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  شكر وتقدیر
  

  

  

بداية أحمد اهللا سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى  

  عه بإحسان إلى يوم الديناهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تب

 متنانااليشرفين أن أتقدم بأمسى معاين الشكر، يف البداية، 

 روابحي عبد الناصر األستاذ الدكتور املشرف يأستاذوالتقدير إىل 

ه ، وكذلك على توجيهاتالرسالة هى قبوله اإلشراف على هذعل

  .ئحه القيمةنصاو 

يشرفين أن أقدم جزيل شكري واحرتامي ألعضاء جلنة املناقشة و 

  .جوانبها خمتلف الذين تكبدوا مشقة قراءة هذه الرسالة إلثراء

  كذلك بأن أتقدم خبالص الشكر والعرفان إىل كلكما ال يفوتين  

دم يل يد العون يف مديرية البيئة ومديرية التجارة لوالية سطيف ق من

  .ومسؤويل مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة

  .ختاما أشكر كل من أثرى هذا العمل من قريب أو من بعيدو 
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  مقدمة

بدأ االهتمام بالبيئة يتزايد بشكل واضح يف أواخر الستينات من القرن املاضي، وكان هذا اإلهتمام     

مصاحبا لتزايد حدة مشاكل التلوث البيئي كاإلحتباس احلراري، تآكل طبقة اآلوزون وتدهور التنوع البيولوجي، 

يف الرتكيز على كل ما يتعلق باملشاكل البيئية وحماولة الوصول إىل أفضل احللول  وقد انعكس هذا اإلهتمام

املؤمترات على املستويات احمللية والدولية واليت سامهت بشكل  من املمكنة لعالجها، من خالل عقد العديد 

حال من األحوال أن هذا املفهوم اجلديد مل يعد ممكنا بأي  .كبري يف ظهور مفهوم جديد وهو التنمية املستدامة

يفرض على  ه، حيثاليت أصبحت تتحمل الشطر األكرب من مسؤولية تطبيق ،تتجاهله املؤسسات االقتصادية

الرهانات البيئية يف الوقت احلاضر واملستقبل من بني ف .، البيئة وا�تمعت بني االقتصادمسرييها إدارة التداخال

ار وذلك من خالل زيادة وعيها بأن يكون سسات بعني االعتبالتحديات األساسية اليت جيب أن تأخذها املؤ 

 يف إعادة النظرب االقتصادية طار بدأت العديد من املؤسساتاإل هذا يفو . جتماعي مسؤولهلا توجه بيئـي وإ

ارزة يف ممارسا�ا التسويقية، وإعطاء البعد البيئي أمهية ب أثناء االجتماعية، األخالقية والبيئية تهامسؤولي

  .املستدام بالتسويق عرف التسويق، من جديد بنمط االهتمام بدأ هنا ومن، اسرتاتيجيا�ا التسويقية

 القرن أعمال جدول وثيقة عنها وصدر 1992 سنة يف جانريو دي ريو يف عقدت اليت األرض قمة إن

 منط هو العاملية للبيئة املستمر التدهور يف الرئيسي السبب أن أكّدت " Agenda 21" والعشرين الواحد

 اليت املعايري بني ومن .وا�تمع البيئة اجتاه املسؤول غري وسلوكها للمؤسسات املستدام غري اإلنتاجو  االستهالك

 تبين ،والعشرين احلادي القرن وحتديات احتياجات ملواجهة املستدامة التنمية حتقيق كيفية يف احدد�

 ممارسات إىل سعىيو  احلديث، التسويقي املفهوم امنيمض  تجاوزي ذيال املستدام التسويق ملنهج ملؤسساتا

 مع واملؤسسات للمستهلكني احلالية احلاجات وتليب وبيئيا، اجتماعيا مسؤولة وتسويقية اقتصادية

  .اجا�اتيحا تلبية على قادمةال جيالاأل قدرة على باحملافظة  أيضا االهتمام

 تزايد النقاش حول تدهور البيئة وأثره على جودة احلياة ومستقبل األرض أّدى إىل ظهور ومنو الوعين ا

أين أصبح هؤالء يأخذون يف احلسبان االعتبارات البيئية عند تقييمهم للمنتجات قبل اختاذ  الزبائنلدى  البيئي

 انتهاج سلوك ضرورة ن املؤسسات علىأجرب العديد م ثل هذا الوعي البيئي لدى الزبونالشراء، فنمو م قرار

 هلا منهج تسويقي يقدمتطبيق التسويق املستدام كلتسعى  جعل العديد منها ما، وا�تمع لبيئةمسؤول اجتاه ا

إعادة حتليل نظام  من خالل ،النامجة عن أنشطتها ومنتجا�ا احللول لتلك اآلثار االجتماعية والبيئية السلبية



  ب
 

يف اقتناص بعض الفرص صبح رغبة منها أ كما. العمالء مع للعالقة خمتلفة بطريقة والنظردورة حياة املنتوج 

والذي سينعكس ال  ،منتجا�ا نتيجة انتهاجها لسلوك مسؤول وغري مضر بالبيئةالرفع من قيمة ك  االقتصادية

  .وعلى وضعها التنافسي يف السوق حمالة على رحبيتها

العديد قد يشكل هلا  املؤسسات االقتصادية اجلزائريةالتسويق املستدام بالنسبة ملسريي تبين مفهوم إن  

تكييف  أصبح من الضروري عليها من العقبات واملشاكل خاصة على مستوى القوانني واإلجراءات، إال أنه

ي حبماية البيئة والتطورات تزايد االهتمام العامل نتيجة وتأيت هذه الضرورة اجلديد، املفهوم اسرتاتيجيا�ا وفق هذا

مضامني االستدامة تبين واليت تستلزم من املؤسسات  يف البيئة التنافسية العاملية اليت أفرز�ا العوملة وانفتاح السوق

وحتسني نوعيتها لزيادة قدر�ا التنافسية يف السوقني احمللي  اتطوير منتجا�و  ضمن أنشطتها التسويقية واإلنتاجية

   .واخلارجي

  شكالية البحثإ .1

ستجابة للتحديات البيئية املتزايدة يف إعلى أنه  املستدامتأسيسا على ما سبق ميكن النظر إىل التسويق 

إشكالّية هذا البحث حول  وعليه تتمحور، سؤول بيئيا للمؤسساتامل غريالناجتة عن السلوك  وقتنا الراهن

  :التساؤل الرّئيسي الّتايل

وفق  االقتصادية سلوك المؤسسة تحسينمدى مساهمة التسويق المستدام في  ما 

  التنمية المستدامة؟مبادئ وأهداف 

  :التاليةتنبثق مجلة من األسئلة الفرعية الرئيسي إنطالقا من هذا التساؤل 

 ؟بأبعاده التسويق املستدام بتطبيق حمل الدراسة  ؤسساتم ماالتز  مدى ما -

  لدراسة للتسويق املستدام بأبعاده؟حمل ا االقتصاديةؤسسات املهل هناك تباين يف تطبيق  -

 ؟البيئةمحاية  الدراسة اجتاهما طبيعة السلوك الذي تنتهجه مؤسسات حمل  -

مبادئ  ما مدى تأثري أبعاد التسويق املستدام يف مؤسسات حمل الدراسة على حتسني سلوكها وفق -

 ؟وأهداف التنمية املستدامة
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  ات البحثفرضي. 2

  :التالية ربعةاأل يقوم البحث على الفرضّيات

  .ة التسويق املستدام بكافة أبعادهحمل الدراسقتصادية ؤسسات االاملق طبّ تُ  :الفرضية األولى

التسويق املستدام وفقا خلصائصها التنظيمية ؤسسات االقتصادية حمل الدراسة يف تبين املين تتبا :الفرضية الثانية

 .)طبيعة امللكية، حجم املؤسسة، معايريااليزو احلاصلة عليها ونطاق السوق(

ألهداف ومبادئ حمل الدراسة بالنمط الواعي املراعي  يز سلوك املؤسسات االقتصاديةيتم: الفرضية الثالثة

  .التنمية املستدامة

حمل الدراسة مبا يتفق مع  قتصاديةؤسسات االامليساهم التسويق املستدام يف حتسني سلوك  :الفرضية الرابعة

  .أهداف ومبادئ التنمية املستدامة

  بحثأهمّية ال.3

يف املستدام  التسويق تبين دور الوقوف على ، وتكمن هذه األمهية يفأمهّية بالغة البحثتسي يك

 املفرط هااستخدام ، من خاللاملتسبب األول يف تلويث البيئةباعتبارها حتسني سلوك املؤسسات االقتصادية 

لوعي البيئي يف الوقت تنامي اف .املثلى منها واالستفادة الستدامةاللموارد الطبيعية املختلفة دون مراعاة ضوابط 

واالجتماعي أثناء اجلانب البيئي األخذ بعني االعتبار  أصبح حيتم على املؤسسات يف خمتلف أحناء العامل احلايل

عالقة مرحبة ومستدامة مع  ببناء لمؤسسةل يسمح املستدام التسويقف. أدائها ألنشطتها االنتاجية والتسويقية

اجتاه البيئة املؤسسة  وبالتايل حتسني سلوك الطبيعية املوارد استخدام وترشيد البيئةاىل جانب احلفاظ على  الزبائن

  . وا�تمع

مؤسسات قطاع الصناعات  مدى تطبيق التسويق املستدام من قبل معرفة يف البحث تكمن أمهيةكما 

إدماجها للبعد  يف قطاعمؤسسات هذا ال تواجه تزال ال اليت قيلوالعرااملعيقات والتعرف على  اجلزائرية الغذائية

 من ميّكنها قد الذيو  كن هلا االستفادة منها من تطبيقهالفرص اليت مي مع تبيان ،هلذا املفهوم وتطبيقها البيئي

  .للخارج والتصدير املنتجات املستوردة منافسة
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   أهداف البحث.4

 :حتقيق األهداف التالية إىليسعى البحث 

 احملافظة لضمان حمددة ضوابط ضمن داة إللتزام املؤسسات بتحسني سلوكهاالتسويق املستدام كأ دور إبراز -

 ؛حتقيق التوازن بني حاجات الزبائن وأهداف املؤسسةو  �ا الضرر إحلاق وعدم الطبيعية البيئة على

 اجتاه البيئة؛ مسؤولإبراز العوامل اليت تتحكم يف درجة إلتزام  املؤسسات بسلوك  -

التعرف على خمتلف التحديات اليت تواجه تطبيق التسويق املستدام من خالل الرتكيز على ظاهرة الغسل  -

فيها من خالل ادعائها بتبين السلوك املسؤول بيئيا وإعطاء  البيئي اليت أصبحت العديد من املؤسسات تقع

 صورة اإلستدامة ألنشطتها ومنتجا�ا واليت ليست كذلك؛ 

 ؛براز عوامل جناحها يف تطبيقهوإ اإلطالع على جتارب بعض الشركات العاملية يف تطبيقها للتسويق املستدام -

حمل الصناعات الغذائية قطاع حتديد مستوى تبين مفهوم التسويق املستدام وممارسته من قبل مؤسسات  -

 منتجا�ا تصنيع ، الذي يعترب من بني أهم القطاعات اليت جيب على املؤسسات العاملة به مراعاةالدراسة

 .لضمان محاية صحة املستهلك

  ةالدراسات السابق.5

 النظرية الدراسات أهم على الوقوف هو السابقة للدراسات التعرض من األساسي الغرض إن  

 االستفادة ميكن واليت إليها، توصلت اليت النتائج باختصار ولو ومعرفة البحث مبوضوع العالقة ذات والتطبيقية

مسامهة بسيطة ومكملة للدراسات السابقة يعترب البحث هذا ف .املختلفة جوانبه يف الدراسة موضوع ملعاجلة منها

فيما يلي عرضا موجزا لبعض الدراسات اليت تناولت و  .سلوك محاية البيئة وأ تناولت التسويق املستداماليت 

   :املوضوع

  الدراسات باللغة العربية

  التسويق األخضراألبعاد االستراتيجية إلعادة التدوير لتعزيز فلسفة "بعنوان  ثامر البكريم �ا ادراسة ق" 

 فنية جوانب من العملية تتطلبه وما التدوير عادةإ مفهوم توضيحت هذه الدراسة اىل ، هدف2011سنة 

 نأ ميكن وما التدوير، عادةإ عملية من املستهدفة االسرتاتيجية بعاداأل على رّكزت حيثها، تنفيذ ستكمالال



  ج
 

ومن أهم ما  .املؤسسة �ا تقوم اليت نتاجيةاإل العمليات جممل يف ستخداماإل عند مضافة قيمة من حتققه

ليه الدراسة أن إعادة التدوير من قبل املؤسسات ميثل رؤية جديدة يف اسرتاتيجية عملها وتبنيها توصلت إ

كما يعد تعبريا عن توجهها يف محاية البيئة وعدم احداث أي تأثريات سلبية عليها   لفلسفة التسويق األخضر

فقيامها بإعادة التدوير ال ينعكس على اجلانب البيئي فحسب بل على . من أعمال من جراء ما تقوم به

 .اجلانب االجتماعي كذلك من خالل ضمان بيئة نظيفة وخالية من التلوث للمستهلك

  العالقة بين تبني مفهوم التسويق األخضر واألداء "بعنوان  محمد سعدو أحمد حمودةدراسة قام �ا

دفت هذه الدراسة اىل التعرف على عالقة تبين التسويق األخضر باألداء التسويقي ، ه2014سنة  "التسويقي

وجود عالقة طردية قوية بني تبين مفهوم  من أهم نتائج هذه الدراسة. يف املنشآت الصناعية يف قطاع غزة

أداءها  اجيابا على نعكسسي يقي حيث كلما طبقت املؤسسة التسويق األخضرالتسويق األخضر واألداء التسو 

 ة واعتباره جزءا من ثقافتهاالتسويقي، إال أنه جيب عليها أن تتبىن التسويق األخضر ضمن خططها االسرتاتيجي

أن  الذي سينعكس على رحبيتها، ومن أهم النتائج كذلكو رضاء الزبائن ومتطلبا�م من أجل محاية البيئة وإ

تطبيق اسرتاتيجية التسويق األخضر يف املنشآت أثرت على احلد من  يف فلسطني األوضاع السياسية القائمة

 .حديثا يف البيئة الفلسطينية الصناعية ما جعل هذا املفهوم ال يزال

  2007سنة "المعيقات في المنطقة العربية: التسويق األخضر "بعنوان  سامي الصماديدراسة قام �ا ،

هدفت الدراسة اىل تقييم مدى الوعي البيئي لدى املستهلك العريب ومدى تبنيه لقيم استهالك صديقة للبيئة 

ثقافة املستهلك العريب بعيدة نوعا ما عن التوجه  أن من أهم نتائج هذه الدراسة. وداعمة للتسويق األخضر

د استهالك املوارد البيئية النادرة فضال عن البيئي العاملي وقد متثل ذلك يف جوانب عديدة كعدم االهتمام برتشي

سبب هذه الثقافة االستهالكية انعكاسا للواقع  ول على السلع صديقة للبيئة، حيث اعتربعدم االهتمام باحلص

معظم منظمات األعمال العربية ال تكتفي بعدم املسامهة بتقدمي احلد األدىن من الدعم للجهود ف ،التسويقي

كالرتويج   غري صديقة للبيئةو  مضرة الرمسي والغري رمسي، بل تقوم برتويج أمناط استهالكيةالبيئية على الصعيد 

إضافة إىل ذلك فقد  ،منخفضة اجلودة وسريعة التلف للمنتجات املعاجلة باملواد احلافظة الضارة أو املنتجات

للتطورات العاملية يف  جمال  ستجابةيبقى متناميا وهذا إ العريب املستهلك لدى البيئي الوعي توصل إىل أن

وقد جتلى ذلك من خالل سن العديد من خاصة يف السنوات األخرية، ؤولية االجتماعية والوعي البيئي املس

ظهور الناضبة، و القوانني البيئية وصدور التشريعات املختلفة اليت �دف اىل محاية البيئة واحملافظة على مواردها 

 .بكل املمارسات الغري صديقة للبيئةتؤيد التوجه العاملي حلماية البيئة وتندد حركات ومجاعات ضغط غري رمسية 
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  دراسة نظرية لمحددات سلوك حماية البيئة في المؤسسة"بعنوان  محمد عادل عياضدراسة قام �ا" 

البيئي للمؤسسة وخمتلف  هدفت هذه الدراسة إىل ابراز العوامل املؤثرة يف حتديد درجة اإللتزام، 2010سنة 

من أهم نتائج هذه الدراسة أن هناك العديد من العوامل . السلوكيات البيئية هلا وعالقتها بعملية إختاذ القرار

كثر �ديدا واليت تدفع املؤسسات األاليت تتحكم يف درجة االلتزام البيئي للمؤسسة، وتعترب التشريعات البيئية 

دة للبيئة أّدى اىل ظهور وزيادة ر مسؤولية اجتاه البيئة، كما أن حجم األخطار املهدِّ امللوثة اىل اعتماد سلوك أكث

الوعي البيئي لدى األطراف ذات املصلحة اليت أصبحت تشكل أحد أهم الضغوطات على املؤسسة من أجل 

 .ادماج البعد البيئي يف نظام ادار�ا

  الدراسات باللغة األجنبية

  دراسة قام �اAlbert Louppe بعنوان"Contribution du Marketing au développement 

durable " هدفت هذه الدراسة اىل تبيان عالقة التسويق بالتنمية املستدامة من خالل التحليل  2006سنة

ومن أهم نتائج هذه الدراسة أنه ميكن للمؤسسات دمج أهداف  النظري لكال املفهومني وابراز العالقة بينهما،

التنمية املستدامة يف اسرتاتيجية التسويق من خالل تكييف وإعادة بناء الربنامج التسويقي بدجمه بأهداف 

باإلضافة اىل . التنمية املستدامة لكن مع ضرورة حتليل حساسية السوق أو القطاع املستهدف للتنمية املستدامة

ية ثقافة مسريي املؤسسات مبفهوم التنمية املستدامة والفرص اليت ميكن للمؤسسة اقتناصها من خالل دمج تقو 

 . هذا املفهوم بالتسويق

   دراسة قامت �ا Jacquelyn Ottmanبعنوان" Ecological Innovation and green marketing "

ويق األخضر حيث هدفت اىل حتديد العالقة تعد هذه الدراسة من أهم الدراسات يف جمال التس ،2003سنة 

بني اإلبداع البيئي عرب التسويق األخضر ومسعة املؤسسة من خالل توضيح أمهية عملية تطوير املنتوج كو�ا تعد 

ألن معظم االسرتاتيجيات والعمليات الالحقة تركز  ،أكثر العمليات تأثريا يف جمال تطبيق التسويق األخضر

م؛ وقد انتهجت الدراسة منهج دراسة احلالة من خالل تقدميها لشركة وبشكل جوهري على ماهية املنتج املقدّ 

Toyota ومنتجا�ا كأساس إلثبات أمهية تطبيق التسويق األخضر يف تطوير مسعة املؤسسة مقابل منافسيها .

الدراسة أن تبين وتطبيق التسويق األخضر يؤدي وبشكل فاعل اىل تطوير مسعة املؤسسة  ئج هذهاومن أهم نت

يف الواليات املتحدة األمريكية  Toyotaوتقدمها على منافسيها مشرية اىل النجاحات اليت حققتها شركة 

 .بسبب مراعا�ا للتسويق األخضر عند تطويرها ملنتجا�ا من السيارات
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   دراسة قام �اKen Peattie  &Frank-Martin Belz   بعنوان"Sustainability Marketing: 

An Innovative Conception of Marketing"  هدفت هذه الدراسة اىل ابراز أمهية استدامة . 2010سنة

ومن أهم نتائج هذه الدراسة أنه جيب . يقالتسويق كمنهج شامل ومتكامل مقارنة باإلجتاه التقليدي للتسو 

للتسويق اىل ضرورة بناء عالقة مستدامة مع  االنتقال من النظرة االقتصادية التبادلية البحتةسات على املؤس

العمالء واألطراف ذات املصلحة، فاستدامة التسويق تسعى  للجمع بني املنظور االقتصادي باملنظور 

لوقت الراهن اجتاها ناشئا االجتماعي والبيئي وذلك لتحقيق التنمية املستدامة، فموضوع االستدامة ميثل يف ا

واستدامة التسويق تسمح بالتأثري االجيايب على النشاط التسويقي . طويل األمد وذا قيمة جوهرية للمؤسسات

. للمؤسسات من خالل التأثري يف صورة العالمة التجارية ويف سلوك املستهلكني كما أنه مصدر مليز�ا التنافسية

لسلوك  للمؤسسة تدامة التسويق يعتمد بشكل كبري على الفهم الصحيحكما ركزا الباحثان على أن جناح اس

 قدماملستهلك ذو التوجه البيئي والعوامل املؤثرة على قراراته من أجل تقدميها ملنتوج مستدام يليب تطلعا�م وي

 امتداد على والبيئي االجتماعي األداء يف هامة حتسيناتضمن ويف نفس الوقت ي ،مالحتياجا� مرضية حلوال

 .سةاملنافِ  أو التقليديةمن نفس املنتجات  العروض مع باملقارنة بأكملها املنتج حياة دورة

   دراسة قام �اEmmanuelle Reynaud & Chandon Jean-Louis بعنوان "Les cinq familles de 

comportements de protection de l’environnement des entreprises" . هدفت هذه الدراسة

 ،محاية البيئة ها اجتاهسلوك تغري يف تتحكم اليت احملدداتسلوك محاية البيئة لدى املؤسسات و  أنواعاىل حتديد 

 على ذلك وانعكاس املؤسسات يف البيئة محاية إلدماج املطبقة واالسرتاتيجيات النظريات أهمابراز  إىل إضافة

حيث قام الباحثْني باختيار عينة من املؤسسات وحماولة حتديد خمتلف  .ةللمؤسس واخلارجية الداخلية الوظائف

اجها للبيئة من خالل ثالث عمليات مداحيث ركزا على مدى  ،اجتاه محاية البيئة ا تنتهجهيات اليتالسلوك

تتبع أن املؤسسات املدروسة  إىل الدراسة قد توصلتو  .البحث واالتصاالتعملية االنتاج، عملية : هيو 

املذكورة  رية تدمج البيئة يف الثالث عمليات، حيث لوحظ أن املؤسسات الكبالبيئة خمتلفة اجتاهسلوكات 

  . الرتكيز على عملية االنتاج األنظف والبحثسابقا، يف حني املؤسسات الصغرية فهي حتاول 

  دراسة قام �اMohamed Hamdoun بعنوان"Le comportement écologique des entreprises 

chimiques tunisiennes: Un passage obligé ou un choix délibéré?   هدفت هذه الدراسة اىل

، الكيماوية الصناعة قطاعيف التونسية مؤسسات للحتديد خمتلف العوامل واحملددات املؤثرة يف سلوك محاية البيئة 

، من أهم نتائج هذه عرفة تأثري كل طرفمن خالل وضع منوذج يشتمل على جمموعة من األطراف وحماولة م
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ذه هلمحاية البيئة ذات التأثري على سلوك  األطرافأحد أهم كانت  اسة أن ضغوط التشريعات والقواننير الد

جتنب املخالفات القانونية اليت قد حتد من شرعية نشاطها مع السلطات  ة، حيث حتاول هذه األخري املؤسسات

على سلوك هذه املؤسسات اجتاه أما األطراف ذات املصلحة فكانت أقل تأثريا . العامة نظرا إلضرارها بالبيئة

  .وضعف وعيها بتأثري هذه القضايا على مصاحلها القضايا البيئيةختلف وذلك لقلة إدراكها مبالبيئة 

ها حول األمهية ، حيث تتفق معالدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف الكثري من اجلوانب تتشابه

 جيب عليها حيث ،لتحقيق التنمية املستدامةللمؤسسات االسرتاتيجية للتسويق املستدام كتوجه معاصر 

للتسويق اىل ضرورة بناء عالقة مستدامة مع العمالء واألطراف  االنتقال من النظرة االقتصادية التبادلية البحتة

نا ختتلف عن أن دراستغري . الذي سينعكس على رحبيتها ووضعها التنافسي يف السوق ذات املصلحة

وذلك من خالل  بسلوك املؤسسة وفق التنمية املستدامةالتسويق املستدام  ربطب كو�ا قامتالدراسات السابقة  

تعديل يف لتحديد دوره  حمل الدراسة لتسويق املستدام على مؤسسات قطاع الصناعات الغذائيةتطبيق أبعاد ا

الدراسة  حاولتمع البيئة؛ كما  اكثر توافقا مع حاجات املستهلك وانسجامكون أا لتودورة حيا� ا�انتجم

يف التسويق ومدى معرفة مدى فهم مسريي مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة هلذا التوجه اجلديد 

   .التزامهم يف تطبيق أبعاده

  مبررات إختيار الموضوع .6

  :التاليةربرات املتتلخص دواعي اختيار هذا املوضوع يف 

 .املسامهة يف اجلهود البحثية املتخصصة اليت تتناول موضوع التسويق املستدام -

 ؛تخصصال مبجال متعلق البحث هذا موضوع يعترب -

تطبيق التسويق املستدام يف املؤسسات اجلزائرية وبالتحديد مؤسسات قطاع الرغبة يف معاينة مدى  -

ومحاية  حول قضايا االستدامة الصناعات الغذائية ومعرفة مدى مواكبتها للتغريات احلاصلة يف البيئة العاملية

 خالل االستفادة منؤسسات هذا القطاع مل اليت ميكن الفرص واملزاياخمتلف  ، مع حماولة معرفةاملستهلك

  .لتسويق املستدامل هاتطبيق

  : الميدانية حدود الدراسة.7

 .اقتصرت الدراسة امليدانية على مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية بوالية سطيف :الحدود المكانية -

 .2017 اىل غاية سبتمرب 2017جانفي  الدراسة امليدانية خالل الفرتة تمت :الحدود الزمنية -
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  منهج البحث.8

  :علىتم االعتماد ياألهداف املرجوة من البحث سق بغية حتقي

مجع املعلومات، تصنيفها باعتبار أن البحث يقوم على أساس ، المنهج الوصفي التحليلي  -

من خالل معرفة األسباب  ،تشخيص ظاهرة البحث بغرض فهم اإلطار النظري هلاوذلك لوحتليلها، 

اليت سامهت يف ظهور التسويق املستدام وكيفية تأثريه على سلوك املؤسسة وفق مبادئ وأهداف التنمية 

عن طريق مجع البيانات من خالل االستمارة اليت كما مت االعتماد عليه يف الدراسة امليدانية   .املستدامة

واليت مت توزيعها عل . يات الدراسة املطروحةحتوي جمموعة من األسئلة خاصة بكل فرضية من فرض

جمموعة من املؤسسات يف قطاع الصناعات الغذائية ونتائج حتليل اإلستمارة ستسمح لنا باإلجابة على 

  .نفيهاالتأكد من صحة الفرضيات أو و  اإلشكالية املطروحة للدراسة

  صعوبات البحث.9

  :من أهم صعوبات اجناز البحث مايلي

  . الغسل البيئيبصعوبة ضبط ترمجة بعض املصطلحات خاصة تلك املتعلقة  -

حمدودية املعلومات واالحصائيات الدقيقة املتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر ومستوى  -

 .التبين ملواصفات االدارة البيئية من طرف هذا القطاع

 .لإلجابة على االستبيان عدم جتاوب بعض مؤسسات الصناعات الغذائية يف والية سطيف -

  .ة اسرتجاع االستبيانطول فرت  -

  خطة البحث.10

وكذا اإلجابة على خمتلف  ملعاجلة هذا املوضوع بطريقة تسمح لنا باإلملام جبميع اجلوانب اليت نراها مهمة

  :فصول مخسةيف  تقسيم البحثالتساؤالت املطروحة، فقد مت 
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  اإلطار النظري للتسويق المستدام :الفصل األول

أوال إىل عالقة التسويق بالبيئة، وذلك من خالل التطرق  يتناول هذا الفصل األسس النظرية للتسويق املستدام

، مث يتناول يف األخري املزيج وأسباب تبين املؤسسات له أبعاده ،مث التطرق اىل مفهوم التسويق املستدام

  .التسويقي املستدام

  سلوك المؤسسة في ظل رهانات التنمية المستدامة: الثانيالفصل 

مفهومها  لتنمية املستدامة من خالل ابرازخمتلف اجلوانب املتعلقة باتم التطرق من خالل هذا الفصل إىل ي

مث التطرق اىل حمددات سلوك املؤسسة اجتاه محاية البيئة وخمتلف  أهدافها، أبعادها ومبادئها، وتطورها التارخيي،

براز أمهية املسؤولية االجتماعية يف ضبط سلوك ن للمؤسسات انتهاجه، ويف األخري إأنواع السلوك الذي  ميك

  .املؤسسات

  وفق التنمية المستدامة  التسويق المستدام كمدخل لتحسين سلوك المؤسسة: الفصل الثالث

من خالل هذا الفصل دور التسويق املستدام يف التأثري على سلوك املؤسسة وفق الثالث مرتكزات مت ابرز 

مث التطرق إىل كيفية إدماج املؤسسات  ،)البيئياجلانب االقتصادي، االجتماعي و (ستدامة للتنمية امل

التطرق لظاهرة األخري مت  أن تتبناها، ويفهلا سرتاتيجية التسويق املستدام وخمتلف اسرتاتيجياته اليت ميكن إل

لعاملية يف عرض بعض جتارب الشركات االغسل البيئي كأحد أهم التحديات اليت تواجه التسويق املستدام مث 

  .تطبيقه

  اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية: الفصل الرابع

وخمتلف  فروعهيتناول هذا الفصل حملة عن قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر من خالل عرض خمتلف 

املعوقات اليت حتول دون تطويره، مث مت تناول منهجية الدراسة من خالل التطرق لقطاع الصناعات الغذائية يف 

مبختلف األساليب مبجتمع الدراسة و والية سطيف والتعريف مبختلف املؤسسات املكونة له، والتعريف 

  .االحصائية املستخدمة يف التحليل

  نتائج ومناقشة الفرضياتالتحليل : الفصل الخامس

خمتلف النتائج املتعلقة بأبعاد التسويق املستدام وسلوك املؤسسة وفق التنمية وتفسري يتناول هذا الفصل حتليل 

  .باإلضافة اىل إختبار فرضيات الدراسة واثبا�ا صحتها أو نفيها ،املستدامة
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  :تمهيـــد

االقتصادية املعاصرة أكثر من أي وقت مضى، فخالل  ةتزايدت أمهية التسويق واتسع دوره يف احليا    

السنوات القليلة املاضية أصبح يشكل أساسا للتمايز بني املؤسسات اليت أحسنت استخدامه بالشكل 

 حتديدو  من خالهلا املؤسسة على حتقيق أهدافها تعمل أساسية وظيفة التسويق وظيفة جعل ممااملناسب، 

وفاعلية؛ إال ان السعي الدائم للمؤسسات إلشباع حاجات  بكفاءة تلبيتها وحماولة الزبائن ورغبات حاجات

ورغبات الزبائن دون األخذ بعني االعتبار التأثري السليب ألنشطتها اإلنتاجية والتسويقية، أنتج العديد من اآلثار 

العديد من املشاكل البيئية  السلبية واملنتجات اليت تتعارض مع الضوابط االجتماعية والبيئية، ما أّدى اىل تفاقم 

وعلى ضوء هذه . كثقب طبقة األوزون، اإلحتباس احلراري، األمطار احلمضية واستنزاف املوارد الطبيعية

املشاكل ظهرت العديد من اهليئات واجلمعيات اليت تنادي بضرورة احلفاظ على البيئة لألجيال احلالية 

ها اإلجتماعية واألخالقية يف ممارسا�ا االنتاجية والتسويقية واملستقبلية من خالل مراعاة املؤسسات ملسؤوليت

ومن هنا بدأ اإلهتمام بنمط جديد . وضرورة إعطاء البعد البيئي أمهية بارزة يف مجيع اسرتاتيجيا�ا التسويقية

  .التسويق عرف بالتسويق املستدام

التغريات البيئية العاملية إن تطبيق التسويق املستدام أصبح ضرورة حتمية على املؤسسات يف ظل     

 الزبائن حاجاتو  الرحبية هدف بني املؤسسة موازنةاملتسارعة، وذلك ملا هلذا املسار اجلديد من أمهية يف 

  .البيئة ومتطلبات

من خالل  اإلطار النظري للتسويق املستدام بناء على ما سبق سيتم من خالل هذا الفصل التطرق إىل    

  :أساسية  ثالثة مباحث

  

   البيئةبالتسويق  عالقة: المبحث األول

 األسس النظرية للتسويق المستدام :المبحث الثاني

   المزيج التسويقي المستدام: المبحث الثالث
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   البيئةبالتسويق  عالقة  :المبحث األوَّل

الة اليت ميكن للمؤسسة من خالهلا حتقيق أهدافها، كما يلعب دورا يعترب التسويق أحد األنشطة الفعّ   

إال  .مورغبا� ماحتياجا�من خالل القدرة على تلبية  الزبائنأساسيا يف حتقيق مستوى الرفاهية اليت يتمتع �ا 

 ىلع حقيقيا اخطر  تشكل أصبحتعها، حيث وتنو  البيئية املشاكل تعددأن اشباع هذه احلاجات صاحبها 

 والرتكيز والتسويقية االنتاجية ليا�اعم يف البيئية تااالعتبار  عِ را تُ  مل اليت املؤسسات أنشطة بفعل وذلك ا�تمع

 ا� ماهت اليت املعاصرة املشاكل مهأ أحد البيئية املشاكل أصبحتذا و� موارد،لل األمثل غري االستغالل ىلع

  . التسويقي الفكر

يث سيتم البيئة من خالل ثالث مطالب أساسية، حعالقة التسويق باملبحث سيتناول  لذا فإن هذا  

ىل مدخل عام للتسويق من خالل التطرق اىل التطور الفكري ملفهوم التسويق التطرق يف املطلب األول إ

من خالل  لدمج البيئة يف املؤسسة يتم التطرق اىل املسؤولية األخالقية كمتطلبسوأمهيته، ويف املطلب الثاين 

التسويق  مربرات اهتمام، أما املطلب الثالث فيتناول توضيح مفهوم أخالقيات التسويق وأهم جماالت تطبيقها

  .بالبيئة الطبيعية

 مدخل عام للتسويق: المطلب األوَّل

، حيث تغريت تطورت مكانة وظيفة التسويق داخل املؤسسات على اختالف أحجامها وطبيعة نشاطها  

، لتقليدية له على أنه جمرد تصريف منتجات املؤسسة اىل نظرة حديثة أكثر مشولية وأكثر وضوحتلك النظرة ا

خاصة أنه أصبح األساس الذي تقوم عليه املؤسسات يف حتقيق األرباح اليت متكنها من االستمرار والنمو يف 

   .توجد فيهايعد حمورا اسرتاتيجيا ألية مواجهة بني املؤسسة والبيئة اليت أصبح كما . السوق

  التطور الفكري لمفهوم التسويق: أوال

والقدرة على اشباعها من خالل عمليات التبادل،  الزبائنلقد ارتبط نشاط التسويق باحتياجات ورغبات   

والشك يف أن هذا النشاط قد عرف استمرارية يف التطور منذ نشأته وهذا بتأثري احمليط االقتصادي 

دبيات التسويق احلديثة، فإن التسويق مر بعدة مراحل، كل مرحلة متثل وجتسد واستنادا إىل أ. واالجتماعي

  :أوضاع بيئية ووجهات نظر خمتلفة، هذه املراحل هي

 سيطرة مبدأ اإلنتاج  كان من أبرز معاملها، و ظهرت هذه املرحلة مع الثورة الصناعية :مرحلة التوجه اإلنتاجي

الواسع حيث كان توجه معظم املؤسسات خالل هذه املرحلة توجها إنتاجيا حبت، أين مت الرتكيز على رفع  
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فساد االعتقاد أن مسؤولية املؤسسة تقتصر . كفاءة وفاعلية العملية اإلنتاجية على حساب العملية التسويقية

حيث  لسوق أما مهمة تسويقها فال تستوجب جهد كبري،على إنتاج السلع واالهتمام جبود�ا وطرحها يف ا

 كما أن   .يف العديد من الصناعات ألن الطلب عليها يفوق العرض" بأسواق البائع"مسيت هذه املرحلة 

املستهلكون يف هذه املرحلة يفضلون املنتجات املتوفرة وبأسعار معقولة ولذلك كان تركيز املؤسسات حتسني  

 .1عكفاءة االنتاج والتوزي

 املنتجات اليت  يقوم هذا التوجه على فرضية أساسية أن املستهلكني سيفضلون :مرحلة التوجه بالمنتج

تتصف بنوعية وأداء جّيد وميزات مبتكرة، لذا فان اسرتاجيية التسويق جيب أن تركز على اجراء حتسينات 

تقدمي منتجات بأعلى درجة جودة ممكنة وبسعر مناسب لذلك سعت املؤسسات اىل . 2مستمرة على املنتجات

فاالعتقاد السائد يف هذه املرحلة أن . ودة املنتجات باستمرار سيجذب املستهلكنيحتسني جعلى اعتبار أن 

  .املنتج اجليد يبيع نفسه

 تدرجييا بدأ الطلب العايل على املنتجات ينخفض  أين 1930بدأت هذه املرحلة سنة  :مرحلة التوجه البيعي

دراسة وجهة  ة بيع منتجا�ا، من خاللوبدأت املؤسسات تدرك أكثر من السابق بضرورة اهتمامها بعملي

نظرها جتاه املبيعات وذلك جبعلها الوسيلة الرئيسية يف زيادة األرباح وبالتايل أصبحت هذه املرحلة متثل التوجه 

ل على املنتجات ويتعرف إليها من خالل جمهودات قبفاملستهلك يُ . 3البيعي يف نشاطها للتعامل مع األسواق

البيع وأن العالقة بني االقبال على الشراء وهذه اجلهود هي عالقة طردية، أي كلما ازدادت هذه اجلهود ازداد 

الطلب على املنتجات املعروضة للبيع، وبالتايل أصبح جيب على املؤسسة أن متارس ا�هود البيعي والرتوجيي 

  4:ق ذلك الشراء املربح، ومن أبرز خصائص هذه املرحلة مايليالكايف لتحقي

 الرتكيز على القوى البيعية لتصريف املنتجات وحتقيق أقصى حجم ممكن من املبيعات؛ - 

 القيام باحلمالت الرتوجيية إلقناع املستهلكني بشراء املنتجات؛ - 

 .إنتاجهبيع مامت املشرتين حيث الطلب أقل من العرض بالتايل جيب ظهور سوق  - 

                                                           
1 Philip Kotler & Gary Armstrong. Principles of marketing. 14 edition. New jersey: Pearson, 2010, p09. 
2 Loc.cit. 
 

 .28، ص2006 اليازوري، :عمان. معاصرةأسس ومفاهيم : التسويق .امر البكريث 3
 ،2008دار املسرية، : عمان. مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق .الباسط حسونة، مصطفى سعيد الشيخزكريا عزام، عبد  4

 .39ص
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 أدركت العديد من املؤسسات أن الرتويج الواسع مل يعد قادرا  1950يف بداية : مرحلة التوجه التسويقي

على جعل املستهلكني أكثر رغبة يف شراء املنتجات، وعليه وجدت أن اخلطوة األوىل اليت تبدأ �ا هو حتديد 

نتاج أوال وممارسة الضغط الرتوجيي على املنتجات اليت حيتاجها املستهلكون أكثر من القيام بعملية اإل

  .1املستهلك

بيع ما "تعد هذه املرحلة مرحلة حتول جذري يف جمال التسويق، فقد تغري االعتقاد السائد من مفهوم   

، حيث أّدى هذا التحول إىل اإلنطالق من املستهلك وذلك "إنتاج ما ميكن بيعه"إىل مفهوم " ميكن إنتاجه

تبلورت هذه األفكار يف فلسفة من خالل التعرف على حاجياته ورغباته املستقبلية والعمل على تلبيتها، وقد 

ميكن للمؤسسة حتقيق أهدافها " أنه من خالل هذا املفهوم kotlerإدارية مسيت بالتوجه التسويقي، حيث يرى 

  .2"عرب حتديد احلاجات والرغبات لألسواق املستهدفة مقارنة مبنافسيها

مستهلك باعتبار أن املستهلك على هذا األساس فإن هذا التوجه يف واقعه وأهدافه هو موّجه أساسا لل  

ملية التسويقية وحمركها الرئيسي، لذلك أصبح من الصعب فرض املنتجات عليهم كما كانت أصبح حمور الع

تفرضها مفاهيم التسويق السابقة، لذلك كان لزاما على املؤسسات االجتاه اىل تطبيق املفهوم احلديث 

أكرب من تركيزه على دور املنتج أو البائع، فأضحى التعامل مفهوم يركز على دور العميل بشكل  وفه ،ومسايرته

مع العمالء يستند اىل أسس تقتضي وتفرض عدم التشابه يف حاجات العمالء ورغبا�م ماترتب على املؤسسة 

فبدأت األفكار تنطلق حنو تبين وتطوير وابتكار عالقات مع العمالء  3.جهودا تسويقية اضافية ملواجهة ذلك

اعطائهم االهتمام األكرب لتحقيق رضاهم، من خالل الوصول اليهم ودخول أسواق جديدة والعمل تستند اىل 

على فهم عميق حلاجات ورغبات هؤالء العمالء وجعلهم يشعرون أن املنافع اليت حصلو عليها من السلعة أو 

وأصبح هناك إدارة خمتصة لقد أّدى كل ذلك اىل زيادة اإلهتمام بالتسويق . اخلدمة تفوق التكلفة اليت دفعوها

بالتسويق تتوىل كافة األنشطة التسويقية، حيث مل يعد التسويق يبدأ بعد عملية اإلنتاج بل يبدأ قبل وبعد 

  :يوضح اجلوانب األساسية للتوجه التسويقي ومقارنتها مع التوجه البيعي )1- 1(والشكل رقم . العملية االنتاجية

   

                                                           
 .28مرجع سابق، ص. ثامر البكري 1

2 Philip Kotler & Gary Armstrong. Op,Cit., p10. 
 .73، ص2014، دار غيداء للنشر والتوزيع :عمان .التسويق في المنشآت الصغيرة .جليل وآخرونحممد منصور ابو  3
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  التوجه البيعي والتوجه التسويقيمقارنة بين : )1-1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  Inside-outأن التوجه البيعي هو توجه من الداخل إىل اخلارج ) 1- 1(يتضح من خالل الشكل رقم   

حيث يبدأ عمل املؤسسة من املصنع من خالل الرتكيز على املنتجات احلالية وممارسة الكثافة الواسعة يف 

حيث  Outside-inأنشطة البيع والرتويج لتحقيق أرباح؛ أما التوجه التسويقي فهو توجه من اخلارج إىل الداخل 

قوم املؤسسة بتحديد األسواق والرتكيز على حاجات ورغبات املستهلكني مع االعتماد على وسائل التسويق ت

املتكامل اليت من شأ�ا حتقيق التأثري الفاعل على املستهلكني وخلق الطلب على منتجا�ا وبالتايل تستطيع 

  .خالل حجم املبيعاتاملؤسسة حتقيق أرباح من خالل إشباع حاجات املستهلكني وليس فقط من 

 مرحلة التوجه اإلجتماعي للتسويق  

ظهر هذا املفهوم نتيجة لالنتقادات اليت مت يعترب هذا التوجه هو األحدث يف فلسفة إدارة التسويق،   

توجيهها إىل املفهوم التسويقي وكان يف مقدمتها املبالغة يف اإلهتمام باملستهلك وحماولة إرضائه بغض النظر عن 

، فالتسويق االجتماعي يستند على قيام املؤسسات مبسؤوليا�ا اجتاه واآلثار البيئية اليت حتدثها املؤسسةاملشاكل 

حتديد وتبين احتياجات ورغبات الزبائن واهتماما�م يف األسواق املستهدفة، وذلك لنيل رضاهم بشكل أكثر  

فهذا املفهوم يعين أن املؤسسة أثناء قيامها . 1كفاءة وفاعلية من املنافسني، وبطريقة تدعم ا�تمع وحتقق رفاهيته

  . بعملية اإلنتاج جيب أن تأخذ بعني اإلعتبار مصلحة ا�تمع جبانب العمل ملصلحة املستهلكني ورضاهم

تقدمي قيمة مضافة فإن التسويق االجتماعي يتضمن وضع اسرتاتيجية تسويقية تسمح ب kotlerوحسب   

، كما أن املؤسسة اثناء وضعها السرتاتيجيتها ملستهلك وا�تمعمن رفاه اسن حتللعمالء بطريقة حتافظ أو 

                                                           
 .79نفس املرجع، ص 1

أرباح من خالل 

 إرضاء املستهلكني

  أرباح من خالل

 حجم املبيعات  

                                     
املنتجات احلالية                 املصنع البيع والرتويج

 النتائج الوسائل الرتكيز نقطة البداية

 التسويق املتكامل حاجات املستهلك السوق

 التوجه البيعي

 التوجه التسويقي

Source : Philip Kotler & Gary Armstrong. Principles of marketing. 14 edition. New 
jersey: Pearson, 2010, p10. 
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اح، رغبات وحاجات املستهلك، االرب:التسويقية عليها إحداث التوازن بني العناصر الثالثة األساسية التالية

  ):2-1(وهذا ما يوضحه الشكل رقم . 1ا�تمع رفاهية

  عناصر مفهوم التسويق اإلجتماعي:  )2-1(شكل رقم 

 

   

  

  

  

  

  

 

أن املفهوم اإلجتماعي للتسويق يعتمد على خلق نوع من التوازن بني ) 2- 1(يتضح من الشكل رقم 

مصلحة ا�تمع ككل واملستهلكني واملؤسسة، وبتطبيق املؤسسة هلذا التوجه ميكنها حتقيق أهدافها املنصبة حنو 

  .احلفاظ على رفاهية ا�تمع األرباح وإشباع حاجات املستهلكني مع

  تسويقتعريف ال: ثانيا

واليت يقصد �ا " Mercatus"هي كلمة مشتقة من املصطلح الالتيين  Marketingإن كلمة التسويق     

وباللغة " Marché"فس املصطلح يف اللغة الفرنسية والذي فيه اشتقاق من كلمة ن، وقد احتفظ ب2السوق

. أيضا، وعليه فهناك توافق يف أصل الكلمة بني العربية، الفرنسية واالجنليزية أي السوق" Market"االجنليزية 

وطاملا أن مصدر املصطلح هو السوق فمعناه الضيق يدور حوله، وهذه الفكرة منطلق التسويق يف جانبه 

  .العملي والتطبيقي

يوم، وعلى الرغم من أن إن التسويق ميدان ذو هندسة متغرية يتغري ويتطور باستمرار منذ نشأته اىل ال    

اب والباحثني لديهم أفكار ومفاهيم معينة عن التسويق، إال أن هناك اختالفا كبريا بني هته األفكار الكتّ 

واملفاهيم، قد يرجع سبب هذا االختالف إىل الفرتة الزمنية اليت قدمت فيها تلك التعاريف أو اختالف 

                                                           
1 Philip Kotler, Gary Armstrong. Op.Cit., p.11. 

 .22، ص2013دار الصفاء للنشر والتوزيع،  :عمان .1ط. إدارة التسويق .لنسورإياد عبد الفتاح ا 2

  المؤسسة

 )األرباح(

  المستهلكين

  )إشباع حاجا�م(

  المجتمع

 )رفاهية إجتماعية( 

مفهوم التسويق 

 االجتماعي

Source : Philip Kotler & Gary Armstrong, Principles of marketing, 14 edition, 
Pearson, New jersey, 2010, p.11. 
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إتفاق على تعريف واحد للتسويق، بل وضعت عدة تعاريف حيث مل يكن هناك . وجهات النظر الفلسفية إليه

  :عكست األبعاد املختلفة للتسويق، ومن بني هذه التعاريف مايلي

عرفت مجعية التسويق األمريكية  -
AMA القيام مبختلف النشاطات "على أنه  1960 امالتسويق ع

إال أن هذا التعريف  1"أو استعماهلا الالزمة لتدفق السلع واخلدمات من مصادر انتاجها اىل أسواق استهالكها

متعلقة برتكيزه على عملية النقل املادي للسلع من مراكز االنتاج اىل مراكز كثرية وجهت له انتقادات  

االستهالك وإمهاله اجلوانب السلوكية للمستهلك ولألنشطة املتعددة اليت يقوم �ا رجال التسويق كبحوث 

، حيث 1985دت مجعية التسويق األمريكية تعريف التسويق مرة أخرى سنة لذا أعا. التسويق والتسعري وغريها

عملية ختطيط وتنفيذ املفاهيم املتعلقة بتسعري، ترويج وتوزيع األفكار، السلع واخلدمات الالزمة "عرفته على أنه 

يف أضاف وهذا التعر . 2"خللق عملية التبادل اليت تؤدي إىل اشباع حاجات األفراد وحتقيق أهداف املؤسسة

إال أن هذا التعريف وجهت . مزايا عديدة للمزيج التسويقي أمهها األنشطة التسويقية املعروفة باملزيج التسويقي

. بعض االنتقادات نظرا إلمهاله جانب العمالء، ذلك أن هدف التسويق هو ربط املؤسسة بعمالئهاكذلك له  

عاما تعريفا للتسويق ركزت من خالله على قيمة العمالء وإدارة العالقة معهم  20فعادت وقدمت اجلمعية بعد 

التسويق هو تلك الوظيفة التنظيمية وجمموعة العمليات : " مايليك، حيث جاء يف التعريف  2004وذلك عام 

ملؤسسة اليت �دف إىل خلق التواصل وتقدمي قيمة للعمالء وإدارة العالقة معهم بالشكل الذي حيقق أهداف ا

 .3"وأصحاب املصلحة

عملية إجتماعية إدارية تسمح لألفراد واملؤسسات "فقد عرف التسويق بأنه  Philip Kotlerأما  -

ويف سياق ضيق خاص باملؤسسة، التسويق . من خلق القيمة وتبادهلا مع اآلخرين للحصول على ما حيتاجونه

 .4"هوم القيمةيتضمن بناء عالقات تبادل مرحبة مع العمالء مبنية على مف

 5"جمموعة املوارد املتاحة يف املؤسسة لبيع منتجا�ا إىل عمالئها" بأنه  التسويق ّرفكما عُ  -

الرغبة يف إرضاء حاجات العمالء، حيث جيب أن تعترب املؤسسة  هو لتسويقا"ويف تعريف آخر  -

 6"بأكملها هيئة �دف إىل إرضاء املستهلكني

                                                           
  AMA : American Market Association 
1 Gregory T. Gundlach. The American Marketing Association’s 2004 Definition of Marketing: the Role 
and Responsibility of Marketing in Society. American Marketing Association, 2007,Vol 26, p243. 
2
 Ibid, p 244. 

3 Loc.,Cit. 
4 Philip Kotler & Gary Armstrong. Op.Cit., p05. 
5 Denis Lindon & Frédéric Jallat. Le marketing. 5 édition. Paris : Dunod, 2005, p3. 
6 Ibid, p 02. 
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نظام كلي ألنشطة منظمة األعمال، يصمم بغرض ختطيط "ف التسويق كذلك بأنه رّ عُ كما  -

 1"وتسعري وترويج وتوزيع سلع وخدمات تشبع حاجات ورغبات املستهلكني احلاليني واملرتقبني

  :من مجلة هته التعاريف املطروحة للتسويق ميكن أن نستخلص مايلي

والرغبات ينتج عنها اجات أن احلاجات والرغبات متثل نقطة بداية النشاط التسويقي، ووجود هذه احل -

 ج؛و أو املنت مفهوم السلعة

 أن هدف املؤسسة ليس فقط انتاج السلع واخلدمات، بل ارضاء وتلبية حاجات ورغبات املستهلكني؛ -

للمنتج، التسعري، الرتويج التسويق يتضمن عدد من األنشطة التسويقية الرئيسية املتمثلة يف التخطيط  -

 يج التسويقي؛رف باملز عْ يع واليت تُـ والتوز 

التسويق يساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، من خالل حتقيق األرباح من جهة،  -

  .وإرضاء العمالء من جهة أخرى

  أهمية التسويق: ثالثا

إن أمهية التسويق تربز من خالل تطور مكانة وظيفة التسويق داخل املؤسسات على اختالف 

ؤسسة، نظرا للدور التأثريي اهلام الذي يلعبه كمحدد لنجاح امل أمهيته كذلك أحجامها وطبيعة نشاطها، وتربز

م، وسنوضح بشكل عا تمعا�و  مستهلكلفقط بل ل ؤسسةلمل يسفالتسويق يعترب إسرتاتيجية مهمة جدا ل

  :ذلك من خالل مايلي

 لتاليةتربز أمهية التسويق بالنسبة للمؤسسة يف النقاط ا: أهمية التسويق بالنسبة للمؤسسة:  

إن املؤسسة ال تستطيع مقاومة ظروف املنافسة ومواكبة التطورات احلاصلة يف أذواق املستهلكني  -

واألسواق إال عن طريق حياز�ا إلدارة تسويقية فعالة، هذه األخرية تعترب حلقة الوصل والربط بني املؤسسة 

ى املعلومات اخلاصة بالسوق إليصاهلا إىل وا�تمع؛ وذلك باعتبارها اإلدارة اليت ميكن من خالهلا احلصول عل

  ؛2إدارة االنتاج �دف تصميم وانتاج السلعة املتوافقة مع حاجات ورغبات املستهلك

يساعد التسويق املؤسسة على اختيار قنوات التوزيع املناسبة لتسليم املنتجات للمستهلكني بأقل  -

 ،3التكاليف وبأسعار معقولة

                                                           
 .28.، صمرجع سابق .الباسط حسونة، مصطفى سعيد الشيخ زكريا عزام، عبد 1
 .36.مرجع سابق، ص. ثامر البكري 2

3 Ashok jain. Principles of marketing. New delhi : V.K entreprises, 2009, p 30. 
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السوق، مما يضمن معرفة كل املعلومات عن املستهلك لتصبح املؤسسة يوفر للمؤسسة أحباث بشأن  -

 قادرة على تلبية احتياجاته من خالل حتسني وتطوير ما تقدمه من منتجات؛

املؤسسة على زيادة أرباحها، من خالل خلق الطلب على منتجا�ا عن طريق أنشطة يساعد التسويق  -

 ؛1ف البيع والتوزيعاالعالن والرتويج، باإلضافة إىل ختفيض تكالي

توسعها واستمرار يؤدي جناح النشاط التسويقي يف املؤسسة إىل حتسني وتعزيز كفائتها االنتاجية وبالتايل  -

 بقائها يف السوق؛

غزو األسواق الدولية من خالل اكتشاف الفرص التسويقية يف هذه األسواق، باإلضافة اىل مواجهة  -

 ؛2سواق احملليةاملنافسة مع الشركات األجنبية داخل األ

خلق عدد من املنافع كاملنفعة املكانية عن طريق النقل، واملنفعة الزمانية عن طريق التخزين ومنفعة احليازة  -

 .3اليت متثل نقل حيازة السلع من املؤسسة للمستهلك مبقابل مادي معني

 فيمايليتتجلى أمهية التسويق بالنسبة للمستهلك : أهمية التسويق بالنسبة للمستهلك:  

يقوم التسويق بتعريف املستهلكني باملنتجات املتوفرة واملطروحة يف السوق، وهو �ذا يؤدي دورا كبريا  -

يف توجيه وترشيد سلوك املستهلكني جتاه السلع واخلدمات املختلفة، حبيث يتم توجيه القوة الشرائية لدى 

 ؛4اج واالستهالكاألفراد يف االجتاهات السليمة اليت حتقق التوازن بني االنت

زيادة الوعي االستهالكي، حيث أصبح من حق املستهلك على املؤسسة احلصول منها على معلومات  -

 دقيقة وموثقة تساعده يف اختاذ قرارات الشراء الصائبة؛

يساهم التسويق يف رفع املستوى املعيشي لألفراد، من خالل عرض كم هائل من املنتجات مع حرية  -

 ؛5يف اإلختيار

د التسويق على معرفة حاجات ورغبات املستهلكني، وبالتايل انتاج منتجات حبسب حاجات يساع -

 ؛6وأذواق املستهلكني مما يزيد من رضا املستهلكني

ها من يساعد التسويق على وضع مركز معني للمؤسسة يف ذهن املستهلك مييزها به عن غري  -

 .املؤسسات
                                                           

1 Ashok jain.Op.Cit., p 30. 
 .32.مرجع سابق، ص. إياد عبد الفتاح النسور 2
 .31نفس املرجع، ص  3
 .28، ص2009اليازوري، : عمان. مبادئ التسويق الحديث. محيد الطائي، بشري العالق 4

5 ashok jain. Op. Cit., p31. 
6 Ibid, p30. 
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  كمتطلب لدمج البيئة في المؤسسة  المسؤولية األخالقية للتسويق: المطلب الثاني

يعد موضوع األخالقيات من املواضيع اهلامة يف جمال اإلدارة بشكل عام ويف جمال التسويق بشكل 

خاص، ويّعد املفهوم األخالقي للتسويق امتدادًا للمفهوم االجتماعي، لكنه أحدث منه وأمشل، حيث يركز 

ألخالقية للتسويق كممارسة وتطبيق، إضافة إىل سلوكيات على اجلوانب املختلفة للمسؤولية االجتماعية وا

وم التوجه األخالقي يف التسويق نتيجة وقد برز اإلهتمام مبفه. 1وأخالقيات القائمني على العملية التسويقية

لكثري من املؤسسات عن مبادئ وأسس ممارسات التسويق إضافة اىل ظهور مجاعات الضغط والتأثري ابتعاد ا

يف  على مدى التزام املؤسسات باملبادئ واملعايري األخالقية تلعبه يف ا�تمع، فهذا املفهوم يؤكدالذي أصبحت 

والسلوك االخالقي يف اطار منهج يتجاوب  البيئة من لذا يتطلب من املؤسسات أن ال جتعل .عمليات التسويق

ومكون مهم يف اسرتاتيجية مع القضايا املطروحة كردة فعل، بل يفرتض ان تكون االخالق قاعدة اساسية 

 .املؤسسة واختاذ قرارا�ا

  أخالقيات التسويق تعريف: أوال

أصبح مفهوم األخالق يشكل حيزا كبريا يف جدول أعمال املؤسسات مهما كان شكلها القانوين أو 

االنتاجية  ئها ألنشطتهاابعض املؤسسات أثناء أدنظرا للممارسات الألخالقية لذلك لقطاع الذي تنتمي إليه، و ا

بناء اعتبارات اجتماعية وأخالقية أثناء ممارسة النشاط التسويقي، باعتبار من الضروري أصبح لذا ، والتسويقية

أن تطبيقها يعمل على احلد من املمارسات غري األخالقية يف التسويق، وقبل التطرق لبعض هذه املمارسات، 

  :ميكن اجيازها فيمايلي واليت التعاريف ألخالقيات التسويق سيتم تقدمي بعض

املبادئ والقيم األساسية اليت حتكم األعمال املتعلقة بالرتويج "تعرف أخالقيات التسويق على أ�ا  -

 .2"للمنتجات أو اخلدمات املقدمة للعمالء

 قيم من حيملونه مما املسوقني وتصرفات سلوك حتكم اليت املعايري من جمموعة"ويف تعريف آخر هي  -

 هو ا�تمع ويكون صحيح غري أو صحيح التسويقي سلوكهم يكون أن باجتاه أخالقية ومعتقدات

 3"ؤسسةامل قبل من املؤداة التسويقية األنشطة تلك سالمة لىع مكَ احلَ 

                                                           
 .44، ص2009دار املسرية، : عمان. التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق .زكرياء أمحد عزام، عبد الباسط حسونة ومصطفى سعيد الشيخ 1

2 Krishna Rajan. Marketing Ethics. International Journal of Management and Applied Science, 2016, 
November, Volume 2, Issue 11, p194. 

جملة كلية بغداد للعلوم . التجارية إعالناتها وفاعلية التسويق ألخالقيات الشركات تبني بين العالقة تقييم .اهلنداوي الكرمي عبد ونس 3

 .76، ص25، العدد 2010االقتصادية اجلامعة، 
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  1"جمموعة املبادئ واملعايري اليت حتدد السلوك املقبول يف السوق"كما عّرفت كذلك على أ�ا  -

من مجلة التعاريف السابقة ميكن النظر ألخالقيات التسويق على أ�ا جمموعة املبادئ واملعايري اليت جيب اتباعها 

لذا يفرتض على املؤسسات اإللتزام باإلعتبارات . اليت توجه القرارات والنشاطات التسويقيةو يف عملية التسويق 

ألن احنرافها يؤدي اىل تعطيل العملية قدمها للزبائن؛ األخالقية عند تعاملها مع املنتجات واخلدمات اليت ت

  :ميكن ذكر مايلي املشاكل األخالقية يف التسويقأهم ومن . التبادلية وفقدان ثقة الزبائن وعدم رضاهم

يلعب اإلعالن دورا مهما يف تسويق سلع املؤسسة فتحرص على : التضليل والغش في اإلعالن -

جيذب املستهلكني وخيلق الطلب على منتجا�ا، حيث توفر كل تصميم الرسالة اإلعالنية بشكل 

املعلومات الالزمة عن السلع واخلدمات وحتاول الرتكيز على املنافع اليت حيصل عليها املستهلك عند 

استخدام املنتج، وكلما وصلت الرسالة بشكل جّيد للمستهلكني زادت معدالت الطلب وتكررت 

عاملية اليت �دف اىل كسب مواقع جّيدة يف السوق متكنها من زيادة عملية الشراء، فنجد الشركات ال

حجم مبيعا�ا قد خصصت ميزانيات ضخمة لإلعالن وتصميم الرسالة اإلعالنية املناسبة لبناء عالقة 

إال إن انفتاح السوق واشتداد املنافسة السعرية بني املؤسسات أّدى . 2طويلة األمد مع العمالء

اعتماد وسائل وطرق غري أخالقية هدفها تنمية الطلب على منتجا�ا وزيادة أرباحها بالعديد منها اىل 

ومن أهم هذه الوسائل اإلعالنات املضللة واملنافية لألخالقيات التسويقية؛ حيث تعرض مواصفات ال 

تعرب عن حقيقة املنتج فال يؤدي األغراض املطلوبة منه عند االستخدام، كما أن شروط االتفاق 

اءات التعاقد فيها خمالفة ملا ذكر يف اإلعالن كتقدمي عروض خاصة ومغرية بسبب اخنفاض واجر 

مستوى اجلودة أو الرتويج ملنتج أو خدمة غري واضحة البيانات وغري دقيقة، وذلك من أجل تشجيع 

 .املستهلك على الشراء بناء على تلك املعلومات

أخالقية أل�ا تعترب مبثابة سرقة للصفات املمّيزة تعترب هذه العملية ممارسة غري : تقليد المنتجات -

واجلّيدة للمنَتج مث القيام بتقليد هذه املميزات دون علم املؤسسة األصلية املنِتجة للمنَتج واليت عادة 

 .تكون منتجا�ا معروفة وهلا حصة سوقية معتربة

تهاج أساليب خمادعة وغري تلجأ العديد من املؤسسات اىل ان: الممارسات التسعيرية غير األخالقية -

أخالقية يف حتديد أسعار منتجا�ا كاستخدام سياسة ختفيض األسعار �دف الضرر ببعض املؤسسات 

                                                           
1 Linda Ferrell. Marketing Ethics. disponible sur : 
<https://college.cengage.com/business/modules/marktngethics.pdf> (consulté le 02-03-2014).  

 .381، ص08، جوان، العدد 2015، جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية. اإلشهار والمسؤولية األخالقية. صاحل خويلدات 2
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ج للرفع من سعره الظروف املومسية أو احتكار املنتاملنافسة أو التالعب بأسعار املنتجات ذات العالقة ب

  . أو التواطؤ مع املنافسني من أجل حتديد األسعار

  مدونة أخالقيات التسويق للجمعية األمريكية للتسويق: ياثان

 غري أخالقية ينعكس بنتائجاملقدمة من قبل املؤسسة على أن األنشطة التسويقية  الزبائنإن حكم 

أهدافها واسرتاتيجيا�ا والذي يفقدها ملعدالت كبرية من املبيعات باإلضافة  سلبية على قدرة املؤسسة يف حتقيق

التعامل معها مستقبال، بالتايل جيب على املؤسسة االلتزام مبمارسة املبادئ األخالقية ىل رفض املستهلكني إ

قامت مجعية التسويق األمريكية وضمن هذا اإلطار . التسويقي اليت تعزز ثقة املستهلكاألساسية يف النشاط 

AMA تعامل األخالقي التسويقي للمؤسسات بوضع جمموعة من املعايري والقيم اليت تعترب كمرشد ودليل لل

  :ومبثابة معايري تستخدم لتقييم السلوك التسويقي هلا، حيث تتمثل هذه املعايري والقيم يف

  :1وتشتمل على :المعايير األخالقية -1

دم عليها قْ اإللتزام جبميع القوانني واللوائح املعمول �ا وجتسيد املعايري األخالقية يف اخليارات اليت تُـ  -

 املؤسسة؛

تشجيع وتعزيز الثقة يف النظام التسويقي من خالل املسامهة يف فعالية عملية التبادل بتجنب التضليل  -

 واخلداع يف تصميم املنتجات، تسعريها، الرتويج هلا وتوزيعها؛

 هذه القيم .بناء العالقات وتعزيز ثقة املستهلك يف نزاهة التسويقاليت تساعد يف  تبين القيم األخالقية -

 .الصدق واملسؤولية واإلنصاف واالحرتام والشفافية واملواطنة تتمثل يف األساسية

  :2وتتمثل يف :القيم األخالقية -2

جيب أن يكون التعامل مع العمالء واألطراف ذات املصلحة صادقا وبعيدا عن كل أساليب  :الصدق -

  .الغش والتضليل

 .واسرتاتيجيا�ا التسويقيةرا�ا قبول املؤسسة بنتائج قرا :المسؤولية -

اجياد موازنة بني حاجات املشرتين واهتمامات البائعني كتقدمي منتجات بأسلوب واضح  :العدالة -

 .خالل عملية البيع واإلعالن ما يعين جتنب الرتويج املضلل والكاذب

 .املوجهة للزبائن االتصاالت يف: الشفافية -

                                                           
1 Philip Kotler, Gary Armstrong. Op.Cit., pp.606-607. 
2 Krishna Raja. Op,Cit., p.195. 
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وتعين اإللتزام باملسؤوليات االقتصادية، القانونية، االنسانية وا�تمعية اليت ختدم كافة  :المواطنة -

  .األطراف ذات املصلحة

  أخالقيات المزيج التسويقي: ثالثا

املزيج التسويقي هو جمموعة أدوات التسويق التكتيكية املتمثلة يف املنَتج، السعر، الرتويج والتوزيع واليت 

املزيج التسويقي ف. 1على مزجها مع بعضها لتحقيق االستجابة اليت ترغبها يف السوق املستهدفتعمل املؤسسة 

عناصر تتمثل يف املنتج، السعر، الرتويج والتوزيع ، واملؤسسة جيب عليها مراعاة بعض املعايري  4من يتكون 

  :واملبادئ األخالقية يف مزجيها التسويقي وفيمايلي أمهها

  :مايلياليت جيب على املؤسسة مراعا�ا يف منتجا�ا من أهم األخالقيات : علقة بالمنتجاألخالقيات المت -أ

نقطة البداية املتعلقة باألخالق يف املزيج التسويقي تتعلق بسالمة وأمن املنتج ف أمن وسالمة املنتجات، -

يعات عكسية على أرباح ومبواليت تعترب مسؤولية أخالقية أساسية وأي خلل فيها يؤثر بصورة 

 .املؤسسة

فباالضافة اىل دورها يف احملافظة على املنَتج من التلف أو الكسر، أصبح الغالف أو : التعبئة والتغليف -

فهو يساعد " رجل البيع الصامت"العبوة يلعب دورا بارزا يف الرتويج للمنَتج فهناك من يطلق عليه 

ثري من املعلومات املتعلقة مبحتويا�ا املستهلك على التعرف على السلعة بسهولة وبسرعة ويزوده بالك

لذا فاجلانب األخالقي . ووز�ا وتاريخ االنتاج وانتهاء الصالحية باالضافة اىل معلومات أخرى كثرية

الذي جيب على املؤسسة مراعاته يف العبوة والغالف تتحدد يف البيانات املوضوعة اليت قد تستخدم 

حملتويات املنَتج، أو عدم األمان يف العبوة اليت قد تكون لالشارة اىل صورة أو جوانب غري حقيقية 

خطرة ويصعب السيطرة على حمتويا�ا أو املخاطر البيئية السلبية اليت ترتتب على العبوة بعد االنتهاء 

 .من استخدامها

أثر كبري يعترب السعر العنصر املولد للربح من عناصر املزيج التسويقي وله : األخالقيات المتعلقة بالسعر -ب

ومن أهم األخالقيات . على رحبية وعائدات املؤسسة، كما يستخدمه املستهلكون لتحديد نوعية املنتجات

  :املتعلقة بالسعر مايلي

  .جيب أن يكون السعر عادل ومكافئ للمنفعة اليت حيصل عليها املستهلك -

                                                           
1 Philip Kotler, Gary Armstrong. Op.Cit., p 51. 
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ندما تواجه أحد مع املوزعني أو املستهلكني، فبعض املؤسسات ع اإلجبارعدم استخدام سياسة  -

منتجا�ا الكساد ويعزف املوزعون على شرائها، تقوم املؤسسة باجبار املوزع على قبول كمية من تلك 

 .1املنتجات مقابل قبوهلا ببيعه منتجا�ا األخرى الرائجة يف السوق

 االبتعاد عن سياسة احتكار املنتوج �دف التالعب باألسعار، بالتايل تتمكن من التحكم يف كمية -

 .العرض من املنتوج ويف حتديد سعره

إعالم املؤسسة للمستهلكني بأي تغيري حيصل يف سعر املواد األولية واليت جعلت أسعار منتجا�ا  -

إال أن أغلب املؤسسات يف هذه احلالة تقوم بتغيري وزن املواد األولية الداخلة يف انتاج السلعة . ترتفع

احملافظة على األسعار املعتادة، وبالتايل يعترب املستهلكني  أو استخدام مواد أولية أقل جودة من أجل

 .2هذا التصرف كنوع من الغش واالحتيال

جتنب تذبذب سعر نفس املنتوج، فهذه السياسة تضعف ثقة املستهلكني باملؤسسة وتعترب أن الزيادات  -

 .يف السعر غري مربرة

ئف التسويقية احليوية، فهو تلك العملية اليت يتم يعد التوزيع من الوظا: األخالقيات المتعلقة بالتوزيع -ج

من خالهلا جعل املنتوج أو اخلدمة متوفرة يف املكان بالكمية املناسبة وعندما يرغب املستهلك �ا، أما القناة 

التوزيعية فهي جمموعة من املؤسسات أو األشخاص الذين يشاركوا يف تدفق املنتجات من املنِتج اىل املستهلك 

ومن أجل تلبية احتياجات ورغبات املستهلك فإن األهداف املختلفة يف قنوات التوزيع البد أن . النهائي

  :تكتمل، ويرتبط التوزيع األخالقي بـ

قدرة املؤسسة على خدمة مستهلكيها وايصال السلع بالكميات املناسبة ويف الوقت املناسب وعدم  -

 .3ارتفاع أسعارها حتميل تكاليف النقل اىل تكاليف السلع مما يؤدي اىل

إلتزام الوكيل بالعقد املربم بينه وبني املؤسسة خاصة فيما يتعلق بالسعر، هامش الربح، احلد األدىن  -

 .لكمية التوزيع يف املنطقة اجلغرافية احملددة له خالل فرتة زمنية معينة

املوزعني وغري املتفق ضرورة رقابة املؤسسة ألسعارها يف األسواق لتفادي الزيادة السعرية اليت يضيفها  -

 .عليها مع املؤسسة واليت قد يؤثر سلبا على املؤسسة وعلى املستهلك

                                                           
ماجيستري يف علوم ادارة . ماجيستريرسالة . دراسة السلوك الشرائي للمستهلك في إطار أخالقيات التسويق .حممد عبدل كرمي زنكنة 1

 .30، ص2009جامعة السليمانية،  :العراق. األعمال

 .31نفس املرجع، ص 2
 .380مرجع سابق، ص .صاحل خويلدات 3
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 ،يعد الرتويج وسيلة اتصال فعالة بني املؤسسة وسوقها املستهدف: األخالقيات المرتبطة بالترويج -د

 .املعروضة من قبل املؤسسةارة إهتمامهم وانتباههم حول املنتجات واخلدمات فاهلدف منه هو إعالم الزبائن وإث

ومن القضايا األخالقية ذات العالقة . وقد ازدادت أمهيته يف الوقت احلايل الزدياد حدة املنافسة بني املؤسسات

  1:بالرتويج مايلي

طي صورة صادقة عن مصداقية املعلومات املقدمة للمستهلك ضمن النشاط الرتوجيي واليت جيب أن تع -

 ؛منتجات املؤسسة

 قيات العمل املعتمدة يف املؤسسة؛رجال البيع بأخالالتزام  -

اختيار األسلوب املناسب لعرض الرسالة اإلعالنية حبيث تتالئم مع عادات وتقاليد ا�تمع وحتديد  -

 .التوقيت املناسب هلا

باهتمامها بنشر املعلومات  تبادل اآلراء وحتليل اإلجتاهات للرأي العام من خالل العالقات العامة -

اجهة و براجمها التفاعلية مع ا�تمع بشكل موضوعي مستِند اىل قواعد أخالقية يف التعامل وم وختطيط

 .احلمالت السلبية اجتاهها

  التسويق بالبيئة الطبيعية اهتمام مبررات: المطلب الثالث

شهدت العقود الثالثة املاضية اهتماما واضحا من قبل الباحثني والعلماء بالبيئة يف خمتلف ا�االت 

وعلى مستوى العامل ككل،وذلك بسبب ما آلت إليه البيئة من تدهور كارتفاع درجة حرارة األرض، األمطار 

تفاقم حدة هذه املشاكل  ، إال أنه ما زاد يف...احلمضية، تقلص املساحات اخلضراء، ثقب طبقة األزون

ضعف الوعي البيئي لدى العديد من املؤسسات سواء أثناء قيامها بالعملية االنتاجية أو عند تسويق منتجا�ا، 

 إشباع طريق عن الرحبية حتقيق هدفبالتايل ال ميكن للمؤسسة أن تعزل نفسها عن مشاكل البيئة فبجانب 

ما أصبح  ،اإلشباع هذا لتحقيق تستعمل اليت باملوارد االهتمام من هلا البد املستهلك ورغبات حاجات

، ويف هذا يستوجب على املؤسسات إعادة النظر يف مسؤوليتها اإلجتماعية واألخالقية يف ممارسا�ا التسويقية

أنه جيب على املسوقني أن يكونوا واعني ومدركني للتهديدات والفرص املوجودة يف البيئة الصدد هناك من يرى 

تناقص املواد األولية، ارتفاع تكلفة الطاقة، ارتفاع مستوى : هيالطبيعية واملرافقة ألربع توجهات أساسية 

   .2التلوث وتغري دور احلكومات

                                                           
 .35مرجع سابق، ص. حممد عبدل كرمي زنكنة 1

 .42، ص2014، مكتبة ا�تمع العريب للنشر والتوزيع :عمان .الطبعة األوىل. فلسفة التسويق األخضر. مصطفى يوسف كايف 2
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  تناقص الموارد الطبيعية: أوال

تزايد اهتمام معظم الدول حاليا بدراسة كيفية احلفاظ على املوارد الطبيعية،حيث بقدر ما يتاح هلا من   

موارد يتحدد مستوى رفاهيتها االقتصادية، فضال عن أن فقر وغىن الدول يف الوقت احلاضر ال يقاس فقط مبا 

وتنقسم املوارد الطبيعية إىل نوعني، موارد طبيعية . يف حوز�ا من موارد امنا أيضا بقدر�ا على استغالهلا بكفاءة

  :متجددة وأخرى غري متجددة

املوارد اليت تتجدد طبيعيا أو تلقائيا خالل فرتة زمنية معينة مثل املياه، هي تلك : املوارد املتجددة -

وميكن أن منيز بني نوعني من املوارد املتجددة، أوهلا املوارد ...األشجار والغابات، مصايد األمساك

ثانيها  .املتجددة اليت ال يتوقف جتددها على معدل استهالك الفرد هلا أو السحب منها كاهلواء مثال

املوارد املتجددة اليت يتوقف جتددها على معدل استهالك الفرد هلا؛ وحىت تكون هذه املوارد متجددة 

من الضروري أن يكون معدل استهالك االنسان هلا مساوي أو أقل من معدل تزايدها وجتددها، 

ه إذا فاق يوانات، الطيور واألمساك، ألندها ثابت عرب الزمن كاألشجار، احلحبيث يتزايد أو يظل رصي

أو تزايدها فسوف يتناقص رصيد هذه املوارد مبرور الزمن  معدل استهالك االنسان عن معدل جتددها

 .حىت تستنفذ األمر الذي يعرضها لإلنقراض

هي تلك املوارد اليت تتناقص مع زيادة االستخدام منها، ومن أمثلتها املعادن، : املوارد غري املتجددة -

يف الطبيعة يف صورة خمزون متناقص يف باطن األرض لذا توجد حدود على  البرتول والغاز، فهي توجد

معدل استهالك االنسان هلا، ألن استهالك أي وحدة من هذا النوع يعين فناءها بعد فرتة معينة، 

 .حوب منهفالرصيد من هذه املوارد غري متجدد ويتناقص بقدار املس

لذا جيب اجراء نوع من التوازن بني املوجود من هذه املوارد يف الطبيعة وبني معدالت استهالكها وذلك  

لذا . �دف ابقاء جزء منها لألجيال القادمة حىت تستطيع أن حتقق معدالت تنمية ومستويات معيشية معقولة

لية البحث والتطوير إلجياد موارد ونتيجة لتناقص املوارد أصبحت العديد من املؤسسات تركز جهودها على عم

  .بديلة تساهم يف تقليل استنزاف املوارد الطبيعية

  ارتفاع تكلفة الطاقة: ثانيا

تعترب الطاقة أحد املقومات الرئيسية يف عملية التطور االقتصادي، لذا فإن الندرة يف موارد الطاقة 

أحد أهم موارد الطاقة احملدودة غري القابلة  النفط وارتفاع تكلفتها يسبب مشاكل جسيمة؛ ويف هذا الصدد يعد

للتجديد ويعد أحد األسباب األساسية للعديد من املشاكل االقتصادية والسياسية يف العامل، بسبب الطلب 
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ما جيعله دائما عرضة للتقلبات اخلطرية يف  ،1الكبري عليه وشيوع استعماله يف خمتلف القطاعات وحمدوديته

كل كبري على أداء املؤسسات من خالل الضغط الذي حيدثه على التكاليف والذي أسعاره؛ والذي يؤثر بش

يؤدي �ا إىل الرفع يف أسعار منتجا�ا، لذلك فقد توجهت العديد من املؤسسات يف الوقت احلاضر حنو 

لذا فالتقلبات يف أسعار الطاقة . البحث عن مصادر بديلة مناسبة من حيث السعر وأقل ضررا على البيئة

تصاعد األصوات املطالبة باحلفاظ على البيئة خلق فرصة لتسويق املنتجات الكفؤة يف استخدام الطاقة النظيفة و 

  .2واالبتكارات األخرى احلساسة للبيئة واليت تسمى بالتكنولوجيا النظيفة

  تزايد حدة وأضرار التلوث البيـئي: ثالثا

ظاهرة بيئية من الظواهر اليت أخذت قسطا كبريا من اهتمام حكومات دول العامل  التلوث البيئييعترب   

 تأخذ بدأت اليت البيئية املّلحة منذ النصف الثاين من القرن العشرين، وتعترب مشكلة التلوث أحد أهم املشاكل

 اهلائل الصناعي سعوالتو  وروباأ يف الثورة الصناعية بعد خصوصا خطرية، واجتماعية واقتصادية بيئية أبعادا

 التنوع يف متمثلة خطرية اجتاهات األخرية اآلونة يف أخذت الصناعاتحيث  ، احلديثة بالتكنولوجيا واملدعوم

 إىل عادة يؤدي خطري تلوث األحيان من كثري يف يصاحبها واليت املعقدة بعض الصناعات وظهور الكبري

  :فيما يلياملشاكل البيئية  ، وميكن حصر أهمالعاملية البيئة تنظيم على والقضاء احليوي تدهور احمليط

يصبح اهلواء ملوثا إذا حدث أي تغيري يف تركيبته الطبيعية أو زادت تراكيز بعض الغازات  :تلوث الهواء.1

، COأول اكسيد الكربون و  اكسيد النيرتوجني، (SO2)ثاين اكسيد الكربيتكغاز   بكميات ولفرتات طويلة

ل أكثر الغازات تلويثا للهواء واألكثر تأثريا على صحة االنسان، حيث أصبحت تقلّ  الغازاتهذه تعترب و

يؤدي إرتفاع تراكيز هته الغازات يف اجلو أيضا إىل العديد من املشاكل كما وبشكل كبري من جودة احلياة،  

يف  هذه املشاكل البيئية همالبيئية املتعلقة بتغري املناخ واليت تؤدي إىل إحلاق آثار إقتصادية كبرية، وميكن حصر أ

  : مايلي

أو ما تعرف بظاهرة االحتباس احلراري، واليت أصبحت تشكل قلقا حقيقيا : إرتفاع درجة حرارة االرض  -  أ

على كافة النطاق العاملي، حيث أكد العلماء أن الزيادة املستمرة يف غازات أكسيد النرتوجني والكربيت 

اليت يرتتب عنها تعرض األجزاء و  سرعة التغريات املناخية يف العامل وامليثان والكلورفلور ستؤدي إىل ازدياد

وارتفاع منسوب املياه واحمليطات مما قد يسبب غرق أجزاء من  اجلليدية يف القطب الشمايل إىل اإل�يار
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 ، انتشار ظاهرة التصحر واجلفاف اليت تؤدي اىل تعرض العديد من األراضي الزراعية للتعريةالسواحل واجلزر

وتصبح مناطق غري صاحلة للزراعة ، باالضافة إىل زيادة حرائق الغابات وتدمري جزء هائل من الثروة اخلشبية 

  .واحليوانية 

 SO2زيادة تركيز ثاين اكسيد الكربيت إىل  يعود سبب تكوين هذه األمطار :تساقط األمطار الحمضية  -  ب

رة هذه األمطار املدمرة لعناصر البيئة إال منذ ، ومل يتنبه العامل إىل خطو يف اجلو NOxوأكسيد النرتوجني 

تدمري الثروة السمكية يف العديد من الكثري من األضرار البيئية كاىل  هذه األمطار تؤدي سنوات قليلة، حيث

يؤثر سلبا على اإلنتاج العاملي من احملاصيل  والذيالبحريات، تدمري احملاصيل الزراعية على مستوى العامل 

 .على اإلنتاج العاملي من الغذاء بالتايل التأثري السليبيسية و الزراعية الرئ

تعترب طبقة األزون الغالف احلامي للكرة األرضية من األشعة فوق البنفسجية، إال  :تآكل طبقة األوزون  -  ج

الذي يعترب أخطر  CFCخاصة غاز كلورفلور الكربون نبعثة املوائية اهللوثات أن االرتفاع التدرجيي يف امل

تسرب األشعة فوق البنفسجية الضارة إىل  وبالتايل هذه الطبقة، أدى إىل بداية تدمري وتآكلامللوثات 

وهذه األشعة هلا خطورة كبرية على صحة اإلنسان، وهذا ما يزيد من التكاليف اليت يتحملها ا�تمع  ،األرض

 .ةينتيجة إخنفاض إنتاجية العمال وتكاليف الرعاية الصح

فهو املادة الوحيدة اليت تتواجد يف ثالث يعد املاء ذلك املورد احليوي لكافة أشكال احلياة، : تلوث المياه .2

عند درجات احلرارة والضغوط العادية للكرة األرضية وهذه اخلواص  - صلبة، سائلة، غازية–حاالت فيزيائية 

؛ فأي تغيري يطرأ على العناصر الداخلة يف تركيبتها 1حياةالفيزيائية الفريدة هي اليت تضفي على املياه أمهيتها لل

جيعل من هذه املياه أقل صالحية لإلستعماالت الطبيعية، كتلوثها باملواد البرتولية و املواد املشعة و املعادن 

وعلى ما حادا للكائنات احلية باإلضافة إىل التأثري السليب على الثروة السمكية الثقيلة؛ ويسبب تراكمها تسمّ 

فتلوث املياه أصبح املشكلة الرئيسية على الصعيد العاملي والسبب  .اه الصاحلة للشرب وعلى النشاط الزراعيامليّ 

كن الرئيسي للوفيات واألمراض ليس فقط يف الدول الفقرية والنامية بل امتد األمر حىت إىل الدول الصناعية، ومي

لنفايات الصناعية واملياه املستخدمة يف عملية التصنيع يف الرمي املباشر لحصر أهم أسباب تلوث املياه يف 

البحريات واأل�ار بطريقة خمالفة للقانون واألنظمة البيئية، وبطبيعة احلال فإن الضرر ال ينعكس على االنسان 

                                                           
دار الكتاب  ،الثقايف للتعريب والرتمجةاملركز :القاهرة السياسات البيئية المستقبلية: أنواع ومصادر وتأثيرات التلوث البيئي .واجنر ترافس . 1
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 استخدام األمسدة الكيماوية اليت ميكن أنإضافة اىل  فقط امنا ميتد إىل األمساك والكائنات احلية األخرى؛

  .تتسرب إىل املياه اجلوفية جراء األمطار

خاصة الصناعية منها، واالفراط يف استخدام األمسدة  عترب النفايات امللقاة يف الرتبةت :تلوث التربة .3

  .والتأثري السليب على البيئة ككل أحد األسباب الرئيسية يف تدهور الرتبةالكيماوية واملبيدات احلشرية 

يئية السابقة الذكر حفزت العديد من املستهلكني حنو تغيري عادا�م االستهالكية إن خمتلف املشاكل الب  

من املستهلكني يف الواليات املتحدة  %42ملواجهة خماطر التلوث، فقد أظهرت أحد البحوث أن هناك حوايل 

األمريكية يرغبون يف دفع أسعار أعلى من أجل احلصول على منتجات ذات خصائص بيئية تسهم يف خفض 

التلوث، وهذا التوجه لدى املستهلكني خلق فرص سوقية كبرية أمام املؤسسات للتوجه حنو أنشطة ضبط 

وإعادة استعمال املواد األولية وغري ذلك من األنشطة؛ التلوث، كافتتاح مراكز إلعادة تدوير املنتجات 

 (AT&T)وبالنتيجة هناك مؤسسات اتبعت هذا املدخل يف تقدمي منتجات صديقة للبيئة، فمثال قامت شركة 

باستعمال برجميات خاصة الختيار مواد أولية ذات ضرر بيئي أقل للتقليل من كميات التلف والطاقة للهواتف 

قد قامتا بتغيري تركيبة العلب  Burger King, Mcdonaldعملية تدوير منتجا�ا، أما شركة املستعملة وتبين 

  .1اخلاصة �ا واستعمال أوراق تغليف لألغذية قابلة إلعادة اإلستعمال

ختتلف احلكومات يف مقدار اهتمامها بالبيئة ومحايتها، فبعضها تعطي اهتمامات  :تغير درو الحكومات: رابعا

جه البيئي وتسليط ضغوط على املؤسسات من أجل االهتمام بالبيئة وتربز يف هذه البلدان حركات واسعة للتو 

محاية البيئة اليت تنادي بضرورة احلفاظ على البيئة، وهناك بلدان ال تعطي أي أهتمام للبيئة ويرجع هذا لضعف 

  2.االمكانيات املادية املتاحة هلا

جيب على املسوقني وضع مجيع املتغريات املتعلقة بالبيئة الطبيعية من وكنتيجة ملا سبق، ميكن القول أنه     

، أثناء قيامهم بالتخطيط وتغري دور احلكومات تناقص املوارد، ارتفاع تكلفة الطاقة إىل زيادة مستويات التلوث

 حتقيق ألنشطتهم التسويقية وتبين سياسة تسويقية تسهم يف خدمة التوجه البيئي املعاصر من أجل النجاح يف

  .وهذا ما أّدى اىل ظهور مفهوم التسويق املستدام املوازنة بني طلبات الزبائن وهدف الرحبية واملتطلبات البيئية
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  األسس النظرية للتسويق المستدام:  المبحث الثاني

 خضم تزايد وتعدد املطالب بشأن املوضوعات البيئية اهلادفة إىل احلفاظ على سالمة املستهلك يف

ونشأت معه أبعاده اليت �دف البقاء للمؤسسات  ستدامنشأ مفهوم التسويق امل ،وا�تمع والبيئة بشكل عام

بذاته وديناميكيا  وكون التسويق أصبح علما قائما ؛ق هلا أهدافهاقعنصرا فاعال وصديقا للبيئة وحت وجعلها

ويستجيب لكافة التغريات البيئية والتحديات املؤثرة يف بقاء ودميومة املؤسسات اإلقتصادية يف خمتلف  يتفاعل

منهج التسويق املستدام ك الفرتات، أصبحت العديد من املؤسسات اإلقتصادية الفاعلة يف جمال التسويق تتبىن

البيئي واإلنساين أمهية بارزة يف ها اإلجتماعية واألخالقية، ويعطي للبعد وليتؤ سجديد يدخل يف إطار م

  .اإلسرتاتيجيات واألنشطة التسويقية للمؤسسة اإلقتصادية

لذا سنحاول من خالل هذا املبحث دراسة األسس النظرية للتسويق املستدام من خالل ثالث     

ىل مطالب أساسية، حيث سيتم التطرق يف املطلب األول إىل مفهوم التسويق املستدام من خالل التطرق ا

أسباب تبين املؤسسات  يتم تناولالتطور التارخيي هلذا املفهوم وتعريفه وابراز أمهيته، ويف املطلب الثاين س

 .بعاد التسويق املستدامبأ فيتعلق، أما املطلب الثالث للتسويق املستدام

  مفهوم وأهمية التسويق المستدام: المطلب األول

ستجابة جتماعية واألخالقية للتسويق، وكإاملسؤولية االيعترب التسويق املستدام ترمجة ملتطلبات   

للتحديات البيئية املتزايدة يف السنوات األخرية، ويأيت هذا املنهج التسويقي متزامنا مع تزايد االهتمام العاملي 

  .حبماية حقوق املستهلك

  التطور التاريخي لمفهوم التسويق المستدام: أوال

ا املفهوم التسويقي يف أربع مراحل، بدءا من الرتكيز على املنتج جتسدت أهم االجتاهات اليت مر �  

واليت مسيت مبرحلة التوجه  اية االهتمام باملستهلك وا�تمعوذلك لتحسني كفاءة نظم االنتاج إىل غ

لكن ظهور العديد من األحداث والتوجهات سامهت يف إعطاء توجه جديد للتسويق وهو . االجتماعي

  :وميكن حصر أهم املراحل اليت مر �ا يف ثالث مراحل أساسية هي التسويق املستدام،

بدأت هذه املرحلة خالل أواخر الستينات وبداية السبعينات من القرن املاضي،  :اإلحيائيمرحلة التسويق  -

لتسويق الذي يهتم اعلى أنه ذلك  1976سنة  Henion and Kinnearحيث ُعّرف التسويق االحيائي من قبل 

كما يئية وتساهم يف توفري احللول هلا،األنشطة التسويقية اليت تساهم يف معاجلة مسببات املشكالت البجبميع 

تعرب عن االهتمامات البيئية ككتاب الربيع الصامت وتقرير نادي روما حول ظهرت العديد من الدراسات 
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حمدود حيث ميكن أن تسهم  حدود النمو، حيث لفتت هذه الدراسات االنتباه اىل حقيقة أننا نعيش يف عامل

خالل  شهد العامل ؛ بالتايل1التوسعات غري املدروسة اىل استنزاف املوارد الطبيعية واألنظمة اليت نعتمد عليها

تزايدا بالوعي البيئي على خمتلف املستويات، ومن أهم األسباب اليت دفعت �ذا االجتاه زيادة  هذه الفرتة

لوث مياه الشرب واهلواء، تزايد استنزاف املوارد الطبيعية بسبب عمليات معدالت التلوث البيئي الذي مشل ت

ويف كثري من األحيان كانت املمارسات . التصنيع الغري مسؤولة، تسرب املواد السامة إىل طبقة الغالف اجلوي

ات، الغري مسؤولة للمؤسسات املتمثلة بالعمليات التصنيعية والتسويقية كمسببات رئيسية هلذه االشكالي

وكنتيجة هلذه التطورات برزت هيئات ومجعيات خمتلفة يف العامل تنادي بضرورة احملافظة على البيئة وجعلها مكانا 

ورشة عمل  AMAعقدت مجعية التسويق األمريكية  1975ففي سنة . آمنا للعيش ألجيال احلاضر واملستقبل

حول التسويق اإليكولوجي، وقد حفزت هذه الورشة على ضرورة زيادة اإلهتمام بنمط احلياة واملنتجات جبعلها 

1976، كما نتج عن هذه الورشة صدور أول كتاب محل عنوان التسويق االحيائي وذلك عام 2أكثر استدامة
3 .  

وم التسويق املستدام كو�ا شهدت بروز إن مرحلة التسويق االيكولوجي تعد من أهم مراحل تطور مفه

التوجه البيئي للتسويق الذي كان كنتيجة منطقية لربوز املسؤولية االجتماعية واتساع امتدادها الفكري 

كرد منطقي عملي على املشكالت اليت بدأت تصيب ا�تمع، واليت  والتطبيقي، حيث ظهرت هذه األخرية  

نتاجية والتسويقية وأثرها السليب على ا�تمع، وكنتيجة هلذا بدأت كانت تدل على أ�ا نتيجة للعمليات اال

لذا ميكن . العديد من املؤسسات بإعادة النظر يف مسؤوليتها االجتماعية واألخالقية يف ممارسا�ا التسويقية

  :4القول أن هذه املرحلة اتسمت باخلصائص التالية

اهلواء، ونضوب خمزون النفط والتأثريات البيئية زت وبشكل خاص على املشكالت البيئية مثل تلوث ركّ  -

 للملوثات الصناعية؛

 ، شركات وصناعات معينة اليت ميكنها املساعدة يف حل هذه املشاكل؛ىل حتديد منتجاتإسعت  -

ناقشت املشاكل البيئية من خالل نطاق ضيق لبعض الصناعات كالسيارات والنفط والصناعات  -

 الكيميائية؛

 .املستهلكني واملؤسسات القادرة على تغيري سلوكها اهتمت حصرا بفئة من -

                                                           
1 Ken Peattie. Towards Sustainability: The Third Age of Green Marketin. the Marketing Review, 2001, 
Volume 2, Number 2, p.130. 
2 Juliana Mansvelt & Paul Robbins. Green consumerism :an A to Z guide. USA : SAGE publications, 
2011, p224. 
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ألول مرة يف الواليات املتحدة  االستهالكية والتوجه البيئي ركةكما متيزت هذه املرحلة بظهور احل

حركة منظمة �دف إىل محاية األفراد كزبائن أو مستهلكني من املنتجات الضارة  حيث تعترب ،األمريكية

ات يف التسعري واالعالن، باإلضافة إىل محاية حق املواطنني يف العيش يف بيئة واملمارسات السيئة للمؤسس

وقد فتحت هذه احلركة الباب أمام تصاعد الوعي البيئي لدى األفراد واحلكومات، ما قاد إىل . 1نظيفة وآمنة

ية يف الفرتة بني حيث ظهرت هذه احلركة يف الواليات املتحدة األمريك. ظهور حركة جديدة تدعى باحلركة البيئية

 Bikiniنتيجة احلوادث اليت حصلت يف تلك الفرتة كإختبار القنبلة اهليدروجينية يف جزيرة  1960-1970

Attol تسرب النفط على ساحل كاليفورنيا، استخدام املبيدات احلشرية واملواد الكيميائية باإلضافة اىل تلوث ،

Erieأحد أكرب البحريات يف الواليات املتحدة األمريكية وهي حبرية 
ونتيجة هلذه التطورات برزت احلركة . 2

جيال احلاضر واملستقبل، كما قامت مبطالبة البيئية لتنادي باحملافظة على البيئة جلعلها مكانا آمنا للعيش أل

الدولة بسن التشريعات واختاذ االجراءات املناسبة للمحافظة على البيئة وعلى مواردها الطبيعية، وقد صدرت 

العديد من القوانني والتشريعات يف هذا الصدد يف الواليات املتحدة األمريكية، من بينها قانون اهلواء النظيف 

"The Clean Air Act  " املياه النظيفة  وقانون 1970سنة"The Clean Water Act " 1972سنة
ما أّدى ، 3

إىل إحداث نوع من الضغط على املؤسسات من أجل تعديل سلوكها البيئي وإعادة النظر مبسؤوليتها األخالقية 

  .واالجتماعية

سعى ألن يكون األفراد إن احلركة البيئية ليست موجهة ضد النشاط التسويقي أو االستهالكي، بل ت

واملؤسسات أكثر محاية واهتمام بالبيئة، حيث أن األهداف اليت يسعى إليها النظام التسويقي جيب أن تتغري 

وأن ال تبقى يف حدود تعظيم االستهالك ووضع اخليارات املتعددة لدى املستهلك يف احلصول على السلع 

ل النظام مرتبط بتعظيم جودة احلياة، اليت تعين ليس واخلدمات ومن مث حتقيق رضاه، بل جيب أن يكون عم

االهتمام فقط بالنوعية والكمية يف املنتجات واخلدمات اليت حيصل عليها املستهلك، بل احلفاظ على نوعية 

وبالتايل جعل املؤسسات تضع محاية البيئة أحد األهداف اليت تسعى لتحقيقها جنبا جلنب مع . 4البيئة كذلك

  .الربحهدف حتقيق 

الكوارث اليت متيزت حبدوث سلسلة من و ات، املرحلة يف أواخر الثمانينظهرت هذه  :تسويق البيئيمرحلة ال  -

، إحداث مفاعل 1985، اكتشاف ثقب طبقة األوزون سنة 1984سنة  )Bhopal( مشلت مأساة بوبال

                                                           
 .40مرجع سابق، ص. ثامر البكري، أمحد نزار النوري 1

2 Erin L. Gordon. History of the Modern Environmental Movement in America. American center,[en 

ligne]. 2012, june, disponible sur: 

<http://photos.state.gov/libraries/mumbai/498320/fernandesma/June_2012_001.pdf> consulté le 21-02-2015. 
3 Ibid. 

 .59، ص2012إثراء للنشر والتوزيع، : عمان .الطبعة األوىل. استراتيجيات التسويق األخضر .لبكريثامر ا 4
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ذه التغطية اإلعالمية هلأثارت . 1989سنة  )Exxon-Valdez( وانسكاب نفط الناقلة 1986تشرنوبيل سنة 

حيث قاطع العديد من املستهلكني يف مجيع  ؛قضية رئيسية تعلقلق الرأي العام بشأن البيئة وجُ  الكوارث

 1990ويف بداية . وذلك إلثبات أنه بإمكان املستهلكني احلد من املسببات البيئية CFCأحناء العامل مركبات 

من املستهلكني يف الواليات املتحدة  %82أن   J. Walter Thompsonأشارت البيانات البحثية اليت قدمها 

 .1كتكلفة إضافية مقابل احلصول على منتجات بيئية  %5األمريكية على استعداد لدفع 

اىل منهج االستدامة يف االستهالك  1987عام يف أواخر الثمانينات  (Brundtland)تقرير بروتالند  أشاركما 

  :2واالنتاج، هذا املنهج يشتمل على جزئني

 استخدام املوارد الطبيعية بالنسب اليت ميكن لألنظمة البيئية واألنشطة اإلنسانية تعويضها؛ -

إنتاج التلوث والفضالت بنسب ميكن لألنظمة البيئية امتصاصها دون أن تضعف قابليتها للحياة  -

  .وللنمو

  :3ومشل منهج االستدامة جمال التسويق، حيث تضمنت االستدامة التسويقية جانبني 

صبحت القضايا البيئية واالجتماعية هلا تأثريات كبرية على املؤسسات واألسواق أعلى املدى القصري،  -

اجلديدة والقلق حتياجات الزبائن املتغرية، القوانني االستجابة الاملؤسسات جيب على بالتايل و ، �ا اليت تعمل

 .قطاع األعماللبشأن اآلثار االجتماعية والبيئية  للمجتمع املتزايد

تطلب تغيريات جوهرية على النموذج الذي يفإن السعي لتحقيق االستدامة  ،أما على املدى البعيد -

 .وظائف األعمال األخرىو يدعم التسويق 

  :4على املّسوقني الرتكيز عليها من بينهاالقضايا اليت جيب يف حتديد مرحلة التسويق البيئي سامهت 

التصدي للقضايا العاملية كاالحتباس احلراري، اإلستدامة، أي النظر للبيئة مبنظور عاملي من خالل   -

 ؛ور طبقة األوزونتغري املناخ وتده

 تنمية األسواق من خالل االعتماد على التوجه البيئي؛  -

 .تقدمي منتجات بيئية  -

                                                           
1 Ken Peattie.Op,Cit., p.131. 
2 Ken peattie & Martin Charter. Green marketing. In: Michael J. Baker, The Marketing Book, Fifth 
edition, butterworth-Heinemann, Great Britain, 2003,p 728.   
3 Ibid, pp 727-728.  
4 Ken Peattie. Op,Cit., p135. 
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للتسويق متعلق بالتعبئة والتغليف واملشَِّكل االهتمام بالتعبئة والتغليف، باعتبار أن األثر البيئي   -

 .للنفايات، بالتايل جعلها قابلة إلعادة التدوير

إقامة شراكات جديدة مع املهتمني بالبيئة، فاملؤسسات اليت تعاين من انتقادات مستمرة حول   -

كة مع املهتمني بالبيئة لتحسني أدائها البيئي وصور�ا وكمثال عن أدائها البيئي حتاول اقامة شرا 

صندوق الواليات اليت قامت بإعداد خطة عمل بيئية بالشراكة مع  McDonaldsذلك شركة 

  .نقطة بيع 42رت من خالهلا طوّ اليت املتحدة للدفاع البيئي 

  Brundtlandتقريرالتطور األكثر عمقا يف التسويق، فبعد االستدامة تعد  :مرحلة التسويق المستدام  -

، احلكومات، املستهلكني اليت كانت تنادي ONGكومية احلغري  أثري العديد من األطراف كاملنظماتوحتت ت

بضرورة إلتزام املؤسسات مبسؤوليتها االجتماعية وإعطاء البعد البيئي أمهية بارزة يف اسرتاتيجيا�ا، برز مفهوم 

التسويق املستدام كحركة قوية بعد ذلك، خاصة يف التسعينات للحد من ممارسات التسويق التقليدي املشجع 

فالتوجه العمليايت يف منهج االستدامة  .لإلستهالك بغض النظر إن كانت املوارد متجددة أو غري متجددة

التلوث والنفايات خالل د التسويقية يتضمن تصميم منتجات جديدة أكثر إبداعا وأنظمة انتاجية تستبع

مرحلة التصميم واستخدام التكنولوجيا النظيفة، وضمن هذا اإلطار شهدت هذه املرحلة بروز العديد من 

اجلمعيات حلماية حقوق املستهلكني ولتسليط الضوء على األضرار النامجة عن بعض العمليات التصنيعية 

 .1ستهلكنيوتلوث املياه ومقاطعة املؤسسات اليت خترق حقوق امل

ات واملؤسسات الكربى، فعلى الرغم من أن املبدأ العام لإلستدامة حظي بتأييد واسع من قبل احلكوم    

مايلي مبادئ االستدامة اليت متثل حتديا كبريا  ويف. اإلتفاق على ما يعنيه وكيفية حتقيقه أمر صعب لكن يبقى

  :2للنشاط التسويقي

كان التوجه يف حتديد االحتياجات يرتكز على النظرة للجيل يف السابق   :(Futurity) المستقبلية -

بعني  هأخذكل حتديا مهما للتسويق من خالل احلايل من املستهلكني واملستثمرين، إال أن االستدامة تش

اخليارات املتاحة فإن فإذا كانت أنظمة االنتاج واالستهالك غري مستدامة . االعتبار احتياجات األجيال القادمة

 .قد تتقلص بشدة قادمةل اللألجيا

" عادل"من الصعب النظر إىل النظام االجتماعي واالقتصادي احلايل على أنه  ):Equity(العدالة  -

أكرب دخل حقيقي حتوز على الدول الصناعية  فمجتمعات ،وزع بالتساويتألن تكاليف وفوائد التصنيع ال ت
                                                           

 .39.مرجع سابق، ص. مصطفى يوسف كايف 1
2 Ken Peattie.Op,Cit., p p140-141. 
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من سكان العامل ولكنها  %20متثل أقل من  أ�اإضافة اىل . بسبع مرات من الدخل يف الدول األقل منوا

لذا . نبعاثات ثاين أكسيد الكربونإ من %50من الطاقة الكهربائية العاملية وتنتج  %50 تستهلك أكثر من

 .الدول إىل توزيع أكثر تكافؤا هلذه التكاليف واملنافع فيما بني �دف االستدامةف

على الرغم من أن التسويق يهدف اىل تلبية  :(An emphasis on needs) تأكيد الحاجات -

فاالستدامة أكثر من احلاجات،  تاالحتياجات والرغبات إال أن معظم اجلهود التسويقية املعاصرة �تم بالرغبا

 .�دف اىل زيادة الرتكيز على احلاجة بدال من الرتكيز على الرغبة

وتسويقية مسؤولة  مارسات اقتصاديةمل املؤسساتركزت على ضرورة تبين التسويق املستدام مرحلة إن     

باحملافظة على قدرة أجيال املستقبل   أيضا اجتماعيا وبيئيا، وتليب احلاجات احلالية للمستهلكني، مع االهتمام

   .يف تلبية حاجا�ا

  تعريف التسويق المستدام: ثانيا

ت اليت تناولت هذا املوضوع، ناقش العديد من الباحثني موضوع التسويق املستدام، وتعددت الكتابا

، ومنهم من أطلق عليه مصطلح Environmental Marketingفمنهم من استخدم مصطلح التسويق البيئي 

 Sustainable، ومنهم من أطلق عليه مصطلح التسويق املستدامGreen Marketingالتسويق األخضر 

Marketingللتعبري عن العالقة بني النشاط  ، لكن مهما تعددت املصطلحات إال أن مجيعها استخدمت

أفكار الباحثني والكتاب م تسجيل فروقات كبرية بني آراء و وعلى الرغم من عد. التسويقي واالعتبارات البيئية

عند طرحهم لتعريف التسويق املستدام، إال أنه ال يوجد حلد اآلن تعريف متفق عليه عامليا، وفيما يلي بعض 

  : التعاريف

تسويق املنتجات اليت يفرتض أن " التسويق املستدام على أنه   AMAالتسويق األمريكيةعرفت مجعية 

، من خالل زيادة اجلهود املبذولة من قبل املؤسسات إلنتاج، ترويج، تغليف، واسرتجاع تكون آمنة بيئيا

    1"املنتجات بطريقة ال تؤثر على البيئة

ة اجتماعيا وبيئيا اليت تسمح بتلبية اإلحتياجات تلك األنشطة املسؤول"بأنه  Philip Kotlerوعرفه 

  . 2"احلاضرة للمستهلكني واملؤسسات مع احلفاظ وتعزيز قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجا�ا

                                                           
1American Marketing Association. [En ligne]. Disponible 

sur :<https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=G>. (consulté le 24-02-2015) 
2 Philip Kotler, Gary Armstrong. Op.Cit., p582. 
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عملية إدارية شاملة مسؤولة عن حتديد، توقع وتلبية "التسويق املستدام بأنه  Peattieكما عرف 

  .1"ة مرحبة ومستدامةاحتياجات الزبائن وا�تمع بطريق

مدخل نظمي يهدف إىل التأثري يف تفضيالت " أما ثامر البكري فقد عرف التسويق املستدام على أنه 

الزبائن بصورة تدفعهم حنو التوجه إىل طلب منتجات غري ضارة بالبيئة وتعديل عادا�م االستهالكية مبا ينسجم 

قائم على أساس اإلبداع بشكل يرضي هذا التوجه حبيث مع ذلك والعمل على تقدمي مزيج تسويقي متكامل 

   2"تكون احملصلة النهائية احلفاظ على البيئة، محاية املستهلكني وإرضائهم وحتقيق هدف الرحبية للشركة

عملية ختطيط، تنفيذ ومراقبة تطور "أن التسويق املستدام هو  Donald Fullerويف تعريف آخر قدمه 

تلبية إحتياجات الزبائن، حتقيق : نتج بطريقة تسمح بتحقيق املعايري الثالثة التاليةتسعري، ترويج وتوزيع امل

  3"أهداف املؤسسة والتوافق مع النظام البيئي

يشتمل على مجيع األنشطة املصممة لتوليد وتسهيل أي تبادل " وهناك من يرى أن التسويق املستدام   

  4"أدىن من التأثري على البيئة الطبيعية يهدف إىل تلبية احتياجات ورغبات الفرد ولكن حبد

عملية اسرتاتيجية �دف اىل حتقيق  من مجلة التعاريف السابقة ميكن تعريف التسويق املستدام على أنه

التكامل بني عناصر املزيج التسويقي من أجل تلبية إحتياجات ورغبات الزبائن وحتقيق رحبية املؤسسة مع عدم 

  :لتسويق املستدام وهيمتثل ارئيسية جوانب على  السابقة تركز التعاريفف .اإلضرار بالبيئة

من خالل تقدمي منتجات مراعية للبيئة، وتعديل سلوكهم  ع وإرضاء حاجات ورغبات الزبائنإشبا  -

 الشرائي واالستهالكي مبا يتفق مع االستخدام الرشيد والعقالين للموارد الطبيعية؛

 ئي مع االسرتاتيجية الكلية للمؤسسة؛ضرورة إدراج وتكامل البعد البي -

 تعديل املزيج التسويقي بكافة عناصره، من حيث املنتج، التسعري، الرتويج والتوزيع؛ -

 .إىل حتقيق املوازنة بني محاية البيئة وإضاء الزبائن وحتقيق الرحبية يهدف -

 :)3- 1(كما ميكن توضيح أهم اجلوانب األساسية للتسويق املستدام من خالل الشكل 

  
                                                           

1 Ken Peattie. Op,Cit., p141. 
 .47مرجع سابق، ص. أمحد نزار النوري ثامر البكري، 2

3 Donald Fuller. Sustainable marketing, Managerial-Ecological Issues. London: SAGE publications, 1999, 
p4. 
4 Mary Wanjiru Kinoti. Green marketing Intervention Strategies and Sustainable Development. 
International Journal of Business and Social Science,  2011, December, Vol 2, No 23, p264. 
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 مضامين التسويق المستدام): 3-1(شكل رقم  

  
  

م مبتطلبات يتضح من خالل الشكل أعاله أن التسويق املستدام يتطلب من املؤسسات اإللتزا

أثناء أدائها ألنشطتها التسويقية ضمن ضوابط حمددة من خالل احملافظة على املوارد  املسؤولية االجتماعية

الطبيعية أثناء أدائها ألنشطتها اليت تتضمن تعديل املنتج من خالل تطوير العملية االنتاجية وطريقة توزيعه 

  .وتغليفه واسرتجاعه، ليكون أكثر توافقا مع حاجات املستهلك وانسجاما مع البيئة

  أهمية التسويق األخضر: ثالثا

  :1ان تطبيق املؤسسة للتسويق املستدام يرتتب عنه مجلة من الفوائد نوجز أمهها فيمايلي 

آفاقا جديدة وفرص تسويقية مغرية أمام  يفتح منهج التسويق املستدام :إرضاء حاجات المالكين -

أرباحا أعلى فضال عن  يكسب املؤسسة اليت متارسه، وبالتايل حتقيق ريادة تنافسية يف السوق مما املؤسسات

 .إكتساب مسعة جيدة يف ا�تمع وتلبية حاجات املالكني

                                                           
 .45مرجع سابق، ص. مصطفى يوسف كايف 1

التعامل مع املوارد الطبيعية 

 دون استنفاذها

منط جديد للتعامل 

 مع املستهلك

إعادة التدوير 

 للمنتجات

املسؤولية 

االجتماعية ملنظمة 

األعمال

العالقة مع 

 البيئة ومحايتها

تطوير التعبئة 

 والتغليف

 الرتويجتطوير 

تطوير العملية 

 ةاإلنتاجي

 التسويق املستدام

  بتصرف. 48، ص2012إثراء للنشر والتوزيع، : عمان. الطبعة األوىل. استراتيجيات التسويق األخضر. ثامر البكري: املصدر
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آمنة وصديقة للبيئة  إن الرتكيز على إنتاج سلع :تحقيق األمان في تقديم المنتجات وإدارة العمليات -

التلوث البيئي الناجم ة، حبيث ختفض من مستويات التلف و عمليا�ا اإلنتاجي لرفع كفاءة يدفع باملؤسسة

عن تلك العمليات، فضال عن جتنب املالحقات القانونية املؤدية إىل دفع تعويضات للمتضررين وإثارة 

 .مجعيات البيئة ومحاية املستهلك

كسب التأييد اإلجتماعي هلا   على يساعد اإللتزام البيئي للؤسسة :تحقيق القبول اإلجتماعي للمنظمة -

 .وعلى توطيد عالقا�ا مع عمالئها احلاليني وكسب عمالء جدد يف املستقبل

للمالحقات القانونية وتأييد ا�تمع هلا بسبب القبول العام ألهدافها إن جتنب املؤسسة  :ديمومة األنشطة -

  .م عمليا�ا وأنشطتها التجاريةصديقة للبيئة ودعن اإلستمرار يف تقدمي منتجا�ا وفلسفتها ميكنها م

  أسباب تبني المؤسسات للتسويق المستدام: المطلب الثاني

هناك العديد من األسباب اليت جتعل املؤسسات تتبىن منهج التسويق املستدام، ومن مجلة هذه 

  :األسباب مايلي

 Opportunitiesالفرص : أوال

إىل توفري املنافع احملتملة أو تقليل القيود والعوائق حقيقتها جمموعة الظروف اليت تؤدي  متثل الفرصة يف

يف األداء التسويقي، ويعترب تبين املؤسسة ملنهج التسويق املستدام مبثابة فرصة هلا يستوجب استثمارها للوصول 

  :1إىل األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها، وتكمن هذه الفرص يف

 بالقضايا البيئية واالجتماعية يف التسويق، أصبحت نظرا لتزايد اإلهتمام : تحقيق ميزة تنافسية

تدرج املؤسسات هذه القضايا ضمن اسرتاجتيتها، خاصة وأنه أصبح من الواضح أن املستهلكني أصبحوا أكثر 

وعليه فاملؤسسات اصبحت ترى بأن تسويق منتجات مراعية للبيئة جيعلها . إدراكا واهتماما بالبيئة الطبيعية

 .ية تتفوق من خالهلا على بقية املؤسسات اليت تسوق منتجات غري مراعية للبيئةتتمتع مبيزة تنافس

  إن املؤسسات اليت تنتج منتجات ذات جودة بطريقة مسؤولة : صورة وسمعة المؤسسةتحسين

الصادق هلذه املنتجات، فإ�ا  رتويجالب وتقوم اجتاه كافة األطراف ذات املصلحةمبسؤوليتها  تلتزماجتماعيا وبيئيا 

  .بالشك خلقت ميزة السمعة اجلّيدة

                                                           
1 Reetta Kataja. Green Marketing and its Role in Firm’s Strategy. [En ligne]. Master thesis on 
Management and International Business. Finland:  2014, diponible 
sur:http://www.doria.fi/handle/10024/94651 (consulté le 15-04-2014), p17. 



 
                            اإلطار النظري للتسویق المستدام                                                                                   : الفصل األّول  
 

30 
  

 Social Responsibilityالمسؤولية االجتماعية : ثانيا

صحيح أن مسؤولية املؤسسة األوىل هي حتقيق األرباح، إال أنه بامكا�ا يف الوقت ذاته املسامهة يف 

دماج املسؤولية االجتماعية كاستثمار اسرتاتيجي حتقيق األهداف االجتماعية ومحاية البيئة، ويكون ذلك با

واليوم أصبحت العديد من املؤسسات أكثر إدراكا بأ�ا جزء من ا�تمع وبالتايل . ضمن اسرتاتيجيتها التسويقية

جيب أن تتصرف بطريقة مسؤولة بيئيا، وهذا يعين أن املؤسسات اليوم مطالبة باجناز أهدافها البيئية واالجتماعية 

عن حتقيقها هلدف الرحبية، وبالتايل جيب على املؤسسات أن تتعامل مع احلقائق البيئية يف كو�ا أساس فضال 

وهناك العديد من . لتفعيل أدا�ا التسويقية، وأن تعمل على ترويج تلك احلقائق مبا خيدمها وخيدم ا�تمع

وكمثال . شطتها التسويقية املستدامةالنماذج ملؤسسات خمتلفة يف حتملها للمسؤولية االجتماعية من خالل أن

اليت استثمرت مبالغ كبرية يف أنشطة خمتلفة إلعادة التدوير باإلضافة إىل تعديل  Coca Colaعن ذلك شركة 

تعبئة وتغليف منتجا�ا لتقليل اآلثار السلبية على البيئة على الرغم من أ�ا مل تستخدم هذه األنشطة كأداة 

بفلوريدا اليت لديها برنامج شامل ومتقدم يف إدارة  Walt Disney World شركة تسويقية هلا، باإلضافة إىل

  .1النفايات

  Governmental Pressureالضغط الحكومي : ثالثا

تسعى احلكومات يف العديد من بلدان العامل إىل محاية املستهلك وا�تمع من األنشطة التسويقية   

وبشكل عام فإن احلكومة تصدر بعض التعليمات البيئية اليت من الضارة واملعرب عنها كمنتجات وخدمات، 

  :2شأ�ا أن تكون أداة ضاغطة حلماية املستهلك ومن بينها

 ختفيض إنتاج السلع الضارة؛  -

 تعديل السلوك االستهالكي لألفراد من السلع الضارة؛  -

ات، ومطابقتها للشروط ضمان أن مجيع املستهلكني لديهم القدرة على تقييم الرتكيب البيئي للمنتج  -

 .السليمة لكي يتم تسويقها

فتدخل الدولة من خالل فرض القوانني واالجراءات اليت تراها مناسبة حلماية البيئة واملستهلك قد 

تشكل للمؤسسة �ديدا أو سببا يف تبنيها للتسويق املستدام أل�ا ستجعلها مقيدة وفق القوانني املفروضة، وإذا 

وقد قامت بعض الدول كأمريكا واسرتاليا بتشكيل . ا ستكون معرضة لعقوبات خمتلفةما أخلت بذلك فإ�
                                                           

1  Polonsky, Michael Jay. An Introduction To Green Marketing. Electronic green journal. [En ligne]. 1994, 

Vol 2, N°03. Diponible sur: < http://www.greenprof.org/wp-content/uploads/2010/06/An-Introduction-to-
Green-Marketing.pdf>. (consulté le 10-05-2014), p4. 
2 Loc.Cit.  
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جلان مهمتها األساسية مراقبة األنشطة التسويقية للمؤسسات وضمان تقدمي خمتلف املعلومات الكافية اليت 

يف عملية  للمؤسسة خبصوص منتجا�ا إلختاذ القرار الصائبالبيئية  دعاءاتمن تقييم اإل تسمح للمستهلكني

  :1الشراء، ومن بني هذه اللجان

 « TPC «Australian Trade Practices Commissionاللجنة التجارية األسرتالية  -

 « FTC «US Federal Trade Commissionاللجنة األمريكية التجارية االحتادية  -

 « Guides for the Use of Environmental Marketing Claims»الدليل االرشادي للتسويق البيئي  -

 « NAAG «National Association of Attorneys-Generalاجلمعية الوطنية للمدعني العامني  -

  Competitive Pressureالضغط التنافسي : رابعا

يعترب احلفاظ على املركز التنافسي أحد أهم األسباب يف تبين املؤسسات للتسويق املستدام، فقد 

العديد من الصناعات اىل تعديل املؤسسات لسلوكها البيئي وحماولة حماكا�ا ساهم الضغط التنافسي يف 

تزايدا يف ألسواق حاليا اتشهد . 2للسلوك املسؤول لبعض املؤسسات  من أجل احملافظة على مركزها التنافسي

املنتجات التقليدية منافسة  تواجه املؤسسات اليت تتعامل معحدة املنافسة على الصعيدين احمللي واخلارجي، و 

شديدة مع املؤسسات اليت تعتمد التسويق املستدام يف أنشطتها ومنتجا�ا املقدمة، وهذا األمر يكون أداة 

  .ضاغطة مضافة للشركات التقليدية يف انتهاج ذات األسلوب يف املنافسة القائمة

  Cost  & Profitالتكلفة والربح : خامسا

تخفيض تكلفة ك  التكاليفأساسا بإعادة تغيري أسلوب اإلنتاج مبا يؤدي إىل ختفيض  التكلفة تتمثل

املواد األولية وتقليص النفايات املتولدة من جراء عمليات اإلنتاج، وهو ما تعمل عليه بعض املؤسسات يف بيع 

  .3كمدخالت هلا  خملفات انتاجها إىل شركات أخرى

  مأبعاد التسويق المستدا: المطلب الثالث

إن فلسفة التسويق املستدام تسعى إلشباع حاجات الزبائن وحتقيق أهداف املؤسسة املتمثلة بالرحبية   

 و Pride William يف جمال التسويقاملتخصصني  الباحثنيدون اإلضرار بالبيئة، وللوصول إىل ذلك يرى 

Ferrell بعد إعادة  :أن املؤسسة جيب أن تعمل على محاية البيئة واحملافظة عليها من خالل إتباع األبعاد التالية

                                                           
1 Polonsky, Michael Jay.Op,Cit., pp 4-5. 
2 Mohanasundaram. Green Marketing – Challenges And Opportunities. International Journal of 
Multidisciplinary Research, 2012, April, Vol.2 Issue 4, p70. 
3 Loc.cit. 
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تصميم املنتج، بعد تقليل النفايات وإعادة تدويرها، بعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة بعد جعل التوجه 

  .1البيئي مربح

 عادة تصميم المنتجبعد إ: أوال

أصبح من الضروري على املؤسسة  ، حيثاملنتجات مبثابة اجلسر الذي يربط املؤسسة بالزبائنتعترب     

من التأثريات البيئية  %80األخذ بعني اإلعتبار القضايا البيئية أثناء القيام بعملية تصميم املنتجات، خاصة وأن 

أهم املكونات اليت جيب حتسينها املرتبطة باملنتج تتحدد منذ البداية أثناء عملية التصميم حيث ميكن كشف 

لتخفيض اثرها السليب على البيئة، واإلعتماد بشكل كبري على املواد األولية غري الضارة بالبيئة فضال عن ضرورة 

فالتصميم البيئي هو منهج شامل يركز على  .تغيري أساليب تعبئة وتغليف املنتجات حبيث تكون قابلة للتدوير

املنتج، حيث يأخذ بعني االعتبار املعايري البيئية منذ مرحلة تصميم املنتج، هذه املعايري تتضمن عادة جمموعة 

كما ،  2إىل غاية مرحلة ما بعد االستعمالمراحل دورة حياة املنتج من مرحلة االنتاج، التوزيع، االستخدام، 

  :إلعتبار جمموعة من القضايا املهمة عند تصميم املنتوج وهيجيب األخذ بعني ا

 دراسة تأثري تصميم املنتج من الناحية اإلقتصادية على املؤسسات؛ -

األخذ بعني اإلعتبار دورة حياة املنتج بشكل كامل، ابتداء من املواد األولية ومن مث التصنيع واستعمال  -

 ثار البيئية السلبية للمنتج يف مجيع مراحل دورة حياته؛املنتج وحىت بعد االستعمال من أجل تقليل اآل

دراسة مدى مالئمة املنتج املصمم إلحتياجات الزبائن ومدى توافقه مع رغبا�م حبيث يكون املنتج  -

 .متالئم مع تطلعات الزبائن إلقتناءه

  يوضح أثر التصميم على مراحل دورة حياة املنتج )4-1(والشكل رقم 

   

                                                           
، ص 2014ار صفاء للنشر والتوزيع، د: عمان.فلسفة التسويق األخضر. عالء فرحان طالب، عبد احلسني حسن حبيب، أمري غامن العوادي 1

61. 

 2 Lise Moutamalle. L’intégration du développement durable au management quotidien d’une 
entreprise, Paris :Harmattan, 2004, p108.  
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  لتصميم البيئيالمراحل الرئيسية ل: )4-1(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ور أن منهج التصميم البيئي يتميز برؤية شاملة للمنتج جبميع مراحل د) 4-1(الشكل رقم  يتضح من    

املنتج بصفة �ائية، وتعد عملية التصميم للمنتج حياته من مرحلة شراء املواد األولية إىل غاية التخلص من 

  :املستدام من اجلوانب املعقدة يف عمل املؤسسات ملا حتتاجه من معلومات متنوعة، حيث يف

جيب على املؤسسة خالل هذه املرحلة أن تقوم بإعتماد معايري حمددة يف  :مرحلة شراء المواد األولية  -

شراء املواد األولية واليت تكون يف جوهرها ذات خصائص صديقة للبيئة، ومتوافقة مع عمليات االنتاج من 

مثال حيث املكونات واآلثار اليت ميكن أن حتدثها من ضرر يف البيئة ومتوافقة مع مراحل دورة حياة املنتج، ف

جيب جتنب شراء املواد األولية اخلطرية والسامة اليت قد تشكل �ديدا على صحة وسالمة العاملني 

إن اعتماد املؤسسة على مثل هذه . واملستخدمني هلا، أن تتميز بإمكانية التدوير، حمدودة االستهالك يف الطاقة

زامها الطوعي والقانوين وا�تمعي يف تقدمي املعايري لشراء موادها األولية هو أساس مهم ورئيسي يعرب عن الت

 .منتجات مستدامة

هذه املرحلة تعتمد بشكل كبري على سالمة املرحلة السابقة واملتمثلة بشراء مواد أولية متوافقة  :اإلنتاج  -

مع اآلالت اليت صممت بتكنولوجيا نظيفة وصديقة للبيئة، لذلك فإن استخدام مواد أولية تقليدية أو غري 

  اإلنتـاج

  التوزيع

  استخدام املنتج

  )املستهلكني( 

 ملستعملا تثمني املنتج

  االملستعمل
  املواد األولية، الطاقة

  )املورديـن(  

  النفايات

  البيئي التصميم

Source : Lise Moutamalle. L’intégration du développement durable au management 
quotidien d’une entreprise. Paris : Harmattan, 2004, p109. 
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فقة مع هذه املعدات سينجر عنه بالتأكيد تلوث بيئي وحجم أكرب من النفايات، كما أن امتالك معدات متوا

نظيفة سيساهم يف التخفيض من حجم النفايات الصادرة أثناء عملية التصنيع والتقليل يف هدر املواد 

 .املستخدمة والتقليل من استخدام الطاقة

املنتجات عرب املنافذ التوزيعية املختلفة مع العمل على جعل  خالل هذه املرحلة يتم توزيع: التوزيع  -

األغلفة قابلة للتدوير ومتوافقة مع شروط النقل املعتمدة يف ايصال املنتج بشكل سليم وبعيدا عن احتماالت 

الضرر مع حماولة تقليص ما ميكن تقليصه من مواد التغليف لكو�ا تعترب تكلفة على املنتج النهائي، خاصة 

هي أعلى نسبيا مقارنة باملنتجات التقليدية، وبالتايل إذا ما ) البيئية(ملعروف أن أسعار املنتجات املستدامة وا

كما جيب كذلك خالل هذه املرحلة االهتمام بطبيعة النقل . ازداد هذا الفرق فقد ميتنع املستهلك عن الشراء

 ...أثناء النقل املستعمل من ناحية نوع الوقود، ختفيض االنبعاثات الغازية 

حيث جيب أن ال يكون للمنتج أي آثار سلبية وضارة عند عملية االستخدام، لذا : إستخدام المنتج  -

جيب التأكد من سالمة املواد أثناء استخدامها من حيث عدم تغريها الحقا إذا ما مت استخدامها، وهذا الذي 

يت يتغري لو�ا أو خاصيتها أثناء االستخدام هلا على الرغم يظهر يف كثري من األحيان يف املواد املنزلية املعدنية ال

 .من االدعاء بأ�ا منتجات صديقة للبيئة

كما يطلق على هذه املرحلة يف العديد من املراجع مبرحلة التحصيل وإعادة   :تثمين المنتج المستعمل  -

نفايات ال ميكن إعادة تدويرها التدوير، وهي املرحلة اليت تعقب االنتهاء من استخدام املنتج حيث قد تنتج 

 واليت جيب التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، ونفايات أخرى ميكن إعادة تدويرها ليتم استخدامها كمواد أولية 

 .بديلة يف عمليات االنتاج مرة أخرى

  وإعادة تدويرهاتقليل النفايات بعد  :ثانيا

األساسية يف مفهوم التسويق املستدام، فاملفهوم يعترب تقليل النفايات أحد األبعاد االسرتاتيجية   

التقليدي يف التعامل مع النفايات تغري ضمن هذا املفهوم اجلديد، حيث تعد الكميات الكبرية من النفايات 

الناجتة حاليا أمرا مقلقا للمهتمني بشؤون البيئة، وعادة يرجع سبب هذا الكم من النفايات إىل عدم كفاءة 

، ودائما للتخلص من هذه النفايات يُلجأ سواء حلرقها أو دفنها ويف كلتا احلالتني تكون 1يةالعمليات التصنيع

فمن املهام الرئيسية اليت تقع على عاتق املؤسسات اليوم ضرورة . اآلثار البيئية لعملية احلرق أو الدفن ضارة جدا

                                                           
 .48مرجع سابق، ص .مصطفى يوسف كايف 1
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نتج صديق للبيئة فضال عن تطبيق الرتكيز على رفع مستوى العملية التصنيعية واليت يكون جوهرها تقدمي م

آليات منع التلوث اليت تتضمن إزالة أو ختفيض النفايات قبل تراكمها، ويعترب تطوير املنتجات اآلمنة بيئيا 

  .وقابلية تدوير مواد التعبئة والتغليف يف تصنيع منتجات أخرى من أبرز جماالت الرقابة على التلوث

وعة من القوانني من أجل محاية البيئة، حيث اعتربت وقد قامت العديد من الدول بفرض جمم  

الضرائب البيئية إحدى أهم األدوات االقتصادية للحماية البيئية واحلد من التلوث الناتج بسبب نفايات العملية 

اإلنتاجية، حيث يرتتب عنها إجبار املؤسسة على دفع تكلفة إضافية تتضمن تكلفة التخلص من النفايات أو 

تها، ففرض هذه الضريبة سوف حيفز املؤسسة على التحكم يف مستوى النفايات املصاحبة لإلنتاج تكلفة معاجل

  .حىت ال تتحمل تلك التكلفة اإلضافية اليت متثلها الضريبة

  وضوح العالقة بين التكلفة والسعربعد : ثالثا

نسبة معينة من الربح إن سعر أي منتج جيب أن يغطي تكلفة اإلنتاج والرتويج والتوزيع باإلضافة إىل 

يتحدد حسب قرار املؤسسة، وهنا تلعب التكلفة دورا حامسا يف قرار التسعري فال توجد مؤسسة تدير أنشطتها 

، إن املنتجات البيئية غالبا ما تكون أسعارها مرتفعة نسبيا مقارنة مبثيال�ا من 1من أجل حتقيق خسارة

زة اليت متتلكها واعتمادها على مواد طبيعية يف الرتكيب، املنتجات التقليدية، وهذا بسبب اخلصائص املمي

...). تكلفة تلوث اهلواء، املاء(إىل جانب تكاليف التلوث  باإلضافة إىل التكلفة العالية للبحث والتطوير

فاملنتجات البيئية جيب أن متتاز مبزايا تفوق املنتجات االعتيادية حبيث تدفع الزبون القتناءها رغم الفرق يف 

مما يتطلب قيام الشركة بدراسة معمقة  ألجزاء السوق اليت تتعامل معها للتعرف على مدى تقبلها  ؛لسعرا

  .للزيادة السعرية وهل الزبائن قادرون وراغبون دائما يف حتمل الزيادة يف السعر

كبرية لبعض املؤسسات يف بدايات تطبيقها للتسويق إن موضوع الزيادة السعرية قد سبب مشكالت  

ستدام، ألن عددا من املنتجات اليت قّدمت كانت أسعارها مرتفعة مقارنة مبا حتمله خصائص مل تكن ترمي امل

اىل مستوى األسعار احملددة لذلك إخنفض الطلب عليها؛ وهو مادفع املسوقني حنو البحث عن الطريقة 

  .2املطلوبة من قبل الزبائن األفضل لتحقيق املوازنة بني ارتفاع أسعار املنتجات البيئية وتضمني اخلصائص

  

                                                           
 .50صمرجع سابق،  .مصطفى يوسف كايف 1
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  جعل التوجه البيئي مربح: رابعا

اإلضرار بأرباح املؤسسة، بل هذا  إن التوجه حنو محاية البيئة ليس نشاطا موجها ضد التسويق أو

التوجه يساعد املؤسسة على حتسني عمليات االستدامة ألنشطتها االنتاجية والتسويقية خاصة مع تزايد 

، حركات محاية ONGكومية احلغري املنطمات (وطات من قبل العديد من األطراف والضغالتدهور البيئي 

، فهذا التوجه قد خيلق فرصا جديدة للمؤسسات املتبنية له من خالل كسبها ...)املستهلك، الزبائن

  .جات جديدة تتناسب مع هذا التوجهللزبائن واحلصول على دعمهم وفتح جماالت لتقدمي منت

عديد من املؤسسات أن التسويق املستدام أصبح يشكل فرصة سوقية قد متنح أدركت الفقد 

املؤسسة ميزة تنافسية ولرمبا مستدامة، ويف الواقع أن معظم املؤسسات تتنافس يف السوق لتحقيق الكسب 

البيئي ، إال أنه يف اآلونة األخرية ومع تنامي الوعي 1السريع، بغض النظر عن اآلثار السلبية على البيئة

اح املؤسسة خاصة يف املدى أصبحت البيئة تعترب منفذا تنافسيا اسرتاتيجيا ميكن أن يعمل على زيادة أرب

البعيد، فالتسويق املستدام جيعل املؤسسة أكثر أمهية بضرورة اإلستغالل األمثل للموارد الطبيعية، تكاليف 

وضمن . يد األرباح وختفيض التكاليفالطاقة والنفايات، خاصة وأن هذه األخرية أصبحت مصدرا لتول

 :2التوجه البيئي جيب على املؤسسة

�تم بالتصميم البيئي ملنتجا�ا بدوافع ذاتية تلقائية بعيدا عن سلطة القوانني واألنظمة اليت تفرض أن  -

  محاية البيئة؛

العوامل أن تقوم املؤسسة بتقييم القضايا البيئية بصورة دورية ومنتظمة وأن يكون ذلك مرتبطا ب -

 .االنتاجية، االقتصادية واالجتماعية

إن تطبيق املؤسسات ألبعاد التسويق املستدام سيسمح هلا بتجنب العديد من املشاكل البيئية اليت 

من املمكن أن يثريها التوجه التقليدي للتسويق، كما تسمح هلا بتلبية احتياجات ورغبات الزبائن وإدامة 

  .   ها هلدف الرحبيةالعالقة معهم، إىل جانب حتقيق

  

                                                           
، 2014دار صفاء للنشر والتوزيع،  :عمان .1ط. قضايا وتطبيقات تسويقية معاصرة .الرمحن بن عبد اهللا الصغري ، عبداياد عبد الفتاح النسور 1
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    المزيج التسويقي المستدام: المبحث الثالث

اجلوهر األساس للنشاط التسويقي ألي مؤسسة، باعتباره األداة االسرتاتيجية يعترب املزيج التسويقي 

ظهر يف �اية ولو عدنا تارخييا إىل نشوء هذا املفهوم التضح بأنه  لتحقيق أهداف العملية التسويقية،

يف عام  Jerome McCarthyالحقا من قبل  هتطوير  مت مث األربعينات وبداية اخلمسينات من القرن العشرين، 

السعر  Productوهي املنتج  التالية لعناصرلوالذي ميثل اختصار للحرف األول  4P’sحتت مسمى  1960

Price  الرتويجPromotion  املكانPlace
أصبح املزيج التسويقي هو أساس العملية ومنذ ذلك احلني . 1 

طويلة على التقدمي  تسويقية، وعلى الرغم من مرور سنواتالتسويقية وأصبحت ترتكز عليه مجيع القرارات ال

وقد عرفه . ومازال يعد جوهر العملية التسويقية ةاألصلي سويقي، إال أنه مازال حيتفظ بعناصرهاألويل للمزيج الت

Kotler  وعة أدوات التسويق التكتيكية املتمثلة يف املنَتج، السعر، الرتويج والتوزيع واليت تعمل جمم"على أنه

  .2"املؤسسة على مزجها مع بعضها لتحقيق االستجابة اليت ترغبها يف السوق املستهدف

وتنامي الوعي البيئي  مفهوم التسويق االجتماعي من جهة لكن نظرا للتوجهات الفلسفية والفكرية يف

كان البد على   من جهة أخرى؛ وسعيهم للحفاظ على البيئةذات املصلحة لدى العديد من األطراف 

املؤسسات أن تغري من توجها�ا التقليدية يف التعامل مع املزيج التسويقي لكي يكون مستدام حيث يأخذ 

  .التسويقية االعتبارات البيئية كأحد العوامل املهمة يف إختاذ القرارات

مطالب أساسية، حيث سيتم  املستدام من خالل أربعاملزيج التسويقي لذا فإن هذا املبحث سيتناول 

، ويف املطلب خصائصه وكيفية تطويرهوابراز  بهاملستدام من خالل التعريف املنَتج  التطرق يف املطلب األول اىل 

لعوامل املؤثرة عليه وطرق تسعري املؤسسة للمنتجات من خالل حتديد خمتلف ا يتم التطرق اىل التسعريسالثاين 

أما   .املستدام من خالل التطرق اىل أهدافه وعناصر مزجيهالرتويج أما املطلب الثالث فيتناول عنصر  ،املستدامة

  . من خالل القناة التسويقية والتوزيع املادي لتوزيعلاملطلب الرابع فيتطرق 

  

  

                                                           
1 Ken Peattie, Frank-Martin Belz. Sustainability Marketing: An Innovative Conception of Marketing, 
Marketing Review, 2010, October, Volume 27 , Issue 5, p11. 
2 Philip Kotler, Gary Armstrong. Op.Cit., p51. 
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   المنتج المستدام: المطلب األول

ميتلك املنتج أمهية كبرية يف مدخل التسويق املستدام ألن أغلب اجلهود الداعية إىل التوجه البيئي ترتكز   

على املنتج، ويعترب أحد العناصر األساسية اليت تعتمد عليها بقية عناصر املزيج التسويقي املستدام، حيث تفقد 

  .الزبون ليس حباجة هلذا املنتجاسرتاتيجيات التسعري، التوزيع، الرتويج معناها إذا كان 

  ج المستدام المنتَ تعريف  :أوال

استخدمت العديد من املصطلحات للتعبري عن العالقة بني املنتج والبيئة، من بينها املنتج البيئي، 

املنتج األخضر، املنتج املستدام إال أن مجيعها ال يبتعد مضمو�ا عن املوائمة بني تلبية إحتياجات الزبون وما 

، وفيما يلي بعض يق وشامل ملفهوم املنتج املستدامومن الصعب إعطاء تعريف دق. حيدثه من تأثري على البيئة

  :التعاريف املقدمة له

أو  املنتج الصناعي ذلك"على أ�ا  املستدام يف مؤمتر التجارة والبيئة املنتجعرفت هيئة األمم املتحدة     

أثر سليب منخفض على البيئة أو ذو ذو  النهائي له أوالتخلص منه االستهالكي اليت يكون انتاجه، االستخدام

 1"ساهم يف توفري سلعة بديلة بنفس الفائدة والوظيفةأثر اجيايب حمتمل وي

فض من اآلثار السلبية البيئية واالجتماعية خيولد آثار إجيابية أو يي ذاملنتج ال"بأنه  كما ُعّرف كذلك    

 2"املنِتج إىل املستخدم النهائي له مقارنة باملنتج التقليديعلى طول سلسلة القيمة من 

املنتج الذي يتضمن صفات بيئية اجيابية سواء كانت "املنتج املستدام بأنه  Donald A.Fullerويعرف     

يف مراحل تصنيعه، أو مكوناته، أو يف أدائه، أو أثناء نقله وتوزيعه، أو يف كيفية استخدامه، أو بعد التخلص 

  3"يف �اية عمره اإلفرتاضيمنه 

أي منتج،مصمم ومصنع وفقا �موعة من املعايري "أما ثامر البكري فقد عرف املنتج املستدام على أنه     

 4" اليت �دف إىل محاية البيئة وتقليل استنزاف املوارد الطبيعية مع احملافظة على خصائص األداء األصلية

، )واليت ميكن أن تتحلل ذاتيا(يستخدم املواد الصديقة للبيئة  املنتج الذي" ويف تعريف آخر هو ذلك     

  5"مع ضرورة متابعته خالل مراحل دورة حياته لضمان بقائه ضمن اإللتزام البيئي

                                                           
1Nicola Borregaard & Annie Dufey. Callenging preconception about trade in sustainable products. 
London: International institute for environment and development, 2005, .03. 
2 Loc.Cit. 
3 Donald A. Fuller. Op. Cit., p130. 

 .175مرجع سابق، ص. البكري ثامر 4
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يقلل من العبء البيئي، يأخذ " أنه ذلك املنتج الذي عرف املنتج املستدام على ف (Belz)أما بيلز     

 1"االجتماعية، ويليب حاجات الزبون أفضل من العروض املنافسةبعني االعتبار اجلوانب 

ذلك املنتج الذي يصمم بغرض التقليل من من مجلة هته التعاريف ميكن تعريف املنتج املستدام على أنه 

اآلثار السلبية على البيئة مقارنة باملنتجات التقليدية األخرى اليت تؤدي نفس الغرض وينتج من موارد 

   .باإلضافة إىل متابعته خالل دورة حياته لضمان استخدامه ضمن التوجه البيئيمستدامة، 

  خصائص المنتج المستدام: ثانيا

إن املنتج املستدام ليس بالضرورة أن يكون جديدا كليا، بل ميكن إجراء جمموعة من التعديالت عليه      

يكون بأكثر من طريقة كاستعمال مواد أولية  حبيث يقلل من اآلثار السلبية على البيئة، وتعديل املنتج ميكن أن

أو مكونات غري ضارة بيئيا واستخدام احلد األدىن من الطاقة، أو التعديل يف أسلوب التعبئة والتغليف، أو 

إال أنه جيب على املؤسسة أثناء تقدميها للمنتج . إعادة استعمال بعض املواد كالعبوات عرب إعادة تدويرها

، فرتكيز املؤسسة على راعي مسألة مهمة جّدا تتعلق باخلصائص األصلية للمنتجاملستدام عليها أن ت

التحسينات البيئية وامهال اخلصائص األصلية له قد يسبب فشله، لذا جيب على املؤسسة املوازنة بني 

ومن خصائص املنتج . التحسينات البيئية وخصائص املنتج األصلية لضمان جناح املنتج املستدام اجلديد

  :ملستدام مايليا

استعمال مواد أولية سليمة من الناحية البيئية مع عدم املبالغة يف عملية التعبئة والتغليف اليت قد تكون   -

 سبب يف استهالك كميات كبرية من املوارد الطبيعية؛

ة بكافة التقليل من استخدام املوارد الناضبة وحماولة اجياد موارد بديلة هلا، وترشيد عملية استهالك الطاق  -

 أنواعها أثناء العملية اإلنتاجية؛

 ؛2البيئية -أن يقلل املنتج من املشاكل اإلجتماعية  -

أن ال يكون املنتج مصدر خطر أو �ديد حلياة االنسان بأي شكل من األشكال عند عملية   -

 ؛3اإلستهالك بل ذا جانب اجيايب على صحته وسالمته

                                                           
1 Frank-Martin Belz. Sustainability Marketing: blueprint for a research Agenda, Marketing & 
Management in the Food Industry Munich :TUM Business School , 2005, p17. 

 دخال أي حتسني بيئي عليههي مواصفات املنتج قبل ا: اخلصائص األصلية للمنتج. 
2 Frank-Martin Belz. Op.Cit,. p17. 
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 ؛1أو قابلة للتحلل ستخداماإلعادة إل أولتدوير إلعادة اجعل املنتجات قابلة  -

أن يكون الضرر البيئي للمنتج منخفض يف أي مرحلة من مراحل حياته وأن ال يكون مصدر لتوليد  -

  .نفايات سامة تضر بالبيئة وا�تمع

  تطوير المنتج التقليدي إلى منتج مستدامجوانب : ثالثا

وجود املنتج التقليدي أصال،  فهذا األخري تتم إن القاعدة األساسية للمنتج املستدام تستند إىل      

عملية تصنيعه وتقدميه للسوق وفق معايري وخواص املنتج القياسية كالسعر، األمان، املنافسة املتوقعة يف 

اخل، بينما املنتج املستدام يأخذ بنفس املعايري السابقة مع إضافة معايري أخرى متعلقة بالبيئة وصحة ...السوق

 واسرتاتيجي، كبري حتد أمام هاتنشطحاليا أثناء أداءها أل املؤسساتف. 2ثار املرتتبة على استهالكهاالنسان واآل

 مرودية حتسنيو  اإلنتاج يف االستمرارية بني توازن لتحقيق قيودال كأحد البيئية باالشرتاطات االلتزام يف يتمثل

ميم املنتجات املؤسسة توجيه االهتمام حنو إعادة تص، مما يستوجب من البيئي وااللتزام املستثمرة األموال رؤوس

والبحث والتطوير يف جمال وإدارة التسويق ويعترب التكامل والتنسيق بني إدارة اإلنتاج  .لتصبح أكثر استدامة

تصميم وانتاج املنتجات املستدامة أحد أهم الطرق الناجحة إلجراء التعديالت يف املنتجات حبيث تقلل من 

وتشتمل أهم اجلوانب اليت جيب على املؤسسة الرتكيز عليها عند تطوير منتجا�ا التقليدية  .ئية السلبيةاآلثار البي

  :على

جيب على املؤسسة الرتكيز على التأثريات البيئية للمنتج أثناء العملية االنتاجية واليت  :العملية االنتاجية -1

لتقليل أثرها السليب على البيئة والعاملني باملؤسسة، سواء فيما خيص استخدام جيب أن تُأخذ بعني اإلعتبار 

وميكن توضيح . املواد األولية، استهالك الطاقة، تقليل االنبعاثات وتقليل النفايات الناجتة عن العملية االنتاجية

  ):5-1(خمتلف اجلوانب املتعلقة بإنتاج املنتجات من خالل الشكل رقم 

   

                                                           
1 Mohanasundaram. Op.Cit, p68. 
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  المنتج المستدام إلنتاجتوجهات المؤسسة االستراتيجية : )5-1( شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  360، ص2012إثراء للنشر والتوزيع، : عمان .الطبعة األوىل. استراتيجيات التسويق األخضر .لبكريثامر ا :املصدر

أن إنتاج املنتجات املستدامة ينصب حول ثالث أبعاد أساسية  )5-1(يتضح من خالل الشكل رقم 

  :فبالنسبة لـ. 1تتمثل يف املوارد، االنسان والطاقة

 من املوادمعرفة كيفية استخدام  ب على املؤسسة التعامل مع مواردها بطريقة كفؤة من خاللجي :الموارد - 

تخدام املواد األولية القابلة إلعادة التدوير إلعادة إس ، إضافة إىلاحلجم أثناء العملية اإلنتاجية أو الوزن حيث

   .استخدامها يف العملية اإلنتاجية

على املؤسسة ضمان الصحة والسالمة املهنية املرتبطة بنشاطات املؤسسة، وتوفري بيئة جيب  :اإلنسان - 

  .صحية وسليمة جلميع العاملني �ا

                                                           
 .360مرجع سابق، ص. ثامر البكري 1

  املوارد

  

            اإلنسان        

 الطاقة 

املنتج 

 املستدام

 حتسني القدرة إلعادة التدوير استخدام املوارد

 حتسني كفاءة الطاقة إدارة املواد اخلطرة

 ختفيض وزن املنتج -

املعاد استخدام املواد  -

 تدويرها

 استخدام املواد القابلة للتدوير -

 التدوير التصميم القابل إلعادة -

ختفيض استعمال املعادن  -

 الثقيلة

التخلص من املواد املتأكد  -

 من خطور�ا

 ختفيض استهالك الطاقة -

ختفيض استخدام الطاقة  -

 االحتياطية

 بيئة العمل

 ختفيض الضوضاء -

الصحية العناية باجلوانب  -

 لبيئة العمل

  CO2ختفيض 

 استخدام الطاقة املتجددة -

خالل  CO2ختفيض انبعاث  -

 دورة حياة املنتج
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 غازات بانبعاثات الصلة ةوثيق باعتبارها الطاقة استهالككفاءة    جيب على املؤسسة حتسني :الطاقة - 

 إصدار يف يتسبب الوقود األحفوري حرق من الناتج الطاقة توليد أن حيث املناخي، وبالتغري االحتباس احلراري

 االحتياج تقليل يتم أن وينبغي  احلراري غازات االحتباسأهم  أحد والذي يعد ،الكربون أكسيد ثاين انبعاثات

املتجددة  املصادر من بغريها االحفوري الوقود مصادر للطاقة واستبدال أقل استخدام خالل من طاقةال إىل

مصادر  على املستقبلي أو احلايل االعتماد يساعد املؤسسة على تقليل مما .للطاقة املوفرة التكنولوجيا ووسائل

  .املتجددة غري الطاقة

والتغليف أداة مهمة ورئيسية يف الرتويج للمنتج، باعتبارها الواجهة االوىل تعد التعبئة : التعبئة والتغليف -2

اليت يتلقاها املستهلك واليت يكون هلا األثر الكبري يف تشجيعه على عملية الشراء، إال أن هذا ال يعين أن 

اىل أن صناعة  التعبئة والتغليف أمر شكلي فقط ولكنها متثل نصيبا هامًا من مواصفات املنتج، هذا باالضافة

التعبئة املناسبة واجليدة يتطلب معرفة واسعة بطبيعة اخلامات الداخلة يف صناعتها وخصائصها ومدى ثبا�ا أمام 

  :1املؤثرات اخلارجية كالضوء واحلرارة ومدى حتملها للنقل والتدوال، وتكمن أمهية التعبئة والتغليف يف

 ن خماطر وأضرار خارجية وبالتايل احلفاظ على جودته؛احلفاظ على املنتج ومحايته مما قد يتعرض له م -

توجيهات ، التعليمات، تاريخ انتهاء الصالحية(نقل املعلومات األساسية أو تفاصيل القضايا القانونية  -

الكمية والوزن، وما ، املواد املسببة للحساسية، السعراملكونات، وجود  ستخدام، املخاطر املرتبطة به،اال

 ؛ )إىل ذلك

 ؛من مكان اإلنتاج إىل مكان البيع دون أي ضررنقل املنتج وتوزيعه ل سهيت -

 .إظهار العالمة التجارية للمؤسسةو  تسهيل استخدام املنتج، -

يؤثر ...  إال أن ما ينتج عن مواد التعبئة والتغليف يف شكل نفايات كالبالستيك، الورق، االملنيوم  

سلبا على البيئة ويعترب التخلص منها أمرًا هامًا وضروريًا تتطلبه مقتضيات البيئة النظيفة اآلمنة؛ فالتعبئة 

دام وأحد األركان األساسية يف جمال والتغليف من األمور املهمة اليت يعتمد عليها مدخل التسويق املست

املنتجات املستدامة، حيث تعترب نقطة انطالق بالنسبة للمؤسسات اليت تسعى لتبين التسويق املستدام، 

تؤثر سلبا الفبامكا�ا حتسني أدائها البيئي من خالل التعبئة دون اجراء تغيريات جوهرية على منتجا�ا مما قد 

مثال عن ذلك الشركة الرائدة عامليا يف أجهزة املسح الطبية فاريان لألنظمة الطبية على عالقتها مع زبائنها، وك

"Varian Medical Systems " اليت قامت بإعادة تصميم تعبئة وتغليف صناديق شحن منتجا�ا بطريقة ميكن

                                                           
1 Éric Brac de La Perrière, Packaging And Sustainability Reports: What Are Companies Doing To 
Reduce The Environmental Impact Of Their Packaging?. Paris : CEO, 2012, p07. 
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 ميكن بالتايل .1إعادة استخدامها، وقد سامهت هذه اخلطوة البسيطة يف ختفيض التكاليف بنسبة معتربة

للمؤسسات تلبية رغبات الزبائن بنسبة أقل من النفايات الضارة بالبيئة عن طريق التصميم اجليد للتعبئة 

  :من خاللوذلك والتغليف 

ميكن من املواد األولية للتقليل من االستنزاف  من خالل استعمال أقل ما ،التصميم البيئي للغالف -

املوارد الطبيعية القاسي للموارد الطبيعية كاألغلفة الورقية واليت تأيت يف الغالب من األشجار، واستعمال 

 ؛ املتجددة

 زيادة نسبة املواد القابلة للتدوير يف امجايل مواد التغليف والرتكيز على استخدام املواد القابلة للتحلل يف -

 الرتبة وأن ال حيدث أي ضرر فيها الحقا؛

التقليل من استخدام الطاقة يف انتاج األغلفة مع مراعاة اجلوانب الصحية للعاملني يف صناعة األغلفة  -

 واستخدام التكنولوجيا النظيفة؛

ني زيادة الوعي االستهالكي لقضايا الفرز وإعادة تدوير األغلفة من خالل تعزيز االتصاالت على املستوي -

 .2...)ا�تمع احمللي، املنظمات غري احلكومية(احمللي والوطين واشراك 

جاءت امللصقات البيئية أو اإليكولوجية أو ما يطلق عليها كذلك بالعالمات البيئية : الملصقات البيئية - 3

، إال وصديق للبيئة أنه آمننتيجة اإلهتمام املتزايد حبماية البيئة، ووضع هذه العالمات البيئية على املنتج يعين 

أن هذا ال يعين أنه خال من أي تأثري سليب على البيئة وامنا أقل تأثري على البيئة بشكل كبري مقارنة باملنتجات 

وتعترب هذه العالمات .  األخرى وأن عملية انتاجه متت باحرتام مجيع املعايري البيئية وجوانب الصحة والسالمة

واملساعدة يف العملية الرتوجيية للمنتجات املستدامة، فهي مبثابة ضمان للزبون  البيئية أداة من األدوات املهمة

؛ وإن كانت هذه العالمات البيئية طوعية إال أ�ا 3بأن املنتج يتطابق مع خمتلف املعايري البيئية واالجتماعية

لعديد من متارس يف العديد من الدول خاصة املتقدمة منها وشرط أساسي يف أسواقها، حيث أصبحت ا

املؤسسات تلجأ لوضعها على أغلفة منتجا�ا تأكيدا على أن منتجا�ا مستدامة مما قد خيلق قيمة وصورة 

  .إجيابية يف ذهنية الزبون بأن يتعامل مع هذه املنتجات كو�ا سليمة، صحية ومتوافقة مع البيئة

املتعلقة بالعالمات البيئية ومت نشر بوضع جمموعة من املعايري  ISOكما قامت املنظمة العاملية للتقييس   

مبادئ توجيهية الستعمال امللصقات البيئية، مث  9والذي يشتمل على  « ISO 14020 » 1998أول معيار سنة 

                                                           
1 Ken peattie, Martin Charter. Op.Cit., p748. 
2 Éric Brac de La Perrière. Op.,Cit. p14. 
3 Ken peattie, Martin Charter. Op.Cit., p750. 
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ومن بني رموز  .1الذي يضمن للمستهلك صحة املعلومات املعلنة من قبل املنِتج «ISO14021»بعدها املعيار 

واليت تعلم الزبون بأن حمتوى املنتوج قابل للتدوير وهي معتمدة  « la boucle de Mobius»امللصقات البيئية 

  : يوضح ذلك  )6-1(بنفس الرمز من قبل مجيع الدول، والشكل رقم 

  رمز المواد القابلة للتدوير): 6-1(شكل رقم 

  

  

 

   

 

بوضع رمز امللصق البيئي اخلاص بدول االحتاد االرويب الدال على  1992كما قام اإلحتاد األرويب عام      

سالمة املنتجات من الناحية البيئية، وهذا امللصق خيص مجيع املنتجات واخلدمات عدا املنتجات الصيدالنية، 

 « NF-Environement »البيئية بوضع العالمة  1991كما قامت كذلك فرنسا سنة . الغذائية واألجهزة الطبية

اليت متيز املنتجات األقل تأثريا على البيئة، وللحصول على هذا امللصق جيب أن يكون املنتج مطابق للمعايري 

ا العالمتني توالشكل املوايل يوضح كل. 2البيئية اليت تأخذ بعني االعتبار خمتلف مراحل دورة حياة املنتج

  :البيئيتني

  الفرنسيةNF environment العالمة البيئية األوروبية و )7-1(شكل رقم 

  

 

 

 

  

  

  

                                                           
1 Alain Jounot. Le développement Durable. Paris : AFNOR, 2004, p85. 
2 Ibid, pp 87-88. 

Source : Alain Jounot. Le développement Durable. Paris : AFNOR, 2004, p.86. 

 

Source: Alain Jounot. Op.Cit., p.87. 
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  التسعير: المطلب الثاني

 عن املعربة الواجهة ميثل كونه مهيتهأ ويستمد التسويقي، ملزيجيف ا اهلامة العناصر أحد السعر يعترب

 السعر ومستوى املنتج جودة مستوى بني العمالء يقارن ودائما رقمي، شكل يف املنتج وجودة مواصفات

 بصفة ومنتجا�ا ؤسسةبامل العمالء ثقة زيادة إىل ذلك ىأدّ  كلماا  بينهم توافق هناك كان وكلما ه،ب املعروض

 األموال ىعل العائد معدالت حتقيق يف عليه لوّ عَ يُـ  الذي العنصر كذلك كونه  أمهيته السعر يستمدكما  ؛عامة

 مما ،العمالء من بعدد التضحية يعين املنتج تسعري يف اخلطأ فإن ؤسسة، وبالتايلامل فيه ترغب الذي املستثمرة

  . املستهدف الرحبية مستوى حتقيق على قدر�ا عدم وبالتايل ة،مؤسسلل ةسوقيال احلصة على سلبا يؤثر

على أنه عملية حتديد السعر يف ضوء سياسة  النظر لهالتسعري وفق منهج التسويق املستدام ميكن إن 

املؤسسة املتعلقة باإلعتبارات البيئية سواء اليت تفرضها اللوائح والقوانني البيئية أو مبادرا�ا الذاتية، وعادة ما 

املواد، عملية التصنيع  اة املطالب البيئية أثناء استخدامتكون املنتجات املستدامة حتمل إضافة سعرية جراء مراع

  . وكذا تكاليف البحث والتطوير

  المنتجات المستدامة تسعيرمل المؤثرة في قرارات العوا: أوال

إن قرار حتديد أسعار املنتجات املستدامة ليست عملية سهلة، فاملسؤولني على هذه العملية جيدون 

العوامل  ذكر أهمصعوبات كبرية يف حتديدها لكو�ا تتأثر بعدد كبري من املتغريات ومجلة من العوامل، وميكن 

  :وهي تدامةاليت توثر على قدرة املؤسسة وحريتها عند حتديدها ألسعار منتجا�ا املس

إن سياسة التسعري اجليدة جيب أن تدمج ضمن االسرتاتيجية العامة للمؤسسة وحتقق أهدافها، : ألهدافا -

فقد يكون هدف املؤسسة النمو، االستقرار يف حجم املبيعات، كسب حصة سوقية أو معدل معني من 

املؤسسة هو النمو والتوسع فإ�ا سوف فمثال إذا كان هدف . 1بالتايل فإن التسعري يتأثر باهلدف منه... الربح

تتجه إىل عرض منتجا�ا بأسعار منخفضة حبيث تصبح مناسبة ألكرب عدد من الزبائن، بينما إذا كان هدف 

املؤسسة احلفاظ على احلصة السوقية اليت تستحوذ عليها من إمجايل السوق فإ�ا تفضل حتديد أسعار منتجا�ا 

جات املنافسة، اي تغيري يطرأ على يف أسعار املنافسني جيب أن يأخذ يف حبيث يكون مقاربا ألسعار املنت

وعلى العموم فإن املؤسسات املتبنية ملفهوم التسويق املستدام جيب أن يتحدد تسعريها . احلسبان وهكذا

 .للمنتجات ضمن سياسة املؤسسة اليت تأخذ يف احلسبان االعتبارات البيئية

                                                           
1 Marc Vandercammen. Marketing: l’essentiel pour comprendre, décider, agir. 2 éme édition, Bruxelles : 
De Boeck, 2006, p361. 
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بعدا هاما يف اسرتاتيجية التسعري، حيث يتعني على اإلدارة التسويقية حتديد متثل التكاليف : التكاليف -

السعر الذي حيقق تغطية التكاليف ويف نفس الوقت حتقيق أقصى األرباح مع حجم أكرب من املبيعات، حيث  

تجات وعادة يكون تسعري املن. كلما كانت التكلفة مرتفعة رافقها أيضا ارتفاع يف سعر املنتج والعكس صحيح

التكنولوجيا  التخلي عنلمواد اخلام املستدامة، واالمتثال للتشريعات، لتطوير مصادر جديدة املستدامة مرتفع، ف

، إال لتكلفةثقيل على ا فرض عبءيؤدي إىل  النفقات الرأمسالية على التكنولوجيا النظيفةو ، "امللوثة" القدمية

واد األولية والطاقة، ختفيض التعبئة والتغليف، ختفيض تكاليف أ�ا تؤدي فيما بعد لالستفادة من الوفرات يف امل

التخلص من النفايات، فإذا مت إدارة هذه التكاليف بشكل كلي ستستفيد املؤسسة من الكفاءة البيئية والذي 

 .1سينعكس بشكل إجيايب على رحبيتها

إن عناصر املزيج التسويقي مرتابطة ومتكاملة ومتناسقة فيما بينها،  :العناصر األخرى في المزيج التسويقي -

لذا ال ميكن معاجلة أي عنصر منها بشكل منفصل عن اآلخر، فالقرارات املتعلقة بالتسعري تؤثر على القرارات 

املزيج  روالنشاطات املتعلقة باملنتج والرتويج والتوزيع، وبالتايل ال ميكن حتديد سعر املنتج مبعزل عن عناص

، فإذا كانت اسرتاتيجية املنتج هي تصميم وتطوير منتجات آمنة ومناسبة أكثر من الناحية التسويقي األخرى

البيئية، فإن ذلك قد يدعو املؤسسة إىل حتديد أسعار متميزة عن املنافسني على أن يدعم ذلك باسرتاتيجية 

 .متناسب مع جودته املتميزة بعد تطويرهتروجيية مكثفة إلقناع الزبائن بأن السعر احملدد للمنتج 

حيث كلما كان منتج املؤسسة متميز عن املنتجات املنافسة له كلما أعطى ذلك احلرية  :تميز المنتج -

للمؤسسة لتحديد سعر املنتج دون التقيد مبستوى أسعار املنافسني، حيث حتاول املؤسسة يف هذه احلالة إعطاء 

ء بأنه متميز يف سعره نتيجة لتميزه يف اجلودة والكفاءة مقارنة باملنتجات صورة ذهنية ملنتجها لدى العمال

 .اليت يف الغالب أسعارها مرتفعة مقارنة بأسعار املنتجات العادية Bio الطبيعية كاملنتجات. املنافسة له

هما يف التأثري تلعب املعلومات السعرية اليت حتصل عليها املؤسسة عن املنافسني يف السوق دورا م: المنافسة -

على قرارا�ا التسعريية، حيث ال ميكن للمؤسسة فرض أسعار مرتفعة لنفس سلعة املنافسني بسعر يفوق 

سعرهم، أو الدخول بسعر منخفض  عندما يكون سعر السوق مرتفع، فالعالقة عكسية بني قدرة املؤسسة 

، حيث كلما زادت حّدة املنافسة كلما ا يف السوق وحّدة املنافسة اليت تواجههاا�سعار منتجأعلى حتريك 

جها ثابتا و جها كوسيلة ملواجهة املنافسني ويفضل أن يظل سعر منتو قلت قدرة املؤسسة على حتريك سعر منت

ن املؤسسات العاملة يف جمال لذا فإ .ويف حدود أسعار املنافسني مع تغيري عناصر املزيج التسويقي األخرى

                                                           
1 Ken peattie, Martin Charter. Op. Cit., p749. 
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ما تواجه ما يسمى باملنافسة املزدوجة، حيث أ�ا تواجه منافسة من قبل  تسويق املنتجات املستدامة عادة

املؤسسات اليت تسوق املنتجات التقليدية املشا�ة ملنتجا�ا، ومنافسة من قبل املؤسسات اليت تسوق منتجات 

 .1مستدامة مشا�ة، لذا فعليها أن تدرس املنافسة من هذين االجتاهني الختيار قرار التسعري األنسب

  طرق تسعير المنتجات المستدامة: انياث

هناك العديد من الطرق اليت ميكن للمؤسسات  انتهاجها أثناء تسعريها ملنتجا�ا املستدامة ، وقد 

تكون البعض من هذه الطرق هي يف جوهرها طرق تقليدية يف التسعري، ومن أبرز الطرق يف التسعري وفق 

  :2التوجه البيئي مايلي

مبقتضى هذه الطريقة تقوم املؤسسة بإدماج تكاليف االضرار بالبيئة : التسعير على أساس التكلفة البيئية -

يف سعر املنتج، فقد تكون هذه التكاليف نامجة عن النفايات املتولدة من انتاجه أو غازات منبعثة أثناء العملية 

تعمل باجتاه تصحيح أخطائها اجتاه البيئة من ، هذه التكاليف تتحملها الشركة لكو�ا جيب أن ...االنتاجية

  :جراء عملها، وبالتايل يكون السعر على وفق التوجه البيئي كالتايل

  هامش الربح+ التكلفة البيئية) +تسويق+ انتاج(التكلفة الكلية = التسعير

زبون جلملة يستند مفهوم القيمة املدركة على أساس مدى ادراك ال: التسعير على أساس القيمة المدركة -

املنافع اليت يقوم بشرائها من خالل املنتج ومدى ادراكه لقيمتها وأ�ا ذات قيمة أعلى من املنتجات املنافسة، 

يعد هذا األسلوب يف التسعري من أجنع األساليب يف تسعري املنتجات املستدامة حيث تركز املؤسسات املنتجة و 

لى ومنافع أكرب من املنتجات التقليدية، لذا فإن سعرها ملنتجات مستدامة على أن منتجا�م ذات قيمة أع

يكون أعلى من تلك املنتجات؛ وتكون املشكلة الوحيدة هي القدرة  على اقناع الزبائن بذلك وجعلهم مدركني 

  .للقيمة املتحققة من شراء مثل هذه املنتجات

  المستدامالترويج : المطلب الثالث

يف املزيج التسويقي املستدام، فمن خالله تقوم املؤسسة بنقل  يعد الرتويج أحد العناصر األساسية  

توجها�ا وصور�ا البيئية إىل الزبائن، كما يعد العنصر الفاعل من ضمن عناصر املزيج التسويقي الذي حيدث 

                                                           
 .201صمرجع سابق، . ثامر البكري، أمحد نزار النوري 1

 )بتصرف( .461-460ص ص. مرجع سابق. ثامر البكري 2



 
                            اإلطار النظري للتسویق المستدام                                                                                   : الفصل األّول  
 

48 
  

التأثري املطلوب على املستهلك لتحفيزه حنو حتقيق الشراء وترسيخ الصورة الذهنية للمنتوج لديه واعالمه 

  .فره،  وهو ما ينعكس بالتايل على حتقيق أهداف اسرتاتيجية التسويقمبزايا املنتوج وسعره وأماكن تو  ستمراربا

ترويج السلوك االستهالكي الصديق "عّرف الرتويج وفق املزيج التسويقي املستدام على أنه  :تعريف الترويج .1

ملنتجات اخلضراء، والتنسيق مع اجلهات الرقابية للبيئة، حيث يتمثل ذلك يف اقناع املستهلك بشراء واستخدام ا

املؤسسات احلكومية الرمسية، واملؤسسات غري الرمسية كجمعيات محاية املستهلك، ومجعيات : الرمسية مثل

احملافظة على البيئة، أو املؤسسات الدولية املعنية باحملافظة على البيئة، فضال عن اإللتزام باخلصائص التقليدية 

  1"ضوح الفكرة اإلعالنية، والصراحة، والنزاهة، واملصداقيةلإلعالن كو 

  أهداف الترويج. 2

  :2 قد ختتلف األهداف الرتوجيية للتسويق املستدام من مؤسسة ألخرى، إال أ�ا بشكل عام تتمحور حول

يف السوق إىل خلق وعي  املستدامةمنتجات للرتويج ال�دف املؤسسة من خالل  :خلق الوعي البيئي -

بيئي لدى الزبائن، حيث أن عملية جعل الزبائن واعني أو مدركني للمنتجات املقدمة من املؤسسة هو عنصر 

وقد عانت املنتجات املستدامة يف بدايات تقدميها من قلة وعي الزبائن . حاسم يف عملية تبين ذلك املنتج

عتماد العديد من املؤسسات على األساليب الرتوجيية بتلك املنتجات وضعف معرفتهم �ا، وذلك بسبب ا

 .التقليدية وعدم متييز محال�ا الرتوجيية مبا ينسجم مع مبادئ وأهداف التسويق املستدام

ويكون ذلك من خالل تقدمي املؤسسة ملنتجات مبتكرة ألول مرة لتحفيز الطلب : تحفيز الطلب -

وذلك عن طريق إعالم الزبائن عن " مة معينة من املنتجوهو الطلب على صنف املنتج عوضا عن عال"األويل

اخل وهذا اهلدف ...املنتج، ماهو؟ كيف يعمل؟ كيف ميكن استخدامه؟ وماهي الفوائد املتحققة من استخدامه؟

يعد من األهداف املهمة بالنسبة للمؤسسات اليت تسوق منتجا�ا املستدامة، ألن هذه املنتجات غالبا ما 

كرة حتوي مزايا ختتلف عن املنتجات التقليدية، لذلك تسعى املؤسسات بعد ذلك إىل تكون جديدة ومبت

 .مرحلة ثانية وهي حتفيز الطلب االنتقائي حنو عالمتها التجارية

تلجأ املؤسسات املسوقة للمنتجات املستدامة إىل إتباع أنواع معينة من : التشجيع على تجربة المنتج -

نية، توفري امكانية جتربة املنتج وغريها وذلك جلعل الزبائن يتعرفون على املنتج أساليب الرتويج كالعينات ا�ا

 .بشكل أفضل، وأن حيددوا بأنفسهم جودة املنتج واملنافع املضافة إليه
                                                           

 .158 مرجع سابق، ص.  عبد الفتاح النسور، عبد الرمحن بن عبد اهللا الصغري 1

 )بتصرف( 216-214مرجع سابق، ص. أمحد نزار النوري ثامر البكري، 2
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إن بناء العالقات طويلة األمد مع الزبائن واحلفاظ عليها هو أحد األهداف : االحتفاظ بوالء الزبائن -

لذا جيب على املؤسسة .  ومثل هذه العالقات تعترب مهمة جّدا بالنسبة للمؤسسةاألساسية ملعظم املسوقني

توجيه جزء مهم من اجلهد الرتوجيي للحفاظ على الزبائن الذي عادة يكون ذو تكلفة أقل من حماولة اكتساب 

ؤسسات زبائن جدد، هذا التوجه مناسب للمؤسسات اليت متتلك قاعدة واسعة من الزبائن، لكن بالنسبة للم

العاملة يف جمال التسويق املستدام فهي حباجة إىل توجيه جهودها الرتوجيية حنو اكتساب زبائن جدد، ومن مث 

 .العمل على احلفاظ عليهم خاصة وأن هذه املؤسسات مازالت يف مرحلة بناء قاعد�ا مع الزبائن

لتسويق املستدام فهي خاصة املؤسسات العاملة يف جمال ا: مواجهة الجهود الترويجية المنافسة -

تواجه منافسة مزدوجة من قبل املؤسسات اليت تقدم منتجات تقليدية مماثلة ومن قبل املؤسسات اليت تعمل يف 

، لذا فهي تكون حباجة مستمرة حنو توجيه جزء من جهودها الرتوجيية حنو )التسويق املستدام(نفس ا�ال 

 .مواجهة املنافسني

  :يتكون املزيج الرتوجيي املستدام من :ق التسويق المستدامالمزيج الترويجي وف: ثالثا

يعد اإلعالن بصفة عامة أحد أبرز عناصر املزيج الرتوجيي، فمن خالله يتم تعريف : اإلعالن المستدام -1

املستهلك باملنتج واقناعه بشرائه واستخدامه، واإلعالن يعترب وسيلة تروجيية غري شخصية مدفوعة الثمن، حيث 

تقدمي معلومات ختص املؤسسة، منتجا�ا وخدما�ا عرب وسائل اإلعالم املختلفة كالتلفاز، اإلذاعة، يتم 

اإلعالن املستدام يف كونه اإلعالن الذي تتبناه املؤسسة لنقل فلسفتها يتمثل  .1الصحف، االنرتنت وغريها

ويتصف اإلعالن املستدام بالرتكيز على البيئية من خالل الرسالة اإلعالنية اليت تبثها إىل مجهورها املستهدف، 

، ومن املهم جّدا أن يقدم معلومات صحيحة للمستهلك أي 2ترويج القيم والثقافة االستهالكية الصديقة للبيئة

مرتكزة بشكل أساسي على اخلصائص الفعلية للمنتج وأن ال يتضمن أي إدعاءات كاذبة قد تنعكس سلبا 

األمريكية ملنع  (FTC)وقد سعت اللجنة التجارية االحتادية . ي املعلن عنهعلى عالقة املستهلك باملنتج البيئ

من خالل وضع دليل حيتوي على مبادئ توجيهية للحد من  الغش والتضليل أثناء اإلعالن عن املنتجات البيئية

و القابلية أة املنتج إلعادة التدوير بعض الكلمات اليت تشري إىل قابلي ستخدامتضليل املستهلك، حيث منعت إ

  :4، وقد وضعت مجلة من الشروط يف اإلعالن املستدام تتمثل يف3إن مل يتم إثبات ذلك فعالللتحلل 

                                                           
1 Philip Kotler, Gary Armstrong. Op.Cit., p408. 

 .158مرجع سابق، ص. إياد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحن بن عبد اهللا الصغري 2
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3 Arsen J.Darnay, Monique D. Magee. Encyclopedia of Small Business. 3rdEdition. USA: Thomson, 2007, 
p548. 
4 Loc.cit. 
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  ؛خداعإبراز املتضمنات احلقيقية للمنتج البيئي وبعيدا عن أي  - 

  ؛مكون آخر إيضاح اجلوانب البيئية اليت حيتويها املنتج والغالف وأي - 

الواقعية يف اخلصائص البيئية للمنتج واليت قد تكون بسيطة أو ليست بأمهية اإلبتعاد عن املبالغة غري  - 

  واضحة؛

  .ومثبتة جيب أن تستند ألسس واضحة املقارنة بني املنتج البيئي واملنتج التقليدي - 

  :1املستدام جيب أن يهدف إىل اهلدفني التاليني أن اإلعالن وهناك من يرى

خاصة العمالء ورجال األعمال بالكثري من املسائل والقضايا البيئية يف  ةاملصلح األطراف ذات توعية - 

 ا�تمع؛

تأسيس وبناء املصداقية البيئية للمؤسسة ومنتجا�ا واحملافظة عليها حىت تتولد الثقة بني املؤسسة  - 

  .وعمالئها

مشاكل كبرية يف  قد واجهت العديد من الشركات املتبنية ملنهج التسويق املستدام يف بداية التسعيناتل

جمال اإلعالن، حيث قامت بعرض منتجا�ا البيئية من خالل محالت إعالنية كبرية على الرغم من افتقار تلك 

املنتجات ألي اسرتاتيجية بيئية حقيقية تدعمها، ما أدى إىل فشل العديد من تلك املؤسسات، وقد دفع هذا 

 أن املبالغة يف تقدمي اخلصائص البيئية للمنتجات عرب الفشل إىل دراسة املوضوع بشكل مكثف ومت التوصل إىل

يؤدي إىل فشل تلك املنتجات وفقدان  ون تلك اخلصائص متوفرة بشكل فعلياإلعالن من غري أن تك

مصداقيتها، لذا جيب أن يتصف اإلعالن باملصداقية من خالل تقدمي معلومات صحيحة للمستهلك حبيث 

  :2ومن بني صفات اإلعالن املستدام مايلي. ائص الفعلية للمنتجتكون مرتكزة بشكل أساسي على اخلص

 وضع اإلرشادات واملسميات أو الصور البيئية على املنتج للتعبري عن كونه منتج بيئي؛ -

أن تكون اللغة املستخدمة سهلة وواضحة جلميع املستهلكني وأن يكونوا قادرين على فهمها بشكل  -

 صحيح؛

املنافع املنعكسة على البيئة كإمكانية إعادة تدوير خملفات املنتج أو التغليف مت الربط مابني املنتج املقدم و  -

 اخل...باإلعتماد على املواد املعاد تدويرها

 اإلستناد إىل مراجع علمية وقانونية تشري إىل حقيقة املنتج وسالمته وتوافقه مع البيئة؛ -

                                                           
1 Donald A Fuller. Op.Cit., pp 225-226. 

  .411مرجع سابق، ص. ثامر البكري 2



 
                            اإلطار النظري للتسویق المستدام                                                                                   : الفصل األّول  
 

51 
  

�ا قد ال تكون حقيقية أو حتدث تصور سليب عدم املبالغة يف وصف اخلصائص واملنافع البيئية للمنتج أل -

 .غري مقنع لدى املستهلك

يعترب البيع الشخصي أحد األشكال الرئيسية لرتويج منتجات املؤسسة يف األسواق : البيع الشخصي -2

التقدمي "بالتوفيق بينها وبني احتياجات الزبون، وميكن تعريف البيع الشخصي بشكل مبسط على أنه 

؛ وخيتلف 1"من قبل قوى البيع اخلاصة بالشركة لغرض حتقيق املبيعات وبناء عالقة مع الزبائنالشخصي للمنتج 

نشاط البيع الشخصي عن األشكال الرتوجيية األخرى يف اعتماده على التفاعل املباشر بني البائع واملشرتي، 

  .م بعملية البيعوبالتايل فإن البيع الشخصي يعتمد وبشكل أساسي على قدرات ومؤهالت الشخص القائ

أن هناك ثالث جماالت أساسية من  Donald A.Fullerأما يف جمال الرتويج املستدام، فقد بّني     

 :2املعلومات البيئية اليت جيب أن يكون رجل البيع على دراية �ا وهي

 جيب على رجل البيع أن يكون على دراية جّيدة باملنافع اليت حيققها املنتج  :المنافع البيئية للمنتج

بالنسبة للبيئة حىت يتمكن من إقناع العمالء �ذه املنافع، لذا يتطلب أن يكون البائع على معرفة باآلثار 

 البيئية للمنتج سواء أثناء مراحل انتاجه أو استعماله من قبل املستهلك؛

 هناك العديد من املواد اخلام الصناعية واملنتجات الكيميائية ختضع لقوانني  :لبيئيةالتوافق مع النظم ا

جابة لكل األسئلة اليت توجه له من قبل العمالء يف هذا ن يكون رجل البيع قادرا على االبيئية لذا البد أ

 الصدد؛

  شهادةISO14000:  حتمل هذه هناك اهتمام كبري من قبل املشرتين مع منتجات املؤسسة اليت

  .الشهادة، لذا ميكن أن يلعب رجل البيع دورا هاما يف بيان وشرح نظام اإلدارة البيئية باملؤسسة للعمالء

املبيعات أحد األدوات االتصالية داخل املزيج الرتوجيي ملختلف  يعترب تنشيط: المبيعات تنشيط -3

جمموعة األنشطة خبالف اإلعالن والبيع الشخصي " بأنه  AMAاملؤسسات، وتعرفه مجعية التسويق األمريكية 

، 3"�دف إىل حتفيز مبيعات املنتجات، ومن بني أساليب ترويج املبيعات املعارض التجارية، التقسيط، احلوافز

ونادرا ما يتم استخدام ترويج املبيعات مبفرده بل يستخدم جبانب اإلعالن والبيع الشخصي، ويتم اللجوء إىل 

نوع يف حالة صعوبة الوصول إىل املستهلكني املستهدفني عن طريق اإلعالن عن املنتج يف بعض هذا ال

                                                           
1 Philip Kotler, Gary Armstrong. Op.Cit., p408. 
2 Donald A.Fuller. Op.Cit., p243. 
3 American Marketing Association. [En ligne]. Disponible 

sur :<https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=S>, (consulté le 24-10-2015) 
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أما يف جمال الرتويج املستدام تسعى املؤسسات بشكل مكثف حنو تعريف الزبائن بأفضلية املنتجات .األسواق

  :املستدامة، لذا فإ�ا غالبا ما تركز على ترويج املبيعات من خالل

 خاصة تلك اليت يتم طرحها ألول مرة يف السوق للسماح  املستدامة انية من منتجا�اتقدمي عينات جم

 للمستهلك بتجربتها؛

 إعطاء ضمانات للمنتج اليت تأكد على العمر االفرتاضي الطويل له؛ 

 املستدامة توزيع كتيبات ومطبوعات تبني أمهية املنتجات.  

يهدف اىل حتقيق الرضا والتفاهم املتبادل بني املؤسسة هي ذلك النشاط املخطط الذي : العالقات العامة -4

ومجاهريها سواء داخليا أم خارجيا، من خالل سياسات وبرامج تستند يف تنفيذها على األخذ مببدأ املسؤولية 

دورا هاما وحيويا يف االتصاالت الداخلية واخلارجية للمؤسسة،  تلعب وظيفة العالقات العامةف. 1االجتماعية

مهمتها اليت تنصب حول بناء عالقات جيدة مع خمتلف فئات اجلمهور من خالل اإلعالن فضال عن 

، وتزداد أمهيتها يف 2املناسب، بناء صورة جيدة عن املؤسسة ومواجهة الشائعات غري املناسبة عن املؤسسة

والتناقش معها التسويق املستدام، حيث جيب عليها أن توجه جزء من جهودها حنو االتصال باجلماعات البيئية 

يف اجلوانب البيئية املتعلقة بعمل املؤسسة وحماولة كسب دعمها، فهناك العديد من املؤسسات اليت تعرضت 

لذا جيب على . خلسائر مادية كبرية وتوجه زبائنها للتعامل مع مؤسسات أخرى نتيجة امهاهلا للجانب البيئي

دم تفسري ان كان هناك أي غموض حول ممارسا�ا أن تبقى على صلة وثيقة بوسائل االعالم وتق املؤسسة 

 .البيئية باإلضافة إىل تعاو�ا مع خمتلف املنظمات واهليئات البيئية وإصدار تقارير سنوية خاصة بأنشطتها البيئية

ومن مجلة األساليب املفيدة يف جمال حتسني العالقات العامة والالزمة لتحسني مسعة املؤسسة وتقدميها كمؤسسة 

  :3ة بيئيا مايليمسؤول

 التعاون مع اهليئات واملنظمات البيئية؛ -

عقد املؤمترات الصحفية الالزمة إلعالم الصحافة دائما بكل املستجدات يف جمال األنشطة البيئية  -

 اخلاصة باملؤسسة؛

 ؛ومدى تقدمها يف حتقيق توجها�ا البيئية اصدار تقارير سنوية خاصة بأنشطة املؤسسة البيئية -

 حلقات نقاش من خالل اشراك الزبائن؛اقامة  -

                                                           
 177مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص 1

2 Philip Kotler, Gary Armstrong. Op.Cit., p408. 
 .423مرجع سابق، ص .ثامر البكري 3
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  التوزيع: المطلب الرابع

يعد التوزيع من أهم األنشطة األساسية يف العملية التسويقية وميثل أحد العناصر اليت يعتمد عليها     

جناح املزيج التسويقي، فأي خلل يف نشاط التوزيع يؤدي إىل خلل يف أداء املؤسسة ككل وتوقف هذا النشاط 

املؤسسة، وبالتايل فإن كل اجلهود املبذولة يف أنشطة املزيج التسويقي األخرى رغم جناحها  يعين توقف

لذا فإن عملية إيصال . ج إىل السوقوسالمتها تتوقف عند حلقة التوزيع والكيفية اليت يتم فيها ايصال املنتَ 

املستهلكني ومنه حتديد كمية املنتجات تستدعي رسم سياسة توزيعية حمكمة وسليمة تستند إىل حاجات 

الطلب يف السوق، وحتديد النقاط التوزيعية الالزمة والكفيلة بإيصال املنتج إىل املستهلك يف الوقت واملكان 

وهذا األمر ينطبق على املنتجات املستدامة كما هو عليه يف املنتجات التقليدية لكن مع وجود بعض . املناسب

يها التوزيع املستدام واليت تنصب يف األساس حول كيفية التعامل مع عملية نقل الفوارق اجلوهرية اليت يركز عل

وخزن املنتجات واملواد القابلة للتدوير يف عمليات التوزيع، فضال عن التعامل مع الطاقة املستخدمة يف نقل 

  :ويعتمد نشاط التوزيع على ركنني أساسيني مها. وتوزيع املنتجات

  القناة التسويقية :أوال

إن اهلدف األساسي ألي مؤسسة هو ضمان وصول منتجا�ا إىل الزبون النهائي، وتعترب القناة     

التسويقية احللقة األساسية يف حتقيق هذا اهلدف وجناحها يعين جناح املؤسسة يف وصول منتجا�ا إىل السوق 

املنظمات الوسيطة "ى أ�ا املعين بدقة وحتقيق انسياب سليم ملنتجا�ا، وميكن تعريف القناة التسويقية عل

فالقناة التسويقية . 1"اهلادفة إىل جعل املنتج أو اخلدمة متاحة لالستخدام أو االستهالك من قبل املستهلك

تسعى إىل حتقيق الرتابط بني املؤسسات واألسواق املستهدفة وحتقيق التدفق السليم للمنتجات يف الوقت 

  .ر أو تلفواملكان املناسب وضمان سالمتها من أي ضر 

إال أن هذا األمر أضاف أعباء ومهاما جديدة على القناة التسويقية تتمثل يف اإلرتفاع احلاصل يف      

تكاليف النقل واالحتماالت املمكن حصوهلا يف تضرر املنتجات أثناء املسافات الطويلة فضال عن التأثري 

لقناة التسويقية التقليدية لتكون متوافقة مع التوجه السليب على البيئة، لذا مت التفكري يف انتهاج توجه جديد يف ا

  :البيئي من خالل

                                                           
1 Philip Kotler, Gary Armstrong. Op.Cit., p341. 
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ختتلف القناة التسويقية وفق التوجه البيئي عن القناة التسويقية : (back channel)القناة الرجعية   -

التقليدية كو�ا نظام ذو اجتاهني عكس القناة التقليدية اليت تعترب نظام ذو اجتاه واحد والذي يكون دائما 

بقايا فالنظام ذو اجتاهني  يسمى بالقناة الرجعية واليت تعرب عن اسرتداد املخلفات و . من املنتج إىل الزبون

املواد املستعملة كالعبوات الفارغة، األكياس البالستيكية واألغلفة القابلة للتدوير إىل مكان انتاجها أو 

بيعها عوضا عن رميها؛ وبالتايل سيساعد هذا االسرتداد يف التخفيض إىل حد كبري من تكلفة املنتج واليت 

ر املنتجات املستدامة مرتفعة نسبيا مقارنة سينعكس على السعر النهائي للمنتج خاصة واملعروف بأن أسعا

ومثل هذا النظام متبع . باملنتجات التقليدية، وبالتايل إذا ما ازداد هذه الفرق سيمتنع املستهلك عن شرائها

يف العديد من بلدان العامل ولكن بأساليب خمتلفة، ففي الواليات املتحدة توجد مؤسسات خمتصة بإعادة 

ة والبالستيكية والزجاجية لتقوم بالتعاقد مع املؤسسات صاحبة العالمة التجارية مجع القارورات املعدني

للزبائن لوضع القارورات الفارغة ومن مث تقوم بفرزها وإعاد�ا للمؤسسة  بتحديد أماكن خاصةوتقوم 

 .1صاحبة العالمة مقابل مبلغ معني

إن التوزيع وفق التوجه البيئي يستوجب تقليل االستهالك املفرط للطاقة  :الطاقة المستخدمة في القناة -

أثناء نقل املنتجات للتقليل من االنبعاثات الغازية املتحققة من تشغيلها، وحماولة ترشيد كمية الوقود املستهلكة 

جات املنقولة بشكل اقتصادي أكثر من خالل االلتزام بالشروط الدقيقة يف عمليات النقل من حيث حجم املنت

وجدولة حركة النقل الحتساب وتقدير كمية الوقود املستهلكة وتقنينها، باإلضافة إىل ذلك ختفيض استهالك 

 .الطاقة يف املخازن مبا ال حيدث أي ضرر فيه أو ينعكس سلبا على البيئة

، من خالل جيب على املؤسسة أن تراعي أثناء تغليف منتجا�ا اجلانب البيئي :إختيار مواد األغلفة -

التعامل مع مواد أولية أكثر مالئمة للبيئة ومتجددة، مثال كاستبدال الصناديق اخلشبية اليت تأيت من تقطيع 

األشجار إىل استخدام البالستيك مثال، وحماولة التقليل من العبوات اخلارجية اإلضافية والعمل على أن تكون 

 .تكامل السرتدادهاهذه العبوات قابلة إلعادة التدوير واجياد نظام م

ميكن للموقع الذي تتخذه املؤسسة كنقطة بيع للمنتجات املستدامة أن حيقق هلا  :المكان المناسب -

ميزة تنافسية مقارنة بباقي املؤسسات، فالزبون الذي يريد شراء هذه املنتجات ليس على استعداد دائم لقطع 

                                                           
 .80مرجع سابق، ص. ني حسن حبيب، أمري غامن العواديعالء فرحان طالب، عبد احلس 1
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كون ت أي ال من خالل منافذ بيع رئيسية ملستدامةا ينبغي توزيع املنتجاتمسافات طويلة للحصول عليه، لذا 

  .1املنتجات عرب احلدود اجلغرافيةهذه تسويق  للمستهلكني اخلضر، وحماولة سوق صغري يف ة فقطمتوفر 

  التوزيع المادي :ثانيا

، اتباع سياسة فعالة للتوزيعترتبط قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها التسويقية مبدى قدر�ا على      

ختطيط وتنفيذ ومراقبة التدفق الفعلي للمواد " أنه يشتمل على  KOTLERحيث عرف هذا األخري من قبل 

 2"ءواملعلومات ذات الصلة من نقطة املصدر إىل نقطة االستهالك لتلبية متطلبات العمال والسلع النهائية،

استهالكها يف الوقت املناسب واملكان نقل السلع من مراكز إنتاجها إىل مراكز فاتوزيع املادي يعتمد على 

املناسب وبأقل تكلفة ممكنة، وهذا يتطلب تصميم أنظمة توزيع يف ضوء املوازنة بني عاملني أساسيني مها 

ضمن هذا اإلطار يسعى التسويق املستدام يف تعزيز مبادئه وحتقيقها . داء الفعلي واملتوقعالتكلفة ومستوى األ

  :املادي باإلعتماد على مجلة من األسس واملبادئ، تتمثل يفمن خالل نظام التوزيع 

اختيار املكان املناسب الذي ميكن أن يقلل من التأثري السليب على البيئة أثناء التوزيع املادي، ما قد  -

يعين ختفيض املسافة املقطوعة حلفظ املنتوج أو استخدام سيارات ذات كفاءة يف استهالك الوقود أثناء 

 ،3التوزيع

لرتويج عرب أعضاء القناة التسويقية للمبادئ البيئية اليت تتبناها املؤسسة من أجل ايصال هذه املبادئ ا -

 واألفكار ألكرب عدد ممكن من الزبائن وكسبهم؛

وضع سياسة بالتعاون مع الوكالء والبائعني �دف إلعادة مجع املواد القابلة للتدوير وارجاعها مرة ثانية  -

 .املصنع مباشرةىل الوكالء أو إىل إ

فاملؤسسات املتبنية ملنهج التسويق املستدام تسعى دوما لتحقيق التوازن بني أهداف النمو والرحبية ومحاية   

البيئة وا�تمع، لذا فإن التوزيع املستدام يعد أحد األدوات الفاعلة اليت متكن هذه املؤسسات من حتقيق أهدافها 

نشطة اليت تساند هذا التوجه لتحقيق التكامل املنطقي والفعلي بني عناصر عرب تعزيز توجها�ا البيئية ودعم األ

 .املزيج التسويقي املستدام واكسابه الواقعية يف التطبيق

      

   

                                                           
1 P. B.Singh & Kamal K. Pandey. Green Marketing: Policies And Practices For Sustainable 

Development. A Journal of Management. 2012, June, Volume 5, No 1, p26. 
2 Philip Kotler, Gary Armstrong. Op.Cit., p357. 
3 P. B.Singh & Kamal K. Pandey. Op.Cit., p26. 
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   خالصة الفصل

 ،زيادة الوعي البيئيب يتسم االعمال ملمارسة جديدا اقتصاديا وضعا العاملية البيئية تاالتغري  أفرزت لقد

 دورية جعةامر  هامن يتطلب التحدي هذا ،االقتصادية املؤسسات تواجهه الذي الرهان بيئةال تأصبححيث 

مع محاية البيئة؛  يتالءم مبا األوضاع تلك هيكلة واعادة التسويقية وأساليبها االنتاجيةنشطتها أل وشاملة

حرصا منها املستدام لتسويق ا دألبعا هاتبنيمن خالل  بزبائنها املؤسسات اهتمام زاإلبر  ميدان البيئة فأصبحت

 .ئيةالبي انشغاال�م وتليبنتجات صديقة للبيئة مل هان تكون هلا ميزة تنافسية نتيجة تسويقأعلى 

ميكن أن حيقق للمؤسسة العديد من املزايا وعلى خمتلف  لتسويق املستدامتطبيق املؤسسة ل ان

ويف مقدمتها اكتساب ميزة تنافسية قياسا بغريها من املؤسسات اليت تقدم منتجات تقليدية فضال املستويات، 

وعلى هذا األساس يعترب تعديل املزيج . ثل توجه معاصر لالستجابة ملتطلبات محاية البيئة وا�تمعميعن كونه 

لتحقيق أهدافها؛ عليها املؤسسة التسويقي وجعله مستدام أحد أهم األهداف االسرتاتيجية اليت جيب أن تعمل 

خاصة وأن املزيج التسويقي التقليدي القى العديد من االنتقادات بسبب إمهاله لعنصر البيئة والرتكيز املبالغ به 

القدرة على بشكل أساسي  لذا فنجاح املزيج التسويقي املستدام يعتمد. على تلبية احتياجات ورغبات الزبائن

   .وهدف رحبية املؤسسة بني احتياجات ورغبات الزبائن ومحاية البيئةاصره يف كافة عنعلى املوائمة 
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  :تمهيـــد

كاإلحتباس احلراري، شهد العامل منذ مثانينات القرن املاضي بداية ظهور بعض املشاكل البيئية اخلطرية        

ظل إمهال التنمية تآكل طبقة اآلوزون، تدهور التنوع البيولوجي واألمطار احلمضية، وكان هذا طبيعيا يف 

للجوانب البيئية طوال العقود املاضية؛ فتمخضت اجلهود الدولية يف عقد العديد من املؤمترات على املستويات 

واليت سامهت بشكل كبري يف ظهور مفهوم جديد وهو  احمللية والدولية إلجياد أفضل احللول املمكنة ملعاجلتها

 كبعد واالستدامة للتغيري كعملية التنمية مها أساسني بعدين بني هذا املفهوم جيمعحيث التنمية املستدامة، 

 محاية مع جهة، من العامل سكان لكل املعيشي املستوى حتسني املستدامة التنمية من اهلدف وأصبح ،زمين

  .أخرى جهة من الطبيعية الثروات استنزاف عدم وضمان البيئة

يف ظل حتديات ورهانات التنمية املستدامة مل تعد مسؤولية املؤسسة تقتصر فقط على اجلانب و       

حتقيق األداء االقتصادي اإلقتصادي، بل هي ملزمة على حتمل اجلانبني اإلجتماعي والبيئي معا، خاصة وأن 

ضرورة السعي املستمر لذا وجب عليها . اآلثار السلبية على البيئةمن  قد ُحيدث العديدالذي يعظم أرباحها 

االقتصادية على إدماج البعد البيئي يف إسرتاتيجيتها  ث املؤسساتوحل، سلوكها اجتاه ا�تمع والبيئةلتحسني 

كتبنيها   ومسعى حتقيق التنمية املستدامة هااختاذ جمموعة من اإلجراءات حىت ينسجم نشاط جيب عليها

            .للمسؤولية االجتماعية

  :مباحث أساسية من خالل ثالث سلوك املؤسسة يف ظل رهانات التنمية املستدامة،هذا الفصل  تناولذا يهل

  

  اإلطار النظري للتنمية المستدامة: المبحث األول

 محددات وأنواع  سلوك المؤسسة في ظل التنمية المستدامة :المبحث الثاني

  في ضبط سلوك المؤسسة دور المسؤولية االجتماعية: المبحث الثالث         
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  اإلطار النظري للتنمية المستدامة : المبحث األوَّل

تعترب مشكلة التلوث البيئي من املشاكل الرئيسية اليت تواجه دول العامل يف الوقت احلايل، إال أن هذه 

تؤثر يف بيئة ورفاهية الشعوب  تأضح ، حنياملاضي املشكلة مل تأخذ مأخذ اجلد حىت الستينات من القرن

لة ساعد يف التغلب على هذه املشكالبد من إجياد فلسفة تنموية جديدة تلذا كان  بأجياهلا احلالية واملستقبلية

  .ما ساهم يف ظهور مفهوم التنمية املستدامة

ثالث  لذا فإنه من خالل هذا املبحث سيتم التطرق إىل  اإلطار النظري للتنمية املستدامة من خالل

مطالب أساسية، حيث يتناول املطلب األول عرض السياق التارخيي لظهورها وتعريفها، واملطلب الثاين أهداف 

  .ومبادئ التنمية املستدامة، أما املطلب الثالث فيتناول أبعادها

  ومفهومها السياق التاريخي لظهور التنمية المستدامة: المطلب األول

  لتنمية المستدامةالسياق التاريخي لظهور ا: أوال

شري إليه يف أواخر الثمانينات من القرن املاضي، وأُ " التنمية املستدامة"كان أول استخدام ملفهوم 

إال أن  ،1987الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة عام " مستقبلنا املشرتك"بشكل رمسي من خالل تقرير 

، ضم 1968نشأ سنة أتدامة كانت من خالل نادي روما الذي بالبيئة والتنمية املس أول فكرة لظهور االهتمام

رين واالقتصاديني من خمتلف أحناء العامل، للبحث يف ضرورة إجراء هذا النادي العديد من العلماء، املفكّ 

دراسات وأحباث ختص جماالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو يف الدول املتقدمة، حيث قام هذا النادي 

الذي شرح فيه عالقة النمو الدميغرايف باالستغالل الالعقالين " حدود النمو"بنشر تقرير بعنوان  1971سنة 

للموارد الطبيعية، وبّني أنه إذا ما استمر تزايد معدالت االستهالك بنفس الوترية فإن املوارد الطبيعية لن تفي 

  :ت ذات الصلة أمهها، هذا ما دعا إىل انعقاد العديد من املؤمترا1باحتياجات املستقبل

   هذا املؤمتر  ىبستوكهومل، دع 1972جوان  16املؤمتر العاملي لألمم املتحدة حول البيئة الذي انعقد يف

UNEPإىل ضرورة الرتابط بني التنمية والبيئة وإىل إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة 
فاع عن البيئة ، �دف الدّ 2*

الة للموارد الطبيعية، ويعد هذا املؤمتر يف الواقع أول إجناز واملستقبلية، وتأمني إدارة فعّ البشرية لألجيال احلالية 

                                                           
1 .DUBIGEON Olivier. Mettre en pratique le développement durable. 2ème édition. Paris : Editions Village 
Mondial, 2005, p218. 
*  UNEP : United Nations Environment Programme 

2. LAZERRI Yvette. MOUSTIER Emmanuelle. Le Développement durable: du Concept à la mesure. 
Paris : L’HARMATTAN, 2008, p14. 
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حقيقي يف جمال وضع أسس النظام البيئي العاملي حيث اعتمد على مقاربة متكاملة لتحقيق األهداف الثالث 

  .املتمثلة يف التنمية االقتصادية، العدالة االجتماعية واحلذر البيئي

 نشرت اللجنة العاملية للبيئة والتنمية  1987 أما سنةWCED
  التابعة لألمم املتحدة تقرير بعنوان

ناقش هذا التقرير أسباب األزمة البيئية العاملية اليت تسببت �ا حاالت الفقر والتزايد  1"مستقبلنا املشرتك"

السكاين يف اجلنوب و اإلستهالك املفرط والتلوث يف الشمال، كما أكّد على ضرورة توافق عملية التنمية مع 

يف التقرير وألول مرة باسم إىل ظهور مفهوم جديد  ى، وهذا ما دع2محاية البيئة لضمان حقوق األجيال القادمة

  .التنمية املستدامة 

   الذي ) مؤمتر قمة األرض(انعقد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية بريودجيانريو  1992يف سنة

ص اسرتاتيجيات وسياسات حتد س عالقة تربط التنمية االقتصادية، االجتماعية حبماية البيئة، حيث خصّ أسّ 

 :البيئية يف إطار تنمية قابلة لالستمرار ومالئمة بيئيا، ومن أهم نتائج املؤمتر ما يليمن األزمات 

حتدد إتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ إطارا عاما للجهود الدولية : وضع اتفاقية التغير المناخي - 

دفها النهائي هو تثبيت الرامية إىل التصدي للتحدي الذي ميثله تغري املناخ، وتنص االتفاقية على أن ه

انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون إحلاق الضرر بالنظام 

املناخي، حيث تلزم اإلتفاقية األطراف املوقِّعة عليها بإعداد تقارير دورية حتتوي على معلومات عن انبعاثات 

يف سبيل التحكم يف تلك الغازات، كما تنص اإلتفاقية  غازات االحتباس احلراري، واخلطوات اليت اختذ�ا

  3.أيضا على تشجيع وإستخدام تكنولوجيات ال تلحق ضرر باملناخ وتيسري نقلها إىل الدول النامية

حفظ التنوع : تسعى هذه االتفاقية الدولية إىل حتقيق ثالث أهداف: وضع اتفاقية التنوع البيولوجي - 

دام للتنوع البيولوجي، والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام البيولوجي، االستخدام املست

املوارد البيولوجية، فاهلدف العام الذي �دف إليه االتفاقية هو تشجيع األعمال اليت تقود إىل مستقبل 

ة لألجيال ن التنوع البيولوجي هو أحد األصول العاملية ذات قيمة كبري أمستدام خاصة مع تزايد االعرتاف ب

  4.احلاضرة واملقبلة

                                                           
 WCED: World Commission on Environment and Development 
1   . World Commission on Environment and Development (WCED). Our Common Future. New York: 
Oxford Univeresity Press, 1987, p08. 
2 . DUBIGEON. Olivier. Op. Cit., p219. 
3 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Publication [en ligne]. 
disponible sur :< http :www.un.org/ar/climatechange/the-un-climate-change-convention-and the kyoto-
protocole.shtml >. (Consulté le 21.01.2016). 
4.UNCED. Publication [en ligne]. disponible sur :< 
http :www.un.org/ar/event/biodiversityday/convention.shtml >. (Consulté le 21.02.2016). 
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يهدف إعالن ريو الذي أقرته قمة األرض إىل إقامة مشاركة عاملية جديدة ومنصفة عن : إعالن ريو - 

طريق إجياد مستويات جديدة للتعاون بني الدول وقطاعات ا�تمع الرئيسية حلماية النظام العاملي للبيئة 

مبدًأ لتوجيه العمل البيئي والتنموي، بعض هذه املبادئ تتناول  27والتنمية  حيث أقر هذا اإلعالن 

ز مبادئ أخرى االهتمامات التنموية للرتكيز على احلق واحلاجة إىل التنمية و مكافحة الفقر، يف حني تركّ 

  .وق وأدوار ا�موعات االجتماعيةعلى حق

اجنازا تارخييا هاما من حيث أ�ا أدجمت االهتمامات  21تعد أجندة القرن  :21جدول أعمال القرن  - 

البيئية واالقتصادية واالجتماعية يف إطار واحد للسياسات، وحتتوي األجندة على جمموعة واسعة النطاق من 

توصية، مبا يف ذلك مقرتحات مفصلة لكيفية احلد من أمناط االستهالك  2500توصيات العمل حيث تضم 

  1.تشجيع الزراعة املستدامة ومحاية الغالف اجلوي واحمليطات والتنوع البيولوجيالالعقالين للموارد و 

   باليابان، والذي اعتمد على  1997بعد قمة األرض خبمس سنوات، انعقد مؤمتر كيوتو يف ديسمرب

رجة األوىل بتثبيت مستويات ، حيث تتحدد أهداف الربوتوكول بالدّ 21مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 

ت االحتباس احلراري عند مستوى حيول دون حدوث تداخل خطري مع النظام املناخي من خالل آلية غازا

 2012إىل غاية  52دولة بتخفيض الغازات الدفيئة بنسبة  38التنمية النظيفة والتنفيذ املشرتك، وقد التزمت 

1990باملقارنة باملستويات اليت سجلتها خالل 
املصادقة على الربوتوكول على الرغم أ .م.، يف حني امتنعت الو2

  .من أ�ا تعد أكثر الدول إصدارا إلنبعاثات االحتباس احلراري

   انعقد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي حضره 2002ويف جوهانزبورغ جبنوب إفريقيا سنة ،

املنظمات الغري حكومية، يهدف العديد من رؤساء الدول، املختصني يف جماالت البيئة والتنمية والعديد من 

  :املؤمتر إىل تأكيد اإللتزام الدويل بتحقيق التنمية املستدامة من خالل

الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية  21تقومي التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمال القرن  - 

  ؛1992عام 

  ت حتقيق التنمية املستدامة؛استعراض التحديات والفرص اليت ميكن أن تؤثر يف إمكانا - 

  اقرتاح اإلجراءات املطلوبة اختاذها والرتتيبات املؤسسية واملالية الالزمة لتنفيذها؛ - 

  .حتديد سبل دعم البناء املؤسسي الالزم على املستويات الوطنية و اإلقليمية والدولية - 

                                                           
  .195صمرجع سابق،  .بارتر حممد علي وردم. 1

2. LAZZRRI Yvette. MOUSTIER Emmanuelle. Op, Cit., p17. 
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   2007يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغيري املناخ، الذي انعقد ببايل، اندونيسيا، يف ديسمرب أما ،

دولة على الشروع يف عملية للتفاوض الرمسي طيلة عامني لتعزيز اجلهود الدولية الرامية ملواجهة  187اتفقت 

ة عمل بايل قضية �يئة سبل مشكلة االحتباس احلراري، ومن القضايا الرئيسية الواردة حتت ما يسمى خط

، والتكيف مع 1للتقليل من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وإجياد طرق لنشر التكنولوجيا اليت تتسم مبراعاة املناخ

تغريات املناخ والدعم املايل للدول النامية كما تضمنت اخلطة خمططا طموحا لبلوغ إتفاق عاملي طويل األجل 

  .2009يف مؤمتر كوبنهاغن لعام 

   انعقد مؤمتر كوبنهاغن بالدامنارك، ويعد هذا املؤمتر نتيجة لعملية تفاوضية مكثفة  2009يف ديسمرب

يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغيري املناخ يف بايل،  2007استمرت سنتني واليت بدأت يف عام 

يسري عقب انقضاء فرتة اإللتزام األوىل إلتفاق  ويهدف هذا املؤمتر للتوصل إىل إتفاق بشأن املناخ ميكن أن 

ض االنبعاثات يفختبشأن  يةإال أن هذا املؤمتر فشل يف الوصول إىل إتفاق .2012كيوتو اليت تنتهي مع �اية 

األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف كانكون، املكسيك هذا ما أّدى اىل إنعقاد مؤمتر . الغازية وإلزامها قانونا

التوصل إىل ما فشلت الدول يف حتقيقه يف كوبنهاجن للوصول إيل معاهدة جديدة حتل حمل بروتوكول  �دف 

قامت األطراف املشاركة باعتماد اتفاقيات كانكون، اليت سامهت يف إنشاء  2010ويف ديسمرب  .كيوتو

 .2مؤسسات وعمليات جديدة وتشمل الصندوق األخضر للمناخ

 ُعقدت الـدورة السـابعة عشـر ملؤمتـر األطـراف  2011 يف ديسمربCOP17  يف ديربان، جبنوب أفريقيا

إعداد بروتوكول أو "مبهمة  عمل الفريق العامل املخصص وتشمل نتائجها موافقة األطراف املشاركة على بدء

  2015.3حبلول عام " يتم تطبيقها على كل األطراف قوة قانونية أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات

    وقد نتج عن هذا . مت عقد مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغّري املناخ يف الدوحة، قطر 2012يف نوفمرب

وتضمنت هذه القرارات تعديالت على ". بوابة الدوحة للمناخ"املؤمتر حزمة من القرارات يشار إليها بـ 

يف  2013كما عقد مؤمتر آخر بعد سنة، يف نوفمرب . )2020-2013(لتحديد فرتة التزام ثانية بروتوكول كيوتو 

  . 4)2020نتهي يف تلبدء فرتة اإللتزام الثانية يف بروتوكول كيوتو اليت   وارسو، بولندا

                                                           
1.UNCED. Publication[en ligne]. disponible sur :<http :www.un.org/ar/climatechange/themes.shtml. 
(Consulté le 24.05.2016). 
2 International Institute for Sustainable Development. Earth Negotiations Bulleti, 2017, May, Vol 12, N° 
701, p2. 

 .4، ص2015ة اإلمارات الدبلوماسية، أكادميي :، اإلمارات العربية املتحدةاتفاق باريس بشأن تغير المناخي، ماري لوم 3
4 International Institute for Sustainable Development, Op,Cit., p.02 
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   100انعقدت قمة املناخ يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك ، حبضور أكثر من  2014يف سبتمرب 

من قيادات القطاع اخلاص وا�تمع املدين واملؤسسات احلكومية والبحثية، القمة أعلنت  800رئيس دولة، وحنو 

عن وعود متويلية مبئات ماليري الدوالرات من قبل دول ومؤسسات، وأطلقت عدة مبادرات طوعية إقليمية 

 اتفاق عاملي ذي معىن حول تغري ودولية لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، كان هدف القمة الوصول إىل

، وحتريك مبادرات حتويلية يف الدول كافة حنو ختفيض االنبعاثات وبناء املرونة يف 2015املناخ يف باريس سنة 

وبعد شهر على انعقاد قمة نيويورك، اتفق دول االحتاد األورويب على . مواجهة التأثريات السلبية لتغري املناخ

وتركز األهداف  ،1990من مستويات العام  %40مبا ال يقل عن  2030لول سنة خفض انبعاثات الكربون حب

2020حبلول سنة  %20احلالية على خفض االنبعاثات بنسبة 
وخالل هذا املؤمتر مت اطالق العديد من  .1

دن التعهدات اليت مست جوانب عديدة كحماية الغابات، الصناعة، كفاءة الطاقة، النقل، الطاقة املتجددة، امل

وتعهد الكثري من الدول بتقدمي املسامهات الوطنية احملددة يف إجراءات تغري املناخ خالل الربع األول  .والزراعة

 .2015من 

  دولـة علـى أول اتفاقيـة دوليـة  195ُعقد مؤمتر تغري املناخ يف باريس بفرنسا، اتفقـت  2015 سبتمربيف

فاملفاوضـات حـول اتفاق . مـن نوعهـا ُتطبـق علـى مسـتوى العالـم وذات طبيعـة ملزمـة قانونيـًا بشـأن تغيـر املنـاخ

دئ بالرغــم مــن وصـف اتفــاق باريــس بصفــة عامــة علــى أنــه انتصــار ملبــا. باريس قد اسـتمر ملدة أربــع ســنوات

تعدديـة األطـراف وحتقيـق أفضـل نتيجـة ممكنـة، إال أنـه لـن حيـول فـي حـد ذاتـه دون حـدوث تغيـرات كارثيـة فـي 

فــي تنفيــذ االتفــاق علــى  الــدول واألطــرافاملنـاخ، وهـذه التغيـرات الكارثيـة لـن نســتطيع جتنبهــا إال إذا جنحــت 

 :2أربعـة عناصـر رئيسـية هـياملؤمتر على  وقد ركز.مســتوى العالــم

  درجة مئوية؛  2احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة واالبقاء على ارتفاع درجة احلرارة حتت مستوى  - 

اإلبقاء على التمييز بيــن الــدول املتقدمــة والــدول الناميــة وإعطــاء املرونــة للــدول الختــاذ تدابيــر أكثــر  - 

طموحــًا مبــرور الوقــت، باعتبار أن الدول املتقدمة هي من تساهم يف احلجم األكرب من انبعاثات 

  الغازات الدفيئة؛ 

  واملساعدة من الدول املتقدمة اىل الدول النامية؛  تمرار الدعم املايلبشأن اس على ضمانات االقرار - 

                                                           
 .82، ص200، العدد 19ا�لد ، نوفمرب، 2014جملة البيئة والتنمية،  .2014قمة المناخ بارتر حممد علي وردم،  1

 .5مرجع سابق، ص. ماري لومي 2
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1970 

إنشـاء نظـام يهـدف إلـى تشـجيع الـدول علـى تبنـي أهـداف متزايـدة واسـتعراض مسـتوى التقـدم  - 

  .اجلماعـي حنـو حتقيـق أهـداف بعيـدة املـدى

سامهت يف صقل مفهوم التنمية املستدامة، والشكل املوايل يوضح ملخص ألهم املؤمترات الرئيسية اليت 

  .واليت أكدت على ضرورة احملافظة على املقومات األساسية للبيئة العاملية

 أهم مؤتمرات تطور مفهوم التنمية المستدامة): 1-2(شكل رقم

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة باإلعتماد على: المصدر

Pierre Piton. Historique du développement durable. [en ligne]. 2009. Disponible sur : 

<http://www.paxchristi.cef.fr/docs/HistoriqueDvtDurable.groupe335Angouleme.pdf > 

(consulté le 30-12-2015). p3. 

  مفهوم التنمية المستدامة: ثانيا

وضعت العديد من التعريفات للتنمية املستدامة وبطرق خمتلفة ولكن يستند التعريف الشائع املستخدم 

ألول طرح املصطلح ، حيث 1987أثناء عقد جلنة بروتالند عام " مستقبلنا املشرتك"على نطاق واسع اىل تقرير 

والذي نص بشكل أساسي على  GroHarlem Bruntlandمرة بشكل رمسي من قبل رئيسة وزراء النرويج 

التنمية املستدامة هي التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة على " مايلي 

1980 2010 2000 1990 

المؤتمر العالمي  1972

المتحدة المنعقد لألمم 

 بستكهولم حول البيئة

1987  

 لجنة برونتالند

1992  

  قمة األرض 

 ديجانيروو ري
1997  

بروتوكول 

 كيوتو

2002  

مؤتمر القمة 

العالمي للتنمية 

المستدامة 

 جوهانزبورغ 

حدود النمو وحماية 

 البيئة

 التنمية المستدامة

ظهور مفهوم التنمية 

 المستدامة

  مؤتمر 2009

 كوبنهاغن بالدنمارك

  مؤتمر 2015

 باريس
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ما به من قبل املنظمات الدولية، ، ومنذ ذلك أصبحت التنمية املستدامة مصطلحا مسلّ 1".تلبية احتياجا�ا

اخلاصة، فوردت الكثري من التعاريف للتنمية املستدامة ميكن عرض أمهها فيما اإلقليمية واحمللية، احلكومية منها و 

  :يلي

إدارة قاعدة املوارد الطبيعية و صيانتها، وتوجيه "على أ�ا  *(FAO)منظمة األغذية والزراعة عرفتها 

التغريات التكنولوجية واملؤسسية بطريقة تضمن تلبية االحتياجات البشرية لألجيال احلالية و املقبلة بصورة 

ال حتدث  )احليوانية(مستمرة؛ فهذه التنمية املستدامة اليت حتافظ على األراضي واملياه والنبات واملواد الوراثية 

تدهورا يف البيئة، ومالئِمة من الناحية التكنولوجية وسليمة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية 

  2."االجتماعية

مبساندة خفض أعداد الفقراء " وبالنسبة للبنك الدويل، فالتنمية املستدامة هي تلك التنمية اليت �تم

ستدامة على املستوى القطاعي وعلى مستوى قطاعات متعددة وحتقيق النمو عن طريق تعزيز االستثمارات امل

  3)."يف البنية التحتية والزراعة واملوارد الطبيعية(

بأن التنمية املستدامة هي استخدام موارد ا�تمع وصيانتها **)CAG(ويرى جملس حكومات اسرتاليا 

اة وحىت ميكن النهوض بنوعية احلياة حىت ميكن احملافظة على العمليات االيكولوجية اليت تعتمد عليها احلي

  4"الشاملة اآلن ويف املستقبل

، التنمية املستدامة تعين حتسني نوعية احلياة باحرتام الطاقة أما حسب االحتاد العاملي حلماية الطبيعة

  5.االستيعابية للنظام البيئي الذي تعتمد عليه

اهتماما كبريا من قبل العديد من اهليئات يتضح من مجلة هذه التعاريف أن التنمية املستدامة القت 

  . اليت تؤكد اإلرتباط املتبادل والوثيق ما بني التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية،

                                                           
1. WCED. Our common future. Op., Cit., p08. 
*  FAO : Food and Agriculture Organization 

2
. Food and Agriculture Organization (FAO). Publication [en ligne]. Disponible sur : 

< http://www.fao.org/DOCREP/004/x3307F/x3307f.htm#P100_27977 >, (consulté le 28-05-2015). 
3 

. WORLD BANK. Publication [en ligne]. Disponible sur : 

< http :web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCU>, (consulté le 28-05-2015). 
**  CAG : Council of Australia Government 

4
 . FAO.Op.Cit  

5 . LAZZERI Yvette, MOUSTIER Emmanuelle.Op. cit,. p12. 
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وترتكز التنمية املستدامة على ثالث ركائز رئيسية حبيث ال ميكن إعداد أو تطبيق أية اسرتاتيجية أو  

 :)2-2(رقم ، هذا ما يوضحه الشكلسياسة مستدامة دون دمج هته الركائز معا

  مرتكزات التنمية المستدامة: )2-2(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الدولية  الدار :القاهرة. شاهني �اء ترمجة .المستدامة التنمية مبادئ. موسشيت من إعداد الطالبة باإلعتماد على دوجالس :المصدر

  . 73.، ص2000 الثقافية،  لالستثمارات

االقتصاد، البيئة وا�تمع حبيث ال ميكن النظر إىل الرتابط  املتكامل ما بني  )2-2( رقميوضح الشكل 

؛ فتحقيق أي من هذه املكونات بشكل منفصل، فالبد من أن تكون النظرة التحليلية إليهم متكاملة معا

التنمية املستدامة يستدعي أن تكون أهدافها وإجراءا�ا قابلية للتطبيق من الناحية البيئية، عملية من الناحية 

  .مرغوبة اجتماعيااالقتصادية و 

 التنمية المستدامةومبادئ أهداف : المطلب الثاني

  : أهداف التنمية المستدامة :أوال

 يف للتنمية املستدامة يف القمة اخلاصة �ا اليت عقدت ة أهداف جديدةقامت األمم املتحدة بصياغ

اليت كانت قد رمست  "األهداف اإلمنائية لأللفية"حمل  ، حيث حلت هذه األهداف2015بتمرب س 25

حددت اليت  2030ية املستدامة لعام خطة التنماعتمدت هذه القمة . 2015- 2000األولويات العاملية للفرتة 

 معقولة إقتصادیا

  

 

  

  

 معقولة إجتماعیا     

  

قابلة للتحقیق                                                                                            

 ایكولوجیا

  ا

 عــالمجتم

  ادــاإلقتص ئةــالبی

ح
ستدامة

ـلول م
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و�دف هذه اخلطة إىل التصدي ؛ 1غاية 169تفرّع عنها نمية املستدامة السبعة عشر اليت أهداف الت من خالهلا

  .التنمية املستدامة الثالثة وهي البيئة وا�تمع واالقتصادلتحديات العوملة باالستناد إىل مكونات 

  :وهيللتنمية املستدامة تنظيم األنشطة حول مخسة أركان  2030تتيح خطة التنمية املستدامة لعام 

  :يوضح ذلك )3-2(والشكل  .كوكب األرض والسكان واالزدهار والسالم والشراكات

  لمستدامةة اأهداف التنمي: )3-2(شكل رقم 

  
 :منظمة األمم املتحدة، أهداف التنمية املستدامة، متاح على الرابط: المصدر

>http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/mdgs< 2016-12-15(، تاريخ االطالع(  

، للتنمية املستدامة هدفا 17األركان اخلمسة اليت من خالهلا مت حتديد  )3-2(يتضح من خالل الشكل رقم 

  :وتشتمل هذه األركان على

تياجات األجيال احلالية من أجل تلبية احملّحة  عدُّ محاية كوكب األرض ضرورةت :كوكب األرض -

ومن الضروري أيًضا احلّد من تغّري املناخ ومحاية املواطنني  احملافظة على املوارد الطبيعيةلذا ال بّد من  ،والقادمة

 .طبيعيةالكوارث المن 

ومتّثل . ترتكز التنمية املستدامة للدول على مراعاة مبدأي الكرامة واملساواة بني األشخاص :الناس -

على حتقيق املساواة مكافحة الفقر وضمان انتفاع اجلميع بالرعاية الطبية والغذاء وتأمني التعليم اجليد واحلرص 

 .بني اجلنسني شروطًا أساسية �تمع مستدام تسود فيه املساواة
                                                           

1 United Nations Development Programme (UNDP), Sustainable Development Goals.  [En ligne]. disponible 
sur: <http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/sustainable-development-goals.html> consulté le 
(15-12-2016) 

  1(أنظر امللحق رقم( 
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ومن أجل  ،قتصادي الشامل الذي يراعي البيئةتقتضي تنمية الدول حتقيق االزدهار اال :اإلزدهار -

لتوّصل إىل ضمان إرساء السالم وحتقيق االزدهار، يتعّني إتاحة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار للجميع بغية ا

 .تنمية ذات بعد إنساين

يُعّد التخفيف من حّدة النزاعات وبناء السالم وترسيخه عوامل أساسية من أجل إنشاء  :السالم -

 .جمتمعات مزدهرة ومستدامة، فثمة عالقة متبادلة بني التنمية واألمن ولن يتحقق أحدمها من دون اآلخر

وتُعدُّ  ،مة نظام شراكة وتضامن عاملي جديدة إقايفرتض حتقيق أهداف التنمية املستدام :الشراكة -

الشراكات الشاملة املبنية على رؤية مشرتكة واألهداف املشرتكة اليت ترّكز على الشعب والكوكب ضرورية على 

مع ا�تمع املدين  دولبد من تعزيز التضامن بني ال لذا فال. الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي

 .احلكومية والقطاع اخلاص على حّد سواء واملنظمات غري

  مبادئ التنمية المستدامة: ثانيا

عالقة تربط التنمية االقتصادية، سامهت يف تأسيس  1992بريودجيانريو سنة إن انعقاد قمة األرض 

اسرتاتيجيات وسياسات حتد من األزمات البيئية يف إطار تنمية قابلة  تصخصّ  كمااالجتماعية حبماية البيئة  

مشاركة عاملية جديدة  إىليهدف الذي " إعالن ريو"هذه القمة لالستمرار ومالئمة بيئيا، ومن أهم نتائج 

ي ومنصفة عن طريق إجياد مستويات جديدة للتعاون بني الدول وقطاعات ا�تمع الرئيسية حلماية النظام العامل

من بني هذه املبادئ ميكن بيئي والتنموي، مبدًأ لتوجيه العمل ال 27حيث أقر هذا اإلعالن  ،للبيئة والتنمية

  :1ذكر ما يلي

أن حييوا حياة  يقع البشر يف صميم االهتمامات املتعلقة بالتنمية املستدامة، وحيق هلم: المبدأ األول -

  .صحية

احلق هلا بالتوافق مع ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل فإن كافة الدول : المبدأ الثاني -

السيادي يف استغالل مواردها وفقا لسياسا�ا البيئية واإلمنائية، وهي مسؤولة عن ضمان أن ال تسّبب األنشطة 

  .اليت تدخل يف نطاق سيطر�ا أضرارا لبيئة دول أخرى

                                                           
1. COSTA Nathalie. Gestion du développement durable en entreprise. Paris : Ellipses Édition, 2008, 

p139-140. 
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ية جيب االيفاء به وحتقيقه وبشكل متوازن مع اإليفاء مبتطلبات البيئة إن حق التنم: المبدأ الثالث -

  .والتنمية من أجل األجيال احلالية واملستقبلية

من أجل حتقيق تنمية مستدامة، جيب أن تكون محاية البيئة جزءا ال يتجزأ من عملية : المبدأ الرابع -

  التنمية، وال ميكن النظر فيها مبعزل عنها؛

جيب على كل الدول واألفراد التعاون من خالل األنشطة األساسية للحد من : المبدأ الخامس -

و تلبية  بغرض احلد من أوجه التفاوت يف مستويات املعيشةالفقر كشرط ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة، 

   .احتياجات غالبية الشعوب

وخاصة تلك األقل منوا منها اليت ال ميكن التأثري إن الوضع اخلاص للدول النامية : المبدأ السادس -

وجيب أن تكون األنشطة والفعاليات . فيها بيئيا بسرعة، جيب أن تكون هلا األولوية واألسبقية يف برامج التنمية

  .يف جمال البيئة والتنمية عنوانا إلهتمام كافة الدول األخرى الدولية

 إطار الشراكة العاملية للحفاظ على محاية وجتديد جيب على الدول التعاون يف: المبدأ السابع -

وسالمة النظام البيئي ومعرفة مسببات هذا التدهور البيئي العاملي، فعلى الدول حتمل مسؤوليات هذا ا�ال وان  

  .كانت هذه املسؤوليات خمتلفة من دولة ألخرى

لتحقيق تنمية مستدامة ومستوى معيشي جّيد جلميع األفراد، فإنه جيب على الدول  :المبدأ الثامن -

  .دامة من اإلنتاج واإلستهالكخفض وإزالة األمناط غري املست

  أبعاد التنمية المستدامة: المطلب الثالث

فهي التنمية املستدامة تنمية ال ترتكز على اجلانب البيئي فقط، بل تشتمل أيضا على جوانب عديدة، 

تنمية تتضمن أبعادا متنوعة ومرتابطة ومتكاملة فيما بينها ضمن إطار تفاعلي يتسم بالضبط والرتشيد للموارد، 

  :ومن أهم هذه األبعاد ميكن ذكر ما يلي

  البعد االقتصادي :أوال

البيئة، يتمحور البعد االقتصادي للتنمية املستدامة حول اإلنعكاسات الرّاهنة واملستقبلية لالقتصاد على  

إذ يطرح مسألة اختيار ومتويل وحتسني التقنيات الصناعية يف جمال توظيف املوارد الطبيعية، ووفقا للبعد 

االقتصادي، تعمل التنمية املستدامة على  تطوير التنمية االقتصادية مع األخذ باحلسبان التوازنات البيئية على 

  :للحياة البشرية والطبيعية، ويرمي البعد االقتصادي إىل  املدى البعيد، باعتبار البيئة هي القاعدة واألساس
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ذلك أن الواقع يشري إىل أن حصة اإلستهالك الفردي : التوزيع العادل واالستغالل األمثل للموارد - 

من الطبيعة يف البلدان املتقدمة متثل أضعاف ما يتحصل عليه الفرد يف الدول النامية، األمر الذي يستدعي من 

اإلنتقال من وضع يقوم على استنزاف املوارد و هدرها دون مراعاة حقوق الشعوب األخرى إىل  تلك الدول

وضع يقوم على احملافظة على هذه املوارد وصيانتها وجتسيد الفرص املتكافئة والعادلة جلميع السكان، وهذا 

افا وهدرا للموارد وأكثر عدال بدوره يعين أن التنمية املستدامة تسعى إىل تغيري مضمون النمو ليكون أقل استنز 

  .يف توزيع آثاره

إن منو اإلنتاج ليس هدفا إال بقدر ما ماهو وسيلة هلدف توزيعه بعدالة، إذ : التوزيع العادل للدخول - 

ال قيمة اجيابية لإلنتاج إال بقدر ما تنعكس يف مداخيل الناس وترفيع من مستويات حيا�م املعيشية، فتبعا 

املية للبيئة فإن النمو السريع املرافق لتوزيع غري عادل للدخل هو أسوأ بكثري من النمو البطيء لتقرير اللجنة الع

، وعلى هذا النحو يبدو واضحا أن عدالة التوزيع عامل إنتاج وليس يف أي حال 1املصاحب لتوزيع عادل له

  .من األحوال عبئا عليه

سلوكيات االستهالك املفرط للموارد من قبل تبقى : تعديل أنماط االستهالك لتصبح أكثر استدامة - 

جمتمعات العامل الصناعي أحد أهم مسّببات التدهور البيئي يف الدول النامية، فمن أجل احملافظة على رفاهية 

احلياة يف ا�تمعات الصناعية، قامت هذه الدول باستنزاف املوارد الطبيعية وخاصة يف دول العامل الثالث 

االستعمار العسكري والسياسي املباشر، ومن خالل السيطرة االقتصادية والتجارة  بشكل مستمر من خالل

املمثلة حاليا يف الشركات املتعددة اجلنسيات؛ وحسب دراسات قامت �ا مؤسسات خمتصة بالتنمية املستدامة 

ل سكان العامل فإن العامل حباجة إىل حوايل أربعة كواكب مثل كوكب األرض لتوفري املوارد اليت تكفي جلعل ك

يعيشون ضمن الرفاهية اليت يعيشها سكان العامل الصناعي، وهذا يعين ضرورة تغيري السلوكيات اإلستهالكية 

  .املفرطة يف الدول الصناعية للمسامهة يف رفع مستويات املعيشة واحلياة يف الدول النامية

كثافة يف استخدام املوارد والطاقة،   فالتنمية املستدامة تتطلب تغيريا يف مضمون النمو، مبا جيعله أقل

وجيعل آثاره أكثر إنصافا، وهذه التغيريات مطلوبة يف مجيع البلدان كجزء من مجلة اإلجراءات إلدامة خمزون 

  .2رأس املال البيئي، ولتحسني توزيع الدخل، والتقليل من درجة التعرض لألزمات االقتصادية

 

                                                           
 . 80.ص، 1989سلسلة عامل املعرفة، : الكويت. ترمجة حممد كامل عارف. مستقبلنا المشترك. اللجنة العاملية للبيئة والتنمية.  1
 .80-79 ص ص .نفس املرجع.  2
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  البعد االجتماعي: ثانيا

الجتماعي للتنمية املستدامة على أن اإلنسان هو جوهر التنمية و هدفها النهائي، ويهتم يرّكز البعد ا 

بالعدالة االجتماعية و مكافحة الفقر وتوزيع املوارد، باإلضافة إىل أمهية مشاركة الشعوب يف اختاذ القرارات 

 1992مة األرض لعام واحلصول على املعلومات اليت تؤثر على حيا�م بشفافية ودقة؛ وقد تبىن مؤمتر ق

فكرتني جديدتني يف جمال التنمية، أوىل هاتني الفكرتني االستجابة ملطالب وحاجات الفقراء يف العامل دون 

اإلضرار بالبيئة، أما الثانية فتؤكد على وجود حدود لقدرة البيئة على تزويد البشرية باملواد الالزمة الستمرار 

الفقر وحتقيق التنمية املستدامة وتوفري بيئة سليمة صحية للجميع، فإنه جيب ، وبغية معاجلة 1النمو االقتصادي

تقييم السياسات السائدة ملعرفة مدى فعاليتها، وما إذا كان القدر الكايف من املوارد البشرية واملالية قد خّصص 

كونا رئيسيا يف أي لتنفيذها، حيث يشكل زيادة اإللتزام باالستثمار يف التعليم والعناية الصحية والسكن م

  :إسرتاتيجية للتنمية املستدامة، وبذلك فالبعد االجتماعي للتنمية املستدامة يرمي إىل

ضمان اإلتاحة الكافية للتعليم للجميع من أجل حياة صحية ومنتجة من خالل إعطاء أمهية أكرب  - 

  للتعليم املهين والتدريب املالئم واإلدارة السليمة للموارد البشرية؛

  ؛2بيت النمو الدميغرايف الذي أصبح يتم مبعدالت ال ميكن لقاعدة املوارد الطبيعية املتاحة استيعا�اتث - 

حتقيق العدالة اإلجتماعية بني أفراد اجليل احلايل من جهة، مث بني أفراد اجليل احلايل واملستقبلي من  - 

  جهة أخرى؛

، لذلك فإن السياسة الصّحية القائمة على حتسني الصحة اليت تعترب أساس رفاهية البشر وإنتاجيتهم - 

قاعدة واسعة أمر أساسي للتنمية، فاحلاجة تدعو إىل أساليب متكاملة تعكس األهداف الصحية 

  ؛3الرئيسية كإنتاج الغذاء، تأمني املياه واملرافق الصحية

  ية دورهم؛توسيع قاعدة املشاركة الشعبية يف اختاذ القرار واحلكم مبا يعزز ثقة األفراد بأمه - 

توفري الفرص االقتصادية و العدالة االجتماعية وذلك بالعمل على توزيع املنافع االجتماعية بشكل  - 

  .4عادل

                                                           
 .190صمرجع سابق،  .باتر حممد علي وردم.  1
. املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، الطبعة األوىل: يف. التنمية الحضرية المستدامة في البرازيل. حممد مسري مصطفى.  2

 .448.ص، 2006الدار العربية للعلوم، : بريوت
 .143صمرجع سابق،  .اللجنة العاملية للبيئة والتنمية.  3
 .463.صمرجع سابق،  . مصطفىحممد مسري.  4
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  البعد البيئي :ثالثا

يرّكز البعد البيئي للتنمية املستدامة على احلفاظ على املوارد الطبيعية واالستخدام العقالين هلا على  

  :أساس مستدام، ولتجسيد ذلك ال بد من االهتمام بالعناصر التالية

حتسني نظام إدارة النظم االيكولوجية والتنوع البيولوجي عن طريق تنفيذ برامج ووضع سبل محاية  - 

  ؛1فعالة بدرجة أكرب قانونية

  االستخدام الرشيد للموارد الغري متجددة كالبرتول والغاز لضمان نصيب األجيال القادمة منها؛ - 

  احلد من ظاهرة التلوث البيئي اليت أصبحت �دد احلياة البشرية؛ - 

  ؛2حتسني إدارة موارد املياه العذبة و استخدامها عن طريق تدابري وقائية - 

من ظاهرة االحتباس احلراري من خالل وضع خمتلف األدوات والسياسات اليت من شأ�ا محاية املناخ  - 

  .التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة

  البعد التكنولوجي :رابعا

إن آلية التنمية النظيفة اليت وضعت يف إطار بروتوكول كيوتو ترّكز على توفري إطار قانوين لفرص توزيع  

يئة سوق هلا مع زيادة الدعم احلكومي ألعمال البحث والتطوير اخلاص بالتكنولوجيا التكنولوجيا النظيفة و�

املبتكرة والنظيفة، فالرقي بالتنمية املستدامة يتطلب جهدا منّظما لتطوير ونشر تكنولوجيات جديدة تراعي 

  :البيئة، والبعد التكنولوجي للتنمية املستدامة يسعى للوصول إىل

ك الطاقة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث أشار التقرير الصادر عن حتسني كفاءة إستهال - 

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل وجوب تقليل االنبعاثات، ومن شأن التحسينات يف كفاءة 

  الطاقة أن متّثل غالبية هذه التخفيضات يف اإلنبعاثات؛

  ين نظم تكنولوجية جديدة تساهم يف إعادة تدويرها؛تقليل النفايات إىل احلد األدىن مع تب - 

إزالة العقبات و�يئة احلوافز الالزمة يف جمال تشجيع املؤسسات على احلصول على تكنولوجيات  - 

  ميّسرة وسليمة بيئيا؛

التعاون على صعيد البحث والتطوير فيما خيص التكنولوجيا والتقنيات اليت تعتمد على الطاقات  - 

  .املتجددة

                                                           
 .205.صمرجع سابق،  .تر حممد علي وردمبا.  1
 .املرجع نفسه.  2
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  اإلطار النظري لسلوك المؤسسة االقتصادية وفق التنمية المستدامة: المبحث الثاني

إن تنامي االهتمام مبوضوع محاية البيئة واحلفاظ عليها مبا حيقق التوازن بني احتياجات احلاضر 

يعد موضوع  مل حيث ،ومتطلبات املستقبل، ألزم املؤسسة على ضرورة محاية البيئة وحتسني سلوكها اجتاهها

 عند أضرار من تسببه ملا محاية البيئة واحملافظة عليها أمرا اختياريا أمام املؤسسات، بل أصبح أمرا حتميا

 ومنظمات بيئية وتشريعات قوانني من متنامية لضغوطات ختضع هذه املؤسسات وأصبحت .لنشاطها ممارستها

 برز الوضعية هذه ظل ويف .اتهواسرتاتيجيا اتهسياسا ضمن البيئي البعد منها إلدماج العديد دفع مما مهنية،

  .محاية البيئة سلوك مصطلح اإلدارة أدبيات علم ضمن

من  اإلطار النظري لسلوك املؤسسة االقتصادية وفق التنمية املستدامةلذا فإن هذا املبحث سيتناول     

 املؤسسة خالل ثالث مطالب أساسية، حيث سيتم التطرق يف املطلب األول إىل ماهية سلوك محاية البيئة يف

محاية البيئة وآثار السلوك غري املسؤول للمؤسسات، ويف املطلب الثاين سيتم التطّرق  من خالل التعريف بسلوك

  .أنواع سلوك محاية البيئةفيتناول ، أما املطلب الثالث إىل حمددات سلوك محاية البيئة

  في ظل التنمية المستدامة سلوك المؤسسة ماهية: المطلب األول

أصبحت التحديات البيئية تواجه مجيع املؤسسات دون استثناء مهما كانت طبيعة نشاطها وحجمها 

ب أن ، مما يتطلمسؤولة أمام ا�تمعوملكيتها، وتؤثر على أدائها بشكل مباشر، فاملؤسسة اليوم أصبحت 

يؤثر ويتأثر باجنازها ألهدافها، هذا يعين أن املؤسسة مطالبة  ، باعتبارهبهوكها منسجما وحمكوما مبطاليكون سل

  . هدف تعظيم الربح باجناز اهدافها البيئية واالجتماعية إىل جانب

  حماية البيئة للمؤسسة تعريف سلوك: أوال

كان االهتمام يف السابق ينحصر على السلوك التنظيمي للمؤسسات الذي يهتم بدراسة سلوك 

الوظيفي للعاملني، وذلك  الرضاوالبحث يف كيفية حتسني األداء واإلنتاجية و  املؤسساتالعنصر البشري يف 

بشأن محاية البيئة، الضغوطات إال أن تزايد . ابه اليت يعملؤسسة وللم از األهداف املشرتكة للموظفإلجن

 خاصة يف ظل تفاقم املشاكل البيئية العاملية اليت أدت إىل ظهور مصطلحات تدل على عالقة املؤسسة حبماية

وم سلوك محاية همفف .كما اصطلح عليه يف بعض املراجع بالسلوك املستدام  البيئة، كمصطلح سلوك محاية البيئة

كون محاية البيئة بعد أساسي من أبعاد التنمية املستدامة، باإلضافة  وم التنمية املستدامة،هعلى مف يرتكز البيئة

ي هذا ا�ال أن املؤسسة اليت تلتزم حبماية البيئة هالتعاريف يف  إىل البعدين االقتصادي واالجتماعي، لذا تتفق
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مجيع "ى أنه وقد عرف سلوك محاية البيئة من قبل مجعيات محاية البيئة عل .1هاا اجتاههمسؤوليتاليت تتحمل 

السلوكيات اليت تقلل أو تلغي �ا املؤسسة آثار أنشطتها على الطبيعة دون أي الزام من التشريعات القانونية 

  . 2"بتخفيض األثر من املصدر أو معاجلته

ات نظر خمتلفة من قبل املؤسسات هيف جمال محاية البيئة، وجد وج هذا التوجهيف احلقيقة لكن 

ا ضرورة حتتاج إىل ها من تراها تكاليف غري مربرة، ومنها، باعتبار ها عائق أمام منو هترا االقتصادية بني من

 ا�أت من ترى االقتصادية ومسألة محاية البيئة واألولوية للمصاحل االقتصادية، ومن املؤسسا املوافقة بني املسألة

وميكن توضيح سلوك املؤسسة  .ية البيئةمحا اط التسيريية مبا يستجيب ملصاحليف األمن وبالتايل جيب تغيري ؛حتدي

  ):4-2(يف ظل التنمية املستدامة بني ما توفره هلا من فرص وما تفرضه عليها من ضغوط من خالل الشكل 

  التنمية المستدامةتحديات سلوك المؤسسة في ظل ): 4-2(شكل رقم

  ضغوط -فرص-

 

Source : Albert Louppe. contribution du marketing au développemnt durable. revue 

fraçaise du Marketing. 2006, juillet,p06. 

                                                           
العدد ، 2016 .جملة الباحث. أثر السياسة البيئية على سلوك حماية البيئة في المؤسسات الصناعية الجزائرية .الطاهر خامرة، ابراهيم خبيت 1

 .336ص ،16
2 Reynaud Emmanuelle, Chandon Jean-Louis, Les Cinq familles de comportements de protection del 
l’environnement Des Entreprises. Institut d’Administration des Entreprises d’Aix-en-Provence, France, 
2014, p2. 

  البيئة، المجتمع، القضايا األخالقية

  : كضغوطالنظر إليها 

توليد تكاليف ال جتلب منفعة  -

اقتصادية وال ختلق قيمة 

  .لألسواق

قضايا ا�تمع جيب التعامل  -

معها خارج نطاق 

 .املؤسسة

  البيئة، المجتمع،القضايا األخالقية

  :كفرصالنظر إليها 

توليد أنشطة جديدة، فرص  -

 ...عمل، مداخيل

 خلق القيمة بالنسبة للمستهلكني -

قي حتديات حقيقية للمواجهة  -

 .التسويق وإدارة املؤسسات
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أن سلوك املؤسسة يف ظل التنمية املستدامة خيتلف من مؤسسة ألخرى  )4- 2(يتضح من الشكل رقم 

حبسب نظر�ا وفهمها هلذا املفهوم، فبعض املؤسسات قد تنظر للتنمية املستدامة على أ�ا فرصة لتوليد أنشطة 

ضر وتعتربها كتحديات جيب إدار�ا بشكل جّيد ما جديدة بيئية تليب حاجات وختلق قيمة للمستهلكني اخلُ 

جيعلها حتاول انتهاج سلوك مسؤول اجتاه البيئة، يف حني مؤسسات أخرى تنتهج سلوك مغاير للسلوك السابق 

للمؤسسات حيث تنظر لقضايا التنمية املستدامة على أ�ا تكاليف ال جتلب منفعة اقتصادية وال ختلق قيمة 

  .لألسواق، كما أن قضايا ا�تمع جيب التعامل معها خارج نطاق املؤسسة

 على البيئة السلوك غير المسؤول للمؤسسات آثار :ثانيا

بالبيئة الطبيعية، يف كون ظل النظريات االقتصادية األوىل  يف حنصرت عالقة املؤسسة االقتصاديةلقد ا       

هذه األخرية املصدر األساسي ملدخال�ا، واملكان الوحيد للتخلص من مفرزا�ا، ولكن املؤسسة ومن أجل 

إذ أثرت . عملت على استنزاف خريات البيئة من جهة، وعلى تلويثها من جهة أخرى إىل أهدافهاالوصول 

عض األمراض والظواهر على مكونا�ا تأثريا سلبيا مما أدى إىل حدوث العديد من الكوارث الطبيعية وظهور ب

، وقد جنم عن السلوك غري بسبب اهلدر املستمر للموارد الطبيعية والكوارث اهلادمة للحياة البشرية اخلطرية

  : أخطر املشاكل البيئية املتمثلة يفاملسؤول للمؤسسات الصناعية 

قد ذكر فريق العمل التابع اكتشفت فتحة طبقة األوزون، و  1985حيث يف سنة  :تآكل طبقة األوزون - 

األوزون والزيادة الناجتة يف اف طبقة نز است ، إن1991لربنامج األمم املتحدة لشؤون البيئة يف تقرير نشره يف عام 

وحدوث العديد من األمراض  األشعة فوق البنفسجية قد يؤديان إىل تعجيل معدل تكون الضباب الدخاين

ال تتوقف اآلثار السلبية لتقليص طبقة األوزون على البشر وحدهم، بل ميتد اتساع الثقب واملشاكل الصحية، و 

 .كميات أكرب إىل األرض فتزيد حرارة األرضعلى وصول األشعة الشمسية ب يف هذه الطبقة

أرجع سبب األمطار احلمضية اىل الدخان واالنبعاثات الغازية ملصانع املؤسسات،  :األمطار الحمضية - 

تلويث  إىل العديد من التأثريات السلبية على خمتلف نواحي احلياة، ومنها ةاحلمضي مطارتؤدي ظاهرة األو 

التأثري على  لنبايت الذي يشكل املصدر األول للمواد العضويّة على األرض،الرتبة، وبالّتايل موت الغطاء ا

 .الكائنات احلية

أكرب  غالف اجلوّي إىل االحتفاظ بكمّيةأّدى ارتفاع ِنَسب الغازات الّدفيئة يف ال  :االحتباس الحراري - 

يؤثّر على عملّيا�ا  حرارة سطح األرض باالرتفاع بشكل من الطّاقة احلراريّة يف الغالف اجلوّي، وأخذت درجة
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كما تتسبب هذه الظاهرة يف موجات احلر الشديدة، الفياضانات و�ديد حياة الكائنات   وأنظمتها مجيعها،

 .احلية

قبالة ساحل بريطانيا  TorreyCanyon توري كانيونحقول نفط  تتبدد  1967ففي  :التلوث بالنفط - 

وكانت هذه أسوأ كارثة تلوث نفطي  ،طن من النفط اخلام إىل البحر  000 77 وتسرب منها حنواجلنويب الغريب، 

 Amoco أموكو كاديزوتلتها الناقلة . تأثرياً هائًال على الرأي العام وقد أثرت، على اإلطالق حىت ذلك الوقت

Cadiz  من الشواطئ الرملية كيلومرت   300 ولوث النفط طن 227 000وبلغ حجم النفط املتسرب  1978سنة

 .1كائن حي  000 37و  000 19ما بني  ، ما أدى اىل موتوالصخرية

  التنمية المستدامةمحددات سلوك المؤسسة اتجاه : المطلب الثاني

أصبحت محاية البيئة من اإلهتمامات األساسية للمؤسسة يف الوقت الراهن، فمنذ مطلع تسعينات 

، ؤسسات االقتصاديةحنو االهتمام حبماية البيئة من قبل مسريي املالقرن املاضي لوحظ تغري سريع ومذهل 

وذلك جلملة من الظروف والعوامل االقتصادية، القانونية، األخالقية واالجتماعية اليت حتيط ببيئة العمل يف 

تقلل من التأثريات البيئية  الوقت احلايل، وعلى هذا األساس أصبحت حتاول املؤسسات ممارسة أنشطتها بطريقة

ومن مجلة . ة من خالل التحسني املستمر لسلوكها وفق التنمية املستدامةجيابيم التأثريات االية وتعظلبيالس

 :احملددات اليت أصبحت توجه سلوكها مايلي

  الضغوطات الحكومية: أوال

والسياسات وكذلك سن  تعمل السلطات العمومية يف جل دول العامل حاليا على إجياد أهم اآلليات 

من أجل محاية البيئة  أهم التشريعات القانونية الكفيلة حبماية البيئة واحلد من أشكال التلوث الذي يواجهها 

كمطلب خاص، ومن أجل حتقيق التنمية املستدامة كمطلب عام، وقد مت تصنيف األدوات االقتصادية وفق 

أهم األدوات للحماية البيئية وحتقيق التنمية املستدامة، إحدى ك OCDE منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

إجبار املؤسسات املسببة للتلوث على إدماج االهتمامات من خالل مسامهتها يف تصحيح فشل السوق و 

وتقسم هذه األدوات اإلقتصادية . تغيري سلوكها يف االجتاه الذي حيافظ على البيئةل البيئية أثناء أدائها ألنشطتها

  :إىل

                                                           
1 Encyclopedia Universalis. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/maree-

noire-du-torrey-canyon/>. (consulté le 23-06-2016). 



  
  سلوك المؤسسة في ظل رھانات التنمیة المستدامة                                                                : ثانيالفصل ال 

 

77 
  

جمموع الضرائب، الرسوم : "بأ�ا OCDEعرفتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  :الجباية البيئية .1

واإلتاوات اليت يشتمل وعاؤها على منتوج أو خدمة تلحق أضرار بالبيئة، أو يرتجم وعاؤها باقتطاع من املوارد 

االقتصادية ملعاجلة املشاكل البيئية حيث تستند رف اجلباية البيئية على أ�ا نوع من األدوات وتـُعْ . 1"الطبيعية

والذي يتم اختصاره عادة يف " principe pollueur payeur"فلسفة هذه األداة على مبدأ امللوث الدافع 

)p.p.p(،  حيث اعتمدته منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةOCDE  وألول مرة أثناء مؤمتر البيئة اإلنساين

1972سنة العاملي يف ستوكهومل 
، وبعد عشرين عاما من هذا املؤمتر، جاء إعالن ريو من خالل مؤمتر البيئة 2

ليجعل من مبدأ امللوث الدافع مبدًأ قانونيا معرتفا به عامليا، حيث نص  1992والتنمية املنعقد بريودجيانريو سنة 

ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إىل تشجيع تضمني النفقات البيئية "من هذا اإلعالن على أنه  16املبدأ 

أن يتحمل نفقة  - من حيث املبدأ  -واستخدام األدوات االقتصادية، آخذة يف اإلعتبار أن امللوث جيب

بالذكر أن مبدأ امللوث  وجدير. 3"التلوث مع املراعاة الواجبة للصاحل العام ودون تشويه التجارة واالستثمار

الدافع مل يكن يهدف أن يتم مبقتضاه السماح للمؤسسات امللوثة بالدفع يف مقابل السماح هلا بتلويث البيئة 

دون أي قيود أو ضوابط تضعها الدولة، وإمنا استهدفت منه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن يكون 

   :4درجة كبرية من األمهية يتمثالن يف وسيلة أو أداة لتحقيق هدفني أساسيني وعلى

 حتديد وتقليص نسب التلوث ألقصى درجة ممكنة؛  

 توفري النفقات الالزمة للتدابري واإلجراءات املتخذة ملنع ومكافحة التلوث. 

بالتايل أصبح يعترب هذا املبدأ مبثابة حافز للتقليل من التلوث واحلفاظ على املوارد البيئية وذلك من 

خالل إدراج تكلفة هذه األخرية ضمن أسعار السلع واخلدمات املعروضة يف السوق، حيث تؤدي جمانية 

يعترب االقتصاديون أن سبب  إستخدام هذه املوارد البيئية اليت تدخل ضمن عوامل اإلنتاج إىل هدرها، لذلك

باإلضافة إىل ذلك جيب على امللوث أن يتحمل النفقات . تدهور البيئة يعود إىل جمانية استخدام املوارد البيئية

اخلاصة باإلجراءات الرامية للحفاظ على البيئة املفروضة من قبل الدولة، مبعىن آخر أن تكلفة هذه اإلجراءات 

                                                           
1.Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental. Fiscalité Écologique et Financement des 

Politiques Environnementales. France: Journaux officiels, 2009, p23. 
2. DE WOUTERS Pauline, DE VIAMINCK Anne. Les Aspects Sociaux de la fiscalité environnementale. 

Belgique : Fédération des Associations d’Environnement, 2006, p11. 
. 2ط. دراسة تحليلية للتأثير المتبادل بين السياسات البيئية والتجارة الدولية:السياسات البيئية والتجارة الدولية. عبد اخلالق أمحد . 3

 .36ص، 1994دار الكتب، : املنصورة
4 . BEDER Sharon. Environmental principles and policies : an interdisciplinary introduction. 1

st
 

published. USA : The University of New South Wales Press, 2006, p.33. 
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ومن . واخلدمات وذلك للتلوث الناجم عنها أثناء عملية اإلنتاج واالستهالك جيب أن تدمج يف أسعار السلع

بني أدوات اجلباية البيئية اليت تعتمد عليها الدولة يف تعديل السلوك البيئي للمؤسسة والتخفيف من مشكلة 

  :التلوث البيئي مايلي

 Arthurنسبة لالقتصادي  taxe pigouvienneوتٌعَرف كذلك باسم الضريبة البيجوفية : الضريبة البيئية -أ

Pigou الذي يٌعد أول من اقرتح ضريبة تعويضية لفشل السوق مع بداية القرن العشرين، وتعترب الضريبة البيئية ،

من أهم أدوات اجلباية البيئية واألكثر إنتشارا وقبوال يف غالبية الدول، حيث ميكن اإلعتماد عليها يف التخفيف 

البيئي والتعديل اإلجيايب لسلوك املؤسسات امللوثة عن طريق ردعها ماليا، وهذا حسب من مشكلة التلوث 

درجة تلويثها وإضرارها بالبيئة، حيث كلما زاد سعر الضريبة، كلما زاد من حتفيز هذه املؤسسات حنو تبين 

  :مايليومن أنواع الضرائب البيئية املفروضة غالبا . تقنيات إنتاج أنظف وأكثر احرتاما للبيئة

تتمثل هذه األداة يف قيام الدولة بفرض ضريبة قيمية أو نوعية على اإلنتاج يف  :الضريبة على المنتجات -ب

، وذلك 1خمتلف الوحدات اإلنتاجية اليت يصاحب إنتاجها أو نشاطها تلوث للبيئة وإحداث أضرار اجتماعية

وتستعمل الضريبة البيئية على املنتجات بشكل  ؛�دف ختفيض حجم امللوثات إىل املستويات املقبولة اجتماعيا

   .كثر من استعماهلا للحد من التلوثأكرب لتصحيح اآلثار اخلارجية أ

هذه الضريبة عبارة عن اقتطاع نقدي يتناسب مع حجم االنبعاثات : الضريبة على اإلنبعاثات الملوثة- ج

لون أو األرض، ووفقا هلذه الضريبة فإن املنتجني يتحمّ  رة اليت يتم صرفها سواء يف اهلواء أو املاءالفعلية أو املقدّ 

تكاليف تلوث البيئة اليت تدفعهم إىل ختفيض هذه االنبعاثات من خالل البحث عن الطريقة املالئمة لتخفيض 

حجمها إىل املستويات املقبولة؛ كما يعترب هذا النوع من الضرائب ذو جناعة بيئية ذلك ألنه يطال اإلنبعاثات 

ذا�ا واليت تنجم عنها آثار جانبية ضارة، وباعتبار هذه األخرية ال تظهر ضمن أسعار السلع يف حد 

إال أنه تفرض . واخلدمات، فإن هذا النوع من الضرائب كفيل بدمج خمتلف هذه اآلثار ضمن األسعار

، وعادة ما 2ليف معقولةالضرائب على االنبعاثات امللوثة يف حالة إمكانية القياس والتقدير هلذه االنبعاثات بتكا

تكون االقتطاعات الضريبية املفروضة على إنبعاثات التلوث متناسبة مع مستويات االنبعاثات، حيث كلما زاد 

                                                           
. ار اجلامعيةالد: اإلسكندرية. قضايا معاصرة -نظم –سياسات : اقتصاديات الضرائب. عبد العزيز عثمان سعيد، العشماوي شكري رجب. 1

 .430ص ،2007
2 . VALEE Annie. Économie de l’environnement. OP.Cit., p145. 
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ز امللوثني لتخفيض األمر الذي حيفّ . حجم هذه األخرية كلما زاد مستوى اإلقتطاع الضرييب والعكس صحيح

  .1لضرائب املدفوعة، مما يؤدي قطعا إىل ختفيض نسب التلوثانبعاثا�م امللوثة، بغية التقليل من نسبة ا

هي عبارة عن اقتطاع نقدي يفرض على كل وحدة من النفايات اليت يتم التخلص منها : ضريبة النفايات -د

يف البيئة، وفرض هذه الضريبة يرتتب عنه إجبار املنتج على دفع تكلفة إضافية تتضمن تكلفة التخلص من 

فة معاجلتها، اليت سوف حتفزه على التحكم يف مستوى النفايات املصاحبة لإلنتاج حىت ال النفايات أو تكل

يتحمل تلك التكلفة اإلضافية اليت متثلها الضريبة، فطاملا أن هدف املنتج سوف يكون ختفيض التكاليف 

ية للتحكم يف وتعظيم الربح، فإن هذا اهلدف لن يتحقق إال عند املستوى الذي تتعادل عنده التكلفة احلد

فاملنتج سوف يقارن دائما بني مقدار الضريبة املفروضة على وحدة . التلوث مع معدل الضريبة على النفايات

من النفايات مع التكلفة احلدية اليت ميكن أن يتحملها يف سبيل ختفيض حجم النفايات، فإذا كانت تكلفة 

ومن  .معاجلة النفايات والتخلص منها بطريقة علميةاملعاجلة للوحدة أقل من مقدار الضريبة فإنه سوف يفضل 

  2:مزايا الضريبة على النفايات، ما يلي

تشجيع البحث على طرق أقل تكلفة للسيطرة على مستويات التلوث وختفيضها إىل املستويات املرغوبة  - 

  .ومعاجلة النفايات بطريقة مالئمة

  .تخفيض التكاليف احلدية للمعاجلةتطبيق أساليب تكنولوجية جديدة يف معاجلة التلوث ل - 

حتفيز املؤسسات على االبتكار والتجديد واالستثمار يف البحوث املتعلقة بابتكار وسائل تكنولوجية تسمح  - 

  .بتخفيض معدالت التلوث إىل املعدالت املقبولة بتكلفة منخفضة نسبيا

املنظور االقتصادي البيئي كالقروض يشمل هذا النظام، الدعم واإلعانات من : نظام الدعم واإلعانات -ه

منخفضة الفائدة املوجهة لتمويل معدات التحكم يف التلوث، أو املعامالت الضريبية احملفزة كاإلعفاءات من 

، 3الرسم على القيمة املضافة بالنسبة للمنتجات البيئية أو اإلهتالك املتسارع الذي يطبق على املعدات النظيفة

انات مالية للمؤسسات لتشجيعها على معاجلة نفايا�ا قبل إلقائها يف الطبيعة، ويف هذه فالدولة تقوم بتقدمي إع

احلالة فإن املؤسسات امللوثة تقوم مبعاجلة نفايا�ا إىل احلد الذي تتساوى فيه تكلفة معاجلة وحدة إضافية من 

                                                           
  .432.ص ،مرجع سابق. د، العشماوي شكري رجبعبد العزيز عثمان سعي. 1
 .435 .ص ه،نفس املرجع. 2

3.VALEE Annie. Économie de l’environnement. OP.Cit., p148. 
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ثني لتغيري سلوكهم فيز امللوّ التلوث مع اإلعانة املمنوحة، ما يعين أن هذه اإلعانات من شأ�ا العمل على حت

 .الضار بالبيئة

  تراخيص التلوث القابلة للتجارة. 2

هذه الرتاخيص هي عبارة عن رخص قابلة للتجارة تتداول يف سوق خاص، وكل رخصة حتتوي على 

اهلدف من هذه الرتاخيص خلق حقوق امللكية بالنسبة . 1حق إطالق كمية معينة من االنبعاثات امللوثة

االنبعاثات امللوثة حبيث ال تستطيع أي مؤسسة أن تلوث إال ما حيق هلا، وجيب أن تكون الكمية إلصدار 

املسموحة إلصدار االنبعاث امللوثة تساوي الكمية املثالية للتلوث، وذلك للتحكم يف غازات االحتباس احلراري 

تقوم الدولة بدراسة درجة وفقا للرتاخيص القابلة للتجارة، بشكل خاص وامللوثات األخرى بشكل عام؛ ف

وتقدير تكاليف عالج هذا التلوث، فإذا مت تقدير تكاليف إزالة  اب البيئة ملستوى معني من التلوثاستيع

التلوث املسموح به، تقوم الدولة بتقسيم ذلك املبلغ على شهادات أين يصبح كل من ميتلك تلك الشهادة 

فهذه الشهادة تعين أن امللوث قام بشراء جزء مقابل احلصول  حيق له إصدار اإلنبعاثات والنفايات يف البيئة،

فحصول املؤسسة امللوثة للبيئة على هته الشهادة عن طريق الشراء يعطيها على حق إستخدام املوارد الطبيعية؛ 

احلق يف ممارسة النشاط مبستوى التلوث احملدد بالرتخيص، واملؤسسة تقوم بشراء الرتخيص إذا كانت التكلفة 

دية ملعاجلة نفايا�ا أعلى من سعر الرتخيص للوحدة من التلوث، وتقوم بعملية بيع هذه الرتاخيص إذا كان احل

  .سعر الرتخيص أكرب من تكلفة مواجهة التلوث

  ضغوطات األطراف ذات المصلحة: ثانيا

، مما يتطلب أن يكون سلوكها األطراف ذات املصلحةمسؤولة أمام اليوم  اتاملؤسسأصبحت 

املؤسسات امللوثة للبيئة وتبقى . منسجما وحمكوما مبطالب هؤالء، باعتبارهم يؤثرون ويتأثرون باجنازها ألهدافها

أكثر عرضة لضغوط األطراف ذات املصلحة، حيث تنشأ هذه الضغوط يف بادئ األمر على مستوى احمليط 

مرحلة أخرى حيث متارسها األطراف البعيد للمؤسسة واملتمثل يف الرأي العام، مث تنتقل هذه الضغوط إىل 

أي أن أطرافا بعيدة عن املؤسسة تكون سببا يف ظهور ضغوطات جمتمعية . املشكلة للمحيط القريب للمؤسسة

عليها من خالل اإلشارة إىل جتاوزا�ا يف ا�ال البيئي، بعد ذلك تتدخل األطراف اليت تتعامل بشكل دائم مع 

                                                           
1. BŰRGENMEIER Beat. Economie du développement durable. 2 ème édition. Paris : Editions de Boeck  
université, 2005, p. 127.  
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، وفيما يلي 1أجل تصحيح سلوكها استجابة لتطلعات الرأي العام املؤسسة لتمارس عليها ضغوطات من

  :الضغوط اليت متارسها األطراف ذات املصلحة على املؤسسة لتحسني سلوكها اجتاه البيئة

يعترب املسامهون طرف مهم جدا من األطراف ذات املصلحة واملستفيدون من أدائها فهم : المساهمون -1

بأمواهلم منتظرين عائد مرتفع من وراء هذا االستثمار، إال أنه قد يرتتب عن يتحملون خماطر االستثمار 

التأثريات البيئية السلبية للمؤسسة زيادة يف املخاطر واخنفاض األرباح، لذلك نلمس دائما ضغوطا متزايدة من 

الدول  طرف املسامهني واملسثمرين للحصول على معلومات عن األداء البيئي واملايل للمؤسسة خاصة يف

املتقدمة، ألن لديهم قناعة أن التأثري البيئي السليب لنشاط املؤسسة يزيد من خماطر أمواهلم املستثمرة واخنفاض 

لذلك أصبح الكثري من املستثمرين يفضلون استثمار أمواهلم يف املؤسسات اليت يكون . األرباح مع الوقت

 .نشاطها غري مضر بالبيئة

بقضايا البيئة هو أمر حديث نسبيا، ويعود إىل قيام بعض وكاالت التنقيط ان اهتمام املسامهني     

بإعداد مؤشرات األخالق �دف إعالم املسامهني باملمارسات " Agences de notation sociétales"ا�تمعية 

عاملي املسؤولة للمؤسسات، وقد مت بالفعل تنفيذ العديد من هذه املؤشرات إال أنه ال يوجد حلد اآلن مؤشر 

فأغلب املسامهني ينظرون إىل االستثمار يف مؤسسات تتميز . موحد يُعتمد عليه يف تقييم أخالقيات املؤسسات

بأداء بيئي ضعيف على أنه خماطرة كبرية، كما أن رغبة املسامهني يف احلفاظ على مسعة املؤسسة هو احلافز 

لتايل أصبحت املؤسسات جتد نفسها جمربة على نشر وبا. 2األساسي هلم لإلهتمام بقضايا محاية البيئة الطبيعية

  .تقارير أدائها البيئي تربز فيه جمهودا�ا والنتائج احملققة يف ا�ال البيئي للرفع من قيمة أسهمها

يعترب الزبائن أهم طرف تتعامل معه املؤسسة وأساس بقائها يف السوق، وقد ترتب على زيادة : الزبائن -2

 يف أمناط الشراء لديهم، وأصبحت نقطة البداية لدراسة سلوك الزبائن تدور حول فكرة أن االهتمام بالبيئة تغري

املؤسسة جيب أن تنظر ملنتجا�ا من وجهة نظر الزبائن وليس من وجهة نظرها، لذلك فالزبائن تشكل أكرب 

لبيئي لدى الزبائن وسيلة ضغط على املؤسسة وأحد القوى الدافعة لتغيريها لسلوكها البيئي، فتزايد الوعي ا

وتفضيلهم لشراء منتجات صديقة للبيئة يعترب من العوامل األساسية اليت أدت إىل اهتمام املؤسسات حبماية 

حيث أصبحت تسعى املؤسسات جاهدة إىل تكوين مسعة جيدة هلا لدى زبائنها  البيئة وحتسني أدائها البيئي،

ف إىل محاية البيئة والزبون، كالرتكيز على تقدمي منتجات وذلك باستخدام العديد من االسرتاتيجيات اليت �د

                                                           
 .15، ص07، العدد 2010جملة الباحث، . دراسة نظرية لمحددات سلوك حماية البيئة. حممد عادل عياض 1

2 Mohamed Hamdoun. Le comportement écologique des entreprises chimiques tunisiennes : Un passage 
obligé ou un choix délibéré ?. Conference: 17ème Conférence Internationale de Management Stratégique,  
France, 2008, p04. 
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سليمة بيئيا أو القيام بسحب أي منتوج لديها يف السوق له آثار سلبية على البيئة وحماولة تعديله؛ فاملؤسسة 

 اليت تستخدم هذا التوجه يف منتجا�ا ستسهم يف توطيد عالقتها بزبائنها احلاليني وتكسب تأييد ا�تمع الذين

 .من املمكن أن يصبحوا زبائن مستقبليني

فقد أصبح الزبائن أكثر حساسية اجتاه املنتجات املراعية للبيئة أثناء اختاذهم لقرار الشراء، وإلظهار 

مدى ارتباطهم بقضايا محاية البيئة فهم مستعدون ملقاطعة املنتجات امللوثة، بل ومستعدون لدفع سعر أعلى 

توفرت لديه  إذا ، هذا النوع من السلوك لدى املستهلك ال ينشأ إالستدامةممقابل احلصول على منتجات 

معلومات موضوعية وكافية حول اخلصائص البيئية للمنتج، ويف حالة غياب هذه املعلومات، فإن مصداقية 

القيمة البيئية للمنتج اليت مت اإلعالن عنها تصبح موضع شك، األمر الذي يؤثر على مسعة العالمة واملؤسسة 

انتهاج سلوك صديق للبيئة �دف احلفاظ على  حيفز املؤسسة على زبونفتنامي الوعي البيئي لل. امبشكل ع

وضعها التنافسي يف السوق، هذا التغري يف السلوك ميكن مالحظته بشكل أوضح لدى املؤسسات اليت هلا 

  .1عالقة مباشرة مع املستهلك النهائي ملنتجا�ا

غى أمهيته على باقي يعترب العمال الثروة األساسية ألي مؤسسة ومن أهم عناصر اإلنتاج الذي تط: العمال -3

عناصر االنتاج األخرى، ونظرا ألمهية هذا العنصر فقد أصبح لتسيري املوارد البشرية الدور األساسي يف حتقيق 

عقالين الغري نت تقتصر يف أجره مع االستغالل أهداف املؤسسة، فقد تغريت النظرة التقليدية للعمال واليت كا

هلا آلثارها السلبية ألنشطتها على العمال، بل أصبحت املؤسسات له خاصة من قبل املؤسسات الكربى بإمها

 .حاليا مطالبة بتوفري بيئة صحية وسليمة جلميع عامليها

تلعب مجاعات الضغط دورا كبريا لدى الرأي العام، كما متارس ضغوطا متزايدة على : جماعات الضغط -4

كومية احل، ويطلق عليها كذلك املنظمات غري املؤسسات واحلكومات من أجل احملافظة على البيئة ومحايتها

ONG،  للمؤسسات يكمن دورها يف تعبئة الرأي العام وكذا اإلعالم حول املمارسات والسلوك غري املسؤول

، حيث هلا القدرة ليس فقط على اجبار هذه املؤسسات على االلتزام باللوائح القانونية وامنا كذلك اجتاه البيئة

تصحيحية عن الوضع البيئي املتدهور الذي تسببت فيه، ومن األمثلة عن هذه اجلماعات، اختاذ اجراءات 

منظمة السالم األخضر، منظمة أصدقاء األرض، وقد سامهت هذه اجلماعات بشكل كبري يف التأثري على 

يني من والسياسة البيئية للدولة من خالل استخدام أصوات املالديد من الشركات متعددة اجلنسيات سلوك الع

باإلضافة إىل هذه اجلماعات هناك مجعيات حملية ووطنية متارس كذلك . املواطنني اجتاه القضايا البيئية اخلطرية

                                                           
 .16مرجع سابق، ص. عادل عياضحممد  1
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وعادة تلجأ هذه اجلماعات إىل مجلة من اإلجراءات للتأثري على السلوك . نفس الضغط على املؤسسات امللوثة

 :1السليب للمؤسسات امللوثة من خالل

 ت من أجل اجبار املؤسسات على تبين سلوك مسؤول اجتاه البيئة الطبيعية؛القيام مبظاهرا -

قد تتخذ شكل أكثر عدوانية، من خالل التواجد يف مواقع املشاريع اجلديدة لوقف االجناز، أو يف  -

 مواقع املنشآت املنجزة �دف عرقلة نشاطها االعتيادي؛

 . رفع دعاوي قضائية ضد املؤسسات امللوثة -

ا للتأثري القوي للجماعات الضاغطة والضرر الذي قد تلحقه باملؤسسات امللوثة، أصبحت العديد نظر  بالتايل

من املؤسسات تلجأ إىل ابرام اتفاقيات مع هذه املنظمات غري احلكومية قصد اثبات سلوكها البيئي 

  .واالجتماعي اجتاه الرأي العام

  إقتناص الفرص االقتصادية: ثالثا 

املؤسسات أن ادماجها للبعد البيئي ميثل فرصة حقيقية هلا وحيقق هلا العديد من أدركت العديد من     

املكاسب وعلى خمتلف املستويات مبا يعزز من توجهها البيئي ورسم صورة اجيابية هلا لدى الزبائن، ومن بني 

  :2البيئة مايلي الفرص االقتصادية اليت ميكن للمؤسسة االستفادة منها من خالل انتهاجها لسلوك مسؤول اجتاه

السماح بالدخول اىل جمال تنافسي جديد وذلك من خالل الدخول اىل اسواق جديدة أو التعامل مع  -

 .نوعية جديدة من الزبائن تفضل املنتجات البيئية وبالتايل زيادة حصتها السوقية

أمهية هذه خلق فرص تسويقية جديدة من خالل منتجا�ا البيئية، خاصة مع تنامي شعور املستهلكني ب -

وهذا ما قاد العديد من املؤسسات . املنتجات وماتتسم به من أمان يف مكونا�ا واستخداما�ا النهائية

الكبرية العاملة يف األسواق العاملية إلعادة النظر يف منتجا�ا من خالل حتسينها وتقليل أثرها السليب 

 .سويقية جديدةعلى البيئة من أجل حتسني مسعتها لدى اجلمهور وفتح منافذ ت

فرصة لزيادة أرباح املؤسسة على املدى البعيد، من خالل  قيامها باإلستثمار يف التكنولوجيا النظيفة  -

واليت عادة تكون تكاليفها مرتفعة، إال أ�ا تساهم على املدى البعيد بتحقيق أرباح للمؤسسة من خالل 

 .  يف العملية االنتاج ختفيض تكاليف العديد من األمور، كالطاقة، املواد الداخلة

                                                           
1 Mohamed Hamdoun, Op.,Cit.  p 08. 
2 Ibid, p 10. 
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  أخالق المدراء: رابعا

تعرب أخالق املديرين عن جمموعة املعايري اليت حتكم سلوكهم وتصرفا�م مبا حيملونه من قيم ومعتقدات     

أخالقية باجتاه أن يكون سلوكهم التسيريي صحيح أو غري صحيح، ويكون ا�تمع هو احلكم يف سالمة تلك 

ق املدراء عامل مهم جّدا يف اقرار ادماج البعد البيئي يف املؤسسة، بعد أن كان هذا القرارات، لذلك تعد أخال

البعد ليس له أي أمهية أو تأثري أثناء اختاذ القرارات االسرتاتيجية للمؤسسة، لكن الوضع املتدين الذي آلت إليه 

 احلسبان أثناء اختاذ أي البيئة بسبب األنشطة امللوثة للمؤسسات أصبح حيتم على مجيع مدرائها بوضعه يف

  :1قرار، وهناك ثالث أنواع من السلوك الذي ميكن أن نلمسه يف املؤسسات حبسب درجة معيار محاية البيئة

 ؛سة، حيث حياول دمج البيئة بشكل شامل يف أنشطة املؤس"مهتم جّدا بالبيئة"النوع األول  -

، وإدماج البيئة يئةعن الفرص املتعلقة بالب ، حيث يسعى إىل البحث"أقل اهتماما بالبيئة"النوع الثاين  -

 .ادية واالجتماعية املرتبطة �ينطوي على مراعاة التكاليف االقتصا

 .، وامنا يرى أن البيئة أصبحت إلزاما"ليس مهتم متاما بالبيئة" النوع الثالث -

  أنواع سلوك حماية البيئة في المؤسسات: المطلب الثالث

  :املؤسسات اىل ثالثة أنواعيصنف سلوك محاية البيئة يف 

 Ecodéfensif السلوك البيئي الدفاعي: أوال

املؤسسات اليت تتبىن هذا السلوك تعتمد على منطق مايل حبت، حيث تركز على النتائج االقتصادية    

مع أما االستثمارات البيئية فتعتربها على أ�ا تكلفة غري جمدية ومتعارضة . الفورية، وهدفها الوحيد هو الربح

هذا السلوك تتميز به املؤسسات اليت هي على استعداد لدفع غرامات مالية إذا كانت . البعد االقتصادي

وتكمن اسرتاتيجية املؤسسات اليت تتبىن هذا النوع من السلوك يف حماولة . 2االستثمارات البيئية املطلوبة مكلفة

ه مرة أخرى، فتحليلها مبين على أساس تصحيح األثر البيئي دون اختاذ أي اجراءات وقائية ملنع حدوث

األرباح، أما األمور البيئية فال تأخذ بعني اإلعتبار متاما وذلك من منطلق أ�ا تكلفة إضافية فقط –التكاليف 

                                                           
1 Saida Habhab. Les dirigeants face à l’environnement : comment réconcilier environnement naturel et 
opportunités stratégiques ?. 5ème Congrès de l'ADERSE. Transversalité de la Responsabilité Sociale de 
l'Entreprise. 11 janvier 2008, Ecole de Management de Grenoble. p 13. 
2 Béatrice Bellini Butel. l’intégration de la donnée écologique dans la gestion de l’entreprise une analyse 
contingente au niveau des sites de production, Thèse de doctorat. Phd en science de gestion. Lille : Institut 
D'administration Des Entreprise ,1997, p 145. 
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وال جيىن من وراءها أي عائد على املؤسسة، فهذه املؤسسات تضع املصاحل االقتصادية للمؤسسة يف أولويا�ا 

  . ي تنشط فيهعلى حساب ا�تمع الذ

حد االنشطة االنتاجية الحدى املؤسسات اليت تنتج عنها نفايات واليت تقوم أذا افرتضنا وجود فإ

املؤسسة بالتصرف فيها عن طريق إلقائها يف جمرى مائي قريب منها، وبالطبع تراكم هذه النفايات سوف 

ن مث سوف يؤثر سلبا على صحة يرتتب عنها تلوث هذا ا�رى خاصة إذا كانت تستخدم مياهه للشرب، وم

األفراد وقد يؤدي اىل تلويث األمساك املوجودة به واإلضرار بصحة االفراد املستهلكني؛ هذه التكاليف تعترب 

تكلفة إجتماعية حتملها ا�تمع نتيجة النشاط االنتاجي يف حني مل تأخذها املؤسسة يف اعتبارها على أساس 

 تدر عليها أي عائد وتزيد من تكاليفها، لذلك فإن املؤسسة عند حتديدها أن تكلفة تصحيحها لألثر البيئي ال

) التكلفة اخلاصة(مع العرض ) املنفعة اخلاصة(حلجم إنتاجها التوازين والذي يتحدد عند تساوي الطلب 

سيكون حجم إنتاجها التوازين أكرب من ذلك احلجم الذي سيتم إنتاجه لو مت أخذ التكلفة االجتماعية يف 

  :)5-2(حلسبان؛ وميكن توضيح هذه احلالة باستخدام الشكل رقم ا

حالة اآلثار الخارجية السلبية ):5-2(شكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : MANKIW N. Gregory. Principales of Economics. Fifth Edition. USA: South-Western  
Cengage Learning. 2008, p.206. 
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إذا قامت املؤسسة ) Q(يتحدد عند النقطة  التوازين ، أن حجم االنتاج)5-2(يتضح من الشكل رقم  

فتتحدد نقطة التوازن عند  اصة،بتحديد حجم انتاجها على أساس تساوي التكلفة اخلاصة مع املنفعة اخل

يقل عن  ، أما إذا أخذت املؤسسة التكلفة االجتماعية بعني اإلعتبار فإن احلجم اإلمجايل لإلنتاج)A(النقطة 

ما يعين أن منحىن التكلفة اإلجتماعي سوف يقع بالكامل أعلى منحىن  ،)'(Q ليصل إىل (Q) الكمية

التكلفة اخلاصة مبقدار األثر واملسافة الرأسية بني املنحنيني متثل تكلفة التلوث، لتصبح بذلك نقطة التوازن 

وهذا يعين أن عدم أخذ التكلفة . )'Q(ىلإحيث ينخفض حجم االنتاج التوازين ) B(املثلى عند النقطة 

االجتماعية يف اإلعتبار نتيجة التلوث البيئي تؤدي إىل إفراط يف اإلنتاج من األنشطة امللوثة للبيئة، وال شك أن 

  .  ختفيض حجم اإلنتاج يعين إخنفاض حجم التلوث املصاحب له

فاملؤسسات يف هذه احلالة تتبىن السلوك البيئي الدفاعي، من أجل عدم االضرار حبجم انتاجها 

وتكتفي بااللتزام بدفع الضريبة املفروضة من قبل الدولة واليت عادة تقدر مبقدار الفرق بني التكلفة وأرباحها 

احلدية االجتماعية والتكلفة احلدية اخلاصة، على أن ال تقوم بأي إجراء بيئي آخر لتخفيض آثارها السلبية على 

  .فية هي يف غىن عنهاا�تمع، باعتبار أن هذا اإلجراء البيئي سوف يكلفها تكاليف اضا

  Ecoconformisteالسلوك البيئي الممتثل : ثانيا

املؤسسات اليت تنتهج هذا السلوك تكتفي باإللتزام باملعايري اليت تفرضها التشريعات البيئية دون     

فهي ترى بأن االستثمارات البيئية هي . الذهاب أبعد من ذلك حىت وإن كانت وسائلها التقنية تسمح بذلك

ف البد من حتملها لكن بشكل حمدود، حيث تعترب أن االهتمام بالبيئة أمر ضروري لكن االستثمار فيه تكالي

هدفها حتقيق حد أمثل . جيب أن خيفض قدر املستطاع، لذا فإن االمتثال للحد األدىن للمعايري القانونية يكفي

  .1من األرباح مع احلفاظ على مشروعيتها

 Ecosensibleالسلوك البيئي الواعي : ثالثا

املؤسسات اليت تنتهج هذا السلوك ترى أن القوانني املطبقة ال تعكس فعال القيم االجتماعية السائدة،     

لذا يصبح عنصر البيئة أساسيا يف اسرتاتيجية املؤسسة، وتعترب أن االستثمار البيئي ذو مردودية على املدى 

الستفادة بشكل أكرب من خالل استباقها للتغري الذي فاملؤسسة اليت تتميز �ذا السلوك تبحث عن ا. البعيد

قد يطرأ على التشريعات البيئية وعلى خصائص السوق؛ ومن قواعد علم االسرتاتيجية أن الوضع التنافسي 

                                                           
1 Béatrice Bellini Butel. Op,Cit, p.145 
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للمؤسسة اليت تتنبأ بالتغيري وتتخذ اجراءات استباقية للتعامل معه أفضل من وضع تلك اليت تتفاجأ بالتغيري 

ل حصوهلا وهذا ما يتحقق فعال للمؤسسات اليت تتبىن سياسة بيئية استباقية من خال. م معهوتبحث عن التأقل

  .1اقتصادية، تكنولوجية، اكتساب الشرعية واحلفاظ على سلطتها يف اختاذ القرار: عةقعلى مزايا تنافسية متو 

  :2وتلجأ املؤسسة لتبين مثل هذا السلوك بغية حتقيق ثالث أهداف أساسية

 من خالل استغالل فرصة دخول أسواق جديدة للمنتجات البيئية؛ :هدف الربح -

من خالل االهتمام بشكل خاص بشرعية املؤسسة عن طريق احملافظة  :تحسين جودة المؤسسة -

 .دارة الداخلية من خالل تطوير ظروف العملاإلواإلهتمام ب ،من خالل العالمة التجارية على صور�ا

 .تمع من خالل تنفيذها ملختلف أنشطتها بشكل بيئي وأخالقيفاملؤسسة تبحث عن قبوهلا يف ا�

أثناء تقييم األداء الكلي من خالل األخذ بعني االعتبار اخلصائص البيئية  :تحسين جودة المنتج -

 .الذي قد حيسن من نافسيتها للمنتج

يعترب السلوك الواعي هو السلوك األمثل من بني السلوكيات السابقة، إال أن عدد املؤسسات املتبنية 

مؤسسة على املستوى العاملي ، مت التوصل إىل  47مشلت  نيالباحثأحد هلذا السلوك قليلة، ففي دراسة قام �ا 

 47مؤسسات من أصل  8يجي، فقط أن معظم املؤسسات بعيدة يف ادماج البعد البيئي يف ختطيطها االسرتات

مؤسسة اليت تقوم بادماج البيئة بشكل جّدي يف انشغاال�ا االسرتاتيجية، على الرغم من أن الدراسة مشلت 

، ويف )قطاع الطاقة، الصناعة الكيمياوية، السيارات(املؤسسات الصناعية اليت نشاطها له تأثري كبري على البيئة 

  .3يئة كتكلفة إضافية خالفا عن أ�ا حتدي جيب أخذه بعني اإلعتبارأغلب احلاالت كانت تعترب الب

  الثالثة السابقةأنواع سلوك حماية البيئة  بينمقارنة : رابعا

. للمقارنة بني األنواع السابقة لسلوك محاية البيئة للمؤسسات، البد من حتديد خصائص كل سلوك

  ):1-2(السابقة يف اجلدول رقم  نواعخصائص خمتلف األ وميكن تلخيص

   

                                                           
 .21.مرجع سابق، ص. عادل عياضحممد  1

2 Béatrice Bellini Butel. Op,Cit, p.146.  
3 Ibid, p.148. 
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  خصائص السلوك البيئي): 1-2(جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Béatrice Bellini Butel. l’intégration de la donnée écologique dans la gestion de 
l’entreprise une analyse contingente au niveau des sites de production, Thèse de 
doctorat. Phd en science de gestion.  Lille : Institut D'administration Des Entreprise 
,1997,p150 

تَعتِرب  البيئة، جتاه واعي سلوك تنتهج اليت املؤسسات أن )1-2(اجلدول رقم  ميكن أن نستخلص من

األمور كنوعية املنتجات، صورة املؤسسة عند كنها من حتسني العديد من يف ا�ال البيئي ميُ  االستثمار أن

الزبائن والذي بدوره يفتح هلا ا�ال لدخول أسواق جديدة وحتقيق ميزة تنافسية تساعدها على زيادة األرباح، 

 تنتهج اليت املؤسسات أما .بالتايل فإن دجمها للعنصر البيئي يكون منذ البداية أي أثناء اعدادها السرتاتيجيتها

ميكن وتدرج  ما تكاليفه أقل جتعل أن على فإ�ا ترى أن االستثمار يف ا�ال البيئي ضروري ل،ممتث سلوك

  البيئة جتاه دفاعي سلوك تسلك اليت املؤسسات حني يف.املؤسسة يف التنظيمي اللمجا ضمن البيئي العامل

 إن التقين اجلانب يف إال البيئي العامل يدخل وال جتنبها جيب غري ضرورية كتكلفة البيئي فإ�ا تعترب االستثمار

   .ذلك الضرورة أوجبت

، حيث ميثل )6- 2(رقم من خالل الشكل  محاية البيئة للمؤسسة لسلوكتوضيح األنواع الثالثة  وميكن

احملور األفقي الزمن، واحملور العمودي مستوى اإللتزمات البيئية، والسلم الواقع بني املنحنيات ميثل مستوى 

  .نونية اإللتزامات القا

  

  مجال ادماج البيئة      النظرة لالسثمار البيئي                              نوع السلوك البيئي       

                  االستثمار من أجل حتسني املنتوج                  

  االسرتاتيجي                        كسب ميزة تنافسية والسلوك البيئي الواعي                         

  

  التنظيمي    تكاليف ضرورية لكن جيب ختفيضها                         السلوك البيئي املمتثل       

                              

  التقـين             تكاليف غري ضرورية جيب تفاديها                 السلوك البيئي الدفاعي       
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  للمؤسسات سلوك حماية البيئةأنواع : )6-2(شكل رقم 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

تباين خمتلف السلوكيات للمؤسسات اجتاه البيئة ويكون دائما اإللتزام ) 6-2(يتضح من الشكل رقم 

بالقوانني معيار الفصل بني هته السلوكيات، حيث جند منحىن املؤسسات املتبنية لسلوك بيئي دفاعي يقع 

ولكن ضعيف، يف حني املؤسسات املتبنية لسلوك بيئي أسفل سلم اإللتزام القانوين مع مستوى منو تدرجيي 

فهي حتاول أن تلتزم جبميع القوانني والتشريعات  ممتثل فهي تتماشى مع اإللتزام القانوين ولكن دون جتاوزه،

أما املؤسسات املتبنية  .البيئية لضمان استمرارية نشاطها وعدم الوقوع يف خمالفات قد تضر باستمراية نشاطها

ئي واعي فإن درجة إلتزامها البيئية تفوق االلتزام القانوين، ما يعين أ�ا وصلت للحد األمثل من األداء لسلوك بي

؛ فعادة هذه املؤسسات تكون حاصلة على مجيع املعايري لوجية واملعرفة املتعلقة بالبيئةالبيئي من الناحية التكنو 

مع محاية البيئة إضافة اىل استثمارها يف معدات ذات الدولية املتعلقة بالبيئة واليت تثبت أن نشاطها يتماشى 

  . تكنولوجيا حديثة وغري مضرة بالبيئة

   

t 

  مستوى اإللتزامات

 القانونية

 السلوك البيئي الواعي

 البيئي الممتثلالسلوك 

 البيئي الدفاعيالسلوك 

 الزمن

  مستوى اإللتزامات

 البيئية

t+5 

Source : Béatrice Bellini Butel, Op, Cit., p149. 
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  دور المسؤولية االجتماعية في ضبط سلوك المؤسسة االقتصادية: المبحث الثالث

 جديدة تفكري وطرق خيارات احتياجها إىل املستدامة التنمية تواجه اليت التحديات أهم إن من

 استدامة �ّدد االقتصادية ميكن أن التنمية يف تساهم اليت والتكنولوجيا املعرفة احلاصلة يف فالتطوراتومبتكرة، 

 بد ال كان باالستدامة، يتعلق فيما وشفافية التواصل بوضوح ولتحقيق .البيئة واستدامة االجتماعية العالقات

تعترب املسؤولية و  والثقة، واملعايري يتّسم باملصداقية املوحدة واللغة املفاهيم من مشرتك عاملي عمل وضع إطار من

   .التنمية املستدامة وحتقيق ا يف تفعيليتل دورا هاما وأساساليت حتاهلامة  املفاهيماإلجتماعية للشركات من 

ودرها يف ضبط سلوك لذا سيتم التطرق من خالل هذا املبحث إىل مضمون املسؤولية االجتماعية     

ثالث مطالب أساسية، حيث يتناول املطلب األول األساس النظري للمسؤولية االجتماعية من خالل املؤسسة 

، ويف املطلب الثاين سيتم التطرق إىل أمهية املسؤولية االجتماعية، أما تعريفها و من خالل تطورها التارخيي

  .املطلب الثالث فسيتم التطرق اىل أبعادها

  عيةمفهوم المسؤولية االجتما: المطلب األول

وال تزال تثري جدال كبريا يف األوساط العلمية واألكادميية، وكذلك بالنسبة املسؤولية االجتماعية أثارت 

وطرحت وجهات نظر  ار املسؤولية االجتماعيةملديري املؤسسات االقتصادية، وقد تشعبت البحوث يف إط

عا�ا، مما حتم على هذه املؤسسات متعددة، متثلت يف خمتلف االجتاهات الفكرية لتعامل املؤسسات مع جمتم

  . تبين هذا النوع من املسؤوليات باعتباره بعدا جديدا من أبعاد التنافسية بني املؤسسات يف العامل

  نشأة وتطور المسؤولية االجتماعية: أوال

 إن نشوء مفهوم املسؤولية االجتماعية مل يأيت دفعة واحدة ويف فرتة زمنية حمددة بل مر عرب سلسلة من

مراحل التطور، إال أنه يصعب حتديد مراحل دقيقة لتطور هذا املفهوم وذلك لتداخل األحداث وتأثريا�ا 

املتبادلة،  فبداية ظهور هذا املفهوم جاء نتيجة ملشاكل وأزمات عديدة ارتبطت بسعي املؤسسة وراء رحبيتها 

ذلك النهج نظرا لظهور اجتاهات على حساب ا�تمع الذي تعيش فيه حىت صار من الصعب استمرارها على 

قوية تدعو بضرورة تبين املؤسسة ملفاهيم حديثة مبنية على مفهوم املسؤولية االجتماعية وتستدعي االلتزام �ا 

  .إىل جانب مسؤوليتها االقتصادية

هناك من يرجع ظهور فكرة املسؤولية االجتماعية عقب الثورة الصناعية حيث ارتبط نشوءها بقيام   

املشاريع الصناعية وما عاشته املؤسسات يف تلك الفرتة من تقدم بفضل خمتلف االخرتاعات العلمية اليت 
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من األرباح، على سامهت بشكل كبري يف اعتقاد املؤسسة أن هدفها الوحيد هو حتقيق أعلى مستوى ممكن 

اعتبار أن حتقيق هذا اهلدف يعين استجابة ا�تمع ملا تقدمه املؤسسة من منتجات وخدمات وهو دليل على 

كما انصب اهتمامها خالل هذه الفرتة يف كيفية حتسني . جناحها وبالتايل فهي مدركة ملسؤوليتها اجتاه ا�تمع

دون أي وجود لالعتبارات ) األجر(انطالقا من املعيار املادي  انتاجية العاملني من خالل الرتكيز على حتفيزهم

  .1االجتماعية االخرى

بدأ احلديث عن املسؤولية االجتماعية يف قطاع األعمال  1920ويف بداية القرن العشرين وحتديدا سنة 

يأخذ الطابع الرمسي، خاصة مع ظهور  املؤسسات الكربى، واحلديث عن فصل اإلدارة عن امللكية وضرورة 

سامهت هذه املواضيع بشكل كبري يف بروز مفهوم املسؤولية االجتماعية لكن دون أن . وضع آليات للرقابة

كما أن احلديث عن هذا املوضوع خالل هذه الفرتة مل يكن من قبل مفكرين   .2طلحتظهر بشكل واضح كمص

 Henry Ford, Alfred Sloan, Chester)أو كتاب يف علم االدارة امنا كان من قبل رجال أعمال

Barnard , les dirigeants de la General Electric Company ( حيث حتدث هؤالء املدراء علنا عن

ضرورة اقامة عالقة بني املؤسسة وا�تمع، حيث وضعت ممارسات جتارية  اللة دينية قوية تتضمنمفاهيم ذات د

واليت أدت إىل تطور املفاوضات اجلماعية ووضع �ج االتصال " حماكمة- خطأ"خالل تلك الفرتة حتت منطق 

 . 3والعالقات العامة للمؤسسة

 السوق الواحد يف تلك الفرتة إىل إفراز كما سامهت حدة املنافسة وظهور العديد من املؤسسات يف

أهداف أخرى مرافقة هلدف الربح وال تقل أمهية عنه، وترتكز هذه األهداف بشكل خاص حول منو املؤسسة، 

، باالضافة إىل تأمني السالمة واألمن يف 4امتالكها حلصة سوقية أكرب، خلق صورة اجيابية عنها يف ذهنية ا�تمع

ا�يار اليت أدت إىل  1929إال أن أزمة الكساد لسنة . العمل ومحاية حقوق األطراف ذات العالقة باملؤسسة

 الدولة تدخل إىل أدى مما كثرية إضطرابات إىل أدى العاملني آالف وتسريح املؤسسات الصناعية العديد من

هلم، فتم االبتعاد خالل هذه الفرتة عن هذا املفهوم نتيجة  بديلة عمل فرص جيادوإ  مصاحل العاملني حلماية

  .االوضاع اليت كانت متر �ا املؤسسات

                                                           
 .34.مرجع سابق، ص. ثامر البكري 1

2 Manuela pastore-chaverot. les strategies rse des grandes entreprises : les facteurs d’influence. Thèse de 
doctorat . Phd en sciences de gestion. France : université paul verlaine de metz. 2011. p62. 
3 Aurélien Acquier, Jean-Pascal Gond. Aux sources de la responsabilité sociale de l’entreprise : à la 
(re)découverte d’un ouvrage fondateur, Social Responsibilities of the Businessman d’Howard Bowen. 
Finance Contrôle Stratégie. 2007, juin, Volume 10, n° 2, p10. 

 .35مرجع سابق، ص . ثامر البكري 4
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حيث . بدأ يظهر مفهوم املسؤولية االجتماعية بشكل واضح 1950وبعد هذه الفرتة وابتداء من عام  

 Corporate Social وترمجته أمريكية أصول ذو االجتماعية املسؤولية مفهوم أن الباحثني من العديد اعترب

Responsability األمريكية من خالل ظهور كتاب  املتحدة الواليات يف كمصطلح ظهر وقد"Social 

Responsibilities of the Businessman  " لالقتصاديHoward R. Bowen  يعترب  والذي 1953عام

: صفحة تدور حول ثالث مواضيع أساسية 300االجتماعية، حيث ضم كتابه  املسؤولية ملفهوم املؤسس األب

اشكالية مفهوم املسؤولية االجتماعية وتعريفها، الرؤى االدارية للمسؤولية االجتماعية، وأخريا اشكالية استدامة 

ية خاصة ساهم هذا الكتاب بشكل كبري يف تطور مفهوم املسؤولية االجتماع. 1وتفعيل املسؤولية االجتماعية

يف سنوات الستينات والسبعينات، حيث ظهرت العديد من األحباث والكتب اليت زادت من حدة النقاشات 

والذي ركزت من خالله  Carsonللبيولوجية " Silent springالربيع الصامت "كتاب املتعلقة �ذا املفهوم ك

، كما أن احلوادث البيئية اليت حدثت يف تلك الفرتة، على املشاكل الصحية اليت تسببها بعض املبيدات احلشرية

اليت كانت غري آمنة يف   Ford Pinto و Chevrolet Corvairوتسويق بعض السيارات اخلطرية كسيارة 

سامهت هذه احلوادث يف تصاعد االحتجاجات يف الواليات املتحدة األمريكية وبروز احلركة  الطرقات،

 .2ع أحناء العاملاالستهالكية والبيئية يف مجي

  تعريف المسؤولية اإلجتماعية: ثانيا

لقد تعددت التعاريف  اخلاصة باملسؤولية االجتماعية لدى املفكرين، الكتاب واملنظمات نظرا لألمهية    

اليت أصبح يكتسبها هذا املوضوع يوما بعد يوم، فهو ليس باملفهوم املبسط القابل للقياس مبعايري موحدة عامليا 

وفيما يلي أهم التعريفات املقدمة  حيث مل يتم التوصل حلد اآلن إىل تعريف حمدد حيظى بقبول عاملي،

  :للمسؤولية االجتماعية

 تعاريف المنظمات الدولية. 1

WBCSD تعريف مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة -
 : املسؤولية االجتماعية للشركات هي

احلياة للقوى مؤسسات األعمال يف املسامهة يف التنمية االقتصادية وحتسني نوعية  االلتزام املستمر من قبل

  .3العاملة وعائال�م، وكذلك ا�تمع احمللي وا�تمع ككل

                                                           
1 Aurélien Acquier, Jean-Pascal Gond. Op.Cit., p14. 
2 Manuela Pastore-Chaverot, Op.Cit, p.63 
 World Business Council for Sustainable Development 
3 World Business Council for Sustainable Development . [En ligne]. Disponible 

sur:<http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx> 
(consulté le 09-04-2016) 
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املسؤولية االجتماعية هي مفهوم تقوم مبقتضاه :  Commission européenneتعريف اللجنة األوروبية  -

املؤسسات باإلدماج الطوعي لالهتمامات البيئية واالجتماعية يف أنشطتها التجارية ويف عالقتها مع األطراف 

  . ذات املصلحة

هي املنهج  املسؤولية االجتماعية: ORSEتعريف المرصد الفرنسي للمسؤولية االجتماعية للشركات  -

لمؤسسات بادماج أهداف التنمية املستدامة يف ممارسا�ا وتوجها�ا االسرتاتيجية، من خالل الذي يسمح ل

االلتزام بالتفكري يف آثارها البيئية، االجتماعية واالقتصادية، مع ضرورة احلوار املستمر مع األطراف ذات 

   1.املصلحة

قطاع األعمال باملسامهة يف التنمية املسؤولية االجتماعية للشركات هي إلتزام : تعريف البنك الدولي -

االقتصادية املستدامة، من خالل العمل مع املوظفني، عائال�م،ا�تمع احمللي وا�تمع ككل لتحسني حيا�م 

  2بأسلوب خيدم االقتصاد والتنمية يف آن واحد

متوازن ملعاجلة  املسؤولية االجتماعية هي اتباع املؤسسات لنهج: ISOتعريف المنظمة العالمية للتقييس -

  3.القضايا االقتصادية، االجتماعية والبيئية �دف استفادة ا�تمع ككل

  تعاريف مختلف الباحثين . 2

 تعمل التزام منظمة األعمال جتاه ا�تمع الذي" على أ�ااملسؤولية االجتماعية  Peter Drucker عرف -

املوضوع  هذا لدراسة واسعا الباب وفتح الالحقة للدراسات الزاوية حجر التعريف هذا شكل وقد ،4"فيه

  .خمتلفة باجتاهات

إدارة أعمال املؤسسة حبيث تكون مرحبة  على أ�ااملسؤولية االجتماعية للشركات  فعرف Caroll أما - 

أن تكون املؤسسة مسؤولة اجتماعيا يعين أن الرحبية . اقتصاديا، ممتثلة قانونا، داعمة اجتماعيا وأخالقيا

  5.واالمتثال للقانون من أهم شروط مناقشة أخالقيات املؤسسة ومدى دعمها للمجتمع املتواجدة به

                                                           
1Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. [En ligne]. Disponible 

sur :<http://www.developpement2015.fr/orse/>, (consulté le 09-04-2016). 
2
 Africa Europe Faith And Justice Network. Disponible sur: 

<http://www.aefjn.org/index.php/369/articles/Corporate_Social_Responsibility_-_An_Introduction.html>. 
consulté le (09-04-2016) 
3 International Institute for Sustainable Development. The ISO and Corporate Social Responsibility: 
Perceptions and Definitions of Social Responsibility, 2004, p.2. 

دار وائل للنشر والتوزيع، : عمان. 1ط. املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال. طاهر جمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري 4

2005 ،49. 
5 Mahad Huniche , Esben Rahbek Pedersen. Corporate Citizenship in Developing Countries : New 

partnership Perspectives. Denmark: Copenhagen Business School Press, 2006, p32. 
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االجتماعية للشركات عبارة عن سلوك املؤسسة ومسؤوليتها اجتاه آثارها الكلية املسؤولية ويف تعريف آخر   - 

يف ا�تمعات اليت تعمل فيها، فهي ليست اختيارية أو عمل خريي، امنا الشركة املسؤولة هي تلك اليت تبحث 

، االجتماعية عن ربح أعماهلا التجارية مع اخذها بعني االعتبار جلميع اآلثار االجيابية والسلبية البيئية

  1.واالقتصادية على ا�تمع

هي التزامات املؤسسة  2001سنة  املسؤولية االجتماعية فقد عرفا  Bloom & gundlach أما الباحثني -

هذه االلتزامات تتجاوز . اليت قد تؤثر أو تتأثر بسياسات وممارسات املؤسسة ذات املصلحة، اجتاه األطراف

املؤسسة اجتاه مسامهيها، حيث القيام �ذه االلتزامات يهدف إىل التقليل من املتطلبات القانونية وواجبات 

 2.األضرار السلبية وتعظيم اآلثار االجيابية للمجتمع على املدى الطويل

املسؤولية االجتماعية للشركات هي العالقة العامة للمؤسسة مع األطراف ذات املصلحة،  ،ويف تعريف آخر -

حيث . العمالء، املوظفني، ا�تمعات احمللية، املستثمرين، الدولة، املوردين واملنافسنييشتمل هوالء على 

تشتمل عناصرها على االستثمار يف، التواصل مع ا�تمع، عالقات املوظفني، خلق فرص العمل، االشراف 

  3.البيئي واألداء املايل

أ�ا اإللتزام بتحسني رفاهية ا�تمع من خالل على املسؤولية االجتماعية ف عرّ  2005ففي سنة   kotlerأما -

  4.املمارسات التجارية املناسبة

  :من مجلة التعاريف املقدمة من قبل املنظمات والباحثني ميكن استخالص النقاط التالية -

أن املسؤولية االجتماعية هي عقد اجتماعي بني املؤسسة واألطراف ذات املصلحة مما يرتب عليها  -

جيب الوفاء �ا، بالتايل جيب عليها العمل بطرق ختدم مصاحلها ومصاحل هوالء األطراف حقوق وواجبات 

 املتأثرين بسلوكها بشكل عام،؛

يساهم التزام املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية يف حتقيق التنمية املستدامة جبوانبها الثالث،  -

 االقتصادية، االجتماعية والبيئية؛

ام املؤسسة اجتاه ا�تمع ككل، حبيث يكون هذا التوجه طوعي وليس املسؤولية االجتماعية هي التز  -

 نتيجة التزامات قانونية أو تعاقدية؛

                                                           
1 Alexander Dahlsrud. How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. 
CSR and environmental management. 2006, February, Volume 15 , Issue 1, p09. 

2 Samuel O. Idowu,Walter Leal Filho. Global Practices of Corporate Social Responsibility. London: 
Springer Science   & Business Media. 2008, p15. 
3 Alexander Dahlsrud. Op.,Cit. p08. 
4 Samuel O. Idowu,Walter Leal Filho. Op.,Cit. p15. 
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نشاط املؤسسة وأهدافها الرحبية بواقع مسامها�ا االجيابية يف تنمية  تربط املسؤولية االجتماعية -

انب حبيث حتقق االستمرارية يف أداء ا�تمع والبيئة اليت تعمل من خالهلا، فهي بالتايل توازن بني خمتلف اجلو 

 .املؤسسة لرحبيتها، ويف الوقت نفسه تضمن استدامة االسهام يف تنمية ا�تمع

من مجلة التعاريف املقدمة سابقا ميكن تعريف املسؤولية االجتماعية بأ�ا مفهوم تقوم مبوجبه املؤسسات بصفة 

أدائها ملختلف أنشطتها االقتصادية وتفاعلها مع األطراف  طوعية بادماج االهتمامات االجتماعية والبيئية أثناء

  .ذات املصلحة

  أهمية المسؤولية االجتماعية: المطلب الثاني

إن تبين املؤسسة للمسؤولية االجتماعية، جيعلها حلقة وصل ما بني خمتلف األطراف املتعاملة معها، 

حتقيق أهدافها من جهة، وأهداف األطراف وكلما كان هذا االتصال فعال واجيايب كلما مكن املؤسسة من 

  :1املتعاملة معها  من جهة أخرى، وتنبع أمهية تبين املؤسسات للمسؤولية االجتماعية من خالل مسامهتها يف

  بالنسبة للمؤسسة: أوال

حتسني صورة املؤسسة با�تمع وترسيخ املظهر االجيايب لدى العمالء والعاملني وأفراد ا�تمع، خاصة إذا  -

اعتربنا أن املسؤولية االجتماعية متثل مبادرات طوعية للمؤسسة اجتاه أطراف متعددة ذات مصلحة 

 مباشرة وغري مباشرة من وجود املؤسسة؛

 حتسني مناخ العمل السائد باملؤسسة، كما تؤدي إىل اشاعة التعاون والرتابط بني خمتلف األطراف؛ -

 جات ا�تمع،متثل جتاوبا فعاال مع التغريات احلاصلة يف حا -

 .حتسني املردود املادي واألداء، القبول االجتماعي والعالقة االجيابية مع ا�تمع -

  بالنسبة للمجتمع: ثانيا

 زيادة التكافل االجتماعي بني خمتلف شرائح ا�تمع؛ -

االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو  -

 جوهر املسؤولية االجتماعية؛

  .ؤسسات وخمتلف الفئات ذات املصلحةازدياد الوعي بأمهية االندماج التام بني امل -

                                                           
 .53- 52ص ص . مرجع سابق. الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامريطاهر جمسن منصور  1
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  بالنسبة للدولة: ثالثا

ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهما�ا وخدما�ا الصحية والتعليمية والثقافية  -

 واالجتماعية األخرى؛

بسبب وعي املؤسسات بأمهية املسامهة العادلة والصحيحة يف حتمل التكاليف زيادة عوائد الدول  -

 االجتماعية املختلفة والوفاء مبستحقات الدولة من ضرائب ورسوم؛

القضاء على البطالة واملسامهة يف التطور التكنولوجي وغريها من ا�االت اليت جتد الدولة نفسها غري  -

  .عيدا عن حتمل املؤسسات دورها يف هذا اإلطارقادرة على القيام بأعبائها مجيعا ب

  أبعاد المسؤولية االجتماعية:لثالمطلب الثا

سعى العديد من الكتاب والباحثني إىل حماولة حتديد أبعاد املسؤولية االجتماعية، وقد تناول كل منهم 

 حتديدهم يف بينهم اً كبري  اً تقارب إال أن هناكتلك األبعاد من وجهات نظر خمتلفة ووضعوا هلا مسميات متباينة، 

 االجتماعية املسؤولية فلسفة املطاف �اية يف لتشكل بعضها مع ومتكاملة مرتابطة تعد واليت أبعادها، ألهم

 .وحيسن من سلوكها اجتاه البيئة وا�تمع املرجوة الفوائد هلا حيقق تبنيها مبا إىل تسعى منظمات االعمال اليت

  Carrollاعية حسب أبعاد المسؤولية االجتم: أوال

يف ورقة حبث حتت عنوان  1979أول من حدد أبعاد املسؤولية االجتماعية سنة  Carrollيعد الباحث 

حيث أشار إىل جوهرها بأربعة أبعاد هي االقتصادية ،القانونية، األخالقية " األداء االجتماعي للشركات"

، حيث متثل هذه األبعاد مطالب أساسية للمجتمع جيب تلبيتها من قبل املؤسسات االقتصادية، 1واالنسانية

ألول مرة منوذجه اهلرمي للمسؤولية االجتماعية، حيث أكد على أن مجيع  Carrollقدم  1991ويف سنة 

نة األخرية فقط اختذت املسؤوليات كانت موجودة دائما حلد ما، إال أن املسؤولية االنسانية واألخالقية يف اآلو 

  للمسؤولية االجتماعية Carrollيوضح هرم ) 7-2(والشكل رقم . 2مكانا هاما مل يكن من قبل

   

                                                           
1 Mahad Huniche , Esben Rahbek Pedersen. Op.,Cit, p33. 
2 Ibid, p.34. 
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للمسؤولية االجتماعية، واليت  Carrollاألبعاد األربعة اليت حددها  )7-2(يتضح من الشكل رقم 

  :تتجسد يف أربع مسؤوليات تتمثل يف

 منتجة تكون املؤسسة أن هذا البعد على يركز :)Responsibilities Economic (المسؤولية اإلقتصادية 

فيها، توفري وظائف يف ا�تمع، ومرحبة، حبيث تتمكن من توفري عائد على االستثمار بالنسبة للمسامهني 

  حدود يف الربح مشروعية يقر الذي املبادالت اطار باإلضافة إىل العمل يف املسامهة بالسلع واخلدمات،

  .املنافسة العادلة لضمان احلفاظ على موقع تنافسي قوي

املؤسسة للقوانني يتعلق هذا البعد بضرورة إمتثال  :)Responsibilities Legal(المسؤولية القانونية  -

حيث تضع هذه . واللوائح املوضوعة من قبل السلطات، واليت تضع معايري السلوك ملا هو صواب أو خطأ

وميكن تقسيمها إىل القوانني اليت تنظم املنافسة، قوانني محاية . القوانني قواعد ملمارسة أنشطة املؤسسات

 1.المة والنزاهةاملستهلك، القوانني البيئية والقوانني اليت تعزز الس

                                                           
1 Jucan Cornel Nicolae, Jucan Mihaela Sabina. Dimensions And Challenges Of Social Responsibility. 
Annales Universitatis Apulensis Series economica: Romania, 2010. p 238. 

 المسؤولية االقتصادية

 القانونيةالمسؤولية 

 األخالقيةالمسؤولية 

 كمواطن جّيد  املؤسسة اإلنسانيةالمسؤولية 

 الرحبية

 االمتثال للقوانني

 مراعاة األخالق
اإللتزام بعمل ما هو صحيح 

 وحق عادل، وجتنب االضرار

  تعزيز املوارد يف ا�تمع؛

 حتسني نوعية احلياة فيه

 توفري متطلبات اآلخرين

القانون هو تقنني للمجتمع 

ملاهو صحيح وخاطئ، 

 بالتايل العمل وفق القواعد

Source : Mahad Huniche , Esben Rahbek Pedersen. Corporate Citizenship in Developing 

Countries : New partnership Perspectives. Denmark: Copenhagen Business School Press, 

2006, p.34 

  للمسؤولية االجتماعية Carrollهرم  ):7-2(شكل رقم 
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يشري البعد األخالقي من املسؤولية االجتماعية إىل : )Ethical Responsibilities(المسؤولية األخالقية  -

السلوكيات واألنشطة املسموح �ا أو املمنوعة من قبل أفراد املؤسسة وا�تمع، حىت وإن مل يتم تقنينها يف 

أن املهمة األساسية يف أي عمل جتاري تكمن ) Milton Friedman(حيث أكد ميلتون فريدمان . القانون

. يف حتقيق ربح من خالل انتاج السلع واخلدمات، إضافة إىل حتقيق أقصى قدر من املسامهة االجتماعية

فاملسؤولية االجتماعية ال ميكن أن تكون كاستجابة للمشاكل عند ظهورها، مبعىن جيب أن تكون املؤسسة 

. منذ تأسيسها  وتشتمل على االخالق يف اسرتاتيجيتها وأثناء اختاذها للقرارات مبنية على أسس أخالقية

 حقوق التوظيف، ومراعاة يف الفرص تكافئ مبدأ مراعاة ومن بني األمور األخرى املتعلقة �ذه املسؤولية

يعترب أمراً ضروريا إحرتامها ، و االستهالك يف األخالقية اجلوانب ومراعاة والتقاليد، العادات واحرتام اإلنسان،

 1.لزيادة مسعة املؤسسة يف ا�تمع وقبوهلا

أي أن تكون املؤسسة كمواطن جّيد، وأن  ):Philanthropic Responsibilities(المسؤولية االنسانية 

بادرات الطوعية اليت تبادر تعمل على اإلسهام يف تنمية وتطوير ا�تمع وحتسني نوعية احلياة، من خالل امل

ؤسسة فيها بشكل إنساين وتطوعي كالتربعات واهلبات اليت ختدم ا�تمع والبيئة وال �دف للربح من �ا امل

خالهلا، حيث يف إطار هذا اجلانب قد تتبىن املؤسسة قضية أساسية من قضايا ا�تمع والبيئة وختدمها   

 ...اضكتمويل مشاريع بيئية، متويل مجعيات خريية ورياضية ومستشفيات ملكافحة األمر 

للمسؤولية االجتماعية ميكن أن خيتلف ترتيب مستوياته  Carrollإال أنه ما ميكن االشارة إليه أن هرم     

 2004سنة  Crane and Mattenحبسب ا�تمع الذي تنشط فيه املؤسسة؛ ففي دراسة قام �ا الباحثني 

اختلف ترتيبها، حيث   Carrollهرمللمسؤولية االجتماعية يف دول جنوب افريقيا، توصلوا إىل أن مستويات 

بقيت املسؤولية االقتصادية يف قاعدة اهلرم، يف حني تلتها املسؤولية اخلّرية بعدها املسؤولية القانونية واخريا 

  :يوضح ذلك )8-2(، والشكل رقم 2املسؤولية األخالقية

                                                           
1 Ibid, p239. 
2 Mahad Huniche , Esben Rahbek Pedersen. Op., cit. p37 
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ا�تمعات بعض اختالف ترتيب أبعاد املسؤولية االجتماعية يف ) 8-2(يتضح من الشكل  رقم 

 السبب يف كون املسؤولية اخلّرية هي املستوى الثاين بدل ْني ، وقد أرجع الباحثَـ Carrollاالفريقية عن ما حدده 

  1:من بينها املسؤولية القانونية لعدد من األسباب

االجتماعية اليت تعاين منها ا�تمعات االفريقية، والسبيل الوحيد لتحسني - االحتياجات االقتصادية - 

نوعية حياة هذه ا�تمعات هو االعتماد بشكل كبري عىل البعد اخلّريي، حيث ال ميكن للمؤسسة النجاح يف 

  جمتمع يعاين من نقص كبري يف استقراره؛

، 2002ففي عام . أصبحت العديد من ا�تمعات األفريقية تعتمد على املساعدات اخلارجية - 

$  28من املساعدة اإلمنائية الرمسية، وهو ما يعادل $ مليار  19حصلت جنوب الصحراء الكربى الفريقيا على 

  مازال حمدود؛ ا يعين أن البعد اخلريي للمؤسساتللفرد الواحد، م

الجتماعية للشركات يف ا�تمعات االفريقية مازالت يف مستويا�ا األوىل، ما يعين أن أن املسؤولية ا - 

  .هرمه بذلك الرتتيب Carrollال ميكن مقارنتها مع ا�تمع االمريكي الذي من خالله حدد 

  

                                                           
1 Ibid, p40 

 املسؤولية االقتصادية

  املسؤولية 

 األخالقية

 القانونيةاملسؤولية 

 املسؤولية اخلّرية

ختصيص مبالغ للشراكة 

االجتماعية واملشاريع 

 ضمان عالقات جّيدة مع الدولة

اعتماد مبادرات طوعية 

 للحوكمة واألخالق

توفري االستثمار، فرص 

 العمل ودفع الضرائب

 افريقياهرم املسؤولية االجتماعية للشركات يف ): 8-2(شكل رقم 

Source : Mahad Huniche , Esben Rahbek Pedersen. Corporate Citizenship in 

Developing Countries :  New partnership Perspectives. Denmark: Copenhagen 

Business School Press, 2006, p.37 
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  أبعاد المسؤولية االجتماعية حسب تقرير التنمية المستدامة: ثانيا

تناول تقرير االستدامة للشركات حتديد أبعاد املسؤولية االجتماعية للشركات استنادا اىل مفهوم 

Triple Bottom line املسؤولية )الناس(املسؤولية االجتماعية : الذي ركز على ثالث قضايا حتدد أبعادها ،

مجلة من القضايا اليت جيب  ، حيث يشتمل كل بعد على1)الربح(واملسؤولية االقتصادية ) الكوكب( البيئية 

مما يسمح هلا بتبين سلوك مسؤول اجتاه البيئة  على املؤسسة أخذها بعني االعتبار أثناء أدائها ملختلف أنشطتها

  :، وفيما يلي توضيح ملختلف القضايا اليت ختص كل بعدوا�تمع

 نشطة املؤسسة، اليت لطاملا مت ثار االقتصادية أل ضرورة فهم اآليشري هذا البعد إىل: البعد االقتصادي

جتاهلها يف النقاش حول قضايا املسؤولية االجتماعية لسنوات عديدة ومت حصرها فقط يف القضايا املالية واعترب 

، يف حني أوضح تقرير 2أ�ا تدار بشكل جيد وأنه من السهل التحكم يف هذا البعد مقارنة بالبعدين االخرين

 :سسة بقضايا أخرى متعلقة بالبعد االقتصادي؛ حيث جيب أن يكون هدفهااالستدامة بضرورة اهتمام املؤ 

مور ها من خالل الرتكيز على خمتلف األاملسامهة يف النمو االقتصادي، احلفاظ على رحبيتها وادارة أنشطت -

ثر االقتصادي املباشر وغري املباشر ألنشطتها على ا�تمع من خالل معرفة االقتصادية كدراسة األ

 . 3الشرائية هلم، االهتمام باالستثمارات االجتماعية للموظفني واالبتكار القدرة

جيابا على أدائها إصلحة بشكل جّيد ألن ذلك سينعكس إدارة العالقة مع األطراف ذات امل -

 االقتصادي؛

 4؛املسامهة بدفع الضرائب ملا هلا من أثر كبري يف خلق وتوزيع الثروة واالبتعاد عن التهرب والغش الضرييب -

 .كسب ثقة ا�تمع من خالل االبتعاد عن الرشوة، الفساد اليت تؤثر سلبا على أدائها -

قتصادية لشركتها بتحديد مجلة من املسؤوليات اإل Novac constructionوكمثال قامت شركة نوفاك للبناء 

 5:تتمثل يف

 ارضاء الزبائن من خالل تقدمي منتجات ذات جودة وقيمة؛ -

 موال املسثمرين واملمولني؛أحتقيق عائد عادل على  -

                                                           
1 Nakib Muhammad Nasrullah, Mia Mahmudur Rahim. CSR in Private Enterprises in Developing 
Countries. New york: springer, 2014, p17. 
2 Mohammed Belal Uddin, Md Riad Hassan. Three Dimensional Aspects of Corporate Social 
Responsibility. International University Journal of Business and Economics, 2008, January, Vol 3, N°01, 
p204. 
3 Nakib Muhammad Nasrullah, Mia Mahmudur Rahim. Op.,Cit, p17.  
4 Mohammed Belal Uddin, Md Riad Hassan, p.205 
5Nakib Muhammad Nasrullah, Mia Mahmudur Rahim. Op.,Cit, p.17.  
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 تعظيم القيمة االجتماعية ومساعدة الفقراء؛ -

 فراد لتحسني وضعهم االقتصادي من خالل توفري فرص العمل؛عطاء فرصة لألإ -

 د ؛احتسني الظروف االقتصادية لألفر  -

 . تعزيز االبتكار -

 للمؤسسة أن تسهم يف حتقيق رفاهية ا�تمع الذي تعمل  بدال من خالل هذا البعد،: البعد االجتماعي

فيه، وحتسني ورعاية شؤون العاملني فيها، مبا ينعكس إجياباً على زيادة إنتاجيتهم، وتنمية قدرا�م الفنية، وتوفري 

ولتحديد القضايا ا�تمعية، ذات الصلة ضمن  .األمن املهين والوظيفي، والرعاية الصحية، وا�تمعية هلم

تتناول املواضيع األساسية أولويا�ا، اليت تسعى إىل حتقيقها من خالل هذا البعد، ينبغي على املؤسسة أن 

 :اآلتية

 لمسؤولية االجتماعية تجاه الزبائنا :  

هتمام اء، وفكرة اإلتعترب هذه الفئة من ا�تمع ذات أمهية كبرية بالنسبة جلميع املؤسسات دون استثن

، إال 1بل أغلب املؤسسات مسؤولني أمامها لعلمهم بتأثريها االجيايب على األرباح بالعمالء ليست جديدة،

  :أن من بني االهتمامات اليت أضافتها املسؤولية االجتماعية هلذه الفئة تكمن يف

 تقدمي املنتجات واخلدمات بأسعار ونوعيات مناسبة مع السعي املستمر لتطويرها؛ -

توفرها املؤسسة تلّيب مجيع املعايري القانونية املطلوبة لصحة وسالمة  ضمان أن املنتجات أو اخلدمات اليت -

ج، مع األخذ بعني اإلعتبار دورة حياة نتتحذيرات الصحية وضمان سالمة املاملستهلك، مبا فيها ال

 .املنتج كاملة العادة تدويره، أو التخلُّص اآلمن لبقاياه

 2لومات كاملة وواضحة للعمالء احملتملني؛االلتزام باملعايري العادلة لإلعالن وتقدمي مع  -

لنزاعات  لزبائن، حبيث تسهم يف إجياد حلولتوفري إجراءاٍت فعَّالة وذات شفافية عند دراسة شكاوى ا -

  املستهلكني، بشكٍل عادل، ويف الوقت املناسب؛

ض خالقي بعدم خرق قواعد العمل يف السوق كاالحتكار، أو فرض سلع معينة مع بعاألاإللتزام  -

 3املنتجات أو انقاص األوزان وغريها؛

  .، ومضللة، ومزوَّرة، أو غري عادلةةيف أية ممارساٍت أخرى تُعد خادع عدم اإلخنراط -
                                                           

1 Mohammed Belal Uddin, Md Riad Hassan. Op.,Cit, p206. 
2 Loc, Cit. 

 .91ص. مرجع سابق. ي حمسن العامريطاهر جمسن منصور الغاليب، صاحل مهد 3
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 المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين  

مال  جماًال ، حيث ميثل العجيايميثل اإلهتمام واإلنفاق على املوارد البشرية يف املؤسسة استثمارًا اسرتات

فيه بتوفري اخلدمات الالزمة لتحسني جودة حياة العاملني  ؤسسةولية االجتماعية، تلتزم املؤ من جماالت املسهاما 

 االنتماء وكذلك والعطاء، اجلهد من بذل املزيد على يشجع مناسب مناخ توفريورضاهم الوظيفي، من أجل 

أهم املسامهات جتاه من و . اقتصادية ئدوعوا منافع حتقيق عليه مما سيرتتب وإدار�ا، املنظمة لصاحل والوالء

  :العاملني جند ما يلي

 منح العمال أجور تتناسب مع اجلهد املبذول وحتقق هلم مستوى معيشي مقبول؛ -

تأمني املعاملة العادلة وتكافؤ الفرص جلميع املوظفني، بغض النظر عن اجلنس أو السن أو العرق أو  -

 1الدين؛

 العاملني وتثمن جمهودا�م وحتقق هلم الفرص املتساوية؛توفري سياسة ترقية تعرتف بقدرات  -

توفري ظروف عمل صحية ومناسبة تساعد على االجناز الصحيح للمهمات والوظائف بشكل سليم  -

 2وحتافظ على صحة العامل وسالمته من األخطار مبختلف أنواعها؛ 

 وضع نظم للرعاية الصحية والعالج مبنح التأمني الصحي للعامل؛ -

 للحوافز واملكافآت الالزمة، واليت تعود على أداء العمال؛ وضع نظم -

عترب هذا املدخل مهم لتحفيز العاملني حيث يختاذ القرارات اليت ختص عملهم، املشاركة يف ا -

  3قرب اىل بيئة العمل املباشرة؛أالبداعية كو�م واندماجهم يف العمل لالستفادة من مبادرا�م ا

 االتصاالتالشفافية يف العمل ووضوح  -

 المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع المحلي  

يعترب ا�تمع احمللي بالنسبة للمؤسسات شرحية مهمة إذ تتطلع إىل جتسيد متانة العالقات معه وتعزيزها، 

: ملتواليت تش. األمر الذي يتطلب منها مضاعفة نشاطا�ا جتاهه من خالل بذل املزيد من الرفاهية العامة

املسامهة يف دعم البنية التحتية، املسامهة يف احلد من مشكلة البطالة، دعم بعض األنشطة مثل األندية 

الرتفيهية، احرتام العادات والتقاليد، دعم مؤسسات ا�تمع املدين، تقدمي العون لذوي االحتياجات اخلاصة من 

                                                           
1 Mohammed Belal Uddin, Md Riad Hassan. Op.,Cit, p 206. 

 .88ص . سابقمرجع . طاهر جمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري 2
 .نفس املرجع 3
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تواصل للمراكز العلمية كمراكز البحوث خالل تقدمي الدعم املادي هلم، هذا باالضافة اىل الدعم امل

  :وعادة ما ينظر إىل مسؤولية املؤسسة جتاه ا�تمع احمللي من زوايا خمتلفة، فقد تشمل كذلك. واملستشفيات

 احرتام العادات والتقاليد السائدة يف ا�تمع وعدم خرق اآلداب العامة والسلوك االجيايب؛ - 

  1أجل تنمية ا�تمع احمللي سياسيا عن طريق التوعية املستمرة؛املشاركة الفاعلة والدعم املتواصل من  - 

 والذي ،املشاكل االجتماعية على القضاء التعليمية، الثقافية والرياضية بغرض املسامهة يف ا�االت - 

 ؛اخلريية واجلمعيات للمنظمات التربعإضافة اىل  لفئات ا�تمع؛ االجتماعي االستقرار سيوفر

للجامعات باعتبار أن البحث العلمي والتعاون بني اجلامعة واملؤسسات االقتصادية الدعم املتواصل  - 

 .سينعكس اجيابا على ا�تمع احمللي ويرسخ مكانة العلم يف ا�تمع

يعترب هذا البعد ركيزة أساسية للمسؤولية االجتماعية وله أمهية كربى على مستوى مجيع االوساط : البعد البيئي

ويف مجيع أحناء العامل، نظرا للوضع املتدهور الذي وصلت اليه البيئة الطبيعية نتيجة السلوك غري املسؤول 

تمع معين بشكل كبري وبتزايد مستمر للمؤسسات، ويقصد بالبيئة الطبيعية الرتبة، املاء واهلواء، فقد أصبح ا�

فقد . باآلثار البيئية اليت ختلفها أنشطة املؤسسات اليت تتفاوت يف تأثريا�ا على البيئة  حبسب طبيعة نشاطها

 انعقد الذي األرض قمة يف مؤمتر اُعترب حيث املشاكل من العديد إىل البيئية لالعتبارات املؤسسات إمهال أدى

 هلا بيئياً  املخطط غري اإلنتاج هو عمليات البيئي للتدهور الرئيسي السبب أن 1992 عام دجيانريو يف ريو

 بالعمل واملؤسسات احلكومات البيئي بدأت وملواجهة هذا اخلطر الطبيعية، للموارد الرشيد غري واالستخدام

 املال رأس أصحاب استفادة يضمن بالشكل الذي البيئة ومحاية باإلنتاج املرتبطة احلديثة املفاهيم انتهاج على

  . 2أخرى جهة من البيئة محاية وإىل جهة من أرباحهم وزيادة

يق املسؤولية االجتماعية، دوات لتطبأدولية تنصب يف البحث عن معايري و هذا ما جعل اجلهود الو 

للمؤسسة شار امليثاق العاملي لألمم املتحدة من خالل مبادئه العشرة إىل ثالث مسؤوليات أساسية أحيث 

اعتماد �ج وقائي للتحديات البيئية، تبين مبادرات مهمة لتعزيز املسؤولية البيئية، تشجيع تطوير : متمثلة يف

 العاملية للتنمية املستدامة األعمالميثاق  ICC((ت الغرفة التجارية العاملية كما قدم.يا النظيفةونشر التكنولوج

)Business Charter for Sustainable Development(  تغطي خمتلف جوانب االدارة  أمبد16املتكون من

                                                           
 .99مرجع سابق، ص. طاهر جمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري 1

دكتوراه . أطروحة دكتوراه. األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا المستهلك. فؤاد حممد حسني احلمدي 2

 .64ص. 2003ة واالقتصاد، كلية اإلدار : بغداد. يف إدارة األعمال
  ICC: International Chamber of Commerce 
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البيئية كرتشيد استخدام الطاقة واملواد، االستخدام املستدام للموارد املتجددة، ختفيض النفايات واحلد من األثر 

  1.البيئي السليب هلا، التخلص اآلمن واملسؤول من النفايات املتبقية

مهما كانت طبيعة النشاط الذي متارسه مسؤولية احلفاظ على  لذا أصبح يقع على عاتق أي مؤسسة

. طار اجلهود وااللتزامات احمللية والدولية الرامية للحد منهإلة يف احلد من التلوث البيئي يف االبيئة واملشاركة الفعّ 

ا االجتماعية دارة البيئية األساس الذي تتمكن من خالله املؤسسة القيام مبسؤوليته هذا السياق تعترب اإلويف

عتبارات البيئية ضمن عملية اختاذ القرارات وحتقق هلا العديد من املزايا ه البيئة بطريقة تضمن هلا دمج اإلاجتا

  :2مايليجراء تطبيقها هلا، وتتمثل هذه املزايا يف 

 ختفيض النفقات النامجة عن اختاذ إجراءات ترشيد الطاقة، وحتسني كفاءة إستخدامها؛ -

القدرة على تقييم خماطر التلوث الناتج عن عمليا�ا بشكل مسبق بدال من معاجلتها بعد مينح املؤسسة  -

وقوعها، حيث أن تنفيذ نظام اإلدارة البيئية يضمن إلتزام املؤسسة مبتطلبات التشريعات البيئية من خالل 

  إجناز اخلطط واإلجراءات التصحيحية الواجب إختاذها يف حال حدوث املشكالت؛

حتسني قدرة املؤسسة على إنتاج منتجات مبواصفات عالية اجلودة متكنها من كسب أسواق يساهم يف  -

خارجية للتصدير، وخاصة يف ظل تنامي الوعي لدى املستهلكني يف تفضيل شراء منتجات تلتزم مبتطلبات 

 محاية البيئة من التلوث؛

  ن انبعاث امللوثات اىل البيئة؛اإلهتمام بتدريب العاملني على ممارسة أفضل الوسائل املمكنة للحد م -

حتسني صورة املؤسسة يف الوسط الذي تعمل فيه، إضافة اىل إعطاء مصداقية للربامج البيئية اليت تتّبعها،  -

حيث أن منظمات محاية البيئة واهليئات املسؤولة عن تطبيق التشريعات واألنظمة البيئية تنظر اىل نظم 

 سة يف اإلهتمام بقضايا ا�تمع وصحة املواطن؛اإلدارة البيئية كمؤشر عن رغبة املؤس

جعل املؤسسة تلتزم بإجراءات حتسني سلسلة التوريد، باإلضافة اىل حتسني عالقتها مع املوردين لتضمن  -

حصوهلا على املواد االزمة للتصنيع يف أفضل مواصفات وأقل تكلفة، كما حترص على حتقيق رغبات 

 العمالء وتلبية إحتياجا�م؛

الروح املعنوية للعاملني من خالل تكثيف الدورات التدريبية اليت تؤدي اىل تنمية مهارا�م العملية، حتسني  -

  .ليت تؤثر سلبا على حالتهم الصحيةوبالتايل ختفيض حوادث العمل واحلد من إنتشار املواد امللوثة ا

                                                           
1 Nakib Muhammad Nasrullah, Mia Mahmudur Rahim. Op.,cit, p.15. 

 .123-122 .ص ص،136، العدد 37ا�لد ، 2011.لة النفط و التعاون العريبجم. نظام اإلدارة البيئية في صناعة تكرير النفط. عماد مكي. 2
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  خالصة الفصل

  

 أهم من أصبحت التلوث من عليها واحملافظة البيئة قضية ن أن نستخلص من هذا الفصل أنميك

 من البيئي والتلوث البيئية املشاكل ملا متثله اجلميع إدراكف .الراهن الوقت يف العاملي مع�تا تشغل اليت القضايا

 البيئة على عملية احلفاظ من جعل ،والطويل القصري املدى على االقتصادية والتنمية البشرية احلياة على خطر

  .املستدامة التنمية لتحقيق أساسي شرط �األ الطبيعية للموارد الرشيدة لإلدارة اسرتاتيجيا بعدا ومحايتها

حت التنمية املستدامة متثل انشغاال حقيقيا صبأ املنافسة، البيئية وظروف التغرياتهذه  ظل فيف لذا

 يظل جناحه أن إال، حتمية ضرورةأصبح  إنتهاج املؤسسة لسلوك مسؤول اجتاه البيئة وا�تمعف ؛للمؤسسات

 ومحايتها البيئة على احلفاظ جتاه العاملني باملسؤوليةمدى وعي  وكذا للمؤسسة العليا اإلدارة جدية مبدى مرهوناً 

 عند اجلوانب تلك مراعاة خالل من وذلك البيئية الالمسؤولة، املمارسات جراء يصيبها قد تدهور أي من

 .للمؤسسة ةيالرئيس األهداف ضمن واعتبارهاعام  بشكل للمؤسسة اإلسرتاتيجية اخلطط وضع

مسؤولية املؤسسة األوىل هي حتقيق األرباح، إال أنه بإمكا�ا املسامهة يف حتقيق األهداف  صحيح أن

االجتماعية والبيئية من خالل إدماج املسؤولية االجتماعية كاستثمار اسرتاتيجىي ضمن خمتلف اسرتاتيجيا�ا، 

وكها ، مما يتطلب أن يكون سلعمسؤولة أمام ا�تمفاملؤسسة اليوم أصبحت  .واعتبارها كاستثمار وليس كتكلفة

أثر باجنازها ألهدافها، هذا يعين أن املؤسسة مطالبة باجناز اهدافها ؤثر ويتَ يُ  ، باعتبارهبهمنسجما وحمكوما مبطال

  .هدف تعظيم الربح البيئية واالجتماعية إىل جانب
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  :تمهيـــد

أصبحت التنمية املستدامة متثل إنشغاال حقيقيا بالنسبة للمؤسسات االقتصادية، باعتبار هذه األخرية 

املسؤول األكرب عن انبعاث الغازات امللوثة والعديد من املشاكل البيئية األخرى املرتبطة بأنشطتها واليت تؤثر 

طتها االنتاجية والتسويقية يف إطار التنمية سلبا على ا�تمع احمليط �ا، حيث أصبح لزاما عليها حتسني أنش

 سعىيو  احلديث، التسويقي املفهوم امنيمض تجاوزياملستدامة من خالل اإلعتماد على التسويق املستدام الذي 

 للمستهلكني واملستقبلية احلالية اإلحتياجات وتليب وبيئيا، اجتماعيا مسؤولة وتسويقية اقتصادية ممارسات إىل

 من واملطلوب املناسب القدر حتقيق يتطلب التسويقية األنشطة وفاعلية جناح حتقيق فإن تايلبال واملؤسسات،

 .البيئية واملضامني ا�تمعية واملضامني ةؤسسامل هدافأ بني التوازن

تحسني سلوك املؤسسة وفق التنمية ل كمدخلالتسويق املستدام   سيتم من خالل هذا الفصل التطرق إىللذا 

  :أساسية  من خالل ثالثة مباحث املستدامة

  

  دور التسويق المستدام في تحسين سلوك المؤسسة وفق التنمية المستدامة: المبحث األول

 كيفية ادماج استراتيجية التسويق المستدام في المؤسسة: المبحث الثاني

  تحديات التسويق المستدام وتجارب شركات عالمية في تطبيقه: المبحث الثالث
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  دور التسويق المستدام في تحسين سلوك المؤسسة وفق التنمية المستدامة :األوَّل بحثالم

 املستدام، غري واإلنتاج تهالكاالس منط هو العاملية للبيئة املستمر التدهور يف الرئيسي السبب  نإ

 ملواجهة املستدامة التنمية حتقيق كيفية يف دتدّ حُ  اليت املعايري بني ومن ،الصناعية البلدان يف السيما

 من أصبح املستدام التسويقف ؛املستدام التسويق فلسفة تبين والعشرين احلادي القرن وحتديات احتياجات

 .متيزها و املؤسسة جناح على املدى بعيد ثريتأ من له ملا املؤسسات أغلب قبل من املعتمدة الرئيسية األولويات

 واحملافظة البيئة حتسني يف اسهامها مبقدار ا�تمع يف وقبوهلا جناحها درجة تقاس اليوم املؤسسات أصبحت فقد

 .الزبائن ورغبات حاجات مع ومتوافقة للبيئة صديقة منتجات وتقدمي عليها

دور التسويق املستدام يف حتسني سلوك املؤسسة وفق لذا سيتم التطرق من خالل هذا املبحث إىل     

دور التسويق املستدام يف يتناول املطلب األول من خالل ثالث مطالب أساسية، حيث  التنمية املستدامة

، ويف املطلب الثاين سيتم التطرق إىل )اجلانب االقتصادي( حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات وحتسني تنافسيتها

تبيان دور التسويق ، أما املطلب الثالث فمن خالله سيتم يف حتسني سلوكها اجتاه ا�تمعدور التسويق املستدام 

 ام يف حتسني سلوك املؤسسة اجتاه البيئةاملستد

  دور التسويق المستدام في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات وتحسين تنافسيتها: المطلب األول

  دور التسويق المستدام في تحقيق الميزة التنافسية: أوال

يقدم فرصة جوهرية للمؤسسة من أجل حتقيق  الذي، رجرتاتيجي احلسل امليزة التنافسية العنصر االثمت

رحبية متواصلة باملقارنة مع منافسيها، حيث تنشأ هذه امليزة مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرق جديدة 

 تر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني، وهذا ما جيعلها يف وضع متميز يسمح هلا بتقدمي منتجاثوأك

 تنافستكلفة عمليا�ا اليت متكنها من تقدمي منتجات  ختفيض ل، من خال1منافسيها من عأجن ببأسلو  ةمتميز 

قيمة مرتفعة من وجهة  اوهل ةوفريد ةمتميز  اتتقدمي منتجل أو يف جود�ا ما يقدمه املنافسون وبيعها بسعر أق

  :2وحتقيق امليزة التنافسية يرتبط ببعدين أساسيني مها. نظر املستهلك

                                                           
العدد  ،2014 ،قتصادية اجلامعةالجملة كلية بغداد للعلوم ا .العناقيد الصناعية كاستراتيجية لتعزيز القدر التنافسية .عبود زرقني، تواتية الطاهر 1

 .186، ص41
 امللتقى الدويل الرابع ،الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية دور تطوير المنتجات في تفعيل. زموري كمال وزموري كمال عبد الكرمي شوكال، 2

  .07ص 2010قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج 
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حيث ميكن للمؤسسة استغالل امكانيا�ا املختلفة يف حتسني القيمة  :لدى العميلالقيمة المدركة  - 

اليت يدركها العميل للمنتجات اليت تقدمها مما يساهم يف بناء امليزة التنافسية، وتتحقق هذه االخرية اذا أدرك 

ن مفهوم القيمة العمالء أ�م حيصلون من جراء تعاملهم مع املؤسسة على قيمة أكرب من منافسيها، ويتضم

 .باالضافة إىل اجلودة والسعر ،مدى االقتناع باملنتج ومدى االعتماد عليه يف اشباع احلاجات والرغبات

حتقق املؤسسة التميز عن منافسيها عندما تتمكن من كسب خاصية فريدة يريدها  :التميز - 

للوصول اىل التميز من أمهها  املستهلكون ويصعب حماكا�ا وتقليدها من قبل املنافسني، وهناك عدة مصادر

موارد املؤسسة املختلفة املالية، البشرية، التنظيمية، املعلوماتية ومهارا�ا املتفوقة اليت تؤدي اىل تنوع املنتجات 

فالتميز هو شعار ترفعه العديد من املؤسسات وتتخذه رسالة أساسية هلا لالستجابة ملعدالت التغري . وجود�ا

 .واملنافسة بال حدودالسريعة يف البيئة 

أصبحت البيئة املصدر اجلديد للميزة التنافسية لدى العديد من املؤسسات واملصدر املهم  حاليا

لنجاحها واستدامتها، فتبين املؤسسات للتسويق املستدام من شأنه أن خيلق هلا فرص سوقية جديدة ويتيح 

هلا  تنافسية يف السوق، هذا الوضع التنافسي سيسمحا�ال أمامها لتجنب املنافسة التقليدية وحتقيق ميزة 

فالعديد من املؤسسات استطاعت أن جتعل من عنصر البيئة مصدر مليز�ا  .بتحقيق مكاسب وإيرادات أعلى

تصنيع مصابيح الطاقة االقتصادية اليت أحدثت قفزة كبرية يف جمال الطاقة من خالل  Philipsالتنافسية كشركة 

سسة ألدائها البيئي ميكن أن خيرجها من السوق أوحيققها هلا خسائر كبرية كما حصل مع إال أن جتاهل املؤ 

قتها باحمليط اضافة اىل اليت قام الزبائن مبقاطعة منتجا�ا بسبب الكارثة البيئية اليت أحل Exxon-Valdezشركة 

  .1مليار دوالر لتنظيف ما أحلقته من خسائر بيئية 3مبلغ تغرميها 

ذات خصائص بيئية لديها  منتجاتسويق تقوم بت اليت أن املؤسساتPolonsky يرى الباحث  كما  

 (Porter)حاول الباحثني بورتر  1995فخالل سنة  .مقارنة بباقي املؤسسات غري املسؤولة بيئيا ميزة تنافسية

اثبات أن ختضري الشركة ألعماهلا ميكن أن حيقق هلا ميزة تنافسية واستدال ) Van der Linde(وفاندر الند 

اليت استطاعت حتقيق أداء بيئي قوي من خالل االستفادة من طلبات الزبائن للمنتجات  Body shopبشركة 

يات  أن البحث عن حلول بيئية متفوقة يؤدي اىل اإلبتكار واستحداث تكنولوجْني البيئية، حيث يرى الباحثَـ 

                                                           
1 Ken peattie, Martin Charter. Green marketing. Op.,Cit. pp735-736. 
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لذا فاألداء البيئي اجلّيد للمؤسسة أصبح جد مهم يف العديد من . 1حديثة أكثر كفاءة وفعالية من قبل املؤسسة

  :2األسواق ألنه يسمح هلا بـ

 حتقيق التميز يف السوق من خالل املنتجات املستدامة؛ - 

ن شأ�ا ختفيض االستفادة من ميزة التكلفة، من خالل االستثمار يف التكنولوجيا النظيفة اليت م - 

 استهالك املواد األولية والطاقة وختفيض حجم التلوث والنفايات؛

االستفادة من فرص التخصص، فتخصصها يف املنتجات البيئية كاألغذية ومستحضرات التجميل  - 

  .يسمح هلا بالنجاح يف اسواق معينة نتيجة تلبيتها رغبات املستهلكني الواعيني بيئيا

لقد اهتم العديد من الباحثني باالسرتاتيجيات البيئية أو اسرتاتيجيات االستدامة اليت متكن مدراء 

املؤسسات من معرفة الكيفية اليت يستطيعون من خالهلا حتويل االستثمارات البيئية اىل مزايا تنافسية؛ حيث 

  :يوضح ذلك )1-3(والشكل رقم . رتراشتقت خمتلف هذه االسرتاتيجيات من اسرتاتيجيات امليزة التنافسية لبو 

  االستراتيجيات البيئية التنافسية): 1- 3(شكل رقم 

  

مصفوفة االسرتاتيجيات البيئية التنافسية، اليت تتكون من حمور عمودي ميثل  )1-3(يوضح الشكل رقم 

امليزة التنافسية من خالل التكلفة املنخفضة والتميز، وحمور أفقي ميثل الرتكيز التنافسي للمؤسسة يف عمليا�ا 

                                                           
1 Ken peattie, Martin Charter. Green marketing. Op.,Cit. p.735. 
2 Ibid. p736. 

  4 اإلستراتيجية

 الريادة يف التكلفة البيئية

  3 اإلستراتيجية

اشهار العالمة التجارية 

البيئية

  2 اإلستراتيجية

 القيادة املتجاوزة لالمتثال

  1اإلستراتيجية 

 الكفاءة البيئية

  العمليات التنظيميةاملنتجات 

 الرتكيز التنافسي

امليزة 

التنا

 فسية

  تكاليف أدىن

  التميز

Source : Renato J. Orsato. Competitive Environmental Strategies. california 
Management Review, 2006, Vol48,N°02, p131. 
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وخدما�ا، وينتج عن التقاء احملورين مصفوفة متكونة من أربع خاليا متثل خمتلف ومنتجا�ا  التنظيمية

  :االسرتاتيجيات البيئية التنافسية، وهي

كل من التكلفة االقتصادية واألثر ض  يفخت�دف هذه االسرتاتيجية اىل : استراتيجية الكفاءة البيئية -

 ويتحقق ذلك. مليات التنظيمية اىل احلد األمثلرد والعالبيئي للعمليات التنظيمية برفع االستغالل الكلي للموا

االنتاج أكثر مبوارد  إعتماد املؤسسة على الكفاءة البيئية وهي طريقة يف التسيري تسمح للمؤسسة من خالل

، هذه الطريقة قد تسمح للمؤسسة بتحقيق ميزة وحتويل النفايات اىل مصادر جديدة للدخل أقلوطاقة 

 .يض تكاليف عمليا�ا وختفيض األثر السليب هلاتنافسية من خالل ختف

�دف هذه االسرتاتيجية اىل التزام املؤسسة باملعايري البيئية : يجية القيادة المتجاوزة لالمتثالاسترات -

يف خمتلف عمليا�ا من خالل اعتمادها على نظم اإلدارة البيئية واعتماد مبادئ امليثاق العاملي أواملبادرة العاملية 

رير للتقا
GRI الذي سينعكس اجيابا على صورة املؤسسة لدى  والرتويج ملختلف هذه اجلهود يف ا�ال البيئي

فاملؤسسة من خالل هذه االسرتاتيجية . وبناء مسعة جّيدة وتفادي ضغوط األطراف ذات املصلحة ،1ا�تمع

حتاول حتقيق ميزة تنافسية من خالل إثبات جتاوزها لالمتثال للقوانني وتبين مبادرات طوعية حتسن من أداءها 

 .البيئي

ة اىل الرتكيز على الرتويج �دف هذه االسرتاتيجي: اشهار العالمة التجارية البيئية استراتيجية -

مبنتوجها البيئي مقارنة ز للمنتجات من خالل ابراز العالمة التجارية البيئية والذي سيجعل املؤسسة تتمي

. كوسيلة إلضفاء املصداقية على منتجا�ا) Eco-labels(وتلجأ املؤسسة الستخدام العالمات البيئية . هانافسيمب

تنافسية من خالل العالمة التجارية البيئية حتتاج اىل مراعاة ثالث متطلبات ولكي تستطيع املؤسسة توليد ميزة 

 : 2أساسية وهي

جيب أن يكون املستهلكون على استعداد لدفع تكاليف التميز البيئي وإدراك املزايا البيئية  -           

  للمنتج؛

فالعديد من  ضمان مصداقية معلومات األداء البيئي للمنتج وإتاحيتها للمستهلك؛ -     

على منتجا�ا الغذائية العضوية لتمييز منتجا�ا عن " KRAV" املؤسسات السويدية تلجأ لوضع العالمة البيئية

منتوج يف السويد حيتوي على هذه العالمة إضافة إىل أن  3200منتجات املنافسني التقليدية حيث أكثر من 

                                                           
  GRI: Global Reporting Initiative 
1 Renato J. Orsato. Competitive Environmental Strategies. california Management Review, 2006, 
Vol08,N°02, p p 134-135 
2 Ibid, p 133. 



 
   التسویق المستدام كمدخل لتحسین سلوك المؤسسة وفق التنمیة المستدامة                                : ثالثالفصل ال

 

112 
  

هذه العالمة البيئية متتلك درجة عالية من . ليديةأسعار هذه املنتجات تفوق بكثري أسعار املنتجات التق

 االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضويةاملصداقية فهي معتمدة من قبل 
IFOAM لس من قبل جم ومراقبة

 السويديالزراعة 
SBA وهذا ما أضفى املصداقية عليها لدى املستهلكني. 

صعوبة تقليد املنافسني مليزة املؤسسة، حيث جيب على املؤسسة االعتماد على االبتكار البيئي   -            

 . الذي يصعب على املنافسني تقليده بسرعة

�دف هذه االسرتاتيجية اىل تركيز املؤسسة على انتاج منتجات : جية الريادة في التكلفة البيئيةاستراتي -

مبوارد أقل ومبواد معاد تدويرها من أجل انتاج منتجات ذات أقل تكلفة وحتافظ على البيئة وتكسب من خالهلا 

يف السويد  1997سنة  اليت تأسستللتعبئة والتغليف،  Ecoleanوكمثال عن ذلك شركة . ميزة تنافسية

ق من التعبئة والتغليف سنويا وحتق مليون وحدة 250تنمو بشكل سريع حيث تصل مبيعا�ا اىل  واستطاعت أن

مقارنة مبنتجات  %25فمزايا منتجات هذه الشركة أن تكلفتها أقل بـ . مليون دوالر 30أرباح تصل اىل 

ه  ببكربونات من البالستيك واستبدال %60- 40املنافسني ويرجع سبب ذلك اىل ختلي الشركة عن ما نسبته 

الكالسيوم كمادة خام، فهذه املادة متوفرة بكثرة يف الطبيعة وال تعد مادة سامة وآمنة بالنسبة للمستهلكني كما 

 . 1أن أثرها على البيئة منخفض بشكل كبري مقارنة مبختلف املواد املنافسة إضافة اىل قابلية حتللها

  تحسين تنافسية المؤسسات: ثانيا

تنافسية املؤسسات حول قدرة املؤسسات على انتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجلّيدة يتمحور تعريف   

والسعر املناسب ويف الوقت املناسب لتلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة من املؤسسات االخرى ما 

ت من بينها الرحبية ويتم قياس تنافسية املؤسسات بعدة مؤشرا. 2ميكنها النفاذ اىل االسواق الداخلية واخلارجية

واحلصة السوقية؛ حيث سيتم تبيان اثر التسويق املستدام على هذين املؤشرين مبا حيسن من تنافسية 

  .املؤسسات

إن تعديل األساليب االنتاجية وإدخال االسثمارات البيئية من شأنه أن خيفض التكاليف وحيقق : الربحية -1

الشمسية اليت تساهم يف ختفيض التكاليف على املدى البعيد،   أرباح على املدى البعيد، كإسثمارات الطاقة

كما أن قيام املؤسسات بتحسني وتطوير منتجات وخدمات تراعي البيئة سيساعدها على دخول أسواق 

                                                           
 IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movements 
 SBA: Swedish Board of Agriculture 
1 Renato J. Orsato. Op, Cit., p 136. 

 .174 مرجع سابق، ص .عبود زرقني، تواتية الطاهر 2
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فالعديد من املؤسسات العاملة خاصة يف الصناعات النفطية أدركت بأ�ا سبب مهم . 1جديدة وحتقيق أرباح

وث البيئي وهو ما ينعكس سلبا على عالقتها مع ا�تمع، لذلك فالعديد منها وأساسي يف إحداث التل

أصبحت يف حبث مستمر إلجياد نظام كفء ومتكامل لتغيري هذه الصورة من خالل انتهاج اسرتاتيجية منصبة 

ويقية على محاية البيئة واحلفاظ عليها، وهذا ميكن حتقيقه من خالل إعادة هيكلة عمليا�ا اإلنتاجية والتس

وااللتزام باملواصفات البيئية للتقليص من عمليات التلوث البيئي اليت حتدثها من جراء عمليا�ا االنتاجية، فضال 

عن قيامها بعملية تدوير نفايا�ا والبحث عن مواد بديلة أكثر توافقا مع البيئة وأقل تكلفة خاصة تلك املواد 

 .ؤسسة املزيد من األرباح وحتسن صور�ا لدى ا�تمع من جانب آخراألولية القابلة للتدوير، وبالتايل حتقق امل

كيف ميكن للمؤسسة أن جتعل من التسويق املستدام فرصة مرحبة هلا من خالل عرضه  kotlerوقد أوضح 

اليت ركزت من خالهلا  « plan to win »حيث قامت هذه األخرية بتبين اسرتاتيجية  McDonald’sلتجربة 

بشكل أساسي على القضايا البيئية كجعل تغليف منتجا�ا مراعية للبيئة مع إعادة تدوير نفايا�ا، وتطويرها 

لبطاقة األداء املتوازن البيئي من خالل التحكم يف استهالك الطاقة واملياه وإدارة نفايا�ا الصلبة، وتقدميها 

التسويق  Kotlerوحسب  %50ققت للشركة زيادة يف املبيعات قدرها ح ملنتجات صحية، هذه االسرتاتيجية

املستدام سيحقق للشركة هدفني أساسني، األول خلق قيمة مستدامة للزبون واهلدف الثاين مستقبل مربح 

  .2للمؤسسة

  زيادة الحصة السوقية -2

 تسعى حيثؤسسة للم التنافسي املركز تعزز اليت والفعالة املهمة تار شاملؤ  أحد السوقية احلصة متثل

 تقدمي خالل من احلصة هذه على واحملافظة سوقها يف ومرتفعة متميزة سوقية حصة حتقيق إىل ؤسساتامل

 الزبائن وتوقعات حاجات مع يتناسب مبا التسويقية أنشطتها وتطوير وأسعارها، جود�ا يف مناسبة منتجات

 املؤسسات يدعو السوقية احلصة يف االخنفاض أن إذ السوقية، حصتها توسيعو�دف املؤسسات باستمرار اىل 

إن إخنفاض احلصة السوقية ملنتج معني يرجع . فيها منتجا�ا لتطرح جديدة سوقية طاعاتق عن البحث إىل

للعديد من األسباب، قد تكون يف مقدمتها شدة املنافسة القائمة يف السوق أو عندما يبدأ منتج آخر جديد 

يف اإلستحواذ على تلك احلصة السوقية لذلك املنتج، كما قد يرجع السبب للمنتجات البيئية اليت بدأت تأخذ 

السلع التقليدية، ولعل سبب ذلك هو الشعور املتنامي لدى املستهلكني بأمهية هذه حصة سوقية أكرب قياسا ب

                                                           
1 .Mohanasundaram, Op,Cit., pp 68-69. 
2 Philip Kotler, Gary Armstrong. Op.Cit., p583. 
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وهذا ما قاد العديد من املؤسسات . املنتجات وما تتسم به من أمان يف مكونا�ا أو استخداما�ا النهائية

  . إلعادة توجها�ا االسرتاتيجية للتعامل مع املنتجات البيئية لزيادة حصتها السوقية

  دور التسويق المستدام في تحسين سلوك المؤسسة اجتماعيا: لب الثانيالمط

 املؤسسات يلزم أصبح الشرائية سلوكيا�م يف امللحوظ والتغري كنياملستهل لدى البيئي الوعي تزايد  إن

 أية تستطيع لنو  ،وبيئيا اجتماعيا مسؤول أسلوب خالل من ةاملطلوب القيمة هلم حتقق اليت نتجاتامل ميتقد على

   .فيه تعمل الذي ا�تمع وأهداف زبائنها أهداف حتقيق خالل من إال بنجاح أهدافها حتقيق من مؤسسة

  رغباته وتلبية المستهلك حماية في المستدام التسويق مساهمة :أوال

 هلا حتقق اليت الطرق بشىت املستهلكني ورغبات حاجات اشباع حتاول املؤسسات من العديد أصبحت  

 فيها مرغوب الغري االستهالكية االمناط بعض عن النامجة السلبية اآلثار عن النظر بغض واألرباح املكاسب

 من عالية نسبة على حمتوية أو ارةالض احلافظة باملواد كاملعاجلة  صحية وغري بالبيئة ضارة منتجات كبيع  والضارة،

 عن فيها مبالغ معلومات واعطاء الرتويج عمليات يف واخلداع والغش املضللة االسعار إىل ،اضافة...السكر

 الصحيح التعامل قواعد خرق اىل أدت األمور هذه كل  بشرائه، املستهلك اقناع بغية وخصائصه املنتوج مزايا

 سامهت واليت املستهلك محاية حركة ظهور اىل أدى ما هذا ستهلكني،امل حلقوق الطرق بشىت واالستغالل

 1956 سنة حيث �ا، االخالل أو جتاوزها للمؤسسات ميكن ال للمستهلك حقوق وضع يف كبري  بشكل

 حلقوق وثيقة وأصبح ُشرّع والذي املستهلك حلقوق الشهري االعالن كنيدي  جون االمريكي الرئيس أصدر

 حق ومها آخران حقان بعد فيما أضيف مث حقوق، أربعة تضمنت وقد تقريبا، العامل مستوى على املستهلك

 أضافه الذي اخلدمة حق وهو السادس واحلق ،1975 سنة فورد جريالد الرئيس أضافه الذي املستهلك تربية

  :1يف احلقوق هذه خمتلف وتتمثل .1994 سنة كلينتون  بيل الرئيس

 ايضاحية بنشرة ومزودة االستخدام عند آمنة املنتجات مجيع تكون أن احلق هذا يعين :األمان حق - 

  املصنع، قبل من جودته فحص مت قد املنتج وأن االستخدام كيفية  عن وصرحية كاملة  تعليمات تتضمن

 بيع عند املستهلكني حبق أخطائها تصحيح مسؤولية تتحمل للمنتجات املصنعة املؤسسات أن كما

 اليت االجراءات إن املستهلكني؛ حياة على سلبية آثار عنها جمين أن ميكن عيوبا حتتوي منتجات

                                                           
 .247مرجع سابق، ص. مهدي حمسن العامريطاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل  1



 
   التسویق المستدام كمدخل لتحسین سلوك المؤسسة وفق التنمیة المستدامة                                : ثالثالفصل ال

 

115 
  

 اصدار السوق، من املنتجات سحب للمتضررين، التعويضات :تتضمن املؤسسات تتخذها أن ميكن

 .املنتج استخدام عند حمتملة خماطر حول املستهلكني جلمهور حتذير

 املعلومات كافة  على صولاحل للمستهلكني احلق هذا يضمن حيث :المعلومات على الحصول حق - 

 مقارنة سليم قرار اختاذ املعلومات هذه خالل من يستطيع حبيث واخلدمات، السلع حول الكافية

 صادقة مراقبة، كافية،  املعلومات هذه تكون أن جيب آخر جانب ومن املشا�ة، أو البديلة بالسلع

 .الدوائية املنتجات يف احلال هو كما  املنتج الستخدام احملتملة اجلانبية التأثريات حتوي وأن وصحيحة

 مناسبة اجراءات ويتخذ يسمع من هناك يكون أن احلق هذا يعين :المستهلك رأي سماع حق - 

 خاصة املؤسسات من العديد أصبحت وحاليا املستهلكون، �ا يتقدم اليت الشكاوى مع للتعامل

 أو ا�اين االتصال نظام لخال من املستهلكني شكاوى ملعاجلة خاصة أقسام لديها منها الكربى

 .للمؤسسة االلكرتوين املوقع

 الربامج خمتلف خالل من للمستهلك التامة التوعية احلق هذا ضمن ويندرج :المستهلك تربية حق - 

 قراره الختاذ املعلومات بكافة وتزويده كمستهلك  حقوقه كافة  مبعرفة له تسمح اليت واالعالمية الرتبوية

 .واخلدمات السلع اقتناء خالل من اليها يسعى اليت أهدافه تتحقق حبيث تامة حبرية االستهالكي

 من املباعة واخلدمات السلع ومالئمة االستجابة وسرعة النزيه التعامل احلق هذا يتضمن :الخدمة حق - 

 حق جوهر متثل املستهلك مع التعامل نزاهة إن املستهلكني، الحتياجات املنتجني أو املصنعني بلق

 املنتجة املؤسسات قبل من كثرية  جتاوزات حصلت بعدما 1994 سنة أخريا أضيف الذي اخلدمة

 .واخلدمات للسلع

 للمستهلك، السابقة احلقوق مجيع بضمان هلا يسمح املؤسسات قبل من املستدام التسويق فتبين

 تلبية جانب اىل سالمته على احلفاظ بالتايل وصحية، والسالمة الصحة لشروط مراعية امنتجا� أن باعتبار

 ،احلياة نوعية حتسني يف تساهم اليت اخلدمات أو املنتجات أفضل تقدمي خالل من ،ورغباته احتياجاته

 وعي وزيادة املعلومات خالل من سيما للبيئة وجيدة إجيابية جديدة استهالكية سلوكيات تطوير إىل باإلضافة

  .1املستهلكني

  

  

                                                           
 .132، ص 01، العدد 2014. جملة دراسات إقتصادية. التسويق املستدام كآلية لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة. حلول سامية 1
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  القبول اإلجتماعي للمؤسسة: ثانيا

إن املؤسسات اليت تتبىن فلسفة التسويق املستدام حتظى بتأييد قوي من ا�تمع، بسبب انسجام أهدافها مع  

االجتماعي يساعد املؤسسة على توطيد عالقا�ا مع أهداف ا�تمع خبصوص اإللتزام البيئي، وهذا التأييد 

  .1عمالئها احلاليني وكسب عمالء جدد يف املستقبل

  دور التسويق المستدام في تحسين السلوك البيئي للمؤسسة: المطلب الثالث

يساهم التسويق املستدام يف حتسني السلوك البيئي للمؤسسة من خالل تبنيها ألحد أهم أبعاده وهي     

بالنسبة لكافة املؤسسات، ويف الغالب  أحد املمارسات املستدامة النفايات وإعادة تدويرها واليت تعتربتقليل 

، Reuseإعادة االستخدام ، Reduceواليت تعين التقليل  3R’sيرتبط مصطلح تدوير النفايات باالختصار 

 3R’sوالشكل املوايل يوضح عملية تدوير النفايات من خالل . Recycling2إعادة التدوير 

   3R’sمن خالل  التدويرإعادة : )2-3(شكل رقم 

  
  

  

جيب على املؤسسات مراعاة استخدام املواد الطبيعية واملواد  )2-3(يتضح من خالل الشكل رقم     

األولية مبا ينسجم مع املتطلبات البيئية وتعديل العمليات االنتاجية من خالل تقليل التلف عرب عمليات 
                                                           

 .46.مرجع سابق، ص .مصطفى يوسف كايف 1
2 United Nations centre for Regional Development. Reduce, Reuse and Recycle (the 3Rs) and Resource 
Efficiency as the basis for Sustainable Waste Management. New york, 2011, p.02 

Source: United Nations centre for Regional Development (From MoE of japan). Reduce, Reuse and Recycle (the 
3Rs) and Resource Efficiency as the basis for Sustainable Waste Management. New york, 2011, p.02 
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االنتاج اىل أقصى درجة ممكنة فضال عن امكانية االستفادة مرة أخرى من خملفا�ا من خالل إعادة مجعها 

  :مبعىن 3R’sومعاجلتها وذلك من خالل تبنيها لإلختصار 

 يف التخفيض عملية تعين واليت التدوير، اعادة عملية يف األوىل اخلطوة تعتربو  :(Reduce)  التقليل - 

 فإنه مضافة اخرى كمية اىل حاجة كانت هناك استخدامها يف العملية االنتاجية وان اليت يتم الكميات

 اىل يؤدي قد الكمية حلجم االكرب أن االستخدام هو ذلك يف الحقاً، ويرجع السبب زياد�ا باالمكان

 املواد يف التبذير من بدالً  االستخدام على الرتكيز وهذا يعين .الفعلية احلاجة يفوق بشكل للمادة استخدام

 .طبيعية موارد الغالب يف تكون قد األولية واليت

بعض املواد الناجتة عن عملية  استخدام مكانباإل كان اذاوتعين أنه  :(Reuse)االستخدام  اعادة  - 

 :األيت حيقق ان نهشأ من األمر ذاهو  فضل،أ يكون ذلك نفإ ،التخلص منها قبل ثانية مرة االنتاج

  كلي جزئي أو بشكل السلعة يف الداخلة الطبيعية املواد وخباصة املستعملة املواد كمية من التقليل. 

 هلا الصحي الطمر ماكنأ اىل املرسلة النفايات حجم من التقليل. 

 الطبيعية البيئة محاية يف اجلادة واملسامهة البيئي التلوث من التقليل . 

 أو خملفات عادةإ عملية جوهرها يف متثل اليت خريةاأل وهي اخلطوة :(Recycling)التدوير  اعادة - 

  .يف العملية االنتاجية وإدخاهلاعادة استخدامها كمواد خام واليت ال ميكن إ املواد املستعملة أو املنتج بقايا

إن قيام املؤسسة بعملية التدوير يسمح هلا بتحقيق العديد من املكاسب والفوائد اليت تسمح هلا     

  :ما تستفيد منه املؤسسة من خالل هذه العملية مايليبتحقيق استدامة أعماهلا، ومن أهم 

 لية تدوير النفايات يعين حبقيقته التقليل من كثافة استخدامإن اسثمار املؤسسات يف عم :توفير الطاقة - 1

توفر الوقت واجلهد يف إعداد املواد الالزمة للعملية االنتاجية، فِاستبدال املواد املعاد  ،كون هذه العملية1قةالطا

 سينعكس الطاقة يف التخفيض ومن جانب آخر فإناخلام يعين ختفيض وتوفري الطاقة،تدويرها كبديل عن املواد 

 عمليات واجناز ملعادنا لصهر التسخني عمليات يف القسوة جراء البيئي حجم التلوث تقليص على اجيابياً 

 الطبيعية وتلوث البيئة سالمة على يؤثر ومبا اجلو يف النقي لألوكسجني املفرط االستهالك عن التصنيع، فضالً 

  .2اهلواء

ما  البيئة، يف الطبيعية املتاحة املوارد على الصناعات من تعتمد العديد :الطبيعية الموارد على الحفاظ - 2

والزيادة  هلا من قبل الصناعة قادم نتيجة االستخدام املفرط زمن يف النضوب اىل ستتعرض املوارد يعين أن هذه
                                                           

1 United Nations centre for Regional Development. Op.,Cit, p04. 
  .21، ص23، العدد 8، ا�لد 2011جملة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية، . األبعاد االسرتاتيجية إلعادة التدوير. ثامر البكري 2
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فموارد البيئة الطبيعية ستستهلك عاجال أم آجال ان  .للسكان الفعلية تلبية احلاجة االنتاج من أجل يف حجم

من فعملية التدوير تقلل . منهامل يتم اعادة تدوير ما مت استخدامه من تلك املوارد لكي ال يتم استنفاذ املتبقي 

  :وكمثال عن ذلكالستخراج مواد أولية جديدة  1احلاجة إىل ضرورة استنزاف املزيد من املصادر الطبيعية

 ؛الفوالذ املسرتجع ميكننا يف االقتصاد من استعمال احلديد واستنزاف املناجم من هذه املادة احليوية - 

 ؛كلغ من البرتول اخلام  700قتصاد كل طن من البالستيك املسرتجع ميكننا من ا - 

مياه  الونظ وتوفري عشرين شجرة وسبعة آالف غإعادة تدوير طن واحد من الورق يؤدي اىل حف - 

وثالثة أمتار مكعبة من األرض املخصصة لدفن النفايات وحوايل ثالثة براميل من البرتول، اضافة اىل 

مياه، حيث يتطلب انتاج كيلو غرام من ذلك تعد صناعة الورق من أكرب الصناعات املستهلكة لل

لرت من املاء كما تعد ثالث مستهلك للوقود االحفوري وتستهلك حوايل  324الورق استهالك حوايل 

من االنتاج العاملي لألخشاب اضافة اىل أن صناعتها تضخ حوايل مئة ألف طن يف السنة من  35%

 2األمطار احلمضية اليت تنتج ثاين أكسيد الكربيت يف اهلواء

جيب النظر للنفايات على أ�ا موارد ذات قيمة وفرصة اقتصادية للمؤسسة  :تحقيق فرص اقتصادية - 3

 :3ف، حيث تسمح عملية اعادة التدوير بـتحقيق النتائج التاليةلتحقيق األرباح وختفيض التكالي

 طبيعية موارد كانت لو أدىن مما بسعر املواد على احلصول يف االنتاجية للمصانع تنافسية فرصة تعد  - 

 اجيابيا ينعكس والذي لبيع املنتوج، النهائي مث السعر ومن التكاليف جديدة، ما يساهم يف ختفيض أو

 .املستهلك على

 جودة، إال أ�ا ميكن أن تليب شرحية أقل كانت وان حىت املصنوعة من مواد معاد تدويرها املنتجات  - 

 .املستهلكني من معينة اجتماعية

كما  آخر، من جانب وأرباح لعوائد وحمققة جانب من واملخاطرة التكلفة قليلة استثمارية فرص متثل  - 

 .التدوير كبرية للقيام بعملية إعادة موالأ اىل حتتاج ال

 يعيدها إىل اليت والسلع املواد من خالل بسيطة كانت وإن حىت عوائد على النهائي املستهلك حيصل  -

  .عائد  على حيصل أن وبدون كنفايات رميها من بدالً  املصانع أو الوسطاء

                                                           
1 United Nations centre for Regional Development.Op., Cit, p04. 

  الغالون)Gallon (لرت  4,5= غالون 1. هو وحدة قياس للسوائل  

 22-21،ص ص2016، مكتبة العبيكان للتعليم :الرياض .1،طزلية بين اعادة التدوير واألضرار الصحية والبيئيةالنفايات المنفارس دباس، 2
 )بتصرف. (182 لبكري، مرجع سابق، صثامر ا 3
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  كيفية ادماج استراتيجية التسويق المستدام في المؤسسة: المبحث الثاني

 املؤسسات تلك فقط هي للتطبيق قابلة مستدام تسويق إسرتاتيجية تطوير تستطيع اليت املؤسسات إن

 خالل من أفعال إىل االعتبارات هذه ترمجة يف الرغبة ولديها البيئية باالعتبارات صحيح اهتمام لديها اليت

 غري مؤسساتك  تبدو املستدام بالتسويق اهتمامها تظهر ال اليت املؤسسات أن كما  .التسويقي املزيج قرارات

 اسرتاتيجيات ىلإ املؤسسات مديرو وحيتاج .املستهلكني هتماماتإو  متطلبات مع   تتجاوب وال عامليا، منافسة

   .استثمارا�م على اقتصادية عوائد لتحقيق ةالتنافسي للميزة مصدر إىل البيئية االستثمارات حتّول

سرتاتيجية التسويق املستدام يف املؤسسة من خالل ثالث ا فإن هذا املبحث سيتناول كيفية إدماج إلذ    

مطالب أساسية، حيث سيتم التطرق يف املطلب األول إىل تعريف اسرتاتيجية التسويق املستدام، ويف املطلب 

فيتناول اسرتاتيجيات التسويق ، أما املطلب الثالث خطوات تصميم اسرتاتيجية التسويق املستدامالثاين 

  .املستدام

  المستدام التسويق استراتيجية تعريف :األول المطلب

  االستراتيجية تعريف :أوال

 والقسم اجليش، ويعين )stratos( قسمني اىل ينقسم األصل يوناين مصطلح هي اسرتاتيجية كلمة  نإ 

 االهتمام ازداد بعد فيما مث ،1احلريب باملفهوم اجليش أقود تعين االسرتاتيجية أن أي أقود، ويعين )agos( الثاين

 من املفهوم هذا نتقالإ يف ساهم مما املؤسسات إدارة على والقائمني القرارات متخذي لقب من املفهوم �ذا

  املؤسسة إلسرتاتيجية خمتلفة تعاريف عدة تقدمي مت حيث ،واإلدارية قتصاديةاإل العلوم جمال اىل العسكري الا�

  :فيمايلي بعضها نذكر

 بشكل مواردها ختصيص من ميكنها الذي النشاط �ال املؤسسة اختيار" أ�ا على االسرتاتيجية عرّفت

 2"بالتطور هلا يسمح حبيث جّيد

 حتدد اذ الداخلية دون للمؤسسة اخلارجية بالعوامل ترتبط املؤسسة اسرتتيجية" أن Ansoff يرى كما

 ستصنعها اليت املنتجات اختيار أي ،)سوق\نتجم( شكل يف وخاصة اخلارجي باحمليط املؤسسة عالقات

  .3"�ا ستبيع اليت واألسواق املؤسسة

                                                           
 .30، ص2015دار وائل للنشر والتوزيع،: عمان .3ط. االدارة االستراتيجية .ر حمسن الغاليب، وائل حممد ادريسطاه 1

2 Jean-Pierre Detrie, Strategor : Politique générale de l'entreprise, 4éme édition, Paris : Dunod, 2005, p11. 
 .9-8ص ، ص2013اليازوري للنشر والتوزيع،  :عمان .إعداد االستراتيجية التسويقية وعملياتها .أمحد بن مويزة 3
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 وأين اآلن؟ تقف أين حتديد على املؤسسة تساعد املستقبل ملواجهة أداة" أ�ا على كذلك  عرفت كما

 ميّكن الذي منها املناسب واختيار املؤسسة أمام املتاحة اخليارات دراسة طريق عن املستقبل؟ يف تكون أن تريد

  1"والنمو واالستمرار البقاء هلا حيقق مما البيئية والفرص الداخلية مواردها بني املوائمة من املؤسسة

 توضع ومتكاملة شاملة خطة هي االسرتاتيجية أن نستخلص أن ميكن السابقة التعاريف مجلة من

 لبناء منها سعيا متغرية بيئة ظل يف مواردها وتنسيق إدارة خالل من أهدافها حتقيق على املؤسسة قدرة انلضم

  :بـ تقوم اسرتاتيجيتها خالل من فاملؤسسة بالتايل .مستدامة تنافسية ميزة

 ستقدمها؛ اليت املنتجات نوعية حيث من نشاطها حتديدو  األجل طويلة أهدافها حتديد - 

 املنتجات؛ تلك هلم ستقدم الذين العمالء من ستهدفةامل الفئة حتديد - 

 تفرزها اليت الفرص اقتناص أجل من املؤسسة ملوارد األمثل بالتخصيص املتعلقة القرارات خمتلف اختاذ - 

  .�ديدا�ا ومواجهة اخلارجية البيئة

  المستدام التسويق استراتيجية تعريف :ثانيا

أصبحت التحديات البيئية تواجه مجيع املؤسسات دون استثناء، إال أن تأثريها على األداء التسويقي     

خيتلف من مؤسسة إىل أخرى وهذا يعود لقدرة كل مؤسسة على وضع االسرتاتيجية الالزمة ملواجهتها ودراسة 

لذلك  . و املؤسسة وأرباحها املستقبليةوحتليل هذه التحديات حملاولة التقليل من آثارها اليت قد تؤثر سلبا على من

 تتبىن أن عليها املستهدف سوقها يف البيئي البعد ذات التسويقية أهدافها حتقيق من املؤسسة تتمكن كي

 متتلكه ما بني باملوائمة هلا وتسمح املختلفة البيئية املتغريات مع التكيف من متكنها مستدامة، تسويقية اسرتاتيجية

 ادخال يتضمن منوذج بناء" هي املستدامة التسويق فإسرتاتيجية .و�ديدات فرص من البيئة عن ينتج وما موارد من

 مستهدف لسوق )التوزيع الرتويج، السعر، املنتج،( التقليدي التسويقي املزيج عناصر على البيئية التعديالت

   .2"وحمدد

 العدالة البيئة محاية بني املوازنة خالل من التسويق إدارة يف االستدامة مبادئ دمج هي آخر، تعريف ويف

 .3االقتصادية األهداف وحتقيق االجتماعية

 املزيج وبناء هيكلة إعادة تتضمن املستدام التسويق اسرتاتيجية أن نستخلص أن ميكن التعريفني هذين من

  .عناصره خمتلف يف واالجتماعية البيئية االعتبارات مراعاة مع التسويقي
                                                           

 .31، ص2013اثراء للنشر والتوزيع، : عمان. 1ط.اسرتاتيجيات التسويق. إهلام فخري طمليه 1
2 Nadia Miled, Ramzy Farhani. Lorsque le marketing rime avec écologique :étude de l’état de la 
situation et perspectives de développement. 2ème Congrès TRANSFORMARE. Paris, 2012, p17. 
3 Juraj Cheben &Drahoslav Lančarič. Towards Sustainable Marketing. Sustainable Business Marketing, 
2015, August, Vol 17, N°40, p859. 
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  استراتيجية التسويق المستدامتصميم  خطوات: المطلب الثاني

إن إسرتاتيجية التسويق الناجحة تبدأ صياغتها عندما جتد ادارة التسويق فرصة تسويقية جّذابة أساسها     

املستهلك، من خالل ابتكار منتوج جديد لتلبية حاجة غري مشبعة لديه، حبيث متكنها من كسب ميزة تنافسية 

جعل املزيج التسويق املستدام يليب  وهدف اسرتاتيجية التسويق املستدام هو. تؤهلها للريادة، البقاء والربح

يوضح  )3- 3(والشكل رقم . حاجات ورغبات املستهلكني مبا يقلل من اآلثار السلبية للمنتجات على البيئة

 :خطوات تصميم اسرتاتيجية التسويق املستدام

  خطوات تصميم استراتيجية التسويق المستدام :)3-3(شكل رقم 

  

  .279ثامر البكري، اسرتاتيجيات التسويق املستدام، مرجع سابق، صمن إعداد الطالبة باإلعتماد على : املصدر

 املستدامةادية رؤى ورسالة املؤسسة االقتص

  حتليل البيئة الداخلية

SW 

  حتليل البيئة اخلارجية

OT  

 املستدامةاألهداف التسويقية  

 املستدامصياغة اسرتاتيجية التسويق 

  املزيج التسويقي

 املستدام

  جتزئة سوق 

  املستهلك 

 املستدامتنفيذ اسرتاتيجية التسويق  

 املستدامالرقابة والتقييم لألداء االسرتاتيجي 
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سرتاتيجية التسويق املستدام تتضمن جمموعة من اخلطوات أن إعداد إ )3-3( يتضح من الشكل رقم    

  :داد اجلّيد لبنائها وتنفيذها وتشتمل هذه اخلطوات علىاليت البد من القيام �ا لضمان اإلع

  تحديد رسالة المؤسسة: أوال

رسالة املؤسسة هي اإلطار الرئيسي الذي مييزها عن باقي املؤسسات وحيدد نطاق عملها، منتجا�ا،     

 حيث يتم اشتقاق. عمالئها وأسواقها، وتعرب عن السبب األساسي لوجودها وحتدد هويتها وخصوصيتها

الرسالة من البيئة اليت تعمل �ا املؤسسة وا�تمع الذي تنتمي إليه من عمالء وعاملني ومالكني وغريهم من 

األطراف ذات املصلحة املعنيني بنجاحها؛ لذا فالرسالة عادة تكون حمددة ولكن ميكن أن تتغري من فرتة 

تتسبب يف ظهور فرص جديدة يف بيئة  ألخرى وفقا ملتغريات البيئة وحاجات األطراف ذات املصلحة اليت قد

األعمال أو ظهور �ديدات جديدة قد تضر بقدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها يف السوق، وتكمن أمهية 

  :1رسالة املؤسسة يف النقاط التالية

تساعد رسالة املؤسسة يف حتديد ظروف املنافسة يف السوق واسرتاتيجيات مواجهتتها من أجل تقوية  - 

 نافسي؛مركزها الت

توضح الرسالة توجه املؤسسة وتعطي تعريف خمتصر وواضح للغرض من وجود املؤسسة ووظائفها  - 

 والسوق املستهدف الذي تسعى اىل إشباع حاجاته ورغباته؛

حتقق الرسالة دعم العاملني وتضمن مشاركة األطراف املعنية يف حتقيق هذه املهمة، كما تساهم يف رفع  - 

 مستوى أداء العاملني؛

  .كن الرسالة املؤسسة من مواكبة متغريات البيئةمت - 

فرسالة املؤسسة متثل وثيقة يتم الرجوع إليها باستمرار ملعرفة اجتاهات العمل واألهداف االسرتاتيجية     

طويلة املدى؛ وباعتبارها الرسالة املرجعية اليت تعود إليها اإلدارة يف اختاذ القرارات، فإ�ا متثل فهم واهتمام 

يف تلبية احتياجات وتوقعات خمتلف األطراف ذات املصلحة، لذا فاملؤسسات املتبنية ملنهج التسويق  املؤسسة

املستدام جيب أن تربز من خالل رسالتها مستوى جودة وسالمة منتجا�ا املستدامة ومدى توافقها مع 

وإلتزامها  يئي التعبري عن مسؤوليتهاسة املتبنية للتوجه الباملتطلبات البيئية، ومن أهم ماجيب أن تربزه رسالة املوس

  .البيئي

                                                           
 .34-33مرجع سابق، ص. إهلام فخري طمليه 1
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  التحليل الموقفي البيئي: ثانيا

تعترب خطوة التحليل املوقفي خطوة جّد مهمة يف اسرتاتيجية التسويق املستدام، حيث تسمح هذه     

 أن من أجل حتديد ما ميكن خمتلفة، ومتغريات من عوامل تتضمنه اخلطوة بتحليل البيئة اخلارجية للمؤسسة وما

كما تسمح بتحليل  تفاديها، يتم حىت من �ديدات تفرضه وما منها، ميكن االستفادة حىت فرص من تّوفره

اليت  الضعف ونقاط القوة اليت تتمتع �ا نقاط خمتلف على الوقوف للمؤسسة �دف الداخلية متغريات البيئة

  .تعاين منها

  تحليل البيئة الخارجية -1

العناصر واملكونات اليت تقع خارج حدود املؤسسة وهلا تأثري مشويل أو جزئي  البيئة اخلارجية هي جممل    

، لذلك فإن فهم 1على املؤسسة، وعادة ما تقع هذه املكونات خارج إطار سيطرة اإلدارة يف األمد القصري

جتميع  وحتليل البيئة اخلارجية للمؤسسة يعترب شرطا أساسيا لنجاحها ويرتبط هذا الفهم بقدرة املؤسسة على

وتكمن أمهية دراسة البيئة اخلارجية يف . وحتليل وفحص املعلومات والبيانات لغرض تطوير اخليارات املناسبة

  :2النقاط التالية

 األهداف أو اإلسرتاتيجية األهداف مستوى على سواءحتقيقها، إىل السعي جيب اليت األهداف حتديد - 

 .التشغيلية

 عمالئها قطاعات ميثلون والذين واملؤسسات لألفراد واالستهالكي اإلنتاجي السلوك أمناط تشخيص - 

  .وتسويقها إنتاجها وتوقيت وأسعارها ا�منتجا خصائص حتديد يف يفيد الذي األمر

 ومىت منها، االستفادة وكيفية ...)أفراد آالت، تكنولوجيا، ،مال رأس أولية، مواد(ة املتاح املوارد بيان - 

 ؛االستفادة تلك حتقق أن للمؤسسة ميكن

ت واخلدما بالسلع يتّعلق ما سواء أمامها، املتاحة املعامالت وجماالت املرتقب السوق نطاق حتديد - 

 على املفروضة والقيود ا،� املسموح املنتجات وخصائص الدفع وشروط وأساليب التوزيع ومنافذ وطرق

 .اخل...األخالقية أو القانونية أو التشريعية سواء املؤسسة

                                                           
  .255مرجع سابق، ص . حممد ادريسطاهر حمسن الغاليب، وائل  1

، ص 2006 اجلامعية، الدار: اإلسكندرية .-تطبيقية ومناذج مفاهيم -اإلسرتاتيجية اإلدارة .املرسي حممد الدين مجال إدريس، الرمحان عبد ثابت 2

 149-148ص 
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 أمناط على الوقوف خالل من وذلك املؤسسة، معه تتعامل الذي واجلمهور تمع�ا مسات حتديد  - 

 ؛السائدة والتقاليد والعادات القيم

، )اجلزئية(اخلاصة  والبيئة اخلارجية) الكلية(ويعتمد حتليل البيئة اخلارجية على مستويني، البيئة اخلارجية العامة 

  :يوضح ذلك )4-3(والشكل رقم 

  مكونات البيئة الخارجية:)4-3(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Source :Jean-Pierre Detrie. Strategor : Politique générale de l'entreprise. 4éme édition. 

Paris :Dunod, 2005, p11. 

  :مكونات البيئة اخلارجية للمؤسسة، واليت تنقسم إىل )4-3(يوضح الشكل رقم 

وتضم املتغريات البيئية اخلارجية اليت تؤثر بشكل غري مباشر على قدرة : )الكلية(البيئة الخارجية العامة  -أ

املؤسسة يف إقامة عالقات تبادلية ناجحة مع عمالئها املستهدفني، وتؤثر هذه املتغريات على مجيع املؤسسات 

عى وهذه القوى عادة تكون غري خاضعة لسيطرة املؤسسة وامنا تس. العاملة يف السوق ولكن بطرق خمتلفة

  البيئة العامة

  بيئة الصناعة

  قوة املوردين

  قوة العمالء

  املنتجات البديلة واجلديدة

  التشريعات

  
 شدة المنافسة

 املتغريات الدميوغرافية

 املتغريات االقتصادية املتغريات التكنولوجية

 متغريات العوملة
  املتغريات االجتماعية

 والثقافية

  املتغريات السياسية

 والقانونية
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اليت متثل �ديد للمؤسسة وتعيق قدر�ا على حتقيق  املؤسسة اىل التكيف معها والتخفيف من تأثريا�ا السلبية

أهدافها، كما حترص املؤسسة على االستفادة من التاثريات االجيابية الناجتة عن تغريات قوى البيئة اخلارجية 

غالهلا للوصول اىل أهدافها التسويقية يف سوقها املؤسسة اىل است املتمثلة بالفرص التسويقية اليت تسعى

سرتاتيجية التسويق املستدام أخذ املتغريات التالية لذلك جيب على املؤسسات أثناء إعدادها إل. فاملستهد

  :بعني اإلعتبار

تشري هذه املتغريات اىل جممل خصائص وتوجهات الوضع االقتصادي احمللي  :المتغيرات االقتصادية - 

أسعار املواد األولية وندرة خمتلف املوارد : والعاملي اجتاه محاية البيئة، وتتمثل خمتلف هذه املتغريات يف

 .الطبيعية، مصادر الطاقة

ثقافية واالجتماعية للمستهلكني وتعين العوامل املتعلقة باخلصائص ال :المتغيرات االجتماعية الثقافية - 

يف السوق املستهدف للمؤسسة، وهلذه املتغريات تأثري مهم على املؤسسات، فتزايد الوعي بالقضايا 

البيئية لدى خمتلف شرائح ا�تمع أصبح ينعكس على قرارات وسلوك الشراء لديهم، مما أصبح حيتم 

 حاجات ورغبات املستهلك من حيث على املؤسسات تقدمي منتجات وخدمات حتقق املوازنة بني

 .اجلودة، السعر مع ختفيض التأثري السليب ملنتجا�ا على البيئة

ويقصد �ا األمناط التقنية املستخدمة يف االنتاج، التوزيع والرتويج، حيث  :المتغيرات التكنولوجية - 

سسة موقعا رياديا يف أصبحت التكنولوجيا النظيفة العامل الرئيسي يف ميدان املنافسة حيث تعطي املؤ 

تطوير وحتسني خدما�ا ومنتجا�ا باستمرار، كو�ا تؤدي اىل ختفيض االنبعاثات والنفايات الضارة 

 .الناجتة عن عملية االنتاج إضافة اىل تقدمي منتجات ذات كفاءة أعلى وأفضل بيئيا

لسياسية والقانونية ويقصد �ا العوامل ذات العالقة بالظروف ا :المتغيرات السياسية والقانونية - 

السائدة يف السوق الذي تعمل به املؤسسة، ويف الوقت احلايل قامت غالبية الدول بسن قوانني 

 .وتشريعات بيئية الغرض منها الضغط على املؤسسات من أجل االهتمام بالبيئة

لتوجه البيئي ن املتغريات يف البيئة الدولية ميكن أن ختلق فرصا للمؤسسات ذات اإ :المتغيرات الدولية - 

كتوسيع جمال أسواقها من املنتجات املستدامة وانتشارها يف العديد من االسواق العاملية نتيجة الطلب 

 . الذي أصبح يف تزايد هلذا النوع من املنتجات
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هي املتغريات البيئية اخلارجية األقرب للمؤسسة واليت تؤثر بشكل ): الجزئية(البيئة الخارجية الخاصة  -ب

، وهي تضم جمموعة من 1لى قدرة املؤسسة يف إقامة عالقات تبادلية ناجحة مع عمالئها املستهدفنيمباشر ع

شدة املنافسة، الداخلني اجلدد، : املتغريات اليت تضمنها منوذج القوى اخلمس لبورتر، وتتمثل هذه القوى يف

 . العمالء، املوردين، املنتجات اجلديدة والبديلة

متثل البيئة الداخلية جمموعة العوامل واملكونات واملتغريات املادية واملعرفية : تحليل البيئة الداخلية -2

والتنظيمية ذات الصلة الوثيقة حبدود املؤسسة الداخلية؛ وتكمن أمهية دراسة وحتليل البيئة الداخلية للمؤسسة 

  :يف النقاط التالية

 العليا واقعية وممكنة التنفيذ؛جعل اخليارات االسرتاتيجية لالدارة  - 

دارة املؤسسة حتقيق مزايا تنافسية هلا من خالل الرتكيز على عناصر قو�ا يف بعض مفردات تستطيع إ - 

 البيئة الداخلية كالثقافة التنظيمية أو املهارات املعرفية للموارد البشرية أو غريها؛

يعة األعمال والقطاعات والصناعات اليت يتيح الفهم اجلّيد للبيئة الداخلية للمؤسسة من معرفة طب - 

 ؛2تستطيع فيها املؤسسة تقدمي وحتقيق األداء العايل والنجاح يف هذه األعمال

بيان وحتديد نقاط القوة وتعزيزها واالستفادة منها والبحث عن طرق تدعيمها مستقبال مبا يؤدي اىل  - 

 ؛3زيادة قدرا�ا على استغالل الفرص أو مواجهة املخاطر

اكتشاف نقاط الضعف أو جماالت القصور التنظيمية وذلك حىت ميكن التغلب عليها أو احلد من  - 

 ؛4آثارها السلبية

يساهم فهم البيئة الداخلية للمؤسسة وحتليلها على معرفة التطور احلاصل يف موارد املؤسسة بطريقة  - 

على املوارد األساسية هلا ملواجهة منهجية منظمة وبالتايل تتاح الفرصة أمام االدارة العليا بالرتكيز 

  .5املنافسة وحتقيق األرباح

سرتاتيجية تسويق مستدامة فّعالة قادرة على إلكي تتمكن املؤسسة من صياغة واعداد لذلك   

ف متغريات بيئتها حتقيق األهداف املرجوة يف السوق املستهدف، البد هلا من دراسة وحتليل خمتل

                                                           
 .54 اهلام فخري طمليه، مرجع سابق، ص 1
 .284نفس املرجع، ص  2

 .210ص مرجع سابق،  .املرسي حممد الدين مجال إدريس، الرمحان عبد ثابت 3

 .نفس املرجع 4

 .284اهلام فخري طمليه، مرجع سابق، ص  5
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قعها احلايل يف السوق والقائم على ما متتلكه املؤسسة من نقاط قوة لتتمكن من حتديد مو الداخلية، 

ولتحليل أثر األنشطة  .متكنها من بناء ميزة تنافسية مستدامة، وحتديد ما تعاين منه من نقاط ضعف

باستخدام منوذج سلسلة القيمة لبورتر  Ken Peattieالداخلية للمؤسسة على البيئة وا�تمع، قام 

- 3(بيئة، والشكل رقم وحاول من خالله ابراز األثر الناجم عن كل نشاط من أنشطة املؤسسة على ال

  :Ken Peattieيوضح النموذج الذي قّدمه  )5

األداء البيئي للمؤسسة وفق نموذج سلسلة القيمة):  5-3(شكل رقم   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ةنشطاأل خالل منلبورتر إدماج البعد البيئي يف سلسلة القيمة  يتضح من خالل الشكل أعاله

خبصائصه املطلوبة فسلسلة القيمة وفق التسويق املستدام تنصب حنو تقدمي املنتج املستدام  .الداعمة واألساسية

أنشطتها األساسية اىل ختفيض األثر  من خالل املؤسسة أن تسعى حيث جيب .للزبائن ووفق اإلعتبارات البيئية

املواد األولية املشرتاة مستدامة ومن موارد ، فمن حيث اإلمداد الداخلي جيب أن تكون السليب على البيئة

أن تعتمد على الكفاءة البيئية من خالل ما يف العملية االنتاجية جيب عليها ، أمتجددة وميكن إعادة تدويرها

واالستخدام املفرط للموارد والذي  نبعاثات الغازيةاإلنتاج أكثر مبواد أقل وتقليل إستهالك الطاقة لتخفيض اإل

حتسني بيئة العاملني من خالل ختفيض اآلثار ختفيض حجم النفايات وتقليل التلوث إضافة اىل سينعكس على 

                                              

سياسات التوظيف                                 إدارة املوارد البشرية                         

  إدار املالية                                        سياسات االستثمار                 

  اف ذات املصلحة                         املعلوماتالتحاور مع األطر                
  

 

  التعبئة   استخدام

  املنتوج     

  والتخلص    توعية

خدماتمنه   املستهلك  

  البيع ما بعد    

  

 إدارة األصول الثابتة                          البىن التحتية" إدارة املوقع"

  االمداد الداخلي

  

 استدامة املوارد

  االنتاج

  كفاءة املوارد

  التلوث والنفايات

  األثر البشري

  التوزيع

  كفاءة الطاقة

  االنبعاثات 

 

اآلثار  النفايات

االقتصادية 

 االجتماعية

 التلوث

 إدارة الموارد

 إدارة العمـليات

Source :  Ken peattie, Martin Charter. Green marketing. In: Michael J. Baker. The Marketing Book. Fifth 
edition. Great Britain: butterworth-Heinemann, 2003, 740.   

  األنشطة

 الداعمة

 األنشطة األساسية
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ترشيد استهالك الطاقة يف املخازن أما بالنسبة للتوزيع فيجب على املؤسسة . السلبية للعملية اإلنتاجية عليهم

نبعاثات الغازية أو كمية متوافقة مع البيئة وال حتدث ضرر من خالل االاستخدام وسائل النقل إىل جانب 

  .الوقود املستهلك

هذه األنشطة مع االعتبارات البيئية باعتبارها ضرورية بالنسبة لألنشطة الداعمة، جيب أن تتالئم أما 

لدعم ومساندة األنشطة األساسية، فإدارة املوقع تشتمل على التحكم يف النفايات، أما سياسات التوظيف 

االقتصادية للمؤسسة، أما فيما خيص  افقة مع متطلبات ا�تمع وحتقق األهدافواإلستثمار جيب أن تكون متو 

ل املعلومات فيجب على املؤسسة التحاور مع األطراف ذات املصلحة حول خمتلف آثارها على البيئة من خال

  .)االقتصادي، اإلجتماعي والبيئي( ها الشاملاصدار تقارير دورية تشتمل أداء

سواء على مستوى البيئة الداخلية من نقاط  ن استخالص بعض النقاط األساسيةميك حتليل البيئة  من

واليت تعترب مهمة يف  قوة وضعف أو على مستوى البيئة اخلارجية من فرص متاحة و�ديدات قد تواجهها، 

  ):1- 3(إعداد املؤسسة السرتاتيجيتها التسويقية املستدامة واملوضحة يف اجلدول رقم 
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  تحليل البيئة الداخلية والخارجية: )1-3(جدول رقم 

  حتليل البيئة الداخلية

  نقاط الضعف  نقاط القوة

 االقتصاد يف الطاقة -

 حتسني اجلودة -

 ختفيض تكاليف اإلنتاج -

  ظروف عمل أحسن -

  

، مما قد ال تتوفر سيولة البيئية ارتفاع تكلفة االستثمارات  -

 لدى املؤسسة

على املدى  رباحها تكونأبعض االسرتاتيجيات البيئية   -

  الطويل

  حتليل البيئة اخلارجية

  تهديداتال  الفرص

 حتسني صورة املؤسسة -

 ارتفاع مبيعات املنتجات البيئية -

 كسب مستهلكني جدد وزيادة احلصة السوقية -

  زيادة األرباح -

عدم االستقرار املايل الدويل يولد احلاجة إىل  -

خفض تكاليف املنتج، بالتايل خفض حمتمل من 

 املنتجات اخلضراءمبيعات 

جيب على االسواق احمللية متابعة التطورات العاملية  -

 البيئية واال ستفقد جزء معني من املستهلكني

جيب تنفيذ اسرتاتيجية التسويق املستدام بشكل  -

قد يؤثر بشكل سليب على دقيق، ألن أي خطأ 

  املؤسسة

  : باالعتماد على الطالبةمن إعداد  :المصدر

Marino Cavallo, Piergiorgio Degli Esposti, Kostas Konstantinou. Marketing Vert Pour 

les zones industrielles. Fonds européen  de développement Régional. P140. 

 صياغة استراتيجية التسويق المستدام: ثالثا

سرتاتيجية التسويق املستدام تعتمد على بعدين أساسيني، يتمثل البعد األول يف جتزئة إإن صياغة     

السوق املستهدف حيث ال ميكن النظر اىل مجيع املستهلكني على أ�م مراعني للبيئة على اعتبار أن قيمهم 

املستدام الذي ميكن أن  البيئية قد تكون خمتلفة ومتباينة، والبعد الثاين يتعلق بكيفية حتديد املزيج التسويقي

تعتمده املؤسسة، فاملؤسسة جيب ان تكون صديقة للبيئة عرب منتجا�ا وعرب اسرتاتيجيتها التسويقية املعتمدة، 
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وهو ما يؤثر اجيابا على حتسن مستوى املبيعات وزيادة العوائد احملققة؛ لذا يستوجب من املؤسسة الدراسة 

حاليا أو مستقبال، وأن تعمل على ان تكون منتجا�ا مراعية للبيئة  املعمقة للسوق املستهدف الذي تعمل به

عتاد عليه املستهلكون من منتجات يف متميزة قياسا بغريها من املنتجات التقليدية اليت يقدمها املنافسون أو ما اِ 

لمستهلك فضال تعاملهم معها، وأن يكون هذا التميز مقروناً بسهولة احلصول عليها وتوفرها باملكان املناسب ل

  1.عن اجلودة اليت تعرب عن خصوصية املنتوج البيئي وتوافقه مع توجهات املستهلك وحمافظته على البيئة

  الرقابة والتقييم لالستراتيجية التسويقية: رابعا

ى ان عملية التقييم تعين املراقبة املستمرة ملا يتم حتقيقه من أداء مرتبط باألهداف واخلطة املوضوعة مسبقا عل

وفق املعايري احملددة ملستوى األداء الواجب بلوغه، لذا فعملية التقييم السرتاتيجية التسويق املستدام تعتمد 

  :2على

وهي عبارة عن قياس حجم التأثري السليب الذي ميكن ان  :تحليل التكاليف البيئية واالجتماعية - 

ميكن وهذا . حتدثه املؤسسة يف البيئة اخلارجية وعلى أفراد ا�تمع جراء عمليا�ا ومنتجا�ا املقّدمة

، الدولة ومنظمات محاية املستهلك على شكل آراء، اعرتاضات، قياسه من ردود أفعال املستهلكني

فكلما قلت هذه االشكاالت من قبل األطراف املذكورة سابقا  . اخل...تعويضات، عقوبات قانونية

 .كلما تأشر سالمة توجهها التسويقي االسرتاتيجي املستدام وجناحها يف عملها

وتعرب عن املسار يف ايصال النتائج املتحققة بشكلها االجيايب أو السليب لألطراف  :التغذية العكسية - 

 .املقصودة، والغرض من ذلك هو اعادة تصحيح أي احنرافات سالبة حصلت يف النتائج

  استراتيجيات التسويق المستدام: المطلب الثالث

  :ة ومهاهناك مدخلني رئيسيني يف حتديد االسرتاتيجيات التسويقية املستدام

  المدخل األول: أوال

وفق هذا املدخل فإنه جيب من املسوقني وضع اسرتاتيجيات تستهدف املستهلكني ذوي االهتمام      

البيئي،حيث جيب عليهم فهم خمتلف املشاكل البيئية وحماولة دمج هذه القضايا يف ادارة عملية التسويق 

                                                           
 .290مرجع سابق، ص. ات التسويق األخضرثامر البكري، اسرتاتيجي 1
 .304- 303.نفس املرجع، ص ص 2
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نوعني من  1993سنة  (Rylander)وريالندر  (McDaniel)وقد حدد الباحثني ماك دنييل . االسرتاتيجي

  :وهي1اسرتاتيجيات التسويق املستدام اليت تستخدمها املؤسسات 

تلجأ املؤسسات هلذه االسرتاتيجية من خالل العمل : (defensive strategy): االستراتيجية الدفاعية -1

الغرامات والعقوبات تلتزم هذه املؤسسات باحلد األدىن لتجنب التأثريات السلبية ألنشطتها، ولتجنب خمتلف 

باحلد األدىن من األنظمة البيئية اليت تفرضها الدولة، فهذه االسرتاتيجية ال تضمن هلذه املؤسسات زيادة يف 

االقبال التسويقي على منتجا�ا أو كسب ميزة تنافسية بل فشلها أمام املنافسني نظرا حملاولتها تقليدهم وإمهاهلا 

  .يئية للمسائل الب

املؤسسات املتبنية هلذه االسرتاتيجية هلا فرصة أفضل : (offensive strategy): االستراتيجية الهجومية -2

يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامة، كو�ا املبادر األول من خالل تسويقها االسرتاتيجي يف خلق صورة جّيدة عن 

، مما قد خيلق هلذه املؤسسات ميزة تنافسية 2ل الدولةالتزامها البيئي بدل اخلضوع للتشريعات املفروضة من قب

مثاال ) أكرب شركة بيع بالتجزئة( wal martوتعترب مؤسسة . مستدامة نظرا الستجابتها لدوافع السوق وحاجاته

لتطبيق االسرتاتيجية اهلجومية من خالل قيامها بالعديد من احلمالت البيئية ومتابعة مدى تطور الوعي البيئي 

ائنها مما أدى اىل حتقيق وفرات لصاحل املؤسسة، وسعت العديد من املؤسسات اىل تقليدها ولكنهم مل لدى زب

  .3يتمكنوا من الوصول اىل تصورا�ا املتفوقة بوصفها القائد البيئي

  المدخل الثاني: ثانيا

من ) Ginsberg and Bloom( ْني دها كل من الباحثَـ يتضمن هذا املدخل أربع اسرتاتيجيات حدّ     

  :سرتاتيجيات التسويق املستدام، املوضحة يف الشكل التايلخالل مصفوفة مسيت مبصفوفة إ

   

                                                           
1 Kulbir Kaur Bhatti. Green Marketing: Savior for the Consumers, Businesses and the World. 
International Journal of Emerging Research in Management &Technology, 2016, june, Volume 5, Issue-6, 
p73. 
2 Loc, Cit 

 .97مرجع سابق، ص. ديعالء فرحان طالب، عبد احلسني حسن حبيب، امري غامن العوا 3
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 مصفوفة استراتيجيات التسويق المستدام: )6- 3(شكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

مصفوفة اسرتاتيجيات التسويق املستدام اليت تتكون من حمور عمودي ميثل ) 6-3(يوضح الشكل رقم 

توجه املؤسسة يف االستدامة يف جتزئة االسواق بدرجتني متتد من املنخفض اىل املرتفع، وحمور أفقي ميثل توجه 

بيئية ومتتد أيضا بدرجتني من املنخفض اىل املرتفع، وينتج عن املؤسسة يف التمايز يف أنشطتها ومنتجا�ا لتكون 

التقاء احملورين وبدرجيت االرتفاع واالخنفاض مصفوفة متكونة من أربع خاليا متثل خمتلف اسرتاتيجيات التسويق 

  :املستدام وهي

سرتاتيجية املؤسسات اليت تتبىن هذه اال :(Lean green strategy)االستراتيجية المائلة لالخضرار  - 1

تكون درجة جتزئتها للسوق املستهدف منخفضة، ومستوى تبنيها ألنشطة بيئية منخفض كذلك، هذا ال يعين 

أن هذه املؤسسات ال تأخذ بعني االعتبار اجلانب البيئي يف اسرتاتيجيتها، فهي حتاول ختفيض التكاليف 

يعات البيئية بدل الرتكيز على االعالنات وحتسني الكفاءة البيئية ألنشطتها واتباع خمتلف اللوائح والتشر 

واملبادرات البيئية، فهذه املؤسسات عادة تكون غري متأكدة من الرتويج ألنشطتها البيئية ومنتجا�ا البيئية 

بالتايل فهي ال تتعامل مع البيئة بوصفها ميزة . 1خوفا من عدم ارتقائها اىل نفس املستوى والتميز عن املنافسني

  .ا كجزء من أعماهلا جيب عدم جتاهلهتنافسية وامن

                                                           
1 Kulbir Kaur Bhatti. Op.,Cit. p73. 

  الخضراء 

 الدفاعية

 الخضراء الشديدة

  الظل

 األخضر 

  المائلة

 لالخضرار

 مرتفع

 منخفض

 مرتفع منخفض
 التمايز في التخضير

االستدامة 

في تجزئة 

األسواق 

 الخضراء

Source: Kulbir Kaur Bhatti. Green Marketing: Savior for the Consumers, Businesses 
and the World. International Journal of Emerging Research in Management 
&Technology. Volume-5, Issue-6, june 2016, p.73.  
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متثل هذه االسرتاتيجية العالقة بني  :)Defensive green strategy(االستراتيجية الخضراء الدفاعية  - 2

توجه مرتفع حنو جتزئة السوق البيئي ولكن بدرجة منخفضة من التمايز يف توجهها البيئي، لذلك يرجع تسميتها 

باالسرتاتيجية الدفاعية إلعتمادها من قبل املؤسسة كإجراء احتياطي أو ردة فعل ملواجهة كارثة بيئية أو منافسة 

لتايل فإن ادارة التسويق تسعى لتحسني صور�ا ومكانتها يف ذهنية املستهلكني من خالل شديدة يف السوق، با

حتسني املنتجات اليت تتعامل �ا قياسا باملنتجات املقدمة من قبل املنافسني عرب جتزئتها الدقيقة للسوق 

  .1املستهدف

تيجية يف توجه مرتفع تتمثل هذه االسرتا :Shaded green strategy)(استراتيجية الظل األخضر - 3

للمؤسسة حنو تبين أنشطة بيئية يف أعماهلا ولكن يقابله توجه منخفض يف جتزئة السوق، حيث تركز هذه 

االسرتاتيجية على نظام واسع للعمليات الصديقة للبيئة واليت تتطلب االلتزام املايل الكبري على املدى الطويل، 

أن األنشطة البيئية تعترب كفرصة لإلبداع وتطوير املنتجات والتقنيات  فاملؤسسات املتبنية هلذه االسرتاتيجية ترى

ظهر الفوائد البيئية كعامل اليت تليب االحتياجات، وتعتمد يف تصريف منتجا�ا على القنوات التقليدية أين ت

يف التكاليف هذه االسرتاتيجية فعالة يف حالة الرتويج للمنتجات اليت تساعد املستهلكني على االقتصاد  ثانوي،

  . 2املتكررة كالطاقة، الوقود والكهرباء

إضافة إىل ذلك فإن اهلدف من هذه االسرتاتيجية ليس حتقيق األرباح فحسب بل حتقيق التميز     

يف تنفيذ اسرتاتيجيتها  Toyotaللمؤسسة عرب منتجا�ا قياسا بغريها من املنافسني، وهذا ما فعلته شركة 

يف السوق  2000الصديقة للبيئة واليت بدأت بانتاجها منذ عام  Priusالتسويقية عرب سيار�ا ذات العالمة 

األمريكية، حيث ُصّممت ألن يكون استهالكها من البنزين بأقل ما ميكن وأقل وقتا يف اإلحرتاق داخل احملرك 

لرتويج هلذا املنتج البيئي سيكون ملموس وبشكل حقيقي أمام وبالتايل أقل ضررا بالبيئة، لذلك فإن ا

أطلقت اجليل الثالث من هذا  2009ويف عام . املستخدمني هلا قياسا بغريها من أنواع السيارات التقليدية

 Sai, Lexusالنموذج ومبواصفات متقدمة أكثر كفاءة وصداقة للبيئة فضال إلطالقها لنموذجني جديدين مها 

Hs 250h يُقدر للمؤسسة وعرب منتجا�ا هذه قد سامهت يف ختفيض انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون ، و

مليون طن على مستوى العامل، مما ساهم يف جتاوز مبيعا�ا املليون  15حبدود مليون طن يف اليابان، وحبدود 

                                                           
 292 مرجع سابق، ص. يثامر البكر  1

2 Kulbir Kaur Bhatti. Op.,Cit. p74. 
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؛ ما يعين أن مبيعا�ا من 1ارةمليون سي 2,68يف اليابان وبلغت مبيعا�ا االمجالية يف العامل  2010سيارة يف سنة 

  .هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة حقق هلا حجم مبيعات يف فرتة معتربة

متثل هذه االسرتاتيجية التقاء التوجه املرتفع حنو  : (Extreme green)االستراتيجية شديدة االخضرار 4

جتزئة السوق مع التوجه املرتفع يف تبين عنصر البيئة يف أعمال املؤسسة، ما يعين أن املؤسسات املتبنية هلذه 

االسرتاتيجية تقوم بإدماج القضايا البيئية بشكل مسؤول وكامل على كافة العمليات ودورة حياة منتجا�ا مع 

منتجا�ا يف أسواق متخصصة وعرب قنوات متخصصة كذلك؛ وتشتمل ممارسا�ا البيئية على منهج تسويق 

  :3، إضافة إىل2حتليل دورة حياة املنتجات، إدارة اجلودة البيئية الشاملة، التصنيع البيئي

تهلكني التعامل مع املنتجات املقدمة وعمليات التعبئة واالنتاج بشكل سليم ومتوافق مع العاملني، املس - 

 والبيئة؛

منع أي أثر سليب ميكن أن يتحقق من املنتج جتاه البيئة، والذي يشتمل على عملية التصنيع،  - 

 التغليف، التوزيع وإعادة التدوير؛

التعامل مع املستهلك على مبدأ كونه دائما على حق يف عمليات الشراء وذلك إلشباع حاجاته  - 

 ببيئة آمنة ونظيفة؛ ومتوافق مع التوجه البيئي ورغبته يف العيش

 .حتقيق التطوير والتحسني املستمر سواء كان ذلك يف جودة املنتج أو يف أداء العاملني - 

   

                                                           
 .295-294. ص مرجع سابق، ص. ثامر البكري 1

2 Kulbir Kaur Bhatti. Op.,Cit. p.74. 
 .294 ثامر البكري، مرجع سابق، ص 3
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  تحديات التسويق المستدام وتجارب شركات عالمية في تطبيقه: المبحث الثالث

احلاضر إن تنامي االهتمام مبوضوع محاية البيئة واحلفاظ عليها مبا حيقق التوازن بني احتياجات 

اعطاء البعد البيئي يف اسرتاتيجيا�ا التسويقية من على ضرورة  اتاملؤسسالعديد من  ومتطلبات املستقبل، ألزم

ه املظلل اليت ُتظهر من خالل ، إال أن بعض املؤسسات أصبحت تعتمد على الرتويجخالل التسويق املستدام

  .حفاظ على أسواقها وتوسيعهاأ�ا مسؤولة اجتماعيا وبيئيا يف حماولة منها لل للمجتمع

لذا فإن هذا املبحث سيتناول حتديات التسويق املستدام وجتارب شركات عاملية يف تطبيق من خالل 

التطرق ثالث مطالب أساسية، حيث سيتم التطرق يف املطلب األول اىل ظاهرة الغسل البيئي من خالل 

أما املطلب الثاين فيتناول بعض التجارب لشركات  أنواعه ومعايري التعرف على وقوع املؤسسة فيه، ،تعريفهل

  .عاملية يف تطبيقها للتسويق املستدام

  ) األخضر(ظاهرة الغسل البيئي : المطلب األول 

تعترب ظاهرة الغسل البيئي من بني أهم التحديات اليت تواجه التسويق املستدام، فتنامي هذه الظاهرة   

على سلبا على  فعال التسويق املستدام كما أثرت سلبا على مصداقية املؤسسات اليت تتبىن أثربني املؤسسات 

  .املستهلكني جبعلهم يشككون يف املبادرات البيئية اليت تقوم �ا هذه املؤسسات

  مفهوم الغسل البيئي: أوال

، Ecoblanchimentوباللغة الفرنسية  Greenwashingباللغة االجنليزية ) األخضر(البيئي الغسل 

بنيويورك للتنديد ببعض  1986سنة   Jay Westerveldظهر هذا املصطلح ألول مرة من قبل عامل البيئة 

الفنادق اليت قامت بوضع بطاقة خضراء مظللة على كل غرفة لتشجيع إعادة التدوير ومساعد�ا يف محاية 

البيئة، وانتشر فيما بعد هذا املفهوم ليستخدم من قبل العديد من املؤسسات يف مجيع القطاعات، إال أن هذا 

1991سنة  David Beersدميية من قبل املصطلح استخدم ألول مرة يف الدراسات االكا
يف نفس السنة و . 1

من  %85للجمعية االمريكية للتسويق بّينت أن Public Policy and Marketing ُنشرت دراسة يف جملة 

من األمريكيني صّرحوا  %77االعالنات البيئية حتتوي على األقل تصريح مضلل، وأوضحت دراسة أخرى أن 

للبيئة تؤثر على قرارات شرائهم للمنتجات، هذا ما جعل العديد من املؤسسات أن صورة املؤسسة الصديقة 

                                                           
1 Jean Noel Breka1 et Monyédodo Régis KPOSSA. GREENWASHING ET IMAGE RSE PERCUE. 
marketing-trends-congress. 2013. pp 5-6.  
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تسوق ملنتجا�ا على أ�ا صديقة للبيئة؛ ويف انعقاد قمة االرض بريودجيانريو كان ربع املنتجات املنزلية اليت مت 

ت اللجنة أصدر  1998ويف عام . تسويقها أُعلن عنها أ�ا صديقة للبيئة يف حني أن بعضها ليس كذلك

حيتوي على تعريف املصطلحات  (green guidelines)دليل مسي بالدليل األخضر  FTCالفدرالية للتجارة 

دعاءات معهد الطاقة النووية، الذي أن إ) FTC(املستخدمة يف التسويق املستدام، ويف العام التايل وجدت 

يصرح أ�ا طاقة نظيفة بيئيا، مل تكن صحيحة، غري أن اللجنة مل تتخذ أي قرار بشأن تلك االعالنات ألن 

ذلك كان خارج نطاقها القانوين ما جعل اللجنة تدرك بأ�ا حباجة اىل معايري واضحة وقابلة للتنفيذ يف ذلك 

إىل قاموس أوكسفورد  greenwashingنظمات الناشطة بيئيا مت اضافة كلمة وفقا للم 1999ويف عام . ا�ال

بالتايل فاألحباث والدراسات حول هذا املوضوع مل تظهر إال مع �اية التسعينات نظرا للتزايد . 1االجنليزي

وع يوضح تطور االهتمام مبوض )7-3(رقم ة حول محاية البيئة، والشكل الكبري إلعالنات املؤسسات املظلل

  :الغسل البيئي

 يوضح تطور االهتمام بموضوع الغسل البيئي )7-3(الشكل رقم 

 

Source : Frances Bowen. After Greenwashing: Symbolic Corporate Environmentalism 

and Society.London: Cambridge University Press, 2014. p18. 

يف كل من  1998أن بداية االهتمام مبوضوع الغسل البيئي كان سنة ) 7-3(يتضح من الشكل رقم 

ازداد االهتمام �ذا املوضوع  2005الصحف وا�الت العاملية والربيطانية لكن بشكل ضعيف، إال أنه يف سنة 
                                                           

 .422، ص2015 ،دار الراية للنشر والتوزيع :عمان. التسويق االستراتيجي. ويزكية مقري، نعيمة حييا 1
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 200مقالة يف بريطانيا، أما اجلرائد وا�الت العاملية فقد وصلت اىل غاية  200حيث جتاوز عدد املقاالت 

 Googleأما . مقالة تتحدث فيها عن الغسل البيئي 73لوحدها  The new york timesمقالة حيث تناولت 

Scolar  2012مقالة سنة  752فقد وصل عدد املقاالت واألحباث األكادميية املنشورة من خالله.  

ريف دقيق وحمدد له، لذلك لذا فالتعاريف اليت قدمت ملصطلح الغسل البيئي متعددة وال يوجد تع 

  :حاطة قدر االمكان باملعاين اليت تتضمنهسنحاول إعطاء مجلة من التعاريف بغية اإل

عملية تضليل املستهلكني حول األداء البيئي للمؤسسة أو الفوائد " بأنه  Frances Bowenعرفه  - 

 1"البيئية ملنتج أو خدمة ما، من خالل دمج الرتويج البيئي االجيايب مع األداء البيئي السليب للمؤسسة

اليت حتاول من خالهلا املؤسسة تعزيز عمليات االتصال "وعرفته هيئة األمم املتحدة للبيئة بأنه - 

 2"االلتزامات البيئية واالجتماعية على الرغم من غياب األفعال اليت تثبت ذلك

عملية تضليل املستهلكني حول املمارسات "على أنه  Terrachoiceوكالة التسويق البيئية وعرفته  - 

 3"البيئية ملؤسسة أو الفوائد البيئية ملنتوج أو خدمة

ظاهرة االستفادة من التطلعات البيئية " البيئة والطاقة فقد عرفت الغسل البيئي على أنه أما وكالة  - 

 4"للمستهلكني من خالل عملية التسويق بعيدة متاما عن سياسة صادقة للتنمية املستدامة

اسرتاتيجية تتبناها املؤسسة من خالل التزامها بالرتويج للقضايا "ويف تعريف آخر الغسل البيئي هو  - 

 5"لبيئية دون أي أفعال ملعاجلتهاا

عملية منح املؤسسة صورة بيئية وتفضل التنمية املستدامة يف حني أ�ا "كما يعرف كذلك على أنه  - 

 6"تنتج وتبيع منتجات ملوثة للبيئة

من مجلة التعاريف السابقة ميكن أن نستخلص أن الغسل البيئي هو سلوك تنتهجه املؤسسات من 

لة اليت ُتظهر من خالهلا للمستهلكني أ�ا مسؤولة اجتماعيا وبيئيا يف حماولة االتصالية املظلّ خالل سياستها 

  .منها للحفاظ على أسواقها وتوسيعها

                                                           
1 Frances Bowen. After Greenwashing: Symbolic Corporate Environmentalism and Society. London: 
Cambridge University Press, 2014. p2. 
2 PNUE (rapport), Les communications sur le développement durable, 2006. Disponible 
sur :<http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=WEB/0001/PA>. (consulté le 13-01-2017) p79. 
3 Frances Bowen. Op.,Cit. p 21. 
4 Jean Noel Breka1 et Monyédodo Régis Kpossa. Op.Cit. p 6. 
5 Frances Bowen. Op.,Cit. p21 
6 Jean Noel Breka1 et Monyédodo Régis Kpossa, Op.Cit. p 6. 
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يف كثري من األحيان يتميز الغسل البيئي بتغيري اسم العالمة التجارية أو املنتج إلعطاء انطباع عن 

لة اليت تعطي صورة حسنة للمؤسسات على أ�ا العالنات املظلّ زداد بشكل كبري عدد اومؤخرا اِ  ".الطبيعة"

تتبىن مفهوم التنمية املستدامة وتنتهج سلوك مسؤول بيئيا واجتماعيا، فهذه االعالنات تتسبب يف اخفاء حقيقة 

 نفط اليت تقوم بالرتويج من خاللاملنتجة لل" Shellشل "هذه املؤسسات امللوثة للبيئة؛ وكمثال عن ذلك شركة 

عالنا�ا مبسامهتها يف محاية البيئة واالهتمام �ا من خالل دعمها حلدائق الورود يف خليج املكسيك، فهي إ

تنفق ماليني الدوالرات على هذه االعالنات من أجل تلميع صور�ا مع العلم أن مسامهتها املادية املباشرة هلذه 

ئلة على هذه االعالنات أكثر بكثري مما تنفقه على احلدائق ال تتجاوز مخسة آالف دوالر؛ فهي تنفق أمواال طا

تلك احلدائق، ألن ذلك سيحقق هلا أرباحا كبرية من وراء حتسني صور�ا البيئية أمام ا�تمع خاصة مع تزايد 

  .وتزايد حصة املنتجات البيئية يف األسواق على البيئة الكبريةوعي املستهلكني مبخاطر الشركات 

  الغسل البيئيمعايير معرفة : ثانيا

عالنات أربع معايري للكشف أن إ « « Association Greenpeaceحددت منظمة السالم األخضر

  :1املؤسسة تتضمن الغسل البيئي، املتمثلة يف

إذا كان نشاط املؤسسة ملوث للبيئة أو يستنزف املوارد الطبيعية كاملؤسسات  :قطاع نشاط المؤسسة - 

عالنا�ا ذات غسل بيئي كون أن املتجددة، فإنه يف الغالب تكون إ البرتولية أو املستخرجة للموارد غري

 .نشاطها أصال غري متوافق مع محاية البيئة

ل جلوءها لوسائل االعالم بإضافة يتحدد الغسل البيئي للمؤسسات من خال :وسائل االتصاالت - 

خاصية البيئة على منتجا�ا االصلية دون أي تغيري لقطاع نشاطها امللوث وذلك ملنح الشرعية هلا يف 

 .مواصلة العمل بذلك القطاع

إذا كانت ميزانية البحث والتطوير موّجهة بشكل كبري اىل حتسني هامش الربح  :البحث والتطوير - 

املستدامة بدال من تنمية وتطوير أنشطة جديدة بيئية ونظيفة فإن حديث لألنشطة القدمية غري 

 .املؤسسة على القضايا البيئية يعترب غسل بيئي

                                                           
  يف  وهي عضو. قتصادي واالجتماعيمركز استشاري عام يف جملس األمم املتحدة االو  منظمة بيئية عاملية غري حكومية، متلك مكاتب يف أكثر من أربعني دولة يف العامل هي

السالم، وذلك عن طريق حتفيز  البيئة واحلفاظ عليها وتعزيز السالم األخضر إىل تغيري املواقف والسلوك العام حلمايةمنظمة دف �. ةاملنظمات الدولية غري احلكومي ميثاق مساءلة

شبكة عاملية من احملميات وخلق  عرب مكافحة الصيد املسرف واملدمر احمليطالدفاع عن  ،)التغّري املناخي( الكوكب نظيفة ملواجهة أكرب �ديد يواجههالطاقة البديلة وال التوجه حنو

القضاء على و  جل نزع السالح وإحالل السالمالعمل من أ ،والسكان بقية يف العامل واليت يعتمد على بقاءها العديد من احليوانات والنباتاتمحاية الغابات القدمية املت ،البحرية

وال تقبل املنظمة التمويل من  .يةتشجيع مسؤولية املمارسات الزراعية بطرق اجتماعية وبيئل الزراعة املستدامة من خالل القيام حبمالت من أجإضافة اىل مجيع األسلحة النووية 

 .ما جعلها تعترب أكثر منظمة بيئية بارزة يف العامل مليون فرد داعم هلا على مستوى العامل 2.9سياسية، وهي تعتمد على احلكومات أوالشركات أو األحزاب ال
1 Jean Noel Breka1 et Monyédodo Régis Kpossa, Op.Cit. p p 6-7. 
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ن احلديث املزدوج للمؤسسات الذي عادة تتقدم به للجمهور على أ�ا ملتزمة إ :الضغط السياسي - 

 . بيئيا يف حني أ�ا ختالف خمتلف القوانني اهلادفة حلماية البيئة يعترب غسل بيئي

أما وكالة 
Terrachoice  1بتحديد ست خطايا للغسل البيئي، تتمثل يف 2007فقد قامت سنة:  

اليت تعين اإلدعاء بأن املنتوج بيئي  :(Sin of the Hidden Trade-Off) خطيئة التجارة الخفية -

أو جمموعة ضيقة بشكل غري ) كاحملتوى املعاد تدويره من الورق مثال(ستنادا اىل مسة بيئية واحدة إ

كالطاقة، املياه، االحتباس احلراري، (معقول من الصفات دون االهتمام بقضايا بيئية أخرى هامة 

 ).لصناعة الورقاستنزاف الغابات 

تقع املؤسسة يف خطيئة الال برهان إذا قامت بادعاءات : (Sin of No Proof): خطيئة ال برهان - 

طرف  موثوق �ا من املعلومات بسهولة، أو من قبل شهادةاتاحية اليت ال ميكن إثبا�ا من خالل بيئية 

الطاقة دون أي أدلة داعمة أو املصابيح املنزلية واألضواء اليت تعزز كفاء�ا يف استخدام ك( ثالث

 ).شهادة

أي  تلك االدعاءات البيئية الغامضة اليت ميكن أن تؤدي  :(Sin of Vagueness)خطيئة الغموض  - 

 "خالية من املواد الكيميائية"اىل سوء فهم من قبل املستهلك، كاملبيدات احلشرية ويكتب عليها 

هي تلك االدعاءات البيئية اليت قد تكون صادقة : ( Sin of Irrelevance)خطيئة عدم المالئمة  - 

مواد ولكنها غري مهمة وغري مفيدة للمستهلكني الذين يبحثون عن املنتجات البيئية فعال، وكمثال 

(CFCs) 30املواد قد حظرت قانونيا ملدة هذه ومبا أن  ،وهي مساهم رئيسي يف استنزاف األوزون 

خالية على أ�ا  قدمت  ومع ذلك العديد من املنتجات عها؛عاما تقريبا، فال توجد منتجات تصنع م

 .ميزة بيئية وتعتربهامن مركبات الكلوروفلوروكربون 

هي تلك االدعاءات البيئية اليت قد تكون  :(Sin of Lesser of Two Evils)خطيئة أهون الضررين  - 

 .صحيحة ضمن فئة املنتج إال تشكل خطر على صحة املستهلك كالسجائر العضوية

هي تقدمي ادعاءات بيئية كاذبة، كإساءة استخدام أو حتريف  :(Sin of Fibbing)خطيئة الكذب  - 

  .شهادة من جهة مستقلة

                                                           
 Terrachoice  خدمات أحباث السوق اليت تشمل تصميم وتقدمي دراسات أحباث السوق هي وكالة تسويق بيئية يف مشال أمريكا، توفر

التدريبية حول و تثقيف اجلمهور حول الفوائد البيئية للمنتجات من خالل الندوات التعليمية  العالمات البيئية و والتحليالت املتعلقة باالستدامة،

  املوضوع
1
 Terrachoice (Report), The Six Sins of GreenwashingTM, Environmental Marketing Inc, 2007,November, 

pp 2-5. 
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  )األخضر(أنواع الغسل البيئي : ثالثا

يشكل عائقا أمام تطوير اقتصاد مستدام وحائال دون جهود االستدامة جبعل  البيئيل الغسأصبح 

ك املستهلك وجيعله غري قادر على بِ األفراد يشككون بشكل متزايد يف املبادرات البيئية، كما أن هذا السلوك يرْ 

. من املبادرات البيئية فهم أفضل آلثار قراراته الشرائية، وذلك جيعله ال يفرق بني ماهو صحيح من عدمه

فمحاربة الغسيل األخضر عملية تتطلب الوقت واملوارد، فقلة هي املؤسسات اليت تستبق العمل الواعي بيئيا يف 

، هذا ما يطرح تنوع يف عملية الغسيل حسب 1حني أن الكثري منها ال يركز سوى على االدعاءات البيئية

  :يوضح أنواع الغسل البيئي املوايلوالشكل . ة وفعالية االتصالالقيمة البيئي

  البيئيأنواع الغسل ): 8- 3(شكل رقم 

  
  

  

تتكون من حمور عمودي ميثل القيمة البيئية  مصفوفة أنواع الغسل األخضر اليت )8-3(يوضح الشكل رقم 

بدرجتني متتد من املنخفض اىل املرتفع، وحمور أفقي ميثل فعالية االتصال ومتتد أيضا بدرجتني من املنخفض اىل 

املرتفع، وينتج عن التقاء احملورين وبدرجيت االرتفاع واالخنفاض مصفوفة متكونة من أربع خاليا متثل خمتلف 

  :2األخضر وهيأنواع الغسيل 

تشتمل هذه الفئة املؤسسات اليت بذلت  :(Misguided Greenwash)ل األخضر المضلل الغس - 

جهودا كبرية لتحسني األداء البيئي ملنتجا�ا وعمليا�ا ولكنها غري قادرة على االتصال حول هذه 

تستخدم لغة  أو" صديقة للبيئة"اجلهود بفّعالية، فقد تستخدم اّدعاءات عامة يف حماولة لتظهر 

                                                           
  .429مرجع سابق، ص. زكية مقري، نعيمة حيياوي 1

2 Rina Horiuchi (and others). Op.Cit., p4-5. 

  االتصاالت البيئية الفعالة

أين يؤمل أن تكون مجيع 

 املؤسسات

  ل أخضر غير مؤسسغس

االدعاءات تفتقر اىل املصداقية 

 والعالمة التجارية يف خطر

  ل األخضر الضوضائيالغس

 االتصاالت غري جمدية 

  ل األخضر المظللالغس

هنال طرق أفضل لالتصال حول 

 نتائجك القوية

ية
بيئ

 ال
مة

لقي
ا

 

 فعالية االتصاالت

Source : Rina Horiuchi (and others), Understanding and Preventing Greenwash. A Business Guide, 
(report). Futerra & BSR, 2009, July, p4. 
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االتصاالت "لكسب عمالء مرتقبني؛ إال أن هذه املؤسسات لديها القدرة على التحرك اىل مربع 

 .من خالل تركيز رسائلها بدقة على تأثريا�ا املدعومة بالبيانات" الفعالة

للوهلة األوىل تبدو هذه  :(Unsubstantiated Greenwash)ل األخضر غير المؤسس الغس - 

بأعمال تستحق الثناء ومدَّعمة ببيانات تثبت ادعاءا�ا البيئية، إال أنه يف احلقيقة املؤسسات تقوم 

يتضح أ�ا ال تستحق املصداقية اليت ظهرت �ا، إذ أ�ا قد تعمل على الرد على ضغوطات 

ا السياسات البيئية اليت تّدعي الدفاع عنها أو قد توجه املزيد من املوارد إلتصاال�ا مقارنة مببادرا�

ع ، ومفراد وزيادة حساسيتهم اجتاه الغسل البيئيالفعلية؛ إال أنه سيتم اكتشاف جهودها بتعلم األ

 .ىل مربع الغسيل األخضر الضوضائيمرور الوقت ترسل هذه املؤسسات إ

تعلن املؤسسة يف هذه احلالة أ�ا صديقة  :(Greenwash Noise)الغسيل األخضر الضوضائي  - 

فهذه . للبيئة، لكن ليس لديها ما يثبت ادعاءا�ا، ما جيعل هذه الرسائل غري مقنعة للمستهلك

االتصاالت الفعالة كوضع وتطوير  املؤسسات حتتاج اىل القيام  بالكثري من العمل لالنتقال اىل مربع

ت عن هذه اجلهود، هذه املؤسسات قد تنتقل اىل مربع سرتاتيجية بيئية ومن مث القيام باالتصاالإ

 ".االتصاالت البيئية الفعالة"

وهو اهلدف  :(Effective Environmental Communications)االتصاالت البيئية الفّعالة  - 

الذي جيب الوصول اليه من قبل مجيع املؤسسات، فمؤسسات هذا النوع تقوم بتحسني األداء البيئي 

نتجا�ا وموائمة هذه اجلهود يف خمتلف الوظائف الداخلية للمؤسسة؛ هذه املؤسسات واالجتماعي مل

بالتايل يتسىن للمستهلك فهم اآلثار البيئية بوضوح وينظر هلذه  ادرة على االتصال حول هذه اجلهودق

 .املؤسسات كرائدة يف هذا ا�ال

   :حول ارتفاع ظاهرة الغسل البيئي وتوصياتها Terrachoiceتقارير وكالة :  رابعا

صدار جمموعة من إالسّباقة يف التحسيس خبطورة الغسل البيئي، حيث قامت ب Terrachoiceتعترب وكالة 

  :التقارير هي

الذي تضمن دراسة خاصة بتحليل اخلطايا الست للغسل البيئي، اليت  2007التقرير األول كان سنة  - 

لبيئية يف أسواق املستهلكني للواليات املتحدة وكندا واسرتاليا واململكة اشتملت حول االدعاءات ا

وكانت النتيجة " اخلطايا الست للغسل البيئي"أبرز هذا التقرير ست خطايا أدرجت ضمن . املتحدة
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ىل عدة  يرتكب أي خطيئة، وخلص التقرير إمنتوج خضع لالختبار، واحد فقط مل 1080أنه من بني 

 1.انتشار هذه الظاهرة من خالل ممارسة التسويق املستدام توجيهات للحد من

منتوج بيئي مت تقييمه يف كل من كندا  2219من  %98، الذي بّني أن 2009التقرير الثاين سنة  - 

دعاءات مظللة حول خصائصه البيئية، لذا فقد قامت ات املتحدة األمريكية حيتوي على إوالوالي

الذي وقعت به من خالل  لغسل البيئيا منتوج يف كندا مسح هلا بتحديد 1331الوكالة بتقييم 

  :2تمثل يفإدعاءا�ا، وي

ت مت اخفاء بعض مكونا�ا الضارة إضافة إىل أن من هذه املنتجا %70حيث  :اخفاء المكونات - 

 نتاجها ملوثة بالبيئة؛عمليات إ

 تيمقُ أ�ا د أي دليل يثبت ذلك أو ت بيئية يف حني ال يوجعتربِ من املنتجات أُ  %60 :غياب األدلة - 

 .من طرف ثالث يثبت صحة أن املنتوج بيئي

 .من املنتجات حتتوي على معلومات غري دقيقة وغامضة %51 :غياب الدقة - 

من املنتجات إدعت مؤسسا�ا بأ�ا منتجات بيئية من خالل  %23 :العالمة االيكولوجية الكاذبة - 

 .وضعها للعالمة االيكولوجية واملصادق عليها من جهات خمتصة يف منح هذه العالمات

حتوائها على بعض املواد الضارة، يف حني أن من املنتجات مت إظهارها بعدم إ %7: عدم المالئمة - 

وج أو ليس هلا أي عالقة باملنتوج، وذلك من أجل تضليل تلك املواد ال تدخل أصال يف تركيبة املنت

 .املستهلكني

من املنتجات تتضمن ادعاءا�ا أ�ا من ضمن املنتجات البيئية يف حني أ�ا ال  %5: أهون الضررين - 

ُمتت للواقع بأي صلة، وكمثال عن ذلك السجائر اليت يروج هلا أ�ا ناجتة من التبغ ذو الزراعة 

 .آمن أثناء التدخني، غري أن التدخني أصال مضر بالصحةالبيولوجية وأنه 

 .دعاءات بيئية كاذبةمن املنتجات تطلق إ % 1 :خطيئة الكذب - 

حتوت إدعاء، وقد إِ  12061منتوج ذو  5296وكانت عينة الدراسة  2010أما التقرير الثالث فصدر يف  - 

ختبارات اليت مت اعتمادها يف إل، وبعد اجراء نفس ا..املنتجات اإللكرتونية لعب ومنتجات األطفال،

                                                           
 .434مرجع سابق، ص. زكية مقري، نعيمة حيياوي 1

2 Jean Noel Breka1 et Monyédodo Régis Kpossa. Op.Cit. p 8. 
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 ISOمريكية ووثيقة املنافسة الكندي وايزو واملسندة للدليل األخضر للجنة األالتقارير السابقة 

 1.من املنتجات اليت تّدعي البيئة اقرتفت خطيئة على األقل %95، تبني أن 14021

  :2التوصيات للمستهلكني وللمسوقنياهرة الغسل البيئي قدمت الوكالة جمموعة من وللحد من تنامي ظ

 (EcoLabel)بالنسبة للمستهلكني، أكّدت الوكالة على املستهلكني ضرورة معرفة العالمات البيئية  - 

عترب أحد األدوات الفّعالة لتجنب واملعرتف �ا يف مجيع أحناء العامل، حيث تُ  ISO 14024اليت مت توحيدها يف 

املنتجات البيئية اليت مت املصادقة عليها من قبل جهة مستقلة ومؤهلة  ظاهرة الغسل البيئي، أو البحث على 

 .Green Seal  أو اخلتم األخضر  EcoLogoCM كإيكو لوغو

أما بالنسبة للمسوقني، فقد قّدمت هلم جمموعة من التوصيات ختص كل خطيئة وكيفية تفادي الوقوع  - 

 :�ا، من بينها مايلي

 .خالل دورة حياته بأكملها فهم مجيع اآلثار البيئية للمنتج - 

 لمعلوماتلشرعية ضفاء الوبرامج التصديق، مثل إكولوغوم واخلتم األخضر إل لبيئيةوضع العالمات ا - 

 .البيئية

 .تقدمي أدلة إىل أي شخص يسأل - 

واسع جدا أصبح استخدامه ف ،)boucle de mobius(رمز إعادة التدوير  وخي احلذر عند استخدامت - 

 .شكك فيهينه أصبح ال لدرجة أ

 .هلادون تقدمي تفسريات دقيقة ) مثل صديقة للبيئة( غامضة مصطحات تفادي استخدام - 

  ".طبيعية"و " خالية من املواد الكيميائية"املصطلحات  تفادي استخدام - 

  

  

  

                                                           
 .437مرجع سابق، ص .زكية مقري، نعيمة حيياوي 1

2 Terrachoice. Op,Cit, p7. 
 دث أي اخلتم األخضر هي منظمة غري رحبية مقرها يف الواليات املتحدة األمريكية متنح ختمها لالشارة اىل موافقتها على ذلك املنتوج أنه ال حي

وتتم عملية منح اخلتم األخضر للمنتجات بعد القيام بإجراء اختبارات  .ة مقارنة باملنتجات التقليدية املشا�ة له واملتواجدة بالسوقأثر سليب بالبيئ

 .دقيقة ومعقدة من خالل مراحل متسلسلة تبدأ بالتقومي ومن مث مرحلة التسجيل واجراء االختبارات والزيارات الدورية للمؤسسة
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  تجارب شركات عالمية في تطبيق التسويق المستدام: المطلب الثاني

التسويق املستدام لضمان حتسني مركزها أصبحت العديد من املؤسسات العاملية تتبىن   

التنافسي وحتقيق أرباح وحتقيق العديد من املزايا األخرى، لذا سيتم من خالل هذا املطلب التطرق 

لتجارب شركات عاملية يف تطبيقها للتسويق املستدام من خالل شركة فورد للسيارات وشركة دانون 

  .لألغذية

  Fordشركة فورد : أوال

أصبح قطاع السيارات يساهم بالعديد من املشاكل البيئية اليت �دد استقرار كوكب األرض كاألمطار 

احلمضية وارتفاع درجة حرارة األرض الناتج عن زيادة نسبة ثاين أكسيد الكربون يف اجلو، اضافة اىل انبعاث 

ونتيجة هلذه املشاكل . د الكربيتخمتلف الغازات السامة املؤثرة على صحة االنسان كأكسيد النرتوجني وأكسي

االجتماعية أصبحت املؤسسات مطالبة بضرورة انتهاجها لسلوك صديق للبيئة يقدم حلول لتلك املشاكل 

سنحاول دراسة حالة شركة فورد من خالل استعراض أنشطتها البيئية واسرتاتيجيا�ا  لذا. والبيئية السلبية

الشركة بالتحديد كو�ا حتصلت على املرتبة األوىل يف تصنيٍف ألفضل  وقد مت اختيار هذه. التسويقية املستدامة

اليت كانت تعترب كأفضل شركة صديقة  Toyotaعالمات جتارية صديقة للبيئة، حيث تفوقت على شركة  50

  .للبيئة لسنوات سابقة

  :التعريف بالشركة -1

صصت الشركة يف ، خت1903سنة  هنري فورد سهاأس السيارات لتصنيع شركة أمريكية هي فورد شركة    

اليت استطاعت  1903حيث سّوقت أول سيارة هلا يف جوان  مرتفعةبإنتاج سيارات ذات أسعار   بداية عهدها

 اسم أطلقت سيارة جديدة حتت 1908ويف سنة  ،يف تلك السنة $000 37من خالهلا حتقيق أرباح قّدرت بـ 

 ؛املتحدة األمريكيةحيث اعتربت هذه السيارة مبثابة نقلة نوعية يف قطاع املواصالت يف الواليات " Tمنوذج "

اليت شكلت ثورة تقنية ساعدت الشركة " التجميع لإلنتاج املتسلسل" تقنيةابتكر مؤسسها  1913ويف سنة 

، وبالتايل 1913إىل ساعة ونصف عام  1912ساعة عام  12.5من حنو  Tعلى ختفيض فرتة جتميع السيارة 

مليون من هذا النوع قبل ايقاف انتاجها  15حيث باعت الشركة السيارات،   ارتفع اإلنتاج فاخنفضت أسعار

جناح متوسط، حققت هذه السيارة ، "Aمنوذج "لتقوم بطرح نوع آخر من السيارات اطلقت عليه  1927سنة 
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 مما أدى إىل بروز مصطلح 1932عام " v-8"ذات احملرك  بسعر معقوللسيارة أخرى  الشركةأعقب ذلك تقدمي 

(fordism)  فورد يف أواخر العقد األول من القرن العشرين سياسة  وتبنت، بكمية كبريةللتعبري عن اإلنتاج

بإنتاج تلك القطع بنفسها بدال من شرائها من ممولني خارجيني بأسعار  االكتفاء الذايت لتصنيع أجزاء السيارة

  1.عالية

شركات رائدة يف صناعة السيارات يف العامل ومن أضخم الشركات يف  10تعترب شركة فورد من أكرب     

. انتاج السيارات، حيث صنفت كثاين أكرب مَصّنع للسيارات يف الواليات املتحدة االمريكية واخلامسة عامليا

م السيارات الفاخرة حتت العالمة ومعظ Fordتبيع الشركة السيارات واملركبات التجارية حتت العالمة التجارية 

وصلت أرباحها الصافية خالل سنة . نوع من السيارات 12وتقوم الشركة حاليا بتصنيع . Lincolnالتجارية 

ة وتوظف الشرك 2014مليار دوالر مقارنة بسنة  6,1مليار دوالر بارتفاع قدر  7,4اىل  2015

  2. بلد 29موظف عرب  199  000

تعترب شركة فورد أفضل عالمة جتارية صديقة للبيئة والرائدة عامليا يف التزامها املتواصل خبطط     

االستدامة، حيث تعتمد الشركة على توجه فكري متقدم يف املسؤولية البيئية والتصنيع املستدام، فالشركة تويل 

من  اللقيادة قطاع صناعة السيارات يف هذا ا� كبريةي مبسألة االستدامة، وهي ختطو خطوات  اهتمام جدّ 

صعيد احلد من النفايات واستخدام مواد على خالل أنشطتها الصديقة للبيئة، وحتقيق أعلى مستويات الكفاءة 

  .تدويرها ميكن اعادة

  استراتيجية التسويق المستدام لشركة فورد 2

  جات الشركةسياسة منت 2-1

ان أهم ما تركز عليه شركة فورد يف سياستها االنتاجية هي تقدمي منتجات صديقة للبيئة وذات جودة     

. أفضل منتوج صديق للبيئة لعدم اصدارها ألي انبعاثالسيارة الكهربائية لشركة فورد عالية، حيث تعترب 

نب محاية البيئة، حيث قامت شركة فورد وتعتمد اسرتاتيجية هذه السيارة على الكفاءة يف األداء اىل جا

مليون دوالر  2.1و، 2020لتطوير برنامج السيارة الكهربائية اىل غاية عام  مليار دوالر 4.5باستثمار 

  .)Michigan( ميشيغان البحث والتطوير يف جامعة مراكزلتطوير تكنولوجيا البطارية املتقدمة يف أحدث 

                                                           
1 Ford Motor Company. Company timeline. [En ligne]. Disponible sur : 

<http://corporate.ford.com/history.html>. (Consulté le 08-02-2017).  
2 Ford. Accelerating today for a better tomorrow.sustainability Report sumary, 2015, p06 
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من منتجا�ا كهربائية  %40اىل حمفظة منتجا�ا مع حماولة جعل  سيارة كهربائية 13كما قامت باضافة 

  .20201حبلول 

كما تقدم الشركة اضافة اىل هذه السيارة تشكيلة كبرية من املنتجات اليت يعترب أثرها على البيئة     

منخفض مقارنة بباقي السيارات التقليدية، كسيارات الغاز الطبيعي املضغوط وسيارات خاليا الوقود 

اهليدروجينية كما قامت بوضع خطة جلعل باقي منتجا�ا تصدر كميات أقل من ثاين أكسيد الكربون من 

  .خالل تطويرها للمحركات 

تَعتِرب شركة فورد أن اختيار املواد األولية جّد مهم لصناعة سيارة مستدامة أل�ا تؤثر بشكل كبري على     

جمموع األثر البيئي الذي يتسبب به أي منتوج خالل  من %75دورة حيا�ا وعلى طول سلسلة القيمة، ف 

فرتة حياته يتحدد خالل مرحلة التصميم، لذا تويل الشركة اهتماما كبريا ببعد التصميم البيئي لسيار�ا من 

  :2خالل

 قطعة من قطع السيارة مصنوعة من مواد متجددة؛ 300زيادة استخدام املواد املعاد تدويرها، فحوايل  - 

  تطوير املواد املتجددة القائمة على النباتات؛االستمرار يف - 

 العمل مع املوردين املراعيني للشروط البيئية واالجتماعية؛ - 

 ,Coca-Cola, Heinz(مواصلة األحباث حول اعادة التدوير، حيث استطاعت الشركة بالشراكة مع  - 

NIKE and Procter & Gamble ( البالستيك مادة من اكتشاف استخدام بعض النباتات لتطوير

 .احليوي املستدام ليتّم استخدامها يف املركبات

حيث استطاعت ما بني  CO2كما تسعى الشركة سنويا اىل ختفيض انبعاثا�ا الغازية من ثاين أكسيد الكربون 

، أما نسبة التخفيض 2025حبلول  %30من انبعاثا�ا الغازية وتسعى للوصول اىل  %27ختفيض  2015و 2010

، والشكل املوايل يوضح حجم 2013-2009بني  %30يف املياه املستعملة يف العملية االنتاجية فوصلت اىل 

  :2015- 2013االنبعاثات الغازية وحجم املياه املستهلك لكل سيارة منتجة خالل الفرتة 

  

  

  

                                                           
1 Ford Motor Company. Sustainability Report 2015/16. [En ligne]. Disponible 

sur:<www.sustainability.ford.com>. (consulté le 10-02-2017) p.52 
2 Ibid, p.55. 
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  2015-2013منتجة لشركة فورد خالل الفترة استهالك المياه واالنبعاثات الغازية لكل سيارة ): 9- 3(شكل رقم 

  

Source: Ford Motor Company. Sustainability Report 2015/16. [En ligne]. Disponible 

sur:<www.sustainability.ford.com>. (consulté le 10-02-2017)  

-2013أن استهالك املياه لكل سيارة منتجة يف اخنفاض مستمر خالل فرتة ) 9-3(الشكل رقم يتضح من

 2015واستمر يف االخنفاض ليصل سنة  3م 4,04مقدار  2013، حيث بلغ حجم املياه املستهلكة سنة 2015

فإن حجمها كذلك يف اخنفاض مستمر خالل الفرتة  CO2، أما بالنسبة النبعاثات غازات 3م 3,81 حجم

 0,72مقدار  2015طن ليصل حجمها سنة /مرت 0,78مقدار  2013، حيث بلغ حجمها سنة 2013-2015

بالتايل يتضح مراعاة شركة فورد ألبعاد التسويق املستدام يف سياستها االنتاجية من خالل الرتشيد يف . طن/مرت

  .ثات الغازات الدفيئةاستهالك املياه وختفيض إنبعا

كما تُعترب النفايات أحد أهم التحديات اليت تسعى شركة فورد ملواجهتها من خالل االستثمار يف     

التكنولوجيا احلديثة واملتطورة، تتبع النفايات وتصنيفها عند كل مرحلة من مراحل االنتاج جلعل اعادة التدوير 

املوردين ذوو الكفاءة لضمان مواد أولية ذات جودة وقابلة  واعادة االستخدام أسهل إضافة اىل التعاقد مع

 فورد فيوجن«سيارة وتعترب .من نفايا�ا %54ختفيض  2015-2011العادة التدوير، حيث استطاعت بني 

Ford Fusion « على سبيل املثال،الربنامج العاملي األول من نوعه بني شركات صناعة السيارات من ناحية

مقاعد مصنوعة من مواد معاد تدويرها مع امكانية تدوير ما يكفي من العبوات البالستيكية استخدامه ألقمشة 

وقد اعتمدت الشركة هذا اهلدف منذ ؛ من القماش سنويامرت مليون  1.5 بالتقريب والنفايات الصناعية النتاج

فورد أن ، حيث جيب على أي قماش جديد يدخل يف صناعة مقاعد سيارات 2009منوذجها األول عام 

ففي أمريكا الشمالية على سبيل املثال، زادت فورد . على األقل من مواد معاد تدويرها %25حيتوي على نسبة 
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يف كل برامج االنتاج لعام  %66اىل حنو  2007يف عام  %0 من معدل استخدام اخليوط املعاد تدويرها من

2013.  

  السياسة التسويقية للشركة 2-2

 6,6تعترب شركة فورد من أهم الشركات الرائدة عامليا يف صناعة السيارات حيث يصل عدد زبائنها اىل     

مليون، فالشركة اختذت من التسويق املستدام بعدا اسرتاتيجيا مكّنها من تقدمي منتجات ذات جودة وابداع، 

ديد من املزايا كتخفيض التكلفة، ذات فعالية يف استهالك الطاقة وصديقة للبيئة، كما ساهم يف حتقيقها للع

الرفع من حصتها التسويقية وارضاء رغبات املستهلكني ذوو االجتاه البيئي إضافة اىل جعل عالمتها خضراء يف 

قطاع السيارات والذي ساعدها يف ترسيخ الصورة الذهنية اجلّيدة عنها يف األسواق حيث نالت أحسن عالمة 

السياسة الرتوجيية للشركة أصبحت تركز على املنافع البيئية اليت حتققها ، ف2015سنة صديقة للبيئة عاملية 

سيارا�ا من كفاءة يف استهالك الطاقة واخنفاض يف انبعاثات الغازات الدفيئة والدعوة اىل احلفاظ على املوارد 

 سيارا�ا من خالل زيادة توعية الزبائن باجلانب البيئي وكمثال عن ذلك، قامت الشركة باستحداث نظام يف

يق وفرات يف الوقود قد تصل اىل الذي يقوم حبساب الطريق األقصر املؤدي لتحق" Eco-Route "اطلقت عليه 

15% 1. 

    Danone دانون شركة: ثانيا

الرائدة عامليا يف قطاع الصناعات الغذائية، وقد مت إختيار هذه  من بني الشركات دانونتعترب شركة     

  .امليدانيةالشركة بالتحديد باعتبار نشاطها مشابه لنشاط الدراسة 

أنشأت سنة  ،من أضخم شركات الصناعات الغذائية عرب العامل فرنسية شركةدانون  :التعريف بالشركة -1

، التغذية الطبية وتغذية املياه املعدنية منتجات احلليب الطازجة،( أربع منتجاتيتمحور نشاطها حول  1919

مصنع وتوظف  184بـ  بلد 90يف متواجدة . وتعترب من بني الشركات الرائدة عامليا يف مجيع منتجا�ا) األطفال

   .2شخص 187 99

  

  

  

                                                           
1 Ibid, p.51 
2 Rapport Développement Durable, Stratégie Et Performance. Danone, 2014, pp 6-7. 
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  استراتيجية التسويق المستدام لشركة دانون -2

  سياسة المنتجات للشركة 2-1

ان اسرتاتيجية التسويق لشركة دانون تنسجم بشكل مباشر مع مبادئ االستدامة واملسؤولية     

بصورة الجتماعية، حيث تركز الشركة بشكل اسرتاتيجي على ضمان تصنيع منتجا�ا واستخدامها وتصريفها ا

 املوارد اخلام لذا تسعى الشركة إلدارة. حتد من املخاطر على البيئة وصحة االنسان عرب سلسلة القيمة بأكملها

 حياة املرتبطة بدورة التأثريات التكاليف وتقليل ألدءها، ختفيض النهائي بفعالية لضمان حتسني الناتج والطاقة

احلليب السائل وا�فف، املياه، (املواد اخلام ملنتجا�ا  لذا انتهجت الشركة �جا جديدا الدارة منتجا�ا،

جيب محايتها من خالل خلق قيمة ترى الشركة أنه لذلك  تأيت من الطبيعة، فجميع هذه املواد )الفواكه، السكر

 املدى الطويلاالمداد على من أجل ضمان  مصانعهاوا�تمعات اليت تعمل فيها  مشرتكة للنظم اإليكولوجية

 بيئية معايري حيث وضعت الشركة أربعة .1كتساب ميزة تنافسية حقيقيةال وقابلية البقاء، واحلد من تقلبا�ا 

  : حول كلها تتمحور

باالعالن عن هدفها  2008قامت الشركة سنة  :الحراري لالحتباس المسببة الدفيئة غازات انبعاثات - 

 2012من الغازات الدفيئة الناجتة عن عمليا�ا خالل مخس سنوات، ومع �اية سنة  %30بتخفيض 

وحاليا تسعى  ،%42لتصل نسبتها اىل  2014استطاعت الشركة حتقيق اهلدف الذي وضعته وجتاوزته خالل 

 2020.2خالل  %50 لتخفيض هذه االنبعاثات ألكثر من

حتاول الشركة بالتعاون مع ا�تمعات اليت تعمل �ا احلفاظ على مصادر املياه : االستخدام األمثل للمياه -

مليون مرت مكعب من املياه  69,3الطبيعية، إضافة اىل ختفيض استهالك املياه يف املصانع، فمن امجايل 

وايل مليون مرت مكعب تستخدم النتاج منتجا�ا النهائية، والشكل امل 25,8املسحوبة من قبل الشركة فإن 

  2016اىل سنة  2000يوضح استهالك املياه يف العملية االنتاجية للشركة من سنة 

   

                                                           
1  

2 Danone. Rapport Développement Durable2015. [En ligne].Disponible sur :< www.danone.com> (consulté 
le 16-04-2017). p.p98-99. 
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 2016الى سنة  2000استهالك المياه في العملية االنتاجية لشركة دانون من سنة ): 10- 3(شكل رقم

 

Source : Annuel Financial Report of DANONE, Registration Document “welcome to the 

alimentation revolution”, 2016, p 179. 

 2000استمرار اخنفاض استهالك املياه يف املصانع للشركة منذ سنة ) 10-3(يتضح من الشكل رقم     

 2014، مث ارتفع استهالك املياه سنة 3م1,20اىل  2013لتصل سنة  3م 2,22واليت كانت تقدر كميتها بـ 

الروسية بالتايل مت  Unimilkحيث يرجع سبب هذا االرتفاع اىل اندماج شركة دانون مع شركة  3م 1,36اىل 

 3م 1,17قّدر استهالك املياه بـ  2016ضم جمموع استهالك املياه هلذه الشركة مع شركة دانون، ويف سنة 

تقا داخليا وضعت ميث 2004كما جيب االشارة أن دانون سنة . 2015مقارنة بـ  % 0,3بنسبة اخنفاض 

و�دف هذه " Groundwater Protection Policyسياسة محاية املياه اجلوفية " أطلقت عليه اسم 

  1:ملواقعها وتعزيزها من خالل اتباع االجراءات التالية املائية السياسة اىل ضمان محاية واستدامة املوارد

 جتنب سحب أكثر مما ميكن أن ينتجه املورد بشكل طبيعي؛ - 

 عالقة مستدامة مع السكان احملليني واملسامهة يف التنمية احمللية؛تطوير  - 

والبيئة الطبيعية  )resource’s hydrogeology( لمواردلاألخذ بعني االعتبار اهليدروجيولوجيا  - 

 ؛والبشرية للموقع

                                                           
1
 Annuel Financial Report of DANONE. Registration Document “welcome to the alimentation revolution”. 

[En ligne]. 2016. Disponible sur :< http://www.danone.com/en/for-all/sustainability/2016annualreport/#slide-

30>. (consulté le 03-02-2017). p 187. 
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SPRINGعرب طريقة ) منبع املياه(اجراء تقييم للموقع  - 
وتنظيم استخدامداة داخلية إلدارة ، وهي أ 

  ). ملياه اجلوفيةا(املائية  املوارد

 حتسني مستوى يف االستثمار على املاضية سنوات ركزت دانون خالل العشر: استهالك الطاقة  -

 فعاليات مع التكيف على الشركة قادرة وجعل التشغيل تكاليف وذلك لتخفيض الطاقة، استهالك

استهالك الطاقة لشركة دانون من سنة والشكل املوايل يوضح . السوق يف جمال الطاقة وحتركات

 2016اىل سنة  2000

  2016- 2000استهالك الطاقة في العملية االنتاجية لشركة دانون منذ سنة ): 11-3(شكل رقم

  

Source : Annuel Financial Report of DANONE, Registration Document “welcome to the 

alimentation revolution”, 2016, p180. 

أن استهالك الطاقة لشركة دانون يف اخنفاض مستمر منذ سنة ) 11- 3(يتضح من الشكل رقم     

كيلوواط بنسبة   134,9اىل  2016كيلوواط ليصل سنة   275حيث قّدر خالهلا استهالك الطاقة بـ  2000

اتباعها  وقد استطاعت دانون حتقيق الفعالية يف استهالك الطاقة من خالل. 2015مقارنة بـ  % 4,9اخنفاض 

  :1االجرائني التاليني

حتسني انتاج الطاقة يف املصانع من خالل تثبيت التوليد املشرتك النتاج الكهرباء والتدفئة من مصدر  - 

 طاقة واحد؛

                                                           
 (Sustainable Protection and Resources managING), 
1Annuel Financial Report of DANONE, Op,Cit, P.180 
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 .حتسني استخدام الطاقة واالعتماد على الطاقات املتجددة - 

من بني املشاريع املهمة لشركة دانون يف جمال التسويق املستدام واليت تعترب أحد أهم األساليب لتثمني   

بتوقيع عقد شراكة مع  Volvicو  Evian؛ حيث قامت الشركة من خالل عالمتها B2Pالنفايات مشروع 

 (PET)املياه  ، اهلدف من هذه الشراكة هو تطوير استخدام عبوات2008لألقالم سنة   Pilotشركة 

؛ حيث عبوة مياه سعة B2P ( Bottle-to-Pen)واعادة تدويرها من أجل انتاج أقالم واليت أطلق عليها 

1,5 (pet)  أقالم  4تستخدم إلنتاجB2P . عبوة اليت سامهت يف  000 670مت تدوير  2013فإىل غاية

 CO2من انبعاثات  %40إضافة اىل ذلك استطاعت الشركة ختفيض  1.ماليني من األقالم 3انتاج 

  .2012- 2008سنويا بني سنيت  PETطن من البالستيك  4000واالقتصاد يف 

  السياسة التسويقية للشركة 2-2

نوع وبامكا�ا تلبية حاجات  130تتميز منتجات شركة دانون جبود�ا وتنوعها حيث أن الشركة تنتج   

مراقبة صحية خالل تصنيعه اضافة اىل مراقبة جودة  20العديد من املستهلكني، حيث كل منتوج جتري عليه 

املواد األولية وآالت التصنيع وشروط عملية التوزيع ومراعاة مجيع املعايري البيئية، هذا ما جعل منتجا�ا مستدامة 

  :ورائدة عامليا، والشكل املوايل يوضح حجم مبيعات كل منتوج من منتجات الشركة

  2016منتوج من منتجات شركة دانون خالل سنة مبيعات كل ): 12-3(شكل رقم 

  
Source : Economic and social report. Danone. [En ligne]. 2016. Disponible sur:                 

< http://www.danone.com/en/for-all/sustainability/2016annualreport/#slide-30>. (consulté 

le 02-02-2017). p94. 

                                                           
1 PILOT. [En ligne]. Disponible sur : < http://www.pilot-b2p.fr/partenaire>, consulter le 07-11-2017 
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مبيعات شركة دانون يف مجيع منتجا�ا، حيث تعترب الشركة رائدة عامليا يف ) 12- 3(يبني الشكل رقم     

من امجايل مبيعات الشركة  %49ركة حيث متثل منتجات األلبان الطازجة اليت تعترب أهم منتوج بالنسبة للش

مليون أورو واليت حتتل الشركة  474 4بقيمة  %21مليون أورو، تليها منتجات املياه بنسبة  736 10بقيمة 

مليون أورو، أما التغذية  017 5بقيمة  %23من خالهلا املرتبة الثانية عامليا، كما متثل تغذية األطفال نسبة 

 618 1من امجايل املبيعات وبقيمة  %7الطبية فالشركة حتتل من خالهلا املرتبة األوىل يف أوروبا ومتثل نسبة 

  .مليون أورو

فشركة دانون من خالل هذه املنتجات استطاعت أن تغزو العديد من األسواق العاملية وحتقيق نسبة   

  : يوضح األسواق املهمة لشركة دانونمبيعات جّيدة والشكل املوايل 

  العشر األسواق األولى لمنتجات شركة دانون):13-3(شكل رقم 

  

Source : Economic and social report, Op, Cit., consulté le 05-02-2017 

أن منتجات شركة دانون تصل للعديد من البلدان، حيث تعترب ) 13- 3(يتضح من الشكل رقم 

فوصوهلا هلذه النسب  ،%7والصني بـ  %10تليها فرنسا بـ  %11الواليات املتحدة أكرب سوق ملنتجا�ا بنسبة 

يعين أن منتجات الشركة تليب حاجات ورغبات زبائن هذه البلدان بشكل جّيد ما جعل الشركة تبقى الرائدة 

  :والشكل املوايل يوضح ذلكوسعيها الدائم لتوسيع نطاق أسواقها الدولية بيعات جّيدة وحتقق م

 

 

 

 



   التسویق المستدام كمدخل لتحسین سلوك المؤسسة وفق التنمیة المستدامة

  2016حجم المبيعات لشركة دانون لسنة 

  

Source : Annuel Financial Report of DANONE

أن مبيعات شركة دانون يف دول أسيا، أمريكا اجلنوبية، افريقيا والشرق 

مليون  571 8من املبيعات االمجالية للشركة، تليها دول أوروبا بـ 

  .%20بـ مليون أورو بنسبة 

تبين الشركة للتوجه البيئي والتسويق املستدام يف اسرتاتيجيتها ساعدها على تقدمي منتجات ذات 

جودة، صحّية وصديقة للبيئة والذي جعلها حتقق العديد من املزايا كتنمية احلصة السوقية ورياد�ا يف العديد 

وتقليل النفايات الناجتة عن ) BIO(من األسواق وتوليد قيمة هلا ولزبائنها من خالل تقدمي منتجات طبيعية 

  .، فالشركة تسعى لرتسيخ الصورة الذهنية اجلّيدة عنها لدى زبائنها
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حجم المبيعات لشركة دانون لسنة ): 14-3(شكل رقم 

: Annuel Financial Report of DANONE, Op, Cit., p180. 

أن مبيعات شركة دانون يف دول أسيا، أمريكا اجلنوبية، افريقيا والشرق ) 14-3(يتضح من الشكل رقم 

من املبيعات االمجالية للشركة، تليها دول أوروبا بـ  %41مليون أورو بنسبة  887 8

بـ مليون أورو بنسبة 486 4مث احتاد الدول املستقلة ومشال أمريكا  %

تبين الشركة للتوجه البيئي والتسويق املستدام يف اسرتاتيجيتها ساعدها على تقدمي منتجات ذات 

جودة، صحّية وصديقة للبيئة والذي جعلها حتقق العديد من املزايا كتنمية احلصة السوقية ورياد�ا يف العديد 

من األسواق وتوليد قيمة هلا ولزبائنها من خالل تقدمي منتجات طبيعية 

، فالشركة تسعى لرتسيخ الصورة الذهنية اجلّيدة عنها لدى زبائنهاB2Pمنتجا�ا كمشروع 

 
       : ثالثالفصل ال

 

  

يتضح من الشكل رقم 

887األوسط بلغت 

%39أورو بنسبة 

تبين الشركة للتوجه البيئي والتسويق املستدام يف اسرتاتيجيتها ساعدها على تقدمي منتجات ذات ان 

جودة، صحّية وصديقة للبيئة والذي جعلها حتقق العديد من املزايا كتنمية احلصة السوقية ورياد�ا يف العديد 

من األسواق وتوليد قيمة هلا ولزبائنها من خالل تقدمي منتجات طبيعية 

منتجا�ا كمشروع 
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  خالصة الفصل

 على جيب اليت الرئيسية األولويات من أصبح املستدام التسويقأن بناء على ماسبق ميكن القول، 

 جناحها على املدى بعيد رثأ من له ملا وذلك املستدامة، التنمية وفق سلوكها حسنيلت إعتمادها املؤسسات

 البيئة حتسني يف سهامهاإ مبقدار ا�تمع يف وقبوهلا جناحها درجة تقاس اليوم املؤسسات أصبحت فقد .ومتيزها

  .الزبائن ورغبات حاجات مع ومتوافقة للبيئة صديقة منتجات وتقدمي عليها واحملافظة

إعادة هيكلة عمليا�ا اإلنتاجية يسمح هلا ب من شأنه أنملستدام من قبل املؤسسات بين التسويق اتإن 

، دثها من جراء عمليا�اوالتسويقية وااللتزام باملواصفات البيئية للتقليص من عمليات التلوث البيئي اليت حت

قد  كما. البيئة وأقل تكلفةفضال عن قيامها بعملية تدوير نفايا�ا والبحث عن مواد بديلة أكثر توافقا مع 

خيلق هلا فرص سوقية جديدة، و ويتيح ا�ال أمامها لتجنب املنافسة التقليدية ميزة تنافسية بتحقيق ا هليسمح 

البيئي يف  وهذا ما جعل بالعديد من املؤسسات تلجأ إلضفاء البعد .مكاسب وإيرادات أعلىحتقيق  بالتايل

كشركة فورد ودانون اللتان تعتربان من بني املؤسسات األكثر   املزايا السابقة،اسرتاتيجيا�ا التسويقية لتحقيق 

توجها للمشاركة يف محاية البيئة وأكثر إدراكا ووعيا ملدى أمهية احلفاظ عليها يف أعماهلم مقارنة باملؤسسات 

ومن أجل ؤسسات بعض امل إال أن .املنافسة حيث أصبح ميثل التوجه البيئي هلما فرصة سوقية جيب إقتناصها

من خالل سياستها غري مسؤول وغري أخالقي  سلوكأصبحت تنتهج اإلستفادة من مزايا التوجه البيئي 

نها للحفاظ على لة اليت ُتظهر من خالهلا للمستهلكني أ�ا مسؤولة اجتماعيا وبيئيا يف حماولة ماالتصالية املظلّ 

هلكني جبعلهم يشككون يف املبادرات البيئية اليت تقوم سلبا على املستوهذا ما أصبح يؤثر  أسواقها وتوسيعها

  .�ا باقي املؤسسات

    

  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 
 

  
   االطار المنھجي للدراسة المیدانیة
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  تمهــيد

، حناول من خالل للموضوع من خالل الفصول الثالثة السابقةبعدما مت استعراض اجلانب النظري     

يعترب هذا ، حيث الصناعات الغذائيةواملتمثل يف قطاع  امليدانيةدراسة القطاع هذا الفصل التطرق أوال إىل 

نظرا ألمهيته واخلصائص اليت يتميز �ا مقارنة بباقي الفروع االقتصادية ، القطاع من القطاعات املهمة يف أي بلد

األخرى؛ فهو يلعب الدور األساسي يف توفري خمتلف املنتجات الغذائية واليت من خالهلا تكمن قدرة الدولة 

 االنتاجية هلذا القطاع يف اجلزائرأهم الفروع دراسة فصل من خالل ال حيث سيتم. على حتقيق أمنها الغذائي

مث دراسة مؤسسات هذا القطاع يف والية سطيف ملعرفة توجهها  .اىل خمتلف الصعوبات اليت تواجهه مع التطرق

  م اجتاه التسويق املستداماالع

   :التاليةمباحث  الثالثمن خالل  امليدانيةاإلطار املنهجي للدراسة  هذا الفصلهلذا يتناول     

  

  في الجزائـر صناعات الغذائيةالقطاع : المبحث األول

   أهمية قطاع الصناعات الغذائية وبنية القطاع في والية سطيف :المبحث الثاني

  اإلطار المنهجي لمؤسسات الصناعات الغذائية محل الدراسة: المبحث الثالث
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  الجزائرقطاع الصناعات الغذائية في : المبحث األول

 وأساسياً  حيوياً  موقعاً  تليعترب قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات االقتصادية يف أي بلد وحي

 القيم توليد ويف الغذاء من الذايت االكتفاء معدالت زيادة يف الفعال لدوره نظراً  التحويلية، الصناعات قطاع يف

  .معاً  والصناعة الزراعة لقطاع احليوي للربط باإلضافة الصناعية، العمليات خالل من املضافة

لذا فإن هذا املبحث سيتناول قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر من خالل ثالث مطالب أساسية،     

حيث سيتم التطرق يف املطلب األول إىل مالمح هذا القطاع يف اجلزائر، ويف املطلب الثاين سيتم التطّرق إىل 

 ت ومعوقاتصعوبافيتناول أما املطلب الثالث  ،لدعم الصناعات الغذائية التنوع لالقتصاد يف اجلزائر برنامج

  .يف اجلزائر القطاعهذا 

  مالمح قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر: المطلب األول

 أحد أمهيته كونه وتأيت اجلزائري االقتصاد يف املهمة القطاعات من الغذائية الصناعات قطاع يعترب

 والدخل احمللي زيادة اإلنتاج يف مباشرة تساهم بدورها اليت التحويلية الصناعات لقطاع األساسية الفروع

 قطاع العاملة يف ؤسساتبلغ عدد امل. والصناعي الزراعي القطاعني بني وصل حلقة أنه كما القومي،

إال أن معظمها مؤسسات صغرية ومتوسطة ويشكل القطاع اخلاص ما  ،مؤسسة 000 17 الصناعات الغذائية

مليار دوالر سنويا،  3حبوايل أي من القيمة املضافة  % 45- 40بـ لقطاع يف املتوسط ويساهم ا ،1%95نسبته 

 يفكما يقدر عدد العمالة .وتعد احلبوب واحلليب واملياه واملشروبات غري الكحولية من الفروع اهلامة يف القطاع

ومن أهم الفروع . 2من إمجايل عدد العمالة يف القطاع الصناعي %40عامال بنسبة  000 150 هذا القطاع

  :ملمثلة لقطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر مايلياالنتاجية ا

  فرع الحبوب: أوال

ويعترب فرع احلبوب من بني الفروع  تعترب اجلزائر من بني الدول األكثر استهالكا للحبوب يف العامل، 

 فقد...) ، العجائناخلبز، السميد( املواطن  اليت تكتسي أمهية كربى نظرا لالستهالك القوي للحبوب من قبل

وحتتل  .سنويا للفرد الواحد كيلوغرام من احلبوب  200أكثر من ب املواطن اجلزائري استهالكمت تقييم متوسط 

املؤسسات التحويلية للحبوب مكانة رائدة يف فرع قطاع الصناعات الغذائية، حيث تقوم بعمليات التحويل 

                                                           
1 Halim Recham. Le Marché des Industries Alimentaires en Algérie. Agroligne. 2015, Novembre, N°97, 
p3. 
2Forum des Chefs d'entreprise (FCE), Étude Sur La Sécurité Alimentaire, 2016, juillet, p4.  
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، وهي ممثلة من طرف )قمح لّني وصلب(مليون قنطار من احلبوب كمتوسط  60األوىل والثانية ملا يفوق 

مطحنة مت  21نة منها مطح 80فروع جهوية لشركة الرياض تشمل حوايل  5القطاع العمومي من طرف 

 2005مؤسسة يف  253؛ وقد ارتفع عدد املؤسسات اليت تقوم بعملية التحويل األوىل من 2006خوصصتها يف 

، أما عملية التحويل الثاين اليت يسيطر 2008وحدة يف سنة  351من السوق احمللي اىل  %80تسيطر على 

ذائية السيما شركة سيم وعمر بن عمر وفرع صناعة عليها القطاع اخلاص فتتم عرب وحدات انتاج العجائن الغ

  1.البسكويت اليت تشهد منافسة قوية من طرف املنتجات املستوردة

مليون طن 1مليون طن قمح صلب،  2,5(مليون طن  5حبوايل يقدر االنتاج احمللي من احلبوب إن 

يبقى االنتاج احمللي إال أنه من حجم الطلب،  %30ال يغطي سوى  والذي) عريمليون طن ش 1,5قمح لني، 

قّدرت الواردات و  من احتياجات الصناعة،  %70- %60الذي يغطي من   من القمح الصلب أكرب من املستورد

 5- 4مليون طن من الذرة موجهة للتغذية احليوانية،  3(مليون طن باختالف كل سنة  11اىل  8من احلبوب بـ 

ونظرا الخنفاض  )موجه النتاج الفرينة املوجهة لصناعة اخلبزمليون طن من القمح اللني مستورد من فرنسا و 

االنتاج احمللي من القمح اللني والذي يقدر مبليون طن فإنه يتم االعتماد على القمح اللني املستورد من اجل 

إال أن اهلدف الذي جيب ان يسطّر يف انتاج هذه  ،2صناعة اخلبز واليت تعترب مادة أساسية يف ا�تمع اجلزائري

خاصة وأن معظم كمية القمح الّلني  هذه املادة انتاجنتاج امنا ترشيد، تطوير وتنويع املادة ليس زيادة اال

خبزة  3600حيث قّدر متوسط انتاج مادة اخلبز بـ . مع غياب االستهالك الرشيد من قبل املواطن مستوردة

، )مليون شخص يوميا 50تغطية حاجة (مليون خبزة يوميا  70بز التقليدية أي ما يعادل يوميا من قبل املخا

ومن بني املشاريع املهمة يف صناعة هذه املادة املشروع املشرتك بني مؤسسة الرياض وشركة عمر بن عمر 

  . 3خبزة يوميا 500 000املتمثل يف املخبزة الصناعية  بقدرة انتاج 

مليار  1.7ما يعادل  2014و 2010 تطورا بسيطا حيث خصصت الدولة بنيوقد شهد انتاج احلبوب 

الدعم املوجه للقطاع الزراعي من هذا  مكنحيث دوالر لدعم االستثمارات املربجمة يف إطار السياسة الفالحية 

ماليني طن يف الفرتة من  5إىل  2008-2005ماليني طن يف الفرتة  3رفع متوسط اإلنتاج السنوي للحبوب من 

 987.005هكتار إىل  512.740من  2011و 2001توسع املساحات املسقية بني  ، إضافة اىل2015- 2009

                                                           
 .آثار وانعكاسات اتفاق تحرير تجارة السلع الزراعية على الصناعات الزراعية الغذائية الصغيرة والمتوسطة في الجزئر .لطرش ذهبية 1

  .122، ص2015 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،: سطيف.االقتصادية دكتوراه علوم يف العلوم. دكتوراهأطروحة 
2 Halim Recham. Op, Cit., p11 
3 Loc.cit. 
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؛ لكن بالرغم من هذا التطور يف االنتاج إال أ�ا تبقى عاجزة عن حتقيق األمن الغذائي يف هذه املادة 

واجلدول املوايل يوضح واردات وصادرات اجلزائر من القمح 

 2015-2008صادرات وواردات الجزائر للحبوب خالل الفترة 

  مليون دوالر:القيمة -ألف طن:الكمية: الوحدة

2014  2015  

0.03  3.14  

0.03  0.88  

12430.53  13824.26  

3167.98  3523.76  

21.65 21.39 

 2016، 36، ا�لدالزراعية العربية الكتاب السنوي لالحصاءات

قيمة صادرات وورادات اجلزائر  الفجوة الكبرية بني

  2015-2008صادرات وواردات الجزائر للحبوب بالقيمة خالل الفترة 

  

1 Forum des Chefs d'entreprise. Op, Cit., p5.

2008-2012

3,96

3073,27

2015-2008صادرات وواردات الجزائر للحبوب خالل الفترة 

مليون دوالر :الوحدة
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؛ لكن بالرغم من هذا التطور يف االنتاج إال أ�ا تبقى عاجزة عن حتقيق األمن الغذائي يف هذه املادة 

واجلدول املوايل يوضح واردات وصادرات اجلزائر من القمح  .%70وبقاء ارتباطها باألسواق اخلارجية بنسبة 

2008 -2015  

صادرات وواردات الجزائر للحبوب خالل الفترة : )1-4(جدول رقم 

2008-2012  2013  

  0.39  8.18  الكمية

  0.75  3.96  القيمة

  7501.93  9151.34  الكمية

  2531.56  3073.27  القيمة

 - 30.83  نسبة االكتفاء الذايت

الكتاب السنوي لالحصاءات .املنظمة العربية للتنمية الزراعية: من إعداد الطالبة باإلعتماد على

.  

الفجوة الكبرية بني من خالل معطيات اجلدول أعاله ميكن توضيح

  :للحبوب بالقيمة من خالل الشكل التايل

صادرات وواردات الجزائر للحبوب بالقيمة خالل الفترة  ):1-4(شكل رقم 

  من إعداد الطالبة 

                                         
Op, Cit., p5. 

2013 2014 2015

0,75 0,03 0,88

2531,56

3167,98
3523,76

صادرات وواردات الجزائر للحبوب خالل الفترة 

الصادرات الواردات

  
                                                                                   : رابعالفصل ال  
 

  

؛ لكن بالرغم من هذا التطور يف االنتاج إال أ�ا تبقى عاجزة عن حتقيق األمن الغذائي يف هذه املادة 1هكتار

وبقاء ارتباطها باألسواق اخلارجية بنسبة 

2008خالل الفرتة 

جدول رقم 

  

الكمية  الصادرات

القيمة

الكمية  الواردات

القيمة

نسبة االكتفاء الذايت

من إعداد الطالبة باإلعتماد على  :المصدر

.214-133ص  ص

من خالل معطيات اجلدول أعاله ميكن توضيح

للحبوب بالقيمة من خالل الشكل التايل

شكل رقم 

من إعداد الطالبة  :املصدر
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ارتفاع الواردات بشكل مستمر، حيث ارتفعت من ) 1- 4(رقم  خالل الشكل واجلدوليتضح من   

 13,8بكمية مليار دوالر  3,523اىل   2012- 2008خالل الفرتة مليون طن  9,1بكمية مليار دوالر  3,073

مستمر، هذا ما يُبقي اجلزائر يف حني يبقى حجم الصادرات جّد حمدود ويف تذبذب  .2015مليون طن سنة 

 21.39%مرتبطة بشكل كبري باألسواق الدولية حيث بلغت نسبة حتقيقها لالكتفاء الذايت يف مادة القمح فقط 

يرجع اخنفاض و من فاتورة استرياد املواد الغذائية وحتتل املرتبة األوىل،  %40حوايل  متثلاحلبوب ف. 2015سنة 

 ضعف مردودية اهلكتار واخنفاض معدل استغالل األراضي الفالحيةالعديد من األسباب ك انتاج احلبوب إىل

  ...والتغريات املناخية

 فرع الحليب ومشتقاته: ثانيا

لرت  140تعترب اجلزائر أكثر دولة استهالكا للحليب يف املغرب العريب مع متوسط استهالك قّدر حبوايل   

من مليار لرت تأيت من االسترياد؛ ما جيعلها  3مليار لرت حليب منها  5,5ب للفرد سنويا، بامجايل استهالك قّدر 

مليار لرت سنويا  3,4فاالنتاج احمللي من احلليب قّدر حبوايل . لبودرة احلليب يف العامل استريادا البلدان األكثر

مليار لرت حليب  0,06مليار لرت حليب ماعز و  0,3مليار لرت حليب نعجة،  0,5مليار لرت حليب بقر،  2,4(

إال أن هذا القطاع يشهد منوا معتربا مقارنة بالسنوات . من احتياجات القطاع %30 إال الذي يغطي) ابل

وأكثر من ) Groupe Giplait(مؤسسة تابعة للقطاع العام  15السابقة حيث بلغ عدد مؤسسات هذا الفرع 

  :2أما الفروع األساسية هلذه الصناعة تتمثل يف ؛1مؤسسة تابعة للقطاع اخلاص 100

  الحليب المبستر(Lait Pasteurisé en Sachets) :1,5 قّدر حجم استهالك حليب األكياس بـ 

من هذا احلليب من البودرة املدعمة من قبل الديوان  %70يتم انتاج  مليار لرت حليب سنويا، حيث

من  %60على حوايل  GIPLAITحيث تسيطر جمموعة  ،ONIL الوطين املهين للحليب  ومشتقاته

االنتاج، على الرغم من ان هناك العديد من منتجي احلليب اخلواص إال أن انتاجهم حلليب األكياس 

 .منخفض بسبب اخنفاض هامش الربح

  الحليب المعقمUHT:  من سوق احلليب  10%شهد هذا النوع من احلليب منوا مرتفعا وميثل حوايل

على  Candia algerieمليون لرت سنويا، وتسيطر  150حيث قّدر حجم االستهالك حبوايل  السائل،

                                                           
1 Halim RECHAM, Op,Cit, p.12. 
2. Ibid, pp.13-14. 
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من السوق، أما بالنسبة حلليب البودرة سريع التحضري فقّدر حجم سوق هذا املنتوج ب  50%

 .طن سنويا 000 15أما حليب األطفال بـ   طن سنويا 000 40

 طن سنويا، حيث يشتمل االنتاج احمللي هلذا  000 100قّدر استهالك األجبان حبوايل  :األجبان

. )طن سنويا 8000 -000 7(، اجلنب الطازج )طن سنويا 000 90- 000 80(املنتوج على اجلنب الطري 

أما . طن سنويا من خمتلف األجبان من فرنسا، دمنارك، ايطاليا وبولونيا 000 9باملقابل تستورد اجلزائر 

طن سنويا، وأكرب منتجي هذا املنتوج  000 500فيقدر حجم االستهالك ب  بالنسبة للياغورت

مث احلضنة وترافل وبعض  25%، يليه دانون بنسبة 45%صومام الذي يعترب الرائد يف السوق بنسبة 

 . Giplaitمصانع جممع 

ومشتقا�ا وعلى الرغم من ذلك فهذا  ستهالك مادة احلليبخالل األرقام السابقة ارتفاع إيتضح من     

مرتبط بشكل كبري باألسواق الدولية، وفيمايلي  جعلهما  ه،غياب اسرتاتيجيات فّعالة لتطوير الفرع يشهد 

  :2015-2008ادة احلليب خالل الفرتة اجلزائر ملصادرات وورادات 

  2015- 2008خالل الفترة  صادرات وواردات مادة الحليب): 2-4(جدول رقم 

  مليون دوالر أمريكي:القيمة -ألف طن: الكمية: الوحدة

  2008-2012  2013  2014  2015  

  0.60  0.34  0.18  11.11  الكمية  الصادرات

  0.44  0.25  0.12  1.65  القيمة

  3373.15  3516.68  1983.95  2816.94  الكمية  الواردات

  1168.59  1769.97  920.95  1161.97  القيمة

 53.59 50.92 - 48.74  نسبة االكتفاء الذايت

 2016، 36، ا�لدالكتاب السنوي لالحصاءات الزراعية العربية .املنظمة العربية للتنمية الزراعيةمن إعداد  الطالبة باإلعتماد على  : املصدر

  .293-187ص  ص

ليب ورادات ملادة احلالصادرات و القيمة الفرق الكبري بني من خالل معطيات اجلدول أعاله ميكن توضيح 

  :بالقيمة من خالل الشكل املوايل
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  2015-2008بالقيمة خالل الفترة 

  

والشكل أعاله اإلرتفاع الكبري للواردات من احلليب 

يدل على أن هذا الفرع يعتمد بشكل كبري على األسواق الدولية لتحقيق االكتفاء، 

مليار دوالر مقارنة بالصادرات  1,16مليون طن بقيمة 

يب اىل اخنفضت واردات احلل 2016إال أنه خالل 

حسب وزارة التجارة يف فاتورة الواردات 

إال أنه يبقى أكثر من  .اخنفاض األسعار عند االسترياد

ومن اجل التقليص من استرياد هذا املنتوج املدعم وتعزيز 

لفائدة املربني واملتعاملني يف هذا القطاع برفع الدعم املوجه 

 فرعحبصول مهنيي و  2019حبلول  50%

حبوب (ة الزراعات الكربى احلليب على العقار الفالحي للتمكن من االستثمار يف انتاج احلليب واملنافسة لتنمي

يف هذا االطار اىل تعزيز انشاء املزارع العصرية املدجمة لرتبية االبقار احللوب وانتاج 

  2:العديد من املشاكل أمهها

: متاح على الرابط

https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/l< 

2008-2012

1,65

1161,97

2008-2015

مليون دوالر :الوحدة
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بالقيمة خالل الفترة  لمادة الحليبصادرات وواردات الجزائر : )4-2(

  من إعداد الطالبة

والشكل أعاله اإلرتفاع الكبري للواردات من احلليب  )2- 4(اجلدول رقم معطيات يتضح من خالل 

يدل على أن هذا الفرع يعتمد بشكل كبري على األسواق الدولية لتحقيق االكتفاء،  ما مقارنة بالصادرات،

مليون طن بقيمة  3,37 حجم 2015حيث بلغت كمية الواردات لسنة 

إال أنه خالل . مليون دوالر 0,44اليت تبقى قيمتها جّد ضعيفة اليت بلغت 

 18,66%مليون دوالر أي باخنفاض 
يف فاتورة الواردات  رتاجع يفسر هذا ال؛ و 1

اخنفاض األسعار عند االستريادوإىل  من بودرة احلليب وردةتستراجع الكميات امل

ومن اجل التقليص من استرياد هذا املنتوج املدعم وتعزيز  .من الطلب احمللي يغطى عن طريق االسترياد

لفائدة املربني واملتعاملني يف هذا القطاع برفع الدعم املوجه  دولةمت اختاذ اجراءات من طرف ال

50احلليب ب  بودرةجيع االستثمار لتخفيض واردات 

احلليب على العقار الفالحي للتمكن من االستثمار يف انتاج احلليب واملنافسة لتنمي

يف هذا االطار اىل تعزيز انشاء املزارع العصرية املدجمة لرتبية االبقار احللوب وانتاج  سعى الدولةت

العديد من املشاكل أمههايواجه يبقى  إال أن فرع احلليب. بوب واالعالف

                                         

متاح على الرابط ].على اخلط[ ،2016واردات احلليب خالل احصائيات التجارة اخلارجية، 

-l-durant-lait-de-importation-https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/l
-06-2017( 

 122.مرجع سابق، ص

2013 2014 2015

0,12 0,25 0,44

920,95

1769,97

1168,59

2008صادرات وواردات مادة الحليب خالل الفترة 

الصادرات الواردات

  
                                                                                   : رابعالفصل ال  
 

  

(شكل رقم 

من إعداد الطالبة: املصدر

يتضح من خالل     

مقارنة بالصادرات،

حيث بلغت كمية الواردات لسنة 

اليت تبقى قيمتها جّد ضعيفة اليت بلغت 

مليون دوالر أي باخنفاض  849,2

تراجع الكميات امل اىل

من الطلب احمللي يغطى عن طريق االسترياد 50%

مت اختاذ اجراءات من طرف ال احلليب، فرع

جيع االستثمار لتخفيض واردات للحليب وتش

احلليب على العقار الفالحي للتمكن من االستثمار يف انتاج احلليب واملنافسة لتنمي

ت، كما )وأعالف

بوب واالعالفاحل

                                                          
احصائيات التجارة اخلارجية،  .وزارة التجارة 1

 >2016-annee-
-12: تاريخ االطالع(
مرجع سابق، ص .لطرش ذهبية 2
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صعوبة ادماج احلليب الطازج احمللي يف حلقة االنتاج بسبب غياب التنظيم اجلّيد لشبكات جتميع  - 

 احلليب وربطها مبراكز االنتاج ووحدات التحويل؛

االرتباط الوثيق بالسوق الدولية لتموين السوق اجلزائري مبسحوق احلليب الذي شهدت أسعاره  - 

 على املستوى العاملي، اصافة اىل توجيه كميات كبرية منه اىل صنع احلليب ومشتقاته؛ارتفاعا كبريا 

نظرا  %50قلة املساحات اخلضراء وانعدامها يف أغلب املناطق ساهم يف اخنفاض منتوج احلليب بنسبة  - 

 لقلة مياه السقي وتقلص املساحات الرعوية وغياب االستغالل األمثل هلا؛

ارتفاع سعر املادة األولية هلا الضرورية لألبقار املتمثلة يف األعالف، وهو ما أّدى اىل عجز املريب يف  - 

  .العملية التجارية وضعف أرباحه

  فرع السكر : ثالثا

أمهية كبرية ومتنامية  تهاحتتل صناعو السّكر من املواد الغذائية اليت ال ميكن االستغناء عنها، مادة  عدت

حيث يضم جهاز إنتاج السكر مؤسسات من القطاعني العام واخلاص، فمؤسسات ، الوطين يف االقتصاد

وحدات للتصفية والتكرير، وخضعت  3، وتشمل ENASUCREالقطاع العام متثلها املؤسسة العمومية للسكر 

واجه اىل قانون استقاللية املؤسسات، لكنها بقيت ت 1988هذه املؤسسة كغريها من املؤسسات العمومية يف 

صعوبات مالية واقتصادية بسبب التبعية املفرطة يف التموين والتكنولوجيا وضعف استعمال طاقات االنتاج 

وعجز كبري يف جمال التنظيم وقدرات اإلدارة، إضافة اىل ضعف قدر�ا على املنافسة يف ظل االنفتاح التجاري 

طن من  000 297(التكرير فيها متواضعة وثابتة  إذ تظل قدرات 1لعدم قدر�ا على التكيف مع املعايري الدولية،

أما بالنسبة للقطاع اخلاص فقد ظل مهمشا اىل ). طن من السكر األبيض 000 267السكر املكرر إلنتاج 

، وهو ما مسح بربوز جممع 1993غاية التسعينات بعد صدور قانون النقد والقرض وقانون ترقية االستثمار يف 

ما تبقى من سوق السكر مقابل  %80على  طرفه حبيازتهمن ة حمتكر حاليا ة السكر صناعسيفيتال والذي تعترب 

الذي بدأ  cristal Unionمصنع السكر لشركة البل بالشراكة مع بعنابة و  Sorasucreمع برحال بوهران و �

مليون  198وبقيمة  ،2013مليون دوالر أمريكي يف  272بلغت صادرات سيفيتال من السكر  وقد. 2014سنة 

                                                           
 127.نفس املرجع، ص 1
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اخلاصة بالسكر موجهة إىل تونس و  ا�مع من صادرات %16أكثر من  كما ان. 2014دوالر أمريكي يف 

  1.إىل لبنان 9.3إىل سوريا و %  10.8إىل العراق و  13.5%

مليون طن  1,3-1,2حبوايل  االستهالك احملليو  ، كلغ سنويا  30 للسكر الفرد قّدر متوسط استهالك

اجلزائر من بني العشر الدول االوىل املستوردة للسكر  عتربوت .2)موجهة لصناعة املشروبات %15منها (سنويا 

يض السكر األب(السكر ومواده األولية بالتايل يتم استرياد  صب السكر غائبة متاما يف اجلزائريف العامل، فزراعة ق

تعترب الربازيل أكرب مصدر للسكر للجزائر حيث بالكامل، ) و مركز الالكتوزو قصب السكر  والسكر البين

يوضح صادرات وواردات اجلزائر من السكر خالل ) 3-4(، واجلدول رقم من احتياجا�ا %80حيث تغطي 

  :2015-2008الفرتة 

  2015-2008 صادرات وواردات الجزائر من السكر خالل الفترة: )3-4( جدول رقم

  مليون دوالر:القيمة -ألف طن:الكمية: الوحدة

  2008 -2012  2013  2014  2015  

  343.04  438.40 474.62  123.85  الكمية  الصادرات

  150.53  227.90 273.04  97.50  القيمة

  1782.17  1773.96 1415.04  1285.29  الكمية  الواردات

  717.49  859.75 730.89  747.68  القيمة

 2016، 36، ا�لدالكتاب السنوي لالحصاءات الزراعية العربية .للتنمية الزراعيةاملنظمة العربية من إعداد الطالبة باإلعتماد على  :المصدر

  .294-292ص  ص

من خالل معطيات اجلدول أعاله ميكن توضيح الفرق الكبري بني قيمة الصادرات والورادات ملادة السكر من 

  :خالل الشكل التايل

  

  

  

                                                           
متاح على الرابط  ].على اخلط. [الوطنية لرتقية التجارة اخلارجيةالوكالة  .وزارة التجارة 1

>52-39-08-14-03-2017-36/item/844-13-08-19-03-http://www.algex.dz/index.php/ar/2017 <

 .2017-06- 18اريخ االطالع ت
2 Halim RECHAM, Op,Cit. p.16. 
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  2015-2008بالقيمة خالل الفترة 

  

تذبذب يف كمية صادرات السكر إال أ�ا تبقى 

حيث بلغت خالل الفرتة  2015- 2008

 .مليون دوالر 717,49مليون طن بقيمة 

. مليون طن 03,2توردة إىل املس ةارتفعت الكمي

هذه املادة هذا االرتفاع ليس فقط إىل ارتفاع الكميات املستوردة بل كذلك لزيادة أسعار استرياد 

  .1إىل نقص العرض ملدة طويلة يف كل من الربازيل و اهلند وتايالند

 أمام فتحت أن بعد وذلك األخرية السنة

الذي  2000واليت تدعمت بدخول جممع سيفيتال يف سنة 

من  %59ألف طن سنويا جعلته حيتكر السوق حبصة تفوق 

امجايل حجم االنتاج الوطين، اضافة اىل ظهور وحدات انتاج أخرى كمجموعة عافية والبل اللتان تسيطران 

ألف  945إن الطاقة االنتاجية النتاج الزيوت تصل اىل 

من املادة اخلام الضرورية النتاجها من األسواق الدولية، وحيتكر جممع سيفيتال 

متاح على .2017- 07-10: ،  تاريخ االطالع

https://www.commerce.gov.dz/ar/statist .  

2008-2012

97,5

273

747,68

2015-2008صادرات وواردات الجزائر من السكر خالل الفترة 

مليون دوالر :الوحدة
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بالقيمة خالل الفترة  لمادة السكرصادرات وواردات الجزائر : )3

  من إعداد الطالبة

تذبذب يف كمية صادرات السكر إال أ�ا تبقى  )3-4(رقم والشكل يتضح من خالل اجلدول 

2008خالل الفرتة  امستمر  امنخفضة مقارنة بالواردات اليت شهدت ارتفاع

مليون طن بقيمة  1,7كمية   2015مليون طن لتصل سنة  1,2  كميتها

ارتفعت الكميو مليون دوالر  7,871إىل  2016كما استمرت يف اإلرتفاع سنة 

هذا االرتفاع ليس فقط إىل ارتفاع الكميات املستوردة بل كذلك لزيادة أسعار استرياد 

إىل نقص العرض ملدة طويلة يف كل من الربازيل و اهلند وتايالندو  

 فرع الزيوت

السنة العشرين خالل ملحوظا تطورا باجلزائر الزيوت انتاج

واليت تدعمت بدخول جممع سيفيتال يف سنة  الفرع هذا يف لالستثمار الفرص كل

ألف طن سنويا جعلته حيتكر السوق حبصة تفوق  550يشتغل بطاقة انتاجية للتصفية تصل اىل 

امجايل حجم االنتاج الوطين، اضافة اىل ظهور وحدات انتاج أخرى كمجموعة عافية والبل اللتان تسيطران 

إن الطاقة االنتاجية النتاج الزيوت تصل اىل . على التوايل %15و  %20على حصة سوقية تقدر بـ 

من املادة اخلام الضرورية النتاجها من األسواق الدولية، وحيتكر جممع سيفيتال  %95طن سنويا ويتم توفري 

                                         
،  تاريخ االطالع2016ية، احصائيات التجارة اخلارجية، فاتورة واردات السكر خالل سنة 

-l-durant-sucre-de-importation-d-iques/facturehttps://www.commerce.gov.dz/ar/statist

2013 2014 2015

273,04 227,9
150,53

730,89

859,75

717,49

صادرات وواردات الجزائر من السكر خالل الفترة 

الصادرات الواردات

  
                                                                                   : رابعالفصل ال  
 

  

3-4(شكل رقم 

من إعداد الطالبة: املصدر

يتضح من خالل اجلدول 

منخفضة مقارنة بالواردات اليت شهدت ارتفاع

كميتها  2012- 2008

كما استمرت يف اإلرتفاع سنة 

هذا االرتفاع ليس فقط إىل ارتفاع الكميات املستوردة بل كذلك لزيادة أسعار استرياد سبب ويعود 

 من طرف اجلزائر

فرع الزيوت: رابعا

انتاج شهد

كل اخلاص القطاع

يشتغل بطاقة انتاجية للتصفية تصل اىل 

امجايل حجم االنتاج الوطين، اضافة اىل ظهور وحدات انتاج أخرى كمجموعة عافية والبل اللتان تسيطران 

على حصة سوقية تقدر بـ 

طن سنويا ويتم توفري 

                                                          
ية، احصائيات التجارة اخلارجية، فاتورة واردات السكر خالل سنة وزارة التجارة اخلارج 1

-annee-2016:الرابط
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يف  %52ـ ب 2010أكرب نسبة منها إذ يعد أكرب مستورد للبذور الزيتية واملواد اخلام حيث قّدرت حصته سنة 

فعلى الرغم . 1ألف طن سنويا 435، وذلك �دف تغطية الطلب احمللي على الزيت املقّدر باملتوسط 

من الطلب املتزايد على هذه املادة إال أن الدولة مل تستطع حتقيق االكتفاء الذايت فيها ما جيعلها دائما تلجأ 

ضح صادرات وورادات اجلزائر من الزيوت خالل الفرتة 

  2015-2008صادرات وواردات الجزائر من الزيوت خالل الفترة 

  مليون دوالر:القيمة -ألف طن:الكمية: الوحدة

2014  2015  

0.15  0.87  

0.26  1.04  

778.64  802.26  

617.78  612.57  

 2016، 36، ا�لدالكتاب السنوي لالحصاءات الزراعية العربية

من خالل معطيات اجلدول أعاله ميكن توضيح الفجوة الكبرية بني قيمة الصادرات والورادات من الزيوت 

  2015-2008بالقيمة خالل الفترة 

  
2008-2012

7,4

806,52

2015-2008صادرات وواردات الجزائر من الزيوت خالل الفترة 

مليون دوالر :الوحدة
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أكرب نسبة منها إذ يعد أكرب مستورد للبذور الزيتية واملواد اخلام حيث قّدرت حصته سنة 

، وذلك �دف تغطية الطلب احمللي على الزيت املقّدر باملتوسط 

من الطلب املتزايد على هذه املادة إال أن الدولة مل تستطع حتقيق االكتفاء الذايت فيها ما جيعلها دائما تلجأ 

ضح صادرات وورادات اجلزائر من الزيوت خالل الفرتة يو  )4-4(للسوق الدولية لتغطية العجز واجلدول رقم 

  

صادرات وواردات الجزائر من الزيوت خالل الفترة ): 4-4(جدول رقم 

2008-2012  2013  

  0.31  8.56  الكمية

  0.62  7.40  القيمة

  610.52  662.98  الكمية

  658.56  806.52  القيمة

الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعية العربية .املنظمة العربية للتنمية الزراعيةعلى  الطالبة باإلعتماد

.  

من خالل معطيات اجلدول أعاله ميكن توضيح الفجوة الكبرية بني قيمة الصادرات والورادات من الزيوت 

  :بالقيمة من خالل الشكل التايل

بالقيمة خالل الفترة  لمادة الزيوتصادرات وواردات الجزائر ): 4

  من إعداد الطالبة

                                         

 .123مرجع سابق، ص

2013 2014 2015

0,62 0,26 1,04

658,56 617,78 612,57

صادرات وواردات الجزائر من الزيوت خالل الفترة 

الصادرات الواردات

  
                                                                                   : رابعالفصل ال  
 

  

أكرب نسبة منها إذ يعد أكرب مستورد للبذور الزيتية واملواد اخلام حيث قّدرت حصته سنة 

، وذلك �دف تغطية الطلب احمللي على الزيت املقّدر باملتوسط 2011سنة 

من الطلب املتزايد على هذه املادة إال أن الدولة مل تستطع حتقيق االكتفاء الذايت فيها ما جيعلها دائما تلجأ 

للسوق الدولية لتغطية العجز واجلدول رقم 

2008 -2015:  

جدول رقم 

  

الكمية  الصادرات

القيمة

الكمية  الواردات

القيمة

الطالبة باإلعتماد ادمن إعد :المصدر

.230-152ص  ص

من خالل معطيات اجلدول أعاله ميكن توضيح الفجوة الكبرية بني قيمة الصادرات والورادات من الزيوت 

بالقيمة من خالل الشكل التايل

4- 4(شكل رقم 

من إعداد الطالبة: املصدر

                                                          
مرجع سابق، ص. لطرش ذهبية 1
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قيمة الصادرات منخفضة جّدا مقارنة بالواردات حيث بلغت ) 4-4( رقم يتضح من خالل الشكل    

مليون  612,57مليون دوالر أمريكي مقارنة بالواردات اليت بلغت قيمتها يف نفس السنة  2015قيمتها سنة 

أن الواردات من الزيوت هي يف ارتفاع  حظ من خالل الشكلألف طن، فاملال 802,26دوالر بكمية تقّدر بـ 

  .يعتمد بشكل كبري على األسواق الدوليةكذلك ما يدل على أن هذا الفرع   2015- 2008الفرتة  مستمر خالل

  فرع المشروبات : خامسا

ذلك لزيادة الطلب يف اجلزائر و تعد صناعة املشروبات الغازية من الصناعات ذات الطابع املتنامي 

والتعبئة، وذلك لتلبية احتياجات السوق، أضف عليها، مما أّدى اىل حدوث تغيريات رئيسية يف طريقة االنتاج 

قدر حيث ت. اىل ذلك املكاسب املادية اليت أصبحت السمة الرئيسية القتصاديات السوق يف عصرنا احلايل

مؤسسة  30مؤسسة وهي تقريبا تابعة للقطاع اخلاص ، اال أنه توجد  700عدد املؤسسات يف هذا الفرع بـ 

حجم االستهالك االمجايل  من السوق، وقد قّدر %85ليت تسيطر على ال وامهمة ورائدة يف هذا ا�

من االنتاج االمجايل يف قطاع  %14فاملشروبات متثل . 2011مليار لرت سنة  2,4للمشروبات واملياه حبوايل 

 215 ـرقم اعمال هذا الفرع ب APABالصناعات الغذائية، حيث قدرت مجعية املنتجني اجلزائريني للمشروبات 

 %1عصائر و %19من امجايل سوق املشروبات، مقابل  %81متثل  فاملشروبات الغازية، 2011مليار دينار سنة 

  .1عصري فاكهة طبيعي

 50أما بالنسبة للمياه املعدنية فقد شهد هذا الفرع تطورا ملحوظا منذ عشر سنوات فهناك تقريبا 

  -Neslé - lala khedidja (cevital)- Saida (groupe yaici) :منتج اال أنه مسيطر من قبل بعض العالمات

batna (groupe attia)- benharoun et Mouzaia (groupe sim). 2  

يف اجلزائر قدرته على تغطية السوق احمللي دون اللجوء اىل  واملياه من أهم خصائص فرع املشروبات

 %24اإلسترياد من األسواق اخلارجية إال أن مؤسساته تبقى غري قادرة على حتقيق االنتشار القطري، حيث 

وسعت شبكات توزيعها اىل  %13فقط من املؤسسات هلا قدرة على التواجد عرب خمتلف مناطق الوطن و 

من املؤسسات تكتفي بتوزيع منتجا�ا داخل اقليم والية نشاطها، إضافة اىل  %63هلا، يف حني املناطق ا�اورة 

  .3معانا�ا من منو املنافسة غري القانونية للقطاع غري الرمسي

                                                           
 APAB : Association des Producteurs Algériens des Boissons 
1 Halim RECHAM. Op,Cit. pp 14. 
2 Ibid. p15. 
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  فرع الخضر والفواكه: سادسا

وتعترب من أفضل  صناعات الغذائية،يعترب جتهيز اخلضر والفواكه من أهم الصناعات القائمة يف جمال ال

فبالنسبة لفرع اخلضر . احللول االقتصادية حلفظ االنتاج الزراعي وتسويقه واحلصول على عائد مادي مناسب

مليون طن سنويا إال أن تعليبها وجتهيزها فهو ضعيف ّجدا بسبب صعوبة حصول  5-4فإن اجلزائر تنتج من 

أما بالنسبة لتجهيز الفواكه  فهو . ن استمرار نشاطهما�هزّين على اخلضر بالكمية والنوعية واالنتظام لضما

زء منتظم منه منخفض جّدا بسبب حجم االنتاج الذي يعترب منخفض باستثناء املشمش الذي يوجه ج

لكن . 1لتمور اليت يعترب حجم انتاجها مهم حيث يتم االحتفاظ جبزء منها للتجهيزل لصناعة املرىب، اضافة

ت األخرية ظهرت مشاريع جديدة يف هذا الفرع كإنتاج لب الفاكهة لتصنيع جيب االشارة أنه يف السنوا

   .مركز الفواكه املستورد من اسبانيا والربازيل ، وذلك لتخفيض استريادBIOاملشروبات وعصري الفواكه الطبيعي 

فلسنوات طويلة اعتمدت اجلزائر على الواردات لتأمني االحتياجات من  املركزة أما بالنسبة للطماطم

الطماطم املركزة واليت كانت أساسا تستورد من الصني، إال أنه يف السنوات األخرية استطاعت اجلزائر تطوير 

طن يف  000 850ليصل اىل  2005طن يف سنة  000 500صناعة انتاج الطماطم املركزة حيث كان االنتاج 

 ، كما طورت اجلزائر صناعة الصلصات2طن 000 40 -000 30 ترتاوح بنيالواردات  ، وجعل2012 سنة

سوكا  - صومعة  -ازدهار -عمر بن عمر: وأهم منتجي املركز من اخلضر والفواكه هم. احلمراء

SOCA)الزيتون (–  صابريSABRI )وق بالنسبة للمرىب شركة صابري اليت تعترب الرائدة يف الس). املخلالت

 .BIFRUITبيفروي  - N’GAOUES نقاوس – SICAMسيكام  - تليها عمر بن عمر

  :من االسباب من بينها جلملة فرع اخلضر والفواكه ضعف االنتاج يفيرجع 

مليون طن من الفواكه  1,4ضعف االنتاج من اخلضر والفواكه حيث يقدر انتاج احلمضيات مبليون طن،  - 

 ؛3مليون طن خضر 6مليون طن بطاطا،  5-4مليون طن من التمور،  0,8املومسية، 

النوعية الالزمة ه واملصنعني للحصول على الكميات بغياب عالقة تعاقدية بني منتجي اخلضر والفواك - 

 للتصنيع؛

 ؛ضاربةانتشار امل - 

 .غياب التنظيم يف هذا القطاع خاصة من ناحية جتهيزات التربيد، وحدات التعبئة والتغليف - 

                                                           
1  Halim RECHAM. Op,Cit.,p17 
2 Ibid, p16.  
3 Ibid, p17. 



  
   اإلطار المنھجي للدراسة المیدانیة                                                                                   : رابعالفصل ال  
 

170 
  

ن تطوير هذا القطاع يعتمد بدرجة كبرية على استثمار كبار منتجي اخلضر والفواكه يف بالتايل فإ

املعدات وهياكل التربيد ووحدات التعبئة والتغليف حلل خمتلف املشاكل يف هذا القطاع خاصة تلك املشاكل 

وج آخر حيتاج للخضر املتعلقة بتزويد املصانع باملواد األولية لصناعة الطماطم املركزة أو املرىب أو أي منت

  .والفواكه

  فرع اللحوم واألسماك: سابعا

يُهيَمن فرع اللحوم املصنعة من قبل بعض املنتجني الذين يعتمدون بشكل كبري على امدادا�م من 

على االنتاج احمللي نظرا لتوفره بالكمية والنوعية  تم االعتمادلدواجن فيل بالنسبةاللحوم املستوردة ا�مدة، أما 

  .%50نتظام، ويعترب جممع بالط الرائد يف السوق اجلزائرية يف تصنيع اللحوم املصنعة بنسبة واال

فيتميز بتذبذب كميته وقلتها ففي الوقت الذي وصل فيه متوسط نسبة  ،أما بالنسبة لإلنتاج السمكي

يف اجلزائر علما بأن   %5من السمك املصطاد يف العامل، فإن هذه النسبة مل تتجاوز  %80 ع اىلالسمك املصنّ 

ال تتعدى ) كلم  1200املقدر بـ (كمية السمك اليت يتم استخراجها سنويا من املياه للشريط الساحلي اجلزائري 

الذي  sardines de Colloإضافة اىل اخنفاض بعض األنواع من األمساك كـ . 1من الكمية القابلة للصيد 50%

  .نسبة ملصانع تعليب التونة فإ�ا تعتمد على التونة املستوردة ا�مّدةأّدى اىل غلق العديد من املصانع، أما بال

  لدعم الصناعات الغذائية Divecoبرنامج التنوع لالقتصاد في الجزائر :المطلب الثاني

حتاد اإليف إطار اتفاق الشراكة بني اجلزائر و  Diveco إلقتصاد يف اجلزائرليندرج برنامج دعم التنوع 

وإعادة صياغته يف  2008مت تطوير هذا الربنامج يف جوان مث  2005تنفيذه منذ سبتمرب  بدأ الذي، ورويباأل

حتاد اإلمن طرف  ةممول 17.5 حيثمليون أورو  20ف املايل هلذا الربنامج ب اليقدر الغ؛ 2010ديسمرب 

حة، السيما قطاعات الفالقتصاد اجلزائري، اإلن برنامج ديفيكو يهدف إىل دعم إسرتاتيجية تنوع ا. ورويباأل

كما   ،قتصادي سواء على مستوى السوق الوطنية أو التصديرداء االاألالصناعات الغذائية والسياحة، لتحسني 

تفادة بشكل أفضل من الفرص الناشئة لالسقتصاد اجلزائري لاليهدف إىل املسامهة يف خلق الظروف املواتية 

زمة لضمان استجابة املنتجات الل تطوير اهليئات التنظيمية الخالورويب من األحتاد اإلعن اتفاقية الشراكة مع 

  . وروبيةاألسواق ألواخلدمات اجلزائرية ملتطلبات ا

                                                           
 .89ص ،05العدد  ،ديسمرب، 2010 .جملة جديد اإلقتصاد. دور الصناعات الذائية في تحقيق األمن الغذائي .زبريي رابح 1
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 ،2012مارس  01يف اطار برنامج دعم التنوع لالقتصاد مت انشاء املركز التقين للصناعات الغذائية يف و 

يف  مؤسساتالفين للاهلدف من هذا املركز هو تعزيز القدرة التنافسية للصناعة احمللية من خالل توفري الدعم 

ساعدة الشركات يف جهود االبتكار من أجل حتسني غذائية، ويشتمل الدعم الفين على مقطاع الصناعات ال

ويتمحور برنامج  .1واللوائح الوطنية والدولية وامتثاهلا للمعايري جودة منتجا�ا، واتقان إدارات النظم اإلنتاجية

  :2دعم التنوع لالقتصاد يف اجلزائر يف اطار الصناعات الغذائية على أربعة حماور أساسية تتمثل يف

املؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار من خالل حتسني نظام  تعزيز قدرة وزارة الصناعة ووزارة - 

 ...)املعايري الدولية - جودة التكوين -تسيري املوارد البشرية( تقييم مشاريع الصناعات الغذائية -متابعة

ى املرافقة يف تنفيذ عمليات املركز التقين للصناعات الغذائية، تسليم املعدات املختربية، دراسة اجلدو  - 

 إلنشاء مركز  تقين خمصص للتعبئة والتغليف؛

تقوية مؤسسات الصناعات الغذائية من خالل تعزيز القدرات التسيريية وإنشاء احتاد الصناعات  - 

 الغذائية؛

تنفيذ أعمال مشرتكة بني وزاريت الزراعة والصناعة من خالل وضع اطار للتشاور والتنسيق بينهما  - 

سجم مع قوانني االحتاد االرويب، باالضافة اىل وضع اطار لوضع خمتلف النصوص القانونية تن

 .استشاري بني املؤسسات وممثلي الصناعات الغذائية يف اخلارج

إىل غاية  2005منذ توقيعه يف بصفة عامة على التجارة اخلارجية  هذا الربنامجآثار  إال أن تقييم

للصادرات اجلزائرية خارج احملروقات عكس الواردات القادمة من املنطقة األوروبية،  ضعيفاحتسنا أظهر ، 2015

، فإن جمموع الصادرات غري النفطية للجزائر حنو دول االحتاد لرتقية التجارة اخلارجيةوحسب الوكالة الوطنية 

 22الر مبعدل سنوي قدره مليار دو  220مليار دوالر بينما بلغ جمموع الواردات قرابة  14األورويب مل يتجاوز 

فعلى سبيل املثال، بلغت أما بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية فلم يكن هناك حتسنا ملحوظا . مليار دوالر

دوالر بينما تقدر احلصة اليت يرخص �ا االحتاد  11.500طنا بقيمة  24حنو  2015صادرات البطاطا يف 

من الواردات، أما عن زيت الزيتون اليت زادت قيمتها يف  فقط % 0.5آالف طن، أي ما ميثل  5األورويب بـ 

 1.000طن حلصة تقدر ب  35فبلغت صادرا�ا  2014دوالر يف  50.000دوالر مقابل  134.000إىل  2015

 2.000أما استهالك حصة العجائن الغذائية والكسكس احملددة عند  .باملائة فقط 3.5طن أي باستهالك يبلغ 

                                                           
1 Le Centre Technique des Industries Agroalimentaires (CTIAA), [En ligne]. Disponible sur : 
<http://www.ctiaa.dz/index.php/presentation/presentation-du-ctiaa>. (consulté le 27-07-2017)  
2 Halim RECHAM. Op,Cit., p10. 
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دوالر،  210.000دوالر و  9.000باملائة على التوايل لقيمة بلغت  12.5ملائة فحسب و با 0.44طن بقدر بـ 

وخارج احلصص تصدر اجلزائر إىل دول االحتاد األورويب السكر والتمور واملشروبات الغازية و حبوب اخلروب 

 .�ااصادر  تفوق مرتفعة الغذائية املنتجات من ئرااجلز  واردات يبقمما ي .1وزبدة الكاكاو

 صعوبات ومعوقات قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر: المطلب الثالث

والعقبات اليت ترهن تطوير هذه الصناعة  املشاكل من العديد اجلزائر يف الغذائية قطاع الصناعات يعاين

الدولة األكثر ضعفا يف جمال تغطية  تعترب اجلزائرفاليت تأيت من اخلارج،  غذائيةبقيت رهينة التبعية للمواد الاليت 

يف الفرتة من  %5الواردات بالنسبة للصادرات الغذائية يف منطقة مشال إفريقيا، حيث استقرت هذه النسبة عند 

 2015و 2011مستويات غري مسبوقة وتارخيية يف سنة الغذاء الواردات من حيث بلغت  ؛2014 و 1992

من  % 0,5أي ما متوسطه  دوالر 500000مل تتجاوز اليت صادرات المقابل دوالر مليار  10 لتتجاوز أكثر من

االستمرار يف اللجوء إىل السوق العاملية لتلبية احلاجيات الغذائية يرهن األمن الغذائي و  ،2امجايل الصادرات

  :مايليومن مجلة املشاكل اليت يعاين منها القطاع  ،الوطين ويرهن تطوير الصناعة الغذائية اجلزائرية

غياب التكامل والتنسيق بني خمتلف القطاعات الوزارية كالفالحة، التجارة، الصناعات الصغرية واملتوسطة  -

 ؛أثّر سلبا على النهوض �ذا القطاعالذي 

إال أن العالقة بني القطاعني يف اجلزائر جّد القطاع الفالحي، و  لغذائيةاقطاع الصناعات  االرتباط الكبري بني -

  .بذبا بفعل الظروف املناخيةوتذ لفالحي يعاين الكثري من املشاكلوأن القطاع اضعيفة خاصة 

 ؛املشاكل التقنية املتمثلة يف غياب حداثة املعدات، إضافة اىل املشاكل االدارية املتعلق بالتكوين أو باخلربة -

 كزا املر  بني التقين والتفاعل والتطوير العلمي البحثوالتطوير، ف العلمي البحث بني ما التنسيق غياب - 

 تالزمية جند إذ ،تقدمها يف هاما ايلعب دور  الغذائية الصناعات قطاع وبني اجلامعات يف املتخصصة البحثية

 بالبحث وتغذيته تدعيمه دون قائمة له تقوم ال أو أشين ال فالثاين التكنولوجيبداع واإل العلمي البحث من كل

 3.العلمي

                                                           
1 Algerie Presse Service.[ En ligne]. Disponible sur :< https://www.djazairess.com/aps/431656>. (consulté le 
29-07-2017) 
2 Forum des Chefs d'entreprise. Op, Cit., p7. 

كلية : بسكرة.دكتوراه علوم يف االقتصاد الصناعي .أطروحة دكتوراه. مساهمة الذكاء التنافسي في تحسين األداء الصناعي .فرحات مسرية 3

 .258، ص2016العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، 
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هذه النسبة تبقى بعيدة متاما عن ف ،من املواد األولية  من اخلارج %75 على قطاع الصناعة الغذائيةاعتماد  -

 ؛ مما جيعل األمن الغذائي يف احملصلة رهينة للريع البرتويل حتقيق االكتفاء الذايت

لدى عدد من الدول ا�اورة  لحوظمعكس ماهو  تذبذب اإلنتاج فيه،و غياب املنافسة احلقيقية والنوعية  -

 ؛اليت تعتمد على هذا القطاع إىل درجة تصدير كميات كبرية منه الشرق األوسطو 

غياب االجراءات التحفيزية اليت تشجع على االستثمار يف القطاع الفالحي لتفادي التوجه اىل االستثمار  -

 ؛ذات الربح السريعيف قطاعات أخرى  

 .1عدم توفر األيدي العاملة الفنية واالدارية املدربة بالقدر الكايف -

اجلزائر هو تسريع تطوير هذا القطاع لتخفيض نفقات الواردات، خاصة  هويبقى املشكل الرئيسي الذي يواج

 .ب على املواد الغذائيةمع استمرار الطل

  أهمية قطاع الصناعات الغذائية وبنية القطاع في والية سطيف :المبحث الثاني

من خالل  القطاع يف والية سطيفهذا وبُنية  قطاع الصناعات الغذائيةأمهية  هذا املبحث يتناول

، ويف املطلب أمهية قطاع الصناعات الغذائيةثالث مطالب أساسية، حيث سيتم التطرق يف املطلب األول إىل 

بنية قطاع الصناعات الغذائية  ، أما املطلب الثالث فيتناول مربرات إختيار هذا القطاعالثاين سيتم التطّرق إىل 

  .يف والية سطيف

  أهمية قطاع الصناعات الغذائية : المطلب األول

  :تكتسي الصناعة الغذائية أمهية اقتصادية واجتماعية كبرية، نوجز أمهها فيمايلي

  األهمية االقتصادية : أوال

 التنمية حتقيق يف رئيسياً  دورا تلعب اليت اهلامة اإلنتاجية القطاعات من الصناعات الغذائية قطاع يعترب

، وتتلخص األمهية االقتصادي للنمو عال معدل الغالب حتقيق يف يعين القطاعهذا  تطوير أن ذلك االقتصادية،

  :االقتصادية للصناعات الغذائية فيما يلي

تساعد الصناعات الغذائية على تنظيم امليزان التجاري للمواد الغذائية فتحول دون هبوط أمثا�ا يف  - 

بل ا�ا ترتك ا�ال مفتوحا لبيع الكميات الفائضة اىل  مواسم انتاجها اىل حد يشجع على انتاجها،

                                                           
  256.مرجع سابق، ص. فرحات مسرية 1
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معامل التصنيع وبأسعار مناسبة، كما أن توفرها يف مواسم ندر�ا تساهم يف عدم ارتفاع اسعارها وهي 

  ؛1طازجة وبالتايل ال تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك

يف الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع  % 55اىل  50الصناعات الغذائية يف اجلزائر بنسبة يساهم قطاع  - 

  ؛2احملروقات

تصنيع وحفظ املواد الغذائية اليت تزيد عن حاجة االستهالك يف مواسم انتاجها الطبيعي لالستفادة  - 

منها على مدار العام، مما حيقق التوازن بني العرض والطلب، باالضافة اىل تقليل الفائض من اخلامات 

 الزراعية؛

املنتجات الزراعية وحتويلها اىل منتجات عالية القيمة االقتصادية مثل انتاج احللوى تصنيع الفائض من  - 

 ؛3من التمور أو انتاج الزيوت من البذور الزيتية، أو انتاج العصائر من اخلضروات والفواكه

تعترب الصناعات الغذائية وسيلة لتدعيم التكامل القطاعي بني الزراعة والصناعة، حيث ان استمرارية  - 

التصنيع الغذائي يتوقف على توفر املواد اخلام الزراعية، وبالتايل تشجيع هذا القطاع له أثر يف ضمان 

 ؛4استمرارية االنتاج

توفري تكاليف ختزين ونقل اخلامات الزراعية، وامكانية تصدير الفائض منها يف صورة منتجات حمفوظة  - 

 مبا حيقق عائدا للمنتجني والدولة؛

احالل الواردات وبالتايل تغطية العجز يف توفري املواد الغذائية، باالضافة اىل اعتبارها مورد كسب  - 

 ة خبفض الواردات وزيادة الصادرات؛للعملة الصعب

تأثريا مباشرا على تشجيع صناعات أخرى ذات عالقة مباشرة معها، كصناعة  لصناعات الغذائيةل - 

وعلب زجاجية وكذلك مواد التغليف وغريها وصناعة اآلالت  مواد التعبئة املختلفة، من علب صفيح

 ؛5اخلاصة بالتصنيع زاملواد الكيمياوية احلافظة، وبالتايل هلا ارتباط وثيق بالصناعة التحويلية األخرى

ركنا أساسيا يف حتقيق األمن الغذائي واإلستقرار اإلقتصادي وزيادة اإلنتاج احمللي على حساب يعترب  - 

 .وارداتال

                                                           
دكتوراه علوم يف العلوم . اطروحة دكتوراه .األهمية االقتصادية واالجتماعية للصناعات الغذائية وعالقتها بالقطاع الفالحي .فوزي عبد الرزاق 1

 .60 ص ،2007 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،: اجلزائر االقتصادية،
2 FCE. Op,Cit. p.3. 

 .04 ، ص87العدد ، جويلية، 2008. جملة العلوم التقنية .الصناعات الغذائية .رمضان أمحد عبد الغين حبيبة 3
 نفس املرجع 4
 .60مرجع سابق، ص . الرزاقفوزي عبد  5
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  األهمية االجتماعية: ثانيا

تعد عملية التصنيع الغذائي وتداوهلا بطريقة سليمة أمرا بالغ االمهية لتوفري الغذاء الصحي، حيث تعد من  

أسرع الصناعات منوا واتساعا بسبب الزيادة املضطردة يف عدد السكان، وتعدد رغبات املستهلكني وتباين 

  :األمهية االجتماعية للصناعات الغذائية فيما يليوتتلخص احتياجا�م للمنتجات الغذائية، 

 هذه تستقطب حيث التشغيل، عمليات استمرار ضمان يف الغذائية الصناعة مؤسسات تساهم - 

 اتسم كلما التوظيف عمليات تزداد حيث املؤقتة، أو الدائمة العاملة اليد من كبرية أعداد املؤسسات

 تزداد كما الزراعية للمحاصيل التخزينو  والنقل اجلمع أنشطة تزداد بالتايل و بالنجاح، الزراعي املوسم

 حني اىل الغذائية قيمتها على الزراعية املنتجات حمافظة لضمان املعاجل التكيف و احلفظ أعمال

 ؛1اليها احلاجة

 تأمني حاجة ا�تمع من األغذية وتقدمي منتجات متنوعة مبا يواكب تغري االمناط املعيشية؛ - 

من امجايل التوظيف، حيث يصل عدد املناصب يف هذا  %40 الصناعات الغذائية بنسبةيساهم قطاع  - 

 2.منصب شغل 000 150القطاع اىل 

 ،3بكافة أنواعه الغذاءيذهب على  اجلزائريةمن حجم إنفـاق األسـرة  % 42أن  تتشري اإلحصائيا - 

مدى احلاجة إىل صناعة حملية منافسة، وذلك �دف  وعلى وهذا مبثابة مؤشر على أمهية هذا القطاع

ذا باإلضافة إىل تأثري هذا ؛ هبسعر يتوافق ومقدرته الشرائيةو  تزويد السوق بسلع ذات نوعية جيدة

 .زائريي ممـا جيعله قطاعاً اسرتاتيجياً يف االقتصاد اجلزائر القطاع على صحة وسالمة املستهلك اجل

  مبررات اختيار قطاع الصناعات الغذائية للدراسة:  لثانيالمطلب ا

يعترب قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات املهمة، فإضافة لألمهية االقتصادية واإلجتماعية للقطاع 

  :ميكن اجيازها فيمايلياليت ذكرت سابقا، فإن أهم املربرات وراء إختيار هذا القطاع 

ومن أهم تشكل فيها املواد البالستيكية نسبة كبرية، اليت  الغذائية ملنتجاتالصلبة الناجتة عن ا نفاياتال - 

املنتجات الغذائية البالستيكية اليت يتعامل معها املستهلك بشكل يومي علب احلليب عبوات املياه 

فقبل انتشار املواد البالستيكية كانت املواد الغذائية تعبأ يف أواين معدنية أو زجاجية وتكون واملشروبات، 
                                                           

امللتقى الدويل التاسع حول املتغريات  .الصناعات الغذائية كمدخل لتحقيق األمن الغذائي في الجزائر الواقع والمأمول .أمحد مصنوعة 1

 .10، ص2014نوفمرب  24-23لي، الشلف، والتحديات االقتصادية الدولية، جامعة حسيبة بن بوع
2 FCE. Op,Cit., p.4. 
3 Halim RECHAM. Op.Cit., p24. 
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قابلة إلعادة التعبئة كقوارير املشروبات مثال، أما حاليا فقد انتشرت بشكل كبري مواد التعبئة والتغليف 

البالستيكية اليت أصبحت تؤثر بشكل كبري على البيئة، فمعظم املواد البالستيكية املستخدمة يف املنتجات 

كمية النفايات إضافة اىل صعوبة حتللها   يف زيادة بالتايل فهي تساهمالغذائية هلا عمر استخدام قصري جّدا 

هذه تقليص كمية جيب سنة لتتحلل يف الرتبة؛ بالتايل  450حتتاج اىل  البالستيك الواحدةيف الرتبة فعبوة 

البالستيكية من خالل تبين املؤسسات ألحد أهم بعد من أبعاد التسويق املستدام وهو إعادة النفايات 

 .را اقتصاديا ال مربر لهالتدوير بدل دفنها الذي يعد هد

الغذائية حتتاج اىل استهالك كميات كبرية من املاء لغرض االنتاج مما الصناعات  صانعن اغلب ما - 

ارتفاع يف تراكيز و يتسبب يف طرح كميات البأس منها من امللوثات مثل ارتفاع تراكيز املواد العضوية 

هذا مع . من الدهونطرح نسبة البأس �ا  كذلك  ، Suspension Solidاملواد العالقة معربًا عنها بـ

ي الحتتو قد و أالحتتوي على وحدات معاجلة كفؤة  زائراالعتبار ان اغلب املصانع يف اجل األخذ بعني

 .ئيةصرف خملفا�ا اىل املصادر املات صانعن اغلب تلك املأعلى وحدات معاجلة أصًال خاصة و 

املاء ( نواع التلوث االخرىأالغذائية مقارنة ب صانعالناجتة عن املنواع التلوث أقل أعد تلوث اهلواء من ي - 

الغذائية هي من انبعاثات  صانعوأن جماالت تلوث اهلواء الوحيدة الناجتة عن نشاطات امل) والرتبة

 .فرانالوقود املستعمل يف األ

يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات اليت جيب  سابقا، املذكورة املخاطر البيئية إضافة اىل - 

على مؤسساته توفري أعلى محاية وسالمة للمستهلك، ذلك أن أي خطأ يف تصنيع املنتجات قد يؤثر 

جيب على مؤسساته التحلي باملسؤولية يف انتاج بشكل سليب على صحة وسالمة املستهلك، بالتايل 

  .وتسويق منتجا�ا

  بُنية قطاع الصناعات الغذائية في والية سطيف :لثالمطلب الثا

هي ثاين والية ف ، وتعترب من أهم الواليات اجلزائرية،اجلزائر تقع يف مشال شرق جزائرية هي والية سطيف 

نسمة، وعدد الدوائر  1.496.150يبلغ عدد سكا�ا   حيث ،من حيث الكثافة السكانية والية اجلزائر بعد

ما  بتنوع، وكثافة األنشطة االقتصادية، الفالحية منها والصناعية،الوالية تتميز ، بلدية 60دائرة بـ  20التابعة هلا 

  .1مركزا اقتصادياً هاماجعل منها 

                                                           
 : ، متاح على الرابط]على اخلط. [الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 1

 <http://www.andi.dz/index.php/ar/monographie-des-wilayas?id=132> ) . 07-20تاريخ اإلطالع-

2017.(  
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يكتسي فرع الصناعات الغذائية يف والية سطيف أمهية بالغة حيث تتميز أسواقه بطلب متزايد على 

كما حيتل هذا الفرع مكامة . الواليات ا�اورةالسلع وذات استهالك واسع وتتوزع منتجاته عرب العديد من 

والية اىل جمموعة من الفروع حسب التصنيف املعتمد الوتتوزع الصناعات الغذائية يف . مهمة يف الشرق اجلزائري

  .يف اجلزائر، إال أن والية سطيف ال حتوي مجيع هذه الفروع

  ئية في سطيفعدد المؤسسات وتوزيع العمالة في قطاع الصناعات الغذا: أوال

من خالل املعلومات املقدمة من طرف مديرية التجارة لوالية : يعها في القطاععدد المؤسسات وتوز  -1

سطيف، ميكن توضيح توزيع مؤسسات الصناعات الغذائية يف والية سطيف حسب فرع النشاط من خالل 

  :الشكل املوايل

  توزيع مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية في والية سطيف ):5- 4(شكل رقم 

  
  مديرية التجارة لوالية سطيف بياناتباالعتماد على  الطالبةمن اعداد  :المصدر

من  %31تشكل نسبة أن مؤسسات فرع البسكويت واحللويات  )5-4(يتضح من خالل الشكل رقم   

 %28تليها مؤسسات فرع املشروبات واملياه بنسبة  امجايل مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية يف والية سطيف

على الرغم من أمهية هذا  %9، أما بالنسبة لفرع احلليب فيشكل فقط %24مث مؤسسات فرع املطاحن بنسبة 

  .الفرع يف الصناعة

ميكن توضيح توزيع العمالة يف كل  املعلومات املقدمة من طرف مديرية التجارةمن خالل : توزيع العمالة -2

  :فرع من فروع الصناعات الغذائية يف الوالية من خالل الشكل املوايل

المطاحن
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  عدد العمالة في كل فرع من فروع الصناعة الغذائية بوالية سطيف

  

أن عدد العمال يف فرع املطاحن أكرب منه يف باقي الفروع حيث 

عامل، فعلى الرغم من أن فرع البسكويت واحللويات حيوي أكرب عدد من 

ة العمالبلغ عدد حيث املؤسسات إال أن العمالة فيه منخفضة مقارنة بفرع املطاحن أو فرع املشروبات الغازية 

  .عامل 369يف فرع املشروبات واملياه، أما فرع احلليب فيضم 

  الفروع اإلنتاجية في قطاع الصناعات الغذائية في والية سطيف

إال أن منو هذا  على الرغم من التطور الذي شهده قطاع الصناعات الغذائية خالل السنوات األخرية،

معظم إضافة اىل أن . القطاع يف والية سطيف مازال يعترب متواضعا، فزيادة عدد مؤسساته تبقى منخفضة

يضم هيكل و . احمللية باستثناء بعض املؤسسات فقط

نه يعد من األغذية كو   أهم الفروع يف الصناعة

من إمجايل مؤسسات الصناعات الغذائية يف والية 

  :مؤسسات موزعة كالتايل

تتمثل يف ملبنة التل اليت تعترب أهم مؤسسة يف هذا الفرع، حيث تصل طاقتها 

لرت يف السنة من حليب البقر وتغطي أكثر 
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عدد العمالة في كل فرع من فروع الصناعة الغذائية بوالية سطيف): 6-4(شكل رقم 

  مديرية التجارة لوالية سطيف بيانات باإلعتماد على الطالبة

أن عدد العمال يف فرع املطاحن أكرب منه يف باقي الفروع حيث  )2-4(ل الشكل رقم يتضح من خال

عامل، فعلى الرغم من أن فرع البسكويت واحللويات حيوي أكرب عدد من  1124بلغ عدد العمالة فيه 

املؤسسات إال أن العمالة فيه منخفضة مقارنة بفرع املطاحن أو فرع املشروبات الغازية 

يف فرع املشروبات واملياه، أما فرع احلليب فيضم  1101عامل مقابل  

الفروع اإلنتاجية في قطاع الصناعات الغذائية في والية سطيف

على الرغم من التطور الذي شهده قطاع الصناعات الغذائية خالل السنوات األخرية،

القطاع يف والية سطيف مازال يعترب متواضعا، فزيادة عدد مؤسساته تبقى منخفضة

احمللية باستثناء بعض املؤسسات فقطيف تسويق منتجا�ا على السوق  

  :الفروع التالية يف والية سطيف صناعات الغذائية

أهم الفروع يف الصناعةيعترب هذا الفرع من  :منتجات الحليب ومشتقاته

من إمجايل مؤسسات الصناعات الغذائية يف والية  %9وتشكل مؤسسات صناعة احلليب ، األساسية للمواطن

مؤسسات موزعة كالتايل 6سطيف، ويقدر عدد مؤسسات هذا الفرع بـ 

تتمثل يف ملبنة التل اليت تعترب أهم مؤسسة يف هذا الفرع، حيث تصل طاقتها  مؤسسة تابعة للقطاع العام

لرت يف السنة من حليب البقر وتغطي أكثر  000 300 1لرت يف السنة، و  000 000 8االنتاجية للحليب املبسرت 

  .1من احتياجات السوق يف الوالية

                                         
 .بيانات مديرية التجارة لوالية سطيف
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شكل رقم 

الطالبةمن إعداد  :المصدر

يتضح من خال

بلغ عدد العمالة فيه 

املؤسسات إال أن العمالة فيه منخفضة مقارنة بفرع املطاحن أو فرع املشروبات الغازية 

عامل مقابل   468 فيه

الفروع اإلنتاجية في قطاع الصناعات الغذائية في والية سطيف: ثانيا

على الرغم من التطور الذي شهده قطاع الصناعات الغذائية خالل السنوات األخرية،    

القطاع يف والية سطيف مازال يعترب متواضعا، فزيادة عدد مؤسساته تبقى منخفضة

 ه تعتمدمؤسسات

صناعات الغذائيةال

منتجات الحليب ومشتقاتهفرع  -1

األساسية للمواطن

سطيف، ويقدر عدد مؤسسات هذا الفرع بـ 

مؤسسة تابعة للقطاع العام - 

االنتاجية للحليب املبسرت 

من احتياجات السوق يف الوالية % 70من 

                                                          
بيانات مديرية التجارة لوالية سطيف 1
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م سوبيلي، وحدة توبلي، .م.ذ.ملبنة األنفال، وحدة ماليزيا، ش :مؤسسات تابعة للقطاع اخلاص وهي 5 - 

  م بابوميلك.م.ذ.ش

ومجيع هذه املؤسسات هي مؤسسات صغرية ومتوسطة ويقتصر توزيعها املكاين يف بلديات كل من مزلوق، 

  .عامل 369يبلغ عدد العمالة يف هذا الفرع . قجال، أوالد صابر، قالل وسطيف

تقوم من امجايل مؤسسات هذا القطاع يف الوالية حيث  %24تشكل مؤسسات املطاحن : فرع المطاحن -2

األغذية الرئيسية  مؤسسات هذا الفرع بطحن احلبوب وحتويلها اىل مسيد، فرينة أو معجنات، اليت تشكل أحد

من  % 23,84حيث عامل،  1124مؤسسة يعمل �ا  16، بلغ عدد املؤسسات العاملة يف هذا الفرع للفرد

إال أن هذه الصناعة تفتقر اىل  .ؤسسة مطاحن اهلضاب العليا الرياضممتثلها  امجايل العمالة يف هذا الفرع

  .املؤسسات هي مؤسسات صغرية ومتوسطة مؤسسات صناعية كبرية، فأغلبوجود 

هي من الصناعات اليت ازداد الطلب عليها يف السنوات : فرع المشروبات الغازية والمياه المعدنية -3

 والبعض من هذهعامل،  1101مؤسسة بعدد عمال يقدر بـ  18األخرية، وقد بلغ عدد املؤسسات العاملة �ا 

 SETIFIS BOTTLING(وتعد فقط شركة سيتيفيس بوتلينغ كامبين . ؤسسات توجه منتجا�ا للتصديرامل

COMPANY( هي مؤسسات صغرية ومتوسطة، ويرتكز توزيعها اجلغرايف فأما باقي املؤسسات  ،مؤسسة كبرية

إال أن هذا الفرع استطاعت بعض مؤسساته  .يف كل من سطيف، العلمة، عني آزال، عني وملان وعني آزال

  ..).سيتيفيس –صرموك  - شركة ماميكتصدير منتجا�ا اىل األسواق الدولية  

مؤسسة، مجيعها مؤسسات  20بلغ عدد املؤسسات العاملة يف هذا الفرع : فرع البسكويت والحلويات -4

عني : عامل وترتكز هذه الصناعة يف املناطق التالية 468صغرية ومتوسطة حيث بلغ عدد العمال يف هذا الفرع 

 .العلمة وأوالد صابر –عني وملان  - عني آزال - احلجر

، العدد االمجايل مصغرةمؤسسات كلها مؤسسات  5عدد مؤسسات هذا الفرع : تحميص القهوةفرع  -5

  .عامل 15للعمالة يف هذا الفرع 
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  االطار المنهجي للدراسة الميدانية: المبحث الثالث

ن اهلدف األساسي للدراسة امليدانية هو معرفة مدى تطبيق أبعاد التسويق املستدام من قبل إ

 وفقيف حتسني سلوكها الصناعات الغذائية، ودور التسويق املستدام  مؤسسات حمل الدراسة العاملة يف قطاع

ذا يتطرق هذا املبحث اىل اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية وذلك من خالل ثالث مطالب ل. التنمية املستدامة

 صدق وثبات االستبيان، أما املطلب الثاينو  أساسية، حيث يتطرق املطلب األول إىل أساليب مجع البيانات

عرض وحتليل فيتطرق اىل أساليب املعاجلة اإلحصائية ومنوذج الدراسة، يف حني يتطرق املطلب الثالث إىل 

  .البيانات العامة للمؤسسات حمل الدراسة

  وصدق وثبات االستبيان جمع البياناتأساليب : المطلب األول

  أدوات جمع البيانات: أوال

يف جلمع البيانات الالزمة لإلجابة على إشكالية البحث املتمثلة يف توضيح دور التسويق املستدام 

  .التنمية املستدامة يف والية سطيف، فقد مت اختيار أداتني ومها املقابلة واالستبيانحتسني سلوك املؤسسة وفق 

، وكان على جمموعة من مديري املؤسسات طرحها متللمقابلة جمموعة من األسئلة مت اعداد  :المقابلة -1

 النامية واالجتاهات احلايل الوضع حول املعرفة من مزيد كسب هو املقابالت هذه من الغرض وكان 8عددهم 

ومتحورت معظم أسئلة املقابلة حول مدى أولوية البيئة يف اسرتاتيجية املؤسسة، . والتسويق البيئة إدارة يف

ومدى معرفة املديرين مبفهوم التسويق املستدام، إضافة اىل مدى  ISOمعايري  وإجتاها�م حول تطبيق خمتلف

 .ا�تمعية واملشروعات البيئةحبماية  اخلاصة اجلمعيات يف ممشاركة مؤسسته

جلمع البيانات الالزمة إلجراء البحث امليداين مت اختيار االستبيان كأداة رئيسية للبحث، : االستبيان -2

  :جزءين كمايليحيث اشتمل على 

عدد العمال، املواصفات العاملية  - الشكل القانوين(خصص للبيانات اخلاصة باملؤسسة  :الجزء األول - 

 )احلاصلة عليها، نطاق السوق

 خصص هذا اجلزء حملاور مدى تطبيق املؤسسات حمل الدراسة ألبعاد التسويق املستدام :الجزء الثاني - 

 :فقرة مقسمة اىل حمورين 74ودوره يف حتسني سلوكها وفق التنمية املستدامة، حيث خصص هلذا اجلزء 
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 4فقرة موزعة على  31بعاد التسويق املستدام، حيث يتكون من خصص هذا احملور أل :المحور األول 

  :كمايلي  كل جمال ميثل بعد من أبعاد التسويق املستدام  جماالت

 .فقرات) 11(صميم املنتوج، ويتكون من إعادة ت :البعد األول - 

 .فقرات) 7(اعادة التدوير وتقليل النفايات، ويتكون من  :البعد الثاني - 

 .فقرات) 5(وضوح العالقة بني السعر والتكلفة، ويتكون من  :البعد الثالث - 

  .فقرات) 8(جعل التوجه البيئي مربح، ويتكون من  :البعد الرابع - 

 ويتكون  مية املستدامةالتنمبادئ وأهداف  سلوك املؤسسة وفقدراسة احملور لص هذا خصّ  :المحور الثاني

اجلانب : أن أهداف ومبادئ التنمية املستدامة تتمحور وترتكز على ثالث جوانب وهي ، وباعتبار فقرة 43من 

الثالث االقتصادي، االجتماعي والبيئي؛ لذا حاولنا دراسة سلوك مؤسسات الصناعات الغذائية وفق هذه 

 :على النحو التايل وُقّسمت، جوانب

  فقرات) 4(سلوك املؤسسة وفق اجلانب االقتصادي ويتكون من  - 

 .فقرة) 31(سلوك املؤسسة اجتاه ا�تمع، ويتكون من  - 

  .فقرة) 8(سلوك املؤسسة اجتاه البيئة، ويتكون من  - 

مت األخذ بعني االعتبار صياغة أسئلة تغطي كافة اجلوانب النظرية للبحث، وتليب  1وعند اعداد هذا االستبيان

واضحة لسهولة  الفقراتمجيع املتطلبات واملتغريات ذات التأثري على فرضيات البحث، مع مراعاة أن تكون 

تحديد مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي املكون من مخس درجات لوقد . االجابة عليها وسهولة حتليلها

  . أمهية كل فقرة من فقرات االستبيان، وذلك لقياس أجوبة املبحوثني لفقرا�ا

بعد اختيارنا لقطاع الدراسة املتمثل يف مؤسسات قطاع  2017 بدأت الدراسة امليدانية يف جانفي

الصناعات الغذائية يف والية سطيف واليت حتصلنا على عددها وأمسائها وعدد العاملني �ا من خالل مديرية 

ؤسسات مواجلدول املوايل يوضح تصنيف وعدد . ةمؤسس 65التجارة لوالية سطيف، حيث بلغ عددها 

  :وعدد االستمارات املوزعة ية سطيفالصناعات الغذائية يف وال

  

  

  

                                                           
 ).2(أنظر امللحق رقم  1
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 تصنيف وعدد االستمارات الموزعة على مؤسسات الصناعات الغذائية محل الدراسة): 5- 4(جدول رقم 

  عدد االستمارات املسرتدة  عدد  االستمارات املوزعة  عدد املؤسسات  

  7  8  16  املطاحن

  4  5  6  احلليب ومشتقاته

  10  10  18  املشروبات

  11  11  20  واحللوياتالبسكويت 

  -  -  5  حتميص القهوة

  32  34  65  ا�موع

  من إعداد الطالبة  :المصدر

استبيان على مديري أو مسؤويل قسم التسويق للمؤسسات حمل الدراسة يف قطاع  34مت توزيع  

وباستبيان واحد لكل مؤسسة وذلك ملعرفة  الصناعات الغذائية املتواجدة يف مناطق خمتلفة يف والية سطيف

استبيان، وبعد تفحص  32مت اسرتداد التوجه العام للمؤسسة حول تطبيقها للتسويق املستدام، حيث 

د االستبيان، وبذلك يكون عد ا نظرا لعدم اكتمال اإلجابة على بعض أسئلةمنه 2االستبيانات مت استبعاد 

  .ياناستب 30االستبيانات اخلاضعة للتحليل 

  صدق وثبات االستبيان :ثانيا

يعترب صدق االستبيان من األمور اهلامة اليت جيب توافرها يف األداة لبيان مدى قدرة  : اختبار الصدق -1

كل عبارة من عبارا�ا على قياس ما وضعت لقياسه، ولذلك فقد مت اختبار الصدق الظاهري لالستبيان من 

هم أربعة من األساتذة بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية خالل عرضه على جمموعة من احملكمني من

 مدى حول بآرائهم لالسرتشاد وعلوم التسيري جبامعة سطيف، ومسُؤولْني يف ادارة التسويق ملؤسستني، وذلك

ووضوحها، واشتملت أهم  اللغوية الصياغة صحة من للتأكد هلدفه، وكذلك االستبيان فقرات مناسبة

  :على مايلياملالحظات 

 حذف بعض املصطلحات اليت من املمكن عدم فهمها من قبل املستجوبني؛ - 

حيث أمجع معظم احملكمني على ضرورة   احملور املتعلق بتصميم املنتوجتعديل بعض األسئلة خاصة يف - 

 فصل متغري العمال والبيئة اليت كانت يف سؤال واحد؛

 .منها اجراء تعديالت يف صياغة بعض الفقرات وحذف البعض - 
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صدقها، مت  من والتأكد قياسها املراد العوامل تقيس االستبانة أن على الربهنة أجل من: اختبار الثبات -2

 يشري الذي كرونباخ؛ ألفا حبساب متاسكه تقييم مت حيث املقياس لفقرات الداخلي االتساق حساب معدل

 .للثبات جيد بتقدير يقوم ألفا معامل فان لذلك إضافة املقياس، فقرات بني والتماسك االرتباط قوة إىل

 من حيث العينة، أفراد درجات على كرونباخ ألفا معادلة طبقت الطريقة الدراسة �ذه ثبات من وللتحقق

   .اإلنسانية واالدارية بالعلوم املتعلقة البحوث يف مقبوال 0,60 ≥ألفا كرونباخ  يعد التطبيقية الناحية

  )ألفاكرونباخ(معامل الثبات نتائج قيمة : )6-4(جدول رقم 

  عدد الفقرات  )ألفاكرونباخ(معامل الثبات 

0,921 74  

  )04رقم  انظر امللحق( SPSSبرنامج  خمرجات على باإلعتماد الطالبة إعداد من :المصدر

 0,6وهي أكرب من  0,921بلغت قيمته ) ألفاكرونباخ(معامل الثبات يتضح من اجلدول أعاله أن 

األدىن املتفق عليه، وبذلك مت التأكد من صدق وصحة االستبانة وصالحيتها للتحليل واختبار الذي ميثل احلد 

  .الفرضيات

  ة ونموذج الدراسةاالحصائي المطلب الثاني أساليب المعالجة

  أساليب المعالجة اإلحصائية: أوال

يف حتليل بيانات الدراسة امليدانية واختبار الفرضيات على جمموعة من أدوات التحليل االحصائي  مت اإلعتماد

 : وهذا من أجل حتليل البيانات حيث مت االعتماد على ، SPSS املوجودة يف برنامج

حيث مت استخدامه لرتتيب الفقرات حسب أمهيتها من وجهة نظر املستجوبني : المتوسط الحسابي - 

 .بيان، اضافة اىل النسب املئوية والتكراراتعلى االست

 متغريات عبارات من عبارة لكلملعرفة مدى احنراف اجابات املستجوبني  :االنحراف المعياري - 

 يف التشتت يوضح املعياري احلسايب، فاالحنراف متوسطها الرئيسية عن احملاور من حمور ولكل البحث

 الصفر كلما من قيمته اقرتبت فكلما البحث، متغريات عبارات من عبارة البحث لكل أفراد اجابات

 .املقياس بني تشتتها واخنفض االجابات تركزت

مع املتوسط  ملقارنة املتوسط العام لالجابات (One sample T-test) للعينة الواحدة Tاختبار  - 

 .الفرضي
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اجابات الختبار الفروق بني متوسط  (One way Anova)حتليل تحليل التباين األحادي  - 

 .ترجع لبعض خصائصها املؤسسات املبحوثة حول مدى تبنيها ألبعاد التسويق املستدام

يبني النسبة اليت يؤثر �ا املتغري املستقل على املتغري التابع، حيث كلما كانت هذه  :R²معامل  - 

 .كانت املسامهة أكربالنسبة مرتفعة كلما  

 تحديداالستبيان مت إعتماد مقياس ليكرت اخلماسي، وللغرض حتديد األمهية النسبية لفقرات حماور و  - 

      املدى حساب مت ،اإلستبيان حماور يف املستخدم )لياوالع الدنيا احلدود (قياسهذا امل فرتة طول

 ،)0,8=5÷4( أي الفقرة طول ىلع حصولعلى عدد فرتات املقياس اخلمسة لل مث تقسيمه )4=5-1(

وذلك لتحديد احلد ) وهي الواحد الصحيح( املقياس يف قيمة قلأ إىل القيمة ذهه إضافة مت ذلك بعد

 :يوضح أطوال الفرتات كمايلي) 6-4(واجلدول رقم . رتة األوىل وهكذااألعلى للف

  مقياس ليكرت الخماسي: )6-4(جدول رقم 

  5  4  3  2  1  الدرجة

  موافق بشدة  موافق  موافق بدرجة أقل  غري موافق  غري موافق متاما  التقدير

 5 -4,21 4,2-3,41 3,4-2,61 2,6-1,81 1,8-1  الفرتة

 مقبولة جّدا مقبولة متوسطة ضعيفة  ضعيفة جّدا  درجة التقدير

، متاح ]على الخط. [ليكرت الخماسي والتحليل الوصفي لالجاباتمقياس . امساعيل الصمادي: باإلعتماد علىمن إعداد الطالبة : املصدر

 <http://www.maqalaty.com/47803.html>: على الرابط

  نموذج الدراسة: ثانيا

إعادة ( األربعة  هبأبعاد يتكون منوذج الدراسة من املتغري املستقل الذي يتمثل يف التسويق املستدام

ة، جعل التوجه البيئي تصميم املنتوج، تقليل النفايات وإعادة تدويرها، وضوح العالقة بني السعر والتكلف

:والشكل املوايل يوضح ذلك. املتغري التابع فيتمثل يف سلوك املؤسسة وفق التنمية املستدامة، أما)مربح
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  نموذج الدراسة): 3-4(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة :المصدر

  عرض وتحليل البيانات العامة للمؤسسات محل الدراسة: الثالثالمطلب 

  :سيتم من خالل هذا املطلب عرض وحتليل إجابة أسئلة البيانات العامة املتعلقة باملؤسسات حمل الدراسة

  الملكية توزيع المؤسسات محل الدراسة حسب نوع: أوال

  :امللكية الدراسة حسب نوعحمل ؤسسات امل وزيعت) 8-4(يوضح اجلدول رقم 

  توزيع المؤسسات حسب متغير الملكية): 8- 4(جدول رقم 

 % النسبة  التكرارات  نوع امللكية

 6,7  2  عامة

  93,3  28  خاصة

  100  30  ا�موع

 SPSSبرنامج خمرجات : املصدر

ان عدد مؤسسات الصناعات الغذائية اخلاصة أكرب من عدد  )8-4(يتضح من اجلدول رقم 

؛ مؤسستنيبينما عدد املؤسسات العامة مؤسسة  28املؤسسات العامة، حيث بلغ عدد املؤسسات اخلاصة 

 إعادة تصميم املنتوج

 تقليل النفايات وإعادة تدويرها

 وضوح العالقة بني السعر والتكلفة

 جعل التوجه البيئي مربح

  سلوك املؤسسة

 وفق التنمية املستدامة 

 التابعالمتغير  المتغير المستقل

 أبعاد التسويق املستدام
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 من امجايل املؤسسات حمل الدراسة، ومتثل نسبة املؤسسات العامة 93,3%وبذلك متثل نسبة املؤسسات اخلاصة 

مؤسسة  942حيث مت خصخصة  2001ؤسسات العمومية يرجع اىل خصخصتها سنة ان اخنفاض امل. %6,7

في سنة ، فمؤسسة يف الصناعات الغذائية 268مؤسسة يف القطاع الصناعي من بينها  1280عمومية من امجايل 

وحاليا  %13نسبة  2001لتصبح سنة  %24 أكرب منالعام يف الصناعات الغذائية  كانت حصة القطاع 1999

  1.%5تقدر بـ 

  الشكل القانوني توزيع المؤسسات محل الدراسة حسب: ثانيا

  توزيع املؤسسات حمل الدراسة حسب الشكل القانوين) 9- 4(يوضح اجلدول املوايل رقم 

  توزيع المؤسسات حسب متغير الشكل القانوني): 9- 4(جدول رقم 

 % النسبة  التكرارات  الشكل القانوين

SPA 3  10  

SNC  1  3,3  

SARL  25  83,3  

EURL  1  3,3  

 100 30 ا�موع

 SPSSخمرجات : المصدر

هي عبارة عن مؤسسات ذات مسؤولية ) 25(أغلب مؤسسات الدراسة يتضح من اجلدول أعاله أن 

ومؤسسة الشخص الوحيد   3,3%، يف حني شركة التضامن مؤسسة واحدة وبنسبة 83,3%حمدودة أي بنسبة 

  .%10كذلك مؤسسة واحدة، أما شركة ذات أسهم فتمثل نسبة 

  

  

  

  

  
                                                           

1 Halim RECHAM, Op,Cit, p.07 
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  توزيع مؤسسات محل الدراسة حسب الحجم :ثالثا

  يوضح اجلدول املوايل توزيع مؤسسات الدراسة حسب متغري احلجم

  متغير الحجمتوزيع المؤسسات حسب ): 10- 4(جدول رقم 

 % النسبة  التكرارات  عدد العمال

1-9  2  6,7  

10-49  14  46,7  

50-249  11  36,7  

  10  3  250أكثر من 

 100 30  ا�موع

 SPSSخمرجات برنامج : المصدر

من مؤسسات الدراسة هي مؤسسات صغرية ومتوسطة أي  %90أن  )10-4(يتضح من اجلدول رقم 

مؤسسة صغرية بنسبة  14و 36,7%مؤسسة متوسطة بنسبة  11عامل، حيث  249-1يرتاوح عدد عماهلا بني 

الباقية من املؤسسات هي مؤسسات كبرية احلجم اليت  %10، أما 6,7%ومؤسستني مصغرتني بنسبة  %46,7

مؤسسات، ما يدل على أن مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية يف والية سطيف أغلبها  3يقدر عددها بـ 

  .مؤسسات صغرية ومتوسطة

  مؤسسةعمر ال ب متغيرتوزيع المؤسسات محل الدراسة حس :رابعا

  :يوضح اجلدول املوايل توزيع املؤسسات حمل الدراسة حسب متغري عمر املؤسسة

  توزيع مؤسسات الدراسة حسب متغير العمر): 11- 4(جدول رقم 

  %النسبة  التكرارات  عمر املؤسسة

  40  12  سنوات 10أقل من 

  46,7  14  سنة 20 – 10من 

  13,3  4  سنة 20أكثر من 

 %100 30  ا�موع

  SPSSخمرجات برنامج  :المصدر

املؤسسات  من 46,7%و سنوات، 10من أقل املؤسسات أنشأت منذ من %40أن  )11- 4(رقم  جدول يبني

 من %60أن  ، مبعىنسنة 20متواجدة يف السوق منذ أكثر من  % 13,3و سنة، 20 اىل 10 نعمرها م
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 خرب�ا من يدعم وهذا سنوات 10 من أكثر منذ ات الغذائيةالصناع جمال يف دراسة تعملال حمل املؤسسات

  .على نتائجها لالعتماد الكافية

 توزيع المؤسسات محل الدراسة حسب معايير االيزو الحاصلة عليها: خامسا

  يوضح اجلدول املوايل توزيع مؤسسات الدراسة حسب معايري اإليزو احلاصلة عليها

  توزيع مؤسسات الدراسة حسب معايير االيزو الحاصلة عليها ):12-4(جدول رقم 

  %النسبة  التكرارات  عمر املؤسسة

 83,3  25  غري حاصلة على أي معيار

ISO 9001 3  10 

ISO 22000  1  3,3  

 +ISO 9001+ISO14001حاصلة على مجيع املعايري

ISO 22000+ ISO18001 

1 3,3 

 %100  30  ا�موع

  SPSSخمرجات برنامج : المصدر

أن أغلب مؤسسات الصناعات الغذائية يف والية سطيف غري  )12-4(يتضح من خالل اجلدول رقم 

يقدر  ISO 9001، يف حني عدد املؤسسات احلاصلة على معيار 83,3%حاصلة على أي معيار لإليزو بنسبة 

فهي مؤسسة واحدة،  ISO 22000، أما املؤسسات احلاصلة على معيار 10%مؤسسات أي بنسبة  3بـ 

باإلضافة اىل مؤسسة واحدة حاصلة على مجيع معايري اإليزو واملتمثلة يف مؤسسة سيتسفيس للمشروبات 

ويرجع سبب عدم حصول أغلب املؤسسات على معيار االيزو اىل ارتفاع تكلفة احلصول على املعيار . الغازية

  .ا القطاع باعتبار أن أغلبها مؤسسات صغرية ومتوسطةباالضافة اىل حمدودية املوارد املالية ملؤسسات هذ
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  من حيث األسواق الموجه لها منتجات المؤسسة: سادسا

  توزيع مؤسسات محل الدراسة حسب متغير األسواق): 13- 4(جدول رقم 

 % النسبة املئوية  التكرار  االسواق

  76,7  23  األسواق احمللية

  23,3  7  ارجيةاألسواق احمللية واخل

 100 30  ا�موع

 SPSSخمرجات برنامج : المصدر

مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة يف من  23,3%أن ) 13- 4(يتضح من خالل اجلدول رقم 

املؤسسات هي تابعة لفرع املشروبات، يف حني هذه والية سطيف منتجا�ا توجه لألسواق اخلارجية ومعظم 

  .فقط منتجا�ا لألسواق احمللية تسوقمن املؤسسات  %76,7
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  خالصة الفصل

 الوطين االقتصاد يف مهما دورايلعب  الغذائية لصناعاتقطاع اأن  ،ما مت استخالصه من هذا الفصل    

 استهالك حتقيق وكذا الغذائية الفجوة تقليصو  ،احملروقات خارج الصناعي للقطاع امليزانية مداخيل يف تنويع من

يف  كمنت جوهر املشكلة الغذائية يف اجلزائر ن؛ إال أعملال فرص توفري يفه مسامهتإضافة اىل  نمتواز  صحي

اتساع الفجوة بني معدل النمو البطيء يف إنتاج املنتجات الغذائية احمللية وبني معدل النمو السريع للطلب 

السكان وضعف وتذبذب رتبط بعضها بالزيادة السريعة يف عدد يا وذلك بسبب العديد من املشاكل، عليه

اإلنتاج الزراعي وبعضها اآلخر باملشاكل التكنولوجية واإلقتصادية؛ األمر الذي أّدى إىل اإلعتماد على األسواق 

اخلارجية لسد اإلحتياجات الغذائية، حيث عرفت الواردات من املواد الغذائية تطورا كبريا ومستمرا من حيث 

منها اخلاصة اليت تعاين من العديد من املعوقات  م الصادراتالكمية والقيمة مقابل ضعف شديد يف حج

   .غياب حداثة املعداتله عالقة بباجلودة ومنها ما 

تعداد عدد كما مت التطرق اىل خمتلف فروع قطاع الصناعات الغذائية يف والية سطيف من خالل   

ها مؤسسات صغرية ومتوسطة مؤسسا�ا وعدد العاملني �ذا القطاع، واتضح أن مؤسسات هذا القطاع أغلب

  .وتابعة للقطاع اخلاص
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  تمهــيد

إن مؤسسات الصناعات الغذائية اليوم تعمل يف ظل بيئة تتّسم باشتداد املنافسة العاملية وذلك بسبب 

إنفتاح اإلقتصاد اجلزائري على اإلقتصاد العاملي وكذا التطورات التكنولوجية املذهلة، لذا أصبح من الضروري 

  . التسويق املستدام عليها مواكبة هذا التغري بالتحسني املستمر يف سلوكها من خالل تبين

املتعلقة بقطاع الصناعات  امليدانية الدراسة نتائج على الوقوف الفصل هذا خالل نسنحاول ملذا 

 اإلحصائية األدوات على معتمدين نفيها أو صحتها إثبات بغرض الفرضيات باختبار وذلكوحتليلها  الغذائية

مدى تطبيق أبعاد  على التعرف خالل من إليها املتوصل للنتائج مفصل عرض تقدمي سيتم كما املناسبة،

 تأثري مدى على التعرفو  ،التسويق املستدام من قبل مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة بوالية سطيف

  .كل بعد على سلوك املؤسسة وفق التنمية املستدامة

مباحث  األربعمن خالل  مناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضيات لذا سيتم من خالل هذا الفصل

 :التالية

  

 تطبيق مؤسسات محل الدراسة ألبعاد التسويق المستدام بعرض النتائج المتعلقة : المبحث األول -

  عرض النتائج المتعلقة بسلوك المؤسسة وفق التنمية المستدامة :المبحث الثاني -

 اختبار فرضيات البحث: المبحث الثالث -

 الميدانيةنتائج الدراسة : المبحث الرابع -
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  عرض النتائج المتعلقة بمدى تطبيق مؤسسات محل الدراسة ألبعاد التسويق المستدام: المبحث األول

الزبائن وحتقيق أهداف املؤسسة املتمثلة يف  ورغبات إن التسويق املستدام يسعى إىل تلبية إحتياجات

  .تتكامل فيما بينها من أجل حتقيقهه يعتمد على أبعاد أساسية إال أن. الرحبية دون اإلضرار بالبيئة

دى تطبيق مؤسسات الصناعات الغذائية مب حتليل النتائج املتعلقة بحثهذا املمن خالل سيتم لذا 

ه، وتتمثل هذه األبعاد يف ، من خالل حتليل مدى تطبيقها لكل بعد من أبعادتسويق املستدامحمل الدراسة لل

وإعادة تدويرها، بعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة وبعد جعل بعد  تصميم املنتوج، بعد تقليل النفايات 

لذا سيتم حتليل إجابات مسؤويل املؤسسات حمل الدراسة ملختلف فقرات كل بعد على . التوجه البيئي مربح

  .حدا

  أبعاد التسويق المستدامنموذج دراسة : )1-5(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة: املصدر

 

 

   

 تصميم املنتوج

 تقليل النفايات وإعادة تدويرها

 وضوح العالقة بني السعر والتكلفة

 جعل التوجه البيئي مربح

 دامـــق المستــــــاد التسويــــأبع

 المستقلالمتغير 

 الرئيسي

المتغيرات المستقلة 

 الفرعية
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  بمدى تطبيق المؤسسات محل الدراسة لبعد تصميم المنتوجعرض وتحليل النتائج المتعلقة : المطلب األول

 11تصميم املنتوج مت حتديد  حمل الدراسة لبعدالصناعات الغذائية مؤسسات لتزام لغرض قياس درجة ا

  :الذي يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري هلا) 1-5(، وتظهر تلك الفقرات من خالل اجلدول رقم ةفقر 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد تصميم المنتوج: )1-5(جدول رقم 

    

  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  الترتيب

  10  متوسطة 0,964 2,966  ختفيض أثره السليب على البيئةتعمل املؤسسة أثناء تصميم املنتوج على  1

حمددة يف شراء املواد األولية واليت تكون يف تقوم املؤسسة بإعتماد معايري  2

  جوهرها قابلة إلعادة التدوير

  8  مقبولة 0,647 3,833

  7  مقبولة 0,639 3,933  املواد األولية املستخدمة يف العملية االنتاجية غري مضرة بالبيئة  3

  5 مقبولة 0,556 4,033  املواد األولية املستخدمة يف العملية االنتاجية غري مضرة بالعاملني  4

تعمل املؤسسة على االستخدام األمثل للمواد االولية املستخدمة يف العملية   5

  االنتاجية 

  3 مقبولة 0,607 4,100

تستخدم املؤسسة معدات تكنولوجية حديثة تساهم يف ختفيض االنبعاثات   6

  الغازية

  9  متوسطة 0,587 3,000

استهالك الطاقة يف العملية تعمل املؤسسة بشكل مستمر على ترشيد   7

  االنتاجية

  4  مقبولة 0.583 4.066

 1 مقبولة 0,714 4,200  يتم تعبئة وتغليف منتجات املؤسسة مبواد أمنة وقابلة إلعادة التدوير  8

 La boucle de(منتوج املؤسسة حيتوي على ملصق إعادة التدوير  9

Möbius(  

  2 مقبولة 0,730 4,133

أثناء التوزيع شاحنات ذات كفاءة يف حفظ املنتوج من تستخدم املؤسسة   10

  التلف

  6 مقبولة 0,371 4,000

تقوم املؤسسة بالبحث والتطوير للتحسني املستمر ملنتجا�ا لتخفيض أثرها   11

  السليب على البيئة

  11 ضعيفة 0.674 2,600

  مقبولة 0.697 3,715  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد تصميم املنتوج 

 )04امللحق رقم ( SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :املصدر

وفق ) 2,60(و ) 4,20(أن املتوسطات احلسابية لفقرات البعد تراوحت بني ) 1-5(يشري اجلدول رقم 

 املوافقة ما درجة بلغت قد البحث عينة أفراد إجابات معظم أن إىل النتائج ، وتشريليكرت اخلماسيمقياس 

  .كانت درجة تقديرها ضعيفة) 11(رقم  الفقرة عدا
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يتم تعبئة وتغليف منتجات املؤسسة مبواد أمنة "اليت تنص على ) 8(جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة 

، ما يدل على وجود امجاع بدرجة )7140,(واحنراف معياري ) 4,20(مبتوسط حسايب " وقابلة إلعادة التدوير

تقوم بتعبئة وتغليف منتجا�ا مبواد أمنة وقابلة إلعادة  مؤسسا�مى مسؤويل املؤسسات على أن كبرية لد

التدوير، ويرجع سبب هذا االهتمام بالتغليف كونه أحد األبعاد األساسية املكونة للمنتوج اليت تضمن األمان 

عناصر املؤثرة ؤسسة أمام زبائنها وكأحد الواحلماية له اضافة اىل دوره البيعي والرتوجيي اهلام للتعبري عن صورة امل

كو�ا وسيلة مهمة إال أن التعبئة والتغليف يف جمال الصناعات الغذائية تكتسي أمهية بالغة  يف كسب رضاه، 

جّدا حلفظ املنتوج الغذائي ألطول فرتة زمنية حمددة وبأفضل نوعية ممكنة ولتالئم ختزينها وتداوهلا، ونظرا لطبيعة 

غذية وقابليتها للتلوث والفساد السريع البد أن متتاز مواد التعبئة املستخدمة يف تغليفها خبصائص وحساسية األ

وتعترب التعبئة . املستهلك وسالمةأمن  لضمانوميزات معينة تراعي طبيعة وخصائص املادة الغذائية و 

. أو الزجاجية التعبئة الورقيةب مقارنة البالستيكية الغالبة على منتجات مؤسسات حمل الدراسة ويف مجيع الفروع

  :ؤسسات اىلحسب بعض مسؤولني م ويرجع سبب ذلك

   الورقية أو الزجاجية؛ اخنفاض تكلفتها مقارنة بالتعبئة - 

  توفري األمان خالل عملية التداول واالستخدام ومقاومة للصدمات؛ - 

  مقاومة جّيدة لنفوذ الغازات ومقاومة للتآكل عكس التعبئة الورقية؛ - 

  .عازلة جّيدة للرطوبة وحافظة للرطوبة - 

إضافة اىل ذلك فجميع مواد تعبئة وتغليف منتجات مؤسسات حمل الدراسة قابلة إلعادة التدوير، 

توي حمل الدراسة حت اتاملؤسس جاتتدل على أن منتاحتلت املرتبة الثانية واليت اليت ) 9(وهذا ما أكدته الفقرة 

 ،)7300,(واحنراف معياري ) 4,133(مبتوسط حسايب ) la boucle de Möbius(على ملصق إعادة التدوير 

وباعتبار أن معظم مواد التعبئة والتغليف . غليف منتجا�البيئة أثناء تماية اأ�ا تويل أمهية حل دل علىما ي

PETفمعظمها تستخدم نوعملؤسسات حمل الدراسة هي تعبئة بالستيكية 
  املتداول يف الوقت الراهن

فرع املشروبات  ؤسساتمخاصة وأن بعض واملخصص لتعبئة األغذية الصلبة والسائلة والقابل إلعادة التدوير 

  .اليت أصبحت البيئة أحد متطلبا�ار منتجا�ا لألسواق العاملية تصدّ  حمل الدراسة واملياه املعدنية

حيث جاءت يف املرتبة . مقبولة احلسابية متوسطا�ا جاءتف عبارات القياس األخرىعظم وباملثل مل

اليت تدل على أن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة تعمل  )4,1(مبتوسط حسايب ) 5(الثالثة الفقرة 
                                                           

 PET :Polyethylene Terephthalate 3(أنظر امللحق رقم ( .عديد االيثيلني الرتفثااليت(( 
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على االستخدام األمثل للمواد األولية يف العملية االنتاجية، وذلك بسبب اعتماد مجيع مؤسسات الفروع حمل 

خاصة وأن أسعارها يف تذبذب الدراسة على مواد أولية مستوردة والذي يُلزمها بضرورة ترشيد استخدامها 

) 7(لرابعة واخلامسة فكانت للفقرتني أما املرتبة ا. مستمر حسب بعض املسؤولني الذين أجريت معهم املقابلة

واللتان تؤكدان على أن املؤسسات حمل الدراسة  )4,033(، )4.066(مبتوسطني حسابيني على التوايل ) 4(و

أن املواد األولية املستخدمة غري ، كما الك الطاقة يف العملية االنتاجيةتعمل بشكل مستمر على ترشيد استه

تستخدم أن مؤسسات حمل الدراسة اليت تنص على ) 10(السادسة فكانت للفقرة أما املرتبة . مضرة بالعاملني

ومن خالل املقابلة اليت أجريت مع بعض  ؛أثناء التوزيع شاحنات ذات كفاءة يف حفظ املنتوج من التلف

بالنسبة لفرع احلليب ومشتقاته فهي تعتمد على موزعني معتمدين إضافة إنه فمسؤويل مؤسسات حمل الدراسة 

ىل وسائلها اخلاصة واليت متتاز خباصية التربيد حلفظ منتوج احلليب ومشتقاته من التلف، أما بالنسبة لفرع ا

فالشاحنات   ىوكذلك هي األخر بعض املوزعني وهناك من يستعني بوسائلها اخلاصة على  تعتمداملشروبات ف

ال ميكن نقلها  أن املشروبات الغازيةعتبار إب) مغطاة(تتوفر على شروط احلفظ املناسبة من أشعة الشمس كلها 

إىل مواد قد تتحول اد كيميائية ومواد حافظة وملونة بسبب تغري تركيبتها فهي حتتوي مو حتت أشعة الشمس 

 لحرارة يتسبب يف حتّوله وتسلله إىل املشروب وامتزاجه مع الرتكيبة األصليةلالبالستيك عريض سامة، كما أّن ت

مبتوسطني  )2(و )3(أما املرتبة السابعة والثامنة فكانت للفقرتني . ة املستهلكمما يؤدي اىل اإلضرار بصح

املواد األولية املستخدمة يف العملية االنتاجية اللتان تدالن على أن  )3,833(، )3,933(حسابيني على التوايل 

بالبيئة كما تقوم باعتماد معايري حمددة يف شراء املواد األولية واليت يف جوهرها قابلة إلعادة التدوير، غري مضرة 

  . وبالتحديد التعبئة والتغليف واليت غالبيتها قابلة إلعادة التدوير

) 3(فدرجة تقديرمها كانت متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب هلما ) 1(و) 6(أما بالنسبة للفقرتني 

تستخدم معدات تكنولوجية حديثة تساهم يف تنص على أن املؤسسات  )6(، فالفقرة على التوايل )2,96(و

، ويفسر اخنفاض متوسطها حسب بعض املسؤولني أن نشاطهم ال ينتج عنه ختفيض االنبعاثات الغازية

). السائلة أو الصلبة( نواع التلوث االخرىأمقارنة ب انبعاثات غازية سوى تلك املتعلقة بانبعاثات بعض اآلالت

أثناء تصميم ال تعمل  مؤسسات حمل الدراسة مازالت أنواليت تدل على ) 1(أما املرتبة العاشرة فكانت للفقرة 

مبعىن أ�ا ال تقوم بتحليل دورة حياة منتجا�ا على البيئة وهذا راجع  ختفيض أثره السليب على البيئةاملنتوج على 

  .اىل النقص املعريف �ذا ا�ال
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املؤسسة تقوم بالبحث والتطوير "اليت تنص على أن ) 11(أما املرتبة األخرية فقد احتلتها الفقرة  

واحنراف معياري ) 2,6(ايب مبتوسط حس" للتحسني املستمر ملنتجا�ا لتخفيض أثرها السليب على البيئة

ما يدل أن درجة املوافقة ضعيفة ويرجع سبب ذلك حسب بعض املؤسسات حمل الدراسة اىل  ،)0.621(

ارتفاع تكاليف البحث والتطوير وعدم توفر االمكانيات املالية خاصة وأن معظمها هي مؤسسات صغرية 

  .ليس من بني االنشغاالت الرئيسية للمؤسسات حمل الدراسة ومتوسطة اضافة اىل أن جمال محاية البيئة مازال 

وهو ما ) 3,715(بصفة عامة يتبني أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات بعد تصميم املنتوج يساوي 

تصميم املنتوج بدرجة مقبولة حيث يتم تغليف وتعبئة املنتجات  ؤسسات حمل الدراسة تطبق بعديدل أن امل

تعمل على االستخدام األمثل للمواد االولية املستخدمة يف العملية مبواد آمنة وقابلة إلعادة التدوير كما 

كفاءة شاحنات   حتاول املؤسسات ضمانكما   غري مضرة ال بالبيئة وال بالعاملني أن هذه املوادية كما االنتاج

  .توزيع منتجا�ا

  تقليل النفايات وإعادة تدويرها عرض وتحليل النتائج المتعلقة ببعد: المطلب الثاني

عبارات القياس اخلاصة ببعد تقليل النفايات واعادة تدويرها، ) 2-5(سنوضح من خالل اجلدول رقم 

  :ات هذا البعد كمايليفقر من  فقرةحيث قمنا حبساب املتوسط احلسايب  واالحنراف املعياري لكل 

  تقليل النفايات واعادة تدويرها المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد): 2-5(جدول رقم 

المتوسط   الفقرة  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  الترتيب

  1  مقبولة 0,547 4,100  تعمل املؤسسة على رفع الكفاءة االنتاجية من أجل تقليل نفايا�ا  1

  4  متوسطة 0,813 3,400  تتم معاجلة النفايات والفاقد من عملية االنتاج بأسلوب آمن وصحي  2

  2  مقبولة 0,345 4,133  نفايات املؤسسة الناجتة بعد استهالك الزبون للمنتوج  قابلة إلعادة التدوير  3

  3  مقبولة 0,758 3,900  يف العملية االنتاجية بانتظامتقوم املؤسسة بقياس نسبة النفايات املعاد تدويرها   4

تضع املؤسسة سياسة التعاون مع البائعني �دف إلعادة مجع املواد القابلة   5

  للتدوير

  7  ضعيفة 0,749 2,300

  5  متوسطة 0,711 3,333  تعمل املؤسسة على تقليل وتدوير النفايات اميانا منها باملسؤولية االجتماعية   6

املؤسسة عالقات شراكة مع مؤسسات أخرى حيث تكون نفايا�ا لدى   7

  مبثابة مدخالت بالنسبة للمؤسسات االخرى

  6  متوسطة 0,547 2,900

  مقبولة 0.434 3.438  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد تقليل النفايات واعادة تدويرها  

 )04امللحق رقم (. SPSS برنامج عتماد على خمرجاتباالمن إعداد الطالبة : املصدر
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اىل أن املتوسطات احلسابية لفقرات بعد تقليل النفايات واعادة التدوير ) 2-5(يشري اجلدول رقم 

 قبولال درجةتباينت بني  البحث عينة أفراد إجابات أن إىل ، فالنتائج تشري)2,3(و ) 4,1( تراوحت بني

  .تقديرها ضعيفة درجة كانتاليت  ) 5(الفقرة  عدا ما توسطةدرجة املالو 

املؤسسة تعمل على رفع الكفاءة االنتاجية من "اليت تنص على أن ) 1(اءت يف املرتبة األوىل الفقرة ج 

 ما يدل على وجود امجاع بدرجة كبرية) 5470,(واحنراف معياري ) 4,1(مبتوسط حسايب " أجل تقليل نفايا�ا

لتقليل النفايات، فالكفاءة االنتاجية  لعمليا�ا الكفاءة االنتاجيةحتاول الرفع من على أ�ا  اتاملؤسسلدى 

توضح قدرة عناصر االنتاج املختلفة على حتقيق مستوى معني من املخرجات قياسا باملدخالت اليت مت 

فهي تعترب كمؤشر هام على مدى االستخدام الفّعال ملوارد املؤسسة، واملؤسسات استثمارها للغرض االنتاجي، 

  لية هي مواد مستوردة من اخلارجالدراسة حتاول الرفع من الكفاءة االنتاجية ذلك أن معظم موادها األو حمل 

بالتايل جيب االستغالل األمثل هلا لتقليل ، ...، بعض أنواع التعبئةكغربة احلليب، القمح، اللب، املنكهات

نفايات املؤسسة الناجتة بعد "تنص على أن اليت ) 3(وتلت الفقرة األوىل يف الرتتيب الفقرة . واهلدر النفايات

 مجيع مؤسسات ما يّدل على أن، )4,033(مبتوسط حسايب " استهالك الزبون للمنتوج  قابلة إلعادة التدوير

 قابلة للتدوير بعد االستهالك منتجا�ا نفاياتتويل أمهية بضرورة أن تكون  الصناعات الغذائية حمل الدراسة

إال أن املؤسسات اليت مت زيار�ا أكّدت أ�ا  .البعد األول حول تعبئة وتغليف املنتجاتد ما جاء يف كِ وهذا يُؤ 

مث  .، فهي تكتفي فقط بضمان أن النفايات قابلة إلعادة التدويروير نظرا الرتفاع تكلفتهاال تقوم بعملية التد

بقياس نسبة النفايات املعاد اليت تنص على قيام مؤسسات حمل الدراسة  )4(جاءت يف املرتبة الثالثة الفقرة 

إال  املواد استخدام، وذلك ملعرفة نسبة الرتشيد يف )3,9(يف العملية االنتاجية مبتوسط حسايب  تدويرها بانتظام

  .أن نسبتها تبقى منخفضة حسب بعض املسؤولني بسبب صعوبة إعادة تدوير بعض املواد

املرتبة  )2(فجاءت درجة تقديرها متوسطة، حيث احتلت الفقرة  )7(و )6(، )2(أما بالنسبة للفقرات 

معاجلة النفايات والفاقد من عملية االنتاج بأسلوب آمن واليت تدل على أن ) 3,4(الرابعة مبتوسط حسايب 

الذي يُعىن يرجع ذلك لغياب نظام لإلدارة البيئية  تتم يف مؤسسات الصناعات الغذائية بدرجة متوسطة وصحي

 )3,33(مبتوسط حسايب  )6(أما املرتبة اخلامسة فكانت للفقرة . بالتخلص السليم للنفايات السائلة والصلبة

، حيث تنص هذه الفقرة على أن املؤسسات تعمل على تقليل النفايات إميانا منها )0,711(واحنراف معياري 

ازال ليس متبىن من قبل هذه املؤسسات كما أنه مازال باملسؤولية االجتماعية، بالتايل يتضح أن هذا املفهوم م

، حيث تدل هذه )2,9(مبتوسط حسايب  )7(أما املرتبة السادسة فكانت للفقرة . من قبلهاغامضا وغري مفهوم 
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يث تكون نفايا�ا مبثابة مدخالت بالنسبة حبشراكة مع مؤسسات أخرى العالقات الفقرة على تدين 

خاصة بالنسبة ملادة البالستيك، فالعديد من املؤسسات يف الصناعات الغذائية يف الدول  للمؤسسات االخرى

املتقدمة تقوم بإقامة عالقة شراكة مع مؤسسات أخرى أوال لإلستفادة من إعادة تدوير مادة البالستيك وثانيا 

 واليت مسيت بـ Pilot ركةكالشراكة اليت مت التطرق هلا يف الفصل الثالث بني شركة دانون وش  ؛لتحقيق أرباح

B2P.  

تضع املؤسسة سياسة التعاون مع البائعني "اليت تنص على ) 5(كان للفقرة أما أدىن متوسط حسايب ف    

حيث كانت درجة  )7490,(واحنراف معياري ) 2,3(مبتوسط حسايب " �دف إلعادة مجع املواد القابلة للتدوير

ضعيفة، ويرجع سبب ذلك لعدم قيام مؤسسات حمل الدراسة أصال بعملية التدوير على الرغم من أن  التقدير

 اسرتاجاع املواد القابلة إلعادة التدوير سواء عن طريق التعاون مع البائعني أو كتخصيص مراكز للمستهلكني

 فقد، د من املزايا والفوائدالعديهلا حيقق  )اليت تعترب نفايا�ا سهلة الفرز خاصة فرع املياه واملشروبات الغازية(

ولتحقيق  احلفاظ على البيئة على املستهلكني املبادرة لتشجيع ديد من املؤسسات العاملية تتبىن هذهأصبحت الع

ة أو مقابل مادي بسيط، واهلدف من هذا عبوات فارغة مقابل عبوة مملوء 5، مثال مجع فوائد إقتصادية هلا

قيق أرباح، إضافة اىل استعادة النفايات البالستيكية وإعادة تدويرها وحت بالنسبة للمؤسسات النوع من املبادرات

كيفية كما يعترب يف حد ذاته تشجيعا للمستهلكني يف    أمام ا�تمع، بتبنيها ملسؤوليتها البيئية حتسني مسعتها

بدل رميها مع باقي النفايات واليت قد يكون مصريها إما احلرق  مع املواد البالستيكيةوالصحيح السليم لتعامل ا

إال أن بعض مسؤويل املؤسسات حمل الدراسة الذين أجريت معهم املقابلة كان رأيهم خمالف، حيث . أو الدفن

شكل إضافة اىل أ�ا قد ت أ�ا حتتاج إىل موارد مالية ، كمااعتربوا أن هذه العملية صعبة وحتتاج اىل تنظيم كبري

التايل من الصعب باجلزائري  املستهلكة لدى يالبيئثقافة سبب ضعف العبء عليهم أل�ا قد ال تنجح ب

   . جناحها

ا يساوي تقليل النفايات وإعادة تدويرهبصفة عامة يتبني أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات بعد 

مقبولة، بدرجة  النفايات واعادة تدويرهاتقليل وهو ما يدل أن املؤسسات حمل الدراسة تطبق بعد ) 3.438(

حيث حتاول املؤسسات التقليل من النفايات وتدويرها أثناء العملية االنتاجية وحماولة جعل منتجا�ا قابلة 

  .العادة التدوير
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  العالقة بين السعر والتكلفةعرض وتحليل النتائج المتعلقة ببعد : المطلب الثالث

ببعد وضوح العالقة بني السعر عبارات القياس اخلاصة  )3-5(سنوضح من خالل اجلدول رقم 

  :ت هذا البعد كمايليفقرامن  فقرةيب  واالحنراف املعياري لكل ، حيث قمنا حبساب املتوسط احلساوالتكلفة

  وضوح العالقة بين السعر والتكلفة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد): 3-5(جدول رقم 

المتوسط   الفقرة  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  الترتيب

  1  مقبولة جّدا 1,063 4,600  حتدد املؤسسة أسعار منتجا�ا على اساس التكلفة زائد هامش الربح  1

  3  متوسطة 0,746 3,166  تأخذ املؤسسة بعني االعتبار دخل الزبون أثناء تسعري املنتوج  2

  5  ضعيفة 0,651 2,300  تكاليف االضرار بالبيئة يف سعر املنتوج تقوم املؤسسة بإدماج  3

  2  مقبولة 0,860 3,533  يتم استخدام مواد أولية قابلة للتدوير رغم ارتفاع أسعارها  4

أسعار املنتجات الصديقة للبيئة مرتفعة نتيجة عمليات البحث   5

  والتطوير واستخدام التكنولوجيا 

  4  متوسطة 0,547 3,100

  متوسطة 0.773 3.340  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد العالقة بني السعر والتكلفة  

 )04أنظر امللحق رقم . ( SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :راملصد

حول بعد وضوح  املؤسسات املبحوثةيتضح من اجلدول أعاله أن املتوسطات احلسابية الجابات 

حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة األوىل مبتوسط ، )2,3(و) 4,6(العالقة بني السعر والتكلفة تراوحت بني 

املؤسسات حمل الدراسة تعتمد على طريقة التكلفة زائد  أغلب، ف)1,063(واحنراف معياري ) 4,6(حسايب 

، وجاءت يف املرتبة لسهولتها املستخدمة يف التسعريوهي أكثر الطرق  هامش الربح يف حتديد أسعار منتجا�ا

مبتوسط " يتم استخدام مواد أولية قابلة للتدوير رغم ارتفاع أسعارها"اليت تنص على أنه ) 4(الثانية الفقرة 

حمل الدراسة تويل أمهية  الصناعات الغذائية ؤسساتمما يدل على  ،)0,860(واحنراف معياري ) 3,93(حسايب 

، فحسب مسؤويل بعض املؤسسات فإن مواد التعبئة رغم ارتفاع سعره لعنصر اعادة التدوير يف املادة األولية

  .شرائها رغم ارتفاع سعرهاجيب أن تكون قابلة إلعادة التدوير وذات جودة لذا فهي تقوم تقوم ب والتغليف

فقد احتلت املرتبة  ،ضرار بالبيئة يف سعر املنتوجاليف اإلدماج تكإاليت تتمحور حول ) 3(أما الفقرة 

حتديد وقياس  أنه من الصعب ر ذلك حسب بعض مسؤويل املؤسساتسّ وفُ ، )2,300(األخرية مبتوسط حسايب 

النامجة  اآلثار اخلارجية السلبيةأن إضافة اىل  .دجمه يف سعر املنتوجيتم تلحقه لكي حجم الضرر البيئي الذي 

                                                           
   ؤخذ بعني االعتبار عند إنتاج السلع واليت تؤثر سلبا على األشخاص ودون أي تعويض نقدي عن الضرر الالحق اليت ال تٌ تلك اآلثار السلبية هي

 �م
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ا، أي ابا�ال يعرتف هلا بثمن اقتصادي يدخل يف حس مؤسسات حمل الدراسةلل األنشطة االنتاجية عن خمتلف

أ�ا ال تتحمل أي تكاليف إضافية للمعاجلة السليمة لنفايا�ا لكي تقوم بتحميلها على املستهلك ضمن 

  . السعر

) 3.340(يساوي العالقة بني السعر والتكلفة تبني أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات بعد ي بصفة عامة

درجة ب مطبق مؤسسات حمل الدراسةمن قبل  وضوح العالقة بني السعر والتكلفةبعد  وهو ما يدل أن

فأغلب مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة تعتمد على طريقة التسعري على أساس التكلفة  .متوسطة

  .زائد هامش الربح وال تقوم بدمج التكلفة البيئية يف السعر

  جعل التوجه البيئي مربحالمتعلقة ببعد عرض وتحليل النتائج : المطلب الرابع

، حيث ببعد جعل التوجه البيئي مربحعبارات القياس اخلاصة ) 4-5(سنوضح من خالل اجلدول رقم 

  :قمنا حبساب املتوسط احلسايب  واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات هذا البعد كمايلي

  جعل التوجه البيئي مربح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد): 4-5(جدول رقم 

المتوسط   الفقرة  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  الترتيب

  2  مقبولة 0,639 3,633  تسعى املؤسسة من خالل التسويق املستدام إىل تقوية مركزها التنافسي  1

أرباح على  حتقيق فرصة املؤسسة متنح تسويقية فرصة املستدام التسويق  2

  املدى الطويل

  1  مقبولة 0,711 3,733

ختفيض التكاليف من خالل عملية تدوير  يساهم التسويق املستدام يف  3

  النفايات

  5  متوسطة 0,791 3,110

  6  متوسطة 0,647 2,700  تطبيق التسويق املستدام يساعد املؤسسة على حتسني صور�ا  4

يساعد تطبيق املؤسسة للتسويق املستدام يف جتنب صعوبات التصدير اىل   5

  دول تضع شروط ومعايري بيئية 

  4  متوسطة 0,776 3.366

حتاول املؤسسة من خالل اعالنا�ا ترويج الثقافة االستهالكية الصديقة   6

  للبيئة

  8  ضعيفة 0,520 2,166

 رضا زيادة يف يساهم املستدام التسويق املؤسسة على منهج اعتماد  7

  للمؤسسة الزبون

2,666 

 

  7  متوسطة 0,534

منتجات تليب مجيع تطبيق املؤسسة للتسويق املستدام يسمح هلا بتسويق   8

  املعايري القانونية املطلوبة لصحة وسالمة املستهلك

  3  مقبولة 0,606 3,466

 متوسطة 0.428 3.105  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد جعل التوجه البيئي مربح  

 )04امللحق رقم ( SPSSبرنامج خمرجات عتماد على باالمن إعداد الطالبة : املصدر



  
  مناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضیات                                                                      : خامسالفصل ال  
 

202 
  

جعل التوجه حول بعد  ةاملبحوثاملؤسسات يتضح من اجلدول أعاله أن املتوسطات احلسابية الجابات 

درجة ال دعنهي  بحوثني النتائج اىل أن اجابة املتشري، حيث )2,166(و) 3,733(تراوحت بني  البيئي مربح

  .بني املتوسطة واملقبولةة جاءت متفاوتفلكن بالنسبة للمتوسطات احلسابية اخلاصة بكل عبارة ، توسطةامل

اليت تنص على أن ) 2(من حيث األمهية النسبية جند يف املرتبة األوىل الفقرة  الفقراتبالتايل اذا مت املقارنة بني  

مبتوسط حسايب " أرباح على املدى الطويل حتقيق فرصة املؤسسة متنح تسويقية فرصة املستدام التسويق"

مقبولة  فهذه الفقرة تعترب دالة احصائيا مما يدل على وجود امجاع بدرجة) 7110,(واحنراف معياري  )3,733(

لدى مسؤويل املؤسسات على أن أخذ املؤسسة التوجه البيئي بعني االعتبار قد حيقق هلا أرباح على املدى 

ستدام إىل تسعى املؤسسة من خالل التسويق امل"الطويل، أما املرتبة الثانية فجاءت للفقرة األوىل اليت تنص على 

تعي أن  مؤسسات الصناعات الغذائيةأن وهذا دال على  )3,633( مبتوسط حسايب" تقوية مركزها التنافسي

مبتوسط حسايب  )8(كما جاءت يف املرتبة الثالثة الفقرة . تبين التوجه البيئي قد يقوي مركزها التنافسي مستقبال

للتسويق املستدام يسمح هلا بتسويق منتجات تليب مجيع املعايري  اتتطبيق املؤسسأن  الدالة على )3,466(

ما ميكن استنتاجه من الفقرات الثالثة السابقة أنه على الرغم من . القانونية املطلوبة لصحة وسالمة املستهلك

النقص املعريف من قبل مسؤويل مؤسسات حمل الدراسة حول مفهوم التسويق املستدام إال أ�م من الناحية 

العملية يعلمون أنه يف الوقت الراهن أصبحت البيئة أحد عناصر تقوية املركز التنافسي وحتقيق أرباح على املدى 

ميكن القول أ�م حباجة اىل ممارسة بالتايل ، من خالل تقدمي منتجات صّحية للمستهلكني وحتمي البيئة البعيد

خاصة على  الطويل املدى يف املؤسسة رحبية علىالتسويق املستدام  تأثري كيفية عرفةأكثر حول اجلانب البيئي مل

  .صعيد التصدير

 )5(أما باقي فقرات هذا البعد فجاءت درجة تقديرها متوسطة، حيث جاءت يف املرتبة الرابعة الفقرة 

جتنب صعوبات يساعد املؤسسات على لتسويق املستدام اتطبيق والدالة على أن  )3,366(مبتوسط حسايب 

، فالعديد من الدول املتقدمة وعلى رأسها دول االحتاد األورويب التصدير اىل دول تضع شروط ومعايري بيئية

 تشرتط معايري واشرتاطات بيئية من أجل السماح لصادرات الدول النامية من الدخول ألسواقهاأصبحت 

(EcoLabel) ، أما  .األوروبية األسواق إىلصدرة املؤسسات اجلزائرية امل أمام حقيقيةوهو ما أصبح يشكل عقبة

، حيث  )2,7(و )3,110(مبتوسطات حسابية على التوايل  )4(و )3( املرتبة اخلامسة والسادسة فكانت للفقرتني

التسويق املستدام يف ختفيض التكاليف من خالل عملية متوسطة حول مسامهة  )3(كانت درجة تقدير الفقرة 

كما مت االشارة اليه سابقا أن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة ال تقوم ويرجع ذلك   تدوير النفايات
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بعملية إعادة تدوير النفايات بالتايل ال ميكنها التقدير الفعلي للتكاليف اليت ميكن أن تنخفض جراء عملية 

 اعتماد"اليت تنص  على أن  )2,266(مبتوسط حسايب  )7(أما املرتبة السابعة فكانت للفقرة . إعادة التدوير

، جاءت درجة تقديرها متوسطة "للمؤسسة الزبون رضا زيادة يف يساهم املستدام التسويق املؤسسة على منهج

اهتمام املستهلك يف احلصول على منتجات صديقة للبيئة له أثر  إعتبار بعض مسؤويل املؤسسات أن  بسبب

زائري لمستهلك اجلل ضعف الثقافة البيئيةات مستدامة، إال أن كبري على حتوهلا حنو ممارسات االستدامة ومنتج

إضافة اىل ضعف قدرته الشرائية ستكون عائق أمام تبين املؤسسات للتوجه البيئي يف منتجا�ا، فبالرغم إذا 

انتهجت املؤسسات التوجه البيئي فلن يساهم ذلك يف زيادة رضاه كون أن األسعار ستكون نوعا ما مرتفعة 

  .وتراعي مجيع املعايري البيئية وصحّية ها مستدامةبإعتبار 

من  مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة رتويجب املتعلقة )6(املرتبة األخرية فكانت للفقرة أما 

 )2,166(، حيث جاء الـمتوسط احلسايب هلذه الفقرة لثقافة االستهالكية الصديقة للبيئةلخالل اعالنا�ا 

ما يدل على أن الرتويج مازال يعتمد فقط على اظهار مميزات املنتوج واليت يف  )0,5208(واحنرافها املعياري 

بعض األحيان يكون مبالغ فيها، كمثال فرع املشروبات اليت دائما تظهر أن املنتوج مستخلص من الفواكه 

فاذا كانت املؤسسة  .ةواملواد احلافظ الطبيعية يف حني ال تستخدم فيها الفواكه اطالقا، امنا اللب واملنكهات

، إال أن هذا لتايل فهي تقوم بانتاج منتوج بيئيبا )BIO(تنتج عصري من فواكه طبيعية فهو يعترب منتوج طبيعي 

. الذي حتدثنا عنه سابقا) بيئيال(ضر غسل األخغري صحيح بالتايل فهذه املؤسسات وقعت يف يطلق عليه ال

إضافة اىل ذلك  .نتجا�ا من خالل التأثري عليه خبصائص طبيعيةفهي تسعى لتشجيع املستهلك على شراء م

 Buvez"" اشرب مهين"إطالق عالمة ب 2013سنة مجعية املنتجني اجلزائريني للمشروبات فقد قامت 

tranquille " سواء الغازية أو غري واليت من املفروض تتحصل عليها مجيع مؤسسات املشروبات للجودة والنوعية

إال أن مجيع مؤسسات حمل  وأن العالمة متنح ضمانا كامال ميثل جودة وصالحية املنتوج، الغازية، خاصة

  .الدراسة غري حاصلة عليها باستثناء مؤسسة سيتيفيس اليت حتصلت عليها مؤخرا

) 3,105(يساوي جعل التوجه البيئي مربح يتبني أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات بعد  بصفة عامة

متوسطة، فهي تعترب أن بدرجة  تطبق بعد جعل التوجه البيئي مربحوهو ما يدل أن املؤسسات حمل الدراسة 

، إضافة اىل مستقبال زيادة األرباحتطبيق التسويق املستدام ميكن أن حيقق هلا مزايا كتقوية املركز التنافسي هلا، 

إال أ�ا تعترب أن  .املطلوبة لصحة وسالمة املستهلك يسمح هلا بتسويق منتجات تليب مجيع املعايري القانونيةأنه 

 . اخنفاض الوعي البيئي لدى املستهلك اجلزائري جيعل من تبنيها للتوجه البيئي منخفض
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  عرض النتائج المتعلقة بسلوك المؤسسة وفق التنمية المستدامة: المبحث الثاني

جوانب  املرتكزاتأضافت هذه وقد  .جمتمع–بيئة -إن التنمية املستدامة ترتكز على التوليفة اقتصاد

أخرى لتقييم أداء املؤسسات، فبعد أن كان األمر منصبا على اجلانب املايل البحت متمثال يف األرباح، أضيف 

، الذي يساعد املؤسسة يف حتسني صور�ا يف ...العديد من اجلوانب األخرى كاجلانب االجتماعي، البيئي

 .ا�تمع الذي تنشط فيه

سيتم من خالل هذا املبحث عرض وحتليل النتائج املتعلقة بسلوك مؤسسات الصناعات الغذائية  لذا  

اجلانب االقتصادي، اجلانب االجتماعي، (الثالثة للتنمية املستدامة  املرتكزات األساسيةحمل الدراسة وفق 

سلوك املؤسسات وفق وذلك من خالل ثالث مطالب أساسية حيث يتناول املطلب األول ) اجلانب البيئي

 هاالثالث سلوك واملطلب االجتماعي ها وفق اجلانبسلوكالثاين  واملطلب للتنمية املستدامة، اإلقتصادياجلانب 

  .ةالبيئاجتاه محاية 

  نموذج سلوك المؤسسة وفق التنمية المستدامة): 2-5(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة: املصدر

 

 اإلقتصادي االجتماعي البيــئي

 سلــــوك المؤسسة

 الربحية   

  الحصة السوقية  

 الميزة التنافسية  

 الدولة  

 العمال  

 الزبائن  

 الموردين  

 المجتمع المحلي  

 حماية البيئة         
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  اإلقتصادي للتنمية المستدامةسلوك مؤسسات محل الدراسة وفق الجانب حليل نتائج ت: المطلب األول

جلانب بسلوك املؤسسات وفق اعبارات القياس اخلاصة  )5-5(سنوضح من خالل اجلدول رقم 

  ورري لكل عبارة من عبارات هذا احمل، حيث قمنا حبساب املتوسط احلسايب  واالحنراف املعيااالقتصادي

  :كمايلي

  االقتصادي السلوك المعيارية لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات : )5-5(جدول رقم 

    

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  الترتيب

  2  مقبولة 0,461 3,833  تعمل املؤسسة باستمرار على احلفاظ على حصتها السوقية 1

  1  مقبولة 0,379 4,166  تعمل املؤسسة على حتسني أداءها لألنشطة التسويقية لزيادة أرباحها 2

  3  مقبولة 0,498 3,600  تعمل املؤسسة على تنويع منتجا�ا لتحقيق التميز مقارنة باملنافسني 3

  4  مقبولة 0,498 3,400  تؤمن املؤسسة أن حتقيق الصورة املدركة اجلّيدة ميزة تنافسية هلا 4

  مقبولة 0,414 3.75  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لألبعاد  

  )05الملحق رقم ( SPSSخمرجات برنامج  عتماد علىباالمن إعداد الطالبة  :المصدر

سلوكها وفق حول  مسؤويل املؤسساتوسطات احلسابية الجابات يتضح من اجلدول أعاله أن املت

 النتائج اىل أن اجابة تشري، حيث )3,4(و) 4,166(تراوحت بني  للتنمية املستدامة االقتصادي اجلانب

جبميع الفقرات كلها مقبولة، حيث جاءت يف  ملتوسطات احلسابية اخلاصةفا ،القبولدرجة  دعنهي  سؤولنيامل

الدالة على أن املؤسسة تعمل على حتسني أدائها لألنشطة  )4,166(مبتوسط حسايب )  2(املرتبة األوىل الفقرة 

فجميع املؤسسات هدفها الربح لضمان بقائها واستمرارها يف السوق، أما املرتبة  باحها، التسويقية لزيادة أر 

ما يدل على أن املؤسسات حمل الدراسة تعمل دائما على ) 3,833(مبتوسط حسايب ) 1(الثانية فكانت للفقرة 

اليت ) 4(لفقرة احلفاظ على حصتها السوقية يف ظل املنافسة الشديدة يف القطاع، أما املرتبة األخرية فكانت ل

 .)3,40(املؤسسة تؤمن بأن حتقيق الصورة املدركة اجلّيدة ميزة تنافسية هلا مبتوسط حسايب تنص على أن 
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  وفق الجانب االجتماعي لمؤسسات محل الدراسةا سلوكنتائج تحليل :المطلب الثاني

األطراف ذات  فئةحتمل مسؤوليتها اجتاه ملزمة على  املؤسسة إن ظهور التنمية املستدامة جعل

املؤسسة السعي اىل  يهالذا جيب عل. ول املتأثرين مبختلف قرارا�ا ونشاطا�ا التجاريةأباعتبارهم هم  املصلحة،

تعظيم منفعة كل االطراف اليت تربطها عالقة مباشرة أو غري مباشرة �م، وحماولة اشراكهم والتحاور معهم يف  

  .كل ما خيص املؤسسة

هذا املطلب حتليل سلوك مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة وفق اجلانب سيتم من خالل لذا 

 -املوردين -الزبائن - العمال - الدولة : يشتمل على األطراف التالية لتنمية املستدامة والذياالجتماعي ل

  .ا�تمع احمللي

  نين والتشريعات البيئيةبالقوا محل الدراسة المؤسساتبمدى إلتزام  عرض وتحليل النتائج المتعلقة: أوال

  :تشتمل على اليت، و الرسوم البيئية املطبقة يف اجلزائرقبل التطرق لتحليل النتائج سيتم عرض خمتلف 

T.A.P.Dالبيئة  على الخطيرة أو الملوثة األنشطة على الرسم -1
 املادة مبوجب الرسم تأسيس هذا مت: *

 1:، وحيّدد املعدل األساسي للرسم كمايلي1992 لسنة  املالية قانون املتضمن 25 – 91رقم  القانون من  117

 إلجراء التصريح؛ خاضع األقل على واحد نشاط هلا اليت املصنفة للمنشآت بالنسبة دج  - 3000

  .إلجراء الرتخيص خاضع األقل على واحد نشاط هلا اليت املصنفة للمنشآت بالنسبة دج 30.000 - 

 االستغاليل إىل نشاطها يؤدي اليت املؤسسات تلك هي للرتخيص اخلاضعة املصنفة واملؤسسات    

 محاية الطبيعة الفالحة، واألمن، النظافة العمومية، الصحة على سلبية آثار هلا تكون قد ومساوئ، أخطار

 فهي للتصريح املؤسسات اخلاضعة أما السياحّية؛ املناطق وكذلك التارخيّية واملعامل اآلثار على احملافظة والبيئة،

 املختلفة الضرائب قابض قبل من الرسم مبلغ وُحيصَّل .آنًفا املذكورة ا�االت على بالًغا خطرًا تشكل ال اليت

   .البيئة حبماية املكّلفة املصاحل اليت تقدمها املنشآت املعنية تِعداد أساس على للوالية،

  1999 ديسمرب 23 يف املؤرخ 99-11 رقم  القانون من 54 املادة ومبوجب 2000ويف قانون املالية لسنة     

املتعلقة بالرسم على األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة  25-91من القانون رقم  117مت تعديل وامتام املادة 

                                                           
*  T.A.P.D : Taxe  sur  les  Activités  Polluantes  ou Dangereuses  pour  l’environnement 

 .117، املادة رقم 65، العدد 1991ديسمرب  18اجلريدة الرمسية، .  25-91القانون . قانون. اجلمهورية اجلزائرية.  1
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 يتعلق بتصنيف املؤسسات وقد مت التعديل يف إحداث تغيريين، األول يتعلق برفع املبلغ السنوي للرسم والثاين

  1:يلي كما الرسم هلذا اجلديدة السنوية املعدالت ُحدِّدت حيث ، امللوثة

 من الوزير لرتخيص األقل على نشاطا�ا ختضع إحدى اليت املصنفة للمنشآت بالنسبة دج، 000 120 - 

  .بالبيئة املكلف

الوايل  من لرتخيص األقل على نشاطا�ا إحدى ختضع اليت املصنفة للمنشآت بالنسبة دج،  000 90 - 

 .إقليمًيا املختص

رئيس  من لرتخيص األقل على نشاطا�ا إحدى ختضع اليت املصنفة للمنشآت بالنسبة دج،  000 20 - 

 .البلدي الشعيب ا�لس

 .للتصريح األقل على ختضع إحدى نشاطا�ا اليت املصنفة للمنشآت بالنسبة دج،  000 9 - 

نص قانون املالية لسنة  :الخطرة أو/و الخاصة الصناعية النفايات تخزين عدم على التحفيزي الرسم -2

على تأسيس رسم لتشجيع عدم التخزين للنفايات الصناعية، حيث حّدد مبلغ  203من خالل املادة  2002

سنوات  3أو اخلطرة؛ ومتنح مهلة  /دج عن كل طن خمزون من النفايات الصناعية اخلاصة و 500 10الرسم بـ 

  .2إلجناز منشآت إزالة هذه النفايات إبتداء من تاريخ اإلنطالق يف تنفيذ مشروع منشأة اإلفراز

 املالية من قانون 94املادة  مبوجب مت: الصناعي المصدر ذات المستعملة المياه على التكميلي الرسم -3

 املَنتجة املياه حلجم وفًقا وهذا الصناعياملصدر  ذات املستعملة املياه على تكميلي رسم ، إنشاء 2003لسنة

 املعدل إىل بالرجوع الرسم هذا القيم احملددة؛ وُحيدَّد حدود يتجاوز الذي النشاط عن الناجم التلوث وعبء

 1999ديسمرب  23املوافق لـ  11-99من القانون رقم  54السنوي الذي حّددته أحكام املادة  األساسي

  3.القيم حدود جتاوز ملعدل تبًعا 5 و 1 بني يرتاوح مضاعف ومعامل ،2000واملتضمن قانون املالية لسنة 

الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية  141-06صدر املرسوم التنفيذي  2006أفريل  19ويف 

السائلة القيم القصوى  ال تتجاوز املنشآت اليت تنتج املصبات الصناعية"، حيث أقر بضرورة أن السائلة

                                                           
 .54، املادة رقم 92، العدد 1999ديسمرب  23اجلريدة الرمسية، .  11-99القانون . قانون. اجلمهورية اجلزائرية.  1
 .203، املادة رقم 79، العدد 2001ديسمرب  22اجلريدة الرمسية، . 21-01القانون . قانون. اجلمهورية اجلزائرية.  2
 .94، املادة رقم 86، العدد 2002ديسمرب  24اجلريدة الرمسية، . 11-02القانون . قانون. اجلمهورية اجلزائرية.  3
  من نفس املرسوم بأ�ا كل تدفق و قذف و جتمع مباشر أو غري مباشر لسائل ينجم عن نشاط  2املصبات الصناعية السائلة عرفتها املادة

 .صناعي
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، وإذا 1"احملددة يف هذا املرسوم، كما جيب أن تزود جبهاز معاجلة مالئم يسمح باحلد من حجم التلوث املطروح

مت جتاوز القيم القصوى املفروضة، جيب على املستغل إختاذ اإلجراءات الضرورية للتقليص من التلوث الصادر و 

  .2توقيفهاذلك بتخفيض النشاطات املعنية أو 

 لسنة املالية من قانون 205املادة  مبوجب :الصناعي المصدر ذو الجوي التلوث على التكميلي الرسم -4

اليت  املنبعثة الكميات على تكميلي رسم تأسيس مت الصناعي، املصدر ذي اجلوي التلوث من احلد وبغية 2002

 امللوثة أو األنشطة على للرسم األساسي السنوي املعدل على باالعتماد الرسم هذا تتجاوز حدود القيم، وُحيّدد

 وهذا ،5 و 1 بني يرتاوح مضاعف معامل على باالستناد الرسم، هذا مبلغ زيادة تتم البيئة كما على اخلطرية

  .القيم حدود جتاوز حسب

يهدف اىل تنظيم اإلنبعاثات اجلوية السيما عن املنشآت  138-06ما صدر املرسوم التنفيذي ك    

الصناعية، حيث أّكد على ضرورة تقليل املؤسسات إلنبعاثا�ا اجلوية عند املصدر واليت جيب أن ال تتجاوز 

حدود اإلنبعاثات احملددة من القيم القصوى، كما جيب أن تكون اإلنبعاثات اجلوية معروفة وملتقطة أقرب ما 

صدر إنبعاثها، باإلضافة إىل تقليل نقاط اإلنبعاثات إىل أقل عدد ممكن، كما أّكد املرسوم كذلك ميكن من م

على كل من ينوي إجناز منشأة تصدر إنبعاثات جوية ال ختضع للتنظيم املتعلق باملنشآت املصنفة جيب أن يزّود 

   .3السلطة املختصة بكل املعلومات

حتديد املعامل املضاعف املطبق على أساس حتاليل اإلنبعاثات حتدد كميات التلوث املنبعثة �دف و     

اجلوية ذات املصدر الصناعي اليت يقوم �ا املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة، حيث ترسل مصاحل البيئة 

  .4للوالية املعنية املعامل املضاعف املطبق على كل مؤسسة مصنفة اىل قابض الضرائب املختلفة للوالية

مبدى تطبيق مؤسسات الصناعات ات القياس اخلاصة فقر ) 6-5(ضح من خالل اجلدول رقم سنو 

من  فقرة، حيث قمنا حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل الغذائية للتشريعات والقوانني البيئية

  :كمايلي  زءهذا اجل فقرات

   

                                                           
 .4، املادة رقم 26، العدد 2006أفريل  19اجلريدة الرمسية، . 141-06مرسوم تنفيذي . مرسوم. اجلمهورية اجلزائرية . 1

 .5املادة . هنفس املرجع.  2
 .10-4، املادة رقم 24، العدد 2006افريل  15اجلريدة الرمسية، . 138-06مرسوم تنفيذي . مرسوم. اجلمهورية اجلزائرية.  3
 .4املادة . نفسه املرجع.  4
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فقرات المتعلقة بمدى إلتزام المؤسسات بالقوانين لالمعيارية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات : )6-5(جدول رقم 

  والتشريعات البيئية

    

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  الترتيب

  1  مقبولة جّدا 0,466 4,700  تسدد املؤسسة مجيع الرسوم املتعلقة بالبيئة 1

  2  متوسطة 0,907 3,066  بالتشريعات البيئية املنصوص عليهاتسدد املؤسسة غرامات لعدم االلتزام  2

تستفيد املؤسسة من حوافز ضريبية متعلقة بالتدابري البيئية اليت قامت �ا  3

  املؤسسة

  4  ضعيفة 0,504 2,233

سامهت الرسوم البيئية املدفوعة يف حتفيز املؤسسة باالستثمار يف معدات  4

 مكافحة التلوث 

  5  ضعيفة 0,402 2,100

تلزم القوانني والتشريعات البيئية املؤسسة بتقدمي تقارير عن اآلثار البيئية  5

  ألنشطة املؤسسة

  3 متوسطة 1,118 2,466

  متوسطة 0,453 2,913  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للقوانني والتشريعات البيئية  

  SPSS برنامجخمرجات عتماد على باالمن إعداد الطالبة : املصدر

) 4,7(تراوحت بني  زءاىل أن املتوسطات احلسابية لفقرات هذا اجل) 6- 5(اجلدول رقم  يتضح من

وفق مقياس ليكرت اخلماسي، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب ملدى تطبيق املؤسسات للقوانني ) 2,1(و

يفسر أن املؤسسات حمل الدراسة وهو ما ] 3,4-2,61[حيث تقع القيمة يف فئة ) 2,913( والتشريعات البيئية

مبتوسط حسايب ) 1(جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة حيث  .جة متوسطةتطبق القوانني والتشريعات البيئية بدر 

حترتم القوانني  الدراسةالصناعات الغذائية حمل  مؤسساتهو مرتفع جّدا وهذا دال على أن و ) 4,7(

الرسوم البيئية املفروضة عليها، وحسب مديرية البيئة لوالية  ميعجل هاديتسدوالتشريعات البيئية من خالل 

  : سطيف تسدد الرمسني التالنيوالية ن  مؤسسات الصناعات الغذائية لإيف فسط

   TAPDالرسم على االنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة  - 

  اخلاصة، الصناعية النفايات ختزين عدم على التحفيزي الرسم - 

ن مؤسسات الصناعات الغذائية مل تصل إى االنبعاثات الغازية والسائلة فأما بالنسبة للرسم عل 

أما باقي الفقرات فرتاوحت بني  .ال تقوم بتسديدهفهي لذلك  املنصوص عليها للحدود القصوى القانونية

الرسوم البيئية ى أن الدالة عل) 2,1(مبتوسط حسايب ) 4(املرتبة األخرية كانت للفقرة متوسطة وضعيفة، ف

وم البيئية ، ما يدل على أن الرسمعدات مكافحة التلوثلالستثمار يف املؤسسة  حتفيزيف  مل تساهم املدفوعة

بالتايل فأغلب املؤسسات ، دراسة يف تكنولوجيا محاية البيئةالستثمار مؤسسات حمل ال ردعيليس هلا الطابع ال

التلوث اليت يف الغالب تكون أسعارها مرتفعة  يف تكنولوجيا ختفيضتثمار تفضل دفع الرسوم البيئية على االس



  
  مناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضیات                                                                      : خامسالفصل ال  
 

210 
  

ال يوجد اجراء قانوين مينع  مقارنة بالرسم الذي يعترب مبلغه منخفض بأضعاف أضعاف تلك اآلالت، كما أنه

  .الشركة من التلويث سوى الرسم

  :من خالل الشكل التايل ةحتليل سلوك املؤسسات حمل الدراسة اجتاه القوانني والتشريعات البيئي وميكن

  سلوك مؤسسات الصناعات الغذاية حمل الدراسة: )3- 5(شكل رقم 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  %70وبنسبة  معظم مؤسسات الصناعات الغذائية أن، ميكن القول )3-5(من خالل الشكل رقم 

تعترب أن ، فهي أي أن التزاما�ا البيئية متأتية من ضغوط القوانني والتشريعات اجتاه البيئة ممتثلتنتهج سلوك 

األدىن االهتمام بالبيئة أمر ضروري لكن االستثمار فيه جيب أن خيفض قدر املستطاع، لذا فإن االمتثال للحد 

املؤسسات حمل  من %29، أما األرباح مع احلفاظ على مشروعيتهاهدفها حتقيق . ية يكفيللمعايري القانون

تكتفي بااللتزام بدفع الضريبة املفروضة من قبل حتاول أن  الدراسة فيعترب سلوكها اجتاه البيئة دفاعي حيث

على أن ال تقوم بأي إجراء بيئي آخر لتخفيض آثارها السلبية على البيئة وا�تمع، باعتبار أن هذا  الدولة،

اإلجراء البيئي سوف يكلفها تكاليف اضافية خاصة وأن معظم مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة 

ترى أن محاية البيئة هي إضافة اىل أن بعضها  هي مؤسسات صغرية ومتوسطة وتبقى مواردها املالية حمدودة

  .%1يف حني نسبة املؤسسات اليت سلوكها اجتاه البيئة حساس  .تكلفة اضافية جيب ختفيضها

   

t 
 

  مستوى اإللتزامات

 القانونية

 السلوك البيئي الواعي

 البيئي الممتثلالسلوك 

  الدفاعيالبيئي السلوك 

 الزمن

  مستوى اإللتزامات

 البيئية

t+5 

  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على: املصدر

Béatrice Bellini Butel : l’intégration de la donnée écologique dans la gestion de l’entreprise une 
analyse contingente au niveau des sites de production, Thèse de doctorat, Sous la direction de 

Alain Desreumaux, Université Lille 1, 1997, p. 149. 
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  العمالسلوكها اتجاه ب محل الدراسة المؤسساتبمدى إلتزام  عرض وتحليل النتائج المتعلقة:ثانيا

، حيث قمنا حبساب املتوسط بالعمالعبارات القياس اخلاصة ) 7-5(سنوضح من خالل اجلدول رقم 

  :كمايلي  احملوراحلسايب  واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات هذا 

  بالعمال فقرات المتعلقةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل): 7-5(جدول رقم 

    

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  الترتيب

بتحسيس وتوعية العمال باملشاكل البيئية لرفع الوعي تقوم املؤسسة  1

  البيئي داخل املؤسسة

  7  ضعيفة 0,932 2,600

  9  ضعيفة 1,040 2,566  تقوم املؤسسة بتحفيز العمال للمشاركة يف حتسني الربامج البيئية 2

  10  ضعيفة 0,546 2,333  �تم املؤسسة بتطوير كفاءا�ا البشرية يف جمال البيئة 3

4  

 

تقوم املؤسسة بتقييم درجة وعي العمال باملسائل البيئية داخل املؤسسة 

  )كرتشيد استهالك املواد األولية، الطاقة، املياه(

  8  ضعيفة 0,897 2,566

  6  متوسطة 1,299 3,366  تقوم املؤسسة بتنظيم دورات تدريبية للعمال لرفع قدرا�م وكفاء�م 5

  5  مقبولة 0,345 3,866  فرص متساوية للرتقية تتبع املؤسسة سياسة للرتقية وحتقق  6

تراعي املؤسسة شروط الصحة والسالمة املهنية من خالل توفري   7

املعدات الالزمة للحفاظ على صحة وسالمة العمال أثناء العملية 

  االنتاجية

  4  مقبولة 0,698 4,000

  2  مقبولة 0,345 4,133  توجد بطاقات تعريف باملواد اخلطرة وكيفية التعامل معها  8

  1  جّدا مقبولة 0,504 4,566  تقوم املؤسسة باملتابعة الطبية للعمال بشكل منتظم  9

  3  مقبولة 0,661 4,100  تقوم املؤسسة بتحفيز عماهلا عن طريق املكافآت واالعانات  10

  متوسطة 0.879 3.409  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للعمال  

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

تراوحت بني املتعلق بالعمال  أن املتوسطات احلسابية لفقرات هذا احملور) 7-5(اجلدول رقم  يتضح من

) 4,566(مرتفع يساوي مبتوسط حسايب ) 9(جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة حيث  ،)2,333(و) 4,566(

 لمتابعة الطبية للعمال تويل أمهية لملؤسسات حمل الدراسة وهذا دال على أن ا، )50400,(واحنراف معياري 
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لكن بالنسبة للمتوسطات احلسابية . احرتام قوانني العمل اليت أقّرها املشرع اجلزائري لك أ�ا تندرج ضمنذ

  .فجاءت متفاوتة بني ضعيفة ومقبولةلباقي الفقرات األخرى 

 مراعاةعلى فكانت مقبولة، حيث اشتملت هذه الفقرات  )10(و) 8(، )7(، )6( لفقراتبالنسبة ل

شروط الصحة والسالمة املهنية  مراعاةو  بتحفيز عماهلا عن طريق املكافآت واالعاناتاملؤسسات حمل الدراسة 

   .من خالل توفري املعدات الالزمة للحفاظ على صحة وسالمة العمال أثناء العملية االنتاجية

ل يف ا�ال البيئي أوتطوير كفاءاته من خالل التدريب والتكوين ماالعاملتعلقة بتوعية اقي الفقرات أما ب

املتضمنة مدى اهتمام ) 3(لفقرة ااملرتبة األخرية  ، حيث جاءت يفكانت متوسطا�ا احلسابية منخفضة

، ما )54660,(واحنراف معياري ) 2,333(توسط حسايب مب بتطوير كفاءا�ا البشرية يف جمال البيئة املؤسسات

خاصة  يدل أن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة ال تويل اهتماما كبريا بتكوين ورفع قدرات عماهلا

، لذا قد تواجه هذه املؤسسات مشكل تسرب اليد العاملة املدربة لديها اىل بكل ما هو متعلق بالبيئة

ن اليت يف الغالب ال جندها يف املؤسسات أفضل كالرتقية والتكوي املؤسسات الكبرية حبثا عن شروط عمل ومزايا

  .الصغرية واملتوسطة حبكم خصوصية هذا النوع من املؤسسات

وهو ما يدل أن ) 3.409(يساوي عنصر العمال يتبني أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات  بصفة عامة

وفق ما ميليها عليها القانون بالدرجة  فإلتزامها راجعمتوسطة، بدرجة  تلتزم اجتاه عماهلااملؤسسات حمل الدراسة 

األوىل، فمعظم قوانني العمل جترب املؤسسات على ضرورة املتابعة الطبية للعمال وضمان الصحة والسالمة 

بفحوصات طبية  قيام املؤسسات إىل جانب ،الشركة التأمني الطيب الذي يغّطي عمالمن خالل املهنية هلم 

لذلك كانت درجة القبول مرتفعة جّدا، أما كل ما هو طوعي  .ضمن صحتهم ورفاهيتهمسنوية لعماهلا لت

انب البيئي فكانت النتائج ضعيفة فمعظم ب العمال أو توعيتهم وحتسيسهم كاجلوالذي يزيد من تكوين وتدري

  .املؤسسات حمل الدراسة ال تتبع اسرتاتيجية تكوين تنمي �ا معارف عماهلا

   

                                                           

  الصحة و ترقيتها ،املعدل املتعلق حبماية  1985فرباير سنـة  16املوافق  1405مجادى األولـى عـام  26املـؤرخ فـي  05-85قـانون رقـم

 .واملتمم

 .واألمن و طب العمليتعلـق بالوقاية الصحية  1988ينـاير سنة  26املوافق  1408مجادى الثانية عام  7املؤرخ فـي  07 - 88قانون رقم * 
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  الزبائن سلوكها اتجاهب محل الدراسة المؤسساتبمدى إلتزام  عرض وتحليل النتائج المتعلقة :ثالثا

حيث قمنا حبساب املتوسط  ،بالزبائنعبارات القياس اخلاصة ) 8-5(سنوضح من خالل اجلدول رقم 

  :واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات هذا البعد كمايلي احلسايب

  بالزبائن فقرات المتعلقةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل): 8-5(جدول رقم 

    

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  الترتيب

  1  مقبولة 0,571 4,200  الزبائن  بدراسة شكاوى املؤسسة إدارة �تم 1

  4  مقبولة 0,556 4,033  تقوم املؤسسة بوضع االرشادات والتعليمات الالزمة على املنتج 2

  3  مقبولة 0,739 4,066  املعلومات امللصقة على املنتج مطابقة متاما حملتوياته 3

  5  مقبولة 0,262 4,000  تسعى املؤسسة دوما اىل االبتعاد عن االعالنات املظلة للرتويج ملنتجا�ا 4

  6  مقبولة 0,661 3,900  الزبونحترص املؤسسة على تقدمي منتجات سليمة ال تؤدي اىل اإلضرار بصحة  5

 املنتجات نقل يف تستخدم املؤسسة أثناء التوزيع شاحنات متخصصة  6

  بالزبائن صحية وقوع أضرار إىل يؤدي ال الذي بالشكل الصحيح

  2  مقبولة 0,379 4,166

  7  متوسطة 0,727 3.233  تقوم املؤسسة باألحباث التسويقية من أجل حتديد احتياجات الزبائن  7

  مقبولة 0.315 3.942  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للزبائن  

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

) ,2004(تراوحت بني  حمور الزبائنأن املتوسطات احلسابية لفقرات ) 8-5(اجلدول رقم  يتضح من

] 4,2-3,41[حيث تقع القيمة يف فئة ) 3.942(الزبائن ، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب ألمهية )3.233(و

  .تلتزم اجتاه زبائنها بدرجة مقبولة وهو ما يفسر أن املؤسسات حمل الدراسة

 بدراسة شكاوى املؤسسة إدارة إهتمام يف املرتبة األوىل واليت تنص على )1( الفقرةجاءت حيث  

، ما يدل على أن مؤسسات الصناعات الغذائية )57130,(واحنراف معياري ) ,2004(الزبائن مبتوسط حسايب 

حمل الدراسة تعي جّيدا خماطر شكاوى الزبائن خاصة وأن جمال نشاطها ليس كبقية الصناعات األخرى اليت 

قد يؤثر بشكل سليب على صحة الزبون وبالتايل التأثري على  هاتصنيعتمل التعويض، فأي خطأ يف جمال حت

فمنتجا�ا موجهة للتغذية لذا فهي مطالبة بتزويد الزبائن مبنتجات  ،مبيعات املؤسسة وصور�ا ومركزها التنافسي

اليت تدل على أن مؤسسات  )664,1(مبتوسط حسايب ) 6(املرتبة الثانية فكانت للفقرة أما  .صحية وسليمة

بالشكل  املنتجات نقل يف تستخدم أثناء التوزيع شاحنات متخصصةاعات الغذائية حمل الدراسة الصن

ويؤثر بشكل  شكال الذي ميكن أن يقعإال أن اإل ،بالزبائن صحية وقوع أضرار إىل يؤدي ال الذي الصحيح
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كيفية األمر الثاين  لدى جتار اجلملة و  سليب على املستهلك فيتعلق بأمرين، األول خيص شاحنات التوزيع

جات  الشروط الضرورية حلفظ املنتْني االحتفاظ باملنتوج لدى جتار التجزئة، فعادة هذين األخرييني ال يراعيَـ 

الغذائية، فبالنسبة لتجار اجلملة فغالبا شاحنات نقلهم غري مراعية لشروط احلفظ كحماية املنتجات من أشعة 

 الذي أغلبهم حيتفظونالشيء بالنسبة لتجار التجزئة  الشمس خاصة بالنسبة للمشروبات وكذلك نفس

على الرغم من وضع املؤسسات الرشادات حفظ  ،حتت أشعة الشمس أو مالئمةيف شروط غري  املنتجاتب

؛ بالتايل أي ضرر ميكن أن  مكونات املنتوجمنتجا�ا كعدم التعريض ألشعة الشمس نظرا خلطورة التفاعل بني

  .ألمور قد يؤثر سلبا على مسعة املؤسسةيقع للمستهلك جراء هذه ا

الدالة على أن مؤسسات ، و مقبولة احلسابية جاءت متوسطا�اف عبارات القياس األخرىعظم وباملثل مل

واملعلومات  االرشادات والتعليمات الالزمة على املنتجخمتلف تقوم بوضع أن على حترص الصناعات الغذائية 

إال ( منتجات سليمة ال تؤدي اىل اإلضرار بصحة الزبونإضافة لتقدميها  توياته،تكون مطابقة متاما حمل امللصقة

  .)مضرة بالصحة العديد من املؤسسات اليت تستخدم مضافات مؤخرا وجد فيهاملشروبات فرع أنه يبقى نسيب ف

باألحباث التسويقية من  املتعلقة بقيام مؤسسات حمل الدراسة) 7(أما املرتبة األخرية فكانت للفقرة 

ما يعين  )72790,(واالحنراف املعياري ) 3.233(توسط احلسايب ، حيث قّدر املأجل حتديد احتياجات الزبائن

ة لتعترب وسي أن املؤسسات حمل الدراسة ال تويل أمهية كبرية لبحوث التسويق على الرغم من أن هذه األخرية

املعلومات الضرورية عن األسواق ربط بني الزبائن بصانع القرار التسويقي باملؤسسة كما أ�ا تساعد يف توفري 

إال أن بعض مؤسسات . واملستهلكني وأمناط شرائهم اضافة اىل حل خمتلف املشاكل واختاذ القرارات

  .ت قليلةببحوث تسويقية إال يف حاالال تقوم  ل الدراسة اليت مت زيار�ا أكّدت أ�االصناعات الغذائية حم

بصفة عامة، ميكن القول أن املؤسسات حمل الدراسة تلتزم بسلوكها اجتاه الزبائن بدرجة مقبولة، حيث 

، فهي تويل أمهية لشكاوى الزبائن وخمتلف األمور املتعلقة )3,942(بلغ املتوسط احلسايب جلميع فقرات الزبائن 

وزيع له، إال أنه جيب عليها توفري نظام لألحباث التسويقية ميكّنها من معرفة بسالمة منتوجها والرتويج والت

ظروف األسواق وحتديد احتياجات الزبائن ويساعدها يف تشخيص املشاكل التسويقية اليت تعرتضها واجياد 

  .حلول هلا
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  الموردينسلوكها اتجاه ب محل الدراسة المؤسساتبمدى إلتزام  عرض وتحليل النتائج المتعلقة: رابعا

، حيث قمنا حبساب باملوردينعبارات القياس اخلاصة ) 9-5(سنوضح من خالل اجلدول رقم 

  :كمايلي  ورري لكل عبارة من عبارات هذا احملاملتوسط احلسايب  واالحنراف املعيا

  بالموردين فقرات المتعلقةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل): 9-5(جدول رقم 

    

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  الترتيب

  2  متوسطة 0,819 2,866  حمددة يف انتقاء املوردينبيئية تعتمد املؤسسة على معايري وشروط  1

تقوم املؤسسة بطلب مناذج من املواد األولية من املّورد لفحصها للتأكد من  2

  البيئيةسالمتها من من الناحية 

  3  ضعيفة 0,484 2,200

تتبىن املؤسسة اسرتاتيجية التعاون مع املوردين من أجل التحسني املستمر  3

يف ا�ال البيئي وذلك من أجل ختفيض حجم النفايات املرتتبة على 

  عمليات الشراء 

  4  ضعيفة 0,305 2,100

  1  مقبولة 0,571 4,133  .تلتزم املؤسسة بتسديد مستحقات املوردين يف اآلجال احملددة  4

  متوسطة 0.708 2.825  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للموردين  

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

) 4,133(تراوحت بني  حمور املوردينأن املتوسطات احلسابية لفقرات ) 9-5(اجلدول رقم  يتضح من

وهو ] 3,4-2,61[تقع القيمة يف فئة و )  2.825( ورديناملتوسط احلسايب ألمهية امل، حيث بلغت قيمة )2,1(و

تلتزم اجتاه مورديها بدرجة متوسطة، حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة  ما يفسر أن املؤسسات حمل الدراسة

ما يدل على اهتمام املؤسسات بتسديد  )57130,(واحنراف معياري ) 4,133(مبتوسط حسايب ) 4(

مستحقات املوردين يف اآلجال احملددة من أجل استمرارية وتوطيد العالقة بينهم وكذلك لضمان حقوقهم، 

تتبىن املؤسسة اسرتاتيجية التعاون مع املوردين من أجل  "اليت تنص على ) 3(وجاءت يف املرتبة األخرية الفقرة 

مبتوسط " البيئي وذلك من أجل ختفيض حجم النفايات املرتتبة على عمليات الشراء يف ا�الالتحسني املستمر 

ما يدل على عدم اهتمام املؤسسات حمل الدراسة باجلانب البيئي يف عملية التوريد، ) 2,100(حسايب 

بعيدا عن ضعيفة، مما يدل على أن اجلانب البيئي مازال  ادرجا�يت متس اجلانب البيئي كلها جاءت فالفقرات ال

  .انشغاالت مؤسسات الصناعات الغذائية سواء أثناء شراءها للمواد األولية أو تعاملها مع املوردين
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  المجتمع المحليسلوكها اتجاه ب محل الدراسة المؤسساتبمدى إلتزام  عرض وتحليل النتائج المتعلقة:خامسا

، حيث قمنا حبساب با�تمع احملليعبارات القياس اخلاصة ) 10-5(سنوضح من خالل اجلدول رقم 

  :كمايلي  ورهذا احملاملتوسط احلسايب  واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات 

  بالمجتمع المحلي فقرات المتعلقةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل): 10-5(جدول رقم 

    

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  الترتيب

  5  ضعيفة 0,449 2,266 تقوم املؤسسة برعاية أنشطة وبرامج محاية البيئة اجتاه ا�تمع احمللي 1

تساهم املؤسسة بتمويل خمتلف املشاريع املتعلقة بتنمية بيئة ا�تمع  2

 )كاملراكز الصحية، املدارس(

  4  ضعيفة 0,504 2,566

والرياضية اهلادفة اىل حتقيق تقوم املؤسسة بدعم املؤسسات التعليمية  3

 رفاهية ا�تمع وتطوره

  3  متوسطة 0,761 3,200

  1  مقبولة 0,583 3,933 تساهم املؤسسة بشكل فعال يف توفري فرص العمل ألفراد ا�تمع 4

تقوم املؤسسة بالتعرف الدائم على اجلمعيات البيئية ومحاية املستهلك  5

 املؤسسةاليت قد يكون هلا أثر سليب على نشاط 

  2  متوسطة 0,784 3,266

  متوسطة 0.339 3.046  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للمجتمع  

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

) 3,933(تراوحت بني  حمور ا�تمعأن املتوسطات احلسابية لفقرات ) 10-5(اجلدول رقم  يتضح من

مايدل على أن مؤسسات ) 3.046(حيث بلغ املتوسط احلسايب جلميع فقرات هذا احملور  ،)2,266(و

الصناعات الغذائية تلتزم اجتاه ا�تمع احمللي بدرجة متوسطة، أما بالنسبة للمتوسطات احلسابية اخلاصة بكل 

املتعلقة ) 4(فقرة حيث جاءت يف املرتبة األوىل ال. عبارة فقد جاءت متفاوتة بني مقبولة، متوسطة وضعيفة

مبسامهة املؤسسات حمل الدراسة يف توفري فرص العمل بدرجة مقبولة أما باقي الفقرات املتعلقة مبسامهتها 

والتزامها بتطوير ا�تمع احمللي الذي تعمل فيه فكانت اما متوسطة أو ضعيفة، حيث جاءت يف املرتبة الثانية 

على اجلمعيات البيئية ومحاية  تقوم بالتعرفما يدل على أن املؤسسات  )3,266(مبتوسط حسايب  )5(الفقرة 

ودورها يف التأثري على نشاط املؤسسة، ويفسر  اجلمعياتبدرجة متوسطة على الرغم من أمهية هذه  املستهلك

جبمعيات محاية البيئة املؤسسات اجلزائرية  حمل الدراسة امنا أغلبط ليس فقاخنفاض اهتمام املؤسسات 

ضعف الوعي إضافة اىل  ،يعزز عملهاالذي قانوين الطار اإل ضعفواملتأيت من  ستهلك نظرا لضعف تأثريهاوامل

االستهالكي والثقافة االستهالكية لدى الكثري من املستهلكني مما يساهم يف احلد من فعالية اجلهود واملبادرات 

ما يتعرضون له من الكثري من املستهلكني ال يطالبون حبقوقهم ويتجاهلون فاملبذولة من قبل هذه اجلمعيات، 
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عدم ثقتهم يف هذه  وذلك بسبب، ملستهلك بالرغم من علمهم بوجودهاوال يلجؤون جلمعيات محاية ا جتاوزات

ن املستهلك ذو الدخل احملدود غالبا ما أيث ح مف وتدين القدرة الشرائية هلضعإضافة اىل اجلمعيات، 

رف عن املطالبة باجلودة لصاحل السعر، حبيث يفضل شراء منتجات ذات أسعار منخفضة بغض النظر عن ينص

اليت تويل هلا املؤسسات أمهية  يف الدول املتقدمةعلى العكس منها  .جود�ا ونوعيتها وكيفية صنعها وتكوينها

وقوعها يف أي املؤسسة يف حالة  تؤثر بشكل كبري على نشاطبالغة، فمختلف مجعيات محاية البيئة واملستهلك 

خاصة مع انتشار وسائل التواصل االجتماعي اليت أصبحت تسرع بشكل   ضر باملستهلكني أو البيئة،خطأ ي

إضافة اىل جلوء املستهلكني هلذه اجلمعيات لعلمهم مبدى ضرر وقع به املستهلك، أي كبري من انتشار 

   . ية حقوقهم وتعزيز مصاحلهميف محامسامهتها 

 برعاية أنشطة وبرامج محاية البيئة اجتاه ا�تمع احملليأما باقي الفقرات املتعلقة مبسامهة املؤسسات حمل الدراسة 

ما فهي ضعيفة، )كاملراكز الصحية، املدارس(بتمويل خمتلف املشاريع املتعلقة بتنمية بيئة ا�تمع أو مسامهتها 

  .ا�تمع الذي تعمل بهبيئة حمل الدراسة بتطوير يدل على عدم اهتمام مؤسسات الصناعات الغذائية 

  حماية البيئة اتجاه بسلوكها محل الدراسةالتزام مؤسسات  تحليل نتائج: المطلب الثالث

، حيث قمنا حبساب حبماية البيئةعبارات القياس اخلاصة ) 11-5(سنوضح من خالل اجلدول رقم 

  :كمايلي  حملورمن عبارات هذا اري لكل عبارة املتوسط احلسايب  واالحنراف املعيا

  بحماية البيئة فقرات المتعلقةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل): 11-5(جدول رقم 

    

  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  الترتيب

  7  ضعيفة 0,556 2,033  تقوم املؤسسة بقياس مستوى االنبعاثات وفق أساليب علمية دقيقة   1

  3  متوسطة 0,961 2,800 تقوم املؤسسة باملعاجلة الصحيحة واآلمنة للنفايات   2

  1  مقبولة 0,764 3,633   حترص املؤسسة على االستخدام االمثل للمواد االولية والطاقة يف العملية االنتاجية  3

  6  متوسطة 0,730 2,466  عمليتها االنتاجيةمتتلك املؤسسة قاعدة بيانات دقيقة عن اآلثار البيئية الناجتة عن   4

  8  ضعيفة 0,718 1,966 تقوم املؤسسة باصدار تقارير سنوية خاصة بآثار أنشطتها على البيئة  5

يوجد يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة قسم خاص بالبيئة يتوىل مهمة مراقبة   6

 أنشطة املؤسسة وآثارها البيئية

  5  ضعيفة 1,041 2,533

  4  ضعيفة 0,971 2,566  ادارة املؤسسة بالتحسني املستمر للتكنولوجيا لتخفيض التلوث�تم   7

  2  متوسطة 0,860 2,866  تعترب إدارة املؤسسة عنصر محاية البيئة كتكلفة اضافية جيب ختفيضها  8

  ضعيفة 0.408 2.608  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري حلماية البيئة  

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر
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تراوحت بني  محاية البيئةيتضح من اجلدول أعاله أن املتوسطات احلسابية الجابات املبحوثني حول 

، اجتاه البيئة ضعيف بسلوكها أن التزام املؤسسات حمل الدراسة تشري النتائج اىلحيث ، )1,966(و) 3,633(

ما يدل على  )76480,(واحنراف معياري ) 3,633(مبتوسط حسايب  )3(حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة 

أما باقي ، أن املؤسسات حمل الدراسة حترص على االستخدام األمثل للمواد األولية والطاقة يف العملية االنتاجية

ومنها الضعيف، حيث جاءت يف املرتبة الثانية الفقرات فمتوسطا�ا احلسابية جاءت متفاوتة، فمنها املتوسط 

الدالة على أن املؤسسات تعترب عنصر محاية ) 86030,(واحنراف معياري ) 2,866(مبتوسط حسايب ) 8(الفقرة 

فجاءت يف املرتبة الثالثة والرابعة على التوايل ) 7(والفقرة ) 2(البيئة كتكلفة اضافية جيب ختفيضها، أما الفقرة 

ادارة ولكن بدرجة متوسطة إال أن ملؤسسات حمل الدراسة تقوم باملعاجلة الصحيحة للنفايات وتدالن أن ا

�تم بالتحسني املستمر للتكنولوجيا لتخفيض التلوث وهذا بسبب ضعف الوعي البيئي لدى أغلب  الاملؤسسة 

) 6(فاالستثمارات التكنولوجية تتطلب مبالغ كبرية، أما الفقرة  ة مواردها املاليةاملؤسسات اضافة اىل حمدودي

وهي دالة على أن معظم ) 1,0416(واحنراف معياري ) 2,533(فجاءت يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب 

يتوىل مهمة مراقبة أنشطة املؤسسة مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة ليس لديها قسم خاص بالبيئة 

والذي يفرض على املؤسسة  ISO 14001وذلك باعتبارها غري حاصلة على معيار االدارة البيئية . بيئيةوآثارها ال

  .إنشاء قسم خاص بالبيئة

الدالة ) 71840,( واحنراف معياري) 1,966(مبتوسط حسايب ) 5(أما املرتبة األخرية فكانت للفقرة  

ميكن القول لذا .خاصة بآثار أنشطتها على البيئةتقارير سنوية على أن عدم اصدار املؤسسات حمل الدراسة ل

املتوسط احلسايب جلميع ال تلتزم مبسؤوليتها اجتاه البيئة، حيث بلغ املؤسسات حمل الدراسة بصفة عامة أن 

  ).2.608(محاية البيئة  فقرات
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  اختبار فرضيات البحث: المبحث الثالث

دور التسويق املستدام بأبعاده  الدراسة املبين علىيتضمن هذا املبحث عرضا الختبار فرضيات منوذج 

، توضيح العالقة بني السعر والتكلفة، جعل التوجه البيئي هاتدوير نتوج، تقليل النفايات واعادة ملتصميم ا(

، وفق مبادئ وأهداف التنمية املستدامة مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة يف حتسني سلوك) مربح

  .الدراسة وابراز أهم نتائج البحثجابة على فرضيات وذلك من خالل اإل

  األولىالرئيسية اختبار الفرضية : المطلب األول

ة التسويق املستدام بكافة ق املؤسسات االقتصادية حمل الدراسطبّ تُ  :على الفرضية الرئيسية األولىتنص 

    :إلختبار هذه الفرضية مت جتزئتها اىل أربع فرضيات فرعية هي .أبعاده

حمل الدراسة أمهية بعد التصميم للمنتوج الصناعات الغذائية ؤسسات تراعي م :الفرضية الفرعية األولى - 

 .وحتافظ على البيئة حاجات الزبائنمن أجل تقدمي منتجات تليب 

النفايات  حمل الدراسة بتبين بعد تقليل الصناعات الغذائية مؤسساتتقوم  :الفرضية الفرعية الثانية - 

 .لتقليل األثر السليب للمنتجات على البيئةها تدوير  وإعادة

البيئة ب االضرارحمل الدراسة بإدماج تكاليف  الصناعات الغذائية مؤسساتتقوم  :الفرضية الفرعية الثالثة - 

 .يف سعر املنتوج

 .حمل الدراسة أمهية بعد رحبية التوجه البيئي الصناعات الغذائية ؤسساتتدرك م :الفرضية الفرعية الرابعة - 

للعينة الواحدة ملقارنة املتوسط العام  T( One sample T-test(ختبار هذه الفرضيات سيتم استخدام اختبار ال

مت اختيار هذه القيمة باعتبارها متثل حد درجة  ،3,41مع املتوسط الفرضي  %5لالجابات عند مستوى داللة 

يعكس درجة القبول وا�ال ] 4,2-3,41[ا�ال األول من : القبول، حيث مت حتديد جماالت القبول كما يلي

يعكس درجة القبول املطلقة، وعلى هذا األساس فإن القيم اليت تكون أكرب أو يساوي القيمة ] 5-4,21[الثاين 

فتشري  3,41تشري اىل وجود تطبيق للبعد من قبل مؤسسات حمل الدراسة، أما القيم اليت تقل عن القيمة  3,41

 Tتقبل الفرضية اذا كانت قيمة : ث ان قاعدة القرار يف اختبار هذه الفرضيات هيحي. اىل غياب تطبيق البعد

اجلدولية من جدول  t، وقد مت استخراج قيمة 0,05أقل من  Sigاجلدولية ومستوى الداللة  Tاحملسوبة أكرب من 

 One sample t-testاختبار نتائج  يوضح )12-5(رقم دول اجلو  .1,699توزيع ستودنت وقّدرت قيمته بـ 

  :ألبعاد التسويق املستدام
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  ألبعاد التسويق المستدام One sample t-testنتائج اختبار ): 12-5(جدول رقم 

  3,41=املتوسط الفرضي  

 tقيمة   

  اجلدولية

 Tقيمة 

  احملسوبة

درجة 

  احلرية

مستوى 

  الداللة

املتوسط 

  احلسايب

الفرق بني 

  املتوسطني

  %95مستوى الثقة 

  احلد االقصى  األدىناحلد 

    بعد تصميم املنتوج
  

1,699 

5,610 29 0,000 3,715 0,305 0,1939 0,4164 

بعد تقليل النفايات 

  واعادة التدوير

2,612 29 0,003 3.438 0,028 0,208 0,1127 

بعد وضوح العالقة 

  بني السعر والتكلفة

0,578 29 0,581 3,340 -0,07 -0,004 0,2780 

البيئي بعد التوجه 

  مربح

0,173 29 0,864 3,105 -0,305 -0,181 0,1535 

 )06امللحق رقم ( SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

سيتم  ، حيثألبعاد التسويق املستدام One sample t-testنتائج اختبار  )12- 5(يوضح اجلدول رقم 

  :اجلدول كالتايلهذا اختبار الفرضيات األربعة من خالل 

حمل الدراسة الصناعات الغذائية ؤسسات تراعي م " اليت تنص على: اختبار الفرضية الفرعية األولى - 

 ".حاجات الزبائن وحتافظ على البيئةأمهية بعد التصميم للمنتوج من أجل تقدمي منتجات تليب 

 tأكرب من  5,610احملسوبة لبعد تصميم املنتوج تساوي  tن قيمة أ) 12-5(تشري نتائج اجلدول رقم 

املتوسط احلسايب العام هلذا البعد  كما أن  ،0,05أقل من  0,000مبستوى داللة  1,699اجلدولية اليت تساوي 

ما يدل على أن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي، ) 3,715(بلغ 

أمهية واضحة لبعد تصميم املنتوج، حيث اتفقت أغلب املؤسسات أنه يتم تغليف منتجا�ا مبواد الدراسة تعطي 

أثناء التوزيع شاحنات ذات  مؤسسات حمل الدراسةإضافة إىل استخدام  لضمان أمن وسالمة املستهلك آمنة

كما أن  .وذلك لتلبية إحتياجات الزبائن مبختلف املنتجات وبوضعية جّيدة وسليمة كفاءة يف حفظ املنتوج

قابلة إلعادة التدوير حيث حتتوي منتجا�ا على ملصق إعادة التدوير وهذا يعترب مؤشر اجيايب على منتجا�ا 

حمل املؤسسات  ، اضافة اىل ذلك فإن معظمغليف منتجا�اأثناء ت ر محاية البيئةاألخذ بعني االعتبار عنص

 . لية االنتاجيةتعمل على االستهالك األمثل للطاقة واملواد األولية يف العمالدراسة 
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إعادة  بعدات الصناعات الغذائية تطبق ن مؤسسإتضح أبعد ذا الانطالقا من نتائج التحليل االحصائي هل

قبول الفرضية  يتم بالتايل .من أجل تقدمي منتجات تليب حاجات الزبائن وحتافظ على البيئة تصميم املنتوج

 الفرعية األولى

حمل  الصناعات الغذائية مؤسساتتقوم  " تنص الفرضية على :اختبار الفرضية الفرعية الثانية - 

 ".للمنتجات على البيئةلتقليل األثر السليب ها تدوير  النفايات وإعادة الدراسة بتبين بعد تقليل

احملسوبة لبعد تقليل النفايات واعادة تدويرها تساوي  tقيمة ن أ) 12-5(اتضح من اجلدول رقم 

) 3,438(، كما أن املتوسط احلسايب العام هلذا البعد 0,05أقل من  اجلدولية مبستوى داللة  tأكرب من  2,612

راسة على أن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدل مايدّ ، 3,41من املتوسط احلسايب الفرضي  أكربوهو 

أن مؤسسا�م  غالبية مسؤويل مؤسسات حمل الدراسة دأكّ حيث عادة تدويرها، تتبىن بعد تقليل النفايات وإ

، فهي تسعى اىل االستخدام الفّعال ملوادها من أجل تقليل نفايا�ا ملواردها تعمل على رفع الكفاءة االنتاجية

يف املواد األولية مستوردة و  يف، خاصة وكما أشرنا سابقا أنمن الفاقد واهلدر بالتايل تقليل التكال األولية للتقليل

أن نفايات مؤسسا�م قابلة العادة  املسؤولني من % 96,3 أكدّ  كما،  تذبذباتشهد أسعارها بعض األحيان 

 حتتاج اىل تنظيم ومّكلفة،ون أن العملية دوير نفايا�ا كالتدوير بعد استهالك الزبون، إال أ�ا ال تقوم باعادة ت

مؤسسات لذا ميكن القول أن . خالل امللصق البيئي الذي يوضع على منتجا�ا فعنصر التدوير يتضح من

إعادة و النفايات تسعى للتقليل من األثر السليب ملنتجا�ا من خالل تقليل  حمل الدراسة الصناعات الغذائية

 .الفرضية الفرعية الثانيةقبول بالتايل  ها،تدوير 

حمل الدراسة  الصناعات الغذائية مؤسساتتقوم " تنص الفرضية على : اختبار الفرضية الفرعية الثالثة - 

 "البيئة يف سعر املنتوجب االضرارليف بإدماج تكا

احملسوبة بالنسبة لبعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة تساوي  tن قيمة أ )12-5(يشري اجلدول رقم 

، كما أن املتوسط احلسايب العام هلذا البعد 0,05من  كربأ 0,581مبستوى داللة و اجلدولية  tمن  قلأ 0,578

الدراسة تقوم فرضية أن املؤسسات حمل  رفضما يدل على من املتوسط الفرضي،  قلأ وهو) 3,340(يساوي 

حتدد أسعار منتجا�ا على  أ�ا املؤسسات غالبيةالبيئة يف سعر املنتوج، حيث أّكدت ب بادماج تكاليف االضرار

وذلك  بالبيئة يف سعر املنتوج أ�ا ال تقوم بادماج تكاليف االضرار، إال ساس التكلفة زائد هامش الربحأ

 .رفض الفرضية الثالثةبالتايل  .لصعوبة قياس هذه التكاليف وحتديدها
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املؤسسات حمل الدراسة أمهية بعد رحبية تدرك " :تنص الفرضية على: اختبار الفرضية الفرعية الرابعة - 

 ".التوجه البيئي

 0,173بالنسبة لبعد جعل التوجه البيئي مربح تساوي  احملسوبة tقيمة ان ) 12-5(يتضح من اجلدول رقم  

ن املتوسط احلسايب العام هلذا البعد يساوي ، كما أ0,05أكرب من  0,864مبستوى داللة و اجلدولية  tأقل من 

أن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة ال تويل  على الفرضي، مايدلوهو أقل من املتوسط ) 3,105(

قد يرجع السبب اىل ا�ا مازالت ال ترى يف محاية البيئة مصدرا  التوجه البيئي مربح،جعل أمهية كبرية لبعد 

 .درجة الوعي البيئي لدى املستهلكني نظرا إلخنفاض لتميزها وتقوية مركزها التنافسي خاصة على املدى القصري

بزيادة رغبات املستهلكني يف منتجات  لبعيدلذا فجعل عنصر التوجه البيئي مربح ميكن أن يطرح على املدى ا

 الفرعية الرابعةرفض الفرضية ومنه . ئة تتسم باملنافسة يف هذا ا�الويف ظل بي وصحّية مستدامة

أن األبعاد األربعة للتسويق املستدام ليست كلها  One sample t-testيتضح من خالل نتائج اختبار 

مطبقة من قبل مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة، حيث تطبق بُعد اعادة تصميم املنتوج، بعد تقليل 

بعد جعل التوجه البيئي مربح فغري و  بعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفةأما  وإعادة تدويرها النفايات

الرابعة، لذلك ميكن القول أن و مطبقني، بالتايل حتققت الفرضية األوىل والثانية ومل تتحقق الفرضية الثالثة 

 .رئيسية األوىل حتققت جزئياالفرضية ال

  الثانية الرئيسية اختبار الفرضية: المطلب الثاني

ن املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة يف تبين التسويق املستدام وفقا تتباي: علىالفرضية الرئيسية الثانية تنص 

  ).طبيعة امللكية، حجم املؤسسة، معايريااليزو احلاصلة عليها ونطاق السوق(خلصائصها التنظيمية 

الختبار  One way Anovaالختبار هذه الفرضية سيتم استخدام اختبار حتليل التباين األحادي   

اجابات املؤسسات املبحوثة حول مدى تبنيها ألبعاد التسويق املستدام تعزى لطبيعة الفروق بني متوسط 

حيث ان قاعدة القرار تعتمد على قوة . 1امللكية، حجم املؤسسة، معايري االيزو احلاصلة عليها ونطاق السوق

حصائيا اذا كان دالة ا (F)، حيث تعترب قيمة 0,05عند مستوى داللة أقل من ) F(الداللة االحصائية لقيمة 

  . 0,05مستوى داللتها أقل من 

  

                                                           
 )06أنظر امللحق رقم ( 1
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 تبني مؤسسات محل الدراسة ألبعاد التسويق المستدام وفقا لطبيعة الملكية :أوال

فروق ذات داللة  ملعرفة مدى وجود SPSSالنتائج املتحصل عليها من برنامج ) 13- 5(ميثل اجلدول رقم 

  ألبعاد التسويق املستدام وفقا لطبيعة امللكية الصناعات الغذائية مؤسساتاحصائية لتبين 

الختبار مدى وجود فروق  (One Way Anova)نتائج تحليل التباين األحادي ): 13-5(جدول رقم 

  لتبني أبعاد التسويق المستدام وفقا لطبيعة ملكية مؤسسات محل الدراسة

جمموع   مصدر التباين  البيان

  املربعات

درجة 

  احلرية

متوسط 

  املربعات

مستوى   "F“قيمة 

الداللة 

Sig 

  النتيجة

  اعادة تصميم املنتوج

  

 0,660 0,059 1 0,059  بني ا�موعات

 

0,423 

 

غري دالة 

  0,090  28  2,515  داخل ا�موعات احصائيا

    29  2,574  ا�موع

تقليل النفايات واعادة 

  تدويرها

  

 3,083 0,533 1 0,533  بني ا�موعات

 

0,090 

 

 غري دالة

  0,173  28  4,844  داخل ا�موعات احصائيا

    29  5,377  ا�موع

وضوح العالقة بني السعر 

  والتكلفة

 1,520 0,214 1 0,214  بني ا�موعات

 

0,228 

 

غري دالة 

  0,141  28  3,941  داخل ا�موعات احصائيا

    29  4,155  ا�موع

  التوجه البيئي مربح

  

 0,399 0,075 1 0,075  بني ا�موعات

 

0,533 

 

غري دالة 

  0,188  28  5,260  داخل ا�موعات احصائيا

    29  5,335  ا�موع

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

األربعة للتسويق املستدام بلغت  القيمة االحتمالية جلميع األبعادأن ) 13-5(نتائج اجلدول رقم  تشري  

ما يدل على عدم  .)≤0,05(وهي أكرب من مستوى الداللة  )0,533، 0,228، 0,423،0,09(على التوايل 

وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسط اجابات املؤسسات حمل الدراسة حول مدى تبنيها للتسويق 

 حمل الدراسة املستدام تعزى لطبيعة امللكية، ويرجع سبب ذلك كون أن معظم مؤسسات الصناعات الغذائية

لذلك مل  6,7% إال ؤسسات العموميةنسبة املوال متثل   ،93,3%بنسبة  هي مؤسسات تابعة للقطاع اخلاص

  .يكن هناك فروق ترجع ملتغري امللكية
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  تبني مؤسسات محل الدراسة ألبعاد التسويق المستدام وفقا لحجم المؤسسة :ثانيا

ملعرفة مدى وجود فروق ذات داللة  SPSSالنتائج املتحصل عليها من برنامج ) 14- 5(ميثل اجلدول رقم 

  .احصائية لتبين املؤسسات ألبعاد التسويق املستدام وفقا حلجم املؤسسة

الختبار مدى وجود فروق  (One Way Anova)نتائج تحليل التباين األحادي ): 14-5(جدول رقم 

  لتبني أبعاد التسويق المستدام وفقا لطبيعة لحجم مؤسسات محل الدراسة

جمموع   مصدر التباين  البيان

  املربعات

درجة 

  احلرية

متوسط 

  املربعات

مستوى   "F“قيمة 

 الداللة 

  النتيجة

  اعادة تصميم املنتوج

  

 3,561 0,250 3 0,750  بني ا�موعات

 

0,280 

 

دالة غري 

  0,070  26  1,824  داخل ا�موعات احصائيا

    29  2,574  ا�موع

تقليل النفايات 

  واعادة تدويرها

  

 9,736 0,948 3 2,845  بني ا�موعات

 

0,079 

 

دالة غري  

  0,097  26  2,532  داخل ا�موعات احصائيا

    29  5,377  ا�موع

وضوح العالقة بني 

  السعر والتكلفة

 6,386 0,588 3 1,763  بني ا�موعات

 

0,200 

 

غري دالة 

  0,092  26  2,392  داخل ا�موعات احصائيا

    29  4,155  ا�موع

  التوجه البيئي مربح

  

 2,947 0,451 3 1,354  بني ا�موعات

 

0,059 

 

غري دالة 

  0,153  26  3,982  داخل ا�موعات احصائيا

    29  5,335  ا�موع

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

، ما 0,05أكرب من مستوى الداللة  مجيع األبعاداحملسوبة يف  Fقيم ) 14-5(تشري نتائج اجلدول رقم 

ه حمل الدراسة حول هذائية بني متوسط اجابات املؤسسات يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احص

حمل الدراسة سواء كانت كبرية أم  مؤسسات الصناعات الغذائية بأنويفسر ذلك  تعزى حلجم املؤسسة داألبعا

  . هي تتبىن وتطبق أبعاد التسويق املستدام بنفس الدرجةمتوسطة أم صغرية ف
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  تبني مؤسسات محل الدراسة ألبعاد التسويق المستدام وفقا لمعايير االيزو الحاصلة عليها: ثالثا

ملعرفة مدى وجود فروق ذات داللة  SPSSالنتائج املتحصل عليها من برنامج ) 15-5(ميثل اجلدول رقم 

  احصائية لتبين املؤسسات ألبعاد التسويق املستدام وفقا ملعايري االيزو احلاصلة عليها

الختبار مدى وجود فروق  (One Way Anova)نتائج تحليل التباين األحادي ): 15-5(جدول رقم 

  لتبني أبعاد التسويق المستدام وفقا لمعايير االيزو الحاصلة عليها مؤسسات محل الدراسة

جمموع   مصدر التباين  البيان

  املربعات

درجة 

  احلرية

متوسط 

  املربعات

مستوى   "F“قيمة 

الداللة 

Sig 

  النتيجة

  اعادة تصميم املنتوج

  

 6,292 0,361 3 1,083  بني ا�موعات

 

0,002 

 

دالة 

  0,057  26  1,491  داخل ا�موعات احصائيا

    29  2,574  ا�موع

تقليل النفايات 

  واعادة تدويرها

  

 3,476 0,513 3 1,539  بني ا�موعات

 

0,030 

 

دالة 

  0,148  26  3,838  داخل ا�موعات احصائيا

    29  5,377  ا�موع

وضوح العالقة بني 

  والتكلفةالسعر 

 2,537 0,314 3 0,941  بني ا�موعات

 

0,079 

 

غري دالة 

  0,124  26  3,214  داخل ا�موعات احصائيا

    29  4,155  ا�موع

  التوجه البيئي مربح

  

 4,164 0,577 3 1,731  بني ا�موعات

 

0,016 

 

دالة 

  0,139  26  3,604  داخل ا�موعات احصائيا

    29  5,335  ا�موع

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

لتبين ) ≤0,05(اىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند ) 15- 5(تشري نتائج اجلدول رقم 

املؤسسات حمل الدراسة لبعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة وفقا ملعايري االيزو احلاصلة عليها، أما بالنسبة 

لباقي األبعاد فتوجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات اجابة املؤسسات تعزى ملتغري املعايري احلاصلة 

عليها على الرغم من أن القليل من املؤسسات حمل الدراسة احلاصلة على بعضها، فعدد املؤسسات احلاصلة 

الوحيدة يف  SETIFIS، ومؤسسة  ISO22000فقط و مؤسسة واحدة حاصلة على  3هي  ISO9001على

ويف  ISO 14001و  ISO9001و  ISO22000 مجيع املعايري قطاع الصناعات الغذائية يف سطيف حاصلة على

، فما يالحظ هو العدد القليل للمؤسسات احلاصلة على االيزو على الرغم من ISO18001طور احلصول على 
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 املؤسسات تأهيل برامج يتوىل متويلالذي FOPROCI  الصناعية التنافسية حتسني وضع الدولة لصندوق

، Programme national de normalisation للتقييس الوطين الربنامجالربامج،  ، ومن بني هذهاالقتصادية

 وحث العاملية القياسية املواصفات تطبيق بتطوير الصناعة ويعىن وزارة وصاية حتت الربنامج هذا يقعحيث 

 املالية املساعدات هذا الربنامج يقدم. تطبيقها على واخلاص العمومي بقطاعيها االقتصادية املؤسسات

اإليزو  أمهها العاملية القياسية للمواصفات املطابقة شهادات على احلصول يف الراغبة االقتصادية للمؤسسات

 ففي.OHSAS 18001 املهنية والسالمة بالصحة اخلاصة والشهادة 22000 واأليزو 14001واأليزو  9001

 برنامج ضمن 14001 إيزو شهادة على احلصول إدراج مت الصناعية، التنافسية لتحسني الوطين الصندوق إطار

 عمليات ضمن من يعترب الشهادة هذه على احلصول بغرض إجراءات من املؤسسة تتخذه ما التأهيل، فكل

 الدولة حتمل يف واملتمثلة املعمول �ا اإلجراءات تقتضيه ما حدود يف متويل العملية الصندوق ويتحمل التأهيل

 وكذلك  14001:2004 إيزو القياسية للمواصفات مطابق بيئية إدارة نظام وضع تكاليف من  80% لنسبة

 هذا اعتماد مت لإلشارة .املتبقية 20% نسبته ما املؤسسة تتحمل أن على الشهادة على احلصول تكاليف

 املؤسسات االقتصادية من الكثري عزوف مالحظة مت بعد 2011 سنة من بدءا التمويل يف اجلديد األسلوب

 على  50% و الدولة عاتق على  50% هي سابقا املعمول �ا النسب كانت حيث الربنامج، هذا مثل على

بعاد التسويق لى االيزو أثر ذلك يف تبنيها ألفاملؤسسات حمل الدراسة احلاصلة ع .1املؤسسة االقتصادية عاتق

 سيسهل عليها العديد من األمور كتصدير منتجا�ا لألسواق باعتبار أن احلصول على هذه املعايري .املستدام

هو معيار جّد  ISO 22000فاملعيار .الدولية خاصة لالحتاد االورويب الذي أصبح يشرتط معايري بيئية وصحية

أمن على سالمة  لىع من خالله ائية، واملؤسسة احلاصلة عليه تؤكدمهم خصص لقطاع الصناعات الغذ

  . منتوجها

  تبني مؤسسات محل الدراسة ألبعاد التسويق المستدام وفقا لنطاق السوق: رابعا

ملعرفة مدى وجود فروق ذات داللة  SPSSالنتائج املتحصل عليها من برنامج ) 16-5(ميثل اجلدول رقم 

    .احصائية لتبين املؤسسات ألبعاد التسويق املستدام وفقا لنطاق السوق

                                                           
ملتقى سلوك املؤسسات يف ظل رهانات التنمية . االقتصادية للمؤسسات املستدام البيئي األداء لتحسني الداعم الدولة دور يف قراءة. العايب عبد الرمحن، بقة الشريف 1

 88.، ص2012املستدامة والعدالة االجتماعية، ورقلة، نوفمرب 
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الختبار مدى وجود فروق لتبني  (One Way Anova)نتائج تحليل التباين األحادي ): 16-5(جدول رقم 

  أبعاد التسويق المستدام وفقا لنطاق السوق

جمموع   مصدر التباين  البيان

  املربعات

درجة 

  احلرية

متوسط 

  املربعات

مستوى   "F“قيمة 

 Sigالداللة

  النتيجة

  تصميم املنتوج

  

 1,806 0,156 1 0,156  بني ا�موعات

 

0,001 

 

دالة 

  0860,  28  2,418  داخل ا�موعات احصائيا

    29  2,574  ا�موع

تقليل النفايات واعادة 

  تدويرها

  

 3,419 0,585 1 0,585  بني ا�موعات

 

0,007 

 

دالة 

  1710,  28  4,792  داخل ا�موعات احصائيا

    29  5,377  ا�موع

بني  وضوح العالقة

  السعر والتكلفة

 2,667 0,361 1 361,  بني ا�موعات

 

0,114 

 

غري دالة 

  1350,  28  3,793  داخل ا�موعات احصائيا

    29  4,155  ا�موع

  التوجه البيئي مربح

  

 4,927 0,798 1 0,798  بني ا�موعات

 

0,350 

 

غري دالة 

  1620,  28  4,537  داخل ا�موعات احصائيا

    29  5,335  ا�موع

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

القيمة  اجلدولية، كما أن Fاحملسوبة يف مجيع األبعاد أقل من  Fقيم ) 16-5(تشري نتائج اجلدول رقم 

، ما 0,05أكرب من مستوى الداللة  االحتمالية لبعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة وبعد التوجه البيئي مربح

حمل الدراسة حول مدى  صائية بني متوسط اجابات املؤسساتيدل على عدم وجود فروق ذات داللة اح

املنتوج وبعد  يف حني أن مستوى الداللة لبعد تصميم .تبنيها ألبعاد التسويق املستدام تعزى لنطاق السوق

  .بالتايل وجود فروق ذات داللة إحصائية 0,05تقليل النفايات وإعادة تدويرها أقل من 

تتباين املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة يف تبين التسويق  "التايل فالفرضية اليت تنص على ب  

طبيعة امللكية، حجم املؤسسة، معايريااليزو احلاصلة عليها ونطاق (املستدام وفقا خلصائصها التنظيمية 

  .جزئيا يتم قبوهلا" )السوق
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  اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: الثالث المطلب

يتميز سلوك املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة بالنمط الواعي املراعي  :على الفرضية الرئيسية الثالثةتنص 

  .ألهداف ومبادئ التنمية املستدامة

 :مت جتزئة هذه الفرضية اىل ثالث فرضيات فرعية هي

تلتزم مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة باحرتام القوانني  :الفرضية الفرعية األولى -

 .والتشريعات البيئية ما حفزها على االستثمار يف تكنولوجيا ختفيض التلوث

يعترب سلوك مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة مسؤول اجتاه : الفرضية الفرعية الثانية -

 األطراف ذات املصلحة

 .حمل الدراسة مسؤول اجتاه البيئةمؤسسات الصناعات الغذائية يعترب سلوك : ثةالفرضية الفرعية الثال -

  اختبار الفرضية الفرعية األولى: أوال

تلتزم مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة باحرتام القوانني والتشريعات البيئية ما حفزها على االستثمار 

 .يف تكنولوجيا ختفيض التلوث

سطات املتو ب املتعلق )6-5(سيتم االعتماد على نتائج اجلدول السابق رقم الختبار هذه الفرضية

حيث تبني من  ، مدى إلتزام املؤسسات بالقوانني والتشريعات البيئيةفقرات فات املعيارية لاحلسابية واالحنرا

خالل اجلدول أن مجيع مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة تسدد مجيع الرسوم البيئية واملتمثلة يف الرسم 

، )حسب مديرية البيئة(والرسم على عدم ختزين النفايات  TAPDعلى األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة 

جّدا، وهذا دال على التزام املؤسسات حمل الدراسة باحرتام  وهو مرتفع 4,7حيث بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 

القوانني والتشريعات البيئية، فسلوكها اجتاه البيئة هو امتثايل متأيت من ضغوط القوانني والتشريعات البيئية، 

ن فأغلب املؤسسات حمل الدراسة تكتفي بدفع الضريبة على أن ال تقوم بأي إجراء بيئي آخر لذا فهي تَعترب أ

أن تسديدها هلذه الرسوم مل حيفزها على االستثمار يف ا�ال  إال. االمتثال للحد األدىن للمعايري القانونية يكفي

باعتبار أن هذا اإلجراء البيئي سوف البيئي فأغلبها مل تستثمر يف معدات تكنولوجية ختفض من التلوث 

ذائية حمل الدراسة هي مؤسسات صغرية يكلفها تكاليف اضافية خاصة وأن معظم مؤسسات الصناعات الغ

إضافة اىل أن بعضها ترى أن محاية البيئة هي تكلفة اضافية جيب  ومتوسطة وتبقى مواردها املالية حمدودة

  .جزئيا الفرعية األوىل قبول الفرضية بالتايل. ختفيضها



  
  مناقشة نتائج الدراسة واختبار الفرضیات                                                                      : خامسالفصل ال  
 

229 
  

سلوك مؤسسات الصناعات الغذائية حمل يعترب : تنص الفرضية على :اختبار الفرضية الفرعية الثانية -2

 الدراسة مسؤول اجتاه األطراف ذات املصلحة

من أجل اختبار هذه الفرضية سيتم االعتماد على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية العامة 

واجلدول املوايل يوضح ترتيب أمهية والتزام املؤسسات حمل الدراسة  لكل طرف من األطراف ذات املصلحة،

  :بسلوكها اجتاه كل طرف

 درجة التزام المؤسسات محل الدراسة بسلوكها اتجاه كل طرف من األطراف ذات المصلحة): 17- 5(جدول رقم  

    

  

  الترتيب  درجة التقدير  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  2  متوسطة 0,379 3.409 العمال 1

  1  مقبولة 0,287 3,9429 الزبائن 2

  4  متوسطة 0,348 2,8250 املوردين 3

  3  متوسطة 0,339 3,0467 ا�تمع احمللي 4

  متوسطة 0.339 3,306  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

أن مؤسسات الصناعات الغذائية تلتزم بسلوكها اجتاه كل من ) 17-5(رقم  يتضح من خالل اجلدول

العمال، الزبائن، املوردين وا�تمع احمللي بدرجة متوسطة، حيث جند الزبائن يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 

شديدة يف  وهذه النتيجة طبيعية فمؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة تعمل يف بيئة تنافسية) 3,9429(

ظل توفر املعروض السلعي من املنتجات املستوردة، لذا فهي تسعى لتلبية احتياجات الزبائن ورغبا�م يف 

احلصول على السلع وحماولة تقدمي حتسينات مستمرة لنيل رضاهم ومن مث زيادة والئهم وضمان دميومة املؤسسة 

بدرجة متوسطة، حيث اتضح أن ) 3.409(يب مث يأيت العمال يف املرتبة الثانية مبتوسط حسا. وجناحها

املؤسسات حمل الدراسة تلتزم اجتاه عماهلا وفق ما ميليه عليها القانون كاملتابعة الطبية، أما من ناحية حتسني أداء 

العمال فإنه ال يتم فيها اخضاع العاملني لدورات تدريبية وتكوينية لرفع قدرا�م وكفاء�م، كما أن اشراك 

يزهم للمشاركة يف حتسني الربامج البيئية وحتسيسهم مبختلف املشاكل البيئية فهي غائبة عن العمال وحتف

حيث اتضح أن ) 3,0467(مث تأيت يف املرتبة الثالثة ا�تمع احمللي مبتوسط حسايب . اهتمامات املؤسسة

لتطويره وتنميته   الغذائية حمل الدراسة ال تويل أمهية للمجتمع احمللي الذي تعمل بهمؤسسات الصناعات 

أما املرتبة الرابعة . كاملسامهة يف خمتلف املشاريع اليت تعود بالنفع عليه فهي مازالت بعيدة عن التزامها اجتاهه
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مما يدل على عدم اهتمام املؤسسات حمل الدراسة بتحسني ) 2,8250(فاحتلها املوردين مبتوسط حسايب 

  .اجلانب البيئي يف عملية التوريد

تلتزم بسلوك  الصناعات الغذائية حمل الدراسة هته النتائج ميكن القول أن مؤسساتانطالق من 

  .جزئيا الفرضية الفرعية الثانية قبولاألطراف ذات املصلحة، بالتايل بعض مسؤول اجتاه 

 :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -3

 ".مسؤول اجتاه البيئة يعترب سلوك مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة " تنص الفرضية على

املتحصل عليه من اجابة مسؤويل ) 11-5(الختبار هذه الفرضية سيتم االعتماد على نتائج اجلدول السابق رقم 

املؤسسات على أسئلة حمور محاية البيئة، حيث اتضح أن درجة التزام مؤسسات الصناعات الغذائية حمل 

، فقد تبني أن املؤسسات ال تويل أمهية )2.608(سايب الدراسة اجتاه البيئة ضعيفة حيث بلغ املتوسط احل

مهمة مراقبة أنشطة املؤسسة وآثارها بتحسني أدائها البيئي فغالبية املؤسسات ليس �ا قسم خاص بالبيئة يتوىل 

باستثناء مؤسسة  14001اضافة اىل أن مجيع املؤسسات حمل الدراسة غري حاصلة على شهادة االيزو  البيئية

مسؤويل هذه املؤسسات السبب اىل حمدودية املوارد املالية وارتفاع تكاليف احلصول بعض حيث أرجع  واحدة،

 مسؤول بالتايل ميكن القول أن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة ال تلتزم بسلوك. على هذه الشهادة

  اجتاه محاية البيئة ومنه رفض الفرضية الثالثة 

لفرضيات الفرعية الثالثة ميكن القول أن مستوى التزام مؤسسات الصناعات انطالق من نتائج اختبار ا

  .جزئياالفرضية الثالثة  ، بالتايل قبولالتنمية املستدامة بيئة ال يعترب كافيا وفقالغذائية اجتاه ا�تمع وال

  رابعةالالرئيسية اختبار الفرضية : رابعالمطلب ال

يساهم التسويق املستدام يف حتسني سلوك املؤسسات االقتصادية حمل  :على الرابعةالفرضية الرئيسية تنص 

  .الدراسة مبا يتفق مع أهداف ومبادئ التنمية املستدامة

 :مت جتزئة هذه الفرضية اىل ثالث فرضيات فرعية هي

ق ميزات تنافسية وتسويقية يساعد تطبيق التسويق املستدام يف حتقي :الفرضية الفرعية األولى -

 ملؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة 

مؤسسات الصناعات الغذائية  سلوكالتسويق املستدام يف حتسني يساهم  :الفرضية الفرعية الثانية -

  .حمل الدراسة اجتاه ا�تمع
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الغذائية  الصناعات ؤسساتتسويق املستدام يف حتسني سلوك ميساهم ال :الفرضية الفرعية الثالثة -

  اجتاه محاية البيئة  حمل الدراسة

تم استخدام منوذج االحندار اخلطي املتعدد الختبار تأثري املتغريات املستقلة سي الختبار هذه الفرضيات

  :جمتمعة ألبعاد التسويق املستدام وعالقتها باملتغري التابع وذلك على النحو التايل

  فرضية الفرعية األولىاختبار ال: أوال

تسويق املستدام الختبار هذه الفرضية سيتم استخدام االحندار اخلطي املتعدد لتحديد تأثري أبعاد ال

االقتصادي  اجلانب( ميزات تنافسية وتسويقية حمل الدراسة الصناعات الغذائية مؤسساتحتقيق جمتمعة على 

  :يوضح ذلك )18-5(رقم ، واجلدول )للتنمية املستدامة

 تحقيق ميزات تنافسية وتسويقية في نتائج اختبار االنحدار المتعدد ألبعاد التسويق المستدام :)18-5(جدول رقم 

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

بني  0,05وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) 18-5(اجلدول رقم يتضح من خالل 

تطبيق مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة للتسويق املستدام وحتسني أدائها االقتصادي إال أن العالقة 

كما و هي قيمتان ضعيفتان،  ) 0,016( R2بقيمة   )R )0,128حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  ضعيفة

اسة كان من خالل بينت النتائج أن تأثري أبعاد التسويق املستدام على األداء االقتصادي للمؤسسات حمل الدر 

على التوايل  احملسوبة Tحيث بلغت قيمة  بعد تقليل النفاياتو  بعد اعادة تصميم املنتوج بعدين فقط ومها

كما أن مستوى الداللة أقل من  1,699اليت تساوي   أكرب من القيمة اجلدولية وهي) 2,988، 2,276(

معامل االنحدار   أبعاد التسويق املستدام

B  

 Sigمستوى المعنوية   tقيمة 

 0,04 2,276 77 ,0  اعادة تصميم املنتوج

 0,01 2,988 0,479  تقليل النفايات واعادة تدويرها

 0,164 1,435 0,050  بني السعر والتكلفةوضوح العالقة 

 0,580 0,560 0,124  جعل التوجه البيئي مربح

  1280,  معامل االرتباط املتعدد

  R2 ,0160معامل التحديد 

  1,268  احملسوبة Fقيمة 

 2,76  اجلدولية Fقيمة 
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بعد وضوح ل tأي عالقة ذات داللة احصائية حيث بلغت قيمة  هلا يف حني أن باقي األبعاد فال يوجد .0,05

ما يؤكد على  ،0,560)، (1,435العالقة بني السعر والتكلفة وبعد جعل التوجه البيئي مربح على التوايل 

وحتسني تنافسية املؤسسات حمل الدراسة ماعدا بعد اعادة  البعدينبني  عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية

، وميكن تفسري هذه النتائج االحصائية بأن ضعف تطبيق وبعد تقليل النفايات واعادة تدويرها تصميم املنتوج

أبعاد التسويق املستدام انعكس على عدم وجود أثر له يف حتقيقها مليزات ميع مؤسسات حمل الدراسة جل

تنافسية أو تسويقية خاصة وأن النتائج السابقة بينت ضعف الوعي لدى غالبية املؤسسات حمل الدراسة بأن 

واليت ميكن من خالهلا  لدوليةا ختلف املعايريمن خالل تبنيها مل التوجه البيئي ميكن أن حيقق هلا ميزة تنافسية

ألرباح وملزايا تنافسية مقارنة باملؤسسات اجلزائرية لمؤسسة تصدير منتجا�ا لألسواق العاملية وبالتايل حتقيقها ل

  . غري احلاصلة على هذه املعايري

  الثانية اختبار الفرضية الفرعية: ثانيا

مؤسسات الصناعات الغذائية  التسويق املستدام يف حتسني سلوكيساهم  :تنص الفرضية الفرعية الثانية على

  .حمل الدراسة اجتاه ا�تمع

الفرضية سيتم استخدام االحندار اخلطي املتعدد لتحديد تأثري أبعاد التسويق املستدام جمتمعة  الختبار هذه 

  :على سلوك مؤسسات الصناعات الغذائية اجتاه ا�تمع، واجلدول املوايل يوضح ذلك

سلوك نتائج اختبار االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد التسويق المستدام على  ):19- 5( جدول رقم

  اتجاه المجتمع محل الدراسةمؤسسات 

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

معامل االنحدار   أبعاد التسويق املستدام

B 

 Sigمستوى المعنوية   tقيمة 

 0,002 2,356 0,880  اعادة تصميم املنتوج

 0,011 2,369 0,384  تقليل النفايات واعادة تدويرها

 0,714 0,370 0,073  وضوح العالقة بني السعر والتكلفة

 0,158 1,455 0,026  جعل التوجه البيئي مربح

 0,675  معامل االرتباط املتعدد

  R2 0,455معامل التحديد 

  5,222  احملسوبة Fقيمة 

 2,76  اجلدولية Fقيمة 
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بني  0,05وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) 19-5(يتضح من خالل اجدول رقم 

حيث بلغت  اجتاه ا�تمع، سلوكهاتطبيق مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة للتسويق املستدام وحتسني 

من التغري يف  % 45,5، مما يدل على أن ما نسبته )0,455( R2بقيمة   )R )0,675قيمة معامل االرتباط 

 Fوبلغت قيمة . ض أبعاد التسويق املستدامناتج عن تأثري بع) سلوك املؤسسة اجتاه ا�تمع(املتغري التابع 

، كما بينت النتائج أن تأثري أبعاد التسويق املستدام )2,76(اجلدولية  Fوهي أكرب من قيمة ) 5,222(احملسوبة 

على سلوك املؤسسات حمل الدراسة اجتاه ا�تمع كان من خالل بعدي اعادة تصميم املنتوج وبعد تقليل 

وهي أكرب من  على التوايل) 2,369(، )2,356(احملسوبة للبعدين  Tالنفايات واعادة تدويرها حيث بلغت قيمة 

   .0,05ة، ومستوى الداللة للبعدين أقل من اجلدولي t قيمة

وضوح العالقة بني السعر والتكلفة وبعد جعل التوجه البيئي مربح فال يوجد هلما  عديْ يف حني أن بُ 

هلذين البعدين على  tأي عالقة ذات داللة احصائية لتحسني سلوك املؤسسة اجتاه ا�تمع حيث بلغت قيمة 

  . اجلدولية tقيمة وهي أقل من ) 1,455، 0,370(التوايل 

  الثالثةاختبار الفرضية الفرعية : ثالثا

الصناعات الغذائية  ؤسساتتسويق املستدام يف حتسني سلوك ميساهم ال :على الفرضية الفرعية الثالثةتنص 

  اجتاه محاية البيئة  حمل الدراسة

تأثري أبعاد التسويق املستدام جمتمعة   الختبار هذه الفرضية سيتم استخدام االحندار اخلطي املتعدد لتحديد

  :، واجلدول املوايل يوضح ذلكالصناعات الغذائية اجتاه البيئة على سلوك مؤسسات
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 السلوكنتائج اختبار االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد التسويق المستدام على  ):20- 5( جدول رقم

  البيئي للمؤسسات محل الدراسة

  SPSS برنامج خمرجاتعتماد على باالمن إعداد الطالبة  :المصدر

 0,05وجود عالقة وذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 20-5(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، فقد بني تطبيق مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة للتسويق املستدام وحتسني سلوكها اجتاه البيئة

من التغري يف  % 54، مما يدل على أن ما نسبته )0,540( R2بقيمة   )R )0,735بلغت قيمة معامل االرتباط 

احملسوبة  Fوبلغت قيمة . ناتج عن تأثري بعض أبعاد التسويق املستدام) سلوك املؤسسة اجتاه البيئة(املتغري التابع 

، كما بينت النتائج أن تأثري أبعاد التسويق املستدام على )2,76(اجلدولية  Fوهي أكرب من قيمة ) 7,335(

كان من خالل بعدي اعادة تصميم املنتوج وبعد تقليل النفايات سلوك املؤسسات حمل الدراسة اجتاه البيئة  

على التوايل  وهي أكرب من القيمة ) 1,956(، )2,107(احملسوبة للبعدين  Tواعادة تدويرها حيث بلغت قيمة 

يف حني أن بعدي وضوح العالقة بني السعر والتكلفة وبعد  .0,05اجلدولية، ومستوى الداللة للبعدين أقل من 

التوجه البيئي مربح فال يوجد هلما أي عالقة ذات داللة احصائية لتحسني سلوك املؤسسة اجتاه البيئة جعل 

  .وهي أقل من القيمة اجلدولية) 0,170، 0,084(هلذين البعدين على التوايل  tحيث بلغت قيمة 

تؤثر يف حتسني سلوك يتضح من نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الثالثة أن بعض أبعاد التسويق املستدام 

  .املؤسسة وفق التنمية املستدامة، وبالتايل قبول الفرضية الرئيسية الرابعة جزئيا

 Sigمستوى المعنوية   tقيمة  Bمعامل االنحدار   أبعاد التسويق املستدام

 0,016 2,107 0,922  اعادة تصميم املنتوج

 0,048 1,956 0,246  تقليل النفايات واعادة تدويرها

 0,289 0,084 0,096  وضوح العالقة بني السعر والتكلفة

 0,112 0,170 0,047  جعل التوجه البيئي مربح

  0,735  معامل االرتباط املتعدد

  R2 0,540معامل التحديد 

  7,335  احملسوبة Fقيمة 

 2,76  اجلدولية Fقيمة 
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  نتائج الدراسة الميدانية: المبحث الرابع

يتضمن هذا املبحث نتائج الدراسة امليدانية، حيث سيتم التطرق يف املطلب األول اىل نتائج متعلقة 

والية سطيف ومدى تطبيق مؤسسات حمل الدراسة ألبعاد التسويق املستدام، ويف بقطاع الصناعات الغذائية يف 

التنمية املستدامة، ويف املطلب الثالث دور ات حمل الدراسة وفق املطلب الثاين سيتم التطرق اىل سلوك املؤسس

  .وفق التنمية املستدامة  حتسني سلوك مؤسسات حمل الدراسةالتسويق املستدام يف

  نتائج مرتبطة بمدى تطبيق مؤسسات محل الدراسة للتسويق المستدام: المطلب األول

الصناعات الغذائية يف والية سطيف قطاع من أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة فيما يتعلق ب

  :وتطبيق التسويق املستدام مايلي

ود وتعأغلب مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية يف والية سطيف هي مؤسسات صغرية ومتوسطة  -

 .ملكيتها للقطاع اخلاص

غالبية مؤسسات الصناعات الغذائية غري حاصلة على مواصفات االيزو باستثناء القليل منها فوترية تبين  -

لإلدارة البيئية  14001مؤسسات هذا القطاع ملواصفات االيزو هي جد ضعيفة، فمثال مواصفة االيزو 

مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية يف والية سنة على ظهورها إال أن مجيع  22على الرغم من مرور 

سطيف غري حاصلة عليها باستثناء مؤسسة سيتيفيس، ويرجع السبب حسب بعض مسؤويل املؤسسات 

ىل تكاليف متابعة النظام واحملافظة على إضافة إىل تكاليف باهظة، إحيتاج احلصول على املعيار  أن

 .تفوق ما تتكبده من تكاليف ISO 14001سسة نتيجة الفوائد اليت حتصل عليها املؤ كما أن استمراره،  

عدم تطبيق مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية حمل الدراسة يف والية سطيف جلميع أبعاد التسويق  -

املستدام، فقد بينت نتائج التحليل االحصائي أن املؤسسات تطبق بعدين فقط ومها بعد اعادة تصميم 

تدويرها يف حني عدم تطبيقها لبعد وضوح العالقة بني السعر  املنتوج وبعد تقليل النفايات واعادة

 .والتكلفة وبعد جعل التوجه البيئي مربح

تبني من خالل الدراسة امليدانية أن املؤسسات حمل الدراسة تويل أمهية لبعد تصميم املنتوج، حيث تقوم  -

ن أي تلف قد تتعرض له وذلك للحفاظ على املادة الغذائية ممنة آبتعبئة وتغليف منتجا�ا مبواد 

شاحنات ذات كفاءة يف حفظ املنتوج من  منتجا�ا تستخدم أثناء توزيعكما   .وحلماية صحة املستهلك

واليت متتاز إما خباصية التربيد حلفظ املنتجات سريعة التلف كاحلليب ومشتقاته أو تتوفر على  التلف
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باقي املنتجات الغذائية واملشروبات الغازية بإعتبار أن ) مغطاة(شروط احلفظ املناسبة من أشعة الشمس 

قابلة إلعادة  ذلك فالتعبئة والتغليف إضافة اىل. بسبب تغري تركيبتهاال ميكن نقلها حتت أشعة الشمس 

، ما )la boucle de Mobius(توي على ملصق إعادة التدوير حت اتاملؤسسات أغلب منتجفالتدوير، 

الستخدام األمثل للمواد االولية كما أ�ا تسعى ل  .�اية حياة منتجا�اة البيئة يف يدل على مراعا�ا حلماي

لكن تبقى عمليات  .غري مضرة ال بالبيئة وال بالعاملنيوأن تكون  املستخدمة يف العملية االنتاجية

ضعيفة نظرا الرتفاع  البحث والتطوير للتحسني املستمر ملنتجا�ا لتخفيض أثرها السليب على البيئة

 .تكاليف البحث والتطوير وحمدودية املوارد املالية للمؤسسات

تبني من خالل الدراسة أن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة تويل أمهية لبعد تقليل النفايات  -

 األولية خاصة للمواد رفع الكفاءة االنتاجيةواعادة تدويرها لكن ضمن جماالت حمددة فقط، فهي تعمل على 

فهي تسعى بالتايل وتشهد أسعارها دائما التذبذب  ، باعتبار هذه املواد األولية مستوردةمن أجل تقليل نفايا�ا

الناجتة بعد  ت معظم مؤسسات حمل الدراسة أن نفايا�ا، كما أكدّ ستغالل األمثل هلا لتقليل النفاياتلإل

إال أ�ا ال تقوم بإعادة تدويرها نظرا الرتفاع التكلفة على الرغم  ،استهالك الزبون للمنتوج قابلة إلعادة التدوير

خاصة بالنسبة لفرع املشروبات الغازية واملياه املعدنية ) العبوات(اسرتاجاع املواد القابلة إلعادة التدوير من أن 

تكلفة  سواء عن طريق التعاون مع البائعني أو كتخصيص مراكز للمستهلكني يساهم بشكل كبري يف ختفيض

فهذا األسلوب مستخدم بكثرة يف الدول املتقدمة أين . االنتاج ونشر ثقافة احلفاظ على البيئة بني املستهلكني

يكية بوات البالستتقوم مؤسسات املياه املعدنية واملشروبات الغازية بتخصيص مراكز للمستهلكني لرمي الع

على فرز نفايا�م البالستيكية ونشر ثقافة اعادة �دف من خالله اىل تشجيع املستهلكني  مقابل مبلغ بسيط،

  .التدوير واحلفاظ على البيئة

غري مطبق من قبل  ضوح العالقة بني السعر والتكلفةكما تبني من خالل نتائج الدراسة امليدانية أن بعد و  -

مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة، فقد أمجعت املؤسسات على استخدامها لطريقة التكلفة زائد 

 بيئية يف سعر املنتوج فقد أكّدت مجيع، أما بالنسبة إلدماج التكاليف الالربح يف تسعري منتجا�ا هامش

لصعب عليها قياس هذه التكاليف باعتبارها ال تعتمد املؤسسات أ�ا ال تقوم بالتسعري على أساسها، ألنه من ا

املؤسسات مبفهوم  لحقه بالبيئة إضافة اىل ضعف معارفعلى أساليب علمية لقياس حجم الضرر الذي ت

  .تكاليف محاية البيئة
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أما بالنسبة للبعد األخري املتعلق جبعل التوجه البيئي مربح، فقد تبني من خالل الدراسة امليدانية أن  - 

افسية هلا أو لزيادة أرباحها والذي ؤسسات حمل الدراسة مازالت ال تعترب عنصر البيئة مصدر لتحقيق ميزة تنامل

أن الزبون هو العامل الرئيسي إللتزامها فهي تَعترب . ترجعه باألساس إىل ضعف الوعي البيئي لدى الزبائن

ن بطلب منتجات مستدامة واملؤسسات االجتماعي والبيئي ويف تطبيقها للتسويق املستدام، فهم من يقومو 

إضافة اىل عوامل أخرى متعلقة . تستجيب ملتطلبا�م بعرض هذه املنتجات يف السوق ومتيزها عن منافسيها

 .بدخله وثقافته االستهالكية للمنتجات البيئية

كما بينت نتائج الدراسة امليدانية عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لتطبيق مؤسسات الصناعات  -

من  93,3%الغذائية حمل الدراسة ألبعاد التسويق املستدام تعزى ملتغري امللكية أو ملتغري احلجم، ذلك أن 

املعايري احلاصلة ملتغري حصائية يف حني وجود فروق ذات داللة إ.  حمل الدراسة تابعة للقطاع اخلاصاملؤسسات 

 .نطاق السوقعليها املؤسسة و 

  التنمية المستدامة نتائج سلوك مؤسسات الصناعات الغذائية محل الدراسة في ظل: المطلب الثاني

من أبرز النتائج اليت توصلت هلا الدراسة حول مدى إلتزام مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة بسلوكها 

  :املستدامة مايليوفق التنمية 

تبني من خالل نتائج الدراسة امليدانية أن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة ال تلتزم بسلوكها اجتاه  -

ا�تمع والبيئة كالتزامها اجتاه أدائها االقتصادي الذي حيظى باألولوية األوىل فغالبية املؤسسات ال تعترب أن 

  .ا نتائج اقتصادية جّيدةحتسني األداء البيئي ميكن أن حيقق هل

اتضح من خالل التحليل االحصائي أن مؤسسات الصناعات الغذائية تلتزم بسلوك متوسط اجتاه ا�تمع،  -

 :وفيما يلي نتائج كل طرف من األطراف ذات املصلحة

اتضح أن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة �تم بالبيئة نتيجة  :القوانين والتشريعات البيئية -

من املؤسسات حمل الدراسة سلوكها دفاعي اجتاه  %29ضغوط القوانني والتشريعات البيئية، حيث 

بالتايل ميكن القول أن .سلوكها حساس اجتاه البيئة %1ومن املؤسسات سلوكها ممتثل  %70البيئة، 

 .من ضغوط القوانني املفروضة عليهااجتاه البيئة متأيت حمل الدراسة  أغلب مؤسساتإلتزام 

مؤسسات حمل الدراسة اجتاه عماهلا يندرج ضمن  اتضح من خالل الدراسة أن سلوك: العمال -

احرتامها للقوانني املتعلقة بالعمل، حيث غالبية املؤسسات تقوم باملتابعة الطبية لعماهلا وتسعى لتوفري 

شروط الصحة والسالمة املهنية أثناء العملية االنتاجية، يف حني غياب االهتمام بالتكوين والتدريب 
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لذا قد تواجه هذه املؤسسات مشكل . رفع قدرا�م خاصة يف ا�ال البيئيلعماهلا لتطوير كفاء�م و 

ن تسرب اليد العاملة لديها اىل املؤسسات الكبرية حبثا عن شروط عمل ومزايا أفضل كالرتقية والتكوي

  .اليت يف الغالب ال جندها يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حبكم خصوصية هذا النوع من املؤسسات

اتضح من خالل الدراسة أن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة تويل أمهية للزبائن : الزبائن -

خاصة يف حالة تقدمي أي شكاوى من قبلهم، وذلك حبكم أن منتجا�ا غذائية وأي خطأ قد يضر 

بصحة املستهلك مما قد يؤدي اىل اخنفاض سريع حلجم مبيعاته وفقدان مركزها التنافسي نتيجة ختوف 

،  منتجات سليمة ال تؤدي اىل اإلضرار بصحة الزبونلذا فهي حترص على تقدمي  ،املستهلكنيباقي 

 على مصداقية املعلومات امللصقة حبيث تكون مطابقة متاما حملتوياته، إضافة الستخدامهاحترص كما 

 وقوع أضرار إىل يؤدي ال الذي بالشكل الصحيح املنتجات نقل يف أثناء التوزيع شاحنات متخصصة

 .، يف حني ال تويل أمهية كبرية لبحوث التسويق إال يف حاالت قليلةبالزبائن صحية

اتضح من خالل الدراسة أن مؤسسات حمل الدراسة يندرج اهتمامها اجتاه املوردين حول  : الموردين -

تسديد مستحقات املوردين يف اآلجال احملددة من أجل استمرارية وتوطيد كل ما يتعلق بتسوية و 

 بينهم وكذلك لضمان حقوقهم، أما كل ما يتعلق بتحسني اجلانب البيئي يف عملية التوريد العالقة

 .فمازال منخفض

اجتاه ا�تمع احمللي ضعيف،  الدراسة أن التزام املؤسسةاتضح من خالل : المجتمع المحلي -

فمؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة تعترب أن مسؤوليتها اجتاه ا�تمع هي من خالل توفري 

فرص العمل، أما تطوير وتنمية ا�تمع الذي تعمل به فهي ضعيفة فأغلب املؤسسات غائبة عنها 

 . ثقافة تطوير وتنمية ا�تمع الذي تعمل به

لدراسة أن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة لوالية سطيف ال تلتزم اتضح من خالل ا -

 باجلانب البيئي، فأغلبية املؤسسات بتحسني سلوكها اجتاه البيئة، حيث بينت النتائج ضعف اهتمامها

ليس لديها قسم خاص بالبيئة ما يدل على أن املسائل البيئية بعيدة عن انشغاالت املؤسسات، كما 

دارة املؤسسات بالتحسني املستمر للتكنولوجيا لتخفيض التلوث وهذا بسبب ضعف الوعي ال �تم ا

 .البيئي لدى أغلبهم اضافة اىل حمدودية مواردها املالية
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نتائج تطبيق أبعاد التسويق المستدام في تحسين سلوك مؤسسات : المطلب الثالث

  الصناعات الغذائية وفق التنمية المستدامة

املرتبطة بتأثري أبعاد التسويق املستدام على سلوك املؤسسات حمل الدراسة وفق التنمية  من أهم النتائج

  :املستدامة مايلي

من خالل نتائج الدراسة تبّني أن أبعاد التسويق املستدام تؤثر يف سلوك مؤسسات الصناعات الغذائية  -

، هاثر يف حتسني سلوكتؤ  فقط األبعاد بعضتضح أن حيث احمل الدراسة ولكن ليس مجيع األبعاد، 

 .نفايات واعادة تدويرهابعد اعادة تصميم املنتوج وبعد تقليل الومها 

توج وبعد تقليل تبني من خالل النتائج أن هناك أثر ذو داللة احصائية لبعد اعادة تصميم املن -

أن إال  ناعات الغذائية حمل الدراسة،ؤسسات الصمل النفايات على حتقيق ميزات تنافسية وتسويقية

 R2بقيمة ) R)0,128 قيمة معامل االرتباطدرجة تأثري البعدين كانت منخفضة، حيث بلغت 

وميكن تفسري هذه النتائج بتأثر عدم تطبيق املؤسسة لبعد التوجه . وهي قيمتان ضعيفتان) 0,016(

حتسني باجلانب االقتصادي للمؤسسة من خالل البيئي مربح، حيث يرتبط هذا البعد بشكل كبري 

إال أن نتائج . اعتمادها على التوجه البيئي يف منافستها ويف حتقيقها مليزة تنافسية حها نتيجةأربا

أو  الدراسة أوضحت أن مؤسسات حمل الدراسة ما زالت ال تعترب البيئة عنصر لتحسني تنافسيتها

ؤسسات هلذين فتطبيق امل. ماجها يف خمتلف اسرتاتيجيا�ايزة تنافسية لذا فهي ال تقوم بإدلتحقيق م

على تصدير منتجا�ا اىل األسواق  غري قادرة البعدين فقط مل يساهم يف حتسني تنافسيتها ما جعلها

والذي زاد من  يف منتجا�ا والصّحي املؤسسات اليت بدأت تأخذ باجلانب البيئيبعض مقارنة ب العاملية

كما أوضحت نتائج . عاملياحرتامها معايري مقبولة فرص جناح عمليات تصدير منتجا�ا نظرا إل

تكلفة وبعد جعل التوجه د أثر ذو داللة احصائية لبعد وضوح العالقة بني السعر والو وجالدراسة عدم 

 .البيئي

وبعد تقليل تبني من خالل النتائج أن هناك أثر ذو داللة احصائية لبعد اعادة تصميم املنتوج  -

هذا ما تأكّده  ،اجتاه ا�تمع ة حمل الدراسةسلوك مؤسسات الصناعات الغذائيالنفايات على حتسني 

من  % 45,5، مما يدل على أن ما نسبته )0,455( R2بقيمة   )R )0,675قيمة معامل اإلرتباط 

تأثري بعدي اعادة وبالتحديد  ،أبعاد التسويق املستدامناتج عن  اجتاه ا�تمع ملؤسسةا التغري يف سلوك
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أن مؤسسات الصناعات الغذائية وذلك باعتبار  .وإعادة تدويرهاتصميم املنتوج وبعد تقليل النفايات 

فتطبيق املؤسسات لبعد تصميم املنتوج مسح هلا بتقدمي . حمل الدراسة تطبق فقط هذين البعدين

منتجات آمنة الذي أثر على توطيد عالقتها مع زبائنها وا�تمع الذي تعمل فيه وهذا ماجعل بعض 

كما أن تطبيقها لبعد تقليل النفايات . سنة 20 اجدها يف السوقمؤسسات حمل الدراسة يفوق تو 

وإعادة تدويرها سيخفض من حجم نفايا�ا والذي سينعكس على إخنفاض مبلغ الرسم على 

د أثر ذو داللة احصائية لبعد وضوح العالقة بني السعر و وج كما بّينت النتائج عدم .النفايات

 .على حتسني سلوكها اجتاه ا�تمع والتكلفة وبعد جعل التوجه البيئي مربح

تبني من خالل النتائج أن هناك أثر ذو داللة احصائية لبعد تصميم املنتوج وبعد تقليل النفايات  -

حيث بلغت قيمة معامل  ،اجتاه البيئة مؤسسات حمل الدراسةواعادة تدويرها يف حتسني سلوك 

السلوك من التغري يف  % 54، مما يدل على أن ما نسبته )0,540( R2بقيمة   )R )0,735اإلرتباط 

فتطبيقها هلذين  .تصميم املنتوج وبعد تقليل النفايات واعادة تدويرهاناتج عن تأثري بعدي  اجتاه البيئة

البعدين سيحسن من استخدامها األمثل ملواردها والرفع من كفاءة عمليا�ا االنتاجية مما خيفض من 

عن عمليا�ا االنتاجية، إضافة اىل تفادي التأثري السليب ألغلفة  الناجم مستويات اهلدر والتلوث البيئي

ايل فقط ساهم تبينها هلذين البعدين يف حتسني وعبوات منتجا�ا باعتبارها قابلة إلعادة التدوير، وبالت

ا من االنشغاالت سلوكها البيئي؛ على الرغم من أن النتائج بّينت ضعف توجهها حنو البيئة وال تعتربه

احصائية لبعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة وبعد ال يوجد أثر ذو داللة  يف حني. األساسية هلا

باعتبار أن املؤسسات حمل الدراسة ال  سلوك املؤسسات اجتاه البيئةجعل التوجه البيئي مربح على 

  .تطبق هذين البعدين لذا مل يتضح هلما أي تأثري
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  خالصة الفصل

ولنا من خالل اقد حف ،افرضيا� على اإلجابةحتليل ومناقشة نتائج الدراسة و  الفصل هذا خاللمت من 

 ،تطبيق مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة ألبعاد التسويق املستدامدراسة مدى  الدراسة امليدانية

  .سلوكها يف إطار التنمية املستدامة، من خالل حتليل فقرات كل احملاورو 

تطبق بعدين فقط للتسويق املستدام، ومها بعد تصميم مت التوصل إىل أن مؤسسات حمل الدراسة 

تدويرها؛ كما لوحظ غياب التسويق املستدام كمفهوم سائد بني مسريي املنتوج وبعد تقليل النفايات واعادة 

تسعى بشكل  أما فيما خيص سلوكها وفق التنمية املستدامة فاملؤسسات . املؤسسات إال أنه مطبق ببعض أبعاده

 ا األثر اإلجيايبيكون هلبطبيعة احلال فإن هذه األهداف سو  كبري لزيادة رحبيتها اىل جانب حصتها السوقية،

اهتمامها يرتكز على  أما بالنسبة لسلوكها االجتماعي فقد اثبتت أن. األداء اإلقتصادي الذي تسعى إليه على

التزامها بالقوانني والتشريعات البيئية من خالل الرسوم البيئية اىل جانب اإلهتمام بتلبية احتياجات ورغبات 

ميليه عليها القانون كاملتابعة الطبية وشروط السالمة يف أما بالنسبة للعمال فهي تلتزم اجتاههم وفق ما  .الزبائن

ال تويل أي  كماصة يف ا�ال البيئي،  العملية اإلنتاجية يف حني ال تويل أمهية كبرية لتكوين وتدريب عماهلا خا

حاصلة غري �مل أدائها البيئي فهي وباملقابل فغالبية مؤسسات حمل الدراسة . للمجتمع احمللي اهتمام بارز

بقياس األداء البيئي، الذي يسمح هلا  حتسنييف املواصفة هذه  تساهمواليت  ،14001إيزو على املواصفة 

  .عاثات واآلثار اليت ترتتب عليها، فغياب تطبيقها هلذه املواصفة انعكس على ضعف سلوكها البيئياالنب

الصناعات  مؤسسات يف طبقةامل أبعاد التسويق املستدامبعض  أنأيضا  إليها املتوصل النتائج بني ومن

م على سلوكها وفق الركائز الثالثة للتنمية املستدامة، حيث اتضح أن بعد تصمي تؤثر الدراسة حمل الغذائية

اسة ولكن بشكل حمل الدر  عادة تدويرها تؤثر على حتسني تنافسية املؤسساتاملنتوج وبعد تقليل النفايات وإ

 .تمع والبيئةعلى سلوكها اجتاه ا�ضعيف يف حني تؤثر 
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  ةــــاتمــــــــخ

وجب على  ةاليت تواجه املؤسسات االقتصادي البيئية ياتالتحدّ و الظروف اإلقتصادية املعاصرة يف ظل 

وذلك دون إمهال  مستوى تلك التحديات إىل، حىت ترقى سلوكهاهذه األخرية ضرورة السعي املستمر لتحسني 

ففي ظل هذه األخرية فإن مسؤولية املؤسسة ال تقتصر فقط على اجلانب  ،التنمية املستدامةتطلبات م

اإلقتصادي، بل هي ملزمة على حتمل اجلانبني اإلجتماعي والبيئي معا، خاصة وأن حتقيق األداء االقتصادي 

احلرص على لذا وجب على املؤسسات . اآلثار السلبية على البيئة دث العديد منالذي يعظم أرباحها قد حيُ 

 إىل يسعى، الذي لتسويق املستدامتطبيقها لستدامة نشاطها من خالل حتسني اجلودة البيئية ملنتجا�ا بإ

 لمستهلكني،ل يةلبواملستق احلالية اإلحتياجات تليبو  وبيئيا، اجتماعيا مسؤولة وتسويقية اقتصادية ممارسات

 بني التوازن من واملطلوب املناسب القدر حتقيق يتطلب التسويقية األنشطة وفاعلية جناح حتقيق فإن بالتايل

  .البيئة محايةو  الزبائن ورغبات حاجات ،املؤسسة هدافأ

 عن أجوبة تتضمن واليت التالية، النتائج إىل خنلص الدراسة، هذه خالل ومن املنطلق هذا من

   :الدراسة إشكالية يف املطروحة التساؤالت

 نتائج الدراسة النظرية

تفاقم العديد من املشاكل البيئية كثقب طبقة األوزون، اإلحتباس أن  ،مت التأكد من خالل هذه الدراسة - 

كان سببها األول السلوك غري املسؤول للمؤسسات من   احلراري، األمطار احلمضية واستنزاف املوارد الطبيعية

 ألنشطتها اإلنتاجية والتسويقية دون األخذ بعني االعتبار التأثري السليب أرباحها تعظيم حنوالدائم  هاسعيخالل 

 . أنتج العديد من اآلثار السلبية واملنتجات اليت تتعارض مع الضوابط االجتماعية والبيئية على البيئة الذي

 ،زيادة الوعي البيئيب يتسم عمالاأل ملمارسة جديدا اقتصاديا وضعاأفرز  تزايد الوعي بالقضايا البيئيةإن  - 

 دورية جعةامر  هامن يتطلب التحدي هذا ،االقتصادية املؤسسات تواجهه الذي الرهان بيئةال تأصبححيث 

مع محاية البيئة؛  يتالءم مبا األوضاع تلك هيكلة عادةإو  التسويقية وأساليبها نتاجيةاإلنشطتها أل وشاملة

 .املستداملتسويق ل هاتبنيمن خالل  بزبائنها املؤسسات هتمامإ زاإلبر  ميدان البيئة فأصبحت

ن تطبيق التسويق املستدام أصبح ضرورة حتمية على املؤسسات يف ظل التغريات واملشاكل البيئية العاملية إ - 

 الزبائن حاجاتو  الرحبية هدف بني املؤسسة موازنةاملتسارعة، وذلك ملا هلذا املسار اجلديد من أمهية يف 

 .املؤسسات لدى البيئي الوعي مبدىكما يرتبط جناحه   .البيئة ومتطلبات
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 ميتقد املؤسسات يلزم أصبح الشرائية سلوكيا�م يف امللحوظ والتغري كنياملستهل لدى البيئي الوعي تزايد  إن- 

 من مؤسسة أية تستطيع لنو  ،وبيئيا اجتماعيا مسؤول أسلوب خالل من ةاملطلوب القيمة هلم حتقق نتجاتم

 سيساعدها والذي ،فيه تعمل الذي ا�تمع وأهداف هازبائن أهداف حتقيق خالل من إال بنجاح أهدافها حتقيق

 .لاملستقب يف جدد عمالء وكسب والئهم وتعزيز احلاليني عمالئها لدى اجيايب انطباع خلق على

ت يف تكون كل التعديالحيث جيب أن ج الركيزة األساسية يف تبين املؤسسة للتسويق املستدام، يعترب املنتَ   - 

ضاء حاجات األطراف ذات املصلحة وعدم التأثري ر اليت تركز على إشباع وإاملنتج ضمن إطار اإلستدامة 

سليمة من الناحية البيئية عرب تصميم العمليات  املؤسسة منتجات فكلما كانت. هم على املدى البعيدمبصاحل

البيئة أو قابلة إلعادة التدوير، ترشيد غري مضرة باإلنتاجية وتنفيذها بكفاءة من خالل استخدام مواد أولية 

 . جناح تسويقه  كلما انعكس اجيابا على  استهالك الطاقة

عد املؤسسات وتبنيها للتسويق املستدام كما ت رؤية جديدة يف اسرتاتيجية عمل عملية إعادة التدوير ثلمت - 

. تعبريا عن توجهها يف محاية البيئة وعدم إحداث أي تأثريات سلبية عليها من جراء ما تقوم به من أعمال

فقيامها بإعادة التدوير ال ينعكس على اجلانب البيئي فحسب بل على اجلانب االجتماعي كذلك من خالل 

 .التلوث للمستهلك ضمان بيئة نظيفة وخالية من

 �اقدر  تعزيزلستدامة أحد أهم الفرص التسويقية اليت جيب على املؤسسة إقتناصها املاملنتجات  تعترب - 

  .تزيد من حصتها السوقية واسعةجديدة و  أسواق التنافسية لدخول

تحقيق لللتسويق املستدام من شأنه أن خيلق هلا فرص سوقية جديدة ويتيح ا�ال أمامها  املؤسسةتبين إن  - 

هذه امليزة التنافسية قد تشتمل على ميزة التميز من خالل املنتجات املستدامة؛ أو ميزة ميزة تنافسية يف السوق، 

ستهالك املواد األولية والطاقة التكلفة من خالل االستثمار يف التكنولوجيا النظيفة اليت من شأ�ا ختفيض ا

وختفيض حجم التلوث والنفايات، أو االستفادة من فرص التخصص يف املنتجات البيئية الذي سيسمح هلا 

هذا الوضع التنافسي سيسمح  .بالنجاح يف أسواق معينة نتيجة تلبيتها رغبات املستهلكني ذوو التوجه البيئي

 .هلا بتحقيق مكاسب وإيرادات أعلى

بالشكل و تطبيق التسويق املستدام يسمح للمؤسسات بتغيري سلوكها يف االجتاه الذي حيافظ على البيئة ان  - 

بشكل كبري على مشاركة عتمد ي هجناح، إال أن الذي تسعى إليه االقتصاديقيق اهلدف الذي يسمح هلا بتح

 .املنظمات البيئية واملوردون ، العمال، الدولة،الزبائنطراف ذات املصلحة واليت تشتمل على األ
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  نتائج الدراسة التطبيقية

نتاجية املهمة ذات البعد االسرتاتيجي الرتباطه مبوضوع من القطاعات اإلالغذائية  الصناعات عد قطاعي - 

 لقطاع األساسية الفروع أحد ونهك اجلزائري االقتصاد يف املهمة القطاعات من كما يعترباألمن الغذائي،  

يساهم يف تنمية  كما القومي، والدخل احمللي زيادة اإلنتاج يف مباشرة تساهم بدورها اليت التحويلية الصناعات

  .الصادرات خارج قطاع احملروقات، إال أنه يساهم بنسبة ضعيفة جّدا تنخفض من سنة ألخرى

بقيت اليت و اليت ترهن تطوير هذه الصناعة  املشاكلقطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر العديد من  جهايو  - 

االستمرار يف اللجوء إىل السوق العاملية لتلبية احلاجيات الغذائية يرهن األمن الغذائي و  ،األجنبيةرهينة التبعية 

أن استمرار ظاهرة اختالل التوازن بني الواردات كما . الوطين ويرهن تطوير الصناعة الغذائية اجلزائرية

طط التنمية وخ ةالدول ةاملواد الغذائية سيؤدي إىل عجز غذائي مسببا عبئا ثقيال على موازنوالصادرات من 

  .فيها

األسباب، يرتبط  من املنتجات املستوردة إىل مجلة أمام املنافسة على الغذائية قدرة الصناعات يرجع ضعف - 

 ، إضافةتيجية اليت تواجه هذا القطاعبعضها بضعف اإللتزام مبعايري اجلودة، اليت تعد من أهم التحديات اإلسرتا

وبعضها . هاستريادإ على االعتماد ويتم كاف بشكل حمليا متوفرة غري اجليدة النوعية ذات اخلاماملواد  إىل أن

خاصة ( املصّدرةاملفروضة من قبل الدول  االشرتاطات واملواصفات القياسية ملعايري اجلودة البيئيةبمرتبط  اآلخر

  .تؤثر على فرص نفاذ املنتجات اىل األسواق الدوليةاليت  )اإلحتاد األورويب

أغلب مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية يف والية سطيف هي مؤسسات صغرية ومتوسطة وتعود ملكيتها  - 

بيئية على الرغم من توفري الدولة كما أن معظمها ال تطبق املعايري العاملية للجودة أو اإلدارة ال  .للقطاع اخلاص

 ISO 22000إدارة سالمة الغذاء إضافة اىل غياب تطبيق معيار  .املايل للحصول على هذه املواصفاتللدعم 

  .ستثناء بعض املؤسسات فقطبا

حمل  توصلت الدراسة امليدانية إىل أن التسويق املستدام غري مطبق جبميع أبعاده يف قطاع الصناعات الغذائية - 

 القطاع مؤسسات هذاملسريي الذي يؤكد على أن البيئة مازالت ليست من اإلنشغاالت األساسية  ،الدراسة

وما ميكن أن حيققه  ملفهوم التسويق املستدامهذه املؤسسات حمدودية إدراك مسريي من جهة، ومن جهة أخرى 

  .معرفتها به تطبق بعض أبعاده يف عمليا�ا وأنظمتها دونكما أ�ا   تسويقيةتنافسية و من مزايا 
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منتجات املستدامة ساهم  باستهالك ماز االلت أمهية مدىإن ضعف الوعي البيئي لدى املستهلكني حول  - 

بشكل كبري يف ضعف تبين مؤسسات الصناعات الغذائية للتسويق املستدام على الرغم من أمهية تطبيقه يف هذا 

الكبري بسالمة املنتجات الغذائية سواء من حيث  القطاع مقارنة بباقي القطاعات االقتصادية؛ وذلك إلرتباطه

االختيار اجلّيد لنوعية املواد األولية اليت تدخل يف تركيبة املواد األولية أو من حيث شروط النظافة والتخزين 

  .واحلفظ ملنع حدوث أي ضرر يؤثر على صحة املستهلك

لتسويق املستدام ومها بعد إعادة تصميم مؤسسات الصناعات الغذائية تطبق بعدين فقط لبينت الدراسة أن  - 

املنتوج وبعد تقليل النفايات وإعادة تدويرها، يف حني ال تطبق بعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة وبعد 

  .التوجه البيئي مربح

الستخدام األمثل للمواد االولية تسعى لبالنسبة لبعد تصميم املنتج فمعظم مؤسسات حمل الدراسة  - 

تعبئة كما حترص على ،  غري مضرة ال بالبيئة وال بالعاملنين تكون تسعى ألو  يف العملية االنتاجية املستخدمة

خبصائص  واد التعبئة املستخدمةجمال الصناعات الغذائية البد أن متتاز م، ففي منةآوتغليف منتجا�ا مبواد 

قابلة كما أن مواد تعبئتها   .ملستهلكوميزات معينة تراعي طبيعة وخصائص املادة الغذائية لضمان أمن وسالمة ا

أما بالنسبة لبعد تقليل . )la boucle de Mobius(ملصق إعادة التدوير  هاوضعمن خالل  إلعادة التدوير

، من أجل تقليل نفايا�ا خاصة للمواد األولية رفع الكفاءة االنتاجيةالنفايات وإعادة تدويرها فهي تعمل على 

الناجتة  أن نفايا�اكما  ،ستغالل األمثل هلا لتقليل النفاياتفهي تسعى لإلبالتايل  مستوردةاملواد األولية تبار باع

أما فيما خيص باقي البعدين فمؤسسات حمل الدراسة ال  .بعد استهالك الزبون للمنتوج قابلة إلعادة التدوير

تعتمد يف تسعري منتجا�ا على فهي  تطبق بعد وضوح العالقة بني السعر والتكلفة وبعد التوجه البيئي مربح، 

طريقة التكلفة مضافا إليها هامش الربح وال تقوم بدمج التكاليف البيئية يف سعر املنتوج وذلك لصعوبة قياس 

قد يكون مصدر البيئي  تعترب أن حتسني األداء ل الدراسة مازالت ال، كما أن مؤسسات حمهذه التكاليف

ه النتائج ال تعين غياب تطبيق التسويق املستدام من قبل مؤسسات هذ .تنافسيتها و زيادة رحبيتها لتحسني

  .الصناعات الغذائية بل تعترب حمدودة

إن مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة ال يزال سلوكها وفق التنمية املستدامة غري مسؤول على الرغم  - 

 حيظى باألولوية األوىلهلا  االقتصادي اجلانب ازالعلى هذا ظهور هذا املفهوم، حيث مسنة  30من مرور 

  .والبيئي االجتماعي نيعلى حساب اجلانب
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أكدت نتائج الدراسة أن مؤسسات الصناعات الغذائية تويل أمهية لبعض األطراف ذات املصلحة على  - 

بالقوانني والتشريعات فبالنسبة للدولة، تلتزم معظم مؤسسات حمل الدراسة . األخرى حساب باقي األطراف

على  البيئية من خالل تسديد الرسم على األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة والرسم على اإلنبعاثات السائلة

الرغم من أن هذه الرسوم مل يكن هلا ذلك الطابع التحفيزي يف إختاذها إلجراءات حتسن من أداءها البيئي  

تقدمي سؤوليتها اجتاه الزبائن من خالل احلرص مباملؤسسات  ، كما تلتزمكاحلصول على مواصفة اإلدارة البيئية

املستهلك، مبا فيها التحذيرات الصحية وضمان  صحةو  سالمةتلّيب مجيع املعايري القانونية املطلوبة ل منتجات

ليه وفق مت اجتاههمفبالنسبة للعمال فتلتزم  ،غري كافاجتاههم  التزامهايعد األطراف فباقي أما . جنتسالمة امل

توفري ظروف عمل  و وضع نظم للرعاية الصحية والعالج مبنح التأمني الصحي للعاملقوانني العمل كعليها 

يف حني غياب نظم لتدريب وتكوين  صحية وحتافظ على صحة العامل وسالمته من األخطار مبختلف أنواعها

فيندرج إلتزامها اجتاههم أما بالنسبة للموردين   ؛سياسة ترقية تعرتف بقدرات العاملني وتثمن جمهودا�مالعمال و 

أما ا�تمع احمللي فمازالت . يف حني غياب املعايري البيئية كأساس إلنتقاء املوردين بتسوية  وتسديد مستحقا�م

به، حيث تقتصر مسامهتها يف بعض  يف تنمية وتطوير ا�تمع وحتسني نوعية احلياةاملؤسسات ال تساهم 

  .ض التربعات اخلرييةبع األحيان على

يف  سامهتفقط األبعاد املطبقة للتسويق املستدام من قبل مؤسسات حمل الدراسة  ناتضح من الدراسة أ - 

وإعادة تدويرها على سلوك  هناك أثر لبعد تصميم املنتوج وبعد تقليل النفاياتأن  تبني ، حيثحتسني سلوكها

الصناعات الغذائية  ملؤسسات حتقيق ميزات تنافسية وتسويقيةفبالنسبة ألثر هذين البعدين على . املؤسسات

فقد كان ضعيف باعتبار أن بعد التوجه البيئي والذي يؤثر على رحبية وتنافسية املؤسسة غري  حمل الدراسة

  .هذا اجلانب مطبق، بالتايل مل لكن هنا تأثري واضح هلذين البعدين على

سلوك مؤسسات ل النفايات وإعادة تدويرها على ميم املنتوج وتقليبيّنت نتائج الدراسة وجود أثر لبعدي تص - 

فتطبيق املؤسسات هلذين البعدين سينعكس على عالقتها . حمل الدراسة اجتاه ا�تمع والبيئة الصناعات الغذائية

، امحاية البيئة من خالل قابلية تدوير نفايا�تساهم يف و  مبائن من خالل تقدمي منتجات تليب حاجا�مع الز 

سينعكس على إخنفاض مبلغ الرسم على النفايات نتيجة ، كما بيئة نظيفة وخالية من التلوث وبالتايل تضمن له

األمثل  أما مسامهة البعدين يف حتسني سلوكها البيئي فقد اتضحت من خالل االستخدام. تقليلها لنفايا�ا

ملواردها والرفع من كفاءة عمليا�ا االنتاجية مما خيفض من مستويات اهلدر والتلوث البيئي عن عمليا�ا 

  .االنتاجية، إضافة اىل تفادي التأثري السليب لنفايات منتجا�ا باعتبارها قابلة إلعادة التدوير
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  مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الدراسات السابقة

اليت مت التطرق هلا يف مقدمة البحث وذات الصلة أن مت عرض الدراسات السابقة باللغة العربية واألجنبية  بعد

وتتمثل أهم . املباشرة مبوضوع البحث، سيتم الرتكيز على مناقشة الدراسة احلالية على ضوء هذه الدراسات

  :النتائج يف مايلي

 أن عملية إعادة تدوير النفاياتإليها ثامر البكري، توصل تتفق الدراسة احلالية مع نتائج الدراسة اليت  - 

للتسويق املستدام، فهي حتقق العديد من املنافع للمؤسسة كتخفيض  األساسية تعترب أحد أهم األبعاد

نتائج كما تتفق الدراسة مع . األثر السليب ألنشطتها كما تساهم يف زيادة أرباحها وختفيض تكاليفها

للمؤسسات يف وعي البيئي الأن مستوى اليت توصلت اىل  سعدو أمحد محودةحممد و  سامي الصمادي

منخفض، وهو ما تأكد من خالل الدراسة أن مستوى وعي املؤسسات اجلزائرية  الدول العربية

حيث مازال عنصر . الدول العربيةال خيتلف كثريا عن مستوى الوعي البيئي يف باقي بالقضايا البيئية 

 .خططها ومزجيها التسويقي البيئة غري مدمج يف

لتسويق املستدام أن ا Ken Peattie & Frank-Martin Belzكما تتفق الدراسة مع نتائج دراسة  - 

جيب عليها االنتقال من النظرة أصبح توجه معاصر للمؤسسات لتحقيق التنمية املستدامة، حيث 

مستدامة مع العمالء واألطراف ذات االقتصادية التبادلية البحتة للتسويق اىل ضرورة بناء عالقة 

 مع دراسة الدراسة كما تتفق. الذي سينعكس على رحبيتها ووضعها التنافسي يف السوق املصلحة

Albert Louppe مسريي املؤسسات لدى البيئي الوعي مبدى يرتبط املستدام التسويق بأن جناح. 

 املدى املؤسسة على رحبية من اليت ستزيدينعكس على خمتلف قرارا�م  سوف فاهتمام املسريين بالبيئة

 .هلا والئه وتعزز املؤسسة عن املستهلك لدى انطباع اجيايب خلق على وتعمل البعيد

ختتلف الدراسة عن الدراسات السابقة من خالل حماولتها تطبيق أبعاد التسويق املستدام على قطاع  - 

على و مؤسسات هذا القطاع على  تطبيقهلة معرفة تأثري و حمدد وهو قطاع الصناعات الغذائية حملا

معرفة مدى فهم مسريي كما حاولت . حتسني سلوكها وفق الثالث مرتكزات للتنمية املستدامة

مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة هلذا التوجه اجلديد يف التسويق ومدى التزامهم يف تطبيق 

 . أبعاده
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  االقتراحات

  :التاليةاالقتراحات  تقدمي ميكن الدراسة، هذه خالل من إليها املتوصل الذكر سابقة النتائج علىبناء 

ضرورة تبين مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية جلميع أبعاد التسويق املستدام وبصورة واضحة ضمن  - 

 .حتسني تنافسيتها يف األسواق الدوليةو  الغذائيةاملنتجات  جودة تعزيزوذلك ملسامهته يف  خطتها اإلسرتاتيجية

تشجيع املؤسسات على تطبيق املعايري الدولية يف إنتاج منتجا�ا الغذائية للقدرة على النفاذ لألسواق العاملية  -

ة الطلب وفتح األسواق وبيان ما يرتتب على ذلك من فوائد تسويقية وعوائد مادية ستجنيها مستقبال وفقا لزياد

 .الغذائية انتجا�العاملية مل

جيابا على إإدارة العالقة مع األطراف ذات املصلحة بشكل جّيد ألن ذلك سينعكس جيب على املؤسسة  - 

 .واالجتماعي والبيئي أدائها االقتصادي

جيب على مؤسسات الصناعات الغذائية استخدام أساليب حديثة للتخلص من نفايا�ا الناجتة عن عمليا�ا  - 

 .االنتاجية أو التسويقية والتخلص السليم منها

التشريعات والقوانني بطريقة ال تزيد من األعباء املالية للمؤسسات وتضعها مبوقف املتهرب من  جيب حتديث - 

استحقاقات محاية البيئة، بل جيب أن تشجع القوانني املؤسسات على ابتكار منتجات وطرق انتاج جديدة 

  .طينذات كفاءة يف استخدام املوارد وتساهم يف حتقيق مزايا تنافسية هلا ولالقتصاد الو 

وتعزيزها، األمر الذي يتطلب مع ا�تمع احمللي تتطلع إىل جتسيد متانة العالقات  جيب على املؤسسة أن - 

، دعم البنية التحتيةاملسامهة يف ك ؛زيد من الرفاهية العامةمنها مضاعفة نشاطا�ا جتاهه من خالل بذل امل

 على القضاء التعليمية، الثقافية والرياضية بغرض املسامهة يف ا�االت، احلد من مشكلة البطالةاملسامهة يف 

 .املشاكل االجتماعية

توعية ا�تمع بأمهية مؤسسات الصناعات الغذائية من خالل جيب على الدولة التعامل جبدية وموضوعية مع  - 

اإلدارة احلفاظ على البيئة وخبطورة التزايد املستمر يف حجم النفايات البالستيكية على البيئة، وضرورة تطبيق 

اكز لعملية مجع وفرز النفايات البالستيكية وكذلك تصنيفها من مر  الفاعلة للتعامل معها من خالل تنظيم

 .فوائد بيئية واقتصادية كبرية تعود على املؤسساتب ، والذي يعوداملصدر إلعادة تدويرها
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  آفاق الدراسة

التسويق املستدام يف حتسني سلوك  دور موضوع عن ائية� أو مطلقة رؤية تقدم ال الدراسة هذه إن

 عديدة جوانب من املوضوع هذا دراسة إمكانية إىل ذلك ويرجع املستدامة، التنمية دئ وأهدافااملؤسسة وفق مب

 من إثرائها يف تزيد أو الدراسة هلذه مكملة تكون قد اليت املواضيع من العديد اقرتاح ميكن ولذلك .خمتلفة وبأبعاد

  :يلي فيما املواضيع هذه وتتمثل والعملية، النظرية الناحيتني

  .اجلزائرية املنتجات الغذائية تسويقالبيئية لإلحتاد األورويب على اجلودة عايري مأثر  - 

 .تطبيق التسويق املستدام يف املؤسساتعلى  وأثرها الغسل البيئي إشكالية - 

 .على األداء الشامل للمؤسسات اإلستخدام املتكامل للمواصفات العامليةأثر  - 

 .حتليل دورة حياة املنتوج كمدخل إلدماج التنمية املستدامة يف املؤسسةأمهية  - 

    .املنتجات املستدامة العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك اجلزائري لتبين - 
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)01(الملحق رقم   
 

 

 

 

 

 

Source : united Nations, disponible sur : <http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-

development-goals/> 

 



253 
 

  )02(الملحق رقم 

 جـامعة فرحـات عباس  سطيف  

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 

  

  علوم التسيري :قسم

  إدارة األعمال والتنمية املستدامة :تخصص

  

  

  ؛حتية طيبة وبعد 

دور التسويق املستدام يف حتسني سلوك املؤسسة " حول موضوع علوميف إطار التحضري ألطروحة دكتوراه 

 األسئلةى لع االجابةو  الطالع على هذا االستبيانأمل منكم التفضل بان، "التنمية املستدامةأبعاد االقتصادية وفق 

 البحث نتائج صحة أن حيث، يف املكان املخصص) ×(وضع عالمة  بكل موضوعية ودقة من خالل املرفقة

 إاللن تستخدم  كملالبيانات املقدمة من قبأن ونؤكد لكم ، إجابات من تقدمونه ما على كبرية درجةب تعتمد

  .مي فقطلغراض البحث العأل

، من خالل زيادة تسويق منتجات تكون آمنة بيئياهو  :)أو األخضر أو البيئي( نقصد بالتسويق المستدام

واسرتجاع املنتجات بطريقة تقلل من اآلثار السلبية  اجلهود املبذولة من قبل املؤسسات إلنتاج، ترويج، تغليف،

  على البيئة

هو مسؤولية املؤسسة والتزامها املستمر بادماج االهتمامات : بسلوك المؤسسة وفق التنمية المستدامة نقصد

  .يف أنشطتها التجارية ويف عالقتها مع األطراف ذات املصلحة البيئية واالجتماعية

  شكرا لحسن تعاونكم

 االستبیان
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  ألبعاد التسويق المستدام محل الدراسة المؤسسات تطبيقمدى : المحور األول

  بعد التصميم البيئي للمنتوج

    

  السـؤال

موافق 

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  تماما

            إعادة تدويرهى ان يتم تعمل املؤسسة أثناء تصميم املنتوج عل  1

معايري حمددة يف شراء املواد األولية واليت تكون يف  تقوم املؤسسة بإعتماد  2

  وهرها قابلة إلعادة التدويرج

          

            املواد األولية املستخدمة يف العملية االنتاجية غري مضرة بالبيئة  3

            بالعاملنيعملية االنتاجية غري مضرة املواد األولية املستخدمة يف ال  4

لمواد االولية املستخدمة يف العملية ل االستخدام األمثلتعمل املؤسسة على   5

   االنتاجية

          

ختفيض االنبعاثات هم يف تسا حديثة تستخدم املؤسسة معدات تكنولوجية  6

  الغازية

          

تعمل املؤسسة بشكل مستمر على ترشيد استهالك الطاقة يف العملية   7

  االنتاجية

          

            لتدويرقابلة إلعادة ابئة وتغليف منتجات املؤسسة مبواد أمنة و يتم تع  8

 la boucle de( إعادة التدويرمنتوج املؤسسة حيتوي على ملصق   9

Mobius(  

          

من  يف حفظ املنتوج تستخدم املؤسسة أثناء التوزيع شاحنات ذات كفاءة  10

  التلف

          

للتحسني املستمر ملنتجا�ا لتخفيض أثرها  تقوم املؤسسة بالبحث والتطوير  11

  السليب على البيئة

          

  

  محاور االستبيان: الجزء الثاني



256 
 

وإعادة تدويرها بعد تقليل النفايات    

    

  السؤال

موافق 

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  تماما

            تعمل املؤسسة على رفع الكفاءة االنتاجية من أجل تقليل نفايا�ا  12

            والفاقد من عملية االنتاج بأسلوب آمن وصحيتتم معاجلة النفايات   13

            قابلة إلعادة التدوير  لمنتوجالزبون لنفايات املؤسسة الناجتة بعد استهالك   14

            بانتظام تقوم املؤسسة بقياس نسبة النفايات املعاد تدويرها  15

إلعادة مجع املواد القابلة  البائعني �دفؤسسة سياسة التعاون مع تضع امل  16

   للتدوير

          

            تعمل املؤسسة على تقليل وتدوير النفايات اميانا منها باملسؤولية االجتماعية   17

لدى املؤسسة عالقات شراكة مع مؤسسات أخرى حيث تكون نفايا�ا   18

  لمؤسسات االخرىل بالنسبة مدخالت مبثابة

          

والتكلفةوضوح العالقة بين السعر   

موافق   السـؤال  

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  تماما

            دد املؤسسة أسعار منتجا�ا على اساس التكلفة زائد هامش الربححت  19

            تأخذ املؤسسة بعني االعتبار دخل الزبون أثناء تسعري املنتوج 20

            تقوم املؤسسة بإدماج تكاليف االضرار بالبيئة يف سعر املنتوج  21

            قابلة للتدوير رغم ارتفاع أسعارهاتم استخدام مواد أولية ي  22

للبيئة مرتفعة نتيجة عمليات البحث والتطوير  الصديقةأسعار املنتجات   23

  واستخدام التكنولوجيا 
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  جعل التوجه البيئي مربح

موافق   السـؤال  

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  تماما

            إىل تقوية مركزها التنافسي املستدامتسعى املؤسسة من خالل التسويق   24

أرباح على  حتقيق فرصة املؤسسة متنح تسويقية فرصة املستدام التسويق يشكل  25

  املدى الطويل

          

التكاليف من خالل عملية تدوير  يساهم التسويق املستدام يف ختفيض  26

  النفايات

          

            تطبيق التسويق املستدام يساعد املؤسسة على حتسني صور�ا  27

يساعد تطبيق املؤسسة للتسويق املستدام يف جتنب صعوبات التصدير اىل   28

  دول تضع شروط ومعايري بيئية 

          

            الثقافة االستهالكية الصديقة للبيئةمن خالل اعالنا�ا ترويج  حتاول املؤسسة  29

 الزبون رضا زيادة يف يساهم املستدام التسويق املؤسسة على منهج اعتماد  30

  ؤسسةللم

          

مجيع  تليب منتجاتتسويق بتطبيق املؤسسة للتسويق املستدام يسمح هلا   31

  املعايري القانونية املطلوبة لصحة وسالمة املستهلك

          

 

وفق أبعاد التنمية المستدامةسلوك المؤسسة : الثانيالمحور   

  سلوك المؤسسة وفق الجانب االقتصادي

    

  السؤال

موافق 

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  تماما

            تعمل املؤسسة باستمرار على احلفاظ على حصتها السوقية  32

            هازيادة أرباحللألنشطة التسويقية  هاأداءتعمل املؤسسة على حتسني   33

            تعمل املؤسسة على تنويع منتجا�ا لتحقيق التميز مقارنة باملنافسني  34

            تؤمن املؤسسة أن حتقيق الصورة املدركة اجلّيدة ميزة تنافسية هلا  35
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  المجتمع اتجاه سلوكهامدى التزام المؤسسة ب

      

  السؤال

موافق 

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  تماما

  

  

القوانين 

والتشريعات 

  البيئية

  

  

  

            مجيع الرسوم املتعلقة بالبيئة تسدد املؤسسة 36

تسدد املؤسسة غرامات لعدم االلتزام بالتشريعات البيئية املنصوص  37

  عليها

          

تستفيد املؤسسة من حوافز ضريبية متعلقة بالتدابري البيئية اليت  38

  �ا املؤسسةقامت 

          

املؤسسة ملعدات  استعمالسامهت الرسوم البيئية املدفوعة يف  39

 مكافحة التلوث 

          

تلزم القوانني والتشريعات البيئية املؤسسة بتقدمي تقارير عن اآلثار  40

  البيئية ألنشطة املؤسسة

          

  

  

  

  

 العمال

  

 

لرفع  وتوعية العمال باملشاكل البيئية تحسيستقوم املؤسسة ب 41

   الوعي البيئي داخل املؤسسة

          

            لمشاركة يف حتسني الربامج البيئيةتقوم املؤسسة بتحفيز العمال ل 42

            ا البشرية يف جمال البيئةبتطوير كفاءا� املؤسسةم ت�  43

البيئية داخل تقوم املؤسسة بتقييم درجة وعي العمال باملسائل   44

  )كرتشيد استهالك املواد األولية، الطاقة، املياه(املؤسسة 

          

            تقوم املؤسسة بتنظيم دورات تدريبية للعمال لرفع قدرا�م وكفاء�م  45

            وحتقق فرص متساوية للرتقيةللرتقية سياسة  تتبع املؤسسة  46

من خالل توفري  تراعي املؤسسة شروط الصحة والسالمة املهنية  47

املعدات الالزمة للحفاظ على صحة وسالمة العمال أثناء العملية 

  االنتاجية

          

            توجد بطاقات تعريف باملواد اخلطرة وكيفية التعامل معها 48

            تقوم املؤسسة باملتابعة الطبية للعمال بشكل منتظم    49

            تقوم املؤسسة بتحفيز عماهلا عن طريق املكافآت واالعانات  50

  

 الزبائن

            الزبائن  شكاوىدراسة ب املؤسسة إدارة �تم 51

كتاريخ (تقوم املؤسسة بوضع االرشادات والتعليمات الالزمة  52

  )صالحية املنتوج وكيفية التخلص منه بعد االستعمال

          

            املعلومات امللصقة على املنتج مطابقة متاما حملتوياته  53

            تسعى املؤسسة دوما اىل االبتعاد عن االعالنات املظلة للرتويج ملنتجا�ا  54
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حترص املؤسسة على تقدمي منتجات سليمة ال تؤدي اىل اإلضرار  55

  بصحة الزبون

          

 نقل يف متخصصةتستخدم املؤسسة أثناء التوزيع شاحنات  56

 أضرار وقوع إىل يؤدي ال الذي الصحيح بالشكل املنتجات

  زبائنالب صحية

          

تقوم املؤسسة باألحباث التسويقية من أجل حتديد احتياجات   57

  الزبائن

          

  

  

  

  الموردين

            تعتمد املؤسسة على معايري وشروط حمددة يف انتقاء املوردين  58

املؤسسة بطلب مناذج من املواد األولية من املّورد لفحصها  تقوم 59

  للتأكد من سالمتها من الناحية البيئية

          

تتبىن املؤسسة اسرتاتيجية التعاون مع املوردين من أجل التحسني   60

املستمر يف ا�ال البيئي وذلك من أجل ختفيض حجم النفايات 

  املرتتبة على عمليات الشراء

          

            .تلتزم املؤسسة بتسديد مستحقات املوردين يف اآلجال احملددة  61

  

  

  

  المجتمع

 المحلي

           تقوم املؤسسة برعاية أنشطة وبرامج محاية البيئة اجتاه ا�تمع احمللي  62

تساهم املؤسسة بتمويل خمتلف املشاريع املتعلقة بتنمية بيئة ا�تمع  63

 )كاملراكز الصحية، املدارس(

          

تقوم املؤسسة بدعم املؤسسات التعليمية والرياضية اهلادفة اىل  64

 حتقيق رفاهية ا�تمع وتطوره

          

           تساهم املؤسسة بشكل فعال يف توفري فرص العمل ألفراد ا�تمع 65

املؤسسة بالتعرف الدائم على اجلمعيات البيئية ومحاية  تقوم 66

 املستهلك اليت قد يكون هلا أثر سليب على نشاط املؤسسة
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  اتجاه حماية البيئة بسلوكهامدى التزام المؤسسة 

    

  السؤال

موافق 

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  تماما

            تقوم املؤسسة بقياس مستوى االنبعاثات وفق أساليب علمية دقيقة   67

           )الصلبة، السائلة والغازية(تقوم املؤسسة باملعاجلة الصحيحة واآلمنة للنفايات  68

حترص املؤسسة على االستخدام االمثل للموارد االولية والطاقة يف العملية  69

   االنتاجية

          

عن عمليتها  ثار البيئية الناجتةاآلبيانات دقيقة عن  ةقاعدة ؤسسك امللمتت  70

  االنتاجية

          

           تقوم املؤسسة باصدار تقارير سنوية خاصة بآثار أنشطتها على البيئة 71

مراقبة بالبيئة يتوىل مهمة خاص  قسمللمؤسسة كل التنظيمي ييوجد يف اهل 72

 ا البيئيةهار آثو  املؤسسةأنشطة 

          

            ادارة املؤسسة بالتحسني املستمر للتكنولوجيا لتخفيض التلوث �تم  73

            تعترب إدارة املؤسسة عنصر محاية البيئة كتكلفة اضافية جيب ختفيضها  74

  شكرا لحسن تعاونكم
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  ):04(الملحق رقم 

 إختبار الثبـات -

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,921 74 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد التسويق المستدام -

  بعد اعادة تصميم المنتوج -

Statistiques 

 
N 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum Valide Manquante 

تعمل المؤسسة أثناء تصمیم المنتوج 

  على ان یتم إعادة تدویره

30 0 2,9667 ,96431 2,00 4,00 

تقوم المؤسسة بإعتماد معاییر محددة في 

شراء المواد األولیة والتي تكون في 

  جوھرھا قابلة إلعادة التدویر

30 0 3,8333 ,64772 3,00 5,00 

المستخدمة في العملیة المواد األولیة 

  االنتاجیة غیر مضرة بالبیئة

30 0 3,9333 ,63968 3,00 5,00 

المواد األولیة المستخدمة في العملیة 

  االنتاجیة غیر مضرة بالعاملین

30 0 4,0333 ,55605 3,00 5,00 

تعمل المؤسسة على االستخدام األمثل 

للمواد االولیة المستخدمة في العملیة 

  االنتاجیة 

30 0 4,1000 ,60743 3,00 5,00 

تستخدم المؤسسة معدات تكنولوجیة 

حدیثة تساھم في تخفیض االنبعاثات 

  الغازیة

30 0 3,0000 ,58722 2,00 5,00 

تعمل المؤسسة بشكل مستمر على ترشید 

  استھالك الطاقة في العملیة االنتاجیة

30 0 4,0667 ,58329 2,00 5,00 

المؤسسة  یتم تعبئة وتغلیف منتجات

  بمواد قابلة إلعادة التدویر

30 0 4,2000 ,71438 3,00 5,00 

منتوج المؤسسة یحتوي على ملصق 

  )la boucle de Mobius(بیئي 

30 0 4,1333 ,73030 2,00 5,00 

تستخدم المؤسسة أثناء التوزیع شاحنات 

  ذات كفاءة في حفظ المنتوج من التلف

30 0 4,0000 ,37139 3,00 5,00 

تقوم المؤسسة بالبحث والتطویر للتحسین 

المستمر لمنتجاتھا لتخفیض أثرھا السلبي 

  على البیئة

30 0 2,6000 ,67466 2,00 4,00 
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  بعد تقليل النفايات واعادة تدويرها -

Statistiques 

 
N 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum Valide Manquante 

 تعمل المؤسسة على رفع الكفاءة

 االنتاجیة من أجل تقلیل نفایاتھا

30 0 4,1000 ,54772 2,00 5,00 

تتم معالجة النفایات والفاقد من عملیة 

 االنتاج بأسلوب آمن وصحي

30 0 3,4000 ,81368 3,00 5,00 

نفایات المؤسسة الناتجة بعد استھالك 

 الزبون للمنتوج  قابلة إلعادة التدویر

30 0 4,1333 ,34575 4,00 5,00 

تقوم المؤسسة بقیاس نسبة النفایات 

 المعاد تدویرھا بانتظام

30 0 3,9000 ,75886 2,00 5,00 

تضع المؤسسة سیاسة التعاون مع 

البائعین تھدف إلعادة جمع المواد القابلة 

 للتدویر

30 0 2,3000 ,74971 2,00 5,00 

تعمل المؤسسة على تقلیل وتدویر 

النفایات ایمانا منھا بالمسؤولیة 

 االجتماعیة 

30 0 3,3333 ,71116 3,00 5,00 

لدى المؤسسة عالقات شراكة مع 

مؤسسات أخرى حیث تكون نفایاتھا 

بمثابة مدخالت بالنسبة للمؤسسات 

 االخرى

30 0 2,9000 ,54772 1,00 4,00 

 

  السعر والتكلفةبعد وضوح العالقة بين  -

Statistiques 

 
N 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum Valide Manquante 

تحدد المؤسسة أسعار منتجاتھا على 

  اساس التكلفة زائد ھامش الربح

30 0 4,6000 1,06324 3,00 5,00 

تأخذ المؤسسة بعین االعتبار دخل 

  الزبون أثناء تسعیر المنتوج

30 0 3,1667 ,74664 2,00 4,00 

تقوم المؤسسة بإدماج تكالیف االضرار 

  بالبیئة في سعر المنتوج

30 0 2,3000 ,65126 1,00 4,00 

یتم استخدام مواد أولیة قابلة للتدویر رغم 

  ارتفاع أسعارھا

30 0 3,5333 ,86037 2,00 5,00 

 أسعار المنتجات الصدیقة للبیئة مرتفعة

نتیجة عملیات البحث والتطویر 

  واستخدام التكنولوجیا 

30 0 3,1000 ,54772 1,00 4,00 
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  بعد جعل التوجه البيئي مربح -

Statistiques 

 
N 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum Valide Manquante 

تسعى المؤسسة من خالل التسویق 

 المستدام إلى تقویة مركزھا التنافسي

30 0 3,633 0,639 3,00 5,00 

یشكل التسویق المستدام فرصة تسویقیة 

تمنح المؤسسة فرصة تحقیق أرباح على 

 المدى الطویل

30 0 3,733 0,711 3,00 5,00 

یساھم التسویق المستدام في تخفیض 

 التكالیف من خالل عملیة تدویر النفایات

30 0 3,110 0,791 1,00 4,00 

یساعد المؤسسة تطبیق التسویق المستدام 

 على تحسین صورتھا

30 0 2,700 0,647 1,00 5,00 

یساعد تطبیق المؤسسة للتسویق المستدام 

في تجنب صعوبات التصدیر الى دول 

 تضع شروط ومعاییر بیئیة 

30 0 3.366 0,776 1,00 5,00 

تحاول المؤسسة من خالل اعالناتھا 

 ترویج الثقافة االستھالكیة الصدیقة للبیئة

30 0 2,166 0,520 1,00 4,00 

اعتماد المؤسسة على منھج التسویق 

المستدام یساھم في زیادة رضا الزبون 

 للمؤسسة

30 0 2,666 

 

0,534 3,00 5,00 

تطبیق المؤسسة للتسویق المستدام یسمح 

لھا بتسویق منتجات تلبي جمیع المعاییر 

القانونیة المطلوبة لصحة وسالمة 

 المستھلك

30 0 3,466 0,606 3,0 5,0 
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 )05(الملحق رقم 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لسلوك المؤسسة وفق التنمية المستدامة 
  

  المتوسطات الحسابية واالحرافات المعيارية لسلوك المؤسسة وفق الجانب االقتصادي - 

Statistiques 

 
N 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum Valide Manquante 

تعمل المؤسسة باستمرار على الحفاظ 

 على حصتھا السوقیة

30 0 3,8333 ,46113 3,00 5,00 

األداء الجّید لألنشطة التسویقیة یؤدي الى 

 زیادة أرباح المؤسسة

30 0 4,1667 ,37905 4,00 5,00 

تعمل المؤسسة على تنویع منتجاتھا 

 لتحقیق التمیز مقارنة بالمنافسین

30 0 3,6000 ,49827 3,00 4,00 

تؤمن المؤسسة أن تحقیق الصورة 

 المدركة الجّیدة میزة تنافسیة لھا

30 0 3,4000 ,49827 3,00 4,00 

 

  مدى التزام المؤسسات بالقوانين والتشريعات البيئيةالمتوسطات الحسابية واالحرافات المعيارية  - 

Statistiques 

 
N 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum Valide Manquante 

تسدد المؤسسة جمیع الرسوم المتعلقة 

 بالبیئة

30 0 4,7000 ,46609 4,00 5,00 

تسدد المؤسسة غرامات لعدم االلتزام 

 بالتشریعات البیئیة المنصوص علیھا

30 0 3,0667 ,90719 1,00 5,00 

تستفید المؤسسة من حوافز ضریبیة 

متعلقة بالتدابیر البیئیة التي قامت بھا 

 المؤسسة

30 0 2,2333 ,50401 1,00 3,00 

ساھمت الرسوم البیئیة المدفوعة في 

استعمال المؤسسة لمعدات مكافحة 

 التلوث 

30 0 2,1000 ,40258 1,00 3,00 

تلزم القوانین والتشریعات البیئیة 

تقاریر عن اآلثار البیئیة  المؤسسة بتقدیم

 ألنشطة المؤسسة

30 0 2,4667 1,07425 2,00 5,00 
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  للعمالحرافات المعيارية نالمتوسطات الحسابية واال

Statistiques 

 
N 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum Valide Manquante 

وتوعیة العمال  تقوم المؤسسة بتحسیس

بالمشاكل البیئیة لرفع الوعي البیئي داخل 

 المؤسسة 

30 0 2,6000 ,93218 2,00 4,00 

تقوم المؤسسة بتحفیز العمال للمشاركة 

 في تحسین البرامج البیئیة

30 0 2,5667 1,04000 2,00 5,00 

تھتم المؤسسة بتطویر كفاءاتھا البشریة 

 في مجال البیئة

30 0 2,3333 ,54667 2,00 4,00 

تقوم المؤسسة بتقییم درجة وعي العمال 

كترشید (بالمسائل البیئیة داخل المؤسسة 

)استھالك المواد األولیة، الطاقة، المیاه  

30 0 2,5667 ,89763 2,00 4,00 

تقوم المؤسسة بتنظیم دورات تدریبیة 

 للعمال لرفع قدراتھم وكفاءتھم

30 0 3,3667 1,29943 2,00 5,00 

تتبع المؤسسة سیاسة للترقیة وتحقق 

 فرص متساویة للترقیة

30 0 3,8667 ,34575 3,00 4,00 

تراعي المؤسسة شروط الصحة 

والسالمة المھنیة من خالل توفیر 

المعدات الالزمة للحفاظ على صحة 

 وسالمة العمال أثناء العملیة االنتاجیة

30 0 4,0000 ,69891 4,00 4,00 

بالمواد الخطرة  توجد بطاقات تعریف

 وكیفیة التعامل معھا

30 0 4,1333 ,34575 4,00 5,00 

تقوم المؤسسة بالمتابعة الطبیة للعمال 

 بشكل منتظم  

30 0 4,5667 ,50401 4,00 5,00 

تقوم المؤسسة بتحفیز عمالھا عن طریق 

 المكافآت واالعانات

30 0 4,1000 ,66176 3,00 5,00 
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 للزبائن واالحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  -

Statistiques 

 
N 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum Valide Manquante 

تھتم إدارة المؤسسة بدراسة شكاوى 

 الزبائن 

30 0 4,2000 ,57135 3,00 5,00 

تقوم المؤسسة بوضع االرشادات 

كتاریخ صالحیة (والتعلیمات الالزمة 

وكیفیة التخلص منھ بعد  المنتوج

)االستعمال  

30 0 4,0333 ,55605 3,00 5,00 

المعلومات الملصقة على المنتج مطابقة 

 تماما لمحتویاتھ

30 0 4,0667 ,73968 1,00 5,00 

تسعى المؤسسة دوما الى االبتعاد عن 

 االعالنات المظلة للترویج لمنتجاتھا

30 0 4,0000 ,26261 3,00 5,00 

المؤسسة على تقدیم منتجات تحرص 

سلیمة ال تؤدي الى اإلضرار بصحة 

 الزبون

30 0 3,9000 ,66176 3,00 5,00 

تستخدم المؤسسة أثناء التوزیع شاحنات 

متخصصة في نقل المنتجات بالشكل 

الصحیح الذي ال یؤدي إلى وقوع 

 أضرار صحیة بالزبائن

30 0 4,1667 ,37905 4,00 5,00 

تقوم المؤسسة باألبحاث التسویقیة من 

 أجل تحدید احتیاجات الزبائن

30 0 3.2333     

  

,72793 2,00 5,00 

 للموردين المتوسطات الحسابية واالحرافات المعيارية -

Statistiques 

 
N 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum Valide Manquante 

تعتمد المؤسسة على معاییر وشروط 

 محددة في انتقاء الموردین

30 0 2,8667 ,81931 1,00 4,00 

تقوم المؤسسة بطلب نماذج من المواد 

األولیة من المّورد لفحصھا للتأكد من 

 سالمتھا من الناحیة البیئیة

30 0 2,2000 ,48423 2,00 4,00 

تتبنى المؤسسة استراتیجیة التعاون مع 

 الموردین من أجل التحسین المستمر

30 0 2,1000 ,30513 2,00 3,00 

تلتزم المؤسسة بتسدید مستحقات 

.الموردین في اآلجال المحددة  

30 0 4,1333 ,57135 3,00 5,00 
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 للمجتمع المحليالمتوسطات الحسابية واالحرافات المعيارية 

Statistiques 

 
N 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum Valide Manquante 

المؤسسة برعایة أنشطة وبرامج تقوم 

 حمایة البیئة اتجاه المجتمع المحلي

30 0 2,2667 ,44978 2,00 3,00 

تساھم المؤسسة بتمویل مختلف المشاریع 

كالمراكز (المتعلقة بتنمیة بیئة المجتمع 

)الصحیة، المدارس  

30 0 2,5667 ,50401 2,00 3,00 

تقوم المؤسسة بدعم المؤسسات التعلیمیة 

والریاضیة الھادفة الى تحقیق رفاھیة 

 المجتمع وتطوره

30 0 3,2000 ,76112 2,00 4,00 

تساھم المؤسسة بشكل فعال في توفیر 

 فرص العمل ألفراد المجتمع

30 0 3,9333 ,58329 2,00 5,00 

المؤسسة بالتعرف الدائم على  تقوم

الجمعیات البیئیة وحمایة المستھلك التي 

قد یكون لھا أثر سلبي على نشاط 

 المؤسسة

30 0 3,2667 ,78492 2,00 5,00 

  لحماية البيئةالمتوسطات الحسابية واالحرافات المعيارية 

Statistiques 

 
N 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum Valide Manquante 

تقوم المؤسسة بقیاس مستوى االنبعاثات 

 وفق أسالیب علمیة دقیقة 

30 0 2,0333 ,55605 1,00 3,00 

تقوم المؤسسة بالمعالجة الصحیحة 

الصلبة، السائلة (واآلمنة للنفایات 

)والغازیة  

30 0 2,8000 ,96132 1,00 4,00 

تحرص المؤسسة على االستخدام االمثل 

االولیة والطاقة في العملیة للموارد 

 االنتاجیة

30 0 3,6333 ,76489 1,00 5,00 

تمتلك المؤسسة قاعدة بیانات دقیقة عن 

اآلثار البیئیة الناتجة عن عملیتھا 

 االنتاجیة

30 0 2,4667 ,73030 1,00 4,00 

تقوم المؤسسة باصدار تقاریر سنویة 

 خاصة بآثار أنشطتھا على البیئة

30 0 1,9667 ,71840 1,00 4,00 

یوجد في الھیكل التنظیمي للمؤسسة قسم 

خاص بالبیئة یتولى مھمة مراقبة أنشطة 

 المؤسسة وآثارھا البیئیة

30 0 2,5333 1,04166 2,00 5,00 

تھتم ادارة المؤسسة بالتحسین المستمر 

 للتكنولوجیا لتخفیض التلوث

30 0 2,5667 ,97143 1,00 5,00 

عنصر حمایة  تعتبر إدارة المؤسسة

 البیئة كتكلفة اضافیة یجب تخفیضھا

30 0 2,8667 ,86037 2,00 4,00 



269 
 

  الختبار الفرضيات SPSSمخرجات نظام ): 06(الملحق رقم 

  للعينة الواحدة t-testاختبار 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3.41                                     

t Ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

التصمیم_بعد  5,610 29 0,000 0,305 0,1939 0,4164 

النفایات_تقلیل_بعد  2,612 29 0,003 0,028 0,208 0,1127 

والتكلفة_السعر_عالقة_بعد  0,578 29 0,581 -0,07 -0,004 0,2780 

_مربح_البیئي_التوجھ_بعد  0,173 29 0,864 -0,305 0,014 -0,181 

 

  حسب طبيعة الملكية ANOVAاختبار  -

 

 

 

 

 

ANOVA 

 Somme des 

carrés Ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

التصمیم_بعد  Inter-groupes ,059 1 ,059 ,660 ,423 

Intra-groupes 2,515 28 ,090   

Total 2,574 29    

النفایات_تقلیل_بعد  Inter-groupes ,533 1 ,533 3,083 ,090 

Intra-groupes 4,844 28 ,173   

Total 5,377 29    

والتكلفة_السعر_عالقة_بعد  Inter-groupes ,214 1 ,214 1,520 ,228 

Intra-groupes 3,941 28 ,141   

Total 4,155 29    

مربح_البیئي_التوجھ_جعل_بعد  Inter-groupes ,075 1 ,075 ,399 ,533 

Intra-groupes 5,260 28 ,188   

Total 5,335 29    
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 حجم المؤسسةحسب  ANOVAاختبار  -

ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

التصمیم_بعد  Inter-groupes ,750 3 ,250 3,561 , 280 

Intra-groupes 1,824 26 ,070   

Total 2,574 29    

النفایات_تقلیل_بعد  Inter-groupes 2,845 3 ,948 9,736 ,079 

Intra-groupes 2,532 26 ,097   

Total 5,377 29    

والتكلفة_السعر_عالقة_بعد  Inter-groupes 1,763 3 ,588 6,386 ,200 

Intra-groupes 2,392 26 ,092   

Total 4,155 29    

مربح_البیئي_التوجھ_جعل_بعد  Inter-groupes 1,354 3 ,451 2,947 ,059 

Intra-groupes 3,982 26 ,153   

Total 5,335 29    

  

 معايير االيزو الحاصلة عليها حسب طبيعة ANOVAاختبار  -

 

 

   

ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

التصمیم_بعد  Inter-groupes 1,083 3 ,361 6,292 ,002 

Intra-groupes 1,491 26 ,057   

Total 2,574 29    

النفایات_تقلیل_بعد  Inter-groupes 1,539 3 ,513 3,476 ,030 

Intra-groupes 3,838 26 ,148   

Total 5,377 29    

والتكلفة_السعر_عالقة_بعد  Inter-groupes ,941 3 ,314 2,537 ,079 

Intra-groupes 3,214 26 ,124   

Total 4,155 29    

مربح_البیئي_التوجھ_جعل_بعد  Inter-groupes 1,731 3 ,577 4,164 ,016 

Intra-groupes 3,604 26 ,139   

Total 5,335 29    
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  متغير نطاق السوقحسب طبيعة  ANOVAاختبار 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficien

ts 

standardi

sés 

t Sig. 

95,0% % intervalles 

de confiance pour B Corrélations 

A 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Limite 

supérieur

e 

Corrélatio

n simple 

Partiel

le Partie 

1 (Constante) 1,504 ,562  2,675 ,013 ,346 2,662    

التصمیم_بعد  ,069 ,195 0,880 2,356 0,002 -,332 ,471 ,490 ,071 ,052 

النفایات_تقلیل_بعد  ,229 ,167 0,384 2,369 0,011 -,115 ,572 ,632 ,264 ,202 

و_السعر_عالقة_بعد

 التكلفة

,046 ,123 0,073 0,370 0,714 -,208 ,299 ,450 ,074 ,055 

ال_التوجھ_جعل_بعد

مربح_بیئي  

,157 ,108 0,026 1,455 0,158 -,065 ,380 ,538 ,279 ,215 

a. Variable dépendante :  

 
 

ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

التصمیم_بعد  Inter-groupes ,156 1 ,156 1,806 ,001 

Intra-groupes 2,418 28 ,086   

Total 2,574 29    

النفایات_تقلیل_بعد  Inter-groupes ,585 1 ,585 3,419 ,007 

Intra-groupes 4,792 28 ,171   

Total 5,377 29    

والتكلفة_السعر_عالقة_بعد  Inter-groupes ,361 1 ,361 2,667 ,114 

Intra-groupes 3,793 28 ,135   

Total 4,155 29    

مربح_البیئي_التوجھ_جعل_بعد  Inter-groupes ,798 1 ,798 4,927 ,350 

Intra-groupes 4,537 28 ,162   

Total 5,335 29    
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Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficien

ts 

standardi

sés 

t Sig. 

95,0% % intervalles 

de confiance pour B Corrélations 

A 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Limite 

supérieur

e 

Corrélatio

n simple 

Partiel

le Partie 

1 (Constante) -,184 ,817  -,225 ,824 -1,865 1,498    

التصمیم_بعد  ,030 ,283 
0,922 2,107 0,016 

-,613 ,553 ,401 -,021 -,015 

النفایات_تقلیل_بعد  ,232 ,242 
0,246 1,956 0,048 

-,268 ,731 ,598 ,188 ,130 

و_السعر_عالقة_بعد

 التكلفة

,194 ,179 
0,096 0,084 0,289 

-,174 ,562 ,539 ,212 ,147 

ال_التوجھ_جعل_بعد

مربح_بیئي  

,425 ,157 
0,047 0,170 0,112 

,102 ,749 ,661 ,476 ,368 

a. Variable dépendante :  
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    قائمة المختصرات

  

American Market Association AMA 

Association des Producteurs Algériens des Boissons APAB 

Centre Technique des Industries AgroAlimentaires CTIAA 

Council of Australia Government CAG 

Council of Australia Government CAG 

Federal Trade Commission FTC 

 Federal Trade Commission FTC 

Food and Agriculture Organization FAO 

Forum des Chefs d'Entreprise FCE 

Global Reporting Initiative  GRI 

International Chamber of Commerce ICC 

International Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM 

International Organization for Standardization ISO 

Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises ORSE 

PolyethylenE Terephthalate PET 

Swedish Board of Agriculture SBA 

Taxe sur les Activités Polluantes et Dangereuses pour 
l’environnement 

T.A.P.D 

United Nations Development Programme UNDP 

United Nations Environment Programme UNEP 

World Business Council for Sustainable Development WBCSD 

World Commission on Environment and Development WCED 
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  ملخص

  

الدائم  هاسعيمن خالل  ،كان سببها األول السلوك غري املسؤول للمؤسساتتفاقم العديد من املشاكل البيئية  ن إ    

أنتج العديد  الذي  ، ألنشطتها اإلنتاجية والتسويقية على البيئةدون األخذ بعني االعتبار التأثري السليب أرباحها تعظيم حنو

مسؤولية إال أن ظهور التنمية املستدامة جعل . ليت تتعارض مع الضوابط االجتماعية والبيئيةمن اآلثار السلبية واملنتجات ا

هذا ما  .اجلانبني اإلجتماعي والبيئي معا ملزمة على حتمل أصبحتاملؤسسة ال تقتصر فقط على اجلانب اإلقتصادي، بل 

 ممارسات إىل يسعى، الذي ويق املستداملتساتطبيق رص على إستدامة نشاطها من خالل جعل العديد من املؤسسات حت

 التوازن حتقيق بالتايلو  لمستهلكني،ل يةلبواملستق احلالية اإلحتياجات تليبو  وبيئيا، اجتماعيا مسؤولة وتسويقية قتصاديةإ

 .البيئة محايةو  الزبائن ورغبات حاجات ،املؤسسة هدافأ بني واملطلوب املناسب

دور التسويق املستدام يف حماولة إلبراز  الصناعات الغذائية بوالية سطيف، يفقطاع جاءت الدراسة التطبيقية على     

يث بّينت نتائج الدراسة أن املؤسسات حمل التنمية املستدامة، حوفق مبادئ وأهداف  هذه املؤسساتحتسني سلوك 

بعد  تطبقكما   ،عادة التدويرمنة وقابلة إلآبتعبئة وتغليف منتجا�ا مبواد بعد تصميم املنتوج، حيث تقوم تطبق الدراسة 

ضح أن تكما اِ . قابلة إلعادة التدوير نفايا�ا وجعل تقليل النفايات واعادة تدويرها من خالل رفع الكفاءة اإلنتاجية للمواد

  .حتسني تنافسية هذه املؤسسات وعلى سلوكها اجتاه البيئة وا�تمع هلذين البعدين أثر على

  .السلوك البيئي، ، التنمية املستدامةملستدامالتسويق ا :الكلمات المفتاحية

  
Abstract  

 

 The exacerbation of many environmental problems was caused primarily by the irresponsible 
behaviour of companies by constantly seeking to maximize their profits without taking into account 
the negative impact of their production and marketing activities on the environment, and the social 
risks and environmental hazards associated with some of their processes. However, the emergence 
of sustainable development has made companies accountable and responsible not only economically 
but also socially and environmentally. Therefore, most companies make sure to ensure the 
sustainability of their activities through the application of sustainable marketing, which seeks 
socially and environmentally responsible economic and marketing practices, fulfilling the needs of 
current and future consumers, and thus achieving the appropriate balance required between the 
objectives of the company, the needs and desires of customers and environmental protection. 

 The study was conducted on the food industry in the province of Setif, in an attempt to 
highlight the role of sustainable marketing in improving the behaviour of these companies according 
to the principles and objectives of sustainable development. The results of the study showed that the 
companies applied the design of the product dimension, by using safe, recyclable and 
environmentally friendly materials. And the minimization and recycling of wastes dimension, by 
raising the production efficiency of materials and making their waste recyclable. It was also found 
that these two dimensions had an impact on improving competitiveness and raising an 
environmentally and socially friendly behaviour. 

Keywords: sustainable marketing, sustainable development, Environmental behavior 


