائية بين التسويق االخضر والميزة التنافسية اذ بمغت قيمة معامل االرتباط 

ىتمام بالتسويق االخضر (وتشير ىذه العالقة الى ان زيادة اال0.05( عند مستوى المعنوية )0.450الكمي )**
يودي الى زيادة تحقيق الميزة التنافسية وبيذا تقبل الفرضية الرئسية الثانيةوالتي تنص )توجد عالقة ارتباط معنوية 

 ذات داللة احصائية بين التسويق االخضر وتحقيق الميزة التنافسية(.
 (5الجدول)

 بشكل العاممعامل االرتباط بين  التسويق االخضر والميزة التنافسية 
 المتغير المعتمد                      

 الميزة التنافسية المتغير المستقل
 (sigالقيمة االحتمالية)

 0.01 0.450* التسويق االخضر
 ≥sig (0.01* معنوية عالية عندما تكون)

 تحميل العالقات بين ابعاد التسويق االخضر منفردا والميزة التنافسية عمى المستوى الكمي -ب
 العالقة بين الغاء مفيوم النفايات اوتقميميا .-1

 ( الى وجود عالقة معنوية موجبة بين الغاء النفايات او تقميميا باعتبارىا بعدا 6تشير الجدول )
(عند مستوى 0.289من ابعاد المتغير المستقل والميزة التنافسية باعتبارىا متغيرا معتمدا , اذ بمغت قيمة االرتباط )

 يمكن قبول الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الرئسية الثانية.الحالة   هيذب(و 0.05معنوية )
 العالقة بين اعادة تصميم المنتج:.-2

( وجود عالقة معنوية موجبة بين )اعادة تصميم المنتج(باعتبارىا بعدا من ابعاد المتغير 6يستعرض الجدول )
(وىي قيمة معنوية , عند 0.351تمدا اذ بمغت قيمة معامل االارتباط )المستقل والميزة التنافسية باعتبارىا متغيرا مع

 ( وبيذه الحالة يمكن قبول الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئسيةالثانية   0.05مستوى )
 (6جدول )

 معامل ارتباط بين ابعاد التسويق االخضر والميزة التنافسية
 المتغير المعتمد                       

 المتغير المستقل
 الميزة التنافسية

 القيمة االحتمالية
Sig 

 0.08 0.289 ** الغاء مفيوم النفايات او تقميميا -1

0.351 ** اعادة تصميم مفيوم المنتج -2  0.01 
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0.330 ** وضوح العالقة بين السعر والكمفة -3  0.02 

0.396 ** جعل التوحو البيئي  مربحا -4  0.00 

  ≥ sig (0.01* معنوية عالية عندما تكون)
 ≥sig (0.05** معنوية عندما تكون)

 العالقة بين السعر والكمفة -3 
( وىي 0.330( الى وجود عالقة معنوية موجبة بين السعر والكمفة اذ بمغت قيمة االرتباط )6يتضح من الجدول )

ة زاد ت تحقيق الميزة (وىذا يدل عمى  انو كمما زادت العالقة بين السعر والكمف0.05قيمة معنوية عند المستوى  )
 .فرضية الرئسية الثانيةن التنافسية وبيذا يتحقق الفرضية الفرعية الثالثة ضم

 

 جعل التوجو البيئ مربحا   -4
, اذ بمغت والميزة التنافسية( الى وجود عالقة معنوية موجبة بين بعد جعل التوجو البئي مربحا 6يشير الجدول )

(وتدل قيمة االرتباط عمى بعد جعل التوجو البئي 0.05معنوية عند المستوى )(وىي قيمة 0.396معامل االرتباط )
 مربحا ذو قدرة جيدة عمى تحقيق الميزة التنافسية . لذلك تقبل الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئسية الثانية.

 ثالثا:.تحميل عالقات  تاثير بين متغيرات البحث
ت بين متغيرانت البحث باستخدام اسموب االنحدار الخطي البسيط واالنحدار الخطي تتناول ىذه الفقرة تحميل التاثيرا

المتعددة لقياس اثر المتغير المستقل الممثل بالتسويق االخضر وابعادىا في المتغير التابع  لمميزة التنافسية والذي 
وجود تاثير التسويق االخضر في  ( الى7يضمن الفرضية الرئسية الثالثةو فرضياتيا الفرعية ويشير نتائج الجدول )

التسويق ( وفسرت 0.05(المحسوبةوىي قيمة عند المستوى المعنوية )fتحقيق الميزة التنافسية , ويدعم ذلك  قيمة)
ا ما اوضحتو قيمة معامل التحديد) ذالتباين الحاصل في الميزة التنمفسية وىمن %(79.9)ما نسبتواالخضرمن 

R2البحث وتشير قيمة فيي تعود الى متغيرات اخرى خا رج  البحث  %(20.3)لغة(اما نسبتو المتبقية والبا
( الى ان التغير في التسويق االخضر بوحدة واحدة تؤدي الى تغير في تحقيق الميزة 0.528(التي بمغت )Bمعامل)

ما تشير ( وفي0.05(وىي قيمة معنوية عند مستوى )4.541(المحسوبة)t(وكانت قيمة )0.528التنافسية بمقدار )
( وبذلك يتم قبول الفرضية الرئسية الثالثة والتي تنص 1.739( الى وجود تحقيق الميزة التنافسية المقدار )cقيمة)

 )توجدتاثير معنوي ذات داللة احصائية البعاد التسويق االخضر في تحقيق الميزة التنافسية.
 (7جدول )

 خضر في الميزة التنافسيةتاثير التسويق اال
 لمعتمدالمتغير ا

 المتغير المستقل
 الميزة التنافسية

 التسويق االخضر

 c B R2 Fالثابت
1.739 

(4.082) T 
( * *0.000) sig 

0.528 
(4.541) T 

( *0.000) 
20% 20.624 

(*0.000) sig 
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 ≥sig (0.05** معنوية عندما تكون)
 تحميل تاثير الغاء مفيوم النفايات اوتقميميا في الميزة التنافسية  - 1

غاء مفيوم النفايات او تقميميا في الميزة التنافسية ل(وجود تاثير معنوى ذات  داللة احصائية لال8يتضح من الجدول )
( وقد فسر معامل 0.05(وىي قيمة معنوية عند مستوى معنوية )7.380(المحسوبة البالغة  )F,  في ذلك قيمة)

( 91.6يزة التنافسية , اما النسبة المتبقية و البالغة )%( من التباين الحاصل في الم8.4( ما نسبتة )R2التحديد)
( وىي تشير الى ان التغير 0.268(قد بمغت )Bفيي تشير الى متغيرات اخرى خارج نطاق البحث كما ان قيمة )

(, ويستدل من 0.268الحاصل في الغاء مفيوم النفايات بوحدة واحدة يؤدي الى تغير في الميزة التنافسية بمقدار  )
( الى وجود الميزة C( وتشير قيمة )0.05( بأنيا قيمة معنوية عند مستوى )2.717( المحسوبة والبالغة )tة)قيم

 ( , وبموجب ذلك يتم قبول الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الرئيسة الرابعة.2.593التنافسية بمقدار )
 تحميل تاثير اعادة تصميم المنتج في الميزة التنافسية:.-2

( وجود تاثير معنوي , ذات داللة احصائية لالعادة تصميم المنتج في الميزة التنافسية , 8ن الجدول )يتضح م
( وقد فسر 0.05( وىي قيمة معنوية عند مستوى معنوي )11.391(المحسوبة البالغة)Fفي ذلك قيمة ) ويدعمو

فسية اما النسبة المتبقية %( من التباين الحاصل في الميزة التنا12.3( ما نسبتة )R2معامل التحديد )
( وىي تشير 0.277(قد بمغت)B( فيي تشير الى متغيرات اخرى خارج نطاق البحث كما ان قيمة )87.7والبالغة)

الى  ان التغير الحاصل في اعادة تصميم المنتج بوحدة واحدة يؤدي الى التغير في الميزة التنافسية بمقدار  
( وتشير قيمة 0.05( بأنيا قيمة معنوية عند مستوى )3.375ة والبالغة )( المحسوبt( , ويستدل من قيمة)0.277)
(C( الى وجود الميزة التنافسية بمقدار )وبموجب ذلك يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية 2.665 , )

 الرئيسة الثالثة.
 تحميل تاثير وضوح العالقة بين السعر والكمفة في الميزة التنافسية:.-3

( وجود تاثير معنوي ذات داللة احصائية لوضوح العالقة بين السعر والكمفة في الميزة 8من الجدول )يتضح 
( وقد فسر 0.05( وىي قيمة معنوية عند مستوى )9.898(المحسوبة البالغة)Fالتنافسية , ويدعمة في ذلك قيمة )

نافسية اما النسبة المتبقية والبالغة %( من التباين الحاصل في الميزة الت10.9( ما نسبة )R2معامل التحديد )
( وىي تشير الى  0.315(قد بمغت)B( فيي تشير الى متغيرات اخرى خارج  نطاق البحث عمما ان قيمة )89.1)

( , ويستدل 0.315ان التغير الحاصل فيالسعر والكمفةبوحدة واحدة يؤدي الى تغير في الميزة التنافسية بمقدار  )
( الى وجود الميزة C( وتشير قيمة )0.05( بأنيا قيمة معنوية عند مستوى )3.146لبالغة )( المحسوبة واtمن قيمة)

 ( , وبموجب ذلك يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الثالثة.2.543التنافسية بمقدار )
 تحميل تاثير جعل التوجو البيئى مربحا في الميزة التنافسية:.-4

( وجود تاثير معنوي , ذات داللة احصائية لمتوجو البيئي مربحا في الميزة التنافسية , ويدعمو 8يتضح من الجدول )
( وقد فسر معامل 0.05( وىي قيمة معنوية عند مستوى معنوي )15.071(المحسوبة البالغة)Fفي ذلك قيمة )

( فيي 84.3نسبة المتبقية والبالغة)%( من التباين الحاصل في الميزة التنافسية اما ال15.7( ما نسبتة )R2التحديد )
( وىي ان تشير الى  ان التغير 0.360(قد بمغت)Bتشير الى متغيرات اخرى خارج نطاق البحث كما ان قيمة )

( , ويستدل 0.360البئي مربحابوحدة واحدة يؤدي الى تغير في الميزة التنافسية بمقدار  )جعل التوجو في  الحاصل
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( الى وجود الميزة C( وتشير قيمة )0.05( بأنيا قيمة معنوية عند مستوى )3.882لغة )( المحسوبة والباtمن قيمة)
 ( , وبموجب ذلك يتم قبول الفرضية الفرعية الرابع من الفرضية الرئيسة الثالثة.2.434التنافسية بمقدار )

 (8جدول)
 نتائج تحميل اثر ابعاد التسويق االخضر في الميزة التنافسية

 معتمدالمتغير ال     
 المتغير المستقل       

 ـزة الـتـنافـــــسـيـةالمي                                 المــــــ

 B1 R2 F الثا بت

مفيوم النفايات  الغاءالغا
 اوتقميميا

2.593 
(6.530)t 
(**0.000)Sig 

0.268 
(2.717)t 
(**0.008)Sig 

8.3% 
7.380 

 Sig (00.00**)ؤ

 تصميم المنتجاعادة 
2.665 

(8.909)t 
(**0.000)Sig 

0.277 
(3.375)t 
(**0.001)Sig 

12.3% 
11.391 

 Sig (0.001**)ؤؤ

العالقة بين السعر  وضوحو 
 والكمفة

2.543 
(7.083)t 
(**0.000)Sig 

0.315 
(3.146)t 
(**0.002)Sig 

11% 
9.898 

Sig(**20.00) 

 التوجو البيئي مربحاجعل جع 
2.434 

(7.609)t 
(**0.000)Sig 

0.360 
(3.882)t 
(**0.000)Sig 

16% 
15.071 

Sig(**0.00) 

 ≥sig (0.05** معنوية عندما تكون)
 المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج الحا سبة  االلكترونية
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 المبحث الرابع
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات:.
 ا في تحقيق نجاح الشركة .مة وذلك لدورىتزايد االىتمام بالتسويق االخضر والميزةالتنافسي-1
العديد من  ويبنيعد مفيوم التسويق االخضر من المواضيع الحديثة والميمة كونو يسعى  لممحافظة عمى البيئة -2

 والشركات تدعو الى المحافظة عمى الموارد الطبيعية وعدم االضرار بالبيئة
تصور واضح عن اىمية  يوجدركة المبحوثة بان تبين  من نتائج وصف وتشخيص متغيرات البحث في الش-3

 التسويق االخضر ودوره في تحقيق الميزة التنافسية .

لغاء بأبعاده)ا التسويق االخضرات داللة احصائية بين ذكشفت نتائج البحث الى وجود عالقة طردية قوية  -4
مربحا(  جعل التوجو البيئي امرا, والكمفةضوح العالقة بين السعر ,اعادة تصميم المنتج  ,مفيوم النفايات او تقميميا

التسويق ا يدل عمى أنو كمما استخدمت الشركة نمط ذوالميزة التنا فسية من وجية نظر العاممين في الشركة وى
 في انتاجيا سيحقق من ميزتيا التنافسية. االخضر

ق االخضرىو اآلكثر ارتباطا مربحا كأحد أبعاد التسوي جعل التوجو البيئي امراأوضحت نتائج البجث أن بعد 5-
بينما كان االقل ارتباطا بعد اعادة تصميم المنتج ثم ضوح العالقة بين السعر والكمفة  بالميزة التنا فسية ثم يميو بعد

 لغاء مفيوم النفايات او تقميميا.ا
ا ذنا فسية وىفي تحقيق الميزة التالتسويق االخضر اظيرت نتائج البحث عن وجودتباين في مستوى تاثير ابعاد-6

 ((R2االثرقد فسره معا مل التحديد
 التوصيات:. 

ضرورة ان تدرك الشركة المبحوثة اىمية التسويق االخضر وخاصة في الوقت الحاضر حيث المنافسة الشديدة بين  -1
 الشركات فضال عن دوره الميم في تحقيق النجاح لمشركة.

قوانين البيئية والحفاظ عمى البيئة عمى مستوى القطاعات ضرورة تشكيل ىيئة مستقمة لقياس ومتابعة االلتزام بال -2
 المختمفة.

ضرورة تشجيع الشركةالاستخدام اسموب عممي حديث في كيفية التخمص من النفايات االنتاجية عن طريق استخدام  -3
 المعدات الحديثة من اجل تقميل التموث بما يتناسب مع نمط االنتاج االخضر

ة ومعمقة لفيم طبيعة وخصائصا لسمع والخدمات التي تنسجم مع منيج التسويق ضرورة القيام بدراسات متخصص -4
 االخضر.

 ضرورة ايجاد نظام لقياس ومراقبة االثار البيئة الناجمة  عن اداء المنظمات. -5

 ضرورة قيام الشركة بمراجعة مستمرة الىداف الشركة بما يتالءم مع تطبيق  مفيوم فمسفة التسويق االخضر. -6
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 ادرـــلمصا

 المصادرالعربية

 اوال: الرسائل واالطاريح العممية 

رسالة ماجستر , جامعة ,العالقة بين مفيوم التسويق االخضرواالداء التسويقي  2014.سعد, احمد,  حمودة, محمد -1
 االزىر ,غزة

واقع ادارة الصورة الدىنية االردنية في اطار  ,(  2008الحوري , فالح عبدالقادر, , ممدوح و عباينة ىايل ) -2
 .جا معة العموم التطبيقية ,رسالة ماجستيرالمسؤولية االجتما عية 

 سالة المنظمة اثرىا تحقق الميزة التنافسية ,رسالة ماجستر ,جامعة الشرق االوسط( , ر 2009)فوزي عمي , العتوم, -3
سالة ماجستر اثر تبني فمسفة لتسويق االخضر في تحسين االداء التسويقي, ر ( , 2010)العوادي , امير غانم , -4

 كمية االدارة االقتصاد جامعة كربالء.,
دكتوراه اطروحةتحقيق االداء التسويقي , فيالمعرفة السوقية وتكنموجيا المعمومات واثرىما ( , 2007)غنيم ,ازىار,  -5

 ,كمية االقتصاد الجامعة المستنصرة , العراق.
عمى تحقيق الميزة التنافسية ,رسالة ماجستر , ( ,اثر التوجو  االبداعي  2012المطري ,فيصل غازي عبدالعزيز ) -6

 جامعة الشرق الوسط

 ثانيا :الدوريات   

التفعيل التسويق االخضر بتوجيات البيئة المعتمدة عمى السوق في (,  2007) البدراوي ,عبدالرحمان فرج, -1
 .89منظمات االعمال العراقية:. دراسة استطالعية مجمة تنمية الرافدين  العدد

-دراسة نظرية "ىمية ودور التسويق االخضر في زيادة تنافسية منظمات االعمال( ا 2014) ىيم,جمال ابرا -2
 .12العدد االكاديمية لمدراسات االجتماعية وانسانية,مجمة تحميمية مع اشارة الى تجرية شركة ميورا

دارة الجودة تبني مفيوم التسويق االخضر كمدخل لتطبيق نظم ا( ,  2008) عبدالغني,عمر ابو اليمين,  -3
 1والتجارة ,جامعة االزىر ,العدد ,المجمة العممية لالقتصاد  "في المنشات الفندقيةIso 14001البيئة )

لتسويق االخضر المعيقات في المنظمة العربية الممتقى الخامس لمتسويق (ا 2007) الصمادي, سامي  -4
 االخضر,بيروت لبنان.

 ثالثا: الكتب

دار اليازوري,لمنشر والتوزيع, عمان  سويق االخضر,( , الت 2007) حمد نزار ,االنوري ,البكري,ثامر ياسر ,  -1
 ,االردن
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 مكتبة الراتب العممية ,عمان. التسعير ,مدخل تسويق , ,.( 2002) عمي,الجياشي -2
 ( ,الميزة التنافسية في مجال االعمال , مركز االسكندرية لمكتاب :مصر1998خميل , نبيل مرسي ,)- -3
 2,ادارة الموارد البشرية االستراتجية ,دار غريب لمطابعة والنشر القاىرة ( 2001) السممى,عمي  -4
دار الحامد لمنشر ,التسويق االخضر مفاىيم معاصرة ( 2003 ) سويدان ,نظام موسى ,حداد, شفيق ابراىيم -5

          والتوزيع ,عمان ,االردن                                                                   
التسويق االخضر بين االداء التسويقي واالداء البيئي لمؤسسات االقتصادية , )بدون سنة(, صالحي,سميرة -6

 جامعة قاصدي مرباح ورقمة
 لتسويق االجتماعي دار وائل لنشر والتوزيع  ,عمان االردن.(,  ا 2004) عبيدان, محمد ابراىيم , -7
مؤسسة  يج التطبيقي:آليات الشركات التحسين المراكز التنافسيةالمنافسة والترو ( , 2000)  ,فريد,النجار  -8

 شباب الجامعة لمنشر , االسكندرية.

 رابعا:المصادر االجنبية
1- Arifin ,Z.(2012)Analysis of Green markting  strstegy on real estate company to A 
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 ممحــــق
 اربيل  –جامعة صالح الدين   

 كمية االدارة واالقتصاد    
 قسم ادارة ااالعمال    

 م/ استمارة االستبانة
 تحية طيبة :.

ىذه االستبيانة صممت خصيصا الىداف البحث العممي تحت عنوان)التسويق االخضر كمدخل لتحقيق الميزة 
لالدوية في محافظة اربيل (ان الغرض من ىذه االستبيانة ىو  Awamedicaالتنافيسة دراسة حالة في في شركة 

الحصول عمى البيانات التي تخدم البحث الحالي وان القيمة الفعمية ليذا البحث تعتمد بدرجة كبيرة عمى مدى 
ة تحت مساعدتكم  في االجابة عمى جميع  العبارات المدرجة في ىذه االستبيانة من خالل وضع العالمة المناسب

االختيار المناسب التي تعبر عن وجية نظركم وان جميع االجابات ستكون موضع العناية واالىتمام , ولكم جزيل 
 الشكر والتقدير

 الباحثة                                                                                                       
 

 اوال:. الخصائص الشخصية.
 الجنس ....................... -1
 الـعمر ....................... -2
 التحصيل الدراسي ....................... -3
 عدد سنوات الخدمة ....................... -4

 .( عند االجابة المناسبةثانيا:. التسويق االخضر تتعمق العبارات التالية بالتسويق االخضر يرجي وضع)

 الــعبارة الرقم
 ال اتفق 

 بشدة
 ال اتفق

 الى
 حدما

 اتفق
 اتفق

 بشدة 
 اوال:.الغاء مفيوم النفايات او تقميميا

      مع النفايات والفاقد من االنتاج باسموب عممي وآمن.الشركة تعامل ت 1
      تمتمك الشركة اساليب حديثة لمتقميل النفايات. 2
      ت بطريقة سميمة.تمكن الشركة من التخمص من النفايات 3
      تمتزم الشركة بالقوانين واالعراف الخاصة بسالمة  البيئة. 4
      تتبع الشركة اساليب حديثة في تصميم المنتجات بطريقة تقمل المخمفات. 5
      تستعمل الشركة طاقة نظيفة من اجل الحافظ عمى البيئة. 6
      قميمة او معدومة النفايات. تتميز منتجات الشركة بكونيا ذات نفايات 7
      تقدم الشركة منتجات سميمة ال تؤدي الى اضرار صحية لممستيمك. 8
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 ثانيا:. اعادة تصميم المنتج
      تمتمك الشركة القدرة عمى تطوير منتجاتيا )صديقة لمبيئة(. 9
      ضرر لمبيئة. تقوم الشركة بالبحث والتطويرلمتحسين  المستمر لمنتجاتيا لجعميااقل 10
      تعبيئة المنتجات بصورة آمنة. 11
      تعمل الشركة عمى عدم اليدر بالموارد االولية المستخدمة في العممية االنتاجية. 12
      تركز الشركة عمى استغالل امثل لموارد االولية غير مضرة لمبيئة. 13
      بحيث تكون آمنة. يتم تصميم اغمفة المنتجات بمواد صديقة لمبيئة 14
يتم تدوير مخمفات المنتجات بعد انتياء المستيمك من استخداميا لمحفاظ عمى  15

 الموارد.
     

      يتم مواكبة تقنيات  االنتاج لمفيوم االلتزام البيئ في عممية االنتاج. 16
 ثالثا:. وضوح العالقة بين السعر والكمفة

      ديقة لمبيئة بالرغم من ارتفاع اسعارىا.تستخدم الشركة مواد اولية ص 17
      ع الشركة منتجاتيا صديقة باسعار مناسبة.يتب 18
      تضع الشركة اسعار منتجاتيا مع االخذ بنظر االعتبار مقدار دخل الزبون. 19
      تحدد االسعار باالعتماد عمى كمفة المواد االولية  مع ىامش الربح. 20
      ة المنتجات باسعار اقل من اسعار المنافسين.تقدم الشرك 21
      تمتمك الشركة استراتيجات واضحة السعار المنتجات. 22
      تكاليف المنتجات الخضراء تكون مرتفعة نتيجة ال ستخدام الوسائل الحديثة. 23
      تتحمل الشركة تكاليف حماية البيئة مما ينعكس ذلك عمى ارتفاع اسعارىا. 24

 رابعا:. جعل التوجو البيئي امرا مربحا
      تمتزم الشركة بالوائح الصادرة من مجمس حماية البيئة في كوردستان. 25
تستخدم الشركة تقنيات حديثة لتحفيف حدة الضوضاء الناتجة عن عمميات  26

 االنتاج.
     

      الشركة خطة لمطوارئ في حالة حدوث الكوا رث البيئة. تعتمد 27
يتولي قسم متخصص في الشركة ميمة تطبيق معاير المواصفة العالمية  28

(14000Iso.المتعمقة بالبيئة الصادرة من المنظمة العالمية لممواصفات والمقايس) 
     

      تعد  الشركة من الشركات الخضراء والقائد لمسوق الذي تعمل فيو. 29
      االدارة وثقافة الشركة بشكل عام.تعد حماية البيئة  من اىم مرتكزات قيم  30
      تقوم االدارة بمراجعة مستمرة لمقوانين التشريعات والمطالبة بتحديثيا. 31
      يعد التوجو البيئي مسؤولية اجتماعية واخالقية في الشركة. 32
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 (عند االجابة المناسبة.وع )ثالثا:.الميزة التنافسية :. تتعمق العبارات التالية بالميزة التنافسية يرجي وض

 العبارة الرقم
 ال اتفق 

 بشدة
 ال اتفق

 الى 
 حد ما
 

 اتفق
 اتفق
 بشدة

 اوال:.الربحية
      تعد الشركة العائد عمى حق اللممكية من المؤشرات الميمة لقياس ربحيتيا. 1
      التسويقية. تسعى الشركة الى زيادة ارباحيا من خالل االداء الجيد النشطتيا 2
      ارباح الشركة تتبع من كونيا متميزة عن منافسييا بادئيا التسويقي. 3
      تضع الشركة عممية تحقيق االرباح في المقام االول لدييا. 4
      تؤمن الشركة ان تحقيق رضا الزبون واسعاده يسيم في زيادة ارباح الشركة. 5

 ثانيا:. الحصة السوقية :.
      ساعد التسويق االخضر في زيادة الحصة السوقية.ي 6
      تعد الحصة السوقية العالية الميزة التنافسية لمشركة امام منافسيا. 7
      تعمل الشركة باستمرار عمى المحافظة عمى حصتيا السوقية. 8
      تشعر الشركة بان  زيادةالحصة السوقية دليل نجاح االنشطة التسويقية. 9
تنظرالشركة الى الحصة السوقية العالية بوصفيا مؤشرا عن تمبية حاجات الزبائن  10

 ورغباتيم ومن ثم تحقيق الوالء لدييم.
     

 ثالثا:. الصورة المدركة )المكانة الذىنية(
      تيتم الشركة بالصورة المدركة عنيا لدى الزبائنيا. 11
عمل عمى تحسين الصورة المدركة لدييم تؤمن الشركة بان زيادة والء الزبائن ت 12

 عن منتجاتيا.
     

تتبني الشركة فمسفة التسويق االخضر لتحسين الصورة المدركة لمنتجاتيا لدى  13
 الزبائن.

     

تعتمد الشركة الصورة المدركة الجيدة لدى زبائنيا عن منتجاتيا كمياس لجودتيا  14
 وقبوليا.

     

ق الصورة المدركة الجيدة الميزة التنافسية لمشركة امام تؤمن الشركة بان تحقي 15
 المنافسين.

     

 

 


