
  

 

 

 

 

 اسرتاتيجي  قالتخصص: تسويــ                                             LMDالطور الثالث  هالفرع: دكتورا  

 

 

 

 

 

          

 أ طروحة مقدمة مضن متطلبات احلصول عىل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف التسويق الاسرتاتيجي

    1261061021اترخي املناقشة:   

 

عداد حتت ا رشاف ال س تاذ ادلكتور:                                                              الطالبة:   من ا   

بن يعقوب الطاهـــــــــــر د0                                                                  أ مال همري     

 جلنة املناقشة

 أ 0د قطاف ليىل ايلأ س تاذ التعلمي الع جامعة سطيف رئيسا

 أ 0د بن يعقوب الطاهر أ س تاذ التعلمي العايل جامعة سطيف مرشفا ومقررا

 أ 0د مرداوي كامل أ س تاذ التعلمي العايل جامعة قس نطينة مناقشا

 د0قامسي السعيد أ س تاذ حمارض جامعة املس يةل مناقشا

 د0هباش فارس أ س تاذ حمارض جامعة سطيف مناقشا

 د0 دويم مسراء اذ حمارضأ س ت جامعة سطيف مدعوا

                                                                                                    

 1262_1261املومس اجلامعي:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 الشــــــافعي: ال مام يقول         

 بقدر الكد تكتسب املعايل

ال سهر الليايلومن طلب الع  

دومن رام العال من غري ك  

 أ ضاع العمر يف طلب احملال

 تروم العز مث تنام ليـــال

 يغوص البحر من طلب اللآلئ
 

رأ يت أ نه ل يكتب أ حد كتااب يف يومه، ا ل قال يف غده لو غري هذا لاكن أ حسن، ولو زيد هذا لاكن يس تحسن  " ا ين

ن أ مجل، وهذا أ عظم العرب، وهو دليل استيالء النقص عىل مجةل البرش"ولو قدم هذا لاكن أ فضل ولو ترك هذا لاك  

 ل يب الفرج الاصفهاين

 0"" كن عاملا فا ن مل تس تطع فكن متعلام، فا ن مل تس تطع فأ حب العلامء، فا ن مل تس تطع فال تبغضهم

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العزيز أ يب أ ودعتين هلل أ هديك هذا البحث اي من

ل من عيياها ا ىل س ندي وقو ي ومالذي بعد  هلل ورسوه ا ىل الغالية اليت ل  ىل أ يم الغالية ا   رر  ال مل ا 

 ا ىل من أ ثروين عىل نفسهم

 احلبيبتني أ ختاي ا ىل

 شفيقة، نس مية 

 معهم أ مجل اللحظات ا ىل من تذوقت

  ايعين اتقر وجودطه  ابنايئو  عبد الصمد ا ىل زويج

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

وحده جل شأ نه عىل ما أ ولان من نعمة التوفيق يف معلنا هذا وأ انر لنا الطريق للعمل واملعرفة0 امحلد هلل والشكر ه  

قال رسول  هلل صىل  هلل عليه وسمل: " من مل يشكر الناس مل يشكر  هلل، ومن أ سد  لمك معروفا فاكفئوه، فا ن مل 

 تس تطيعوا فادعوا ه"

عون "، عرفاان بفضهل وتقديرا جلهوده ملا أ ولان من الوب الطاهربن يعقنشكر أ س تاذان املرشف ال س تاذ ادلكتور "

 .عز وجل أ ن يدمي فضهل وعطاءه املوىلسائلني  والتوجيه والتشجيع،

جناز هذا العمل وابخلصوص ال س تاذة همري شفيقة0  كام نتوجه خبالص الشكر والثناء ا ىل: لك من ساعدان يف ا 

الطيبة وانسانيهتم اخلالصة0  جلنة املناقشة عىل روهحمشكر خاص ل عضاء   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فهرس احملتوايت

 

 

 



 

  فهرس احملتوايت

  فهرس ال شاكل واجلداول

 ك-00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أ  000000000000000000..........................000000000000000000000000000000000مقدمة عامة

 

 ل ول: التسويق والاس هتالك يف ا طار التمنية املس تدامةالفصل ا

 مقدمة الفصل

 املبحث ال ول التمنية املس تدامة

 00000003ص..املسار التارخيي لتطور التمنية املس تدامة000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000املطلب ال ول: 

 0000000000000000000000000000000000000000000000001ص0000000000000000000000000000000000000وأ هدافهاأ بعادها  ية املس تدامة مفهوهماالتمن : املطلب الثاين

 00000000008صمؤرشات التمنية املس تدامة0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: املطلب الثالث

آليات تطبيق التمنية املس تدامة يف املؤسسة الاقتصادية0000000000000000: املطلب الرابع  000000000000000000000000000000000000000000000000061ص.أ

 التسويق املس تدام "املسؤول" املبحث الثاين:

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000061ص000000000000000000: نشأ ة وتطور مفهوم التسويق املس تداماملطلب ال ول

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000068ص: مداخل حتليل مفهوم التسويق املس تداماملطلب الثاين

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016صومتطلباته000000000000: أ س باب تبين التسويق املس تدام املطلب الثالث

 000000000000000000000000000000000000000000012ص: اسرتاتيجيات التسويق املس تدام ومهنجية بناء منوذج للتسويق املس تدام000املطلب الرابع

          س تداماملبحث الثالث: املزجي التسويقي امل 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011ص: مقارنة بني املزجي التسويقي التقليدي واملسؤولاملطلب ال ول

 00000000000000000000000000000000012ص00000000000000000000000000000000000000000000000000000"س ياسة املنتج املسؤولعنارص املزحي ": املطلب الثاين

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000033ص: س ياسة التسعري املسؤول00000000000000000000000000000000000000000املطلب الثالث

       31ص000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: س ياسة التوزع املسؤول000000000000000000000000000000000000000املطلب الرابع

  32: س ياسة الرتوجي املسؤول00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000صاملطلب اخلامس

    سؤول""امل  املبحث الرابع: الاس هتالك املس تدام

  0000000000000000000000000000000000000021ص000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: مفهوم الاس هتالك املس تداماملطلب ال ول

طار التمنية املس تدامةاملطلب الثاين  0000000000000000000000000000000000023ص00000000000000000000000000000000000000000000000000000: الاس هتالك يف ا 

 0000000000000022ص.000000000000000000000000000000000: عوامل ظهور الاس هتالك املس تدام ومؤرشات انتشاره00000000000000000املطلب الثالث     

 000000000000021ص.00000000000000000000000000000000000000الرهاانت الرئيسة للمؤسسة املتبيية ملهنج التسويق املس تدام000000000: املطلب الرابع

 21البيئية والوعي البييئ ودورهام يف انتشار الاس هتالك املسؤول0000000000000000000000000000000000000000000000ص ة: الرتبياملطلب اخلامس

          خالصة الفصل 

 

 

 

    



 

 الفصل الثاين: العالمة التجارية والعالمة البيئية

 مقدمة الفصل

  املبحث ال ول: مدخل للعالمة التجارية

 000000000000000000000000000000000000000000000000012ص....نشأ ة وتطور مفهوم العالمة التجارية0000000000000000000000000000000000000000 املطلب ال ول:

 00000000000000000000000000000000000000000000011ص.....ها00000000000000000000000000املفاهمي ال ساس ية للعالمة التجارية سامهتا وأ نواع : ملطلب الثاينا

 012صوظائف العالمة التجارية وأ مهيهتام000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: املطلب الثالث

 00000000000000000000000000000000000000000018ص.ية العالمة التجارية داخل املؤسسات000000000000000000000000000: عوامل تطور أ مه املطلب الرابع

 00012ص0000000000000000000000000000000000000...والتحدايت 00000000000000 العالمة التجارية، العوامل املؤثرة، اختيارمراحل : املطلب اخلامس

 مدخل للعالمة البئيةاملبحث الثاين: 

 0000000000000000000000000000000000000000000013ص.....00000000000000000000الس ياق التارخيي لظهور العالمة البيئية0000000000000000000: املطلب ال ول

 0000000000000000000000000000000000000000012ص.000.000معوميات عن العالمة البيئية0000000000000000000000000000000000000000000000000000: املطلب الثاين

 000000000000000000000000000000000000011ص...00000.: أ مه الفاعلني يف قطاع العنونة البيئية للمنتجات00000000000000000000000000000000املطلب الثالث

 0012ص0000000000000000000000000000000000...0000..00000000000000000000000000000000000000000.أ نواع العالمة البيئية أ شاكلها000000000000000: املطلب الرابع

 022ص000000000000000000000000000000000.00000000000000000000000000.00000000000000000000000000000000000000000وظائف العالمة البيئية : املطلب اخلامس

 البيئية للمنتجات وأ ثرها يف س ياسة التصالاملبحث الثالث: العنونة 

 000000000000000000000000000000000000026ص..000000000000000000000000...حتليل ال ثر البييئ دلورة حياة املنتج00000000000000000000000000: املطلب ال ول

 000000000000000000000000000000000000026ص.000000000000000000000000...000خطوات احلصول عىل العنوان البييئ 0000000000000000000000: املطلب الثاين

يزو: املطلب الثالث  0000000000000000000000000000000000000000000000000000022ص.0000000.…62226العنونة البيئة نظام ال دارة البيئية ومواصفة ال 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000082ص..ياسات التصال املسؤول0000000اس تخدام العالمة البيئية مكحرك لس  : املطلب الرابع

 املبحث الرابع: اعالمات البيئية عىل مس تو  الاحتاد ال ورويب

 000000000000000000000000000000082ص0000000000000000000000000000000000000000000000000000000..العالمة البيئية الفرنس ية 00000000000000000 املطلب ال ول:

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000082ص..العالمة البيئية ال وروبية 00000000000000000: املطلب الثاين

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000088ص00000..أ صناف العالمات البيئية ال وروبية ال كرث رواجا00000: املطلب الثالث

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000082ص.."مرشوع التجربة التونس ية"000 العالمات البيئية العربية: املطلب الرابع

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022ص..0000000000000000000000000تقيمي العالمة البيئية0000000000000000: املطلب اخلامس

 خالصة الفصل

 

 

 

 



 

 الفصل الثالث: سلوك املس هتكل التقليدي واملسؤول

 مقدمة الفصل       

 املبحث ال ول: مدخل للسلوك الرشايئ للمس هتكل التقليدي

 00022ص.وال هداف 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مهيةوال   : املفاهمياملطلب ال ول

 00022ص.املقارابت والنظرايت املفرسة للسلوك الاس هتاليك000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :املطلب الثاين

 621عوامل التأ ثري ادلاخلية واخلارجية لسلوك املس هتكل 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ص: املطلب الثالث

 000000000000000662صالسلوك الرشايئ للمس هتكل التقليدي0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: املطلب الرابع

 000613ص.الامنذج املفرسة لسلوك املس هتكل التقليدي0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 املطلب اخلامس:

 املبحث الثاين: مدخل لسلوك املس هتكل املسؤول

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000631ص.0000000ظهور املس هتكل ال خرض00000000000000000000000: املطلب ال ول

 000632ص.مفهوم املس هتكل ال خرض000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: املطلب الثاين

 000631ص.000000000.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.ملس هتكل ال خرض000000000000000000000فهوم سلوك ا: م املطلب الثالث

 631خصائص املس هتكل ال خرض 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ص: املطلب الرابع

 00632ص0فئات املس هتلكني اخلرض0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: لب اخلامساملط

 املبحث الثالث: املبحث الثالث: العوامل املؤثرة عىل سلوك املس هتكل املسؤول

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000626ص.املسؤول00000000 التباين بني أ قوال وأ فعال املس هتكل :املطلب ال ول

 0000621ص.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.النظرايت املفرسة لتباين سلوك املس هتكل ال خرض0 :املطلب الثاين

 000622ص000000000000000000000000000000000000.0خرض ومراحهل0000000000000000000000000000000000000000000000000000000قرار الرشاء ال  : املطلب الثالث

 00622ص0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000…العوامل عىل املؤثرة عىل سلوك املس هتكل ال خرض: املطلب الرابع

 000613ص000000000000000جتزئة سوق املس هتكل ال خرض000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: امساملطلب اخل

 املبحث الرابع: قرار الرشاء املسؤول وحمدداته

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000611صمفهوم الرشاء املسؤول0000000000000000000000000000000000000000000000000: املطلب ال ول

 611الرشاء املسؤول ودورة حياة املنتج0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ص: املطلب الثاين

 000611ص.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000رهاانت الرشاء املسؤول وأ شاكه0000000 املطلب الثالث:

 00612ص..حمددات الرشاء املسؤول 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 املطلب الرابع:

 خالصة الفصل

 

 

 

 

 

    



 

 فصل الرابع: ادلراسة امليدانية ل ثر العالمة البيئية عىل السلوك الرشايئ للمس هتكلال

  

 مقدمة الفصل        

 املبحث ال ول: مدخل للفاعلني يف جمال البيئة والاس هتالك يف اجلزائر

 0000000000000000000000000000612ص............000واقع البيئة ومؤرشات الاس هتالك يف اجلزائر 00000000000000000000000000000000000 :املطلب ال ول

 000000000000000000000000000618ص............أ ثر معدلت الاس هتالك عىل البيئة الطبيعية 000000000000000000000000000000000000000 :املطلب الثاين

 000000000000000000000000000622ص............000000000000000.000000000000000000البصمة البيئية يف اجلزائر 0000000000000000000000000000 املطلب الثالث:

 0000000000000000000000000000622ص..........000000000000000000.الفاعلني البيئيني يف تنظمي جمال البيئة والاس هتالك يف اجلزائر 0: املطلب الرابع

 بيئة والاس هتالك بولية سطيفاملبحث الثاين: مدخل للفاعلني يف جمال ال 

  000000682ص...00000000000000000000.........الفاعلني يف جمال البيئية بولية سطيف000000000000000000000000000000000000000000000000 :املطلب ال ول

 0000681ص.0000000000000000000000..........0000000000000000000000.بولية سطيف00000000000000000000 الاس هتالكالفاعلني يف جمال  :املطلب الثاين

 00000000000000000682ص..........0000000.بولية سطيف 00000 والاس هتالكنتاجئ حتليل مقابالت الفاعلني يف جمال البيئية  :املطلب الثالث

 املبحث الثالث: ال جراءات املهنجية لدلراسة

 0688ص...........000000000000000000000..ال داة 0000000000000000000000000000000000000000000000 تصدق وثباأ دوات مجع البياانت و : املطلب ال ول

 00622ص..........00000000000000000000..حتديد جممتع ادلراسة وعينة ادلراسة 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000: املطلب الثاين

 00621ص.........000000000000000000000..ال ساليب ال حصائية املس تخدمة يف حتليل البياانت وتفسريها 00000000000000000000 الث:املطلب الث

 املبحث الرابع: حتليل نتاجئ ادلراسة امليدانية

 000623ص00.....000000000000000000000..000000000000000مدخل لدلراسة 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: املطلب ال ول

 00622ص0......000000000000000000000..التحليل المكي والكيفي وال حصايئ جلداول ادلراسة 00000000000000000000000000000000000: املطلب الثاين

 162ص....00000000000000000000000000..000000000000000000000000000000000نتاجئ ادلراسة والاس تيتاجات العامة 00000000000000000000 :املطلب الثالث

 00112ص000000000............00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000000ة ــــــــــــــخامت

 قامئة املراجع

  حققامئة املال

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال شاكلفهرس 

 واجلداول

 

 

 



 

 

اكلـــــفهرس ال ش  

 الرمق   عنوان الشلك البياين الصفحة

 أ   اخملطط الافرتايض لدلراسة ج

 6 التطور التارخيي للتمنية املس تدامة 1

 1 أ بعاد التمنية املس تدامة 1

 3 القاعدة اذلهبية لتس يري النفاايت 62

 2 جيعاعية للمؤسسةعنارص املسؤولية الا 61

 1 يوحض ال طراف ذوي العالقة ابملؤسسة 62

 1 املداخل الثالثة للتسويق املس تدام 62

 2 يوحض ال داء التسويقي ال خرض ومؤرشاته 11

 8 مهنجية تصممي منوذج للتسويق املس تدام: 11

 2 لتطوير املنتج املسؤول Fujixeroxمنوذج  36

 Fujixerox 62منوذج  ملنتج املس تدام حسبامنوذج تطو تطوير تصممي  31

 66 الاس هتالك مكحرك للتمنية املس تدامة 22

 61 مكوانت الوعي البييئ 22

 63 ملسؤولل عالم البييئ يف تفعيل الاس هتالك ااحدود تأ ثري الرتبية البيئية والوعي البييئ و  12

 62 املشاركني يف العنونة البيئية 11

 61 نتج مراحل دورة حياة امل  26

 61 مراحل وخطوات احلصول عىل العنوان البييئ 21

 62 يوحض العالقة التاكملية بني همام ال دارة البيئية عىل مس تو  املؤسسة 21

 68 نظام املؤرشات البيئية عىل مس تو  املؤسسة 21

 NF Environnement 62العالمة البيئية الفرنس ية  82

 L'éco-label européen   12 العالمة البيئية ال وروبية  88

 16 املقارابت املفرسة لسلوك املس هتكل 22

 11 منوذج تأ ثري العامل الاجيعاعي عىل سلوك املس هتكل 623

 13 تصنيف ادلوافع 623

 12 الرصاع بني ادلوافع والكواحب 622

 11 احلاجات ترتيب هرم 621

 11 والبيئية والتسويقية واملؤثرات ال دراك 621

 12 ال دراكية يف اختاذ قرار الرشاء ر العمليةدو  622

 18 يوحض معليات اذلاكرة 662

 NICOSIA 12شلك مبسط لمنوذج  612



 

 32 وكولت وبالك وييلمنوذج اجنل  618

 36 وشيتمنوذج هوارد  632

 31 مراحل القرار الرشايئ ال خرض 621

 33 يوحض دورة حياة املنتج 611

 32 العادةلتطور أ سواق التجارة  612

قلمي وهيلك وزارةمديرايت  621  31 البيئة وهتيئة ال 

 31 الهيلك التنظميي ملديرية البيئة سطيف 682

 32 التجارة بسطيف التنظميي ملديريةالهيلك  681

 38 هيلكة الاس تبيان 688

جراهئا مع الفاعلني ذوي العالقة ابلعنونة 682  32 املقابالت اليت مت ا 

 22 يار العينةطريقة اخت  626

 

  



 

 

 فهرس اجلـــداول

 رمق عنوان اجلدول   الصفحة

 26 الاختالفات اجلوهرية بني املزجي التسويقي التقليدي و املس تدام 12

والرتوجي التقليديمقارنة بني الرتوجي املسؤول  38  21 

يف العامل 1263عالمات جتارية للعام  62أ شهر عرش  12  23 

6233ات التجارية العاملية والرائدة منذ زمن يف بريطانيا والولايت املتحدة منذ عام مناذج ل شهر العالم 16  22 

يزو 18  21   البييئل نواع عالمات ال داء  تعريف ا 

يزو  سلسةل املواصفة 28 62222القياس ية ال   21 

 22 أ مه العالمات البيئية ال وروبية  82

ال وروبيةأ شهر أ صناف العالمات البيئية  88  28 

 22 يوحض سامت املصدر والسامت الظاهرة يف الشخصية 662

 62 فئات املس هتلكني حسب درجة اخنراطهم يف التوجه البييئ 632

 66 مثال عن املعايري البيئية عند الرشاء املسؤول 612

 61 مثال عن املعايري الاقتصادية يف الرشاء املسؤول 612

 63 جملمتعية يف الرشاء املسؤولوا الاجيعاعيةمثال عن املعايري  618

حصائيات عن الاس هتالك يف اجلزائر 612  62 ا 

 61 البصمة البيئية والسعة البيولوجية يف اجلزائر 626

 61 1221البيولوجية للفرد يف اجلزائر لس نة  البيئية والسعةالبصمة  626

 62 تطور المنو ادلميغرايف يف اجلزائر 621

 68 كل يف اجلزائرمجعيات حامية املس هت 628

 62 مكية النفاايت وأ نواعها بولية سطيف 681

1263-1221ماكتب ادلراسات البيئية املعمتدة بولية سطيف  681  12 
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 أ

درااك مزتايدا بأ ن منوذج التمنية احلايل )منوذج احلداثة( مل يعد مس تداما، بعد أ ن ارتبط منط احلياة شهد العامل خالل  العقود الثالثة املاضية ا 

ىل منوذج تمنوي بد ل مس تدام يالاس هتاليك املنبثق عنه بأ زمات بيئية خطرية، مما دفع بعدد من منتقدي ذكل المنوذج التمنوي ا ىل ادلعوة املتسارعة ا 

دلولية امل عىل حتقيق الانسجام بني حتقيق ال هداف التمنوية من هجة، وحامية البيئة واس تدامهتا من هجة أ خر ، فبعد عقد العديد من التفاقيات يع

صدار تقارير بيئية اجمتع اجمللس العام لل مم املتحدة يف ريو دي جانريو ابلربازيل عام   "ة للبيئة والتمنيةمؤمتر ال مم املتحد"، فامي أ طلق عليه 1992وا 

 16ل جندة رمقاوقد مت خالل هذا املؤمتر تبين مرشوع التمنية املس تدامة من قبل حكومات العامل أ مجع، وقد صدر عن املؤمتر تقرير هام يعرف ب 

من أ مه  ادلول0 و أ و جدول أ عامل القرن الواحد والعرشين، حيث وضعت هذه ال جندة دليل يوحض تطبيق مسارات التمنية املس تدامة عىل مس ت

اجملمتع املبين عىل الاس هتالك الزائد وغري السلمي اذلي يؤدي ا ىل الهدر حسب احملاور احملددة فاها، يه  16القضااي اجلوهرية اليت تصدت لها ال جندة 

نتاج واس هتالك حترتم البيئة،  يري السابقة اليت نصت من حمتية التغ  انطالقايف املوارد الطبيعية، ففي هذا ال طار أ كدت ال جندة عىل اعيعاد طرق ا 

، رشعت مجيع دول العامل وخاصة املتقدمة يف التجس يد الفعيل ملا تضمنته حيث مت رصد العديد من املامرسات املسؤوةل عىل مجيع 16علاها ال جندة 

 20020ال صعدة حسب تقيمي مؤمتر جوهانس بورغ س نة 

يش متل  واذلي ،ابلتسويق املس تدام أ و املسؤولجارة ظهر منط جديد من التسويق يعرف تزامنا مع هذا التحول عىل مس تو  الاقتصاد والت

افة ضعىل لك من ممارسات التسويق الاجيعاعي، ال خاليق والتسويق ال خرض0 هذه املامرسات التسويقية املسؤوةل يف مجملها تسعى ا ىل خلق قمية م

ضافة ا ىل الهدف التقليدي للتسويق0 يئ دل  اكن السبب الرئييس لظهور وتطور التسويق املسؤول هو زايدة درجة الوعي البيبيئية واجيعاعية، ا 

ات ، ونشري هنا للمس هتكل املسؤول اذلي يؤمن و يسعى ا ىل جتس يد مبادئ التمنية املس تدامة يف أ بسط الترصفمجيع الفاعلني وخاصة املس هتلكني

ضوال فعال، وابلتحديد يف اخليارات الرشائية والاس هتالكي افة ا ىل احملافظة ة اليت يتبناها لتحقيق حصته وسالمته وسالمة البيئة اليت يعيش فاها، ا 

، هو من أ مه اجملالت مةتلوث واحملافظة عىل الصحة العاملا اكن جمال احلفاظ عىل البيئة من ال  عىل نصيب ال جيال القادمة وحقها يف تلبية احتياجاهتا0

لعالمات البيئية أ و لعديد من دول العامل املتقدم، وىف مقدمهتا دول الاحتاد ال ورويب، فقد تبع ذكل ظهور نظام اليت تاليق اهيعامًا واسعًا يف ال

، وذكل لالرتقاء حبدود المتزي يف اجلودة البيئية للمنتجات، وقد طبقت هذا النظام العديد من الرشاكت العاملية، وادلول والتكتالت من ال يكولوجية

يف هذا الس ياق أ صبح املس هتكل اجلزائري يواجه حتدايت جديدة يف  0القياس يةمات البيئية اليت تدمعها هيئات فنية للمواصفات خالل برامج للعال

 قراراته الاس هتالكية نتيجة تنوع اخليارات الاس هتالكية يف ظل العوملة الاقتصادية اليت سهلت وصول منتجات وسلع مل تكن متاحة للمس هتكل

 هذه املنتجات قد حتمل خصائص بيئية مس تدامة كعالمات بيئية جتارية تعرب عن هوية هذه املنتجات ، بصفتنا كباحثني يف جمال اجلزائري من قبل،

دراكها من طرف املس هتكل وتأ ثريها يف قراراته الرشائية من ع مه، وهو دالتسويق ، اس هتدفنا هذا اجملال البحيث املتعلق ابلعالمات البيئية ومد  ا 

 سا ي اذلي وهجنا خلو  البحث يف هذا اجملال0الهدف ال  

 أ ثر العالمة البيئية عىل السلوك الرشايئ املسؤول للمس هتكل املسؤول دراسة ميدانية لعينةانطالقا من هذه املعطيات جاءت دراستنا بعنوان :"

يان عرب يف لك من املقابةل واس يعارة الاس تب  ، أ دوات ادلراسة ال ساس ية لهذا املوضوع متثلتمن املس هتلكني عىل مس تو  الرشق اجلزائري "

اس تجواب عينة من املس هتلكني اذلين ميثلون النخبة  من طلبة وأ ساتذة جامعات خمتارة من ولايت سطيف، قس نطينة، ابتنة، وعنابة ، وبرج 

املس تو  التعلميي واحلاةل  هذه الفئات بناءا عىلبوعريرجي، وذكل ابلعيعاد عىل العينة القصدية احلصصية لفئات الطلبة وال ساتذة، حيث مت اختيار 

 الاقتصادية اليت تعترب من بني خصائص املس هتكل ال خرض0 

 ةــاليــكــأ ول: ال ش

 ةيف ضوء التغريات اليت طرأ ت عىل الاقتصاد العاملي املتوهجة حنو حتقيق التمنية املس تدامة ظهرت حتدايت كبرية ابليس بة للمؤسسات الراغب 

،حيث وجدت نفسها مطالبة بتجس يد مسؤوليهتا الاجيعاعية وال خالقية والبيئية اجتاه لك ال طراف ذوي la citoyennetéق املواطنة يف حتقي

، وهو le consommateur responsable-consomma-acteurاملس هتكل املسؤول أ و الفاعلالعالقة، ويف مقدمهتم املس هتلكني وابلتحديد 

جات أ ي رشكة ابلعيعاد عىل القمي اليت يؤمن هبا، واليت تدفعه ا ىل جتنب رشاء منتأ سا ي يئ العميق واذلي يتعامل بشلك املس هتكل ذو الوعي البي

طار ما يعرف  -L’achat vert"ابلرشاء ال خرض أ و الايكولويجمشكوك بتوهجها البييئ، وليس فقط عدم اس هتالك السلع الضارة ابلبيئة وذكل يف ا 

écologique ،" ضافة خلق  ييتظر املس هتكل املسؤول من خاله مجموعة من املزااي "اكلصحة و ال من، واذلي املطابقة مع املقاييس املتفق علاها، وا 

0قمية اجيعاعية وبيئية 0000اخل
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يكولوجية اليت بدأ ت تتناىم يف العامل بتنايم الوعي ابلتمنية املس تدامة، ظهر نوع  ديد من أ صناف املس هتلكني جمع تزايد الاجتاهات الاس هتالكية ال 

التصنيع   ورشوط وال ثر البييئ، أ كرث خصوصية ، حيث أ صبح يطلب معلومات حول "ميشأ  املنتج أ ي بدل املنتج ،واملكوانت واملنافع واخلصائص،

، أ صبح يبحث عن منخفضومراحل املنتج بعد الاس هتالك وتأ ثرياته 000،"، فاملس هتكل ال خرض اذلي ه اس تعداد لرشاء منتجات ذات أ ثر بييئ 

ة مع العالمة امعلومات دقيقة ختص املنتج واملؤسسة املنتجة ه، والعالمة املمزية للمنتج أ و ما يعرف ابلعالمة البيئية اليت تظهر مع املنتج ابملواز 

نتاج، اذلي  معلومات التجارية للمنتج، مفن خالل البياانت التوضيحية للمنتج اليت تتضمن معلومات عن املكوانت ، تضيف املؤسسة عن طريقة ال 

نتاج النظيف اذلي يقلل ال ثر البييئ، فاملعلومات البيئية عن طبيعة املنتجات أ صبحت رهاان أ ساس يا ، قد يسبب ضغوطا  موهجة ل طاع قيعرف ابل 

ملواهجة هذه الضغوط  0ونشاطاهتا املؤسسات الصناعية من طرف ال طراف ذوي املصلحة اذلين يؤثرون يف قرارات املؤسسة ويتأ ثرون بس ياساهتا

نتاجية والتسويقية واملالية، لضامن خمرجات قادرة عىل تلبية حاجات السوق  جلديد، اأ صبحت املؤسسة تدمج نظم ال دارة البيئية يف لك وظائفها ال 

 هو عدم ثقة املس هتكل ة املس تدامة،لكن ال شاكل اذلي تقع فيه املؤسسات املدجمة ل بعاد التمني اذلي يعترب فرصة لها من منظور تسويقي،

La méfiance ذ يعترب املؤسسات املبالغة يف تروجي صورهتا عىل أ هنا مسؤوةل وتقدم منتجات س الغس يل ال خرض )صديقة للبيئة(،متار خرضاء ، ا 

Greenwashing،   يكولويج ،وتلجأ  املؤسسات يف هذا الصدد ا ثبااتت ودلئل تضمن ه أ ن رشائه ا  البيئية هذه  ىل العالماتفهو يبحث عن ا 

ة بداي الغربية،هذه ال جراءات مت تطبيقها بداية عىل مس تو  ادلول  ال خرية اليت حتقق نوعا ما طمأ نينة املس هتكل وحتفزه عىل اختاذ قرار الرشاء0

، وذكل يف NF environnement ،Ecolabel européenالفرنس ية،العالمة البيئية  ال وروبية،ال ورويب " اكلعالمة البيئية  الاحتادبدول 

طار تطبيق حماور أ جندة القرن  ناىم ما ذلا بدأ  يت  املوارد،للحفاظ عىل حقوق ال جيال القادمة من  املس تدام سعيا، خصوصا حمور الاس هتالك 16ا 

 ل ال وروبية0دلو املس تو  العاملي جسدهتا مجموعة من ا ومس تدامة عىليعرف بسوق اس هتاليك مس تدام وثقافة اس هتالك صديقة للبيئة 

من خالل ما مت  نالغربية لكعىل املس تو  الوطين رمبا هذه التوهجات مل تتطور بنفس درجة تطور أ سواق الاس هتالك املس تدام يف ادلول 

وضع أ دوات  مالحظته بدأ ت ادلوةل اجلزائرية تويل اهيعاما وتوهجا ا ىل التمنية املس تدامة يف قطاع املؤسسات لتحقيق املواطنة البيئية، حيث مت

طار س ياسة البيئة مضن انشغالت التس يري عىل مس تو  املؤسسات الاقتصادية يف اجل دارة البيئية تش متل هذه ال دوات اليت مت وضعها يف ا  زائر لال 

 :ما ييل

  .طرف املؤسسات الاقتصادية املامرسة مندراسة من خاللها مت حتليل ال ثر البييئ لليشاطات  622ب القيام  *

  .مؤسسات اقتصادية 62يام ابلتدقيق البييئ حلوايل الق  *

يزو  * دارة البيئية املطابقة للمواصفات القياس ية ا   .62226مراقبة املؤسسات الاقتصادية عىل وضع أ نظمة لال 

نشاء منصب مندوب البيئة عىل مس تو   *  10خاصة  و اقتصادية عامةمؤسسة  6222ا 

ا ىل التوقيع عىل التفاقيات العاملية محلاية البيئة وتطبيق التمنية  املؤسسا ي ، سارعت اجلزائر ابل ضافة ا ىل هذه ال جراءات عىل املس تو 

طار ترشيعي ومؤسسا ي يضمن حتقيق التمنية املس تدامة عىل اكفة القطاعات، كام بدأ ت وسائل ال عالم  املس تدامة  حيث طبقت يف هذا الصدد ا 

ولية جزائرية  28دامة بشلك عام وصول خملتلف قطاعات امجلاهري، حيث عرفت لك ال ذاعات احمللية يف تيرش الوعي البييئ والوعي ابلتمنية املس ت

 اجملالت اليت لملهتا ، ومن بنيبس نة من أ جل البيئة محةل موهجة لتحقيق الوعي ابلبيئة والتمنية املس تدامة مسيت هذه امحلةل  1261 -1262يف س نة 

نتاج املس تدام، التلوث، النفاايت، السلوكيات البيئية السلبية وكيفية عالهجا، املواطنة البيئية، محالالتوعية البيئية جمالت الاس هت ت الك، ال 

 التنظيف، وقد مست حماور من هذه امحلالت قطاع املؤسسات الاقتصادية الصناعية ومت مناقشة عدة قضااي تمتثل يف : 

طار حامية البيئة خصوصا عىل مس تو  املؤسسات الصناعية املصنفة من ادلرجة التنظمي القانوين وال داري للمؤسسات الصناعية   لثالثة0ايف ا 

طار التمنية املس تدامة ، ومد  وجود قابلية لتعممي منط التسويق املس   ذن هذه املالحظات تفتح لنا الطريق لتناول موضوع الاس هتالك يف ا  دام تا 

ية واعية  السوق اجلزائري، قد تشلك يف يوم من ال ايم مس هتكل جزائري دليه وعي وثقافة اس هتالك حتقق أ مناط اس هتالكية مس تدامة يف  اكسرتاتيجية

ىل ررمبا هذا اجلانب ال جيايب اذلي مت مالحظته كخلفية لبداية الاهيعام ابلتمنية املس تدامة، لكن من هجة أ خر  الاس هتالك يف اجلزائر ل ي ىق ا 

ظل غياب تيس يق اجلهود محلاية البيئة من طرف خمتلف الفاعلني، والكثري من املؤرشات توحض ذكل،  مس توايت ال سواق املس تدامة، خصوصا يف

ل أ ن يفبالرمغ من أ ن اجلزائر ادلوةل العربية اليت ختصص أ كرب مزيانية محلاية البيئة عىل مس تو  ادلول العربية حسب تقرير جامعة ايل ال مريك  ة، ا 

 الوضع البييئ0 التقارير البيئية تشهد تقهقرا يف

                                                           
 95. ص7002 سطيف عباس،جامعة فرحات  الدويل للتنمية املستدامة "، عمل، امللتقى"ورقة  اجلزائرية،واقع التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية  :بقة شريف -1
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ري وأ ثر توهجات وابلتحديد سلوك املس هتكل اجلزائ املس تدامة،لهذا جاءت دراستنا مكنطلق أ سا ي لتحديد جمال الاس هتالك يف عالقته ابلتمنية 

لعينة من  التمنية املس تدامة من خالل قراره الاس هتاليك اذلي تؤثر فيه العالمة البيئية، س تكون دراستنا ذات طابع اس تطالعي اس تكشايف

 التايل: التساؤل الرئييس نطرح مما س بق انطالقا املثقفة،النخبة  مناجلزائري  املس هتلكني ابلرشق

 

 ؟اجلزائري ا ىل أ ي مد  ميكن أ ن تِؤثر العالمة البيئية عىل السلوك الرشايئ للمس هتكل    

 :تندرج حتت هذا التساؤل الرئييس مجموعة من ال س ئةل الفرعية كام ييل

 سهم الثقافة الاس هتالكية يف تشكيل الوعي الاس هتاليك دل  املس هتكل حمل ادلراسة؟كيف ت  -

 مايه اجتاهات املس هتكل حمل ادلراسة حنو الاس هتالك والرشاء املسؤول؟ -

 هل يقوم املس هتكل الاس هتالك والرشاء املس تدام مضن قراره الرشايئ؟ -

 ملعنونة بيئيا؟ما مد  اس تعداد املس هتكل حمل ادلراسة لرشاء املنتجات ا -

 ما هو أ ثر ال عالم والتصال البييئ يف حتقيق الوعي الاس هتاليك ابلعالمات البيئية ويف حتفزي الرشاء املس تدام؟ -

 فرضيات ادلراسة:

 مت صياغة مجموعة من الفرضيات اكلتايل:

 توجد معامل ثقافة اس هتالكية واعية دل  املس هتكل حمل ادلراسة0 -

جيابية عىل املس تو  املعريف الانفعايل والسلويك0للمس هتكل حمل ادلراسة اجت -  اهات بيئية ا 

 يقوم املس هتكل ابلس هتالك والرشاء املس تدام مضن قراره الرشايئ0 -

 دلراسة0ا تأ ثري واحض يف سلوك املس هتكل حملالبيئية  للعالمة -

غياب الوعي البييئ  ذا ال خري يسهم يفية، وغياب هيعترب ال عالم البييئ من أ مه العوامل ال ساس ية لتشكيل الاجتاهات الاس هتالكية البيئ  -

 الاس هتاليك دل  املس هتكل0

 

 يوحض: اخملطط الافرتايض لدلراسة ()أ  شلك بياين 

 املتغري التابع                املتغري املس تقل                                                                               

 

 بييئ، ا عالم بييئ اس هتالكية، وعيثقافة                                           

 متغري وس يط                                                 

 

عداد الباحثة0 املصدر:  من ا 

س هتاليك العالمة البيئة عىل السلوك الامعامل هذه ادلراسة والهدف ال سا ي امليشود من خاللها املمتثل حتديد تأ ثري  مت وضع هذا المنوذج لتحديد

 من عدمه وقياسه من هجة أ خر 0

 ادلراسة  مفاهمي اثنيا:
 لبييئ، الثقافةاالرشايئ للمس هتكل املسؤول، الوعي  املسؤول، السلوك البيئية، املس هتكلالعالمة  التالية:ه ادلراسة عىل املفاهمي اعمتدان يف هذ

 0املس تدامالتسويق  الاس هتالكية،

جرائية معلية من سوف نعمتد يف هذا العنرص عىل حتديد مف للحشو،را لتناولنا لهذه املفاهمي ابلتفصيل يف ال طار النظري لدلراسة وجتنبا نظ اهمي ا 

 ادلراسة:حتديد الباحث كام جاءت يف ثنااي 

 العالمة البيئية

Ecolabel 

 سلوك املس هتكل

Comportement de 

consommateur 
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 املفهوم ال جرايئ للعالمة البيئية: 60

ق معايري ورشوط تقييس، حبيث يس تدل هبا املس هتكل للمتيزي بني املنتجات اليت تصنع وفيه عبارة عن مطابقة أ و شهادة متنحها هيئات متخصصة لل 

 لبيئة وغريها من املنتجات0املس هتكل هبذه الرموز للمتيزي بني املنتجات الصديقة ل  البيئة ويس تدلنسبيا عىل  بتأ ثريها املنخفضبيئية صارمة، تمتزي 

 املفهوم ال جرايئ للمس هتكل املسؤول: 10

ال خرض، واحملا  س هتالك الرشاءالا)مثل ترش يد للبيئة يتبىن أ مناطا اس هتالكية صديقة  البيئية حبيثس هتكل اذلي دليه ال حساس ابملسؤولية هو امل 

 بيئيا0واعية  اس هتالكيةثقافة  (0 وميتكلفظة عىل نظافة البيئة000000000

 املفهوم ال جرايئ للسلوك الرشايئ للمس هتكل املسؤول: 30

 الترصفات وال فعال اليت يقوم هبا املس هتكل عند البحث والتقيمي والرشاء للمنتجات ذات اخلصائص البيئية0مجموعة من 

 املفهوم ال جرايئ للتسويق املس تدام: 20

يعها تسعريها وتوزو  حيث أ ن مجيع اليشاطات التسويقية من ختطيط للمنتجات، مع أ بعاد التمنية املس تدامة، ييعاىشمنط جديد من التسويق اذلي 

 وكذا تروجيها تدمج التمنية املس تدامة يف مجيع اخلطوات التسويقية0

 الثقافة الاس هتالكية: 10

، ويه ترامك التارخييتطوره حتياجاته وبيئته و الثقافة يه بصفة عامة الطريقة أ و ال سلوب اذلي مبوجبه يعيش اجملمتع ويفكر ويه انبعة من ظروفه وا

س هتاليك اليويم يرتكز ، حيث أ ن مزاوةل الفرد لسلوكه الاوهنا يتأ ثر السلوك الاس هتاليك للفرد كثريا بثقافته ،ل عصور طويةلمعريف جملمتع ما خال

 اخلدمات0و ابدلرجة ال وىل عىل القمي واملعايري ال ساس ية اليت اس متدها من ثقافته فهيي توهجه لرشاء سلع وخدمات معينة دون غريها من السلع 

ليت تصاحب ا يه تكل اجلوانب الثقافية املصاحبة للعملية الاس هتالكية ويه متثل مجموعة من املعاين والرموز والصور بصفة عامة ثقافة الاس هتالك

 اليومية0، وتضفي علاها معىن وحتقق دللهتا احلياة العملية الاس هتالكية

 ا: أ مهية ادلراسة وأ س باب اختيار املوضوعاثلث

 أ مهية ادلراسة: -6

آليات التسويق املس تدام يف يف أ هنا  تمكن أ مهية هذه ادلراسة آلية من أ حتاول أ ن تبحث يف ادلور اذلي ميكن أ ن تؤديه العالمة البيئية ك مه أ

اجلزائريني  خنص ابذلكر املس هتكل اجلزائري عرب دراسة اس تطالعية اس تكشافية لعينة من املس هتلكني للمس هتكل وهناالتأ ثري عىل القرارات الرشائية 

اجلزائري  ممتثةل يف " ولية سطيف، عنابة، ابتنة، قس نطينة وبرج بوعريرجي "، خصوصا وأ ن مجيع عنارص ومتغريات ادلراسة  بولايت من الرشق

الثة ، كام ثمتوفرة  فاملنتجات البيئية متواجدة يف ال سواق ، والتسويق البييئ والتوجه املس تدام بدأ   أ يضا يتناىم مؤخرا يف ظل أ هداف ال لفية ال 

البيئية مؤخرا  بعد محالت التصال وال عالم ال عظم خصوصاي البييئ بقضااي البيئة الاس هتالك واملوارد أ صبح خطاب مأ لوف دل  السواد أ ن الوع

طار التمنية املس تدامة يف وسائل ال عالم اجلزائرية "،وكذا الاهيعام العلمي ال   فتح ختصصات دميي ب اك" علام أ ن الس نتني الفارطتني اكنتا سيتا البيئة يف ا 

 0ةيعلمية ختتص ابلتمنية املس تدامة ليس فقط يف جمال التسويق بل يف عديد من اجملالت يف العلوم الاجيعاعية والعلوم الطبيعية والتكنولوج 

 ميكن أ ن نصنف ال مهية ال اكدميية لهذا املوضوع وفق منظورين:     

 ال مهية العملية: -أ  

ىل  اواجتاهاهتم ممتتعامل بشلك واقعي وملموس مع سلوكيات الزابئن  السوق اليتت يصنف هذا النوع من ادلراسات مضن دراسا - يؤدي ا 

 اذلي يقتقدمي نتاجئ حقيقة ميكن أ ن تساعد املسوقني الراغبني يف ارهتاج مدخل التسويق املس تدام يف صياغة الاسرتاتيجيات املالمئة للقطاع السو

 يضم فئة املس هتلكني اخلرض)املسؤولني(0

نا أ نه من الرضوري الوقوف عىل هذا املوضوع لتحديد معامل التسويق والاس هتالك املسؤول يف اجلزائر، كوهنا يه أ يضا ملزمة ابلندماج ارتأ ي  -

 يف احلقيقي يف رؤية ورهاانت التمنية املس تدامة، وذكل بتشخيص وحتليل خمتلف ال س باب اليت متنع أ و حتول دون ارتقاء الفاعلني الاقتصاديني

 التجارية0ائر ا ىل هذا المنط من التبادلت اجلز 

فهيي موضوع ال لفية  ه،لكأ مهية املوضوع أ يضا تيبع من أ ن موضوع البيئة أ صبح من أ كرب التحدايت والرهاانت ال نسانية عىل املس تو  العاملي  -

آليات حامية املوا الثالثة ذلا  لواعي0ارد ويه الاس هتالك املسؤول فالخنراط يف هذا التوجه رضورة لتفعيل حامية البيئة عرب أ مه أ
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 العلمية:  ال مهية -ب

 املكتبة العربية لهذا النوع من ادلراسات، واملكتبة اجلزائرية عىل وجه اخلصوص، حيث نتناول يف لنقصلهذا املوضوع أ مهية علمية كبرية وذكل 

سؤول بيئيا واجيعاعيا املس هتكل امل  هجة وسلوكلعالمة البيئية( من املس تدام و عالمته التجارية)ا وهام التسويقهذه ادلراسة شقني يف غاية ال مهية 

طار نظري ومفاهميي لتغطية ولو جزء بس يط من هذا اجملال البحيث املوسوم ابلتعقيد واخلصوصية احلداثة  و  من هجة أ خر ، حيث نسعى ا ىل وضع ا 

طار الاس هتالك  تكتيس أ مهية كبرية جدا ،  ذ ان ، فتحقيق التمنية املس تدامة يبدأ  من السلوك الاس هتاليكفبحوث التمنية املس تدامة يف ا  قضية ا 

 احلفاظ عىل املوارد يه قضية تربية اس هتالكية مس تدامة0

 :أ س باب اختيار املوضوع -1

 ال س باب اذلاتية: -أ  

ني اجلزائريني خصوصا يف لك، فالفضول العلمي استثاران للبحث عن خصوصيات هذا اجملال دل  عينة من املس هتالشخيص والفضول لالاهيعام واملي

هتكل جمال س ظل تنايم ال سواق اجلزائرية واملنتجات البيئية ال جنبية املس توردة واحمللية كام أ ن خطاب التمنية املس تدامة وتأ ثرياته عىل سلوك امل 

 0ندرهتايس تحق ادلراسة خصوصا يف ظل انعدام ادلراسات يف هذا اجملال يف اجلزائر أ و ابل حر   جديد،حبيث 

 املوضوعية: ال س باب   -ب

ثراء رصيد املكتبة الوطنية0 املس تدام،النقص الواحض لدلراسات املتعلقة ابلتسويق  -  الاس هتالك املسؤول العالمة البيئية والرغبة يف ا 

ىل - يلك السوق اجلزائري، بيية وه  حداثة املوضوع، خصوصا وأ ن السوق اجلزائرية لزلت فتية أ ي أ ن هذا النوع من املامرسات يعترب حديثا ابلنظر ا 

 من حيث الفاعلني الاقتصاديني وكذا الترشيعات والقوانني اليت حتمي البيئة واجملمتع0  

الرغبة يف التأ سيس ملفهوم املواطنة التسويقية من خالل تغيري اجتاهات املس هتلكني واملؤسسات يف ظل غياب الوعي ابملسؤولية البيئية  -

 والاجيعاعية0

 جلزائريني بولايتامؤرشات الوعي البييئ الاس هتاليك ابلعالمات البيئية املتواجدة يف السوق اجلزائرية من طرف عينة من املس هتلكني تشخيص  -

 اجلزائري0من الرشق 

 "0العالمة البيئيةتشخيص القرار الرشايئ وعالقته ابملعايري البيئية للمنتج " -

نضام للعنونة البيئية يف  أ و لتأ سيس عالمات بيئية ملنتجات حملية جزائرية لبيئية ملا ل للحصول عىلالتعرف عىل كيفية احلصول عىل العالمة ا -

  اجلزائر مس تقبال0

ة:ــادلراس: أ هداف رابعا  

 من هذه ادلراسة واملمتثةل يف النقاط التالية:ناك مجموعة من ال هداف املتوخاة ه 

 0أ ساسا س هتالكيةاائري بصفة عامة، فالس هتالك الصديق للبيئة يبدأ  من ثقافة التعرف عىل الثقافة الاس هتالكية للمس هتكل اجلز  -

 املسؤول ابلتحديد ا ن وجد0 اجلزائري واملس هتكلقياس مس تو  الوعي البييئ للمس هتكل  -

 املس تدام0 رؤية الاس هتالكالتعرف عىل اس تعدادات وسلوكيات املس هتكل حسب  -

 س هتكل0امل التعرف عىل معايري الرشاء املسؤول دل   -

دراكه لل الاس هتالكية ومد قياس مؤرشات تأ ثري العالمة البيئية عىل املس هتكل اجلزائري جتاه السلع واملنتجات  -  البيئية0عالمات ا 

قامة  - شارة اكن هذا الهدف لال   والاس هتالك،توضيحي لتفسري أ دوار الفاعلني يف جمال البيئة  الباحث كمنوذجاختاذ ولية سطيف حمل ا 

 امليدانية0دلراسة ا ا ضايف يف

عالمية بيئية وأ ثرها يف نرش العالمات البيئية حسب وهجة نظر  - فة اس تعداد املس هتكل ومعر  املس هتكل،قياس مد  وجود أ نشطة اتصالية ا 

 املنقوةل0يف نرش ثقافة الاس هتالك املس تدام عن طريق اللكمة 

لوعي البييئ والثقافة عىل درجة ا تأ ثري العوامل السوس يودميغرافية مفردات العينة من حيث ال حصائية بنيتوضيح الفروقات ذات ادللةل  -

 الاس هتالكية0

دراك املنتج املعنون  مفرداتتوضيح الفروقات ذات ادللةل ال حصائية بني  - براز تأ ثري العوامل السوس يودميغرافية عىل ا  وعىل  يئيا،ب العينة وا 

 0املسؤول الرشاءقرار 
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:نوع ادلراسة ومهنجها :خامسا  

 ادلراسة:وع ن -6

ن هبا،ا ىل مجع حقائق مرتبطة  نظرا ل ن موضوعنا يتعلق بدراسة ظاهرة راهنة ويسعي " فنوع ادلراسة منهو يتناسب وادلراسات الوصفية ه فا 

ة لعوامل املؤثر من حيث ا املس هتكل، سواءفبالرمغ من وجود دراسات سلوك  حبيث جديد،موضوع  تتناول اس تكشافيةدراسة ويه أ يضا  .وصفية"

ل أ نه تاكد تنعدم دراسات حول هذه املوضوع وعالقته ابلتمنية املس تدامة عرب تأ ثري العالمة البيئية  تعترب  لمنتج، اليتل أ و القرار الرشايئ للمنتجات، ا 

 املس تدام0موهجة لس ياسة التسويق  اسرتاتيجية

 ادلراسة:مهنج  -1

ولايت الرشق بالمة البيئية يف التأ ثري عىل القرار الرشايئ للمس هتكل اجلزائري العادلور اذلي تشلكه  تندرج هذه ادلراسة واليت تعىن مبعرفة

طار  ،، من خالل درجة التفاعل مع هذه املنتجات والوعي الاس هتاليك هبااجلزائري اسات الوصفية ويه بذكل تيمتي ا ىل ادلر  املهنج الوصفيمضن ا 

 يعترب هجدا علميا منظام للحصول عىل بياانت ومعلومات عن الظاهرة،" اذليح امليداين ابلعينة مهنج املس املهنج املالمئ لهذه ادلراسة هوو  ،التحليلية

 ولفرتة زمنية اكفية لدلراسة0 البحث،جملمتع موضوع البحث من العدد احلدي من املفردات املكونة  واهرالظمن  ومجموعة

 ادلراسة:جناز هذه كام جتدر ال شارة ا ىل اس تخدام مناجه أ خر  مت الاس تعانة هبا يف ا  

ظهور املس هتكل املسؤول  البيئية،العالمة التسويق املس تدام،  املس تدامة،"من خالل البحث يف التطور التارخيي للك من التمنية  اكملهنج التارخيي

ب والتحلييل "التكرارات اليس الوصفي،والتحليل ال حصايئ ابس تخدام أ دوات ال حصاء  ، SPSSعرب الاس تعانة بربانمج واملهنج ال حصايئ، 0000 ا خل

 الارتباط0املئوية، معامل 

 سادسا: جمالت ادلراسة:

 املاكين: اجملال   -6

اجلغرايف  احلزي ولية ابتنة، وولية برج بوعريرجي " قس نطينة،ولية عنابة، ولية  ولية سطيف،تشلك ولايت الرشق اجلزائري املمتثةل يف " 

معة متشلكة من طلبة أ ساتذة من جامعات ابلولايت حمل ادلراسة " جا املثقفة،النخبة  عرضية مننة قصدية حيث اخرتان عي  امليدانية،لدلراسة 

املدن  ني أ كرببالولايت حتديدا نظرا لكوهنا من  اخرتان هذه بوعريرج،وجامعة برج  ابتنة،جامعة عنابة،  ، جامعةقس نطينةجامعة  ،6،1سطيف 

ضافة ا ىل عراقة وكرب اجلامعات هبذه الولايت0 اجلزائرية كثافة عىل مس تو  الرشق  اجلزائري ا 

  الزمين:اجملال   -1

جراء ادلراسة عرب مجموعة من املراحل، حيث مت التسجيل مبوضوع البحث س نة  جناز  1263، ومت مجع املادة العلمية س نة 1261مت ا  والرشوع يف ا 

توزيع اس يعارات  متديسمرب ليصممي الاس يعارة بشلكها الهنايئ وحتكميها يف بداية شهر ، ومت ت1261اجلانب النظري لدلراسة اليت اكمتلت يف شهر جانفي 

، لتبدأ  معلية تفريغ البياانت عرب 1261، ومت الارهتاء من معلية التوزيع واسرتجاعه يف هناية شهر فيفري1261-61-61من اترخي  ابتداءالاس تبيان 

 12610راسة يف شلكها الهنايئ يف شهر مارس حتليل نتاجئ ادلراسة، لتيهتيي ادلو ، SPSSبرانمج 

 البرشي:اجملال  -3

جناز ادلراسة مع  طار ا  ومدرية  ،من خالل مقابالت اس تطالعية عىل مس تو  مديرية البيئة ومديرية التجارة مجموعة من ال طرافمت التعامل يف ا 

يكو س ية والرقابة البيئية رف عىل دورمه يف تفعيل نظام العنونة البيئ ، والتعاخملتصة بفرز النفاايت00 تاملؤسسات الصغرية واملتوسطة ومؤسسة ا 

ة يللمؤسسات واملنتجات وتأ ثرياهتا عىل املس هتكل ، هذا عىل مس تو  المنوذج اذلي اختذانه كمنوذج ا ضايف  مدمع لدلراسة واذلي يمتثل يف ول

قامة الباحث ،  جراءسطيف  حمل ا  الرشق  من  تولاي عىل مس تو اذلين ميثلون النخبة  س هتلكنيامل ادلراسة امليدانية عىل عينة من  ومت ا 

 0""الطلبة ، ال ساتذة اجلامعيني اجلزائري ، فهم العنرص البرشي ال سا ي اذلي اس هتدفناه ابدلراسة العلمية امليدانية من 

      سابعا: ادلراســـــات السابـــقة

ل بعضها البعض ال خر، ومن هنا قد ينطلق أ حد الباحثني دراس ته من حيث ارهتت راسات العلمية أ هنا متشابكة ويمكد وادلد  ميزي البحوثما 

يق راسة والبحث ومل يمتكن صاحب ادلراسة من القيام هبا لض راسات ا شارات ا ىل ميادين تس تحق ادلد ادلد  واتميما جند يف خ غريه وكثريادراسة 

جراء دراسات ظر ا ىل رض فيلفت الند  ال جرائية،ده يف فصولها دراس ته اذلي حدد  ا خترج به عن موضوعر ال ماكانت، أ و أ هند الوقت أ و لعدم توفد  ورة ا 

 حبث لباحثني أ خرين0  منبعا ملشالكتهنا قد يكون ذكل  ممتمة ومن
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رة ظل انعدام وند خصوصا يف ادلراسات احلديثة،التسويق املس تدام وسلوك املس هتكل املسؤول تعد من  حديث وهوفدراستنا حول جمال معريف 

راسات ادلراسات اليت لها عالقة مبارشة مبوضوعنا حيث وجدان مجموعة من ادل س نحرصال طار ويف هذا   تتناول هذا اجملال يف اجلزائر،ادلراسات اليت

ىل جانبني دراسات لها عالقة ابلتسويق املس تدام)ال خرض(  دراسات و ذات الصةل عىل املس تو  العريب ال جنيب والوطين، وسوف نقوم بتصنيفها ا 

 متعلقة بسلوك املس هتكل ال خرض ويه موحضة كام ييل:

 

 ادلراسات العربية: 

 ذات الصةل ابلتسويق املس تدام: ادلراسات -أ  

تبين منوذج لتطبيق مضامني التسويق ال خرض "عىل عينة من املنظامت العراقية "، أ طروحة دكتوراه يف ا دارة  رؤوف: ا ماكنيةرعد عدانن  -6

 .1221ل، العراق، ال عامل، جامعة املوص

جاابت أ غلب ال فراد املبحوثني يف املوافقة متاما عىل أ ن الرشكة تتعامل مع م ادلراسة،كشفت نتاجئ التحليل الوصفي ملتغريات  وردين عن تركز ا 

ما كبريا من الرشكة لتجهزي املواد ال ولية عىل وفق مواصفات قياس ية دولية، ومه ملزتمون هبذه املواصفات بشلك اتم، حيث ظهر أ ن هناك اهيعا

قامة صناعة  احملددة اليتادلولية  الزتاهمم ابملعايرياملبحوثة حنو تدقيق أ داء املوردين ومد    يفة0نظ متثل نقطة الانطالق يف ا 

، وتسهم يف الوقت دهتاىل جو هتا بعبوات توفر امحلاية للسلعة وحتافظ عأ وحضت النتاجئ أ ن الرشكة املبحوثة ملزتمة بشلك كبري يف القيام بتغليف منتجا

 نفسه يف عدم التأ ثري السليب عىل حصة املس هتكل0

جاابت املبحوثني تركز عىل عدم التفاق عىل أ ن الرشكة حمل ادلراسة تواجه مشالك نتيجة  - لني وساكن املنطقة العام شاكو يف املقابل أ تت ا 

نتاجيةالقريبة، نتيجة امللواثت الصناعي ة مبسافة تقع ، ويعود السبب يف ذكل ا ىل ابتعاد موقع الرشكة عن املناطق الساكنية الناجتة عن معلياهتا ال 

قامة مثل هذه املشاريعمضن احملددات   0البيئية ل 

نتاج ابلشلك اذلي جيعلها أ قل تأ ثريا  يف حصة  أ وحضت النتاجئ أ ن الرشكة املبحوثة - ذ تركز عىل معليات ال  تتبىن بعض مفاهمي التسويق ال خرض ، ا 

يل التأ ثريات ل لعاملني، فضال عن التعامل مع البيئة  اذلي ميثل اهيعاما  رئيس يا للرشكة يتجىل من خالل املعاجلات وال ساليب الوقائية املس تخدمة لتق ا

ذ أ ظهرت ادلراسة أ ن الرشكة ملبحوثة  ل متيل ا السلبية يف البيئة، يف حني أ هنا أ مهلت بعض املضامني املهمة يف التسويق ال خرض كعملية التدوير، ا 

عادة ا  وبشلك كبري للتعامل مع هذه العملية، بسبب منطقي يتعلق بطبيعة الصناعات ادلوائية اليت يتعذر معها اس تخدام املواد املعادة، من خالل 

 اس تخدام  العبوات مثال مما يعد أ مرا خمالفا للرشوط  الصحية ومعايري حفظ ال دوية وتعبئهتا0

ذ ارتبطت مضامني  يةارتباط هناك عالقة  - موجبة بني مضامني التسويق ال خرض، وعوامل حتديد موقع املرشوع الصناعي  عىل املس تو  اللكي ، ا 

ات غري املعنوية ، يف حني كشفت نتاجئ التحليل وجود العالق الاسرتاتيجيةالتسويق ال خرض بعالقة معنوية  مع لك من العوامل الطبيعية والعوامل 

ويق ال خرض، والعوامل الاقتصادية والاجيعاعية ، وتفرس هذه ادلراسة هذه العالقة غري املعنوية بسبب عدم وضوح الرؤية بني مضامني التس

 0لعاملنيا البيئية بشلك متاكمل دل  الرشكة املبحوثة  من هجة، وتأ ثري القرارات املركزية يف حتديد موقع الرشكة بناءا عىل وقائع ل ترتبط هبذين

ميكن الاس تفادة من هذه ادلراسة يف اجلوانب النظرية دلراستنا خصوصا ما يتعلق ابلتسويق املس تدام وتطبيقاته :  ادلراسة بدراستناعالقة هذه 

مبا هذه ادلراسة ل تركز عىل ر  اخملتلفة،خالل خمتلف عنارص العملية التسويقية اليت تركز عىل البعد البييئ يف أ نشطة املؤسسة  املؤسسة، مندل  

طار مؤسسا ي يرتبط ابلتسويق املس تدام ومراعاة أ بعاد التمنية املس تدامة يف امل  ختتلف دراستنا عن  ملؤسسةاس هتكل لكن ميكن الاس تفادة مهنا يف ا 

 0 هذه ادلراسة يف كوهنا تركز عىل سلوك املس هتكل جتاه خمرجات املؤسسة املتبيية للتسويق املس تدام وعالمته البيئية

 لتجارية،ادراسة اس تطالعية جملموعة من الزابئن يف عدد من أ سواق بغداد -عىل وفق مدخل التسويق ال خرض تطوير املنتج أ محد رزار النوري: -1

 12220لكية ال دارة والاقتصاد، جامعة بغداد  ال عامل،رساةل لنيل ماجس تري يف ا دارة 

تقبلهم للمنتجات   ن يف السوق العراقية من انحية مدت الزابئيتحدد ال طار العام ملشلكة البحث يف ضعف وجود رؤية أ و قصور واحض لتوهجا

قباهلم عىل  البيئية،ذات اخلصائص  عن املزجي  شلك عام،ب اختالف املزجي التسويقي اخلاص هبا  أ سامهئا، أ والرمغ من اختالف  رشاهئا عىلومد  ا 

قود ذكل السلوك ن أ مه العوامل املؤثرة يف سلوك املس هتكل، اليت تلعدم وجود تصور دقيق دل  اخملتصني ع التقليدية ابل ضافةاخلاص ابملنتجات 

 0تكل املنتجات أ و عدم تقبلها أ و توهجه حنو تقبل

 توصل الباحث مجلةل من النتاجئ املهمة اليت أ كدت عىل أ مهية موضوع التسويق ال خرض مكدخل تسويقي حديث هيدف ا ىل حامية البيئة واملوارد

ماكنية تطبيق هذا املدخل يف البيئة احمللية0الطبيعية ورضورة دراسة ه  ذا املوضوع بشلك معمق وصول ا ىل ا 
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ل عالمة بيئية واملنتج ال خرض اذلي حيم ال خرض،هذه ادلراسة مع دراستنا بشلك كبري كوهنا ركزت عىل التسويق  شابهتت  :بدراستناعالقة ادلراسة 

نوري اط اليت ركزان دراستنا حولها لكن حاولنا أ ن نبلور دراستنا بشلك أ معق من دراسة ال ويه تقريبا نفس النق ال خرض،وتأ ثريها عىل املس هتكل 

 0ؤولللمس هتكل املس عىل السلوك الرشايئ اكلعالمة البيئية، الاعالم البييئ 0000 اليت تؤثر عرب الاعيعاد عىل متغريات وس يطة

 

  املس هتكل ال خرض صةل بسلوكدراسات ذات   -ب

ال ردن،  قتصادية،الالنيل شهادة ادلكتوراه يف العلوم  ال خرض، رساةلسلوك املس هتكل عىل وفق مدخل التسويق  وري: حتليلالنامحد رزار مجيل  -6

12220 

جن ال خرض،حول تطوير املنتج عىل وفق مدخل التسويق  بدراسة ماجس تريبعد قيام الباحث  از هذه توجه الباحث يف نفس املسار اب 

 حيث يعترب الباحث من أ مه الباحثني العرب اذلين اهمتوا هبذا اجملال، حيث اهمتت ال خرض،ال سلوك املس هتكل الاطروحة اليت تعمقت يف جم

فة اىل اهذه ادلراسة معومًا بدراسة وحتليل تأ ثري العوامل ادلميوغرافية والسايكوغرافية يف سلوك املس هتكل، وفقًا ملدخل التسويق ال خرض ابل ض

مت ادلراسة اىل فئات متباينة السامت لتحديد جحم فئات املس هتلكني الفاعلني واملقبولني بيئيًا وغري الفاعلني بيئيًا0 قد حماوةل تصنيف عينة البحث

املمتثل بسلوك  دمنوذجًا خاصًا هبا لتوضيح العالقات املمكنة بني املتغريات املس تقةل املمثةل ابلعوامل ادلميوغرافية والسايكوغرافية واملتغري املعمت

 ولقد توصلت هذه ادلراسة لعدد من النتاجئ من أ مهها:ملس هتكل0 ا

 اخلرضاء0 للمنتجاتوجود تأ ثري ذو دلةل معنوية للعوامل السايكوغرافية يف سلوك املس هتكل وتقبهل  -

 عدم وجود تأ ثري ذو دلةل معنوية للعوامل ادلميوغرافية يف سلوك املس هتكل وتقبهل للمنتجات اخلرضاء0 -

:  تتقاطع هذه ادلراسة مع دراستنا يف جمال سلوك املس هتكل ال خرض، حيث حاولت هذه ادلراسة  فهم العوامل  راسة بدراستنا عالقة هذه ادل

مهنا يف حتديد اجلانب النظري اخلاص بسلوك  اس تفدانواملؤثرات الاساس ية يف تشكيل هذا السلوك  وخمتلف  الامنذج املفرسة ه حيث 

 مجلع املعلومات، غري الاس تبيانأ داة  واس تخداممهنج املسح امليداين،  اس تخدامدراستنا تتشابه  مع هذه ادلراسة يف  املس هتكل ال خرض ، كام أ ن

ال سا ي يف دراستنا هو أ هنا تعترب أ معق من هذه ادلراسة من حيث زاوية التناول حيث ركزان يف دراستنا عىل اثر العالمة البيئية  الاختالفأ ن 

خرض0 للمس هتكل ال  عىل السلوك الرشايئ  

قتصادية ماجس تري يف التسويق لكية العلوم الا اجلزائري، رساةلاملس هتكل  ال خرض حاةلسلوك املس هتكل  قرييش: حمدداتالسعدية  حلمية -1

 .1222-1228-ورقةل-والتجارية وعلوم التس يري جامعة قاصدي مرابح

رش أ و غري مبارش نظرا ل ن سلوكه الاس هتاليك خيضع بشلك مبا البيئية، يعترب املس هتكل ال خرض صاحب املصلحة يف حل الكثري من املشالك

غيري قراراته وتوضيح مد  تأ ثري هذه العوامل يف ت  ال خرض،ذلكل ل بد من فهم خشصية املس هتكل  جممتعه،السائدة يف  والقمي املعايري، العوامل،ل ثر 

وهل ميكن أ ن متزي  اجلزائر؟ ال خرض يفمايه حمددات سلوك املس هتكل  يس التايل:مما س بق طرحت الباحثة السؤال الرئي الاس هتالكية انطالقا

 كرة، ال غواط،عنابة، بس، اجلزائر يتكون جممتع البحث من ساكن املدن التالية: لوك ال خرض والسلوك غري ال خرض؟ هذه احملددات بني الس

مت  دلراسة،اع املس هتلكني مت توزيعها يف املتاجر الكرب  هبذه املدن حمل عينة ممثال جملمت فردا، 312عىل ولملت عينة ادلراسة  غرداية، ورقةل،

 يشرتط وجودها يف اليت التجزئة،طريق اختيار مجموعة من متاجر  الاس تبيان عنأ سلوب العينة املنتظمة ابليس بة ل جراءات حسب  الاعيعاد عىل

 املس هتلكني0علاها عدد كبري من  رئيس ية يرتددشوارع 

  :ت الباحثة للنتاجئ التاليةوتوصل

 بني املس هتلكني اخلرض الاهيعام البييئ المتيزي اس تطاع وفقا ملعامل الاحندار ال خرض،عدم وجود تأ ثري معنوي لالهيعام البييئ يف سلوك املس هتكل  -

 المتزيي0وفقا للتحليل  1101واملس هتلكني غري اخلرض بيس بة 

 الاحندار0وفقا لتحليل  كل ال خرضاملس هتوجود تأ ثري طردي للمعرفة يف سلوك  -

 0اروجود تأ ثري طردي معنوي للجامعات املرجعية يف سلوك املس هتكل وفقا لتحليل الاحند -

 .التحمك يف سلوك املس هتكل ال خرض وفقا لتحليل الاحندار معنوي ملصدروجود تأ ثر طردي  -

 ملعامل الاحندار0وفقا  املس هتكل ال خرضعدم وجود تأ ثري معنوي للقمي البيئية يف سلوك  -
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هري يف سلوك وادلخل الش  التعلميية،احلاةل الاجيعاعية واحلاةل  السن، اجليس،يف  الشخصية املمتثةلعدم وجود تأ ثري معنوي للخصائص  -

  .املس هتكل ال خرض

 خرض0منط السكن يف سلوك املس هتكل ال   اجلغرايف،املوقع  الوظيفة،وجود تأ ثري معنوي للخصائص الشخصية املمتثةل يف  -

   يف:العالقة بني دراستنا وهذه ادلراسة تمتثل 

 وأ هنا تناولت نفس اجملال البحيث اذلي نس هتدف دراس ته سلوك املس هتكل املسؤول أ و ال خرض، لكن الفرق الوحيد بني دراستنا وهذه ادلراسة ه

ابع أ ل وهو الرشاء تربط بني هذا املتغري وبني املتغري الت أ هنا ركزت عىل دراسة سلوك املس هتكل ال خرض والعوامل املؤثرة فيه ، يف حني دراستنا

دراك العالمة البيئية والترصف الرشايئ جتاه هذا احملدد، أ وجه  ال خرض اذلياملسؤول أ و  يتأ ثر مبد  الوعي الاس هتاليك البييئ من خالل مؤرش ا 

وك سة التطبيقية اليت تتقاطع مع دراستنا يف نقطة معينة  جمال سلعديدة سواء من حيث ادلراسة النظرية، أ و ادلراراسة هذه ادلمن  الاس تفادة

املس هتكل ال خرض، غري أ ن دراستنا أ لمل نوعا من دراسة السلوك ال خرض كدراسة جمردة ترتبط فقط مبؤرشات هامش ية مفرسة  وليس مبتغريات 

 0بييوية داةل

 ادلراسات ال جنبية  

1. Céline Michaud : comportements des consommateurs et bien privés a caractéristiques 

environnementales : une approche expérimentale, thèse de doctorat en science économiques, université de 

Grenoble, soutenu, 1mars, 2010. 

ــ ــو موضــوع  اخلص ــ هتالك املســؤول، وه ــن مواضــيع الاس ــوع أ ســا ي م ــة موض ــذه ادلراس ــت ه ــة تناول ــافع البيئي ــات واملن ــة للمنتج ائص البيئي

ــل  ــاد ال خرضــ لتفعي ــات الاقتص ــد  متطلب ح ــة يه ا  ــات البيئي ــا، فاملنتج ــ هتلكني اخلرضــ له ــن املس ــني م ــوع مع ــيل ن ــة وتفض ــات اخلاص قطاع

ــؤول ــ هتالك املس ــواق الاس ــ يل وأ س ــة  س ـائية،  تناولــت دراس ــلوكياته الرشـ ــن خــالل س ــام م ــيئ دل  الــرأ ي الع ــوعي البي ني ميشــو لتعزيــز ال

طـــار مقاربـــة جتريبيـــة  شـــاكلية  اعمتـــدتســـلوك  املســـ هتكل و املنـــافع اخلاصـــة ابخلصـــائص البيئيـــة للمنتجـــات يف ا  عـــىل املـــهنج التجـــرييب،  ا 

  ي:واكنت صياغهتا اكل   خبصائص بيئية،للمنتجات اليت تتسم  املس هتلكنيادلراسة متثلت يف مد  تفضيل 

نتاج؟معلية  احلرصي عىل الاعيعادلمنافع اخلاصة وبشلك خاص أ ثناء ل  اخلصائص البيئيةكيف يمثن املس هتلكون   ال 

ــع   ــع بشــلك مرتف ــري حســب الوضــعيات  لالســ تعداد لدلف ــة تســ تطيع التغ ــت ادلراســة أ ن  تفضــيالت املســ هتلكني ل جــل البيئ ــام بيي بشــلك ع

ـاء، أ فضــل مــن اســ تعداد لدلفــع املــنخفض ملنتجــات  أ كــرث تلويثــا البيئــة ،  ذا اكنــت اخلصــائص البيئيــة  دامئــا متواصــةلللمنتجــات اخلرضـ  ا 

ــبعض اخلصــائص اخلاصــة ــاط  ب ــثال الســامت  الارتب ــري النافعــة  م ــبعض  اخلصــائص الغ ــرتبط ب ــاان ت ضــايف للمســ هتكل  ممكــن أ حي حتمــل رضــا ا 

ال عــىل لهــا، عــىل عكــس   القابليــة لدلفــع  تعــرب أ ن املســ هتلكني ل يقبلــونالبيئيــة للمنتجــات  املعــادة التصــنيع ذات اجلــودة املنخفضــة الــيت

ــب  ــد احل ــور يف عي ــر   الزه ــري  لع ــا كب ــون رض ــ هتلكني  يثبت ــال  أ ن املس ــذا اجمل ــر يف ه ــن أ ن  نفك ــافية ، ميك ض ــة ا  ــل قمي ــيت حتم ــور ال الزه

Saint Valentin  بأ هنـــا زهـــور مســـؤوةل بيئيـــا ســـلوكيات الرشـــاء أ عطـــت نتـــاجئ  للتفـــاعالت  بـــني اخلصـــائص البيئيـــة  واخلصـــائص ،

  .ملنافع اخلاصة اب

 عالقة هذه ادلراسة بدراستنا:

ــري أ ن دراســتنا ــني غ ــب مع ــوس جيســد موضــوعنا يف جان ــي ملم ــذه ادلراســة كمنــوذج واقع ــرب ه ــا أ لمــل  تعت ــن هــذه ادلراســة كوهن ــف ع ختتل

 احمليطة ابملنتجات اخلرضاء0 تل هنا تركز عىل مجيع املتغريا

2. Hoang Van Hai, Nguyen Phuong Mai: Environmental Awareness and Attitude towards Green 

Purchasing of Vietnamese Consumers, JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University 

of Economics and Business, 2012. 

ـاء ال خرضــ دل  املســ هتلكني يف فيتنــاموضــوع الــوعي البيــيئتناولــت هــذه ادلراســة  جــراء دراســة  م والاجتاهــات حنــو الرشـ مــن خــالل ا 

الـــوعي البيــيئ دل  املســـ هتلكني الفيتنــاميني، ومـــد  يــة مســـحية عــىل عينـــة مــن املســـ هتلكني، حيــث تكشـــف هــذه ادلراســـة عــن ميدان 

ـاء ال خرضـــ مـــن خـــالل اســـ تبيان  ذكل وزع يف املـــدن الكـــرب  يف فيتنـــام مبـــا يف فهمهـــم للمنتجـــات الصـــديقة للبيئـــة واملواقـــف حنـــو الرشــ

ــو   ــانوي، ه ــغ0ه ــه ودا انن ــن أ ن  من ــر املســح ع ــنوأ ظه ــااي  املســ هتلكني اذلي ــول القض ــا ح ــرث قلق ــمي مه أ ك ــن التعل ــال م ــ تو  ع ــىل مس مه ع
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ـاء ال خرضــ، وعــالوة عــىل ذكل، فــا ن ادلراســة أ يضــا تشــري ا ىل أ ن  معرفــة ودلهيــم البيئيــة، أ كــرث عــن املنتجــات الصــديقة للبيئــة والرشـ

ــواعيني ــا  املســ هتلكني ال ــون موقف ــا يكون ــا بيئي ـاءاجيابي ــام توصــلت ال خرضــ جتــاه الرشـ ــذاب  ك ــرث ج ــة أ صــبحت أ ك ــاجئ ا ىل أ ن القضــااي البيئي النت

أ يضــا أ نشــطة التمنيــة الاجيعاعيــة والاقتصــادية، أ و بشــلك مزتايــد  التلــوث البيــيئللجمهــور بشــلك كبــري يف الســ نوات ال خــرية0 خصوصــا 

ــر  ــارة أ خ ــ هتالك بعب ــاج والاس نت ــطة، ال  ــاح يفالبرشــ0 وذلكل، ف  يه أ نش ــم  املفت ــبه ــ هتكل يلع ــة ، و املس ــالك البيئ ــل مش ــواي   ح دورا حي

عــالم لبــث مكثــف للقضــااي ان الباحثــ اقــرتحيف هــذه العمليــة0، ذلا  أ نــه مــن  املس تحســن أ ن يتعــني عــىل احلكومــة اســ تخدام وســائل ال 

ـــ ـــة البيئ ـــبالد، مـــع الرتكـــزي عـــىل القضـــااي الســـاخنة وخصوصـــا تثقيـــف املســـ هتلكني محلاي ـــة البيئيـــة لل ـــق تغيـــري العـــادات اليومي ة عـــن طري

ـــة املســـ هتدفة،   ـــة أ خـــر ، وجيـــب أ ن يكـــون الشـــ باب مه  اجملموع ـــن انحي ـــمي م ـــة والتعل ـــن انحي لســـ تخدام ورشاء املنتجـــات اخلرضـــاء  م

ـــدريب راي   ـــرامج ت ـــة والرشـــاء ال خرضـــ يف ب ـــدريب عـــن  قضـــااي البيئ ذلكل ميكـــن للحكومـــة أ ن تســـعى طـــرق دلمـــج عـــدة وحـــدات ت

ـــال، ا ـــات0ال طف ـــدارس وحـــ  اجلامع ـــة امل ـــة والعالي ـــدارس الثانوي ـــة وامل ـــدارس الابتدائي ـــذا ن  مل أ ن املســـ هتكل  البحـــث أ يضـــاســـ تيتج يف ه

ــه ــايم "فهم ــزال  الفيتن ــة ل ي ــات الصــديقة للبيئ ــطللمنتج ــدودا، فق ــ هتلك حم ــض املس ــدي بع ــع يب ــايف املرتف ــ تو  الثق ــة أ فضــل ني ذوي املس معرف

البيئيـــة مـــن يســـعون للحصـــول عـــىل املعلومـــات حـــول القضـــااي  املســـ هتلكني فقـــطنـــه قـــةل مـــن حـــول منتجـــات الصـــديقة للبيئـــة0 حيـــث أ  

 ة0 للبيئ واملنتجات صديقة

 عالقة هذه ادلراسة بدراستنا:

 ومـا هـىل اس توحينا من هذه ادلراسة خطة لدلراسة امليدانية اليت مقنا هبا لكن ختتلف دراستنا عن هذه ادلراسة كون املوضوع يف حد ذاته مل يـرىق ا  

  عليه يف اجملمتعات املتقدمة خاصة من انحية اجلهود ادلولية والس ياس ية املتخذة يف هذا ال طار0 

3- Nil OZCAGLAR TOULOUSE Apport du concept d’identité à la compréhension du comportement du 

consommateur responsable : une application à la consommation des produits issus du commerce équitable. 

THESE pour obtenir le grade de DOCTEUR en Sciences de Gestion. UNIVERSITE LILLE II – Droit et Santé 

Ecole doctorale n°74 Ecole supérieure des affaires.2005 

، من بني البـاحثني املمتـزيين يف  Nil OZCAGLAR TOULOUSEتعترب هذه ادلراسة من ادلراسات املرجعية يف جمال الاس هتالك املسؤول،

ة دراسة هذا احلقل املعريف، مفن خالل هذه ال طروحة تعمق يف دراسة  الهوية يف فهم  سلوك املس هتكل املسؤول  عرب تطبيـق دراسـ ته  عـىل عينـ

ثة  أ جزاء لك جزء حيتـوي عـىل فصـول " حيـث أ ن اجلـزء من مس هتليك  منتجات التجارة العادةل، متحورت  أ قسام البحث يف هذه ادلراسة ا ىل ثال

راسـة التطبيقيـة وحتليـل ال ول من ال طروحة جزء نظري، أ ما اجلزء الثاين فهو جزء مهنجي يعر  مهنجية ادلراسة، وأ خريا جزء تطبيقـي يتضـمن ادل

ر ال بستميولويج  املعريف واملهنجي لدلراسة  من خـالل  حتديـد ابليس بة للجزء الثاين واملمتثل يف مهنجية وس ياق ادلراسة حدد الباحث اخليا0 نتاجئها 

والمنـوذج التفسـريي  ومنـوذج مـا بعـد احلداثـة وبنـاء   منوذج الوضعي،  والمنـوذج البنـايئ،متوقع البحث  وعر  مناذج من الرباديغامت املعمتد علاها  ال 

ص احليـاة  كوسـ يةل مـن وسـائل مجـع البيـاانت  حـول الاسـ هتالك املسـؤول، مث الهوية  اعمتد الباحث عىل اخليار املهنجي المكي  وتبىن أ سلوب قص

جـراء امل قـابةل عر  الباحث كيفية اختيار العينة  وفق معيار التنوع ل فراد ميثلون فئـات اجيعاعيـة خمتلفـة ، تعـر  الباحـث لطريقـة تصـممي منـوذج ا 

بييـوي  املتكـون مـن ثـالث مسـ توايت  "وصـف احلاكيـة،  تـرمزي املقـابةل، تنفيـذ واحلوار ك داة أ ساس ية مجلع املعلومات ووظف الباحث التحليل ال 

بشلك عام هدفت هذه ادلراسة ا ىل فهم أ فضل لالس هتالك املسـؤول  التحليل البييوي" مث  عر  كيفية ترمزي املقابةل  وعر  خمطط ل جراء املقابةل0

 خالل اجتاهات املس هتلكني0خصوصا من 

 ستنا:عالقة هذه ادلراسة بدرا

 تعترب هذه ادلراسة جد متخصصة كوهنا خاضت منتجات التجارة العادةل وتوهجات املس هتكل املسؤول حنوهـا وهـذا مـا أ فـادان كثـريا يف وضـع تصـور 

  ئية0مبديئ ملوضوع دراستنا غري أ ن دراستنا ختتلف عهنا حيث مل رركز عل نوع خاص من املنتجات البيئة ولكن حتدثنا معوما عن العالمات البي 

 أ قسام ادلراسة:اثمنا: 

جناز هذا البحث وضع خطة تضمنت مقدمة وأ ربعة فصول وخامتة، قسمت ادلراسة  طارارتئينا من أ جل ا  البحث  ه حيثياتفيمهنجي تناولنا  ا ىل ا 

طار التمنية  كوالاس هتال خصصناه للتسويق فالفصل ال ولأ ساس ية وفق تسلسل منطقي،  وأ ربعة فصولواخلطوط الكرب  ملعامل ادلراسة،  يف ا 

الاس هتالك  و املس تدامة، تضمن أ ربعة مباحث أ ساس ية تطرقت ا ىل لك من" التمنية املس تدامة، التسويق املس تدام، عنارص املزجي التسويقي املسؤول



 مقدمــــــــــــة عامة
  

 
 ك

ية، مث العالمة البيئية، مث التجار  للعالمة التجارية والعالمة البيئية يتضمن أ ربعة مباحث تناولت :"العالمةفقد خصصناه  الفصل الثاين"، أ ما املسؤول 

 أ ثر س ياسة التصال يف الرتوجي للعالمة البيئية، وأ خريا أ شهر العالمات البيئية يف العامل "0

الرشايئ  كالسلو  ولتتنادراسة السلوك الرشايئ التقليدي والسلوك الرشايئ املسؤول للمس هتكل، وتضمن أ ربعة مباحث  الفصل الثالثيشمل 

 حمدداته0و قليدي، مدخل لسلوك املس هتكل املسؤول، العوامل املؤثرة عىل سلوك املس هتكل املسؤول، قرار الرشاء املسؤول للمس هتكل الت 

وال خري فيتناول ادلراسة امليدانية حيث قسمناها ا ىل قسمني" قسم نظري، حيتوي عىل مباحث نظرية متعلقة ابلس هتالك والفاعلني  الفصل الرابعأ ما 

الك عىل املس تو  الوطين، وعىل املس تو  احمليل لولية سطيف كمنوذج توضيحي ا ضايف مدمع لدلراسة يف جمال الفاعليني يف جمال يف جمال الاس هت

دلراسة االبيئة والاس هتالك، وقسم ميداين مت فيه اس تطالع رأ ي العينة حمل ادلراسة0 حيث مقنا بتحليل اجلداول العامة واملركبة والوصول لنتاجئ 

 ها يف هناية الفصل امليداين ملناقشة النتاجئ وطرح أ فاق ادلراسة0اصناليت خص 

 :: صعوابت ادلراسةاتسعا

 النظرية:الصعوابت عىل مس تو  ادلراسة  -6

  زي بنقص املراجع والعالمات البيئية، املس هتكل ال خرض، حيث يمت املس تدام،الاس هتالك  املس تدام،تناول جمال حبيث جديد املمتثل يف التسويق

  0ة وخمتصني يف اللغاتال ملانية وذكل ابلس تعانة بربامج الرتمج والفرنس ية وح  ال جنلزيية،مما جعل الباحث يواجه صعوبة يف ترمجة املراجع  ربية،الع

 ل ختشعب موضوع البحث مما جعل الباحث يتناول جمالت حبثية جديدة تؤثر يف متغريات ادلراسة، وتتداخل معها حيث يبدوا أ هنا ل تتدا

تغريات مت الوصول ل مهية ربط موضوعنا مبجالت حبثية مؤثرة عىل م  معها لكن من خالل معق التفكري يف مسارات ادلراسة وتداخالهتا املعرفية،

يئة وحتمل لب ل  ادلراسة، مكجال ال عالم البييئ والتصال املسؤول اذلي يسهم يف حتقيق الوعي الاس هتاليك البييئ املمتثل يف اختيار منتجات صديقة

يكولوجية  اجملال0حيث مت الاس تعانة مبختصني يف هذا  عالمات ا 

 

 :عىل مس تو  ادلراسة امليدانية -1

 0صعوبة مجع ا حصائيات عن واقع الاس هتالك عىل املس تو  الوطين وعالقته ابلبيئة  

  دلراسة، ونظرالكمنوذج ا ضايف توضيحي ا وولية سطيف اليت أ خذانه بلك من اجلزائر والاس هتالكصعوبة حرص الفاعلني يف جمال البيئة 

جراء نفس ادلراسة أ ي الفاعليني يف جمال البيئية  ينة، برج بوعريرجي " مت قس نط  ابتنة، عنابة،بولايت الرشق اجلزائري "  والاس هتالكلصعوبة ا 

طارأ خذ ولية سطيف فقط كمنوذج   0والاس هتالكاملؤسسا ي يف جمال البيئية  توضيحي لال 

 الاسرتجاعا حيث أ خذت وقت للمل  والعينة وحرصها، وصعوبة توزيع اس يعارة الاس تبيان خصوصا أ هنا اكنت طويةل نوعا م صعوبة اختيار ،

جابة،مع عدم اس تجابة بعض املس هتلكني  بطريقة املقابةل مما أ هجد  بيانالاس ت  اس يعاراتلولايت الرشق اجلزائري وتوزيع  لصعوبة التنقلابل ضافة  لال 

 0تصال بلك أ فراد العينةاحث يف الالب
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:متهيـد  

 ريو دي جانريو عام ب" والتمنيةمؤمتر ال مم املتحدة للبيئة اس تحوذ موضوع التمنية املس تدامة عىل اهيعام العامل منذ أ ن طرح يف مقة ال ر  "      

تجابة طبيعية من هجة أ خر ، اكس   والاجيعاعيةبني التمنية من هجة و الاعتبارات البيئة (، و قد أ حدث ذكل نقةل نوعية يف مفهوم العالقة 6221)

ة، فا هنا سوف يلتنايم الوعي البييئ العاملي اذلي صار يدرك أ ن معلية التمنية ما مل تسرتشد ابلعتبارات البيئية و الاجيعاعية و الثقافية و ال خالق 

متر للبيئة العاملية، هو أ مناط السبب الرئييس يف التدهور املس   ضعيفة أ و رمبا تفشل متاما، حيث مت اجلزم بأ ن  تأ  ي بيتاجئ غري مرغوبة، أ و حتقق فوائد

نتاج غري املس تدام، ل س امي يف البدلان الصناعية، عامل القرن أ  جدول ذلا مت الاهيعام هبذا اجلانب من خالل ختصيص فصل يف " الاس هتالك وال 

نتاج والاس هتالك املس تدامة بنوع من التفصيل، من هنا بدأ ت ال مناط الاس هتالكية Agenda16 الواحد والعرشين  "،  واذلي يتحدث عن أ مناط ال 

نتاج والتسويق، نتيجة لضغوط املس هتلكني ومنظامت اجملمتع املدين وخمتلف الفاعلني يف سبي حتقيق  لتتغري مؤدية بذكل ا ىل حمتية تغيري أ مناط ال 

 الاس تدامة0

سامهت هذه التوهجات يف النظم الاقتصادية يف وجود فلسفة التسويق املسؤول أ و املس تدام، واليت تتجاوز مضامني املفهوم التسويقي هكذا و       

ىل ممارسات اقتصادية وتسويقية مسؤوةل اجيعاعيا وبيئيا وأ خالقيا، وتليب احلاجيات احلالية للمس هتلكني ومنظامت ال عام ، مع لاحلديث، وتسعى ا 

 أ و تعزيزها يف تلبية حاجياهتا من املوارد0 ابحملافظة عىل قدرة أ جيال املس تقبلأ يضا هيعام الا

ن فلسفة التسويق املسؤول أ و املس تدام تعين أ ن زابئن القرن احلادي والعرشين يتوقعون من منظامت ال عامل أ ن تقدم هلم املنتجات اليت       ا 

تسويق ل ب مسؤول بيئيا واجيعاعيا، وعىل هذا ال ساس اكن الفصل ال ول من هذه ادلراسة يركز عىل احتقق هلم القمية املطلوبة، من خالل أ سلو 

براز خصوصية هذا اجملال البحيث الراهنو  س تدامة ، ومن هجة أ خر  اس هتدفنا كذكل الاس هتالك وعالقته ابلتمنية امل عالقته ابلتمنية املس تدامة ل 

 0 لفصلوس نحاول كذكل ابراز خصوصيته مضن هذا ا
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 املبحث ال ول: التمنية املس تدامة

قرارها بعد أ ن مت معاراها بأ وسع القبول املس تدامة التمنية فكرة لقت ا ىل  هذه الفكرة ترمجة أ ن أ نه تبني ا ل واسع، صعيد عىل 1987 عام بعد ا 

 منط عن مصلحهتا التنازل أ ن من تر  ل رأ ساملية لقو  ضعخت املتحدة ال مم ل ن نظرا دل  ادلول، وس ياسات معلية يعترب ال صعب وبرامج أ هداف

نتاهجا  بني مشرتكة أ رضية ا ىل الاهتداء اجتاه يف ،كبرية أ مهية ذو هجدا والتمنية ابلبيئة املتعلق املتحدة ال مم مؤمتر بذل ذكل ورمغ ،1للبيئة املدمر ا 

 تمنية املس تدامة0املتعارضة، لهذا خصصنا هذا املبحث للتعرف عىل ماهية ال  املصاحل

 املطلب ال ول: الس ياق التارخيي لتطور التمنية املس تدامة:

ذا   طرف من الطبيعية للموارد الاس تغالل املكثف عن النامجة البيئية ابملشالك الاهيعام فا ن نسبيا، حديث املس تدامة التمنية مصطلح اكن ا 

 000"،ال وزون طبقة وثقب والرتبة، والهواء املياه تلوث نفاايت،" ختلفها خمرجاهتا من اليت روال اث عالية، منو معدلت حتقيق ا ىل الساعية الصناعية ادلول

 .املايض من القرن الثاين النصف ا ىل فيعود

  هذا تضمن العامل"، وقد يف البيئة حاةل ه حول تقرير أ ول " 1948 س نة تأ سيسه مت ، واذليةنرش ال حتاد العاملي محلاية البيئ 6216ففي س نة 

 .والبيئة الاقتصاد بني العالقة حفواه يف التقرير

 وقد العامل، أ حناء خمتلف من ورجال ال عامل والاقتصاديني العلامء من العديد مض اذلي روما، اندي عليه أ طلق ما أ نشئ 1968 س نة ويف 

جراء رضورة عىل النادي هذا حث  املتقدمة0 ادلول يف المنو حدود لتحديد التطور العلمي جمالت ختص أ حباث ا 

 اختاذ أ مهية عىل فيه أ كد قرارا أ ين اختذ وال ربعون، اخلامسة دورته بعقد الس نة نفس يف املتحدة لل مم والاجيعاعي اجمللس الاقتصادي وقام 

 جلنة بتشكيل وقام ،1972 س نة مؤمتر عقد ا ىل اجمللس دعا كام هتدد البيئة، اليت اخملاطر ملواهجة والوطين ادلويل املس تويني عىل مكثفة، ا جراءات

 .2دوةل  72من تتكون حتضريية

 املكثف والاس تغالل وادلميغرايف المنو الاقتصادي بني العالقة حول يمتحور "المنو حدود" بعنوان تقريرا روما اندي نرش ، 1972س نة ويف 

ليه وصل أ مه ما ومن ،2100س نة  غاية ا ىل البيئة وتوقعات الطبيعية، للموارد  والعرشين الواحد القرن خالل خلل س يحدث  أ نه هو التقرير، هذا ا 

 دلراسة رايضيا منوذجا تضمنت اليت ،فوسرت جاي دراسة نرش الس نة نفس يف مت كام ... الرتبة وتعرية الطبيعية واس ترتاف املوارد التلوث بسبب

 اجتاهات بييت ادلراسة وقد ،البييئ" والتدهور غذيةالت سوء التصنيع، الساكين، المنو الطبيعية، املوارد اس تزناف " :ويه متغريات أ ساس ية مخسة

وبعد ظهور نتاجئ هذا التقرير انعقدت أ ول مقة دولية تشري ل شاكلية البيئة وال نسان  وهو مؤمتر س توكهومل يف    .3س نة ثالثني ملدة املتغريات هذه

 ة،صادية ورضورة الرتابط بني البيئة واملشالك الاقتصادي، حيث عرضت هذه القمة مجموعة من القرارات اخلاصة ابلتمنية الاقت6221جويلية 

 وافقت كام املتقدمة، ادلول بني ادلول النامية وبني الفجوة تقليص يتطلب البيئة حامية أ ن ذكل التمنية، حتقيق يف بأ ولويهتا النامية ادلول وطالبت

دماج عىل ادلول هذه توصية  109 و مبدءا 26  بتبين املؤمتر خرج املتقدمة، وقد ادلول يف أ خطاء الوقوع لتفادي التمنوية اسرتاتيجياهتا يف البيئة ا 

  .4هذا الصدد يف ادلويل العمل لتوجيه هتدف 

 بني وصعب طويل نقاش مثرة مثلت اليت ،"البيئة محلاية العاملية ال سرتاتيجية" بعنوان تقريرا البيئة، محلاية العاملي نرش الاحتاد 1980 س نة ويف 

 النقاش هذا مسح التمنية، وقد طريق يف عائقا تشلك البيئة حامية تر  أ ن اليت التمنوية النظرة وبني كعدو، التمنية تعترب واليت البيئة ةحامي نظرة

شاكلية الت  .5مرة ل ول املس تدامة التمنية مصطلح اس تخدام خالل اخملتلفة، من النظر وهجات بني ابلتقريب ة منيوتوالت اجلهود ادلولية للبحث يف ا 

 والبيئة0

 أ ن ا ىل التقرير وأ شار العامل، يف احمليط ابلبيئة عىل اخلطر أ كد العاملية، البيئة حاةل عن تقريرا للبيئة املتحدة ال مم برانمج وضع 1982 س نة ففي 

 من طن مليون 990 خلفت 1981 لعام البرشية أ نشطة أ ن بني كام ا ىل الانقرا ، طريقها يف واحليوانية النباتية اخلالاي من نوع أ لف 25 من أ كرث

 .أ كس يد الكربون أ ول من طن مليون 177والعالقة،  ادلقيقة املواد من طن مليون 57النرتوجني، و أ كس يد من مليون طن 68والكربيت،  أ كس يد

 

                                                           
 .00ص ، 00العدد ، 30اجمللد ، 1993ديسمب الدويل، النقد صندوق والتنمية، التمويل جملة ،"مستدامة التنمية تصبح حىت  "الدين، سراج إمساعيل  -1
كلية العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس   ،املاجستريمذكرة لنيل شهادة  ،املستدامةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية  اجملتمعية يفاملسؤولية  دور مانع:شوقي  - 2

  04ص ،7000، 7000سطيف 
   294ص ، 2000مصر، األمنی، دار ،البيئة محاية اقتصاد البديع، عبد حممد -3

  4- شوقي مانع: مرجع نفسه، ص74

5 -Patrick Matagne, Les enjeux du développement durable, L'harmattan, France, 2006, p 30.    
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 نساين نشاط أ ي تقومي ا ىل للطبيعة الهادف العاملي امليثاق املتحدة لل مم العامة امجلعية أ قرت الس نة نفس من أ كتوبر 28 ويف  عىل يؤثر أ ن ميكن ا 

  0التمنوية وضع اخلطط عند الطبيعي النظام الاعتبار بعني ال خذ رضورة عىل وأ كد البيئة،

 نشاء املتحدة لل مم العامة امجلعية قررت 1983 س نة ويف  الس ياس ية الشخصيات من مجموعة من ، مكونة(CMED)والتمنية  للبيئة العاملية اللجنة ا 

 اللجنة هذه همام وتمتثل السابقة، الرنوجي وزراء رئيسة Gro Harlem Bruntland الس يدة رئاسة العامة، وحتت امجلعية يف ال عضاء لدلول املمثةل

 :يف

 التطبيق وممكنة واقعية تكون حلول واقرتاح ابلتمنية، املتعلقة واملشالك البيئية املشالك حتليل. 

 حداث ال خري هذا دمع عىل قادرة ادلويل للتعاون جديدة مناذج حتديد  .املرجوة التغيريات وا 

 املس تدامة التمنية بتحقيق املعنيني الفاعلني مجيع وتعبئة الاهيعام توجيه.  

 بتقرير " أ يضا واملعروف ،"مس تقبلنا املشرتك" بعنوان تقريرها اللجنة قدمت 1987 أ فريل 27 يف وابلضبط العمل، من س نوات أ ربع وبعد 

 "0 املشرتكة اجلهود "و " املشرتكة املشالك" ،"املشرتكة الانشغالت" أ جزاء ثالثة من كونيت واذلي ،"برونتدلند

 من البيئة تدهور ا ىل تؤدي التمنية أ مناط فبعض والتمنية، البيئة بني العالقة عىل وأ كد التقرير املس تدامة، التمنية حول اكمال فصال التقرير مض وقد

 .1 التمنية طريق يف عائقا ئةالبي  تدهور ميثل هجة أ خر  ومن هجة،

  نشاء مت 6222س نة  هذا اس تخدم النامية، وقد ادلول يف البيئية املشالك ملعاجلة املالية املوارد بتوفري ملكف ، وهوالعاملي البيئة صندوق ا 

نشائه ربع من ال وىل ال ربعة الس نوات خالل الصندوق،  برانمج موارد من  65 %و حوايل ،(PNUD)والتمنية  للبيئة املتحدة ال مم برانمج موارد ا 

 .2للبيئة  املتحدة ال مم

   ريو "بريو دي جانيئة والتمنية املعروف بقمة ال ر ، انعقد مؤمتر ال مم املتحدة للب 6221جوان  62-3يف الفرتة املمتدة من  6221ويف س نة

حيث وضع هذا املؤمتر ا سرتاتيجيات وتدابري حتد  ة التمنية املس تدامة،ابلربازبل" وهو أ ول مؤمتر عاملي يف هذا اجملال مت التصديق فيه رمسيا عىل فكر 

 التوصيات من مجموعة من يتكون واحمليل، الوطين املس تو  العاملي عىل معل لربانمج ال ساس ية القواعد املشاركة ادلول وضعت وقدالتأ لك البييئ، 

 213.القرن أ عامل جدول أ و  21ابل جندة يعرف ما ويه ة،املس تدام لتحقيق التمنية املس تقبلية التوهجات حول مبدءا (27 )

  قرار بروتوكول كيوتو، اذلي هيدف للحد من انبعاث الغازات ادلفيئة، وزايدة اس تخدام نظم الطاقة املتجددة، ومن  6222كام مت يف ديسمرب ا 

فريقيا، هبدف التأ كد من الالزتام ادلويل بتح مؤمتر القمة العاملي للتمنية املس تدامة يف" جوهارزبورغ " ب  1221جانب أ خر انعقد يف  قيق التمنية نوب ا 

 .16 التقدم يف تنفيذ جدول القرن املس تدامة، وذكل من خالل تقومي

 1 "بقمة أ يضا واملعروفة لل ر ، الثانية القمة عقدت 1997 س نة ويف"RIO+مقة يف املأ خوذة الالزتامات يف ، ومت التطرق ا ىل التقدم احلاصل 

 0 1992س نة انريوج دي ريو

 قرار مت الس نة نفس من ديسمرب ويف  الزتمت وقد املناخ، وتغري احلراري ماكحفة الاحتباس طريق يف هامة خطوة يعترب اذلي كيوتو، بروتوكول ا 

 يف الطاقة اس تخدام يف احلراري، والتحمك لالحتباس املسببة الغازية من الانبعااثت للحد الالزمة ال جراءات ابختاذ صناعية دوةل 38 خاله من

 40املتجددة الطاقات اس تخدام اخملتلفة، وزايدة الاقتصادية القطاعات

 يف املس تدامة للتمنية العاملي املؤمتر عقدمن 2002 سبمترب 04 ا ىل أ وت 26 من الفرتة خالل وابلتحديد ال ر  مقة انعقاد من س نوات عرش وبعد 

فريقيا، بنوب جوهارزبورغ مدينة  :خالل من املس تدامة التمنية ادلول بتحقيق الزتام نم للتأ كد هيدف ا 

 19920 س نة ال ر  مقة يف والصادر 21 القرن أ عامل جدول بنود تنفيذ يف احملرز التقدم تقيمي  

 لتحقيقها0 الالزمة واملالية املؤسس ية والرتتيبات اختاذها املطلوب ال جراءات اقرتاح  

 

 

                                                           
1 -Catherine Aubertin et Franck-Dominique Viven، Le Développement durable: enjeux politique، économique et 
sociaux، La documentation Française، France, 2006، p 30  

 2- شوقي مانع: مرجع سبق ذكره، ص04.
3 -Joël Ernult، Arvind Ashta، Cahiers du CEREN 21، Groupe ESC Dijon Bourgogne، France,2007، p5. 

  4- شوقي مانع: مرجع سبق ذكره، ص.05
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 قلميية الوطنية املس توايت ىلع الالزم املؤسيس البناء دمع س بل حتديد  1 .وادلولية وال 

  ال ملانية0 بون جوان مبدينة 2 ا ىل 1من  الفرتة خالل املتجددة، الطاقات حول عاملي مؤمتر أ ول عقد عرفت فقد 2004 س نة أ ما 

 الهدف واكن اندونيس يا"، " يف يلببا املناخية للتغريات ادلويل املؤمتر ، عقد2012ا ىل غاية  2007ديسمرب  14من  املمتدة الفرتة عرفت وقد 

 .ال ر  حرارة ارتفاع حول املؤمتر هذا يف النقاشات متحورت كيوتو، وقد برتوكول متديد ا ىل هتدف ملفاوضات طريق خارطة وضع مهنا

 تأ ثريات معاجلة فيةكي  عىل ركز واذلي املنايخ بكوبهناغن، للتغري املتحدة ال مم مؤمتر فعاليات انطلقت 2009 س نة ديسمرب من السابع ويف 

 النظيفة، التكنولوجيا اس تخدام عىل املناخ وخرباء العامل قادة اهيعام انصب الزمن، وقد فرتة من منذ ال رضية الكرة يف حيصل اذلي املنايخ التغيري

 .دوةل رئيس 20 من املؤمتر أ كرث حرض وقد

 ملاكحفة اخملصص الس نوي اللقاء للمشاركة يف املكس يكية اكركون مدينة يف دوةل 190 من أ كرث اجمتعت كوبهناغن، بعد مرور س نة من انعقاد مقة 

ضفاء جديدة انطالقة ل عطاء ،2010ديسمرب  10ا ىل نومفرب  30من متتد مفاوضات ل جراء وذكل املنايخ التغري  .2املعقدة العملية لهذه مصداقية وا 

  مث مؤمتر الرابط حول املناخ  2015مقة ال ر  بأ يب ضيب مث مؤمتر املناخ انعقدت  2012توالت احملطات الكرب  للتمنية املس تدامة ففي س نة

 دامئا يف الس نة اجلارية0

 (: التطور التارخيي للتمنية املس تدامة1شلك بياين رمق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Alain Jounot ; RSE et developpement durable,afnor, 2010 ;p9:بترصف ابلعيعاد عىل 

آليات التمنية املس تدامة منذ أ ن طرح مكفهوم حديث يف البداية ا ىل أ ن ا لشلك البياين املوحض أ عاله يلخص احملطات الكرب  لتبلور مفهوم وأ

 تبلور بعد عقد العديد من املؤمترات ادلولية وصار ساري املفعول عىل أ ر  الواقع0

                                                           
، 0،ج 7004أفريل  4-2، ورقة عمل صمن امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة  إشكالية التنمية املستدامة وأبعادهاعماري عمار :  -0

 04واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب ، جامعة فرحات عباس ،سطيف اجلزائر،ص منشورات خمرب الشراكة
  2 - شوقي مانع: مرجع سبق ذكره، ص 15

 احملطات التارخيية للتمنية املس تدامة

                            مؤمتر الرابط0    2016                               

مؤمتر املناخ0                                     2015  

 مقة ال ر  بأ يب ضيب0                            2012

 مؤمتر ماكحفة التغري املنايخ باكركون املكس يك0   2010                         

مم املنايخ التغري مؤمتر 1222       0        بكوبهناقن املنايخ للتغري املتحدة لل 

              0اندونييس – ببايل املناخية التغريات ملواهجة ادلويل املؤمتر  1222

       ال ملانية بون مبدينة املتجددة الطاقات حول عاملي مؤمتر  1222

 بوهارزبورغ املس تدامة للتمنية العاملي املؤمتر 2002

  ) لل ر  الثانية القمة  RIO+5) كيوتو بروتوكول 6222  

                  .بيكني يف املرأ ة حول الرابع ادلويل املؤمتر 6221

  0                                        كوبهناغن يف الاجيعاعية التمنية حول العاملية القمة 6221

                           قاهرةال يف والتمنية الساكن حول ادلويل املؤمتر التصحر، حماربة اتفاقية 6222

   0السويرسية فيينا يف ال نسان حقوق حول العاملي املؤمتر 6223

  0                                                                      جانريو دي بريو ال ر  مقة 1992

 " املشرتك مس تقبلنا" تقرير :والتمنية للبيئة العاملية اللجنة 6282

نشاء 1983   0والتمنية للبيئة العاملية اللجنة ا 

                                                     للبيئة املتحدة ال مم برانمج تقرير 6281

  املس تدامة التمنية مصطلح ظهور 6282

                                       س توكهومل ومؤمتر المنو، حدود تقرير :روما اندي 6221

نشاء 1968   0روما اندي ا 

                                                         البيئة محلاية العاملي الاحتاد تقرير 6216
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 :ااملطلب الثاين: مفهوم التمنية املس تدامة أ بعادها وأ هدافه

زا  ة الغمو  عن ماهية التمنية املس تدامة وكذا أ بعادها0حس نحاول من خالل هذا العنرص ا 

 الفرع ال ول: مفهوم التمنية املس تدامة:

 غياب يفليست  املشلكة الفكرية، فأ صبحت والانيعاءات الزمنية ابختالف الفرتات واختلفت ،املس تدامة ابلتمنية املتعلقة التعاريف تعددت

مناو  التعاريف  ونذكر مهنا ال  ي:  وتنوعها تعددها يف ا 

 خالل من حتدث أ ن ميكن واليت الطبيعية، للموارد اس تخداهما منظور والتواصل، من الاس مترار عىل القدرة ذات احلقيقية التمنية بأ هنا تعرف

 رفع ا ىل هيدف واذلي البييئ، الاجيعاعي ارال ط خالل من يتحقق أ ن ميكن اذلي التوازن، ذلكل ضابط مكحور البييئ التوازن تتخذ اسرتاتيجية

 10ال طار البييئ تاكمل عىل حتافظ اليت والاجيعاعية والثقافية والاقتصادية الس ياس ية النظم خالل من ال فراد معيشة

 بأ هنا "رضورة املس تدامة لتمنيةا ،6221دي جانريو عام  ريو يف عقد اذلي والتمنية للبيئة املتحدة ال مم مؤمتر يف تقرر اذلي الثالث املبدأ   عرف وقد

 واملس تقبل0" احلارض ل جيال والبيئية التمنوية احلاجات متساوي حنو عىل تتحقق حبيث التمنية، يف احلق ا جناز

 من يتجزأ   ل جزءا البيئة امحلاية متثل أ ن ييبغي املس تدامة التمنية تتحقق أ نه:" ليك ا ىل ريو دي جانريو مؤمتر أ قره اذلي الرابع املبدأ   أ شار كام

 والعرشين، احلادي املتحدة ال مم مؤمتر أ عامل جدول من تقررا ابعتبارهام جزءا الذلان وهذان املبدءان ،التفكري فاها مبعزل عهنا ميكن ول التمنية، معلية

دارة لس تخدام ابليس بة للغاية العميقة ادلللت بعض ينطواين عىل  والبيئة0 الايكولويج والنظام الطبيعية، املوارد وا 

هاما يف  دورا لعبت حيث الرنوجي، وزراء رئيسة Gro Harlem Brundtland فهيي الكرب  مالحمه وحدد هذا املفهوم رسد  اذلي أ ما

التعارف  لمسها يف أ ول حامال بعد فامي التقرير وأ صبح هذا ،1987عام والبيئة للتمنية العاملية اللجنة عن الصادر" املشرتك مس تقبلناترس ميه يف تقرير" 

 20الرمسية للتمنية املس تدامة

 حاجاهتا"، تلبية يف املقبةل ال جيال قدرة عىل املساومة دون احلارض حاجات تليب اليت التمنية تكل بأ هنا» املس تدامة التمنية بورتالند جلنة وتعرف

 احلارض حلاجات لالس تجابة البيئة قدرة عىل الاجيعاعي والتنظمي التكنولوجيا تفرضها اليت القيود وفكرة احلاجات، مفهوم مفهومني، عىل ويه حتتوي

 املس تدامة0 للتمنية املقدمة التعاريف أ فضل من التعريف ويعد هذا ،3واملس تقبل

ف طرا"اس هتالك الرشكة ملواردها مبا يؤدي ا ىل منو صايف احلقوق اجتاه لك ال   كام تعرف التمنية املس تدامة عىل مس تو  الرشكة أ و املؤسسة بأ هنا:

 "40ا ىل اس مترار الرشكة أ و املؤسسة خالل الفرتات احملاسبية القادمة ومبا يؤديذوي العالقة هبا، وحتقيق جحم مالمئ من التدفقات النقدية، 

 الفرع الثاين: أ بعاد التمنية املس تدامة:

 مرتابطة أ بعاد بثالثة تمنية فهيي الاجيعاعية، و ديةاجلوانب الاقتصا أ يضا تشمل بل فقط، البييئ اجلانب عىل تركز ل تمنية يه املس تدامة التمنية

 للتمنية ال بعاد الثالثة وتعرب املس تو ، بنفس مجيعها علاها الرتكزي جيب واليت البييئ، والبعد البعد الاجيعاعي الاقتصادي، البعد يف تمتثل ومتاكمةل

طارا شامال ملضموهنا  للتمنية الثالثة بعادال   الشلك املوايل يوحض الاختصاصات و املفهوم املتعدد طبيعة عن املس تدامة  5املس تدامة اليت تعترب ا 

 (: أ بعاد التمنية املس تدامة1شلك بياين رمق )

 
 source: Christian Brodhag, colloque INaisese, Le développement durable « international association of 

investors in social economy » Mullouse 23 mai 2002.page 11 

                                                           
 770،ص  2000، اإلدارة واستشارات دراسات ،مركزوالتنمية البيئة اقتصادايت، اخلطيب هنى--1
من امللتقى ضورقة عمل  املتاحة، للموارد االستخدامية والكفاءة املستدامة التنمية حول الدويل العلمي املؤمتر ،میھاملفا إشكالية يف اقتصادية مقاربة :املستدامة التنميةبوعشة،  مبارك -2

 .97.صراجلزائ عباس، سطيفجامعة فرحات  ،0، ج7004أفريل  4-2الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة 
 .95ص اإلسكندرية: ،7007والتوزيع، للنشر الوفاء دار ،املعاصرة هناوامتدادا التنموي الفكر مرجعيات يونس، فيصل رةھالز عبد  -3

   4- عبد السالم مصطفى: البيئة والرتبية البيئية والتنمية املستدامة، دار الفكر العريب، القاهرة،7000،ص004. 
، ورقة عمل ضمن امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسها اإلطاروآخرون:  يةحرفوش سهام، بوابية ذهب -5

، منشورات خمرب الشراكة 0ج ،7004أفريل  4-2للموارد املتاحة ورقة عمل صمن امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة  االستخدامية
 . 004يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، جامعة فرحات عباس، سطيف اجلزائرص واالستثمار
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ق حبامية البيئة مبختلف وتتجسد يف البعد البييئ ولك ما يتعل ومتفاعةل،أ بعاد أ ساس ية متاكمةل  ثالثةاملس تدامة لتمنية ل يتضح من اخملطط التايل أ ن 

ت ادلخل القويم وارتفاع معدل مكوانهتا ومواردها الطبيعية واملش يدة، والبعد الاقتصادي واذلي خيص لك ما يتعلق بتحقيق المنو الاقتصادي

بني اكفة طبقات وفئات  الاجيعاعية واملساواةوالتمنية الاقتصادية وارتفاع مؤرشاهتا، وأ خريا البعد الاجيعاعي ويتضمن لك ما يتعلق بتحقيق العداةل 

 0العمل الالئق املسكن، ال من، العداةل، الصحة،اجملمتع يف لك من 

ذن ميكن التعبري عن أ بعاد ال    التالية:تمنية املس تدامة ابملعادةل ا 

 منو اقتصادي + حامية البيئة +عداةل اجيعاعية = تمنية مس تدامة

البعد البييئ يف التمنية املس تدامة البعد ال سا ي، نظرا ل مهيته امللحة يف ضامن بيئة سلمية وأ منة لل جيال القادمة، مفع بداية  يعترب :البييئ البعد *

ذلا طرح    املس تدامة مبارشة، ارتبطت ابلبيئة اليت تعرضت ل خطار التدمري اذلي أ حدث تدهورا يف سالمة النظام البييئاحلديث عن التمنية 

لقادمة، اهذا البعد ل مهيته يف احلفاظ عىل املوارد الطبيعية، والاس تخدام ال مثل لها، عىل أ ساس مس تدمي للحفاظ عىل بيئة سلمية وأ منة لل جيال 

نتاجية البيولوجية، القدرة عىل 1البييئ حول مجموعة من العنارص اليت تمتثل يف: ويمتحور البعد يكولوجية، الطاقة، التنوع البيولويج، ال  "النظم ال 

 الاس تغالل املفرط ال وزون، طبقة اختالل )الاحتباس احلراري، املناخ حرارة درجة ارتفاع ظاهرة يف البيئية الاهيعامات أ مه وتمتثل التكيف،

 الهواء0 بتلوث املتعلقة املشالك من والعديد الطبيعية واردللم

ذ البيئة، عىل لالقتصاد واملس تقبلية الراهنة الانعاكسات حول املس تدامة للتمنية الاقتصادي البعد يمتحور :الاقتصادي البعد *  مسأ ةل يطرح ا 

التمنية  تطوير عىل املس تدمية التمنية تعمل الاقتصادي للبعد ووفقا الطبيعية، املوارد توظيف جمال يف الصناعية التقنيات وحتسني ومتويل اختيار

 21النباتية0 الطبيعية، وكذا البرشية، للحياة والقاعدة ال ساس يه البيئة ابعتبار البعيد، املد  عىل البيئية التوازانت ابحلس بان ال خذ مع الاقتصادية

عادة  ا وة  لنظر يف اكفة مراحل اليشاط الاقتصادي بدءا من مرحةل توزيع واس تخدام مصادر الرث يس تدعي البعد الاقتصادي  للتمنية املس تدامة ا 

 توزيعا يراعي حقوق ال جيال املس تقبلية،  ا ىل مرحةل الاستامثر  اذلي خيضع لقواعد الاس تدامة ومدخالته ال ساس ية والتكنولوجية والفنية

يقاف تبديد املوارد الطبيعية، المنو املوارد من الفردي الاس هتالك حصة"اديالاقتص البعد حمور ال تية العنارص ومتثل والاقتصادية،  الطبيعية،ا 

ش باع رأ س كفاءة املس تدام؛ الاقتصادي  هذين بني توفق املس تدامة التمنية أ ن ا ىل ال شارة وجتدر الاقتصادية"، العداةل ال ساس ية؛ احلاجات املال؛ا 

 هجة من الطبيعة عىل البرشية ال فعال نتاجئ تقدير ورضورة هجة من هذا الطبيعة، عىل احملافظة برضورة الاعتبار بعني ابل خذ وذكل البعدين،

 .أ خر 

ذ الضيق، ابملعىن ال نساين البعد ميثل وهو خاص، بشلك البعد املس تدامة هبذا التمنية تمتزي :الاجيعاعي البعد *  لاللتحام وس يةل المنو من جيعل ا 

ذ .ال جيال بني نصافال   اختيار ورضورة الاجيعاعي،  القيام – والعدل ال نصاف معلية ورضورة ملهمة النظر – الراهنة ال جيال عىل يتوجب ا 

 اذلي الاجيعاعي ابلبعد كبري بشلك يرتبط والاقتصادي البييئ البعد من الك فا ن وهكذا القادمة، ال جيال ورغبات لرغباهتا وفقا المنو ابختيارات

 .3الفرد أ و ال نسان ميثهل

 البعد التكنولويج للتمنية املس تدامة: *

المنو والتمنية  القامئني عىل اس تزناف املوارد الطبيعية، واس تخدامات  التقنيات  ترجع أ س باب املشلكة البيئية يف كثري من ال حيان ا ىل منط

ضافة ا ىل اعتبار  املوارد الطبيعية ملكية  عامة ، وحت ارجية  دون أ ن تظهر  يف مل اجملمتع للتاكليف  البيئية  اخلوال ساليب  امللوثة والضارة ابلبيئة، ا 

ية ل ج حساابت  املؤسسات، أ و احلساابت  اللكية  لالقتصاد الوطين ، كام أ ن السعي  لبلوغ املاكسب التمنوية  سواء التقنية مهنا، أ و التكنولو 

 0ا ىل تكنولوجيا  يف اقتصاد يعرف ابلقتصاد املعريفيتحقق ا ىل ابلهيعام البالغ  ابلبحث العلمي، وحتويل املعرفة العلمية  

 البعد الس يا ي للتمنية املس تدامة: *

دارة احلياة الس ياس ية وفق مبادئ الشفافية  يؤدي البعد  الس يا ي ا ىل حتقيق التمنية املس تدامة  من خالل جتس يد مبادئ  احلمك الراشد، وا 

 التمنية املس تدامة  مرشوعا  للسالم، ابعتبارها قاعدة  احلوار  بني ادلول، حيث ير   العديد واملشاركة يف اختاذ القرار وكبح الفساد، حيث تعد

ول الفقرية من املفكرين أ ن اس تدامة  التمنية الفعلية تمكن يف التقس مي ادلويل للرثوة،  وهو ما يفر  متطلبات بيئية خمتلفة  وغري متساوية بني ادل

عادة توزيع الرثوة يف العامل بأ جياه املتالحقةوالغنية، فالعوامل الاقتصادية  و   0الس ياس ية  من شأ هنا أ ن تسامه  يف ا 

 

                                                           
 .00،ص عمان7002،،0،دار صفاء ،ط- التنمية املستدمية،فلسفاهتا أساليب ختطيطها وأدوات قياسهاعثمان حممد أبو غنيم ، ماجدة أبو زنط :  -1
 .002ص ذكره،بوابية ذهبية.مرجع سبق  سهام، حرفوش- 7
 .07، صاملرجع، نفس ماجدة أمحد أبو زنط ،حممد غنيم عثمان-0
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 الفرع الثالث: أ هداف التمنية املس تدامة:

آلياهتا وحمتواها ا ىل حتقيق مجموعة من ال هداف تمتثل فامي ييل   :1تسعي التمنية املس تدامة من خالل أ

 :نوعية حياة أ فصل للساكن حتقيق -أ  

 تمنية املس تدامة من خالل معليات التخطيط وتنفيذ الس ياسات التمنوية لتحسني نوعية حياة الساكن يف اجملمتع اقتصاداي واجيعاعيا ونفس ياحتاول ال 

 0دميقراطيو وروحيا، عن طريق الرتكزي عىل اجلوانب النوعية للمنو، ل عىل اجلوانب المكية للمنو، وتكون هذه التمنية بشلك عادل ومقبول 

 :البيئة الطبيعية حرتاما -ب

هنااالتمنية املس تدامة تركز عىل العالقة بني نشاطات الساكن والبيئة، وتتعامل مع النظم البيئية وحمتواها عىل أ ساس أ هنا حياة  ببساطة  ل نسان، ا 

 املبيية0تمنية تس توعب العالقة احلساسة بني البيئة الطبيعية والبيئة 

 القامئة:لبيئية تعزيز وعي الساكن ابملشالكت ا -ج

جياد حلول  وحهثم عىل جتاهها،من خالل تمنية ا حساسهم ابملسؤولية   وتنفيذ ومتابعةعداد ا   مشاركهتم يفمن خالل  مناس بة لهااملشاركة الفاعةل يف ا 

 0املس تدامةوتقيمي برامج ومشاريع التمنية 

 للموارد:اس تغالل واس تخدام عقالين  حتقيق -د

 ذلكل حتول دون اس تزنافها أ و تدمريها  حمدودة،مع املوارد الطبيعية عىل أ هنا موارد  تتعامل التمنية املس تدامة

 اجملمتع:التكنولوجيا احلديثة بأ هداف  ربط -ه

 منوي،الت ال حتاول التمنية املس تدامة توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أ هداف اجملمتع، من خالل توعية الساكن بأ مهية التقنيات اخملتلفة يف اجمل

 اجملمتع0وكيفية اس تخداهما يف حتسني نوعية حياة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      :ا حداث تغيري مس متر ومناسب يف حاجات وأ ولوايت اجملمتع -و 

ماكنياته وتسمح بتحقيق التوازن اذلي بواسطته ميكن تفعيل التمنية الاقتصادية ، والس يطرة عىل مجيع املشالكت البيئية  وضع و وبطريقة تالمئ ا 

 احللول املناس بة لها 0  

 املس تدامة:  التمنية املطلب الثالث: مؤرشات

ياس ونظرا لتعدد هذه ال بعاد  فقد مت وضع وتطوير طرق مكية يف حماوةل ق  كام س بق ذكره  فا ن التمنية املس تدامة يه معلية متعددة ال بعاد،

جناز وتطبيق معلية التمنية املس تدامة يف ادلول، ونظرا لتعدد أ بعاد وجوانب التمنية املس تدامة ، فقد تعددت مؤرشات قياس التمنية ملس تدامة،  ا مد  ا 

ة، تطور مفهوم التمنية، حيث تعددت مؤرشات التمنية املس تدامة ا ىل البيئية، الاقتصاديذلا تطور مفهوم مؤرشات التمنية املس تدامة متاما مثل 

عداد مؤرشات جيدة للتمنية املس تدامة ،م  عوالاجيعاعية، واملؤسس ية، سوف حناول يف هذا العنرص حتديد مؤرشات التمنية املس تدامة ومعايري ا 

 ال طار0الرتكزي عىل أ مه املؤرشات اليت ميكن قياسها يف هذا 

 :2 املس تدامة التمنية ملؤرشات املتحدة ال مم : هجود برانمجالفرع ال ول

 الفعلية املتابعة لضامن1992 ديسمرب يف أ نشئت اليت املتحدة، لل مم والاجيعاعية الاقتصادية الشؤون ل دارة املس تدامة جلنة التمنية وافقت     

 يغطي هذا الربانمج اجلوانب 1995 عام الثالثة دورهتا يف التمنية املس تدامة مؤرشات بشأ ن معل مجبران عىل والتمنية، للبيئة املتحدة ال مم ملؤمتر

 .املس تدامة للتمنية واملؤسس ية والبيئية، والاقتصادية، الاجيعاعية،

 تعزيز ا ىل ضافةهذا الربانمج، ا   بلورة يف معينة، مؤرشات عن مسؤوةل كواكلت متدخةل أ ساس ية وجامعات حكومية أ سهمت منظامت وقد

بالء اخلصوص عىل وجه البدلان املتقدمة طلب من فقد املس تدامة، ابلتمنية املتعلقة البياانت بمع اخلاصة احلالية ال نشطة  مليادين خاص اهيعام ا 

والش باب،  ليساء،ا مثل اخلاصة اجملموعات وكذكل املوارد عىل احلصول وحق والصحة، والفقر، املدن، وختطيط ادلميوغرافية، العوامل مثل

 .البيئة ومشلكة امليادين هذه بني القامئة والعالقة املعاقني، وال طفال

ن  املس تدامة للتمنية مبؤرشات قامئة ا ىل2001 عام حدود التوصل يف ابخلصوص يه املس تدامة للتمنية املتحدة ال مم جلنة معل برانمج من الغاية ا 

 حنو عىل ومتناسقة خمتلفة تمنوية مس توايت ذات بدلان يف واس تخداهما قياسها ميكن حبيث الاكفية ابملرونة وتتسم الوطين، املس تو  عىل مكيفة

 

                                                           
 . 00-75ص ذكره، صأمحد أبو زنط: مرجع سبق  غنيم، ماجدةعثمان حممد  -1
 09.00، على الساعة 7000-7-09 بتاريخ:مت اإلطالع على املوقع اإللكرتوين -2 

www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc 



منية املس تدامةالتسويق والاس هتالك يف ا طار الت  :الفصل ال ول  

 
9 

 

جراء من ميكن  مكونة قامئة عىل العمل برانمج الوطين، وحيتوي املس تو  عىل القرار صانعي ترصف حتت املؤرشات هذه ووضع املقارانت، ا 

 0"ال زرق الكتاب " ابمس تعرف وثيقة يف 1966 عام وت منشهر أ   يف نرشت املس تدامة للتمنية مؤرًشا 134 من

طار طبقًا ومنظمة واملؤسس ية، والبيئية، والاجيعاعية، الاقتصادية، يه كبرية فئات أ ربع يف جممتعة املؤرشات هذه  مؤرش ولك الالكس ييك، لال 

  وقد املتحدة، ال مم منظمة طرف من املؤرش اختبار ريومعاي احلساب، التعريف،ومناجه تبني مفصةل مهنجية بطاقة يف مبني املؤرشات هذه من

 مجيع من البدلان بعض من طلب و وغاايهتا، وأ هدافها الوطنية، أ ولوايهتا مع تتوافق اليت تكل املؤرشات هذه بني من البدلان أ ن ختتار من طلب

 أ وضاعها عىل انطباقها حتليل قصد املس تدامة، للتمنية املتحدة ال مم جلنة بلورهتا املس تدامة، اليت للتمنية 134 ال املؤرشات ختترب أ ن العامل أ قالمي

ماكنية ترقميها  .وا 

عداد الفرع الثاين: معايري  :  1للتمنية املس تدامة جيدة مؤرشات ا 

 هناك مجموعة من املعايري يمت مراعاهتا عند حتضري مؤرشات التمنية املس تدامة ويه ممتثةل يف ال  ي:

 ب:من النوايح العامة جي

 ال جيال مر عىل طويةل ال مد البيئية أ و الاجيعاعية أ و الاقتصادية اجملمتع لصحة وجوهراي أ ساس يا شيئا تعكس أ ن. 

 وتقبلها0 فهمها اجملمتع يس تطيع ببساطة أ ي حتقيقها وميكن واحضة تكون أ ن 

 هبا التيبؤ وميكن للقياس قابةل أ ن تكون. 

 متاحة حدية قمي ذات تكون أ ن 

عداد يف املس تخدمة ال ساليب حتديد ييبغي اصة:اخل النوايحومن   وان وعلميا اجيعاعيا مقبوةل تكون وان بدقة توظيفها يمت وان بوضوح مؤرش أ ي ا 

عادة السهل من يكون نتاهجا ا   .ا 

ذا منوذجية اجتاهات ا ىل يشري املؤرش أ ن مبعىن :للزمن احلساس ية رابهحا ميتعظ ا ىل هتدف مؤسسة اخلاصة وامليشاة .عام لك اس تخدم ا   سوق يف ا 

 .القواننيو  النظم به تسمح ما حدود يف اكن وان تنافس ية

 املس تدامة:الفرع الثالث: أ مه مؤرشات التمنية 

 املس تدامة،لتمنية حيث تمتحور مؤرشات قياس ا خمتلفة،لقياس التمنية املس تدامة اعمتد الاقتصاديون عىل عدة مؤرشات ابلعيعاد عىل معايري 

ية حيث س  وكذكل مؤرشات مؤس  وبيئية،تنقسم ا ىل مؤرشات اقتصادية واجيعاعية  واليت 16رئيس ية اليت تضمنهتا توصيات ال جندة حول القضااي ال

 :س نتناول يف هذا العنرص، خمتلف املؤرشات جممتعة ولعل أ مهها يمتثل فامي ييل

ن مل نقل ابلتمنية، ووضعوا حول ذكل النظرايت اليتاهمت الاقتصاديون يف مرحةل مبكرة ابلمنو الاقتص أ ول: املؤرشات الاقتصادية:  ركزت ادي ا 

نتاج وبيئته واليت تمتثل فامي ييل: ليه عرضا وطلبا أ و عىل عالقات ال  نتاج ومكه، أ و عىل جوانب النظر ا   عىل عوامل ال 

متوسط  دل   من خالل التعرف عىل معدليصنف هذا املؤرش خصائص اجلهاز الاقتصادي للب * بيية الاقتصاد القويم وال داء الاقتصادي: حيث

ضافة  ىل نسب ا  الفرد من الكتةل ال جاملية لدلخل، أ و يف شلك نسب خمتلفة من الناجت القويم ال جاميل، مكعدل التصدير أ و الاس ترياد أ و ادليون، ا 

نتاج احمللية، واليت ت  ات يف الناجت ال جاميل وتوس يع سامه يف رفع حصة الاستامثر القمي املضافة يف الصناعات التحويلية، واليت من شأ هنا تعزيز كفاءة ال 

 قاعدة الصادرات من السلع واخلدمات0

أ مناط ويه قضية رئيس ية يف التمنية املس تدامة، حيث يمتزي العامل بس يادة الزناعات الاس هتالكية يف دول الشامل، و تغيري أ مناط ال نتاج والاس هتالك:  *

نتاج غري املس تدامة اليت تس   تزنف املوارد الطبيعية، سواء يف دول الشامل أ و اجلنوب، فال بد من تغيري هذه ال مناط هبدف احملافظة عىل تكل ال 

اتحهتا مجليع ساكن املعمورة بشلك متساوي، وضامن بقاهئا لل جيال املس تقبلية  .2املوارد، وا 

 مة العنارص التالية:تشمل املؤرشات الاجيعاعية للتمنية املس تدااثنيا: املؤرشات الاجيعاعية: 

ذ تعكس بدرجة كبرية نوعية احلياة واملشاركة العامة، واحلصول  املساواة الاجيعاعية: * تعترب املساواة أ حد أ مه القضااي الاجيعاعية يف التمنية املس تدامة، ا 

الصحية  ص احلصول عىل العمل واخلدماتعىل فرص احلياة، وترتبط املساواة مع درجة العداةل والشمولية يف توزيع املوارد الاقتصادية، وفر 

 والتعلميية، وماكحفة الفقر وتوزيع ادلخل، والتنوع الاجيعاعي والثقايف، وعداةل الفرص ما بني ال جيال0

                                                           
 042-044صذكره، سبق  عشاهنی، مرجهباء  ةموستيش، ترمجدوجالس -1

77-زواوية أحالم: دور اقتصادايت الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة يف الدول املغاربية،مكتبة الوفاء القانونية،ط0،  ،مصر ، اإلسكندرية. 7000، 

  .744ص
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ساواة وييبغي ال شارة ا ىل أ ن املساواة الاجيعاعية من أ صعب قضااي التمنية املس تدامة يف التحقيق وقد مت اختيار مؤرشين رئيس يني لقياس امل  

 الاجيعاعية وهام:

 ويقاس عن طريق نس بة الساكن اذلين يعيشون حتت خط الفقر، ونس بة العاطلني عن العمل من الساكن يف سن العمل0 الفقر: *

 وميكن قياسها من خالل حساب مقارنة معدل اجر املرأ ة مقارنة مبعدل اجر الرجل0 :املساواة يف النوع الاجيعاعي *

ىل ماكحفة الفقر مضن هذين املؤرشين، حيث يعترب الفقر أ حد مؤرشات القصور يف التمنية البرشية، ويف تلب  فالجتاهات العاملية ية احلالية تسعى ا 

اد عاحلاجات ال ساس ية واملؤرشان ال برز يف قياس الفقر، هام مؤرش عدد الفقراء نس بة ا ىل عدد الساكن، ومؤرش جفوة الفقر اذلي يقيس مد  ابت

 الفقر املعمتد: الفقراء عن خط

وضعه برانمج ال مم املتحدة ال منايئ مقارنة بفقر ادلخل، فباليس بة لدلول النامية يرتكب هذا املؤرش من ثالث أ بعاد، ويه  مؤرش الفقر البرشي: -6

"، ويقاسان  قتصاديةالا توفر الوسائل»املعرفة وال مية"، " وتقاس بيس بة مئوية من الناس اذلين مل يبلغوا سن ال ربعني،"  حياة طويةل وحصية"

ن من وزن وبيس بة مئوية من الناس اذلين ل ميكهنم الانتفاع ابخلدمات التعلميية والصحية واملياه الرشوب، ونس بة ال طفال دون اخلامسة اذلين يعان

 انقص بدرجة معتدةل أ و شديدة0

 ن اذلين يعيشون دون خط الفقر الوطين0: ويعرب عن اليس بة املئوية للساكالساكن اذلين يعيشون حتت خط الفقر الوطين -1

وهو نس بة ال شخاص العاطلني عن العمل ا ىل مجموع القو  العامةل، ويبني املؤرش مجيع أ فراد القوة العامةل الغري موظفني، أ و  معدل البطاةل: -3

 العاملني بصفة مس تقةل كيس بة من القوة العامةل0

نفاق ال جاميل ويعترب معامل جيين ال كرث ش يوعا يف قياس عد: يقاس مؤرش التوزيع حبصة الفرد ممؤرشات التوزيع -2 اةل ن ادلخل ال جاميل، أ و ال 

 .1توزيع ادلخل القويم

هناك ارتباط وثيق بني الصحة والتمنية املس تدامة فاحلصول عىل مياه نظيفة وغذاء حصي ورعاية حصية دقيقة من أ مه مبادئ  :مؤرش الصحة العامة *

ؤدي ا ىل تدهور ال وضاع ، لك ذكل ي»لعكس فا ن "الفقر وتزايد الهتميش الساكين، وتلويث البيئة احمليطة، وغالء املعيشة التمنية املس تدامة، واب

 الصحية، وابلتايل الفشل يف حتقيق التمنية املس تدامة0

 :أ ما املؤرشات الرئيس ية للصحة فهيي

 وتقاس ابحلالت الصحية دل  ال طفال0 :حاةل التغذية 

 س مبعدل وفيات ال طفال حتت مخس س نوات والعمر املتوقع عند الولدةوتقا :الوفاة. 

 يقاس بيس بة الساكن اذلين حيصلون عىل مياه الرشب الصحية ومربوطني مبرافق تنقية املياه :ال حصاح.  

  2  ال طفال0 عدية دلونس بة التطعمي عند ال مرا  امل الصحية،تقاس بيس بة الساكن القادرين عىل الوصول للمرافق  :الصحيةالرعاية 

 :متع ويمتجم يعد من املطالب ال ساس ية للتمنية املس تدامة، ل رتباط مس توايت التعلمي مع التقدم الاجيعاعي والاقتصادي املتحقق يف أ ي  التعلمي 

 التالية:يف حتقيق تعممي التعلمي الابتدايئ ويمت قياسه ابملؤرشات  التعلمي،حتقيق مؤرش 

 الابتدايئ0التعلمي صايف نس بة القيد يف  -

 س نة0 12ا ىل  11معدل ال ملام يف القراءة والكتابة دل  الساكن اذلين ترتاوح أ عامرمه من  -

 املسلمني0مليون نسمة من  6222مليون نسمة مهنم  1222حدود  6221فقد بلغ عدد ال ميني يف عام  -

غ عدد ال فراد اذلين ويبل للسكن،طط لستيعاب احلاجات املزتايدة يمتثل يف رضورة توافر السكن الالئق للمواطنني، وواضعي اخل السكن: *

 10ال متار املربعة املبيية  الفرد منالسكن مبؤرش حصة  نسمة ويقاسمليون  122 ، حدود6221يعيشون يف أ كواخ أ و بيوت غري لئقة يف عام 

س نة  قريرا منذت مس تو  رفاهية الشعوب يف العامل، حيث تصدر ه ويشري ا ىل املتحدة،وهو مؤرش ابتكرته هيئة ال مم  :مؤرش التمنية البرشية *

 "ولها املتوقع للفرد  والتحصيل العلمي ،مقاسا بتوليفة  من معرفة القراءة  والكتابة  بني البالغني متوسط العمر، ويتعلق هذا املؤرش بقياس 6222

 صيب  ي والعايل  معا " ولها وزن مرحج  قدره الثلث"،  ومس تو  املعيشة  مقاسا بن وزن ثلثان"، ونس بة القيد ال جاملية  يف التعلمي ال ويل والثانو 

 

                                                           
  .720حالم: مرجع سبق ذكره، صأزواوية  - 1

كفاءة دراسة حالة : جتارب بعض الدول العربية. ورقة عمل يف امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة وال – إدارة الطلب على املياه كمدخل لتحقيق التنمية املستدامةانصر رحال : 2-
 .075، 074.ص ص7004/أفريل/2/4.جامعة فرحات عباس سطيف 0تاحة.جاإلستخدامية للموارد امل

 .000حرفوش سهام وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص -3
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من  صو  اثبتتان للكققمية دنيا وقمية  ادلليل حددتالفرد من الناجت ال جاميل احمليل احلقيقي،"ابدلولر حسب ما تعادل القوة الرشائية"، ولبناء 

 20هذه املؤرشات لك عىل حد  

والاس تغالل  خاصة ضد ال طفال واملرأ ة وجرامئ اخملذرات اجلرمية،الاجيعاعي وحامية املواطنني من  املس تدامة ابل منل من يف التمنية يتعلق ا :ال من *

دارة  نسمة،أ لف  622اجلييس، ويمت قياس ال من الاجيعاعي من خالل عدد اجلرامئ املرتكبة للك  أ منية ويتطلب وجود ال من الاجيعاعي وجود ا 

 30و بنفس الوقت ل تثري القلق الاجيعاعي أ و متارس سلطهتا يف ال ساءة ا ىل ال فراد وحترتم حقوق ال نسان  اجلرمية،واطنني من امل حتمي

 البيئية: املؤرشاتاثنيا: 

قياس الاس تدامة  ديمت من خالل هذه املؤرشات قياس مد  تأ ثري المنو ال قتصاد  عىل املوارد الطبيعية، وعىل البيئة وعىل لك جوارهبا، ويعمت

جنازه لصاحل "ESIالبيئية عىل مؤرش أ سا ي  يسمى مبؤرش الاس تدامة البيئية " ىل " 621، اذلي مت ا  مؤرش"،  12دوةل، واذلي يستند بدوره ا 

 عتبارمؤرش"، ويأ خذ مؤرش الاس تدامة البيئية بعني الا 18مؤرشات فرعية، حبيث يكون مجموع املؤرشات الفرعية " 8-1لك مهنا حيتوي من 

جناز التمنية البيئية املس تدامة، يرتكز عىل ذ أ ن ا  هذه ادلول  ها متتلكم ال جنازات البيئية لدلول والبيية املؤسساتية ، ابل ضافة ا ىل القدرة الاقتصادية، ا 

 4من قدرات اقتصادية  تتيح لها حتقيق هذه التمنية ،وهناك مخس مكوانت رئيس ية لالس تدامة البيئية ويه :

 ىلحص ادلوةل ذات اس تدامة بيئية ابملد  اذلي تمتكن فيه من احلفاظ عىل أ نظمهتا الطبيعية يف مس توايت  تعترب البيئية: ال نظمة املد   ية وا 

 اذلي تكون فيه هذه املس توايت تتجه حنو التحسن ل التدهور0

   ىل درجة عدم  ليةل،ق غوطات البرشية عىل البيئة تكون ادلوةل ذات اس تدامة بيئية ابملد  اذلي تكون فيه الض :البيئيةتقليل الضغوطات ا 

 وجود تأ ثريات بيئية كبرية عىل ال نظمة الطبيعية0

   تكون ادلوةل ذات اس تدامة بيئية ابملد  اذلي تكون فيه أ نظمهتا الاجيعاعية وساكهنا غري معرضني بشلك مبارش  ال نسانية:تقليل الهشاشة

 البيئية، لكام اكن النظام أ كرث اس تدامة0 اجملمتع للتأ ثريات للتدهور البييئ، ولكام تراجع مس تو  تعر 

   نشاء أ نظمة مؤسساتية واجيعاعية قادرة  واملؤسساتية:القدرة الاجيعاعية تكون ادلوةل ذات اس تدامة بيئية ابملد  اذلي تكون فيه قادرة عىل ا 

 البيئية0عىل الاس تجابة للتحدايت 

  ية دامة بيئية ابملد  اذلي تكون فيه متعاونة دوليا يف حتقيق ال هداف املشرتكة يف حامية البيئة العامل ادلوةل ذات اس ت ادلولية: تكونالقيادة

 للحدود0وختفيض التأ ثريات البيئية العابرة 

 1:ييلوتشمل املؤرشات البيئية عىل ما 

  اجلوي0الغالف 

 0ال رايض 

  الساحلية0البحار واحمليطات واملناطق 

  يوي0احل املياه العذبة التنوع 

 املؤسس ية:املؤرشات  رابعا:

يف هذا اجملال القوانني  املؤرشات البيئية، وتتضمنتطبيق وتطوير ال دارة  املؤسسا ي يفعبارة عن معطيات رمقية تصف مد  تطور اجلانب 

 ييل:أ مه املؤرشات املؤسس ية فامي  املس تدامة وتمتثلحتمك التمنية  املؤسس ية اليتوالترشيعات وال طر 

  عىل بروتوكول  بيئة اكلتصديقابل  ادلولية اخلاصةيمت من خاله معرفة عدد ادلول اليت صادقت عىل التفاقيات  املربمة:التفاقيات ادلولية تنفيذ

 البيولويج0والتفاقيات املتعلقة ابملناخ والتنوع  كيوتو،

  ويمت  املس تدامة،ية خيدم التمن  ال حباث فاميتغالل هذه واس   البحث والتطويريمت من خاله معرفة مد  اتفاق ادلول عىل  :والتطويرالبحث

نفاق عىل البحث والتطوير من الناجت احمليل   ال جاميل0قياسها من خالل معرفة نس بة ال 

 

                                                           
 .   720صسبق ذكره،  زواوية أحالم: مرجع -0
 .700ص، 7000، اهلامشية، عماناألردنية اململكة  والتوزيع،، األهلية للنشر 0ط ،املستدامةالتنمية  العوملة علىخماطر  العامل ليس للبيع وردم:ابتر حممد علي  - 7

 0- حرفوش سهام، صحراوي إميان: مرجع سبق ذكره، ص000.
 .4-0ص املرجع،نفس  وردم:ابتر حممد علي  - 0
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  و، التليفون،الرادييعرب عن مد  اس تخدام ال فراد للتقنيات العلمية ويمت قياسها من خالل " عدد مس تخديم  اذليالتقين: الاس تخدام 

 "2الانرتنيت0و

آليات تطبيق التمنية املس تدامة يف   املؤسسة:املطلب الرابع: أ

 هناك مجموعة من الآليات اليت تطبقها املؤسسات املتبيية ملهنج التمنية املس تدامة وفامي ييل عر  ل مهها:

 املس تدامة:القياس ية املتعلقة ابلتمنية  واملواصفات الفرع ال ول: املعايري

دارة كيفية يشمل موحد معيار عةالسا حلد يوجد ل  شهادات عىل احلصول خاللها ميكن من قياس ية مواصفات توجد ل كام املس تدامة، التمنية ا 

 املس تدامة0 التمنية رهاانت من أ جزاء ا ل يشمل ل موجود هو مفا املس تدامة،خمصصة للتمنية 

 : املعايري هذه أ مه *

يزواملواصفة  -  د نظام تصف : اليت 14001ا  ثبات و تأ كيد ميكن خاله من اذلي و البيئة، ارةا   منصوص هو ما وفق متارس نشاطها املؤسسة أ ن ا 

 علاها0 حتافظ و البيئة حترتم انهأ   ، و قانوان عليه

 "ISO 9001: "2000اجلودة ا دارة نظام - 

 ، وتديراتهمعليا تنظم أ ن املؤسسة لهاخال من تس تطيع عال، مس تو  جودة ذات حتقيق سبيل يف ال دارة أ سلوب حتسني ا ىل هيدف نظام هو

 .ابه تقوم اليت ال نشطة اكفة يف اقتصادي بشلك اجلودة وحتس هنا حتقق يك مواردها

 -OHSAS 18001:2007 املهنية والسالمة الصحة نظام -

دارة نظام وهو  املطبقة اجلهات لمتكني املهنية، المةوالس الصحة ل دارة نظام أ ي يف توافرها جيب اليت املتطلبات املهنية حيدد والسالمة الصحة ا 

 .وحتسني أ داهئا املهنية والسالمة ابلصحة املتصةل اخملاطر يف التحمك من النظام لهذا

 1املسؤول اجيعاعيا0 ال دارة نظام يصف اذلي و الاجيعاعي اجلانب ختص اليت و : SA 8000 القياس ية املواصفات -

يزو -   للمؤسسات الاجيعاعية املسؤولية حول بليةاملس تق  القياس ية املواصفة 26000: ا 

يزو منظمة مبادرة تقوم يه و   من ، و "الاجيعاعية حول املسؤولية التوجيه و ال رشاد توفري" هو وراهئا من الهدف وتطويرها،  و بوضعها ال 

 2.  2008س نة من ديسمرب شهر رمسي بشلك املوصفة هذه ا صدار أ ن يمت املرتقب

ات اليت حتقق وجتدر ال شارة ا ىل أ ن املواصف املس تدامة،هذه املعايري يتضح لنا أ هنا جتسد أ جزاء حمددة فقط من التمنية  من خالل تصنيف أ بعاد

يزو   ، 2226البعد الاقتصادي للتمنية املس تدامة تتجسد يف مواصفة ال 

يزو   اليت تتعلق الصحة  OHSAS 68226املواصفة  ، فهيي تتعلق ابلبعد البييئ للتمنية املس تدامة، يف حني جتسد62226أ ما مواصفة ال 

ق التمنية يوالسالمة املهنية البعد الاجيعاعي للتمنية املس تدامة وفامي ييل سوف نقدم عر  خمترص لهذه املعايري ك مه املعايري اليت تسامه يف حتق 

 الاقتصادية0س تدامة يف املؤسسات امل 

 :14001 يزوال   وسلسةل البيئة ا دارة الفرع الثاين: نظم

يزو  يزو  62226تعترب املواصفة ا  ، حيث بلغ عدد املؤسسات يف العامل ح  عام 62222من أ مه املواصفات وأ كرثها ش يوعا مضن مجموعة ال 

، وتش متل هذه املواصفة القياس ية عىل املكوانت ال ساس ية %28دوةل معظمها مؤسسات أ وروبية بيس بة  28مؤسسة، يف  11822حوايل 1222

دارة أ نشطهتا من خالللنظام ال دار  دخال البعد البييئ يف أ ساليب ا   ة البيئية داخل املؤسسة، ويبدأ  هذا النظام من الزتام ال دارة العليا للمؤسسة اب 

من  دس ياسة مكتوبة ومعلنة داخل املؤسسة وخارهجا، ويشمل برانمج ال دارة البيئية مجيع العمليات وال نشطة وال جراءات اليت يمت تطبيقها للح

معوما يتطابق هدف هذه املواصفة مع أ بعاد  .التأ ثريات السلبية ليشاط املؤسسة عىل البيئة، وحتديد املسؤوليات داخل الهيلك التنظميي للمؤسسة

 3 متعئة يف اجمل ، وابلتايل ال داء البييئ للمؤسسة حيث يرتتب عليه حتسني نوعية البي ا ىل حتقيق التحسني املس متر التمنية املس تدامة فهو هيدف

 :ليت حتققها هذه املواصفة للمؤسسةابليس بة للمزااي ا

يزو نظام طبقت اليت املؤسسات من جملموعة البيئة جمال يف املتخصصة ادلولية الهيئات ا حد  أ جرته اذلي املسح بني لقد  اكفة أ ن ،14000 ال 

دارة  نظام تطبيق من فعيل بشلك اس تفادت قد املؤسسات هذه  .مسعهتا حسيت املؤسسات من 65%هذه ادلراسة ما ييل ومن نتاجئ  البيئة0ا 

                                                           
 .74-74ص ،عثمان غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط: مرجع سبق ذكره -0
  099ص مرجع سبق ذكره، الرمحن:العايب عبد  الشريف،بقة   - 7

0-Observatoire de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise، Développement durable et entreprises،AFNOR2003 
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 .مبارش وبشلك ماداي اس تفادة %61

 .ذوي العالقة ابملؤسسة ال طراف مع عالقاهتا حسيت %40

جيابية مزية عىل حصلت %28  .املنافسني مقابل ا 

بقاء يف الشهادة سامهت %23  .الاهنيار من املؤسسة عىل ال 

 .دلهيم العمل ظروف حسيت %12

 فا ن ذكل ومع الضوضايئ، الانبعااثت والتلوث تطبيق ضبط مثل فردي بشلك البيئة القضااي مع التعامل عىل معتادة املؤسسات بعض تكون دق

دارة شامل لنظام تطبيق من تتحقق قد اليت الفوائد  التطبيقات البيئية بعض تنفيذ من املؤسسات جتناها اليت احملدودة الفوائد بكثري تفوق بييئ ا 

 1.نعزةلم 

يزو ل دارة العاملية املواصفات وفق املطابقة شهادة عىل املؤسسة حصول فا ن وابلتايل  املواصفات لهذه املس متر ابلتطبيق والزتاهما 14000  البيئة ا 

 سوف تسهم يف حتقيقالاقتصادي، وابلزتاهما هبذه املواصفة  اليشاط ممارسة عن الناجتة ال اثر حيث من ابلبيئة، املؤسسة عالقة حتسني شأ نه من

 املس تدامة0البعد البييئ للتمنية 

يزو  ادلولية:املواصفة   11222ا 

" املسؤولية الاجيعاعية ، RSEاختصار ويه تعرب عن  الاجيعاعية،ختتص هذه املواصفة ابملسؤولية  ،1262مت نرشها حديثا فقط يف نومفرب 

زاء للمؤسسات " سلوك أ خاليق تأ ثري قراراهتا وأ نشطهتا عىل اجملمتع والبيئة، حيث ترتمج هذه املسؤولية ب ، وتتحدد املسؤولية الاجيعاعية للمؤسسات ا 

حترتم  العالقة، كام حيث تأ خذ املؤسسة يف حساهبا توقعات ال طراف ذوي وحصته،وشفاف، يسامه يف حتقيق التمنية املس تدامة ويتفهم حاةل اجملمتع 

 سلوكياهتا0املعايري ادلولية يف وتكون ملزتمة مع  املفعول،القوانني السارية 

يزو    .ويه أ داة هممة لتنظمي وحتقيق املسؤولية الاجيعاعية الاجيعاعية،"شلك جديد للمراقبة  أ هنا:عىل  11222وتعرف املواصفة ا 

 ييل:ومن خالل دمج املؤسسات للرهاانت اليت تتعلق ابملسؤولية الاجيعاعية يف نشاطاهتا وعالقاهتا كام 

  البيولويج0  الهواء، واملاء، والتنوعتلوث  ،تشمل التغري املنايخ، انبعاث الغازات ادلفيئة :يئيةالرهاانت الب 

 0 التكوين، ال جور حصيا،اجليدة للعامل  العمل، احلاةلوتتعلق برشوط  :الرهاانت الاجيعاعية 

  عدة ال شخاص حفة ال مناط اجلامدة، تقدمي أ نشطة ملساالتنوع، ماك ال شخاص، عر مثل احرتام  اجملمتع،تنبثق عن قضااي  اجملمتعية:الرهاانت

 0 1أ نشطة الرعاية صعوابت،اذلين يعانون من 

 الفرع الثالث: تبين تكنولوجيات ال نتاج النظيف كآلية لتحقيق التمنية املس تدامة: 

نتاج ال نظف يف الولايت املتحدة ال مريكية وعدد من دول  وحدة الصناعة والبيئة  ، وفعليا يفالقرن املايضأ ورواب يف مثانينات نشأ ت تقنية ال 

جياد فرص للصناعة واملنتجني الرئيس يني لتحقيق ماكسب مالية من وراء التحسينات عة لربانمج ال مم املتحدة للبيئةالتاب  لبيئية0ا، ومضموهنا هو ا 

نتاج ال نظف طريقا معليا لتطبيق التمنية املس تدامة فهو خطوة وقائية متق  دارة النفاايويعد ال  ، ذكل هناية ال نبوب ت أ و املعاجلة عنددمة من ا 

وقائية متاكمةل  بيئية سرتاتيجيةل، تطبيق متواصل رفه برانمج ال مم املتحدة للبيئةأ نه يعاجل املشلكة من ال صل مبسبباهتا وليس بأ عراضها فهو كام ع

 بيئة0 العمليات واملنتجات من أ جل تقليل اخملاطر املتصةل ابل نسان وال 

نتاج فهيي ختتص نتاجية حبد ذاهتا كام هيمت من انحية أ خر  ابملنتجات ففامي يتعلق بعمليات ال  نتاج ال نظف هيمت بلك من العملية ال  حلفاظ عىل اب فال 

 للمؤسسة،ق عدة ماكسب لية حتقفهذه الآ ، وتقليل اكفة الانبعااثت والنفاايت الناجتة كام وكيفا، قة واستبعاد املواد اخلام السامةاملواد اخلام والطا

نتاج النظيف ذلا  تسهم يف زايدةفهيي  حلاق الرضر ابلبيئة احمليطة، فالبعد البييئ هو بعد أ سا ي يف تكنولوجيات ال  نتاج، دون ا  أ رابهحا بزايدة ال 

 املس تدامة0تعترب من أ مه الآليات لتطبيق التمنية 

 

                                                           
تقى حبثية ضمن أشغال املل ةاالقتصادية، ورقيف املؤسسة  اإلقتصادية والبيئية املستدام للموارد كفاءة اإلستعماللقياس  مواصفات اإليزو كمعيار مناصريه رشيد:  حسنی،رحيم  -1 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب  واإلستثمار يف، منشورات خمرب الشراكة 7004أفريل  4-2الدويل التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة، 
   024ص

2 -Gérard Noël , Loïc Armand : communication rseponsable des entreprisees ,Guide pratique a destination et 
des organization  professionnelles, (MEDEF),paris, p7 
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 :ملس تدامة يف املؤسسةة للتمنية االفرع الرابع: تس يري النفاايت كآلي

ذلا وجب عىل  من طرف املؤسسات الاقتصادية الصناعية، أ صبح حتدي  تس يري النفاايت رهاان أ ساس يا، مع تزايد مكية النفاايت املنتجة

دارة وتس   ري النفاايت ياملؤسسة أ ن تبحث عن حلول، وبدائل قصد التقليل  من النفاايت أ و التخلص الهنايئ مهنا ومن هذا املنطلق ظهرت فكرة ا 

أ و  سائةل،لبة نفاايت بصورها اخملتلفة، ص واليت تعين اس تخدام مجموعة من ال ساليب أ و التقنيات من أ جل احلد من ال اثر السلبية النامجة عن ال 

طار تس يري النفاايت ظهر مفهوم يعمل عىل حتقيق الاس تدامة بطريقة رش يدة يف تس يري النفاايت وهو مفهوم "القو  غازية  عد اذلهبية ال ربعةاويف ا 

" R4   طرق تتبع لتس يري النفاايت همام اكن نوعها "طبية، صلبة، سائةل000000" 2ويه 

 يوحض القاعدة اذلهبية لتس يري النفاايت(: 3)رمق الشلك البياين

 

 

 

 

 

 

عداد املصدر  1 البياين:عنرص من اخملطط وفامي ييل رشح وتفصيل للك  من خالل الترصف من املرجع املوايل الباحثة: من ا 

  :Réductionوتقليلها التخفيض من النفاايت  -أ  

أ و عن طريق احلد  قل،أ  واملقصود هنا هو تقليل املواد اخلام املس تخدمة وييتج عن ذكل تقليل النفاايت ويمت ذكل ابس تخدام مواد خام تيتج نفاايت 

 والورق0الستيك معليات التعبئة والتغليف مكواد الب املس تخدمة يفمن املواد 

عادة اس تخدام النفاايت  -ب   :Reuseا 

عادة اس تخدام املياه العادية املزنلية املعاجلة يف الزراعة      تؤدي ا ىل ترش يد اس هتالك املياه واحلد من  والصناعة،عىل سبيل املثال ل احلرص فا ن ا 

 اجلوفية0الاس تخراج اجلائر من املياه 

 : Recoveryالاسرتجاع-ج

التخلص ال من من النفاايت اخلطرية ، سواء اكنت صلبة أ و سائةل  ونفاايت طبية حبرقها حتت ظروف تشغيل معينة  مثل ويقصد بذكل  

لتخلص ا درجة حرارة ومدة احلرق ، من أ جل ضامن حامية البيئة من لك النفاايت الصلبة  والسائةل والغازية  اليت ل ميكن الاس تفادة مهنا ، وجيب

ع املعايري البيئية وابلطرق املالمئة، عن طريق احلرق يف أ ماكن مغلقة، وحتت ظروف معينة  مثال درجة حرارة  ومدة احرتاق معينة  مهنا مبا يتوافق م

من املواد الصلبة  وحتويلها ا ىل طاقة  %22وذكل للتحمك يف الانبعااثت  ومد  مطابقهتا لقوانني البيئة ، وتمتزي هذه الطريقة  ابلتخلص ال من  من 

نتاج طاقة حرارية  حرارية تس تخدم لتوليد البخار أ و الطاقة الكهرابئية ، أ و ا 

 : Recyclingالرسلكة أ و  التدوير-د 

عادة تصنيعها أ ي تصبح هذه النفاايت كامد حبيث يمتالنفاايت  النافعة منيه طريقة لسرتجاع املواد  ة خام" مادة فصل هذه املواد ومعاجلهتا مث ا 

وتعترب أ فضل  0000كرتون ال الورق، البالستيك، يه:أ كرث النفاايت اليت ميكن الاس تفادة مهنا يف معلية التدوير  جديد ومنتوج أ ولية " لصناعة من 

عادة التدوير يف الفصل من املنبع حبيث تقوم املؤسسات الصناعية بوضع لك نوع من أ نواع النفاايت يف حاوايت خاصة، وذكل ابلتعا ن مع و طريقة ل 

عادة القارورات الزجاجية  بدلايت أ و عادة تدوير النفاايت ففي الولايت املتحدة ال مريكية توجد مؤسسات خمتصة اب  مؤسسات خاصة تستمثر يف ا 

راد فوالعلب البالستيكية، هذه املؤسسات املتخصصة تتعاقد مع املؤسسات املنتجة للنفاايت وتقوم بنصب ماكئن يف ال ماكن العامة حيث يقوم ال  

 قارورات أ و العلب يف تكل املاكئن اليت تقوم بدورها بفرز لك صنف عىل حد  واستبعاد املواد املعادة ل كرث من مرة0بوضع ال

 

 

 

 

                                                           
 4-9،ص7002جملة أخبار الزرقاء ، العدد السادس،أفريل  إدارة املخلفات ، :احللقةرميوند  -1 

 "R4 "تس يري النفاايت املس تدام

 التخفيض من النفاايت وتقليلها

Réduction 

 التدوير أ و الرسلكة

Recycling 

 الاسرتجاع

Recovery 

عادة اس تخدام النفاايت  ا 

Reuse 
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 "املسؤول" : التسويق املس تداميناملبحث الثا

للتسويق،  السلبية املامرسات عن النامجة والاجيعاعية وال خالقية البيئية للمشالكت بقوة يتصد  ومعارص حديث املس تدام مفهوم التسويق يعترب

 احملدقة بعاملنا البيئية ال خطار جتاه البييئ العاملي القلق تبلور ال مر اذلي حفز وهووالبرشية،  البيئية للطبيعة فاحش ومدمر اليت اجنر عهنا اس هتالك

 البييئ والتسويق  القلق لهذا املهمة اابتك حد الاس تج املس تدام، اليوم، فاكنت من بني الاس تجاابت املهمة يف هذا الصدد ظهور التسويق

تباع ل اب  داري ومعيل حديث يتصد  ملشلكة الاس هتالك اجلامح للموارد الطبيعية، هذه املشلكة ل ميكن أ ن تعاجل ا  مناط أ   املس تدام يعترب مكهنج ا 

نتاج  خاليق، ثالثة أ بعاد أ ساس ية" اجلانب ال  أ ساس مفهوم التسويق املس تدام، اذلي يستند عىل حتقيق  والاس هتالك وهومس تدامة يف ال 

 ابل ضافة ا ىل اجلانب البييئ ال خرض"  الاجيعاعي،

 :املطلب ال ول: نشأ ة وتطور مفهوم التسويق املس تدام

ن دراسة البعد التارخيي ل ي موضوع لبد أ ن يبتدئ ابلتعرف عىل أ صوه وجذوره من هجة، وعالقته ابملوضوعات ذات الصةل من هجة أ خر ،  ا 

للتعرف بشلك دقيق عىل ال س باب وال حداث املؤثرة يف تطور ذكل املفهوم، حيث مت تقس مي مراحل تطور مفهوم التسويق املس تدام ا ىل ثالث 

 1:ييل مراحل س نقوم بعرضها فامي

 الفرع ال ول: مرحةل املسؤولية الاجيعاعية والتوجه الاجيعاعي للتسويق

يف تعزيز احملتو  الاجيعاعي ، و تتبناها املنظمة محلاية اجملمتع طارها العام بأ هنا " مجموعة من الالزتامات اليتميكن تعريف املسؤولية الاجيعاعية اب      

يف اجملمتع  ، أ ما من وهجة النظر التسويقية فميكن تعريف املسؤولية الاجيعاعية بأ هنا "الزتام املنظمة بتعظمي أ ثرها ال جيايب وتقليل أ ثرها السليبأ نشطهتا

هنا تتعامل مع ال ثر اللكي جملموع القرارات التسويقية يف اجملمتع "وهكذ  .ا فا 

 .اكختصار للمصطلح ابللغة الفرنس ية"RSE "اختصاريطلق عىل مفهوم املسؤولية الاجيعاعية       

"la responsabilité Social des entreprises "،  أ نشطة املؤسسات  ية يفاليت تتضمن دمج لك من الانشغالت البيئية والاجيعاع

 " csr"، أ ما املصطلح ابللغة ال جنلزيية هو اختصار الاقتصادية

Social responsabilité »، « corporate  سؤولية ا من مصطلح امل اليت تعترب أ وسع نطاق س تعمل مصطلح املسؤولية اجملمتعيةوهناك من ي

 0الاجيعاعية

يئة احمليطة هبا للمؤسسة لتتحمل املسؤولية الناجتة عن أ ثر اليشاطات اليت تقوم هبا عىل اجملمتع، والب بأ هنا نشاطات تعرفها املنظمة العاملية للمعايري: " 

ام القوانني ، احرت ، وترتكز املسؤولية الاجيعاعية عىل السلوك ال خاليقمتع ومع مبادئ التمنية املس تدامةلتصبح بذكل نشاطاهتا ميسجمة مع منافع اجمل 

 20تدمج هذه املرتكزات يف اليشاطات اليومية للمؤسسة"حيث  وال دوات احلكومية

 ذكل ابللزتام ال خاليقو  الاجيعاعي،خالل تطبيق البعد  املس تدامة منتسهم يف حتقيق التمنية  الاجيعاعية،فهذا التعريف يؤكد عىل أ ن املسؤولية 

سني مس تو  ية املس تدامة من خالل العمل مع اجملمتع احمليل هبدف حت ابل سهام يف التمن  التجارية،الزتام أ حصاب اليشاطات " :ادلويلويعرفها البنك 

 حمليل لتحقيقابأ سلوب خيدم الاقتصاد وخيدم التمنية يف أ ن واحد " مبعىن أ ن املسؤولية الاجيعاعية تمكن يف التعاون مع اجملمتع  الناس،معيشة 

ضافة لل هداف  الاجيعاعية،ال هداف   اجلانب ركز عىل هخالل هذا التعريف نالحظ أ ن املس تدامة، منمنية وصول لتحقيق الت  الاقتصادية،ا 

 10اخلاريج للمسؤولية الاجيعاعية "

جراءاتدون  واجيعاعية،طواعية بسب اعتبارات أ خالقية تلزتم هبا املؤسسة يه املسؤولية اليت  رتبط ببعدين كام ت قانوان،ملزمة  وجود ا 

سهام امل ، والبعد الثاين خاريج عىل حصهتم ابدلرجة ال وىل حياهتم واحلفاظؤسسة يف تطوير العاملني، وحتسني أ ساس يني أ حدهام داخيل يمتثل يف ا 

رقية اجملمتع احمليل اذلي متارس يف ت اخلريية واملسامهةيمتثل يف مبادرات املؤسسة حلل املشالك اليت يعاين مهنا اجملمتع، كتخصيص مزيانية لل عامل 

 ية الاجيعاعية أ داة للحفاظ عىل مصاحل املؤسسة ومصاحل ال طراف ذوي العالقة هبا0نشاطها فيه، وتعترب املسؤول 

ىل يومنا هذا،  ن مفهوم املسؤولية الاجيعاعية مل يأ ِت من فراغ بل هو اترخي طويل ميتد من بدء انتشار املشاريع الصناعية بشلك كبري ا  قد ل و ا 

ل أ ن هذا التوجه بدأ  يظهر يف بداية يكون التوجه البييئ ابرزاً وبشلك مبارش يف املراحل حيث تضافرت  لس تينياتا ال وىل للمسؤولية الاجيعاعية، ا 

 للبيئة  مجموعة من العوامل التلوث البييئ النامج عن أ س باب خمتلفة اذلي حمت ا ىل رضورة انتقال املسؤولية الاجيعاعية ا ىل مرحةل أ كرث استيعاابً 

                                                           
   04،ص 7002،دار اليازوري للنشر والتوزيع،عمان،التسويق األخضر أمحد نزار النوري: اثمر البكري، - 1

2 -Michel Capron et Françoise Quairel-Lanoizelée ; la responsabilité d'entreprise ; éditions la découverte. 
Paris.2007. p 20. 

 .00ص ذكره.مرجع سبق  شوقي مانع: -0
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م كة الاجيعاعية بدأ ت تركز عىل التأ ثريات البيئية ملنتججاهتا بشلك اكرب   وذلكل ل بد أ ن يشار ا ىل املفهو ومتغرياهتا، وهكذا فا ن مسؤولية الرش 

 السلع من بدل وال فاكر، ابل س باب اخلاصة ال نشطة خمتلف عىل التسويقية والطرق ال فاكر تطبيق ا ىل Kotlerالاجيعاعي التسويقي حسب 

الاجيعاعي، و يربز العالقة  التسويق من كجزء الطبيعية البيئة وحامية ابحلفاظ اخلاصة ال فاكر التعريف هذا يشملو  جتارية، صفة لها اليت واخلدمات

 :2الوثيقة بني املسؤولية الاجيعاعية و املسؤولية البيئية وأ شار ا ىل مجموعة من اخلصائص ال ساس ية لهذا املفهوم ويه

 أ خذ بنظر الاعتبار الاهيعامات ال نسانية0: حيث جيب عىل التسويق أ ن ياملفهوم ال نساين .أ

عادة الاس تعامل، دورة (Intelligent Consumption)مفهوم الاس هتالك اذليك  .ب ىل اهيعام الزابئن ابملواد القابةل للتدوير، ا  : اذلي يشري ا 

 دلقيق ابجلانب البييئ0التحليل والتفكري احياة املنتجج، والتصممي الصديق للبيئة، بعبارة أ خر  انتقاء الزابئن ل سلوب اس هتاليك يعمتد عىل 

 املنتجج البييئ خالل دورة حياته للتأ كد من أ ن املنتجج ل يسبب أ ي أ ذ  للبيئة يف أ ية مرحةل من مراحل حياته0 أ ثرمتابعة  املفهوم البييئ: .ج

ا من قبل الزابئن، مع رشكة، واملنافع املطلوب احلصول علاه: رضورة حتقيق املوازنة بني املنافع املرغوب بتحقيقها من قبل ال املوازنة بني املنافع   د0

    ال خذ بنظر الاعتبار مراعاة منفعة البيئة واجملمتع، وهذا العنرص ممثل يف الشلك التايل:

(: عنارص املسؤولية الاجيعاعية للمؤسسة2شلك بياين رمق )  

 فاهية الاجيعاعية والعيش يف بيئة سلمية()الر والبيئة اجملمتع                                         

 

     

 

 

 

 

 

رضاء الرغبات املس هتكل   املؤسسة)حتقيق ال رابح(                       واحلاجات()ا 

 16ص، 1222،وائل عامن ر"، دافاملفاهمي، ال سس، الوظائ" التسويق تفهميي: اسرتاتيجيامحمد  دالرباوزي، أ محرزار عبد اجمليد  :املصدر

 

مفهوم ال طراف ذوي العالقة أ و ما يصطلح علاهم بأ حصاب املصلحة ل ن هذا املفهوم مرتبط بدرجة كبرية مع  ال طار ا ىلدر بنا ال شارة يف هذا وجي

 مفهوم ومسار املسؤولية الاجيعاعية للمؤسسة0

و عدة مصاحل يف أ ي قرار أ و نشاط أ اي اكن مه منظامت أ فراد أ و جامعات ، هلم مصلحة أ   parties prenantesمفهوم ال طراف ذوي العالقة: 

نشاء رابطة، معهم هذه العالقة ل حتتاج أ ن  كون تللمؤسسة ، حيث ميكن لهذه املصاحل أ و" الرهاانت " أ ن تتأ ثر بيشاط املؤسسة ، و تعمل عىل ا 

سة عىل مصاحلهم، ني أ و غري واعيني بتأ ثري املؤس رمسية، فالعالقة وجدت ابملصلحة  املوجودة بصفة مس تقةل ، وقد يكون ال طراف ذوي العالقة واعي

درة قو ميكن للمؤسسة أ ن ل تعرف دامئا ال طراف ذوي العالقة هبا  جيد، و حساهبم وحتديدمه ، فكثري من  ال طراف ذوي العالقة  ل يعرفون ال

 1احملمتةل لتأ ثري نشاط وممارسات املؤسسة عىل مصاحلهم 0

 2من ال فراد ميكن أ ن يؤثروا ويتأ ثروا يف حتقيق أ هداف املؤسسة"0  ةأ و مجموعمه أ فراد  العالقة،ال طراف ذوي " أ ن  6282يف حني يصف فرميان 

مه مجموعة من ال فراد واملؤسسات اذلين يتواجدون مبحيط املؤسسة ادلاخيل واخلاريج، ويتأ ثرون بيشاطات وقرارات املؤسسة، كام أ هنم أ ذن 

ة، عىل املؤسسة مبا يتوافق مع مصاحلهم، فدامئا تسعى املؤسسة ا ىل تقريب وهجات النظر مع ال طراف ذوي املصلحيؤثرون فاها حيث ميكهنم الضغط 

ضفاء الرشعية عىل نشاطاهتا،  معهم منواحلوار  خالل التصال بطريقة مسؤوةل تس تجيب ملتطلباهتم فهبذا التصال حتدث املؤسسة عقد مع اجملمتع اب 

دراج نفسها يف اجملمتع  لئقة0بطريقة أ خالقية  وا 

                                                           
 .0 05ص  املرجع نفسه، أمحد الرباوزي، اثمر بكري، -  5

7 -Thierry Rases،Bettina laville ,et autre : développement Durable-aspects stratégique et opérationnels  
édition Francis Lefebvre,2010,paris. P16. 
0  - http //www.eco2initiative.com/aller-plus-loin/ théories des partie – prenantes,16/02/2012,time11 :00 ,p2. 
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 والشلك التايل يوحض امه ال طراف ذوي العالقة ابملؤسسة:

 ابملؤسسة0ال طراف ذوي العالقة  يوحض (1)رمق  بياين:شلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Thierry Rases, Bettina laville, et autre : développement Durable-aspects stratégique et 

opérationnels, édition Francis Lefebvre, 2010, paris. P16. 

 للتسويق، وجه الاجيعاعيوالتومما س بق جند أ ن املالمح ال وىل ملفهوم التسويق املس تدام أ و املسؤول اكنت نتيجة تطور مفهوم املسؤولية الاجيعاعية 

 ابملؤسسة0ونتيجة ضغوطات الاطراف ذوي العالقة 

  Environmentalismية املس هتكل والتوجه البييئ الفرع الثاين: مرحةل حام 

وع ا ن حامية املس هتكل يه حركة هتدف ا ىل حامية الزابئن من املنتججات املؤذية، ابل ضافة ا ىل ممارسات الرشاكت السيئة، أ و يه عبارة عن مجم

"حركة اجيعاعية  ئن، وتعرف حركة حامية املس هتكل عىل أ هنا:أ و كزاب ال نشطة اليت تقوم هبا املنظامت، امجلاعات، وال فراد محلاية حقوقهم مكس هتلكني

 10تعمل عىل تعزيز حقوق وقوة املشرتين ابلعالقة مع البائعني، ا ىل احلد اذلي يكون فيه املس هتكل قادرا عىل ادلفاع عن رغباته"

ن املتفق عليه ل ا  هو البداية الرمسية ليشأ ة هذه  6211عىل أ ن عام  وأ شار عدد من الباحثني ا ىل توارخي خمتلفة أ ساسًا لبدء هذه احلركة، ا 

ىل أ نه من املبادئ ال ساس ية لهذه احلركة هو: كندي، ونشرياحلركة، ومتثل ابلرساةل اليت تقدم هبا الرئيس ال مرييك أ نذاك جون   هنا ا 

قرارها من طرف هيئة ال مم املتحدة بقرارها ، وابلتايل فا ن حق العيش يف  1985يف أ فريل 248/ 39حق ال فراد يف العيش يف بيئة نظيفة واليت مت ا 

 20بيئة نظيفة هو الضامنة ال ساس ية ل ن يعيش املس هتكل حياة أ منة وحصية

ولعل تزامن بروز احلركة الاس هتالكية حبركة التوجه البييئ، قد أ وجد نوعاً من الضغط عىل منظامت ال عامل من اجل البحث عن حلول جذرية 

هذا الضغط، ويف هذا اجملال ميكن تعريف التوجه البييئ بأ نه " حركة منظمة هتدف ا ىل حامية حق املواطنني يف العيش يف بيئة  أ و حتس ييية ملواهجة

 سلمية والتوجه حنو حامية تكل البيئة وحتسيهنا"0 

منا تتجهوهذه احلركة ليست ضد التسويق والاس هتالك،  ن بداية هذه للمتطلب أ كربحنو دفع ال فراد واملنظامت حنو توجيه اهيعام  وا  ات البيئية، ا 

احلركة أ شارت يف منتصف الس تينيات، وبداية الس بعيييات من القرن املايض من خالل توهجات بعض امجلاعات البيئية واملس هتلكني حنو حامية 

ىل أ ن يبحثوا يف هذا البيئة،  املوضوع أ يضًا0 كام أ ن ازدايد اهيعام اخملتصني والرشاكت هبذا املوضوع دفع ابملسوقني ا 

التسويق  ا ىل عقد ورشة معل بعنوان: American Marketing Association (AMA)وهنا نذكر أ يضا دعوة مجعية التسويق ال مريكية 

مجع ال اكدمييني، العاملني يف جمال التسويق، وصانعي ، اكن الهدف من وراء هذه الورشة 6221يف عام  (Ecological Marketing)البييئ 

اسة العامة دلراسة تأ ثري ال نشطة التسويقية عىل البيئة الطبيعية واكن من نتاجئ ورشة العمل هذه، صدور أ ول كتاب يف هذا املوضوع محل الس ي

 62210يف عام  (Henion and Kinnear)للك من  Ecological Marketingعنوان 

                                                           
 005.ص-مرجع سابق-اوي. أمحد الربزجي، نزار عبد اجمليد الرب  1
 .022، ص7000-عمان-الطبعة األوىل -التسويق االجتماعي األخضر والبيئي.حممد إبراهيم عبيدات، 2

الباحثين 

المساهمين  والتجمعات العلمية

 والمستثمرين

 املؤسسة

 ال دارة            النقابة

 العامل "ال جراء"

بنوك 

 وتأمينات
 اإلعالم

المستهلكين / 

 الزبائن

 اإلدارات

 الموردين

 المجتمع المدني
المنظمات غير 

 الحكومية
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ن هذه املرحةل من مراحل تطور التسويق املس تدام تعد هممة جدًا كو  أ طري مفاهميي ابل ضافة ا ىل أ هنا شهدت أ ول ت البيئية،هنا شهدت منو احلراكت ا 

  Ecological Marketing03ل كرث املوضوعات قراًب ابلتسويق املس تدام، وهو موضوع التسويق البييئ 

 الفرع الثالث: مرحةل التسويق املس تدام 

وكها يف السعي أ كرث اهيعامًا ابلبيئة الطبيعية، وبدأ ت منظامت ال عامل يف تعديل سل لقد أ صبحت مجيع دول العامل يف بداية ومنتصف الامثنيييات    

ديثة مثل: حنو تضمني الاهيعامات الاجيعاعية، ال خالقية والبيئية يف اسرتاتيجياهتا، ولقد قامت العديد من الرشاكت بتبين مجموعة من املفاهمي احل

نتاج النظيف، تق   ليل التلف وغريها0أ نظمة ال دارة البيئية، ال 

ومن ال دةل الكثرية عىل ذكل هو صدور عدد من ادلورايت املتخصصة مثل )ا سرتاتيجية ال عامل والبيئة( وغريها، ولقد اكنت هذه ادلورايت 

 جمال التسويق، يفخمصصة لتقدمي حبوث ذات صةل ابلسلوك البييئ ملنظامت ال عامل، ولس امي ابملوضوعات اليت اكنت اهمتت هبا اجملالت املتخصصة 

س هتكل ، ابل ضافة ا ىل ذكل فقد ظهر يف تكل املرحةل ما يعرف بدليل امل والتسويق ال خرضوهنا بدأ ت تظهر مصطلحات مثل التسويق البييئ 

نتاهجا  وال ماكن اخملصصةاملنتججات اخلرضاء  وتضمن أ نواع، 6288ال خرض يف الولايت املتحدة عام   لبيعها وهجات ا 

د اليت بذلهتا اجلهات اخملتلفة وسعي منظامت ال عامل ل جياد مدخل جديد يتناسب مع هذه التغريات، برز مفهوم التسويق املس تدام وبسبب اجلهو 

 62220ومطلع عام  6282وبقوة يف هناية الامثنيييات وابلتحديد يف هناية عام 

ملسؤولية ورات، ابتداًء من بداية الاهيعام البييئ مضن مفهوم اما س بق نس تيتج أ ن مدخل التسويق املس تدام مر بسلسةل من التط وبناًء عىل

ة الامثنيييات، وصوًل ا ىل بروز مصطلح التسويق املس تدام يف هناي والتوجه البييئالاجيعاعية مرورًا بتطور هذا الاهيعام يف احلركة الاس هتالكية، 

 وتطبيقه وتطويره من العديد من الباحثني واملؤسسات0

، مع صدور أ ول تعبئة  قابةل  6282ثال تعترب   بداية  مالمح ظهور  القضااي البيئية  يف  جمال التسويق  اكنت يف س نوات ففي فرنسا  م 

،ومع ظهور الس يارات اليت تس هتكل وقود أ قل ، لكن تيبغي ال شارة أ يضا  ا ىل تأ ثري حقبة  امجلعية les lessives sans phosphates و للرسلكة،

يكولوجية للت  قناع اخلاصال  ة سويق يف فرنسا، اليت  قامت ابلنقد احلقيقي ملامرسات التسويق التقليدي، خصوصا فامي يتعلق بصحة دللت وجحج ال 

ل ال خرض يابلرتوجي للمنتجات ، وتضليل املس هتلكني ابملعلومات البيئية املتضمنة يف املنتوج، وعرف هذا ال سلوب مبا نعرفه اليوم  حتت امس  الغس  

greenwashing  يف اذلي انترش يف هناية س نوات التسعينات مع أ زمات ال من الغذايئ ، سعر الطاقة، التطور التكنولويج وظهور الترشيعات،

ثر هذا التوجه   القامئ عىل أ سس املصداقية البيئية ملعايري تصنيع املنتجات، البيئية  ال كرث رصامة ،  اليت تعكس حقيقة التسويق ال خرض وعىل ا 

ت  1ضح املناخ اخلاص هبذه املنتجات  اخلاصة ابلتسويق ال خرض واتسعت لتشمل :الس يارات واملنتجات الغذائية  ادلهن، املالبس 000000000ا 

  :املطلب الثاين: مداخل حتليل مفهوم التسويق املس تدام وخصائصه وأ بعاده

عيعادها هنا لاها خالل هذا العنرص0لتحليل مفهوم التسويق امل ك مجموعة من املداخل اليت يمت ا  س تدام سيتطرق ا   

 الفرع ال ول: مفهوم التسويق املس تدام 

انقش العديد من ال اكدمييني والباحثني موضوع التسويق املس تدام، وتنوعت الكتاابت اليت تناولت هذا املوضوع، مفهنم من اس تخدم مصطلح 

، و Environnemental Marketingيه مصطلح التسويق البييئ ، و مهنم من أ طلق عل  Ecological Marketingالتسويق الايكولويج 

، كام Sustainable Marketing ، و مهنم من سامه التسويق املس تدام Green Marketingمهنم من أ طلق عليه مصطلح التسويق ال خرض 

   Responsible Marketingمسي ابلتسويق املسؤول 

 بعض التعريفات: وفامي ييلتعريف موحد للتسويق املس تدام  حتديدوعدم فقد تس ببت كرثة التسميات يف ا حداث خلط 

تضمن عددا من ال نشطة ي  أ منة، وأ ناملنتجات واخلدمات اليت تعترب صديقة للبيئة وأ ن تكون  قأ نه: تسويتعرفه مجعية التسويق ال مريكية عىل 

نتاج وتغيري أ سالي املنتج، تغيرياخملتلفة اليت تمتثل يف تعديل  ضافة ا ىل تعديل وتطو طريقة ال   10ير أ ساليب الرتوجيب التعبئة والتغليف ا 

 التسويق ال خرض بأ نه" مجموعة اليشاطات اليت ميكن أ ن تسبب أ و تسهل أ ي نوع من املبادلت اليت هتدف ا ىل   stanton and futrellيعرف 

 

                                                           
 .00اثمر البكري،أمحد نزار النوري،املرجع السابق،ص  - 6

7 - Julie MIRANDE. Jérôme RAFFIN. Marketing Ecologique.PP4.5 
 

 2012،،حاالت دراسية،دراسات سابقة،إثراء للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل ويق األخضر:تطبيقاتاسرتاتيجيات التساثمر البكري،  -0
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نسان، وهذا بدون أ رضار عىل البيئة الطب   20يعية "تلبية أ و قضاء رغبات واحتياجات ال 

 30التسويق ال خرض عىل أ نه"معلية تطوير وتسعري وتروجي منتجات ل تلحق أ ي رضر ابلبيئة الطبيعية"  Pride & FerreIlوقد عرف

ويأ خذ ابحلس بان  لتجاري،االتسويق  جيعاعي اذلي يطبق وسائل وتقنياتعرفه فيليب كوتلر:" التسويق املس تدام عىل أ نه فرع من التسويق الا

 5.لقد عرفه لك من كوتلروأ رمسرتونغ بأ نه:"احلركة اليت تتجه حنو قيام الرشاكت بتطوير منتجات مسؤوةل بيئيا"0 4 البيئية الثقافية والاجيعاعيةاي القضا

ذ أ ن ا   ميكن وضع مفهوم للتسويق املس تدام عىل أ نه معلية التوجه والتغيري حنو الاس تدامة، وذكل من خالل زايدة الوعي بقضااي الاس تدامة ،

ج مأ ساليب التسويق التقليدية قد تكون غري مالمئة لتحقيق الاس تدامة ، والتسويق هنا حيتاج ا ىل دمع ال هداف  الاكمنة لالس تدامة، وذكل بد

جيال املقبةل ل  الاعتبارات الاقتصادية والبيئية  والاجيعاعية  من أ جل خلق التمنية املس تدامة ، واليت تليب احتياجات احلارض دون املساس بقدرة ا

جياد أ فضل صيغة للتسويق املس تدام، ومن خالل عنارص املزجي 0عىل تلبية احتياجاهتا  ويكون ذكل من خالل توجيه التسويق املس تدام حنو ا 

لتسويق ا التسويقي املس تدام، ل ن التسويق املس تدام  أ صال  يس متد أ فاكره من نظرية  التسويق  والتسويق ال خرض واجملمتعي، وهبذا جند أ ن

وهيدف يئية والطبيعية0 ة والب املس تدام هو اذلي يقوم عىل بناء عالقات مس تدامة  مع العمالء واحلفاظ  علاها فضال عن العالقات مع البيئة الاجيعاعي

ىل تلبية احتياجات  ىل تسويق املنتجات املس تدامة اليت هتدف ا   امتدادا دورةعي عىل يعاوحتسني ال داء البييئ والاج العمالء،التسويق املس تدام ا 

 10املدركة للعمالء وحتقيق أ هداف الرشكة  زايدة القمية، مع احلياة الاكمةل

ابجملمتع  ةمما تقدم ميكن تعريف التسويق املس تدام بأ نه:"معلية شامةل هتدف ا ىل الزتام املؤسسات بتقدمي منتجات، أ نشطة، مفاهمي، معلومات غري ضار 

، وفامي ييل ابلبيئةوأ خر  للتأ ثري يف تفضيالت املس هتلكني بصورة تدفعهم لطلب املنتجات الصحية الغري الضارة هبم والبيئة الطبيعية، ومن هجة 

 ملفهوم التسويق املس تدام0 ال ساس ية املكونةتفصيل حول أ بعاد حتليل املفهوم املمتثةل يف املداخل الثالثة 

 الفرع الثاين: مداخل حتليل مفهوم التسويق املس تدام

مجموعة من امحلالت والربامج املوهجة من قبل هيئات )منظامت حكومية وغري حكومية( لتحسيس امجلهور العام ودفعه لتحقيق لتسويق الاجيعاعي: ا

 ممارسات وسلوكيات مس تدامة

ال بعاد اكحرتام والوفاء ابلوعود  منمهنج تسويقي هيدف للحد من التأ ثريات اجلانبية السلبية للمامرسات التسويقية ويدمج مجموعة التسويق ال خاليق: 

 0000والشفافية عدم اس تعامل الضغط والطرق أ لل خالقية يف بيع املنتجات

هيمت بتصممي منتجات وخدمات حتقق قمية مضافة بيئية واكمتداد قمية مضافة اجيعاعية، وهذا املهنج التسويقي يقوم عىل دراسة التسويق ال خرض: 

       وهذه املداخل موحضة يف الشلك التايل:مرحةل احلصول عىل املواد ال ولية ح  مرحةل النفاايت0 ال ثر البييئ للمنتجات من 

 ( : املداخل الثالثة للتسويق املس تدام1شلك بياين رمق )
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وراكئزه الفرع الثالث: خصائص التسويق املس تدام  

ن عدم تناظر املعلومات ابليس   ، بة جلودة املنتجات املس تدامة بني املنتج واملس هتكل، ميثل حتدي أ ساس يا للتسويق املس تدام يف السوق العامةا 

رهتازي من قبل بعض الالعبني ، واذلين يو  ون جتارة دلكام أ ن عدم القدرة عىل المتيزي ما بني املنتجات التقليدية واملس تدامة، تشجع عىل السلوك ال 

 

ايت الزائفة ا جيعاعيا وبيئيا، ذلا فا ن أ نصار التسويق املس تدام يدمعون هذه احلركة ا ىل تغيري أ لية السوق العامة، من خالل من خالل نرش ادلعا

 قادلخول يف مناقشات س ياس ية عامة للسامح ابل س تفادة التجارية من املنتجات املس تدامة اليت جيب أ ن خبصائص معينة تعترب عن س ياسة التسوي

  1املس تدام0

 ىل هذا ال ساس  هناك عدة عنارص ممزية للتسويق املس تدام تمتثل يف اخلصائص  التالية :وع

 هيمت بتحقيق الهدف التقليدي )الرحب(، و أ هداف املس هتلكني مع احلفاظ عىل البيئة0 -

 يفر  عىل املنظمة القيام بتطوير مزجيها التسويقي اذلي ييعاىش مع الاعتبارات والاجيعاعية0 -

 دل ال مان يف منتجات املنظمة هبدف احلفاظ عىل املس هتكل و البيئة  0يعمتد عىل مع -

طار  - دراك التاكمل بني حامية البيئة و املس هتكل، وحتقيق الرحيية  يف ا   0اتيجية التسويقية للمنظمة ال سرت هو فلسفة تسويقية تنادي برضورة ا 

 قيق ال س تدامة البيئية0التسويق املس تدام هيمت ابحلفاظ عىل املوارد الطبيعية مما يضمن حت  -

ذن مما س بق يقوم التسويق املسؤول عىل ثالثة راكئز أ ساس ية: -  ا 

 حتقيق الهدف التقليدي واملمتثل يف الرحب0         -

 حامية املس هتكل ابعتباره أ ساس وجود املنظمة0 -

 2حامية البيئة ابعتبارها مصدر للعطاء0  -

ة  متقدمة  البيئية ، والتأ كيد عىل احلد  من ال رضار البيئية  ولكن التسويق املس تدام هو خطو كام يمتزي التسويق ال خرض بكونه يركز عىل القضااي

ال س تدامة   وطبيعية  ا ىل ال مام ، مع الرتكزي عىل التقدم حنو املزيد من ال س تدامة ، والتسويق املس تدام هو معلية التخطيط  والتنفيذ  والتحمك يف

حتياجات العمالء ، وحتقيق ال هداف التنظميية ، وحتقيق التوافق مع النظام ال   واملزجي التسويقي بطريقة  تريض يكولويج  ثالثة معايري  ويه:" تلبية ا 

 هذه املعايري حتقق ثالث أ هداف  ميكن حرصها فامي ييل:

ثراء رأ س املال ال جيعاعي "للمس هتلكني" -  متكني اجملمتعات احمللية من خالل ا 

س تعادة البيئة" -  حامية وا 

 3وليد الرخاء للمنظمة وأ حصاب املصاحل فاها "ال زدهار"0ت -

  :اكل ييستند تطبيق مفهوم التسويق املس تدام ا ىل أ ربعة أ بعاد أ ساس ية يه الفرع الرابع: أ بعاد التسويق املس تدام: 

لغاء مفهوم النفاايت )أ و تقليلها(:  أ ول: ا 

نتاج سلع بدون نلقد تغري املفهوم التقليدي يف التعامل مع النفاايت مضن ا فاايت، )أ و لتسويق ال خرض، حيث أ صبح الرتكزي عىل تصممي وا 

نتاجية بدون نفاايت0  نفاايت قابةل للتدوير( بدل من كيفية التخلص مهنا، وذكل من خالل رفع كفاءة العمليات ال 

عادة تشكيل مفهوم املنتج:  اثنيا: ا 

نتاج ملفهوم الالزتام نتاج بشلك كبري عىل مواد خام غري ضارة ابلبيئة، و  يمتثل يف مواكبة تكنولوجيا ال  اس هتالك احلد ال دىن البييئ، حبيث يعمتد ال 

كن مي مهنا، فضاًل عن رضورة تدوير املنتجات نفسها بعد ارهتاء املس هتكل من اس تخداهما، وخاصة املعمرة مهنا، لنعود ا ىل مصنعها ابلهناية حيث

عادهتا ا ىل الصناعة مرة أ خر  أ ما ال   تغليف، فيعمتد عىل مواد خام صديقة للبيئة وقابةل للتدوير0ا 

 :والتلكفةاثلثاً: وضوح العالقة بني السعر 

                                                           
  .04درمان سليمان صادق وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص - 1

2 -Philip Kotler and al rethinking marketing:sustainable marketing entreprise in Asia,Person education,2003,p85 
 77،70وآخرون: نفس املرجع، ص ص درمان سليمان صادق-3 
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جيب أ ن يعكس سعر املنتج تلكفته احلقيقية أ و يكون قريبا مهنا، وهذا يعين أ ن سعر السلعة، جيب أ ن يوازي القمية اليت حيصل علاها من 

 نامجة عن كون املنتج أ خرض0يف ذكل القمية املضافة ال  السلعة، مبا

 رابعاً: جعل التوجه البييئ أ مرا مرحبا:

ن معظم   لقد أ دركت العديد من املنظامت أ ن التسويق ال خرض يشلك فرصة سوقية قد متنح املنظمة مزية تنافس ية ولرمبا مس تدامة يف الواقع، ا 

لسوق يدرك أ ن هذا السلبية عىل البيئة، واملمتعن يف املنافسة يف ا املنظامت تتنافس يف السوق لتحقيق الكسب الرسيع، بغض النظر عن ال اثر

ىل نوع أ خر من املنافسة، وخاصة مع تنايم الوعي البييئ بني املس هتلكني وحت هلم التدرجيي و يعترب منفًذا تنافس يا اسرتاتيجيا، ميكن أ ن يأ خذ املنظمة ا 

مس متر أ ن الهيئات الرمسية وغري الرمسية تروج للتوهجات البيئية بشلك طبيعي و  هو الاسرتاتيجي،ا ىل مس هتلكني خرض0 ومن مزااي هذا التوجه 

  1مرحبا0من خالل أ هجزة ال عالم اخملتلفة، وابلتايل س يكون هذا التوجه أ مرا 

 يسعى لتحقيق بعدين هممني: ملس تدامأ ن التسويق ا Victor Danciuوير  

قناعه ابوحصيات ورضورايت املس هتكل نوعيا هو تطوير منتجات ميكن أ ن تليب حاجيا البعد ال ول: - لرشاء ولكن ، ووظيفيا، وبسعر معقول وا 

 يف نفس الوقت متنامغ مع البيئة0 

 ملنتج واتصال افاهدف ا ىل تصممي صورة ذات جودة عالية واليت تتالءم مع البيئة، هذه الصورة ذات اجلودة العالية تسهل اتصال  البعد الثاين:  -

  2القمي اخلرضاء ه0

 املطلب الثالث: أ س باب تبين التسويق املس تدام ومتطلباته:

 عند مراجعة ال دبيات املتخصصة يف جمال التسويق وابلتحديد يف جمال التسويق ال خرض جيد الباحثون مجموعة من ال س باب اليت تدفع منظامت

الالزمة لتطبيق هذا املسار0  ويف املقابل توجد مجموعة من املتطلباتال عامل حنو تبين مدخل التسويق ال خرض،   

املس تدام:الفرع ال ول: أ س باب تبين التسويق   

 هناك مجموعة من ال س باب وراء تبين نفهوم التسويق املس تدام ويه اكل  ي:

  : Competitive Opportunitiesالفرص التنافس ية   60

ة أ جريت يف اصبحوا اكرث اهيعاماً واكرث وعيًا ابلبيئة الطبيعية، ويف دراسلقد اصبح جليًا ال ن أ ن الزابئن مبختلف أ نواعهم )أ فرادًا ومنظامت( قد     

من املس هتلكني والزابئن يف لك بدل ميتلكون اهيعامًا ابلبيئة الطبيعية، ويف دراسة أ جريت عام  %12بدلًا، وجد أ ن اكرث من  61يف  6221عام 

أ نه تقع عىل عاتق لك فرد مسؤولية خاصة يف حامية البيئة الطبيعية، ويف ادلراسة من العينة يؤمنون ب %8241يف اسرتاليا وجد ابن اكرث من  6222

من العينة قد قاموا بتعديل سلوكياهتم، مبا يف ذكل العادات الرشائية ل س باب بيئية، وبتغري الطلب وظهور التوجه البييئ دل   %82نفسها وجد أ ن 

نه مالزابئن، فان العديد من الرشاكت قامت ابلتوجه حنو  ن تبين مدخل التسويق ال خرض، لس تغالل الفرص السوقية اجلديدة، وبناًء عىل ذكل فا 

املمكن الافرتا  بأ ن الرشاكت اليت تقوم بتسويق منتججات ذات خصائص بيئية س متتكل مزية تنافس ية متزيها عن الرشاكت اليت تقوم بتسويق 

 منتججات غري مسؤوةل 0

  Moral Obligation and Social Responsibilityالاجيعاعية  الالزتام ال خاليق و املسؤولية  10

وهذا  ،لقد بدأ ت العديد من الرشاكت ال ن تفهم وبشلك واحض اهنم أ عضاء يف جممتع كبري، وبأ نه تقع عىل عاتقهم مسؤوليات اجيعاعية وبيئية كبرية   

 ية0ية الكيفية نفسها اليت تسعى هبا حنو حتقيق أ هداف الرحب ما جعل هذه الرشاكت تؤمن بأ ن علاها أ ن تسعى حنو حتقيق ال هداف البيئ 

طاق  نوقد أ د  هذا التوجه وبشلك كبري حنو حتقيق درجة من التاكمل بني القضااي البيئية والثقافية اخلاصة بتكل الرشاكت، ادلاخةل مضن هذا ال 

 حيث ميكن أ ن تتبىن أ حد املدخلني ال ساس يني  التاليني وهام:

   ماكن هذه  الرشاكت الاس تفادة من حقيقة كوهنم مسؤولني بيئيًا ك داة تسويقية0اب 

  0ماكهنم أ ن يصبحوا مسؤولني بيئيًا من غري الرتوجي ذلكل  اب 

دارة  محالت تروجيية واسعة تعمتد عىل  (Body Shop)وهناك العديد من ال مثةل عىل رشاكت تتبىن أ حد هذين املدخلني، مفثاًل رشكة  ، تقوم اب 

براز حقي ل أ هنا ل  Coca-Colaقة كوهنا رشكة مسؤوةل بيئيًا، بيامن يف الاجتاه ال خر تستمثر رشكة ا  س نواًي مبالغ كبرية عىل العديد من ال نشطة البيئية ا 

 تس تعمل ذكل ك داة تسويقية0

                                                           

 .4صسامي الصمادي،: نفس املرجع ،  -1 
2 - Victor Danciu-The organic products in the green marketing laboratory 
(http://www.ectap.ro/articole/274.pdf) 
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، ولهذه اجملمتعو حامية الزابئن يتعلق بلك ال نشطة التسويقية تسعى احلكومات دامئًا ا ىل  فامي :Governmental Pressureالضغط احلكويم  30

  عدة أ شاكلبامحلاية تأ ثري كبري يف تبين مدخل التسويق ال خرض، فالترشيعات احلكومية ذات الصةل ابلتسويق ال خرض قد مصمت محلاية الزابئن 

نتاج السلع املؤذية من الناحية البيئية، حتديد أ و تعديل العادات الاس هتالكية دل  الزابئن  ني أ و مس تعملني سواًء اكنوا مس هتلكمثل تقليل ا 

 صناعيني، والتأ كد من أ ن لك أ نواع الزابئن ميتلكون القدرة عىل تقدير اخلصائص البيئية للسلع0

ن الرشاكت قد تلجأ  لتبين مدخل التسويق ال خرض رغبًة مهنا يف الاس تفادة من قضااي  : Cost or Profit issuesالقضااي اللكفوية أ و الرحبية   .2 ا 

ن التسويق ال خرض يركز عىل اخزتال اس تعامل املواد ال ولية بصورة عامة، واملواد ذات ال  اللك اثر فة أ و الرحبية ذات الصةل، فعىل سبيل املثال ا 

السلبية بشلك خاص، وهذا ما يؤدي يف اغلب ال حيان ا ىل تقليل اللكف عىل الامد البعيد، ومن هجة أ خر  فان تبين مدخل التسويق ال خرض 

 نعد الرشاكت يف الاس تفادة يف فرص سوقية واسعة، وهذا ما يسهم يف زايدة الرحبية، و أ خريًا ميكن القول أ ن قضااي اللكف والرحبية يمكن أ  يسا

 تؤثر عىل ال نشطة التسويقية البيئية، عرب بروز صناعات جديدة، ومن املمكن أ ن تطور بوساطة تقنيات خاصة بصناعات التدوير 0

 املتطلبات الالزمة لتبين التسويق ال خرض:   الفرع الثاين: 

 لتبين التسويق ال خرض  عىل املؤسسة أ ن تقوم  مبجموعة من ال جراءات  من شأ هنا تسهيل  ذكل ويه :

 دراسة واسعة للمسائل البيئية يف املنظمة 0 -

جياد نظام لقياس مراقبة ال اثر البيئية النامجة عن أ داء املنظمة0 -  ا 

 التسويق ال خرض يف ظل القوانني  والترشيعات املتغرية 0 مراقبة تطور برامج -

س تخدام الوسائل املناس بة  لتدريس وتأ هيل  العاملني مضن التوجه البييئ يف املنظمة 0 -  ا 

 القيام ابل حباث العلمية  ملعاجلة امليشأ ت البيئية  والتكنولوجيا املس تخدمة 0 -

 فع درجة  وعاهم  ابملسؤولية البيئية 0تطوير الربامج التعلميية لتثقيف  املس هتلكني  ور -

س تخدام الوسائل املناس بة لتأ هيل اجملهزين مضن  التوجه البييئ للمنظمة0 -  ا 

 املسامهة يف دمع وتأ ييد  املنظامت ال جيعاعية  اليت تعىن  بشؤون البيئة  واجملمتع0 -

 1دمع الربامج واجلهود البيئية عىل اكفة املس توايت  -

 التسويقي ال خرض)املس تدام( ومؤرشاته: الفرع الثالث: ال داء 

 املنظمة، اليت تتبناها التسويق ال خرض اسرتاتيجيةواليت ميكن حتليلها وقياسها انطالقا من  املمزيات،يمتزي ال داء التسويقي ال خرض بمةل من 

 :لال سفلشلك البياين يف هذا ال ساس سوف حناول أ ن خنترص هذه املؤرشات اليت تعكس ال داء التسويقي ال خرض يف ا وعىل

 : يوحض ال داء التسويقي ال خرض ومؤرشاته(2)شلك بياين رمق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاقتصادية، العلوم  البرصة، جمةل بدلية يف مديرية ميدانية دراسة التسويقي ال داء يف وأ ثره ال خرض التسويق عيل: رش يد عروبةاملصدر: 

 22ص، 1266السابع، أ اير اجملدل ،18دالعد

                                                           
  .070، ص7007، الدين، دمشقدار عالء  نفاع، منشورات، مازن ، ترمجة0، ط0ج األخالقية وإسرتاتيجيته،مسؤوليته  ،تطورهالتسويق فيليب كوتلر، وأخرون: -  1
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 ال داء ومؤرشات ال خرض للتسويق املفرسة العوامل مت حتديد منه، املتوقعة والنتاجئ ،التسويق وخصائص سابقا، املذكور اخملطط من اس تخالصا

 :ييل وكام ال خرض جمهودات التسويق عىل املرتتب التسويقي

 ال خرض: للتسويق املفرسة العوامل  -أ  

 الاحرتام، واجملمتع ومن ال خالقيات جند : املنظمة مع أ عضاء التعامل عند والثقافية ال خالقية ابلقمي ال عامل منظامت تلزتم أ ن : ال عامل أ خالقيات1-

 0)والتعامل العمل يف (الصدق ال مانة،

ذ : البييئ الرضر2-   (0 البيئية حياءال   البيئية، املوارد صيانة اكلتلوث، (البييئ مثل  الرضر مسببات لك من لكيا تتخلص أ و املنظمة تتجنب ا 

 (الاجيعاعية املساندة العمل، بيئة الترشيعات والقوانني، (مثل الاجيعاعية للمسؤولية ال ساس ية املتطلبات ا ىل ةالاس تجاب : الاجيعاعية املسؤولية3-

 ) .الثقايفالوعي  نرش املتطلبات، تنفيذ ال خرض، التسويق نشاطات مساندة (العليا الادارة الزتام 4-

 اجلودة مثل(واجملمتع البيئة يف سلبية أ ي تأ ثريات جتنب خالل من وال نسانية، الاجيعاعية احلاجات ا ىل املنتجات تس تجيب أ ن : جاتاملنت 5-

 ) .  والترشيعية القانونية مس توفية للمتطلبات البييئ، الرضر من خالية العالية،

 : رضال خ التسويق جمهودات عىل املرتتبة التسويقي ال داء مؤرشات  -ب

 .للزبون والنفس ية الاجيعاعية احلاجات ا ىل الاس تجابة خالل من : الزبون رضا 1-

 .اجملمتع مع ال خاليق املنظمة تعامل خالل من : الاجيايب الانطباع 2-

 .لها املس تدام وولؤمه ابملنظمة واجملمتع الزابئن ثقة : املنظمة مسعة 3-

ضافة : السوق حصة يف التوسع 4-  .ل عاملها املعارضني أ و ملنتجات املنظمة الرافضني من التقليل نتيجة جدد زابئن ا 

  1للتسويق ال خرض الاجيابية ابخلصائص وأ داهئا املنظمة منتجات متزي  :التنافس ية املزية- 5

 التسويق املس تدام: تالفرع الرابع: خطوا

 :يه ق املس تدام وهذه اخلطواتحتديد مفهوم التسوي ناخلطوات ميكس تة خطوات، ومن خالل حتديد هذه  املس تدام منيتكون التسويق 

 حتليل املسائل الاجيعاعية البيئية0  -6

 حتليل سلوك املس هتكل0 -1

 تسويق مس تدام طبيعي0 -3

 تسويق مس تدام ا سرتاتيجي0 -2

 تسويق مس تدام وظيفي0 -1

 0تسويق مس تدام حتوييل -1

نتاج وسلوك املس هتكل يف السوق افهنج التسويق املس تدام سوف يصاغ عىل أ ساس حتليل املشالك الاجيعاعية ال   ملس هتدف، يكولوجية مضن ال 

 بناءا عىل اخلطوات السابقة اذلكر فاميييل حتليل تفصييل للخطوات:

 التسويق املس تدام الطبيعي:  60

ن العنرص الطبيعي أ و الاعتيادي للتسو  س اتوهجات نشاطات التسويق جتاه رؤية التمنية املس تدامة ويوفر أ س يق املس تدام يعكسا 

، وتطبيقاهتا هممة الاس تدامة وأ هدافها قد تكتب عىل شلك مبادئ واسعة يف ميشورات الرشكة ولكن من التسويق املس تدام لسرتاتيجيات

دارة التنفيذية والاكدر توجه و  املس تدامة خمرتقة لثقافة الرشكة الرضوري أ ن تكون املهمة  التشغييل0صنع القرار لال 

 جي:التسويق املس تدام ال سرتاتي 10

ن  املس تدامة  الواعية الهدف والواعية اجيعاعيا وبيئيا وحتديد موقع املنتجات اجملموعاتالتسويقية املس تدامة هتدف ا ىل حتديد  الاسرتاتيجيةا 

 يف السوق من خالل وس يةل افرتا  بيع مس تدام فريد وحتديد توقيت ادلخول ا ىل السوق

نالتشغييل: التسويق املس تدام  30 ىلالت  اسرتاتيجيات ا  تلبية  سويق املس تدام تطبق من خالل املزجي التسويقي الشامل املس تدام واذلي هيدف ا 

الزبون، ويه حلول  ،4Cتاكمل املعايري الاجيعاعية والبيئية يف التسويق يمتيف مزجي  التقليدية، 4P اخملتارة وبدل من املس هتدفة للهدف تاجملموعا

راحته  الزبون الفريدة0 عىل خربةولكفة الزبون والتصالت والتشديد  ا 

                                                           
  .52،54 ص-ص علي: رشيد عروبة-1 
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 التسويق املس تدام التحوييل: 20

املنافسة يري قواعد تغ  املس تدام ا ىلجانب الالعب يف السوق وهيدف التسويق التحوييل  مس تدام منتفضل سلوك  عادة لا ن ظروف السوق 

ن املشاركة الفاعةل للرشاكت يف العمليات العامة  احلايل لصاحلال طار  يف عىل  س تيرية يساعدامل املصلحة اذلاتية  لس ياس ية ويفواالاس تدامة، ا 

اس تدامة تطوير عالمات  والتحوييل هعىل التسويق املس تدام  السوق وأ مثةلأ بعد من مواقع  املس تدام ا ىلالتسويق  الفاعل ل سرتاتيجياتالتطبيق 

  1عية تعزز من الاس تدامة 0أ و بدء رابطات صنا ل صالحات بيئيةاللويب  حكومية والكسبمنظامت غري  الرشاكت مع يف

 املس تدام:ال خرض ومهنجية بناء منوذج التسويق  التسويق : اسرتاتيجياتاملطلب الرابع

 ال خرض ومهنجية تصممي نومذج للتسويق املس تدام0سيتطرق من خالل هذا العنرص ا ىل اسرتاتيجيات التسويق 

 التسويق ال خرض  اسرتاتيجيات الفرع ال ول:

 4 :201 هام واملدخالن اخلرضاء التسويقية الاسرتاتيجيات حتديد يف س ينيرئي  مدخلني هناك

 :وهام اخلرضاء، الاسرتاتيجيات من نوعني املدخل هذا يضم :ال ول املدخل

 : ادلفاعية ال سرتاتيجية- أ  

ماكن وكذكل ،البيئة يف شاطاهتاون  لعملياهتا التأ ثريات السلبية لتجنب ال دىن ابحلد العمل خالل من املؤسسات من العديد تس تخدهما      اب 

 للمؤسسة، زايدة تضمن ل ال سرتاتيجية هذه وأ ن نفسها، ابخلطى ومسايرهتا تقليدها وحماوةل البيئية للمنافسني التوهجات مع التفاعل املؤسسات

قبال يف ثبات يف فشلها وابلتايل منتجاهتا عىل التسويقي ال   .املنافسني أ مام ذاهتا ا 

 :الهجومية ةال سرتاتيجي- ب

 من العديد ا جناز خالل من ال ول املبادر يه وابلتايل املزية التنافس ية، حتقيق يف أ وفر حظ ذات املؤسسة تكون ال سرتاتيجية هذه ابس تخدام   

 دلوافع يعين الاس تجابة وهذا الزابئن، يتوقعه ما يفوق اذلي ابلشلك مهنا الصادرة القانونية والترشيعات تطلبه احلكومة مما تفوق بطريقة اليشاطات

 .املوضوعة والقوانني للقواعد الاس تجابة عن عوضا وحاجاته السوق

 :البيئية للمتطلبات اكلس تجابة التسويق ال خرض فعل رد الاسرتاتيجيات هذه ومتثل اسرتاتيجيات، أ ربع املدخل هذا يتضمن :الثاين املدخل

  السليب: التخضري اسرتتيجية- أ  

ن     املسائل تعاجل ال سرتاتيجية هذه عن فضال ملنتجاهتا البييئ ال داء ا ىل تطوير تسعى ول اخلرضاء ال سواق عن تبحث ل تيجيةال سرتا هذه ا 

 هذه ال طراف اس تجابة خالل ومن التأ ثريات، لهذه املؤسسة يف املسامهة ال طراف تس تجيب يك ،الضغط حلني مواهجة انتظار خالل من البيئية

 حامية وواكلت احلكومية والترشيعات أ هنا هذه التغريات عىل ا ىل املؤسسات تنظر حيث التغريات، هذه اجتاه املنظمة حترك يبدأ   ةالبيئي للتغيريات

 .الزابئن دل  البييئ الوعي وتزايد البيئة

  :الساكنة التخضري ا سرتاتيجية- ب

 املسلط احلكويم الضغط غياب عن فضال اخلرضاء ال سواق عن البحثعدم  يف تشاهبهام من الرمغ عىل السابقة عن ال سرتاتيجية هذه ختتلف   

 ا ىل أ كرث وصول املنتجات جعل ا ىل وصول املس متر التحسني عىل تركز التطورات هذه فا ن عام وبشلك البييئ للمنتجات، التطوير معليات عىل

قامة دارة ا   0 (TQEM) للبيئةالشامةل اجلودة دارةا   مبعايري الالزتام من انطالقا ابلبيئة التصاقا ،(TQM) اجلودة ا 

منا تنافس ية مزية بوصفها ال سرتاتيجية هذه ابس تخدام البيئة مع املؤسسات تتعامل ل      خالل من تقاد فهيي املؤسسة، من أ عامل جزءا بوصفها وا 

 بسمعة ال رضار وراء عدم سعيا املنافسني تقليد خالل من البيئية املشالك عىل معاجلة والعمل اخملاطر، جتنب عىل التسويق بيئة يف احلاصل التغري

 .الزابئن أ ذهان يف وحتسيهنا تطويرها حماوةل من دون وماكرهتا، املنظمة

 :املناسب التخضري ا سرتاتيجية- ج

 الزبونجعل ا ىل  هتدف اليت احلاةل ومتثل ضيق اسرتاتيجي مبد  فهيي تمتسك ال خرض التسويق بأ دبيات الاحتفاظ عىل ال سرتاتيجية هذه تعمل   

 خمتلف تقتحم ال سرتاتيجية، فهيي هذه تطبيق عن الباحثة للمؤسسات الاسرتاتيجي املفتاح الادارة البيئية ومتثل ،قوية بيئية تفضيالت يكتسب

 ردود ستيعابا عىل ال سرتاتيجية قادرة هذه وأ ن الساكن، التخضري ا سرتاتيجية تطبق اليت املؤسسات من ضغطا تدرجيي بشلك ال سواق وتواجه

 .الاسرتاتيجيات بقية من جاذبية أ قل نفسه الوقت يف ولكهنا الزابئن أ فعال

 

                                                           
 .74،79،72ص-درمان سليمان صادق وأخرون: مرجع سبق ذكره، ص  1 -
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  :التعاونية التخضري ا سرتاتيجية-د

 تكل لعمل مداخل بوصفهم اخلرض الزابئن فعل بردود والاهيعام والسمعة واملصداقية ابجلودة املؤسسات من عدد معرفة ال سرتاتيجية هذه متثل   

 وتعمل املؤسساتاملؤسسات،  من العديد تتقامسها مشلكة ميثل ما وهو الفاعل الاسرتاتيجي الطريق لهتيئة هجودا واسعة تبذل اليت، املؤسسات

البيئية،  القضااي مع التعامل يف قدرة أ كرث علاهم ليكونوا والضغط املوردين دمع عن فضال تواهجها اليت املشالكت حل أ جل من متعاون بشلك

  1 .هذه ال سرتاتيجية مضامني تطبيق يف املؤسسة انطالق ةنقط ولميثلوا

 مهنجية بناء منوذج للتسويق املس تدام:الفرع الثاين: 

نس تطيع التوصل ا ىل مهنجية منطقية لتصور منوذج للتسويق املس تدام منطلقة دراسة وفهم املس هتكل  مما س بق عرضه خالل هذا املبحث،

يوحض  ارسات تسويقية مس تدامة هناية بتحقيق المتزي يف هذا اجملال التسويقي املتخصص والشلك التايلاملسؤول وحتديد خصائصه، ويف طياته مم

 ذكل:

 تصممي منوذج للتسويق املس تدام: (: مهنجية8) بياين رمقشلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Jean-marie, opcit, p222  

 

يئيا ة للتسويق املس تدام يضم مجموعة من اخلطوات بداية من دراسة وفهم املس هتكل املسؤول الواعي ب يتضح لنا من الشلك أ دانه أ ن تبين اسرتاتيجي

مت ي واذلي يتعامل مع املنتجات الصديقة للبيئة من خالل حتديد مجيع املؤثرات اخلارجية وادلاخلية اليت حتدد سلوكه وتوهجهة عىل هذا ال ساس

 السعر وضامن نفس حتافظ عىل فعاليهتا وجودهتا ويمت تسعريها بطريقة مسؤوةل يراعى فيا عدم املبالغة يف تصممي منتجات ذات أ ثر بييئ منخفض ويف

نتاج، كذكل يمت تصممي س ياسة لالتصال بطريقة مسؤوةل تركز عىل الرباهني واحلجج الفعلية لقناع املس هتكل املسؤول  الرحب املشرتك مجليع سلسةل ال 

ضافة ا ىل مراقبة سلوكيات البائعني لهذا لتفادي الوقوع يف الغس يل  ال خرض ويف الهناية ل بد من التعاقد مع موزعني معروفني ذوي مسعة حس نة ا 

 النوع من املنتجات 0

  

                                                           
بكلية العلوم اإلقتصادية  الدويل الرابع، مقدمة للملتقىة حبثية ورق ،التسويق األخضر كمدخل حلماية املستهلك وحتقيق التنمية املستدامة ايسنی: السعدية، شرادقريشي حليمة   - 1

  .00،00.ص ص 7000أكتوبر 2-4، يومي جامعة تبسة حول احلماية املستدامة للمستهلك وحتدايت العوملة، بنی الواقع واملأمول التسيري،والتجارية وعلوم 

 عر  منتجات مسؤوةل:

 الايكولويج، فاحلياة، التغليابلعيعاد عىل حتليل دورة 

أ خرض أ و سعر عادل ر(، سع)عالمة بيئيةبيئية  ةعنون  

 تصممي اتصال مسؤول:

عالن  )تفادي الوقوع يف الغس يل  مسؤولمن خالل ا 

البيئة يف مجيع ال نشطة التصالية  م(، احرتاال خرض

ىل احملافظة علاها(  وادلعو  ا 

 

ملسؤولفهم ودراسة املس هتكل ا  

 بيع املنتجات بطريقة مسؤوةل)مس تدامة(:

من خالل موزعني معروفني أ و مراقبة 

 سلوكيات البائعني 
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 "املس تدام" : املزجي التسويقي املسؤولالثالثاملبحث 

ص هذا املبحث لتناول لية التسويقية، وبناًء عىل ذكل خصيعد املزجي التسويقي العنرص ال سا ي ل ية معلية تسويقية، فعليه ترتكز مجمل العم 

طار ل دماج املسؤلية الاجيعاعية يف املزجي التسويقي، وذكل لتفعيل التسويق املس تدام يف ا ، ؤسسة ملاملزجي التسويقي املس تدام، من خالل تقدمي ا 

 س تدام0وهذا بعر  وحتديد الاختالفات ال ساس ية بني املزجي التسويقي التقليدي و امل 

 :"املسؤول" املزجي التسويقي التقليدي واملزجي املس تداماملطلب ال ول: 

تسويقي ل ميثل املزجي التسويقي  ال داة التنفيذية  للتسويق كلك ، وهو أ ساس وجوهر ال سرتاتيجية التسويقية املنفذة يف السوق، ما زال املزجي ا

لسؤال اذلي يثار ابتداًء هو )هل ، ولكن اس تدامل املبادئ التسويقية املركزية ح  يف التسويق امل التقليدي )املنتجج، السعر، الرتوجي، والتوزيع( ميث

أ ن املزجي التسويقي ميعاثل يف أ سسه وقواعده و أ دواته يف التسويق التقليدي و التسويق املس تدام؟ أ م أ ن هناك اختالفات، وما أ وجه هذه 

 هذا التساؤل يمكن يف حتديد الهدف الرئييس اذلي يركز عليه لك من املزجيني، فالتسويق الاختالفات ان وجدت أ و العكس ؟، اجلواب عىل

ىل زايدة اللوم املوجه للعملية التسويقية بسبب تزايد ال اثر  لسلبية عىل االتقليدي مثاًل يركز عىل زايدة او منو املبيعات، وهذا التوجه قد أ د  ا 

تلوث الطلب بشلك كبري جدًا والرتكزي املبالغ به عىل رغبات الزابئن ، ابل ضافة ا ىل ارتفاع مس توايت ال البيئة، ولك ذكل بسبب العمل عىل زايدة 

 الناجتة عن العمليات التصنيعية0

كة، لرش أ ما فامي خيص التسويق املس تدام فانه يركز عرب مزجيه اخلاص عىل وضع الاعتبارات البيئية عاماًل همامً يف معلية اختاذ القرار اخلاص اب

 قوعىل العكس من التسويق التقليدي فان املسؤولية الاجيعاعية و البيئية تؤدي دورًا أ ساسًا يف اعتبارات الرشاكت املتبيية ملدخل التسوي

 املس تدام، جنبًا ا ىل جنب مع الهدف التقليدي املتعلق بتحقيق المنو وزايدة املبيعات 0

ن الرشاكت العامةل مضن هذا ا اليت تعمل  ل طار هتمت عادًة ابلرتكزي عىل حتديد تأ ثري منتججاهتا عىل لك من زابئهنا، اجملمتع والبيئةوبناًء عىل ذكل فا 

ضافية وير   : "انه تقع عىل عاتق الرشاكت ذات التوجه التسويقي املس تدام (Hopfenbeck)هبا بشلك عام، وهذا التوجه حيمل الرشكة مسؤولية ا 

ن الاختالف ال ساس بني املزجي التسويقي التقليدي   لزابئن "،مسؤولية تمنية الوعي البييئ دل  ا عرب الرساةل التصالية  املسؤوةل،  ذلا ميكن القول ا 

ية الهدف امليشود منه، ا ذ ا ن املزجي التسويقي املس تدام يعد ذو هدف أ وسع، كونه يعمل عىل حتقيق أ هداف بيئ واملزجي التسويقي ال خرض يرتكز يف 

 1افة ا ىل الهدف التقليدي املتمثل بتحقيق المنو وزايدة املبيعات0 واجيعاعية ،ابل ض

 الفرع ال ول: مقارنة بني املزجي التسويقي التقليدي واملس تدام 

طار يف النقاد جهوم حتت وقع أ نه ا ل ال خرض، التسويق يف ال ساس يعترب زال ل التقليدي التسويقي املزجي أ ن من الرمغ عىل      اجلديد التوجه ا 

 ييل: فامي املزجيني بني الاختالف أ وجه تمكنال خرض  التسويق حنو

 وارتفاع الزابئن، رغبات عىل فيه املبالغ والرتكزي الطلب زايدة عىل العمل خالل من املبيعات، منو أ و زايدة عىل التقليدي التسويق يركز -

 الطبيعية0 واملوارد البيئة عىل السلبية ال اثر نتيجة التسويقية عىل العملية اللوم زايدة ا ىل أ د  ذكل لك التصنيع، معليات عن الناجت التلوث مس توايت

نه ال خرض التسويق خيص فامي أ ما  -  التسويقي مزجيه عرب التسويقية القرارات اختاذ معلية يف البيئية الاعتبارات وضع رضورة يركز عىل فا 

 .ال خرض

 .ال خرض للتسويق املتبيية للمنظامت ابليس بة املبيعات وزايدة المنو بتحقيق املتعلق الهدف مع أ ساس يا دورا تؤدي والبيئية الاجيعاعية املسؤولية -

 :يه التقليدي التسويقي للمفهوم انتقادات أ ربع يوجه ال خرض أ ن التسويق peattie وير 

 وملا املنظامت، من العديد ضد ضااي القانونيةالق من العديد هناك اكنت ملا وفعال علمي بشلك التسويقي املفهوم وضع مت لو مبعىن :الواقعية عدم -

 .والبيئة املس هتكل حقوق عن ادلفاع حركة لظهور حاجة هناك اكنت

ذا مبعىن :سليب مفهوم - ش باع عىل تعمل منظامت هناك اكنت ا  مكبادرة لتوجيه فعل مهنا وليس  رد ميثل ذكل فا ن معالهئا، ورغبات حاجات ا 

 تعمل فاها0 والبيئة اليت حل اجملمتعخيدم مصامبا  احلاجات والرغبات هذه

 أ ي ا حداث يف يتسببوا أ ن ميكن السوق، ول يف املعروضة ابملنتجات جيدة دراية عىل املس هتلكني أ ن يفرت  ل نه التحقق: مس تحيل مفهوم -

 .املس هتلكني من الكثري يفتقده ما وهذا للغري، أ و ل نفسهم رضر

                                                           
 ..4740،اثمر البكري ، أمحد نزار النوري :مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 1
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ذا ا ل حتقيقه ميكن ل املنتجات عىل لطلبا ل ن املنظامت: قبل من التوجيه س ئي مفهوم -  ل ن الرشاء، عىل القدرة املس هتلكني دل  توفرت ا 

  0املس هتلكني هؤلء دل  الرضا عدم حاةل ا ىل تؤديابلقدرة،  هذه الرغبة تقرتن أ ن دون الرشاء يف الرغبة خلق عىل تعمل اليت الرتوجيية اجلهود

 وامحلالت تقدهما اليت خالل املنتجات من الزابئن دل  البييئ الوعي تمنية مسؤولية املس تدام قيالتسوي التوجه ذات املنظامت عاتق عىل يقع -

 التسويقي املزجي عنارص نفسها يه ال خرض التسويقي للمزجي املكونة العنارص أ ن س بق، مما خنلص .املنتجات تكل لتقدمي املصاحبة الرتوجيية

دارة أ سلوب يف يربز أ ن الاختالف ا ل التقليدي،  أ هداف بيئية لتحقيق يسعى ال خرض التسويق أ ن حبيث املطلوبة، ال هداف لتحقيق العنارص ا 

 .1للمنظمة الرحبية هدف وحتقيق املس هتلكني رغبات تلبية يف املمتثةل التقليدية ال هداف عىل واجيعاعية، عالوة

 زجيني التقليدي وال خرض 0 وللتوضيح أ كرث اجلدول التايل  يقدم الاختالفات ال ساس ية  بني لك من امل

 :الاختالفات اجلوهرية بني املزجي التسويقي التقليدي و املس تدام (26)جدول رمق

 املس تدام التقليدي جوهر الاختالف

مراعاة متطلبات البيئة واجملمتع عىل  منو وزايدة املبيعات0 0 الهدف6

 قدم املساواة مع هدف المنو0

 احلفاظ علاها وترش يد اس تخداهما0 احل هدف املبيعات0تسخريها لص 0 املوارد املتاحة1

تكييفها مبا ييسجم مع حامية البيئة    تسخريها يف خدمة هدف الرحب0 0 أ دوات املزجي3

 و اجملمتع0

الاس تجابة مجليع حاجات ورغبات الزابئن،  0 العالقة مع الزبون2

دون ال خذ بنظر الاعتبار متطلبات 

 وحاجات البيئة واجملمتع

وجيه الزبون وحاميته من العادات ت

الاس هتالكية اخلاطئة ذات ال اثر 

 السلبية عىل البيئة و اجملمتع0

تنصب عىل التعاون والتعاضد  مع  تنصب حنو املنافسة الرحبية0 ال سرتاتيجيات -1

 ال طراف ال خر 

سوق مس هتدف وحمدد بدقة  ضيق  سوق متشع شامل جغرافيا 0السوق1

 جغرافيا

 

 83س بق ذكره، ص عالبكري، مرج: اثمر املصدر

 مجةل من النقاط من أ مهها: املس تدام تمكن يفن أ مه الفرو قات بني التسويق التقليدي والتسويق ا  

بنيت أ سس التسويق التقليدية عىل فكرة زايدة أ رابح الرشكة، بيامن أ سس التسويق املس تدام عىل فرضية حتقيق أ هداف  "املبدأ ": ال ساس *

 ، واليت حتاول حتقيق التوازن بني احتياجات الرشكة مع الاحتياجات الاجيعاعية والبيئية0 الاس تدامة

من الاختالفات ال ساس ية  بني التسويق التقليدي والتسويق املس تدام ، فالتسويق املس تدام أ هدافه  موهجة بشلك أ كرب ا ىل ال هداف ال هداف:  *

ىل التقليدي  يمت توجيه امحلالت التسويقية التقليدية فقط عىل ماكسب مالية، وتشري حتدي الاجيعاعية وأ هداف العمل، يف حني أ ن التسويق دا ا 

ون بتحسني كأ ن الهدف من التسويق  املس تدام هو خلق قمية اجيعاعية وبيئية، وابلتايل زايدة القمية املدركة للزابئن، وبعبارة أ خر  فا ن الرتكزي  ي

ورة أ فضل أ ن التسويق املس تدام يرس يف ال فاكر ال خالقية واملعنوية، وهيدف ا ىل تغيري سلوك املس هتكل  بص اجملمتع  وليس للمنظمة فقط، يف حني

 وبطريقة جيدة ،  بعكس التسويق التقليدي 0

اء رش التسويق التقليدي يركز عىل سلوك املس هتكل عىل فعل من أ فعال الرشاء، ومع ذكل فا ن التسويق املس تدام يشمل سلوك املس هتكل:  *

ىل ما بعد معلية  شمل اجلوانب ي  املس تدام كذكل الرشاء والتسويقواس تخدام وبعد معلية اس تخدام املنتجات، أ ي أ ن التسويق املس تدام ميتد ا 

 البيئية0

                                                           
 لدويل الثاين حولا، ورقة حبثية ضمن أشغال امللتقى األعمال يف حتقيق التنمية املستدامة حديث ملنظماتالتسويق األخضر كاجتاه  قريشي حليمة السعدية، شهلة قادري: -1 

  195 ،050ص ص ورقلة،، 7000 نوفمرب 70-77، للمنظمات واحلكومات األداء املتميز
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ىلنظرية وتستند  جات،املنتالتسويق املس تدام ميثل التحول مبارشة من التسويق لالتصالت بتقنياته لتعزيز املبيعات يف التصالت:  *  التسويق ا 

وتثقيف  ل عالم،اأ كرث من اجتاه واحد للتواصل بني املسوق واملس هتكل، ومع ذكل تستند نظرية التسويق املس تدام عىل فكرة التفاعل من قبل 

 املس هتكل0 العالقات مع املس تدام يتضمن أ يضا بناءامجلهور العام من أ جل ا حداث تغيري حنو جممتع أ كرث اس تدامة، والتسويق 

ن املنتجات املس تدامة يه يف قلب نظرية التسويق  املس تدام،من الناحية النظرية ووفق التسويق املنتج: *  هناك نوعان من الفروقات و  املس تدام،فا 

 املس تدام املتعلقة ابملنتجات ويه: التقليدي والتسويقالتسويق  الرئيس ية بني

أ هنا تعمل عىل تلبية  ام،املس تدومع ذكل يف التسويق  ورغباهتم،حتياجات العمالء املنتجات يف جمال التسويق التقليدي تعمل عىل تلبية ا -أ  

 والزبون0 اجملمتع والبيئةاحتياجات 

خصائصها  صداقيةممنتجات ذات  املس تدامة يهولكن معظم املنتجات  التجربة،ميكن اختيار املنتجات التقليدية من خالل سامت البحث أ و  -ب

  1يكون مفهوهما لتقيمي املس هتلكني موثوقا0أ ن  سهةل وجيباملمزية ليست 

 الفرع الثاين: العوامل املؤثرة عىل تبين املزجي التسويقي املس تدام: 

ري أ خذها بعني الاعتبار عند تبين املنظامت ملدخل التسويق ال خرض، واليت لها تأ ث واخلارجية الواجبمجموعة من املتغريات ادلاخلية  Peattieيقدم 

 :1جي التسويقي ال خرض ويه كام ييلمبارش عىل املز

 ( اكلتايل:7Psويتأ لف من س بعة عنارص) أ ول: العنارص اخلارجية

 ويشمل املتعاملني املقتنعني بفلسفة التسويق ال خرض، واذلين يرغبون برشاء املنتجات اخلرضاء0(: peopleالعمالء اخلرض) .6

 ظةل التسويق ال خرض، واذلين يتعاملون مع املواد والتجهزيات الصديقة للبيئة0(: ويشمل املزودون اذلين يعملون مضن مProvidersاملزودون) .1

ومه الس ياس يون اذلين يؤمنون ابلفكر ال خرض، واذلين هلم تأ ثري عىل القرار احلكويم، واذلين ميكن أ ن ميارسوا نفوذمه  (:Politiciansالساسة) .3

 يئ بشلك عام0الس يا ي من أ جل ا صدار قوانني وترشيعات دلمع التوجه البي

مياهنم ابلفكر ال خرض وممارسة الضغوط عىل أ حصاب القرارPressure Groups0)الضغط جامعات  .2  (: ومه مثل الساسة من حيث ا 

 ربط منظمة ال عامل بقضااي اجملمتع، واليت تتعلق ابللزتام البييئ واملسؤولية ال خالقية والاجيعاعية0(: Problemsاملشالكت والقضااي) .1

تعداد اليت ميكن أ ن تواجه املنظمة عند قياهما بأ نشطة التسويق ال خرض والاس   واملتغريات البيئيةوهو التيبؤ ابملشالكت (: Predictionالتيبؤ) .1

 للتعامل معها يف املس تقبل0

 حماوةل ربط رشاكء املنظمة بقضااي تتعلق ابجلوانب البيئية واملسؤولية الاجيعاعية0 (:Partnersالرشاكء) .2

  1( اكلتايل:8Psويتأ لف من مثانية عنارص)نارص ادلاخلية اثنيا: الع 

ويه تقدمي املنتجات اخلرضاء للعمالء، مع رضورة متابعة هذه املنتجات خالل دورة حياهتا لضامن اس تخداهما مضن التوجه  (:Productاملنتج) 60

 البييئ0

لبحث كن قد حتمل هذه ال سعار بعض ال ضافات بسبب لكفة اتسعري املنتجات مبا يتالءم مع املس هتلكني اخلرض، ول وهو(: Priceالتسعري) 10

 والتطوير لضامن اس تخدام مواد صديقة للبيئة ومصادر طاقة جديدة0

لاها، مع ضامن (Placeاملاكن/ التوزيع) 30 : اس تخدام منافذ توزيع تتعامل مع املنتجات اخلرضاء ومالمئة للمس هتلكني من حيث سهوةل الوصول ا 

جراءات الت  دوير مضن املتطلبات والالزتامات البيئية0قياهما اب 

اكفة ال نشطة الرتوجيية مضن التوجه البييئ، مع الرتكزي عىل الناحية ال رشادية للمس هتلكني من خالل  وتشمل (:Promotionالرتوجي) 20

 (0)مثل ال عالن ال خرضاخلرضاء امللصقات البيئية واملعلومات ال رشادية خبصوص الاس تخدام ال من للمنتجات 

ىل داخل املنظمة وخارهجا( خبصوص مراقبة القضااي البيئية وتلقاها تقدمي املعلومات  :(Providing Information)املعلومات توفري  10 )من وا 

طار التسويق ال خرض0  لضامن الالزتام البييئ وبقاء املنظمة مضن ا 

                                                           
 . .75،00وأخرون: مرجع سبق ذكره ، ص  درمان سليمان صادق - 1

-7   Peattie ken , Environmental Marketing Management ,Meeting The Green Challenge ,london ;pitman ;1995 
 p104. 
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نتاجية مع اخزتال الفاقد)الضائع(0من اس تخدام احلد ال دىن من الطاقة يف ال  التأ كد(: Processesالعمليات) 10  عمليات ال 

 تبين س ياسات لتشجيع ودمع التوجه البييئ يف املنظمة ومراقبة وتقيمي ال داء البييئ بشلك مس متر0 (:Policiesالس ياسات) 20

 البييئ0 لزتامجمال الاتوظيف الكفاءات ذات التوجه البييئ وتدريب الاكدر البرشي لرفع قدراهتم وهماراهتم يف  (:Peopleال فراد) 80

 "املنتج ال خرض"  املطلب الثاين: عنارص املزجي التسويقي املس تدام:

ل أ ن الاختالف هو يف أ سلوب ن عنارص املزجي التسويقي املس تدام ل تزال يه العنارص التقليدية )املنتجج، السعر، التوزيع، الرتوجي( ا  طيط خت  ا 

آليات التطبيق اليت ترتبط بشلك واحض مع مساعي   التمنية املس تدامة:أ

 "ال خرض" املسؤول املنتج : مفهومال ولالفرع 

، ونظرة املس هتكل واملعيار الزمين الثقافة، السائدة،املنتج ال خرض بشلك دقيق حيث أ ن ذكل يعمتد عىل املعتقدات  وما همن الصعب حتديد 

ىل أ ن املنتجات  املنتج،ا ىل  ل أ ن هناك من يشري ا  جات اخلرضاء ابخلصائص وتمتزي املنت ومتطلباهتا،يب حلاجات البيئة اليت تس تج  اخلرضاء يها 

 التالية:

 0توالانبعااثوالتخلص ال من من النفاايت البييئ ، ك هجزة معاجلة التلوث رضاء يه منتجات ذات منافع للبيئةاملنتجات اخل -

أ و  لبيولويج،ملنتجات ذات علب التغليف القابةل للتدوير أ و للتحلل امنتجات أ قل أ رضارا وتلكفة بيئية مقارنة ابملنتجات املامثةل ال خر ، " اك -

 أ و الس يارات أ و الآلت اليت تس تعمل البزنين اخلايل من الرصاص0 ل عادة الاس تخدام،

 لشمس ية0ا اكملنتجات الغذائية من مواد زراعية أ و املنتجات اليت تس هتكل الطاقة ،خداما للموارد والطاقات املتجددةمنتجات أ كرث اس ت -

 0طرة، اكملواد احلافظة والكاميوية، السمية والنوويةمنتجات أ قل اس تخداما للمواد اخل -

 0لزابئن ومجعيات حامية املس هتكلا ، ويف املقابل أ كرث اس تجابة حلاجاتةوأ اثر جانبيقل تلفا، تلواث، منتجات أ كرث حتقيقا للجودة البيئية ك ن تكون أ   -

اثرة احلاجات عن طرياء حقيقية دل  الزابئن، وليس حنو الرغبات اليت خيلقها التسويق، وال عالن السليبمنتجات موهجة حلاجات خرض  -  0ق ا 

عدادات امخلس - عادة 1Rsمنتجات أ كرث حتقيقا لال  عادة الاس تعامل، ا  عادة التدوير، ا  عادة التكيف، ويه ا  عادة الاس تعامل، ا  عادة التدوير، ا  ، ويه ا 

 1التصنيع 0000

ف "بي نتاجه بطريقة مس تدامة  Peattieيت" )عرد ( املنتج ال خرض عىل أ نه " املنتج اذلي يليب حاجيات املس هتكل ويلقى القبول الاجيعاعي ويمت ا 

ل أ نه وجد بعد ذكل أ ن معيار الاس تدامة ميثل مشلكة كبرية للمنظامت عند تطوير وتسويق هذه املنتجات، ل ن تاكليف املنتجات التقليد1" ة ي، ا 

ا جعهل يعيد تعريفه مم تزال أ قل بكثري من تلكفة املنتجات املس تدامة، مما يؤدي ا ىل ا جحام الكثري من املنظامت عن التعامل يف هذه املنتجات0ل 

نتايج، والاس تخدام والتخلص من اخمللفات، ويس متر هذا التحسن  قارنة معىل أ نه: " املنتج اذلي حيقدق حتس نا يف ال داء البييئ، والاجيعاعي وال 

 ال خر "0 واملنافسةابملنتجات التقليدية 

د ال خرض:العوامل املؤثرة عىل ا دراك املنتج الفرع الثاين:  دراك معلية عىل تؤثر اليت العوامل من مجموعة  Peattie حدد  للمنتجات املس هتكل ا 

 :6ييل كام موحضة اخلرضاء

 أ ماهنا وفعاليهتا يف توفري الطاقة وقبول اجملمتع لها0 نتاج ومد  اس تدامهتامكية املواد اخلام املس تخدمة يف ال   وتشملاملنتج: مكوانت  0أ  

ش باع حاجات ورغبات املس هتلكني دون أ ن  الغر  من املنتج:  0ب لبد أ ن يكون الغر  اذلي يسعى املنتج ال خرض ا ىل حتقيقه يف اجملمتع، هو ا 

 يعر  حياهتم للخطر0

قبل املس هتلكني،  املنتج بأ سلوب حصيح من اس تخدامضامن  يف مسؤولياهتا املنظامت تتحمل أ ن جيب :اس تخدامهوسوء نتاجئ اس تخدام املنتج  ج0 

 وذلكل يقع عىل عاتق مديري التسويق ال خرض املهام التالية: 

خبار املس هتلكني ابل خطار املعروفة املتعلقة ابملنتجات0  -  رضورة ا 

رشاد املس هتلكني لرضورة اس تخدام املنتجات وفقا للت -  علاميت املوجودة عىل عبواهتا0 ا 

 

                                                           
الوطين  ، امللتقىواألخالقية للمنظمات يف حتقيق املسؤولية االجتماعية األعمال دورهالتسويق األخضر كتوجه حديث ملنظمات زرزار العياشي:  مداحي حممد، -1 

 .2، جامعة عمار ثلجي األغواط، ص7000مارس، 70-05اخلامس،التسويق بنی النظرايت العلمية واملمارسات التطبيقية ،
.7 Peattie ken- OP Cit- p180-181. 
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 الاس تجابة الفعاةل حلالت سوء الاس تخدام اليت ترد ا ىل املنظمة من املس هتلكني0 -

 تيس يق زايرات للعاملني ابملنظمة ا ىل أ ماكن املس هتلكني للتأ كد من الاس تخدام والتخلص ال من للمنتجات0  -

خبار املس هتلكني مبعلومات متكهن - لزام قيام املوزعني اب   م من اس تخدام املنتجات والتخلص مهنا بطرق أ منة0 ا 

ن املنتج:متانة  د0  دراكه للمنتج  ا  متانة املنتج وطول معره الافرتايض تعترب من العوامل الهامة اليت تشغل فكر املس هتكل ال خرض، وتؤثر عىل ا 

 ال خرض سواء اكن ذكل من الناحية البيئية أ و الاقتصادية0

دراك  ذاا   املنتج:ماكن صنع  ه0  ضافة البعد البييئ ملنتجاهتا، وا  اكنت املنظامت اتبعة دلول تش هتر ابجلودة الفنية املرتفعة فا ن ذكل يساعدها عىل ا 

 املس هتلكني ذلكل بسهوةل )مثل كندا(0

  :تصممي املنتج ال خرض: الفرع الثالث

جراءات تصممي هندسمعلية تصممي املنتجات اخلرضاء بأ هنا "املامرسة اليت  keoleianيعرف لك من  ة  تكون فاها الاعتبارات البيئية وا 

ء، يجيات اخلرضامجموعة من الاسرتات  ابتباع0 ميكن للمنظامت اليت تسعى للمحافظة عىل قدرهتا التنافس ية يف السوق 1العملية متاكمةل يف املنتج"

 2نتجات خرضاءوفامي ييل مجموعة من الاسرتاتيجيات لتصممي م  ،اليت تدور حول مبدأ  الاس تدامة

الطبيعي هو رشط مس بق رضوري لتصممي س ياسة لل عامل مالمئة  فالوعي برأ س املال الاسرتاتيجيات املتعلقة مبعرفة القمية الاقتصادية للطبيعة:  0أ  

 للبيئة )أ و س ياسة بيئية مالمئة لل عامل(0 

 ويه:   DISCERNة اخترصت يف لكم الاسرتاتيجيات املتعلقة بوعي املنظامت ابل ولوايت اخلرضاء:  0ب

  البيئة0واليت تتضمن تعريف وحتديد املعضالت اليت تواجه خبري الاسرتاتيجيات يف  ، Definitionالتعريف  -

 املعلومات اليت جيب مجعها قبل تنفيذ أ ي معل وتتضمن احلقائقInformation،  0املعلومات  -

 ها بأ فضل صورة عند اختاذ القرار0 حتديد ال طراف اليت جيب مراجعة مصاحل  ،Stakeholdersاملنتفعني  -

 ويه ضامن أ ن املنظمة ملزتمة بميع القوانني النافذة والترشيعات البيئيةCompliance ،  0ال ذعان  -

جراءات خفض التاكليف واحملافظة عىل املواردEnergy،  0الطاقة   - ن تقليل اس هتالك الطاقة هو أ حد أ مه ا   ا 

 مصادر توفري وتدوير املواد املس تخدمة0 يتضمن معرفة  ، Resourcesاملوارد  -

 )التسويق املتخصص( مبعىن أ ن يكون دل  الزابئن املس هتدفني ا حساس ابلبيئةNiches،  0البيئات املالمئة  -

 واليت تتجسد يف اخلطوات التالية: الاسرتاتيجيات املبتكرة من قبل املنظامت:  0ج

  ،اقة جيب البحث عن بدائل أ خر ، اكلرايح والطاقة الشمس ية أ و ابتاكر اسرتاتيجيات من أ جل التقليل من اس هتالك الط الطاقة البديةل

عادة هتيئة الس يارات يف فرنسا، وقد نتج عنه وفرات يف الطاقة بيس بة  ابل ضافة  % 50جديدة، للمحافظة عىل البيئة، وقد أ كد "دافيد" أ نه مت ا 

 0 3ا ىل توفري فرص معل جديدة عىل الورش املياكنيكية

   ،ذا أ ردان تطوير منتج ما، هل يوجد منتج مشابه ه يف الطبيعة ميكننا اس تعامه أ  احملااكة البيولوجية و أ ي حمااكة الطبيعة للتعمل مهنا ل لالنزتاع، فا 

  تقليده؟

  ،أ و تقوم ببيع تراخيص  لوثاكس تخدام السوق للتقليل من التلوث مثال، قد تقرر رشكة الاستامثر يف تكنولوجيا احلد من الت نقل الئيعاانت

 للتلويث مبقدار معني ا ىل منافس اها اليت مل تطبق هذا الاستامثر0 

  ،نتاجية البرشية، أ ي توظيف البرش وتقليص املوارد  تقليص التكنولوجيا نتاجية املوارد ابل   تتطلب استبدال ا 

  ،وتتعلق بتحفزي احملافظة عىل البيئة0 فقط، مبعىن تعلمي قمية الطبيعة ل س باب ل تتعلق ابلس ياحة الس ياحة البيئية 

   تس هتدف قوانني تدمري ال ر ، جيب أ ن يرض القانون الصناعة ليك حتافظ عىل البيئة0 ةمنظم ال خرض:املقص 

 

                                                           
1 . Fuller donald- OP Cit- p188-189. 

 .700ص -7004 -الكويت: شركة املطابع الدولية -ؤسسات حنو الطبيعة: مسؤولية محنو منظمات خضراء، . ليزاه نيوتن2 
3. Davis Joel- Ethics and Environmental Marketing- Journal of Business Ethics- 1992- vol 11- N2,p85. 
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 "ال خرض" خطوات تطوير املنتج املسؤولالفرع الرابع: 

 : 1الس بعة التالية أ ن تطوير املنتجات اجلديدة اخلرضاء جيب أ ن متر ابخلطوات  Peattieير 

نتاجية احلالية ابس تخدام بعض املعايري املتعلقة ابلبيئة،حتديد أ هداف وهمام البحث والتطوير 0أ   وتيهتيي  : حبيث تقوم املنظامت مبراجعة منتجاهتا ال 

نتاجية عادة التدوير والتجديد، ومعليات ا   اس تخدام تكنولوجيا نظيفة0 تعمتد عىل هذه املراجعة ا ىل حتضري وجتهزي منتجات تعمتد عىل مواد خام قابةل ل 

 ملعرفة وذكل السوق، ودراسة نية،الف  النظم وحتليل حياهتا، دورة خالل ملنتجاهتا البيئية ال اثر بتحليل املنظامت تقوم وهنا حتليل النظم احلالية:  0ب

  .خرضاء منتجات تقدمي عند تواهجها أ ن ميكن اليت والهتديدات، والفرص والضعف القوة نقاط
نتاجية، وحتديد متطلبات دورة حياة املن تطوير املواصفات:  0ت دماج املتطلبات املتعلقة ابلبيئة يف معلياهتا ال  تجات، تقوم املنظامت يف هذه املرحةل اب 

 ووضع املعايري البيئية0

نتاجية البديةل:  0ث ىل منتحبيث تس تخدم املنظامت بعض ال ساليب الابتاكرية لل  ابتاكر املنتجات والعمليات ال   جديدة0جات خرضاء توصل ا 

ويف هذه املرحةل تس تخدم املنظامت مجموعة من ال جراءات اليت متكهنا من اختيار البديل املناسب مثل الاعيعاد عىل معايري  تقيمي البدائل:  0ج

 التقيمي البيئية0 

 وهو املنتج اذلي مت اختياره يف املرحةل السابقة0   تنفيذ البديل اخملتار:  0ح

عادة تدوير خملف املنتج بعد البيع: قابة أ داءورقياس   0خ جراءات ا  رضاء املس هتلكني واملوزعني للمنتج، ومتابعة ا  اته0 وهو أ ن تقوم املنظمة ابلتأ كد من ا 

 :2( مخسة مبادئ أ ساس ية لتطوير املنتج ويهKaoكام أ ن ضامن سالمة وتطوير منتجات واعية بيئيا هو أ ساس لفلسفة "اكو"، وقد قدم )

 وال مهية للمجمتع، مبعىن تقدمي مناذج متطورة ومرغوبة من قبل الزابئن0 الفائدة 

 ،اك جياد بدائل جديدة للموارد النادرة0 ال بداع وال صاةل 

  ،نتاج فعاةل نتاج0تلكفة ال   أ ي خفض تاكليف معلية ال 

 0البحث عن السوق واملس هتكل 

 (Fujixeroxتطوير املنتجج املسؤول )منوذج  الفرع اخلامس:

ن مفهوم املنتجج ال خرض بشلك يسري هو ذكل املنتجج املصمم لتقليل ال رضار البيئية ل قل درجة ممكنة، عىل وفق هذا ال ساس يكون الرتكزي  ا 

 :عىل مجموعة من اخلصائص ال ساس ية، مع احملافظة عىل خصائص ال داء الرئيسة لتطوير منتججات مرضية للزابئن وفق الشلك ال  ي

 لتطوير املنتج املسؤول Fujixeroxمنوذج  (:2شلك بياين رمق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 178 ص همرجع س بق ذكر  أ محد رزار النوري، اثمر البكري، :املصدر

ن تطوير املنتجج ال خرض حسب أ منوذج   تكون يف بعض ال حيان مزتامنة ويه:ثالث معليات أ ساس ية متفاعةل قد  يتكون من Fujixeroxا 

                                                           
1. Peattie Ken- OP Cit- 265. 
2.Environment- Safety and Social Report- opcit-p22. 

وظائف األداء                  اخلصائص البيئية         
استهالك طاقة أقل -  
إجياد موارد بديلة -  
سالمة االستعمال -  
تقليل انبعاث أي مواد مضرة  -
مال.خالل االستع من  
إعادة تدوير املكوانت اخلاصة -  

 بتصنيع املنَتج
ألسلوب التصميم  مالئمة -

 ابلتسويق التغليف اخلاص

  األخضر

منَتج نظيف -  

وظائف متكاملة -  

سهولة االستعمال -     

للغرض املالئمة -  

تصميم متميز -      

   جودة عالية -

منتجج مريض 

للزبون 

ولالعتبارات 

 البيئية
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د عىل وفق هذه املرحةل حتدد معايري ال داء البييئ اخلاصة ابملنتجج وهذه املعايري اخلاصة ابلترشيعات احلكومية، وحتدي عايري:املرحةل ال وىل: وضع امل

 مجموعة املعايري الهنائية اخلاصة ابملنتجج0

 وهذه املرحةل تتكون من أ ربع خطوات أ ساس يه: املرحةل الثانية: تطوير املنتجج:

الفين اخلاص  لتقين، أ وانا توضع اخلطوط العامة للمنتجج ابلعيعاد عىل املعايري املوضوعة يف املرحةل ال وىل وتكييفها مع التصممي : وه التخطيط للمنتجج -

 خبصائص ال داء ال ساس ذلكل املنتجج، وبناًء عىل ذكل يوضع التصممي ال ويل للمنتجج0

نتاج ال منوذج ال ويل، ويف هذه املرحةل تس تعمل مجموعة من ال دوات : هنا يقمي ما أ جنز من معل يف اخلطوة ال  تقيمي التصممي - وىل اس تعدادًا ل 

 التدقيقية عىل املس تو  الفين وعىل املس تو  البييئ0

ىل السوق واختباره عىل نطاق حمدود للوقوف عىل س تقدمي ال منوذج ال ويل - بياته ل : بعد القيام بتدقيق التصممي تقوم الرشكة بتقدمي أ منوذج أ ويل ا 

رشادات ومعايري خاصة ابلتقيمي0 جيابياته، ومقارنته مبا وصف يف املرحةل ال وىل من ا   وا 

 : ويف هذه املرحةل يقمي املنتجج تقياميً هنائيًا ويقدم املنتجج للسوق وبشلك واسع0التقدمي الهنايئ -

ن تطوير املنتجج ال خرض حاه حال أ ية مع  املرحةل الثالثة: توليد املعلومات: دارية حيتاج ا ىل توفري مجموعة من املعلومات اخلاصة، الالا  زم توفرها لية ا 

 ابس مترار عرب مرحةل التطوير كلك وهذه املعلومات يه:

، ومعلومات تكنولوجية ومعلومات خاصة ابلسوق، وهذه املعلومات ميكن الاس تفادة مهنا وبشلك أ ساس املعلومات اخلاصة ابلترشيعات البيئية -

 التخطيط لتصممي املنتجج0 خالل مرحةل

جراء التصحيحات عىل املراحل السابقة0معلومات التغذية العكس ية -  : وتظهر احلاجة لها عند اختبار ال منوذج ال ويل لتقيمي ال داء وا 

 1ف املرجوة0ا: وجتمع هذه املعلومات عند تقدمي املنتجج الهنايئ للسوق للتعرف عىل مد  حتقيقه لل هدبياانت أ و معلومات التقيمي -

  التايل اذلي يوحض هذه العملية وذكل وفق الشلك البياين :املنتجمرحةل التخطيط لتصممي 

 

 Fujixeroxمنوذج تطوير تصممي املنتج  املس تدام  حسب منوذج ( : يوحض  62شلك بياين رمق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  683، مرجع س بق ذكره،: اثمر البكري، أ محد رزار النورياملصدر

 

 

 

 

                                                           
  040047،ري،أمحد نزار النوري:التسويق األخضر ،مرجع سبق ذكره، ص ص اثمر البك - 1

كة ادلاخليةمعايري الرش   معايري التصممي 

 معايري التقيمي

 املنتجج التقيمي الهنايئ ال منوذج ال ويل تقيمي التصممي التخطيط لتطوير املنتجج

 أ دوات التدقيق

 معلومات

 التقيمي

التغذية 

 العكس ية
معلومات ترشيعية-  

معلومات تقنية-  

معلومات -

 السو 



منية املس تدامةالتسويق والاس هتالك يف ا طار الت  :الفصل ال ول  

 
33 

ئة والتغليف:: التعب الفرع السادس  

 :1أ ن التعبئة حتتل اهيعاما كبريا من قبل املدافعني عن البيئة، ويرجع ذكل لعدة أ س باب أ مهها ما ييل   Peattieير  

   0جراء تغيريات جوهرية عىل منتجاهتا  ميكن أ ن تقوم املنظمة بتحسني أ داهئا البييئ من خالل العبوة دون ا 

  معلية التصممي0 من املوارد اخلام أ و الطاقة املس تخدمة يف ( %22( ا ىل )%5عبوة ما بني )يرتاوح اس هتالك ال 

  عادة تدوير العبوات وال غلفة، حيث يمت تدوير قدر بس يط من مواد التعبئة والتغليف، فطبقًا لبياانت هجاز شؤون البيئة اخنفا  معدلت ا 

رمغ وجود ملصقات عىل هذه العبوات تشري  ،وات البالستيكية ل يعاد تدويرهاالعبمن  %99يف الولايت املتحدة ال مريكية، اتضح أ ن 

عادة تدويرها0  ماكنية ا   ا ىل ا 

  ،ملس هتكل اا أ د  ا ىل اهيعام جامعات حامية ممعدم وجود رقابة فعاةل يف كثري من ادلول عىل ملصقات املنتجات اليت يفرت  أ هنا خرضاء

 بئة والتغليف0 والبيئة بلك ما يتعلق مبواد التع 

  0ارتفاع نسب اخمللفات، خاصة مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية الرسيعة، واملرشوابت 

 طباع عن رفاهية ملس هتكل ان ال فراط يف التعبئة والتغليف، ويرجع ذكل لعدة أ س باب اكس تخدام طبقات متعددة من مواد التغليف ل عطاء ا

 يمت تغليفها يف ورق حيمل امس املنظمة وماركة املنتج، مث توضع بعد ذكل يف وعاء أ خر من الورق مغلف ، مثل منتجات الشكولطه اليتاملنتج

 ابلبالستيك، أ و تغليف املنتجات املتينة واليت ميكن بيعها بدون تغليف0

ش باع حاجات ورغبات املس هتلكني بيس بة أ قل من اخمللفات الضالوظائف البيئية للتعبئة والتغليف ة عن طريق التصممي اجليد ارة ابلبيئ: ميكن ا 

عادة التدوير أ و معادة التدوير، وجتنب التعامل يف مواد ا تعبئة ل للعبوة، ويتحقق ذكل عندما تس تخدم املنظامت مواد التعبئة والتغليف قابةل ل 

 اس ية ويه:تتضمن معلية التعبئة والتغليف ثالثة أ بعاد أ س والتغليف غري الرضورية أ و الضارة لطبقة ال وزون0

 ويمتثل يف احتواء العبوة عىل املنتج، وحاميته أ ثناء النقل والتخزين والاس تخدام0  البعد املادي: أ 0

 : يمتثل يف قيام العبوة بدور الرتوجي الفعال جلذب املس هتلكني حنو رشاء املنتج0 ب0 البعد النفيس

 يئة أ ثناء التصممي، والتقليل من اخمللفات بعد الاس هتالك0يعين اس تخدام العبوة للمواد غري الضارة ابلب  البعد البييئ: ج0

 املطلب الثالث: س ياسة التسعري املسؤول

لوحيد ا يعترب التسعري أ حد أ مه القرارات ال سرتاتيجية اليت يتخذها املسوق واليت تؤثر عىل مد  فعالية جناح املنظمة، ل ن التسعري يعد العنرص

يرادات واملداخيل، وذكل ابلتأ ثري عىل أ كرب عدد ممكن من الزابئن احلاليني واملرتق من عنارص املزجي التسويقي اذلي ع  بني0ن طريقه حتقق املنظامت ال 

نتاجية ويف أ ساليب البحث والتطوير، فاملنتجات اخلرضاء عادة ما تتطلب  ختتلف املنتجات اخلرضاء عن املنتجات التقليدية يف ال ساليب ال 

ضافية جلعلها أ ك ء مقارنة ابملنتجات ارث توافقا وأ قل رضرا ابلبيئة، هذه التاكليف ال ضافية تسبب بدورها ا ضافة سعريه للمنتجات اخلرض تاكليف ا 

يف دراس هتام أ ن سعر املنتجات اخلرضاء مرتفع مقارنة مع املنتجات   Dominique margueratو Ghislaine Cestreوقد أ كد لك من التقليدية0 

نتاج القمح يف ، و " العادية"املسامة  نتاهجا تكون معقدة نوعا ما من منتج ل خر )ا  نتاج املنتجات اخلرضاء بمكيات قليةل وأ ن طرق ا  ىل ا  هذا يؤدي ا 

نتاج اجلزر عىل سبيل املثال  من السعر الطبيعي(، %50ا ىل1سويرسا يقدر التباين يف أ سعار التلكفة ما بني  وهو أ كرث بساطة وأ قل تلكفة من ا 

ضافة ا ىل ذكل، عداد هاته املواد تعد جد صارمة وهذا ما يفر  نفقات جد مرتفعة ا  ن معايري ا   10فا 

حيث مازالت العديد من املنظامت تسعر املنتجات اخلرضاء عىل أ ساس قميهتا اليت تدركها مجموعات أ و فئات معينة من الزابئن، وتر  هذه     

منا عىل أ ساس ختض املنظامت أ ن تقدميها للمنتجات بأ سعار مرتفعة نسبيا ل يرض  20ري منتجاهتامبوقعها التنافيس ل هنا ل تنافس عىل أ ساس السعر وا 

نتاج أ عىل من منتجات ال غذية التقليدية  بسبب حاجهتا ا ىل اس تخدام ال        ذ يناقش كثريا بأ ن منتجات ال غذية املس تدامة مثال تودل لكف ا  دي يا 

نتاج أ عىل، وقةل   يف احملصول وغريها ، املس هتكل اليشط اجيعاعيا  وبيئيا  يدرك القمية املضافة ، وهو يرغب يف أ نالعامةل  بصورة أ شد، وخماطر ا 

كل هتيدفع سعر أ عىل  ويف هذه احلاةل ميكن للمنتجني أ ن يقشطوا الطلب  للمنتجات املس تدامة ، ولكن لغر  أ ن يصبحوا  منافسني  وخملاطبة املس 

نه من الرضوري  أ ن يع  ظهار ال قل نشاطا فا  يدوا النظر  بأ سعارمه للمنتجات املس تدامة ، وحيولوا لكف حممتةل مدخرة مبارشة ا ىل املس هتكل  لغر  ا 

ن أ خد لكف نتاج فقط بن بأ ن املنتجات املس تدامة ليست ابلرضورة أ ن تكون أ كرث لكفة  من املنتجات ال خر  عالية اجلودة ،ا   ظر الاعتبار  فيهال 

 تقدهما املنتجاتاصة ل خ توفر قمياليت  مس تدامة،حنو قمية الزبون، وليس اللكفة اخلاصة ابملنتجات  عري موجهالتسوجيب أ ن يكون  نظر،قرص 

  3التقليدية0

                                                           
 
1 . Dominique marguerat, Ghislaine Cestre.op cit-p55. 

 .054ص بق ذكره،مرجع س، أمحد نزار النوري الكربى،اثمر -2 
 .47،40ص ص  ذكره،مرجع سبق  وآخرون:درمان سليمان صادق - 0  
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 عني:ميكن تقس مي العوامل اليت تؤثر عىل قدرة املنظمة وحريهتا عند حتيد أ سعار منتجاهتا ا ىل نو : الفرع الاول: العوامل املؤثرة يف قرارات التسعري

  :وامل ادلاخليةالع 0أ  

 ، ومن أ برز تكل العوامل ما ييل: عنارص ذات الصةل ابملنظامت ذاهتاويه تكل ال     

يتوقف حتديد السعر املناسب يف كثري من ال حيان عىل ال هداف اليت يسعى التسعري ا ىل حتقيقها وفقا ل سرتاتيجية املنظمة والتسويق  ال هداف: 60

 10بشلك خاص

ذا اكن الهدف هو تعظمي ن قرار التسعري س يكون ه شلك معني، فا  ن اكن الهدف هو مواهجة املنافسة، فا ن القرار سيتخذ ش ال رابح فا  الك وا 

 أ خر وهكذا0

نتاج  :التاكليف 10 تعترب التاكليف عامال حمددا للسعر حيث تؤثر عىل س ياسة ال سعار املطروحة، فسعر أ ي منتج لبد أ ن يغطي تاكليف ال 

 ل ضافة ا ىل نس بة معينة من الرحب حتدد حسب قرار املنظمة0والرتوجي والتوزيع، اب

وير، طويف جمال التسويق ال خرض تلعب التاكليف دورا كبريا يف ارتفاع ال سعار، خاصة يف املد  القصري بسبب ارتفاع اللكف اخلاصة ابلبحث والت

نتاج، ولكهنا تتخلص من هذه املشلكة يف املراحل الال واد ال ولية حقة بسبب تركزيها عىل خفض الطاقة وخفض اس تعامل املويف املراحل ال وىل لال 

 وتقليل التلف والضياع0 

لكام اكنت منتجات املنظمة ممزية عن منتجات املنافسني، اكنت لها احلرية يف حتديد أ سعارها، فاملنظامت اليت تتبىن  درجة اختالف املنتج: 30

ضافة ا ىل خصائص ال داء ال صيل جيعلها تطلب أ سعارا أ عىل بيئية ه من خصائصرضاء وما متتلكالتسويق ال خرض تكون منتجاهتا اخل من منافس اها  ا 

ذا اكن ذكل بأ سعار   Kassarjianنظري هذه اخلصائص، وقد توصل ا ىل أ ن املس هتلكني يرغبون يف رشاء البزنين اذلي يقلل من التلوث ح  ا 

 0 2مرتفعة

ملنتج ابجلهة اليت تقرر السعر، وعادة ما تكون يف أ يدي ال دارة العليا مثل جملس ال دارة، أ و جلنة من يتأ ثر سعر االاعتبارات التنظميية:    20 

 مديري ال دارات املتخصصة، كام جند جزء مهنا ختترص به مس توايت دنيا يف التنظمي كطريقة تطبيق ال سلوب الالمركزي0 

 ل يه:واليت تؤثر يف قرارات التسعري وهذه العوامقع خارج س يطرة املنظمة، وتمتثل يف املؤثرات اخلارجية اليت ت العوامل اخلارجية: 0ب

عندما تس هتدف أ ي منظمة قطاع سويق معني، علاها أ ن تراعي مجموعة العوامل ادلميوغرافية املهمة واملؤثرة يف قرارات  العوامل ادلميوغرافية: 60

 التسعري:

  ،0 0 0اخل0 أ عامرمه، مس توامه الثقايفعدد الزابئن احملمتلني 

 0موقع الزابئن احملمتلني 

 0الطلب( )جحم معدلت الرشاء املتوقعة لتكل الزابئن 

 0احلاةل الاقتصادية ل ولئك الزابئن 

 ابليس بة للمنظامت اليت تتبىن التسويق ال خرض، علاها أ ن تدرس هذه العوامل بدقة قبل اختيارها لقرار التسعري املناسب، ل ن املس هتلكني

 ا يكون دلهيم خصائص وصفات متزيمه عن ابيق املس هتلكني0 اخلرض عادة م

سامه عمل النفس من خالل دراسات سلوك املس هتكل يف فهم املزيد من ردود أ فعال العمالء لبدائل متعددة من ال سعار من  العوامل النفس ية: 10

 :1تثالثة جمالخالل 

 تالف املنتج من نوع واحد، حبيث ميكن رفع السعر دون اخلوف من : اس تخدمت هذه الس ياسة خاصة يف حاةل اخ خطوط ال سعار املتعددة

 املنتجات0سوق ا ىل قطاعات بناءا عىل متيزي أ ن يقل جحم املبيعات، تعكس هذه الس ياسة من التسعري تقس مي ال 

 :دينار0 622أ و82سعردينار متثل رشاء أ فضل من  22دينارا أ و 22لها أ ساس ومربر نفيس فاملس هتكل يشعر بأ ن سعر  ال سعار اجلذابة 

 :مبعىن ارتباط السعر املرتفع بودة املنتج والعكس ابلعكس0 جودة ال سعار 

 

ىل أ ن املس هتلكني اخلرض عادة ما تكون دوافعهم ا رشائية ل تلعب هذه العوامل دورا كبريا يف جمال التسويق املس تدام، حيث يشري عدد من ادلراسات ا 

                                                           
 .00-04ص ،مرجع سابق ،علي اجلياشي -1

2. Kassarjian Harold H- Journal of Marketing- 1971- july- vol 35- p64. 
 024.ص ،7004،عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل (:التطبيق)املبادئ، النظرية، املعاصر لتسويق ا: عبد العزيز مصطفى أبو نبع. 3 
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 0 2ادمه دلفع أ سعار أ عىل يف سبيل احلصول عىل املنتجات اخلرضاءيه دوافع نفس ية، وهذا ما يفرس اس تعد

ل ئتعترب املنافسة عامال خارجيا هاما ومؤثرا عىل قدرة املنظمة يف حتديد أ سعارها، ومصادر املنافسة تمتثل يف املنتجات املتشاهبة والبدا املنافسة: 30

لعامةل يف جمال التسويق ال خرض عادة ما تواجه ما يسمى ابملنافسة املزدوجة، وكذكل دخل املس هتكل، فاملنظامت ااملتاحة واملنتجات ال خر ، 

نافسة مل حيث تواجه منافسة املنظامت اليت تسوق املنتجات التقليدية املشاهبة ملنتجاهتا، واليت تسوق منتجات خرضاء مشاهبة، ذلا فعلاها دراسة ا

 من الك الاجتاهني لختيار قرار التسعري0 

  0ويه الرشوط املوضوعة من قبل ادلوةل واحملددة قانوان، وتكون املنظمة ملزمة ابعيعادها ويم:التدخل احلك 20

 تيهتج املنظامت عدة طرق لتحديد أ سعارها من أ جل الوصول ا ىل حتقيق أ هدافها، ومن أ مه هذه الطرق:: الفرع الثاين: طرق التسعري املسؤول

 ظمة بتحديد السعر اذلي حيقق لها عائد معني عىل الاستامثر، مثل ما تسعر رشكة جرنال: تقوم املنالتسعري عىل أ ساس العائد املس هتدف 0أ  

 التالية:حساب السعر وفق املعادةل  ، ويمت% 20ا ىل  15 ما بنيموتورز منتجاهتا لتحقيق معدل عائد عىل الاستامثر يرتاوح 

رأ س املال املستمثر × +املطلوب العائد لكفة الوحدة 

الوحدات املباعة
=  السعر

هامه ملسأ ةل املرو ض تاكليفها جيب عىل املنظامت اليت تهتج هذا ال سلوب أ ن ختف اذل املنافسني،نة السعرية، ورد فعل ما يعيب هذا ال سلوب هو ا 

 املبيعات املتحققة0  عدم حتقيقالثابتة واملتغرية خاصة يف حاةل 

 عىل أ ساس اللكفة اليت ل الزبون،ري منتجاهتا عىل أ ساس القمية املدركة من قبل : تركز املنظامت يف تسعالتسعري عىل أ ساس القمية املدركة 0ب

 أ ذهان املشرتين0 وقو  البيع لبناء القمية املدركة يف اكل عالن،يتكبدها البائعون أ واملنتجون، حيث يس تعملون بقية عنارص املزجي التسويقي 

تجات رضاء حيث يركز منتجو هذه املنتجات عىل أ هنا ذات قمية أ عىل ومنافع أ كرب من املن وهذا ال سلوب من أ جنح ال ساليب يف تسعري املنتجات اخل 

قناع الزابئن بذكل وجعلهم مدركني ل  فيعدم قدرةالتقليدية، ذلا فا ن سعرها يكون أ عىل من تكل املنتجات، ويكون املشلك الوحيد  لقمية املتحققة ا 

 من رشاء تكل املنتجات0

ضافة هامش رحب حمدد للكفة املنتج، ويمت حتديد السعر هامش الرحب التسعري عىل أ ساس   0ج : وهو من أ كرث طرق التسعري ش يوعا، ويعمتد عىل ا 

 :1كام ييل

ا جاميل اللكف الثابتة

عدد الوحدات املباعة
+ اللكفة املتغرية =  اللكفة اللكية للوحدة الواحدة

حمدد من  نافسة، فهيي غري مناس بة، وميكن تطبيقها يف حاةل متكن املنظمة من حتقيق مس تو تتجاهل هذه الطريقة الطلب احلايل والقمية املدركة وامل 

 املبيعات0

: تمتثل يف مجةل من الطرق اليت تتطلب حتليل ال بعاد النفس ية ل ثر السعر عىل املس هتكل، ومن أ مه هذه الطرق طريقة أ سعار العامل النفيس   0د

 8000دينار بدل من  7995ر املعلن للبضاعة حيث تقوم الوحدة التسويقية بوضع سعر معني للبضاعة مثالال سعار الكرسية، وذكل من خالل السع

ابليس بة للمشرتي0 ولكن يف احلقيقة، نس بة تأ ثري هذه الطريقة  8يكون أ كرث جذاب لالنتباه من الرمق  7دينار، وابلتايل فا ن السعر اذلي يبدأ  ابلرمق 

ل أ هنا تثري الانتباه وقد حتفز الرغبة يف حتقيق معلية الرشاء،بس يطة ا ىل مجمل سعر الب ذا ال سلوب يكون ذو نفع يف جمال ه ضاعة املعروضة للبيع، ا 

 املنتجات اخلرضاء ذات ال سعار املرتفعة0

 املطلب الرابع: س ياسة التوزيع املسؤول

ذا مل تقابلها س ياسة حممكة وسلمية لتوزيع منتجاهتالبعيد، ل ميكن ل ي منظمة أ ن حتقق أ هدافها سواء عىل املد  القصري أ و املد   ا، نظرا لتوزيع ا 

يصال املنتجات س تدعي ت  املس هتلكني عىل نقاط جغرافية واسعة، وتعدد املنتجات املطروحة يف السوق وتنوعها وزايدة حدة املنافسة، ذلا فا ن معلية ا 

ىل تقدير حاجات املس هتلكني كفيةل ومنه حتديد مكية الطلب يف السوق، وحتديد النقاط التوزيعية الالزمة وال  رمس س ياسات توزيعية تستند ا 

يصال املنتج ا ىل املس هت  كل يف الوقت واملاكن املناس بني0اب 

جي التسويق اجليدة مضن مزهتم، هذه من هممة أ نظمة التوزيع فلتوفري منتجات غذاء مس تدامة للمس هتكل طازجة بدون زايدة لكف مشرتاي

عادة البيع يف سلسة موثوقة مع اجملهز، و  ابل ضافة ا ىل عالقات ذا يشري ا ىل بناء عالقات موثوقة مع املس هتكل،، فباليس بة ا ىل املنتج هاملس تدام ا 

                                                           
 .700صبق ذكره، س مرجع ،أمحد نزار النوري ،. اثمر البكري 0

 704.اثمر البكري، أمحد نزار النوري، سبق ذكره، ص  .2
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 الصحية  مثال حمالت  ال طعمة صغرية،جزء معنوي من منتجات الغذاء املس تدامة ل تزال توزع من خالل قنوات توزيع منظامت  نولك التجهزي0

 من نيتقائية واملس هتلكني اذلين ييمتون ا ىل مجموعة معينة من أ ولئك اذلين ميكن أ ن يكونوا نشطني اجيعاعيا وبيئيا، أ و اذلين قد يكونوا سلبيالان 

ضافية ووقتفلن يقبلوا لكف  البيئية،الناحية الاجيعاعية  نفاقه عىل رشاء منتجات  ا  ذا اكنت التوزيع رضور  العالية منفا ن ادلرجة  مس تدامة ذلال  ية ا 

ما  القنوات، جتمعة متعدد اسرتاتيجية توزيعسوف تسوق املنتجات املس تدامة بنجاح وراء موقع السوق هذا، وميكن حتقيق ذكل فقط من خالل 

 0 1بني قنوات التجارة املبارشة وغري املبارشة 

 كل0توزيع أ مهية كرب  ابليس بة للك من املنتج واملس هتل ل  : أ مهية التوزيع:الفرع ال ول

 : تمتثل أ مهية التوزيع للمنتج فامي ييل:ابليس بة للمنتج 0أ  

 0 2التقليص من جحم العالقات بني املنتج واملس هتكل، ل ن الوسطاء ميثلون احللقة اليت تربط بني املنتج واملس هتكل 

  0يسمح بترصيف منتجات املنظمة وعدم تكدسها يف اخملازن، أ ي التقليص من تاكليف التخزين 

 نتاجية طابع التنظمي أ ي تفادي التذبذب، ومنه يسمح بتوفري املنتجات عىل مدار الس نة ويف أ ماكن متعددة0 يضفي عىل ا  لعملية ال 

يصاه ا    ىللكن يف حاةل عدم التحمك اجليد يف هذه القنوات قد يعود ذكل سلبا عىل أ داء املنتج من حيث انعدام التنظمي والتذبذب يف معلية ا 

بة عىل الهوامش اليت يأ خذها املوزعون، وابلتايل ارتفاع ال سعار ابل ضافة ا ىل الاس تغالل الس ئي للمعلومات املرتدة من طرف املس هتكل، وعدم الرقا

 املس هتكل الهنايئ0

 نذكر مهنا: ابليس بة للمس هتكل: 0ب

 بعيًدا عن املشالك  ،تلبية حاجيات ورغبات املس هتكل، حبيث يضع حتت ترصفه خمتلف املنتجات أ يامن وجد، ويف لك وقت يرغب فيه

نتاجية  10ال 

  0الارتقاء ابملس تو  املعييش حنو ال فضل، ل ن التوزيع اجليد خيلق ثقافة اس هتالكية راقية تيعاىش ومتطلبات احلياة اليومية 

 : وظائف القناة التوزيعيةالفرع الثاين

ىل املس هتكل، سواء يصال املنتج ا  ل الوسطاء، وميكن قام هبا املنتج لوحده )توزيع مبارش( أ و بتدخ ترتكز وظيفة التوزيع عىل عدة وظائف تسمح اب 

 : 2حرص هذه الوظائف يف

 :من خالل مجع املعلومات الرضورية للتخطيط وتسهيل التبادل0  البحث 

 :من خالل تطوير وبث برامج تروجيية حول السلع واخلدمات0  الرتوجي 

 جياد الزابئن احملمتلني والتصال هبم0 : التصال  ا 

 :)مبعىن تشكيل السلعة أ و اخلدمة بطريقة تناسب متطلبات املشرتي0 املالمئة )املوامئة 

 : ىل اتفاق حول رشوط الصفقة اكلسعر ونقل ملكية البضاعة0  التفاو  مبعىن اليشاط اذلي يؤدي ا 

 ىل حتقيق املنفعة : الوظائف املادية للتوزيع تشلك هذه اجملهودات فامي  املاكنية والزمانية، حيثويه تتعلق بميع اجملهودات التسويقية الهادفة ا 

 3نظام التوزيع املادي" بيهنا ما يسمى بـ"

 مس توايت القناة التوزيعية ملدخل املس تدام الفرع الثالث:

 فهناك نوعان من القنوات التسويقية: ختتلف القنوات التوزيعية يف جحمها ابختالف عدد أ عضاهئا،

  تتكون من املنتج ا ىل الزبون مبارشة0ةالقناة التسويقية املبارش : 

  ال شاكل التالية: وتأ خذ أ حد: القنوات التسويقية غري املبارشة 

  الزبون0من املنتج ا ىل ابئع التجزئة ا ىل  -

  الزبون0من املنتج ا ىل ابئع امجلةل ا ىل ابئع التجزئة ا ىل  -

ىل الز -  ابئن0 من املنتج ا ىل ابئع امجلةل ا ىل الوالكء مث ابئع التجزئة وا 

                                                           
  .40درمان سليمان صادق وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص  - 1

2 . Andrie Micallef-Le marketing : fondements et techniques-Paris : Edition LITEC1992-p142. 
3. Kotler & Debois- marketing Management-opcit-p97. 

 00.ص ،7000 ، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة األوىل ،التوزيع مدخل لوجسيت دويل ،. أمحد شاكر العسكري، خليل إبراهيم الكنعاين4
5 Lasary- Le Marketing c’est pas facile- Alger : imprimerie Essalam-2001-p177. 
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ويف بعض ادلول يقوم ابئعوا التجزئة خبلق وحدات لتدوير خملفات املنظمة املوردة، من أ جل تلبية حاجات ولفت انتباه املس هتلكني اخلرض،     

 10اخلاصة ماذلين هيمتون جدا حبامية بيئهتم، ويف املقابل تعمل املنظمة املوردة ما يف وسعها لالحتفاظ مبثل هؤلء الزابئن وحامية مصداقيهت

هذه ال نواع من القنوات التوزيعية يه ذاهتا املطبقة يف مدخل التسويق ال خرض، يمكن الاختالف يف اعيعاد مدخل التسويق ال خرض عىل 

تقوية العالقة  لنظام التوزيع ذي الاجتاهني أ وما يعرف ابملنفذ الارجتاعي، يساعد هذا النظام يف حتقيق املنفعة لتجار امجلةل وابعة التجزئة، من خال

عادة التدوير0  مع زابئهنم بسبب اعيعاد القناة التوزيعية ملدخل التسويق ال خرض عىل معلية ا 

ل يف منتصف امخلس يييات، وبداية الس تينيات من القرن العرشين، وذكل عندما بدأ ت تلكفته  يظهر الاهيعام اجلدي بأ نشطة التوزيع املادي ا 

منا يبدأ  يف التضخم بشلك ملحوظ، وعندها  دارة املنظامت أ ن الطريق حنو تدعمي املركز التنافيس وزايدة أ رابح املرشوع، ا  أ يقن رجال التسويق وا 

 بتوجيه العناية اخلاصة حنو خفض التاكليف0 

دارة التوزيع املادي بأ نه "مفهوم يصف مجموعة واسعة من ال نشطة تتعلق ابل س باب الفعاةل للسلع  ملنتجة من مراكز اتعرف امجلعية الوطنية لال 

ىل مراكز ىل املس هتكل الهنايئ، كام أ نه يف بعض ال حيان يشمل ال نشطة اليت تساعد عىل حركة املواد اخلام من مصادر التوريد ا  نتاج ا  نتاج"ا ال   20ل 

يصال ا  Pride& Ferrellأ ما   30"ننتجني ا ىل الزابئملنتجات من امل فقد عرف التوزيع املادي بأ نه "مجموعة ال نشطة املس تخدمة لنقل وا 

 ا ىل تعزيز مبادئه من خالل نظام التوزيع املادي وذكل ابلعيعاد عىل مجةل من ال سس واملبادئ ومهنا: ومضن هذا ال طار يسعى التسويق ال خرض

 التقليل من نتاجئ التلوث  اس تخدام وسائل النقل، وابلتايل  من املنافع البيئية مثل تقليلبناء نظام توزيع مركزي، يمت من خاله حتقيق مجةل

 النقل0وتقليل احيعالت تعر  املواد للتلف بسبب تكرار 

  0وضع أ و تأ سيس س ياسة تس هتدف املساعدة يف تقليل ال اثر البيئية السلبية لوسائل النقل 

  0ىل املصنع مبارشة عادة مجع املواد القابةل للرسلكة ا ىل الوالكء أ و ا    الاعيعاد عىل جتار التجزئة يف ا 

   0التعاقد مع املوزعني املتبيني التسويق ال خرض فقط، ورفض التعامل مع غري املهمتني هبذا اجملال 

   يصال املبادئ وال فاكر ل كرب عدد ممكن من الزابئن و  س هبم0 ك الرتوجي للمبادئ البيئية عرب أ عضاء القناة التوزيعية للمتعاملني مع املنظمة، ل 

 س تداماملطلب اخلامس: الرتوجي امل 

وقت واذلي يلعب دورا هاما يف التأ ثري الاجيايب عىل سلوك أ حصاب املصاحل سواء اكن ذكل يف اليعترب الرتوجي أ حد عنارص املزجي التسويقي، 

  لعامة0القات اال عالن، تيش يط املبيعات، البيع الشخيص والع احلايل أ و يف املس تقبل، من خالل تطوير عنارص املزجي الرتوجيي املمتثةل يف:

 )الصديق للبيئة(، وس نحاول دراسة أ وجه الاختالف بينه والرتوجي التقليدي0 ال خرض الرتوجي اذلي حناول دراس ته هو الرتوجي 

 الفرع ال ول: تعريف الرتوجي ال خرض

أ ن حيدث بني  اذلي ميكنالرتوجي املسؤول بأ نه "معلية التفاعل الاجيعاعي اليت تس هتدف القضاء عىل سلوك العزةل   McDonaghلقد عرف 

 10املنظمة ومجهورها وأ حصاب املصاحل "

 انالحظ من هذا التعريف أ ن املنظمة تس تطيع أ ن حتل اخلالفات بيهنا وبني أ حصاب املصاحل عن طريق ال فصاح عن املعلومات املرتبطة بأ نشطهت  

  املنظمة ومعالهئا0ملتبادةل بنياخملتلفة ومشاركهتم يف س ياس هتا، مما يساعد عىل تقوية الثقة ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
0. Ottman Jaquelyn- Industry’s Responses to green consumerism-op cit-p84. 

 .009ص،  مرجع س ،. أمحد شاكر العسكري، إبراهيم اخلليل الكنعاين7
-0  Pride W, Ferrell O.C- Marketing concepts and strategies-3rd edition- New York : Houghton Mifflin-2000-

p382. 
-0  Peattie Ken- OP Cit- p212-215. 
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 والرتوجي التقليدي: مقارنة بني الرتوجي املسؤول (21رمق) اجلدول

 الرتوجي التقليدي الرتوجي املسؤول

دارة التوقعات0  التالعب ابلعواطف0 ا 

 جتاهل ال خطاء أ و التعامل معها بسطحية0 حبسم0 والتعامل معهاالاعرتاف ابل خطاء املاضية 

 البحث عن بديل واحد0 اب املصاحل0 ئل النافعة ل حصالبحث عن البدا

 عدم ال فصاح عن البياانت ال ساس ية0 0وأ فاكر املنظمةتقدمي ادلليل اذلي يدمع معليات 

 دراسة0 والقرارات دوننرش ال خبار  عهنا0 وحماوةل ال جابةتوجيه ال س ئةل 

 العالقات العامة مع امجلهور0 القيام بيشاط الرتكزي ال سا ي عىل امجلاهري خللق العالقات0

 حاجة ا ىل وامجلهور يفالاعتقاد بأ ن أ حصاب املصاحل  التعامل مع أ حصاب املصاحل عىل أ ساس أ هنم معالء جيب فهمهم0

 تعلمي0

 توزيع رساةل متغرية خملتلف امجلاهري0 التفاعل مع أ حصاب املصاحل عىل اكفة مس توايهتم ابلزتام متساوي0

 الانفتاح عند احلاجة0 الانفتاح ادلامئ0

 

 Ibid,p2130 Peattie Ken املصدر:

 لفرع الثاين: التحدايت اليت تواجه الرتوجي املسؤولا

 س بعة قضااي تتعلق بتطبيق الرتوجي ال خرض واليت يلزم أ ن تعاجلها بنجاح ويه:  Peattieحدد 

ل أ ن املعلومات املتوافرة دلهيم عن  ، فبالرمغ من زايدة اهيعام1تمتزي املشالكت البيئية ابلتعقيد التعقيد: 0أ   املس هتلكني ابلس هتالك املسؤول بيئيا ا 

 القضااي البيئية مازالت ضعيفة0 

حيث يصطدم املس هتلكون مبعلومات كثرية عن البيئة جتعلهم يف حرية، مما يؤدي ا ىل صعوبة توصيل الرسائل  :Cacophony تنافر النغامت  0ب

 هان املس هتلكني0البيئية للمنظامت وبقاهئا يف أ ذ

أ ن معظم املس هتلكني اكنوا يف حاةل ارتياب ابليس بة للمعلومات البيئية املوجودة عىل عبوات املنظفات   Polonsky et alير   املصداقية: 0ج

 الصناعية واكنت معظمها مضلةل0 

ىل ال داء يرجع ا   البيئية،عالنية أ ن السبب يف عدم تصديق املس هتلكني للرسائل ال    Mendleson and polonskyوقد أ وحض لك من 

قناع املس هتلكني مبصداقية ال دعاءات البيئية لتكل امل  السابقة،البييئ الضعيف للمنظامت يف الفرتات  نظامت يف ومن مث تكون هناك صعوبة يف ا 

 0 2املس تقبل

ذاد0 اللبس:  عادة اكن متفهام لطبيعة هذا الادعاء مث نقص بعض املعلومات عن بعض الادعاءات البيئية جيعل املس هتكل يف حرية ح  ا  دعاء "ا  ل ا 

عادة التدوير وما يه املواد املعاد تدويرها يف اتحة أ ماكن ا   املنتج0 التدوير"، ل نه غري قادر عىل تقيمي حصته ومن مث غري قادر عىل حتديد مد  ا 

نتاج منتجات حتمل الشعار ه0 السخرية:  ن تبين بعض املنظامت للتسويق ال خرض وا  ن أ جل البيئة قد ات البيئية دون أ ن يكون هبا تغيري حقيقي ما 

 جيعل املس هتكل يسخر ويشكك يف قدرة هذه املنتجات يف احلفاظ عىل البيئة0 

دارات املنظمة، فاملنتج ال خرض لبد أ ن تكون و0 التيس يق:  ىل وجود تيس يق فعال بني اكفة ا  ن تقدمي منتجات خرضاء حيتاج ا  ، هكوانته، عبوتما 

نتاجه واملنظمة اليت من ورائه ذات بعد بييئ0مع   ليات ا 

خفاء الكثري مما جيري داخلها مبا يف ذكل التأ ثريات البيئية ملنتجاهتا ح  ل يتعرف املنافسون عي0 الرسية التجارية:  ىل تقوم العديد من املنظامت اب 

لها  ت فميكن أ ن يتعرف أ ي خشص عىل املعلومات البيئية ل ي منظمةولكن تغريت هذه النظرة ال ن خاصة بعد دخول الانرتنأ رسارها الصناعية، 

 موقع عىل الش بكة0

 

                                                           
1 . Polonsky Micheael jay and al- Communicating Environmental Information: are Marketing Claims on packaging 
Misleading- Jounral of Business Ethics-1998- Februqry- vol17- N3- p282. 
2 . Mendleson Nicola, polonsky Michael jay- Using Startegic Alliances to Develop Credible Green Marketing- 
Journal of Consumer Marketing- 1995- vol12- N2- p4.  
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املسؤول الفرع الثالث: أ هداف الرتوجي  

ف وح  لنفس املنظمة مبرور الوقت وتمتحور حول ال هداير  البكري أ ن ال هداف الرتوجيية للتسويق ال خرض ختتلف من منظمة ل خر ، 

 :1التالية

دف املنظمة خللق وعي بييئ من خالل تروجي ما تقدمه من منتجات خصوصا املنتجات اجلديدة ا ىل السوق اذلي تتعامل فيه، حبيث هت خلق الوعي:

دراك الزابئن ووعاه مبنتجات  ممتد امجلهور املس هتدف مبعلومات مفيدة عن نشاط املنظمة، ومنتجاهتا اخلرضاء واملنافع البيئية وغريها، ل ن معلية ا 

 يعترب عنرص حامس يف تبين ذكل املنتج0  املنظمة

ويكون ذكل من خالل تقدمي منتجات مبتكرة ل ول مرة، لتحفزي الطلب ال ويل "وهو الطلب عىل صنف املنتج عوضا عن عالمة  حتفزي الطلب:

عالم الزابئن عن املنتج000ما هو؟ كيف يعمل؟ كيف ميكن اس تخدامه؟ وما يه خل0  الفوائد من اس تخدامعينة من املنتج" وذكل عن طريق ا   مه؟000ا 

تباع أ نواع معينة من أ ساليب الرتوجي مثل العينات اجملانية، وتوفري التشجيع عىل جتربة املنتج: ىل ا  ماكنية  تلجأ  املنظامت املسوقة للمنتجات اخلرضاء ا  ا 

ليجتربة املنتج من أ جل جعل الزابئن يتعرفون عىل املنتج بشلك أ فضل، وأ ن حيددوا بأ نفسهم جو   ه0دة املنتج واملنافع املضافة ا 

ماكنية اس تقبال أ س ئةل أ و اس تفسارات الزابئن عرب الربيد والهاتف، يف  حتديد الاحيعالت: اس تخدام ال عالانت يف الصحف واجملالت مع توفري ا 

 املنتج0 ويقوموا برشاءهذه احلاةل فا ن الزابئن اذلين س يقومون ابلس تفسار 

ن بناء عالقات طويةل ال مد مع الزابئن واحلفاظ علاها هو أ حد ال هداف ال ساس ية ملعظم املسوقني، ومثل هكذا  ني:الاحتفاظ ابلزابئن اخمللص ا 

 عالقات تعترب هممة جدا ابليس بة ملنظامت ال عامل، حيث أ ن احلفاظ عىل الزابئن عادة ما يكون أ قل تلكفة من حماوةل اكتساب زابئن جدد0

منا هيدف ا ىل حامية مبيعات املنظمة أ و  نافسة:مواهجة اجلهود الرتوجيية امل  ل هيدف هذا النوع من ال نشطة الرتوجيية ا ىل زايدة احلصة السوقية، وا 

، ةحصهتا السوقية احلالية، فاملنظامت اليت تعمل يف جمال التسويق ال خرض تواجه منافسة مزدوجة من قبل املنظامت اليت تقدم منتجات تقليدي

هنا حباجة مس مترة ا ىل توجيه جزء من هجودها الرتوجيية حنو مواهجة املنافسني0واملنظامت اليت تع  مل يف نفس اجملال، ذلا فا 

رتوجيية خلفض مما يصعب علاها العمل ابلكفاءة املطلوبة، ذلا تلجأ  ا ىل تشجيع ال ساليب ال ،واجه املنظمة تقلًبا يف املبيعات: تخفض تقلب املبيعات

ىل حتقيقها0التقلبات ومتكهنا من الو   صول ا ىل غاايهتا اليت تسعى ا 

 :2أ ن ال عالن ال خرض جيب أ ن يكون موهجا للهدفني التاليني Fullerبيامن ير  

 0تعلمي مجموعة متنوعة من أ حصاب املصاحل خاصة العمالء ورجال ال عامل ابلكثري من املسائل والقضااي البيئية يف اجملمتع 

  نظمة ومنتجاهتا واحملافظة علاها ح  تتودل الثقة بني املنظمة ومعالهئا0تأ سيس وبناء املصداقية البيئية للم 

 خصائص الرتوجي املسؤول: 

وتيش يط  عالن،ال  من مدجمات خاصة من ص مفزجي التصالت املسؤول اذلي يتكون بشلك عام كام سيتطرق يف العنرص التايل ا ىل خصائ

حتتاج يتني للمنتج املنتجات املس تدامة هناك خاص  ، فعند تسويقوأ دوات التسويق املبارش ،خيصاملبيعات والرتوجي، والعالقات العامة، والبيع الش

 املسؤول:ا ىل دراسة بشلك خاص يف مزجي الرتوجي 

نتاج  الاجيعاعية البيئية، وعادة متثل خواص ل ميكن تفتيشها أ و جتربهتا من قبل املس هتكل  ل قبل ول بعد رشاء املن  -6 ج، ابلنتيجة تأ ولها خواص ال 

ن من همام مزجي التصالت املسؤ  ل  وفا ن العديد من املس هتلكني  يكونون غري أ منني  ا ن اكنت خواص املنتج  املوعودة ل تنطبق حقا،  ذلا فا 

ة  بأ طراف مضامن  ونقل املصداقية  والسمعة  ا ىل املس هتكل غري املس تقر املتشكك، وميكن حتقيق هذا من خالل عناوين أ غذية وتعليب مس تدا

داقية  صاثلثة مس تقةل " كوضع العالمات البيئية"، ابل ضافة ا ىل ذكل عىل املسوقني أ ن يوازنوا املعلومات  والتوضيح  لغر  توفري معلومات ذات م

 اكفية  للمس هتكل، ابل ضافة ا ىل حمفزات عاطفية  اكفية  لرتوجي املنتجات املس تدامة0

ن اكنت منافعهم الفردية  املدركة  وصايف املنافع املقمية قد قميت أ عىل من صايف منفعة املنت يقرر املس هتلكني لصاحل املنتجات -1 ج املس تدامة  ا 

يكونوا  نالتقليدي ابملقارنة، ونتيجة لهذا التقيمي الشخيص فا ن التصنيف ال سا ي جملموعات  املس هتلكني اخلرض، قد يتطور من أ ؤلئك اذلين ميكن أ  

يكولوجية أ ي البيئة والسلبيني اجيعاعيا  –جيعاعية نشطني  من الناحية الا صةل يف ضوء  بيئيا ، فاملنافع املس تدامة املشرتكة ليست ذات –ال 

 مناط  رشاء وسلوكأ   قرارات الرشاء  فقط لهذه اجملموعات ،فا ن اكنت املنافع الفردية  املدركة  جتاري املنافع الاجيعاعية البيئية املشرتكة ميكن أ ن نتوقع

 

   

                                                           
 700.ص،مرجع سابق ،اثمر البكري - 5

7. Fuller donald A- OP Cit- p225-226. 
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-جيعاعيةالاا ىل املنافع الفردية مبساعدة ما يسمى بتحالفات ادلافع، املنافع  املس تدامة ال شارةذلا مفن أ هداف التصالت  مس هتكل مس تدامة،

يكولوجية  0 1التصممي  والراحة أ و ادلوق والصحة والطراوة، اليت حتتاج ا ىل أ ن تدمج مع معايري الرشاء التقليدية مثل ال 

 : املزجي الرتوجيي املسؤولالفرع الرابع

يتأ لف املزجي الرتوجيي ال خرض من ال عالن ال خرض، البيع الشخيص وتيش يط املبيعات والعالقات العامة يف التسويق ال خرض وسوف نوحضها 

 :اكل ي

رها املس هتدف، ويتصف نية ا ىل مجهو هو ال عالن اذلي تتبناه املنظمة اخلرضاء لنقل فلسفهتا البيئية من خالل رسالهتا ال عال ال عالن املسؤول: 0أ  

ب از أ مهية ر ال عالن ال خرض ابلرتكزي عىل تروجي قمي وثقافة اس هتالك صديقة للبيئة والابتعاد عن الابتذال الاس هتاليك الرسيع الصديق للبيئية، وا 

قناع املس هتكل برشاء واس تخدام املنتجات اخلرضاء، والتيس يق مع اجل  هات احلكومية(، وغري هات الرقابية الرمسية)اجل البيئة الصحية للمس هتكل، وا 

عالن)مثل وضوح فكرة ال عالن، ال احة، رص الرمسية)مثل مجعيات حامية املس هتكل واحلفاظ عىل البيئة(، فضال عىل الالزتام ابخلصائص التقليدية لال 

 10الزناهة واملصداقية(

 ل ييل:مخسة أ نواع للرسائل ال عالنية اخلرضاء مك  Carlson and alحدد 

دعاءات موهجة ابملنتج: -  تقوم املنظمة بتصمميها للرتكزي عىل الصفات البيئية للمنتج مثل"هذا املنتج يتحلل عضواي"0 ا 

نتاجية - دعاءات موهجة ابلعملية ال   : تركز عىل ال ساليب التكنولوجية اليت تس تخدهما املنظمة يف صنع املنتج وطرق التخلص من اخمللفات0ا 

دعاءات موهجة ب - افظة عىل مثل ال دعاء القائل "ملزتمون ابحمل هبا،: ويه تركز عىل ربط املنظمة بقضية أ ونشاط بييئ خاص صورة املنظمةا 

 الغاابت"0

دعاءات قامئة عىل الواقع البييئ - عالم املس هتلكني ابملشالك البيئية اليت حتدث فعال يف الواقع0ا   : ويه اخملتصة اب 

دعاءات خمتلطة ويه عبارة عن مزجي -  من ال دعاءات السابقة0 ا 

  البيع الشخيص: 0ب

 :1أ ساس ية من املعلومات البيئية اليت جيب أ ن يكون رجل البيع ملًما هبا ويه تثالثة جمالأ ن هناك  Fullerأ وحض 

 قناع العمالء : جيب عىل رجل البيع أ ن يكون عىل دراية جيدة ابملنافع اليت حيققها املنتج ابليس بة للبيئة ح  يمتاملنافع البيئية للمنتج كن من ا 

نتاجه أ و اس تخدامه دل  املس هتكل ال   ناعي0ص هبذه املنافع، ويتطلب أ ن يكون البائع عىل معرفة اتمة ابل اثر البيئية للمنتج سواء أ ثناء مراحل ا 

 التوافق مع النظم البيئية : 

ة للك ال س ئةل بيئية فالبد أ ن يكون رجل البيع قادرا عىل الاس تجاباملنتجات الكاميوية ختضع لقوانني كثري من املواد اخلام الصناعية و هناك ال       

 اليت توجه ه من العمالء يف هذا الشأ ن0

 شهادة ال يزوISO14000 :  وميكن أ ن  ،منتجات املنظامت عىل هذه الشهادةهناك اهيعام كبري من قبل املسترشيني الصناعيني ابلتعامل يف

 نظام ال دارة البيئية ابملنظمة للعمالء0يلعب رجل البيع دورا يف بيان و رشح 

  العالقات العامة:    ج0

لاها البعض عىل أ هنا  Terspetraيعرف  العالقات العامة بأ هنا "اجلهود اليت تبذلها املنظمة من أ جل حتسني صورهتا يف نظر العمالء، كام ينظر ا 

 فة عنارص املزجي الرتوجيي ال خر 00 وتعمتد العالقات العامة عىل اك2دبلوماس ية التعامل مع امجلاهري"

أ ن الس نوات ال خرية شهدت زايدة  McDonagh and Protheroوابليس بة دلور العالقات العامة يف التسويق ال خرض ير  لك من 

ة تعترب ا حد  عنارص املزجي عىل أ نه لو اكنت العالقات العام Fullerويؤكد  ،3شديدة للتغطية ال عالمية املرتبطة ابلقضااي البيئية واملنتجات اخلرضاء

ا وابلتايل هالرتوجيي الهامة مضن عنارص املزجي التسويق التقليدي، فا ن أ مهيهتا تزداد يف حاةل التسويق ال خرض ل هنا تتعلق بصورة املنظمة وجامهري 

 0 4تأ سيس املصداقية، واليت تعترب هدفا واحضا وجوهراي للتسويق ال خرض

 

                                                           
  .40،49: مرجع سبق ذكره، ص ص وآخروندرمان سليمان صادق  .  0      

 4.ص ،مرجع سابق ،سامي الصمادي  . 2
0. Fuller Donald A- OP Cit- p243. 

 745.ص ،0554 ،دار النهضة العربية ،مصر ،التسويق مدخل تدعيم القدرة التنافسية يف األسواق الدولية :. توفيق حممد عبد احملسن 0
9. McDonagh Pierre, Prothero Andrea- Green Mannagment- London: WBC Book- 1997- p425. 
4. Fuller donald A- OP Cit- p261. 
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 تيش يط املبيعات:   0د

( تيش يط املبيعات بأ نه "أ وجه اليشاط التسويقية خالف البيع الشخيص، ال عالن، اليرش اليت هتدف AMAةل التسويق ال مريكية)عرفت واك

قناعه هبا اثرة اهيعام املس هتكل أ و املوزع بسلعة أ و خدمة معينة أ و ا   10ا ىل ا 

عالن عن ط Peattieوير    ريق ال شاكل التالية:أ ن تيش يط املبيعات ميكن أ ن تكون ممكةل أ و بديةل لال 

 :خاصة للمنتجات اليت مت طرهحا يف السوق ل ول مرة، ليقوم املس هتكل بتجريهبا0 العينات اجملانية 

 ( %1: قام أ صدقاء البيئة يف الولايت املتحدة ال مريكية ابلعيعاد عىل برانمج الكوبون الاسرتدادي واذلي مبوجبه يسرتد املس هتكل)الكوبوانت

ايت اليت  تذهب لل عامل البيئية اخلريية مخلسة جمالت حيددها املس هتكل نفسه، ابل ضافة للمسابقات : هناك منظامت تشجع رشاء من قمية املشرت

ق قيام املنظامت : ميكن تيش يط املبيعات من املنتجات اخلرضاء عن طرياملنتج اجملانية وضامانتالهدااي منتجات خرضاء عن طريق تقدمي اجلوائز هلم، و

تأ كيد عىل العمر الافرتايض الطويل للمنتج، مثلام فعلت بعض منظامت املالبس ال مريكية عن طريق تأ كيدها عىل متانة مالبسها تدعمي ذكل ابل 

 بضامهنا مد  احلياة
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 : الاس هتالك املس تدام "املسؤول":رابعالاملبحث 

س تجابة لظهور منظهر ال س هتالك املس تدام يف اجملمتع الصنا  ر البيئية وال جيعاعية أ صبحوا هيمتون ابلاث وذج جديد من املس هتلكني اذلينعي، ا 

س هتالكية أ كرث رشدا تناهض ال س هتالك الزائد وتشجع التجارة العادةل وال خالقية للمنتجات البيئ     20ة "يلسلوكياهتم عىل البيئة، فظهرت حراكت ا 

ك املس تدام، النابع من رهاانت التمنية املس تدامة لرتش يد اس تخدام املوارد الطبيعية وضامن حق ال جيال يتطرق هذا املبحث حملور الاس هتال

لتحول االقادمة، مفقاربة الاس هتالك يه العامل ال سا ي اذلي قد حيسن البيئة ومواردها أ و اذلي يسارع يف تدمريها ونضوب مواردها، لهذا فنقطة 

  طرق وأ مناط الاس هتالك لطرق أ كرث اس تدامة0حنو الاس تدامة يه نقطة حتول يف

 مفهوم الاس هتالك املسؤول " املس تدام" املطلب ال ول:  

ابللغة الفرنس ية،  consommerابل جنلزيية، أ و  to consumeمن انحية مدلول نشاط الاس هتالك من الناحية ال صطالحية جند الفعل 

ل القرنني اخلامس عرش والسادس عرش هو "التدمري"، فالس هتالك اليوم هو ، خالConsommerتعكس دللت سلبية حيث اكن مرادف 

جياد وس يةل لتدمريها أ و جعلها غري صاحلة"le petit Robert 0معل تدمريي ل نه معلية تعين حسب    "اليشاط اذلي يقوم عىل صنع ال ش ياء وا 

ىل نس يان هذا اجلانب الاجيابية  السليب لالس هتالك، وذكل من خالل التأ كيد عىل اجلوانب لكن املسوقني يف اجملمتعات الاس هتالكية يسعون ا 

 ه واملمتثةل يف: الرفاهية والرضا وخلق فرص العمل000000اخل0

(: "فالس هتالك ليس معلية تدمري املادة، لكن تدمري املنفعة"، هذا التعريف جعل علامء JBSay 1762-1832من هجة أ خر  ابليس بة ل )

 1ضون عىل ذكل كون الاس هتالك اجلامح يؤدي ا ىل تدمري الطاقات غري املتجددة وسلب املوارد البيئة اليوم يعرت 

ىل حد كبري مع مبادئ التمنية املس تدامة، ذلكل وجب بين ت  من خالل املقاربة ادلللية السابقة لالس هتالك اتضح لنا أ ن هذا ال خري ل ييعاىش ا 

ؤول بيئيا واجيعاعيا، أ و ال خرض، املس تدام، لك هذه املسميات تدل عليه وهناك العديد من منط جديد من الاس هتالك عرف ابلس هتالك املس

 الباحثني اذلين وضعوا تعاريف خمتلفة لالس هتالك املسؤول، سيتطرق ا ىل البعض مهنا:

لتعريف يقرتب كثريا بل،" هذا ايعرف الاس هتالك املسؤول بأ نه:" فعل يليب حاجيات احلارض دون النيل من القدرة عىل تلبية حاجيات املس تق 

يف وصفه للمس هتكل املسؤول اجيعاعيا"هو  Webster 6222وحسب قاموس  Brundtland 19870ا ىل مفهوم التمنية املس تدامة املعروف بتعريف 

ويف س نة  غيري اجيعاعي"0ت  املس هتكل اذلي يأ خذ ابحلس بان النتاجئ العامة الناجتة عن اس هتالكه اخلاص، أ و هو من يس تعمل قوته الرشائية لتحقيق

ىل تعريف تطبيقي لالس هتالك الصديق للبيئة عىل أ نه: " اس تعامل املنتجات واخلدمات اليت تس تجيب Osloتوصلت ندوة "أ وسلو" ) 6222 ( ا 

يعية واملواد السامة، مبا ب للحاجيات ال ساس ية، وتسامه يف حتسني نوعية احلياة مع التخفيض ا ىل احلد ال دىن من المكيات املس تعمةل من املوارد الط 

فالس هتالك املس تدام هو "مرشوع   2فيه مكية النفاايت وامللواثت الناجتة خالل دورة حياة املنتج، حبيث تريض حاجيات ال جيال املس تقبلية0

ذا اك نتاج نت قراراهتم امل شامل متعدد ال بعاد، ويعني القانون اذلي يتطلب الزتاما هاما من طرف املنتجني واملس هتلكني يف حال ما ا  تعلقة ابل 

 .والاس هتالك لها تداخالت بيئية"

سرتاتيجية" هو فالس هتالك املس تدام AFNOR ل املس تدامة حسب قاموس التمنية  املوارد اس تخدام تغيري أ جل الطلب من عىل تركز ا 

 فهذا 1املس تقبلية،  لل جيال الطبيعي جتديد الرأ سامل يمت امنبي احلياة للجميع، نوعية وحتسن الاحتياجات تليب بطريقة الاقتصادية واخلدمات البيئية

فاملشلكة يف   ومنه املس تدامة، التمنية ا سرتاتيجية يف أ ساس يا حمورا تعترب اليت احلياة أ مناط و املس هتلكني، سلوكيات دور عىل يركز التعريف

 .التمنية املس تدامة حتقيق حنو املنطلق يات يهالسلوك  هذه فتغيري املتاجر، رفوف يف فقط وليست الاس هتالكية، السلوكيات

ذن الصعوب  جياد تعريف شامل لالس هتالك املسؤول0 ةا   ال ساس ية من خالل ما س بق ذكره من تعاريف، تمكن يف ا 

لكن اس هتالك و لكن التعريف احلايل حسب التوهجات احلالية يعترب أ ن:" الاس هتالك املس تدام ل يعين ابلرضورة اس هتالك أ قل، أ ي بمكيات أ قل، 

 بطريقة خمتلفة، طريقة تسعى ا ىل حتسني نوعية احلياة، وحتقيق التقامس بني ال كرث غنا وال كرث فقرا"0

 

                                                           
5 -celine Michaud: opcit، page 10. 

  004ص ذكره،مرجع سبق  جواد:نبيل   -  7
0. Dominique Margerat, Ghislaine Cestre, ECOLABELS ET CONSOMMATION : VARIABLES 
INTERVENENT DANS LE PROCESSUS DACHAT, working paper 0211, [on-line], university de Lausanne : 
ecole des hauts etudes commercial-2003(http://www.vlerick.be/research/workingpapers/vlgms-wp-0309.pdf)-p9 
0 -Consommation Durable، Synthèse des recherches menées dans le cluster consommation durable du PADD II، 
Quel rôle pour le consommateur ? Politique scientifique fédérale, Belgique, 2007, p 10 
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ن املس تدام، أ هنا املقدمة لالس هتالك التعاريف يف عامة املالحظ بصفة هنا مكرجعية، املس تدامة تس تعمل مفهوم التمنية ما كثريا اكنت وا   تركز فا 

الاس هتالك  مضمون يشلك ما حول الاختالف تعكس أ هنا كام والاقتصادية، الاجيعاعية الرهاانت من بيئية لالس هتالك أ كرثال  التحدايت عىل

س هتالك املنتجات الاس هتالك املس تدام، وبني  طبيعة يف الاختالف ينعكس وابلتايل احلياة، أ مناط تغيري أ و اخلرضاء، ال قل غري املرسف أ وا 

 املس تدام0 حتقيق الاس هتالك ا ىل اليت هتدف الس ياسات

ل أ هنا شرتك ت  ومعوما فاخلصائص ال ساس ية ل مناط الاس هتالك وأ ساليب احلياة املس تدامة يه تكل اليت تتسم ابملسؤولية مفهام اختلفت التعاريف ا 

 يف خصائص عامة لهذا املفهوم تمتثل فامي ييل: 

عادة الاس تخدام  - نتاج النفاايت، وزايدة ا   أ و التدويرجتنب أ و تقليل ا 

دارة ومعاجلة النفاايت مبا يتوافق مع أ فضل املعايري الطبيعية ومنع تلوهثا0 -  ا 

 جتنب الاس هتالك الغري رضوري من الطاقة وزايدة اس تخدام مصادر الطاقة املتجددة -

 الاس تخدام الرش يد للمياه واس هتالك املنتجات العضوية ومنتجات التجارة العادةل0 -

 

 ك يف ا طار التمنية املس تدامةاملطلب الثاين: الاس هتال

 كام ذكران سابقا أ ن التمنية املس تدامة اس هتدفت ابدلرجة ال وىل تغيري العادات الاس هتالكية للمس هتلكني، حيث أ صبحوا أ كرث مسؤولية حنو

ىل اهيعاهمم الواحض ابملشالك اجملمتعية، ذلا فأ خذ التمني عني الاعتبار يف القرار الرشايئ ة املس تدامة بحتقيق الرشاء"ال خرض" واحرتام البيئة، ابل ضافة ا 

، ومن أ مه ما ييتظرونه وحيققونه من خالل هذا النوع من   les consom-acteursأ صبح حمتية ل مفر مهنا ابليس بة لهؤلء املس هتلكني الفاعلني 

 عايري0000"، ومع تزايد هذا التوجه ال خرضالرشاء املوسوم ابملسؤولية هو ما يتعلق "ابلصحة،ال مان،ومطابقة املنتوج للمواصفات وامل

la vertitude أ صبح املس هتكل املسؤول يبحث عن أ صل املنتج"بدل امليشأ " ، وكذا خصائصه التفصيلية، ابل ضافة ا ىل حتديد املنتجات العضوية،

،  1262نس بة هذه املنتجات س نة  حيث شلكت Max Havelaar/Fairtradeواملنتجات الناش ئة من التجارة العادةل مثل  Bioوالبيولوجية 

 12280عن س نة  %61مليار يورو يف العامل ابرتفاع بيس بة  302ما يعادل 

،حيث تعكس  هذه الثقافة تفعيل التمنية احمللية ومنو العائد  fabriqué localكام لوحظ أ يضا امليل املتنايم اجتاه اس هتالك املنتجات احمللية 

 طبقات الاجيعاعية اخملتلفة، يف املقابل ونتيجة وعي املس هتكل املسؤول، يعلن ارتيابه وعدم ثقته يف  ال عالانتالوطين اذلي حيقق عداةل دل  ال 

وهذه املامرسات تعرف ابلغس يل ال خرض  ،« tout durable »والتصالت ، اليت تقوم هبا املؤسسات حول لك ما هو مس تدام 

« greenwashing »ثبا اتت ومعلومات حقيقة غري مضلةل من قبل املنتجني،ليطمنئ املس هتكل أ ن املنتجات اليت ، حيث يبحث املس هتكل عن ا 

ذ تتبن ها ايشرتهيا صنعت وفق طرق حترتم البيئة واجملمتع وحتقق الاس هتالك املسؤول، وتعترب العالمات البيئية وس يةل فعاةل يف هذا الس ياق ا 

 امن منتوج )أ خرض( لكهنا لتفي ابلغر  دامئا0املؤسسات املدجمة للتمنية املس تدامة بلك أ بعادها لض

من الفرنس يني يأ خذون التمنية  %21بييت أ ن  "الفرنس يون والاس هتالك املسؤول"،بعنوان l’étude Ethicity 1262ففي دراسة س نة 

ام أ ن نس بة وأ بعاد التمنية املس تدامة، كيرصحون بأ هنم مس تعدون لتغيري سلوكياهتم مبا ييعاىش  %12املس تدامة بعني الاعتبار ويعدوهنا حمتية، بيامن 

مهنم رصحوا بأ هنم ل يطبقون الرسائل  %23يرصحون بأ هنم ل يثقون ابلعالمات البيئية واملؤسسات املفرطة برتوجي صورهتا اخلرضاء، فيس بة  12%

 greenwaching 0 1وال عالانت حول املنتجات اخلرضاء ويعتربونه جمرد غس يل اخرض

وبييت أ يضا أ ن  سة تبني أ ن هناك تغري معيق وواحض يف سلوكيات املس هتلكني فامي يتعلق بتبين التمنية املس تدامة وال ميان هبا،نتاجئ هذه ادلرا

 هؤلء املس هتلكني مه حباجة ا ىل معلومات واحضة وحقيقة حول املنتجات اخلرضاء0

جديدة ح  ولو  )أ سواقللمس هتلكني اجات اجلديدة والعادات الرشائية كنتيجة تسويقية جد هممة: ا ذا مل تأ خذ املؤسسات بعني الاعتبار هذه احل

 س تواجه خطر الهتميش واخلروج من السوق من منظور فقدان احلصة السوقية (،اكنت صغرية احلجم

 لوضع ومبارش أ سا ي رجعمك الثالثة للتمنية املس تدامة الراكئز أ خذ ميكننا الاس هتاليك، اجملمتع منط يف الاكمنة واملشالك التحدايت مواهجة يف

  جانب عىل تركز لالس هتالك( واليت والعلمية الفكرية التيارات بتوحيد خمتلف والاقتصادية، والاجيعاعية البيئية التوهجات يدمج منط اس هتالك

 

 

                                                           
1 -FRANCIS LEFEBVRE: développement durable-aspects stratégique et opérationnels.editions fancis 
Lefebvre.2010,376-379 
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 سبيل يف املس هتكل مسؤولية حتديد هومن والعاملي، احملىل املس تو  عىل امليشودة الاس تدامة ، بغية حتقيق) الثالثةال بعاد  من واحد بعد أ و واحد

 .املس تدامة حتقيق التمنية

 (: يوحض الاس هتالك مكحرك للتمنية املس تدامة66شلك بياين رمق)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،ادلويل الرابع مقدمة للملتقىقة حبثية ور التحدايت،و  اجلديدة الاقتصادية الفرص املس تدام الاس هتالك أ منة: ةانرص، بوخداملصدر: بوعزيز 

-1يويم  واملأ مول،ني الواقع ب العوملة،وحتدايت  املس تدامة للمس هتكلجامعة تبسة حول امحلاية  التس يري،بلكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 80-02ص ص 1262أ كتوبر 2

ل املس تدام مس متد من أ بعاد التمنية املس تدامة ال ساس ية وليتحق من خالل حتليل الشلك املوحض أ عاله يتضح لنا أ ن مرشوع الاس هتالك ق ا 

ضافة ا ىل البعد الاقتصادية،بتاكمل لك من البعد الاقتصادي حتقيق الرفاهية  البييئ املمتثل  والبعد الاجيعاعي املمتثل يف حتقيق العداةل الاجيعاعية ا 

 يف احلفاظ عىل البيئة0

  انتشاره:س هتالك املس تدام ومؤرشات املطلب الثالث: عوامل ظهور الا

 من هجة ومؤرشات تدل عىل ذكل من هجة أ خر 0توجد مجموعة من العوامل اليت ساعدت عىل تطور مفهوم الاس هتالك املس تدام 

 عوامل ظهور الاس هتالك املس تدام: ال ول:الفرع 

راكر املس تو  املزتايد للوعي البييئ دل  املس هتلكني يف لك  دمة أ و تكل ال قل اكنوا يف دول صناعية متق، سواء أ حناء العاملل ميكن ل حد ا 

امية املس هتكل من هجة ح ونشاط هيئاتتأ ثري وسائل ال عالم  وبفعلتقدمًا، فاملس هتكل اليوم بفعل العوملة الاقتصادية وانفتاح ال سواق من هجة، 

حض أ ن هذه ال رقام ، ومن الواوحصة عائلتهابقتناء منتجات هتدد حصته  من أ ي وقت مىض عندما يتعلق ال مر وحذراً أ كرثأ خر ، أ صبح أ كرث وعياً 

 تزايد مس متر بفعل عوامل خمتلفة مثل: ويه يفقد بلغت مس توايت ل ميكن جتاهلها، 

ر( ويعطيه قدرة تنفس احلاجة، ويرفع من قدرته التفاوضية، )منوذج بور وبدائل ل ش باعمما يعطي املس هتكل اليوم عدة خيارات  أ 0 انفتاح ال سواق:

 املقاطعة0عىل معاقبة بعض املنتجني حبمالت 

مع زايدة اندماج اجملمتع احلديث يف أ مناط احلياة اجلديدة، فقد أ صبح يف متناول أ ي مس تخدم لالنرتنت اليوم أ ن جيمع ًّمكا  ب0 تطور وسائل التصال:

 ، ليس هذا أ سعارها وبنيت متنافسة واملقارنة بني اخليارات املطروحة أ مامه نفس املنتج لعالما اخملتلفة، أ واكفيًا من املعلومات عن املنتجات 

 

 الاس هتالك حمرك

 التمنية املس تدامة

 اجيعاعيا املسؤول الاس هتالك
 الاحتياجات تلبية و الاجيعاعية عداةلال -

 واملشاركة التضامن ،للفقراء ال ساس ية

 الشعبية، املقاطعة؛

 أ جل من جامعية ومبادئ قمي نرش -

 مس تدام؛ طلب تكوين

 للمؤسسات؛ الاجيعاعية املسؤولية -

 :الاقتصادي المنو حمرك الاس هتالك
 من التخلص و الطفييل الاس هتالك خفض -

نفاق  الزائد؛ ال 

 لزايدة وذكل ادلخل توزيع يف العداةل حتقيق -

 ؛ الفعال الطلب

 منو من أ قل يكون أ ن جيب الاس هتالك منو -

نتاج؛ وسائل  ال 

والتحفزي ) العر  (اخلرضاء املنتجات توفري -

 )الطلب (الرشايئ

 ال خرض؛ الاقتصادي المنو حتقيق وابلتايل

 وترش يد اس هتالكهااملوارد   اس تخدامالكفاءة يف -

 :البييئ الاس هتالك 
 اس تزنافه؛ وعدم الطبيعي املال الرأ س عىل احلفاظ -

 ؛ احليوي التنوع عىل احلفاظ -

 ال نشطة من الناجت )والرتبة الهواء(التلوث تقليص -

 الاس هتالكية؛

عادة و وتصنيفيا النفاايت من احلد -  تدويرها؛ ا 

فراد وسلوك اس هتاليك يراعي ال اثر الوعي البييئ لل   -

 البيئية 

 املسؤولية البيئية للمؤسسات  -
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ن اللكمة املنقوةل وتأ ثريها اخلطري يأ خذ بعداً أ خر عىل  رب الربيد ال لكرتوين، املنتجات ع وال راء حولمن خالل تبادل املعلومات  الش بكة،حفسب بل ا 

 لك هذه الوسائل تعرف ابلنتشار غري املريئ أ و التسويق الفريو ي0التواصل الاجيعاعي،  املدوانت واملنتدايت وش باكت

ذا مل ا البييئونظامنل ياكد مير يوم دون أ ن تقوم وسائل ال عالم بتعزيز القلق املزتايد للعلامء حول حاةل الكوكب  تأ ثري وسائل ال عالم: ج0 ، وح  ا 

ع  الميًا حاماًل، أ ي أ هنا تتضمن قضااي أ خر  ترتبط هبا مثل:  تكن احلاةل دومًا كذكل فا ن البيئة اليوم تعترب موضوعا ا 

 اركامش القدرة الرشائية0 -

غالق املؤسسات0    -  ا 

 التوتر أ و عدم الارتياح الاجيعاعي0   -

 عوملة املبادلت0  -

نتاج يف دول يقال عهنا أ هنا ابرزة0   -  رشوط ال 

واليشاط ية الاجيعاعية صعوبة ا حداث التوافق بني الرفاهية ال نسان  واليت تظهر، حيث تعترب لك هذه املواضيع منترشة بشلك كبري يف الوقت احلايل

 10من هجة أ خر  الاقتصادي

أ مام هذا الضغط ال عاليم املزتايد من خالل الضغط اذلي يتعر  ه املس هتكل من عوامل ضاغطة ومؤثرة   يقوم املس هتكل بطرح تساؤلت 

 مثل:عدة ترتبط بدوره امليشود 

 املرتدي؟سؤول عن هذا الوضع البييئ من امل  -

 يسهم يف حل هذا الوضع؟ واعي-مكس هتكل-ما يه مسؤوليا ي اجتاه هذا الوضع  -

 ؟من خالل الاس هتالك الصديق للبيئةمواطن ومسؤول -كفرد-ماذلي ميكنين فعهل للمسامهة يف تغيري هذا الوضع  -

، امجلعيات ةواملؤسسات الاقتصاديومة، امجلاعات احمللية، اجملمتع ادلويل، املواطنون ما يه مسؤوليات ال طراف ال خر  اجتاه القضية )اكحلك -

 احلكومية000000000000(؟ واملنظامت غري

دراك املس هتكلهذه التساؤلت  اسة  وقدرته عىلخلياراته اجلديدة  وا  جيعل  صادينيوال عوان الاقتالتأ ثري يف قرارات صناع القرار من السد

لل جيال  ثروة ال مةو ، فينتظر مهنم حتراكت أ كرث جدية من أ جل حامية حصة املواطن، واحملافظة عىل املوارد البيئية الطبيعية وواعياً  املس هتكل حذًرا

 القادمة0

جوانب: عدة  هذه الثقة تشمل هبا،)أ ي مد  ثقة مجيع ال طراف ذوي العالقة  "،فهنا تصبح املؤسسة أ مام واقع رضورة مراجعة"رأ س مالها من الثقة

عالانهتا واتصالهتا بصفة عامة، الثقة يف العالمة، الثقة يف جودة املنت  000اخل(0جالثقة مبصداقية الوعود واملعلومات اليت تقدهما املؤسسة يف ا 

 الفرع الثاين: مؤرشات انتشار الاس هتالك املس تدام:

  خرض نوحضها كام ييل:مجموعة من املتغريات أ دت ا ىل منو وانتشارا الاس هتالك ال  معوما هناك  

 :نتاج هذه املنتجات مثل  الانتشار الرسيع للمنتجات اخلرضاء من ال سواق الصغرية ا ىل تكل الكبرية، وقيام العديد من املنظامت الكرب  اب 

  0وغريها"ماكدواندلز" و"بروكرت أ ند غامبل" 

 فعة للحصول عىل الرغبة يف دفع أ سعار مرت واذلين دلهيمرضاء، ظهور املس هتلكني اذلين يفضلون التعامل مع املنظامت اليت تقدم منتجات خ

  منو قطاع املس هتكل ال خرض0 ومن مثهذه املنتجات، 

 قبال املس هتلكني عىل املنتجات املعادة التدوير )املرسلكة عادة التدوير0 وتكل القابةل (،زايدة ا    ل 

  ور فقط بل امتد ليشمل ادلميوغرافية، فمل يعد الاهيعام البييئ قارصا عىل فئة اذلكانتشار الاهيعام البييئ دل  املس هتلكني يف خمتلف التصنيفات

  الفئتني )اجليسني(، وهكذا ابليس بة لبقية التصنيفات ادلميوغرافية ال خر 0

 0المنو املزتايد يف عدد املنتجات اخلرضاء داخل ال سواق ال وروبية 

 1يف جمال الاس هتالك املس تدام 0 ارتفاع مؤرشات الوعي البييئ دل  خمتلف الفاعلني  

 

                                                           
1 . Christophe Semples & Marc Vandarcammen-Oser le marketing durable-Pearson éducation France- Paris 2009-p14. 
-7 Robert James A, Green consumer in 1990s: Profile and implications for advertising - Journal of business research – 1996 July 

Vol36 – p117. 
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: الرهاانت الرئيس ية للمؤسسة املتبيية ملهنج التسويق املس تدام للمنتجات ذات الاس هتالك الواسع:رابعاملطلب ال  

طار التمنية املس تدامة يف  تمتثل  :1رهاانت أ ساس ية ويه اكلتايل 2التحدايت اليت تواهجها املؤسسات يف ا 

مع تطور املعارف حول رهاانت التمنية املس تدامة من قبل املنظامت الغري حكومية،  :البيئةوحيرتم  موثوق، أ خاليقو  نحصي، أ مضامن منتج -6

نتاج املنتجات ذات الاس هتالك الواسع ومعلية توزيعها ختضع ملعايري بيئية صارمة، ذلا وجب الالزتام تسويق ب  ووسائل ال عالم 000، أ صبحت معلية ا 

 منة وحترتم البيئة0وبيع منتجات حصية وأ  

جياد  ن: موأ منةمنتجات حصية -أ   يزو، واليت تسعى ا ىل ا  خالل احرتام الرشوط واملقاييس العاملية املوضوعة من قبل منظامت التقييس مثل نظام ال 

ابل ضافة ا ىل محالت  ،املنتجاتمنتجات أ منة حصيا تسمح بتغذية متوازنة تؤدي ا ىل نظام اكمل وسلمي، وذكل بزتويد املس هتكل ابمللصقات عىل 

 التوعية مباكحفة السمنة وال مرا  اخملتلفة0

تباع أ سلوب حتليل دورة احلياة للمنتجات، واملمتثل يف  ن: مبيئيامنتجات مصممة -ب نتاج، وذكل اب  دماج التمنية املس تدامة يف معلية ال  خالل ا 

 ايت0معرفة ال ثر البييئ للمنتج من مرحةل املواد اخلام ح  مرحةل النفا

حاليا، مسؤوةل اجيعاعيا وهذه املسؤولية متتد عىل سلسةل التوريد، حيث تضمن الرشاكة العادةل واملسؤوةل مع لك  ت: املؤسساأ خالقيةمنتجات -ج

ديد حأ طراف السلسةل من موردين أ و وسطاء، وختضع املؤسسة يف هذا الس ياق ا ىل تدقيق اجيعاعي وفقا للمعايري العاملية ل فضل املامرسات لت

 حتسيهنا0النقاط الواجب 

عادة النظر يف المنوذج الاقتصادي:-1 عادة الت المتوقع يف أ سواق جديدة وا  فكري تطور اجتاهات وعادات املس هتكل واجملمتع كلك أ لزمت املؤسسات يف ا 

 يف أ مور معينة مثل:

اخرض(، حيث توجد مؤسسات حديثة ادلخول لهذه  جنتو ، م bio بيولويج جماكئف، منتو )منتوج عادل أ و جديدة متوقع املنتجات يف أ سواق  -أ  

 ال سواق، لهذا فهيي تتوجه خللق حمفظة منتجات بعالمات بيئية0

قبال متنايم لهذا النوع من املنتجات0-ب  متوقع هذه املؤسسات يف ال سواق اليت تعرف ا 

 حيطر ، وخترين البضائع لوالتغليف، نقالتعبئة  جستية، مرحةلاللو السلسةل  لخال اللوجستية:ختفيض ال ثر البييئ خالل اكفة مراحل السلسةل -3

نتاج، واحللول  ، من خالل التصممي البييئ، واملواد ال ولية املس تعمةل يفلتحمك يف هذه التأ ثريات اجلانبيةاملنتج أ اثر بيئية وتسعى املؤسسة ل  معلية ال 

 والتحسيس برضورة التدوير(0 القابةل للتدوير، )املواد اية حياة املنتجوأ خريا هن اكلنقل املس تدام وفعالية الطاقة للتجهزيات، املثىل،

 واليت تكون حول املنتجات، البيئية والاجيعاعية اليت حتدثنا عهنا مس بقا، فرهاانت اجلودة الاقتصادية،اس تعامل اتصال وتسويق مسؤول: -2

نتايج )املوردون والوسطاء(، الرشاكء ل من خالل اتصال مسؤول، والتوزيع، وجتهزيات املؤسسة ونظاهما ال  افية، يمتزي يرتكز عىل الشف ليكمتل ا 

)اليرش البييئ بفرنسا نية الوط وغري مضلل، فاملؤسسات اليت تعمتد عىل الشهادات والعنونة البيئية من خالل الربامج  براهني، واحضبأ نه هادف وه 

 greenwaching 0ادي الوقوع يف الغس يل ال خرضمثال( وذكل لزايدة مصداقية املؤسسة املواطنة فعال و تف

املسؤول نرش الاس هتالكيف  البييئ ودورهامللبيئية والوعي  : الرتبيةاخلامساملطلب   

ذلا س نحاول من  ملسؤول،ايعترب الوعي البييئ والرتبية البيئية من أ مه ادلعامئ اليت سامهت بشلك رئييس يف تشكيل مفهوم وممارسات الاس هتالك 

 ذا العنرص حتديد هذين املفهومني:خالل ه

 ومكوانته:الفرع ال ول: مفهوم الوعي البييئ 

دراك عرف وليام أ لتسون الوعي البييئ بأ نه:" البيئية، كام يعرف الوعي البييئ الاكمل بأ نه الوعي الوقايئ اذلي  املشالكت مواهجة يف دلوره الفرد ا 

الثالثة للوعي  عالاس تخدام، وال ضالي يواجه به الفرد املشالكت الفعلية النامجة عن سوء مينع حدوث املشلكة أ و اخللل، والوعي العاليج اذل

ر املعرفة وال دراك وال فراد اذلين يشلكون حامة البيئة الفعلية يف حاةل تواف ومؤسساته،واجملمتع باكفة هيئاته  بأ هجزهتا،البييئ الاكمل: يه احلكومة 

 1والفهم الصحيح دلورمه جتاه البيئة

 

 

                                                           
-0 FRANCIS LEFEBVRE: ibid p 380 

 .57ص7000، للكتاب، طاإلسكندرية  ، مركزوالتطبيقالم البيئي بني النظرية اإلع صاحل:مجال الدين السيد علي  -7
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دراك الفرد دلوره يف مواهجة الب   لبيئة ومشالكهتا،اب، وال فراد عىل اكتساب الوعي يئة أ و مساعدة الفئات الاجيعاعيةويعرف الوعي البييئ: " عىل أ نه ا 

دراك قامئ عىل املعرفة ابلعالقات واملشالكت البيئية، من حيث  بح املواطن يص ووسائل حلها، والهدف من ذكل هو أ ن  أ س باهبا وأ اثرهاوهو ا 

 2تأ ثري ال نسان علاها وتأ ثره هبا ابل خر ، ومد تأ ثري لك مهنا  البيئة ومد مكوانت  ال ساس ية بنيالعادي ملام ابلعالقات 

يتشلك البييئ دل  ال فراد ل  به والوعيفهمه ملا حيصل للبيئة احمليطة  ويعين معرفة الفرد  من خالل قراءتنا للتعاريف نس تخلص بأ ن الوعي البييئ

منا يصبح الفرد واعيا بيئيا مبساعدة مؤسسات  ذاتيا،  بيئية،ثقافة بيئية، تربية مكوانت " 3ابليس بة ملكوانت الوعي البييئ تتكون من  معينة،وا 

عالم بييئ"  ، لك هذه العنارص تشلك الوعي البييئ وا 

ةل بيرش الوعي البييئ ل تعترب وسائل ال عالم وحدها فقط املؤسسة الكفيابليس بة للمؤسسات والهيئات اخملوةل ابل عالم البييئ ونرش الوعي البييئ ، 

 ي، فعملية تكوين الوعي  ونرشه تشرتك فاها  العديد من مؤسسات اجملمتع من أ مهها اكفة مؤسسات التيش ئة الاجيعاعية  ، حيث أ ن حتقيق الوع

لك من ال رس، وعي البييئ  حيث تمكل لك هذه املؤسسات أ دوار بعضها البعض  فالبييئ  المثرة الهنائية لتاكمل أ دوار مجيع الفاعلني يف حتقيق ال

ضافة لوسائل ال عالم  تكون لنا ما يسمى الوعي البييئ 0  املدارس ، اجلامعات  املساجد ، منظامت اجملمتع املدين ، ا 

ن الوعي البييئ يف أ صهل يتكون من ثالثة حلقات منفصالت  مكوانت الوعي البييئ:  الشلك البياين أ ن واحد ويه موحضة كام يف اخالت يفومتدا 

 التايل: 

 (: مكوانت الوعي البييئ61شلك بياين رمق )

 

  

 الوعي البييئ                                                               

 

 

 

 

عداد الباحثة ناملصدر: م         ا 

 التعلمي البييئ:  -أ  

لربامج التعلميي برشط أ سا ي وهو وجود تاكمل ل هداف ا اجلامعي،التعلمي  ا ىل  ال طفال ويس متر خالل مراحل التعلمي العام راي من ابلتعلميويبدأ  

 والرتبوي0

 الثقافة البيئية:  -ب

رشاك املثقفني البيئيني يف احلوارات والنقاشات املذاعة  ادث والقضااي البيئية يف احلو و امليشورات،تبدأ  من توفري مصادر املعلومات كتب ونرشات وا 

 10خاصة ذات املردود ال عاليم ابجملمتع،ذات الصةل املبارشة وغري مبارشة 

 ال عالم البييئ:  -ت

ذا أ حسن استامثرها اكن لها مردود اجيايب للريق ابلوعي البييئ،  لسلمي للقضااي ا ونرش ال دراكهو أ حد أ مه أ جنحة التوعية البيئية وهو أ داة ا 

دراك املتلقي لقضااي البيئة املعارصة وبناء قناعات معينة جتاه البيئة البيئية0 ويعمل ال    2قضاايها" و عالم البييئ يف تفسري وفهم وا 

وأ هدافها:الفرع الثاين: مفهوم الرتبية البيئية خصائصها   

 ادلارسني بعض ير  فقد أ خر  هجة من هاوأ هداف  هجة، من الرتبوية العملية مدلول بتعدد وذكل مدلولها،و  البيئية الرتبية معىن يف ال راء تعددت

 القمي، تكوين معلية يه البيئية الرتبيةأ ن خر ال   البعض ير  حني يف بيئية، تربية لتحقيق ضامن ذاهتا حد يف البيئة دراسة أ ن

 الفزييقي، احليوي مبحيطه وحضارته ال نسان تربط اليت املعقدة العالقات وتقدير لفهم الالزمة واملدراكت املهارات،و  الاجتاهات،و 

 0 1حياته  عىل حفاظا ال نسان لصاحل اس تغاللها حسن رضورة و البيئة مصادر عىل حمتية احملافظة توضيح و 

                                                           
  .700، ص7000، البيئة واجملتمع، خمرب علم االجتماع االتصال للبحث والرتمجة، جامعة منتوري قسنطينة، اإلعالم البيئي ومشكالت البيئةزينة بوسامل: -0

  .04ص، 7005األكادميية العربية الدامنارك، البيئية،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  ،البيئيالرتبية والوعي حمسن حممد أمنی قادر:  -2
  .50ذكره، صمجال الدين السيد علي صاحل: مرجع سبق  -0
  9-ص ،  9113العريب، الفكر دار ، العريب الوطن يف البيئية الرتبية ، مطاوع عصمت إبراهيم.0

 الثقافة البيئية     

 

 

 

 

 التعليم البيئي

 اإلعالم البيئي      
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لنوي ال مريكية الرتبية  تمنية املهارات الالزمة لفهم وتقدير و  املفاهمي،وتوضيح  معرفة القميا ىل  الرتبية هيدف"بأ هنا منط من  البيئية:عرفت جامعة ا 

وك بشأ ن املسائل املتعلقة بنوعية ووضع قانون للسل القرارات،كام أ هنا تعين المترس عىل اختاذ  البيوفزيايئية،العالقات اليت تربط بني ال نسان وبيئيه 

 20البيئة 

ىل اختاذ قرارات وترصفات مسؤوه وأ عامل  ،سلمية يه تربية تسعى ا ىل مساعدة املتعمل همام اكن معره لتمنية الوعي واملعرفة والالزتام اذلي يؤدي ا 

جيابية بناءة جتاه البيئة واحلياة   وعندئذ س يكون وسلوكه،انه وهو ما يعين تربية ال نسان تربية بيئية وبناء عقهل ووجد حياتنا،تعمتد علاها  الفطرية اليتا 

الرتبية البيئية مدخل هام لرتش يد ف فاها،ختلف مظاهر احلياة البيئة مب  الهناية عىلينعكس يف  فيه مما البييئ املرغوبوممارسا للسلوك  قادرا ومقتنعا

نسان حنو البيئة ومواردها   30سلوك ال 

 و ابلبيئة هممت و واع جيل تكوين ا ىل هيدف اذلي من الرتبية المنط ذكل يه :"6221 ديسمرب بلغراد يف ندوة أ قرته كام البيئية وتعرف الرتبية

 املشالكت القامئة، حل جامعيا و فرداي ميارس أ ن ه يتيح ما ابللزتام الشعور و العقلية، القدرات و ن املعارفم دليه و هبا، املرتبطة ابملشالكت

 ."الظهور ا ىل وبني العودة و بيهنا حيول أ ن و

 ربط و توجيه عادةا   معلية يه البيئية "الرتبية6222ديسمرب السوفييت ابلحتاد جورجيا بولية تبليس مؤمتر حسب البيئية الرتبية تعرف و 

املشالكت  جتنب مسؤولية يف للمشاركة عقالنية بأ عامل القيام يتيح و للمشالكت، املتاكمل ييرس ال دراك مبا الرتبوية واخلربات املعرفة فروع خملتلف

 . " البيئة واحلياة بنوعية الارتقاء و البيئية،

ىل تكوين الوعي البييئ م و اليت تنظم سلوكه، ات جتاهاملهارات القمي والاابملعارف  ن خالل تزويد الفردتعرف عىل أ هنا مهنج تربوي هيدف ا 

 041 ا يسهم يف حاميهتا وحل مشالكهتا واستامثرها استامثرا مرشدا ومس تداماومتكنه من التفاعل مع بيئته الاجيعاعية والطبيعية، مب

املشالكت املتعلقة هبا، وتزويدمه و  ة اليت هتدف ا ىل تمنية وعي املواطنني ابلبيئةبصفة عامة ميكن أ ن نعرف الرتبية البيئية عىل أ هنا العملية التعلميي

 5، وحتمل املسؤولية الفردية وامجلاعية جتاه حل املشالكت املعارصة، والعمل عىل منع ظهور مشالكت بيئية جديدة واملهارات والاجتاهات ابملعرفة

 :ييل يف مبا نوجزها اخلصائص من بمةل ئيةالبي  الرتبية تتسم :أ ول: خصائص الرتبية البيئية

 دراك هذه الناس مساعدة طريق عن البرشية للبيئة حمدودة مشالكت حل ا ىل عادة تتجه البيئية الرتبية  .املشالكت عىل ا 

 لتفسريها الالزمة املعرفة أ نواع تضافر وتؤمن املعقدة البيئية املشالكت لتوضيح تسعى البيئية الرتبية. 

 البيئة مشالكت تناول يف علمية فروع لعدة جامع مبهنج تأ خذ ئيةالبي  الرتبية. 

 مياانً  احمليل اجملمتع عىل تنفتح أ ن عىل حترص البيئية الرتبية  لتحسيهنا أ و لصيارهتا يتحركون ول البيئة اهيعاهمم لنوعية يولون ل ال فراد بأ ن مهنا ا 

رصار بدية  .جملمتعهم اليومية احلياة غامر يف ا ل وا 

  دارهتا وترش يد البيئة لفهم وسائل متكل من مبا هجودها بذل ا ىل اجملمتع قطاعات ش   لتوجه ووظيفهتا طبيعهتا حبمك تسعى البيئية بيةالرت  ا 

 .الناس فئات مجليعواملتاحة  املس تدمية الشامةل الرتبية بفكرة تأ خذ بذكل ويه وحتسيهنا،

 1 املس تقبل0  ا ىل والتطلع بطابع الاس مترارية تمتزي البيئية الرتبية  

 البيئية:اثنيا: أ هداف الرتبية 

 : مساعدة ال فراد وامجلاعات عىل اكتساب الوعي بقضااي البيئة بميع جوارهباالوعي-6

 مساعدة ال فراد وامجلاعات عىل اكتساب خربات متنوعة والزتود بفهم أ سا ي للبيئة واملشالكت املرتبطة هبا0 :املعرفة-1 

 ة ال فراد وامجلاعات عىل اكتساب مجموعة من القمي والاهيعام ابلبيئة وحفزمه عىل ال سهام الفعال يف حتسيهنا وحاميهتامساعد الاجتاهات:-3

 2ا اتحة الفرصة لل فراد وامجلاعات للمشاركة الفعاةل عىل اكفة املس توايت يف العمل عىل حل املشالكت البيئية  املشاركة:-2

 

 

                                                           
  000،ص7000: البيئة واجملتمع، خمرب علم االجتماع  االتصال للبحث والرتمجة، جامعة منتوري ، قسنطينة ،  سرة يف الرتبية البيئيةدور األمسية بن غضبان :  -0
  .744ص، 7000الفكر العريب، ر، دااملستدامةالبيئة ومشكالهتا والرتبية البيئية والتنمية  السالم:عبد السالم مصطفى عبد - 7
 1 .04ص، األردن، 7000،0أسامة للنشر والتوزيع، ط ، دارالبيئياإلعالم : سناء حممد اجلبور-0
  .40ص ذكره،سبق  صاحل: مرجعمجال الدين السيد علي - 0
  .24ص.0525اآلداب، الوطين للثقافة والفنون  س، اجمللومشكالهتا ةالبيئصباريين: حممد السعيد احلمد -9
  .0.ص7004 القاهرة،جامعة عنی مشس  الرتبية، ، كليةالبيئيةالرتبية  حممد:أسامة جربيل -4
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:س تداميئ والرتبية البيئية يف حتقيق الاس هتالك امل الفرع الثالث: دور الوعي البي  

ن مسأ ةل حامية البيئة  وال جراءات التكنولوجية  ية،البيئ ملواردها مسأ ةل معقدة، ل ميكن أ ن تنظمها الترشيعات  والتمنية املس تدامة واحملافظة علاهاا 

منا يهلوحدهام فقط،  دراك   تس تطيع أ ن حتقق الغر  املوجود مهنا، مامل تستند ا ىل وعيمسأ ةل تربوية ابدلرجة ال وىل، فالقوانني وحدها ل وا  و ا 

ىل قمي و ضوابط للسلوك من أ جل احملافظة عىل البيئة و مواردها0  يصل ا ىل مضري ال نسان، و يتحول ا 

هو مفهوم حديث  الوعي البييئو  يقوم هبا ال نسان والعالقات اليت العمليات،مرتبط بميع  والتثقيف البييئفالوعي بأ مهية احلفاظ عىل البيئة 

 0وفكرا وفلسفةيشلك اجتاها  والبيئة وهو اليومتفاعل مفهويم الرتبية  وبرز نتيجةنسبيا، 

علومات ملو من هذا املنظور تأ  ي رضورة تمنية الوعي البييئ عند الفرد من خالل الرتبية البيئية، مفسامهة الرتبية البيئية معوما من خالل نرش ا  

ا من منطلق التعريف ابملشالكت البيئية، و ادلعوة ا ىل اس تخدام مواردها اس تخداما رش يدا يشلك أ مهية ابلغة يف تمنية الوعي، فهذه اخلاصة هب

منا يتعرضان ملشالكت يه من صنع ال نسان نفسه، و ما دام ال مر كذكل فالبد من حامية هذه البيئة من ال نسان  املوارد و ذكل الاس تخدام ا 

ل ابلرتبية البيئية و اليت تعين معلية تعلميية موهجة تسعى حنو تكوين املدراكتذاته، و ه  و ذا يتطلب تمنية الوعي البييئ دليه، و ل سبيل ذلكل ا 

يكون   حالاجتاهات و القمي لفهم العالقات املعقدة بني ال نسان و بيئته احلضارية من هجة، و بيئته الطبيعية بأ بعادها اخملتلفة من هجة أ خر ، 

 10قادرا بنفسه و ابلرشاكة مع غريه عىل اختاذ القرارات حنو حتقيق أ هداف التمنية املس تدامة، من أ جل حتسني نوعية حياته

دراكية      دراك واسع للعالقة بني البيئة و ال نسان، عىل أ ن ل تكون ا   نس تيتج من هذا التعريف أ ننا نس تطيع من خالل الرتبية البيئية خلق ا 

منا ييبغي أ ن تكون سلوكية أ يضا تشعر ال نسان مبسؤوليته يف املشاركة يف الاس تغالل الرش يد للموارد البيئية، و ذكل بتبين سلوك  حفسب، و ا 

ن  اين سمالمئ ميارس بصفة دامئة عىل املس تو  الفردي و امجلاعي، وهنا تظهر أ مهية لك من الرتبية البيئية والوعي البييئ يف ترش يد السلوك ال 

ل بتضافر اجلهود لرتبية ال نسان وتوعيته توع الاس هت ة بيئية ياليك جتاه املوارد الطبيعية، فرؤية الاس هتالك املس تدام يه مقاربة ل ميكن أ ن تتحقق ا 

دراك املس  عالمية اتصالية لتوس يع نطاق ا  كل هتسلمية تؤثر يف سلوكه الاس هتاليك العام ، الاس هتالك املس تدام يرتبط انتشاره بوجود أ نشطة ا 

 للمنتجات البيئية والعالمات البيئية 

واجملمتع حنو ات الفرد ، ل نه الوس يةل ال كرث تأ ثريا يف تغيري اجتاهلية التوعية البيئة الاس هتالكيةذلا برز دور ال عالم البييئ ك ساس هام يف نرش مع 

 20كياهتم واجتاهاهتمالوصول ا ىل أ كرب عدد ممكن من املس هتلكني والتأ ثري يف سلوال هداف املس تدامة، و 

عالم دور همم لتوعية القو  دة عامن هنا نس تطيع أ ن نؤكد أ ن التوعية البيئية تعد أ كرث حماور نرش الاس هتالك املس تدام ارتباطها ابل عالم، فلال 

 يف هذا اجملال0ما علاهم من مسؤوليات و العريضة من جممتع املس هتلكني مبا هلم، 

قيمي اخلطط ت وتوس يع قطاع الاس هتالك املس تدام، من خالل مشاركته يف وضع وتنفيذ و  اس يا يف حتقيق التمنيةيعترب رشياك أ سفال عالم التمنوي 

 التمنوية0

ذا كنا بص ، التوعية البيئية ال س هتالكية دافتعميق أ هييئ والسلوك الاس هتاليك البييئ و الارتقاء ابملس تو  الب دد العمل عىل ا حداث ا صالح بييئ وفا 

ل ل، وهبذا ادلور عىل الوجه ال مك لنا القيامتعزيز كفاءة ال عالم ح  يتس ىن   سلوك أ فراد اجملمتع، فا ن هذا يقتيمن أ جل زرعها يف ل يمت ذكل ا 

 من خالل:

ن الهدف من هذا اليشاط هو تكوينتكوين ش باكت ا عالمية: -أ   عالمية تعمل عىل نرش و  ا  ملس تو   اتطوير الوعي ابلقضااي البيئية عىلش باكت ا 

ارب مات حول ال دارة اجليدة للبيئة واحلفاظ عىل مواردها، وكذا تشجيع تبادل اخلربات والتجتبادل املعلو لوطين وال قلميي، وذكل عن طريق رصد و ا

عالمية ممتزية تس ت خدام الوسائل التقنية احلديثة، و تأ هيل العاملني يف جمال ال عالم عىل اس تبني أ عضاء الش باكت و  اركة يف طيع املشخلق كوادر ا 

 اليشاطات التمنوية اخملتلفة0

عالمية للتعرف عىل القضااي  قدرات ال عالم: تعزيز-ب ن أ حد وسائل تعزيز قدرات ال عالم، هو العمل عىل تنظمي ادلورات التدريبية لال  املصطلحات و ا 

 عالمية ل ضافة ا ىل تنظمي املشاورات ال  لها، هذا اب واقرتاح احللولاخملتلفة، مع التدريب عىل التحليل املعمق لتكل القضااي  البيئية

 

                                                           
  .74، ص 7004ة، سبتمرب، ، برانمج األمم املتحدوالعلوم والثقافة، جامعة الدول العربية، املنظمة اإلسالمية للرتبية الدليل املرجعي للشباب العريب يف جمال احلفاظ على البيئة-1 
-7007، 0زائرجامعة اجل واالتصال،، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم املتجددة يف إطار التنمية املستدامةاإلشكالية االتصالية للطاقات نزيهة وهايب:   - 2

 .000، 005، ص ص 7000
 

  



منية املس تدامةالتسويق والاس هتالك يف ا طار الت  :الفصل ال ول  

 
50 

 

قلميية  كة يفواملشار ، كام يقتي ذكل تشجيع ال عالميني عىل احلضور ونقل املعرفةالبيئية اليت تركز عىل احلوار كوس يةل للتعمل  وادلولية الاجيعاعات ال 

 مواردها0 واحملافظة عىلالبيئة  واملتعلقة بقضااي اخملتلفة

ا الهدف من الرتابط و التواصل بني ال عالم عىل املس تو  الوطين و ال قلميي، و منظامت التمنية ادلولية و فروعه قلميية و ادلولية:بناء الرشاكة ال  -ت

قلميية و مؤسسات ال عالم ال جنبية، ومنظامت حامية املس هتكل ومنظامت اجملمتع املدين ، من أ جل العمل عىل تبادل ال فاكر عىل املس ت ،   احمليلو ال 

ىل تشجيع التعاون ال قلميي، من خالل الربط بني ال عالم و املنظ ت امحيث يمت ربط بني املنظامت من أ جل تيس يق هجودها، و هيدف هذا املهنج ا 

ملس تو  ااحلكومية و غري احلكومية الناشطة يف جمال قضااي البيئة، كام س يعمل عىل التيس يق بني هجود هذه املنظامت و مسؤويل اختاذ القرار عىل 

 0يئالوطين و ال قلميي و ادلويل، من أ جل الوصول ا ىل أ فضل النتاجئ لتنفيذ الاسرتاتيجيات ال عالمية اخلاصة بتفعيل الوعي الاس هتاليك البي

 فدور ال عالم يف خلق الوعي البييئ الاس هتاليك يرتكز أ ساسا عىل:

واحملافظة تغالل املوارد حنو ترش يد اس   وتطبيع اجتاهاتهق تغيري منط السلوك الفردي عن طري الفردي )املرأ ة، الطفل، والش باب000000ا خل(: املس تو -أ  

س هتالك مسؤول"،  عىل نرتنت من أ كرث الوسائل فاواملسموعة اكل ذاعةالصدد تعد الربامج املرئية  ويف هذاالبيئة،"ا  علية يف خماطبة ، التلفزيون و ال 

 10و توعية هذا القطاع

براز قضااي البيئة وخماطبهتممن خالل التأ ثري عىل صانعي الس ياسات  املس تو  الاجيعاعي:-ب و مشالكها، و البحث  مواردها واحملافظة عىل، مع ا 

نت جية اعن احللول واملناس بة لها، و تعد الصحف من أ كرث الوسائل جناحا للتأ ثري عىل صانعي القرار من أ جل العمل عىل تغيري الس ياسات ملا ال 

 التصنيع0ل اعيعاد معايري مس تدامة وبيئية يف والتصنيعية من خال

 

 : يوحض حدود تأ ثري الرتبية البيئية والوعي البييئ وال عالم البييئ يف تفعيل الاس هتالك املسؤول(63)شلك بياين رمق

 

 تأ ثري ال عالم البييئ عىل الاس هتالك مكوانت الوعي البييئ                                                            نتاجئ                

 املكون املؤثر يف تشكيل الوعي البييئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  feed backتغذية راجعة               

 

 

 

 

عداد الباحث  ةاملصدر: من ا 

ل نتاج مجموعة من املؤثرات ادلاخلية النابعة  ذن من خالل الشلك املوحض أ عاله يتضح لنا أ ن الوعي البييئ ما هو ا  فرد كثقافته من الا 

 لمس هتكل يف حياتهبية بيئية واليت تتجسد كسلوكيات مسؤوةل ل ر واخلارجية واملمتثةل يف الاعالم البييئ ابدلرجة ال وىل اذلي يسعى ا ىل حتقيق ت

 اليومية وح  سلوكياته الرشائية0 

  

                                                           
 .000نزيهة وهايب :  نفس املرجع السابق، ص  - 1

 الوعي البيئي 

اإلعالم 

 البيئي 

 

 

تربية 

 بيئية 

 ثقافة بيئية 
إعالم 

 بيئي 

 السلوك االستهالكي البيئي

 

الكيةتربية بيئية استه  

 
 ثقافة استهالكية بيئية

 

 إستهالك مسؤول بشكل عام 
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 خالصة الفصل:     

ل، فقبل أ ن نظرية ملوضوع تأ ثري العالمات البيئية عىل السلوك الرشايئ للمس هتكل املسؤواكن هذا الفصل مبثابة املفتتح المتهيدي لدلراسة ال      

آليات تطبيقها دل  امل ؤسسة حندد لك من العالمات البيئية والسلوك الاس هتاليك املس تدام، جيب أ ن نشري ا ىل لك من مفاهمي التمنية املس تدامة وأ

طار التمنية املس تدامة وأ مهمن معايري ووسائل حتقق هذا املهنج وصول ملفهو   م املؤسسة املواطنة، مت الانتقال التدرجيي ملوضوع الاس هتالك يف ا 

لكمحة أ ساس ية تفتح اجملال لظهور وجتس يد التسويق املس تدام، هذا املفهوم اذلي اكن مبثابة مثرة نضج الوعي البييئ الاس هتاليك  مؤرشاته رهاانته،

لتحقيق الاس تدامة عىل اكفة املس توايت، خصوصا عىل املس تو  املؤسسا ي التسويقي والاس هتاليك الفردي،  16العاملي لتطبيق حماور خطة القرن 

الآليات  رلهذا ظهر التسويق املس تدام هذا املفهوم املس تجد اذلي يرتبط تطبيقه مبارشة بتبين مهنج التمنية املس تدامة، حيث تناولنا يف هذا ال طا

سرتاتيجياته اليت تعاسويق املس تداكنزيمات اخلاصة ابلت و املي كس درجة م ومتطلباته اخلاصة، وخصوصياته ومداخل حتليليه ومؤرشات قياسه، وأ مه ا 

بني عنارص مقنا بتحديد عنارص املزجي التسويقي ال خرض"من منتج، تسعري، توزيع، وتروجي "، واملقارنة بيهنا و و الاخنراط يف التوجه البييئ للمنظمة، 

حتديد  ي التقليدية حيث مقنا ابلتفصيل يف حتديد خصوصية هذه العنارص اليت متثل قلب معلية التسويق املس تدام والعوامل املؤثرة يفاملزجي التسويق

 س ياساهتا املس تدامة0
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 متهيــــــــد:

عادة التوجيه يف اليشء اذلي حتققه  وهو ، التسويق، ارتكزت عىل متيزي منتج أ و خدمة أ و رشكة عن منافس اهابدأ ت تظهر يف ال فق فكرة ل 

برازها ومتزيها عن ابيق املعرو  من السلع واخلدمات ،العالمة التجارية  ،فاملؤسسات تطلق أ سامء وصفات وأ شاكل ورموز عىل منتجاهتا هبدف ا 

أ و ح  فكرة أ و انطباع لكها مصمت خصيصا مبواصفات ورغبات  ،اكمس ولكمة تنطق لكن اليشء اذلي ل يعلمه املس هتكل هو أ ن العالمة

وأ داة تس تخدهما  ،هبدف جذب انتباهه وحيازة ثقته، وتعد العالمة التجارية مرشدا  لقرار الرشاء دل  املس هتكل ،وسلوكيات انبعة أ ساسا منه

 خصائص فريدة ىلعل أ ن هذه العالقة لن تكتسب تكل الصفات ما مل توفر العالمة العديد من املؤسسات لبناء عالقات قوية وممزية مع الزابئن، ا  

 تتصف بدرجة عالية من اجلودة اليت يدركها املس هتكل 0

من هذا املنطلق مت اس تحداث العالمة البيئية اليت تتوافق مع رغبات وسلوكيات املس هتكل املسؤول اذلي يؤمن مببادئ التمنية املس تدامة،       

ليت توهجه حنو اخليار وقراراته الرشائية اليت يستند فاها ا ىل العالمة البيئية ا ،سعى ا ىل جتس يدها من خالل مجيع ترصفاته اليومية وح  خياراتهوي 

 جتعهل مشاراك وفاعال يف اجملمتع حيث يسعى ا ىل حتقيق املصلحة امجلاعية قبل مصلحته الفردية0 لتطلعاته، اليتال نسب 

والولايت املتحدة  احلركة الاس هتالكية احلديثة اليت تراعي متطلبات الاس تدامة ، بدأ ت تطبق تدرجييا يف دول ال حتاد ال ورويب لعل هذه     

نتاج املنتجات املع  ونة نال مريكية، وعىل مس تو  ادلول العربية بدأ ت تعرف بعض ادلول بداية الـتأ سيس ملثل هذه التوهجات البيئية يف معلية ا 

شارة هذه املشاريع بطور التطوير وادلراسة بيئيا،  يكو للتسويق ال خرض بفلسطني، لال  مارات العربية املتحدة، ومرشوع ا  ومن بيهنا تونس  وال 

 ول اليتدلوتعترب هذه املبادرات نقةل نوعية للتحول ليرش ثقافة الاس هتالك املس تدام ابدلول العربية، ملا ل قد تصبح اجلزائر يوما ما من ا حد  ا

ىل منتجات بيئية، خصوصا وأ هن طار املنظمة العاملية للتجارة، كام أ   اتطور قطاع املنتجات الاس هتالكية ا  هنا من بني بطور التفاو  لدلخول يف ا 

طار نادلول اليت توقع دوليا عىل التفاقيات العاملية محلاية البيئية، وتشهد اجلزائر حاليا نقةل نوعية لبداية حتقيق مسارات الاس تدامة ا طالقا من ا 

جراءات صارمة ورضائب  هذاترشيعي ومؤسسا ي يف هذا الصدد،  ال طار الترشيعي بدأ  يفر  عىل املؤسسات الاقتصادية الصناعية امللوثة ا 

عادة ا صالح ال رضار البيئية  .ورسوم بيئية، يس تفيد مهنا الصندوق الوطين ملاكحفة التلوث ل 

يزو  الغربية،أ هنا تس تويح مواصفاهتا من ادلول  هبا ا لت بيئية خاصة رمبا مل ترىق اجلزائر لوضع عالما     بدأ ت تشهد انطالقة  62226فاملواصفة ا 

اليت تقلل ختفيض التلوث وال اثر  الشهادة،مؤسسات وطنية حاصةل عىل هذه  8دل  املؤسسات الاقتصادية اجلزائرية اليت يبلغ عددها حاليا 

نتاهجا وتصنيعه نتاج النظيف اليت تسهم يف حتقيق خطوات أ ساس ية للالبيئية لعمليات ا  حصول عىل ا وهبذا ظهر ما يعرف برضورة تبين تقنيات ال 

  0عالمات بيئية

زاةل الغمو  عن لك من العالمة التجارية وكذا العالمة البيئية اليت تنطلق من نفس املبدأ  أ ل وهو المتيزي      ،من خالل هذا الفصل س نحاول ا 

 0عالمات البيئية وخمتلف متطلبات ومراحل احلصول علاهاوتوضيح أ مه ال
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 التجارية:املبحث ال ول العالمة 

متثل العالمة التجارية العنرص ال سرتاتيجي يف الس ياسة التسويقية للمنتجات واخلدمات فهيي عصب وهوية املؤسسة نظرا ل مهيهتا البالغة 

كام يتعرف عىل املنتج أ و اخلدمة من خالل العالمة، بل ح  العديد من القرارات اليت يتخذها  ة،فاملس هتكل يتعرف عىل املؤسسة من خالل العالم

صورة لاملس هتكل يف سلوكه الاس هتاليك ترتبط ارتباطا وثيقا ابلعالمة التجارية، فهيي مبثابة جواز سفر لنتقال السلع واخلدمات واملؤسسات يف ا

 عنواي قبل أ ن يكون ماداي ملموسا، ويف هذا الس ياق نظرا لل مهية الكبرية لها سوف نتناول يف هذا املبحثال دراكية للمس هتكل، فهيي جتسد كياان م 

ىل ظهور وتطور هذا امل  هوم ف معوميات وأ ساس يات جوهرية للعالمة التجارية، لكن قبل أ ن نتطرق ا ىل مفهوم العالمة التجارية ل بد من ال شارة ا 

  تضمها يف طياته0وصول ا ىل عنارصه ال ساس ية اليت

 نشأ ة وتطور مفهوم العالمة التجارية:: املطلب ال ول

 أ سامءمه الروماين يس تخدمون العهد يف التجار اكن حيث البرشية نفسها، قدم قدمي املنتجات متيزي يف العالمات اس تخدام ا ن جذور ظهور و

نتاج مصادر وأ سامء  عىل واكنت املوزعني عالمات يه أ نواع العالمات أ قدم فا ن وبذكل عها،بعرضها وبي  يقومون اليت املنتجات خمتلف لمتيزي ال 

بشلك  وانتشارا توسعا وازدادت الوسطى، العصور غاية ا ىل العالمات التجارية اس تخدام ظاهرة اس مترت حيث وأ ختام، أ سامء و رموز شلك

يطاليا فرنسا يف خاص  جوار ا ىل الصانع عالمة وضع يشرتط اكن كام طائفة، لك اتمنتج متيزي يفر  اكن اذلي نظام الطوائف يسود اكن أ ين وا 

نتاج مصدر عىل التعرف ميكن ح  عالمة الطائفة  املس هتلكني فائدة يف اكنتهنا أ   ا ل الزمن من احلقبة هذه يف التجارية العالمة أ مهية رمغ السلعة، ا 

 املعروفني0 غري التجار من املامرسات الارهتازية لكني منكبريا يف حامية املس هت دور لعبت هناأ   واملصنعني حيث للتجار مهنا أ كرث

رسالها ا ىل  س نة، 300لقد اكنت فكرة العالمة التجارية موجودة منذ حوايل     يران ا  حيث اكن احلرفيون الهنود حيفرون أ ختاهمم عىل منتجاهتم قبل ا 

بلعن قبائل البادية العربية تضع ال ختام والاوشام عىل ال بل لمتيزيها  واكنت ، 1850ية ا ىل عام ويعود اترخي أ قدم عالمة جتار  القبائل ال خر ، ا 

، واكن هدفها حمدد 1886ظهرت مؤسسة عائلية حتول املنتجات الغذائية الصناعية وذكل برعاية اجلد واجلدة أ عطي لها طابع رمسي عام  حيث

 2وبس يط وهو القضاء عىل منافس اها يف اجنلرتا0

ها  بداية ظهورها وقبل تطور اس تعاملها عبارة عن منظومة من القواعد العرفية املكتوبة، تنظم يف القانون التجاري ابعتبار اكنت العالمة التجارية يف

 أ حد العنارص املعنوية املكونة للمتجر مع غريها من العنارص املعنوية ال خر 0

ل أ نه مع التطور الاقتصادي وبعد الثورة الصناعية اليت اجتاحت معظم بدل  من احملل مت ا صدار قوانني تنظمها ابعتبارها جزءا معنواي ان العامل،ا 

ىل المتيزي يف اختيار عالماهتم التجارية لمت  التجاري ومع مرور الزمن أ صبحت العالمة التجارية جزءا هاما يف املتجر، يزي منتجاهتم ويسعى مجيع التجار ا 

كام أ قرت ال مرباطورية  ،1874، وسيت أ ملانيا قانون عالمات جتارية يف س نة1857س نة  وخدماهتم، فقد سيت فرنسا ترشيع العالمات التجارية يف

 18790العامثنية قانون محلاية العالمات التجارية يف س نة 

ذن يف هذه املرحةل تطورت العالمة التجارية يف عرص الثورة الصناعية مع  عرش بشلك مل يكن ه مثيل، حيث س يطر التاسع القرن بداية ا 

 ، حيث عرش التاسع القرن من الثاين النصف ح  ،هتم س يطر  حتت املس هتلكني واملنتجني من لك وأ صبح الاس هتالك، أ سواق عىل وزعونامل

نتاجية القوة شهدت  ه مثيل، يس بق مل بشلك ابملنتجات ال سواق اكتظاظ ا ىل أ د  مما الكبرية، واملتاجر العمالقة املصانع فش يدت كبريا تطورا ال 

املنافسة ، هذه  ملواهجة والس ياسات خمتلف ال ساليب واس تخدام كبرية، بمكيات املنتجات لترصيف جديدة طرق عن للبحث املنتجني دفع ما هذا

 .1املرحةل يه التوجه ابلبيع مضن مراحل تطور التسويق، حيث أ صبحت العالمات التجارية نظاما اتصاليا هيدف لتحقيق البيع بشلك أ كرب

أ ن العالمة العريقة واجليدة حتوز عىل ثقة املس هتكل دامئا ل ن السبب يف بقاهئا أ كرث من قرن هو قوهتا وجودهتا وأ هدافها وتشري ادلراسات 

 2املدروسة بعناية فائقة وتبياها لل ساليب العلمية احلديثة0

ون غرية من ات صانع أ و اتجر بعينه دحيث أ صبحت العالمة التجارية من أ مه الوسائل اليت متكن املس هتكل من التعرف عىل منتجات وخدم

 الصناع أ و التجار، فهيي وس يةل تضمن عدم تضليل مجهور املس هتلكني فال يلتبس علاهم ال مر يف اختياراهتم الرشائية0

                                                           
 09، ص7004، العالمة التجارية مدخل أساسي تسويقي معراج هواري، مصطفى ساحي : -  1

2 - Serge Dimitriadis,: op,cit ,page 15 
 04.ص ،نفسهمصطفى ساحي: مرجع  هواري،معراج  -3 
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دراك املؤسسات لقمية العالمة التج ثر ظهور  ،يناتن ارية ح  بداية س نوات الامثيف العرص احلديث وبعد احلرب العاملية الثانية تأ خر نوعا ما ا  عىل ا 

ة ملؤسسات س يةل هامة لظهور ماليني العالمات التجاريو تصال، فبظهور الانرتنيت أ صبحت تكنولوجيا ال عالم والتصال اليت سهلت معلية ال

نتاجية وخدمية0  ا 

 

املفاهمي ال ساس ية للعالمة التجارية سامهتا وأ نواعها: :املطلب الثاين  

طار أ وسع وأ لمل ملفهوم العالمة التجارية0 قبل أ ن نعطي تصور عام ملفهوم ىل ا   العالمة التجارية سيتطرق ا ىل مجموعة من التعاريف للوصول ا 

 تعريف العالمة التجارية:الفرع ال ول: 

ن العالمة التجارية ا شارة  العالمة أ صل ويرجع ، يوفرها أ و حمدد مرشوع أ و خشص ييتجها اليت تكل معينة، ويه  خدمات أ و سلعا حتدد ممزية ا 

 تطورت الس نني مرد  وعىل ،"عالمات"علاها يضعون و منتجاهتم الفنية أ و النفعية عىل يوقعون احلرف أ حصاب اكن عندما بعيد زمن ا ىل التجارية

 أ و اتاملنتج حتديد عىل املس هتلكني النظام هذا حيث يساعد اليوم، نعرفه كام التجارية وحاميهتا العالمات لتسجيل نظام ا ىل العالمات تكل

احتياجاهتم، ومتثل العالمة التجارية عنرصا أ ساس يا وذا  تلبيان الفريدة التجارية العالمة علاهام تدل اللتني الطبيعة والنوعية ل ن ورشاهئا، اخلدمات

منتج أ و اخلدمة، حيث ل أ مهية ابلغة يف ا سرتاتيجية املؤسسة، حيث تتكون يه بدورها من مكوانت من أ مهها الامس اذلي يعترب البطاقة التعريفية ل 

نتاجية واخلدمية، ونظرا ل مهية هذه ال خرية وف نتعر  س تسامه ال مهية ال عالمية والتصالية لهذا الامس يف تعزيز اجلهود التسويقية للمؤسسات ال 

 يف هذا املبحث لعموميات عن العالمة التجارية0

، وبشلك اخلدمات املقدمة من طرف مؤسسة لبقية املؤسسات املنافسة يف حميطهيتسم بمتيزي املنتجات املصنعة وارمز  التجارية يهالعالمة 

أ و يه مزجي من هذه ال دوات تس تعمل لمتيزي منتجات أ و  ،عام يه عبارة عن "لكامت، حروف، أ رقام، رسوم، أ لوان، صور، أ شاكل، شعارات"

 10 مبثابة عالمة جتارية خدمات تس تطيع أ ن تعترب عالمة، ففي بعض ادلول الشعارات ال شهارية تعترب

 الرضوري ومن النظر، مبجرد ومعرفته متيزيه املتعاملني عىل يسهل ح  ملنتجه املنتج خيتاره اذلي الشلك أ و الرمز يف التجارية العالمة تمتثل

 .ونالزب ولء ا ىل الطريق هو السلمي المتيزي ل ن عهنا، والتعبري المتيزي سهةل ومجيةل، جذابة العالمة تكون أ ن

:" بأ هنا امس أ و رمز أ و شعار، أ و شلك من أ شاكل التعبئة والتغليف اليت تتيح التعرف عىل املنتجات واخلدمات اليت Aaker1994كام يعرفها 

 22يقدهما املنتج للمس هتكل ومتزيها عن ابيق املنافسني

ة لقادرة عىل فر  شهرهتا وحصهتا يف السوق، والقميخدمة أ و مؤسسة، وا وتعرف العالمة كذكل بأ هنا امس أ و مجموع ا شارات متثل منتج أ و

 حتدث صد  يف ذهن ذه القمياملضافة اليت تقدهما يف جزء حمدد من السوق، وتعمتد العالمة التجارية عىل قمي ملموسة وقمي غري ملموسة، ومجموع ه

 .ال بداع والسعر( )اجلودة، وتركز القمي امللموسة عىل املنتج ،الزبون

  امللموسة فهيي تركز عىل:أ ما القمي غري

 الصوت املمتزي0000 املذاق، ال لوان الراحئة، اجلانب احليس للعالمة: *

 أ سطورهتا ال عالنية0000 أ شخاصها، اترخيها، اجلانب القصيص للعالمة: *

 00001ةال من، الصحة، الوقايضامن  أ ي دورها يف اجملمتع، اجلانب الارتباطي للعالمة: *

قبال يف كبريا دورا تلعب التجارية العالمة أ ن فيه شك ل ومما ذا خاصة املنتج، لرشاء الزبون ا   حبيث السوق، يف شهرة ذات العالمة اكنت ا 

ن ح  املشهورة، العالمة ذات املنتجات رشاء عىل يقبل الزبون أ ن  غري عالمة دلهيم اذلين املنافسني سلع مع ابملقارنة مرتفعا بيعها سعر اكن وا 

 2بأ ن مفهوم العالمة التجارية يمتحور حول س تة عنارص يه: kotlerكام ير  . وقالس يف معروفة

وغالية السعر ومتفوقة من حيث  ، يه س يارة تويح ابلصالبة،Mercedesالعالمة ترتبط يف ذهن املس هتكل خبصائص معينة مثال  :خلصائصا

 التصممي، وأ يضا تدوم طويال وممتزية0

                                                           
1 -Kamil idris : créer une maoque – initiation aux maoques pour les petite et moyennes entreprises, publication l 
OMPI .2006, n 900, page 3 
2 -D. A. Aaker, - le management du capital marque -, éd Dalloz 1994. P 12. 
 
3 - Georges Lewi, La marque, édition Vuibert, Paris, 1999, pp. 6. 
4-Philip Kotler et Bernard Dubois، Marketing management، Pearson édition, 11eme édition, Paris, 2003, p. 439 
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الوقت  مة تتصل ابملزااي الوظيفية والنفس ية اليت ترتبط خبصائص املنتج، مثال خاصية أ هنا تدوم طويال تعين يف نفسالعال املزااي أ و فوائد الزبون:

 "0لعدة س نوات" والصالبة تعين "أ ان يف مأ من من احلوادث والصدمات"أ ان حباجة لرشاء س يارة تدوم  المث

ن العالمة تدل عىل ثقافة املؤسسة املنتجة  القمي:  والتقاليد العريقةPrestige  ،"0"يه أ يضا ال داء املتفوق والوجاهة  ،Mercedesا 

ىل انيعاء ثقايف معني" الثقافة: يطالية و Fiat و أ ملانية،"يه  Mercedesالعالمة تشري يف نفس الوقت ا   فرنس يةRenault 0 ا 

 ولني وال غنياء0، ترتبط برجال ال عامل واملسؤ Mercedesقد تعكس العالمة خشصية معينة مثال  :الشخصية

، ومن Mercedesيارة س  العالمة قد تويح بنوع املس تخدم اليت يس تعمل املنتج، مفن السهل مثال ختيل خشص يف امخلسينات يقود  املس تعمل:

 يقودها0الصعب ختيل شاب يف العرشينات 

ممي، أ و أ ي مزجي مهنا، هتدف ا ىل تعريف رمز، تص مصطلح،العالمة التجارية عىل أ هنا امس،  (AMA) عرفت امجلعية ال مريكية للتسويق

 0وتعيني سلع أ و خدمات ابئع أ و مجموعة من البائعني هبدف متيزيمه عن غريمه من املنافسني

درايك حيس"، والمتيزي عن املنافسني يغلب عليه "ا بعد ل يظهر من هذا التعريف أ ن العالمة التجارية عبارة عن مفهوم يتسم بصفة التعيني "بعد ا 

 يك الشعوري"، فهيي بذكل أ داة لمتيزي املنتجات ويف نفس الوقت مفهوم ممتزي عن املنافسني0ال درا

 ييل: ما مهنا السامت من العديد عىل التجارية العالمة حتتوي: سامت العالمة التجاريةالفرع الثاين: 

 اذلهن يف للمتوقع القابةل الصورة عن يعرب رمز مبثابة تعد أ هنا. 

 ابلثقة وتويح اجلودة تضمن حبيث سلعة،ال  صفات تتضمن أ هنا. 

 السلعة عن ال عالن تسهل أ هنا. 

 املشرتك0 اخلارجية والنقل التجارة معليات يف ، وتفريغهاحشهنا عند السلعة لمتزي الرئيس ية الوس يةل أ هنا 

 قانوان0 محمية ل هنا التقليد من السلعة حتمي أ هنا 

   كل0املس هتأ هنا تعكس الصورة اذلهنية ال دراكية دل 

 أ نواع العالمة التجارية:الفرع الثالث: 

 التالية:تصنف ا ىل ال نواع  ثش يوعا، حيتوجد أ نواع عديدة للعالمات لكن س نحاول التعرف عىل أ كرث التصنيفات 

 عالمة املنتج "الصانع": -6

ا يف ال سواق احمللية يدافع عن عالمته ويعمل عىل تروجيه يه حتديد املنتج املبدع لهذه العالمة وتعود ه ملكية ال بداع، ويف هذه احلاةل جند املنتج  

ذا أ مكن، معظم العالمات اخلاصة ابملنتجني طورت بعد الثورة الصناعية اليت متزيت بكرثة وتنوع  ، اليوم نتيجة لتطور نياملصانع واملنتجوادلولية ا 

بزيتكنولوجيا التصال والتسويق أ صبح لزاما وحمتية عىل املنتجني متي  داع عالماهتم التجارية ابمس واحد تعود هلم ملكيته0 وا 

 املوزع: عالمة -1

لاها بعض ااط بيع موزعة عىل املس تو  الوطينواليت متكل نقلبعض املؤسسات التجارية الكبرية ويه عالمات     ملنتجني ابلتعاقد معها ، حيث يلجأ  ا 

، arrefourC 1جند ، من مضن هذه املؤسسات التجارية احل عالمة املوزعهتم التجارية لصمن أ جل تسويق منتجاهتم برشط التخيل عن عالما

ليت تعيد ا فاملنتج يعرف خبصائص املؤسسة واجملموعة اليت تضمن وتؤمن البيع ابلتجزئة  وحتمل عالمة القامئ ابلبيع، ويه عالمة تطور من قبل الهيئة

 2ابئع هذه العالمة خاص ومنفرد بعملية البيع0 البيع أ و تتاجر يف منتجات معروضة للبيع، مع اشرتاط أ ن يكون

 : Marque –produitعالمة املنتوج" -3

 Procter etخاصة املنتجات اجلديدة، وأ فضل مثال عىل هذا النوع يه مؤسسة  خاص بهتعين أ ن ختصص املؤسسة للك منتج امس    

Gamble صابون حتت عالمة " أ نتجت أ ول اليتlvory شهار ل عاما مازالت املؤسسة  12، وبعد6886هذا املنتج يف س نة "، وقامت بأ ول ا 

                                                           
 ةالتجارية، جامعالعلوم العلوم االقتصادية وعلوم التسيري و  ةالدكتوراه، كليمقدمة لنيل شهادة  ة، أطروحاجلزائريةيجية التسويق يف املؤسسة أثر احمليط على إسرتات عرابين عمار:-1 

  .00ص-7005-7004اجلزائر ،
  .07ذكره، صمرجع سبق  معراج هواري، مصطفى ساحي:- 2
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تسوق هذه العالمة ح  اليوم يف الولايت املتحدة، وتقوم املؤسسة ويف لك مرة بتخصيص عالمة جديدة للمنتج اجلديد اذلي ابتكرته، 

  Ariel، ,Bonux,Pambers Tide Mr Propre"000003 عالمة يف لك العامل مهنا:"  83اليوم تسري  ambleet Grocter P وأ صبحت

 " Marque-gamme عالمة تشكيلية: " -2

000،وحتقق عالمة التشكيةل  العديد من املزااي للمؤسسة  Nike,Moulinexوتقتي ختصيص واحد لتشكيةل من املنتجات املتجانسة فامي بيهنا مثل:

 يه:  

 "Synergie0حتقيق أ فضليات التجميع بني املنتجات " -

 ليف التسويق نتيجة الرتكزي عىل عالمة واحدة0ختفيض تاك -

 0س تفادة من شهرة العالمة اللكيةسهوةل ا طالق منتجات جديدة نتيجة الا -

 ظائف العالمة التجارية وأ مهيهتا و  املطلب الثالث:

 0كلملس هتلوقت ابليس بة للمرشوع واالعالمة التجارية ميكن أ ن تقوم بعدة وظائف اقتصادية متشابكة ومتاكمةل يف نفس ا

 :الوظائف الفرع ال ول:

: تقوم العالمة التجارية بمتزي املنتجات واخلدمات للرشكة أ و املؤسسة عن غريها من الرشاكت واملنتجات املنافسة، وهبذا المتيزي واملصدر -6

ية تلعب دورا أ ساس يا ، هذه الهو تكون العالمة مبثابة هوية للمنتجات واخلدمات للرشاكت يف ال سواق التجارية املمتلئة ابملنتجات املنافسة

لاه  اابليس بة للمس هتكل اذلي يشرتي السلعة، فالهوية اليت متنحها العالمة تسمح بتلخيص وتكثيف املعلومات املتعلقة ابملنتج اليت حيتاج ا 

قارنته للمنتجات بناءا قت نتيجة ملاملس هتكل عند اختاذ قراره برشاء هذا املنتج، هذه املعلومات حيصل علاها املس هتكل ابلتدرجي، ومع مرور الو 

 عىل املعلومات اليت تتعلق ابلسعر اجلودة الفعالية، الاس تخدام فيصل ا ىل أ ي منتج يس هتكل0

 :ضامن اجلودة -1

المة دة يرتبط ابلع، وابلتايل فا ن هذا املس تو  من اجلو واجلودةاملس هتكل يعرف نتيجة للخربة أ ن منتجا معينا يؤمن ه مس تو  معني من النوعية 

ا هتالتجارية اليت حيملها املنتج، هذه الوظيفة تأ خذ أ مهية خاصة ابليس بة للمنتجات، أ و اخلدمات اليت ل يس تطيع املس هتكل التعرف عىل نوعي

ليكرتونيات وما شابه ذكل 000  مثل ال 

 :التسويق وادلعاية -3

س تخدهما، فبعد اس ية لدلعاية والتسويق ملنتجات املرشوع اليت ي العالمة التجارية ونتيجة للوظائف املتشابكة اليت تؤدهيا أ صبحت وس يةل أ س

ماكن املرشوع تسويق املنتج من خالل العال ة مأ ن يتعرف امجلهور عىل عالمة معينة، وترتبط يف ذهنه ابملواصفات اليت حيملها املنتج يصبح اب 

 دون التأ كيد عىل صفات أ و خواص معينة0 نفسها،

لوظائف اليت تؤدهيا العالمة بشلك عام، مع أ نه ابل ماكن اش تقاق وظائف أ خر  مهنا أ و التفصيل فاها أ كرث، الوظائف املذكورة أ عاله يه ا

ننا بشلك عام نشري للوظائف الرئيس ية اليت تؤدهيا العالمة ابليس بة للمؤسسة واملس هتكل0     1فا 

 :أ مهية العالمة التجارية وعوامل تطور الاهيعام هباالفرع الثاين: 

 وال سامء العبوات بعض ابس تخدام والتجزئة امجلةل جتار بعض ويعمل التجارية، العالمات اس تخدام طريق عن سلعهم بمتيزي نتجونامل  يقوم

، هذه العملية اليت تسمى ابلمتيزي أ و وضع عالمة 1ال سواق يف البديةل أ و املنافسة املنتجات وبقية هتممنتجا بني للتفرقة هبم،اخلاصة  التجارية

 :املس هتكل واملؤسسة من خالل ماييلللك من لها أ مهية  جتارية

  ن العالمة تعترب ال داة ال ساس ية لمتيزي املنتجات املتشاهبة، واليت ل ميكن للمنافسني تقليدها وخاصة يف الكبري للتكنولوجيا  ل التطورظا 

 الوظيفية0 الشلك واخلصائصاحلديثة، اذلي جعل معظم املنتجات متشاهبة من حيث 

                                                           
3 - Jacques Lendrevie et Denis Lindon، MERCATOR-théorie et pratique du marketing-, éditions Dalloz, 6éme 
editions, Paris, 2000,p. 584.  -  

 .9، ص7000 الويبو، سورية،العاملية للملكية الفكرية  املنظمةاالقتصادية، ابلعالمات التجارية كأداة للتنمية  االنتفاعاألمحر: كنعان -1 
  .236ص ، 2000للنشر، عمان الوراق مؤسسة ،-الدويلو  العريب لتسويقا منظومات-، التسويق إدارة :النجار فريد -7
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  يل معلية تعرف الزبون عىل املنتوج واحلصول عليه بسهوةل ورسعة، خاصة يف احملالت التجارية الضخمة اليت يصل فاها عدد املنتجات تسه

 الآلف0املعروضة ا ىل 

  ماكن رف املؤسسات ط لتقليد مناالقانوين للعالمة خبصائصها املمزية وحاميهتا من  املنتج التسجيلحامية خصائص املنتج من التقليد، ل نه اب 

 املنافسة0

  ارتباط العالمة ابجلودة ال فضل، فهيي نوع من الضامن اذلي تقدمه املؤسسة للزابئن عن جودة منتجاهتا، ويلجأ  املس هتكل ا ىل رشاء منتج

قدرة الرشائية لابملنتجات اليت ل حتمل أ ي عالمة، وكذكل نظرا لخنفا  ا الاليقني املرتبطحيمل عالمة محلاية نفسه من ال خطار وختفيض 

 للمس هتلكني0

 يت لخلق وفاء الزابئن ملنتجات املؤسسة نظرا ل ن معرفة الزبون للمنتج واقتناعه به ييشأ  عنه تكرار رشاء نفس املنتوج، للثقة واملصداقية ا

 تيتج عن الاس تخدام املتواصل ه، ويعترب وفاء الزابئن مصدر قوة ل نه حيمي املؤسسة يف ال سواق 

 املنتج يف حاةل  الحال س باب اك صاملنتج ال صيل ل ي سبب من  الرجوع ا ىلون من التعرف عىل مصدر وأ صل املنتج، ح  ميكنه متكني الزب

 2 تعطهل أ و خدمته أ و رشاء قطع الغيار 0

  ياراهتم للمنتجات ت تسهيل ال عالن عن املنتجات عن طريق اس تخدام العالمة، وهذه العملية ترس العالمة يف ذهن الزابئن، مما يؤثر يف اخ

 يتذكروهنا0اليت يشرتوهنا نظرا لعيعادمه عىل ال سامء اليت 

  طالق نفس العالمة عىل املنتجات املنتجات  تقدمي وتسويقتسهيل  اجلديدة0اجلديدة وذكل اب 

 س تغاللها من طرف خيص ابالعالمة املعروفة تشلك رأ سامل معترب للمؤسسات من خاله متكل قوة التفاو  سواء ببيع العالمة، أ و منح ترا

 واملؤسسة0العالمة قمية مضافة للمنتوج  أ خر  وتقدممؤسسات 

 ن التصال يعترب ال داة ال ساس ية لتكوين وتس يري العالمات، ويعتقد البعض بأ ن ال شهار "ال عالن دة لمتيزي العالمة، الوس يةل الوحي و"، ها 

لعالمة اذات الهوية الصورية، ل ن هناك طرقا أ خر  ميكن من خاللها للزبون التواصل مع  لكنه غري اكيف رمغ أ مهيته يف تكوين عالمات كثرية خاصة

 3نيت 000الصالوانت املهنية، ال نرت  حصفية،مقاةل  املؤسسة،ال صدقاء، "لقاءات مع أ فراد  العائةل،: ما يقال من طرف ال خرين عن العالمة "مثال

 :1املؤسسات خلدا العالمة أ مهية تطور عوامل :املطلب الرابع

 توجد مجموعة من العوامل اليت سامهت يف تطور أ مهية العالمة التجارية ويه اكلتايل:

 .ال سواق بشلك كبري يف املعروضة املنتجات يف الكبري التنوع -

 .لل سواق ابملنتجات املزتايد التش بع -

 ة0املؤسسالل العالمة التجارية اليت متثل هوية التصال والرتوجي لتحسني صورهتا، من خ أ ساليب مبختلف املؤسسات اهيعام تزايد -

 .ابيهناحلواسيب" ورضورة المتيزي  املاكتب، طاولت ابل لك، خاصة طاولت " املنتجات، من الواحد النوع اس تخدامات تنوع -

 تناول س باتمنا وتنوعت فتالشت خصوصيته ابجلنود، خاص العسكري اللباس يصبح "مل ،املس هتلكني دل  املنتجات خصوصية تال  -

 وأ زمنهتا"0 أ مكنهتا ابختالف القهوة

ذن نس تيتج أ نه بعد أ ن - س ناد الرضوري من أ صبح مدلول، لك من بذكل وجردت املنتجات خصوصية تالشت ا   للمنتج كحمتية، عنارص رمزية ا 

 جمردة0التجارية اليت أ ضفت عىل املنتجات صبغة ممزية لها بعد أ ن اكنت  العالمة دور يربز بدأ   هنا ومن

 املأ كولت يتناولون ال غنياء حيث أ صبحوالعقائدية،  وال يديولوجية الثقافية والانيعاءات الاجيعاعية املس توايت عن الفردية الرغبات انفصال -

 خدماهتا0الطرقات، وهبذا جيب توضيح العالمات التجارية ملتاجر ال طعمة اليت تقدم  يف املقدمة اخلفيفة

                                                           
 مداخلة ضمن أشغال امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال منافسيها،دور رأمسال العالمة يف متييز املؤسسة عن  بزقراراي عبلة، قاسيمي خضرة: - 0

   .4، جامعة الشلف ، ص 7000ديسمرب 00-00ومي العربية يف االقتصادايت احلديثة ، ي

    7-Philip Kotler et Bernard Dubois، op. cit, p. 441.  
0 -Andrea Semprin, le marketing de la marque, "les éditions Liaisons, Paris 1992", p 09-14 
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 اليت الاس هتالكية، تس هتدف الهس ترياي قوية عالمات بناء ا ىل املؤسسات تسابق تفرس فهيي ال مه، املتغري ويه الاس هتالك ثقافة انتشار  -

ال فراد يف ظل اجملمتع الاس هتاليك اجلديد، والاس تجابة ملتطلباته التسويقية من خالل متيزي املنتجات واخلدمات بشلك يس هتدف  طبعت

 ال فراد0

 :وهام أ ساس يني عنرصين يف ابال س ب تكل حرص ميكننا عامة وبصفة

 العالمة وذكل للوصول ل دراك  مث املنتج طريق عن التواصل فلسفة ا ىل املنتجات "اليت اكنت جمردة "، بيع فلسفة من الانتقال

 املنتج0تعكس  العالمة اليتاملس هتكل اذلي يشلك صورة عن 

 لمس هتكل0ل اليت تمتثل يف شلك املنتج ودلةل العالمة املعنوية ابليس بة  الالمادية، العنارص ا ىل املادية العنارص من الاهيعام من الانتقال 

العالمات دت أ مهية وات ال خرية زاونظرا ل مهية العالمة التجارية يف توس يع أ سواق املؤسسات وكسب عدد مزتايد من املس هتلكني، ففي الس ن     

اكت ومنوها العالمات التجارية، حيث أ ن لهذه ال خرية دور كبري لهذا مفن بني أ مه العوامل املتحمكة يف جنبشلك كبري،  التجارية  حتديد يفاح الرشكر

عالمات جتارية يف العامل لس نة  62مد  تأ ثري الرشاكت عىل ال سواق العاملية يف عامل الاقتصاد وال عامل0يف هذا الس ياق سوف نس تعر  قامئة أ غىل 

 …عالمة جتارية يف العامل 622ضل حيث مت ال عالن عهنا مؤخرا مضن قامئة ل ف ،1263

12630عالمات جتارية لعام  62وفامي ييل جدول يوحض أ شهر   

 يف العامل 1263عالمات جتارية للعام  62أ شهر عرش  يوحض:( 3جدول رمق )

 

 املصدر: مقال، ابنوراما ، أ غىل 62 عالمات جتارية يف العامل لس نة 1263 متاح عىل املوقع :

http://6ollap.ps/article/4411 

0 

 :والعوامل املؤثرة فاها مراحل اختيار عالمة جتارية جديدة للرشكةاملطلب اخلامس: 

 املراحل ال ساس ية:مجموعة من أ و املرشوع  تتضمن معلية اختاذ عالمة جديدة للرشكة

 الفرع ال ول: مراحل اختيار العالمة:

 اختيار الشلك أ و الامس املناسبأ ول: 

 اميكن مبدئياً للعالمة التجارية أ ن تكون أ ي شلك، كتابة، رمس، امس، أ و صورة000اخل، مما يصلح لمتيزي منتجات أ و خدمات املرشوع عن غريه

لخربة أ ما من الوهجة العملية التسويقية فهناك عدة اعتبارات مت تطويرها نتيجة ل ت املشاريع املنافسة هذا من الوهجة القانونية،من منتجات أ و خدما

 يف هذا اجملال، تتعلق ابلرمز املزمع اختاذه كعالمة0

جياد الرمز أ و  ورشاكت كثريةحالياً يوجد مؤسسات  ارية ملنتجاهتم الامس املناسب لختاذه كعالمة جتيف الغرب تتوىل مساعدة الرشاكت لنتقاء وا 

ذا اكنت العالمة التجارية عبارة عن امس فيجب ال خذ بعني الاعتبار كيفية لفظ هذا الامس، املوس يقى اللفظية لهذوخدماهتم الامس، معناه  ا، مثاًل ا 

 قمية العائدات املالية العالمة

 مليار دولر Apple  681 املركز ال وكرل: عالمة

 مليار دولر 66342قميهتا:   Google املركز الثكراين عالمة

كرالث: عالمة  مليار دول ر 66141قميهتا:   IBM املركز الث

 مليار دولر 2243قميهتا:   McDonald’s املركز الركرابع: عالمة

 مليار ُدولر 2802قميهتا:   CocaCola املركز اخلامس: عالمة

ادس: عالمة  مليار دولر 2101قميهتا:   AT&T املركز السكر

ابع: عالمة  مليار دولر 1208قميهتا:   Micorosoft  املركز السكر

كرامن: عالمة  مليار دولر 1202قميهتا:   Marlboro املركزالث

 مليار دولر 11قميهتا:   Visa املركز التاسع: عالمة

 مليار دولر 1102قميهتا :   China Mobile املركز العارش: عالمة

http://6ollap.ps/article/4411
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ماكنيةاللفظ  لأ حرف، وسهوتية أ و كام أ نه ينصح بأ ن يكون الامس قصريًا متكوان من أ ربعة مقاطع ص0000 اللغوي ا ىل  ليه، أ و ا وحيمل ا  ل ضافة ا 

ذا   الرشكة أ ن توجد عالمات متفرعة عن العالمة ال ساس ية0 أ رادت أ نتكبريه مس تقباًل يف حال ما ا 

 محلاية العالمة وال دارية الالزمةمرحةل اختاذ ال جراءات القانونية  اثنيا:

يشأ  تسجيلها يف جسل العالمات التجارية ح  بعد س نوات من الاس تعامل، أ و ح  ي  وتتواىن عن الكثري من الرشاكت تبدأ  ابس تعامل العالمة

بتسجيلها لتضمن  ،واس تعاملهارزاع معني بشأ ن هذه العالمة، هذا ال سلوب ل ينصح به حيث أ نه يفضل أ ن تقوم الرشكة منذ بدء اختاذها العالمة 

ريق عىل أ ي تسجيل أ خر للعالمة من أ شخاص أ خرين، سواء أ اكن هذا التسجيل حبسن نية أ و بسوء لها حامية اكمةل" جزائية ومدنية"، وتسد الط

ىل أ نه يفضل أ ن يمت التسجيل ليس فقط يف بدل امليشأ  للعالمة، بل يف مجيع البدلان اليت تنوي الرشكة أ ن توزع منتجاهتا فاه نية0 ، مع اوهنا نشري ا 

العملية قد يكون فيه بعض الصعوبة، خصوصًا يف بدلان مثل سورية أ و لبنان ليست منظمة بعد لتفاقية ال دراك ا ىل أ ن تطبيق هذا من الناحية 

 مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات0

 اثلثا: مرحةل ا عالن العالمة يف السوق

ن يمت اختاذ عالمة جتارية  عالنية تروجي ، يتوجب أ ن يمت ا طالق هذه العالمة عن طريوحاميهتابعد ا  دخال  ية قوية يمت منق محالت ا  خاللها ا 

طالقها داخل الرشكة  عالن العالمة يف السوق يفرت  بداية أ ن العالمة مت ا  آلف العالمات ال خر ، طبعًا ا   فسها،ن العالمة ا ىل السوق املمتلئ بأ

 10هبذه العالمة والعاملني هباأ قسام الرشكة  وتعريف مجيع

 عالمة التجارية وحتدايهتا:ال اختيار يف املؤثرة العواملالفرع الثاين: 

 العوامل املؤثرة يف اختيار العالمة التجارية:أ ول:  

 عىل هتاقاعد تبين أ ن اكن علاها ذكل يتحقق وح  املنافسني، ابيق عن خاصة متزيها تنافس ية ملزاايهبا اكتسا يف يمتثل للعالمة الفعال ادلور ا ن 

رضاء من متكهنا اليت العوامل من مجموعة  :يف هذه العوامل حرصان وقد جدد، أ خرين واكتساب احلاليني، ازابئهن ا 

 :ييل فامي العوامل هذه حنرص أ ن ميكناجلوهرية:  العوامل -6

 :La Qualité Perçueاملدركة  اجلودة -

للمؤسسة  القمية تكون فهيي املس هتلكني، وولء الرشاء قرارات طرف الزبون تؤثر مبارشة عىل املدركة مناجلودة  أ ن Aaker (1994)حيث ير    

 .توسعها وتضمن غريها عن متزيها واليتللمس هتكل،  ابليس بة تشغلها اليت الوظائف مجموع خالل من

مس توايت:ا ىل ثالث   (1998) Limbin   يقسمها :L’image de Marque صورة العالمة -   

 هذا جتاهها، ال جيابية املواقف تمنية يف للعالمة اجليدة الصورة تسامه املرغوبة حيث الصورة للعالمة، الواقعية أ و احلقيقة الصورة املدركة، الصورة

 الشعار، حرصها يف" ا مس العالمة، العنارص يمت من مجموعة ال خر ، وتتكون صورة العالمة من العالمات ومنافسة أ كرث التوسع عىل يساعدها ما

 0ال كرث متيزيا ملنتجات املؤسسةالعوامل عد مسعة العالمة من بني أ خر "، حيث ت عنارص أ لوان، ال عالنية التقنيات

:(La Notoriété de La Marque) شهرة العالمة -  

 تفضيل عىل التأ ثري يف كبريا دورا تلعب جندها هنا السوق، منيف  ل قدميهتا نظراا منتجاهت  بدقةو  عالية بودة تمتزي العالمة املشهورة ل ن ذكل

 معروفة الغري العالمات "، بأ نAakerال ساس ير  " وعىل هذااملعروفة،  العالمة اس هتالك يفضل امن واحد أ ي فا ن احلال بطبيعة و العالمة،

 السوق0 يف ال خر  العالمات بني من قليةل اختيارها درجة تكون

 : (La Fidélité à la Marque)للعالمة  الولء -

 Kapferer etحيد ذلكل ...ابلعالمة الارتباط اكلرضا، ال خر " املفاهمي من ابلعديد نظرا لرتباطه املفاهمي املعقدة بني من الولء مفهوم يعترب

laurant طريق عن الولء اخلطر، من اخلوف عن النامج الولء ،العضوي الرضا خالل من الولء القناعة، طريق عن الولء :يه للولء أ نواع أ ربع 

 .الهتاون

 وير  طويل،زمن  منذ معها يتعامل اليت العالمة خيتار فهو ،املس هتكل وخيارات تفضيالت يف املؤثرة العوامل بني من للعالمة الوفاء عامل ويعترب

 منتظر0 غري وخطرا خسارة يلكفه لها تغيريه بأ ن

                                                           
 .2-4كنعان األمحر مرجع سبق ذكره ، ص ص   - 1
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 : (Le Risque Perçue)املدرك اخلطر -

 املدرك اخلطر من التقليل ا ىل املس هتكل يسعى ، و"للامركة رشائه بعد و تصيب املس هتكل قبل اليت التأ كد عدم حاةل" بأ نه املفهوم هذا يعرف    

 العوامل من يعترب املدرك اخلطر فا ن الصدد هذا يف مهنا،و التأ كد و الصحيحة عن املعلومات البحث املشهورة، و العالمات و ال سامء خالل من

 املنفعة0 لتعظمي دافعتيه من أ كرث املدرك للخطر بتجنبه مدفوعا يكون املس هتكل ل ن الرشايئ، للسلوك املفرسة

   : La Personnalité de la Marque  : العالمة خشصية -

فهم  من ميكن اذلي و ،"العالقا ي مفهوم التسويق مضن تندرج هنابأ   ير  ابلعالمة فهو املرتبطة البرشية اخلصائص مجموع " :هنابأ    Aaker يعرفها    

 سلوك التأ ثري عىل و العالقة هذه عىل احلفاظ يف فعال عامل هنا بأ   ير  فهو العالمة، و املس هتكل بني القامئة العالقات تطور ليشأ ة و أ فضل

 املس هتكل0

 املرئية: العوامل -1

 :التاليني العنرصين يف عامة العوامل هذه تمتثل

 :ال عالنية التقنيات- 

 من ممكن عدد أ كرب دل  عالمةال تعرف اليت ... ابل حداث، التصال الرعاية، مثل ال عالن وسائل وخمتلف ال شهارات، يف تمتثل ويه

 .العالمة عن جيدة صورة بناء يف وتساعد امجلهور

 (Le Pays D’origine) امليشأ  :  دوةل- 

عطاء عىل الباحثون مل يتفق  املنتج، ومهنم تصممي بدل بأ نه ير  من ومهنم الصنع، بدل ا ىل يشري بأ نه ير  من مفهنم لهذا املفهوم، موحد تعريف ا 

 عن يعرب فهو اخملتلفة، والعالمات املنتجات جتاه املس هتكل سلوكيات عىل كبري تأ ثري ذو امليشأ   البدل ويعترب ال بعاد، متعدد وممفه بأ نه ير  من

 .1غريها عن يفضلها املس هتكل جتعل ممزيات و خبصائص تمتزي العالمة أ ن القول هتا، وخالصةعالما صورة

 :" من الناحية الاقتصادية "تجاريةالتحدايت اليت تواجه العالمات ال اثنيا: 

ن العالمات والرموز يه ما حيمك العامل وليس اللكامت ول القوانني، هذه العبارة ميسوبة ا ىل الفيلسوف الصيين "كونفوش يوس" ا ي توىف ذلا 

 عرصان رموز مفاتيح للحياة يففا ن ما فعلته ال عوام لكها هو أ هنا زادت من غابة الرموز كثافة وجعلت من العالمات والعام، ومع ذكل  1222قبل 

 احلايل0

والاجتاهات، ول وختتلف ال فاكر وال راء وامليال بد دون تطوير، فالزمن يتغري وال حداث تتالحق  ا ىلفال توجد عالمة جتارية ميكن أ ن تظل 

ديث وتطوير العالمة يف كيفية حت ح  أ شهر فالعالمات التجارية جيب أ ن تتطور ح  تواكب هذه املتغريات، ومن هنا يأ  ي التحدي املمتثل

جيابية تتوافق واحتياجات املس هتكل وتأ كيد هذه الصورة0  التجارية، وتكوين صورة ذهنية ا 

 وهناك عالمات جتارية عرش،اليت يرجع اترخيها ا ىل القرن التاسع  ،Gilletteمفثال هناك عالمات جتارية مس مترة منذ زمن طويل للغاية مثل 

 أ كرث0س نة أ و  12يرجع معرها ا ىل  ال مريكية وبريطانياملتحدة أ خر  يف الولايت ا

 6233 (: مناذج ل شهر العالمات التجارية العاملية يف بريطانيا والولايت املتحدة منذ عام4اجلدول رمق )

 عالمات جتارية بريطانية عالمات جتارية أ مريكية

Eastman Kodak  للاكمريات وأ فالم التصوير Schweppes   وابت غازيةمرش 

Gillette ماكينات احلالقة Colgate معاجني أ س نان 

Goodyear طارات  ماكنس كهر ابئية  Hoover لال 

 ،لكهرو مزنيلادراسة ميدانية حول القطاع – تفضيل املس هتكل اجلزائري للعالمات ال جنبية عىل احمللية القادر مغراوي: عبد ادلين حمي املصدر:

 1،دس، ص 2العدد ، الكفاءات،خمرب حتليل و استرشاف وتطوير  الاقتصادية،العلوم  يةوالعمل، لك جمةل التنظمي 

                                                           

والعمل،  لة التنظيم جم ،الكهرو منزيلدراسة ميدانية حول القطاع – تفضيل املستهلك اجلزائري للعالمات األجنبية على احمللية :ر مغراويالقاد عبد الدين حمي -1 
 -9-0دس، ص ص  ،0العدد ، الكفاءات، واستشراف وتطويرخمرب حتليل  االقتصادية،العلوم  كلية
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ل انه جتدر ال شارة ا ىل أ ن جناح هذه العالمات واس مترارها ح  ال ن مل يأ  ي من قبيل الصدفة، فهيي عالمات رائدة قوية ل هنا قدمت عىل   مرا 

ن املنافسني، وقد مت تدعمي هذه العالمات التجارية من خالل استامثرات خضمة، كام الس نني يف مس توايت ممتزية ومس مترة من اجلودة أ عيل م

 أ هنا حققت التكيف مع تغري أ ذواق املس هتلكني من خالل تطوير املنتج والعالمة اخلاصة به0

 :السوق حتدايت خاصة 60

ل عن تزايد   بقدر ضئيل جدا من المنو اذلي ييتجتمتثل هذه التحدايت يف وصول أ غلب ال سواق ا ىل حاةل من النضوج، مما ل يسمح لها ا 

 عن دوران العجةل الاقتصادية0 الساكن، أ و

 :التجاريةحتدايت خاصة ابلعالمة  10

كثار من العالمات التجارية وتقدمي أ شاكل جديدة للعالمات التجارية املوجودة، أ و تطوير عالمات جتارية جديدة اتبعة لها،  ا يضع ممتمتثل يف ال 

يف مأ زق أ مام هذه الكرثة املبالغ فاها من املنتجات والعالمات التجارية اليت جتعل مثال من رشاء منتج مكعجون ال س نان أ و الشامبو املس هتكل 

 أ زمة حقيقية، يف ظل هذا التنوع الكبري من املنتجات0 

 :ابملس هتكلحتدايت خاصة  30

شرتيه ، حيث أ صبح املس هتكل يبحث عن السعر اجليد واملناسب ملا ي تمتثل يف تذمر املس هتكل وعدم رضاءه واعرتاضه عىل زايدة ال سعار

وذكل قبل أ ي  ء أ خر ، وىف ال سواق املكتظة ابلسلع واملنافسني يكون املس هتلكون عىل درجة كبرية من الوعي واملعرفة، ول جمال ا ل 

يد صورهتا مل املؤسسة دامئا عىل دمع عالمهتا التجارية ، وتأ ك للعالمات التجارية اليت تقدم هلم الضامن مع السعر املناسب ، ذلكل لبد أ ن تع

ل من خالل بعض ال سس اليت  اذلهنية لتضمن بقاءها واس مترارها يف ظل املتغريات املتالحقة للسوق ، واملنافسة العاملية وذكل لن يتأ ىت ا 

 تمتثل يف :

 جيب أ ن  قاء الرشكة أ و املنتج صاحب العالمة التجارية، ومن هناتقدمي قمية ممتزية للمس هتكل حيث أ نه العامل الرئييس اذلي يضمن ب

 وثقافته0يكون دل  الرشكة فهم معيق للعميل واحتياجاته 

 الل خ تطوير وحتديث الصورة اذلهنية للعالمة التجارية مبا يتالءم مع املتغريات املتالحقة واملنافسة العاملية، همام اكن اترخيها الطويل من

 1نية اخملططة واملدروسة بعناية 0امحلالت ال عال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ثقافة دويل الثاين عشر حول مؤمتر فيالدلفيا ال ،ورقة حبثية ضمن أعمالذهنية للعالمات التجارية بني العوملة وحتدايت العصرالصورة الفاتن فاروق عرتيس:  ميسون حممد قطب، - 1

 متاحة على املوقع اإللكرتوين:  07-00،ص ص 7002أفريل  74-70الصورة، 
http://www.philadelphia.edu.jo/artsconf/papers/6.doc 



 لفصل الثاين: مدخل للعالمة التجارية والعالمة البيئيةا

  

 
63 

 املبحث الثاين العالمات البيئية ال يكولوجية

كغريها من العالمات التجارية اليت تعرفنا علاها يف املبحث السابق، ظهرت عالمات جتارية  أ خر  ذات خصائص خاصة تس تجيب ملتطلبات 

يكولوجية ا ال لفية الثالثة ومبادئ التمنية املس تدامة، وتسامه هنا العالمات البيئية أ و ال  ليت يف حامية حقوق ال جيال القادمة ونصيهبا من املوارد، ا 

قيق ح ظهرت اكس تجابة ملطالب منظامت حامية املس هتكل وامجلعيات ومنظامت اجملمتع املدين وأ نصار البيئة، اذلين طالبوا بتفعيل دور لك فاعل لت 

رشات وصول للمؤسسات واملنتجات اليت تراعي تقليل ال ثر البييئ، فنظرا خلطورة التقارير البيئية العاملية ومؤ التمنية املس تدامة بدءا من املواطن

 قالتدهور املتنامية، دق انقوس اخلطر ل صالح واحلفاظ عىل ما بقى من موارد وبيئة طبيعية، واكنت العالمات البيئية كآلية للتوجه حنو سو 

وميات  يف املوارد ،ويف اس تعاملها بشلك عقالين ل يؤثر عىل توازن النظام البييئ، لهذا سيتطرق يف هذا املبحث لعماس هتاليك مسؤول يضبط التحمك

 عن العالمات البيئية 0

 الس ياق التارخيي لظهور العالمات البيئية املطلب ال ول:

، واكن هدف الربانمج هو تنوير  ”Blue Angel program“مع انطالق برانمج  6228اكن أ ول ظهور للعالمات البيئية يف أ ملانيا عام 

أ داة للتقيمي والتوثيق   Ecolabellingوتبصري املس هتكل حول الطبيعة الصديقة للبيئة للعديد من املنتجات، ويعد ا صدار العالمات البيئية

authenticating والتوحيد القيا ي ملا يعلنه أ و يدعيه املنتجون من سامت بيئية ،“green claims”   ،كامملنتجاهتم  وتعريف املس هتلكني هبا 

 طالعالمة البيئية كوس يةل ل صدار شهادة بأ ن منتج معني أ فضل بيئيُا من معظم املنتجات اليت تيمتي ا ىل نفس الفئة، ويه ل متثل شهادة فق تس تخدم

، ومعليات generation of inputsيد املدخالت ، متضمنة تول life cycleجلودة منتج معني بل أ يضا تقدم معلومات عن دورة حياة املنتج 

نتاج والاس هتالك والتخلص من اخمللفات،  ويوجد عدد كبري من العالمات البيئية للمنتجات يف العديد من دول العامل خاصة املتقدمة واليت تويل ال 

 قضااي البيئة والصحة العامة اهيعاما خاصا0

"، اليت مت ا طالقها يف مؤمتر ال مم املتحدة للبيئة والتمنية "مقة ال ر " املنعقدة يف ريودي Agenda 21جندة القرن الواحد والعرشين "كام اكن ل  

احلكومات مجموعة من التوصيات، من  عىل 16طرحت ال جندة  البيئية حيث، دور يف تعزيز وظهور العالمات 6221يونيو عام  62جانريو يف 

ئة من أ جل التمنية يئية لتيسري معلية تغيري أ مناط الاس هتالك اجملحفة حبق البيئة، وبذكل يمت حامية البي الرتوجي للعالمات الب  عىلبيهنا توصية حتث 

 املس تدامة، وتطرقت ال جندة بشلك واحض العالمات البيئية ك داة لتحسني اجلودة البيئية للمنتجات0

برانمج عالمة بيئية عىل مس توي وطين أ و متعدد  61أ كرث من  وحبلول أ واخر الامثنينات وأ وائل التسعيييات من القرن العرشين مت تأ سيس

، وح  ال ن فا ن كثري من ادلول املتقدمة والنامية أ سست برامج للعالمات البيئية بصياغات خمتلفة عىل املس تو  multi-nationalال طراف 

صادية والبيئة يف عاد ذات صةل ابلعالقات التجارية والتمنية الاقتاحمليل الوطين ال قلميي وادلويل، وقد جتلت أ مهية هذا املوضوع فامي يتضمنه من أ ب

 عالقة تفاعلية متبادةل0

لاها عيل أ هنا عائق  trade facilitatorsوميكن النظر ا ىل العالمات البيئية عىل أ هنا وس يةل لتيسري التبادل التجاري ، كام ميكن أ يضا النظر ا 

 informationلصفتني عىل عدة عوامل من أ مهها "نقل التكنولوجيا، نرش املعلومات ، حيث تتوقف لكتا اtrade barriersللتجارة 

dissemination0"دارة العالمات البيئية  1 ، وأ مناط تصممي وا 

دي  وفلو حللنا  هذا الس ياق التارخيي لوجدان أ ن بداية الوعي الفعيل هبذه العالمات جاءت  يف بداية س نوات التسعينات وبعد انعقاد مؤمتر ري

نتاج والاس هتالك املسؤول يف ادلول املتقدمة  جتاه قضااي التلوث البييئ ونفاذ املوارد الطب  عية غري ي جانريو، اذلي طال بشلك رمسي طرق تبين ال 

س هتالك، املتجددة املس تدامة، اليت يه يف تطور مس متر ويف هذا ال طار تنايم توجه الس ياسات البيئية حنو س ياسات ترتكز عىل املنتجات والا

 تمن خالل الرتكزي عىل طريقة الاس تعامل "كتخفيض اس هتالك الكهرابء  مثال"، أ و "طريقة التخلص من النفاايت املمتثةل يف طرق فرز النفااي

دارهتا"، لهذا حفلول امحلاية البيئية أ صبحت مفضةل أ كرث  من احللول العالجية،نظرا لفوائدها ورسعة حتقيقها  لهذا فتعديل خيار  ت الاس هتالك يف اوا 

عاليم مؤثر يف خيارات املس هتكل الو  عي اهذا ال طار من خالل املعلومة البيئية، لها دور أ سا ي من خالل العالمات البيئية اليت تقدم بشلك ا 

 بيئيا 0

لبيئية يتطلب تزويد املس هتلكني ا فالعالمات البيئية تس تطيع أ ن تساعد املس هتلكني عىل الاس تدلل ابملنتجات اليت حترتم البيئة ، مفبدأ  العالمات

ل من خالل احرتام البيئة يف مجيع مرا ل دورة حياة حبأ داة جديدة  لتقدير وفهم املنتجات  املتعلقة بصفة ونوعية املنتجات اليت ل نس تطيع تقميها، ا 

                                                           
 : 09:00على الساعة  7000-9-4قال مت تصفحه على املوقع اإلليكرتوين بتاريخ : مالعالمات البيئية -1 

http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/env_ecolabelling.asp. 
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ملعايري من طرف اللجنة ال وروبية، أ سست  هذه ا 6221املنتج، ففي مدة عرش س نوات تطورت طرق التقييس يف العامل الغريب، ففي س نة 

مثال من بني أ هدافها تشجيع املنتجني بوضع منتجات أ كرث احرتاما للبيئة يف ال سواق، ومتكني املس هتلكني   écolabelفالعالمة البيئية ال وروبية  

0عىل .licencesترخيص  222تجات وحوايل صنف من املن  16ابلتعرف علاها بسهوةل حفاليا ونتيجة تطور سوق العالمات البيئية  أ صبحت  تغطي 

 مس تو  ادلول ال وروبية0

 فالتقييس البييئ مثال ح  ليومنا هذا حقق جناح متواضع، وهذا لعدة أ س باب ترشح  هذا الاهيعام الضئيل مع تاكثر العالمات التجارية بشلك   

رث تعقيدا نتجات والعالمات التجارية ، يخيار الاس هتالك أ صبح أ كعام، حيث ودلت  بعض  احلرية دل   فئات املس هتلكني يف ظل زمخ وتاكثر امل 

وضعت  1226دل  املس هتكل فرهان الوعي أ صبح من أ كرث التحدايت اليت تواجه املس هتكل يف معلية متيزي املنتجات ومعايري اختيارها ، مفنذ ديسمرب

دمج هذا خول أ سواق العالمات البيئية، وزايدة عدد نوعيات املنتجات اليت تاللجنة ال وروبية  حزي التنفيذ برانمج معل موجه  لتعزيز وتروجي  ود

 20  النظام فهذا ال جراء يسهم يف حتقيق دخول منتجات بيئية لل سواق، وتعريف وتوعية املس هتلكني هبا  وما حتققه من فوائد بعيدة ال مد هلم

 معوميات عن العالمة البيئية املطلب الثاين:

 جل احتالل ماكنة تنافس يةمن أ  املنفعة للمؤسسة حتقق  اسرتاتيجيةاذلي يعترب أ داة  لتقييس البييئل ات الايكولوجية كتجس يد العالم ظهرت    

قراراهتم  حياهتم و فئات املس هتلكني اذلين هيمتون حبامية البيئة يفيف نوع جديد من ال سواق اخلرضاء، اليت بدأ ت تأ خذ ابلعتبارات البيئية بني 

 0بعني الاعتبارالرشائية 

 الفرع ال ول: مفهوم العالمة البيئية:

منا الهدفولنحدد مفهوم العالمة الايكولوجية بدقة فهيي ليست عالم ث أ هنا هتدف مهنا خمتلف حي ة جتارية أ ي هدفها ليس جتاري حبت، وا 

مصطلح يث يمت اس تخدام ح   رشكة أ و منتج معني فقط،للتعرف عىل ؤرشا ىل لفت الانتباه ا ىل مزية املنتج البيئية، يف حني يمت اس تخدام العالمة مك

 ، أ و شعار0ورة، صرمس، تسجيل، رمز مكرادف:العالمة كذكل 

وبعبارة أ خر  فا ن: "العالمة البيئية يه رمز معروف مينح بواسطة منظمة مس تقةل ويوضع عىل منتجات حصلت عىل ترخيص أ و شهادة 

Certification مة "0ابملطابقة لرشوط منح هذه العال 

يكولوجية "هو أ سلوب طوعي لشهادة ال داء البييئ للمنتجات، وهو معلية وضع العالمات اليت متارس يف مجيع أ حناء العامل وبش  لكالعالمات ال 

 خاص يف ادلول ال وروبية، ويه التسمية اليت حتدد التفصيالت البيئية الشامةل ملنتج أ و خدمة معينة مضن فئة املنتج أ و اخلدمة0"

يكولوجية متثل اس تخدام امللصقات لتوعية املس هتلكني أ ن املنتج هو أ   ميكن أ ن يفهم عىل نطاق واسع عىل     رث أ ماان و صديق كأ ن العالمات ال 

مات ابملنتجات ال خر  يف نفس الفئة، وضعت هذه العالمات والرموز اخلرضاء من قبل الرشاكت املصنعة ومقديم اخلدمات لتلبية اهيعاللبيئة مقارنة 

املس هتلكني املتصاعدة حنو الاهيعام ابلبيئة والصحة وال من، متنح هذه الشهادات من طرف منظامت حيادية خمتصة تعمل بشلك مس تقل لتلبية 

 1مطالب حامية البيئة يف القطاع الاس هتاليك 0

ر بييئ، أ ي حتليل دورة مة البيئية تكون من خالل تقريفالعالمة البيئية تدل بأ ن املنتج حيرتم املعايري املطبقة يف حامية البيئة ومسامهة العال

 ،NF environnementحياة املنتج ومتابعة الاحنرافات البيئية اليت قد تقع فاها املؤسسة وفق الالزتام مبعايري معينة،ففي فرنسا العالمة البيئية 

عطاء هذه ال هذه العالمة، عالمة وفق مقاربة طويةل ح  يمت الوضع والاعيعاد الهنايئ ل يمت املوافقة علاها من خالل عدة معايري أ كرث رصامة، حيث يمت ا 

 l’éco –label européens0كذكل نفس اليشء ابليس بة للعالمة ال وروبية املعمتدة يف عدة دول أ وروبية 

ابة جواز مرور هذه املنتجات مبث دوتع البيئية،بصفة عامة العنونة البيئية يه عبارة عن عالمات معينة عىل أ غلفة املنتجات وتتضمن البياانت 

 :1عند تصديرها ا ىل دول معينة تشرتط معايري بيئية حمددة، حبيث تتوفر يف البطاقة البيئية البيانية للمنتج بعض املبادئ ال ساس ية ويه

 وتظهر مجيع بياانت املنتج وفئته وتعريفه0 مظلةل،أ ن تكون واحضة وغري  -

 حياة املنتج0 أ ن تكون مرتكزة عىل نظرية دورة -

                                                           
1 Catherine Rousseau : Label écologique européen: quels impacts sur les choix de consommation ?, «  CRIOC » 
centre de recherche et d informations des organizations de cosommateurs, Bruxelles.2004.page2 
2 –CBA Sustainable Business Associates: environmental labelling– Suisse، July 2006.page 6 

    79، ص1994إلسكندرية اجلامعية، ا ، الدار-ياسات البيئية والتجارة اخلارجيةدراسة حتليلية للتأثري املتبادل بنی الس-البيئية والتجارة الدولية اخلالق، السياساتأمحد عبد  -3
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 أ ن تستند ا ىل الطرق العلمية يف تقيمي أ ثر املنتج عىل البيئة0 -

 أ ن تستند ملهنج علمي معروف يف الاختبار0 -

 أ ن تكون حمتوية عىل نظام معلومات للمس هتكل وتتسم ابلشفافية0  -

لكن  البيئية، حنو املنتجات املس تدام، الاس هتالك ادلوةل لتوجيهمن طرف  اقتصادية تس تخدم يكون أ داةأ ن  البيئية ميكنوضع العالمات 

فالعالمات البيئية  ،الاقتصاديةمعيار السعر والوضعية  معايريه خصوصاوفق  املس هتكل املنتجات فعاةل عندما يشرتيهذه الس ياسات ليست 

ت لكن بصفة عامة توجد سوق ، ورمبا هذا العائق حيد من انتشار هذه املنتجا2للمنتجات اخلرضاء تكون أ غىل سعرا من املنتجات العادية

 الصدد0اس هتالكية خرضاء دل  رشاحئ من املس هتلكني اخلرض ال كرث وعيا حسب دراسات يف هذا 

يكولوجية تسعى لتحقيق هدفني اثنني: 882/21وفقا لالحئة ال وروبية رمق ا جامل   العالمات ال 

 .معلومات للمس هتكل لمتكينه من التعبري عن خياراته البيئية -

 0اجلهود البيئية للرشاكتتعزيز  -

 ييتقد ملبدأ  اتلكفة احلفاظ عىل البيئة، أ حياان هذا  عىل حتملحيث أ ن املبدأ  من وضع العالمات البيئية هو جعل املس هتلكني أ كرث قدرة 

س هتلكني اذلين ن قبل بعض امل م ال حيان تيتقدرشط مس بق، خصوصا أ نه يف بعض  البيئة يهيعتربون أ ن احرتام  املس هتلكني اذلينبسبب بعض 

، ةيعتربون أ ن احرتام البيئة متطلبات مس بقة0  وذكل يسجل يف س ياق انتشار تسميات خاصة وسلوكيات ل اثرة الانتباه للبيئة واملطالب البيئي

ال عدم وضوح املعلومات ففي ح ة،البيئيعرب أ دةل املنتج املمتثةل يف العالمة  املس هتكل التحققونعرب عهنا ابلوعي البييئ، اذلي من خاله يس تطيع 

ن العالمةأ يضا  يف القرار الاس هتاليك"التقييس البييئ" الاهيعام هبذا املهنج  ذكل عدمييتج عن  البيئية،املتعلقة ابلعالمات  غري املوثوق فاها   فا 

هذا  جيب املراقبة  برصامة "،  ل  كهنا جمهوةل" لترتكز عىل مجةل من املعايري  ال كرث رصامة من الترشيعات القانونية  السارية املفعول  ويه حقيقية 

نظامت م  من طرف املنظمة اليت تصدر العالمات البيئية  بشفافية ، ووضع معايري حمددة  والتشاور والتشارك  مع املنتجني  املنظمني ، املهنيني ،

 3.حامية املس هتكل ، النقاابت ، منظامت اجملمتع املدين 0000اخل 

يكولوج  عىل أ ساس اعتبارات  مضن فئة املنتج (،ية يه التسمية اليت حتدد ال فضلية البيئية الشامةل للمنتج )أ ي سلعة أ و خدمةوالعالمات ال 

يكولوجية من قبل طرف اث املصنعة،دورة احلياة، وتعترب رمز بييئ أ و بيان املطالبة اليت وضعهتا الرشكة  لث حمايد للمنتجات ويمت منح العالمات ال 

 01دل  امليشأ ةيري القيادة البيئية اليت تليب معا

لقياس ية ادلولية ا سلسةل املواصفاتبدورها موضوع  اليت تعدوجتدر ال شارة ا ىل أ ن العالمات البيئية تعد أ حد أ مه أ دوات ال دارة البيئية 

يزو  ف البيئية،، وكذكل ال عالانت Environmental labels البيئية والعالمات (،62222)ال   Environmentalصاح البييئ( و )تقارير ال 

declarationاللكية،تعطي معلومات عن منتج أ و خدمة من زاوية السمة أ و السامت البيئية  ، اليت overall environmental character، 

 اخلدمة0أ و من زاوية بعد بييئ معني للمنتج أ و 

 أ هداف العالمات البيئيةالفرع الثاين: 

  الطبيعية0املس تدامة واحلد من اس هتالك املوارد حامية البيئة وتشجيع التمنية 

  ة0البيئيوعي ابلقضااي  سلعة، وخلقخلق الوعي بني املس هتلكني فامي يتعلق ابل اثر البيئية للك منتج أ و 

  للمنتجات خلق حافز للمنتجني واملس توردين خلفض ال اثر البيئية السلبيةadverse impact0 

 لوقت تشجيع الابتاكرات ذات املردود والمتزي البييئ يف نفس الوقت0حتسني املواصفات البيئية للسلع ا 

  ال خرين0منح املنتجني احلاصلني عىل عالمات بيئية مزية تنافس ية ابملقارنة ابملنتجني 

 

                                                           
0 - sylvie benard et autres ,guide de la communication environnementale de votre entreprise, Oreé, 04,98 page40. 
7 - Tom Lapeyre ; Introduction aux étiquetages environnementaux: définitions، classification، présentation de 
quelques écolabels officiels، perspectives.chembre d agriculture Rhonr –Alpes.2005.p3. 
-0  Evan Bozowsky. Hiroko Mizuno globel ecolabelling network-introduction to ecolabelling-juily 2004 page7 

for more information go to the site : http//www.gen.gr.jp 
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جياز أ ن العالمات البيئية تعد وس يةل أ و أ داة من أ دوات حامية البيئة، ويف نفس الوقت وس يةل لرتو    يف   مفهوم الاس تدامةجيوميكننا أ ن نقول اب 

نتاج ويف أ مناط الاس هتالك   س توايت:م عىل ثالث  مس تدام وذكل اس هتاليك حتقيق منطأ خر  هتدف العالمة البيئية ا ىل  انحيةومن  ال 

 نتاج  الطبيعية واحملافظةاملوارد  اس تغالل: من خالل ترش يد املس تو  البييئ دراج البعد البييئ مبنظومات ال   علاها وا 

  ا ىل مصاف املنتجات العاملية العالية اجلودة  لالرتقاء الاقتصادي: تأ هيل اليس يج قتصاديالا س تو امل 

  3من خالل تقدمي منتجات مضمونة بيئيا 0 وسالمة املس هتكل: احلفاظ عىل حصة جيعاعيالاس تو  امل 

حول القضااي  يةللمنتجات والتوع البيئية  عيةحول التو  توفر املعلومات احملددةفهيي  جدا،ا ن هدف العالمات البيئية للمس هتكل بس يط     

يكولوجية، العالمة البيئية ميكن  را عىل البيئة، يكون فتحديد املنتجات ال قل رض  للبيئة،حتقق تغيري حنو طرق اس هتالك أ كرث مراعاة  أ يضا أ نال 

لبيئية هو عىل اس تعداد وعيا ابملشالك ا ملس هتكل ال كرثفا أ خر ،من خالل العنونة واخلصائص ال ضافية لالختيار البييئ، اكلسعر النوعية ومزااي 

  4وتأ ثرياهتا0حتدد اخلصائص البيئية للمنتجات  البيئية اليتلرشاء مزااي بيئية تقوده للبحث عن العالمات 

فاعلني يف جمال العالمات البيئةأ مه الاملطلب الثالث:   

اين التايل من خالل تأ ثرياهتم يف ا جناهحا والشلك البي البيئية،بادرات العنونة يوجد العديد من ال طراف ذوي املصلحة اذلين يشاركون يف م 

 يوحض من مه أ مه ال طراف املشاركني يف ذكل:

 (: املشاركني يف العنونة البيئية:62شلك بياين رمق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Evan Bozowsky. Hiroko Mizuno GLOBAL ECOLABELLING NETWORK -introduction to 

ecolabelling-juily 2004 page 10. for more information go to the site : http//www.gen.gr.jp 
 :Gouvernement احلكومات  -  

 بعض برامج العنونة البيئية مت تأ سيسها واملبادرة هبا من طرف احلكومات، وأ قسام الواكلت احلكومية اليت توفر املدخالت لهذه الربامج،

دارة خمتلف جمالت احلكومة يف املس توايت املتعددة اليت لها تأ ثري ذو دلةل عىل املبادرات واليشاطات يف هذا اجملال "جموذكل هب ل ادف تمنية وا 

 التقييس البييئ"0

 

                                                           
، بريوت اإلجتماعية يف الدول العربيةة و يف تعزيز التنمية اإلقتصادي اخلضراء ودورهاورقة حبثية مقدمة يف ندوة الصناعات  البيئية،التجربة التونسية يف إرساء العالمة  سويح:إميان بن -0

 .9.ص 7000سبتمرب  75-74لبنان، 
2 -Radhouane Hasni :exgence envirennementales et acces au marche- application au Texile-Habillement le cas 
de la tunisié,these doctorat  en science economiques, université Montesquiieu-Bordeasc Iv,2012, p90 

 أنشطة العنونة البيئية

Eco labelling Activités 

 بعض األطراف األخرى الهامة
Other intrested parties 

، منظمات المجتمع  نالخبراء األكاديميي
المدني ، مجموعات المستهلكين ، وسائل 

 اإلعالم

International 
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 المجتمع الدولي
 

جمعيات الصناعيين  المنتجين 
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 Program Managersبرانمج السلطة ال دارية )أ ي برانمج املدراء( :  الربامج ال دارية: -

دارية(، وعىل تنفيذ الربامج، )عىل سبيل املثال التقنية، التسويق، واجلوانب ال   توجيه أ نشطةترشف عادة عىل  الربامج ال دارية هيئة مس تقةل

ا ىل يوم معيل فعيل للمهام  ليوم،االوظائف، والربط بني والواكلت اخملتلفة لتقدمي أ داء  التيس يق بنيمس تو  املشاركة يف التسلمي قد ترتاوح من 

 البيئية0

 Industry and commercial associations, retailers and companies التجزئة، والرشاكت: التجارية، جتار امجلعياتالصناعة،  -

اخلاص  جمن خالل الوعي  يف جمال الصناعة والقطاع التجاري ابلهيعام ابملشاركة  املبارشة، اليت  تعد خطوة أ ساس ية  رضورية للنجاح يف الربانم   

، حيث جيب أ ن تكون املعايري اليت وضعت ل صدار الشهادات والرتاخيص موثوق هبا، وذات مصداقية وتكون معلية  يف السوق، ابلتقييس البييئ

تدمع منذ و فالتصنيع وتورط جتار التجزئة يه مفتاح  أ سا ي يف هذا الصدد ولها عالقة مبارشة للتأ ثري يف البيئة، فالصناعة  والقطاع التجاري توجه 

انمج البييئ، وتسلط الضوء حول خمتلف جوانبه املرغوب فاها، فالصناعة  متثل املنتجني للمنتج، ومقديم اخلدمات فضال عن السامرسة بداية  الرب

 يف هذا القطاع اذلين هلم تدخل مبارش ميس جمال البيئة 0

د تأ ثري كبريا يف السوق ، ذلا جيب حتديطلب املس هتكل " سواء يف ال رس أ و املؤسسات أ و الرشاكت" ،يودل  : Consumers املس هتلكني-

 متطلبات املس هتكل وتفضيال ته، ومعرفة  انعاكسات  مبادرات الربامج اخملتلفة وخمرجاهتا يف هذا ال طار  

و قد أ  احلكومة  ليست احملددة يف هذا الشلك، ل ن "احلكومة" قد تلعب  ال دوار اخملتلفة حتت  برامج خمتلفة،  : Gouvernement احلكومة: -

ميكن تعزيز : Interested parties ال طراف املهمتة : تأ خذ عىل عاتقها  أ دوار خمتلفة يف  مراحل التطور اخملتلفة لوضع برانمج العالمات البيئية  

رشة يف وضع امصداقية برانمج التقييس البييئ وتطوره من خالل مشاركة ودمع خمتلف  املنظامت وامجلاعات وال فراد، مع أ ي مصلحة جتارية مب

غفال مثل هذه امجلاعات ميكن أ ن يعر  الثقة العامة والقبول للخطر0  العالمات البيئية، والعكس  فا 

عمليات املراجعة وحتسني ل  نالبيئية، فميكيمت دمج البحوث واخلربات الرائدة للمختصني والباحثني يف تطوير املعايري  Academia ال اكدمييني: -

ون معدل وكفاءة اخملرجات العلمية أ ن تسهم يف بلورة جمال العنونة البيئية ومعايري املنتجات البيئية، وحتليل تأ ثرياهتا حيث يك نوعية وفعالية التلكفة

 البييئ0ال ثر 

القمي  مجموعة هامة  من ال دوات لتعزيز وضع العالمات البيئية للمس هتلكني والصناعة، من خالل معلية تسويق وتروجي: Media وسائل ال عالم  -

 البيئية للمنتجات اخلرضاء ، وحتقيق معدل منو مرتفع للوعي الاس هتاليك البييئ 0

قد تشمل هذه الفئة العريضة املس هتلكني ال جانب وممثيل الصناعة و املشاركني، وال طراف :International Community اجملمتع ادلويل  -

ه خلرباء ال اكدمييني، وسائل ال عالم واملنظامت غري احلكومية وغريها، مع عوملة ال سواق نشأ ت هذاملعنية غري احلكومية احمللية ال خر  احملمتةل،أ ي ا

الفئات كجامعات ضاغطة لتحسني متطلبات العالقة بني التجارة والبيئة، وبشلك مزتايد اتضحت رشوط وضع برامج العالمات البيئية، وذكل 

 1لية ا ىل املس تو  ادلويل  0لتساع اجلهود التشاورية فامي وراء احلدود احمل 

  Types of écolabels وأ شاكلها:أ نواع العالمات ال يكولوجية  املطلب الرابع:

لزامية، اليت حتدد ال فصاح عن لعالمات  هناك العديد من خمتلف التسميات بل وضع العالمات من ق  خمتلف برامجال داء البييئ الطوعية وال 

( ثالثة أ نواع من العالمات الطوعية موحضة ISOظامت غري احلكومية، وقد حددت املنظمة ادلولية للتقييس )احلكومات والرشاكت اخلاصة واملن

 1كام ييل يف اجلدول التايل:

 

 

                                                           
1 - Evan Bozowsky. Hiroko Mizuno , ibid ; pp 9.10.11 
2 - CBA , op,cit,page6 
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يزو  تعريف :(05)جدول رمق  Environnemental Performance Labelling ل نواع عالمات ال داء البييئ ISOا 

 

Source: CBA Sustainable Business Associates: ENVIRONMENTAL LABELLING- AN OVERVIEW ; 

Lausanne – Suisse, July 2006.page 6. 

يز ل مثةل من  الثالثة تطرقناوللتفصيل بشلك أ كرث يف هذه ال نواع   ،62212و هذه ال نواع من خالل لال شارة لسلسةل املواصفات القياس ية ادلولية ا 

 ال تية:وطبقا لهذه السلسة فهناك ثالثة مواصفات تتعلق ابلعالمات البيئية ويه املواصفات القياس ية 

يزو   - لزايم ISO 14024 (Type I) 62212ال   (، مبين عيل خصائص أ و معايري: ويه مواصفة قياس ية دولية تتضمن برانمج طوعي )غري ا 

يعطي  (، متنح ترخيصThird partyعىل هجة حمايدة )طرف اثلث  يرتكز، كام أ هنا برانمج  Multiple Criteria Based Programمتعددة  

، Product Category احلق لس تخدام عالمات بيئية عىل املنتجات، توحض المتزي البييئ العام ملنتج معني عىل مس توي فئة معينة من املنتجات

 Life Cycle Considerations"0"بناء عيل الاعتبارات اخلاصة بدورة احلياة 

يزو   -   Self Declaration": ويه مواصفة قياس ية دولية تتعلق بتقارير ال فصاح البييئ اذلاتية،  ISO 14021 (Type II) 62216ال 

Claims "Informative Environmental، فص  اح املنتجني عن بياانت تتعلق ابل داء أ و ال بعاد البيئية ملنتجاهتم وخدماهتم0اليت تتضمن ا 

يزو   - لزامية( اليت توفر بياانت بيئية مكية ISO 14021 (Type III) 62211ل   Quantified: تتناول الربامج الطوعية )غري ال 

Environmental Data فئات من العوامل املعدة سلفُا  متعلقة مبنتج معني، حيث تقع تكل البياانت حتت عدةPreset Categories of 

Parameters،واليت يمت صياغهتا مبعرفة هجة حمايدة،( (Qualified Third Party  بناء عيل تقيمي دورة احلياةLCA  مع التحقق من توافر ،

 يئية اليت قد تيتج من املنتجات ويه :تكل العوامل من خالل نفس اجلهة أ و هجة أ خر ، وترتبط تكل العوامل بعدد من ال رضار الب 

 Smog، الضباب ادلخاين   Acidificationال مطار امحلضية ،Global warmingالاحتباس احلراري  -

نسان والبيئة  ،Ozone layer depletionاس تزناف طبقة ال وزون  - -Eco-toxicological and humanامللواثت السامة لال 

pollutants toxicological  تدمري املوائل الطبيعية ،Habitat destruction، حر التصDesertification 1  

                                                           
 9العالمات البيئية : مرجع سبق ذكره ص  - 1

ج طرف اثلث مستقل، حيث أن برانمقائمة على  هي طوعية ومتعددة املعايري
 لمنتج،لاجلوائز خيول احلصول على ترخيص واستخدام تسميات العالمة البيئية 

 حيث توضح األفضلية البيئية العامة املنتج ضمن فئة املنتج على أساس اعتبارات
دورة حياة املنتج، معظم خمططات وضع العالمات البيئية القائمة وميكن أن 

 نوع.التصنف ضمن هذا 

 

العالمات البيئية ال ول:النوع   

 

Type 1 

Environnemental labelling 

مطالبات اإلفصاح الذايت عن املعلومات البيئية، هذه املطالبات البيئية املثارة 
يتم  شارة مللإل املصنعنی واملستوردين أو املوزعنی، تكون من طرف حول السلع

قا ة، فالستخدام يكون حمدد مسبمستقلة ومتنوع هذه العالماتالتحقق من أن 
جانب  األقل من حيث النوع أبهناوفق معايري مرجعية، وميكن اجلدل بشأن هذا 

يئية الثالثة من العالمات البيئية. فالعالمة الب مقارنة ابألنواعاإلعالم البيئي، 
 تطالب ابإلفصاح مبنتجات "حيوية قابلة للتحلل"، بدون حتديد هذا املصطلح.

 

 

 مطالبات ال فصاح اذلا ي ثاين:ال النوع 

Type 2 

Self-déclarations claims 

لك حتت املعايري وذ الربامج الطوعية اليت توفر البياانت البيئية كميا للمنتج،
فئات املعايري أنشئت من قبل طرف اثلث مؤهل وعلى أساس  احملددة مسبقا،

 لخر مؤهتقييم دورة احلياة للمنتج، والتحقق من ذلك من طرف اثلث آ

 النوع الثالث : ال فصاح البييئ

Type 3 

Environnemental 
Déclarations 

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
http://en.wikipedia.org/wiki/Acidification
http://en.wikipedia.org/wiki/Acidification
http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Toxicology
http://en.wikipedia.org/wiki/Toxicology
http://en.wikipedia.org/wiki/Toxicology
http://en.wikipedia.org/wiki/Pollutant
http://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_destruction
http://en.wikipedia.org/wiki/Desertification
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 ييل: وتشمل ما ISO 14020 املبادئ العامة لوضع العالمات الايكولوجية، استنادا ا ىل املواصفةالفرع ال ول: 

يكولوجية ييبغي -  يقة ومفهومة0اخلدمة وتكون دق  أ ن تعطي اجلوانب البيئية ذات الصةل ابملنتج أ و املعلومات املقدمة من خالل العالمات ال 

يكولوجية جيب  القواعد ال جرائية -  .ختلق حواجز غري رضورية أ مام التجارة أ لواملتطلبات ال 

يكولوجية0املهنجية العلمية اليت ميكن التحقق مهنا ييبغي أ ن تس تخدم دلمع املطالبات  -  ال 

 ."ال طراف ذوي املصلحة" متاحة مجليع ال طراف املعنية واملعايري وجعلهامات بشأ ن ال جراءات واملهنجية ييبغي بذل معلو  -

 .الاعتبار يف عنيييبغي اختاذ مجيع اجلوانب ذات الصةل ابلتقييس من دورة حياة املنتجات  -

يكولوجية اليت ل حتظر الابتاكر أ و القدرة عىل حتسني ال دا -  .ء البييئجيب وضع العالمات ال 

 .جيب فتح تطوير وضع العالمات البيئية مجليع ال طراف املعنية -

 0البييئتوفري معلومات اكفية ومفهومة للمشرتين وهنا يمت الاس تعانة ابل عالم البييئ ال عالن البييئ والتسويق  -

ىل   ميكنواليتشهادة هذه اجلهة  مينحها الطرف الثالث "هيئة خمتصة يف التقييس "، عىل العالمة اليتابل ضافة ا ىل ذكل هناك  أ ن تشري ا 

يبا ا ىل نوع صيد التونة، والغاابت املس تدامة(0 هذا يرتمج تقر  العضوي،القطن  )كشهادةمسة بيئية أ و أ خالقية حمددة يف بعض ال حيان للمنتج، 

يكولوجية ال كرث شعبية عىل العالمات،أ خر من   20ال صدار ومصداقيهتا أ ساس واكةل  حيث يمت المتيزي بني العالمات ال 

 :شاكل العالمات البيئية ال وروبيةأ   :الفرع الثاين

   Labels officiels الرمسية:العالمات البيئية 

هجة خارجية  يه منف نظام رمسي لالعرتاف ابجلودة البيئية للمنتجات، مت وضع هذا النظام من طرف السلطات العامة، حيث يمت التدقيق   

مي عيعاد املوثوق عىل اجلودة يف التدقيق يف معل هذه اجلهات، حبيث تضمن النظم الطوعية للمنتجني اذلين يرغبون يف تقدومس تقةل، كام يمت الا

 منتجات وضع العالمات البيئية بسهوةل من طرف هذه اجلهات، وفامي ييل بعض أ شهر العالمات البيئية الرمسية

 

 Labels privés collectifsالعالمات اخلاصة امجلاعية 

 عالمة اجلودة البيئية اليت بدأ ت مع القطاع الصناعي، وهيئات همنية، ومجعيات، وتعترب الرشكة املصنعة مس تقةل عن مراقيب التقييس اذلين

 0يكونون خارجني ومس تقلني أ يضا

 

Labels privés individuels non contrôlés العالمات اخلاصة الفردية غري املراقبة 

طار املسؤولية الوحيدة لها ليس هناك أ ي نوع من التدقيق نوعية ال    بيئة ختلق وحتدد رشوطها من قبل الرشكة املصنعة أ و املوزعني، ويف ا 

 العالمات0اخلاريج املس تقل يف هذا النوع من 

 

 Label privé individuel contrôlé marque العالمة اخلاصة برقابة فردية )العالمة التجارية(

نشاؤها من قبل الرشكة املصنعة أ و املوزع ولكن تس يطر علاها منظمة خارجية ومس تقةل عالمة اجلو   صورات توضيحية مدة البيئية اليت مت ا 

                                                           
1 - CBA Sustainable Business Associates : ibid,page 6-7. 
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(Pictogrammes)  شلك رسوم بيانية بيئية0 يقدم املعلوماتمصطلح عام 

 
 

 e Étiquetage obligatoireوضع العالمات ال لزايم )

طار القانون الشعار والعالمة  املنتج،وم والصور( عىل وضع العالمات )وأ حياان ابلرس للشعار والعالمة  التخطيطي املنمتني التجارية والرمسيف ا 

ىل مؤسسة معينة أ و مجعية أ و أ فرادLogo et marque 0التجارية )  1( ، ويكون الرمس التخطيطي حسب املنمتني ا 

 وظائف العالمة البيئية: املطلب اخلامس:

 ائف تقوم هبا مفن خالل ما مت ال طالع عليه من أ دبيات توصلنا ا ىل حتديدها فامي ييل:للعالمة عدة وظ

عالمية للمس هتكل خبضار املنتج ومراعاة : أ ول: وظيفة اتصالية رمزية  تعترب العالمة البيئية دليل اتصايل للمس هتكل ال خرض، فهيي حتمل رساةل ا 

دراكه لها تتشلك ه صورة ذهنية عن ط للرشوط البيئية يف خمتلف مراحل دورة حياة املن  بيعة توج، فعند رؤية املس هتكل بعض العالمات البيئية وا 

ل اتصايل يهذه املنتجات  هذه الصورة شلكها التصال ال حيايئ عرب الرموز البيئية املتواجدة عىل املنتجات، وتعترب بطاقة البيان ال خرض أ يضا دل 

يزو حملتو  املنتوج ومكوانته ونس بة توازهن ، أ و العالمات 62222ا مع البيئة ، الرساةل التصالية قد تكون عالمة بيئية رمسية معمتدة"كعالمة ال 

ابلية قالبيئية ال وروبية املتواجدة عىل املنتجات املس توردة من دول ال حتاد ال ورويب، وقد تكون رسوم توضيحية للمنتجات كعالمة الرسلكة أ ي 

خل املنتج للتدوير، عالمة الغ  ازات املنخفضة ،0000000ا 

 من خالل ال شارة للجانب التصايل للعالمات البيئية ، فاملسوقون أ يضا يركزون عىل اجلانب التسويقي للعالمة البيئية عرباثنيا: وظيفة تسويقية :

اسة التوزيع،س ياسة، الرتوجي، نتج،س يالرتكزي عىل عنارص املزجي التسويقي اليت يه أ يضا تلعب وظيفة خرضاء، حيث يمت تطويع لك من س ياسة امل 

نتاج ، التغليف ، و  صممي تس ياسة السعر،لتكون مس تدامة وخرضاء، فاملنتج ال خرض يشلك مراعاة حامية البيئية وختفيض ال ثر البييئ يف معلية ال 

طار التجارة العادةل ، والتوزيع يكون مس تداما من خالل ق  فض من نوات توزيع أ كرث اس تدامة وختال خرض للمنتج، والسعر س يكون عادل يف ا 

 0مضن الس ياسة التسويقية اخلرضاء اس هتالك الطاقة والنقل000، أ ما الرتوجي فيلعب ادلور ال برز

ساتية س العالمة البيئية تسامه يف حامية البيئة، وحتقيق التمنية املس تدامة فهيي النتيجة احلمتية جملموعة من اجلهود املؤ  :اثلثا: وظيفة بيئية مس تدامة

ملؤسسات ا والبرشية، والفكرية املوهجة لتحقيق الالزتام مبهنج التمنية املس تدامة وجتس يده، فعندما يمت الالزتام بس ياسة العنونة البيئية من طرف

واملوارد يف  مس متر ، س تكون البيئة يف حتسن اذلين يطلبون املنتجات اخلرضاءالاقتصادية الصناعية واخلدمية، ومن طرف املس هتلكني الواعيني

 اس تغالل عقالين أ فضل0 

بيعة دل  املؤسسة مجةل من املزااي الاقتصادية اكلس تغالل ال مثل للموارد الط  حتقق س ياسة العنونة البيئية :رابعا: وظيفة اقتصادية اجيعاعية

طار ادلخل الوطيناملتاحة، وزايدة معدلت ا جيعاعي لتمنية املس تدامة، اجلانب الا، وتقليص نس بة البطاةل عرب توفري وظائف خرضاء، يف ا 

وصاحلة مجليع أ فراد  ة، وحتسني اجلانب الصحي والبييئ للعيش يف بيئة حصيةللس ياسة العنونة البيئية للمنتجات هو حتقيق ما يعرف ابلتجارة العاد

   .1اجملمتع 

 

 

 

                                                           
1 - crioc CENTRE DE RECHERCHE ET D INFORMATION DES ORGANIZATION DES 
COSOMATEURS :LOGOS LABELLS Pictogrammes Comment s’y retrouver?, 2EME EDITION .2004,PAGE3 

   بتصرف   إعداد الباحث – 7



 لفصل الثاين: مدخل للعالمة التجارية والعالمة البيئيةا

  

 
71 

 العنونة البيئية للمنتجات وأ ثرها يف س ياسة التصال املبحث الثالث:

ن حيازة العنونة البيئية يتطلب جمهودات واحضة من قبل املؤسسات فامي يتعلق يف املسامهة يف حتسني أ وضاع البيئة العاملية، وهذه اجلهود  ا 

متزي يف تطبيق حتليل ال ثر البييئ دلورة حياة منتجاهتا من هجة، وتطبيق نظم ال دارة البيئية يف سبيل حتقيق ال رتمج يف س ياسات معلية متجسدة يف ت

ا املؤسسات للحصول اخلطوات اليت متر هبل ساس ية حليازة العنونة البيئة و مسار التمنية املس تدامة، من خالل هذا املبحث سيتطرق ا ىل املتطلبات ا

 عىل العنوان البييئ0

 : ACV analyse de cycle de vieحتليل ال ثر البييئ دلورة حياة املنتجاملطلب ال ول: 

ن التقيمي البييئ" ملنت  خدمة "يعمتد عىل مجموع املراحل اليت تكون دورة حياته، والطريقة املثىل اليت تسمح بتحليل مجمل ال اثر البيئية للمنتج /ج ا 

 أ و اخلدمة يه معلية حتليل دورة احلياة وهذا يعين:

 0مرحةل اس تخراج وحتويل املواد ال ولية 

 0نتاج  مرحةل التصنيع وال 

 0مرحةل التعبئة والتخزين والتوزيع 

 0مرحةل الاس تعامل 

 ،عادة الاس تعامل  التخلص من املنتج0000000( التدوير، التمثني، وأ خريا مرحةل هناية حياة املنتج أ و انقضاء منفعته، )ا 

 يوحض: مراحل دورة حياة املنتج (61 )شلك بياين رمق

 

 

 

 

 

 

 

 

عداد  ةالباحث املصدر: من ا 

ذا التحليل مة للمنتج أ و اخلدمة يف برانمج املصادقة للحصول عىل العنوان البييئ، حيث يسمح ههذه الطريقة تس تعمل لتقيمي ال اثر البيئية العا

ACVىل، من حتديد ال ثر البييئ خالل لك مرحةل عىل حد ، فعىل سبيل املثال عند حتليل ال ثر البييئ ملنتج معني ميكن النظر ا ىل هذا املنتج ع 

نتاجه واس تعامه، لك ن عند الارهتاء من اس تعامه ميكن أ ن يشلك مصدرا للتلوث،من سامت هذا التحليل أ نه متواصل وشامل أ نه غري ملوث خالل ا 

ذن تعترب هذه الطريقة لتقيمي املنتجات واخلدمات جد هممة، مفعظم نظم العنونة البيئية املوجودة يف العامل  1تعمتد علاها  ودقيق ونتاجئه تكون موثوقة،ا 

 ول عىل العنوان البييئخطوات احلص: املطلب الثاين

 وضع العالمات البيئية هو نظام ا صدار الشهادات خلفض درجة التأ ثري العام للمنتج عىل البيئة مقارنة بغريه من املنتجات اليت تقوم بنفس

نتج أ قل رضرا للبيئة ن امل ل   خاصة تشريتتضمن معلية التقييس القيام خبطوات متعددة لتحديد م  ميكن وضع خمت عىل منتج أ و عالمة  الوظائف،

 مقارنة مبعظم املنتجات املامثةل للمنتج يف السوق0

                                                           
1 -Crioc,op, cit , page 12 

الحصول على المواد 

 ا ولية

واإلنتاجالتحويل   

التعبئة والت زين 

 والتوزيع

لاا ستعم الت لص من  

 النفايات

3 RV 
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: معلية وضع العالمات ال يكولوجية يه معلية  تدرجيية تضم عددا من اخلطوات املتتالية كام  Bark et Lavallée-Barensteinحفسب 

 : اكل ييه موحضة يف الشلك البياين التايل 

 احل وخطوات العنونة البيئية(: يوحض مر 61شلك بياين رمق )

 مرحةل التقييس

Phase de 

Normalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحةل منح الشهادة

Phase de 

Certification 

 

 

 

التايل:املصدر: بترصف ابل عيعاد عىل املرجع   

   

Tom Lapeyre ; Introduction aux étiquetages environnementaux : définitions,classification, présentation 

de quelques écolabels officiels,perspectives.chembred agricultureRhonr –Alpes.2005  p 4. 

 

من  6222يونيو  3من  221-22وضع العالمات البيئية للمنتجات واخلدمات الصناعية معلية ختضع ل صدار الشهادات اليت حيمكها القانون رمق 

  .قانون املس هتكل

 ني:أ ساس يتميكن تلخيصها يف خطوتني  (،مراحل معلية وضع العالمات البيئيةيوحض )ين السابق اذلي ياالب من خالل الشلك 

ىل العالمة، تسمى هذه ع ال ساس ية للحصوليف البداية تقوم اللجنة الاستشارية ملنظمة التقييس بتحديد برانمج يضع احلد ال دىن من املتطلبات 

وفقها "شهادة العنونة   متنحمعايريالقيا ي، واليت تضع  متخصصة للتوحيدالبيئية عن طريق مؤسسة  العالمةتصدر املرحةل مرحةل التقييس، حيث 

يكولوجية عىل املنتجات اليت تليب هذه املعايري، ويه مرحةل احلصول  البيئية "، أ ما اخلطوة الثانية فهيي للسامح للرشاكت لس تخدام العالمات ال 

 1عىل الشهادة 

                                                           
 جتدر ال شارة ا ىل صدور عدة قوانني  6222يونيو  3من  221-22لتصديق عىل قانون املس هتكل اذلي يتضمن وضع العالمات البيئية للمنتجات واخلدمات الصناعية، من خالل القانون رمق ا ،

 املس تدامة املس هتكل يف ادلول ال وروبية أ مهها هذا القانون الفرنيس  للعالمات البيئية وامحلاية 

  :اذلي يشمل ما ييل  6222يونيو  3من  221-22القانون رمق 

رة عىل رشوط  امتثال املنتج  أ و اخلدمة لهذه اليت جيب توفرها يف تقدم املنتج أ و اخلدمة وال جراءات  القانونية للس يط املرجعي هو وثيقة تقنية حتديد اخلصائص املطلوبة :L 115-27 .انونقال -

 اخلصائص

 احملوةل اليت لتس تطيع  أ ن تكون بأ هداف  العالمات البيئية 0 املواد الغذائية وغري الغذائية الزراعية وغري :L 115-29 .انونقال -

  ، وكذكل الواثئق التجارية بميع أ نواعها واليت يهاذلي يعاقب لك من، ادلعاية ، التقييس ، وعر  املنتجات واخلدمات   :L.213-1 .انونقال -

صدار الشهادات عليه وفقا للرشوط جراء ا   .وضع العالمات البيئية احملددة تستند ا ىل مرجع مل يمت ا 
1 - Tom Lapeyre، op.cit. page 4 

المنتجات فئات اختيار  

عملية المراجعة العامة أو 

 االستعراض العام

 تبني المعايير

طلب الحصول على العالمة 

البيئية من طرف منظمة فاعلة  

 ومختصة 

 االختبار والتحقيق

الحصول على رخصة 

 االستعمال
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 phase de normalisationالتقييس: : مرحةل ل ولالفرع ا    

 " مرحةل تبين املعايري "و " مرحةل تصنيف املنتجات" هو ما  من أ ساس يتني من مراحل التقييس توجد مرحلتني

يف حتسني البيئة جات قد جنحت عدة تعاريف لفئات املنت حتديد فئات من املنتجات لتحسني ا ماكانت حتسني البيئة عىل مس تو  اجملمتع احمليل: -6

 ا" من الالحئة ال وروبية اليت تراجع نظام احلصول عىل العالمات البيئية  حددت هنائيا "نوعية املنتج" ، مثل "مجيع املنتجات " ال  له2، فاملادة" 

دراك املس هتكل لها، وميكن تقس مي املنتجات ا ىل فئات فرعية يكولويج، يف نفس الغر  وتكون متاكفئة  فامي يتعلق ابس تخدام وا   ظل معايري التبين ال 

امية حفعندما  تتطلب خصائص املنتج املطلوب للتحسني ال مثل  للبيئة عن طريق العالمة، فالتسمية البيئية وفق التحديد اجلديد ييبغي أ ن تكفل 

ار واس تفحال مشلكة التلوث ''،خصوصا مع انتش أ فضل للبيئة عرب امجلعيات البيئية العامةل يف هذا اجملال''جمال ختفيض تأ ثري املنتجات عىل البيئة

 البييئ0

" املعايري البيئية دامئا تعرف ابحلصة السوقية  اليت  Laurence Boyوفقا حتديد املعايري البيئية ابس تخدام املهنج العلمي )حتليل دورة احلياة(: -1

"، املعايري  6221مارس  13جمللس و 882/21فوفقا لالحئة ال وروبية جيب أ ن تكون مرئية وملموسة للمس هتكل اذلي يعترب يف هذه احلاةل احلمك ، 

ية االبيئية جيب أ ن تكون دقيقة واحضة وموضوعية  لضامن التطبيق املوحد لها من قبل الهيئات اخملتصة، وذكل من أ جل ضامن مس تو  عال من امحل

ني لنظيفة عند الاقتضاء، حيث تعكس هذه ال جراءات فرصة لتحسالبيئية، وتكون استنادا ا ىل اس تخدام أ قىص حد ممكن من التكنولوجيات ا

 معر املنتج0

 تتطلب حتليل دورة احلياة  مكهنج علمي لتأ سيس معايري التصنيف البييئ للمنتجات، حيث سيرشح لك  ISO 14024 من أ جل هذا فاملواصفة 

ن الهدف من تقليص التأ ثريات البيئية   ما يتعلق هبذه املفاهمي لحقا  فضل محلاية من جمرد نقلها لعنارص أ خر  أ و مراحل حياة املنتج ، هو توقع أ  ا 

 البيئة  يف حاةل حتديد املعايري البيئية للمنتج  مع مراعاة  دورة حياة املنتج يف خمتلف مراحهل "0

ملوارد والصناعات  تشمل اس تخراج ا، تنظمي املعايري البيئية للمنتج واليتاة املنتج أ ن نأ خذ بعني الاعتبارمن املناسب أ نه يف مراحل حي

نبعااثتالتحويلية، التوزيع والا  0ت الصةل يف مجيع النوايح البيئية، ولك املؤرشات ذاس تخدام والتخفيض من ال 

يل دورة حياة ل ذلا يستند تعريف املعايري البيئية ووضع العالمات عىل بداهة املعرفة العلمية ل ثر املنتج عىل البيئة، وأ يضا عىل احرتام مهنج حت 

الواقع جيب أ ن يكون مؤهال لهذا الصدد ل ن معلية تنفيذ املعايري غالبا ما تس تخدم مقاربة "ش به نوعية" دلورة احلياة، وهذا يعين احلد  املنتج ففي

 وتس يريها0من بعض العوامل ادلاةل، وبشلك أ سا ي يف اس تعامل النفاايت ووضعها 

 phase de Certification هادة :احلصول عىل الش  مرحةلالفرع الثاين: 

يكولوجية من قبل الرشكة، فالعالمة   Lavallée et Barenstein وفقا  مفرحةل ا صدار الشهادات واحلصول عىل ترخيص لس تخدام العالمات ال 

ISO 14024   بات  الربانمج اذلي طل حتدد أ ن املنظمة اليت متنح العالمة تتطلب من صاحب الطلب توفري و تقدمي أ دةل  موثقة  تس تجيب ملت

 حتدده الهيئة ال  متنح الشهادة أ و العالمة البيئية للمؤسسة 0

عالم املنظمةكام جيب عىل صاحب املصلحة "املؤسسة"   يليب املتطلباتعد مل ي املنتج وجعلتهالتغريات اليت مست  الشهادة بلكاليت منحت  ا 

ؤسسة اليت وميكن حسبه يف حال عدم الالزتام ابملعايري والرشوط البيئية احملددة للم الاس تعامل صدر يف وقت معني وابلتايل فرتخيصالبيئية، 

 0 1حازت عىل العالمة البيئية

جراءات منحبصفة خمترصة تتأ لف  يكولوجية عرب مرحلتيني: ا   العالمة ال 

 مبنح العالمة0 املعايري املتعلقة املنتجات ووضع اختيار الفئات من 

  جراءات ال دارة والتحق  العالمة للمنتجني0 الالزم ملنحيق ا 

يكو صاحلة ملدة عام واحد     للشهادة،احن بطلب التجديد للمعهد امل يتقدم املصنعوذكل بأ ن  س نواي،فال بد من جتديدها  فقط،حيث أ ن عالمة ال 

رسال العينات للتأ كد من تو  نتاج فا ن التجديد يكون مبارشا ، بعد ا  ذا مل يكن أ ي تغيريات يف خط ال  قد يكون طرأ  علاها  افقها مع املعايري اليتوا 

 2بعض التغيريات 0

                                                           
1 - Tom Lapeyre : op .cit .page 5-6- 

 ..44،ص7004، دراسات اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، وآليات  تفعيلها  يف املؤسسة الصناعية اإلدارة البيئية موسى عبد الناصر، رمال أمال : - 2
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 بعض رشوط تقليل ال ثر للمنتج عىل البيئة يف ا طار معايري العنونة البيئية:

نتاج0 - عادة تدوير املياه أ ثناء معلية ال   توفري الطاقة من خالل ا 

 تقليل ال ثر البييئ لس تخراج املواد اخلام0 -

 0وللبيئةواد اخلطرة عىل الصحة ضبط النفس يف اس تخدام امل -

 0والغالف اجلوياحلد من انبعاث امللواثت يف املاء  -

 منخفضة من امللواثت0 وسائل نقلاعيعاد  -

 جتنب املواد ال كرث خطرا عىل البرش )عىل سبيل املثال، الرصاص والاكدميوم(0 -

عادة تدوير لك من النفاايت امل  - نتاج0تنفيذ نظام ل دارة النفاايت، سواء من حيث ا   تودلة من معلية ال 

 وضع عالمات بيئية وتصممي أ خرض لتوعية املس هتلكني، من خالل التعبئة والتغليف واملواد املصنعة -

 تقدمي توصيات حول اس تخدام وتركيب والصيانة للمنتج0 -

عادة تدوير النفاايت0 -  تقرير رصاحة يف شوارع تلاها الرشكة ل ا 

 : 62222م ال دارة البيئية ومواصفات ال يزو، نظاالعنونة البيئيةالثالث: املطلب 

، زناف مصادر الطاقةثل التلوث واس تمنذ مطلع الس تينات من القرن املايض بدأ  العامل يبدي ارزعاجا وقلقا ابلغا حول بعض القضااي البيئية م 

املنايخ، تزايد اس تزناف  التغري"عقدة مثل ، حيث برزت ا ىل السطح بعض القضااي امليد بشلك كبري مع مطلع الس بعييياتوأ خذ هذا القلق ابلزتا

نتاج وتسويق سلع ضارة ابلبيئة وال نسان0"  املوارد الطبيعية، تلوث الهواء النامج عن الغازات وتقلص املساحات اخلرضاء، وا 

احلالية منا للعيش لل جيال ان أ  وعىل ضوء هذه املتغريات فقد برزت مجعيات وهيئات خمتلفة حول العامل تنادي ابحملافظة عىل البيئة جلعلها ماك

عالقة بني ال نسان والبيئة لتنظمي ال املناس بة،وتزايدت الضغوط عىل احلكومات والهيئات الرمسية لسن الترشيعات واختاذ ال جراءات  ،املس تقبليةو 

 مبا يكفل احملافظة علاها وعىل مواردها الطبيعية0

عادة النظر يف نشاطاهتا املامرسة فبد، فقد بدأ ت العدواس تجابة لهذه الضغوط والنداءات ، مبسؤوليهتا البيئية أ ت ابللزتاميد من املؤسسات اب 

جراء لتجس يد هذه املسؤولية تبيت نظم ال دارة البيئية مضن ، تعمل لكها التنظمييارة البيئية مضن هي ، وخصصت أ قسام خاصة ابل دنشاطاهتا ك مه ا 

وبذكل أ صبحت ال دارة  ،يئة وال هداف الاقتصادية للمؤسسةجل الوصول ا ىل املوامئة بني حامية الب عىل التيس يق بني خمتلف وظائف املؤسسة من ا

 0تعكس املسؤولية البيئية للمؤسسة البيئية

ويف ذات الس ياق مع موجة الوعي الاس هتاليك البييئ بدأ ت ضغوطات ال طراف ذوي العالقة تؤثر يف التوهجات التصنيعية للمؤسسات جتاه 

يزو املنتجا دارة البيئية وصول لتمثني هذه اجلهود عرب العنونة البيئية اليت بدأ ت مع ا صدار سلسةل  ا  ، وصول  62222ت البيئية، وتطبيق نظم لال 

ابلتأ ثريات يا ع لعديد من العالمات البيئية اليت أ صبحت متزي املنتجات البيئية اليت ابتت لها تأ ثريات عىل القرارات الاس هتالكية للمس هتلكني ال كرث و 

ري  البييئ االبيئية للمنتجات عىل البيئة ، ذلا فا ن التحدث عن العالمة البيئية جيب أ ن يس بقه التحدث عن ال دارة البيئية اليت تعترب النظام ال د

آلية لتفعيل نتاجئ نظا ال دارة البيئية للمؤسسة ، وصول  مالشامل، اذلي يرتتب عليه العنونة البيئية وصدور العالمات البيئية اليت متثل أ مه أ داة وأ مه أ

داء البييئ  اللكي للمؤسسة اذلي ليس ه تأ ثريات فقط عىل البيئة احمليطة أ و قرارات املس هتلكني بل عىل بيية اجملمتع كلك ، وصول  تحقيق بعد ل لل 

 .للمنتجات اخلرضاء  وهدف طويل املد  ذو أ بعاد ليس فقط بيئية بل  اجيعاعية  عرب حتقيق مواطنة املؤسسات املنتجة

نه هذا ع  فقبل التعر  وادلخول يف املتغري املس تقل دلراستنا املمتثل يف العالمات البيئية جيب أ ن نشري لبيية النظام ال داري البييئ اذلي ييتج  

يق هدف العنونة حتقق للمؤسسة حتق  ؟ مفايه ال دارة البيئية؟ وما يه أ مه مؤرشات ال داء البييئ للمؤسسة اليتو ال دارة البيئيةاملتغري أ ل وه

نتاج املنتجات  آليات ا   ؟البيئية القابةل للعنونة البيئيةالبيئية؟، وما يه أ مه أ

 رة البيئية ومؤرشاهتا يف املؤسسة:مفهوم ال داالفرع ال ول: 

دارة البيئة، والنجاح اذلي حققته العديد م ل أ نه ن املؤسسات نتيجة لتط ابلرمغ من مرور أ كرث من عرش س نوات من تطوير واس تخدام ا  بيقه، ا 

دار  دارة البيئة، وعىل العموم هناك العديد من التعريفات لال  جياد تعريف موحد ومقبول دوليا ملصطلح ا  البيئية  ةمازالت توجد مشالكت فامي يتعلق اب 

 نلخصها فامي ييل:
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جيا غرفة التجارة ادلولية دم وجود أ اثر بيئية ضارة الشامةل اليت تضمن ع اتد وتصممي نوع من الآليفتشري ا ىل أ ن وظيفة ال دارة البيئية تمكن يف: "ا 

ىل املنتجملنتجات املؤسسة، وذكل عرب مجيع املراحل ابلتخطيط والتصممي ووصول   1التام"0 ا 

 ومنه ميكننا القول بأ ن:

متطلبات احلفاظ عىل البيئة ، بطريقة تيعاىش و املؤسسة وظيفية ولك املس توايت يفلك اجملالت اللتس يري "ال دارة البيئية يه ال دارة اليت تسعى 

 دون املساس بأ هداف ال دارة التقليدية"0

دارة البيئية أ مهية كبرية خصوصا  ذن من خالل هذه التعاريف يتضح أ ن لال  هذا ال طار قد خلصت الواكةل  ، ويففامي يتعلق مبراعاة البعد البييئا 

دارة البيئة يف النقاط التاليةال مريكية للحفاظ عىل البيئة أ مهية ال   دخال نظام ا   :2دارة البيئة والفوائد اليت جتناها املؤسسات من خالل ا 

 حتسني ال داء البييئ0 -

 0وتوفري ال موال دمع ورفع التنافس ية -

 حتسني صورة املؤسسة0 -

 احلفاظ عىل املوارد البرشية احلالية وتشجيع توظيف املزيد0 -

 ت القانونية البيئية0ضامن التس يري ال فضل لاللزتاما -

 املس هتلكني0التأ ثري يف سلوكيات ال طراف ذوي العالقة مبا فاهم  -

 البيئة0تصممي منتجات تنخفض ال ثر عىل البيئة وابلتايل تقليل ال ثر البييئ وحامية  -

 البيئية:همام ال دارة البيئية ومؤرشات ال داء البييئ لال دارة  الفرع الثاين:

يئية  أ ول: همام ال دارة الب   

ام هبا بفعالية ا ىل واليت سوف يؤدي القي ال دارة،سوف نقوم ابس تعرا  همام هذه  ية،ئ البي بعد التعرف عىل أ مه املفاهمي ذات الصةل ابل دارة 

نحتسني ال داء البييئ للمؤسسة، ويه همام ل ختتلف عن املهام التقليدية  دارة وا  ابجلوانب  الصةل اكنت تمتزي عهنا ببعض اخلصوصيات ذات لال 

طار ما يسمى  لاها يف ا    1حيث أ ن :«  Act-Check-Do-Plan » أ ي (PDCA)البيئية، وبصفة عامة تتضمن ال دارة البيئية همام يشار ا 

 (: يوحض العالقة التاكملية بني همام ال دارة البيئية عىل مس تو  املؤسسة62شلك رمق )                         

                               Plan                                                                          التخطيط البييئ 

                              Do                                                                           التنفيذ         

                       Check                                                                       الرقابة البيئية        

Act                                                                       التحسني والتطوير  

             L’amélioration continue. 

 
مداخةل مضن املؤمتر العلمي ادلويل: التمنية 0 الاقتصاديةدور ا دارة البيئة يف حتسني ال داء البييئ للمؤسسة  عامثن حسن عامثن0 املصدر:       

00132 ص1228، 22/28املس تدامة والكفاءة الاس تخدامية للموارد املتاحة0 جامعة فرحات عباس، سطيف0   

                                                           
1 -Jonquières, Michel. Le manuel du management environnemental. Edition SPA, Paris. 2001 ،P36. 

 .24. ص7004، االسكندرية، مصر. ، املكتب اجلامعي احلديث. مبادئ اقتصادايت املوارد والبيئةاميان عطية انصف-7

. مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد دور إدارة البيئة يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة االقتصاديةعثمان حسن عثمان. -0
 .975 ص،.7004، 02/04املتاحة. جامعة فرحات عباس، سطيف. 
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ق كن املؤسسة من تنفيذ الس ياسات البيئية اخلاصة هبا، حيث يمت الانطالويشمل حتديد ال هداف والعمليات اليت مت: (Plan)التخطيط البييئ  -6

، وييبغي عىل التخطيط البييئ أ ن ISOمن املعايري أ و املواصفات املرجعية العاملية املعمتدة من طرف املنظامت ادلولية مثل املنظمة ادلولية للتقييس 

 2يكون شامال مجليع أ نشطة املؤسسة اخملتلفة 0

 ل يف تنفيذ العمليات والس ياسات البيئية كام هو خمطط لها حيث تشمل مجيع أ نشطة ووظائف املؤسسة0ثويه املهمة اليت تمت : (Do)يذ التنف  -1

ع م تمتثل يف مراقبة ومتابعة العمليات فامي يتعلق ابل جراءات القانونية واملتطلبات التشغيلية وأ هداف الس ياسة البيئية،: (Check)الرقابة البيئية  -3

لرقابة من االعمل عىل تقيمي ال داء البييئ، أ ي تقيمي مد  النجاح اذلي حققته ال جراءات والتدابري البيئية من قبل املؤسسة، ويف هذا ال طار تمت 

 كنظام فرعي من نظام الرقابة الشامةل يف املؤسسةEco-Controling 0خالل ما يسمى ابلرقابة البيئية 

ذا تطلب ال مر القيام بتصحيح وتقومي العمليات املتعلقة ابلتخطيط والتنفيذ واملراقبة البيئية، : (Act)التطوير والتحسني  -2 هذه املهمة تس تدعي ا 

نطالقا من همام ال دارة البيئية اليت  ISO14001حيث يتضمن املعيار  ،مبدأ  التحسني املس متر لهذه العمليات ، أ ي العمل ادلامئ لتأ مني فعاليهتا0 وا 

طار هذه الوظائف يف والتطوير،والتحسني  الرقابة، التنفيذ، التخطيط،وظائف  تتجسد يف  ما ييل : ميكن أ ن نلخص املهام اليت تندرج يف ا 

 نتاجية الوحدات يف التلوث مصادر من واحلد ملعاجلة اجلديدة التصحيحية ال جراءات تنفيذ عىل وال رشاف احلالية البيئية ال وضاع مراجعة  ال 

 البيئية0 واللواحئ ابلقوانني لزتامالا ولتحقيق

 طار يف الوقائية ال جراءات تنفيذ نتاج شامةل خطة ا  دخال ال نظف، لال  جراءات من للحد جديدة ضوابط وا   التلكفة عدمية أ و قليةل التلوث اب 

دخال تعديالت للتلوث، املسببة غري املواد اس تخدام وتشجيع املؤسسة، داخل  امللواثت0 انبعاث من للحد نتوجامل  تصممي وعىل املعدات عىل وا 

 التلوث0 ملاكحفة الطوعية املبادرات لتشجيع حوافز وتقدمي العامل دل  البييئ الوعي زايدة 

 وال عالمية0 احمللية املشاركة تعزيز 

 اثنيا: مؤرشات ال داء البييئ لال دارة البيئية يف املؤسسة

مع ال نظمة املعلوماتية  وذكل بفضل تاكملها للمؤسسة،فها املساعدة يف تقيمي ال داء البييئ ابلرجوع ا ىل موضوع الرقابة البيئية جند أ ن من أ مه أ هدا

س تخدام املؤرشات البيئية حيث أ ن ا البييئ،واحملاسبية، حيث تس تفيد الادارة البيئية من املعلومات املتحصل علاها لبناء مؤرشات لتقيمي ال داء 

دارة املؤسسة ابلقيام بوظائف مع   أ مهها:ينة من يساعد ا 

  ملثال ميكن من خالل فعىل سبيل ا بيهنا، فاميوالعالقات القامئة  اخملتلفة،حتديد مواطن اخللل من خالل العر  الواحض والشفاف للعمليات

 0عمليات املرتبطة ابس تخدام الطاقةالقياس الشهري للكفاءة اس تخدام الطاقة للتعرف عىل نقاط الضعف يف بعض ال 

  نبعااثت دمع معليات التح حيث  خملتلفة،اسني املس مترة يف جمالت العمل اليت يؤثر فاها سلوك العاملني بشلك مبارش عىل جحم ال س هتالاكت وال 

 تشلك هذه املؤرشات احلافز لتنفيذ ال هداف البيئية ولتحسني وتطوير ال داء البييئ

 ات لنجاحويف هذا ال طار ميكن نرش والتعريف اب البييئ،ن ال داء اس تعامل املؤرشات البيئية يف التصالت اخلارجية من خالل ال فصاح ع

دارة  10ابليس بة لل طراف ذوي العالقة اذلين تس هتدفهم املؤسسة من خالل هذه النجاحات البيئة خاصة اليت حتققها ا 

 يوحض نظام املؤرشات البيئية عىل مس تو  املؤسسة (:68شلك رمق )

 

 

 

 

 

1360ص ذكره،جع س بق مر  عامثن،املصدر: عامثن حسن   

 

                                                           
 49.، ص 7007. الطبعة األوىل. مكتب القاهرة للطباعة والتصوير، القاهرة. إدارة اإلنتاج والعمليات: مدخل إدارة اجلودة الشاملةر أبو الفتوح حجازي. مجال طاه -  0
 .974،972عثمان حسن عثمان : مرجع سبق ذكره ، ص ص  -2

نظام المؤشرات

البيئية

الموارد الطاقة النفايات  الماء الهواء
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دارة البيئية تتجسد بشلك أ سا ي يف مؤرشات فرعية  ذن من خالل الشلك البياين املوحض أ عاله، يتضح لنا أ ن مؤرشات ال داء البييئ لال  ا 

البييئ ال داء  مف  اس تطاعت املؤسسة الاقتصادية الصناعية التحمك يف ال داء البييئ لهذه العنارص حققت الفعالية يف أ ساس ية،ل ربعة عنارص 

 الطاقة " النفاايت،يف "مؤرشات لك من الهواء، املاء،  وتمتثل

يزو  اثلثا:   62222املواصفة القياس ية ا 

يزو يه"ا يزو ا ل  من املعايري بدلا مقرها بنيف، ويه مجموعة  612، وتضم أ كرث من 6222، أ نشأ ت عام يه منظمة غري حكومية 62222ل 

يزو "ل نظمة ال   القياس ية ادلولية  1دارة البيئية ويه اختيارية، مت تطويرها من قبل منظمة ال 

يزووتع  يزو ل املنظمة ادلولية للتقييس بنيف، ومبعىن أ خر سلسمن قب عىل أ هنا "مجموعة من املعايري القياس ية اليت وضعت 62222رف ال  ةل ال 

احتياجات  توازن معالبيئة لل يف نظام حامية  التطور والتحسنيمن ظهرت هبدف حتقيق مزيد  البيئية اليتمن نظم ال دارة يه مجموعة  62222

 20البيئة "

يزو يه مصطلح شامل للمواصفات دارة البيئيةالعاملية  ال  شامةل ويشري ا ىل أ هنا  ،تطورت اس تجابة لالهيعام املتفامق للصناعة عىل البيئةاليت  لال 

يزو  ثناءالتوجاهية ابس ت ، وتش متل املواصفة عىل مجموعة من الواثئق مجليع املؤسسات الكبرية والصغرية بلك أ شاكلها التطبيق  ،62226الوثيقة ال مه ا 

أ نواع املؤسسات دون  واصفة للكاملومتنح هذه  البيئية،تتعلق بأ نظمة ال دارة  وطوعي واليتغري ملزم  القابةل للمراجعة بشلكواليت تعترب املواصفة 

 3اس تثناء مبا يتوافق مع هذه املواصفة

يزو *      جياد مواصفات ال دارة البيئية، فظهرت أ ول :62222نشأ ة املواصفة ا  مواصفة  اكنت هيئة املواصفات الربيطانية أ ول من أ بد  اهيعامات اب 

دارة البيئة، بظهور املواصفة   فيفري ا يفمؤسسة صناعية يف اململكة املتحدة الربيطانية ومت تعديله 122، وبدأ  تطبيقها  يف BS775دولية لنظام ا 

دارة اجلودة عامليا  ورضو  6222 حتاد ال ورويب، فهيي أ دركت ال مهية اليت تمتتع هبا  أ نظمة  ا  جياد رلتتوافق مع النظام اخلاص ابل دارة البيئية لال  ة ا 

ة  جديدة  حتمل ، جلنة فني 6223مواصفات بيئية دولية موحدة  بغر  منح شهادات املطابقة ، حيث شلكت املنظمة ادلولية للتقييس عام 

يزو ، واكن أ ول ا صدار  لهذه اللجنة الفنية  يف سبمترب 122الرمق  دارة البيئة  من قبل ال  ، 6221، للعمل عىل ا صدار أ ول مواصفات  ل نظمة ا 

يزو  يزو  62226وهو ال    01 62222ومت الاعيعاد عىل هذه املواصفة اليت بناءا عهنا متنح شهادة  ال 

يزو BS7750ؤسسة املعايري الربيطانية" املواصفة اش تقت "م 6221يف عام  ، حيث بعد الاستشارات   2222، من مواصفة اجلودة ال 

قيد التنفيذ، فاكن من الوسائل  ال ساس ية  لبناء وتكوين أ نظمة  ال دارة البيئية يف املؤسسات، وبعد التطبيق   6222التجارية  لتحسينه وضع عام 

، ل دراك  مد  أ مهية  ال دارة البيئية كجزء ل يتجزأ    6221ال وروبية  عام   EMASملطلوب  فظهرا املواصفة لوحظ بأ نه غري فعال  ابلشلك ا

ذ متت املصادقة علاها  من قبل القانون ال ورويب لتأ مني أ داء بييئ ا جيايب، وملا وضعت قيد التنفيذ  فرضت  ىل عمن هيلك ال دارة السلمية، ا 

يزو  ط كبريةوضغو  مطبقاها تاكليف ابهضة  ، كجهد يسعى للوصول ابملؤسسة  املطبقة  ا ىل مس تو  املنافسة  متجاوزة 62222جفاءت املواصفة ال 

ت ااحلواجز التجارية، والضغوط ال خر   مع ضامن امتالكها برانمج بييئ متناسق جاهز للتنفيذ، فهيي بديل لقوانني ال مر والهنيي  يف الترشيع

دارة البيئية  بطريقة  تضع  مبوجهبا  هذا النظام  يف ماكنه الصحيح  البيئية، كام ترشح املتطلبات قامة  نظام لال   2ال ساس ية  ل 

 :62222ال يزو  فروع املواصفة القياس ية *

يزو  ن املواصفة ا   ية وما يرتابطيئ اليت تغطي نظام ال دارة الب  من املواصفات ادلولية،يه عائةل مرتابطة ليست مواصفة واحدة بل  62222ا 

يزواجلدول ال  ي املكوانت ال ساس ية مطلوب من املؤسسة التصدي لها، ويوحض  بيئية مشالكتو بيهنا من قضااي   622220لعائةل ال 

 

                                                           
 . 040، ص 7004، 0، الوراق للنشر ، د مكان نشر،طألعمالملسؤولية البيئية ملنظمات اا –جنم عبود  جنم: البعد األخضر لألعمال -0
 .029رحيم حسنی ، مناصرية رشيد: مرجع سبق ذكره، ص–7
 002،.004جنم عبود جنم : مرجع سبق ذكره ،ص ص  -0
كرة، رسالة ماجستري ، جامعة حممد خيضر ، كلية ، بس  E.N.I.C.A،دراسة حالة مؤسسة،دور اإلدارة البيئية يف حتقيق مزااي تنافسية  للمؤسسة الصناعيةبرين لطيفة :  -7

 54،ص7002العلوم االقتصادية  وعلوم التسيري ، قسم العلوم االقتصادية، بسكرة ، اجلزائر، 
  .004، ص0،7002،دار املسرية ، عمان، طISO14000جنم العزاوي ، عبد هللا حكمت النقار: إدارة البيئة ونظم  ومتطلبات وتطبيقات - 9
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62222املواصفة القياس ية ال يزو  يوحض سلسةل (:21)جدول رمق  

 العنوان رمق واترخي املواصفة احلاةل

ISO 6221:62226  مرشد الاس تخدام مواصفات مع البيئية:نظم ال دارة 

ISO 6221:62222  رشادات   والتقنيات املساندةوال نظمة  عامة للمبادئنظم ال دارة البيئية: ا 

ISO 6221:62262  رشادات للتدقيق البييئ ك مبادئ عامة البيئية:تدقيق نظم ال دارة  ا 

ISO 6221:62266  رشادات التخطيط  البيئية،تدقيق نظم ال دارة  التخطيط   تالبييئ، ا جراءاا 

ISO 6221:62261  رشادات التدقيق البيئية:تدقيق نظم ال دارة  املدقيقن البيئيني معايري مؤهالت البييئ: ا 

W/D 62261التقيمي البييئ للموقع  البيئية:تدقيق نظم ال دارة  : مل حيدد 

ISO 6228:62212  عامة  البيئية: مبادئامللصقات 

ISO 6222:62216  البييئ اذلا يال عالن  ة:البيئيامللصقات  

ISO 6228:62212   املبادئ وال جراءات  ال ول:النوع  البيئية:امللصقات 

W/DT.R 62211النوع الثاين: مرشد للمبادئ وال جراءات  البيئية:امللصقات  :مل حيدد 

ISO 6222:62236 ال دارة البيئية: تقيمي ال داء البييئ، ال رشادات 

TR 6222:62231 س تخدام  حاةل لتوضيحدراسة  البييئ:تقومي ال داء  البيئية:ارة ال د  ISO14031ا 

ISO 6222:62222   طار احلياة:تقدير دورة  البيئية:ال دارة  العمل  املبادئ وا 

ISO 6228:62226  تعريف الهدف واجملال وحتليل اخملزون  احلياة:تقدير دورة  البيئية:ال دارة 

ISO 1222:62221  تأ ثري دورة احلياة0 راحلياة، تقديدورة  رلبيئية: تقدياال دارة 

ISO 1222:62223  دورة احلياة احلياة، تفسريدورة  رالبيئية: تقديال دارة 

TR 6222:62228  بياانت دورة احلياة  قاحلياة، توثيدورة  رالبيئية: تقديال دارة 

TR 6222:62222  عن تطبيق  احلياة، أ مثةلدورة  رالبيئية: تقديال دارةISO14000 

ISO 6228:62212  البيئية، املفرداتال دارة  

TR 6228:62212   الغاابت ابس تخدام  املنظامت لرعايةمعلومات ملساعدةISO14000 

ISO 6222:62212  مقياس املنتوج  البيئية يفدليل اجلوانب 

 6110ص ذكره،العزازي، عبد  هلل حمكت النقار: مرجع س بق  ماملصدر: جن

آليات احلصول علاها: 62222ال يزوالقياس ية أ هداف املواصفة *  وممزياهتا وأ  

يزو  تسعىل هداف: ا -أ    1ا ىل حتقيق مجةل من ال هداف للمؤسسات اليت تتبناها من أ مهها: 62222املواصفة ا 

 0تدعمي معلية حامية البيئة 

  املؤسسات0منع التلوث يف لك 

  البييئ0احلث عىل س ياسة التوازن 

  يزو تس تطيع داري أ ن تتاكمل مع التنظاميت ال خر  عىل مس تو  املؤسسة  62222املواصفة ا  ذ تقدم  بكفاءة،ابعتبارها نظام ا  ملواصفة اا 

 املتاحة0الفرص البيئية  الاس تفادة منمن معلية  تسهيالت

  وحلها0خالل تقدمي املشالك البيئية  البييئ منالتحسني  املؤسسة عىليه نظام يساعد 

  مس تدامة0حتقيق أ فضل أ داء بييئ والوصول ا ىل تمنية  سة عىلاملؤس تساعد 

 غناء قدرة  10املؤسسات عىل ال جناز والقياس والتحسينات يف جمال ال داء البييئ  ا 

  البيئية0تباين املواصفات القياس ية  التجارية الناجتة عنخفض العقبات 

 

                                                           
  ISOمواصفات دولية ، :  W.Dعملمسودة  ،TRجلنة  تقرير  

 
  .004سابق، ص النقار: مرجععبد هللا حكمت  العزاوي،جنم   - 1 
  000 ذكره، صجنم عبود جنم: مرجع سبق - 7
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يزو  احلصول عىلمزااي  -ب  62226املواصفة القياس ية ا 

يزو تعترب امل يزو  62226واصفة ا  ، وتش متل هذه املواصفة القياس ية عىل املكوانت 62222من أ مه املواصفات وأ كرثها ش يوعا مضن مجموعة ال 

دخال البعد البييئ يف أ ساليب  دارة أ نشطهتا ا  ال ساس ية لنظام ال دارة البيئية داخل املؤسسة، ويبدأ  هذا النظام من الزتام ال دارة العليا للمؤسسة اب 

نتاج والتصنيع ، ا ىل مرحةل تسويق السلع من خالل س ياسة مكتوبة ومعلنة داخل املؤسسة وخارهجا، وتشمل املواصفاخمل   ةتلفة بدءا من معلية ال 

يزو   برانمج ال دارة البيئية اذلي يشمل ال جراءات املطبقة للحد من التأ ثريات السلبية ليشاط املؤسسة عىل البيئة622260ا 

ملواصفة للمؤسسة عدة امتيازات فوفق املسح اذلي أ جرته ا حد  الهيئات ادلولية املتخصصة يف جمال البيئة جملموعة من حيقق تطبيق هذه ا

يزو  دارة البيئة ومن نتاجئ هذه 62222املؤسسات اليت طبقت نظام ال  ، أ ن اكفة هذه املؤسسات قد اس تفادت بشلك فعيل من تطبيق نظام ا 

 ادلراسة ما ييل:

  مسعهتا0سسات حسيت من املؤ  % 11

 اس تفادة ماداي وبشلك مبارش0 % 16

  حسيت عالقاهتا مع ال طراف ذوي العالقة ابملؤسسة0 % 22

جيابية مقابل املنافسني0 % 18  حصلت عىل مزية ا 

بقاء عىل املؤسسة من الاهنيار0 % 13  سامهت الشهادة يف ال 

 حسيت ظروف العمل دلهيم0 % 61

دة عىل التعامل مع القضااي البيئة بشلك فردي مثل تطبيق ضبط الانبعااثت والتلوث الضوضايئ، ومع ذكل فا ن قد تكون بعض املؤسسات معتا

دارة بييئ، تفوق بكثري الفوائد احملدودة اليت جتناها املؤسسات من تنفيذ بعض التطبيقات البيئ ية  الفوائد اليت قد تتحقق من تطبيق شامل لنظام ا 

يزو 62222 والزتاهما ابلتطبيق املس متر لهذه 1منعزةل0  وابلتايل فا ن حصول املؤسسة عىل شهادة املطابقة وفق املواصفات العاملية ل دارة البيئة ا 

نتايج وهبذا تسهم املؤسسة يف حتقيق ، وتقليل ال اثر البيئية املواصفات من شأ نه حتسني عالقة املؤسسة ابلبيئة الناجتة عن ممارسة اليشاط ال 

تمنية املس تدامة0البعد البييئ لل   

آلية احلصول عىل شهادة  -ج  ISO14000 ال يزو:أ

نشاء نظام ل دارة سلمية بيئيا من خالل تطبيق ال قسام ال ساس ية ISO14000عىل املؤسسات اليت ترغب يف احلصول عىل املواصفة  ، ا 

 والبنود الفرعية ملتطلبات املواصفة، وفامي ييل اس تعرا  موجز لهذه املراحل:

  البيئية: الس ياسة 

الس ياسة الزتام  تضمن هذهت وأ ن  ومنتجاهتا،عىل البيئة وتعكس جحم التأ ثريات البيئية ل نشطة الرشكة  الرشكة ابحملافظةتعرب عن مد  الزتام 

داء   خالل برامج حمددة ال هداف0 البييئ منالرشكة ابلتحسني املس متر لل 

  البييئ:  الثانية التخطيطاملرحةل 

طار عام لوضع اخلطة املالمئ تزويد الرشكة يف هذه املرحةل يمت جياد نظام ختطيط يصلح اك  ة ابل دوات الالزمة لتنظمي املسائل البيئية املطروحة وا 

 ل دارة سلمية بيئيا

 املرحةل الثالثة التطبيق والعمليات : 

تباعها0جيب أ ن خيضع نظام ال دارة السلمي بيئيا ا ىل مجموعة قواعد وضوابط واليت تعر  أ مناط املرا  قبة الواجب ا 

  التصحيحيةاملرحةل الرابعة التدقيق وال جراءات:  

جراءات ومعليات مراقبة بيئيا وساندتهتوحض الرشكة أ هنا طبقت نظام ال دارة السلمي  ىل حالت عدم التطابق، ا   النظام والتنبيه، وذكل من خالل ا 

 الالزمة0واختاذ ال جراءات التصحيحية الوقائية 

                                                           
 .024ص رحيم حسنی، مناصرية رشيد: مرجع سبق ذكره،-1 
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 املرحةل ال خرية للحصول عىل شهادة  يه ال دارة:مسة مراجعة املرحةل اخلاISO14000  الرشكة مراجعة لك النوايح  العليا يفوفاها عىل ال دارة

النظام  وتغيري املراجعةمع املعلومات  لبيئيا، والتعاملقياس نظام ال دارة السلمية  أ دوات ال دارةيه أ فضل  وهذه املراجعات النظام،املهمة يف 

 20يق حتسينات حقيقية ومس مترةلتحق 

سؤولاس تخدام العالمة البيئية مكحرك لس ياسات التصال امل  املطلب الرابع:  

 مواهجة ظهر التصال املسؤول يف الاقتصادية،يف ظل املنتظرات اجلديدة لل طراف ذوي العالقة وخمتلف ضغوطاهتم عىل املؤسسات     

 عن توهجات تطبيق التمنية ليعرب والبيئية،بظهور املسؤولية الاجيعاعية  الاقتصادية،شطة املؤسسات املشالك الاجيعاعية والبيئية املرتبطة بأ ن 

 1املس تدامة ابملؤسسات الاقتصادية0

طرق وأ يضا يف  يرشها،ي ويعرف التصال املسؤول بأ نه التصال اذلي يأ خذ بعني الاعتبار اجلوانب البيئية والاجيعاعية واجملمتعية للرسائل اليت    

ني تنقل الرسائل اليت توهجها املؤسسة الاقتصادية لل طراف ذوي العالقة هبا، واليت تعكس الزتاهما جتاههم، ويشمل التصال املسؤول عىل نقط 

 أ ساس يتني:

أ و اذلين تس هتدفهم  ،من هجة يتعلق ابلتصال بطريقة مسؤوةل، مبا يف ذكل ال خذ بعني الاعتبار املس تقبلني لالتصال "ال طراف ذوي العالقة "   -

 املؤسسة هبذه اليشاطات التصالية 0

ومن هجة أ خر  يتعلق ابلتصال حول املواضيع املسؤوةل اليت تتوجه لتكون حمرتمة للجوانب الاجيعاعية والبيئية ، وتكون صادقة وتعكس    -

جيابية لتحقيق فعالية املؤس  حيث تس تعمل املؤسسة ال عالن مبا دليه من تأ ثري كبري عىل اجملمتع ، حقائق واحضة، سة ، فالتصال املسؤول لغاايت ا 

ينحرص فقط يف ال عالن، بل يتعلق بميع أ شاكل التصال "منتجات ، خدمات ، اتصال داخيل ، خاريج " و يف وسائل ال عالم ، وخارج  ل

 املدوانت000"   واقع الانرتنيت ، الش باكت الاجيعاعية ،وسائل ال عالم ، حيث يس تعمل خمتلف قنوات التصال مبا يف ذكل الوسائل الرمقية ، "مك

ث حفتطور التصال املسؤول جاء نتيجة للمنتظرات اجلديدة ملنظامت اجملمتع املدين واملس هتلكني، وال طراف ذوي العالقة اذلين دخلوا يف الب

، ذلا فالتصال املسؤول أ صبح كعنرص فاعل ملواهجة  ممارس هتا عن المنو املس تدام، ورضورة احرتام املؤسسات خمتلف أ بعاد التمنية املس تدامة يف

ل مهذه الرهاانت البيئية والاجيعاعية ، ويتعلق التصال املسؤول يف املؤسسة  ابلتصال بطريقة ل تنحرص فقط يف املواضيع البيئية، بل تش

يات التصالية ه التمنية املس تدامة، بل تس تعمل بعض العمل التصال حول لك ما هو مسؤول ، فلتصبح املؤسسة مسؤوةل ل تعمتد فقط عىل توج

 2اخلاصة للزتام املؤسسة مبسؤوليهتا عىل املس تو  البييئ الاجيعاعي ل خالقيات التجارة والصحة العامة 0

 التالية:وبصفة عامة يشمل التصال املسؤول عىل النقاط   

 والبيئية0من خالل املسؤولية الاجيعاعية  اهما،الزت الزتام املؤسسة بتوجه التمنية املس تدامة واحرتام  -

 اتصالية داخلية لتحسيس العامل حول مهنج التمنية املس تدامة ابملؤسسة وكيفية تطبيقها0 اسرتاتيجيةاعيعاد  -

0000000 ويف هذا 0 املمولني املس هتلكني، ال عالم،وسائل  مدين،من منظامت جممتع  ابملؤسسة،ال عالم ابس هتداف مجيع ال طراف ذوي العالقة  -

 30الس ياق تس تعمل املؤسسة خمتلف وسائل التصال اخلاريج

 : الاقتصاديةرهاانت التصال املسؤول ابملؤسسة الفرع ال ول: 

ات اليت هتمل تطبيقه فعىل مجيع املؤسس املؤسسة،لكن جيب أ ن نعتربه وس يةل لتطوير  للمؤسسة،ل جيب أ ن نعترب أ ن التصال املسؤول كقيد 

 من التصال هذا النوع قتتعلق بتطبيرك الامتيازات اليت حيققها هذا التصال للمؤسسة يف مجيع اجملالت، ومن أ مه املزااي والرهاانت اليت أ ن تد

 جند:

  : هيف ظل املنتظرات اجلديدة لل طراف ذوي العالقة جتاه املؤسسة ، انتهبت املؤسسة  ا ىل أ مهية ال خذ بعني الاعتبار هذمسعة املؤسسة 

ل س تعترب مؤسسة غري مسؤوةل ، وهو ما س يؤثر عىل مسعهتا ونظرا للمخاطر اليت تشلكها ضغوطات ال طراف ذوي العالقة عىل  املنتظرات وا 

                                                           
مية العلمداخلة مقدمة ضمن أشغال امللتقى الوطين اخلامس "التسويق بنی النظرايت  ،ISO14000اصفات متطلبات تبين التسويق األخضر ومو بوداود فاطمة:  عالوي صفية، - 0

 00،07، ص ص7000مارس  70-05املؤسسة اجلزائرية  التسويقية يفواقع وحتدايت اإلدارة  –التطبيقية  واملمارسات
7 - la communication rseponsable.http// www.bepub.com/view.fiche pratique.php?id-fic=29, 11/00/7000 
time10:00. 
0-  la communication rseponsable: http/www.bidactiblog.com ,12/0/2010, time 15.00 
0 -Stéphane Riot ; la communication responsable - effet  d’annonce ou enjeux socio -économique .Dinod, paris 
p7. 

http://www.bepub.com/view.fiche


 لفصل الثاين: مدخل للعالمة التجارية والعالمة البيئيةا

  

 
81 

صورة املؤسسة اليت تعكس مسعهتا ، أ صبحت تتوجه يف أ نشطهتا بتطبيقات جيدة لالتصال املسؤول ، وذكل ابلس تجابة ملنتظرات ال طراف 

جيابية عن املؤسسة و ذوي العالقة  ابملؤسسة واحلوار معهم ابلعيعاد عىل س ياسة اتصالية مسؤوةل تعمل عىل بث ونرش قمي تعكس صورة ا 

 تعكس استامثر مس تدام للمؤسسة يف أ وقات ومراحل ال زمات اليت متر هبا املؤسسة ، خصوصا يف ظل املنافسة القوية بني املؤسسات  فالتصال

ةل ، أ صبح  يعد عامل لختالف ومتزي املؤسسة من خالل نقل صورة مسؤوةل عن املؤسسة تعكس مسعة طيبة عهنا حول الالزتامات املسؤو

 جتاه ال طراف ذوي العالقة هبا  0

  : ليسمح التصال املسؤول بتحقيق فعالية أ كرب للحمالت التصالية ، بفضل الاس هتداف احملدد لرسائل أ كرث تناسقا ووسائحتقيق فعالية أ كرب 

مي املؤسسة قأ كرث تكيفا حتث عىل ال بداع  و ييتج عهنا أ كرب قدر من الوفاء  وال مانة  بفضل ثقة ال طراف ذوي العالقة ابملؤسسة اذلين اخنرطوا يف 

ن مل يكن املبدأ  ال سا ي ه ،  مفن املبادئ ال ساس ية لال تصال املسؤول ، ويسمح التصال املسؤول أ يضا بتحقيق الاقتصاد يف املوارد ،  ح  وا 

نتاج  والتنقل ، يف هذه احلاةل  فال قتصاد يه اختيار وسائل اليرش اليت تتكيف مع البيئة ، خصوصا من خالل اختيار ادلعامئ ، واختيار طرق ال 

 يف املوارد يسمح بتخفيض التاكليف وهبذا حتقق املؤسسة فعالية أ كرب0

  :ملؤسسة،انس تطيع رؤيته من خالل وضع ماكن ل سرتاتيجية التصال املسؤول بداخل  اذليال جيايب جيب علينا تسطري اجلانب حتفزي العامل 

عطاهئم مجيع ال جيابيات اليت تتعلق مبسار  هذه ال جيابيات  س تدامة قصداي،امل التمنية  املؤسسة لتطبيقوهذا ما يسمح بتحفزي ودمج فريق العمل اب 

 سسة0املؤ ف حمدد يعمل عىل حتقيق الالزتام مبسؤوليهتم لتحقيق أ هداف اليت تسمح بمع كفاءهتم يف العمل وقميهم حنو هد

  القانونية:الوقاية من اخملاطر 

ملنع  شاطاهتا،ن من خالل توضيح مهنجها ومسارها وتطبيقاهتا املسؤوةل يف  املؤسسات،يسمح التصال املسؤول بتقليص اخملاطر القانونية عىل 

طبيقات التصال املسؤول ختفض مفامرسة ت  املتوقعة، امحلالت ال عالنية، ال رضار يتعلق بتقليص تاكليف التضليل اذلي قد ميس مسعهتا خصوصا فامي

 10 بتوضيح الزتام املؤسسة بتطبيق الترشيعات والقوانني رضورية،فالشفافية وخصوصا يف اجملال القانوين  اخملاطر،من هذا النوع من 

 ائهل وأ دواته:مبادئ التصال املسؤول وسالفرع الثاين: 

 التصال املسؤول  مبادئ - أ ول:

 التالية:لتطبيق مبادئ التصال املسؤول ييبغي الالزتام ابملبادئ التالية وجتنب العقبات 

  لقياس وحصيحة،ل والتضليل واعيعاد الشفافية من خالل املطابقة بني ال قوال وال فعال اذلي تأ خذ الزتامات مكية قابةل  الغش، اخلداع،جتنب 

ذا اكنت التغريات ابلزتامات  وموضوعية،لها مصداقية  ة فامي يعرف ل نه قد يوقع املؤسس لالتصال،داةل فال داعي  املؤسسة غريوزمن حمدد فا 

 1، اذلي يعترب كنوع من التالعب ابمجلهور وتضليهل ببث معلومات ل تعكس الزتام املؤسسة Greenwaching0ابلغس يل ال خرض 

  اس تعاملها0تصنيع املنتجات واخلدمات وحول ال عالم حول رشوط 

  واجملمتع0تفضيل تروجي السلوكيات اليت لها تأ ثري ا جيايب عىل البيئة 

  يكولوجية جيابية  واملواطنة،ل تس تعمل ال دةل والرباهني ال   وهادفة0ح  جتد املؤسسة حقا مزااي ا 

  ابملؤسسة0اف ذوي العالقة وفتح حوار مع ال طر  واملس هتلكني،توقع منتظرات اجملمتع املدين 

 02اس تعامل أ خالقيات وتقنيات التصال احلالية بطريقة مسؤوةل 

دبيات احلديثة يف هذا اجملال أ غلب ادلراسات تتوجه ل ماكنية مسامهة قطاع التصال يف حتقيق الوعي ابلتمنية  ملس تدامة ، ارمبا من خالل حتليلنا لل 

دوار وضوعية ، وحتفزي املشاركة الشعبية امجلاهريية يف قضااي البيئة والتمنية املس تدامة وتفعيل مجيع أ  من خالل معلية نرش الرسائل الصادقة وامل

لهدف ا الفاعلني يف هذا ال طار من خالل ضامن الانسجام والتناسق والتوحد يف ممارسة خمتلف ال نشطة البيئة الرامية للحفاظ عىل البيئة ، وهذا

ة رصينة حتقق مقومات تيش ئة اجيعاعية مجليع أ فراد اجملمتع ، تيش ئة ذات فكر مس تدام يتعد  حقوق ال جيال احلالية لن يتحقق بدون قاعدة أ خالقي

 لزتام املس تدام البعيد ال مد 0ا ىل حقوق ال جيال القادمة ، مبادئ التصال املسؤول متس جتس يد ال قوال وال فعال والا

 

                                                           
1 -gerard Noel ,loic Armand ,communication rseponsable desentreprisees,Guide pratique (MEDEF),paris,7000,p 5-
6. 
2- communication responsable et rse . Http// : www.bepub.com/view-fiche pratique,-php? Id-fic=29.- 
15/00/2010.T11 :00 
0 - gerard Noel ,loic Armand, op,cit ,.p2 
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: وسائل و أ دوات التصال املسؤول -اثنيا   

مة ابملؤسسة هو تقرير ومن أ مه تقارير التمنية املس تدا املس تدامة،تقرير التمنية املس تدامة هو الوس يةل الوحيدة اليت تسمح بتمثني مسعى التمنية 

 الاقتصادية0املسؤولية الاجيعاعية والبيئية ليشاطات املؤسسة 

 املسؤولية الاجيعاعية والبيئية: تقرير-أ  

د التعرف عىل الس ياسات واليت تري اجملمتع،اس تجابة لضغوط خمتلف ال طراف الفاعةل يف  والبيئية،ولية الاجيعاعية يعد نرش تقارير حول املسؤ 

ىل أ ن بعض  والبيئية للمؤسسة،الاجيعاعية  ضافة ا  قارير مماثةل يف هذا اجملال ت معينة نرشعىل املؤسسات اليت تعمل يف قطاعات  القوانني تفر ا 

ومن هجة أ خر  أ ن حمتواها متغري نظرا لنقص املعايري  واسع،أ ن نرش هذا النوع من التقارير شائع جدا عىل نطاق ، من هجة Gendronير  

طارا عاما  والبييئ،املس تخدمة يف اجملال الاجيعاعي   حمددا0مقارنة مع البياانت املالية اليت تتبع ا 

ضافةالعالقة مع اجملمتع  ال دارة،اط جملس نش املايل،تعاجل هذه التقارير العديد من املواضيع مثل "ال داء  ملبذوةل يف جمال البيئة" ا ىل اجلهود ا والعامل، ا 

 كام تضم عادة مس تخلص ال دارة اذلي يمتثل يف جمةل املديرية 0

اط يتعلق ابلبيئة أ و   شفاملؤسسة مطالبة بأ ن تفصح يف س ياس هتا التصالية حول توهجاهتا لتطبيق التمنية املس تدامة فهيي مطالبة بأ ن تفصح عن أ ي ن 

تقول "أ حمل بوضعية املؤسسة اليت يكون فاها لك مسامه،  Anita Roddik" أ نيتا روديك أ علنت  6226اجملمتع يف س ياس هتا التصالية ففي عام 

الس نوية للمؤسسة  تيهتيأ  ل خذ قلمه يف لك مرة لوضع تقرير احلساابت الس نوية للمؤسسة لكتابة بعض ال ش ياء مثل:" أ ن لك  ء يف احلسااب

ماكين املشاركة يف اجملمتع؟ وأ ين هو التقرير الاجيعاعي   ة؟للمؤسسجيد، لكن أ ين يه تفاصيل التقرير البييئ؟ وكيف اب 

ذن نس تيتج أ ن واقع ممارسة التمنية املس تدامة يتطلب الالزتام بأ كرب قدر من الشفافية ، فاحلصول عىل خطاابت اجيعاعية مسؤوةل عن املؤ  سة س ا 

لزت م ام املؤسسة ن خالل املواثيق ال خالقية وال دةل املوهجة، يه  ء يثبت  من خالل نرش املعلومات  النوعية واملدققة  واملراجعة  للقانون  بدمج ا 

ؤسسة يف اجملال ملامرسات التمنية املس تدامة، لال شارة تقرير التمنية املس تدامة، ل ينحرص فقط، يف وضع أ فضل ال نشطة ال جيابية اليت حققهتا امل

ية املس تدامة الاجيعاعي والبييئ، بل ويف جمال عالقهتا مع امجلاعات  اخملتلفة  من خمتلف ال طراف ذوي العالقة هبا، فبال ضافة للتقرير الس نوي للتمن 

ية املس تدامة والتحاور مع بيق التمن فال بالغ والتصال هو املفتاح ال سا ي لتط 0جيعاعية والبيئية ل نشطة املؤسسةاذلي يشمل الك من التقارير الا

تو  س  ال طراف ذوي العالقة ابملؤسسة، حيث أ ن هذه املامرسة تتطلب الصرب لتحقيق النتاجئ املرجوة، فاملعلومات الاجيعاعية والبيئية، عىل امل 

بادرات دولية خمتلفة "  هذا ال طار مب العاملي يه حتدي جديد ابليس بة للمؤسسات اليت تسري يف مهنج التمنية املس تدامة حيث تمت مساعدهتا يف

 reporting initiative global01مكبادرة التقارير العاملية "

ذ يعترب واسطة بني س ياسات املؤسسات وفلسفهتا البيئية وامجلهور: البييئ ال عالن -ب  ،ال عالن ال خرض هو نوع من ال عالانت ذو توجه بييئ ا 

عالم جي قمي وثقافة اس هتالك صديقة للبيئة، والابتعاد عن الابتذال الاس هتاليك الرسيع ويربز دور وسائل ال  يتصف هذا ال عالن ابلرتكزي عىل ترو

قناعه براز البيئة الصحية للمس هتكل، وا   1ابملسامهة يف احلفاظ عىل البيئة من خالل رشاء واس تخدام منتجات غري ضارة ابلبيئة0 هنا يف ا 

عالانت مواد التنظيف، وميكن ال شارة ا ىلميكن أ ن نشري ا ىل مجموعة من ال عال  انت البيئية اليت تعر  يف القنوات العربية "اك عالن بيو أ كتيفيا، ا 

عالانت ملواد كهر ومزنلية ترشد يف اس تعامل الطاقة ول تسبب التلوث البييئ، فال عالن البييئ  عالن ديتول اذلي يقىض عىل اجلراثمي، ا  س يةل و ا 

يئ عىل البيئة لمس هتكل بأ ن توجه املؤسسة توجه بييئ  ويراعي احرتام البيئة يف منتجاهتا وطريقة صناعهتا بطريقة تقلل ال ثر البيلنقل الرساةل البيئية ل 

عالن البييئ كطريقة لالتصال املسؤول هو توجه رائد دل  املؤسسات خصوصا املؤسسات ال وروبية اليت وعت جيدا  واملس هتكل ، والتوجه لال 

عالن البييئ كيشاط اتصايل مسؤول عىل املس هتكل خبلق صورة للعالمة البيئية للمؤسسة ، وعىل املؤسسة بوضع ماكنة تنافس ية يف قمية تأ ثري ال  

 السوق فالبعد البييئ دل  املؤسسات أ صبح معيار للتنافس ية  والمتوقع دل  املؤسسات ال وروبية اليت شهدت موجة من الوعي بتطبيق التمنية

 نتاج منتجات بيئية0املس تدامة ، اب  

ىل  التسويق البييئ: -ج ظهر هذا املفهوم تزامنا مع تزايد الاهيعام العاملي حبامية حقوق املس هتكل وظهور حراكت منظمة، ذات توجه بييئ هتدف ا 

 حتقيق حقوق الناس يف العيش يف بيئة نظيفة وأ منة، حيث همدت هذه احلراكت الطريق لظهور مفهوم التسويق ال خرض0

                                                           
5-Alain Chevreau, Jean Jaques Rosé, L’entreprise responsable. Édition d’organisation.2003 p 205.206 
 

 .40-00،  لتسويق األخضر، مرجع سبق ذكرهاثمر البكري أمحد النوري: ا -7
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رف التسويق ال خرض عىل أ نه معلية متاكمةل هتدف ا ىل التأ ثري يف تفضيالت الزابئن بصورة تدفعهم حنو التوجه ا ىل طلب منتجات غري ضارة ويع

فاظ حلابلبيئة، وتعديل عاداهتم الاس هتالكية مبا ييسجم مع ذكل، والعمل عىل تقدمي منتجات تريض هذا التوجه حبيث تكون احملصةل الهنائية يه ا

 2ىل البيئة وحامية املس هتكل0ع

يصال رساةل البيئة ا ىل امجليع تمتثل يف وجود التصال البييئ ، وهو العمليةالتصال البييئ : -د  من أ مه ادلعامئ اليت ييبغي أ ن تكون موجودة من أ جل ا 

شطة التصالية الاكمةل تصال البييئ مجموع ال ن ويقصد ابل اليت تكون بني مرسل ومس تقبل يف تداول الرساةل ال عالمية البيئية ورجع الصد  لها،

ا التغيري رضورة ذاليت ميكن أ ن حتدث التغيري يف املعارف وال راء والاجتاهات  والسلوكيات اليت لها عالقة مبارشة مع البيئة يف اجملمتع ، ابعتبار أ ن ه

يئ يعترب حمرك ة وتوجاهها لتحقيق أ هداف معينة  كام أ ن التصال البيملحة ملواهجة املشالكت البيئية ، وذكل حبشد طاقات وهجود املعنيني  ابلبيئ

 03ن البيئيةشؤوويعرف التصال البييئ عىل أ نه البالغ عن ال  من اخملاطر اليت هتدد البيئة للعمل البييئ وهو قاعدة أ ساس ية للنجاح يف التقليل

هذه النقطة  ة، من خالل املهام اليت يقوم هبا خصوصا التوعية والتحسيس البييئس بق فالتصال البييئ يلعب دورا هاما يف حامية البيئ من خالل ما

 0التسويقية املس تدامة دل  املؤسسةاليت ييبغي أ ن تكون متوفرة يف الس ياسة 

 

 املس تدامة:قواعد وضع اتصال مسؤول جيد يف تقرير التمنية الفرع الثالث: 

س متراريهتا0وضوح املعلومات  املوضوعية،   -  وا 

 والطويةل ال جل0 ال جل،املتوسطة  القصرية،طيط ال هداف التصالية خت  -

 عر  نتاجئ تطبيق مهنج التمنية املس تدامة0 -

 عر  معلومة واحضة وشامةل وتعمتد عىل املقارنة من س نة ل خر 0 -

ابت اليت واهجهتا املؤسسة ن الصعوأ يضا التصال ابلتساوي ع رضورية،فهيي جد  املس تدامة،الشفافية يف حاةل تقدم املؤسسة يف مهنج التمنية  -

 املسعى0يف هذا 

 رشح وعر  أ اثر نشاطات املؤسسة عىل البيئة وامجلاعات احمللية -

 منتظراهتم0عر  مسعى املؤسسة جتاه خمتلف ال طراف ذوي العالقة " وتوضيح أ ن املؤسسة تتفهم  -

 املؤسسة0دعوة ال طراف ذوي العالقة للتفاعل واحلوار مع  -

ليكرتونية حيث تسمح بعر  تقرير التمنية اس تعامل ادلعا - ليكرتونية للتفاعل مع ال طراف ذو  املس تدامة،مئ ال   ي العالقة ابملؤسسة وفتح قنوات ا 

 ر0امجلهو ليك تعلن وتربر مسعاها للتمنية املس تدامة ل كرب قدر من  للمؤسسة،أ صبح كفضاء ممزي  ال شهار اذلياس تعامل  -

 10، من خالل احلذر من تضليل امجلهور مبسعى املؤسسة للتمنية املس تدامة  .”Green waching“رض احلذر من الوقوع يف الغس يل ال خ -

 املس تدام: التصال املسؤول ك داة لتعزيز التسويق الفرع الرابع:

عاليم أ و ا عالين جز  من معلية الرتوجي  ءيسامه التصال املسؤول يف تعزيز التسويق املس تدام حيث يعترب اليشاط التصايل سواء اكن هبدف ا 

لتصال ا املس تدام ملنتجات وخدمات املؤسسة اليت تراعي تقليل ال ثر عىل البيئة، ويف هذا ال طار تعمل املؤسسة املواطنة املس تدامة عىل اس تعامل

 واجملمتع0 ، ابل عالم عن س ياساهتا التسويقية وتأ ثرياهتا عىل البيئةا ادلاخلية أ و جامهريها اخلارجيةاملسؤول مع جامهريه

ل اويف هذا ال طار تعترب العالمة البيئية ملنتجات وخدمات املؤسسة يه املؤرش ال سا ي للتسويق املس تدام، ويف هذا ال طار يربز دور التص

 املسؤول يف الرتوجي للعالمة البيئية، هذا وتسامه هذه ال خرية اكلعمل مكحرك لس ياسة التصال املسؤول0

  املسؤول:مكحرك لالتصال  ةالبيئي العالماتأ ول: 

يصال املعلومات ا ىل الزابئن بأ ن املنتجات اليت يشرتوهنا أ خذت بعني الاعتبار معايري بيئية واجيعاعية، أ ي أ نتجت يف ظروف معل  من أ جل ا 

 :يفسلمية، وأ هنا اس توعبت الاهيعامات البيئية بشلك مزتايد، جند هناك عدة تصنيفات تس تخدم يف هذا اجملال ممتثةل 

 

                                                           
 

 070.، ص0544 القاهرة،، والتوزيع، دطالدار الدولية للنشر  البيئة،حممود عبد العزيز: التغطية الصحفية ملوضوعات  -0
7- Stéphane Riot ; op, cit,  p3 
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 : ISO14024البطاقة البيئية من صنف * 

علام أ هنا مصنوعة من مادة ورقية أ و مقاش ملصقة، وحتمل مجموعة  ،ISO14000اخلاصة ابملبادئ وطرق ال عالم البييئ لنظام ال دارة البيئية 

 0من اللكامت أ و الرموز تسمح بنقل معلومات معينة، مثل اخلصائص املمزية للمنتج وكيفية الاس تعامل

 عني،مالعالمة لها مدلول اتصايل يوصل قمية معينة ذلا سوف نتعرف عىل العالمة البيئية، كوهنا حتمل مدلول اتصايل حول قمية بيئية ملنتج 

ملنظامت هذه ا اجملال تلجأ  ن هذا مض والفوائد،متزي منتجاهتا، أ و تقدميها بشلك يتناسب مع املزااي  ال خرض ا ىلحيث تسعى املؤسسات لتفعيل التصال 

 بأ ن هذه املنتجات بيئية0 منتجاهتا تؤكدا ىل وضع عالمات أ و أ شاكل عىل أ غلفة 

 بطاقة البيان ال خرض: * 

رة اتعترب بطاقة البيان اخلرضاء من ال مور املرتبطة ابلغالف ل هنا تعطي معلومات هامة عن املنتج اكملكوانت ، ومد  احتوائه  عىل عنارص ض

ة ميكن أ ن تصبح هذه البطاقة أ داة هامة وقوية يف التأ ثري عىل سلوك املس هتلكني واس يعالهتم لرشاء منتجات خرضاء ، خاصابلبيئة  واملس هتلكني ، 

لاها البيئة، فهناك منتجات كثرية  أ صبحت حتمل بطاقة بيان البي  ة مثل ئوأ هنم أ صبحوا أ كرث قلقال عىل حصهتم وعىل احلاةل  السيئة اليت  وصلت ا 

ة  نظفات الصناعية  املزنلية اخلالية من الفوسفاط ، وهناك من ينظر ا ىل بطاقة البيان البيئية عىل أ هنا س تعيق حرية التجارة العاملياملالبس وبعض امل 

لاها  عىل أ هن لاها عىل أ هنا تعكس نوع من أ نواع امحلاية، والبعض ال خر ينظر ا  س نوع ا تعكل هنا تعترب نوع من أ نواع امحلاية، والبعض ال خر ينظر ا 

ذه همن أ نواع املثالية ل عالقة ه ابلواقع، لكن زايدة التدهور البييئ ومنو الوعي البييئ للمس هتلكني سوف حيسم اخلالف يف وهجات النظر ل 

 1البطاقات0

 ناعية امللزتمة ابلقوانني يشأ ت الص يه شهادة متنحها وزارة البيئة واملياه للم  ال داء البييئبطاقة  كمنوذج:بطاقة ال داء البييئ يف ال مارات العربية * 

مارات العربية املتحدة، وقد رشعت الوزارة يف تنفيذ مبادرة بطاقة ال داء البييئ ك حد  مبادرات اخلطة الاسرتاتيجية  والترشيعات البيئية دلوةل ال 

الاحتادي  وةل ابلقوانني والنظم البيئية ومتطلبات القانونمد  الزتام امليشأ ت الصناعية العامةل يف ادل سقيا :ا ىلهذه املبادرة  فوهتد ،1222منذ عام 

 .ولواحئه التنفيذية يف شأ ن حامية البيئة وتمنيهتا، وتطبيق ال دارة البيئية السلمية 6222( لس نة 12رمق )

 متطلبـات منح البطــاقة:

 .جيب حصول امليشأ ة عىل ترصحي بييئ من السلطة اخملتصة 60

ف 10 يف شأ ن حامية البيئة  6222لس نة  12ادة البيئية اخلاصة ابليشاط الصناعي للميشأ ة وفقا للقانون الاحتادي رمق استيفاء بياانت اس يعارة ال 

  .وتمنيهتا واللواحئ التنفيذية املنظمة ه

جراء حتليل دوري للمخلفات ورصد مواصفات الترصيف وامللواثت الناجتة عن املرشوع والاحتفاظ ابلسجالت ال 30 لزتام امليشأ ة اب   زمة ذلكلالا 

 0وفقا لنظام تقيمي الاثر البييئ

تباع نظام الصحة والسالمة والبيئة 20 نتاج ال نظف.( HSE) الزتام امليشأ ة اب   .، والزتام امليشأ ة ابس تخدام تقنية ال 

دارة البيئة أ و اجلودة 10  .21يفضل حصول امليشأ ة عىل احد  الشهادات املعمتدة يف ا 

املس تخدمة  اخلرضاء، العالماتامللصقات و  عدد منيوجد  :مة البيئية وبطاقة البيان ال خرضن امللصقة البيئية والعالالفوائد التصالية اليت حتققها لك م

ادة ما تس تعمل ك داة مساعدة ، وهذه امللصقات عواجيعاعية معينةمع معايري بيئية  رشاهئا تتطابقاليت يمت  هذه املنتجاتلتقدمي ضامانت للزبون بأ ن 

 ييل:من أ مه هذه الفوائد ما  املنتجات،تفضيل  الزبون حنو والرتوجيية دلفعتصالية يف العملية ال

  عطاء فكرة للزابئن قبل قياهمم برشاء  مع املعايري البيئية أ خرض ويتطابقبأ نه منتج  املنتج،ا 

 خلق ماكنة ذهنية ممتزية لهذه املنتجات دل  الزابئن 

 

 

 

                                                           
  .50،ص7004رية، جامعة بسكرة،، دراسات اقتصادية وإدا يف املؤسسة الصناعيةفعيلها تاإلدارة البيئية وآليات ، رمحان أمال: موسى عبد النصر -5
and-http://www.moew.gov.ae/ar/knowledge-مقال متاح على املوقع :  وزارة البيئة واملياه لدولة اإلمارات العربية املتحدة:  بطاقة األداء البيئي، -7

pc.aspxstatistics/e 7004-7-09، مت تصفح املوقع بتاريخ 

http://www.moew.gov.ae/ar/knowledge-and-statistics/epc.aspx
http://www.moew.gov.ae/ar/knowledge-and-statistics/epc.aspx
http://www.moew.gov.ae/ar/knowledge-and-statistics/epc.aspx
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 البيئية:ه بس ياسة تروجي العالمات دور ال عالم البييئ وعالقتالفرع اخلامس: 

 أ ول: مفهوم ال عالم البييئ 

عالمية موضوعية خطة خالل من البيئة حامية أ غرا  حتقيق ا ىل يسعى اذلي ال عالم ذكل هو  اكفة فاها تس تخدم سلمية علمية أ سس عىل ا 

 حتقيقها ومد  الوسائل هذه أ داء تقيمي وبعدها اخلطة هذه ناءأ ث  ويمت مس هتدفة، مجموعات عدة أ و الناس من مجموعة بعيهنا وختاطب ال عالم، وسائل

 10ال عالمية اخلطة لهذه البيئية لل هداف

حاطة امجلهور خالل البيئية، من املفاهمي توضيح عىل تعمل أ داة " :بأ نه البييئ ال عالم ويعرف  باكفة البيئية ال عالمية ابلرساةل واملس هتدف املتلقي ا 

 البيئية واملشالكت املوضوعات يف املس هتدفني ابلرأ ي السديد وتنوير املس تدمية، البيئة تمنية تأ صيل يف مبا يسهم ملوضوعية،ا واملعلومات احلقائق

 20واملطروحة املثارة

عالمية رسائل شلك يف ال عالم، خمتلف وسائل تبهثا معلومات حتمل مهنج ذات ال عالمية اخلطة تكل هو البييئ ابل عالم قصد  امهن الهدف ا 

جيابيا وسلوكياته أ رائه وأ فاكره يف والتأ ثري امجلهور توجيه  .وتمنيهتا وصيارهتا البيئة حامية أ جل من ا 

 :هو البييئ ال عالم أ ند  نقول أ ن ميكن السابقة، التدعاريف خالل من

 .معهم ويتحاور املسؤولني ا ىل أ رائه هورامجل  من خاللها ينقل كوس يةل وأ يضاً  امجلهور، ا ىل املوثوقة البيئية واملعلومات احلقائق ل يصال وس يةل 60

 .القرار اختاذ يف ومشاركة مفتوحة حوار أ داة 10

 ا ىل الوصول حرية يف الطبيعي حقهم ل عطاء الناس ابلبيئة املتعلقة والتدابري اخملططات ورشح احلكومية الس ياسات عن امجلهور ل بالغ وس يةل 30

 .الرمسي العمل شفافية وتأ مني املعلومات

ما البيئة، مع وتعاملهم الناس سلوك يف تغيري داثل ح أ داة 20 طار يف ا  ما خشصية طوعية، ترصفات ا  طار يف وا   وترشيعات لس ياسات ادلمع تأ مني ا 

 .رمسية بيئية

ذ العامة، للعالقات وس يةل 10 قامة دون من تنجح أ ن ميكن ل احلكومية البيئية الس ياسة أ ن ا   الس ياسة عن املسؤولني بني العالقات ش بكة من ا 

 .أ خر  هجة من والرمسية الشعبية الفئات ومجيع واملس هتلكني والرتبويني واملهنيني والصناعيني والتجار ال هلية والهيئات هجة، من البيئية

  البييئ:اثنيا: أ هداف ال عالم 

جياد يف أ سا ي عنرص أ نه من للجمهور، البييئ ال عالم أ مهية تأ  ي  البيئية، الرتبية أ هداف وحتقيق تدامة،املس   التمنية ونرش مفهوم البييئ الوعي ا 

 قدرات التكيف وبناء هبا والوعي الكوارث ثقافة ونرش البييئ احلس وتمنية تواجدمه، وأ ماكن ثقافهتم أ عامرمه ودرجات اختالف عىل املواطنني بني

 :ييل فامي البييئ ال عالم أ هداف ا جامل وميكن.عقالنية مواهجة ملواهجهتا ال نسان دل 

 البعد ال درايك: :املعرفة -6

 وعالقات موارد من الطبيعية البيئة حتتويه ما ولك النظم البيوفزييقية، عن وامجلاعات ال فراد يعرفها أ ن ييبغي اليت واملفاهمي املعلومات هبا ونقصد

 .يتنيوالتثقيف البيئ  التعلمي معلييت يف النظامية غري املؤسسات دور تربز وهنا مشالكت، ه من تتعر  وما وقدرات

 ال دراك تواجدمه، ولضامن وأ ماكن ثقافهتم ودرجات أ عامرمه اختالف، عىل املواطنني بني البييئ الوعي نرش يف فاعلية ال كرث ال عالم وسائل وتعترب

يص يف ال داء عىل وقدراهتا التصال بقنوات الاهيعام والعناية ييبغي ببيئته، ال نسان تربط اليت للعالقة الصحيحني والفهم  والبياانت املعلومات الا 

 وال قلميي احمليل املس تو  عىل ابلبيئة يتعلق ما لك نقل يف والفنية التقنية القدرة من لها ملا املتعددة ال عالم بدور وسائل ذلا جيب العناية  البيئية0

يصالها بغية لل حداث الشامةل املعاجلة خالل من وادلويل،  البيئية، وميكن املشالكت وخماطر بأ بعاد عاهمو  ورفع الاجيعاعية الرشاحئ اكفة ا ىل ا 

عالمية نرشات ختصص أ نال عالم  لوسائل ذاعية) ابلبيئة خاصة وعلمية واثئقية أ فالم برجمة أ و ا   مالحق ا صدار للصحف ميكن كام ،1تلفزيونية( أ و ا 

نشاء أ و ابلبيئة، مس تقةل  2الانرتنيت ش بكة عىل البيئية للمعلومات بنوك أ و وجمالت حصف ا 

                                                           
 009، ص7000أمحد ملحة الرهاانت البيئية يف اجلزائر: اجلزائر مطبعة النجاح -1
  18ص ،  2003األمنية، للعلوم انيف أكادميية البيئي، األمن حتقيق يف دوره و اإلعالم العزيز، عبد الشايع امحد عبدهللا -2
  ،ص 7005بيئة، املكتب املعتمد لدى املنظمة يف تونس ، اإلعالم البيئي ، تونس ، برانمج األمم املتحدة لل -0
 09.،ص   2002الطبيعية، الشارقة ، واحملميات البيئية احملميات البيئي، هيئة االجتماعي والوعي الرمحن، اإلعالم العوضي عبد هللا عبد- 0
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 اكتساب وكذا ابلبيئة، الاهيعام مشاعر من مجموعة عىل اكتساب ال فراد وامجلاعات مساعدة هبا واملقصود املهاري" "البعد والقمي املواقف تكوين  -1

   3البيئة   حامية بوسائل معرفة عىل وامجلاعاتال فراد  وجعل حلها، وكيفية مشالكهتا لتحديد، اخملتلفةاملهارات 

ضافة اخملتلفة، والقمي املواقف تمنية يف دور حموري من لها ملا ال جيابية، الاجتاهات من جديدة أ مناط توجد أ ن عالمال   وسائل وتس تطيع  ا ىل ا 

عداد  حتسيهنا0 أ جل من فيه والتأ ثري ابلبيئة، املرضة وسلوكياته وقميه التقليدية، مواقفه تغيري يتقبل مجهور ا 

 وحل البيئة رعاية رضورة عىل املس توايت اكفة يف الفعاةل للمشاركة وحتفزيمه وامجلاعات، لل فراد لفرصةا ا اتحة ويه :1الانفعايل "البعد ملشاركةا -3

 ال عالم وسائل دور يربز ما وهذا أ مر رضوري، مس تقبلهم هبا يتعلق اليت القرارات صنع يف الناس ا رشاك أ ن التجارب أ ثبتت مشالكهتا، فقد

عداد يف وسائلها باكفة  التأ دب حد يصل ا ىل واقتناع رضا عن البيئة جتاه مسؤولياهتم وحتمل اجلهود لك لبذل وحتفزيمه ، للقيام بدورمهعاجملمت أ فراد ا 

 املناسب0 واملناخ وال مدادات الالزمة اخلدمات بلك مدعام التصال ذكل يكون أ ن رشيطة البيئة، مع

طار  ات الاس هتالكية اليت فاملس هتكل ييبغي أ ن ميتكل وعي بييئ ابملنتج ا،دراستنفال عالم البييئ عنرص أ سا ي لتحقيق الوعي البييئ ويف ا 

ماكهنا من خالل ال ماكن  املوارد،تراعي تقليل ال ثر عىل البيئة وتراعي حقوق ال جيال القادمة ونصيهبا من  متتلكها، يات اليت فوسائل ال عالم اخملتلفة اب 

ديد رشوط تصنيعها واس تدامة من خالل حت بيئيا، البيئة واملعنونةالسلع واملنتجات اليت حترتم حتقق الوعي البييئ دل  املس هتكل عرب ال عالم عن  أ ن

ذاعة،فال عالم البييئ ابس تخدام وسائل ال عالم اخملتلفة من"  س تعاملها يف خمتلف مراحل املنتج0ا أ و ح  وسائل حديثة " حصافة، تلفزيون، ا 

وحتقيق  ملس هتلكني،اعالمية الهامة نظرا ملا تمتزي به من خصائص هامة ميكن اس تغاللها يف التأ ثري عىل هذه الوس يةل ال  "اكلنرتنيت فال ذاعة مثال 

التلوث  دلول، مكشالكاوذكل نظرا للمشالك البيئية اليت بدأ ت تؤرق  البييئ،التوعية البيئية، خصوصا مع تزايد اهيعام وسائل ال عالم ابلشأ ن 

 وارتفاع درجة حرارة ال ر ، ومشالك النفاايت 000000000000 املياه،وندرة  التصحر، وال وبئة، ومشالك  وانتشار ال مرا والهوايئ،البحري 

  1:ويهمراحل أ ساس ية  تطوره بثالث: مرت مراحل مراحل تطور ال عالم البييئ 

 .حدوهثا فور واملثرية املنهبة البيئية القضااي تناولت اليت يه :ال وىل املرحةل-

خباري اهيعام من صاحبه وما املتخصصني،و  من املهمتني معني قطاع ا ىل واملوجه املتخصص ال عالم مرحةل يه :نيةالثا املرحةل-  .حمدود ا 

 :مس تويني خالل من املتلقني مجهور دل  معينة رؤية بلورة هيدف ا ىل واذلي، الانتشار الواسع امجلاهريي ال عالم مرحةل يه :الثالثة املرحةل-

  ال خباري املس تو. 

  البيئية0 واملوضوعات القضااي حول ُرأ   خلق مس تو 

 2البييئ ال عالم اثلثا: وظائف

عالم الرئيس ية الوظائف من الوظيفة هذه تعترب  :Information وال عالم ال خبار 0أ    للوظائف الانطالق ونقطة الارتاكز حمور ويه البييئ، لال 

عالم ويه ال خر ، خبار ا  قلمييا حمليا يدور مبا جملمتعاب اخملتلفة والفئات امجلاهري وا  وتوعية  الوقائية ال جراءات اكفة لتتخذ البيئية، لل حداث وعامليا وا 

 .البيئية والقضااي ابل حداث امجلاهري

 :  of Extension Interprétation & Subscriptionوالتفسري  والتوجيه ال رشاد . ب

لقاء والعالج، الوقاية ل س باب وال رشاد لتوجيها مث ومن وأ س باهبا، املشلكة ظواهر تفسري عن عبارة هو  للحدث السابقة ال حداث عىل الضوء وا 

 وتوضيح البيئية املشالكت وتفسري رشح ا ىل واملعلومات ال خبار رسد جمرد من البييئ ال عالم وظيفة هنا  الالحقة، وتتعد لل حداث والتوقعات

 .السلبية وأ اثرها أ س باهبا

 وال طالع، والبحث البيئة جمال يف جديد هو ما بلك والتثقيف ابلتعلمي البييئ ال عالم يقوم: Education & Culture والتثقيف التعلمي . ت

 .0ال جيابية البيئية الاجتاهات وتمنية ال داء لتطوير الالزمة تااملهار  واكتساب املزيد ملعرفة

                                                           
 90نفس املرجع ، ص -1
 .079، ص7000، القاهرة، عامل الكتب  0نمية ، طعلي عجوة : اإلعالم وقضااي الت -2

 .070ص  ذكره،مرجع سبق  سناء حممد اجلبور: -3
 40ص ، 2004القاهرة، العربية، النهضة دار ،والتطبيق النظرية بني البيئي اإلعالم مدكور، صالح القليين، سوزان - 0
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  العالمات البيئية عىل املس تو  ال ورويب والعريب الرابع:املبحث 

رتكز اءات يف س نوات التسعينات، ت، ودلت هذه ال جر مية ال وروبية منحت ال طار العام للعالمات البيئية للمنتجاتالسلطات العمو 

س البييئ هو حتسني ية   الهدف من العالمات البيئية أ و التقييوادلول العالمات البيئية عىل مرجع التقييس املؤسس للمعايري الفرنس ية، ال وروبية 

 واحلذف بعد الاس تعامل"0 ،التوزيع، الاس هتالك ،"واس تخراج املواد ال ولية ، طوال مدة حياة املنتجتكون تأ ثرياهتا قليةل عىل البيئةاليت تجات املن 

 يف جمال العالمات البيئية نس تطيع أ ن حنيص العالمات التالية كام يه موحضة يف اجلدول التايل:من بني ال ساس يات 

  أ مه العالمات البيئية ال وروبية( : يوحض2جدول رمق )

 la marque NF Environnement, 

 l’écolabel européen 

 le Blue Angel (Ange Bleu) allemand, 

 le AENOR Medio Ambiente espagnol, 

 le Cygne Blanc 

 scandinave et le Stichting Milieukeur hollandais 

 l’écolabel japonais Programme ÉcoMark. 

 AB Agriculture Biologique et le label Max Havelaar 

 La marque NF Environnementالعالمة البيئية الفرنس ية املطلب ال ول: 

اخلاصة  :" اكملكوانتللمس هتلكني، واملنتجات الوس يطة، تطبق عىل عدة أ صناف من املنافع 6226نشأ ت يف  فرنس ية، بيئية رمسيةيه عالمة 

أ كياس النفاايت ، أ قياس التجميع ، وأ كياس التجميع القبيل  للنفاايت et produits connexes , (NF130)ادلهن وامللمع  ،(NF 094) ابحلدائق

(NF 170), اللواحق املياكنيكية للغس يل ،(NF 180),،  شافطات الغبار, les aspirateurs traîneaux (NF 207), أ اثث املاكتب  واملدارس

 ,(NF 316)، ال ظرفة الربيدية واحلافظات الربيدية ,(NF 300)ات الزتيني والهتيئة من طرف املس هتكل ، واهج,(NF 217)امجلاعية 

، لكن ل توجد  عالمات خاصة ابملنتجات الصيدلنية  والزراعية ، واخلدمات ، وقطاع الس يارات ، للحصول , (NF 335)حرب الطابعات اللزيرية 

يكولوجية  اكلقابلية لالس تعامل ، فهذه املعايري  يه نتاجئ  ، فاملنتEnvironnement NFعىل شهادة  وج جيب أ ن يكون جيد وتتوفر فيه  معايري ا 

 التفاو  بني ممثيل الصناعة ، ومجعيات حامية املس هتكل  وحامية البيئة ، املوزعني  والسلطات العمومية 0

 NF Environnement(: العالمة البيئية الفرنس ية 62شلك بياين رمق)

 

L'éco-label européen  :العالمة البيئية ال وروبية املطلب الثاين-  

يكولوجية  رمسية أ وروبية ، يمت تس يريها  وتوزيعها من فرنسا من طرف6221س نة  أ نشئت  AFNOR CERTIFICATION ، يه شهادة ا 

ة، اكلتعود عىل املنتج جيب أ ن يس تجيب  ملعايري بيئي يه تنظمي معروف  وكفؤ معمتد من طرف اللجنة ال وروبية، للحصول عىل العالمة  ال وروبية

ني، وحامية كالاس تعامل، أ ي أ هنا تكون مس مترة ومتواصةل، هذه املعايري  يه نتاجئ للمفاوضات  بني  املمثلني الصناعيني ال وروبيني، مجعيات املس هتل

 املنتجات: " اكدلهن وامللمعات  للزتيني ادلاخيل ، الورق مبختلفالبيئة موزعي  السلطات العمومية، لملت هذه املواصفة حلد ال ن عدادا من  

مربدات  مطهر لغس يل ال واين، اليد ، املنتجات امليسوجة ، سوائل غس يل أ شاكه، ورق املطبخ، وأ صناف أ خر  من الورق لالس تخدام املزنيل،

منت ، غسالت ال واين واملالبس، منظفات ال رايض الصلبة، وتض مطهر امليسوجات ،مصابيح، أ انبيب كهرابئية وثالجات، ورق الطباعة، املعادن،

قامة الس ياحية، ومن أ جل حتسني هنج عادل ويرشف عىل العنونة البيئية  للمنتجات، م كز ر هذه املواصفة لحقا "احلواسيب احملموةل، شفطات، ال 

يزو   ormesles n  ISO 14020  1يهوضع  مجموعة من املعايري يف هذا الصدد   ISOالتقييس  ادلويل ا 

                                                           
1 - E. PHAN CHAN THE, Des éco-labels au développement durable : Les applications des « normes 

environnementales » peuvent être multiples et variées. Exemple du mobilier en bois. 05/2004 AMET 
Les Lilas, France page 1,2 ,3 
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   L'éco-label européen  ( : العالمة البيئية ال وروبية12شلك بياين رمق )

 
 العالمات البيئية ال وروبية ال كرث رواجا: املطلب الثالث: 

 ومن مضهنا العالمة الفرنس ية وال وروبية بنوع من التفصبلوفامي ييل جدول يوحض أ مه العالمات البيئية ال وروبية 

 (: أ شهر أ صناف العالمات البيئية ال وروببية8رمق ) ولجد
العالمات البيئية 

 الرمسية

الوضعية  املدلول

 )احلاةل(

طبيعة  املصداقية

 املعايري

 نصاحئ نوعية املنتجات اليت تشملها العالمة ال صل

 

label 

écologique 

européen 

هذه التسمية تصادق أ ن 

ئية املنتج يليب املعايري البي 

 ددةاحمل

املس تو  ال ورويب0  عىل

ل نه يقوم عىل مد  دورة 

احلياة الاكمةل للمنتج0 معىن 

هذه التسمية هو نفسه يف 

مجيع أ حناء الاحتاد 

 ال ورويب0

 

 

 

 عالمة

يكولوجية  ا 

 رمسية مراقبة

العالمة خمصصة من قبل 

ال عضاء  ملنح ادلولجلنة 

واملنظامت، تس يطر علاها 

سلطات مس تقةل وعامة0 

املراقبة يف هذه  ومنظامت

العالمة يه بلجيكية معمتدة 

 Belcert0من طرق 

 

 

 

 بيئية

اجمللس، ال ورويب 

0 لحئة اجمللس 6221

EEC) 21 /880 

 حملها الالحئة حلت

(EC رمق )

الصادر  6282/1222

عن الربملان ال ورويب 

 1222يوليو  62

املنظفات املطهرات الصحون 

واملصابيح الكهرابئية، غساةل، 

ورق اليسخ،  حصون،غساةل 

ثالجة التجميد، واملناشف الورقية 

وورق التواليت وورقة مطبخ 

وحمس نات الرتبة والفرش 

وامليسوجات ادلهاانت وال حذية، 

وأ هجزة المكبيوتر، 000 الغذاء 

 وال دوية

 

 

عند رشاء العالمة 

نك  يكولوجية فا  ال 

 ةتسامه يف حامية البيئ

 

blaue engel 

label 

écologique 

allemand 

 

هذه العالمة تصادق أ ن 

 املنتج يليب

 املعايري البيئية، استنادا ا ىل

 حتليل

 املنتج0دورة حياة 

عالمة 

يكولوجية  ا 

 رمسية مراقبة

العالمة اخملصصة ويتحمك هبا 

 fürالهيئات املس تقةل معهد 

Gütesicherun  و جلنة

التحكمي 

Unweltzeichen )

 والسلطات العامة

Umweltbundesamt  أ و

UBA 0ويه معمتدة من)

 RAL DARقبل 

Logos? Labels 

 

 

 

 بيئية

 منتج حيمل 2222حاليا، أ كرث من 6222أ ملانيا 

 اس تخداهما مع العالمة وميكنهذه 

كذكل و  التجارية،الرشاكت ال ملانية 

يف بدلان أ خر 0 يف بلجياك، 

خساانت  العالمة لملاس تخدم 

املياه والغالايت )اجملدلات ونسخ 

ت الصناعية، وأ كياس ورقة(، الزيو 

القاممة، حفارات الهيدروليكية، 

 وضواغط وال لواح الليفية، 000

 

 

عند رشاء عالمة 

املالك ال زرق 

ستسامه يف حامية 

 البيئة

NF  
environnement 

عالمة بيئية 

 فرنس ية

 

هذه العالمة تصادق أ ن 

ئية، املنتج يليب املعايري البي 

 استنادا ا ىل حتليل

 ج0دورة حياة املنت

عالمة 

يكولوجية  ا 

 مراقبة

العالمة اخملصصة مس تقةل 

من قبل  ومراقبهتا تمت

منظامت مس تقةل 

(AFNOR والسلطات )

ويه معمتدة من  العمومية

قبل 

AFNORCOFRAC0 

 

 

 بيئية

السلطات العمومية 

 6226الفرنس ية 

 ادلهن وأ كياس القاممة

املاكتب  الغبار،شفطات  

املنظفات اخلاصة  والااثث،

ال غذية املعلبة،  املالبس، ،ابلاثث

برشاء هذه العالمة تسامه يف 

البيئة احلفاظ عىل   

برشائك العالمة 

 الفرنس ية ستسامه يف

 حامية البيئة

Source : crioc CENTRE DE RECHERCHE ET D INFORMATION DES ORGANIZATION DES 

COSOMATEURS :LOGOS LABELLS  Pictogrammes Comment s’y retrouver?, 2EME EDITION .2004,PAGE 

5-6- 
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العالمات البيئية العربية:  املطلب الرابع:  

                        سيتطرق من خالل هذا العنرص ا ىل التجربة التونس ية0

 التونس ية:مرشوع العالمة البيئية الفرع ال ول: 

 المتويل:

 والتعاون " أ ورو،223022أ طراف يه:" ال حتاد ال ورويب " 3 من طرف مموةل أ ورو"  260 638ب" يقدر ا جاميل مببلغ املرشوع هذا متويل مت

 البيئة0 لتكنولوجيا ادلويل تونس مركز من والبقية ،و( أ ورGTZ (000. .25ال ملاين التونيس الفين

 :ال هداف

 خالل: من وذكل الوطين لالقتصاد يةالتنافس   القدرات وتعزز البيئة حترتم وخدمات صناعية منتجات بروز يف البيئية العالمة هذه تسامه

 والبيئة0 ال نسان عىل السلبية وانعاكساهتا الصحية اخملاطر التقليص من -

 هذا اجملال0 يف ادلولية البيئية الالزتامات وفق املس تدمية التمنية حتقيق البيئة، ويف حامية جمال يف البالد س ياسة جتس مي -

 .املنافسة هبا حظوظ وتعزيز والعاملية ال وروبية ال سواق ا ىل املنتجات واخلدمات التونس ية دخول تيسري -

 قطاعات خمتلفة ومتنوعة بيئية عالمة ا حداث مرشوع يشمل القطاعات:

 الصناعية القطاعات 1- 

 الغذائية0 الصناعات -

 التنظيف0 مواد صناعة- 

 اليس يج0 قطاع- 

 اخلدمات0 قطاع -

 الس ياحةقطاع  2-

 :املعمتدة املهنجية

جراءات قانونية مقاييس وضع ا ىل املرشوع هذا يريم نتاج بيئية عالمة لوضع خاصة وا   ومقديم الصناعيني حلفز املرشوع هذا التونيس، هيدف لال 

 عىل: اخلدمات

 تلواث0 اقل اس هتالكية منتجات تقدمي  -

 اس تدامة0 أ كرث اس هتالكية أ نظمة اجتاه يف تقدم حتقيق  -

طار تركزي -   1البيئية اصفاتللمو  مؤسسا ي و تنظميي ا 

س ناد العالمة البيئية التونس ية عىل أ ساس تقدمي ملف للمعهد الوطين للمواصفات واكيفية احلصول عىل العالمة البيئية التونس ية :  مللكية يقع ا 

يكولوجية للك صنف من الصناعية لدلرس واملصادقة عليه مضن جلنة خاصة للك صنف  عداد املعايري الفنية وال  وج لليس يج تتشمل ال صناف ا 

يواء الس يايح  ابل عيعاد عىل العالمة البيئية ال وروبية مكرجع، أ ما ابليس بة لصنف منتوج زيت الزيتون املكيف  فقد مت ا   داد عواخلدمات  ال 

يكو  عداد مشاريع أ ولية للمعايري الفنية وال  وجية  ابليس بة  ل صناف لمرشوع املعايري ويه حاليا يف طور املصادقة علاها من قبل وزارة البيئة مك مت ا 

 مصربات اخلرض والغالل، اخلرض والغالل الطازجة املكيفة 0 " المتور املعلبة، :املنتجات الغذائية التالية 

يواء الس يايح"  التونس ية:كام تشمل العالمة البيئية   صنف منتوج خدمات ال 

يواء الس يايح تتضمن املعايري الفنية وال يكولوجية ل س ناد العالمة البيئية التونس   جباراي،  22 مهنا،معيارا  81ية   لصنف منتوج خدمات ال  معيارا ا 

 تتعلق ابحملاور التالية: اختيارايمعيارا  21و

 املاء، مواد التنظيف والتطهري، النفاايت000 الطاقة،الترصف العام يف البيئة، 

يكولوجية ل س ناد العال املعايري الفنية اليس يج: تتضمنصنف منتوج  جباراي تتعلق  12مة البيئية التونس ية لصنف منتوج اليس يج وال  معيارا ا 

 التالية:ابحملاور 

 املاء، مواد التنظيف والتطهري، أ لياف اليس يج، قابيةل ال س تعامل الطاقة،الترصف العام يف البيئة، 

جنازات برانمج العالمة البيئية   ها فامي ييل:هذه الربانمج مجموعة من ال جنازات خنترص  قالتونس ية: حقا 

                                                           
   00منية براهم يوسفي: مرجع سبق ذكره، ص  -  1
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دراج أ صناف جديدة من املنتجات  - رساء العالمة البيئية وا   مواصةل برانمج مساندة املؤسسات عىل ا 

ونس ية الت، لبحث أ وجه التعاون يف جمال ال عرتاف والتعريف ابلعالمة البيئية GENال عداد لال خنراط يف الش بكة العاملية للعالمات البيئية  -

 من:كة ال خنراط يف هذه الش ب وس ميكن

 الهنو  بربانمج العالمة البيئية عىل الصعيد ادلويل  -

 املساندة الفنية من أ عضاء الش بكة يف جمال العالمات البيئية  -

عرتاف املتبادل بني أ عضاء الش بكة مبنية عىل أ ساس تبادل  - عداد مقاربة لال  يف جمال  والاختبارات ابلتدقيقات والاعرتاف اخلربات واملعلوماتا 

 1يئية 0العالمات الب 

ني ادلول العربية لال شارة تونس من ب البيئية،مبادرة جيدة عىل املس تو  العريب اذلي ل يزال متأ خر يف جمال العنونة  الربانمج هونالحظ أ ن هذا 

 البيئية،در يف جمال العنونة االيت تطبق ا سرتاتيجية متاكمةل محلاية البيئة وحتقيق التمنية املس تدامة عىل مس تو  اكفة القطاعات، فهو أ ول ادلول اليت تب

 اجملالت0كز لتمنية وتطوير هذه ويف جمال ال تصال وال عالم حول البيئة بفتحها لتخصصات ومرا

 

 البيئية:تقيمي العالمة املطلب اخلامس: 

 :ييلظمة مبا املن تقر 2005 أ فريل 12متت يف  نسبيا حديثة دراسة فيف بأ ورواب والتمنية التعاون منظمةتقيمي سيتطرق ا ىل  

 :املطبقة البيئية العالمات أ اثر تقيمي مس تو  عىل الصعوابتالفرع ال ول: 

 البييئ والصليب الكورية، والعالمة البيئية ال مريكية، املتحدة ابلولايت الطاقة وجنمة بأ ملانيا، ال زرق املالك ويه ابخلصوص املنظمة بدلان يف

 تقياميت ل جراء ، كذكل صعوابتالبيئة البيئية عىل العنونة أ اثر لتقيمي الرضورية، املعطيات عىل ولاحلص يف بييوزلندا، وجدت املنظمة صعوابت

 وعىل املس هتلكني، املنتجني عىل العنونة برامج أ اثر حيث من ال اثر هذه تقيمي ميكن ومعوما مناجهها، لختالف نظرا البيئية العالمات خملتلف مقارنة

 البيئة0 وعىل السوق وعىل

 املنتجني: مس تو  ىلع 

املزودين، كام أ هنم يتعرضون  عىل كبري املس هتلكني اليت تعترب لها تأ ثري لطلبات اس تجابة للبيئة أ كرب بتحقيق حامية يلزتمون اذلين الصناعة لرجال

ثبات مزتايدة لطلبات نتاج وال فصاح عهنا دورة يف املس تعمةل ال ولية للمواد البيئية اجلودة ل   0ال 

 املس هتلكني:  مس تو  عىل 

ذا أ كرث يدفع أ ن ميكن املس هتكل أ ن بعض ادلراسات أ ثبتت  أ س ندت العالمة، حيث أ ن اليت العمومية السلطات يف معنوان، لثقته املنتج اكن ا 

 هذه املنتجات0 لس هتالك املزتايد التطور يف هاما عامال ميثل البيئية ابملسأ ةل الوعي تنايم

 السوق: مس تو  عىل 

 أ سهم مسامهة ال مرييك اذلي الطاقة جنم ذكل عىل أ هدافها، واملثال البيئية العالمة لبلوغ حقيقيا مؤرشا واملس هتلكني املنتجني رتافاع ميثل ل قد

 دةاملقتص والتجهزيات البناء قطاع كام أ ثر عىل القطاع، هذا يف الاستامثر وخماطر وختفيض اللكفة الطاقة، يف املقتصدة املواد سوق تمنية يف فاعةل

 الطاقة أ يضا0 يف

 البييئ املس تو  عىل: 

منا ذاهتا، حبد غاية ليست البيئية فالعالمة الاس تدامة، مس تو  عىل أ خر  درجات بلوغ عىل للتحفزي توجد أ اثر  أ ن متواصل ميكن مسار وا 

نتاج، دورات مس تو  عىل تقياميت ا ىل يفي  1حامية للبيئة0 رثأ ك وترشيعات تدابري اختاذ وملال املنتجات وحتسني جودة ال 

 

 

 

                                                           
  1-إميان بن سويح: مرجع سبق ذكره، ص ،00،00،07،00. 

والبيئة، قات بنی التجارة اخلرباء العرب حول العال ، اجتماعاالستدامةالتجربة التونسية خطوات حنو  –العالمة البيئية يف العالقات بني التجارة والبيئة  منية براهم يوسفي:- 7
  .5، ص 7002العربية، القاهرة ، اجلامعة
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   الفصل:خالصة 

ثةل مت انطالقا من التحدايت اليت أ صبحت تواجه العالمة التجارية ظهرت الزتامات مؤسساتية جديدة توافقا مع تطبيق رهاانت ال لفية الثالثة امل 

طابع تنافيس حديث رت العالمات البيئية كيف رهان  التمنية املس تدامة، وبظهور هذه التحدايت أ صبحت املؤسسات تواجه حتدايت املنافسة  فظه

مواصفات  دل  املؤسسات اليت تتبىن املدخل الاجيعاعي يف رمس هويهتا املؤسساتية، وتتبىن التمنية املس تدامة من خالل نظم ال دارة البيئية وسلسةل

يزو  العالمة البيئية لهذا  ل مع املزية التنافس ية البيئية اليت توفرها، والعالمات البيئية 000، ابملوازاة مع العالمة التجارية اليت أ صبحت تتاكم62222ال 

 جاء هذا الفصل بعنوان مدخل للعالمة التجارية والعالمة البيئية0

 اكنت انطالقتنا يف هذا الفصل بتحديد ماهية العالمة التجارية اليت تعترب مكون من مكوانت هوية املؤسسة املدركة من طرف املس هتكل، عرب

 انتقلنا للمبحث مث مفهوهما خصائصها وظائفها ، أ شاكلها ،و العوامل املؤثرة يف اختيار وحتديد العالمة التجارية وأ مه التحدايت اليت تواهجها،حتديد 

ك القمية ر الثاين املوسوم بعموميات عن العالمة البيئية اليت  أ صبحت من بني العنارص املؤثرة عىل القرار الرشايئ للمس هتكل اذلي بدا ميزي ويد

لملت عنارص ، ال خالقية والاجيعاعية للمنتجات اليت يس هتلكها، فالعالمة البيئية يه تعبري رصحي عن رؤية املؤسسة للتمنية املس تدامة والزتاهما هبا

 اها 0هذا املبحث لك من تطور ونشأ ة العالمة البيئية مفهوهما ، خصائصها ن أ نواعها، وأ شاكلها، ووظائفها، ومراحل احلصول عل

فالرساةل  لبيئية،االيت تؤدهيا العالمة البيئية تطرقنا يف املبحث الثالث لس ياسة التصال املسؤول مكحرك للعالمة  ويف س ياق الوظيفة التصالية

ل من خالل س ياسة التصال امل  العالمة لالبيئية اليت حتملها  سؤول اذلي يعمتد ميكن أ ن توجه للجمهور املس هتكل ملنتجات املؤسسات املس تدامة ا 

البييئ، والتصال ، ال عالم التسويق البييئ البييئ،كتقرير التمنية املس تدامة، تقرير املسؤولية الاجيعاعية والبيئة، ال عالن عىل عدة أ دوات ووسائل "

 000000" البييئ

  Greenwachingضليل والغس يل ال خرض فالعالمة البيئية حمرك لس ياسات التصال املسؤول اذلي يعكس الشفافية ويبتعد عن الت      

 0وهبذا ال سلوب جيذب أ عداد كبرية من املس هتلكني ويزرع فاهم الوعي البييئ والاس هتالك املس تدام الصديق للبيئة وحلقوق ال جيال القادمة 

حيث اعمتدان  عام،ية بشلك للعالمة البيئ  يميويف العامل، وتق أ ما املبحث ال خري فقد لمل نظرة خمترصة عىل أ مه العالمات البيئية يف الوطن العريب 

 بأ ورواب0عىل تقيمي منظمة التعاون والتمنية 
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 متهيـد:

يع مج  يعترب سلوك املس هتكل من أ مه اجملالت البحثية اليت لقيت اهيعاما واسعا خالل القرن العرشين، وذكل نظرا للتطورات اليت حدثت يف

ا هيمت جمالت حياة ال نسان، واليت أ دت بدورها ا ىل ا حداث تغريات واحضة وملموسة عىل سلوكياته وترصفاته خاصة الرشائية والاس هتالكية مهنا، ذل

ذ تعترب هذه ادلراسات حمددة اسة اكفة أ وجه اليشاط الاس هتاليكاملسوقون بدر  املفهوم احلديث ل الاسرتاتيجيات التسويقية يف ظ أ ساس ية ملعامل، ا 

 للتسويق0

اليومية  ةمتاش يا مع حاجات ورغبات املس هتلكني املتنامية واملتعلقة ابلجتاهات حنو حتقيق التمنية املس تدامة يف لك أ بعاد الاس هتالك وح  احليا

تباع أ مناط تسويقية مسؤوةل ومس تدامة لتحقيق ال ش باع املطلوب والرضا له هتلكني من هجة، وحتقيق ؤلء املس للمس هتلكني، وجب عىل املؤسسات ا 

وامل تسعى املؤسسات ا ىل دراسة السلوك الاس هتاليك املسؤول وحتديد الع لس ياقاملواطنة التسويقية يف اجملمتع عامة من هجة أ خر ، ويف هذا ا

 واملؤثرات املتعلقة به0

د من نصيبه من ادلراسة ال اكدميية  من طرف العديمن خالل هذا الفصل ستناول لك من السلوك الرشايئ للمس هتكل التقليدي واذلي انل 

 الباحثني اخملتصني يف جمالت التسويق، والسلوك الرشايئ  للمس هتكل املسؤول اذلي يؤمن مببادئ التمنية املس تدامة ويسعى ا ىل جتس يدها ،

ا يتالءم ومتطلبات ة للبحث يف جمالت الاس هتالك مبوابلتحديد يف قراراته الرشائية ومد  تأ ثريها عىل البيئة ، هذا الفصل يوحض النقةل اجلديد

الطبيعية  دوأ برز القضااي العاملية املمتثةل يف رهاانت الاس هتالك املس تدام، اذلي يعترب حمرك للتمنية املس تدامة اليت تستند ا ىل اس تدامة املوار  16القرن 

زاةل تفامق املشالك البيئية اكلحتباس احلراري، تناقص التنوع الب واحلفاظ علاها، وعىل توازن النظام البييئ اذلي أ صبح حمل هتديد مع  يولويج،ا 

نتاج، والاس هتالك 0  الغاابت، وتغري املناخ  الناجتة عن سوء التقدير الاقتصادي لعمليات التصنيع، ال 

نت   وصا جمال الاس هتالك ، خصكرث عقالنيةاج والاس هتالك بطرق أ  وهو ما يتطلب رؤية اقتصادية جديدة خرضاء حتقق التوازن بني التصنيع ال 

اليت تدمر قاعدة املوارد الطبيعية، وهنا ما س نحاول معاجلته يف هذا الفصل من خالل لوكيات الاس هتالكية الغري رش يدة اذلي اختل بسب الس

ال خرض واملقارابت املفرسة ه س هتكل وسلوك امل  ، وخمتلف النظرايت واملقارابت املفرسة ه،املس هتكل بشلكه التقليدي ماهيته التطرق ا ىل سلوك

 لها0والعوامل املؤثرة فيه، وكذا معلية جتزئة سوق املس هتكل ال خرض من طرف رجال التسويق ال سس اليت ختضع 
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 السلوك الرشايئ للمس هتكل التقليدي: املبحث ال ول:

لكون مبجموعهم أ مر همم يف حتديد الاسرتاتيجيات التسويقية، حيث ميثل املس هت متثل معرفة املس هتلكني ودراسة خصائصهم ابليس بة ل ية مؤسسة   

ش باعها، ذلا فدراسة سلوك املس هتكل تو  حضالسوق اذلي تعمل فيه املؤسسة، وأ ساس وجودها يرتبط مبد  ال س تجابة لرغباهتم وحاجاهتم وحماوةل ا 

ي املالمئ للك اتيجي لها،ومن هنا يتبلور التسويق العميل وابلتحديد املزجي التسويقمعامل التجزئة السوقية للمؤسسة والاس هتداف والمتوقع ال سرت 

قطاع سوق، وهذا الامر ليس سهال بل يراعى يف ذكل ادلقة واملوضوعية ل ن سلوك املس هتكل يتصف ابلصعوبة والتعقيد ، حيث مت تشباهه 

نطالقا من هذا املفتتح المتهيدي ننطلق يف د يدي من راسة هذا املبحث مكدخل للتعرف عىل أ ساس يات سلوك املس هتكل التقل ابلصندوق ال سود،ا 

 مفاهمي ، وعوامل مؤثرة ومناذج مفرسة ،0000حيث يعترب سلوك املس هتكل جحر الزاوية ونقطة ال نطالق ل ي س ياسة تسويقية انحجة 0

 سلوك املس هتكل املفاهمي وال مهية:املطلب ال ول: 

ذا ما حول اخلالف نقاط وتمتثل الباحثني، بني معيقا الفاوخ جدل السلوك مفهوم يثري نسان، خارجيا نشاطا اكن السلوك ا   أ يضا يشمل أ نه أ م لال 

نسان،كام العقلية وال نشطة اجلسمية ال نشطة  بل ه حمضا خالفا ليس اخلالف هذا أ ن حيث ، نطاقه حول أ يضا يرتكز اخلالف أ ن واذلهنية لال 

 ا ىل الهناية يف هيدفون خارجية ملؤثرات وأ نه اس تجابة حمض، خاريج نشاط هو السلوك بأ ن القائلني أ ن حيث املتشعبة،و  املتعددة العلمية أ بعاده

ماكنية  لرتباطه التعديل هذا حمدودية ا ىل للسلوك اخملتلفة ابلطبيعة القائلون يسعى بيامن البيئة اخلارجية، عىل التأ ثري خالل من السلوك هذا تعديل ا 

 10للتعديل بقابليته يمتزي ال نساين السلوك فا ن ذكل ومع علاها، للفرد س يطرة ل خليةمبؤثرات دا

 املس هتكل،سلوك املس هتكل(:السلوك ،  املفاهمي  )الفرع ال ول: 

   :للسلوك العام املفهوم-6

 البيئة متطلبات مع التكيف أ جل من ال فراد هبا ويقوم يأ تاها اليت املبارشة وغري املبارشة والترصفات ال فعال مجيع هبأ ن :عام بوجه السلوك يعرف

 2.هبم احمليطة واحلياة

 .البييئ توازنه حتقيق ا ىل خاللها من يسعى الفرد، واليت يواهجها اليت واخلارجية ادلاخلية للمؤثرات حركية أ و لفظية اس تجابة لك :بأ نه يعرف كام   

لسلوك هو الترصف ال ادلاخلية املفرسة للسلوك واملؤثرات اخلارجية البيئية احمليطة ابلفرد ، فيعترب هذا التعريف شامل نوعا ما ، ل نه دمج بني العوام

أ خذ ياذلي يربزه خشص ما نتيجة دافع داخيل  حتركه  منهبات داخلية  أ و خارجية  حول أ ش ياء  ومواقف تش بع  حاجاته ورغباته  وحتقق أ هدافه0  و 

 : ملموس مثل تناول الطعام ظاهر كسلو  التفكري،مثل  غري ملموس: سلوك مضين السلوك شلكني هام:

ش باع احلاجات ا   عىل الطعام هبدفاحلصول  من أ جل، باكء الطفل ال نسان مثل مع ولدة" ييشأ  :غريزيسلوك فطري  :وهاموأ نواع السلوك نوعان 

الرايضة  لتدخني وممارسةال مراحل حياته اخملتلفة مثل يعيش فاها، وخال البيئة اليتحالل تفاعهل مع  الفرد منيتعلمه  مكتسب: وسلوك"، الفطرية

 30احلاجات املكتس بة ل ش باع

 "0 4يعرف املس هتكل عىل أ نه: "الشخص اذلي يشرتي ويس هتكل واحد أ و عدة سلع من عند املنتج أ و املوزع املس هتكل:مفهوم -1

 أ و لالس تعامل سواء نوعيهتا يف ختتلف واخلدمات والسلع هجا،حيتا سلعة أ و خدمة عىل احلصول ا ىل يبادر من لك بأ نه املس هتكل البعض عرف

 الوس يط0 أ و الهنايئ الاس هتالك

 5املس هتلكني من خمتلفني نوعني ا ىل يشري املس هتكل مفصطلح

 0ال فراد 

 الصناعيني املس هتلكون أ و املنظامت "، ... احلكومة املؤسسات، " اجملموعات 

 

 : مهنا خمتلفة بطريقة و خشصية بصفة املس هتكل تعريف ميكن:  ال فراد -أ  

                                                           
 04، ص7000،  0، دار املناهج ، عمان ، ط ستهلكسلوك املحممود جاسم الصميدعي ، وردينة  عثمان  يوسف :  -1 

  2- حممو د صاحل املؤذن : سلوك املستهلك ، دار الثقافة ، األردن ، ط0 ، 0552 ، ص002.
  3-كاسر نصر املنصور:سلوك املستهلك –مدخل لإلعالن-،دار احلامد،ط0،7004،عمان،ص ص94،95.

  070،070ص ص  7000، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، قرن احلادي والعشرينإسرتاتيجيات التسويق يف الأمنی عبد العزيز حسن، -0
5 -P. paul van vracem - Matine Janssens_umflat-, comportement du consommateur -facteur  

d'influence Externe-, edition Deboeck-wesmael,1994,p13 
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 للمرأ ة" ابليس بة الوجه صابون الشخيص "،كرشاء لالس تعامل واخلدمات السلع برشاء يقوم اذلي الشخص هو الفردي املس هتكل" :ال ول التعريف

 كهدية لتقدميها أ و  (للطفل مالبس ، رشاء  )العائةل من فرد طرف من لتس هتكل أ و  (عائةل للك الشوكولطة ورشاء  )العائيل لالس هتالك أ و (

 0 "1لصديق

دخالها أ و تصنيعها يعيد ل أ ي لها، الشخيص الاس تخدام بغر  السلع يشرتي أ و يقتين من هو الهنايئ املس هتكل " :الثاين التعريف  اس تخدام يف ا 

 2لها "0 الشخيص الاس تخدام غري أ خر

 أ جزاء  أ و أ خر ، منطقة يف تصنيعها مت اليت الصناعية ال جزاء أ حد أ و السلعة اس تخدام يعيد من فهو":الصناعيني املس هتلكون أ و املنظامت -ب

 0"3الرحب حيقق و بيعه يمت أ خر منتوج عىل للحصول أ خر 

 أ و دييية منظمة أ و حكومية، أ و منظمة للرحب هتدف ل أ و للرحب هتدف سواءا اكنت منظمة أ ي عن عبارة املشرتية الوحدة تكون احلاةل هذه يف  

 قرار اختاذ معلية من لك يف معني دور مهنم واحد للك يكون حبيث ال فراد عدد من طرف من املنظامت هذه يف الرشاء قرار اختاذ ويمتميية، تعل 

نتاج تشغيلها هبدف معدات و سلع رشاء يف للمنظامت ابليس بة للرشاء ال سا ي ادلافع يمتثل و الرشاء نفسها، معلية و رشاء  تقدمي أ و سلع ل 

  :املشرتين من أ نواع ثالثة بني احلاةل هذه يف المتيزي ميكننا و 4أ خر  اتخدم

 نتاج هو الرئييس وهدفه :الصناعي املشرتي  0الرحب حتقيق بغر  بيعها و جديدة وخدمات سلع ا 

 عادة بغر  يشرتي اذلي هو :الوس يط املشرتي  الرحب0 حتقيق مع البيع ا 

 منا الرحب، بغر  تشرتي ل اليت ساتاملؤس  يف أ ساسا وتمتثل :احلكومية املؤسسات  .املنفعة حتقيق بغر  وا 

 .5هام املس هتلكني من خمتلفني نوعني لوصف "مس هتكل "لكمة تس تخدم اكس تيتاج عام معليا

 الفرد املس هتكل: Ultimate Consumer وجتدراخلاص،  لس تخدامه اخلدمة أ و السلعة عن ابلبحث يقوم اذلي الفرد ذكل هو ال خري 

 60احلدية املنفعة حتقيق ا ىل هيدف رش يد أ ن سلوكه ا ىل ال شارة

 الصناعي ملس هتكلا: Industriel consumer العملية يف واملعدات لس تخداهما املواد عن ابلبحث تقوم اليت املؤسسات اكفة يف يمتثل 

نتاجية يرادات حتقيق ا ىل هيدف قتصاديا سلوك بأ نه يتصفسلوكه  فا ن ال خري، املس هتكل غرار ل هدافها،وعىل الوصول أ جل من ال   70احلدية  ال 

ذلي هو  نتيجة ا بسلوك املس هتكلالقول أ ن املس هتكل هو الكيان املادي اذلي يقوم بفعل الاس هتالك، هذا ال خري اذلي يسمى  ومنه نس تطيع

 لتفاعل العوامل املرتبطة بشخصية هذا املس هتكل وترصفاته، وطبيعهتا0

 اسا يف النقاط التالية:السلوك أ س هذا وتمتثل مبادئ

 0لك سلوك لبد أ ن يكون وراءه دافع 

 0ليه، واذلي حيدد هذا الغر  هو حاجات الفرد ورغباته جسدية اكنت أ و نفس ية  السلوك ال نساين سلوك هادف، فللك سلوك غر  هيدف ا 

 0هو مرتبط بأ حداث سابقة أ و لحقة 

 0 يف كثري من ال حيان حيدده الالشعور 

 وممتمة لبعضها0 حلقات متاكمةل يوجد فاصل بني بدايته وهنايته فهو عبارة عن هو معل مس متر، ل 

  08"هو نتيجة لسبب ما، فهو ل حيدث بدون سبب، وهذا السبب قد يكون، ظاهر ومعروف أ و غري ظاهر ول معروف 

لاها من  املس هتكل:سلوك - 3 ف من خاللها كل يعرب عن الطريقة اليت يترص فسلوك املس هت خالل ما س بق،ابل ضافة ا ىل لك النقاط اليت أ رشان ا 

 ذلكل:ما ييل تفصيل  وال فاكر، ويفالفرد يف حبثه عن تبادل السلع واخلدمات 

                                                           
  15ص ،  2003اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،0ج ،-البيئية أثريالت عوامل-لكهاملست سلوك عيسى، بن عنايب-1
 09، ص 7004،  اإلسكندرية اجلامعة، الدار ،لكھاملست سلوك يف قراءات : عمر علي أمين -2
 04 نفس املرجع ، ص ، عمر علي أمين -3
  16ص نفس املرجع، عيسى: بن عنايب-4
  .6ص ،  1995األردن، عمان، والتوزيع، للنشر املستقبل دار ،0ط " -وكيسل مدخل -املستهلك سلوك "عبيدات، حممد-5
 . 96املنصور:مرجع سبق ذكره، ص نصر كاسر-6
  97ص سابق، مرجع املنصور: نصر كاسر  -7
 2، ص 7000دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن  التسويق )مدخل اسرتاتيجي(،امحد شاكر العسكري ،-8
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 أ و الاس تخدام، أ و الرشاء، أ و ،البحث عند الفرد يتخذها أ و ميارسها اليت القرارات أ و ال نشطة أ نه مجموعة عىل :«املس هتكل سلوك يعرف

 1».السلع اس تخدام أ و رشاء عن البحث يف املس هتكل يربزه اذلي الترصف ذكل وهو ورغباته، حاجاته تش بع اليت اتواخلدم للسلع التقيمي

 الرشائية ال ماكانت حاجاهتا وحسب أ و حاجاته أ و رغباهتا أ و رغباته ستش بع أ هنا يتوقع اليت اخلربات أ و ال فاكر أ و بأ نه واخلدمات« :أ يضا يعرف كام

 2».املتاحة

 " مجموعة ال نشطة والترصفات اليت يقدم علاها املس هتكل أ ثناء حبهثم عن السلع واخلدمات اليت حيتاجون هو:افة ا ىل أ ن سلوك املس هتكل ابل ض  

ش باع حاجاهتم لها ورغباهتم  لاها هبدف ا  ذكل من معليات اختاذ  وما يصاحب مهنا،وأ ثناء تقيميهم لها واحلصول علاها واس تعاملها والتخلص  فاها،ا 

 3القرارات " 0

 4"أ ن هناكل أ بعاد حتدد سلوك املس هتكل ويه: ميكننا القولمن خالل هذه التعاريف 

ماكنيةهو سلوك رسيع التغيري وغري مس تقر، ممــا  ديناميكية سلوك املس هتكل:-6     ل يف حال جيعل ا  ت وسلع معنية، تعممي دراسة السلوك صعبة، ا 

 تيجية التسويقية يف لك احلالت وعىل لك املنتجات0وابلتايل ل ميكن تطبيق نفس ال سرتا

ئية اخلارجية، ومن والسلوكية للمس هتكل وال حداث البي  ال دراكيــــة والشعوريةحبيث هناك تفامه مس متر بني النوايح  :السلوكالتفاعل يف هذا -1    

 اجل فهم املس هتكل جيب التعرف عىل ثالث عنارص أ ساس ية يه: 

 

 

 

 

 

 

أ مهية وأ هداف دراسة سلوك املس هتكل  الفرع الثاين:            

 من التبادلية بدءا العملية أ طراف اكفة وتفيد تشمل أ هنا حيث كبرية، أ مهية املس هتكل سلوك دراسة تكتيس أ مهية دراسة سلوك املس هتكل :أ ول:  

 املثال سبيل نفسها، عىل احلكومات ا ىل ح  ية والتجاريةالصناع  املرشوعات و املؤسسات ا ىل الاس هتالك"، "كوحدة ال رسة ا ىل الفرد املس هتكل

 للمنتجات املطروحة ال مثل الاختيار يف تساعدمه اليت املعلومات اكفة ا ىل التعر  أ و التعرف ال رس يف و ال فراد املس هتكل سلوك دراسات تفيد

ماكانهتم وفق  حسب رغباهتم و حاجاهتم حتديد يف تفيدمه ية والاس هتالكيةالسلوك  ادلراسات نتاجئ أ ن ذكل ا ىل أ ذواقهم، ويضاف و الرشائية ا 

 "اخل...اجملمتع عادات و "ال رسة احمليطة البيئية املالية ، والظروف مواردمه حتددها اليت ال ولوايت

 الرشايئ القرار عىل ؤثرونامل يمتكن قد ال رسة، حيث مس تو  عىل املس هتكل سلوك دلراسات الكبرية والفائدة ال مهية تربز ال خر اجلانب من    

جراء من ش باع أ قىص حتقق اليت املنتجات من املاركة أ و املتاحة البدائل الضعف خملتلف أ و القوة، لنقاط الالزمة التحليالت اكفة ا   لل رسة، ممكن ا 

 املس تخدم"0 أ و "املس هتكل دل  مرغوبية ال كرث التسويق وأ ماكن لل رسة ال فضل التسويق مواعيد حتديد يف املس هتكل سلوك تفيد دراسات كام

داراهتا تبين يف كبرية أ مهية فلها التجارية،و  الصناعية املؤسسات أ ما    نتاجه"كام جيب ما ختطيط عند سلوك املس هتكل دراسات لنتاجئ ا  نوعا"،  و ا 

ماكانهتم وفق املس هتلكني احلاليني رغبات و حاجات يش بع و يريض مبا و  السلوكية ادلراسات مفهوم تبين نأ   ذكل، ا ىل يضاف .أ ذواقهم و ا 

 اكفة املس هتكل دراسات سلوك تفيد كام التسويقي، املزجي عنارص حتديد يف يساعدها اخلاصة أ و العامة املؤسسات تكل من قبل والاس هتالكية

نتاجية العملية أ طراف نفاق أ ولوايت و ،انحية من واملسوقني املرحبة، للمنتجني الاستامثر أ ولوايت حتديد يف والتسويقية-6 ال   املواد توزيع و ال 

نتاجية تكل دل  املتاحة املالية  العمل والتوسعات اس مترارية من متكهنا اليت الاكفية ال رابح لها يضمن مبا أ خر ، انحية من والتسويقية املرشوعات ال 

 50اخملتلفة  البيئية املتغريات ظل يف املطلوبة

                                                           
 00، ص 7004،  0، دار الفجر، اإلسكندرية ، ط التسويق اإلبتكارياجمليد :  طلعت اسعد عبد -1
 00، ص 7000، 0، مدخل إسرتاتيجي ، دار  وائل ، عمان ، ط سلوك املستهلكحممد إبراهيم عبيدات :   -2
 .77، ص 0007، اإلدارة العامة للطباعة والنشر، اململكة العربية السعودية، سلوك املستهلكامحد علي سليمان،  -3
 .00ص   0544مكتبة عنی مشس ، القاهرة ،  7( ، طبعة سلوك املستهلك )املفاهيم واإلسرتاتيجياتعائشة مصطفي امليناوي ، -4
  17.18ص ص . مرجع سبق ذكره، عبيدات: میھإبرا حممد-5

 ماذا يفكر املس هتكل ) عنرص ال دراك والتفكري( ؟-أ  

 مباذا يشعر املس هتكل )عنرص التأ ثري والشعور( ؟  -ب 

 ماذا يفعل املس هتكل )عنرص السلوك(؟  -ج
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املواضيع اليت تدرس من مضن التسويق يف املؤسسة، وتكتيس أ مهية اكرب من خشص ل خر خصوصا دل  تعترب دراسة سلوك املس هتكل من أ مه    

 رجال التسويق ابملؤسسات، حيث أ ن هناكل عدد لمنهتيي من ال شخاص هتمهم دراسات سلوك املس هتكل وجتلب هلم الفائدة0

 دين:املس تفيوميكننا تقس مي أ مهية دراسة سلوك املس هتكل ا ىل مجموعات حبسب 

 أ مهية دراسة سلوك املس هتكل لرجال ال عامل واملؤسسات :  )أ     

 يس تفيد رجال ال عامل وال دارة من دراسة سلوك املس هتكل يف نوايح عديدة نذكر مهنا ما ييل:

ا قد جتد فرصا تسويقية جذابة هاكتشاف الفرص التسويقية املواتية، فعند دراس هتا لل سواق اليت تتواجد فاها ومقاررهتا ابل سواق اليت مل تقتحم  -6 

 من املمكن لها أ ن تس تغلها0

 جتزئة السوق وتقيميه واختيار القطاعات املرحبة هبدف اس هتدافها0 -1 

الاس تجابة الرسيعة للتغريات يف حاجات وخصائص املس هتلكني :تساعد دراسة سلوك املس هتكل يف تفهم حاجاته ورغباته وخصائصه، مما ميكن  -3 

عداد وتطوير ال سرتاتيجية التسويقية املالمئة وتعديلها مبا يتناسب مع التغريات يف حاجات املس هتلكني ، ويش متل ذكل اليشاطات  املؤسسة من ا 

 ال تية :

 تطوير املنتجات اجلديدة اليت تش بع احلاجات والرغبات املتغرية والناش ئة لل فراد 0 -

عداد الرسائل ال عالنية والرتوجيية اليت تتناسب مع -  قمي املس هتلكني وأ ساليب معيش هتم 0 ا 

 حتديد قنوات التوزيع املناس بة ل يصال منتجات املؤسسة ا ىل السوق املس هتدفة يف الزمان واملاكن املناس بني0 -

 تسعري املنتجات مبا يتناسب مع تصور املس هتكل جلودة املنتج وما يمتزي به من خصائص عن بقية املنتجات 0 -

 ليت تقدهما املؤسسة لعمالهئا0تطوير وحتسني اخلدمات ا -2

ىل      ابل ضافة ا ىل السلعة فان املؤسسة قد تقوم بتقدمي خدمات مثل: الصيانة وخدمات ما بعد البيع ،كام أ ن هناكل مؤسسات أ خر  تسعى ا 

ا الهدف زادت اجلهود يق هذتقدمي اخلدمات فقط) مؤسسات خدمية ( ، ولكها تسعى ل رضاء املس هتكل اذلي اخذ يزيد تطلبا يوما بعد يوم، ولتحق 

 املبذوةل يف جمال حبوث املس هتكل بغر  احلصول عىل أ كرب عدد من املس هتلكني ، بل وأ كرث من ذكل  من خالل احلفاظ علاهم )الولء (0

 التأ ثري يف الاجتاهات النفس ية للمس هتلكني : -1

 أ ثري فاها 0اه منتجاهتا بصورة  منتظمة لتمتكن من تفهمها ومن مث التمن الرضوري عىل املؤسسة دراسة امليول النفس ية للمس هتلكني جتاهها وجت

 تصممي املوقع التنافيس املناسب ملنتجات املؤسسة 0 -1

ذا اكتشفت املؤسسة أ ن صورة أ حد منتجاهتا بدأ ت تيىس أ و تفقد تأ ثريها، فانه من الواجب علاها حتسيهنا وحماوةل احملافظة عىل موقعها اب   ملقارنة ا 

عالنية اكنت أ و مع ا عادةملنافسني، وذكل ابس تخدام الوسائل املناس بة )ا  ذكل عن طريق منح املنتج موقعه التنافيس وصورته املالمئة و  تروجيية(، ل 

 املس هتكل0دراسة 

، حبيث يؤثر أ حد تفهم دور أ عضاء ال رسة يف القرار الرشايئ، حيث تساعد دراسة سلوك املس هتكل عىل تفهم دور ال رسة يف القرار الرشايئ -2

أ فرادها أ و لك أ فرادها عىل بعضهم البعض عن  ال خر عند اختاذ القرار الرشايئ، وبذكل يس تطيع مدير التسويق  ختصيص للك عضو من أ عضاء 

 ال رسة رساةل خاصة به،"التجزئة"0

عوهنم يف كثري من ثرون عىل ابيق املس هتلكني ويدفتفهم أ ثر العالقات الشخصية عىل القرار الرشايئ: هناكل نوعني من املس هتلكني اذلين يؤ  -8

ط خب ال حيان ا ىل اقتناء السلع واخلدمات ، ميكن أ ن نسماهم قادة الرأ ي الاس هتاليك ومه أ ولئك املس هتلكون اذلين دلهيم معرفة ابملنتجات، أ و

لاهم املس هتلكون لستشارهتم وطلب النصح مهنم، أ ما بتاكرين ومه أ ول من الا النوع الثاين فهيي فئة املس هتلكيـن، املنتجات املشاهبة وعادة ما يلجا ا 

، يشرتي اخملرتعات واملنتجات اجلديدة اليت يمت طرهحا يف السوق، فاملؤسسة ميكن لها أ ن تتعرف عىل هاتني الفئتني من خالل دراسة املس هتكل

عالنية خاصة، وابلتايل التأ ثري عىل ابيق امل   س هتلكني0 ومن مث التأ ثري علاهم برسائل ا 

هناكل  عدة عوامل اجيعاعية تؤثر يف القرار الرشايئ كشفت علاها دراسة سلوك  التعرف عىل العوامل الاجيعاعية املؤثرة يف القرار الرشايئ: -2

لاها )داخل معهل وخارجه( ، ابل ضافة ا ىل تأ ثره ببع الشخصيات العامة،  ضاملس هتكل،  مثل طبقة املس هتكل الاجيعاعية، رأ ي امجلاعات اليت ييمتي ا 

 املؤسسة 0 اسرتاتيجيةويعترب التعرف عىل هذه املؤثرات شديد ال مهية يف حتديد 
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يف  ةمراعاة العادات والتقاليد السائدة يف اجملمتع :تساعد دراسة سلوك املس هتكل يف التعرف عىل القمي اجلوهرية والعادات والتقاليد السائد  -62 

 10 اتيجية املالمئة للك جممتع مبا يتالءم معهاجملمتع، ومن مث معرفة ال سرت 

 

 أ مهية دراسة سلوك املس هتكل للمس هتلكني عامة :  )ب 

 ليه؟ع يساعد هذا النوع من ادلراسة املس هتلكني عىل معرفة دوافعهم الرشائية، فبال ضافة ا ىل معرفة ما يريدون احلصول عليه وكيف حيصلون 

 ثرات اليت جتعلهم خيتارون سلعة دون ال خر  وعالمة دون ال خر 0وأ ين؟، ابل ضافة ا ىل معرفة مجةل املؤ 

 :ييل كام املس هتكل سلوك دراسة يف مهنا الاس تفادة ميكن اليت النوايح أ مه البعض يلخص

 ،التسويقية انشاطاهت عىل وتؤثر ،امليشأ ة هتم والعوامل اليت املتغريات عن دقة أ كرث وافرتاضات توقعات وضع يف املس هتكل سلوك دراسة 0تسهم6

 تسويقية مالمئة0 فرصا متثل اليت ال ماكن حتديد يف تسهم كام

 للميشأ ة التسويقي اليشاط كفاءة رفع مس تو  من ميكن مبا متجانسة، رشاحئ ا ىل املس هتلكني تقس مي خالل من املناس بة السوق رشحية اختيار2 .

 .معالهئا خصائص مع يتالءم مبا

ماكنية3 .  .والرئيس يةاحلامكة  ال سواق جحم وحتديد وخدماهتا، منتجاهتا يف تتعامل اليت ال سواق جحم حتديد ا 

 .السوقية احلصة وحتديد اليشاط حبجم والتيبؤ السوق اجتاهات حتديد4 .

 يشرتون؟0 وماذا وأ ين وملاذا وكيف الرشائية، ودوافعهم مهنم لك وطبيعة العمالء أ نواع حتديد5 .

عداد الرسائل اختيار ذكل يف مبا املمكنة، جيالرتو طرق حتديد يف املسامهة6 .  .ال عالنية والرتوجيية امحلالت وا 

 املش بعة، وحتديد غري العمالء دلراسة حاجات نتيجة التسويق، رجال أ مام جديدة جمالت فتح ا ىل الطريق املس هتكل سلوك دراسات متثل7 .

 .العمالء ومنافع احتياجات مع يتناسب، اخلدمة/ املنتج تصممي أ ن من التأ كد ا ىل لميشأ ت ال عام تسعى كام اجلديدة، املنتجات بتقدمي اخلاصة الفرص

 .نفس ية أ اثر ترتكه من أ ن ميكن وما املنتجات أ داء قياس عليه يبىن اذلي ال ساس املس هتلكني سلوك دراسات تعترب8 .

البيع  منافذ أ داء وحتسني معها، التعامل تفاعلها وطريقة أ سلوبو  متغرياته ، وفهم السوق يف بكفاءة التغلغل من املس هتكل سلوك دراسات متكن9 .

 .البيع والتحصيل معلية تتحدد وعلاها ابملس هتكل يف التصال ال خرية احللقة ابعتبارها

 تقيمي يف للمس هتلكني ادلميغرايف التوزيع هذا ويفيد اجلديدة، البيع وأ ساليب وسائل واختيار البدائل وتقيمي البيعية الس ياسات رمس يف املسامهة10 .

 البيعية0 واحلصص املناطق وحتديد

 يؤثر حيث ، وميوه املس هتكل حركة يف اخلارجية ودورها البيئة عوامل اكفة دراسة ميكن احمليطة حيث ابلبيئة املس هتكل سلوك دراسة تعىن 

مس تو   عىل ا عاليم س يا ي توتر من أ اثرته وما اجلزائر مرص مثال، مباراة واخلدمات بعض املنتجات جتاه املس هتلكني ميول عىل الس يا ي الواقع

 واملقاطعة الوطنية بدافع وجنمة يتحولون ا ىل موبيليس الزابئن من كثري ، جعل امليشأ   مرصي لكونه سلبا جازي املتعامل عىل انعكست البدلين،

 املعارصة ال سواق أ ن حيث سلوك املس هتكل، دراسة متحت اليت ال س باب أ مه من تأ  ي والتفضيالت ال ذواق يف التغري أ ن البعض وير  ملرص،

عىل  املس هتلكني اذلي ساعد  ال عالم وسائل تقدم مع ادلول خمتلف بني الثقايف الانفتاح والتفضيالت، نتيجة ال ذواق يف املس متر ابلتغري تتسم

 20ال خر  ادلول يف الاس هتالكية ال مناط عىل التعرف

 :س هتكلامل  سلوك دراسة أ هداف اثنيا:

ن   3:ييل تمتثل هذه ال هداف فامي اخملتصني يف التسويق الباحثنيو  التسويق رجال لك من هبا عدة أ هداف خاصة هيمت املس هتكل سلوك دلراسة ا 

 :التالية املعتادة عىل ال س ئةل ال جابة معرفة عىل وتساعده رشائية، قرارات من يوميا يتخذه ما فهم من املس هتكل متكن* 

 رغباته0و  حاجاته تش بع أ ن ميكن اليت املنتوجات من اخملتلفة ال نواع عىل التعرف أ ي رتي؟يش ماذا -أ  

 املنتج0 هذا رشاء عىل اليت حتثه املؤثرات أ و الرشاء عىل يقدم املس هتكل أ جلها من اليت ال هداف عىل التعرف أ ي يشرتي؟ ملاذا -ب

 .الرشاء معلية علاها ويتنط اليت وال نشطة العمليات عىل يتعرف أ ي يشرتي؟ كيف -ج

 سلوك حيدد حيث املس هتلكني، ترصفات تؤثر عىل اليت اخلارجية املؤثرات أ و والعوامل الشخصية، املؤثرات أ و العوامل فهم من الباحث متكن*

 .عامة بصفة ال نساين السلوك من جزء هو اذلي املس هتكل

                                                           

 .79،72، ص ص 7000السعودية، ، اإلدارة العامة للطباعة والنشر، اململكة العربية : سلوك املستهلكامحد علي سليمان -1 

  .70.70، ص ص 7004،دار الفجر ، اإلسكندرية ،  التسويق اإلبتكاري: طلعت اسعد عبد اجمليد -2 
  21-23ص ذكره، سبق عيسى: مرجع بن عنايب  .-3 
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معهم،  ابلتأ قمل ه تسمح اليت الكيفية عن ، والبحثاملرتقبنيو  احلاليني شرتينامل  سلوك معرفة من التسويق رجال املس هتكل سلوك دراسة ومتكن*

 وضع وابلتايل الالزمة، التسويقية ابلبحوث ذكل يف املؤسسة وتس تعني املؤسسة، تيعاىش وأ هداف بطريقة الترصف عىل ومحلهم علاهم أ والتأ ثري

 .الرشايئ سلوكهو  املس هتكل عىل للتأ ثري املناس بة الاسرتاتيجيات التسويقية

 داخل سواء املنتج وتوزيع رشاهئا، مت اليت املنتجات واس هتالك الرشاء، تكرار الرشاء، ماكن عىل التعرف من املس هتكل سلوك دراسة متكن كام  

 2مهنا0 نذكر أ س باب لعدة معقدة املس هتكل سلوك فهم معلية تبقى و1الاس هتالك  ونوع الاس هتالك، فرص أ يضا البالد، خارج أ و

 .الظاهرة لنفس خمتلفة تفسريات ا ىل يؤدي قد مما املتداخةل املؤثرات أ و العوامل من ابلعديد يتأ ثر الرشايئ السلوك ا ن :الظاهرة تعقد  -

 .التخمنيو  الارجتال عن بعيدا علمي أ ساس عىل املس هتكل سلوك تفسري حاولت اليت النظرايت اختالف -

 يبدأ   مل بيامن امخلس يييات، أ واخر ا ىل الهنايئ املس هتكل بسلوك الاهيعام بداية ترجع مفثال نسبيا ثةاحلدي  العلوم من املس هتكل سلوك عمل يعترب -

ل التنظميي"أ و املس هتكل سلوك يف التفكري  ال ن حلد علاها املتحصل املعرفة أ ن يقول البعض جيعل ما وهذا الس تينات، منتصف يف الصناعي"، ا 

 أ ن يعتقدون عمل لك مؤيدي أ ن من الرمغ عىلاحلالت،  لك يف علاها الاعيعاد ميكن هنائية قواعد وضع أ و تعماميت لعمل اكفية غري قد تكون

 السلوك0 هذا لتفسري الصحيح ال ساس تقدم نظرايهتم

 املس هتكل:لسلوك  والنظرايت املفرسةاملقارابت  املطلب الثاين:

 ويه موخضة اكلتايل: فرسةتوجد مقاربتني دلراسة سلوك املس هتكل ومجموعة من النطرايت امل 

 املس هتكل:املقارابت التطرية دلراسة سلوك الفرع ال ول: 

 أ مهيته وأ هدافه هام: أ ساس يتني حتددان خالل مقاربتني املس هتكل منسلوك  دراسةميكن 

 : املقارابت املفرسة لسلوك املس هتكل(16شلك بياين رمق )

 

    

 عالقة تاكملية                                                                  

 

عداد الباحثة  املصدر: من ا 

  كيفية0واليت تقوم عىل التعريف بفعل الاس هتالك يف حد ذاته سواء اكن بطريقة مكية أ و  الوصفية:* املقاربة 

 د ذاته0عىل دراسة أ س باب الفعل الاس هتاليك، ول ترتكز عىل دراسة الفعل يف ح تقومالتحليلية: * املقاربة 

هتية يف احلاةل الوصفية، بيامن اليت هتمت ابجلانب النظري، فعدد احللول والتفسريات من ملقارنة مع املقاربة التحليلية تعترب املقاربة الوصفية أ كرث واقعية اب 

 30تعترب ل منهتية يف املقاربة الثانية،وتعترب هاتني املقاربتان خمتلفتان ومتاكملتان يف نفس الوقت

تقوم املقاربة الوصفية أ ساسا عىل دراسة عدد من الوقائع وال حداث اليت تيتج عن سلوك (:l’approche descriptiveاملقاربة الوصفية: ) )6    

الاس هتالك اللكي أ و اجلزيئ، فباليس بة ملؤسسة ما، قاعدة املعلومات مجموعة ومعروفة عن طريق مؤرشات متبعة ) اكلمكية ابلوحدات أ و 

اخل(، أ و ح  عن طريق وحدة الزمن …اخل(، وعن طريق مس تو  الاندماج ابليس بة للسلع )العائةل ، اجملموعة ، القطاع ، العالمة ، الرمز ابلقمية،0

 00(…اخل(،أ و عن طريق مس تو  الاندماج للمس هتلكني ) الشعب ، القطاع ، البيت أ و الفرد …)الس نة ، الشهر، ال س بوع ، 

بيامن املؤسسات  لوكياهتم،سفية اجلزئية، يه تكل اليت تعمتد علاها معاهد البحث وتقوم عىل اختيار عينة من املس هتلكني ودراسة كام أ ن املقاربة الوص     

يني دراس هتا لسلوك املس هتكل تعمتد عىل املقاربة الوصفية اللكية، حبيث تسمح هذه املقاربة مبعرفة مال واملالية( يفاحلكومية )كوزارة الاقتصاد 

 قصرية0وكيات يف فرتة السل

تقوم هذه املقاربة  أ ساسا عىل دراسة ادلوافع املؤثرة يف سلوك املس هتكل ، وميكننا بطريقة :) l’approche explicativesاملقاربة التفسريية ) )1   

نا بناء تفسري عىل شلك وميكن  عادية ترتيب عدة أ س باب ممكنة، وذكل عىل شلك فرضيات حدس ية، واليت يبقى علينا اختبارها للتأ كد من حصهتا،

                                                           
1 LASARY, Le Marketing (c'est facile),achevé d'imprimer sur les presses de l'imprimerie ES-SALEM.  
Cheraga ,2001, p112 

  23ص نفس املرجع، عيسى: بن عنايب -2 

Dunod, paris, 2003, p14  -Concept et Outils   -Denis. Darpy. Pierre volle, comportements du consommateur -3  

 املقاربة الوصفية*

   (l’approche descriptive) 

 

 *املقاربة التفسريية

 (l’approche explicative ) 
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 ةش بكة عنكبوت حول لك فعل اس هتاليك حبيث أ ن هذه املقاربة تبين عدة احيعالت حول لك فعل، وذكل من الناحية النظرية )اقتصادية، اجيعاعي

ذن للك فعل اس هتاليك عدد ل منهتيى من التف ، 0اخل (،ولك منظور ميتكل عدة مس توايت من العمق…نفس ية، ثقافية  الت، كام سريات والتحليا 

أ كرث  لـتأ ثري0 بصفةاميكن تقس مي لك من هذه التفسريات ا ىل مجموعات اكرب تربط بني لك مجموعة وأ خر  روابط قوية وعالقات تفاعلية وتبادلية 

 0ووضوحااختصار 

 النظرايت املفرسة لسلوك املس هتكلالفرع الثاين: 

 :الاقتصادية النظرية -أ

 أ صال النظرية لهذه اند  من أ ول ولعل ،املس هتكلسلوك  تفسري يف معمتدة احلارض يومنا ا ىل ولزالت ظهرت اليت تالنظراي أ وىل من تعترب    

 بعده وتقوم من ال مر هذا ليؤكد " Alfred Marshal " .مارشال أ يضا أ لفريد جاء "،وقد Adam Smithمسيث  أ دم الاقتصادي" العامل هو

 الرغبة درجة لقياس مكعيار النقود اعيعاد خالل من املنفعة تعظمي ا ىل سلوكه يف الفرد يسعى ،حيث " يتةامل  املنفعة"أ ساس عىل مارشال نظرية

 : التالية عىل الافرتاضات نظريته قامت وقد السلعة من املتحقق وال ش باع

 ش باع منفعة لتعظمي دامئا يسعى املس هتكل أ ن  معلومات دليه املس هتكل ود" أ ي أ نالنق" املوارد من دفعه ميكن ما أ قل خالل من حاجاته وا 

ش باع حاجته يرغب اليت واخلدمات السلع من املتاحة البدائل عن متاكمةل  عدة وهجت ومتعقل وقد رش يد دامئا الاس هتاليك سلوكه وأ ن مهنا، اب 

 :مهنا النظرية لهذه انتقادات

 املس هتكل عىل سلوك تؤثر أ ن شأ هنا من اليت الفزييولوجية " النفس ية" الس يكولوجية العنارص دراسة من ختلو أ هنا  

 الفرد دل  اخلدمة أ و السلعة من املتحقق ال ش باع قياس الصعب منويكون ورش يد  عقالين الرشاء معليات يف املس هتكل ترصف دامئا ليس 

 1ل خر0 من خشص ختتلف ل هنا

 ميع املشالكب هو عىل عمل اتم  الرش يد اذليأ و الرجل  دي،الاقتصامن أ مه مرتكزات النظرية الاقتصادية لسلوك املس هتكل هو مفهوم الرجل      

 املس هتكل يتبع هذا أ ن ويعىن بديل،تيتج عن اس تخدام لك  النتاجئ اليتكام يعرف  أ مامه،يعرف مجيع احللول البديةل املتاحة  0000 كاماليت تواهجه 

بني  اللها ابلختيار منخملشرتايته اليت يقوم من  وضع خطةا ىل حيث يعمتد بعد دراسة وحتليل  وسلوكه،مبدأ  الرشد الاقتصادي يف ترصفاته 

ش باع  غريها أ كرباليت حتقق ه دون  املنتجات اخملتلفة  0 2منفعة وا 

 ملطلق،ارجال التسويق الاعرتاف بتطبيق المنوذج بشلكه  كبري منمن أ مه الانتقادات اليت وهجت لهذا المنوذج الاقتصادي هو رفض عدد      

ل يتوفر يف احلياة  واذلي الرش يد املنطقيوتركزي المنوذج عىل التفكري  املس هتكل،تفسري سلوك  النفس ية والاجيعاعية يف امه للجوانبل هوذكل 

ل عية الاجيعاوحيث أ ن المنوذج الاقتصادي مل يأ خذ بعني الاعتبار النوايح النفس ية  حمدودة،املس هتلكني ويف مواقف رشائية  قليل منلعدد  العملية ا 

 30تؤثر يف قرارات املس هتكل الرشائية  اليت

 :النفس ية النظرايت-ب    

 ا ل املس هتكل، لسلوك النفس ية النوايح وابلقدر الاكيف الاعتبار يف تأ خذ ل أ هنا املس هتكل، سلوك لتفسري الاقتصادية النظرية دراسة من اتضح 

ضافيا بعدا تلقى وابلتايل للفرد، الاس هتاليك السلوك تفسري يف تساعد أ ن اقد مكهن الفرد سلوك بدراسة اهمت واذلي النفس عمل دراسات أ ن  ا 

 :التالية النفيس التحليل نظرايت عىل الاعيعاد أ يضا ميكن وذلكل ال نسان، ذات وهو املظمل، حمتوايت الصندوق لتفسري

 :لفرويد النفيس التحليل نظرية*

 للسلوك وتفسريها حتليلها يف النظرية هذه وأ ريكسون، تعمتد وفروم وهورين وأ دلر فرويد النفيس املالع وبتعديلها النظرية هذه تطوير يف سامه لقد   

 :أ مهها مبادئ عدة عىل ال نساين

 من ال وىل الفرتة يف أ ساسا يمتثل البيئة وأ ن تأ ثري ،الوراثية اخلصائص هبذه كبري حد ا ىل يتأ ثر سلوكه وأ ن اخلصائص من كبري عدد يرث ال نسان أ ن

نسان النفيس اجلهاز ويتكون ال نسان حياة  يه: أ ساس ية ثالثة عنارص من لال 

 ال ان                    اذلات                     اذلات العليا      

                                                           

 1-اثمر البكري: التسويق أسس ومفاهيم معاصرة، اليازوري ، عمان ،ط0 ، 7000، ص44.
  .792،ص7000،اإلمارات العربية ،0، دار الكتاب اجلامعي، ط إسرتاتيجيات التسويق وفن اإلعالنت مأمون شومان : إيناس راف-  2

  3-إيناس رأفت مأمون شومان: نفس املرجع، ص794.
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ش باع حتتاج اليت الاحتياجات من مجموعة من ال ان تتكون حيث     وراء سعيا رينال خ مع التعامل يف مببدأ  الواقعية سلوكها ويتصف الفوري، لال 

ش باع  اذلات حتر  املقبول اجيعاعيا، حيث السلمي الترصف عىل اذلات تساعد اليت السلوك وقواعد القمي حصيةل فهيي العليا اذلات أ ما احلاجات، ا 

ل العليا اذلات لتعلاميت طبقا الترصف عىل ال نسان داخل  يدفع ال نسان سلوك أ ن عىل النفيس التحليل نظرية وتشري  .ابذلنب تعرضت للشعور وا 

ما  لسلوك هادف املسبب الباعث أ و القوة " ابدلوافع ويقصد ،الوقت نفس يف سلوكه عىل مؤثرة ولكهنا ل يدركها دلوافع أ و دليه، مدفونة دلوافع ا 

 ماكن من أ و معينة عةسل نشرتي ملاذا السلوك متعلقا هذا اكن سواء املس هتكل سلوك وراء ادلوافع بدراسة التسويق رجال اهمت ولقد " معني،

ذن رجال التسويق يعمتدون  .1السلعة يرتك ملاذا وح  معني ثال خمتلف التطبيقات السلوكية  للمس هتكل ،  فنجد م  النظرية يف مبادئ هذهعىل ا 

ننا نالحظ حدوث جتاوب أ و تفاعل ليس فقط مع القدرات املزعومة اليت ا ىل معطيات  تعداهاي  الفرد  اذلي يشرتي هجاز حاسوب لعالمة حمددة ، فا 

وزنه ، لونه، 0000ا خل ، وهذا ما يساعد عىل احلصول عىل أ حاسيس وعواطف  ابلبيئة للمس هتكل ، وذلكل يف معلية تصممي  وز أ خر  مثل جحم اجلها

 2هذه ال هجزة  تؤخذ بعني الاعتبار  خمتلف العوامل املؤثرة  يف معلية الاس هتالك

   :الشخصية نظرايت -ج

 أ ن ا ىل تشري حاليا املتوفرة ال دةل أ ن ا ل املس هتكل وسلوكه، خشصية بني عالقة هناك أ ن التسويقي اليشاط عن املسؤولني يعتقد أ ن البدهييي من

مفهوم  عىل ال ن ح  النفس علامء بني التفاق عدم أ مهها عوامل عدة ا ىل هذا ويرجع لزال حمدودا، املس هتكل سلوك تفسري يف الشخصية دور

متام يف هاما دورا الفرد لشخصية أ ن ير  البعض أ ن ا ل دداهتا،وحم الشخصية  الاس تجاابت أ و الفعل ردود منط ابلشخصية التسويق، ويقصد وجناح ا 

دراكه طريقة خالل من عن غريه، متزيه واليت الفرد، من واملتوقعة املس تقرة  رحة،الشخصية امل :ذكل أ مثةل ، ومن به احمليطة البيئة مع وتفاعهل وأ فعاه ا 

 اخل0 ....الانعزالية الشخصية املس تقةل، الشخصية الهجومية، الشخصية اجلادة، الشخصية

  "ابفلوف" ل التعلميي المنوذج :التعمل نظرية -د

 وجد فقد علاها،  يس متر عادة بذكل فتصبح ،معينة سلوك وعوامل عىل اعتياده خالل من التعمل ميكنه الفرد أ ن أ ساس عىل النظرية هذه تقوم

جرسا   يس تخدم ابفلوف اكن فقد الاس تجابة، درجة وبني التدريب بني وثيقا ترابطا هناك أ ن عىل الالكب، التجارب من سلسةل بعد ابفلوف

 اجلرس0 صوت سامعه جملرد يس يل فاكن لعابه ابلطعام اجلرس اللكب ذهن يف ارتبط حيث متكررة، بصفة الطعام ه يقدم أ ن قبل اللكب يقرعه

ذن الفكرة  ماكنية وجودالمنوذج تقوم أ ساسا عىل  ال ساس ية لهذاا   أ و ترابط ذهين يقوم به ال نسان من خالل الاعيعاد عىل الربط بني حادثتني ا 

 س تجابة0هام املثري والاوهذا ال مر يعترب أ بسط أ نواع التعمل، وأ قلها تعقيدا وأ ساسه يتضمن عنرصين أ ساسني  خدمتني،سلعتني أ و 

جندمه وال عادة، حيث  التكرار مبدأ   اس تعامل طريق عن التسويقية املشالك يف مواهجة التسويق رجال قبل من منه الاس تفادة نميك المنوذج هذا    

عادة احلدث الرتوجيي مرات عديدة، وهذا من شأ نه خلق الرتابط دل  املس هتكل من خالل الرتابط املادي  يعمتدون  3احلادثتني 0 نيوالزمين بعىل ا 

 الاجيعاعية الطبقة مهنا هامة، اجيعاعية مؤثرات بعدة املس هتكل يتأ ثر حياة منط أ ن" Veblen "ير    الاجيعاعية" النفس ية الاجيعاعية: النظرايت-ه 

لاها ييمتي اليت وامجلاعات املرجعية  ورغباته حاجاته هاملس هتكل الاجيعاعية اليت تفرس أ ن  الامنذج أ مه ويعترب منوذج فبلن من الفرد ويتفاعل معها، ا 

لاها ييمتي اليت وابلتحديد امجلاعات اجملمتع، بقمي يتأ ثراذلي وسلوكه   والشلك البياين التايل يوحض ذكل: ،ا 

منوذج تأ ثري العامل الاجيعاعي عىل سلوك املس هتكل (:11) شلك بياين رمق  

 

 

 

 

 

،رسالة مقدمة لنيل - ميدانية بوالية سطيف دراسة-اجلزائريهلك العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغيري سلوك املستلونيس علي:  املصدر:
 120، ص  7002’7004شهادة دكتوراه دولة يف علم النفس العمل والتنظيم،جامعة منتوري قسنطينة، 

                                                           
  1- أمين علي عمر : مرجع سبق ذكره ، ص ص 24. 22.

اه دولة يف علم النفس ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتور -دراسة ميدانية بوالية سطيف  -وك املستهلك اجلزائريالعوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغيري سللونيس علي: -2 
  .92،ص 7002’7004العمل والتنظيم،جامعة منتوري قسنطينة، 
  3- لونيس علي: نفس املرجع، ص44.

فال

 رد 

 األسرة 
 الجماعة 

 المباشرة 

 الطبقة

 االجتماعية

 الثقافة العامة

 الثقافة اإلقليمية
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امجلاعات  ال رسة،يف  اتمتثل أ ساس واليت الاجيعاعي،ن العنارص ذات البعد وبشلك كبري بعدد مشلك أ عاله نالحظ أ ن الفرد يتأ ثر من خالل ال       

قلميية  ابل ضافة ا ىل الاجيعاعية، املبارشة الطبقة  التأ ثري الاجيعاعيهذا المنوذج  يوحض كذكل وتقاليد،قمي ومبادئ وعادات  والعامة منالثقافة بنوعاها ال 

 1التسويقية 0 ياهتماسرتاتيج ال مر اذلي جيب عىل رجال التسويق أ خذه بعني الاعتبار عند صياغة  الفرد، هذاعىل سلوك 

 اليت الرشاء معليات أ غلب أ ن ا ىل توصل حيث الاس هتالكية، ورشحه لعاداهتا املرتفة للطبقة وصفه " فبلن" قدهما اليت ال مثةل أ شهر ومن      

 والتفاخر، فالطبقات يعاعيالمتزي الاج أ و والتفوق املظهرية حتقيق جملرد ولكن تدفعها، حقيقية حاجات ليس وراءها الطبقة تكل أ عضاء هبا يقوم

 تقليد ا ل يه سلوكياهتم، مفا تكون أ ن ابلرضورة معوما ليس ال فراد أ ن هو النظرية لهذه نقد من توجاهه ميكن ما لتقليدها، ولكن تسعى ال خر 

 20واملعرفة النضج من أ عىل مس تو  عىل أ صبح اليوم الفرد ل ن دخال، ال عىل الاجيعاعية الفئات أ و للطبقات

 فميكن ذلكل فقط، معني عىل جانب تركز وأ هنا املس هتكل، لسلوك متاكمال تفسريا تقدم ل أ هنا السابقة النظرايت عر  من ضحتي س تيتاج عام: اك

 يةتقليد تعترب الامنذج أ و النظرايت هذه أ ن اذلكر بنا بدر فقط، بمنوذج واحد الاكتفاء ميكن بدائل ليست وأ هنا البعض، لبعضها ممكةل اعتبارها

 ا جنل منوذج Nicosiaنيكوس يا  ومنوذج أ يدا، AIDA وأ شهرها خمتلفة مراحل عند املشرت  اس تعداد مناذج :أ مههامن  حديثة مناذج ظهرت حيث

Engel شيت -هوراد املس هتكل سلوك نظرية ومنوذجSheth  Howard and0 

 العوامل املؤثرة يف سلوك املس هتكل:  املطلب الثالث:

، واليت س نحاول فامي ييل ال شارة ا ىل أ مه العوامل املؤثرة عىل سلوك املس هتكل وسلوكه،حث السابق ا ىل ماهية املس هتكل بعد تعرضنا يف املب

حبيث أ ن هناكل مجموعة من العوامل املؤثرة عىل سلوك املس هتكل ، وداخل لك مجموعة من العوامل مؤثرات عديدة  ال خر،تدفعه لختيار منتج دون 

دلراسة من قبل الباحثني ملعرفة مد  تأ ثري هذه العوامل عىل سلوك املس هتكل، ومد  مسامههتا يف بلورة قرار الرشاء، ومن خضعت للعديد من ا

 3هنا تأ  ي صعوبة دراسة سلوك املس هتكل والوصول ا ىل ما يدور يف ذهنه من تفاعالت0

تني رئيس يتني م العوامل املؤثرة عىل سلوك املس هتكل ا ىل مجموع وخيتلف تقس مي هذه العوامل ابختالف املتناولني لها، حبيث أ ن هناكل من يقس

اخل، وعوامل خارجية ويه اليت …وهام: العوامل أ و املؤثرات ادلاخلية واليت تكون مرتبطة مبارشة ابملس هتكل، ويه املتعلقة بشخصيته ونفسيته 

 اخل …امجلاعات املرجعية  الاجيعاعية،الطبقات الثقافة،  مثل:تؤثر عىل املس هتكل ول تتعلق به ذاتيا بل مبحيطه اخلاريج 

 بيامن هناكل من يقسم نفس العوامل ا ىل أ ربع مجموعات رئيس ية ويه:      

        العوامل النفس ية 

  العوامل الاجيعاعية 

  العوامل الاقتصادية 

  العوامل الشخصية 

لاها ومن خالل هذا املطلب س نقوم بتحليل أ مه هذه العوامل املؤثرة عىل سلو   صيل غري أ ن التقس مي من التف  ودراس هتا بيشءك املس هتكل والتطرق ا 

 هام:و جمال التسويق  راجئني يفأ ساسني  ا ىل تصنيفنياذلي سوف نعمتد عليه يف تصنيف عوامل التأ ثري هو تصنيفها 

 عوامل التأ ثري ادلاخلية 

  اخلارجية0عوامل التأ ثري 

 العوامل النفس ية  الفرع ال ول:

ويه عديدة  يه،ف ويه مجموعة من العوامل تتفاعل معا وتؤثر  ذاته،النفس ية أ و الشخصية يه تكل العوامل املتعلقة ابملس هتكل يف حد العوامل     

ل أ هنا واختالفها من مس هتكل ل خر كوهنا مرتبطة ابجلانب النفيس وحتديدها،ورمغ صعوبة قياسها  فردية،وتكون عىل العموم مؤثرات  ومتنوعة،  ا 

 التالية:وتنقسم ا ىل العنارص  املس هتكل،ن أ مه املؤثرات عىل سلوك تعترب م

 واحلاجات:أ ول: ادلوافع 

منا هذا الرشاء يكون مرتبطا حباجات عديدة ، ح  ولو مل يمت التعبري عن هذه احلاجات بصفة      يف العادة ل يقوم املس هتكل ابلرشاء صدفة ا 

، من هنا نس تطيع المتيزي بني عدة أ نواع من احلاجات، احلاجات  » جتة عن الطبيعة أ و احلياة الاجيعاعيرضورة ان« عقالنية وتعرف احلاجة عىل أ هنا 

نسانية مثل ال لك ، الرشب ، النوم  ،واحلاجات النفس ية )ويه  املرتبطة ابنيعائنا للمجمتع (،وهناكل  00اخل (…البيولوجية ) ويه املرتبطة بطبيعتنا ال 

                                                           

  1- لونيس علي : مرجع سبق ذكره ، ص ص42، 44.
 45.50أمين علي عمر: ص ص   -2
 .00، ص  7000، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،األردن ،  مبادئ التسويقحممد الباشا ، نظمي شحاتة وآخرون: -3
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( ، وابلتايل مفهوم احلاجات الفردية، هو Durkheimيعتربون أ ن اغلب احلاجات يه حاجات جامعية ،) مثل دوراكمي  عدد من علامء الاجيعاع

عالم ل  مفهوم ومهي، لن املس هتكل يعيش يف عامل يؤثر عىل معتقداته واجتاهاته،  وابلتايل عىل سلوك الرشاء وذكل من خالل التعمل ، العائةل، ا

ذن احلاجات يه … ن   1"دامئا نتيجة ملقاييس اجيعاعية0 اخل، ا  ن ابحلاجة الشعور يه الرشاء ا جراءات يف البداية نقطة ا   دل  احلاجة هذه وا 

   2».واخلدمات السلع جتاه.احلاصل العجز أ و النقص يه ذكل ادلافع فاحلاجة قبل تأ  ي احلاجة : «الرشاء أ ي املس هتكل ا ىل تدفع اليت املس هتكل يه

ش باعه لكيا أ و جزئيا   «وتعرب احلاجة عن:   3"» نقص  ء ما دون قمية ومنفعة دل  املس هتكل أ و هو  ء ما يسعي الفرد ا ىل ا 

ش باعها لتحقيق التوافق النفيس والرىض العام، وليكون املس هتكل أ كرث راحة، ذلا فهمها يعترب من أ مه العوامل اليت  قودان تواحلاجة رضورة جيب ا 

ش باعها0لفهم املس هتكل وابلتايل سلوك رشاده لكيفية ا   ه الرشايئ، وكذا مساعدته عىل فهم هذه احلاجة، وا 

ش باع واحدة من هذه احلاجات يقودان مبارشة ا ىل الشعور حباجة أ خر  تكون أ كرب وأ كرث  مهية أ  وعادة ما تمتتع احلاجات بأ مهية تصاعدية حبيث أ ن ا 

ع من هذه يف هذا اجملال، لتحديد اخلصائص العامة للك نو  لباحثني ابلبحثاولرتتيب احلاجات حسب أ مهيهتا قام عدد كبري من  سابقهتا،من 

 :كام ييلاحلاجات، 

 احلافز أ و ادلافع هو القوة اليت تدفع الفرد للترصف، فهيي متنحه الطاقة وتقود سلوكه الرشايئ وميثل ادلافع الزنعة أ و امليل ا ىل ادلوافع واحلوافز: -6

  4""ا حتقيق ال ش باع، أ و هو املثري النفيس للترصف0 الترصف أ و القيام بأ نشطة من شاهن

 ابجتاه للسلوك تدفعهم واليت ال فراد يف الاكمنة القو  أ هنا:" تكل عىل ادلوافع تعريف وميكن وتثريه، حتركه دوافع لعدة وخيضع موجه الفرد فسلوك    

 حاةل القوة هذه عن وتيتج ملحة، رغبات ال نسان دل  ختلق خاصة يةونفس   بيئية عوامل عن انجتة تكون ادلافعة أ و الاكمنة القو  وهذه معني،

حلاهحا يف وصلت قد تكون واليت الفرد، دل  مش بعة غري حاجات وجود عن الناجتة النفيس من التوتر نه قبهل،وابلتايل من هبا ال قرار ا ىل درجة ا   فا 

ش باعها ا ىل يسعى  5».والرضا  التوازن حاةل ا ىل للوصول ا 

 ادلوافع ا ىل عدة أ قسام ميكن تقدميها من خالل الشلك التايل:تنقسم هذه 

 (: يوحض تصنيف ادلوافع13شلك بياين رمق )

 

 

 

 

 

 

 

 دوافع التعامل  دوافع انتقائية                 دوافع أ ولية                              دوافع عاطفية                       دوافع عقلية                  

0 12ص  ،1221مرص ادلولية، ال سكندريةحورس  املفاهمي، الاسرتاتيجيات(، مؤسسة) علفة، التسويقعصام ادلين أ مني أ بو  :املصدر  

تنقسم  يتضح من خالل هذا الشلك أ ن ادلوافع تنقسم ا ىل مجموعتني رئيس يتني تتفرع من خالل لك مهنام مجموعة من ادلوافع حبيث أ ن اجملموعة ال وىل

 6ا ىل: 

: هنا يقوم املس هتكل بدراسة مجيع اخليارات والعوامل املتعلقة ابلسلعة قبل رشاهئا، وذكل عىل ضوء احتياجاته ودخهل * ادلوافع العقلية )الرش يدة(

ماكنية املنتج يف مقابةل احتياجاته ومن أ مثلهتا: سهوةل الاس تعامل، كفاءة السلعة يف التشغيل، اقتصادية السلعة،  اخل …ل مان ا املتاح للرصف، وا 

ماكانته، : ادلوافع العاطفية *  ويه اليت تدفع املس هتكل لرشاء منتج دون سابق دراسة وتفكري منطقي وحتليل لاكفة العوامل املتعلقة ابحتياجاته وا 

 0 اخل ……ومن ال مثةل عىل هذا النوع من ادلوافع ، المتيزي ، التفاخر ، التقليد ، التسلية  الرغبة يف الراحة 

                                                           
1 - Denis Darpy. Pierre Volle. O P –CIT. P 23    p 24                                                                                                                   

 40، ص7005، 0مدخل شامل ، اليازوري ، اأٍلردن ، ط مبادئ التسويق احلديث،،محيد الطائي -2
 45 ، ص0552، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، التسويق يف املفهوم الشاملزكي اخلليل املساعد ، -3
 000، مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،ص  التسويق وجهة نظر معاصرةأبو قحف عبد السالم ،  -  4
  000كاسر انصر املنصور : مرجع شبق ذكره ، ص -5
 .00نعيم العبد عاشور ، رشيد منر عودة ،مرجع سبق ذكره ، ص -6

 دوافع الشراء للمستهلك

 المجموعة الثانية المجموعة ا ولى
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 1 تنقسم اجملموعة الثانية ا ىل ادلوافع التالية: بيامن

ىل اللون واحلجم واملاركة ادلوافع ال ولية :  *     يه عبارة عن شعور الفرد بأ نه حباجة لسلوك معني فيتخذ قرار رشاء ذكل املنتج دون الالتفات ا 

 والسعر 0

 دية تتعلق ابجلودة، واللون، واحلجم والسعر0يقوم املس هتكل ابختاذ مجموعة قرارات فر  ادلوافع الانتقائية: *    

يقوم املس هتكل ابختيار متجر دون غريه، وذكل بسبب ما يوفره ذكل املتجر من تسهيالت مثل:مواقف الس يارات وال ضاءة  دوافع التعامل: *    

 وحرية التنقل وسهوةل عر  السلع والصيانة وتشكيالت السلع0

 دلوافع املؤثرة عىل سلوك الرشاء عند املس هتكل ، فبال ضافة ا ىل تأ ثري احلاجات وادلوافع عىل سلوك املس هتكل،ومتثل هاتني اجملموعتني أ مه ا    

لاها 0  هناكل عوامل نفس ية أ خر  تؤثر عىل سلوك املس هتكل، س نحاول ال شارة ا 

 :2ادلوافع همام -1

 معني سلوك تبين ا ىل تدفعه واحلاجة التوازن حاةل عدم فا ن ،وابلتايل لوكالس حيرك اذلي احملرك يه ادلوافع أ ن ابعتبار :السلوك وتيش يط حتفزي -1

 .حمدد هدف أ و غر  ابجتاه السلوك توجه ادلوافع ا ن :السلوك توجيه -2.

ذا الفرد يسلكه ما فعل ابجتاه السلوك هتيأ   ادلوافع أ ن أ ي :السلوك هتيأ   -3  .ذلكل الظروف املالمئة توفرت ما ا 

 .معها يتالءم اذلي ابلجتاه السلوك حترك افعادلو  :السلوك حمرك -4

 .الفرد سلوك تدعمي عىل تساعد ادلوافع أ ن أ ي :السلوك تدعمي -5

 التايل والشلك والكواحب ادلوافع هام الفرد يف داخل قوتني لرصاع نتيجة يكون الفرد سلوك بأ ن والتسويق، النفس عمل يف اخملتصني بعض ويري

    :ذكل يوحض

 (: الرصاع بني ادلوافع والكواحب12شلك بياين رمق )                                    

 

 

 

 

 

 

 

édition , 2002 , p22  eme: pratique de marketing , Bert , 2  :Camille debourg Marie source 

ذا ابلسلوك،أ ما يقوم املس هتكل فا ن ،الكواحب عىل ادلوافع تتغلب فعندما دراك أ و اخلجل أ و غلب اخلوفلت نتيجة العكس حدث ا   اخلطر ا 

 عدم مث ومن ادلوافع عن الكواحب كفة رزول ا ىل س يؤدي هذا فا ن والاجيعاعية اخملتلفة، الاقتصادية والضغوط الكواحب من ذكل غري أ و املدرك،

 .املراد ابلسلوك القيام

 :واحلاجات ادلوافع بدراسة اهمتت اليت النظرايت أ مه -3

 . هيرتبرغ فريدريك ماسلو، فرويد، نظرية أ مهها واحلاجات ادلوافع بدراسة اهمتت اليت رايتالنظ من العديد يوجد

 . :فرويد نظرية -أ  

ذ احلاجات، مجليع منهبا مهنا وجيعل الفرد، دل  الغريزية ادلوافع ا ىل احلاجة يعيد حيث اجليس ية الغرائز عىل فرويد يركز  ادلوافع هذه مترير يمت ا 

هناء علاها، س يطرةلل  متعددة قنوات يف  :3يف القنوات هذه وتمتثل.مهنا التخفيف ال قل عىل أ و الفرد دل  ختلفها اليت التوتر حاةل وا 

 دليه0 نفسها ال حاسيس ميتلكون ال خرين بأ ن الاعتقاد : ال سقاط -

                                                           
 ص ،  2004مصر لإلدارة، املهنية اخلربات مركز املستهلك، سلوك دراسة و التسويق حبوث  :توفيق الرمحان عبد-1

،   1998  ،2  األردن،ط عمان، والتوزيع، للنشر املناهج دار ،وحتليلي كمي مدخل- املستهلك سلوكعثمان  ردينة يوسف ،جاسم حممود الصميدعي-2
 .000ص

 00.00ص ،،ص نشر مكان بدون للنشر، الرضا دار املستهلك، سلوك  :العجي ماهر- 3

دوافع

   

كوابح
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 "تأ ثري قادة الرأ ي"0.به يس تحم دليه أ عىل تش هبا مبثل الصابون من معني بنوع مثال يس تحم رمبا فالبعض سلوكهم، يف ال خرين تقليد : التش به -

 تكون أ ن ميكن ترصفات من ادلوافع متليه أ ن ما ميكن لتجنب وذكل اخل،...الصيد رايضة :مثل اجيعاعيا مقبوةل ممارسات يف كبرية طاقات تفريغ -

 .اجيعاعيا مقبوةل

 :ماسلو أ برمه نظرية -ب

 احلاجات فيه يرتب حيث احلاجات، ترتيب يعرف هبرم ما واقرتح حمددة، أ وقات يف اجاتاحل ببعض يوهجون ال فراد ملاذا تفسري ماسلو حاول  

 وأ خريا التقدير،  حاجات ا ىل والعاطفية، الاجيعاعية واحلاجات ال مان حاجات مرورا ا ىل الفزييولوجية، ابحلاجات بدءا ال ولوية درجة حسب

ش باع بعد ا ل تظهر ل الهرم من ال عىل املس تو  يف تقع اليت احلاجات فا ن ماسلو اذلات، وحسب حتقيق حاجات  املس تو  الواقعة يف احلاجات ا 

 احلاجات معظم ل ن ماسلو، هرم اليت يتضمهنا املس توايت من مس تو  لك حاجات بني الفصل ميكن ل العملية، الناحية من أ نه غري ال دىن،

 :املوايل الشلك يأ خذ اذلي و احلاجات ترتيب رميعرف هب ما يف احلاجات ماسلو ميثل البعض، و ببعضها مرتبطة

 

                                                                                                                                             احلاجات ترتيب هرم :(11(رمق  الشلك

 املس تو  ال عىل

 

 

 حلاجة ا ىل

 حتقيق اذلات

 

 احلاجة ا ىل تقدير اذلات

 

 احلاجة ا ىل ال من

 

 احلاجات الاجيعاعية

 

 وجيةاحلاجات البيول

 املس تو  ال دىن

Source : Daniel Durafour ;Marketing , Dunod,Paris 2001,P16. 

  :هيرتبرغ ظريةن-ج

 ولبد اكف، غري الرضا عدم عامل غياب أ ن هيرتبرغ 0يؤكد1الرضا عدم وعامل الرضا، عامل بني متزي فهيي العاملني بنظرية هيزتبرغ نظرية عىل يطلق

آةل غس يل فرشاء موجود، الرضا عامل يكون أ ن من  أ ن من الرمغ عىل وهذا الرضا، عدم حاةل خيلق الضامن وجود يف يرغب والزبون ضامن دون أ

 :اجتاهني يف دامئا تعمل أ ن جيب ؤسسةامل أ ن تقرتح النظرية الرضا فهذه عدم أ و للرضا، حمدد عامل مبثابة يعترب ل وجود ضامن

 .الزبون رضا عدم اجتناب :ال ول

 .الرضا ا ىل تؤدي اليت ال س باب عىل بدقة التعرف :الثاين

  ال دراك: اثنيــا    

دراكهم وتسامه يف صياغهتم لصورة العنارص اليت  يط هبم، وخاصة حت  يتعر  ال فراد يف حياهتم اليومية ا ىل عدد كبري من املثريات اليت تؤثر عىل ا 

 من والبيئية التسويقية املؤثرات وتفسري تنظمي تنقية، اس تقبال، معلية التسويق يف ال دراك املؤسسة، وذكل ابلعيعاد عىل احلواس امخلسة، ميثل

 .احلواس طريق عن املس هتكل طرف

 

 

                                                           
1 - Kotler et autres : Marketing Management ,12 eme édition, Pearson éducation , France 2006 , p 224. 
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 والبيئية والتسويقية واملؤثرات ال دراك (: 11 ) رمق الشلك

 احلواس                  أ صوات             

                                 

 موس يقى                               مسع                                          املعلومات

 ا دراك                                  اس تقبال    برص                                        طعم                       -املؤثرات

 تنظمي      مش                                          لون                       –منهبات 

 شلك                                 ملس                                              

 تذوق                                         

                                  

 6320عامثن: مرجع س بق ذكره ، ص ردينة يوسف ، جامس محمود الصميدعي: املصدر

التفسريات، و الرتمجة اليت تعطي للمؤثرات اخملتلفة )الرسائل مثل ال عالم، والرموز(، واليت تس تقبل عن طريق  «ويعرف ال دراك أ يضا عىل أ نه   

يتلقاها  ابختيار والمتيزي بني خمتلف الرموز اليت لها طابع تفسريي، كام يقوم ال دراك عىل تقيمي مجموع الصور اليتاحلواس امخلسة، حيث يقوم الفرد 

 1"» الفرد، فيختار املهمة ويلغي قليةل ال مهية

 يعطي املس هتكل أ ن ، حيثاملس هتكل معرفة حدود داخل معني ملؤثر ذهنية انطباعات تشلك اليت أ نه العملية عىل:«كذكل  ال دراك تعريف وميكن

 2».معتقداته وعىل ذاكرته وعىل الشخصية خربته املعاين عىل هذه ويالحظه، وتعمتد يراه ملا املعاين من الكثري

  اتمعلوم من ه يتعر  ملا والتفسري ابلختيار التنظميالفرد  خاللها من يقوم اليت ال جراءات من مجموعة عن عبارة أ نه  : « ب ال دراك يعرف كام

 3».به ال ش ياء  احمليطة عن واحضة صورة بتكوين يقوم ليك

 معلية تس بقه وأ ن لبد ال دراك بأ ن بنا اذلكر جيدر تعديهل ، وح  ال نساين السلوك تكوين يف كبريا دورا يلعب ال دراك أ ن س بق مما يتضح     

لقاها دراك عىل انه "التفسري والاختيار اذلي يأ  ي بعد املثريات اليت تت، وبعبارة أ كرث وضوحا ميكن تعريف ال   امخلس احلواس خالل من ، الانتباه

لغاء اخليارات ال خر ، ابل ضافة ا ىل بناء وانتقاء الصورة املناس بة )عن لك العنارص ال  جيري يتاحلواس امخلسة، وابلتايل تبىن بعض اخليارات وا 

 0اخل( من بني ماليني الصور اليت يتلقاها الفرد يوميا0…الاهيعام هبا، صورة املنتج ال دراكية ، املؤسسة ، اذلات 

 "4"مفهوم ال دراك واسع ومعقد يصعب حتديده ذلا فهناك عدة طرق لقياسه مهنا:  طرق قياس ال دراك : -6

هبا شيئا معينا،  شخصال ير  ويه من أ قدم الطرق املتبعة لقياس ال دراك، وتتضمن وصف الكيفية اليت  أ ( املقابالت غري املرتبة أ و غري املنظمة:

ماكنية اس تخداهما عىل عينة  ىل مالحظات جديدة عن اليشء، ابل ضافة ا ىل ا  ل أ ن لهذه من امجل  أ كربوتمتزي بكوهنا حمدودة ال جابة، وتؤدي ا  هور، ا 

 الطريقة عيوب نذكر مهنا:

 ليدية0تلكفة من طريقة الاس تقصاء التق حيث تعترب أ كرث  املقابالت،تعترب طريقة ابهظة التاكليف، ابليس بة لتحليل لك من -6

 ل ميكن لبعض ال شخاص ال فصاح عن تصوراهتم، وقد يس تطيعون ال جابة عن بعض ال س ئةل لكن ل يس تطعون الاسرتسال0  -1

 عن اليشء0 صحتليل املعلومات يكون مطول ومعقدا وذاتيا بدرجة كبرية، وقد خيرج احملللون بتصورات خمتلفة متاما عن تصورات ال شخا -3

تعترب هذه الطريقة أ قل تلكفة من سابقهتا وسهةل التطبيق، ومن خاللها يطلب من الشخص أ و ال شخاص متوين مجموعات ب( تصنيف اجملموعات: 

معينة،  صمن البياانت ابلطريقة اليت يرغبوهنا، فقد تعطي للشخص مجموعة من السلع ويطلب منه تصنيفها يف مجموعات، تشرتك لك مجموعة يف خصائ

 يش هبها0وليس يف املنتجات ال خر  ما 

من أ كرث أ دوات قياس ال دراك ش يوعا، حيث نقوم بتقدمي مجموعة من مقاييس الصفات للمس تقيص منه تكون ذات  اللفظي:ج( معامل التفضيل 

 من املقاييس:  صةل مبوضوع البحث، ويقوم الباحث بعمل عدد من املقابالت غري املرتبة، وميكن اس تخدام ثالثة أ نواع

 جيدة أ و رديئة واملس هتكل خيتارx 0مقاييس التقيمي )جيد، رديء( مثل: املادة الغذائية -6

 مقاييس القدرة والقوة ) قوي، ضعيف( مثل: املرحش الس يا ي قد يوصف بأ نه قوي أ و ضعيف0 -1

                                                           
1 - Mohamed Djetly, le marketing, opu, Alger, 1998, p 54 
2 -Kotler ,and Arkstong :principles of marketing,pearson/pretice hall,،new jersey،2006 ,p82 
3 -Michael Solomon et autre: comportement du consommateur,6éme edition ,pearson éducation,2004,p46 

 079، ص 0552، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،التسويق يف املفهوم الشاملزكي اخلليل املساعد،  -4 
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 واء أ و عالج ما، بوصفه فعال أ و غري فعال0مقاييس الفعالية واليشاط ) فعال وغري فعال ( ويس تخدم هذا املقياس يف حاةل د -3

اسة لرجال يعترب فهم الكيفية اليت يصوغ هبا املس هتكل قراراته، من أ مه جمالت ادلر دور العملية ال دراكية يف اختاذ القرار الرشايئ للمس هتكل  :  -1

ساحات البيع ا، ويعترب ال دراك أ حد هذه العوامل ففي م التسويق، حبيث يبحثون دامئا عن العوامل اليت تؤثر فيه، لس تخداهما والاس تفادة مهن

قامة عر  لتذوق واختيار السلع اجلديدة تعترب أ ساليب هامة متد املس هت كل الضخمة ، مثال ال سرتاتيجية اخلاصة ابلسعر أ و نوافذ العر ، أ و ا 

ذا أ ثرت هذه املعلومات عىل قرارات املس هتكل الرشائي  10ة فسوف تفرس وتس تخدم عن طريق ال طار ال درايكبقدر كبري من املعلومات، وا 

دراكية هامة ويه:"   "2ويتضمن اختاذ القرار الرشايئ ثالثة معليات ا 

 تفسري املس هتكل للمعلومات املرتبطة ابلبيئة من اجل خلق معلومات ومعانــي خشصية0 -  6

 احملمتلــة  لالختيار بني بدائل السلوك اخملتلفة0 جيب أ ن يدمج املس هتكل هذه املعلومات لتقيمي املنتجات أ و الترصفات -1

 جيب عىل املس هتكل أ ن يس تدعي املعلومات عن املنتجات من اذلاكرة ويس تخدهما ل حداث التاكمل والتفسري0 -3

 كرث بساطة دور العملية ال دراكية يف اختاذ القرار الرشايئ0  أ  وفامي ييل س نحاول تقدمي شلك يوحض بطريقة     

 ال دراكية يف اختاذ قرار الرشاء دور العملية(: 12اين رمق )شلك بي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 61املصدر : عائشة امليناوي: مرجع س بق ذكره، ص   

العملية ختلق معرفة ومعاين  بيئة احمليطة به، وهذهيوحض هذا الشلك منوذج لختاذ القرار الاس هتاليك، حبيث حياول املس هتكل تفسري املعلومات يف ال  

ختيار اأ و معتقدات جديدة حول البيئة، وتتطلب معلية التفسري التعر  للمعلومات من خالل الانتباه والاستيعاب، حبيث يتحمك الانتباه يف كيفية 

عاين املوضوعية للمعلومات، ستيعاب ا ىل كيفية حتديد املس هتكل للماملس هتكل للمعلومات اليت يفرسها واملعلومات اليت يس تعبدها ،كام تشري  معلية الا

ذا مت الاختيار فانه يصل ىل نية ا   ويركز التاكمل عىل كيفية دمج املعرفة من اجل تقيمي املنتجات، مما يساعد عىل الاختيار بني بدائل السلوك، وا 

                                                           

 .20ص ، 0554،مكتبة عنی مشس القاهرة ،  7،طسلوك املستهلك )املفاهيم واإلسرتاتيجيات (  ،عائشة امليناوي1 
 20نفس املرجع ، ص  -2 

 البيئة                       

 عملية التفسير                 

    ا نتباه وا ستيعاب            

 المعرفة المعاني المعتقدات         

 عملية التكامل                   

 ا تجاهات والنية للشراء،  رار الشراء    

 السلوك                       

 الذاكرة     

 ا تجاهات

 والمعتقدات
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لرشاء، مثل اختاذ قرار حول رحةل التسوق مثال: هل يمت دفع مثن الرشاء، حيث يس تخدم التاكمل لالختيار بني سلوكيات أ خر   خبالف ا

 10"املشرتايت ابلبطاقات أ و نقدا 

 اكــــرة: التعمل واذلااثلث   

 2».تدعميها يمت واليت السابقة،التجارب  من املكتس بة اخلربة عن ييتج اذلي السلوك يف بأ نه التغري :«التعمل يعرف

 3».التغيري جتاه عىل السلوك يؤثر مبا ذكل وغري التجربة بتكرار املكتس بة اخلربات ريقط عن املعرفة ترامك:«أ يضا  وهو

منا ،فقط احلسن ابل داء يرتبط ل السلوك يف التغيري عنرص أ ن ا ىل هنا ونشري     الترصفات من وغريها والتعصب السيئة اعتبار العادات ميكن وا 

 4التسويقية لل نشطة مالحظاته أ و خرباته تأ ثري حتت الاس تجابة حنو الفرد سلوك تغريات يفامل  أ نه عىل التعمل يعرف ،كام.املتعلمة السلبية

كساب أ و ل عطاء املقصودة، وغري واملقصودة واملنتظمة املس مترة والعمليات ال جراءات بأ نه اكفة : «أ يضا التعمل يعرف و  واملعلومات املعرفة ال فراد ا 

السلوكية  وال مناط ،مواقفهم ،معتقداهتم أ فاكرمه تعديل ا ىل ابل ضافة ، خدمات أ و ،سلع مفاهمي من أ فاكر، وحمطر  هو ما رشاء عند حيتاجوهنا اليت

 5».ذاك أ و اليشء هذا حنو

 :التالية املبادئ تتوافر أ ن من بد ل التعمل حيدث ح  أ نه عىل العلامء يتفق:للتعمل ال ساس ية املبادئ -6

 دوافع كشف أ ن كام املنبه، دور وال هداف احلاجات  تلعب ،حيث التعمل حلدوث ال وىل الانطالق نقطة وافعادل تشلك :Motivation ادلوافع -أ  

 .ال سا ي ادلافع لتحديد املسوق يقوم هبا أ ن جيب اليت املهام أ مه من يعترب املس هتكل

 ترتبط أ مور يف ال حياءات تمتثل وقد ، للتعمل ال فراد س يعاةلل رئيس ية كقوة تعمل كوهنا لدلوافع املوجه بدور ال حياءات تقوم Cues :ال حياءات: -ب

حياءات منه خالل من اخلدمة أ و السلعة ابملاركة يف  عام بشلك ال حياءات دور ، ويمكن اخل... العر  ،طريقة ال عالن ،نوعية السعر: مثل ا 

 .احلاجات ل ش باع قبلهم والاهيعام الانتباه عىل ال فراد مساعدة

ليه، حسب تعر  اذلي املنبه حنو الفرد ترصف كيفية تتحدد  Répons: الاس تجابة-ج ش باعها يمت اليت واحلاجة ه حدثت اليت  الاس تجابة نوع ا   ا 

 .للعيان أ و ظاهرة ملموسة غري اس تجابته اكنت ولو ح  الفرد يتعمل وقد

 أ يقظ مثري منبه أ و ل حياء، كنتيجة املس تقبل معينة يف ةاس تجاب حدوث احيعال من يزيد التعزيز أ ن املعروف :من  Renforcementالتعزيز  -د

 .وحيدث التعمل التعزيز يمت وابلتايل ، معينا دافعا أ ظهر أ و

 مالحظة ثالثة أ نواع من املقارابت يف دراستنا للتعمل يه:  ميكننا للتعمل:املقارابت ال ساس ية -1  

 (  l’apprentissage Classiqueالتعمل الالكس ييك : ) *

(  ابفلوف عىل احليوان عندما أ ظهرت أ ن تكرار ظهور مؤثر معني وهو اجلرس يقوم احليوان بتقدمي Pavlovس متد هذه املقاربة أ ساسها من جتربة)وت 

حبيث أ ن احليوان أ خذ يف ا صدار نفس رد الفعل ح  لو مل يقدم ه الطعام، أ ي انه  6اس تجابة ويه ا ساةل اللعاب واملصاحب لتقدمي الطعام،

جيب للجرس دون املصاحب ه )وهو الطعام(، وقد مت ا سقاط هذه التجربة عىل ال نسان ومت اس تخداهما يف جمال التسويق، ابلربط بني يس ت 

( اذلي حيدث عىل املس هتكل رد فعل   Stimulus  conditionnéعنرصين ال ول )املنتج، أ و العالمة التجارية ( ،ويسمي احملفز الرشطي )

 Stimulus nonيج أ خر، يسمى املنبه أ و احملفز غري الرشطي واذلي حيدث عادة أ ثرا يف نفس املس هتكل ويسمى)حيادي مع عنرص خار

conditionné  0فامجلع بني هاذين احملفزين بصفة دامئة، جيعل احملفز الرشطي حيدث نفس ال ثر اذلي حيدثه احملفز غري الرشطي ،) 

 l'approche instrumental)) التعمل الوسائيل :*

( دور كبري حيث ل يوجد منبه تتبعه اس تجابة بطريقة renforcementيف هذا النوع من التعمل، يلعب مفهوم التعزيز، أ و التعمل عن طريق التعزيز )

منا يمت التعمل عن طريق جتريب املنتج، وجيب أ ن تقوم ال سرتاتيجية التسويقية أ س آلية كام يف النوع ال ول) التعمل الالكس ييك(، ا  سا عىل توفري فرص اأ

                                                           
  1- عائشة امليناوي : مرجع سابق ، ص20

 2-عنايب عيسى : مرجع سابق ، ص004  .
 .005عنايب عيسى ، نفس املرجع ، ص-  3

  4- حممود جاسم الصميدعي ، وردينة عثمان يوسف: مرجع سابق ، ص000
 000،000حممد إبراهيم عبيدات : مرجع سابق ، ص ص  -  5

 099،ص  0554، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،التسويق  فريد الصحن ، حممد -6
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ذا  ن رد اكيمتكن املس هتكل من خاللها من اس تعامل املنتج مثل: توفري العينات اجملانية، أ و تقدمي منتجات جديدة بأ سعار خاصة ومعل مسابقات، فا 

  1ة املرغوبة0جابفعل املس هتكل ا جيايب جتاه هذه املنتجات ) مع هذه الفرص (، فهذا يسهل اخلطوة التالية ويه الرشاء وابلتايل الاس ت

جيااب )رشاء متكرر(، منا قد ل تؤدي جتربةأ و سلبا )العقاب( فقد ل  وميكل هذا النوع قمية قد تأ ثر ا   تفي ول حتقق رغبة املنتج ا ىل النتيجة املبتغاة، ا 

 املس هتكل وهذا ما جيعهل ييتقل ا ىل منتج أ خر0

 2أ ساس يتني هام:وخيتلف التعمل الوسائيل عن التعمل الالكس ييك يف نقطتني 

رادية عىل عكس النوع   ال ول0أ ( ردود الفعل يف هذا النوع تكون مدروسة وا 

عادة يت تقود مبأ ن نتيجة الترصف يه ال املنهبات حبيثب( التعمل يكون نتيجة لترصف فعيل سابق، وليس نتيجة امجلع بني نوعني من  ارشة حنو ا 

 عدمه0الرشاء أ و 

  مل كواحد من املؤثرات عىل سلوك املس هتكل، ستمت ال شارة ا ىل مؤثر أ خر مرتبط ومتعلق ابلتعمل وهو التذكر،بعد أ ن تعرضنا للتع اذلاكرة:-1

"la mémorisation   فأ مهية اذلاكرة تظهر عند مجع املعلومات، وكذا عند اسرتجاعها ساعة الرشاء، وعند مجع املعلومات والاحتفاظ هبا "

عادة اس تخداهما0 تلعب اذلاكرة دور الوحدة املركزية  3جلهاز ال عالم الآيل، حبيث تيسخ لك املعلومات املفرت  ا 

ليه ال شارة جتدر ما :وتنظميها املعلومات اس تقبال  رسالها والكيفية املراد املعلومات ال فراد هبا يس تقبل اليت الكيفية حتديد هنا، هو ا   هبا يمت اليت ا 

 اذلاكرة0 ا ىل املمررة املعلومات ختزين

 معاجلهتا حلني املعلومات لتخرين بيوت ثالث هناك معليا :اذلاكرة هيلك -1-6

 لينا تأ  ي :احلواس خمزن  السهل من أ نه ظاهراي يبدو احلواس، خمزن ثواين يف من أ كرث تبقى ل لكهنا حواس نا خالل من والبياانت املعلومات ا 

يصال التسويق رجل عىل بقاهئا الصعب من املس هتلكني، ولكن ا ىل املعلومات ا   .حمدودة ثوان من ل كرث ذاكرهتم أ و حواسهم يف ا 

 ذا لفرتة قصرية، هبا لالحتفاظ املعلومات مترير يمت حيث الفعلية اذلاكرة ويه :ال جل قصرية اذلاكرة  هذه خالل املعلومات هذه حتويل يمت مل وا 

 .فقداهنا يمت فقد الزمنية الفرتة

 اخملزن هذا يقوم ال جل، قصرية اذلاكرة من نقلها بعضها خالل نس يان يمت قد لكن أ طول ملدة علوماتابمل ابلحتفاظ وتقوم :ال جل طويةل اذلاكرة 

 .لس نوات ورمبا وأ سابيع أ ايم لعدة تدوم أ ن اخملزن هذا يف للبياانت املمكن فرعية ومن خمازن شلك عىل املعلومات بتنظمي

 اكرة مهناأ نواع اذلاكرة :  ميكن المتيزي بني عدة أ نواع من اذل -1-1

    :  (Mémoire à court  terme )اذلاكرة قصرية املد  -6

رسالها ا ىل اذلاكرة طويةل املد ، حبيث تبقى هبا املعلومة ما بني  اثنية  22ا ىل  12تمتزي اذلاكرة قصرية املد  ابلتخزين املؤقت للمعلومات قبل ا 

ذا مت حتويلها ودراس هتا ) هنافا  هنا س متحى اتركة ماكهنا ملعلومات  تيتقل ا ىل هجات ترمجهتا(، فا  ل فا  الباحثون عىل هذا    ويستندأ خر أ خر  خمتصة، وا 

عالانت0  4النوع من اذلاكرة عند اس تخداهمم لال 

( ،ولوحظ   effet de primauté et de récenceواذلاكرة قصرية املد  تكون مس تعدة حلفظ املعلومات املعروضة يف أ ول وهناية احلصة )

ل أ ن قدرة  هذا ال ثر يف عالانت، ويكون مثهنا أ كرب، ا  جمال ال عالانت، ذلا يفضل املعلنون، تقدمي ومضاهتم الاشهارية يف أ ول أ و يف أ خر سلسةل لال 

( ،وذكل حبسب ال فراد  وهذه الوحدات  قد تكون، 1استيعاهبا حمدودة قدرها الباحثون يف حدود س بع وحدات يف املتوسط )زائد أ و انقص 

 د تكون أ كرث من هذا، لكامت مرتابطة مثال أ و أ فاكر0حرف، عدد وق

 ( :à long terme)  Mémoireاذلاكرة طويةل املد  -1

حيتفظ هذا النوع من اذلاكرة  ابملعلومات ملدة أ طول، حبيث حيتاج هذا النوع ا ىل ترتيب املعلومات بغر  تسهيل معلية اسرتجاعها فقدرة 

اكرة ، فرمبا تيىس املعلومات اليت مت حفظها أ و تطغى علاها معلومات أ خر ، وميكننا هنا المتيزي بني نوعني:" اذلعاب اذلاكرة طويةل ال جل حمدودة يا ست 

"، حبيث حتتفظ اذلاكرة الضمنية بلكامت، عالمات جتارية، صور   explicite  Mémoire la واذلاكرة الواحضة  Mémoire implicite الضمنية"

رادية ) عند تص  فح جمةل، وأ نت متيش يف الشارع، يف احلافةل ( ، فاملس هتكل معر  لعدد كبري من الرسائل مصادفة هذا التعر  خيلقبطريقة غري ا 

، جتعل لقائه الثاين هبا يف )ا حد  احملالت مثال (حيدث التفضيل اجتاه هذه العالمة دون أ خر  ،   familiaritéنوع من العائلية اجتاه العالمة 

                                                           

 .25، مرجع سبق ذكره ، ص عائشة مصطفي امليناوي -1 
2 -Denis Darpy, Pierre Volle, O P –CIT. P 72 
3 - Denis Darpy, Pierre Volle, O P –CIT. P 78    
4 -Denis Darpy, Pierre Volle.. O P –CIT . P 79 
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ن التقى هبا للمرة ال وىل ذلا تعمل املؤسسات عىل الاس تفادة من هذا النوع من اذلاكرة، حملاوةل جعل تعر  املس هتكل وح  دون أ ن يتذكر أ ي

 1للعالمة يكون ملدة لطول وبطريقة أ فضل، لالس تفادة من اذلاكرة الضمنية0

رادية أ  ، وتسمى بذكل كون املس هتكل واعي عند تسجيل املعلأ و الترصحييةأ ما اذلاكرة التفسريية  و حدث ما، وميكننا ومة وتكون مرتبطة بذكر  ا 

فظ حهنا المتيزي بني نوعني من اذلاكرة الترصحيية وهام:" اذلاكرة اليت ترتكز عىل حفظ املعلومات عىل شلك خمططات وترتهبا ويمت من خاللها 

("،أ ما النوع (sémantiqueمى هذا النوع من اذلاكرة ابذلاكرة اخل ( ويس…)مثل العالمات التجارية، أ قسام املنتجات  والعاملية املعلومات ال ساس ية

اخل (،وللوصول لتذكر املعلومة جيب تذكر احللقة املرتبطة هبا ……الثاين فيكون مرتبط بأ حداث خشصية )ولدة أ حد ال بناء ، لقاء يف عطةل ، رحةل 

 Mémoire épisodique2ة ابذلاكرة احللقية أ و اذلاكرة املرحلية ))اس تعامل ذكرايت قدمية ل حداث اس تجابة حنو منتج ما( وتسمى هذه اذلاكر 

 

 (: يوحض معليات اذلاكرة18شلك بياين رمق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Denis Dorpy Pierre Volle , comportement du consomateur :concept et outils,Dunod,2003,p84 

 (  les attitudesرابعــا: الاجتاهات )   

تؤثر عىل فهيي تكون مبنية أ ساسا عىل معتقدات أ دراكها املس هتكل و  املس هتكل،تعترب الاجتاهات من أ مه العوامل النفس ية املؤثرة عىل سلوك 

  3"» اعتقاد مرتبط بأ حد العنارص املعرفية التفسريية ، حيمهل خشص جتاه  ء معني «الاجتاهات عىل أ هنا:   kotlerسلوكه، ويعرف 

الاجتاهات  تعريف وميكن معينة مواقف سلوكية حنو ميول تكوين ا ىل تؤدي اليت واملشاعر، واملفاهمي املعتقدات نظام يه النفس ية لجتاهاتفا

ذا فامي تكشف أ و ال فراد، واليت تعكس دل  ادلاخلية املشاعر عن تعبري «بأ هنا جيابية ميول دلهيم اكن ا   ،خدمة ،سلعةمعني   ء حنو سلبية أ و ا 

 مبارشة تالحظ ل فهيي دلهيم، نفس ية نتاج ميول ا ل يه ما ال فراد، بواسطة عهنا الكشف أ و عكسها يمت اليت الاجتاهات ول ن اخل"0.....امس جتاري

 4».والاس هتالكية الرشائية السلوكية أ مناطهم وتفسريحتليل  خالل من أ و ال فراد، هؤلء يقوه مما اس تيتاهجا يمت بل

 ».5تفضيلية بطريقة الاس تجابة عىل الفرد هيئي موقف أ و  ء ،عن املعتقدات من مس تدمي نسق هو الاجتاه   :«أ خر تعريف وهناك

س هتكل، عبارة عن نتيجة للتعر  للمنهبات، وكذا التعمل ويقودان مبارشة حنو سلوك امل  ا ن الاجتاهمن خالل دراستنا للتعاريف السابقة ميكن القول 

، واليت عتقداته تكلم لتعمل، ييشئ املس هتكل اعتقادات قد تكون مع أ و ضد املنتج أ و العالمة، وابلتايل يترصف وفق فعن طريق هذه املنهبات وا

 تكون أ ساس اختياره يف الهناية، ومن النادر جدا أ ن يتجه املس هتكل لرشاء منتج حيمل عنه اعتقادا سلبيا0

يتجه  هتلكني، ذلكلاملس لكن ميكن اس تيتاهجا من خالل أ قوال وسلوكيات  حظهتا،مالولن الاجتاه انجت من معلية نفس ية حبتة فانه من الصعب 

 خمتصوا التسويق حنو تقديرها من خالل أ س ئةل واس تيتاجات عن سلوك املس هتكل0

                                                           
1- Denis Darpy, Pierre Volle. O P –CIT. P 80 
2 -Denis Darpy, Pierre Volle. O P –CIT. P 82 
3 - kotler et Dubois. OP – CIT. P 210                                                                                                                                                    

  704حممد إبراهيم عبيدات ، املرجع السابق   -4
 .057عنايب عيسى : املرجع السابق ،  -5

المحيط       

 البيئة     

 بصر   

 لمس   

 سمع   

 شم   

 تذو   

 العمليات

 اإلعداد

 الترميز

ذاكرة  صيرة 

 ا جل

حويل    ت  

 استرجاع  

 ذاكرة

 طويلة

 ا جل

 ت زين  
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  :1مهنا اخلصائص من مجموعة لالجتاهات أ ن ا ىل خنلص س بق مما

 وراثية وليست ومتعلمة مكتس بة الاجتاهات. 

 قوة ولها مسار لها الاجتاهات. 

 بسهوةل"0 تتغري والتعممي"ل ابلثبات تتصف الاجتاهات 

 معينة ومواقف مبثريات الاجتاهات ترتبط. 

 املعتقدات0 عىل الاجتاه يرتكز 

 أ ( املكوانت ال ساس ية لالجتاه :

ىل ثالثة مكوانت رئيس ية، لك مهنا مرتبط بانب خاص، ويؤثر بطريقة ما عىل سلوك   كل هذه املكوانت يه :املس هتينقسم أ و يتفرع الاجتاه ا 

 la composante cognitive ( املكون ال درايك :6

ل ثأ ساسه املعارف واملعتقدات اليت حيملها املس هتكل عن منتج، عالمة، أ و متجر ما، ويه غالبا عبارة عن أ فاكر تعود املس هتلكون تناقلها، م 

  2وغريها من الاعتقادات املشاهبة0 الاعتقاد ابن املنتجات املرتفعة المثن دامئا مرتفعة اجلودة

 affective la composante ( املكون التأ ثريي :1

حساس املس هتكل جتاه املنتج أ و العالمة، حبيث حيدد التقدير العام لالجتاه حنو  ء معني سواء اجت اه أ  ساس هذا املكون اجلانب الشعوري، وا 

 تفضييل )ا جيايب(، حمايد أ و غري تفضييل )سليب(0

املكون السلويك: ( 3  

 ويرتكز هذا املكون عىل ميل الفرد لسلوك مسكل معني جتاه هدف حمدد وطبقا لبعض التفسريات، فهذا املكون ميثل السلوك الفعيل ويطلق عليه

 3يف جمال حبوث التسويق )نية املس هتكل للرشاء(0

 4:هناك عوامل كثرية تساعد عىل تكوين الاجتاه نذكر مهنا الاجتاه:تكوين  ب(

 ادلين،اللغة،العادات والتقاليد0  مثل:ثقافة اجملمتع اليت تدخل مبارشة يف تكوين الاجتاه  -

 املعلومات واخليارات السابقة0 -

 الطفل يقتدي بوادله0 مثل:الامنذج اليت يقتدي هبا يف حياته  -

  بصفة مبارشة0كوهنا تؤثر عىل املس هتكل الاجتاه،واكلت ال عالن دورا هاما يف تكوين  كام تلعب -

 الاجتاه:طرق قياس ج( 

ملعرفة مد  اس تجابة املس هتكل ملنبه دون ال خر، واجتاهه حنو عالمة دون ال خر  أ و منتج ما، يمت قياس اجتاهه وذكل عن طريق واحدة من 

 5طرق القياس التالية:

جراء مسح شامل لجتاهات ال فراد عن طريق عقد مقابالت معهم، أ و عن طريق6     ه توزيع قوامئ أ س ئةل جييب علاها ال فراد، وتس تخدم هذ ( ا 

جراء املقابةل0 ،اسة رغبات املس هتلكني واجتاهاهتمدلر   وجناح هذه الطريقة يعمتد عىل دقة تصممي قوامئ ال س ئةل وعىل حصة وسالمة ودقة ا 

جراء الاختبارات اليت يمت مبوجهبا معرفة اس تعداد الفرد ابلس تجابة حيال موا2      : ليةقف معينة، وتأ خذ هذه الاختبارات ال شاكل التا( ا 

  الاختبار املفتوح حيث توضع أ س ئةل، ويرتك للشخص حرية ال جابة علاها بأ سلوبه اخلاص وابلطريقة اليت يرغهبا 

 الاختبارات ذات ال جابة القصرية، وفاها يوجه للشخص أ س ئةل قصرية ل حيتاج ال جابة علاها وقتا طويال ومن أ نواعها: 

  0 أ س ئةل الصواب واخلطأ 

 0أ س ئةل الاختيارات املتعددة، وفاها تكتب أ مام لك سؤال عدد من ال جاابت يمت اختيار واحدة مهنا أ و أ كرث 

  0 والتوسع فيهأ س ئةل تمكيلية، وعادة ما تكون لرشح سؤال قبهل 

  للمس تجوب0 والسلوك النفيسالاختبارات النفس ية، واليت هتدف لكشف منط تفكري 

                                                           
 057.050املرجع نفسه : ص ص-1

  2- عائشة املنياوي: مرجع سبق ذكره ، ص59.
 .54عائشة املنياوي ، نفس املرجع ، ص -3

  4- نفس املرجع ، ص000.
 000 ، ص 0552، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، التسويق يف املفهوم الشامل ،زكي اخلليل املساعداخلليلي املساعد: زكي  -5
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عقيد ت العوامل النفس ية من أ مه املؤثرات عىل سلوك املس هتكل، ذلا اهمت ادلارسون بسلوكه هبذه العوامل، نظرا ل مهيهتا من هجة، وكذا دلرجة ال  تعترب

ل بدراسة املس هتكل يف حد ذاته من مج  يع جوانبه ، ذلا اليت تمتزي هبا وصعوبة فهمها، كوهنا مرتبطة ابملس هتكل أ ول وأ خريا، ل ميكن فهمهام وحتليلها ا 

ل أ ن هناك عدد أ خر مهنا مل نقم ب   تناولها مهنا: التفصيل، ال ش باع0حاولنا حتديد هذه العوامل النفس ية ودراس هتا، ا 

عوامل التأ ثري اخلارجية  الفرع الثاين:  

 الاجيعاعية والثقافية  أ ول: العوامل

ل أ ننا لرمغ أ ن العوامل النفس ية تعترب من أ مه املؤثرات عىل سلوك الف  نس تطيع رد كوهنا تتعلق به وحده، وتتدخل يف قراره الرشايئ مبارشة، ا 

لفرد ااعتبار سلوك املس هتكل سلواك فرداي منعزل، ل ن القرار الرشايئ تتدخل فيه عنارص أ خر ، قد تؤدي ا ىل تغيريه متاما، ويه عنارص يأ خذها 

،وتلعب العوامل الاجيعاعية دورا هاما حيث أ ن أ غلب حاجات 1اخل(  …ال صدقاء، الزمالء  بعني الاعتبار، أ ل ويه امجلاعات الاجيعاعية) ال هل،

تامثر س الفرد أ نشأ ت وتدمعت ومت حتديد خطوطها العريضة من خالل اجملمتع اذلي يعيش فيه الفرد ، كام أ ن الطريقة اليت حياول من خاللها الفرد ا

لاها، من هذه الناحية لك فرد ييمتي ا ىل عدد من امجلاعحاجاته العامة لالنيعاء للرفاهية وحتقيق اذلا ات ت مرتبطة ابمجلاعة الاجيعاعية اليت ييمتي ا 

مال لقمي االاجيعاعية مثل: مجموعة ثقافية وطنية، طبقة اجيعاعية، جامعة دييية، وابلتأ كيد ا ىل عائةل، ولك واحد من هذه امجلاعات عادة ما يكون ح

 2الفرد0ومعايري كثريا ما يس تخدهما 

 ونتطرق من خالل هذا املطلب ا ىل أ كرث العوامل الاجيعاعية والثقافية تأ ثريا عىل سلوك املس هتلكني، ويه عديدة ومتنوعة و أ مهها:

  les groupe de référenceامجلاعات املرجعية  -أ  

لاهقداتهاجتاهاته ومعتعرضة لتأ ثري عدة جامعات عىل  الفرد يكونخالل احلياة اليومية اليت يعيشها  وهذه امجلاعات  ا،، وذكل من خالل  انيعاءه ا 

لاه املرجعية اليت يتأ ثر هبا الفرد قد تكون جامعات أ ولية مثل:  3ا0ال صدقاء وزمالء العمل، وجامعات اثنوية مثل: امجلعيات والنوادي اليت ييمتي ا 

 تأ ثري لها يكون اليت فامجلاعات ،سلوكهم أ و ال فراد اجتاهات عىل مبارش غري أ و مبارشا تأ ثريا متتكل اليت امجلاعات تكل :«كذكل هبا ويقصد

لاها ييمتي العضوية واليت ابمجلاعات تسميهتم ميكن ال فراد، سلوك عىل مبارش لاها، قراب أ كرث ويكون بقوة الفرد ا   جامعات ال صدقاء، اكل رسة، مثال ا 

 هو كام الاس مترارية من حيث أ قل تفاعلية عالقة ذات أ خر  مجموعة تكون بيامن ال ولية ابجملموعات اجملموعة هذه أ يضا واجلريان، وتسمى العمل،

  ».4اخل....وامجلعيات والاحتادات للنقاابت: ابليس بة مثال

جاملها يف ثالثةأ نواع امجلاعات املرجعية : -6  قس اميت ت  هناكل العديد من أ نواع امجلاعات املرجعية اليت تتحمك يف الفرد وتؤثر عىل سلوكه وميكننا ا 

 5أ ساس ية:

بة امجلاعات ال ولية يه تكل امجلاعات اليت يكون اتصال الفرد هبا يمت بفرتات متكررة ،ويكون رأ هيا همام ابليس   امجلاعات ال ولية وامجلاعات الثانوية: *

ليه مثل: ال هل، ال صدقاء، الزمالء  أ هيا دامئا د هبا بفرتات متقطعة ، ول يكون ر اخل، أ ما امجلاعات الثانوية فهيي امجلاعات اليت يكون اتصال الفر …ا 

 اخل …همام ابليس بة ه، مثل: امجلعيات، النوادي 

ابلرمسية  تعترب امجلاعات الرمسية تكل امجلاعات اليت تمتزي ابلتنظمي، وتسري وفق مهنج و أ هداف حمددة، حبيث تمتزيامجلاعات الرمسية وغري الرمسية:  *

ء ورئيس وسكرترية وأ مني الصندوق وابل ضافة ا ىل اجيعاعاهتا بصفة منتظمة، وسعاها لتحقيق أ هداف مسطرة مس بقا لك امجلاعات اليت دلهيا أ عضا

طار نظايم، حبيث ل تمت …مثل: مجعيات حامية البيئة، حتسني املس تو  التعلميي  0اخل، بيامن توصف بغري الرمسية امجلاعات اليت ل تنطوي حتت ا 

 دلهيا أ هداف حمددة: مثل التقاء بعض املتقاعدين وتنظميهم لرحالت، أ و التقاء رابت البيوت يف يف مزنل لك واحدة مهنم لقاءاهتا بصفة رمسية وليس

 ابلتناوب 00اخل ،وتعترب امجلاعات غري الرمسية ال كرث تأ ثريا عىل سلوك الفرد0

ة، واحلد ال دىن  عدد أ فراد امجلاعة حبيث يمت حتديد احلد ال عىل للجامعهذا التصنيف يمت أ ساسا ابلعيعاد عىلامجلاعات الكبرية وامجلاعات الصغرية:  *

  للجامعة الكبرية وقد يمت اختاذ عدد ال فراد اذلين يتعرف علاهم الفرد يف امجلاعة مكقياس لتحديد جحمها0

 تأ ثري امجلاعات املرجعية عىل سلوك املس هتكل : -1

                                                           
1 - Denis Darpy, Pierre Volle. O P CIT. P747 
2 - Denis Lindon, le marketing .3ém édition. Editions Nathan. Paris. 1994. p 37. 
3 - kotler et Dubois. O P – CIT. P 197 

 . 40اثمر البكري : مرجع سبق ذكره ، ص  -4 
                                         050، ص  0552أمحد الغدير ، رشاد الساعد ، سلوك املستهلك ، دار زهران للنشر ،عمان،  -5 
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ق أ ثري عىل سلوك املس هتلكني وتتدخل مبارشة يف حتديد أ مناط سلوكهم، ذلا هيمت رجال التسويتلعب امجلاعات املرجعية دورا جد همم يف الت

 1بدراسة مد  هذا التأ ثري وحياولون الاس تفادة منه، وقد يتعلق هذا التأ ثري ابلعوامل التالية: 

ملعلومات وابلتايل ا ىل امجلاعات املرجعية، واليت س متده ابكثري من احلالت نظرا لنقص املعلومات املتعلقة ابملنتج أ و العالمة يلجأ  املس هتكل  يف-6

ذا توفرت للمس هتكل املعلومات واخلربة فان دور امجلاعة املرجعية يرتاجع نوعا ما0  تساعده عىل اختاذ القرار الرشايئ املناسب، أ ما ا 

ذا اكنت ذات مركز قوي، حبيثسلوك املس هتكل ابمجلاعات املرجعية اليت يثق هبا، واليت جتذبه أ كرث من غري  يتأ ثر- 1 عند احتياجه  ها، وخاصة ا 

 امجلاعة0مة معينة يلجأ  ا ىل هذه ملعلومات عن منتج أ و عال

 المتيزي بني نوعني من السلع: سلع ابرزة مثل الس يارات، الآلت الكهرومزنلية، املالبس وسلع اقل بروزا اكل غذية ومساحيق الغس يل00اخل، ميكن- 3

 ليت متثل رمزا لوضع املس هتكل وخشصيته غالبا ما يرتدد كثريا يف اختاذ القرار الرشايئ خبصوصها ، ذلا يلجا لستشارة امجلاعاتفالسلع البارزة وا

 اعات0مجلاملرجعية، ويراعي تأ ثريها عليه، بيامن ل حتتاج السلع ال قل بروزا ا ىل لك هذا التعقيد عند رشاهئا، وهذا ما يؤدي ا ىل تضاؤل تأ ثري ا

أ ثري امجلاعة املرجعية ففي حالت يدخل ت املنتج،وذكل حسب نوعية  املنتج،ملا س بق فان تأ ثري امجلاعات املرجعية قد ميس العالمة أ و  ابل ضافة- 2 

وتكون ال ساس  لتجارية،اعىل فئة السلعة، ويف حالت أ خر  فالتأ ثري يقترص عىل القرارات املتعلقة ابلعالمة مفثال: عند رشاء املالبس هنمت ابلعالمة 

ت ال اثث املزنيل ال ول للقرار الرشايئ، بيامن يف حالت ال اثث املزنيل فيكون املنتج يف حد ذاته ال ساس الرشايئ ال ول للقرار الرشايئ، بيامن يف حال

 فيكون املنتج يف حد ذاته ال ساس ال ول لالختيار بعيدا عن العالمة0 

  la famille  اثنيا: ال سـرة 

00اخل وجيمعهم مسكن موحد عىل …أ و الزواج  ادلم،من اثنني أ و أ كرث قد تربطهم رابطة  اجملمتع فتتكونال رسة النواة ال ساس ية لبناء  تعترب

 الغالب، ويه من أ قو  مصادر التأ ثري الاجيعاعي يف سلوك املس هتكل ، حبيث تعترب قرارات الرشاء قرارات مشرتكة ، خاصة بني أ فراد ال رسة

 ، ففي كثري من ال حيان قد يشرتي الفرد السلعة دون أ ن يكون مس هتلاك لها ، وذكل دامئا بتأ ثر من العائةل 0 املصغرة

ية التيش ئة املسؤوةل عن معل  فال رسة يه اخلاريج،العامل  الفرد منأ ساس امجلاعات املرجعية فهيي متثل أ ول ما يتواصل معه  تعترب ال رسة   

  ويه:عدة أ شاكل  ال رسة منكام تتكون  ال ساس ية للفرد،املبادئ  مي وترس يخبتعلالاجيعاعية، كوهنا تقوم 

 النوع ال ول زوج وزوجة فقط 

  ضافة لل ولد  النوع الثاين زوج وزوجة ا 

  ضافة ل حد ال جداد أ و الكهام ويعترب النوع جملمتعات ا غلباجلزائري وأ  اجملمتع  ش يوعا يف الثالث ال كرثالنوع الثالث: زوج وزوجة وال ولد ا 

 2العادات والتقاليد يف املنطقة  السائد وكذالدلين  العربية نتيجة

  ال رسة:حياة  دورة-6

فلك مرحةل من مراحل هذه ادلورة لها طابعها الرشايئ  املس هتكل،من أ مه عوامل التأ ثري عىل سلوك  فهيي تعتربأ ما عن تأ ثري دورة حياة ال رسة  
 اخلاص، ولها تأ ثريها عىل سلوك املس هتلكني، وير  ابحثوا التسويق أ ن دورة حياة ال رسة تكون مقسمة كام ييل :3

ماكنيهتم املالية حمدودة، ويتجهون أ كرث حنو * مرحةل العزوبية:  وتشمل البالغني اذلين يعيشون مس تقلني عن أ ابهئم ومل يس بق هلم الزواج، وتكون ا 

 املوضة، وأ دوات وس بل التسلية والرتفيه0

 تكون قدراهتم املالية أ فضل، ويتجهون أ كرث حنو رشاء السلع املعمرة مثل: ال دوات الكهرومزنلية0 يثا بدون أ ولد:* املزتوجون حد

درة نالحظ أ ن مشرتايت ال رسة املزنلية ترتفع بشلك ملحوظ يف هذه املرحةل، وتنخفض ابملقابل الق* املزتوجون ودلهيم أ طفال حتت سن السادسة: 

ل أ هنا هتمت أ يضا برشاء مالبس، أ طعمة وأ دوية ال طفال ، و الس يوةل(املالية ) عدم الرضا عن املركز املايل، وتواصل ال رسة هنا رشاء السلع املعمرة ا 

 وكذا اللعب0

م بأ دوات يعايتحسن املس تو  املايل ويقل التأ ثر ابل عالن وتتعدد ال طعمة، ويزيد جحمها، ابل ضافة ا ىل الاه * املزتوجون ودلهيم أ طفال بعد السادسة:

 النظافة، ادلراجات وأ دوات املوس يقي0

                                                           

 707،  700محد الغدير ، رشاد الساعد ، مرجع سبق ذكره ، ص   -1 

، جامعة  7000، ديسمرب، 04جملة دراسات ، العدد االقتصادي ، العدد للتأثري على سلوك املستهلك،أمهية إطالق املنتجات اجلديدة بن قشوة جلول:  -2 
 09عمار ثلجي ابألغواط ، ص

 .40، ص  7007ر،( ،مؤسسة حورس الدولية ،اإلسكندرية،مصالتسويق )املفاهيم ،اإلسرتاتيجيات ،أبو علفة عصام الدين أمنی -3
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 املس تو  املادي يكون جيدا نظرا حلصول بعض ال ولد عىل وظائف، يسود التعقل يف السلوكيات أ نفسهم:املزتوجون ودلهيم أ ولد يعمتدون عىل * 

مع الرتكزي  اصة،خوكذا احلصول عىل خدمات طبية  لية،الكاموالسلع  املعمرة،تتوجه ال رسة ا ىل رشاء السلع  الادخار،الرشائية، ويرتفع مس تو  

 واجلودة0يف لك هذا عىل اذلوق 

رث : يكتفون حبجم ادلخل املتوفر، يتوهجون أ كرث ا ىل القراءة والسفر، ويقبلون أ ك* كبار السن ل يعيش ال ولد معهم وما زال رب ال رسة يف العمل

 ا ابملنتجات اجلديدة ورشاء الكامليات0عىل ال دوية والرعاية الطبية، ل هيمتون كثري 

نفاق عىل اخلدمات الطبية وأ دواهتا، رمغ أ ن هذه  * كبار السن اذلين أ حيلوا عىل التقاعد : قبال عىل رشاء ال دوية وال  اخنفا  مس تو  ادلخل وال 

ل أ ن هناكل حالت أ خر  قد حتدث وتكون أ يضا منعرجا يف المنط الاس هتال ن جند أ رسة يك لل رس، ففي كثري من ال حيااملراحل تعترب شائعة ا 

، من زوجني كبريين يف السن بدون أ طفال، كام أ ننا قد جند أ رسة ببالغ واحد، ل ن الزوج ال خر قد تويف وهذا أ يضا يؤثر عىل السلوك الرشايئ

نشطة واخلدمات مثل: الرحالت التامني، ال   ونالحظ أ ن هذا النوع من ال رس أ و ال فراد اذلين يبقون وحيدين يتوهجون حنو نوع معني من السلع

 1الاجيعاعية الهادفة لتقليل العزةل لهذه الفئة0

 

 les classes sociales الاجيعاعية:رابعا: تأ ثري الطبقات  

ل انه يتوحد يف جمال معني، هو انيعائه لعمل الاجيعاع، كام خيتلف هذا امل  فهوم من ابحث خيتلف مفهوم الطبقة الاجيعاعية من جمال ل خر، ا 

نتاجية، ا ىل قسمني طبقة الربوليتاراي )طبقة العامل   le prolétariat  (ل خر، حبيث يقسم اكرل ماركس الطبقات الاجيعاعية عىل أ ساس العالقات ال 

 la bourgeoisie0 والطبقة الربجوازية

قة الاجيعاعية عىل  ادلخل، السلطة، املاكنة، حبيث ترتكز الطببيامن يعمتد ماكس و فيرب عىل معايري أ خر  يف تقس ميه للطبقات الاجيعاعية ويه  

0اخل( بطريقة أ خر  قد تقسم الطبقات الاجيعاعية عىل أ ساس وضعيهتا …0اخل (، املوارد الرمزية )املعارف…توزيع املوارد املادية )ادلخل، الرتاث،

 2مكن أ ن تقسم عىل أ ساس ما متتلكه من معارف ومس تو  علمي0املالية أ و التارخي ال رسي ) هناكل أ رس عريقة ومعروفة ( ،كام من امل

 موضوع يف املتجانسة امجلاعات تكل" :أ هنا عىل تعريفها وميكن متفاوتة، اجيعاعية طبقات داخلها يف اجملمتعات حتتوي أ ن جدا الطبيعي من يكون

قامة وماكن املهنة، التدريب، ادلخل،  بقمي أ عضاؤها ويشرتك هريم بشلك واملرتبة اجملمتع يف ال جزاء أ و لل قسام التجانس اليس يب "أ و3 ".ال 

منا فقط، ادلخل مس تو  عىل تتحدد ل الاجيعاعية والطبقة ،"متشابه وبسلوك مشرتكة واهيعامات  وماكن التعمل، اكملهنة، مؤرشات أ خر  هناك وا 

قامة  .اخل...ال 

 اجملمتع يف (ال غنياء) العليا الطبقة أ فراد فقد يس تخدماملتاجر،  مع التعامل سلوك و ت،للمنتوجا الرشايئ السلوك تقيد الاجيعاعية الطبقات جند كام

 4دنيا وسطى، عليا، طبقة :طبقات ثالث جند حيث .دخال،  ال قل الطبقات يف غريمه يس تخدهما ل منتوجات

 الطبقة العلياUpper   

 ىالطبقة الوسط middle 

   الطبقة ادلنياlower  

 التقس اميت، هناك تقس مي معيل أ كرث، وهو تقس مي الطبقات عىل أ ساس ادلخل0 ابل ضافة ا ىل لك

نسانية تقريبا، لكن خيتلف ارتباط أ فراد لك طبقة من جممت ليه هو أ ن الطبقات الاجيعاعية تتواجد يف لك اجملمتعات ال  ل خر، فقد  عما جتدر ال شارة ا 

هتاليك الفرد الانتقال من طبقة ا ىل أ خر  كام هو احلال يف الهند، وخيتلف السلوك الاس يكون الارتباط بني أ فراد الطبقة قواي حبيث ل يس تطيع 

لاها الفرد، فهو خيتار السلع واملنتجات اليت تتالءم مع طبقته من حيث السعر والنوعية والعال ة، كام انه مابختالف الطبقة الاجيعاعية اليت ييمتي ا 

ا هيمت ه، وح  وسائل الرتفيه، بطريقة أ خر  لك طبقة اجيعاعية تفر  رشطا اس هتالكية خاصة هبا، ذلخيتار أ ماكن التسوق اليت تتالءم مع مس توا

 خرباء التسويق بدراسة الطبقات الاجيعاعية ملعرفة مبد  تأ ثريها عىل سلوك الفرد وحتمكها يف عاداته الاس هتالكية0

 الرأ ي خامسا: قـادة

                                                           

 .47عصام الدين الدين أبو علفة ، نفس املرجع ، ص -1 
2 - Denis Darpy. Pierre Volle. O P - CIT. P 210 

 94،ص 7004، 0والتوزيع ، بريوت ،ط النشر و للدراسات اجلامعية املؤسسة ،املشروع خدمة يف التسويق أودجیيه، غي ل ترمجة جواد، نبيل  -3 
  08ص ذكره، سبق مرجع ،معاصرة میھمفا و أسس التسويق، ي،البكر  اتمر -4  .
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، ويف اجملمتع، ويمتتعون بقدرة فائقة للتأ ثري يف ال خرين، حبيث حيتلون ماكنة خاصة يف ذهن املس هتكلميثل قادة الرأ ي أ فرادا ذو مزيات خاصة يف 

 يف ،حيث املرجعية للجامعات طبيعي امتداد كثري من ال حيان يعتربون مثهل ال عىل ذلا يسعى لتقليدمه بطريقة أ و بأ خر  يف عادهتم الرشائية، ومه

عىل  اثر دليه يكون ، و اجملموعة يف غريه من تأ ثريا أ كرث يكون أ ن الرأ ي قائد عىل أ خر  وبعبارة أ كرث أ و ائدق هناك يكون أ ن لبد مجموعة لك

 اكلفنانني، أ فرادها أ و مجموعة دل  أ و معروفني مشهورين أ شخاص يكونوا أ ن ميكن بل اجملموعة، ذات من الرأ ي قادة يكون ل قد كام ال خرين،

 .اخل....اجملمتع ووهجاء ،ال عالميني ,القدم كرة لعيب

  أ نو  ميتلكوهنا، اليت التأ ثري وقوة طريق اجلاذبية عن املس هتدف امجلهور يف ال وسع التأ ثري لتحقيق الرأ ي قادة عىل يعمتد فاملس تو  هنا ومن

 و الرشكة مبنتجات اخلاصة عالانتابل   ظهورمه يف املثال سبيل عىل هو كام ا ىل املس هتلكني، للوصول الرتوجيية ال داة مبثابة الرأ ي قادة يكون

 1تقليدمه0 يف ال خرين دل  احلافز مما يثري اقتناءها

قرار يف أ ساسا و حاسام عامال العامة الثقافة تعتربسادسا: تأ ثري الثقافـة :  ادلللت و القمي واملعتقدات من أ صال تيبع ل هنا رغباته و حلاجاته الفرد ا 

 بصفته معها يتفاعل اليت احلالت تفسري عرب ال خرين مع للتعامل خشصيا  معيارا ابلتايل أ صبحت و به، احمليطني أ و عائلته من الفرد اقتبسها اليت

 ابعتباره الفرد يكتس هبا اخملتلفة اليت والتقاليد والقمي والعادات والقانون وال خالقيات والفنون والعقائد املعرفة من املركب فهيي ذكل 2اجملمتع، من فردا

 و معني جممتع أ فرد يتعلمها اليت والعادات والقمي املعتقدات من مجموعة أ و أ عضاء اجملمتع، يتبعه لسلوك منطا اعتبارها ميكن ابلتايل و جممتع، يف عضوا

   30سلوكهم مكس هتلكني توجه اليت

ا عىل رجل التسويق قبل ختيار سلوكه ذلتلعب الثقافة دورا جد هام يف التأ ثري عىل سلوك املس هتكل، كون هذا ال خري يستند عىل ثقافته يف ا

سلمون، م  ادلخول ا ىل سوق معني، معرفة ثقافة املس هتلكني ومن مث حتسني املنتج مبا يتالءم مع هذه الثقافة فال ميكن بيع امخلور يف سوق مس هتلكوه

ارص املكونة للثقافة ع لغهتم، مبعىن أ ن يأ خذ لك العنكام جيب أ ن يصاغ امس أ و عالمة منتجه مبا يتالءم  مع املس هتلكني ويفهم من طرفهم و يتناسب م

منا يه قابةل للتغيري من يوم ل خر ليه هو أ ن الثقافة ليست اثبتة ودامئة، ا  وتتقبل التعديل،  ،بعني الاعتبار وحياول الاس تفادة مهنا، وما جتدر ال شارة ا 

الثقافة اللكية ويه  "1"وميكننا يف دراستنا للثقافة متيزي نوعني من الثقافات لتتالءم مع التطورات وعىل اخملتصني اخذ هذه النقاط بعني الاعتبار0

تكل اليت  املتعلقة بلك  ء حييط بنا، ويه من صنع ال نسان مثل: العادات والتقاليد وال عراف وأ مناط احلياة، والثقافة الفرعية أ و اجلزئية ، ويه

منا موروث حضاري0…القومية ،الثقافة ادلييية، الثقافة العرقية  تضم مجموعة صغرية لها صفات ممزية، ومهنا الثقافة    0 اخل ول تكون من صنع ال نسان ا 

 العوامل الاقتصادية والشخصية            سابعا:

ننا     هامل العوامل لابل ضافة ا ىل لك العوامل السالفة اذلكر واليت تؤثر يف سلوك املس هتكل، وتعد دافعا حنو اقتناءه سلعة دون ال خر ، فا   ميكن ا 

رشد ب الاقتصادية اليت تعترب قيدا جيب أ ن ل يتجاوزه املس هتكل، ويستند المنوذج الاقتصادي يف تفسري السلوك الاس هتاليك عىل أ ن الفرد يترصف

ماكنياته الاقتصادية   4وعقالنية، أ ي يف حدود ما تسمح يه ا 

  ييلالعوامل الاقتصادية فامي : وتمتثلالاقتصاديةالعوامل  -أ  

ادلخل القوة الرشائية اليت متكن من احلصول عىل مكيات من السلع واخلدمات، كام انه عبارة عىل العائد اذلي يتقاضاه نتيجة القيام  ادلخل: ميثلأ ول: 

لفرد حنو الادخار ومن مث ابهد معني، وابلتايل حفجم ادلخل والتغريات ابلزايدة والنقصان سوف تأ ثر عىل السلوك الاس هتاليك للفرد، كام أ ن اجتاه 

 5ويرتبط سلوك املس هتكل مبس تو  ادلخل والعالقة بيهنام تتضح يف اجلوانب ال تية : الاستامثر يؤثر كذكل عىل قراره الرشايئ،

صول عىل البديل بطريقة حلذوي ادلخل املرتفع بقدرة عىل اختاذ القرارات الرشائية بطريقة أ رسع، نظرا لقدرهتم عىل ا يمتتعاخملاطر: القدرة عىل حتمل )6

ذا اكن اختيارمه يف غري حمهل، كام أ هنم يفضلون املنتجات ذات املاراكت املعروفة، واجلودة العالية لتفادي البحث عن الصيانة0  سهةل ا 

ث عن املنتجات ، فقد لبحلالنشغال ادلامئ اذلي يعيشه ال فراد يف عرصان هذا فا هنم ل جيدون الوقت الالزم للتسوق وا نظرا والتسوق:البحث  )1

ذا اكن املس هتكل صاحب دخل مرتفع فالعملية تمت  تطورت وسائل جديدة مثل: رشاء منتجات ذات عالمة معروفة، أ و الرشاء ابلكتالوجات، ا 

ذا اكن دخهل منخفض، فان معليات التسوق تس تغرق وقتا أ طول، كام أ ن القرار الرشايئ يكون أ صعب0  برسعة، أ ما ا 

                                                           

 .020،029،ص ص 7،7005، دار احلامد للنشر والتوزيع ، األردن، ط اإلتصاالت التسويقية والرتويجاثمر البكري :  -1 
  80ص البكري:مرجع سبق ذكره ، اثمر -2 
 .000عيسى: مرجع سابق: ص  بن عنايب -3 
 02رشيد منر عودة ، مرجع سبق ذكره ، ص نعيم العبد عاشور ،  -4 
 40عصام الدين أبو علفة ، مرجع سبق ذكره ، ص  -5 
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ل أ هنم ل ميلكون اخلربة واملعرفة ابملنتجات، ملعرفة ابملنتجات :اخلربة وا )3 عادة ما يقوم أ حصاب ادلخول املرتفعة برشاء منتجات ذات جودة عالية، ا 

ل املتوسطة خو كوهنم ل هيمتون مبزاايها وكيفية اس تخداهما، نظرا كام أ رشان سابقا لعدم توفر الوقت هلم لالهيعام هبذه ال مور، بيامن يكون أ حصاب ادل

دلخول اأ كرث اهيعاما و معرفة ابملنتج، وطرق اس تخدامه والتعلاميت املتعلقة به، لمتالكهم مك اقل من املال وأ كرث من الوقت، مبعىن أ ن أ حصاب 

 املتوسطة دلهيم خربة ومعرفة أ كرث ابملنتجات

 جودة عالية من حيث ال داء، وكذا الشلك العام اذلي يسمح بصفة عامة يبحث أ حصاب ادلخول املرتفعة عن منتجات ذاتالطلب عىل اجلودة : )2

ظهار مس تو  الرثاء والتفاخر بني ال خرين، بيامن أ حصاب ادلخل املتوسط هتمهم اجلودة يف ال داء، وذكل مبا يتناس مع  ببمتيزيمه عن غريمه، وا 

 مس توامه املادي ول يشرتطون الرتفيه والتفاخر0

 العوامل  الشخصية  -ب

 ه، مناس با يعتقده ما و يعيشها اليت للمرحةل العمرية تبعا ختتلف ،واليت اخلدمات و السلع من العديد حياته خالل الفرد يشرتي Age:رالعم1-

 1ييل ما ا ىل تقس ميها ميكن اليت ال خر  الفئة خيتلف عن بأ سلوب معرية فئة لك مع يتعامل أ ن املسوق عىل و 

 ابلمكيات السوق متابعة املسوق من يتطلب مما جحم ال طفال، يف المنو و الرسيعة ابحلركية املرحةل هذه متتاز :لعمرا من العارشة ح  الطفوةل مرحةل -أ  

 .احلجم يف تفاوت لل طفال واحد معر يف يكون املمكن أ ن من حيث املتقاربة، ابل جحام و املناس بة

 اختيار و هلم ل يصالها املسوق يسعى و احلاجات واملالبس من معينة أ نواعب أ فرادها اهيعامات تكون :عرش اخلامس سن ح  املراهقة مرحةل -ب

 .يف رشاهئا أ ولياهئم عىل للضغط حتفزيمه يف املؤثرة الوس يةل

 الترصف جييد أ ن املسوق عىل ذلكل قبل ال خرين اقتنائه حماوةل و جديد هو ما ملتابعة الش باب بسعي متتاز :الثالثني سن ح  الش باب مرحةل -ج

 .عهمم 

 .الرشائية بعض قراراته يف العاطفة ختتفي كام الفرد، دل  نفيس اس تقرار حاةل متثل و :الس تني سن ح  الكهول مرحةل-د

 التجديد يف الرغبة عدم و الاس تقرار و ابلثبات املرحةل هذه تمتزي :الش يخوخة مرحةل -و

 مع توافقها مد  و حيتاهجا اليت واخلدمات للسلع ذكل  ابختياره و ايئ،الرش  سلوكه عىل الفرد وظيفة تؤثر  :Occupationالوظيفة  املنصب 2-

دارة فا ن عليه و وظيفته،  .املشرتين احتياجات مع يتوافق مبا منتجاهتا يف خصوصية الوظيفة تراعي أ ن علاها التسويق ا 

 ومنط .حياهتم أ مناط يف خيتلفون قد لكهنم و الوظيفية، و عيةالاجيعا الطبقة و الثقافة ذات يف يشرتكوا أ ن لل فراد : ميكنLife Style: احلياة منط3-

رجاعه ميكن الفردي احلياة  يفرس أ ن ميكن ل احلياة فمنط أ رائه، و  اهيعاماتهو  هبا، يقوم اليت اخملتلفة وال نشطة به، العامل احمليط يف الفرد معيشة ا ىل ا 

 .اجملاميع لهذه احلياة أ مناط املنتجات و بني القامئة العالقة يف يبحثون املسوقني فا ن عليه و به، احمليطة البيئة مع تفاعهل و كلك طبيعة الفرد

:Personality  :4-الشخصية 

 للك فرد خشصية ترتمج من خالل سلوكياته الرشائية وتسمى الشخصيـة " مجموعة اخلصائص النفس ية املمزية واليت توجد رد فعل مس تقر ومتالمئ 

 السلوكية اس تجاابته من علاها تنعكس ما و للفرد ادلاخلية،  ال حساسات تكل أ هنا عىل التسويقية النظرة من الشخصية فتعري ميكن ،20مع احمليط

 :هام بعاملني يتأ ثر الفرد خشصية عن النامج السلوك بأ ن القول ميكن بذكل و.املنتجات جتاه

 .حياته خالل خربة من اكتس به وما للفرد املمزية السامت -أ  

 3 .جتاهه موقفاً  يتخذ أ ن عليه تفر  اليت و به احمليطة اخلارجية راتاملؤث- ب

ذن الشخصية يه مجموعة اخلصائص اليت متزي فردا عن  ة عىل ا ىل اختاذ هذا القرار دون ال خر، ذلا تعترب من أ مه العوامل املؤثر  ال خر، وتدفعها 

ئص الفرد جملال، وحماوةل الربط بني الشخصية واملنتج أ و العالمة، ابختالف خصاالسلوك الاس هتاليك للفرد ذلا فعىل رجل التسويق الاهيعام هبذا ا

 الفرد0الشخصية خيتلف نوع املنتج أ و العالمة اليت يطلهبا 

 :التالية ابلعوامل الشخصية تتأ ثر:الشخصية حمددات -2-6

 .النضج ومعدل الطبيعية، واخلصائص املخ، ،الوراثة : وتشمل البيولوجية احملددات -

 .واحلضارية الثقافية احملددات -

                                                           
  1- نفس املرجع السابق 

2- kotler  et Dubois. O P – CIT. P 209 
 85، 40ص ص  ذكره، سبق مرجع معاصرة، میھمفا و أسس التسويق، البكري، اثمر -3 
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 1ال خرين ال فراد وتأ ثري املزنلية، البيئة  :وتشمل املرجعية وامجلاعات العائةل حمددات- 

 جسمية عديدة وعنارص مكوانت الشخصية التعقيد كام تتضمن غاية ويف حمسوس أ و ملموس غري جمرد  ء الشخصية: الشخصية خصائص-2-1

 شعورية0 ول ةوشعوري وانفعالية ونفس ية

 متاكمال0 نظاما أ و متناسقا الك لتشلك الشخصية علاها تش متل اليت والعنارص املكوانت تتفاعل .1

 متطورة0 ولكهنا اليس يب الاس تقرار/الثبات من بنوع وتتصفالناس  بني واختالف متايز وجود ا ىل الشخصية تشري 3

 2مواقف مشاهبة يف الفرد بسلوك التيبؤ عىل ساعدي  فهذا اليس يب الثبات من بنوع تمتزي الشخصية أ ن مبا-2 

للفرد، سامت  الس يكولوجية املكوانت من مكون معل لك ديناميكية عىل وتعرفنا املس هتكل، لسلوك ادلاخلية املؤثرات أ مه ا ىل تعرضنا س بق فامي.

ية وفامي ييل اجلدول التايل هتم التسويقية والرتوجي الشخصية مرتكز أ سا ي يعمتد عليه رجال التسويق ويأ خذونه بعني الاعتبار  يف  ختطيط س ياس 

 0والسامت  الظاهرة عىل الشخصية  يوحض أ مه سامت املصدر 

 (: يوحض سامت املصدر والسامت الظاهرة يف الشخصية22جدول رمق )

 السامت الظاهرة سامت املصدر السامت الظاهرة سامت املصدر

 متكرب رصحي منعزل انتقادي، متحفظ

 مس تقل مؤدب، وديع، الثقة ابذلات مس تقر، هادئ، متعايش متواضع

 حيرتم أ فاكر وأ راء ال خرين حمافظ جامد الالكم،قليل  واعي 

 ل مبايل ل هيمت ابلقواعد الاجيعاعية منظم ريغ حساس ضد أ ي هتديدات جخول

 فاقد للحس  مسرتيخ واقعي معيل 

 810، القاهرة، ص1ط "، مكتبة عني لمس،والاسرتاتيجياتاملفاهمي املصدر: عائشة مصطفى امليناوي: سلوك املس هتكل "

ىل دراسة خشصية املس هتلكني هبدف صياغة  الشخصية: نظرايت-2-3  عامة، والاسرتاتيجية اسرتاتيجياهتا التسويقية بصفةيسعى رجال التسويق ا 

 أ مه هذه النظرايت فامي ييل: وتمتثل خمتلفةنظرايت الشخصية عىل دراس هتا من وهجات نظر  خاصة وتركزالرتوجيية بصفة 

تعدادات من خاللها تمت الاس   السامت واليتعدد من  ال نسانية تتكون منيمتثل مضمون هذه النظرية يف أ ن الشخصية  نظرية السامت: -6

دوارد للتفضيال للفرد،والاس تجاابت العامة   الشخصية، واذلي توتعمتد مقاييس عديدة لقياس خصائص املس هتكل ومن بيهنا:"مقياس جدول ا 

تقدمي  تقدير اذلات، درجة الاعيعاد، القدرة عىل التحليل، الانيعاء، الاس تقاللية، حب الظهور، درجة ال ذعان، "ال جناز، لكمة 62من يتكون

 30الاندفاع والعدوانية" املوقف من اجليس ال خر، القدرة عىل التحمل أ و الثبات، درجة تقبل التغيري، املساعدة،

، تس تخدم هذه النظرية يف جتزئة  4العاطفي الاجيعاعي واملسؤولية والاس تقرارالس يطرة  السامت مثلجوردن" ويمتثل يف قياس بعض " مقياس

 السوق  وختطيط امحلالت الرتوجيية 

احملرك ال سا ي  وتعتربة واجليس يأ ي عىل أ ساس احلاجات البيولوجية  الالشعوري،تستند الشخصية عىل اجلانب نظرية التحليل النفيس لفرويد: -1

 .لها، تتكون الشخصية حسب فرويد من ثالثة مكوانت يه "ال ان، ال ان ال عىل، اذلات

    التقليدي: للمس هتكل السلوك الرشايئ املطلب الرابع:

ل أ هنا تسهم مجيعا يف خت  حنو اختيار  ودفعه ديد سلوكه حتتلف العوامل اليت تؤثر عىل املس هتكل من ذاتية ا ىل اجيعاعية وثقافية وح  اقتصادية، ا 

ليه هو أ ن السلوك الاس هتاليك والتأ ثري فيه يس متر ح  تقرير الرشاء وح  بعد ذكل0 ل أ ن ما جتدر ال شارة ا   دون ال خر، ا 

ل أ ن دراسة املؤثرات عىل السلوك وحدها ليست   0ل خرأ و  بففي كثري من ال حيان يغري املس هتكل سلوكه أ ثناء معلية الرشاء لسب اكفية،ا 

 أ مه ومايه قرار؟الذلا س نقوم بدراسة مرحةل أ خر  هممة يف السلوك الاس هتاليك وحتديده، ويه مرحةل الرشاء الفعيل وكيف يمت اختاذ هذا     

 ؟ وهذا ما س نحاول دراس ته يف املبحث املوايل0  مراحهل

  وأ نواعه:الرشايئ  السلوك مفهوم الفرع ال ول:

                                                           
 027عنايب عيسى : مرجع سابق، ص  -1
 .94، ص7004، 0، دار احلامد ،عمان ،ط السلوك التنظيميحممد حسن محادات :  -2

  3-كاسر نصر املنصور: مرجع سبق ذكره، ص070.
  4- حممد إبراهيم عبيدات: مرجع سبق ذكره،ص700.
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 Customersاملس هتكل هبا  يقوم اليت الرشائية املامرسات عىل التعرف يف يساعد الرشايئ ابلسلوك املقصود حتديد ا نرشايئ :أ ول : مفهوم السلوك ال 

 : أ اكن سواء

 الشخيص اس هتالكه بغر  املنتجات العميل يشرتي : Final Consumer هنائياً  مس هتلاكً  -

عادة أ جل من املنتجات يشرتياذلي  : Business Buyerأ عامل  مشرتي-  .أ رابح حتقيق بغر  لل خرين تأ جريها أ و تصنيعها أ و بيعها ا 

 :التايل النحو عىل للمس هتكل الرشايئ السلوك تعريف وميكن

 واخلدمات السلع يشرتون اذلين الهنائيني ،املس هتلكني ترصفات ":أ نه عىلConsumer Buying Behaviorللمس هتكل  الرشايئ ابلسلوك يقصد

 0"1الشخيص اس هتالكهم أ جل من

 معظم ا ن و الرشاء، لختاذ قرار املس هتكل هبا مير اليت التأ ثريات و اخلطوات من مجموعة من تتكون ديناميكية معلية الرشاء معلية تعترب  

 صعوبة ختتلف حيث مشلكة حل معلية الرشاء اعتبار عىل أ ساس تقوم الرشائية، القرارات اختاذ معلية تفسري و بدراسة اهمتت اليت النظرايت

 من املس هتكل يسلكها اليت املراحل من مجموعة عن عبارة": يه الرشاء قرار اختاذ معلية أ ن ميكن القول منه و املنتوج، نوع حسب املشلكة حل

 20ختصه حاجة بتلبية تتعلق مشلكة حل اجل

 الرشايئ السلوك اثنيا : أ نواع

 :هام لبعدين، وفقا يتحدد املس هتكل اذلي ييهتجه رشايئال  السلوك فا ن الرشايئ السلوك أ مناط منوذج ملصفوفة وفقاً 

 من مرحةل لك يف املس هتكل يبذه ، اذلي الفكر و اجلهد مد  هبا يقصد : و Involvementالرشائية   العملية يف املس هتكل تداخل درجة -أ  

 .الاختيار و املفاضةل معايري حتديد يف ملساعدته وج،املنت حول املتاحة اكفة املعلومات عىل للحصول سعيه مد  و الرشايئ، قراره اختاذ مراحل

 الرشائية السلوكيات من أ نواع أ ربعة توجد ابلتايل السوق، و يف املطروح للمنتوج Brands .التجارية العالمات بني الاختالف درجة -ب

 :السابقني البعدين تقاطع من يه انجتة و المنوذج، مصفوفة خالاي عهنا تعرب احملمتةل،

 Complex Buying Behavior رشايئ معقد سلوك

 يف املطروحة التجارية العالمات كبرية بني اختالفات يواجه و الرشائية العملية يف كبرية بدرجة املس هتكل يتدخل عندما السلوك هذا يظهر

 جيهل و الرشاء، متكررة غري و ن،المث مرتفعة بأ هنا منتوجات املعقد السلوك الرشايئ املس هتكل فاها ييهتج اليت املنتجات تتصف و السوق،

 . 3الرشاء قرار اختاذ قبل عهنا املعلومات لتجميع حيتاج و الفنية، عن خصائصها الكثري املس هتكل

:Variety-Seeking Buying Behavior ابحث عن التنوع    سلوك رشايئ   

 للمنتجات التجارية بني العالمات كبرية ختالفاتا يواجه و الرشائية، العملية يف املس هتكل تدخل ينخفض عندما السلوك هذا ييتج

 اخلدمات احللوايت، يه، التنوع عن الباحث الرشايئ السلوك فاها املس هتكل يتبع اليت املنتجات عىل مثال أ وحض لعل السوق، و يف املطروحة

 السوق0 يف املتاحة البدائل بني التقيمي و فاضةلامل يف ل و املعلومات، جتميع يف كبريا هجدا يبذل املس هتكل ل فعادة والس ياحية، الفندقية

 Habitual Buying Behavior  اعتيادي:سلوك رشايئ 

 التجارية العالمات بني اختالفات قليةل يواجه و الرشائية، العملية يف املس هتكل تداخل ينخفض اليت احلالت يف السلوك هذا ميثل     

 معدلت بتكرار تتصف اخلزب، السكر، اكمللح، الاعتيادي، السلوك الرشايئ املس هتكل فاها يتبع يتال فاملنتجات ،السوق يف املطروحة للمنتجات

 املعلومات حولها، جتميع يف كثريا نفسه املس هتكل جيهد ل و التجارية، العالمات بني واحضة اختالفات عدم وجود و أ مثاهنا، اخنفا  و رشاهئا،

 الرشايئ0 قراره يف اختاذ ملساعدته

Dissonance-reducing Buying Behavior  مشوشسلوك رشايئ :  

 املطروحة التجارية العالمات قليةل بني اختالفات يواجه و الرشائية، العملية يف كبرية بدرجة املس هتكل يتداخل عندما السلوك هذا حيدث

 الوقت يف المثن،لكن مرتفعة و متكررة، غري بأ هنا ثالم  اكلسجاد مشوشاً  السلوك الرشايئ فاها يكون اليت املنتجات تتصف و للمنتوج، السوق يف

 0 4التجارية العالمات بني جوهرية اختالفات  توجد ل ذاته

                                                           

  118ص ،  2008إسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار ،التسويق إدارة طه: طارق-1 
2 - Lendrevie Jacque et autres :MERCATOR ,7émé édition ,Dalloz ,Paris , p. 042  

 
  135ص ذكره، سبق مرجع التسويق، إدارة طه، طارق -3 
  118ص ،  2008إسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار التسويق، إدارة طه: طارق- ص ذكره، سبق مرجع التسويق، إدارة طه، طارق -4 
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 مراحل معلية اختاذ القرار الرشايئ       الفرع الثاين:

لاها ليت يتعر  لها املس هتتعترب معلية اختاذ القرار الرشايئ املرحةل الفعلية والواقعية لعملية الرشاء، فبعد مجمل املؤثرات ا     كل، واليت متت ال شارة ا 

بيامن يكون أ كرث تعقيدا أ و  ،املنتجاتوخيتلف القرار الرشايئ ابختالف نوع املشرتايت، فيكون سهال بس يطا لبعض  ملنتجسابقا، يصل ا ىل رشاء ا

 أ خر 0صعوبة يف حالت 

لاها من خالل هذا العنرص وال شارة ا ىل أ مه العنارص احملددة لهذمعلية اختاذ القرار الرشايئ بثالث مراحل رئيس   وعادة متر     ا ية س نحاول التطرق ا 

 التالية:ملراحل أ  قبل صنع القرار بفرتة طويةل وتس متر ا ىل ما بعد الرشاء الفعيل وتشمل ابدفعملية القرار الرشايئ تس هتكل فرتة طويةل فت  القرار،

 مرحةل ما قبل الرشاءأ ول: 

املرحةل يه تكل اليت تس بق معلية الرشاء اليت يمت فاها تقرير الرشاء، وتبدأ  عادة هذه املرحةل ابلشعور ابحلاجة أ و املشلكة، ومن مث تعترب هذه     

 ةل0 وذكل بمع املعلومات املتعلقة ابملنتج اذلي يرغب يف رشائه، وسيتطرق خملتلف عنارص هذه املرح الرشاء،يبدأ  املس هتكل يف البحث يف عن 

 ابملشلكة(عور ابحلاجة )الش

أ خر  حيامن  ليه بصيغةا  والوضع اذلي يرغب يف الوصول  عليه،ييشأ  الشعور ابحلاجة حيث يبدأ  املس هتكل ابدراك الفرق بني الوضع اذلي هو     

ش باعها  "1يدرك الفرق بني احلاةل احلالية واحلاةل املرغوبة، وذكل بشعوره حباجة جيب ا 

 ابحلاجة الشعور أ و املشلكة ظهور فلكام تزايد جحم احلاجة لكام قرب موعد الرشاء أ كرث يعترب الرشايئ،ة البداية يف القرار ويعترب الشعور ابحلاجة نقط

 خاريج مؤثر عن انجتة خارجية أ و اكجلوع"، داخلية" بيولوجية تكون قد ابحلاجة اليت الشعور ييشا حيث ،الرشاء قرار اختاذ معلية يف البداية نقطة

 فيبادر احلايل ابملنتوج املس هتكل رضا لعدم نتيجة املشلكة تيشأ   أ ن ميكن كام ،"الرتوجيية "اكملؤثرات القيام ابلرشاء يف الشخص دل  رغبةال يثري

 2به0 يشعر اذلي النقص يغطي بديل منتوج عن ابلبحث

ش باعهاوقد ندرك هذه احلاجة، أ ي أ ننا ركون واعني بوجودها      اكمنة  ، وقد تكون هذه احلاجةوالعطشاجلوع  مثل:ل ال جا أ قربيف  وبرضورة ا 

ش باعها  دراكها مبارشة والبحث عن ا  ش باع احلاجات )تناقصت قمية  "،3ل ميكن للمس هتكل ا  وتكون نتيجة عدم قدرة الاس هتالك احلايل عىل ا 

 أ مثلهتا:ال ش باع( ومن 

تعود علاها من قبل ويكون ذكل نتيجة التطور التكنولويج أ و ظهور حاجات جديدة، مفربر الوقت من املمكن أ ن تظهر حاجات جديدة مل ن  (6

 0اخل …تقدم العمر 

عادة ما يصاحب ظهور منتجات جديدة يف السوق ظهور حاجات جديدة، حبيث يعجب املس هتكل ابملنتج  السوق:ظهور منتجات جديدة يف   (1

 جديد0يا يدفعنا مبارشة للبحث عن منتج ويقتنع برضورة احلصول عليه، كام أ ن تناقص جودة املنتج اذلي نس هتلكه حال 

يقاظ     ذه ه وتمتزي هذه املرحةل بكثري من ال مهية كوهنا تدفع املس هتكل لقتناء منتج دون ال خر، ويمتثل دور التسويق والتصال خاصة هنا يف ا 

تقدهما  ل عالن( اليتاعن طريق الرسائل اخملتلفة مثل )وذكل  معني،احلاجة الاكمنة، وحتويلها ا ىل حاجة ظاهرة، ومن مث قيادهتا حنو عالمة أ و منتج 

 س هتكل0امل ال عالن( حمفوظة من طرف  )وخاصةاملؤسسة، وهنا تظهر أ مهية الرتكزي عىل أ ن تكون خمتلف الرسائل التصالية للمؤسسة 

 اثنيـا: البحث عن املعلومات  

نه يبدأ   حاجته، ل ش باع عليه احلصول يف بيرغ اذلي املنتوج جتاه املس هتكل دل  ال اثرة تتحقق عندما       ذات املعلومات عن البحث يف فا 

ذا الرشاء، قرار اختاذ ضوهئا عىل يقرر ليك ابملنتوج، الصةل  اليت احلاجة "خيزن" أ نه أ ي اللحظة، تكل يف أ مامه متوفر غري املنتوج اكن ما وخاصة ا 

 4هام رئيس يني مصدرين :من املعلومات هذه عىل حيصل أ ن وميكنه املناسب، تالوق يف عهنا املعلومات مجع ا ىل ذاكرته ويسعى يف يريدها

 املشلكة تكل مثل عن السابقة وجتاربه خرباته واملمتثةل خبالصة املس هتكل، مبتناول تكون ما عادة واليت :اذلاتية  للمعلومات ادلاخلية املصادر " 

 هذه مثل يف سابقا أ جراها اليت والرشاء البيع معلية و القرار اختاذ يف جتربته س تعر وي  أ ن تش بعها، ميكن اليت واخلدمات السلع ونوع "، احلاجة

                                                           

-0 Lendrevie Jacque et autres :MERCATOR ,7émé édition ,Dalloz ,Paris , p. 042  
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 اذلاكرة أ ن ابعتبار املشلكة، عن همام للمعلومات مصدرا تعد املس هتكل ذاكرة فا ن خربته ا ىل ابل ضافة لها، تعر  اليت املتشاهبة احلالت احلاةل أ و

 أ و الطرقية ال عالانت خالل من أ و املبيعات، مندويب من علاها حصل أ و وأ قرابئه ومطالعته،  أ صدقائه من جسلها اليت للمعلومات خمزن يه

 أ و الصحفية0 التلفزيونية

 1هام املصادر نوعني من وتشمل املس هتكل الفرد، علاها حيصل اليت املعلومات تشملو  :اخلارجية املصادر : 

 املس هتكل تساعد واليتواخلدمات، السلع  حول املعلومات بيرش تقوم اليت العامة املصادر لوتشم الشخصية": غري الرمسية ال ول " املصادر املصدر-

 :يه املصادر وهذه الرشايئ القرار اختاذ معلية يف

 .تجاريةال  والكتيبات واليرشات مندويب املبيعات التجارية، ال عالانت :مثل متعددة بوسائل التجارية ال عامل مؤسسات تيرشها : جتارية مصادر  -أ  

 عىل أ اثرها أ مهيهتا، السلع واخلدمات اس تخداهما، ببعض املتعلقة ابملعلومات املس هتكل لزتويد دورية معلومات تيرش :خمتصة حكومية مصادر -ب

 العامة0 الصحة

منا للرحب الهادفة غري املس هتكل حامية وهيئات العلمية امجلعيات وتشمل :مس تقةل مصادر -ج  و للعمل خدمة و البيئة و العامة الصحة احملافظة عىل وا 

 .التعلمي و التوعية وامحلاية هبدف املعلومات بيرش الهيئات هذه تقوم ال نسانية،

 الشخصية الرمسية غري املصادر :الثاين املصدر  

 صادقة، وقد معلومات ه توفر بأ هنا ل دراكه املس هتكل دل  خاصة أ مهية واجلريان، وحتتل وال صدقاء وال قارب العائةل أ فراد املصادر هذه وتشمل 

حد  السعوديني املس هتلكني من عينة عىل أ جريت اليت ادلراسات ا حد  نتاجئ بييت  املعلومات مصادر أ ن السعودية، العربية مناطق اململكة اب 

 :ييل كام يه الرشاء قرار اختاذ يف ال ثر أ كرب لها اليت

 ابلبائع التصال أ ما أ قل، أ مهية والكتيبات العمل، وزمالء واملعارف اخلربة وذوي ال صدقاء، مث اربوال ق العائةل أ فراد يلاها ابلسلعة السابقة التجربة

 2القامئة مؤخرة يف جفاءت مكصدر للمعلومات الهاتف دليل عىل الاعيعاد أ و هاتفيا أ و بريداي

ذا وخاصة التسويق لرجل رضورية تبقى املعلومات مصادر تقيمي معلية ا ن  املعلومات ا ىل احلاجة أ مس يف املس هتلكني كبري من عدد هناك اكن ا 

لاها يلجأ   اليت املصادر عىل تعرفه احلاةل هذه ويفاملصادر منتظمة،  خملتلف اس تعاملهتم واكنت املعينة، السلعة عن  املعلومات عىل للحصول املس هتكل ا 

عداد فميكن عن السلعة،  .ذلكل مناسب اتصال ا سرتاتيجية ا 

ذا مل تقم بذكل فهو مضطر للسعي مبفردهعندما تقوم املؤسس هنا تسهل عىل املس هتكل معلية الاختيار، أ ما يف حاةل ما ا   ة ابلتعريف مبنتجاهتا فا 

 لفهم لك ما يتعلق ابملنتج اذلي يريد اس هتالكه، والبحث عن لك املعلومات الالزمة لتقرير الرشاء من عدمه0

 3يأ خذ ثالث حالت أ ساس ية يه اكلتايل: وسلوك الفرد يف رحلته للبحث عن املعلومات قد 

عادة نفس القرار الرشايئ السابق وذكل :le comportement automatiqueالسلوك ال وتوماتييك  )الآيل( : - ويمتثل هذا السلوك أ ساسا يف ا 

منا رشاء نفس املنتج اذلي مت رشاءه يف عادة الاختيار وا  ط مثل هذا املرة السابقة، وعادة ما يرتب بدون حماوةل البحث عن املعلومات مرة أ خر ، وا 

 السلوك ابملواد الغذائية ال ساس ية0

     le processus de résolution limité أ سلوب حل املشالك احملدودة:: -

ل مبعارفه اخلاصة، ومعلية الرشاء تمت وفق عنارص حمددة سابقا، ويمت هذا السلوك مبارشة يف نقاط  لبيع حبيث أ ن اهنا املس هتكل ل يس تعني ا 

 املس هتكل ل جيد عالمته املعتادة ويضطر لختيار عالمة أ خر 0

 le processus de résolution  étendue   املمتدة:أ سلوب حل املشالك  -

تجات اخملاطرة ن هذه احلاةل تفرت  حبث أ كرث عن املعلومات وتكون متعلقة أ ساسا ابملنتجات اجلديدة، أ و ابملنتجات اليت خياطر فاها املس هتكل " م 

 خارجية0مات تكون مصادرها أ ساسا البارزة "، وهنا املعلو 

 

 

                                                           

  08ص ذكره، سبق مرجع املنصور، نصر كاسر   - 1 
  61، 40عيسى: مرجع سبق ذكره ، ص  بن عنايب- 2 

3 -Luc Marcenac, Alain Milon, Serge-Henri saint- Michel, Stratégies publicitaires, 5éme édition, Bréal  
éditions, Paris. 2002, p 44 
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 دائل تقييـم الب :اثلثـا

، " هبعد رحةل البحث عن املعلومات اليت خيوضها املس هتكل ييتقل ا ىل مرحةل جديدة، لن لك املعلومات املتعلقة ابملنتج متوفرة ال ن بني يدي    

ل أ ن عدد املنتجات املتوفرة يف السوق واملوهجة ل ش باع نفس احلاجة ل منهتيى، ذلا عىل املس هتكل اختيار بديل واحد من بني لك البدائل املتاحة،  ا 

 :1التالية اخلطوات من التقيمي معلية وتتكونخشص،  ا ىل خشص من البدائل تقيمي يف املس تخدمة املعايري نذكر أ ن ميكن كام

 الرشاء لقرار احملددة اخلصائص يأ   التقيمي معايري حتديد :ال وىل اخلطوة

 :ييل كام التالية للمنتجات الهامة التقيمي تكون معايري أ ن ميكن مفثالأ مامه،  املتوفرة البدائل تقيمي يف سيس تخدهما اليت املعايري بتحديد املس هتكل يبدأ  

 ال وقات، احرتام اجلوية، الرحةل السعر؛ ذلوق،ا التسوس، ضد امحلاية :ال س نان الضامن؛ معجون الصوت، العالمة، السعر، التسجيل، هجاز

  .اجلودة السعر، ،الصورة وجحم صفاء الاكمريا، هجاز ال سعار؛ السفر، أ ثناء املقدمة اخلدمات

 الرشايئ رالقرا اختاذ معلية مراحل احرتام مثال أ ن نالحظ فقد ابلرشاء، فاها يقوم مرة لك يف التقيمي بعملية املس هتكل يقوم أ ن الرضوري من وليس

 المنوذجية اخلدمات أ و السلع أ ما ،مثال وال اثث اكلس يارات كبريين وهجدا وقتا فاها الشخص يستمثر اليت الاس هتالكية السلع يف كثريا تظهر باكملها،

 .رشاهئا مراحل بلك املرور يشرتط فال منتظمة بصفة عىل رشاهئا يعتاد اليت

 ادلخل أ حصاب أ ن ا ل املس هتلكني، أ سا ي ملعظم املعياري السعر أ ن من فبالرمغ عامل، لك أ مهية حتديد أ ي املعايري، أ مهية حتديد :الثانية اخلطوة

 .اثنوايً  عامالً  يعتربونه مثال املرتفع

 املس هتلكني، معظم دل  للتقيمي مكعيار السعر يس تخدم أ ن من فبالرمغمعيار،  لك أ مهية بتحديد بعدها يقوم التقيمي معايري املس هتكل حيدد أ ن مبجرد و

 .اثنواي عامال ال خر البعض يعتربه وقد حاسام، معيارا ال ول املقام يف يضعه مهنم البعض أ ن ا ل

عالنية، رساةل ا ىل املس هتكل تعر  ا ىل يرجع وجودها وقد أ مهية، ال كرث يه السابقة املعايري لك تكون أ ن ابلرضورة ليس أ نه يتضح هذا ومن  كام ا 

 .ذكرها عىل يتجرأ   قد ل املس هتكل ل ن الهامة رياملعاي بعض تذكر ل قد

 البدائل بني املفاضةل رابعا: مرحةل

 الواحدة بيهنا خمري هو اليت املنتجات حذف يف املس هتكل يبدأ   الرضورية املعلومات عىل املس هتكل حصول بعد   

 ثالثة ا ىل البدائل بني املفاضةل معلية تنقسم و املنتج عن الزمةال املعلومات توفر مد  عىل البدائل بني املفاضةل معلية تعمتد حيث ،ال خر  تلو 

  :2يه خطوات

 الرشاء لقرار احملددة اخلصائص أ ي التقيمي معايري فاها حتدد :ال وىل اخلطوة. 

 يعتربونه مثال ملرتفعا ادلخل أ ن أ حصاب ا ل املس هتلكني ملعظم أ سا ي معيار السعر أ ن من فبالرمغ عامل، لك أ مهية فاها حتدد :الثانية اخلطوة 

 .اثنوي عامل

 بنفس املعايري نفس من املس هتلكني اثنني يس تخدم فقد ذاته، حد يف للمس هتكل ابليس بة املنتوج قمية عىل رركز اخلطوة هذه يف :الثالثة اخلطوة 

 .نسبيا يبقى وابلتايل ابذلوق يتعلق ال مر هذا أ ن ا ل لالختيار ما معيار منتوج طعم يكون فقد ال خر عن رأ يه يف خيتلف مهنام الك أ ن ا ل ال وزان،

  :3أ ساس ية قواعد ثالثة عىلالمنوذج  هذا يعمتد مهنا، واحد فامي ييل نذكر البدائل تقيمي بطريقة اهمتت اليت الامنذج من العديد وتوجد

 

  Règle compensatoire التعويض قاعدة

 اليت النقاط من سلسةل عىل لك عالمة ال خري يف تتحصل حيث ،دليه املتوفرة املعايري لقامئة وفقا عالمة لك املس هتكل يقمي القاعدة هذه حسب

 .نقطة أ كربعىل  احلاةل هذه يف الرشاء ويعمتد الهنائية، العالمة ال خري يف لتعطي جتمع

 .أ خر معيار يف عالمة جيدة عىل ولهاحبص يغطى قد املعايري من معيار يف سيئة نقطة عىل ما عالمة حصول لن التعويض بقاعدةالقاعدة مسيت هذه 

  Régle lexicographique :ليكس يكوغرافيك قاعدة

 املس هتكل، نظر وهجة حسب يعترب ال مه اذلي املعيار يف نقطة أ فضل عىل حتصل اليت العالمة تكل يه اخملتارة العالمة فان القاعدة هذه حسب    

 .وهكذا الثاين املعيار عىل املس هتكل يعمتد عالمتني بني تعادل حدوث حاةل ويف

    Régle conjonctiveال قصاء: قاعدة 

                                                           
  .40،40ص ص،  ذكره، سبق مرجع عيسى:  بن عنايب- 1

   0936.ص ص   ، مرجع سابق :امليناوي مصطفى عائشة- 2
3 - Eric Venette , marketing fondamental, collection gestion,Eyrolles1996, pp 52-53 
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ليه تصل أ ن جيب أ دىن حد للمس هتكل أ ن نفرت  القاعدة هذه حسب    مل اليت تكل يه اخملتارة العالمة فان وابلتايل ،ابختيارها يقوم يك العالمة ا 

 حاجاته حسب واحد لك أ خر ا ىل مس هتكل من ختتلف فهيي الهني ملابلع ليست البدائل تقيمي معلية فان ومنهاقصائية،  عالمة عىل حتصل

 .ورغباته

ىل مرحةل أ خر ، ويه مرحةل القرار الرشايئ وهنا نبدأ  احلديث عن  عند :الرشاء قرارمرحةل  خامسا: هناية مرحةل تقيمي البدائل ييتقل املس هتكل ا 

ل أ ن هناكل عوامل تتوسط بني نية الرشاء  الرشاء،الرشاء الفعيل، ويه املرحةل الثانية بعد مرحةل ما قبل  وهنا تكون نية الرشاء قد تكونت ا 

 0ومعلية الرشاءوالرشاء الفعيل، قد تساعد وقد حتول بني املس هتكل 

 الرتتيب، ذاه مقدمة يف تأ  ي اليت تكل العالمة برشاء مبديئ قرار ا ىل وصل قد يكون أ مامه املتاحة البدائل ترتيب و بتحديد املس هتكل قيام بعد   

 يقرر ابلتايل و ابملتجر، متاح غري املس هتكل عند املفضل البديل يكون قد ذلكل، مفثال خمالفا يأ  ي قد الهنايئ القرار فا ن ذكل من الرمغ عىل و

 معلية تأ جيل يمت أ حياان وقد الرتتيب، مقة يف جاءت اليت العالمة تكل وصول انتظار من بدل الثاين املركز يف جاءت العالمة اليت رشاء املس هتكل

 حول التفاو  من يمتكن ح  و منه، ابلرشاء سوف يقوم اذلي املتجر ابختيار املس هتكل يقوم ح  ذكل و البديل اختيار بعد الفعلية الرشاء

 10املرغوب املنتوج سعر

 ،تكل اليت يفضلها يت من املفرو  أ ن يشرتهيا يهواملالحظ أ ن املس هتكل يكون قد رتب العالمات اخملتلفة حسب تفضيال ته، وتكون العالمة ال   

 هناكل عوامل قد تغري قرار املس هتكل وتؤثر عليه هذه العوامل تمتثل يف:

  بني و تأ ثري ال خرين: ففي كثري من ال حيان يعزتم املس هتكل رشاء سلعة ما، لكن أ ههل أ و أ صدقاءه يتدخلون يف قراره الرشايئ وقد حيولون بينه

 رشاءه، كام وقد يدفعونه لرشاء عالمة أ خر 0املنتج املراد 

  عتبار، ومل ، فهيي عوامل مل يأ خذها املس هتكل بعني الاعلـى الرشاءال كيد  الرشاء والعزمالعوامل الظرفية غري املتوقعة: وقد حتول بني تقرير

ة غري متوقعة وبذكل رشاءها، يدفعه لتغيري رأ يه بصف حيسب لها حسااب مثل: اخنفا  دخهل بصفة غري متوقعة أ و عدم توفر املنتج أ و العالمة املراد

 2ل نس تطيع اعتبار العزم عىل الرشاء دليل أ كيد عىل السلوك0 

منا مجموعة قرارات متعلقة ابل بعاد اخملتلفة للرشاء، و  ادة ما تتعلق بـ : عواجلدير ابذلكر هو أ ن املس هتكل ابختاذه لقرار الرشاء، ل يتخذ قرارا واحدا ا 

 مة املراد رشاءها، نقاط البيع، المكية املراد رشاءها، طريقة ادلفع وتسلسل هذه القرارات خيتلف من فرد ا ىل أ خر، كام أ ن الوقت اخملصصالعال

 لهذه القرارات خيتلف ابختالف ال فراد وح  املنتجات املراد اقتناءها 

د واملنتجات املراد رشاءها، ختتلف مراحهل ابختالف ال فرا للتغيري، كامهو قابل  نس تطيع القول يف ال خري أ ن القرار الرشايئ ليس حمتي وهنايئ بل    

أ ينا يف أ خر ر كام أ ن هناكل عوامل خارجية قد تدفعنا لتغيري قراران يف أ خر حلظة، مهنا ال شخاص احمليطني بنا، اذلين ميتلكون قدرة التأ ثري، وتغيري 

منا يتأ ثرحلظة، فالقرار الرشايئ ليس   بعوامل خارجية0 حمتيا ا 

 3وميكننا هنا المتيزي بني:

 :وهو الشخص أ و ال شخاص اذلين يتخذون قرار الرشاء مثل: الطفل هو اذلي حيدد لوادليه اللعبة اليت يشرتوهنا ه،  متخذو القرار الرشايئ

 هنا الطفل يتخذ قرار الرشاء لكنه ل يقوم ابلرشاء0

 :اذلين ليسوا ابلرضورة متخذو القرار نفسه مفثال عند رشاء مالبس تكون الزوجة يه متخذة القرار، ومه من يقومون ابلرشاء  القامئون ابلرشاء

 لكن الزوج هو اذلي يقوم بعملية الرشاء0

 )ومه ال شخاص اذلين يس تعملون السلعة أ و اخلدمة املشرتاة مثل: الشخص اذلي يتسمل هدية0 مس تعملو السلعة )املس هتلكون 

يث هناكل مشاعر قد حب  الرشاء،ر الرشايئ ل تيهتيي بعملية الرشاء وتقرير املس هتكل الرشاء من عدمه ولكن تس متر ح  بعد ولكن مراحل القرا    

 0تلحق معلية الرشاء، ذلا لبد من دراسة مرحةل أ خر ، هذه الرحةل يه اليت تيل مرحةل الرشاء

 مرحةل ما بعد الرشاء -سابعا

منا متتد ا ىل مرحةل أ خر  جديدة، أ ل ويه مرحةل ما بعد الرشاء أ و ما يسمى أ حاسيس ل يعترب القرار الرشايئ احللقة ا ل خرية لسلسة الرشاء، ا 

 ويه مرحةل جيب أ ن يتبعها رجل التسويق وهيمت ابلتأ ثري عىل املس هتكل فاها0 الرشاء،ما بعد 

                                                           

 418،  ص7000،   2ط اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،لتسويقا ،وآخرون السيد إمساعيل - الصحن فريد حممد -1  
2 - KOTLER ET Dubois, op-cit, p 219-220  

 24،22، ص 7000ألردن ، دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،ا-كمدخل اسرتاتيجي-التسويق امحد شاكر العسكري ، -3 
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كل من هتفمبجرد أ ن يقوم املس هتكل ابس تخدام السلعة أ و اس تعاملها، تبدأ  املقارنة بني ال داء الفعيل لهذه السلعة وال داء اذلي اكن يرجوه املس     

ش باع حاجة املس هتكل عىل أ حسن  السلعة،اس تخدام مثل هذه  ذا جنح املنتج أ و السلعة يف ا  مبعىن  جه،و رد الفعل هذا قد يكون ا جيايب أ و سليب فا 

وس يقوم  لسلعة،افرد الفعل يكون ا جيايب وس يقوم املس هتكل يف املس تقبل برشاء  املرجو،أ خر اكن ال داء الفعيل للسلعة مساواي أ و يفوق ال داء 

 وفيا0حباةل الرىض واليت س تخلق مس هتلاك  ىوهذا ما يسم به،ح  بذكر حماس هنا للمحيطني 

ذا اكن ال داء الفعيل للسلعة    س يدفعه املس هتكل، و سيبعده عن اقتناء السلعة، و   للمس تو  املطلوب فان هذا س يودل خسطا دل ل يرىق أ ما ا 

ن مل يقم برفع شكو  هذه احلاةل تسمى يطالب فاها ابلتعويض، ورمبا لن يقوم أ بدا ابختيار هذه السلعة، و   ذلكرها بطريقة سيئة أ مام احمليطني به، هذا ا 

 01 احاةل عدم الرض

 

 دراسة أ مه الامنذج املفرسة لسلوك املس هتكل ب اخلامس: املطل 

 توضيح من لبد الامنذج ا ىل هذه التطرق قبل و الرشاء، لقرار اختاذه كيفية و املس هتكل سلوك بتفسري اهمتت اليت الامنذج من العديد توجد

 تفرس اليت يه بيهنا العالقات طبيعة و للظاهرة املكونة عنارصال  أ ن عدد مبعىن البحث، موضوع لظاهرة حمااكة أ و تقليد هو فالمنوذج ،المنوذج معىن

 02 احملمتةل بأ شاكه تتيبأ   و املشاهد السلوك

تناولت عدد أ كرب   ابدلراسة واعتربهتا أ ساس السلوك ال نساين، بيامن هناكل مناذج أ خر  املؤثرات اخلاصةفهناكل الامنذج اليت تناولت جزءا من 

نوع الثاين من الامنذج: "الامنذج ال  ىالامنذج ال وىل:" ابلامنذج اجلزئية"، واليت س نتناولها يف مطلبنا ال ول، بيامن يسم ىتسممن املؤثرات عىل السلوك، 

 الشامةل "وسيتطرق لها يف مطلبنا الثاين0

 دراسة بعض الامنذج اجلزئية املفرسة لسلوك املس هتكل  الفرع ال ول:

ماكن معاجلته ليعطي ت " التصويرأ نهكام يعرف المنوذج أ يضا عىل           وضيحا املبسط للواقع الفعيل حبيث يسهل عىل ال خرين فهمه، كام يسهل ا 

 3وفهام أ كرث لسلوك النظام اذلي يمت متثيهل والطريقة اليت يعمل هبا"0

ل متثيل مبسط لواقع ظاهرة أ و معلية ما ، ابل ضافة     بيعة العالقة ا ىل تبيان أ مه املتغريات ، وكذا ط  من خالل التعريف نالحظ أ ن المنوذج ما هو ا 

ذا أ ردان احلديث عن المنوذج يف سلوك املس هتكل فانه يعرف كام ييل: " ميثل المن   ف عنارص الظاهرة وكيفية تفاعلها0املوجودة بني خمتل وذج يف أ ما ا 

من خالل التعريف نس تطيع القول أ ن المنوذج يف سلوك املس هتكل   04شلك مبسط التفاعالت والنتاجئ املبارشة أ و الرجعية لعنارص نظام اختاذ القرار"

ىل أ نه سلوك تؤثر فيه عدد كبري من العوامل املتداخةل، ذلا سيسعي المنوذج لرشح  مه هذه أ  جيب أ ن يكون مبسطا وممثال للواقع الفعيل، ابل ضافة ا 

 مجيعا0هذه املتغريات، كام وقد يرتكز علاها املتغريات ويبني التداخل فامي بيهنا، وقد يرتكز عىل جزء واحد من 

ومن خالل دراستنا للامنذج اخملتلفة اليت تفرس سلوك املس هتكل نالحظ أ ن هناكل من اعمتد عىل عدد حمدد من العوامل، واعتربهتا املؤثر     

خر ، وك ا ىل جزء من العوامل دون العوامل ال  ال سا ي والفعال عىل سلوك املس هتكل، ويه ادلافع حنو قرار دون ال خر، هؤلء اولكو سبب السل

املس هتكل  ناول سلوكت ذلا تسمى الامنذج اليت تناولت دراسة سلوك املس هتكل هبذه الطريقة الامنذج اجلزئية، وهناكل عدد كبري من هذه الامنذج، لك 

 ئية0ييل تقدمي بعض الامنذج اجلز  من جانب وفرس سببه بعوامل حمددة حسب رأ يه، وس نحاول فامي

المنوذج الاقتصادي       أ ول:  

 يعترب المنوذج الاقتصادي أ و عمل الاقتصاد هو أ ول عمل أ حاط املس هتكل ابلهيعام وخصه ابدلراسة، كام وحبث عن أ مه املؤثرات عىل سلوكه،    

م املنفعة ل منوذج مارشال " مفهو بصفة أ كرث وضوح اكن الاقتصاديون مه أ ول من سعى لصياغة نظرية دلراسة سلوك املس هتكل، وذكل من خال

ر مبعىن أ خر املنفعة وذكل ابلرشاء بأ قل سعر، والبيع بأ فضل سع التضحية،احلدية "، حبيث اكن ير  أ ن املس هتكل يسعى لتعظمي منفعته وتقليل 

 والوحدة اليت س بقهتا0 ووحدة مس هتلكةاحلدية يه الفرق بني املنفعة احلاصةل بني أ خر 

 س نوات ووصلت بعد تبلورت و الفردية الرغبات قوة عن مكؤرش النقود، مقياس عىل لمنوذجه وضعه يف مارشال فقد اعمتدولتوضيح منوذج     

 احتساب بعد احلد هذا يصل و ممكن، أ قىص حد ا ىل ابملنفعة يصل أ ن حياول ال نسان أ ن تقول اليت و ، احلديثة املنفعة نظرية عليه يطلق ما ا ىل

 ففي ، الاختيار يف حريته عىل و املعلومات، توافر عىل ممكنة منفعة حتقيق أ قىص يف الشخص هذا كفاءة تعمتد حيث ، كالاس هتال يف قراره توفر

                                                           

cit. , p 90 .-Alain Milon et autres, op. -1.   

  119ص ،  2006،،عمان والتوزيع للنشر اليازوري دار ،الشامل احلديث للتسويق العملية األسس  :آخرون و الطائي محيد -2 
 744عنايب بن عيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص -3 
 .745 عنايب بن عيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص -4 
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 من  يمتكن فلن القرار اختاذ يف حرية دليه تكن مل أ و القرارات، من البدائل بني الربط ا ىل يتوصل مل و عىل النفقات،  التعرف من متكنه عدم حاةل

 1الكفاءة0 ا ىل تصل لن النتاجئ ولكن رش يد احلاةل هذه يف قراره يكون و ممكنة، فعةمن أ قىص حتقيق

كه الاس هتاليك يأ  ي وسلو ورش يد،بصفة عامة فان لك رواد المنوذج الاقتصادي أ و النظرية الاقتصادية يعتربون املس هتكل مس هتلاك عقالين     

 ملس تفيد0اتوافرة يف السوق واملفاضةل فامي بيهنا بأ سلوب جيعهل دامئا دراسة لك اخليارات امل  منطقية وبعددامئا بعد حتليالت 

افة ا ىل أ ن هذا وكذا دراسة خمتلف سلوكياته، ابل ض املس هتكل،ورمغ ال مهية اليت يمتزي هبا هذا المنوذج، كونه يعترب أ ول من أ لقى الضوء عىل    

ذا المنوذج يف فتح جمال ورمغ أ مهية ه املزيانية،نة الطلب والعر ، ابل ضافة ا ىل قيد المنوذج وضع معايري توحض أ س باب ودوافع السلوكيات، مهنا مرو

ل أ ن هناكل عدد كبري من النقاط اليت أ مهلها هذا المنوذج يف دراس ته للمس هتكل وسلوكه ونذكر مهنا ما ييل: لدلراسة،جديد    2ا 

هامل المنوذج للجوانب النفس ية اليت تعترب من أ مه املؤثرا     ادلوافع،ري ت عىل سلوك املس هتكل رمغ أ مهيهتا الكبرية يف توجيه سلوكه مثل: )تأ ث*ا 

ن هذا المنوذج أ مهل اجلوانب الاجيعاعية وتأ ثريها عىل سلوك املس هتكل مثل:) تأ ثري العائةل وامجلاعات ……التأ ثري  ال دراك، ملرجعية ااخل(، كام ا 

 ل هذا المنوذج يف جمال ادلراسات التسويقية000اخل( ، ذلا مل يكن من املمكن اس تعام… وال صدقاء

 رة مابل ضافة ا ىل اعتبار المنوذج أ ن املس هتكل يعمتد عىل التحليل الاقتصادي يف اختاذ قراره الرشايئ، وهذا ما قد يكون مناس با للسلع املع

 مثل:ة المثن كل ابلتحليل يف حاةل السلع الرخيص، الآلت الكهرومزنلية، ولكن ليس من املنطق أ ن يقوم املس هتمثل: الس ياراتاملرتفعة السعر 

 0 اخل0…الطعام 

  هوةل، وذكل كون السوق شفاف واملعلومات تيتقل بلك س  السلع،كام أ ن هذا المنوذج يفرت  أ ن املس هتكل عىل دراية بلك مزااي وخصائص

منا قد يصعب عىل املس هتكل احلصول عىل املعلومات0    لكن هذه ليست حمتية، ا 

  ش باع، لكنه أ مهل صعوبة هذا التنقل كام أ ن هذا المنوذج يفرت  سهوةل انتقال املس هتكل بني خمتلف ال سواق بغر  حتقيق أ قىص منفعة أ و ا 

 وكذا تلكفته الوقتية واملادية0   

قد تناول املس هتكل  ذجكام نالحظ أ ن هذا المنو  والبدائل،حفسب هذا المنوذج دامئا فان املس هتكل يمتتع حبساس ية خاصة اجتاه فروق ال سعار 

رمغ و  ابدلراسة من جانب واحد وهو دراس ته من الناحية الاقتصادية، ومنحه خاصية الرشد والعقالنية الاقتصادية، ذلا ييسب ا ىل الامنذج اجلزئية

 كل0للمس هتأ مهية المنوذج كبداية دلراسة املس هتكل يبقى المنوذج الالكس ييك منوذجا غري ممل بوانب السلوك اخملتلفة 

هامل عامل احمليط اذلي يعترب عامل همام يف التأ ثري ع  سلوك ىلذلا فقد ظهر منوذج أ خر يتناول املس هتكل ابلعيعاد عىل منطلق اقتصادي لكن دون ا 

 املس هتكل، هذا المنوذج هو:

LANCASTER الاقتصادي  المنوذج احلديث ل:  اثنيا  

 هذه مس تو  بتقدير يقوم مث من املنتجات، و هذه من علاها س يحصل اليت املنافع حسب تاملنتجا بتقس مي المنوذج هذا وفق املس هتكل يقوم   

 احلصول يتوقع فانه أ سفاره، و تنقالته يف للطائرة املسافر اس تخدام حاةل عليه، ففي حيصل سوف اذلي الرضا و ال ش باع مبس تو  اخلدمات و املنافع

 وسائل بني و يفاضل بيهنا و اخلدمات هذه بتقيمي يقوم ،مث اخلدمات" من غريها و وال مان الراحة و اكلرسعة من اخلدمات:" أ خر  أ نواع عىل

 3املس تقبلية قراراته لبناء  س يعمتده اذلي و يتوقعه، اذلي ال ش باع و الرضا مس تو  ملعرفة ال خر  النقل

 

منوذج الاقتصاد الاجيعاعي  :اثلثا  

  يعترب رواد هذا المنوذج هو فيبلنيVebelin لغاء فرضية انعدام تأ ثري احمليط عىل سلوك املس هتكل، كام معل ، و يعمتد هذا المنوذج أ ساسا عىل ا 

 4هممة ميكن تقدميها فامي ييل: تثالثة تصوراعىل تطوير 

 ( أ ثر فيبلنl'effet vebelin :) ر يتبعه عأ ن هذه النظرية  تسمى أ يضا نظرية الاس هتالك التفاخري، وتمتثل أ ساسا يف أ ن لك ارتفاع يف الس

ن السعر ارتفع0 عالم ال خرين ا   مبارشة ارتفاع يف جحم مشرتايت الفرد، وذكل بغر  حتقيق هدف واحد، هو ا 

 ( أ ما ال ثر الثاين فهو اثر التدرب، ويقوم أ ساسا عىل دراسة ظواهر املوضةla mode) ىل للتش به ابل خرين وذكل ، حبيث أ ن الفرد حباجة ا 

 يطه0حم بغر  مطابقة سلوكه مع أ عضاء 

                                                           

 116  115ص ،  1992اإلسكندرية اجلامعية، الدار ،التسويق إدارة :الفتاح عبد سعيد حممد  -1 
 40امحد شاكر العسكري ، مرجع سبق ذكره ،ص  -2 

3 - Marc Filser : le comportement du consommateur, édition Dalloz , Paris1993 , p 17 
4 - Marc Filser, op.cit, p 15 
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 أ ثرSnobisme ش باع احلاجة ا ىل  خالل اس هتالك املنتجات اليت تطلق حديثا يف السوق، هذا ال ثر وذكل من المتزي،: هنا الفرد يبحث عن ا 

 يسمح لنا مبالحظة وقع العالمات الرفيعة عىل السلوك الرشايئ للفرد0

 ىل التفاخر، واليت ل تعترب طبقة مرجعية للك الناس ورمغ ما قد يؤخذ عىل هذا المنوذج اكعيعاده عىل الطبقة املرتفة اليت ، كام أ ن أ فراد تسعى ا 

ل انه سامه مسامهة هممة يف خلق أ فاق جديدة دلراسة سلوك املس هتكل، وقد ظهرت  الاستامثر،هذه الطبقة يسعون للحد من الاس هتالك وزايدة  ا 

 تطبيقاته التسويقية يف خمتلف اجملالت

  من عىل املس هتكل، حيث يسعى للتوافق مع طبقته وذكل ابلسعي لتلبية حاجيات تتناسب وطبقته وهو ما ذكره فيبلنيالثقافة ك حد املؤثرات 

 خالل دراسة الطبقة املرتفة0 

 لاها الفرد، وعادة ما يرتبط تقس مي الطبقات ابلقد ة ر ختتلف الطبقات الاجيعاعية، فاحلاجات ختتلف ابختالف الطبقة الاجيعاعية اليت ييمتي ا 

 املادية للك مجموعة0

  امجلاعات املرجعية: اعتربveblin 0لاها ال فراد يف حتديد قرارمه الرشايئ  أ ن الطبقة املرتفة يه الطبقة اليت يلجا ا 

ليه اكن منوذج  ت ا، حبيث انه أ ول منوذج اعترب احمليط مبختلف عنارصه من أ مه املؤثر وأ ساسا لهامنطلقا  veblinومن خالل ما س بقت ال شارة ا 

 عىل سلوك املس هتكل0

 المنوذج النفيس  رابعا:

ل أ نه أ مه       ل رمغ أ ن المنوذج الاقتصادي اهمت بتحليل عدد كبري من اجلوانب املتعلقة ابلطلب عىل السلع واخلدمات، والسعر وكيفية حتديده، ا 

ايت علقة مبحيط املس هتكل، هذه اجلوانب حللهتا النظرعوامل أ خر  جد هممة تدخل مضن املؤثرات ا ىل سلوك املس هتكل، من أ مهها العوامل املت

 1واملفاهمي اخلاصة بعمل النفس0

 أ ول ربحيث ير  علامء النفس أ ن الاقتصاديني أ مهلوا التأ ثريات النفس ية ابعتبارمه املس هتكل رش يد وعقالين، ول يتأ ثر ابلعوامل النفس ية، ويعت

، اذلي اعمتد عىل Freud)  (وك املس هتكل هو نظرية احلوافز، وذكل من خالل مساهامت فرويدتيار نفيس سامه مسامهة ابرزة يف التأ ثري عىل سل

اخل( ويف لك قراراته …الناحية اجليس ية لتربير السلوك منذ ولدة الطفل ومرورا مبراحل حياته اخملتلفة ) من خالل لباسه، طعامه، رشائه ملزنه 

، وحاولوا عىل ) (Dicterهناكل كتاب أ خرون اعتربوا احلوافز احملرك ال سا ي للسلوك، من بيهنم الرشائية ، وابل ضافة ا ىل فرويد ومسامهته، 

 عكس الالكس يك اذلين يعتربون املس هتكل عقالين ورش يد، أ ن نظرية احلوافز تبحث يف الالوعي عن جذور السلوك وتفسريه0

ل أ ن اس تخداماته متزيت ابلصعوبة كون العينة اليت يمتوقد عرفت س نوات امخلسينات مقة تطور هذا التيار، اذلي ظهرت حدود   اختيارها ه برسعة، ا 

يه عينة صغرية ما جيعل النتاجئ عشوائية، بعد اس تخدام نظرية احلوافز يف تفسري سلوك املس هتكل، توهجت البحوث حنو جانب أ خر عىل يد 

اولته اس تخدام أ ساليب قياس ية مكية يف حتديد ال بعاد ال ساس ية ، وذكل من خالل دراس ته للشخصية ، وكذا حم) (Evansالباحث النفســاين

 le Mode de vie0 للشخصية  الفردية،  وذكل بغر  تفسري السلوك ال نساين، وقد شهد هذا التيار تطورا خاصة بتوجيه العمل والبحث حنو

قد سامهت عىل املعلومات ومعاجلهتا من طرف الفرد، ف أ خر احلصول وأ حدث توهجات التيار النفيس يه املتعلقة ابملراحل املعرفية، مبعىن

ل أ ن هذا التوجه ورمغ  تناوه للمس هت كل وسلوكه البحوث املتعلقة ابل دراك والتذكر والتصور اذلهين يف حتقيق تقدم يف جمال فهم سلوك املس هتكل، ا 

ل انه مل هيمت بميع اجل قد تسامه يف  وانب وظل جزئيا يف حتليهل ،كونه أ مهل جوانب أ خر  هممةمن جانب جديد غري النظرة الاقتصادية التقليدية، ا 

ر دون االتأ ثري عىل سلوك املس هتكل، تتعد  املؤثرات النفس ية والشخصية ويه املؤثرات الاجيعاعية، ل ند احمليط ميثل أ حد أ مه ادلوافع حنو اختي

 2ال خر0 

 3المنوذج الاجيعاعـي  خامسا:

اد وعمل النفس حتليل ودراسة سلوك املس هتكل من اجلانب الفردي أ و كظاهرة فردية، يركز عمل الاجيعاع عىل أ ثر امجلاعات بيامن يتناول الاقتص    

رن قعىل سلوك املس هتكل وخاصة الطبقات الاجيعاعية، وقد انطلق هذا التيار يف الولايت املتحدة ال مريكية يف بداية س نوات الس بعينات من ال

، حيث يتبىن الفرد طريقة عيش معينة حتت تأ ثري الشخصية، وكذا بتشجيع من حميطه، tigre ou pessenier , Wellsمن املايض عىل يد لك 

 طريقة العيش هذه يه اليت توجه فامي بعد اختياراته الاس هتالكية ابل ضافة ا ىل العالمات اليت يطلهبا0

                                                           

 47محد شاكر العسكري ، مرجع سبق ذكره ، ص ا -1 
2 - Marc Filser, op-cit, p 18 
3 -Marc Filser, op-cit. , p 19 ،.70 
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مناء،  مجموعات)تطبيقاهتا اس مترت طويال مثل: تأ ثري اجملموعات عىل الاس هتالك لكن  شعبية،كام أ ن هناكل توهجات أ خر  يف هذا التيار مل تكن  ال 

 امجلاعات املرجعية قادة الرأ ي( 0

ل أ ن هذا المنوذج كغريه ركز عىل جزء واحد هو اجلانب الاجيعاعي أ واجملموعا ي يف التأ ثري عىل   السلوك0ا 

جياد املس هتكلهناكل علوم أ خر  حاولت تفسري سلوك  الاجيعاع،عمل النفس وعمل  الاقتصاد،ابل ضافة ا ىل     وافع اليت جتعهل ال س باب وادل وا 

 يتوجه حنو منتج دون ال خر من بيهنا :

ىل أ مهية الثقافة يف حتديد السلوك الاس هتاليك" sémiotiques اللسانيات،الانرتوبولوجيا،   Baudrillard  levis، حيث أ شارت هذه العلوم ا 

Strauss    ذهبا للمس هتكل جضافة ا ىل اللغة ومد  تأ ثريها يف الوصول ا ىل املس هتكل برسعة، دون أ ن نيىس ال شارة ا ىل الرموز وال لوان ومد  "، ابل

 والتأ ثري عليه0

 دراسة بعض الامنذج الشامةل املفرسة لسلوك املس هتكل :الفرع الثاين

رت الامنذج وك املس هتكل للمؤثرات الاقتصادية ، الاجيعاعية والنفس ية ، ظهالغري الشامل للامنذج اجلزئية اليت تيسب سل عىل عكس التفسري   

دراج  اجملموعة املؤث ة املتحمكة ر الشامةل  دلراسة مجموعة متنوعة من العوامل ابعتبارها مؤثرة عىل السلوك،  حيث حاول الباحثني يف جمال التسويق ا 

والاعيعاد  ن الامنذج اليت قامت بتحليل سلوك املس هتكل ابلستناد ا ىل مجموعة من املؤثراتأ كرث يف التأ ثري عىل سلوك املس هتكل،  حيث يوجد عدد م

 علاها يف التحليل ، قبل التعر  لها جيب أ ن نتعرف أ ول عىل مفهوم المنوذج ، مفاهو المنوذج الشامل؟

ليه هو:" متثيل ملخص وبس يط يبىن أ ساسا بغر  توضيح     ي يتحمك يف سلوك وبصفة دقيقة، املياكنزيم املعقد اذلوالمنوذج كام س بقت ال شارة ا 

 1املس هتكل ويكون هذا المتثيل افرتايض 0"

دخال عدد كبري من العوامل الاقتصادية والاجيعاعية والنفس ية لتفسري سلوك املس هتكل،     وابلتايل المنوذج الشامل هو المتثيل اذلي حاول ا 

 2وأ ولويهتا ابختالف رأ ي الباحثني 0  وختتلف أ مهية لك نوع من العوامل، وعددها،

" ، وحاول لك منوذج ربط السلوك ابلعوامل اليت يراها سببا ه، ومل يكن 3وقد ظهرت أ وىل الامنذج الشامةل يف الس تينيات من القرن املايض، "  

عدد من الامنذج اليت الل حتليلنا هذا التطرق لذكل ابل مر الهني نظرا ملا يمتزي به السلوك ال نساين من التعقيد وصعوبة تفسريه، وس نحاول من خ

 سامهت مسامهة فاعةل يف تغيري السلوك الاس هتاليك للفرد، وسيبدأ  بمنوذج نيكوس يا0 

  NICOSIAأ ول : منوذج نيكوس يا 

 سهةل نوعا ما، ويقوم، ويعترب هذا المنوذج قاعداي  بين أ ساسا عىل مبادئ عامة  6211س نة  Francexo Nicosiaاقرتح هذا المنوذج من طرف 

ري سلوك سهذا المنوذج أ ساسا بتحليل أ ثر الرساةل ال عالنية عىل التفضيالت والسلوك الرشايئ للفرد، ذلا ل ميكن اعتبار هذا المنوذج منوذجا لتف 

 4عىل العنارص التالية : المنوذج املس هتكل ابملعىن الصحيح، ويعترب هذا المنوذج من أ بسط الامنذج الشامةل املفرسة للسلوك الرشايئ، ويرتكز هذا

عىل  اعيعاده و املس هتكل، سلوك دلراسة احلديثة الاجتاهات من للعديد تضمنه رمغ و احلاسوب، برانمج من بنيته يف مس توىح5 المنوذج هذا

ذ رئيس ية، جمالت أ ربع من يتكون وذجفهذا المن تطور، بأ ي حيظ مل ، و علميا تأ ييدا تطبيقه يلق مل أ نه ا ل البحوث، و ادلراسات من العديد نتاجئ  ا 

جراء أ و معلية عن انجتة املس هتكل قرارات أ ن ير   جزئية، جمالت ا ىل بدورها تقسم اليت اليشاطات من حقول أ و جمالت، ا ىل ميكن تقس ميه ا 

 ويضم املس هتكل، من طرف املنتوج حنو فموق تكوين ا ىل للوصول املؤسسة من الصادرة ال عالنية الرسائل من يبدأ   هذا المنوذج من ال ول فاجملال

 الفعاةل،  العالقات تقيمي أ ي املعروفة ال خر  املنتجات ا ىل الرساةل ابل ضافة يف قدم اذلي املنتوج تقيمي و املعلومات عن البحث معلية الثاين اجملال

 مواقف وسلوكيات البيع، نقط عند ، اكل عالن املاكنية العوامل من مجموعة تأ ثري حتدث عن  واذلي ابلعالمة حمفز خاص يظهر ال ساس، هذا عىل و

 .6الرابع بعد اجملال فامي اس هتالكه و املنتوج ختزين الرشاء، مث سلوك  يؤدي أ خريا و الثالث الرشاء، اجملال معلية ا ىل تتحول ل أ و تتحول البائعني قد

 ايلفهمه أ كرث من خالل الشلك املو وميكن تقدمي هذا المنوذج املبسط ل    

                                                           
1 -Mohamed djetly, op - cit., p 66 

  040حممود جاسم الصميدعي : مرجع سابق ، ص  -7
3 - Marc Filser, op-cit, p 23 
4 - Marc Filser, op-cit, p 24 
5 - jeanne Dancette, Dictionnaire analytique de la distribution, Léon F.Wegnez, christophe Réthoré2000, 
p39. 

 .720،720ص ذكره، ق: مرجع سب عيسى بن عنايب-6 



الفصل الثالث: دراسة السلوك الرشايئ للمس هتكل التقليدي واملس هتكل املسؤول   

 

 
127 

 NICOSIA(  : شلك مبسط لمنوذج 12شلك رمق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 121، ص 1223ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -اجلزء الثاين-: عنايب بن عييس، سلوك املس هتكلاملصدر

أ ن سلوك الفرد  يكوس يا ، اذلي ير حسب صاحب المنوذج ن  الرشاء،يوحض الشلك السابق املراحل اليت مير هبا املس هتكل يف سلوكه حنو       

 جمالت أ ساس ية ويه : 2يتلخص يف 

وينقسم ا ىل جمالني هام: خصائص املؤسسة وخصائص املس هتكل، ويرتكز هذا اجملال عىل رضورة وجود رساةل تعرضها املؤسسة عىل  :6اجملال * 

 د  فهم املس هتكل للرساةل، ويكون مدخال للمجال املوايل0 املس هتكل، ليكون لهذا ال خري موقفا أ و اجتاه، هذا الاجتاه يكون مرتبط مب

 : يمتثل هذا اجملال أ ساسا يف معلية البحث عن املعلومات، وتقيمي املنتج اذلي قدم يف الرساةل ومقارنته مع املنتجات ال خر  املعروفة، 1اجملال *      

ذا احلافز وامل مثل: ال عالم عند نقطة البيع وسلوكيات البائعني 000، وقد يتحول هوابلتايل يتكون حافز خاص اجتاه العالمة تؤثر فيه مجموعة من الع

 30أ و ل يتحول ا ىل معلية الرشاء وهو اجملال 

ثراء  وتسمح 2امي بعد وهذا هو أ ساس اجملال ختزين املنتج واس هتالكه ف (، ا ىل3اجملال  )خمرج: ويؤدي سلوك الرشاء 2اجملال *       هذه العملية اب 

ىل تغيري خواص هذا جت جيابية جتاه املنتج واملؤسسة دليه، ويسامه سلوك الرش  ال خري،ربة املس هتكل وهذا ما قد يؤدي ا  اء من وخلق اس تعدادات ا 

جيابيا أ و س  منتجاهتا،هجته يف زايدة معرفة املؤسسة لردود أ فعال املس هتكل حنو  اجتاه لبيا وحسب هذا المنوذج ل ميكن أ ن يصبح موقف املس هتكل ا 

ل بعد رشائه لهذا املنتج 0  1املنتج أ و املؤسسة ا 

ل أ ن لهذا المنوذج نقاط ضعف ميكن تقدميها ف  2 ييل:اميرمغ كون هذا المنوذج هو أ ول الامنذج الشامةل، وحاول دمج حبوث عمل الاجيعاع الاقتصادي ا 

 رسال رساةل عن منتج غري مأ لوف ذلا للقد اعمتد هذا المنوذج أ ساسا عىل املنتجات اليت ل يعرفها املس هتكل، مب ميكن تطبيقه  عىن أ نه بين عىل ا 

 يف جمال املنتجات املعروفة دليه، واليت س بق ه اختبارها من قبل0

  ورمغ هوةلكام أ ن هذا المنوذج مل يمت اختياره من قبل، ومل جتر  أ ية دراسة تطبيقية للتأ كد من مد  مطابقته للواقع، ذلا فقدرته التيبؤية تبقى جم ،

 ذكل ميكن اعتباره انطالقة مفيدة ل عامل وحبوث أ خر 

  BLACK WELL ET KOLLAT ET ENGELالكت بالك ويل -منوذج اجنل  اثنيا: 

ومت تعديهل س نة  6218دلراسة سلوك املس هتكل، فقد نرش ل ول مرة يف س نة  عام شامليعترب هذا المنوذج عىل عكس المنوذج السابق أ ول منوذج   

 هذا المنوذج يرتكز عىل رشح ثالث توجاهات يف حتليل سلوك املس هتكل 3 6228يظهر يف شلكه ال خري س نة ، 6222

 ، وذكل من خالل ثالث مجموعات: تؤثر عىل قرار الرشايئ للمس هتكل يقوم أ ول بتحليل املتغريات اليت

                                                           
 .729مرجع سبق ذكره ، ص  -( 7)ج  -عنايب بن عيسي ، سلوك املستهلك  -1 
 750ص امحد الغدير ، رشادالساعد ، مرجع سبق ذكره ،  -2 
 .724نفس املرجع  ، ص  –( 7)ج  -عنايب بن عيسي ، سلوك املستهلك  -3 
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  0اخلصائص املتعلقة ابلفرد 

 0اخلصائص املتعلقة مبحيطه الاجيعاعي 

 خالل الشلك التايل0وقفية0 وميكن أ ن تقدم هذا المنوذج من اخلصائص امل 

 

بالك وييل وكولت ومنوذج اجنل  (:32رمق ) لشلك البياينا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,New york,wiston,the Driden press,1982,p693.      editioneme:Engel,J,Blackwell,consumr behavior,4 Source 

كولت وبالك وييل، هو حبق أ ول منوذج دلراسة السلوك الاس هتاليك، حبيث أ نه تناول ابدلراسة  -نالحظ أ ن منوذج اجنل  من خالل هذا الشلك   

لاها، تؤثر مبارشة عىل سلوك املس هتكل، وقد ركز هذا المنوذج عىل نقطتني أ ساس يتني هام :  عنارص اكن الس باق ا 

 معاجلة املعلومات بعد احلصول علاها0  -6

 ار ومراحهل اخملتلفة0اختاذ القر   -1

كام و فة للتقيمي لقرار الرشايئ اخملتلحيث جند أ ن هذا المنوذج ينطلق من املنهبات ومد  تقبلها من طرف املس هتكل، حيث يصل ا ىل مراحل ا

 الرشاء0ل ييىس املؤثرات اذلاتية واحمليطية عىل السلوك قبل، أ ثناء وبعد 

، النفس ية»شامل حبق، كونه ارتكز عىل مجموعة من ال سس اس متدها من مجموعة من اجملالت ذلا ميكن القول أ ن هذا المنوذج هو منوذج 

 يف تفسريه لسلوك املس هتكل0 ،»الاجيعاعية والاقتصادية 

منا اجلزء     ل انه مل يمت اختباره لكيا يف جمال الواقع، ا  ذلي لقي الاهيعام ا ورمغ أ ن هذا المنوذج قد فتح الباب واسعا أ مام دراسة سلوك املس هتكل، ا 

ن طرف مواخذ بعض الاعتبار هو تأ ثري احمليط عىل خمتلف مراحل اختاذ القرار، كام أ ن العالقات املوجودة بني عنارص اختاذ القرار والربط بيهنا 

 وذجا تعلمييا0منوذج منهذا المنوذج، اكنت قاعدة للعديد من البحوث املتعلقة بدراسة سلوك املس هتكل اليت جاءت من بعد، ذلا يعترب هذا ال 

 

 

 مراحل معالجة البيانات                         الوحدة المركزية للمرا بة                                       مؤثرات المحيط

   منبه 

ظ اإلحتفا  

 اإلستقبال

 اإلنتباه 

 التعرض
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الدخل ، الثقافة ،العائلة 
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البحث الداخلي وتقييم 
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 النتيجة       

 سلوك الحق للشراء  تقييم بعد الشراء  
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  HOWARD et  SHETHاثلثا : منوذج هوارد و شيت  

 مجموعة المنوذج هذا وعاجل 1977 س نة الهنايئ شلكه ظهر ح  التعديالت عليه أ جريت مث ،1969 س نة مرة ل ول الوجود ا ىل المنوذج هذا ظهر

 .رالاختيا عند عقالنيا س ياقا يتبع املس هتكل أ ن توحض اليت من النقاط

بني لك الامنذج  )منالعالمات، ويظل هذا المنوذج ال كرث اس تعامل  اختيار جمال يف املس هتكل سلوك لوصف تعلميي كمنوذج المنوذج هذا ويس تخدم

 10يف جمال دراسة املس هتكل، وقد اكن عرضة لعدد كبري من الاختبارات امليدانية الشامةل(

ائية فرق هوارد بني ثالثة مس توايت "أ نواع " من املواقف الرش  املس هتكل وقديعرب عن سلوك شامل متاكمل  وشيت منوذجيعترب منوذج هوارد 

  يه:املواقف  املس هتكل وهذياليت يواهجها 

 لرشاء0اويه املواقف اليت يقوم فاها املشرتي ابلرشاء ل ول مرة، ول يكون دل  املس هتكل أ ي خربة سابقة هبذا  :املمتدةاملواقف  -أ  

ة ليست اكفية املواقف هذه اخلرب  السابقة ولكنمن مرات الرشاء  سابقة،اليت يقوم فاها املشرتي ابلرشاء بناء عىل خربة  ويه دة:احملدو املواقف  -ب

آلية نظرارشاء بطريقة ولكن يتخذ قرار ال  السلعة،هجد يف التفكري أ و البحث عن  املشرتي أ ييبذل فاها  اليت لويه املواقف  ال ولية،املتكررة أ و   أ

 20كرار الرشاء لت

 :رئيس ية أ جزاء أ ربعة من ويتكون

 "املنهبات"0 املدخالت -

 اخملرجات"0 الاس تجاابت"أ و -

 اخلارجية0 املتغريات -

       .املشرتي طرف من املتبعة ادلاخلية العملية متثل اليت املتغريات -

س توايت من م  ثالث، فان منوذج هوارد و شيت يدخل بيامن اهمتت الامنذج ال خر  بدراسة السلوك وتوجيه املس هتكل حنو الرشاء من عدمه   

 الاس تجابة السلوكية:

ثراء معارف املس هتكل عن املنتج0 الاس تجابة املعرفية -6  ويه اليت تتعلق اب 

جيايب أ و سليب0الاس تجابة العاطفية -1  : واليت حتدد الاجتاه العام ا ن اكن ا 

 وك الفعيل0والسل يار بتتعلق ابلسلوك الاخت  واليت: Conativeالاس تجابة   -3

ن هناكل مجموعة من القرارات اليت يتخذها املس هتكل وليس قرارا واحدا، ولك واحد مهنا يتالءم مع أ  كام أ ن هذا المنوذج هو أ ول من بني ب    

 الوضعية اليت يعيشها هذا املس هتكل0

 للمنوذج:الانتقادات املوهجة 

  ويه:املس هتكلتفسري سلوك  اس تخداهما يف الاعتبار قبلعني جيب أ ن تؤخذ ب التحفظات اليت المنوذج بعضيالحظ عىل هذا  

  المنوذج0ل جزاء  الوصف اخملترصأ ن املشلكة الرئيس ية يف هذا المنوذج تمتثل يف 

  ل خر0من خشص  امجلاعة ختتلفالعوامل الوصفية مثل القمي والاجتاهات وعادات 

  ن حاةل المتيزي ال درايك ليست رشطا أ ن هنا تكون معقدة وتتأ ثر ابلعديد من العوامل اليت حيتاج لك مهنا معاجلة حتدث ف توجد وعندماا   3تلفة،خم ا 

 الشلك التايل:وميكن تقدمي ورشح أ مه عنارص هذا المنوذج من خالل هذا 

         

 

 

 

 

                                                           
1 -Marc Filser, op  -cit. ,  p 29 

ص  7002جملة اإلدارة واإلقتصاد ، العدد اخلامس والستون ،  املستهلك، تفسري سلوكيف  الوجودية،إستخدام بعض أساليب علم الظواهر  انصر: بلقيس حسنی -2
047  

 .040ص ذكره،مرجع سبق  انصر: يس حسنیبلق -3
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 ( : منوذج هوارد و شيت36الشلك رمق )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يناس رأ فت مأ مون شومان، مرجع س بق املصدر  118 ص ذكره،: ا 

 "1" :أ جزاء رئيس ية أ ربعمن خالل الشلك السابق يتضح لنا أ ن السلوك الاس هتاليك للفرد يتكون من    

 0)املنهبات(املدخالت  (6

 0 اخملرجات( )أ و( الاس تجابة 1

 ( املتغريات اخلارجية30

امة، رمزية، اجيعاعية ه: متثل  ثالثة أ نواع من املؤثرات من خالل الشلك البياين تظهر مكوانت المنوذج ، عىل ميني المنوذج تظهر املدخالت ، و    

ىل تغيري ادلافع  وأ ساس الا ضافية ، وعندما جيدها قد تؤدي ا  ختيار،  وعندما ل يكون املس هتكل متأ ثرا هبذه املؤثرات يبدأ  يف البحث عن معلومات ا 

ما أ ن مت واذلي س يؤثر يف الهناية عىل قرار الرشاء  ال خري  مبجرد أ ن يتخذ املس هت ش باعا  كل قرار الرشاء،  تصبح مجيع املعلومات مرتدة  واليت ا  ثل ا 

ما أ ن يشعر املس  كل بأ ن هتأ و تفهام جلودة السلعة ، واليت س تؤثر بدورها "املعلومات املرتدة "عىل اجتاه سلوك املس هتكل واهيعاماته مس تقبال ، وا 

،وللتفصيل أ كرث فاملدخالت أ و املنهبات تتأ لف 2عهنا ا ىل غريها من السلع املنافسة  هذه السلعة غري قادرة  عىل سد حاجياته ، ومن مث ينرصف

ا نحسب هوارد و شيت  من أ مهية و رمزية العالمة وتتأ ثر بصفة مبارشة ابلعوامل الاجيعاعية، و خاصة ما يمت تعلمه من طرف ال رسة ، ونقصد ه 

أ ما فامي      3خصائص املنتج،  وقد تكون هذه الرسائل خشصية  أ و غري الشخصية 0 برمزية العالمة تكل الرسائل ذات املصدر التجاري حول 

(، لكنه يس تطيع تغيريها يف القصري )املد ت فتتكون أ ساسا من العوامل اليت ل يمتكن املس هتكل من الس يطرة علاها يف الوقت احلايل اخيص املتغري 

أ يضا  وهذه العوامل قد تدفعه حنو الرشاء، أ و قد متنعه من ذكل، وهذا يعمتد املايل(،أ و الوضع  احلاةل الثقافة،، )التنظميمثل  الطويل، وذكل  املد

ىل نوعني من  ذاته،أ ما املتغريات ادلاخلية فهيي تكل املتعلقة ابملس هتكل يف حد  عىل موقف الرشاء، ال ول مرتبط  ملفاهمي:اويقسمها هذا المنوذج ا 

 ال دراكية0ابلتعلمي والثاين متعلق ابملفاهمي 

                                                           

 .740محد الغدير ، رشاد الساعد ، مرجع سبق ذكره ، ص -1 
  2-إيناس رأفت مأمون شومان : مرجع سبق ذكره، ص794.

 .740مرجع سبق ذكره ، ص  -( 7)ج  -عنايب بن عيسي ، سلوك املستهلك  -3

   )عرض المؤثرات الهامة(ا ستجابة                       التعلم                                  المد الت     لمد الت                  ا
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وذج ورمغ اذلي يؤثر عىل قرار الرشاء، ويظل هذا المن كام جيب أ ن نشري ا ىل وجود متغريات القرار الالحق للرشاء ويكون متعلقا بدرجة ال ش باع،

 نقائصه منوذج تعلميي جيد حيث مت اختباره يف دراسات تطبيقية خمتلفة 0

 رابعا : املقارنة بني خمتلف الامنذج الشامةل:

 zaltman  من طرف وذكل شيت،نيكوس يا، اجنل وبالك وييل، ابل ضافة ا ىل منوذج هوارد  )منوذجكننا تقيمي ومقارنة خمتلف الامنذج الشامةل مي    

 ." 1أ بعاد لميكننا تقيمي منوذج ما ويه: " عرشة، حيث يراين انه جيب توفر  wallendorfو 

بعني الاعتبار اكرب عدد  عىل أ خذ حديثة، قدرتها ىل متغريات  أ و الوصول الفرضيات،د مسامهته يف جتدي العامة،خصائصه  التفسريية،قدرته  -

ماكنيةتوافقه مع املعطيات  المنوذج، مد  املتغريات، بساطةمن   طبيقية،ت تطبيق المنوذج يف الواقع وذكل من خالل اختباره يف دراسة  املالحظة، ا 

 مكوانته0أ يضا التناسق ادلاخيل بني 

ماكنية ال كرث تعقيدا كام أ   ،كولت وبالك وييل" ومنوذج "هوارد وشيت " اجنل،يعترب لك من منوذج "  اذلكر،عايري السابقة ومن خالل امل ن دلهيام ا 

لاها وقد و  angelnar و   pinsonو   zaltmanابل ضافة ا ىل معايري التقيمي قام الواقع،التطبيق عىل ار   لوا صمبقارنة الامنذج الثالثة اليت أ رشان ا 

 2 :ا ىل أ ن لها نقاط تشابه ونقاط اختالف أ ما نقاط التشابه فهيي

  احلوافز0فلك الامنذج نشرتك يف أ ن لها مدخالت يه املنهبات أ و  املنهبات،دلهيا بياانت املدخالت أ و 

  0 للرشاء(السابقة  )املراحل، تمتثل أ ساسا يف مراحل معلية الرشاء )اس تجابة(ودلهيا خمرجات 

 مجيعا برضورة حتليل السوق من طرف املؤسسة للكشف عن دوافع املشرتين0كام أ هنا هتمت  

 :لاها يه س يا عىل عدد املتغريات ) املؤثرات ( ،بيامن يعمتد منوذج نيكو  درجة التعقيد من منوذج ل خر، أ ما نقاط الاختالف اليت ميكن ال شارة ا 

 .دراسة املس هتكل انطالقا من رد فعهل جتاه العالمة  
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 "ال خرض " مدخل لسلوك املس هتكل املسؤول ملبحث الثاين:ا

بعد التطرق ا ىل ال ساس يات العامة دلراسة سلوك املس هتكل التقليدي ، اذلي مت طرحه بشلك متعمق من حيث املفهوم ال مهية ، العوامل       

ور حتدايت يف هذا املبحث لمنط جديد من السلوك الاس هتاليك اليت ظهر مع ظهاملؤثرة، النظرايت ، والامنذج املفرسة للسلوك الاس هتاليك ، نيتقل 

يكولوجية وقرارات اس هتالك  ة يالتمنية املس تدامة ، حيث يعترب جمال سلوك املس هتكل املسؤول من اجملالت البحثية الراهنة اليت أ خذت صبغة ا 

هجة نظر ال جيال القادمة ، فرمبا احلل ال نسب لتحقيق التمنية املس تدامة من و رش يدة فامي يتعلق بتحقيق أ بعاد التمنية املس تدامة وضامن حقوق 

ل التسويقية هو التوجه ا ىل قطاع الاس هتالك ل نه القطاع احلساس اذلي هتدر فيه املوارد الطبيعية، وتلوث فيه البيئة ، وحيدث ما يعرف ابخت

يكولويج، فرؤية الاس هتالك املسؤول يه رؤية مس ت ارشة دامة ال بعاد، ويعترب هذا املبحث عنرص أ سا ي يف هذه ادلراسة كونه يرتبط مبالنظام ال 

 فمع حماور ادلراسة امليدانية وحيدد معاملها عىل املس تو  النظري، حيث مت التعر  يف هذا ال طار ملاهو املس هتكل املسؤول "ال خرض"؟ وكي

 رض؟ ومايه أ مه فئاته حسب ادلراسات يف هذا ال طار ؟0ظهر هذا المنط من املس هتلكني؟ مايه خصائص املس هتكل ال خ

 :ظهور املس هتكل ال خرضاملطلب ال ول: 

مع تعقد املشهد البييئ يف س بعينات القرن املايض ، تسارعت وترية تدمري واختالل توازن النظام البييئ ، من ارتفاع درجات حرارة ال ر       

شأ ن ة انقرا  الاكئنات احلية وال صناف النباتية، وتلوث الهواء اذلي أ صبح ظاهرة بيئية تثري القلق ب والتغري احملسوس يف املناخ ، وارتفاع ظاهر 

مع الثورة الصناعية ، واس مترت للقرن العرشين واحلادي  62تأ ثرياهتا الصحية والبيئية ، والعديد من املشالك البيئية اليت ظهرت يف هناية القرن 

ة اليت ال سترشافية يف هذا ال طار ترتصد سيناريوهات للبيئة العاملية، اليت ترتبط ارتباطا مبارشا بعمر الكرة ال رضي والعرشين ، ول تزال ادلراسات

 بدأ ت مؤرشاته تتناقص تدرجييا حسب التفسريات العلمية لعلامء البيئة والفزيايء واملناخ 000

ذن هذا الواقع فر  حركة وتيار بييئ صاعد لتحليل الوضع ال     ب أ ن قامئ والتوعية والتحسيس به عرب ال نشطة التصالية وال عالمية اليت جيا 

لتحسيس اتصل ا ىل أ كرب رشحية من امجلاهري اخملتلفة للتشارك يف هذا الرهان، رهان البيئة اذلي يعترب رهان حياة رهان بقاء ، فاحلاجة للتوعية و 

"، وامجلعيات البيئية ومنظامت اجملمتع  LES VERT " ن ظهروا مع حركة أ نصار البيئةالبييئ يه اليت  سامهت يف ظهور املس هتلكني اخلرض، اذلي

حلضور ااملدين اليت ظهرت يف س نوات الس بعينات والامثنينات ، حيث شارك اخلرض  يف التوعية والتحسيس ، وحتفزي الوعي العاملي بقضية البيئة يف 

 ةل ملؤمترات البيئة العاملية  "0واملشاركة الفعا

 حدث 6211 عام ففي بيئية، حوادث عدة حيث أ ثر ذكل بوقوع التكنولوجية الثورة بداية مع البيئة قضااي تطورت العرشين القرن مطلع يف   

 و ،6213 عام الفرنس ية نيويورك مدينة يف البيئية الاكرثة هذه تكررت مث خشص، 4000وفاة  ا ىل أ د  أ ايم عدة ملدة بلندن كثيف دخاين ضباب

 .ابلزئبق التلوث نتيجة الياابن يف املنياماات مر  اكتشف 6211 عام يف و العام يف نفس ياكبلج  يف

 الفيتنام، حرب يف ادليكوسني عىل احلشائش احملتوية ملبيدات ال مريكية املتحدة الولايت اس تخدام عن أ خبار ترسبت الس تينات س نوات يف و   

 فيه الضوء سلطت اذلي و الصامت الربيع بعنوان كتاهبا اكرسون ش يل را نرشت6211عام  يف و بييئ، دمار و خطرية حصية أ اثر ذكل عن نتج و

وبعد صدور هذا الكتاب انل نصيبا  كبريا من اجلدل،  وأ هلم أ جيال 1(DDT  "0 ي دي ابخلصوص) دي و املبيدات عن البيئية الناجتة ال اثر عىل

ىل العلن قضااي بقاءها يف الكيعان ، حيث أ لفت اكرسون كتاهبا اذلي أ لفته   مت  من املناضلني البيئيني ، وأ طلق ا  أ ثرة حاولت الصناعات جاهدة  ا 

برساةل كتهبا   صديق لصحيفة بوسنت هريادل  يصف فاها نفوق  طيور كثرية  نتيجة رش املبيد "دي ، دي ،  ي" بواسطة الطائرات  نتيجة 

 فصال ربيعيا، مل تعد تس متتع فيه بزقزقات الطيور ل هنا انقرضت مجيعها 0 الاس تعامل غري املضبوط للمبيدات ، ختليت املؤلفة

،  وانل جائزة 6232قبل صدور كتاب اكريسون مل يكن هناك  حديث عن التأ ثريات السلبية  واس تعمهل بول هريمان مولر  لقتل احلرشات عام     

، 6221اقل للمالراي  وعندما أ صبح هذا املس تحرض الكمييايئ متاحا  جتاراي عام ،  وتبني أ نه وس يةل فعاةل ملواهجة القمل  والبعو  الن6228نوبل 

 مل يتوقع الناس أ ن تكون ه أ رضار  حتجب النجاحات اليت حققها 

اعية، رمل يكن مفاجئا أ ن يلقى الكتاب معارضة  قوية لكن الزنعة  العدائية اكنت أ بعد من أ ي تصور، ووصف الكتاب بأ نه  دعاية سوفياتية ز      

تقىص عن  6213وبأ نه يدعو الناس للعودة ا ىل عصور الظالم حيث هددهتا رشاكت كاميئية برفع دعوة قضائية ضدها، لكن الرئيس كيييدي عام 

دعاءات اكرسون ، فاكنت النتيجة ثبوت حتذيراهتا  وأ د  ذكل ا ىل تشديد  أ نظمة املبي ات دطريق اللجنة العلمية الاستشارية التابعة ل دارته ا 

 ويه الس نة اليت تأ سس فاها برانمج ال مم املتحدة للبيئة 0 6221الكمييائية  وفرضت "و، م،أ " بيع ددت  عام 

 يبعد هذه الفرتة بدأ  كتاب راش يل  حيفز احلركة الشعبية  وظهور ما يعرف ابحلركة البيئية، ويعترب هذا الكتاب  من أ ول الكتب وأ مهها اذل     

تغري يئة بني خمتلف الفاعلني ، كام يصنف هذا الكتاب  مضن صدارة املكتبة البيئية العاملية  وستبقى راش يل الرائدة ال وىل لل احدث ثورة يف جمال الب 
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ليه"، وهو جمال البيئ1البييئ" لهام خملتلف أ نصار حامية البيئة يف العامل "جفهودها سامهت يف ظهور عمل وجمال حبيث مل يمت الانتباه ا  عي والو  ة، ومصدر ا 

 البييئ وحتفزي احلركة امجلاهريية عىل التغيري ورفض السلوك البييئ السليب واملرض لصحة ال نسان والبيئة معا 0

ملواد املشعة  من املفاعل ا كام أ ن تعر  الولايت املتحدة ال مريكية لل زمات والكوارث سامه يف بلورة الوعي البييئ أ ثناء هذه الفرتات ، فترسب   

واذلي أ ثبت أ مهية الاعيعاد عىل وسائل ال عالم  ورضورة جتنب   6222،  ابلولايت املتحدة ال مريكية   عام  Three Mile Islandالنووي 

ىل دواء  ضافة مواد  سامة من قبل  جمهولني ا  نتقاداهتا اكحد خمارج ال زمة البيئية كام أ ن أ زمة ا   Johnson، اذلي تيتجه  رشكة Tylenolجهوهما  وا 

and johnson  يف الولايت املتحدة ال مريكية، سامه يف حتريك وبلورة املعاجلة ال عالمية بطريقة سلمية يف خمتلف مراحل ال زمة، حيث قامت ،

هنا  مالرشكة بسحب ادلواء من  ال سواق وعقدت  املؤمترات الصحفية وجندت التغطيات ال عالمية  الالزمة  للتخفيف  من أ اثر ال زمة،  واخلروج 

 ، هذه ال زمة سامهت يف ظهور الوعي الاس هتاليك الضاغط عىل املنظامت لحرتام حصة وبيئة املس هتكل  2رة جيدة  أ مام العمالء والزابئن بصو 

ذن موجة الاهيعام ابلبيئة انتقلت ا ىل جمال التسويق، ولقت اهيعام رجال التسويق واملؤسسات حيث من بني ال س باب        ل ساس ية لظهوراا 

جمال علوم التس يري تدرس عالقة املس هتكل ابلبيئة عىل ال قل لس ببني  البحوث يفأ ن  6222، س نة Beckmannاملس هتكل ال خرض ير  سلوك 

 عىل ال قل هام:

يكولوجية "البيئية "، النامجة عن أ نشطة ال نسان0 التسويق ابل رضاريف جمال  للمسوقني والباحثنيالوعي احلقيقي  -أ    ال 

يديولوجية عملعن  أ كرث فأ كرثالتساؤل  -ب  التسويق  ا 

ىل منو  التغريات اليت، مجموعة من vandermerwe olliffوقد حدد   السلوك كام ييل: وانتشار هذاأ دت ا 

نتاج هذال سواق الكبرية، وقيام العديد من  الصغرية ا ىلال سواق  اخلرضاء من الانتشار الرسيع للمنتجات -أ    املنتجات مثل هاملنظامت الكرب  اب 

 لز  وبروكرت وغريها 0ماكدوان

عىل  مرتفعة للحصول دفع أ سعار الرغبة يفواذلين دلهيم  خرضاء،تقدم منتجات  املنظامت اليتظهور املس هتلكني اذلين يفضلون التعامل مع  -ب

 ال خرض0مث منو قطاع سوق املس هتكل  املنتجات، ومنهذه 

قبال  -ت  للتدوير0 القابةل تدويرها أ و املنتجات املعاد املس هتلكني عىلزايدة ا 

 فقط،قارصا عىل فئة اذلكور  فمل يعد الاهيعام البييئ دل  املس هتلكني ادلميغرافية،انتشار الاهيعام البييئ دل  املس هتلكني يف خمتلف التصنيفات  -ث

 وأ جناسهم0وأ صبح موجودا دل  املس هتلكني باكفة أ نواعهم 

، س نة 6302ا ىل  6221 عام ،1 املنتجات منارتفعت نس بة هذه  كية، حيثال مري المنو املزتايد يف عدد املنتجات اخلرضاء داخل ال سواق  -ج

6226 03 

ل الأ يضا منى عند جزء كبري  من املس هتلكني ال مريكيني  ذوي الوعي البييئ  الباحثني  عن املنتجات اليت  ختفف  من ال اثر السلبية ، من خ -ه

ططات كام أ دركت العديد من املنظامت  هذا المنو الرسيع  لالس هتالك ال خرض ، فبدأ ت خم اقتناء  واس تعامل منتجات  تفهم عىل أ هنا مفضةل بيئيا ،

، أ ن زايدة الوعي البييئ  للمس هتلكني  MC Donagand Protheroتسويقية  جديدة تعكس  هذا الاجتاه الفكري  اجلديد عند املس هتكل ، وير  

دماج البعد البييئ يف ختطيطهم و اهيعاهمم ابملنتجات اخلرضاء  قد شلك ضغطا عىل املن ىل ا     سرتاتيجيالاظامت ورجال التسويق ، مما جعلهم يتوهجون ا 

 مما ساعد عىل ظهور مفهوم التسويق ال خرض أ و التسويق البييئ 0

لل ر  ، وقامت العديد من  ، يوما عامليا6221ونتيجة للوعي البييئ املزتايد  اعمتدت مقة ال ر   املنعقدة يق ري ودي جانريو  ابلربازيل  عام    

ىل درجة ا  املنظامت ابس تطالع الرأ ي لقطاعات خمتلفة  من جامهري املس هتلكني  فأ سفرت نتاجئها عن اس تعداد املس هتلكني لتغيري عاداهتم الرشائية ، 

ع اجلديدة يف عية  وزادت السلدفع أ سعار أ عىل للمنتجات اليت تساعد عىل حامية البيئة ، وقد وصلت  هذه الرساةل  برسعة للمنظامت الصنا

 04 ةال سواق،  وارتفع عدد العبوات اليت تدعي خضار عبواهتا ، كام تضاعف جحم ال عالانت اليت حتتوي عىل بياانت عن تأ ثري السلعة عىل البيئ

من  لتدهور البييئ،ا مسؤول عن فاملس هتكل هو طرف أ سا ي القامئة،الوعي الاس هتاليك البييئ هو احملصةل الهنائية حلل املشالكت البيئية    

ش باع حاجاته من خالل اس تعامل واس هتالك املنتجات، اليت يه عبارة عن موارد مت  ميارسها عندخالل السلوكيات اليت  فسلسةل حامية  عها،تصني ا 

يكولويج  وازنفاملس هتكل ال خرض قوة تدفع للتغيري البييئ اذلي حيافظ عىل ت الفاعلني،تبدأ  من الفرد ا ىل خمتلف البيئة   النظام ال 
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نتيجة مجةل  اص اكنخانطالقا من تقدم ذكره بصفة عامة كام لحظنا يف بداية هذا العنرص ا ن الاهيعام ابلبيئة بشلك عام والتسويق ال خرض بشلك 

 من العوامل يه اكلتايل:

 أ نصار حامية البيئة  الوعي البييئ وليد املشالك وال زمات البيئية اليت صنعت قوة ضاغطة وواعية تمتثل يفles vert0 

  12210وجوهانس بورغ ،6221، ريودجيانريو6221انتشار الوعي البييئ وأ صبح عامليا من خالل املؤمترات العاملية محلاية البيئة"س توكهومل" 

  ت تأ ثريات هذه املوجة البيئية قلالتسويق من بني هذه اجملالت اليت ت اجملالت، واكنالبيئية للخرض يف العامل خملتلف امتداد تأ ثريات احلركة 

  جتسدت تأ ثريات التسويق ال خرض عىل املؤسسات يف ظهور منتجات بيئية تس تجيب لرغبات صنف خاص من املس هتلكني اذلين ظهروا يف

 س ياق جتس يد التمنية املس تدامة يف خمتلف سلوكياهتم الاس هتالكية، ومه فئة املس هتلكني اخلرض0

   خرض اكنت يف العامل الغريب يف الولايت املتحدة ال مريكية من خالل الضجة اليت أ اثرها كتاب راش يل اكريسون ، مث بداية ظهور املس هتكل ال

 امتدت ا ىل دول أ ورواب يف ظل حتدايت ال لفية الثالثة املمتثةل يف رهان التمنية املس تدامة 0

  اء حتافظ عىل البيئة اليت تتبىن س ياسة تسويقية بيئية خرض  واطنة،املانتشار الوعي البييئ يف قطاع املؤسسات وظهور ما يعرف ابملؤسسات

 اجملمتع0وتسهم يف حتقيق املسؤولية الاجيعاعية واجملمتعية جتاه 

  ادلافع0أ يضا ظهور هيئات دولية ختتص يف مراقبة املؤسسات امللوثة، وفر  رضائب جتس يدا ملبدأ  امللوث 

 يزو  ظهور مواصفات ومعايري بيئية دولية معمتدة  622220لتس يري املؤسسات يف جمال حامية البيئة كسلسةل ال 

  ية0البيئ عىل املنتجات توحض خضار هذه املنتجات ومراعاهتا للخصائص  توضيحية متوفرةظهور عالمات بيئية ورسومات 

  اهمت مبجال البيئة  ادلول النامية اليت بدأ تانتشار ال عالم والتصال حول التمنية املس تدامة يف دول العامل الغريب وبدأ ت هذه املوجة تطال بعض 

ذن خمتلف هذه العوامل سامهت يف ظهور ما يعرف ابملس هتكل ال خرض اذلي ودل نتيجة مجةل من الظروف واملتغريات املؤثرة اليت مت ال شارة ها ل  ا 

ل ؤول جتاه ال جيامعليا من خالل السلوك الواعي املس املس هتكل ال خرض ودل ليكون قوة دافعة جتسد مفهوم التمنية املس تدامة السابق،يف التحليل 

  حقوقهم0القادمة واحلفاظ عىل 

 مفهوم املس هتكل ال خرض"املسؤول" املطلب الثاين:

ل يف مطلع التسعيييات من القرن املايض، واس تجابة ذلكل تساب جزءًا كبرياً مل يشلك املس هتلكون اخلرض     ق من السوق أ و فرصة تسويقية هممة ا 

رضاء هذا التوجه اجلديد وهكذا فانه ميكن  القول أ نه عند بروز التوجه البييئ ع  د ناملصنعون والبائعون يف البحث عن أ فضل الس بل اخلاصة اب 

 نم املس هتلكني، اكن القو  ال ساس ية ادلافعة لتقدمي مفهوم التسويق ال خرض وش يوع هذا املفهوم، ل ن هذا التوجه دل  املس هتلكني جشع عدداً 

دامئاً  ا ن وجود املس هتلكني اخلرض مكجموعة أ و كجزء من السوق مل يكن كبة هذا التوجه والاس تفادة منه 0الرشاكت عىل تطوير أ داهئا البييئ ملوا

خلصائص جات ذات ا، وعند ظهور جيل جديد من املنتج وىل لربوز مفهوم املس هتكل ال خرضابملس تو  نفسه أ و ابلكثافة نفسها، مفثاًل يف ال ايم ال  

ن  1ت0االبيئية، اكنت الرغبة يف رشاء تكل املنتججات عالية جدًا، و الزابئن اكنوا مس تعدين دلفع مبالغ أ عىل يف سبيل احلصول عىل تكل املنتجج ا 

يا ، ومع ذكل ئ املس هتكل ال خرض بشلك عام هو صاحب قرار الرشاء اذلي يتجنب املنتجات املرضة وغري الودية بيئيا ، ويسعى للمنتجات الودية بي 

أ ن  ثفاملس هتكل  البييئ خيتلف يف تصنيفاته يف بيهنم حسب درجة الالزتام البييئ و اخلرضة ، وذكل ابلقرب أ و البعد عن املطالب البيئية ، حي

عالوة سعرية  من  عالاهيعام يكون يف أ قصاه يف حاةل الزبون ال خرض اليشط  اذلي يكون مداوما عىل رشاء املنتجات اخلرضاء، مع الاس تعداد دلف

اذلي ل و أ جل ذكل ، كام يقاطع املنتجات غري اخلرضاء ، مث ليتناقص هذا الالزتام بدرجات ح  الوصول ا ىل الزبون الرمادي غري املكرتث ابلبيئة، 

ون ال خرض ومعوما يتجنب الزبيضعها عند معايريه عند الرشاء للمنتجات اخلرضاء والرمادية ، كام يكون ولئه للعالمة والعادة الرشائية أ ول  

 املنتجات التالية : 

 الزابئن0املنتجات اخلطرة اليت هتدد حصة  -

نتاهجا أ و اس تعاملها أ و التخلص  -  مهنا0املنتجات اليت ترض بشلك كبري ابلبيئة عند ا 

نتاج،املنتجات اليت تس هتكل مكيات كبرية بشلك غري متناسب من املوارد يف  -  والتخلص0  الاس تعامل، ال 

 املنتج0وقرص معر  الزائدة،خصائص املنتج  املفرط،املنتجات اليت تسبب نفاايت غري رضورية من خالل التغليف  -

 ابخلطر0املنتجات اليت تس تخدم مواد مأ خوذة من أ نواع وبيئات همددة  -

 .للحيواانت رضوريني واس تغالل غري قسوة تس تلزم اليت املنتجات -

                                                           

 .000 .، ص7000،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ، األردن،  ستهلك على وفق مدخل التسويق األخضرحتليل سلوك امل :امحد نزار مجيل النوري  -1 
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 التالية:ة من العوامل بشلك خيتلف عن أ ي مس هتكل عادي وذكل ل مياهنم ابملعتقدات كام يتأ ثر املس هتكل ال خرض مبجموع   

 ودميومهتا0أ ن البيئة ذاهتا تعاين من مجموعة من املشالكت املؤثرة عىل سالمهتا  -

 هذه املشالكت جيب التعامل معها بأ سلوب فاعل للحفاظ عىل البيئة0 -

ماكن الفرد أ ن يشارك ولو بشلك يسري يف حل امل  -  كل0ذشالكت عرب توهجاته الاس هتالكية للحفاظ عىل البيئة وما هو أ بعد من اب 

 10اس تعامل منتجات ومواصفات ذات خصائص بيئية أ فضل، سيسهم بشلك أ سا ي يف احلفاظ عىل حصة الفرد واجملمتع  -

 سلوك املس هتكل ال خرض  مفهوم الثالث:املطلب 

ذ اعتربه عىل أ نه  Elkington and Hailesمن أ برزها التعريف اذلي أ ورده  لمس هتكل،ل ال خرض  الباحثني تعاريف للسلوكقدم العديد من  ، ا 

 معلية مقاطعة  تعمتد عىل اجلانب ال خاليق اذلي يراعي حامية البيئة ، حيث تؤدي هذه املقاطعة ا ىل ما ييل:

 ال خرين خاصة اجلانب الصحي0 املس هتكل، وحياةاليت هتدد حياة  مقاطعة املنتجات 

 ضارة وتؤثر عىل  فاايتاملوارد وختلف نخالل معلية تصنيعها أ و اس تخداهما، واليت تس تخدم مكيات كبرية من  للبيئة سواءطعة السلع امللوثة مقا

 عام0البيئة بشلك 

  2سلبا عىل ادلول الفقرية0  البرشية وتؤثرحياة  مرشوعة هتددغري  اس تخدام موادمقاطعة 

ميان فئة املس هتلكني اخلرض ويعترب أ محد رزار النوري واثمر   البكري أ ن سلوك املس هتكل ال خرض خيتلف عن أ ي سلوك مس هتكل أ خر من ا 

ويه:مبجموعة من ال مور   

  مجموعة من املشالك اليت تؤثر عىل سالمة دميومهتا0 ذاهتا منحد  تعاين يفأ ن البيئة 

  علاها0جيب التعامل مع البيئة بأ سلوب فاعل للحفاظ 

   د من ذكل0 وما هو ابع البيئة،عىل  الاس هتالكية للحفاظتوهجاته  البيئية عرببزء يسري يف حل املشالكت يشارك الفرد ولو 

  0 3وبشلك أ سا ي يف احلفاظ عىل حصة الفرد واجملمتع بيئية،يسهم اس تعامل منتجات ذات خصائص ومواصفات 

بعا للمسائل موعة من املراحل، حيث ختضع ترصفات املس هتلكني ت يصنفون وميزيون سلوك املس هتكل ال خرض جمل الباحثني اذلينهناك بعض    

 :4البيئية ل ربعة مراحل أ ساس ية يه

 املرحةل ال وىل: التوعية

 0وغامضةيس توعب املس هتكل املشلكة البيئية، لكن املعلومات عهنا تكون حمدودة 

 املرحةل الثانية: الاهيعام

 يكون ضعيفا نسبيا0هيمت املس هتكل ابملشلكة البيئية، لكن اليشاط 

 املرحةل الثالثة: مجع املعلومات

 بأ خذ ماكن الاهيعام0 ويبدأ  اليشاطيصبح املس هتكل أ كرث وعيا ابملشلكة البيئية، 

 املرحةل الرابعة: اليشاط

 معيل0تندمج ال نشطة يف أ سلوب حياة الناس بشلك 

البيئية عن  لترصفات اليت تدفع الفرد حنو تفضيل املنتجج ذي اخلصائصوبشلك عام ميكن تعريف سلوك املس هتكل ال خرض بأ نه " مجموعة من ا   

 ذكل السلوك"0 وتدفعهم حنوال فاكر وال راء اليت حيملها أ ولئك ال فراد،  ويف مقدمهتاغريه، والنابع من مجموعة من املتغريات، 

                                                           

  000، 007اثمر البكري: مرجع سبق ذكره ، ص ص  -1 
2 -Peattie ken :environnmental marketing management ,meeting the green challenge,london ,Pitman 
1995,p83.84. 

  3 - اثمر البكري ، أمحد نزار النوري: مرجع سبق ذكره، ص007.   
4. Commission de copération envirennemental, pour des marchets verts : éticaquage, certification et aquisition 
écologiques au Canada, au Mexique, et aux Etas-Unis. 
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جامًل ميكن القول أ ن سلوك املس هتكل ال خرض ميتاز بكونه حساس نسبيًا حيا    يتفي تأ ثري ل ال مور البيئية، حبيث انه يف بعض ال حيان قد ي وا 

لتقليدي ا بعض العوامل ال خر  املؤثرة يف سلوك املس هتكل الاعتيادي نتيجة هذا التوجه، وعىل سبيل املثال قد ل هتم الفروق السعرية بني املنتجج

 هتكل الاعتيادي0و ال خرض املس هتكل ال خرض، عىل الرمغ من أ هنا قد تؤثر يف سلوك املس 

 

 )املسؤول(:ال خرض خصائص املس هتكل  املطلب الرابع:

لتقليديني، ايمتزي املس هتكل املسؤول مبجموعة من اخلصائص ادلميغرافية والاقتصادية والاجيعاعية والبيئية اليت متزيه عن غريه من املس هتلكني     

نه:"خشصية ذات معر متوسط ،ضعيفة العقيدة ،منفتحة أ كرث عىل أ   1972يف س نة   Anderson et  Cunninghamاعتربه لك من  حيث

 العامل اخلاريج"0

فرياه أ نه"امرأ ة ذات قدرة عىل تبين السلوكيات اخلارجية )غري املأ لوفة(عىل بقية امجلاعة واليت ل حتمل أ ي حمك عىل  6221يف س نة  Websterأ ما 

  الطبقة العالية واملتوسطة"0قمي وحراكت ال خرين ، ودلهيا ادلخل العايل وتيمتي ا ىل

 من أ كرث ادلراسات دقة يف وصف خصائص املس هتكل ال خرض حيث وصفته بأ نه: 1990س نة  Winskiوتعترب دراسة 

 0يه امرأ ة يف ال ربعينات من معرها، تقوم مبهاهما املزنلية وتعمل خارج البيت ول تمتسك ابل راء التقليدية فامي يتعلق بنظرة اجملمتع 

 لس ياسة ودلهيا نشاط يف احلي اذلي تسكن فيه0هتمت اب 

 0ل ختاف من التعبري عن أ راهئا، وأ حياان تكتبه وترسهل ا ىل الصحف 

 0حتب الطبخ وتشعر بأ مهيته، وهتمت ابلقمي الغذائية ل رسهتا، ول حتب تقدمي الوجبات الرسيعة غري املغذية واملرضة ل رسهتا 

 مئة مشرتايهتا ،وتقرأ  بياانت املنتج املتعلقة مبكوانهتا وأ سعارها0عندما تقوم ابلتسوق متيل ا ىل كتابة قا 

 0حتب مناقشة املنتجات مع أ صدقاهئا، وتقرأ  البياانت للمقرنة بني السلع 

  0تبحث عن املعلومات املفيدة يف ال عالانت،وتعتقد أ ن هناك الكثري من ال عالانت الضارة ابل طفال 

 ،ومن الرضوري رفع املعايري البيئية ح  ولو أ د  ال مر ا ىل خفض مس تو  املعيشة0تعتقد أ ن التلوث ميثل هتديدا خطرا 

 01تعتقد مبسؤوليهتا الشخصية يف تنظيف البيئة واحملافظة علاها 

 وعىل العموم ميكننا القول مما س بق ومن خالل ادلراسات السابقة اليت تناولت املوضوع أ ن املس هتكل املسؤول يمتزي مبا ييل:  

 ن اجليسني سواء ذكر أ و أ نىثخشصية م 

 )يف منتصف العمر)مرحةل الش باب 

 ذات مس تو  تعلميي وثقايف جيد 

 0ذات دخل عايل ووضعية اجيعاعية جيدة 

  مكوانت املنتجات تبحث عن بياانت و  واملوثوقة حيثذات ثقافة اس هتالكية ووعي عايل خاصة فامي يتعلق ابلبحث عن املنتجات الصحية

 ومات املفيدة يف وسائل ال عالم اليت تساعد عىل اختاذ القرار الرشايئ السلميوكذا البحث عن املعل

 0تسعى ا ىل التأ ثري والتأ ثر بامعاهتا املرجعية لتبين ثقافة اس هتالكية واعية 

  ئية ابختيار امن خالل فرز النفاايت وتنظيف احلي(، ومن خالل القرارات الرش )البس يطة لها وعي بييئ معيق متجسد يف ترصفاهتا اليومية

 املنتجات ذات ال ثر البييئ املنخفض0

 0جيايب كبري يف القضااي الاجيعاعية والبيئية  تعترب عنرص فاعل يف اجملمتع ولها دور ا 

 0خشصيه لها مسؤولية واحضة متجسدة يف لك سلوكياهتا وترصفاهتا 

  اط اس هتالكية تراعي حامية البيئةواملشاركة يف حاميهتا من خالل أ من مكوانهتا،احرتام البيئية الطبيعية بلك 

                                                           
لك ، ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل الرابع "احلماية املستدامة  للمسته  ألخضر كمدخل  حلماية املستهلكالتسويق احليمة السعدية قريشي، شراد ايسنی: -1 

  07وحتدايت العوملة بنی الواقع واملأمول، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة تبسة،ص
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 املس هتكل ال خرض يفكر يف حقوق ال جيال القادمة ويسامه يف حتقيق التمنية املس تدامة 

 0ميتكل وعي وحس مسؤول للتغري الاجيعاعي والتأ ثري يف حميطه الاجيعاعي عن طريق نرش ثقافة اس هتالكية مس تدامة 

  0ميتكل اجتاهات بيئية وأ مناط حياتية مس تدامة 

 0يقلص من اس تخدام املوارد والطاقة واملياه وختفيض معدلت اس هتالكه 

 0 نبعااثت الغازات املسببة لالحتباس احلراري  يقلص من اس تخدام املنتجات امللوثة للبيئة ويقلل من ا 

 نتاج مس تدامة ل تعمتد عىل املوارد الناضبة ، ويس هتكل موارد قابةل للتجدد  يقوم بعمليات ا 

 ت اجملمتع املدين ويعمل عىل املشاركة يف نشاطات مسؤوةل يف حميطه الاجيعاعي0يسامه يف منظام 

 0يسامه يف الضغط عىل املؤسسات امللوثة ، ويسامه يف تغيري توهجاهتا لتطبيق مهنج التمنية املس تدامة 

 0يسامه يف طلب سلع  ومنتجات مس تدامة ويبحث عن العالمات البيئية يف معلية رشائه للمنتجات 

 كل ثقافة اس هتالكية واعية وحصية وسلمية 0ميت 

 0يسامه يف نرش الثقافة الاس هتالكية الصديقة للبيئة عرب اللكمة املنقوةل ووسائل التصال املتاحة 

 01يشجع لك املبادرات الرامية محلاية البيئة ويطبق خمتلف القوانني والضوابط ال خالقية يف سلوكياته بشلك عام 

 ملس هتلكني اخلرضفئات ا املطلب اخلامس:

جراء دراسات س نوية حول طرق عيش املس هتلكني اخلرض يف  6222، 6222، يف س نوات   rober strach worlwideقام مكتب      اب 

ىل أ ن هذه ادلراسة اكنت مرجع للعديد من الباحثني يف القضااي البيئية    Roper حضت دراسةو ، وقد الولايت املتحدة ال مريكية ، جتدر ال شارة ا 

 ال مريكية وفقا لسلوكياهتم جتاه القضااي البيئية ا ىل مخسة أ صناف من املس هتلكني  املتحدة الولايت يف اخلرض املس هتلكني تقس مي ميكن أ نه

 :%12 ب اجملموعة هذه وتمتزي ( (True-Blue Greens احلقيقيني اخلرض املس هتلكني -أ  

 مرتفع واجيعاعي اقتصادي مركز هلم وقادة؛ نشطاء يعتربونو  البيئية، اليشاطات من كبري عدد يف الزتاما أ كرث -

  .س ياس يا ويتدخلون املالية املساهامت طريق عن البيئية القضااي يف يشاركون -

املدمعني-ب اخلرض املس هتلكني Green back-Greens%6 ويمتزيون ب:  

  .للبيئة صديق منتج أ جل من العالية ال سعار دفع يف ابلرغبة يمتزيون -

  .ش بااب أ كرث ومه مرتفع واجيعاعي اقتصادي زمرك هلم -

 .الباقني  مثل هامة ليست املالية مسامههتم ولواكنت ، ح  True-Blue Greens من أ قل ليسوا أ هنم ا ل -

:الربامع Sprouts%37 تمتزي هذه اجملموعة بكوهنم -ج املس هتلكني   

  مرتفع؛       واجيعاعي اقتصادي مس تو  هلم السابقتني؛ ابجملموعتني للحاق عينةم  ا سرتاتيجية بناء ابملساعدة ، ويس تطيعون عددا ال كرث اجملموعة -

عادة مثل بيئية سلوكيات ال حيان بعض يف يتبنون -  .اجيعاعية نشاطات بأ ي يلزتمون ل ولكهنم التدوير، ا 

: ب  يمتزيون    % 13،Grouser املتذمرون املس هتلكون - د   

 بيئية؛ ترصفات أ ي تقريبا نونيتب  ول البيئية ابملشالك اهيعاما أ قل -

  .منخفض واجيعاعي اقتصادي مس تو  هلم -

وتتصف هذه    اجملموعة ب: 9%Basic Browns  املس هتلكني الالمبالني -ه  

 البيئية؛ ابلقضااي اهيعام أ ي دلهيم ليس  

 ش باع يف ال ساس ية اهيعاماهتم تمكن جدا؛ منخفض واقتصادي اجيعاعي مس تو  دلهيم  2ديوهنم تسديد ة،مثلاليومي حاجياهتم ا 

                                                           
  1- إعداد شخصي للباحثة 

2 -Fuller,donald A , sustainable marketing :managerial ecological issues , London :sage publication ,1999,p 
335-337 
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 :ييل كام مجموعات أ ربعة ا ىل الصني يف ال خرض السوق تقس مي املس هتلكني يف مت 2000 يف س نة Chanهبا  قام دراسة يف    

 البيئة،  بقضااي ر، والتأ ث املرتفعة البيئية اجملموعة ابلجتاهات هذه يف املس هتلكون ويمتزي الصيين اجملمتع يف ٪ 18 ومتثل ،احلقيقيني اخلرض مجموعة1 -

قبال  .النووية الطاقة حنو اس تخدام والعدوانية وامليول اخلرضاء، املنتجات عىل وال 

 السابقة،  اجملموعة من أ قل عامة بيئية اجتاهات واهيعامات دلهيم اجملموعة هذه يف واملس هتلكون اجملمتع يف ٪ 23  ومتثل املتأ رحجة: – الربامع مجموعة2 -

 .احلقيقيني اخلرض من يكونوا بأ ن مرتفع احيعال هناك ولكن

 ودلهيم هبم، احمليطة البيئية والقضااي املشالكت فاعلني جتاه غري اجملموعة هذه يف واملس هتلكون اجملمتع يف ٪ 34 ومتثل البيئيون املتفرجون مجموعة3 -

 .البيئية املعرفة من قليال قدر

دماج بيئيا، واعيني غري ل هنم أ خرض بأ ي سلوك يقومون ما اندرا اجملموعة هذه يف ملس هتلكونوا اجملمتع يف ،٪ 25  ومتثل الالمبالني، مجموعة4 -  واب 

دماج اجملمتع يف٪41 نسبته تصبح السلوك ال خرض،  عن يعرب واحد قطاع يف والثانية ال وىل اجملموعتني  يف والرابعة الثالثة اجملموعتني الصيين واب 

 01٪ 59اجملمتع يف نسبته تصبح خرضال   غري السلوك عن يعرب، واحد قطاع

 وجتدر ال شارة هنا ا ىل أ ن اخلصائص اخلاصة بلك من فئات املس هتلكني اخلرض قد ختتلف من جممتع ل خر، يف ضوء اختالف العوامل املؤثرة يف

 هؤلء املس هتلكني0

ن الثابت يف وصف أ نواع املس هتلكني اخلرض هو شدة اندفاعهم البييئ وشدة حامسهم ل    عرب عنه قتناء املنتججات اخلرضاء اذلي ميكن أ ن يا 

كل، فهذا ما من الرجال وغري ذ اليساء والالمباليون مه)ابلترصف البييئ الواعي للمس هتكل(، أ ما اخلصائص ال خر  فا ن شديدي ال خالص من 

ت سة أ جريت عن املس هتلكني يف الولايقد خيتلف من ماكن ل خر أ و من جممتع ل خر، مع التأ كيد عىل أ ن هذه اخلصائص قد حددت عرب درا

 املتحدة والصني0

ىل أ ن حداثة مفهوم التسويق ال خرض قد يكون أ حد ال س باب الرئيسة الاكمنة وراء قةل عدد املتبيني   هذا ل  وعىل العموم فانه جتدر ال شارة هنا ا 

ليل التعلمي قي واملفاهمي البيئية، قد جيعل من الصعب عىل الشخص ق املدخل من الزابئن، ابل ضافة ا ىل أ ن اليعازج املوجود بني هذا املدخل التسوي

 أ و الاعتيادي فهم ال س باب اجلوهرية الاكمنة وراء تبين هذا املدخل، أ و طلب املنتججات املقدمة وفقا ه0

 وتعلميي غالب ذوو مس تو  ثقايفيف ال (، ومهأ ن اشد الفئات طلبًا عىل املنتججات اخلرضاء ومه )شديدو ال خالص واملشرتون اخلرض وقد رر 

غفال أ ولئك اذلين مل يصلوا بعد ا ىل ولكن هذا عاٍل، وهذه ابل ضافة ا ىل عدد من ال س باب ال خر  ما قد يفرس هذا التوجه دلهيم،  درجة ل يعين ا 

نالفئة يف تزايد مس متر،  وأ رشان هذهفكام س بق  واس هتالكية،ترمجة معتقداهتم ا ىل قرارات رشائية  اليًا زابئن مس تدامني تكن تشلك ح مل ويه وا 

 وقت فقط0 واملسأ ةل مسأ ةلحممتةل فهيي ستشلك يومًا ما سوقًا 

نا وصف نالحظ أ هنا ختتلف عن أ ولئك غري املهمتني عىل ال طالق بقضااي البيئة، ميكن  وجيب أ نذلكل هذه الفئة أ يضًا معنية خبططنا التسويقية 

ة وسطى قف مؤيدة للتسويق املس تدام دون أ ن ترىق ا ىل مس تو  العمل عىل التأ ثري يف املنتجني، بأ هنا فئالرشحية من املس هتلكني اليت تتبىن موا

 20(acteurs-Les consume)الفاعلني بني فئة املس هتلكني غري املبالني متامًا بقضااي البيئة واملس هتلكني اخلرض أ و 

ية املس تدامة رجة اندماهجم يف الاس هتالك املس تدام، وسلوكهم ومواقفهم املتبناة اجتاه التمن أ ي أ نه ميكننا جتزئة السوق الاس هتالكية اللكية عىل أ ساس د

 ا ىل ثالث فئات كام ييل:

متع، سلوكهم سليب اجتاه ول يبدون اهيعامًا لقضااي البيئة واجمل  -ابلوعي البييئ -مه أ ولئك اذلين ل يمتتعون  السلبيني: الالمباليني0 فئة ال اننيني أ و 6

ملتحدة، ا محلالت التحسيس ية )قليلو أ و عدميو التأ ثر ابمحلالت التوعوية(، ومه موجودون ح  يف اجملمتعات الغربية املتقدمة اقتصاداًي اكلولايتا

 حيث ميثلون عقلية: "أ ان و بعدي الطوفان"0

 فا ن قناعاته تبقى حبيسة ل عوان الاقتصاديني ال خرين ذلكليمتتعون بوعي بييئ و لكنه ل يؤمن بقدرته عىل التأ ثري يف ا 0 فئة الواعني السلبيني:1

جيابية عىل أ ر  الواقع، هذا النوع من املس هتلكني يعترب غري اكمل الوعي البييئ ،ل ن الوعي البييئ حسب ت ريفه عفكره، ول ترتمج ا ىل أ فعال ا 

ىل ذن حباجة ا  لعبه يف  مزيد من التوعية و التوجيه حول ادلور اذلي يس تطيع أ ن ي يتعد  املعتقدات ا ىل التطبيقات، و ال قوال ا ىل ال فعال، فهو ا 

نتايج للمؤسسات الاقتصادية ه ا ىل الفئة الثالثة واليت س يأ  ي ذكرها فامي ييل0 ،التدأ ثري عىل التوجه ال   والس ياس ية وذكل هبدف مضد

لفئة اليت تكون حمط اهيعام العاملني عىل تبين التسويق املس تدام مه ا (:Les consume-acteursفئة املس هتلكني اخلرض أ و املس هتلكني الفاعلني)0 3

هنم يرتمجون موا فهم ا ىل سلوكهم ق ، حيث يمتتعون ابلوعي والقناعة الاكفيني بأ مهية ادلور اذلي يس تطيعون مه ذواهتم القيام به لتغيري الواقع، و بذكل فا 

                                                           
1 -Chan Ricky Y- k ,An Emerging Green Market in China : Myth or Reality , op cit , pp 56-57. 
2 .Christophe Semples & Marc Vandarcammen-Oser le marketing durable-pearson edication France- Paris 2009 
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نتاهجا وبيعها، بل قد يتجاو الرشايئ و الاس هتاليك، فميتنعون مثاًل عن اقتناء   منتجا ز الكثري ت ترض ابلبيئة ، أ و بصحة املواطن يف لك مراحل ا 

مهنم هذا احلد ا ىل درجة الانضامم يف مجعيات ومنظامت غري حكومية للمس هتلكني اخلرض محلاية البيئة واملس هتكل، ويرضبون رضابت موجعة 

كثريًا ما ات اليت تقوم هبا مثل هذه الرشاكت،  والتشهري هبا وادلعوة ا ىل مقاطعهتا، و للصناعات اليت ل حترتم احمليط،  من خالل فضحهم للتجاوز

حيال  ةجنح املس هتلكون اخلرض يف معاقبة املنتجني اذلين ل حيرتمون البيئة ول يلزتمون مبسؤولياهتم الاجيعاعية من خالل اختاذمه مواقف حازم

 هؤلء0

 ث نقرتح اجلدول التايل:لك فئة من الفئات الثال ولتوضيح خصائص

 

 (: فئات املس هتلكني حسب درجة اندماهجم يف التوجه البييئ62اجلدول رمق )

 املس هتكل ال انين)الالمبايل( السليب

L'égo-consommateur 

 املس هتكل الفاعل ال جيايب املس هتكل الواعي السليب

Le consom-acteur /l'eco-consommateur 

كريه ممتحور حول اذلات، يف تف

 وسلوكياته يمتزي ابجلشع وال اننية 

أ ي يفكر  ادمةالق والبيئة وال جياليفكر ابجملمتع 

ابلتمنية املس تدامة، دون جتس يدها فهيي جمرد 

 فقط0 معرفة دليه

 دمة،وال جيال القا والبيئة واجملمتعيعمل من أ جل ذاته 

م حبيث ينخرط يف لك ال نشطة الرامية محلاية البيئية ويقو 

س تدامة يه التمنية امل  وعيا، ودليهة للفئات ال قل ابلتوعي

 فعل يتجسد يف الواقع0

يقدم املصلحة اخلاصة عىل املصلحة 

(، وهذا المنط وبعدي الطوفانالعامة )أ ان 

 من املس هتلكني ميثل السواد ال عظم 

 يف يوازن بني املصلحة العامة واخلاصة

  دون السعي لتحقيق املوازنة معليا تفكريه،

عىل حتقيق املصلحتني العامة واخلاصة يف أ ن  يعمل

خالل سلوكياته أ قواه وأ فعاه  واحد، من  

يبحث عن حتقيق/تلبية حاجاته فامي هو 

متاح من السلع اليت حتقق ه أ عظم 

ش باع، بأ قل سعر دون الالتفات ا ىل  ا 

تأ ثريها عىل البيئة، وهذه نتيجة طبيعية 

 املس هتلكني0لهذا النوع من 

ش باع بأ قل سعر ممكن فامي يبحث عن أ ك رب ا 

هو متاح من سلع أ وًل، وبعد ذكل يلتفت 

و ، فهوالبيئةا ىل تأ ثريها عىل الصحة 

مس هتكل نس تطيع أ ن نفرسه ابلنظرية 

ش باع بأ قل  الاقتصادية لتحقيق أ قىص ا 

 اعتبارات أ ولوية أ خر 0 سعر، دون

ش باع حاجاته بأ قل سعر ممكن مع اختيار  يبحث عن ا 

ضغط ي وسالمة بيئته ا ن وجدت، سلع تراعي حصته

عىل املنتجني لاللزتام بتحمل مسؤولياهتم الاجيعاعية 

 0والبيئية

زئة )ل التج وبني اتجريوجد اتصال بينه 

 يوجد اتصال بينه واملنتج(0

تطيع أ ن ، حيث يس  وبني املنتجيوجد اتصال فعال بينه  الضعيف أ و معدوم بينه واملنتج0ال اتص

نتاجية، اس تجابيضغط عليه لتغيري س ي ة اساته ال 

 والصحة0ملتطلبات حامية البيئة 

ول يقتين  يفاو  من موقف ضعف، أ و يفاو  ابمسه0

0يفاو   

نسان  يفاو  من موقف قوة ابمس البيئة واجملمتع، فهو ا 

مثايل يفكر ابملثل وال خالق، وذاته ليس لها ماكنة 

 والبيئة0مضن أ ولوايت اجملمتع 

موعة ويترصف كفرد0يفكر مكج يترصف كفرد0 نضم وي مع املس هتلكني ال خرين،  ويتحرك جامعياً يفكر  

جامعات املس هتلكني أ و احتادات الرشاء ويسامه يف  ا ىل

0والتوعيةمحالت املقاطعة   

مقتنع بأ مهية التغيري لكنه غري واثق من قدرته  غري مقتنع بأ مهية التغيري0

 عىل املسامهة فيه0

مهة يف عىل املسا قد بقدرتهويعتمقتنع برضورة التغيري 

 هذا التغيري0

 بترصف املصدر:

 

 واعيني: بشلك عام ا ىل ثالث مجموعات حسب درجاهتم بكوهنم نيكام ميكن تصنيف املس هتلك   
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يكولويج"، أ و انشطني نشاط اجيعاعي  –"الوعي الاجيعاعي  يكولويج، والقابلنيال  يكولوجيا، والس لالقرتاب مهنم اجيعاعيا  ا  –اجيعاعيا  لبينيوا 

يكولوجيا وللتفصيل يف هذه اجملموعات جند:  ا 

يكولوجيا-اجيعاعيا" الناشطني  ال وىل:اجملموعة   "ا 

وسة عالية، متمتزي هذه اجملموعة بوعاها العايل للقضااي من هذا النوع، ومن هذه اجملموعة  فا ن جودة  املنتج الاجيعاعي والبييئ يفر  منافع غري مل   

ن اكنت ملكفة أ و تقلل من جودة مثل تقدير اذلات  والاعرتاف الاجيعاعي،  ذلا فهؤلء املس هتلكون راغبون يف رشاء منتجات مس تدامة  ، ح  وا 

ل املواقع ثالبحث عن املنتج أ و جودة اخلربة، وخماطبة هؤلء  املس هتلكني حيتاج ا ىل ا سرتاتيجية "املوقع" ، ل ن اجملموعة الهدف صغرية  نسبيا ومت 

Nitchغرات  سوق صغرية  يمت التعامل معها من خالل ا سرتاتيجية تسويق عالية، للرتكزي لغر  حتقيق الاس تدامة ، تطبق هذه ال سرتاتيجية ، ث

 وبشلك رئييس من قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة 0

يكولوجيا-اجيعاعيا"القابلون لالقرتاب  الثانية:اجملموعة   " ا 

 عكس اجملموعةولكن عىل  املس تدامة،واعرتافهم لرشاء املنتجات  تقدير اذلاتيمتزيون بأ هنم يكس بون  الناحية،ذه من ه املس هتلكني الواعينيومه     

يكولوجية، ومه ميثلون جحم –ال وىل هؤلء غري راغبني ابلتضحية يف منافع املنتج التقليدي لتعزيز اجلودة الاجيعاعية  ومه حباجة ا ىل خماطبهتم  بري،ك ال 

يكولوجية  –املنتجات الاجيعاعية  التقليدية معاليت تدمج ما بني املنافع  املس تدام، اتيجية التسويقا سرت من خالل   ال 

 للمنتجات  ال يكولوجية-الاجيعاعيةاجملموعة الثالثة: ل هتمت ابخلصائص 

يكولوجية، حيث– اجلودة الاجيعاعيةيق ومه املس هتلكني السلبيني والالمبالني من هذه الناحية، ومه غري راغبني بدفع أ سعار أ عىل لتحق     ل  ال 

يكولوجية أ مر مفروغ منه يف معلية –يعتربون بأ ن اجلودة الاجيعاعية  املضافة، بليعتربوهنا مضيفة للقمية  ذلا ل ميكن اس هتدافهم  يع،التصن ال 

يكولويج  أ ن الوعيالتسويق املس تدام، وابل ضافة ا ىل  ابسرتاتيجياتبسهوةل   1نخفضم  بني مجموعات الهدف يكونالاجيعاعي ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1درمان سليمان صادق: مرجع سبق ذكره، ص51 -
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 "ال خرض" العوامل املؤثرة عىل سلوك املس هتكل املسؤول املبحث الثالث:

 نتناول يف هذا املبحث خمتلف النظرايت املفرسة لسلوك املس هتكل ال خرض ، فالنظرايت والامنذج املفرسة لسلوك املس هتكل التقليدي اليت مت   

سهاب وابلتفصيل يف املباحث السابقة ، يه نفسها النظرايت والامنذج اليت ميكن أ ن نفرس هبا سلوك املس هتكل ال خرض، وميكن أ ن نسقطها تناولها  اب 

 ليف حتليل سلوك املس هتكل ال خرض، لكن من خالل ادلراسات امليدانية ملوضوع سلوك املس هتكل ال خرض مت التوصل ا ىل وجود تباين بني ال قوا

ادة عفعال، وبني التمنية املس تدامة كفكر وثقافة دل  املس هتكل ، وبني جتس يدها الفعيل يف معلية الرشاء والاس هتالك ، لهذا جتنبا للحشو ول  وال  

سقاط خمتلف النظرايت والامنذج املفرسة لسلوك املس هتكل التقليدي ، حاولنا أ ن ركون معليني بشلك أ كرث ورركز عىل أ مه النظرايت ا يت لعر  وا 

تفرس التباين دل  املس هتكل ال خرض، خصوصا وحنن يف دراستنا سوف ننجز دراسة ميدانية لسلوك املس هتكل ال خرض ، فأ غلب ادلراسات يف 

ملفرسة رايت اظهذا اجملال توصلت ا ىل وجود تباين واحنراف كبري بني القول والفعل، مفا ماكنة التباين يف أ قوال وأ فعال املس هتلكني؟ ، وما يه أ مه الن

 للتباين يف سلوك املس هتكل ال خرض؟ 

  وأ فعال املس هتلكنيالتباين بني أ قوال  املطلب ال ول:

جنازها لتفسري سلوك املس هتكل ال خرض جتاه املنتجات اخلرضاء والاس تعداد لتجس يد التمنية     من خالل نتاجئ ادلراسات امليدانية اليت مت ا 

ل أ ن ال رقام يف الواقع ل تعكس هذه املواقف، فال رقام يف التجارة "العادةل" املبحوثنييرصح هبا  املس تدامة، اتضح أ نه رمغ املواقف اليت ، ا 

 مواقفهم؟ن حبقيقة ل يرصحو املبحوثنيمفا رس هذا التباين الكبري بني ال قوال وال فعال؟ هل  ضعيفة،والاس هتالك املسؤول ما تزال أ رقام جد 

ن ا مل نيهتجها القول والفعل ليس أ مرا غريبا عندما يتعلق ال مر بسلوكيات دلينا اس تعداد لرهتاهجا، لكنن التباين بنيهذا  من خالل اجهتادان وحتليلنا فا 

 بعد، حيث س نوحض فامي ييل بعض النظرايت اليت حتاول تفسري هذا الاحنراف )التباين( ودللته ال حصائية والواقعية0

جاابت املبحوثني، جند أ ن رمبا  تعترب  العوائق يف هذا اجمل     ال من أ مه التحدايت اليت تواجه حتقيق رؤية الاس هتالك املس تدام ، فعند حتليل ا 

ت لتبين هذه ادلهيم اس تعدادات  لتفضيل منتجات حتافظ عىل البيئة عن بقية املنتجات امللوثة البيئة واملرضة لها ، ورمبا يعترب السعر من أ مه احملفز 

جات غالبا مرتفعة سعرا ، فاملس هتكل يرغب يف منتجات حتافظ عىل البيئة والصحة ، ولكن بسعر متاكئف  نوعا منا مع بقية املنتاملنتجات اليت تكون 

 جال خر  ، حيث توجد بعض العنارص املتواجدة عىل غالف املنتوج قد جتذب انتباه املس هتكل ، كوجود عبارات أ و رموز " تشري لقابلية املنتو 

نبعااثت ادلفيئة، 000،" وتعترب هذه الرسائل من العنارص  للرسلكة، منتوج غري مرض بطبقة ال وزون، منتوج صنع وفق رشوط بيئية سلمية، خيفض ال 

توزيع ل اليت حتفز املس هتكل ، لكن يف حاةل عدم وجود التناسق يف ال سرتاتيجية التسويقية ، وعدم وجود تناسق بني مكوانت املزجي التسويقي ، فا

ماكنيات الطبقة املتوسطة من املس هتلكني اليت متثل الغالبية ، أ و خللالضعيف   وعدم توفر هذه املنتجات، أ و السعر املرتفع اذلي ل يتناسب مع ا 

 هذا تلف املنتجات يفحيث س يقع املس هتكل يف حاةل مقارنة شامةل خمل  أ كرث من جودة املنتوج وفعاليته 0يف جودة املنتوج اليت تعطي اهيعامات للبيئة 

فالتسويق  البييئ،املنتج  وحمفزات أ كرث قد ل تتواجد يف تسويقية،ال طار، ورمبا يلجأ  ملنتجات املؤسسات املنافسة "اليت ترض ابلبيئة " لوجود مزااي 

وأ سعار  قليةل،ت امفثاًل جند كثريًا من املنتجات الصحية تقدم بشلك "مقدس" بمكي ق عنرص جد مؤثر يف هذا ال طارال خرض املتاكمل واملتناس

 وأ ن رصحملس هتكل اذلي س بق ا وهبذا فا ناحملالت اخملتصة يف هذا اجملال0 عىل الصيدليات أ و  ويقترص توزيعهامقارنًة مبثيالهتا غري الصحية،  ابهظة

ب أ ن نبالغ يف تقدير اجلهد بأ نه مس تعد لرشاء منتج ل يرض ابلبيئة بدل نظريه املرض ابلبيئة قد ل تتيرس ه الظروف لفعل ذكل، أ ي أ نه ل جي

 )الفكري، املادي، املعنوي، الزمين0000( اذلي س يكون املس هتكل املقتنع مبضامني التمنية املس تدامة مس تعدًا لبذه0

ن املس هتكل ال خرض كام رصح مس تعد لقتناء املنتوج "أ       البيئة و افظ عىلتردد عندما يعمل أ نه حيرتم و حي "، دوناملنتوج "ب وتفضيهل عىل "،ا 

يف هذه احلاةل  ووجد تقاراًب بني ما يقدمه لك مهنام، فقط حصة املس هتكل، لكن هذا ابفرتا  أ نه قد أ تيحت ه املقارنة بني املنتجني "أ " و "ب"،

يكولويج مزيًة تنافس ية للمنتج "أ "، و يعطي راحة أ كرث للمس هتكل عند اقتنائه، أ ما التفكري بأ ن  ملس هتكل س يفضل املنتج اميكن أ ن يصبح احملور ال 

ليه مبجرد علمه أ نه حيافظ عىل البيئة فهو بعيد عن الواقع0  "أ " ويسعى ا 

 أ قل جودة وأ عىل سعرًا لتحقيق مثهل ال خالقية العليا0 ورشاء منتج للتضحية،من اخلطأ  لك اخلطأ  أ ن نتخيل أ ن املس هتكل مس تعد  

سا ي من معلية الرشاء هو ال   ويبقى هدفهه البييئ ل خيرج عن الطبيعة ال صلية ه، ييىس رجل التسويق بأ ن املس هتكل همام بلغ وعي أ لجيب 

ش باع حاجة معينة، حيث يبقى الهدف ملء فراغ للقضاء عىل ذكل الشعور بأ ن شيئًا ما ينقصه،  ني البدائل املتاحة همام للمنتج من ب ويبقى اختيارها 

ائل، واخملاطر اختيارًا قامئًا عىل املقارنة بني املنافع املقدمة من طرف هذه البد ،والبيئةو اجملمتع تدخلت العوامل املرتبطة ابملسؤولية ال خالقية حن

خل0  )اخملاوف(: خماطر نفس ية، مالية "السعر"، اجيعاعية000ا 

عداد خمطط تسويقي حممك والانطالق مهنا، ا ىلالهدف ل بد لرجل التسويق من دراسة هذه احلاجات  ولتحقيق هذا    طار ال س ا  رتاتيجية يف ا 

عداد مزجي تسويقي ميعاسك  للمؤسسة،العامة   ، توزيع فعدال، تروجي انحج0وواحض: مكنتج ذو جودة، تسعري مغري وجذابوا 
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رغبات لفاملبادئ ال ساس ية للتسويق مل تتغري، حيث ما زال املس هتكل هو احملور ال سا ي للعملية التسويقية، و مازالت " احلاجات احلقيقية" وا   

 املعرب عهنا وغري املعرب عهنا" ،  يه من يفرت  أ ن تكون حمط اهيعام رجل التسويق0

نساين هيدف ل ش باع احلاجات والرغبات من خالل معليات التبادل"0 فبالعودة ا ىل تعريف التسويق حسب "كوتلر" : "  هو عبارة عن نشاط ا 

اكن نوع نشاطه، هتدف يف  همام املسوقأ ي أ ن لك اجملهودات اليت يبذلها  التسويقية،عملية يمتزي تعريف كوتلر للتسويق بذكره للتبادل كغاية لل    

أ و مجعية خريية،  ياس يًا،س  شامةل سواء اكن املسوق رشكًة هادفًة للرحب، أ و  وهذه القاعدة، والزبونالهناية ا ىل حتقيق التبادل "املرحب" بني املؤسسة 

اليت  ف من خالل محلته الانتخابية ا ىل حتقيق تبادل مرحب مع الناخبني، فهو يعطاهم وعوًدا مقابل ال صواتفالس يا ي اذلي يرتحش لالنتخاابت هيد

 0وهكذاحيصل علاها مهنم 

يكولويج "وحده    ىل أ ن احملور ال  منا لبد من  ل عامل،اغري كفيل بتحقيق مزية تنافس ية للمؤسسة ورمق  "،بناًء عىل ما س بق جيب الانتباه ا  وا 

 زتام ابملبادئ "العريقة" للتسويق مع ال خذ بعني الاعتبار مضامني التسويق املس تدام0الال

طار التسويق املس تدام     ذن ح  يف ا  لد أ نه مكل %622مع مس هتكل أ خرض تبقى مقوةل" املس هتكل هو املكل" حصيحًة  وعندما نتعاملا  ، ا 

 رًا ه، ويثبت للمكل أ نه يعمل هبذا الشعار0مسؤول وعىل من خيدمه أ ن يتحىل ابملسؤولية وأ ن يرفعها شعا

 159بعض النظرايت اليت تفرس هذا التباين بني القول أ و النية املرصح هبا والفعل0 وفامي ييل

 نظرايت سلوك املس هتكل اليت حتاول تفسري التباين بعض الثاين:املطلب 

لقيام به، فالكثري من ال شخاص مثال يعزتمون بلك قوة ال قالع عن من خصائص ال نسان عدم القيام بلك ما يقول أ نه س يقوم به، أ و ينوي ا

ذ ، أ و الكحول هنائيا، والالزتام بربانمج راييض منتظم من اليعارين لتحسني حالهتم الصحية، لكهنم ل يس تطيعون الصرب وتنفياخملدراتالتدخني، أ و 

 بقة، و كذكل يعيدون أ دواهتم الرايضية بعد يومني فقط من بداية اليعارين0ما عزموا عليه، و يعودون بعد عرشة أ ايم من ذكل ا ىل حالهتم السا

ل خترج عن هذه القاعدة للسلوك البرشي، مفن السهل أ ن يعلن أ ي مواطن أ نه  والاجيعاعية فهييوكذكل ال مر ابليس بة الانشغالت البيئية   

يكولويج، لكن من  1 ال صعب أ ن يكون حقيقًة كذكل0 مس هتكل مسؤول حيرتم التمنية املس تدامة، ومواطن ا 

ذن هذا الس ياق يطرح ا شاكًل حقيقيًا للمؤسسات بصفة عامة، و مسؤويل التسويق يف املؤسسات بصفة خاصة، ل ن النية يف الرشاء تؤخذ     ا 

ا ىل  32و  من يف الفعل س عادًة اكملؤرش ال كرث مصداقية يف دراسات السوق، يف حني أ ن دراسات عمل النفس تثبت أ ن ال نسان عادًة ل يضع

مما ينوي فعهل، فأ غلب نوااي ال شخاص تعكس متاما ول تنفذ، فالسلوك أ يضا مرهون ابملواقف والظروف والس ياقات الاجيعاعية والاقتصادية  22%

بحوثني من مجةل ما رصحوا أ هنم هو نس بة ما حققه امل  %12ا ىل  11والنفس ية املؤثرة ،حيث أ ظهرت ادلراسات تبايناً أ كرث تغرياً من فرد ل خر، من 

 2س يقومون به0

هناك تفسري يمكن يف عنرص عدم الرغبة الاجيعاعية الظاهرة أ ثناء الاس تقصاء، أ و عدم ال جابة عىل الاس تقصاء بد ومصداقية للمس تجوبني،   

يف تقدير اهيعاماتنا و  ميكن أ ن ننجر ا ىل املبالغة ويظهر ذكل يف سلوكيات املبحوثني يف ادلراسات امليدانية فعندما يمت اس تجوابنا حول موضوع ما،

سات انواايان فامي رريد فعهل ، أ و يك ل خنيب ظن الباحث املس توجب، هذا ما يرشح ال رقام املضخمة أ حيااًن ، وما مت مالحظته خصوصا يف ادلر 

ماكنية كبرية للتباين بني ال  قول و الفعل ويأ  ي ذكرها فامي ييل:اليت  هتمت ابلقمي ال نسانية والسلوكيات، حيث توجد ا 

 :والعوامل الس ياقيةاخلارجية  العوائق-6

ذكل ل حرص  وال مثةل عىلظروف قاهرة( )خارجية العائق ال كرث وضوحًا ل جناز نية ابلفعل هو الاس تحاةل الفعلية لهذا الاجناز بسبب عوامل   

عاقة لها مثالً  يقاف جتربة: "ا   لبرتولية،ااحجة يف أ مرياك"، حيث تغري موقف احلكومة ال مريكية حتت ضغط نفوذ الرشاكت الس يارات الكهرابئية الن وا 

امع يف البداية ا ىل موقف املعرقل واملاكحف لهذه الصناعة الفتية  وكذا معالقة صناعة الس يارات ال مريكية "جرنال موتورز"، من موقف املشجع وادلد

 3د"0والواعدة مما أ د  ا ىل القضاء علاها يف امله

 وح  يف حاةل عدم الاس تحاةل الفعلية قد جند العوائق التالية:

                                                           
، ، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم االقتصادية ، ختصص ، تسويق إسرتاتيجي، جامعة فرحات عباس سطيفالتسويق املستدمی  بني النظرية والتطبيقشرعة عماد الدين:  -0

  .90، ص7000، 7005
2 -Christophe Semples & Marc Vandarcammen-Oser le marketing durable-Pearson Education France- Paris 2009 
p18. 
3- Cheeran.P-Intention-behavior relatios-Europian review of social psycology 1998 

 .90شرعة عماد الدين : مرجع سبق ذكره، ص -4
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 تكون رشوط التطبيق متوفرة لكن اللكفة اللكية لبلوغها مثبطة، مقارنًة بنظريهتا الالكس يكية0-

 نقص ا اتحة اخلدمة أ و املنتوج0 -

 0واخليارات املتاحةغياب التنوع يف العر   -

أ و خدمة مس تدامة، قد حيمك عليه مس بقاً بشلك مبالغ فيه أ نه طويل مثاًل عند املقارنة بني الوقت الالزم عند الوقت املطلوب للحصول عىل سلعة -

 خشصية0عند اس تخدام س يارة  والوقت الالزماس تخدام النقل العمويم يف احلافةل، 

 تامثر0أ و يمتزي ابسرتجاع بطيء لالس  مس تو  اجلهد املطلوب للحصول عىل العر  التجاري مرتفع جدًا،حيمك عليه بأ ن سعره مرتفع -

 تقدم كعائق رئييس للرشاء يف عدد كبري من ادلراسات0 واليت عادةً  الالكس يكية،نقص املعلومات حول هذه العرو  البديةل للعرو   -

تنافس ية،  ل نشاء مزيةوة أ ن يعتربها كفرص ل سواق جديد التسويقي،لك هذه ال مثةل تشلك عوائق للرشاء أ و الاس تعامل لكن يس تطيع املسؤول 

 عن املنافسني املرتددين، قلييل الوضوح أ و أ ولئك غري املندجمني بشلك اتم يف هذا املسعى0 ومصادر للمتزي

 العوامل الشخصية:-1

 لتحفزي0ا نفس ية كنقص: نقص للموارد، عوائق ويها ىل جانب هذه العوائق هناك عوائق خاصة ابلفرد ميكن أ ن تعيق حتقيقه لنواايه 

لك فرد مرهون مبا ميكل من موارد يف معلية الرشاء، املوارد املالية يه ابلتأ كيد أ ول ما يفكر هبا الفرد لكهنا ليست الوحيدة، الوقت،  املوارد املتاحة: أ 0

 عليا0ً حة ف املسافة، املعارف واملهارات تسامه أ يضًا يف ذخرية الفرد، و اليت متنحه أ و حترمه من بعض اخليارات الاس هتالكية املتا

ىل مالحظة هذه القيود املتعلقة ابملوارد ، خصوصًا يف دول العامل الثالث أ و الطبقات ال قل دخاًل ح  يف ادلو    الصناعية  لذلا جيب الانتباه هنا ا 

بدراسة  النوااي و السلوكيات  ، اهمت احملللون1حول الرسلكة، و معاجلة النفاايت املزنلية يف لندن RRF2002املتقدمة ، و مثال ذكل جنده يف تقرير 

مقارنة  ،املتعلقة ابلرسلكة، و معاجلة النفاايت، و امجلع الانتقايئ لها، حيث بدت هذه النوااي أ عىل دل  ساكن أ حياء البيض ذوي ادلخل املرتفع 

احملللون بتوصيات  لضعيفة نسبيًا يخرجبنوااي جد منخفضة للرسلكة، و تصنيف القاممات دل  ساكن ال حياء ال فريقية و ال س يوية ذوي ادلخول ا

تدعو ا ىل محالت توعية وحتسيس لساكن هذه ال حياء، لكن هذه امحلالت كشفت عن مد  اخللل يف نتاجئ ادلراسة، و اليت جاءت خادعة نتيجة 

كون عادة أ حياء يف هذه ال خرية ت حتديد س ئي ل س باب الظاهرة، فسبب غياب نية التدوير دل  ساكن ال حياء ال فريقية و ال س يوية يرجع ا ىل أ ن

ىل البين التحتية ال ساس ية للرسلكة و حيث حاوايت أ و نظم تصنيف النفاايت منعدمة، كيف يتوقع من ساكن هذا احلي أ ن  أ ماكن حرضية تفتقر ا 

 يفكر يف  ء أ و ينوي القيام به، بيامن هذا اليشء غري موجود أ صاًل يف حيده!؟

قف معني جند رد الفعل اجتاه هذا الوضع خيتلف من خشص ل خر مع أ هنام يعيشان يف نفس البيئة، مفثاًل: لو قدمنا أ مام مو  عوامل الشخصية: ب0

طالق رساحه يف حني يسارع الثاين ا ىل كرس عنقه0  عصفورين يف قفصني لشخصني خمتلفني من بيئة واحدة، قد يقوم ال ول اب 

ن الشخصية يه من أ مه ما يصنع الفرق بني سلوك ف ( أ ن هناك دراسات كثرية قامت بفحص العالقة بني Peattieحيث ير  "بييت" ) رد وأ خر،ا 

 ،6288 ( س نةBaldergahn"ابدلرجان" ) ودراسة 6221( س نة Henionالشخصية وسلوك املس هتكل ال خرض، مثل دراسة "هيييون: )

فية، وعىل ذكل فا ن ية، أ كرث من ارتباطه ابملتغريات ادلميغراوتوصلت ا ىل أ ن السلوك ال خرض للمس هتلكني يرتبط بدرجة كبرية بسامهتم الشخص 

 املس هتكل ال خرض يمتزي ابلنفتاح عىل ال ش ياء اجلديدة، والرغبة الشديدة يف تفهم كيفية معل ال ش ياء0

ؤال أ سا ي يف عىل س ةا ىل ال جابلقد مت دراسة نظرايت التحفزي بشلك واسع يف حقول عديدة، لك هذه ادلراسات سعت  العوامل احملفزة: ج0

 دراسة السلوك البرشي أ ل وهو:

 "ما اذلي يدفع الفرد ا ىل الترصف؟"0-

ذن املسأ ةل مسأ ةل دوافع، يعتقد " فرويد" أ ن احلاجات ال نسانية تظهر عند مس توايت خمتلفة من الشعور، ويه غري قابةل للمالحظة مبارشة منا ا   ا 

 :ويهبني فرويد أ ن هناك ثالثة أ جزاء للنفس البرشية يس تدل علاها عن طريق التحليل النفيس، حيث ي 

 سلوكه العفوي0 واذلي حيدد امللحة،اجلزء اذلي خيزن فيه الفرد دوافعه القوية  وهو ذكل (:الالشعور )العقل الباطن (6

 الواعي اخملطط للتنفيس عن انفعالته ادلاخلية0 وهو املركز اذلات )ال ان(: (1

م، ذكل اجلزء اذلي ترتتب به الغرائز يف صورة مقبوةل اجيعاعيا لتجنب الشعور ابل مل أ و اخلجل أ و الند ويقصد هبا (:اذلات العليا )الشعور الظاهر (3

ققها بسلوك بل هناك مشاعر داخلية حياول أ ن حي  الرشاء،التسويق يفيد ذكل بأ ن املس هتكل ل يعرب عن شعوره احلقيقي يف معلية  ويف جانب

 ظاهري0

                                                           
  1 - شرعة عماد: مرجع سبق ذكره،ص94-99 

 . 



الفصل الثالث: دراسة السلوك الرشايئ للمس هتكل التقليدي واملس هتكل املسؤول   

 

 
144 

 السلوك البرشي، حيث سيشري ا ىل أ ن بعض الكتاب اخملتصني قد اقرتحوا منوذجًا بس يطًا وحدس يًا لتفسري التحفزي مبين أ ساساً فادلوافع يه حمرك 

 ملس هتلكني،ا(، هذا المنوذج يسمح لنا ابلتعمق يف فهم أ س باب التباين بني النوااي وال فعال دل  Système des valeurs)الفرد عىل نظام القمي دل  

جيابية محلاية البيئةحوا بأ هنم مس تعدون لختاذلين رصد   اذ خطوات ا 

:والتأ ثري الاجيعاعي الاس هتالك-3  

رصف تال نسان اكئن اجيعاعي مبين من العالقات اليت ييش هئا مع ال خرين، لك فرد يمتىن بطبيعته أ ن يشعر ابنيعائه ا ىل جامعة معينة ويتعمل ال       

لهام أ و قمية رمزية، فالس هتالك يلعب دورًا ل ميكن عىل أ ساس شفرهتا ومعايريها الظاهرة  و الباطنة، و كذكل هو يتأ ثر بامعات متثل ه مصدر ا 

 ته من أ جل الجتاههل يف هذه التفاعالت وال سقاطات اليت يكوهنا الفرد مع اجملموعة، فيحاول الفرد أ ن يعلن دوراًي أ و ابلصدفة عن أ رائه، قميه وتفضي

ذا اكنت ال فاكر تتلكم فا ن ال فعال ترصخ ، حيث يس تغل احلصول عىل القبول الا جيعاعي، أ و من أ جل الاقرتاب من صورة اجيعاعية مرغوبة، فا 

عالن عن انيعاءاهتم ، ولعل أ حد أ مه هذه املناس بات هو حلظة الرشاء ، و أ حد أ مه اخليارات اليت تعرب عن التوج الاجيعاعي  هال فراد مناس بات عدة لال 

 الاس هتالك0 للفرد هو منط

نه أ يضًا معلية معنوية رمزية، حيث أ نه يسامه يف تكوين هوية الفرد و انيعائه ا ىل جامعة معي        ة، نفليس الاس هتالك جمرد معلية وظيفية فقط، ا 

ظهار ال ثر الاجيعاعي اذلي ميس أ فعاهلم ونوااي ن مناذج التأ ثري الاجيعاعي عديدة و متنوعة، و لكن ما هيمنا هنا هو ا  و مواقفهم و  ،ال ساس يةمه ا 

 فتأ ثري امجلاعات املرجعية قد يطال أ جوبة املبحوثني أ و ترصفاهتم الالحقة0 الاس تقصاء،ح  قميهم، و ذكل ح  أ ثناء 

 : والسلوكيات الروتييية العادات-2

يل و الفكري و ينغمس يبذل الكثري من اجلهد العض يعترب العقل الالواعي خمزن اخلربات البرشية، فالطفل الصغري اذلي يبدأ  تعمل امليش حديثاً      

ر هذه الوضعية بذهنه متاماً يف معلية امليش، واليت تكون عسريةً يف بداايهتا و متثل ابليس بة للعقل البرشي حتدايً حقيقيًا، و لكن حلسن احلظ ل تس مت

ريك عضالت ىل الوضعيات ال حسن للجسم ، و يكتسب خربةً يف حتطوال حياة ال نسان فبتكرار هذه التجربة الواعية يبدأ  عقل الطفل ابلتعرف ع

اعي، و جسمه أ ثناء امليش، مبرور الزمن تتحول معلية امليش و اليت اكنت عسرية يف البداية ا ىل معل روتيين يمت التحمك فيه من خالل العقل الال

ي أ ن يتقدم ة اليت يقصدها من خالل العقل الواعي، والرسعة اليت ييبغفال نسان البالغ حني مييش يبذل هجدًا فكراًي بس يطًا من خالل حتديد الوهج

امليش  نهبا حسب متطلبات الظرف، ولكنه ل يفكدر مطلقًا بكيفية ثين الركبة أ و رفع الساق أ ثناء معلية امليش، كام اكن يفعل يف بداية حياته ل  

 واعي0ك شأ هنا ببساطة للعقل الالصار ا حد  خرباته اليومية و اليت يرت 

نسان،       املامرسة ا ىل عادات  لتعمل همارات جديدة تتحول بتكرار وبذكل يتفرغفللعادة أ و السلوك الروتيين دور همم يف توفري اجملهود اذلهين لال 

ىل رصيد اخلربات يف العقل الالوعي، ليمت اس تدعاؤها  ىل كفاح مس متر نا لتحولت حيات  ولول العادةاحلاجة من غري وعي،  وتنفيذها عندتضاف ا  ا 

غالقها0  من اللحظة اليت نفتح فاها عيوننا ا ىل حلظة ا 

ل أ هنا يف ذات الوقت مصدر عبودية ال نسان  ورمغ لك    عاقتههذه الفوائد للعادة ا  لص مهنا ، فكثريًا ما تقف العادات السيئة املرغوب يف التخوا 

حالل عادة جديدة حملها0عائقًا يف سبيل التغيري املرغوب، مفن أ جل التخلص من عادة قد  مية ينصح اب 

ل ا ىل عادة راخسة، كام أ ثبتت دراسات أ خر  أ ن ممارسة معل  16لقد أ ثبتت ادلراسات أ ند الفعل حباجة ا ىل أ ن ميارس ملدة     يومًا ح  يتحود

سني احلاةل املزاجية من لك يوم( ، يفيد يف حت  دقيقة يف اليوم )كقراءة اجلريدة يف نفس املاكن أ و حتضري القهوة يف نفس الوقت 61روتيين يويم ملدة 

ن الهدف من ذكر السلوكيات الروتييية يف هذا املوضع، هو أ هنا كثريًا ما هتدم أ فضل نوااي التغيري دل  املس هتلكني، فع د كبري من دوتصفية اذلهن، ا 

 ح  ولو اكن هذا التغيري ميثل مزااي عظمية للمس هتكل0ال عامل أ وحض أ ن للعادة الراخسة معومًا أ ثرًا سلبيًا عىل تنفيذ نوااي التغيري، 

ال خفاق  هذا يفرسو التغيري تضحيات أ و جمهودات عىل املد  القصري،  وهنا يس تدعيأ حد ال س باب هو أ ن العادة السلبية قد توفر مزااي أ نية،    

ت يف ا طالق ابلتأ كيد دورًا يف أ رقام ال خفاقا لعادات تلعبوا حياهتا،الرسيع لكثري من السلع واخلدمات اليت خترج من السوق يف بداية دورة 

آليةاملنتجات اجلديدة، ل هنا "حتبس" املس هتكل يف أ مناط سلوكية جد جامدة   1قت الرشاء0الاختيار العقالين أ و مساعي تغيري السلوك و  وتضعف أ

 قرار الرشاء ال خرض ومراحهل : املطلب الثالث: 

نتاهجا  واس تخداهما ، وح   يشري الرشاء ال خرض ا ىل رشاء املواد  واملنتجات  ذات أ قل مس تو  من الرضر البييئ  أ و عدمية الرضر ، يف معلية  ا 

مكوانت و بعد معلية الاس تخدام ، وهذا يتضمن املواد اليت تس تخدم أ و حتتاج ا ىل طاقة  أ قل مثل املاكئن واملعدات،  أ و اليت تتطلب  مواد أ ولية  

بيامن ترتكز معلية الرشاء التقليدية يف التسويق التقليدي عىل الشعور ابحلاجات وادلوافع ، ومجع املعلومات انه   Peattieير    1أ قل ليمت تصنيعها "
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لقة عواملقارنة بني البدائل واختيار املنتج ، يركز التسويق ال خرض  يف معلية الرشاء  والاس هتالك  عىل مشالكت ما بعد الرشاء ، سواء املت

ن فهم رجال التسويق ملراحل القرار الرشايئ ال خرض كام  2دام املنتج وطريقة التخلص منه، ل نه يف هذه املرحةل قد حيدث تأ ثري عىل البيئة ابس تخ ا 

 ة ميه موحضة يف الشلك التايل سوف متكن  من حتسني  فعالية  عنارص  املزجي التسويقي ال خرض  مبا يساعد عىل حتقيق أ هداف التمنية املس تدا

 

 القرار الرشايئ ال خرض يوحض مراحل(: 31رمق )شلك بياين 

 

 

 

               

 

 .094ص مرجع سبق ذكره، مر البكري، أمحد نزار النوري،اث املصدر:
 اخلطوات:وفامي ييل تفصيل يف لك خطوة من هذه   

  الرغبة:ا دراك احلاجة أ و  -6

يكون وقد  ،منبه خاريجال دراك من خالل  ل ش باعها ويتحققأ ن دليه حاجة يسعى  فرديدرك العندما  الرشاء،تعد أ وىل اخلطوات يف قرار    

 اخملتلفة  وسائل الرتوجي ذكل عرب

وأ وحضت  هتكل،املس ، أ ن مدرج ماسلو "للحاجات" يعترب من أ مه الامنذج اليت تقدم تشخيصا للعوامل النفس ية اليت تدفع سلوك Fullerير  

لاها البيئة،عىل احلاةل اليت وصلت  املرصيني يشعرون ابلقلق املس هتلكني  هلل أ ندراسة رزق  يعتربون البيئة من  مفردات العينةمن  1203وأ ن  ا 

، ملزروعالقطن ا البيئية للمنتجات مثل اس تخدام املزااي، عىل أ نه ميكن Fullerوقد أ كد  البطاةل،تواجه اجملمتع املرصي بعد مشلكة  أ مه املشالكت اليت

 املبيدات، والس يارات اليت ل تيبعث مهنا الغازات امللوثة للبيئة0  بدون اس تخدام

ىلواليت ميكن  العامة،الرشاء من خالل احلاجات  املس هتلكني اخلرض عىل: عىل أ نه ميكن حتفزي Otmanوتؤكد  وهذه  رشاء، اتيجياتاسرت  ترمجهتا ا 

اخلام من املواد  خملتلفة، بدءامراحلها ا البيئة أ ثناء املنتجات عىلمعرفة اثر  ون يفيرغب املس هتلكني اخلرضمبعىن أ ن  الرقابة،احلاجات يه احلاجة ا ىل 

نتاج،يف  املس تخدمة تيتج منتجات  ملنظامت اليتامقاطعة  رغبهتم يفابل ضافة ا ىل  مهنا،وبعد التخلص  الاس تخدام،وأ ثناء  التصنيع، وأ ثناء مراحل ال 

 أ خر 0 للبيئة تدويرها مرةملوثة 

  لمعلومات:احلاجة ل -1

ىل املس هتلكني حباجةمبعىن أ ن     العبوات اليتعىل  تعرفاملنتجات، وال  غريها من اخلرضاء من متيزي املنتجاتتساعدمه عن  املعلومات اليت شديدة ا 

عادة تدويرها مرة   املس هتلكني جند: هذه حاجاتبني  أ خر ، ومنميكن ا 

ل هنم يشعرون ابذلنب  ئة،البي احلفاظ عىل  يس تطيعون املسامهة يف ال حساس بأ هنم رض يفاخلاملس هتلكون  البصمة: يرغباحلاجة للمسامهة وترك 

حداهثا0عن املشالكت البيئية اليت سامهوا يف   ا 

ن خبار املس هتلكني  للمنتجات قد يكون بناءا عىل عوامل تقليدية مثل ال داء ، السعر، اجلودة،  وابلتايل تس   احلاجة للحفاظ عىل منط احلياة: ا  ر متا 

صول عىل حفعالية املنتج يف التأ ثري  بشدة عىل قرارات الرشاء ، ومن مث  هناك  نس بة كبرية  من املس هتلكني غري راغبة يف دفع أ سعار  مرتفعة  لل

ن أ راد املس هتلكون  احملافظة عىل أ مناط حياهتم ، علاهم  الربط بني املسؤولية البيئية واملزااي ال  حية، واملزااي املبارشة ص املنتجات اخلرضاء ، ذلكل ا 

 ال خر   عند رشاهئم للمنتجات ، ومن مث تزداد رغبهتم يف ادلفع للحصول عىل املنتجات اخلرضاء0

 

 :البحث عن املعلومات -3

 ،Henion، وقد وجد لحلالالزمة لفيبحث عن املعلومات  حلها،عىل مشلكته واليت يريد  الاس هتالكية يتعرفنتيجة شعور املس هتكل حباجته      

ىلأ نه عندما مت  وقد أ وحضت  الفوسفات،بة قليةل من نس   حتتوي عىلللمنظفات اليت  ال اثر البيئية البيع بشأ ناملس هتلكني يف مراكز  تقدمي املعلومات ا 

عالمية يعترب التلفزيون كوس يةل  هلل أ ن دراسة رزق  التعلميية0ؤسسات وامل حف،الص البيئية، تليهمرص للحصول عىل املعلومات  ال ول يفاملصدر  ا 

                                                           
0 –Peattie kan ;environmental Marketing Management ,Meeting The green challenge, London , pitman,1995page 
.84.85 

إدراك الحاجة أو 

 الرغبة
 تقييم البدائل

سلع بيئية وسلع 

 ملوثة

البحث عن 

المعلومات"البعد 

البيئي فيها بعد 

 أساسي 

 قرار الشراء

 اختيار المنتج البيئي
أحاسيس وسلوك ما 

 بعد الشراء



الفصل الثالث: دراسة السلوك الرشايئ للمس هتكل التقليدي واملس هتكل املسؤول   

 

 
146 

 والبيئة،عربية وصاحب دراسة وسائل ال عالم ال اللبنانية،من خالل ا حصائيات رصح هبا ال س تاذ جنيب صعب مدير حترير جمةل البيئة والتمنية   

ن املبحوثني اذلين م العربية،التلوث ابدلول  اخلاص ابلبيئة وتأ ثري الاس تطالع العريبفقد جاءت ا حصائيات  الباحث،ومن خالل دراسة أ جنزها 

عالمية خمتلفة فقد اكنت النتاجئ كام  دلهيم مناختاروا وصنفوا مصادر املعلومات البيئية   ييل:وسائل ا 

  26عىل  الطليعة اس تحوذتجاءت الصحف اليومية يف0 

  13ب تالها التلفزيون 21، فاجملالت املتخصصة 26، والانرتنيت0 

  12ا ىل  نس بة وصلتفقد حصلت عىل  وال ذاعة،امة الع واحملارضات واجملالتأ ما الكتب 61ا ىل  للكتب للتضاؤل 0ذاعة والراديو  لال 

  البيئية صدر للمعلومات مك اس تخدام الانرتنيت ارتفاع نس بةحيث  الاقتصادية، من التقس اميت الاجيعاعية، هممة وفق مالحظة اختالفاتمل يمت

 1س نة 26معرمه  اذلين يتجاوزدل   31 ارنة معمق 12س نة  36 معرمه عنأ ولئك اذلين   يقل  بني

 جنحت يفلكام  ختيار منتجاهتم،ايف  املس هتلكون اخلرضاليت يعمتد علاها  مصادر املعلوماتاملنظامت يف التعرف عىل  لكام جنحتيتبني مما س بق أ نه 

 الفعاةل0الرتوجيية  تصمميه تصممي ال سرتاجتيات

 البدائل:تقيمي  -2

ق ال ش باع يقوم بتقيمي هذه البدائل لختيار البديل اذلي حيق اخلرضاء،املعلومات عن املنتجات  املس هتكل بمعبعدما يقوم " أ نه Peattieير  " 

 املتاحة أ مام اختيار املس هتكل ال خرض   جند ما ييل: ومجموعة البدائل املطلوب،

بقاء عىل املنتجات لفرتة  التصنيع،طريق  احتياجاته عنتلبية  يس تطيع املس هتكل ذكل عندماويكون  عدم الرشاء: -أ   عند  طول واستبدالهاأ  أ و ال 

ن اكن  الرضورة،  للمس هتلكني0الواقع العميل، وابلتايل هو بديل غري هام ابليس بة  حيدث يفما  البديل اندراوا 

لالس تخدام تئجار املنتج اس  لعامة أ وااملكتبات الكتب يف  رشائه، مثلقيام املس هتكل ابس تعارة املنتج بدل من  : مبعىنوالاستئجارالاس تعارة  -ب

عادته مرة أ خر  ملصدره ال صيل0فقط  ، مث ا 

 حاجاته، ملس تعمل ل ش باعا اختيار املنتج برشاء، أ ويقوم  الطبيعية عندماتوفري املوارد  ال خرض يفيسامه املس هتكل  رشاء املنتجات املس تعمةل: -ت

 والس يارات"0 املالبس،ومن أ مثةل املنتجات املس تعمةل "

ملنتجات اليت تعود علاها ا خمتلفة عنوتكون  حاجاهتم،اليت تش بع  اختيار املنتجاتبعض املس هتلكني برشاء أ و  يقوم البديةل:رشاء املنتجات  -ث

 التنقل0اكس تخدام ادلراجات بدل من الس يارات يف 

ولكهنا  تقليدية،جات منت منظامت تيتجمن  ذكلأ اكن سواء  للبيئة،يقوم املس هتكل ابختيار أ صناف أ خر  بديةل صديقة  رشاء عالمات بديةل: -ج

 للبيئة0طورت منتجاهتا لتصبح صديقة 

 جات أ خر 0مبنت عالية مقارنةوذات جودة وأ سعار  افرتايض أ طول،قيام املس هتكل ابختيار منتجات ذات معر  : ويهاملعمرةرشاء ال صناف  -ح

نه يسعى بعد ذكل لتنفيذ معلية قيام املس هتكل بتحديد البدائل املتاحة من امل  بعد الرشاء:قرار  -1 العوامل وتوجد بعض  لرشاء،انتجات وتقيميها، فا 

 :الرشاء ويهتنفيذ معلية  الاعتبار عند أ خذها بعنيجيب  اليت

 التجزئة ية لتاجروالصورة اذلهن  اخلرضاء،مفد  توافر املنتجات  املنتج،املس هتكل  يشرتي مهناسوف  ال ماكن اليتأ ي حتديد  موقع الرشاء: -أ  

 دورا أ ساس يا يف حتديد ماكن الرشاء0 تلعبان

حيتوي عىل موارد  بسط،أ  عىل منط حياة  املشرتايت للتعودوختفيض جحم  الثانوية،: من خالل ختفيض المكية املشرتاة من املنتجات مكية الرشاء -ب

 املوارد0املس هتكل عىل  مد  حمافظةمادية اقل، وهذا يعكس 

أ و عن  اخلرضاء،بيان للمنتج بواسطة بطاقة ال  ال داء البييئيكتشف  املس هتكل ح فقد ييتظر  عوامل، ةالرشاء بعد: يتأ ثر وقت وقت الرشاء -ت

 10بيئيا  املنتج احملسنيتوفر  الرشاء ح وقد يؤجل املس هتكل قرار  ابلبيئة،طريق الهيئات املهمتة 

  سلوك ما بعد الرشاء:-1

 1اهئم للمنتج كام ييل: أ ن املس هتلكني اخلرض يترصفون بعد رش  Peattieير  

ختفيض عدد  ثل:م ولكن مع تغيري طريقة الاس تخدام  املنتج، اس تخدام نفس ال خرض يفتغيري طريقة اس تخدام املنتج: قد يس متر املس هتكل  -أ  

نبعااثت 0 الوقود وختفيضساعات القيادة لرتش يد اس هتالك   ال 

                                                           
  ..7000-07-09 األنرتنيت، بتاريخواصل مع مدير جملة البيئة والتنمية عرب جنيب صعب: إحصائيات مت التوصل إليها عن طريق الت- 1
 .04-02ايسنی شراد،: مرجع سبق ذكره، ص ص السعدية،قريشي حليمة  – 7

0-Peattie ken , OP Cit ,p89,90 
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عادة اس تخدام املنتج: قد  -ب عادة اس ت يقوم املس هتكلا  ملرشوابت اخدام املنتج ل ش باع حاجات ورغبات أ خر ، مثل اس تخدام قارورات ال خرض اب 

 أ خر 0أ غرا  مزنلية  يف

ذ اكن ذكل ممك  بيئيا،التخلص من املنتج: غالبا ما يتخلص املس هتكل ال خرض من املنتجات بعد اس تخداهما بطريقة أ منة  -ت نا كام يف حاةل الثالجة ا 

 أ خر 0تعييد ا صالهحا وبيعها مرة املراكز املتخصصة اليت  القدمية ل حد

عادة تدوير عبوات ال ملنيوم  ابلولايت املتحدة ال مريكية يف عام  -ث عادة تدوير عبوات املنتجات: لقد كشف البحث اذلي أ جرته  مجعية ا  ، 6221ا 

عادة تدوير العبوات و 21أ ن  عادة مهنم أ علنوا أ ن قراراهتم الرشائية   11من املس هتلكني  طالبوا برضورة ا  تأ ثرت  مبد  قابلية  املنتجات ل 

يف بعض ال حيان يشعر املس هتكل ال خرض  بعدم الارتياح  للقرار الرشايئ اذلي اختذه، وذكل نتيجة فشل املنتج يف حتقيق ال ش باع التدوير، 

ر الرشاء  من بعد اختاذ املس هتكل لقرا  املتوقع، أ و ال داء املطلوب، أ و عدم وفائه للحاجات ال ساس ية ، ويعترب  جتنب الشعور بعدم الارتياح

نت اكالتحدايت الهامة  اليت تواجه رجل التسويق ال خرض، ل ن املنتج  اذلي يفشل يف تلبية احلاجات والتوقعات ال ساس ية  للمس هتلكني ، همام 

ه يف ال داء البييئ فلن ينجح يف السوق، عىل ا ن اكنت  درجة متيزي ottman « درجة متيزيه يف ال داء البييئ فلن ينجح يف السوق، حيث أ كدت

نقاذ الكوكب   »2حيث أ كدت أ ن سلوك املس هتكل يشرتي املنظف ليك حيصل عىل نظافة املالبس وليس ل 

 :ال خرضالعوامل املؤثرة يف سلوك املس هتكل : املطلب الرابع

عوامل ، مت قرار رشاء املس هتكل ال خرض يتأ ثر بمةل من ال حيت توصل الباحثني ا ىل أ ن املؤثرة،يتأ ثر سلوك املس هتكل ابلعديد من العوامل   

ل أ هنم اتفقوا بشلك و   تصنيفها حسب ال دبيات اليت تناولت هذا اجملال البحيث، وقد اختلف الباحثون يف حتديد  هذه العوامل  يف بعض اجلوانب، ا 

احملددات الاجيعاعية،  احملددات الثقافية،  احملددات الشخصية، حمددات أ ساس ية يه: " 1كبري  عىل عدد من العوامل،  وقد مت تصنيفها ا ىل  

 احملددات النفس ية، ابل ضافة للمحددات السايكوغرافية0"

 احملددات الاجيعاعية:   الفرع ال ول:

اذلي  وقبول اجملمتعفيه ا ىل رأ ي  عيرج بهفال نسان اكئن اجيعاعي بطبعه، فأ ي سلوك يقوم  فيه،امجلاعة واجملمتع اذلي يعيش  الفرد بتأ ثرييتأ ثر سلوك    

 احملددات جند:  ومن هذهيعيش فيه 

وهو عبارة عن تصنيف أ و تقس مي اجملمتع ا ىل عدة رشاحئ من قبل أ عضاء اجملمتع نفسه، أ و يه عبارة عن مجموعة  :Social Classالرشحية الاجيعاعية  0أ  

جممتع ل خر،  يري اليت يصنف عىل أ ساسها ال فراد يف رشاحئ اجيعاعية قد ختتلف منمن ال فراد اذلين ميتلكون اخلصائص الاجيعاعية نفسها  ، فاملعا

 اخل 0…ففي الولايت املتحدة عىل سبيل املثال يؤخذ بنظر الاعتبار عدد من العوامل مثل املهنة، التعلمي، ادلخل، العرق

منا ا ىل التفضيالت وقد ل يعد ادلخل أ حد عوامل حتديد الرشحية الاجيعاعية، ل ن الرشحية الاجيعا نفاق و ا   عية قد ل تشري ا ىل أ سلوب ال 

جات اليت وميكن القول هنا معوما ان الرشحية الاجيعاعية تؤثر يف توهجات ال فراد الانفاقية والادخارية ، وتؤثر يف توهجاهتم حنو طلب بعض املنتج 

 1قد حتتاهجا رشحية ول حتتاهجا رشحية أ خر 0 

ىل أ ن الرشاحئ الاجيعاعية ال عىل مه غالباً ما ميثلون اكرث الزابئن واملالحظ أ ن عدداً من  البحوث اخلاصة مبدخل التسويق ال خرض قد توصلت ا 

ىل فئات املس هتلكني اخلرض،  يالحظ أ ن اكرث الفئات حتمسًا للمنتججات اخلرضاء، من يسمون بشديدي  اجنذااب للمنتججات اخلرضاء، وابلنظر ا 

خلرض مه من رشاحئ اجيعاعية عليا، ولعل توهجهم هذا انبع من كوهنم ذوي تعلمي عاٍل ودخل مرتفع ، ابل ضافة ا ىل شغلهم الاخالص، واملشرتون ا

 لوظائف قيادية، وامتالكهم لمنط حياة ييسجم مع ما يقدمه مدخل التسويق ال خرض من منتججات0

ة البيئية ل جيعاعية املؤثرة عىل سلوك املس هتكل الاخرض، فال لزتام البييئ والثقافتعترب امجلاعات املرجعية من أ مه العوامل اامجلاعات املرجعية: -ب 

 يف معلية ميوالوعي البييئ دل  لك من الارسة الاصدقاء اجلريان ، جامعات ال صدقاء يف العمل وادلراسة لكها تؤثر يف زرع السلوك البييئ السل

ئية، ية ا ىل الاس تعانة بعدد من الرايضيني أ و الفنانني أ و ح  الس ياس يني دلمع محالهتا البي ويسعى عدد من امجلاعات البيئ ال س هتالك دل  الفرد 

 نظرا ملا ميتلكه هؤلء ال فراد كجامعات مرجعية من تأ ثري يف سلوك املس هتكل0

، مبحاوةل مهنا يف التأ ثري خرضذلكل نالحظ أ ن بعض الرشاكت تس تعني بتكل احلراكت مبا حتويه من رموز خشصية، عند تبياها ملدخل التسويق ال  

 1عىل تفضيالت ورغبات الزابئن0 

 

                                                           
0- Peattie ken , op ,cit ,page90.  

  009اثمر البكري: أمحد نزار النوري: مرجع سبق ذكره، ص -7
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 ال رسة: -ج

د ر متتكل ال رسة  تأ ثريًا كبريًا يف سلوك الرشاء وتفضيالت ال فراد وتوهجاهتم، مفن الطبيعي أ ن سلوك الشخص كفرد واحد خيتلف عن سلوكه كف   

رشاء املنتججات اخلرضاء، فقد أ شارت أ حد ادلراسات ا ىل أ ن ال فراد املسؤولني من أ رسة، ولعل هذا الاختالف يربز بشلك واحض يف التوجه حنو 

ل رسة يف ا عن أ رسة، لس امي ان اكنت متتكل أ طفاًل مييلون ا ىل اقتناء املنتججات اخلرضاء حرصًا مهنم عىل حصة أ طفاهلم ، ومن هجة أ خر  فان تأ ثري

نه حياول  التأ ثري يف احمليطني به  لتبين وهجة نظره ، ومن مث فسلوك املس هتكل ال خرض يربز ا ن اكن أ حد أ فرادها متب ان أ فراد ىن لهذا التوجه، فا 

 2ال رسة يكونون أ قرب احمليطني0 ورمبا من اكرث املتأ ثرين

 ال رسة والرتبية البيئية ال س هتالكية  -6-ج

ذا ال طار بغرس التيش ئة الاجيعاعية ال وىل حيث تقوم يف هلل رسة دور كبري يف تكوين قمي واجتاهات وسلوكيات بيئية دل  الفرد فهيي مؤسسة 

 عنارص: 1عىل أ سس ثقافية تشمل والرتبية البيئيةالسلوك البييئ السوي دل  الفرد، 

 حياته0القته وأ نشطة واليت تقع يف دائرة ع احمليطة ابل نسان، الطبيعية والثقافيةفهم طبيعة املشالكت البيئية  لتحقيق والفهم:ال دراك  -6

 واكتساب البيئة،عىل  ةيتصل ابحملافظ وسلوكياته فاميحيدد اجتاهات الفرد  القمي اذليهذه الاجتاهات من نسق  تنطلق عقلية:تكوين اجتاهات  -1

ل عن طريق ال رسة ابدلرجة  معها،املشالكت اليت تنجم عن تفاعهل  ا جيايب حنوسلوك   ،ل وىلاول يتأ ىت تكوين مثل هذه الاجتاهات ال جيابية ا 

جيابية الفرد  تعلميية تس تثريطرق وأ ساليب  املدرسة ابس تخداملتس تمكل عن طريق   العميل ل جيادلسلوك حيث تؤثر الاجتاهات يف ا ونشاطه،ا 

 البيئية0 حلول للمشالكت

أ و عدم  علاها،احملافظة  دفبيئية هبيتعلق هذا العنرص يف دور ال رسة يف تدريب عىل اختاذ وممارسة قرارات  التدريب عىل همارة اختاذ القرار: -3

قناع  تلويهثا أ و  وال سهام يف حل مشالك البيئة  جتميلها،يف  ال خرين ومشاركهتما 

عىل هذه  يس هتدف احملافظةمبا  ها،ملوارد الاس تغالل الراشدعرب  البيئة الطبيعيةهبا دور ال رسة يف تربية أ بناهئا عىل صيانة  ويقصد البيئة:صيانة  -2

بعد تسهم يف حتقيق فأ بعاد هذا ال  ال جيال،والاحتفاظ هبا يف حاةل تسمح ابس مترارها ملنفعة أ كرب عدد ممكن من  ممكن،ل طول وقت  املوارد من النفاذ

 املس تدامة0التمنية 

 لطبيعية،ااملوارد  لالسلمية ابس تغالوذكل من خالل غرس املفاهمي  احلياة،هذا العنرص لتحقيق أ فضل مس تو  من  ويأ  ي احلياة:حتسني نوعية  -1

ث ييشأ  اليشء واضعني حتسني حي بيئهتم،والتعامل مع البيئة بأ سلوب عقالين، ويأ  ي ذكل عن طريق تعريف ال جيال الناش ئة حاليا ومس تقبليا عىل 

 10احلياة كهدف يسمح ابلعيش يف سالم ووئام وانسجام مع البيئة 

ل عىل توجيه لتصورات اليت حيملها الفرد حنو ال ش ياء واملعاين وال نشطة اخملتلفة وتعمويه عبارة عن املعتقدات وال فاكر وا تكوين القمي البيئية: -1

 2ولل رسة دور أ سا ي هنا   سلوكه ، وحتدد ه السلوك املقبول واملرفو 

وهذه الرتبية  البيئة،عامهل مع ت لتشكيل ما يربز سلوك الفرد واجتاهاته يف ال جيابية الالزمةوهنا يمكن دور ال رسة يف القيام مبسؤولية غرس القمي    

طار التيش ئة  لبيئة لنا كام جيب عىل ال رسة أ ن تغرس يف نفوس أ بناءها مفهوم التمنية املس تدامة وأ ن ا ال رسة،تقوم هبا  الاجيعاعية اليتجزء همم يف ا 

 فامي ييل:وعليه ميكن تلخيص مسؤولية وأ دوار ال رسة يف الرتبية والتوعية البيئية  القادمة،ولل جيال 

 غرس القمي ال جيابية جتاه البيئة ومواردها0-

 حسن التعامل مع املوارد البيئية وترش يد اس تعاملها بأ سلوب عقالين0-

 واحلفاظ علاها0 العمل عىل صيانة البيئة وتمنيهتارضورة -

 ترش يد ال مناط الاس هتالكية وعدم اس تزناف املوارد0-

 البيئة0تغيري الاجتاهات السلبية حنو -

 القضاء عليه0 حدوثه وأ ساليبالتلوث وكيفية  التأ كيد عىل أ رضار-

ن الثقافة تعد وليدة مجموعة العوامل والعنارص واخلصائص املمزية جملمتع عن أ خر، ومهنا، العوامل الاقتصادية، اجلغراف العوامل الثقافية:  الفرع الثاين: ية ا 

ة الطبيعية وحاميهتا ع ما بشلك كبري لتصبح مسة ممزية لثقافة ما، فعىل سبيل املثال يعد احرتام البيئوغريها0 وهذه العوامل قد هتمين عىل جممت والطبيعية0

وختتلف  ثقافة  ،أ حد السامت املمزية للثقافة ال ملانية، فال ملان يرون رضورة بذل لك هجد ممكن محلاية البيئة، هذا التوجه ظهر عىل ممارساهتم اليومية
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بييئ املسؤول ومن بني اجملمتعات أ يضا اليت دلهيا قمي ثقافية بيئية رصينة اجملمتع الياابين،  اذلي يقوم حبمالت التنظيف والسلوك ال  البيئة من جممتع ل خر

قافة البيئية  الثلكالواعي ، وليك نتعرف عىل العوامل الثقافية املؤثرة يف قرار املس هتكل ال خرض نشري فاميييل ا ىل تأ ثري لك من املعرفة البيئية اليت تش

 0 اجتاهاتهدل  املس هتكل ، والقمي البيئية اليت حتدد 

الباحثني  تش يري املعرفة البيئية  ا ىل جحم املعرفة املتوافرة  دل  املس هتكل  خبصوص القضااي البيئية  يف اجملمتع ، حاول العديد من املعرفة البيئية:  -أ  

نطالقا من النظرية القائةل  بأ ن املس هتلكني اذلين تتو تفسري ال ختالف  يف سلوك رشاء املنتجات اخلرضاء، بدل افر  دلهيم املعرفة ةل  املعرفة البيئية  ا 

ل أ ن دراسة  لك من    Martin andعن املشالك البيئية ، سوف يكون دلهيم احلافز ل داء السلوكيات  اخلرضاء  ويعترب ذكل أ مرا منطقيا ، ا 

Simintiras اولت  يف بداية عقد الس بعينات  لفحص العالقة بني املعرفة البيئية  والسلوك ال خرض، حيث خلصتقامت بتحليل الكثري من احمل 

رتباط واحضة  بيهنام ، وقد أ رجع  ضعف العالقة  بني املعرفة البيئية وسلوك املس هتكل ال خرض ، ا ىل صعوبة  krouseا ىل عدم وجود أ ي عالقة ا 

  chanعرفة العامة  ابلقضااي البيئية دل  املس هتكل  ل يمت ابلرضورة ترمجهتا ا ىل سلوك  معني، أ ما دراسة املعرفة  البيئية دل  املس هتكل ، وأ ن امل

سلوكية لرشاء ل فقد توصلت ا ىل  أ ن املعرفة البيئية تلعب دورا  هاما يف تشكيل ال هيعام البييئ  دل  املس هتلكني ، واذلي يؤثر معنواي  عىل نواايمه ا

عىل ان املعرفة  البيئية تلعب دورا  جوهراي  يف التأ ثري عىل النوااي السلوكية  لرشاء  chan et lauوتوصلت دراسة لك  من  0 املنتجات اخلرضاء

من التغيري  يف هذه النوااي ، وقد توصلت دراسة برش  زيدان ا ىل أ ن املعرفة البيئية مكتغري   23املنتجات اخلرضاء ، حيث متكنت من تفسري 

من التغيري يف سلوك  102ومتكنت من تفسري  ، 2302عىل المتيزي بيني املس هتلكني  الواعيني بيئيا ، وغري الواعيني بيئيا  بيس بة  مس تقل قادر

 1املس هتكل الواعي بيئيا0 

 القمي البيئية الثقافية:  -ب

نساين، فالفرد منا ل يودل مزودا بأ ي قمي منا تتكون هتيمتي القمي ا ىل العوامل املكتس بة يف السلوك ال  زاء أ ي موضوع خاريج، و ا  ذه القمي نتيجة ة ا 

امي ف احتاكك الفرد مبواقف خارجية متباينة تؤثر عليه بطريق ما ، حبيث ييهتيي به ال مر ا ىل تكوين بعض الاجتاهات اخلاصة اليت تتجمع بعد ذكل

خر، وع أ و ملوقف معني، و هو وحدة تكوين القمية أ و مبعىن أ  يسمى ابلقمي ، و معىن هذا الاجتاه، و هو اس تجابة قبول أ و رفض لفكرة أ و ملوض

زاء فكرة موضوع أ و موقف ما ابلقبول أ و ابلرفض ل حمصةل مجموع الاجتاهات اليت تتكون دل  الفرد ا   20فالقمية ما يه ا 

ئة اكحملافظة عىل الغالف اجلوي ، مكوانت البي توجد عدة تقس اميت للقمي البيئية كقمي احملافظة واليت ختتص بتوجيه سلوك ال فراد حنو احملافظة عىل 

 املاء ، ال ر  ،النبااتت ، احليواانت 000000

 الاس هتالك،الاعتدال يف و والتبذير،بتوجيه سلوك ال فراد حنو الاس تغالل اجليد ملكوانت البيئة وتتضمن عدم ال رساف  الاس تغالل: وختتصوقمي 

 البيئة0سلوك ال نسان حنو التذوق امجلايل ملكوانت  ابل ضافة للقمي امجلالية اليت ختتص بتوجيه

اثرة  وحث املس هتلكني  عىل أ داء    happerير  لك من  أ ن املعايري السلوكية الاجيعاعية اليت تضعها  الثقافة تعترب من ال دوات الفعاةل يف ا 

 عليه  أ اثر سلبية سواء هلم أ و لغريمه 0السلوكيات الصحيحة،  عندما يعتقدون  أ ن عدم قياهمم  هبذه السلوكيات  سوف يرتتب 

ىل  متع وقدواجمل يتأ ثرون ابلقمي واملعايري الثقافية اليت ترتبط ابلبيئة  املتخلفة سوفادلول  املس هتلكني يفأ ن  :Peattieير    وجود أ مناطيؤدي ذكل ا 

 تقوم عىل ليت لاكومات يمتثل يف تغيري وقلب الثقافة يواجه رجال التسويق واحل ال خرض اذليالتحدي  ذلكل فا ن اخلرضاء،السلوكيات  عديدة من

 3مبدأ  الاس تدامة0 

 العوامل الشخصية  الفرع الثالث:

خصية  ش ويف جمال التسويق ال خرض تثري العوامل الشخصية جماًل كبريًا للنقاش واجلدال بني الباحثني واملتخصصني، مفهنم من يعد أ ن العوامل ال   

، وأ ن العوامل ادلميوغرافية  (Ottman,1998)دراسة ية قد ل تفرس سلوك املس هتلكني اخلرض ومواقفهم من البيئة مثل أ و دراسة العوامل الشخص 

 )منط احلياة( ذات تأ ثري اكرب يف هذا اجملال0

  (Robert,1996)ومهنم من يعد أ ن العوامل الشخصية ذات اثر كبري وهمم يف السلوك الاس هتاليك دل  املس هتلكني اخلرض عند لك من   

، واهنا متاثل يف أ مهيهتا العوامل السايكوغرافية مستندين يف ذكل عىل العديد من ال س باب مهنا: ان املنتججات اخلرضاء يف (Straughau,1999)و 

 اغلب ال حيان حتمل زايدة سعرية ، وقد يكون من الصعب عىل أ حصاب ادلخل املنخفض اقتناهئا، وغريها0

 ل مه العوامل الشخصية )ادلميوغرافية( املمتثةل يف " اجليس ، السن ، ادلخل ، التعلمي ، الوظيفة، احلاةل ال جيعاعية 000000: ويف ال  ي توضيح مفصل
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  :Ageالعمر  0أ  

نسان تعطيه خصائص وعادات سلوكية يف الرشاء ختتلف عن غريها من املراحل، فعىل سبيل املثال ا ختالف      مرحةل العمر اليت مير هبا لك ا 

أ ن الش باب واملراهقـني من اكرث Skizinskeyسلوك الرشاء عند املراهق عنه عند الش يخ ،وفامي خيص التسويق والاس هتالك ال خرض ير   

عادة اس تعامل املواد، وعدم الهدر   اس تعامليف الزابئن احملمتلني للمنتججات اخلرضاء، وسبب ذكل اهنم تربوا عىل القمي اخلاصة ابحرتام الطبيعة، و ا 

 1الطاقة0 

توصلت أ غلب ادلراسات  اليت تناولت تأ ثري العمر  عىل سلوك املس هتكل ال خرض ا ىل أ ن املس هتكل يقع يف فئة العمر املتوسط ، حيث  توصلت    

لوك يزي بني السس نة" ، ومتكن العمر مكتغري دميغرايف من المت 21-س نة 11دراسة عايدة رزق  هلل، ا ىل أ ن املس هتكل ال خرض هو فرد يقع معره بني "

 ال خرض والسلوك غري ال خرض للمس هتلكني 

ىل أ ن املس هتكل ال خرض هو فرد يقع بني Rice te allوقد توصلت  دراسة    Balderjahnس نة اي مقتبل العمر ، وتوصلت دراسة   31-11،ا 

، معوما ل ميكن ال عيعاد 2 يف فئة معرية كبرية وليس شاابلنتاجئ متعارضة مع نتاجئ ادلراسات السابقة ، ممتثةل يف ان املس هتكل ال خرض هو فرد يقع 

 عىل العمر مكحدد للسلوك الاخرض، ل خنفا  كفائته  يف المتيزي بني السلوك الاخرض والسلوك غري الاخرض 0

 المتيزي بني عىل قامت دراسات عديدة  بفحص العالقة  بني جيس املس هتكل  وبني سلوكه ال خرض ملعرفة مد  قدرة اجليس: Genderاجليس 

ىل أ ن املس هتكل ال خرض ييمتي ا ىل فئة ال ان ث ، السلوك ال خرض والسلوك غري ال خرض، وقد تضاربت نتاجئ هذه ادلراسات،وكثريا مهنا ما توصل ا 

ىل فئة اذلكور ، وهناك دراسات  توصلت نعدم وجود أ ي ا   أ كرث من اذلكور ، وقد توصل البعض الاخر ا ىل أ ن املس هتكل ال خرض  ييمتي أ كرث ا 

 10عالقة بني اجليس وبني السلوك الاخرض 

فعند  دراسة أ ثر اجليس يف سلوك املس هتكل ال خرض حسب ما ورد يف دراسة اثمر البكري وأ محذ رزار النوري نالحظ انقسام الباحثني يف 

مك تركيبهتا ثني بأ ن املرأ ة أ قو  توهجًا حنو البيئة حبالرأ ي، بني حتديد أ ي من الرجل أ و املرأ ة ذو توجه اس هتاليك اخرض، فري  العديد من الباح 

ل أ ن الرأ ي لغالب هو ا النفس ية العاطفية، ومسؤولياهتا ال رسية، بيامن ير  ال خرون أ ن الرجل أ قو  توهجًا حبمك توهجاته الس ياس ية و الاجيعاعية،ا 

 زايدة عدد املس هتلكني اخلرض من اليساء ل الرجال0

  :Incomeادلخل  0ب

ال التسويق ال خرض ميتكل ادلخل أ مهية نسبية، ل ن املنتججات اخلرضاء يف معظم ال حيان تكون ذات أ سعار أ عىل ولو بيس بة قليةل، أ و قد ويف جم

تكون ظروف أ خر  ذات أ سعار أ عىل وبيس بة كبرية، و دفع هذا الباحثني يف هذا اجملال ا ىل التوجه حنو دراسة أ ثر عامل ادلخل عىل السلوك 

ان اكن و يك ال خرض، من حيث قوة تأ ثريه، أ و ضعف تأ ثريه مقارنة بعوامل أ خر  تدفع املس هتلكني حنو رشاء املنتججات اخلرضاء ح  الاس هتال

س نة  Balderjahnو 6221س نة  Anderson and cunninghamsو 6288س نة  Kinnearتوصلت لك من دراسة دخلهم منخفضاً نوعاً ما0

رتباط طردية بني مس تو  دخل املس هتكل  6222، س نة Stroughan and Roberts، ،و6222س نة  Zimmar، و6288 ا ىل وجود عالقة ا 

ىل فئة ادلخل املرتفع ، أ ما دراسة لك   ودراسة 6222س نة ،  Anderson et alوبني سلوكه ال خرض ، مبعىن أ ن املس هتكل ال خرض ييمتي ا 

Antill6228  ىل عدم تأ ثري ادلخل مكتغري  خشيص  عىل سلوك املس هتكل ال خرض0، توصلت ا   6228، ودراسة عايدة رزق   هلل س نة 

وصول الباحثني ا ىل أ ن املس هتكل ال خرض  ييمتي ا ىل فئة ادلخل املرتفع  يرجع ا ىل أ ن املس هتكل  صاحب ادلخل املرتفع  ميكن  Robertsويفرس

قضااي البيئية العالقة العكس ية  بني ادلخل وبني السلوك ال خرض ا ىل أ ن الأ ن يتحمل الزايدة  يف اسعار املنتجات  اخلرضاء ، بيامن اذلين توصلوا ا ىل 

 1أ صبحت قضااي خطرية، وفرضت نفسها عىل اكفة اجملمتعات ، وابلتايل اصبح املس هتكل صاحب ادلخل املنخفض يتأ ثر هبا أ يضا0 

أ و  كل الاخرض سواء اليت اكنت يف فرتة الس بعينات،توصلت غالبية ادلراسات اليت متت يف جمال سلوك املس هت   : Educationالتعلمي ج0 

دية ر الامثنينات، أ و التسعينات ا ىل نتاجئ ش به اثبتة خبصوص تأ ثري التعلمي مكتغري خشيص عىل سلوك املس هتكل ال خرض ، مبعىن أ ن هناك عالقة ط

رتفع املس تو  التعلميي  لسلوك ال خرض0للمس هتكل لكام زاد ا حيعال قيامه اب بني احلاةل التعلميية للمس هتكل، وبني سلوكه ال خرض أ ي لكام ا 

 الوظيفة:  د0
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، أ ن املس هتكل ال خرض ييمتي ا ىل الوظائف املرموقة يف اجملمتع ، وقد توصلت  6221س نة   Anderson and cunninghanتوصلت دراسة 

 0 المتيزي  بني السلوك ال خرض وغري ال خرض، وبرش  زيدان ا ىل عدم قدرة الوظيفة مكتغري  خشيص يف Kinnear,Robertsدراسة لك من 

 احلاةل ال جيعاعية:  ه0

" من 23ا ىل وجود عالقة بني احلاةل ال جيعاعية  للمس هتكل  وبني سلوكه ال خرض ، حيث تبني أ ن " 1222، س نة Chanتوصلت دراسة   

" من املس هتلكني اذلين يقومون 23أ ن أ ن " 6288 هلل س نة املس هتلكني اذلين يقومون ابل نشطة البيئية  مزتوجون،  وتؤكد دراسة عايدة رزق 

 ابل نشطة البيئية  مزتوجون

 املوقع اجلغرايف:و0 

حرض" وسلوك املس هتكل ال خرض، بيامن -ا ىل عدم وجود أ ي عالقة بني املوقع اجلغرايف "ريف  Van liere et Dunnlapتوصلت دراسة   

ا ىل أ ن الوعي البييئ  دل  املس هتلكني  يزداد يف املناطق الساكنية  ال كرث   Balderaghnn 6288ودراسة Antil 1984توصلت دراسة  لك من 

ىل أ ن ال فراد  اذلين يعيشون  ابملدينة مه أ قل ل هيعام حبامية الطبيعة من أ ولئك  اذلين   Vanttinenكثافة، وعىل العكس فقد توصلت دراسة ا 

ىل  10 حقيقة  أ ن الطبيعة يه جزء من حياهتم اليومية يعيشون ابملناطق الريفية ، وقد يرجع هذا  ا 

 العوامل أ و املؤثرات النفس ية  الفرع الرابع:

 :ويه مجموعة العوامل اذلاتية ادلاخلية  اخلاصة ابملس هتكل واليت تؤثر يف سلوكه العام، وبصورة عامة ميكن حتديد العوامل النفس ية ابل  ي  

ًا من احلاجات ويف أ وقات خمتلفة، وبعض هذه احلاجات قد تظهر نتيجة لعوامل داخلية كشعور ميتكل الفرد عدد :Motivationادلوافع  0أ  

من  تالشخص ابجلوع، اخلوف، عدم الراحة أ و الرغبة يف المتيزي والاحرتام والتقدير ،مفن املهم هنا ابن الفرد يف سلوكه يبحث عن رشاء احلاجا

ا متثل حبقيقهتا اس تقرار لوجوده، ومن مث يأ  ي البحث عن تلبية احلاجات ال خر  ذات ال مهية السلع واخلدمات، اليت يكون اكرث حاجة لها ل هن

ال قل، ومع ذكل فان ال فراد خيتلفون بعضهم عن بعض يف ترتيب تكل احلاجات، ول هنا حوافز هلم، وهنا يربز الفرق اجلوهري بني املس هتكل 

هنا س هتلكني يعدون املنتججات اخلرضاء منتججات كاملية أ و ترفاهية، بيامن ير  املس هتلكون اخلرض أ  الاعتيادي و املس هتكل ال خرض، ل ن عددًا من امل 

 1حاجات أ ساس ية ل ميكن الاس تغناء عهنا 0 

 :Perceptionال دراك  0ب

دراك واس تجابة الزابئن للمنتججات من اجلوانب اخملتلفة مثل ا    دة، امجلالية، السعر، وصورة جلو يف جمال التسويق فا ن املسوقني هيمتون بكيفية ا 

دراكهم العايل ملشالكت البيئة و  ملوارد اذكل املنتجج ، حيث أ ن غالبية املس هتلكني اخلرض غالبًا ما يندفعون يف سلوكهم الاس هتاليك، هذا بسبب ا 

الية البيئية املدركة يف رض، حيث تعترب  الفعورضورة احلفاظ علاها، ويف هذا ال طار  تعترب الفعالية املدركة للمس هتكل حمددا اساس يا للسلوك ال خ

ان الفعالية   Websterقدرة املس هتكل عىل حل مشالكت املوارد واملشالكت البيئية ، من خالل هجوده يف هذا ال طار، حيث وجدت دراسة 

وأ نه املتغري  الوحيد من بني املتغريات  البييئ املنخفض،املدركة  للمس هتكل  تعترب بناء صاحل يف القدرة عىل المتيزي  بني الوعي البييئ املرتفع ، والوعي 

س تطاع   Ellenال خر  اذلي ه قدرة تيبؤية  عالية ابلسلوك ال خرض، وتوصل ا ىل أ ن الفعالية املدركة للمس هتكل يه املتغري املس تقل الوحيد اذلي ا 

ش متلت علاها ادلراسة  مثل رشاء  عادة التدوير  وال نضامم للجأ ن يتيبأ  بلك السلوكيات البيئية ، اليت ا  امعات البيئية املنتجات اخلرضاء ، وسلوك ا 

 0 2بصفة عامة فاملس هتلكني اخلرض  دلهيم مس تو  فعالية بيئية مدركة مرتفعة  

 :Learningالتعمل  0ج

ن معظم السلوكيات البرشية أ و ال نسانية ميكن تعلمها عن طريق املالحظة أ و التقليد أ و التجربة ، فنظراي    بأ ن التعمل ييتج عن أ و  ت التعمل تؤمنا 

اليت  ءعرب تفاعل احلوافز، املؤثرات، املسببات، الاس تجاابت والتعزيز، ذلا فعىل املسوقني أ ن يركزوا عىل هذا املبدأ  يف عر  املنتجات اخلرضا

تصاليا لتحقيق التعمل البييئ، والثقافة البيئية اليت تصبح من املكوان عالميا وا  البييئ ال خرض، فالتعمل هو ركزية  ت الاساس ية للسلوكتتطلب نشاطا ا 

 اساس ية يف تكوين فئات من املس هتلكني اخلرض الواعيني مبختلف تطبيقات ال س هتالك املس تدام  والتمنية املس تدامة0

 :Beliefs and Attitudes الاعتقادات الاجتاهات والقمي

ة مفصةل حيملها الشخص خبصوص  ء ما ، والاعتقاد قد يستند عىل املعرفة، الرأ ي أ و ا ن الاعتقاد هو عبارة عن فكر  :والاجتاهاتاملعتقدات 

قدميها، ل هنا تال ميان، وبطبيعة احلال فا ن املعنيني ل هيمتون بشلك كبري ابملعتقدات اليت حيملها ال فراد خبصوص املنتججات واخلدمات اليت يقومون ب 
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ي مة وال فراد يترصفون وفقاً للصور اذلهنية اليت ميتلكوها، أ ما الاجتاه فهو التقيمي الثابت دل  الفرد واذلللمنتجج والعال Imageختلق الصورة اذلهنية 

جيااًب أ و سلبًا حنو فعل أ و فكرة أ و  ء ما 0  قد يكون ا 

يك وختلق يف أ ذهاهنم كهم الاس هتالوهكذا ميكن عدد املعتقدات البيئية اليت ميتلكها املس هتلكون اخلرض، ا حد  املؤرشات املهمة اليت توجه سلو  

  1الصورة احملببة ل مناط معينة من املنتججات0 

 ويف الوقت نفسه فان املواقف العامة دل  ال فراد قد تدفعهم حنو ادلفاع عن البيئة واحلفاظ علاها، أ و عدم الاهيعام والاكرتاث لها0

وختتلف القمي من خشص  اليت تتعلق ابلبيئة الطبيعية مبختلف مكوانهتا ، احلية وغري احلية ، القمي البيئية يه مجمل املعايري والتصوراتالقمي البيئية : 

ل أ نه توجد قمي لها معايري واحضة حتدد ا قمي البيئية لل خر حسب تصوراته ، وحسب ما مت اكتسابه يف البيئة الاجيعاعية والفكرية الثقافية للفرد ، ا 

جيابية وابلتايل تؤثر يف سلوك واس تجابة الفرد البيئية املوقفية ، كقمي احلفاظ عىلال جيابية اليت تسامه يف تكوين اجت البيئة واحلفاظ عىل  اهات بيئية ا 

 حقوق ال جيال القادمة ، وترش يد الاس هتالك للموارد الطبيعية ، وقمي املسؤولية البيئية 000، وفامي ييل توضيح خمترص لهذه القمي 0

        :  عىلالقمي تشمل  لفة وهذهاخملتسلوك ال فراد حنو احملافظة عىل البيئة وعىل مكوانهتا  القمي بتوجيهوختتص هذه  البيئة:عىل  قمي احملافظةأ ول: 

 عىل نقاوة الغالف اجلوي ، ونظافة الرثوة املائية0*

 احليوانية0احملافظة عىل رعاية الرثوات النباتية، ورعاية الرثوات *

 والالمعدنية0 الرثوات املعدنيةاحملافظة عىل اس تخدام *

 البيئة وتتضمنمليسء ملكوانت ا اجليد، وغريالاس تغالل  ال فراد حنوختتص بتوجيه سلوك  القمي اليتويه تكل  للبيئة:اثنيا: قمي الاس تغالل ال مثل 

ىليدعوا   ء حيثوالبعد عن الرتف والاعتدال والتوازن يف لك  التبذير، ال رساف وعدمعدم  البيئة  الاعتدال يف اس هتالك موارد ال سالم ا 

 ا رساف ول تبذير0 وحاجاته بدونتكفي رضوراته  حبيث

 ويه تكل القمي اليت ختتص بتوجيه سلوك ال نسان حنو التذوق امجلايل ملكوانت البيئة ، يقول س بحانه وتعاىل" أ مل تر  أ ن  هلل رابعا قمي : جاملية :

ت خمتلف أ لواهنا  ومن اجلبال جذذ بيض  ومحر خمتلف أ لواهنا  وغرابيب سود، ومن الناس  وادلواب وال نعام  أ رزل من السامء ماء ، فأ خرجنا به مثرا

ن  هلل عزيز غفور "ال ية  منا خيىش  هلل من عباده العلامء  وا  سورة فاطر" ،وقال تعاىل " ولقد جعلنا يف السامء  18-12خمتلف أ لوانه ، كذكل  ا 

 2وقال صىل  هلل عليه وسمل "ا ن  هلل مجيل حيب امجلال  " 0 سورة احلجر،   62ال ية بروجا وزيناها للناظرين"، 

 العوامل أ و املؤثرات السايكوغرافية : الفرع اخلامس:

ل أ ن  ،يشري العدد ال كرب من الباحثني يف جمال التسويق ا ىل أ ن العوامل املتعلقة بمنط احلياة يه أ حد عنارص العوامل الشخصية أ و الاجيعاعية     ا 

س هتكل يف الباحثني يف جمال التسويق ال خرض يعدوهنا مجموعة مس تقةل من العوامل أ و املؤثرات، بل يه أ حد أ مه العوامل املؤثرة واحملددة لسلوك امل 

 جمال التسويق ال خرض0

ن منط احلياة يتضمن مجموعة من ال مور مثل الطريقة اليت يقي هبا ال فراد وقهتم، أ سلوب تعاملهم خمتلف الظواهر،  أ و تفاعلهم مع ال خرين ومع ا 

ن العوامل م ونظرهتم العامة للحياة وغريها ، فال فراد بشلك عام حيددون منط احلياة اليت يعيشوهنا ولكن ذكل ل ينفي شدة تأ ثري ذكل المنط مبجموعة

 0 (ل )الرشحية الاجيعاعية، تأ ثري امجلاعة املرجعية00وغريهامثل العوامل الشخصية )العمر، ادلخل، التعلمي، واملهنة(، و العوامل الاجيعاعية مث

، ان منط احلياة اخلاص ابلفرد مبا حيمهل  Roberts, Ottman, Smith and Straughauوير  الباحثون يف جمال التسويق ال خرض أ مثال    

ليعطي ال مهية املطلقة  Ottmanهب ابعد من ذكل مثل من أ فاكر و أ راء وتوهجات هو أ حد املؤثرات املهمة يف سلوك املس هتكل، و مهنم من يذ

 لهذا المنط يف التأ ثري مقارنة ببقية العوامل0

يف تساوي أ مهية منط احلياة )العوامل السايكوغرافية( مع العوامل الشخصية  Robertsويف اجلانب النظري من هذا البحث س يعمتد الرأ ي احملايد لـ 

عطاء حمك مس بق يف ذكل،ويف   1ال  ي توضيح جملموعة من العوامل السايكوغرافية املتعلقة بمنط احلياة  من غري ا 

ىل مد  اهيعام ال فراد املس هتلكني ابلبيئة الطبيعية ومكوانهتا اخملتلفة من  :Environmental concernالاهيعام البييئ  0أ   ويشري هذا العامل ا 

مياهنم برضورة احلفاظ عىل هذ نسان ه البيئة، وحق بقية ال طراف )الاكئنات ال خر ( يف العيش يف البيئة مع ال  نبااتت، حيواانت وموارد، ومد  ا 

ميان ال فراد ابلبيئة ومشالكها ورضورة احلفاظ علاها وحاميهتا0  فف ىل مد  ا  أ حيان كثرية  يبشلك عادل، ابل ضافة ا ىل ذكل فان الاهيعام البييئ يشري ا 

ساس ية املؤثرة يف سلوك املس هتكل ، حيث تدفعه اىل تبين مدخل التسويق ال خرض، عىل أ ساس ان يعد الوعي البييئ احد ادلوافع او العوامل الا
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الظاهرة  ةامتالك الفرد للوعي البييئ وقناعته بذكل، س تدفعه بشلك كبري حنو تأ كيد هذه القناعة عرب السلوك الرشايئ املتبع ، واذلي يعترب النتيج

 لالفاكر الاكمنة0

ن هذا العامل أ و املتغري يشري ا ىل اهيعام )املس هتكل( ببقية ال فراد أ و أ عضاء :Social Responsibility or Altruismية املسؤولية الاجيعاع  0ب ا 

 ند قيامه ابس تعاملع  اجملمتع، وتضمينه هذا الاهيعام يف عاداته وسلوكه الاس هتاليك، لنه يضع دامئًا أ ولوية عدم ال رضار ببقية أ فراد اجملمتع احمليطني به

ب أ ي رضر بأ و اس هتالك منتجج معني، وهذا يش متل عىل اهيعامه بطريقة صنع املنتجج وتركيبة ذكل املنتجج،  والنتاجئ املرتتبة عىل اس تعامه، فال يس 

نه ل يقدم ا لل فراد ال خرين، وهكذا فان الفرد اذلي ميكل ا حساسًا مرهفًا مبسؤوليته الاجيعاعية، دامئًا ما يكون ذو نظرة واسعة ال فق، حبيث

 2مصلحته اذلاتية عىل مصلحة اجملمتع أ و ال فراد احمليطني به0 

 جتزئة سوق املس هتكل ال خرض0: املطلب اخلامس

 -مؤرشات–: السوق الاس هتاليك ال خرض الفرع ال ول

ن ظهور أ سواق الاس هتالك املس تدام جاءت كحمتية لتدارك الوضع البييئ     غازات ادلفيئة أ و وزايدة ال احلرارة،ة خصوصا مع ارتفاع درج املتأ زم،ا 

يكولويج، فرهان التس أ ثروهو ما  عام،خلل يف النظام املنايخ بشلك  احلراري، وحدوثما يعرف بظاهرة الاحتباس  ويق عىل توازن النظام ال 

 ممكنة0واس تدامهتا أ كرب مدة  موارد الكوكبعىل قيد احلياة، واحملافظة عىل  رهان البقاءاليوم هو 

ن     كني الواعيني هامة من املس هتل ضغط لقطاعات، فهم مصدر وقوة املؤسساتية اخلرضاءالتوهجات  هامة ومؤثرة يفقطاعات  املس هتلكني مها 

ور املس هتلكني اخلرض بظه اخلرضاء تتناىم،بدأ ت أ سواق املنتجات  امللوثة، ذلابيئيا، اذلين يؤثرون يف قرارات وس ياسات املؤسسات املنتجة 

يل بعض املؤرشات عن وفامي ي تراعي جتس يد التمنية املس تدامة مس تدامة، يف احلصول عىل منتجات خرضاء وهلم سلوكيات اس هتالكية الراغبني

واملنظمة العامل،  نقاابتادلويل ل  والاحتادادلويل  مكتب العمل اخلرضاء املشرتكة مع مبادرة الوظائف املتحدة مبوجبجاء يف تقرير برانمج ال مم  ذكل:

 ل حصاب العمل مجموعة من املؤرشات والنتاجئ الهامة: ادلولية

بليون دولر  1222الوقت احلارض، ا ىل  بليون دولر س نواي يف 322من  البيئية،واخلدمات  العاملية للمنتجاتتتضاعف السوق  يتوقع أ ن -

 12120حبلول س نة 

دارةومياه  املائية،ال مدادات و  املس تدام،والبقية يف النقل  الطاقة،يف كفاءة  السوق هونصف هذه  - سبيل  ملانيا عىلأ  النفاايت يف  الرصف وا 

أ ن يتجاوز  التوظيف يف  الصناعي فيتوقعمن املردود   61ا ىل   1232س نة  أ ضعاف حبلول البيئية أ ربعةحيث سوف تمنو التكنولوجيا  املثال،

 هذا القطاع ، التوظيف يف صناعيت  الآلت الكبرية والس يارات 0

 املتجددة،صا الطاقة خصو  الطاقوية،، يه ال مدادات البيئة والاقتصاد والتوظيفحيث تأ ثريها عىل  خاص من هممة بنوعتكون  اعات اليتالقط -

 الصناعات ال ساس ية، الزراعة 000 النقل، ال نشاء، ال بيية،

يف  ال حيائية، التكنولوجيااملعلوماتية و دة ال مريكية، بعد الولايت املتح املشاريع يف قطاع لرأ سامل اثلث أ كربحاليا  النظيفة يهالتكنولوجيات  -

ىلالس نوات  ضعفني خالليف الصني، أ كرث من  املشاريع اخلرضاء ازداد رأ ساملحني   من الاستامثر ال جاميل  0 62 ال خرية ا 

ذا القطاع ماكانت المنو الوظيفي يف هوا   وحده، الطاقة املتجددةقطاع  جديدة يف فرص معل ال خرية عىلالس نوات  خشص يفمليون  103عرث  -

 12320س نة  الشمس ية حبلولماليني يف الطاقة  103و الرايح،مليون وظيفة يف طاقة  106وقد يرتفع التوظيف يف الطاقات البديةل ا ىل  هائةل،

، 1232بليون دولر حبلول عام  132ومقدارها  املتوقعة،والاستامثرات  ال حفوري،التوظيف يف الوقود  أ كرث من املتجددة وظائفتودل الطاقة  -

ضافية يفمليون فرصة معل  12تعين عىل ال قل   قطاع الطاقة املتجددة  ا 

يثلنول شأ   فزنويال منبدل مثل  املتعلقة هبا، ويفوالصناعات  احليوية،يف طاقة الكتةل  مليون خشص 61يف الزراعة ميكن توظيف  - ضافة ا  ن ا 

 1261صة معل يف قطاع قصب السكر حبلول س نة ا ىل الوقود توفري مليون فر  62بيس بة 

ضافة ا ىل حتضري الاس تخدام احلايل لرشحية كبري  ال بيية املقتصدةالتحول يف أ حناء العامل ا ىل  - ة من ابلطاقة سوف خيلق ماليني فرص العمل، ا 

 خشص0مليون 666العاملني يف قطاع ال نشاء، واذلين يقدر عددمه بنحو 

بيية،اءة الطاقوية الاستامثرات يف حتسني الكف - ضافية يف  301ميكن أ ن ختلق ما بني مليونني و لل  و"الولايت  أ ورواب،ماليني وظيفة خرضاء ا 

ماكنيات أ عىل بكثري من البدلان   النامية0املتحدة ال مريكية"، مع ا 

دارة النفاايت تشغالن ما يقدر ب  - عادة التدوير وا  ازيل حاليا، ويتوقع أ ن يمنو هذا القطاع أ لف عامل يف الرب  122 الصني،ماليني عامل يف 62ا 

هنا ميكن  كثريا ما نرشت الوعي البييئ، ال سواق ادلوليةيف بدلان كثرية ملواهجة تصاعد أ سعار السلع الاس هتالكية، يف حني أ ن  رسيعا، الاس تفادة فا 
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لكن هناك حاجة ا ىل قواعد بيئية و  خطرية،أ ول تيتج نفاايت  لصاحل التحول ا ىل التكنولوجيات النظيفة اليت تس تخدم املوارد بكفاءة، وتيتج قليل مهنا

ذا أ ريد لعملية العوملة أ ن تدمع هذا التحول   10أ قو  ا 

 جتزئة سوق املس هتكل ال خرض الفرع الثاين:

 Fuller6222ير   ئية، حيثلبي ااخلطوة الرئيس ية ال وىل عند قيام املنظمة بتصممي ال سرتاتيجية التسويقية  ال خرض،متثل جتزئة سوق املس هتكل    

 فأ ن رجل التسويق البييئ لن يمتكن من ا حداث التوافق والتفاعل بني عنارص املزجي التسويقي، وحاجات ورغبات املس هتلكني يف السوق املس هتد

ذا توافرت دليه البياانت التفصيلية عن هذه  ل ا  علقة بتخطيط واختيار ت املتواليت تعترب مدخالت هامة ورضورية لعملية اختاذ القرارا السوق،ا 

ا ىل أ ن جتزئة السوق اللكي عىل مجموعة من القطاعات تلعب دورا هاما يف  Peattieبيامن يذهب  جي التسويقي املناسب لهذا السوق0عنارص املز

زجي التسويقي املناسب املمساعدة رجال التسويق عىل الفهم ادلقيق وال فضل لطبيعة وخصائص سوقهم املس هتكل، مبا ميكهنم من اختيار  عنارص 

ليه عىل أ نه قطاع واحد، ويعتقد  أ ن جتزئة السوق  تعد من ال دوات  الشائعة الاس تخدام  من قبل   Chan6222لهذا السوق بدل من النظر ا 

عالنية متشاهب ، يف حني يؤكد لك  ةرجال التسويق  للبحث عن قطاعات املس هتلكني، اذلين دلهيم حاجات متشاهبة  وميكن التصال هبم بوسائل ا 

جاابت مثل:  16، عىل أ نه يف القرن Straughan and Robetrمن   سوف تكون هناك بعض ال س ئةل  ختص املس هتكل ال خرض  وحتتاج ا ىل ا 

 املس تقبل؟ما يه طبيعة املس هتكل ال خرض يف 

 هل خيتلف املس هتكل ال خرض يف املس تقبل عن املايض؟

ذا اكنت هناك اختالفات مفايه    هذه الاختالفات؟وا 

جابة عن هذه ال س ئةل   2وير  املؤلفان ا ىل أ ن جتزئة السوق يه السبيل الوحيد لال 

ىل جتزئة السوق ، وهو ما يدفع ابملسوقني ا  ال ذواق والرغباتحيث  ال سواق منختتلف أ سس وأ بعاد جتزئة سوق املس هتكل ال خرض: الفرع الثالث: 

 هذه العوامل يه: Peattieلتجزئة السوق حسب  ال سس املعمتدةوفامي ييل مجموعة من  ع املطلوبوال ش باا ىل قطاعات لتحقيق الاس هتداف، 

" ،أ ن هناك دراسات كثرية  قامت بتحليل  العالقة بني  املوقع اجلغرايف Straughan and Robetrلك من"  : ير اجلغرافيةالعوامل  -أ  

  zimmer et al6222 ،  ودراسة Schwarti and willer6226 لك من ، ودراسة Antil 6282للمس هتكل  وسلوكه ال خرض مثل دراسة 

ىل أ ن املس هتلكني  اذلين يعيشون يف املناطق  احلرضية اكنوا  أ كرث اهيعاما ابلقضااي البيئية، عن غري   من مهوتوصلت غالبية  هذه ادلراسات  ا 

 الساكن  اذلين اكنوا يعيشون  يف املناطق الريفية 0

 هام: للتجزئة لس ببني ادلميغرافية ك ساساملتغريات  املسوقون لختيار : يلجأ  فيةادلميغراالعوامل  -ب

ماكنية  ووضوح هذه سهوةل-6  قياسها0املتغريات وا 

 الرشايئ0 حباجات الزابئن وسلوكهمربطها  سهوةل- 1

 النفس ية:  العوامل-ت

منا خصائصه ادلميغرافية وثقافته،يعكس  الشخص لفمنط حياة  احلياة:منط  -أ   عن نفسه،  هيعاماته معتقداتها هبا،اليت يقوم  ميتد ليشمل ال نشطة وا 

 جتزئة السوق يف بداية الامثنينات0 ال سلوب يفواس تخدام هذا 

، يةبسامهتم الشخص  بدرجة كبرية املس هتكل ال خرض يرتبطأ ن سلوك  6221، س نة HENIONدراسة  دراسات مثلأ كدت عدة  الشخصية: -ب

 10تفهم كيفية معل ال ش ياء ة يفالشديدت ال خر  وعىل ذكل يمتزي املس هتكل ال خرض ابلنفتاح عىل ال ش ياء اجلديدة والرغبة أ كرث من ارتباطه ابملتغريا

 جتزئة سلوك املس هتكل عىل أ ساس السلوك ال خرض فهناك التصنيفات التالية: السلوكية:العوامل 

قبال عىل املن  تتأ ثر ابلقضااي البيئية،ميلكون اجتاهات واهيعامات بيئية مرتفعة،  احلقيقيون:اخلرض   تجات اخلرضاء0كام أ هنم يمتزيون ابل 

 اجملموعة السابقة أ قل من بيئية عامة،اهيعامات واجتاهات  دلهيم املتأ رحجة:مجموعة الربامع 

 0ة البيئية يل من املعرف، لكن دلهيم قدر قل البيئية احمليطة هبمغري فاعلني جتاه املشالكت والقضااي  :البيئيونمجموعة املتفرجون 

 2ما يقومون بسلوك أ خرض غري واعيني بيئيا  اندرا املباليني:مجموعة 

                                                           
  .009،004ة: مرجع سبق ذكره، ص صقريشي حليمة السعدي -1 

 
 .004،005مرجع سبق ذكره، ص ص السعدية:قريشي حليمة  – 2
 44، ص7007 األردن،اجلامعة،  والتوزيع، مكتبةللنشر  ، الثراء0األخضر، طالتسويق  اسرتاتيجياتاثمر البكري:  – 0
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الرشاء املسؤول وحمدداته املبحث الرابع:  

طار ح واملواصفات واملعايريحتقيق التوازن بني متطلبات أ حصاب املصلحة علق بلك أ نواع الرشاء اليت تدمج يتالرشاء املسؤول     امية اخلاصة يف ا 

ن موحتسني البيئة والتطور الاجيعاعي والتمنية الاقتصادية، فاملشرتي هو اذلي يبحث عن الفعالية وحتسني جودة اخلدمة، والاس تفادة املثىل 

 10أ و املؤجةل "، مضن سلسة القمية وقياس ال ثر  الفورية،التاكليف ال جاملية "سواء 

 مفهوم الرشاء املسؤول: املطلب ال ول: 

تجارة العادةل، اجيعاعيا ومكثال عىل ذكل ال  رشوط ودية ومصنعة وفقالبييئ هو رشاء منتجات وخدمات أ كرث احرتاما للبيئة  ء املس تدام أ والرشا  

ىل أ ن مفهوم الرشاء ال خرض خي  الاعتبار البعداليت تشمل عىل مفهوم الرشاء ال خرض، وذكل عند ال خذ بعني  تلف عن البييئ، وتيبغي ال شارة ا 

 2 اتساعا0رشاء املس تدام، فالثاين أ لمل وأ وسع من ال ول وأ كرث ال 

نتاجية،الرشاء ال خرض للمدخالت  يف املنظامت ا ىليشري مفهوم الرشاء ال خرض ا ىل توجه املنتجني      خرضاء صاحلةمواد  واليت تتضمن رشاء ال 

نتاج منتجات تأ خذ بعني الاعتبار املعايري البيئية   والتغليف0ئة تقليل مس تو  اس هتالك الطاقة للآلت، وتقليل مواد التعب مع رضورة  اخلاصة،ل 

ليت حتتاج اوعرف الرشاء ال خرض أ يضا : رشاء املنتجات واملواد الصديقة للبيئة ، وقليةل الرضر قبل اس تعاملها وبعد اس تعاملها ،أ ي رشاء املنتجات   

لهنائية تاج ا ىل مواد تعبئة وتغليف اقل ، ابل ضافة ا ىل الاس تفادة من خملفات املنتجات اا ىل طاقة اقل عند اس تخدام املاكئن واملعدات، وابلتايل حت 

عادة تصنيعها من جديد ، واملعدةل وفقا للمعايري اليت تراعي حامية البيئة ، ويكون الرشاء ال خرض ليس فقط من  رف طاملس تخدمة مس بقا، بعد ا 

ملرضة لمنتجات ذات املواصفات احملددة ، أ ي رشاء املنتجات اخلرضاء النظيفة اخلالية من امللواثت  ااملنتجني ، بل يكون أ يضا من قبل املس هتلكني ل 

 3ابلبيئة 0 

 مهنا:أ رشان هنا ا ىل بعض  املسؤول وقدكام قدم العديد من املؤلفني تعريفات خمتلفة ملفهوم الرشاء 

 فهام حول النتاجئ  وال نشطة اليت تمت قبل القيام أ و عدم القيام بعملية الرشاء اذلي يتطلب الاس ت   proactiveطور املفهوم ال جيايب  6222جوانس 

ذن هذا ال  املس تقبل،دون املساومة عىل احتياجات  احلارض،وعرف الرشاء املسؤول بأ نه نشاط أ و فعل يس تجيب لحتياجات     تعريف هو ا 

 الوقت0ق ال جيال القادمة واحلارضة يف نفس مرجع للتحكمي واملوازنة، فالرشاء املس تدام بعد أ سا ي لضامن حقو 

: " اذلي حدد املس هتكل املسؤول اجيعاعيا مبا ييل :"اذلي يأ خذ بعني الاعتبار النتاجئ 6222جيب أ يضا أ ن نشري ل كرث التعاريف شهرة ليبسرت 

ن الصعوبة ال ساس ية يف حتدي، يوال اثر العامة والناجتة عن اس هتالكه  اخلاص، أ و اس تعامل سلطة الرشاء لتحقيق تغيري اجيعاع د مفهوم شامل  ا 

م و لالس هتالك املسؤول  تمكن ببساطة يف أ ن ال س هتالك املسؤول مفهوم واسع  جيمع بني عدة مفاهمي ويرتبط بعدة جمالت ، فقد ربطنا بني مفه

 Sen et Bhattacharyaط معينة يف هذا املفهوم ف اتبع الكتاب حتديد تعريف الرشاء املسؤول، واهمتوا بنقاالرشاء مع  مفهوم الاس هتالك، حيث 

en 2001  ،عىل سبيل املثال ركزها عىل املسؤولية الاجيعاعية للرشاكتHénion 1976 et Antil 1984,   حيث انشغال  ابملوارد الطبيعية

 من حيث اس تغاللها ومس تقبلها 0

 مكحرك خللق ش باكت التجارةيعمل  الاجيعاعي اذليمس تو  النظام  اجلدل عىل جمالت: 3ا ن الاختالف يف حتديد الرشاء املسؤول يشمل 

 العادةل0

ال كرث دلةل يف هذا  ملثالالتكنولوجية، ااخملاطر  الضوء عىلحيث تسلط  التقين،ترجع بسبب قصدية المنو النقطة الثانية عىل املس تو  الصحي  

الث العاملية يف دول العامل الث قبل حركةس يا ي موجه من  يظهر خالفحيث بدأ   عية،الصنا للتجارة والزراعةال طار هو مثال عن املنظمة العاملية 

 العداةل0عدم  العوملة وتفامقهذا اخلطاب تطرق لكوارث  الس بعينات،

يكولويج متواجدوأ خريا   س ببهتا  ية اليتلبيئ ا الشامل والتأ ثرياتوهجت مبارشة طرق الاس هتالك دلول  النقدية اليتهذه الرؤية  ابلتساوي مع جدل ا 

 الصناعية0كوارث بيئية نتيجة الثورة  من

                                                           
1 -Observatoire des achats responsables : difinition d achat responsable , p1 sur le site : 
www.Obsar.asso.fr/définition -achats- responsable -r15343.html/15-9-2015 time 10.00 
2 -difinition d achat responsable : article publié sur le site :  
Fr.wikipedia.org/wiki/Achat.Durable.Date 15-9-2014,time 10.15.m 

 اإلدارة كلية - تكريت :أثر توجهات املنتج األخضر على البيئة اإلقتصادية يف ظل العوملة يف بلدان انمية خمتارة ، جامعة مجيل جنيب حممد موسى ، شيماء عبد هلل عنرت كسرا  -3 
 90. ص٥١٠٥ ، ٥٢ – العدد / ٨ - اجمللد / واالقتصادية اإلدارية للعلوم تكريت جملة دواالقتصا

http://www.obsar.asso.fr/définition%20-achats-%20responsable%20-r15343.html/15-9-2015
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نتاج،نارص خمتلف ع  واخلارجية للمنتج يفادلاخلية  الاعتبار ال دواتبعني  املسؤول يأ خذ املقارابت املس هتكلمن خالل خمتلف هذه       من  ال 

زاةل  املتجددة، املوارد غريضوب وطرق اس تخراج املوارد الطبيعية "ن عىل مناجهجيب أ ن يركز  الانتباه اذليخالل  التلوث" أ و عىل و  الغاابت،وا 

نتاج   .1ارة النفاايت "جت السامة،النفاايت  الرسلكة،أ و حول هناية حياة املنتج " "،رشوط العمل ال طفال،عامةل  نقل،»السلع تصنيع املنتجات وا 

  املنتج:الرشاء املسؤول ودورة حياة املطلب الثاين: 

 دورة حياة املنتج (: يوحض33شلك بياين رمق )

 

source : observatoire d’achat responsable0  p8 

دماج البعد        ن ال خذ بعني الاعتبار التأ ثريات البيئية، وا  دم املنتج، يكونخملف مراحل ودورة حياة  البييئ يفا  املنتج  يف تصممياجه من خالل ا 

نتاج  اخلدمة ويفأ و  ذن يف لك مرحةل من مراحل حياة  حياته،غاية هناية  والاس تعامل ا ىلمرحةل ال  واحلد  الرضوري أ ن حندد احلاجات املنتج منا 

دراج الرضورية للرتش يداملوارد غري  من غفال ا  ن ال جابة عىل معلية هامة متكننا م يكون كخطوةهذا التحليل  حتليل الزابئن واملمولني،، بدون ا 

 التالية:ال س ئةل 

 "ال ولية0املواد  الطاقة، لتصممي،اتقليل الاس هتالك "  -

 هناية احلياة " 0 الاس هتالك، التصنيع،تقليص املشرتايت "  -

عادة التدوير "  - نتاج،احلد ال قىص ل   احلياة الثانية " 0 الاس هتالك، ال 

 ال صالح " زايدة مدة احلياة "0 -

عادة الاس تعامل "  -   1التعبئة "  الرسلكة،ا 

 وأ شاكه:ملسؤول رهاانت الرشاء ااملطلب الثالث: 

 رهاانت الرشاء املسؤول:الفرع ال ول: 

 لتالية:ا تشمل ال بعاداملواصفات املوضوعة يف دفرت الرشوط اليت جيب أ ن  احتياجات مجيعشلك  يضع يفجيب عىل املشرتي أ ن  

 الرهان البييئ:*

وتقليص أ قل  حياته،ورة د مجيع مراحلاملنتج يف  تصممي وتقيميالبييئ، و خالل احرتام البعد  التصنيع منلعملية  املنتجات الالزمةمن خالل رشاء 

دماج اس تعاملجيب أ يضا  ال داء والاس تعامل، ممكن واحلفاظ عىلأ ثر بييئ  يف  النقل، النفاايت، معليات التصنيع، والطاقوية يفاملوارد الطبيعية  ا 

 املشرتايت0مجموعة سلسةل 

 

 

 

                                                           
1 - Julie BELMONT, Adèle BOURDY, Claire LAIGNEZ : L’Ethique de la consommation  L’évolution de la 
société de consommation Vers  une consommation responsable ?,UNIVERSITE D’ AUVERGNE 
CLERMONT-FD1.2009-2010.PP 24.26 
7 - Observatoire des achats responsables: définition d’achat responsable، p5 sur le site: 
www.Obsar.asso.fr/définition -achats- responsable -r15343.html/15-9-2015 time 10.00 
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 لبيئية عند الرشاء املسؤول(: يوحض مثال عن املعايري ا66جدول رمق )

 

 مثال عن املعايري البيئية 

 ال نسان والبيئة0 السامة اخلطرية عىل غياب املواد 

  املتجددة0 ال ولية غريتقليص املواد 

  نبعااثت،النقل " الضجيج املرتبط بعملياتتقليص  ث "حواد جضيج، ا 

  غري املمثنة0 مكية النفاايتتقليص 

 0الكفاح ضد التلوث 

  التنوع البيولويج0احرتام 

  الفعالية الطاقوية0 املتجددة،اس تعامل الطاقة 

عداد الباحث  ةاملصدر: من ا 

  الرهان الاقتصادي: *

املؤسسة عىل  ادي للرشاءالاقتصوجيب ال خذ بعني الاعتبار ال ثر  املمولني،التعاون الطويل ال مد مع  ممارسة وترقية تعزيزيشمل الرشاء املسؤول    

طار منطقية التلكفة ال جاملية "تلبية  ولاها،ومم ببيئهتا  هناية احلياة "0 البيع،ما بعد  الصيانة، خدمات احلاجات،يف ا 

 النقل،اخلدمات اللوجيستية " اكليفاملرتبطة بت املبارشة، التاكليف املبارشة وغريالاعتبار مجيع  مراعاة يفييبغي أ ن نفكر يف التلكفة ال جاملية مبعىن 

 وتس يري النفاايت 000اخل0 تدامة،الاس  أ و  املتوقع،ردة ملتوسط العمر التخزين واخل

 (: مثال عن املعايري الاقتصادية يف الرشاء املسؤول61جدول رمق )

 مثال عن املعايري الاقتصادية

  السوق0اليعايز يف 

  املعيارية والتنظميية0توقع ال نشطة 

   " 0جيعاعيةالا البيئية، التقنية،الاس تجابة لبعض املتطلبات" 

 0حتسني العائد من الاستامثر 

   التبذير0ماكحفة 

   عادة عادةطول مدة حياة املنتج من خالل منتجات قابةل ل  وقابةل  ،الاس تعامل التعبئة ا 

 الصالبة " ال من،"  العيوب والشوائبتقليص  لال صالح،

  نشاء س ياسة مسؤولية اجيعاعية  التفاو  بعدنفقات التأ مني حيث ميكن  ا 

 

عداد الباحثاملص  ةدر: من ا 

 جممتعي:رهان اجيعاعي *

 يف:وأ بعاده تتجسد  وجممتعي،بعد اجيعاعي  للرشاء املسؤول 

  ال قلمي0تمنية املهارات يف 

  احمليل0 الثقايف وامجلعويالتأ ثري عىل اليس يج الاقتصادي 

  مافرص  حيصلون عىلل  ال شخاص اذلينتوظيف عاقة أ  بسبب جعز أ و  العمل، وتسهيلها ا   املؤهالت0النقص يف  وا 

  قانون العمل  ابلس تجابة ملتطلباتالرشاء املسؤول يسمح 
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 ترتبط ببيية حملمتل أ نا ماكسب من كبري لتحقيقابس تعامل وقت  املؤسسة،فاليوم من الشائع معاجلة بعض العمليات اليت ليست من قلب همام   

دماج يف ، مع همارات ضئيةل "حاةل معاقمع مجيع ال شخاص اذلين مه يف  "،اجملال الاجيعاعي، "وبذكل تسمى املؤسسة ابملؤسسة املتكيفة لال 

 اليشاط الاقتصادي"0

"النظافة احمللية ،  الصيانة ، فضاءات خرضاء  ، ترممي، " وغالبا ما   sous traitanceبعض العائالت تفكر يف رشاهئا ابملقاوةل من ادلاخل " 

نتاج ىل أ بعاد معنوية بعيدة املد  ، ويظهر البعد الاجيعاعي  يف هذا النوع من الرشاء  يسمى هذا الرشاء ابلرشاء خارج ال  نتاج املادية ا  ، وأ بعاد ال 

 املسؤول 0

 ال بداع، ،التكنولوجيا»املس تقبل خالل التواصل حول احتياجات  ال قلمي منوتطوير  بعد تمنيةأ خر للرشاء اجملمتعي املسؤول، وهو  ويوجد بعد   

 املس تو  احمليل الوطين والعاملي0 للتكوين والبحث عىلمع مجموع الفاعلني يف سلسة منطقية  "،الكفاءات

 واجملمتعية يف الرشاء املسؤول الاجيعاعيةعن املعايري  (: مثال63جدول رمق )

 مثال عن املعايري الاجيعاعية واجملمتعية

  لئقة0توفري ظروف معل 

 0غياب أ ي شلك من أ شاكل المتزي والاختالف 

   واحلوار الاجيعاعي مجليع ال جراء0 التعبري،الاعرتاف حبق 

  املس تخدمني0أ و  البدنية والعقلية للمنتجني هتديد للسالمةأ و أ ي  اخملاطر،غياب 

  0امجلعيات حث،البمراكز  املدارس،" بقية الفاعلني الاقتصادينيبني  التناوب والتعاونالتكوين" 

عداد الباحث    ةاملصدر: من ا 

كن من حتديد التفاو  والرشاء حيث رمت الثالثة أ عاله يفمع الرهاانت  املعلومات املرتبطةمجموعة من  املعمق ودمجمن خالل هذا التحليل فقط    

 1 ي0الاجيعاعي واجملمتع البييئ، الاعتبار ال ثربعني  املسؤول يأ خذذلا فالرشاء  منظمة،أ و اخلدمة ل ي  احلقيقية للمنتجالتلكفة 

  املسؤول:الرشاء أ شاكل -3-1

حبيث ميكن للوالكء  اذلي سوف نوحضه من خالل ثالثة مقارابت، املسؤول،السؤال ال ول اذلي ييبغي طرحه حول حتقيق "فعل" الرشاء 

ة، حيث ع أ مثةل حقيقيم املسؤول ابلتوازيالاقتصاديني وصف هذه القنوات الثالثة اخملتلفة املتجادةل اليت تسمح بوضع ال ساس النظري للرشاء 

 أ شاكل أ ساس ية للرشاء املسؤول يه: 3توجد 

  :Le boycottاملقاطعة املفهوم والتأ ثريات  (6

 ، حددSmith (1999) املسؤول، حفسبوتعترب كفعل ا جيايب يف جمال الاس هتالك  املسؤول،اجلانب السليب للرشاء  املقاطعة يهيبدوا أ ن 

واملثال ال كرث شهرة  ،وتعرف املقاطعة  عىل أ هنا كرس عالقة جتارية من طرف املس هتلكني اس تخدام ال خالق ك "قمية للمس هتكل " ،  املقاطعة يف

طفال يف وحدات ةل ال  هو العالمة التجارية انيك اليت قاطعت ، بسبب الصورة املتدهورة الناجتة عن  ظروف العمل ، مبا يف ذكل اجلدل حول عام

  ".رغبات املس هتلكني املؤسسة لتتابعيف ا سرتاتيجية وس ياسة هو "التأ ثري  من املقاطعة0 و"الهدف غري متنقةل 

طار ادلميقراطية، وميكن أ ن يشاهد عن كثب: للحصول عىل معلومات، يف دراسة أ جرهت  ااملقاطعة يه تعبري عن "رأ ي الفاعلني الاقتصاديني يف ا 

CREDOC هتكل ملقاطعة منتج، ادلوافع اخملتلفة اليت  تدفع املس  تبني أ ن أ كرث من تسعة من لك عرشة مس هتلكني من املرحج أ ن  حتدث مقاطعة

ية  حص "العالمة التجارية أ و" منتج "،قد يكون  ذو طبيعة س ياس ية )املنتجات ال رسائيلية بسبب مشلكة ال رسائيلية الفلسطييية(، أ و ذات طبيعة 

 (scandale des marées)ترسب فضيحة مجموع ال عامل تواتل  )املقاطعة "للمنتج بسبب تأ ثرياته الصحية السيئة(،أ و نتيجة للمطالبات البيئية

noires de l’entreprise Total أ و بسبب خالف الس ياسة الاقتصادية أ و الاجيعاعية، و"مثال عن ذكل  ميشالن والفصل التعسفي هو )

  .ممثل جدا من هذه ال خري

الرئييس يمكن يف حتليل  فالسبب Pour Klein, Smith et John (2004) 0معينة وفقاوفقا للكتاب مفختلف أ س باب املشاركة أ م ل يف مقاطعة 

  .التاكليف واملنافع ملقاطعة أ م ل

                                                           
1  -l’observatoire  des achats responsables –TPE,PME, votre guide pratique  K voir le sur le site : 
www.Obsar.asso.fr. date 16-9-2014 ,time 11.15m 

http://www.obsar.asso.fr/
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 صورة توضيحية عن املقاطعة يف الرشاء املسؤول

 
 

ذكل، يؤكد هؤلء املؤلفني عىل  ىلع ابملقاطعة وعالوة الفردية للقيامال رابح  الرحب ميثل عن املنتج، بيامنالتلكفة يه تلكفة "فرصة ترك أ و التخيل     

عرب الضغط الاجيعاعي و "عدم وجود عواقب  املشاركة،( "يفرس املشاركة يف املقاطعة من خالل سهوةل 6222"أ مهية سبب املقاطعة " ففريدمان )

أ كيد عدم رضامه أ و ن قبل املس هتلكني لتامجلاعية اليت تتعلق بأ نواع املقاطعة واليت ميكن اختاذها م من ال نشطةيف نوع أ خر  .عىل املس تو  الفردي"

عالانت ج   Anti-pubs.0خالفهم مع ممارسات الرشاكت ومكثال عن احلراكت املناهضة لال 

  L’achat à caractère environnementalالرشاء وفق املعايري البيئية :  -1

ميال أ كرث  لبرشية، واو مزتايد بشأ ن ال اثر البيئية لل نشطة حن قلقني وميشغلني عىل، واملس هتلكني يف البدلان الصناعية أ صبحوا 1222منذ عام 

عطاء ال مهية  ا ىل بعاد البيئيةا  آل غو  " كفيملمن خالل امليل ا ىل ال فالم )"حقيقة مزجعة فالثقافة سواءيف اس هتالكهم  لل    d’Al Gore ر "000"أ

امليل للموس يقى املعار ، واملشاركة يف دمقرطة هذه أ و بواسطة    ,(…Le syndrome du Titanic » de Nicolas Hulot »أ وفيمل

عالم  الساكن   .الانتقادات، وقد لعبت احلكومات والس ياس يني أ يضا دورا يف هذا الوعي من خالل تنظمي نقاشات  وا 

رضاء متطلباتظهور هذا الوعي عىل املس تو  احمليل والعاملي ـ تطورت  ابلزتامن مع
ٍ
ة املنتجات الغذائية وعففي مجم املس هتلكني، منتجات ل

ل املثال معدل منو املنتجات ففي فرنسا عىل سبي املوامس،بشلك عام  حملية وحترتمغالبا منتجات  البيولوجية،املس هتلكني توهجوا بظهور املنتجات 

حلاجة ل نشاء عالمات للمصادقة حيث أ اثرت هذه املنتجات عىل ا س نواي اعيعادا عىل املنتج0 ٪32+  ٪12البيولوجية هو حاليا ومنذ عدة س نوات + 

ن الزتام املس هتلكني مع هذه املنتجات  رتبط " فعل رشاء نفسه "، من خالل معاجلة مفاهمي أ معق بكثري تأ صبح يتجاوزعىل قميهتا وجودهتا، ا 

( بعدة طرق  6222)  Sylvander طرف س يلفاندرهذا النوع من الاس هتالك ميكن رشحه من    .ابلس ياسة أ و بشلك أ مع حول طرق املعيشة

يف عدة طرق: لك من "احلنني ا ىل املايض  من طرف بعض املس هتلكني اذلين يرغبون يف العودة ا ىل وس يةل أ بسط من اس هتالك يدفعهم ا ىل 

أ ساملية  ر اس هتالك هذه املنتجات، فعرب مقاربة مناضةل  ترشح هذا الاس هتالك عىل أ نه رمز لالحتجاج عىل منط جديد من "التصنيع"، وهو مثرة لل

  .هناك نوع اثلث من املس هتلكني تبحث عن منتجات ذات نوعية جيدة ملعاجلة خماوفه بشأ ن حصته ورفاهيته

  L’achat à caractère socialاجيعاعي: الرشاء وفق معيار  – 3

، رشوط  ت تس هتدف   رشوط العملمكثل الرهاانت البيئية ، الانشغالت الاجيعاعية  أ يضا تسجل اهيعاما دل  املس هتكل ، هذه الانشغال  

  الفصل والمتيزي، تنايم ال جراء يف املؤسسات وبشلك خاص المتيزي بيهنم ، فاملؤسسات  تتعر  وبشلك مزتايد  ملقاطعة املس هتلكني، واخنفا

ؤسسة وقرار الرشاء ياسة الاجيعاعية للمالفرص املتاحة عندما ل يمت القيام ابل نشطة الاجيعاعية ، العديد من املؤلفني دلوا عىل الرابط بني  الس  

ير  عندما يكون للمس هتكل صورة جيدة للصفات ال خالقية للمؤسسة يعترب خيار رشاء  Creyer et Ross (1997 دل  املس هتكل ، ف )

دراك س ئي عن املؤسسة،  Brown et Dacin en 1997منتجات املؤسسة مفضل ، والعكس  س يقوم  دل عىل أ ن املس هتكل اذلي ميتكل ا 

رشح الرغبة  طورت منتمبعاقبهتا عن طريق عدم رشاء منتجاهتا 0   ومع ذكل تقدمت تفسريات لرشح "رشاء املنتجات مبعيار اجيعاعي عىل ال قل 

 توصيف والتعرف عىل املنتج "الاجيعاعي "خطوة واحدة ا ىل ال مام0 صعوبة يف البعد سببيف" رشاء املنتجات "اخلرضاء"، هذا 

ضفاء الطابع املؤسيس عىل هذا املعيار عىل سبيل املثال، نرشت املفوضية ال وروبية كتيب ل ومع ذكل     طار ال ورويب للمسؤولية "تعزيز ال   مت ا 

ظهرت مقاربة جديدة لتقيمي اجلدل  ،1221عالمة بلجيكية "العالمة الاجيعاعية" أ نشئت يف عام  ذكل ظهرت"0 ابل ضافة ا ىل الاجيعاعية للرشاكت

تشري    خالقيات العمل0أ   اجيعاعية ويتفق معداد املس هتلكني لدلفع، سوف تكشف عن السعر اذلي يس تعد املس هتكل دلفعه ملنتج أ كرث لس تع

ن مفهوم الاس هتالك أ   (،"الاجيعاعية" "، واملنتجاتالثالثة أ شاكل املقدمة يف هذا العنرص من أ شاكل الرشاء املسؤول )املقاطعة، املنتجات "اخلرضاء
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ليوم ا تغري يف الس نوات ال خرية، يف حني أ نه قبل اكنت املؤسسة كيان لتلبية الالزتامات التجارية والاقتصادية للمستمثرين واملسامهني، أ صبحتقد 

نتاج  000اخل ختضع  1 .للزتامات عديدة )معامةل املوظفني، وال ثر البييئ، الوسائل وال دوات املس تخدمة يف ال 

 املسؤول:ددات الرشاء حماملطلب الرابع:      

  le cas de produits équitable- املنتجات العادةلحاةل  –املؤثرة عىل املس هتكل ل جراء اس هتالك مسؤول  مايه العوامل

 Maxالر هاف العالمة ماكس اس هتالك املنتجات البديةل دوليا هتمين ا ىل حد كبري عن طريق بيع واس هتالك منتجات التجارة العادةل، مبا يف ذكل   

Havelaar، بشلك  العادةل ارتفعلتجارة ا فاس هتالك منتجاتالشلك البياين يف ال سفل،  مبني يفالعالمة التجارية امجلاعية ال وىل، كام هو  اليت متثل

 املطلقة ل ميثل حصة هامة جدا من ا جاميل الاس هتالك العاملي0 أ ن القميةلو  واسع ح 

 س هتالك0الاالعادةل، ويف هذا العنرص سوف نقوم بتحليل ال س باب اليت تؤدي املس هتلكني لهذا النوع من  ونأ خذ "مثال عىل منتجات التجارة 

 ( : تطور أ سواق التجارة العادةل32شلك بياين رمق )

 
Source : Julie BELMONT, Adèle BOURDY, Claire LAIGNEZ : L’Ethique de la consommation L’évolution de la 
société de consommation Vers une consommation responsable .2009-2010.PP 24 

  Le concept de juste prix العادل:مفهوم السعر  

عادة عدم العداةل الناجتة من تأ ثريات  ال  . جارة تا ن وجود ما يسمى الاس هتالك املسؤول، جيعل  من املس هتكل حياول ا ىل حد ما ببعض املقاييس ، ا 

ن مصطلحات  التبادل  املس متر ه مزاايه دلول الشامل ، فعدم املساواة  املالية والتقنية ، وال فراط يف ميكنة الصناعات يف ادلولية وا لبدلان العوملة، ا 

لتفاواتت، ااملتقدمة  تشارك يف سوء توزيع الرثوة وعدم املساواة يف ال جور يف مجيع أ حناء العامل0، املس هتكل ومنذ س نوات عديدة  عىل وعي هبذه 

كل هتوبدأ  يف وضع نفسه كفاعل اقتصادي بدل من أ ن يكون عامل سليب ل يتحرك يف الاقتصاد العاملي، ففكرة منتجات التجارة العادةل ووضع املس 

ئقة ككيان اقتصادي من شأ نه تصحيح عيوب السوق0 ، من خالل اس هتالكه  حياول تصحيح النظام الاقتصادي اذلي ل يضمن ظروف معيش ية ل

لقمية ا لعدد من املنتجني0 يف الواقع، منتجات التجارة العادةل أ برزت "فكرة" السعر العادل اذلي يدفع املنتج يف دول اجلنوب من خالل النظر يف

عادل" اذلي اقرتح "السعر ال مفنتجات التجارة العادةل جتذب املزيد من املس هتلكني اذلين ينجذبون من خالل قية" للمنتج يف ال سواق ادلولية"احلقي 

اليت تضمن  توفري ادلخل لل شخاص اذلين  allocative وظيفة مزدوجة: وظيفة التخصيص  أ يضا هالسعر العادل  التوزيع،من طرف ش باكت 

عادة التوزيع   شخاص 0،ل ن سعر بيع هذه املنتجات يأ خذ يف الاعتبار احتياجات هؤلء ال   redistributiveشاركوا يف صنع املنتج ، وظيفة ا 

  La communication autour des produits de commerce équitableالعادةل: منتجات التجارة  التصال حول

خطاابت التضامن  وتركزت يف للعوملة، يف اخلطاابت املناهضةالتجارة العادةل اس تعملت  وخصوصا منتجاتاملسؤوةل املنتجات  التصال حول   

املنتج واملنتج الذلان يعتربان من العوامل  حددا فقط،  McDonagh et Lecomte دي " ماكدوان ويكومت"ول جل هذا فالقتصا" .ادلويل

ن التصال عرب ومن خالل منتجات التجارة  اليت  قليدي وال فاكرالت يف رصاع مع التسويق  العادةل يكونالرئيس ية لالتصال حول التجارة العادةل، ا 

ح ، بل هو أ يضا مرشوع س يا ي هيدف ا ىل توضيجتاري بس يطمعل  من هنجول التجارة العادةل ،   أ بعد ("يقCary 1222) طرف اكرينقلت من 

آليات التجارة ادلولية0  أ

                                                           
1 - Julie BELMONT, Adèle BOURDY, Claire LAIGNEZ : L’Ethique de la consommation  L’évolution de la 
société de consommation Vers  une consommation responsable  .2009-2010.PP 24.26 
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 خالصة الفصل:    

خصائص ل ن من  التعقيد،و يمتزي هذا اجملال البحيث ابلشمولية والتشابك  التسويقية،تعترب دراسة سلوك املس هتكل جحز الزاوية يف ادلراسات      

ل ابلعيعاد عىل مجةل من الآليات وال دوات العلمية املعرفية من خمتلف اجملالت، فلفهم سلوك عامة صعوبةالسلوك البرشي بصفة   الفهم وادلراسة، ا 

 الاقتصاد 00000000، ال نرثوبولوجيا، عملاملس هتكل نس تعني بلك من عمل النفس عمل الاجيعاع عمل 

يف  التفصيل يف هذا اجملال املعريف "سلوك املس هتكل" ، وخمتلف املس تجدات البحثية الراهنة يف هذا اجملال واليت تمتثليف ثنااي هذا الفصل مت    

تكيف هذا اجملال البحيث وتطويعه لتحقيق أ هداف التمنية املس تدامة ، وبذكل ظهر سلوك املس هتكل ال خرض اذلي يمتزي خبصائص وسامت فريدة 

ته اليك التقليدي ، كحوصةل حملتوايت الفصل مت التفصيل يف لك من سلوك املس هتكل التقليدي من خالل ال حاطة مبش متالمتزيه عن السلوك الاس هت

املعرفية  من مفاهمي وأ مهية وخصائص وعوامل مؤثرة ونظرايت ومناذج مفرسة، مث مت الانتقال ابلتدرجي ا ىل سلوك املس هتكل ال خرض من حيث 

ص والتصنيفات اخملتلفة للباحثني يف هذا اجملال ، والعوامل املؤثرة ، وجتزئة السوق الاس هتاليك ال خرض وأ سس التجزئة ، اليشأ ة ، املفهوم اخلصائ

 مت ختام هذا الفصل مببحث يوحض ماهية الرشاء املسؤول ، أ شاكه وحمدداته ورهاانته ال ساس ية 0
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 متهيــــــد: 

طار النظري لدلراسة عرب جتس يد اجلانب املفاهميي  ا ىل جانب واقعي ملموس مبؤرشات مكي ميكن  ةتعترب ادلراسة امليدانية  احملصةل التطبيقية لال 

ذا اكن جمال ادلراسة املاكين حمدد بدقة، ويف هذا ال طار  جراء دراستنا امليحتليلها  واخلروج بيتاجئ معينة حولها، خصوصا ا  دانية لعينة من مقنا اب 

ا، هب املس هتلكني بولايت من الرشق  اجلزائري" سطيف، قس نطينة، برج بوعريرجي، ابتنة، عنابة "، نظرا لكون متطلبات ادلراسة التطبيقية تتوفر

من هجة أ خر  تعترب سوق فة الساكنية املرتفعة، و مفن الناحية الاس هتالكية أ صبحت هذه الولايت حتتل نس بة معتربة يف اس هتالك السلع نظر للكثا

كبرية،  ل وطين واسع الاس هتالك فيس بة معتربة من ساكن اجلزائر تقطن هبذه الولايت اليت بدأ ت تسري خبطى اثبتة لتكون من بني املدن اجلزائرية  ا

دلورية، ابل ضافة ا ىل ظهور املراكز التجارية واملعار  البيعية ا اليت تمتتع بعمليات جتارية موسعة وأ مناط اس هتالكية متنوعة وثرية وادلليل عىل ذكل

 أ ن هذه الولايت أ صبحت قطب استامثري جيذب املستمثرين0

طرهحا ب لهذا اكنت دراستنا تهتيأ  لالنطالق من هذه ال رضية أ ل ويه وجود سوق اس هتاليك وفئات متنوعة من املس هتلكني، لكن ال شاكلية اليت مقنا

تقيمي اجتاهات املس هتكل اجلزائري  ابلرشق اجلزائري حنو املس تجدات اجلديدة يف جمال الاس هتالك أ ل وهو موضوع الاس هتالك  ترتكز عىل

دراكه واس هتالكه ملنتجات ذات خصائص بيئية حتمل عالمات بيئية ،  املس تدام، اذلي يتجسد من خالل الوعي البييئ دل  املس هتكل ودرجة ا 

المتزي أ و التعرف عىل هذا النوع من املنتجات املعنونة بيئيا؟، وهل يقوم برشاهئا أ و أ نه ل يزال ل يدرك هذه املس تجدات فهل املس هتكل يس تطيع 

ن ال جابة عن هذه التساؤلت س تكون حمور الانطالق يف ادلراسة امليدانية ، وعىل أ ساسها يتحدد هل هناك مقومات  يف جمال الاس هتالك ؟ ا 

ن الكشف عن العالقة بني هذه املتغريات  تؤسس لنا طرح اسرتاتيجي لل سواق املس تدامة  والسلع واملنتجات املس تدامة واملس هتكل املسؤول، ا 

عادة تأ هيلها لتكون مؤسسات مواطنة تسهم يف حتقيق  لكيفية تطبيق هذا التوجه اجلديد بوظائف التسويق عىل مس تو  املؤسسات اجلزائرية، وا 

ن متكيفة مع التوهجات التسويقية العاملية الراهنة، خصوصا وأ ن اجلزائر يف ظرف راهن يس تدعي املفاوضات لدلخول التمنية املس تدامة، وتكو

 للمنظمة العاملية للتجارة، اليت تشرتط هذه املعايري مضن رشوط الانضامم لها0

جراءات ادلراسة التطبيقية مدرجة يف مجموعة من املراحل للتعمق  المات يف وصف وتشخيص سلوك املس هتكل جتاه العويف هذا ال طار اكنت ا 

حظة الالبيئية وتأ ثريها عىل قراره الرشايئ، حيث اعمتدان بشلك أ سا ي عىل أ مه أ دوات البحث العلمي واليت تتالءم مع طبيعة ادلراسة ويه:" امل

 املقابةل، وأ داة الاس تبيان "0

عداد ش بكة مالحظة مكنتنا 1262حةل ادلراسة الاس تطالعية "شهر جانفيمراحل ادلراسة قسمناها ا ىل مجةل من املراحل، انطلقنا مبر  "،حيث مقنا اب 

قامة الباحث، اس تيبطنا بناءا ىل ع من املالحظة املبارشة لترصفات املس هتلكني يف بعض املراكز التجارية وال سواق  بدءا بولية سطيف ماكن ل 

ةل رة الاس تبيان لدلراسة امليدانية، هذه املرحةل قادتنا  للمرحةل الثانية من ادلراسة املمتثهذه املالحظة مؤرشات هامة، مت عىل أ ساسها صياغة اس يعا

نتاج املس تدام وأ ثرها عىل البيئة، مبا أ هنا املرتكز ال سا ي لعملية الاس هتال ك املس تدام ، يف معرفة ال طراف الفاعةل يف جمال تنظمي الاس هتالك وال 

مكالحظات هامة، وعىل مس تو  ولية سطيف كمنوذج توضيحي،  هذه املرحةل من ادلراسة تساعدان يف   وذكل عىل لك من املس تو  الوطين

نتاج والاس هت الك الربط بني خمتلف املراحل وصول ملرحةل حتليل نتاجئ ادلراسة امليدانية فلك من ادلراسة الاس تطالعية والتحليلية لبيئة ال 

 ية حتليل نتاجئ ادلراسة امليدانية0  ابملؤسسات الاقتصادية ، تساعدان يف معل 

سة، اوبعد تعرفنا عىل خمتلف العوامل وال طراف اليت تسهم يف حتقيق مفهوم الاس هتالك املس تدام ، مقنا بضبط وحتديد ال جراءات املهنجية لدلر 

ل ساليب رتان عينة ادلراسة، وحددان أ مه امن خالل توظيف مجموعة من أ دوات البحث اليت من أ مهها أ داة الاس تبيان، مث حرصان جممتع البحث واخ

دأ  من معلية ب ال حصائية املالمئة لدلراسة، يف الشق ال خري من هذا الفصل تناولنا حتليل نتاجئ ادلراسة امليدانية، واليت متت عرب مجةل من املراحل 

قامة الباحث وبعد ، واليت  اس متر توزيعها واسرتجا1261نومفرب  1توزيع الاس يعارة ال س تبيانية بتارخي  عها أ كرث من شهرين بولية سطيف حمل ا 

ولايت من الرشق اجلزائري " عنابة،  2تعديل عنوان ادلراسة من طرف اجمللس العلمي  للكية العلوم الاقتصادية ، مقنا ابلتوزيع  مرة اثنية عىل 

، ومت اسرتجاعها يف بداية شهر مارس، وبعد معلية التفريغ 1261قس نطينة، ابتنة، برج بوعريرج " عىل مس تو  كرب  جامعاهتا  يف  بداية جانفي

لاها  واملتواجدة يف هناية هذا الفصل مكيا وكيفيا لتيهتيي هذه ادلراسة حبول  هلل  مبجم عة من الاس تيتاجات و مقنا بتحليل نتاجئ ادلراسة واليت مت الوصول ا 

 لتطبيقية:الهامة وال فاق0 وفامي ييل خمطط يوحض عر  خطوات ادلراسة ا
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ال جراءات املهنجية 

 لدلراسة
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 املبحث ال ول: مدخل ا ىل الفاعلني يف جمال البيئة والاس هتالك يف اجلزائر

 0املطلب ال ول: واقع البيئة ومؤرشات الاس هتالك يف اجلزائر 

مراء، حيث تقدر الس وابة القارةحتتل اجلزائر موقعا اسرتاتيجيا هاما يف حو  البحر ال بيض املتوسط فهيي ب  واقع البيئة يف اجلزائر: الفرع ال ول:

فريقيا،2لكم  2.381.741مساحهتا حبوايل  تشلك يث ح  ، ويه بذكل حتتل املرتبة الثامنة عامليا من حيث املساحة واملرتبة الثانية بعد السودان يف قارة ا 

أ ما  اصف الرملية واجلفاف طوال أ ايم الس نة،من املساحة اللكية ، وتمتزي هذه املناطق ابرتفاع درجة احلرارة وهبوب العو  % 87الصحراء حوايل

، ومناخ ش به جاف، أ ما اجلزء املتبقي فهو القسم الغين ابلرثوات ’أ حراش‘ فهيي أ رايض سهبية عادة ما تكون ذات غطاء نبا ي ضعيف 09 %

 بة،ثل ابل ساس يف هشاشة الرت يف اجلزائر ثالث ضغوطات تمت  يواجه الوسط الطبيعي% .04البيولوجية وال رايض اخلصبة، ول تتعد  نس بة 

يكولويج اذلي تسبب فاها،وعدم انتظام دورات التساقط وعرفت ،نة اخملتلفةل نسان عرب ال زم  واتساع املد  بني درجات احلرارة، وكذكل الضعف ال 

  .ت الباطنيةالبيئة يف اجلزائر خالل احلقبة الاس تعامرية تدهورا واسع النطاق بفعل س ياسة ال ر  احملروقة وهنب الرثوا

ات يوبعد الاس تقالل مبارشة ارهتجت اجلزائر س ياسة تمنوية مست أ غلب القطاعات ومهنا الثورة الزراعية ومشاريع بناء املناطق الصناعية والبي    

ام السوق، وفتح زائر نظاخملططات التمنوية، وهو ما أ ثر عىل البيئة بطبيعة احلال واش تد التدهور البييئ مع دخول اجل التحتية وغريها، مما اقتضه

نتاجية يف خمتلف القطاعات آلف الوحدات ال  الصناعية و الفالحية و التجارية عرب اكمل  اجملال أ مام املستمثرين ال جانب واخلواص، حيث ظهرت أ

 رسيعا صناعيا وراتط الس بعيييات خالل اجلزائر عرفتمشالكت التلوث الصناعي  حيث  حيث سامهت بنصيب كبري يف تفامق الرتاب الوطين،

ذ وهمام، نشاء مت القصرية الفرتة هذه خالل أ نه ا  طار يف تمت مل التصنيع معلية أ ن غري البالد عرفهتا مركبات أ كرب ا   أ ن املس تدامة، ، حيث التمنية ا 

 املواد من كبري لعدد س هتكلامل  الرئييس القطاع الصناعة قطاع جعل مس بقة، وهو ما دراسات بدون متت حملها بغري املتواجدة الصناعية امليشأ ت

  .للبيئة امللوثة القطاعات أ كرث من يعد كام ،ال ولية

 العموم وعىل احلياة، خمتلف جوانب عىل أ ثرت البيئية املشالكت من العديد من اجلزائر يف البيئة تعاين: الفرع الثاين: املشالك البيئية يف اجلزائر

 :1فاميييل اجلزائرية البيئة مالمح توضيح ميكن

طار ا ذ تأ ثر ا  ياة حل شهدت اجلزائر مجةل من املشالك البيئية اخلطرية جراء عدة عوامل طبيعية وبرشية أ صبحت هتدد سالمة املواطن واس تقراره ، ا 

هبذه املشالك ، فتدهورت مس توايت املعيشة وتفشت ال مرا  نتيجة التلوث مبختلف أ شاكه ، وزادت النطاقات املتصحرة بشلك متسارع ، 

زادت املناطق و  ادت خماطر التعرية الهوائية واملائية ، ونقص الغطاء النبا ي ، وبدأ ت أ نواع خمتلفة من الاكئنات النباتية واحليوانية ختتفي تدرجييا،وز

هذا التدهور و فالوضع البييئ  يف اجلزائر يف تدهور مس متر ، الصناعية امللوثة ، وجعزت ادلوةل عن معاجلة مياه الرصف الصحي وتسري النفاايت

د الضغوط امرتبط ابلزايدة الساكنية  من هجة، وغياب ثقافة احلفاظ عىل البيئة دل  املواطن اجلزائري من هجة أ خر  ، مفع زايدة المنو الساكين تزد

خصوصا الصلبة واخلطرية مهنا الناجتة  رعىل املوارد لتلبية احلاجيات املزتايدة للساكن وابلتايل تزداد املشالك البيئية تفامقا ، فالنفاايت يف تزايد مس مت

ي للساكن هذه ال خرية اليت هتدد بزوال املوارد الطبيعية، ابل ضافة ا ىل اخلطورة اليت تشلكها عىل الوضع الصح عن معليات التصنيع الغري متحمك فاها،

ئة كام أ ن التلوث بميع أ نواعه هيدد بي  وهتيئة ال قلمي، مليار دولر س نواي حسب وزارة البيئة 3، وكذا اخلسائر الاقتصادية اليت تقدر بأ كرث من 

 اجلزائر حيث تعد وسائل النقل املصدر الرئييس للتلوث خصوصا يف املدن الكرب 0

أ لف هكتار تتصحر س نواي جراء زحف الرمال واجنراف الرتبة،  12هذا وأ صبحت مشلكة التصحر من أ خطر املشالك اليت تواهجها اجلزائر حفوايل 

بري للرمال من اجلنوب ابجتاه زحف ك  والالمبالة فهناكالوضع البييئ يف اجلزائر ميتاز ابلتدهور  س تزناف املس متر للغطاء النبا ي0ضافة ا ىل الاابل  

 ريالزوال، نتيجة لعامل اجلفاف و زحف ال مسنت أ و التعمري و البناء و س ياسة الل تشج ويف طريقالغطاء النبا ي ضعيف  والغالف أ والشامل 

 ةاليت اكنت يف زمن سابق من أ ولوايت و أ بدايت العمل التطوعي )ح  هناية الس بعينات( من مزيات الوضع الايكولويج، كذكل املوارد املائي

 بتسمس يلت و مركب الربايت مبفتاح، مصنعال يةل لالنداثر و الوسط البحري و الشواطئ املتدهورة و التلوث الصناعي املقلق )مصانع ال مسنت 

سة يف الهواء الطلق دون مراعاة ال ساليب العلمية للتخزين ،و يف مقابل لك هذا هناك ضغط دأ مسدال بعنابة 000  اخل ( والنفاايت السامة و املك

 6222يق ادميغرايف شديد و مشالك حرضية تؤثر سلبا عىل ال وضاع حصية مؤملة مفثال عرفت اجلزائر : )حالت التيفويد يف جل مدن اجلزائر أ م البو 

 6228،بسبب اختالط مياه اجملاري ابملياه الصاحلة للرشب ( ، حالت للتسمم الغذايئ جويلية  6228بسكرة  6228خيشةل  6222عني طاية 

 )قضية الكثري اليت ذهب حضيهتا أ زيد عن عرشون خشصا يف لك من سطيف، قس نطينة ، باية ،ابتنة 000اخل (0 

 جند:يئية ومنه من بني املشالك الب  هبا،ن هذه املشالك لن احلديث عهنا لكها يتطلب دراسة اكمةل خاصة و هنا ميكن أ ن نس تعر  البعض م 

تالف الغاابت و التصحر و ا ضعاف التنوع البيولويج و تدهور املوارد املائية من حيث  تعيش اجلزائر أ زمة ايكولوجية حادة تتجىل من خالل ا 

                                                           
  39،ص 200 1اجلزائر،اجلزائر، يف البيئة ومستقبل حالة تقريرحول :والبيئة اإلقليم هتيئة وزارة  -1
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تاكثر النفاايت احلرضية و الصناعية و فساد ال طار املعييش و تدهور  و)املياه القارية و البحرية  الرتبة، لهواء،ا (التلوثالمكية و النوعية و تزايد 

 هذا التدهور يلكف ما ييل: ،التارخيي ال ثري والرتاث 

 2% 0من الرثوة املقاسة ابملنتوج ادلاخيل اخلام تضيع س نواي 

 التنفيس متنامية0 وأ مرا  اجلهازريق املياه مس مترة تدهور حصة املواطنني: ال مرا  املتنقةل عن ط 

  1املدن0 0 يف ومرارة العيشيسبب الزنوح الريفي  والفضاءات السهبيةالتس يري الغري مالمئ لل حوا  املنحدرة من املناطق اجلبلية 

 ييل نظرة خمترصة عن املشالك البيئية:  وفامي

 التلوث البييئ:  -6

ذ تعترب مشلكة ا التلوث،أ ول أ ن نعرف  العامل، جيبري اذلي تعاين منه اجلزائر كبايق دول قبل أ ن نتعر  لهذا املشلك اخلط لتلوث أ حد أ مه املشالك ا 

ذ يعترب تطور الصناعات السبب ال ول يف ظهور مشلك التلوث  خطرية، واجيعاعية واقتصاديةامللحة اليت بدأ ت تأ خذ أ بعاد بيئية   2ا 

أ هنا التغري من خالل حدوث تأ ثريات مبارشة وغري مبارشة من ش ابل نسان،التغريات الغري مرغوبة اليت حتيط  و"يعرف التلوث عىل أ نه مجموعة من

 3والبيولوجية للبيئة مما يؤثر عىل ال نسان ونوعية احلياة"0  الطبيعية، الكمييائيةيف املكوانت 

أ و التلوث  قادمت،تالتلوث الصناعي والتلوث من وسائل النقل اليت تعاين اجلزائر من خمتلف أ نواع التلوث سواء التلوث الهوايئ الناجت عن 

 0الصحياملايئ اذلي سبب هدر مكيات كبرية من املوارد املائية وجعلها غري صاحلة للرشب وهذا راجع لسوء تسري مياه الرصف 

لك القدمية مهنا أ مه  اجلزائر، فباليس بة للس يارات تشالصناعة ووسائل النقل من أ مه املصادر اليت س ببت تلوث الهواء يف : تعربالهوايئأ / التلوث 

بعادها من  ضافة ا ىل احلجم الهائل ابل   الاس تعامل،امللواثت البيئية يف املدن الكرب ، ففي اجلزائر هناك نس بة عالية من الس يارات من املفرو  ا 

 س نواي0أ لف طن  612لكفة والهترب من دفع الرضائب يقدر جحمها بوغري حصية لتقليل الت سلمية،من النفاايت الطبية اليت يمت حرقها بطريقة غري 

غريها من ال وزون " و  الكربون، الغبار، وأ كس يدكام يعاين الغالف اجلوي اجلزائري من مشلك التلوث ابلغازات السامة كغاز " اثين أ كس يد         

 4امللواثت اجلوية 

ث نت املوزعة عىل مجموع ال قلمي مصادر هامة للتلوث ابدلقائق، وكذا بغازات الاحرتاق ، حيوابليس بة للتلوث الصناعي تعترب مصانع ال مس       

أ ن مصانع ال مسنت" لرايس محيدو ،سور الغزلن ،مفتاح ،الشلف ، زهانة ،بين صاف ، سعيدة ،حامة ، بوزاين ،جحر السود ،عني الكبرية عني 

طن من املركبات العضوية  212طن من أ كس يد الكربون، و 6122س يد ال وزون ، وطن من أ ك  2112التوتة وتبسة "، تدفقا س نواي يقدر ب

طن من أ كس يد الكربيت، وبغر  تقليل تدفقات ال مسنت الفج هجزت لك مصانع ال مسنت مبنفضات ل زاةل 62120222املتبخرة غري امليثانية، و

 نة 0الغبار، غري أ هنا يف أ غلب ال حيان معطةل نتيجة مشالك متعلقة ابلصيا

نتاج اجلبس واللكس من أ مه مصادر امللواثت   ازات هذا وتعترب مصانع التكرير مصدر ملوث نتيجة احرتاق غ الهوائية،و تعترب أ يضا وحدات ا 

ذ تسامه يف زايدة الغازات ادلفيئة 0  5احملارق ا 

حريات لرشب اذلي تكون أ غلب مصادره من ال هنار والب: تلوث املاء هو ظاهرة خطرية تؤدي ا ىل اخنفا  مكيات املاء الصاحل ل  ب/ التلوث املايئ

ئية واحلرشية يف اواملياه اجلوفية ، ومعلوم أ ن اليس بة العالية من اخمللفات اليت ترماها املصانع يف املياه تسبب تلوهثا، كام يؤدي ترسب املواد الكميي

ذ خيلق تلوث املاء أ اثر حصية مميتة ىل تلويث املياه اجلوفية، ا     ، البلهارس يانتيجة ال صابة بأ مرا  " اكلكولريا"، الالهتاب الكبدي، املالراي ال ر  ا 

مليون مرت مكعب من املياه امللوثة  112حيث تقوم املؤسسات الصناعية ابس تخدام املاء الرشوب يف معليات التصنيع ، وقد مت تسجيل ما يقارب 

طن، فالتلوث الصناعي وخملفات املصانع تؤثر بطريقة مبارشة عىل  80222زوت فاها  ، وقد بلغت نس بة ال  1221ابملواد الصناعية، وذكل يف س نة 

                                                           
1 -Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement، plan national d’actions pour 
l’environnement et le développement durable (PNAE-DD),Janvier2002 ,p :71. 

 2-صالح حممود احلجار : السحابة الدخانية -املشكلة ، األثر ،احلل - دار الفكر العريب ، مصر ،7000، ص07-00
 7- معوض عبد الثواب: جرائم التلوث من الناحية القانونية والفنية ، اإلسكندرية ،منشأة املعارف 0555،ص00-5.

4 -Ministère de la ménagement du territoire de l’environnement –rapport sur l’état et l’avenir de 
l’environnement.2005.p209.210. 

 9-وزار هتيئة اإلقليم والبيئة: تقرير حول حالة ومستقبل البيئة يف اجلزائر ،7000، ص44.42.
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بة تلوث معتربة الصومام، كام تسجل نس   سيبوس، املنابع املائية اكملياه البحرية ، والسدود "كسد بين هبدال وخبادة وحامم قرقور وواد التافنة،

 10ناعية الص  للميشأ تتأ  ي هذه املشالك بسبب نقص الرقابة ابليس بة ابليس بة للشواطئ مثال شواطئ العامصة وكذا سكيكدة و 

 اليت املســـاحة تمتزي بقةل واليت اجلزائر، يف يعاين الغطاء النبا ي يف اجلزائر من نقص وتدهور مســـ متر فالغاابت  مشـــلك نقص الغطاء النبا ي : -1

 .نس بة  التلية املنطقة مهنا املسـاحة تأ خذ مجموع من  1.4% سـو  لل تشـغ ةاملسـاحة الغابي أ ن ذكل املناطق، عرب املتوازن غري وبتوزيعها تشـغلها

 للجنوب0 2% و العليا، الهضاب ملنطقة36.5% مقابل %61.5

  الغابية املســاحات يف تقليص ســامهت قد اجلزائرية للجغرايف املمزية املناخية ومن بني أ ســ باب نقص الغطاء النبا ي يف اجلزائر جند أ ن الظروف     

 مع هكتار للســاكن 0.07 ا ىل ليصــل املعدل هذا يقل أ ن املقدر ومن للســاكن، هكتار  0.10ليتعد   فاها التوزيع معدل أ صــبح واليت اجلزائر، يف

 0 2010عام  مطلع

 رشيط خصوصا يف أآيل تدهور من وتعاين أ دغال، عن عبارة هكتار مليون 2 مهنا مليون هكتار، 3.7 مساحهتا تتعد  ل اجلزائر يف فالغاابت    

 واملس يةل0 وابتنة وتبسة واملدية تلمسان وولايت القل

عادة معليات يتطلب التصحر، وهذاما من حاميهتا عدم بسبب التدهور من تعاين اليت معوما الرشقية املنطقة التلية ويف  أ ن فورية، برشطتشجري  ا 

دارة واحض الانسجام يكون دارة من التمنوية الربامج بني ا   هجة من وال هداف املعامل وحمددة خطة واحضة عىل وبناء اثنية، هجة من البيئة حامية هجة، وا 

 20الرتقيعية أ و الظرفية واحللول للس ياسات الارجتالية خاضعة أ ن لتكون عىل اثلثة،

ون أ دىن معاجلة، مما احلرضي بد لوسطوترامكها ابازدادت حدة مشلكة البيئة احلرضية ابجلزائر بظهور النفاايت اِبختالف أ نواعها  مشلكة النفاايت: -3

ل مناسب ادلوةل مبوضوع البيئة احلرضية لس امي بعد بروز مفهوم التمنية احلرضية املس تدامة كبدي وِازدادت ِاهيعامات يرتتب عهنا أ رضار متعددة اجلوانب0

صدارهاملعاجلة ا شاكلية التدهور البييئ من خالل ترامك النفاايت الصلبة   61املؤرخ يف  26/62مق القانون ر واملراس مي أ مههاد من القوانني العدي وذكل اب 

زالهتاومراقبهتا املتعلق بتس يري النفاايت  1226ديسمرب  ارمة 0لكن  0 وبذكل أ صبح تس يري النفاايت احلرضية الصلبة حمل اهيعام و معاجلة مهنجية صوا 

ن و  و تغري أ مناط احلياة احلرضية صار لزاما علينا البحث عن حلول اكمةل و جذرية، أ مام التوسع املطرد و الرسيع للمدن و تطور الصناعة يف اجلزائر ا 

مليون طن( يتطلب  2مليون طن س نواًي عىل املس تو  الوطين تُمثل مهنا النفاايت احلرضية الصلبة  841تزايد مكية النفاايت الصلبة احلرضية)يوميا بـ 

عادة النظر يف تقنيات تس يريها يربز جليا يف ، صناعة، الريم املبارش خملتلف أ نواع النفاايت الصادرة من خمتلف ال نشطة احلرضية )ساكن، جتهزيات ا 

 نقل000( يف مواضع مكشوفة داخل اليس يج احلرضي ومن بني أ شاكل النفاايت اخلطرة الناجتة عن معلية التصنيع النفاايت الصناعية  0

 :اكل  ي يه الصناعية ايتالنفا حولوال حصائيات0 فامي ييل بعض املؤرشات 

 الس نة يف طن 26500 من أ كرث :العضوية غري النفاايت

  .الس نة يف طن 9800 منأ كرث  :ليةزن امل النفاايت

  .طن يف الس نة 9500 من أ كرث :النفاايت املتحلةل بيولوجيا

  .طن يف الس نة 1148300 من أ كرث السمية:النفاايت قليةل 

 :ية تعد ال كرث ترضرا هبا الولايت ال تيةأ ما ابليس بة للنفاايت غري العضو 

،عنابة يه  11% ،اجلزائر حوايل 13% ، عنابة    20 %،وهران أ رزيو حوايل 40 %املنطقة الصناعية املوجودة يف الروبية حوايل بومرداس،

اايت دة أ كرث الولايت ترضرا من النفابليس بة للنفاايت قليةل السمية وتعد ولية سكيك  80 %و  70% ال كرث ترضرا من النفاايت العضوية ب

 30ابملائة 40تلاها وهران وأ رزيو  51%املزنلية بنحو

بار البيئة عند دون ال خذ بعني الاعت  أ يضا شهد القطاع الصناعي اجلزائري منو بشقيه العام واخلاص بشلك واسع وكبري يف الس نوات ال خرية،-

 .ئية الناجتة عن هذه ال نشطة الصناعيةسامه يف زايدة ال رضار البي  تصمميها وتنفيذها،

،اكنت املشاريع الصناعية تنجز دون ( 1983 )ففامي يتعلق ابل نشطة الصناعية من الناحية الترشيعية فقبل صدور القانون املتعلق حبامية البيئة، 

 ال رايض الزراعية، الصناعة تبتلع مساحات شاسعة منحيث اكن املقاولون يفضلون املواقع سهةل الهتيئة مما جعل  القيام بدارسة أ ثرها عىل البيئة،

 مثال ذكل هو أ ن تدفقات لك من مركب املنظفات لسور الغزلن لوث سد لكحل، واكنت هذه الوضعية لها أ اثر عىل البيئة والصحة العمومية،

                                                           
 1-Ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement هibid.-p704-702. 

 7009ة اجلزائر ،جامع علوم السياسية والعالقات الدولية،ال الدكتوراه، قسممذكرة لنيل شهادة  ،إسرتاتيجية إدارة محاية البيئة يف اجلزائر :سنوسي خنيش - 2
 .49-44ص

 09ص ، 2003اجلزائر، .،رسالة ماجستري غريمنشورة،كلية االقتصاد وعلوم التسيري،جامعة،التطورالصناعي يف اجلزائروأثره على البيئة :هربي نصرية - 3
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نتاج النفاايت الصناعية اكل مسنت واجل  واملنطقة الصناعية لتيارت لوث سد جندة، النامجة عن  بس والغازات ذات املفعول احلراريزد عىل ذكل ا 

عليه فالتقيمي البييئ و  الطالء، صناعة تذويب وتكرير الرصاص، مصانع التكرير، ولبد من ال شارة ا ىل أ ن التسمامت ال كرث حدواث سبهبا الرصاص،

جياد بدائل ممكن نت أ و العملياتسواء يف املعدات  ةللمرشوعات الصناعية هو أ فضل حل للتقليل من ال اثر النامجة من خالل ا   1.اجيةال 

 الفرع الثالث: الاس هتالك ابجلزائر: مؤرشات وأ رقام 

بات ل شهدت اجلزائر كغريها من ادلول السائرة يف طريق المنو تطورا اس هتالكيا ملحوظا يف نوعية املنتجات الاس هتالكية، وذكل راجع لزتايد متط 

س هتاليك عىل املنتجات واخلدمات املتنوعة عرب ش بكة الانرتنيت ، حيث أ صبح ه منط ا اطالعهاليك نتيجة املس هتكل اجلزائري اذلي شهد وعي اس هت

ارتفعت نس بة و  يواكب التطور واحلداثة ولك ما جاءت بع العوملة من تأ ثريات ، واس تجابة لهذه احلاجات  تناىم السوق الاس هتاليك اجلزائري،

هذه الاحتياجات الاس هتالكية، وفامي ييل جدول يوحض بعض مؤرشات الاس هتالك يف اجلزائر حاولنا من  ، لتلبية %28الواردات بيس بة تقدر ب 

 12620ا ىل غاية جويلية  1263عر  هذا اجلدول القيام بقراءة حتليلية ل بعاد هذه ال رقام بداية من أ كتوبر خالل

 ا حصائيات عن الاس هتالك يف اجلزائر (:14جدول رمق )

 س هتالك يف اجلزائرا حصائيات عن الا

 املؤرش                    

12أ كتوبر الشهر 

63 

ديسمرب 

1263 

سبمترب 

1262 

 جانفي

1262 

 فيفري

1262 

 أ فريل

1262 

 ماي

1262 

 جوان

1262 

 جويلية

1262 

 612088 612022 616083 616032 612022 616022 611013 612032 612021 اجملموع

املواد الغذائية 

 حوليةواملرشوابت الك

626023 621021 683082 628022 621022 621016 621022 681061 682081 

 631021 631083 632022 633022 633012 631036 632021 632012 638026 املالبس وال حذية

 622066 622066 623023 623023 621086 626026 623088 626026 623088 السكن وال عباء

 612012 612011 612012 612012 612022 612022 636082 612031 636023 ال اثث ولوازم املفروشات

 632013 632013 632011 632036 631018 632022 622031 632022 622031 الصحة ونظافة اجلسم

 613016 613016 613013 613022 613022 616011 613011 616011 613011 النقل والتصالت

 631061 611012 611011 611011 611011 612022 632011 611023 632022 هالتعلمي والثقافة والرتفي

 688022 681082 681028 681012 683018 681081 628018 681028 682011 متفرقات غري مرصح هبا

 لال حصائيات0املصدر: ادليوان الوطين 

يهنا أ ن الاس هتالك مجةل من الاس تيتاجات، من ب  كبرية نس تيتج اس هتالكمعدلت  احتلتمن خالل قراءة بس يطة حملتو  اجلدول يف أ مه القطاعات اليت 

، وما يالحظ رمليا 626023  1263يق شهر أ كتوبر بيس بة قدرتوأ مهها جمال املواد الغذائية واملرشوابت الكحولية  خمتلف اجملالت،اجلزائري متنوع يف 

ار، وهذا راجع مجلةل من ال س باب من أ مهها ارتفاع ال سعار وحمدودية دخل ملي 0682 81ا ىل  1262عىل هذه اليس بة  تراجع تدرجيي ليصل يف جويلية 

فا  أ سعار كام أ ن س ياسة التقشف واخن الطبقة املتوسطة اجلزائرية اليت متثل السواد ال عظم0 ل ن ادلخل هو احملدد ال سا ي لعملية الاس هتالك،

هن حسب دراسات أ ن الاجتاه الرا نس يب حيثب أ ثرت عىل توهجات الاس هتالك بشلك من ال س با الاس هتالكية وغريهاأ سعار املواد  البرتول وارتفاع

 الاس هتالك0يف هذا اجملال مييل ا ىل ترش يد اجتاهات 

مليار  688022 ا ىل 1262املبلغ يف شهر جويلية  ووصل 1262أ كتوبر مليار شهر 682011تلت هذه اليس بة متفرقات غري مرصح هبا قدرت ب     

يف املتفرقات غري املرصح هبا وهذا ما يشري ا ىل تناقض ومغو  مفن س ياسة احلمك الراشد اليت تبيهتا اجلزائر  معدل الاس هتالكد حيث نالحظ تزاي

 جند عنرص الشفافية واملاكشفة فكيف ملبلغ خضم جدا يرصح به أ نه متفرقات غري مرصح هبا0

 1262ا ىل س نة 1263مليار واس تقرت هذه اليس بة ومل تنخفض كثريا من س نة  613011مببلغ تلهتا نس بة الاس هتالك يف جمال النقل واملواصالت 

مليار وهذا راجع ل مهية هذا  623088فقد قدر مببلغ  السكن وال عباءجمال  الاقتصادي، أ ماراجع ل ن املواصالت والنقل يه رشاين النظام  وهذا
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 ازدهارامليار حيث شهدت املشاريع العقارية  622066ا ىل ليصل  1262ا ىل شهر جويلية 1263ملحوظ من شهر أ كتوبر ارتفاعالقطاع حيث جسل 

 الاجيعاعي0ملحوظا يف الفرتة ال خرية مكشاريع السكن الرتقوي املدمع ومشاريع سكن واكةل عدل ابل ضافة ملشاريع السكن 

 الطبيعية:الفرع الرابع: توهجات الاس هتالك وأ ثر معدلت الاس هتالك عىل البيئة 

 ات الاس هتالك:أ ول: توهج

وبأ جحام  وترية أ رسعبواملعلومات وال موال ييتقلون حول العامل  والسلع واخلدماتفال شخاص  املتعددة،ال بعاد  العوملة ذاتالعامل اليوم يف خضم معلية 

زداد الاستامثر  6228ولر عام ترليون د 108، خالل العقد املايض وبلغت 12 بأ كرث من السلع واخلدماتفقد ازدادت التجارة العاملية يف  أ كرب، بيامن ا 

 ازداديف الس نة بيامن 102 ال جاميل بيس بةالفرد تبعا لمنو الناجت احمليل  اس هتالك وارتفعدولر  بليون 111من أ ربعة أ ضعاف ليبلغ  املبارش بأ كرثال جنيب 

 يف الس نة 0 602 الساكن بيس بةعدد 

تعز   6228 لبرشية لعامافكام ورد يف تقرير التمنية  بيهنا،التفاوت داخل خمتلف املناطق وفامي  كبري منتكشف عن قدر  الاقتصاديةفالتوهجات    

يف  12يس هتكل أ فقربيامن ل  ادلخل، البدلان املرتفعةيقطنون  العامل اذلينمن ساكن  12 الفردي ا ىل الاس هتالك، من مجموع نفقات 81نس بة

س نة  11، طوال 103بيس بة بلغت حنو  الصناعية،مطردا يف البدلان  ازدايدا اس هتالك الفردهد ، وقد ش 603البدلان املنخفضة ادلخل سو  

 106 اس يا بنحورشق  رسيعا يف ارتفاعا املاضية وجسل

نفاق  أ خر  أ صبح، ومن انحية 102 أ س يا بنحوومبعدل متنايم يف جنوب  س نة   11 لأ قل مما اكن عليه قب ال فريقية املتوسطةلل رسة  الاس هتاليكال 

طرق ابلقدر  املالمئ عىل القلق البالغ بشأ ن التمنية املس تدامة،  وهو موضوع سيت الاس هتالك، ويبعث جعز أ فقر رشاحئ ساكن العامل عن 12بيسة 

ليه تقرير ال مني العام  عن ماكحفة الفقر بصورة أ وىف 0  ا 

التجاري من الطاقة للفرد  كالاس هتالفقد بلغ متوسط  املس تدام، لالس هتالكابليس بة يشلك اس تخدام الطاقة بقدر أ كرب من الفعالية عامال ابلغ ال مهية 

لطاقة ا الاقتصادي منامليدان  والتمنية يفمنطقة التعاون  الساكن يف اس هتالكوظل  ،6222كيلوغراما من املاكئف النفطي يف عام  6121يف العامل 

ذ النامية،يف البدلان  اس هتالك الساكنيفوق كثريا   أ مثال الاس هتالك، أ ي عرشة 6222عام  النفطي للفردكيلوغرام من املاكئف  120بلغ يف املتوسط  ا 

ين الس يارات الس نوي للفرد من بزن  الاس هتالك الشاملية بلغويف أ مرياك  للفرد،كيلوغراما من املاكئف النفطي  112اذلي بلغ حنو  النامية،يف املناطق 

فريقيا جنوب فقط يفلرتا  63و أ س يا،غرب  أ س يا ابس تثناءلرتا للفرد يف 12أ ورواب، ولرتا للفرد يف غرب  212مقارنة ب  6222يف عام  لرتا 6132  ا 

 النايم0يف العامل  كالاس هتاليف  اخنفا يف ظل  البدلان الصناعية املتقدمة الطاقة مناس هتالك  الس نوي يفالمنو  حيث نالحظ ارتفاع الصحراء،

يف بعض املناطق خالل القرن املايض ، ويعز   22املراعي بأ كرث من  واخنفضتية فقد العامل قرابة نصف ال رايض الرطبة وفامي يتعلق ابملوارد الطبيع 

ت  يف العامل من مساحة الغااب واخنفضت ذكل يف املقام ال ول ا ىل توسع الزراعة لسد الطلب  املزتايد عىل ال غذية  وغريها من املنتجات الزراعية،

6602   203ا ىل  6222مرتا مربعا للفرد يف عام كيلو   ضافة ا ىل ذكل تتعر  أ كرث من من  22كيلو مرتا مربعا للفرد يف الوقت الراهن، ا 

ىل الصيد املفرط أ و يمت  ومنتجاهتا ،  يف نطاقاهتا  البيولوجية  القصو  لتلبية الطلب املتنايم عىل الاسامك  اصطيادهاال رصدة السمكية الرئيس ية  ا 

زدايد الطلب عىل ال غذية  ول س اميكام أ   رتفاع  ب صيب  ثلثا ال رايض الزراعية يف العامل بتدهور الرتبة  بفعل تكثيف  املامرسات  الزراعية لتلبية ا  فعل ا 

يكولوجية  يف املياة العذبة   ، من ال نواع 12 رضتقانمنو الطلب عىل اللحوم ومنتجات ال لبان ،ونتيجة للتمنية غري املس تدامة  وتدهور ال نظمة ال 

 العذبة يف العامل 0 املياهاليت تعيش يف 

فراز النفاايت ظل يزداد وقد تبني م س تخدام املواد، بيد أ ن مجموع ا  دراسة   نويف جمال تدفق املواد أ صبحت ال قتصادات الصناعية أ كرث فعالية يف ا 

س هتالك املوارد ا خنفض  عىل اساس الفرد والوحدة  من الناجت احمليل أ ن ا جاميل  6221-6221أ جريت عىل مخسة  بدلان صناعية  خالل الفرتة   ا 

ع يف ابال جاميل  وترتاوح املدخالت الس نوية  من املوارد يف ال قتصادات الصناعية اليت تعاد ا ىل البيئية يف شلك فضالت  بني النصف وثالثة أ ر

س تخدام تكنولوجيات أ قدم عهدا ةأ مناط احل  س مترار ا  ينات ياة ال س هتالكية اليت تركز عىل احلركة والسهوةل وتوافر املنتجات من التحس الس نة، وقد حد ا 

 1اليت حتققت يف فعالية املوارد  وختفيض النفاايت 0

 املطلب الثاين:  أ ثر معدلت الاس هتالك عىل البيئة الطبيعية:

ن الزتايد يف الوعي عىل املس تو  العاملي  برضورة تغيري أ مناط ال س هتالك  احل ىل أ مناط الية والتحول ا ىل أ مناط  الاس هتالك احلالية  والتحول ا  ا 

نتاج العاملي ال جاميل زاد مبا  قرب من س بعة يا س هتالك مس تدامة ، يستند  ا ىل عدة  قائق مرتبطة بزتايد الضغوطات  عىل البيئة وندرة  املوارد ، فال 

رتفع ا ىل 1226يف س نة ترليون دولر  21، حيث  بلغ  6212أ مثال مما اكن عليه  منذ  ، يف حني زاد عدد ساكن الكوكب بأ كرث من الضعف  حيث ا 

س هتالك الطاقة واملواد وطائفة واسعة  من  1226مليار  نسمة ، يف  101 نتاج وا  وقد أ دت هذه ال جتاهات الاساس ية  ا ىل حدوث زايدة رسيعة يف ا 
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نتاج الورق بأ كرث من ثالثة أ مثال مما اكن عليه منذ أ وائل الس تينالعامل  الاس هتالك، فعىل سبيل املثال  زاد الاس هتالكيةالسلع  ات، يف ي للنفط وا 

نتاج ال ملنيوم بأ كرث  من  أ كرث من ثالثني 12مليار  من املواد  تس تخرج يف لك س نة ، ويه  12أ مثال، ما اكن عليه  يف اجملموع  1حني زاد  ا 

ق  الشاسعة  لها مثيل  بسب المنو املفرط يف الاس هتالك بني  امليسورين يف العامل  والفوار 0حيث تتعر  البيئة اليوم لضغوط مل يس بق 1س نة مضت 

س يارة يف وم  222خشص  يف السن القانونية لقيادة الس يارات  أ كرث من  6222حيث يبلغ عدد الس يارات  للك  يف الاس هتالك يف الوقت احلارض،

س يارات يف الهند ، ودل  ال رس ال مريكية  يف "وم أ "  أ كرث من هجازي تلفزيون  62يزال أ قل من س يارة يف أ ورواب الغربية ، ول 122أ  ، وأ كرث من 

املزنيل  للمياه يف البدلان  الاس هتالكأ رس، ويبلغ نصيب الفرد من  62يف املتوسط بيامن أ وغندا وليرباي ل يتجاوز اجلهاز الواحد للك أ رسة من بني 

أ ضعاف المكية اليت يس هتلكها الفرد يف البدلان ذات التمنية البرشية املنخفضة   1ل يف اليوم ، أ ي أ كرث من 211جدا ذات التمنية البرشية املرتفعة  

 ل  يف اليوم 120حيث ل يتجاوز املتوسط 

ذ يس هتكل الساكن يف الكثري من البدلان النامية املزيد من سلع ال فأ مناط الاس هتالك ف يف العامل ، لكن رت أ خذت يف التقارب يف بعض النوايح  ا 

من الناجت  22بلغ يف اململكة املتحدة  ت  الاس هتالك، حفصة  الاس هتالكح  بني البدلان ذات التمنية البرشية  املرتفعة جدا ، تتفاوت أ مناط  

ات لهذه ريبا،  ومن التفسري ، مع  أ ن دليل التمنية البرشية يف س نغافورة  واململكة املتحدة هو نفسه  تق32احمليل ال جاميل  ويف س نغافورة 

وجد ترابط بني ، يف الوقت نفسه ل يالادخارقافية اليت تؤثر عىل أ مناط ثال  و الاجيعاعيةالاختالفات  اختالف ال مناط ادلميغرافية وال عراف 

ا  تس هتدف  املس هتلكني  ال كرث ثراءا  ، فاملنتجات اجلديدة  كثريا م 6228والتمنية البرشية ، كام ورد يف تقرير التمنية البرشية عام  الاس هتالك

عالن امجلعية  العامة  املفرط ، وقد تض الاس هتالكالفقراء يف البدلان النامية ،ميكن أ ن يكون للتثقيف أ مهية ابلغة يف حتقيق  احتياجاتهممةل  من ا 

لبذل هجود يف هذا اجملال لقيت صد  يف أ نشطة  " دعوة1262-1221لل مم املتحدة لعقد ال مم املتحدة  للتعلمي من أ جل التمنية املس تدامة "

 2منظمة ال مم املتحدة  للرتبية  والعمل والثقافة  املوهجة ا ىل تشجيع  أ مناط الاس هتالك املس تدامة 0

نذار يف، جرس قرعـ WWFالطبيعة  العاملي محلاية كام أ ن الصندوق يمت  التقرير حيمل عنوان الكوكب احلي، حيث ،1221تقرير هام س نة  ال 

عداده لك لتقرير أ شار ا ىل أ ن مس تو  ا التجديد،الطبيعية بشلك هيدد قدرة الطبيعة عىل  البرشية للموارد مبس تو  اس هتالكس نتني فامي يتعلق  ا 

 القادمة0ل اابملئة ما تس تطيع الطبيعة جتديده من موارد وهو ما هيدد مس تقبل ال جي الطبيعية يفوق بثالثني ال رضية للموارداس هتالك ساكن الكرة 

ثر البييئ  للساكن يف دراسة مشرتكة مع عدد من املعاهد ادلولية  عىل ما يسميه  " ، يار البييئ أ و ال يكولويج"املع ويعمتد الصندوق يف قياسه لل 

لسعة البيولوجية  ، ،  يشمل نوعني  من املؤرشات ال ول يتعلق  اب 6222وهذا املعيار البييئ  اذلي أ صبح وحدة قياس  دل   الصندوق منذ عام 

نتاج مواد بيولوجية انفعة واستيعاب النفاايت الناجتة عن ال نشطة البرشية يف الوقت الراهن والثاين  ، وتعرف عىل أ هنا قدرة النظام  احليوي عىل ا 

جاميل ما يس  نتاج اذلا ي أ و امل هتيسمى البصمة البيئية  ويه ا  ذلي يودله  س تورد ، وجحم الرضر الكه ساكن دوةل  معينة من املوارد  سواء من ال 

 300اس تخدام هذه املوارد عىل الطبيعة  من نفاايت  واثين أ كس يد الكربون

عية أ ن تقدمه وابلتايل البرشية والعر ، اذلي ميكن للطبي  اس هتالكميكن القول ان هذا املعيار يقارن بني "الطلب" واملمتثل يف  اقتصاديومبعيار 

ملوارد الطبيعية مقارنة البرشي من ا الاس هتالكاسبية جتعل من التمنية املس تدامة عنرصا قابال للقياس عن طريق قياس هذه املؤرشات تعترب أ داة حم

عادة توليد املوارد املس هتلكة بشلك عام يشهد املزيان البييئ العاملي " السعة البيولوجية مطروح"،  ماكنيات كوكب ال ر  عىل ا  كبريا حبيث  ختاللااب 

لب عىل املوارد الطبيعية0 فالبرشية تس هتكل ال ن ما يعادل موارد كوكب ونصف من جحم كوكب ال ر ، حبيث تقدر السعة البيولوجية تضاعف الط

مليار عاملي، وبذكل يالحظ وجود جعز يف املزيان البييئ  6201، بيامن جسلت البصمة البيئية لنفس الس نة 1221مليار هكتار عاملي عام  6302للعامل ب 

عن قدرة الكوكب  32يزيد ب  الاس هتالكمن ا جاميل السعة البيولوجية، وهذا يعين أ ن  32مليار هكتار عاملي، اي ما نسبته  206املي وجحمه الع

 40عىل الزتويد ابملوارد، وبذكل يالحظ وجود جعز يف املزيان البييئ 

نتاجية  ال  اس هتالكهاس توايت وبذكل ميكن القول أ ن البرشية  تواجه حتدايت حقيقية مرتبطة بكون أ ن م  بيولوجية لكوكب ال ر ، تفوق بكثري القدرة ال 

 س هتالكا وأ ن هذا الفارق يزداد تعمقا مع مرور الس نوات ، وليك تمتكن البرشية من تغطية العجز يتوجب علاها القيام مبجهودات كبرية  اكلتقليص من

نتاج الطاقة املتجددة والن الربوتينات  احليوانية من حلوم وأ لبان وأ سامك ، والتخف  ظيفة يض من جحم ا صدارات غاز اثين أ كس يد الكربون ، ومضاعفة جحم ا 

 ذه التحدايت الكبرية 0ملواهجة ه  اس هتالكهااكلطاقة الهوائية والطاقة الشمس ية  لتعويض البرتول والغاز ، مبعىن أ خر عىل البرشية أ ن تغري من منط 
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 ك واملشالك البيئية من املتسبب؟ الفرع ال ول: العالقة بني الاس هتال

ن تناول العالقة بني الاس هتالك واملشالك البيئية يعترب قضية  معقدة ، اليشء اذلي انعكس يف النقاش  عىل املس تو  الس يا ي  بني دول  لشامل  اا 

الكها ملواهجة  املشالك منوها ادلميغرايف وتقليص اس هتاملتقدمة  ودول اجلنوب  النامية  حبيث جند أ ن ادلول املتقدمة  تطالب ادلول النامية ابلتحمك يف 

مكن يف ت البيئية العاملية ، ل هنا تر  أ ن املشلكة يه مشلكة المنو الساكين الكبري  يف هذه ادلول  يف حني أ ن ادلول النامية تر   أ ن املشلكة 

 غري قابل  مقوةل الرئيس ال مرييك "بوش ال ب" منط احلياة ال مرييكالاس هتالك املفرط  للفرد الغريب  وهو ما ترفضه ادلول املتقدمة كام تؤكد ذكل

 1.للتفاو  

ة من للك كواجلدير ابذلكر  أ ن هناك ثالثة عوامل حتدد البصمة  البيئية ل ي دوةل ، عدد املس هتلكني  المكية املتوسطة من املوارد والسلع املس هتل

نتاج النفاايت   اس هتالكفرد ، وكثافة   ارتفاعهئية  ولكن ين ل يدخل  مبارشة يف البصمة البي تج أ ن عدد الساكن  أ و المنو الساكومنه نس تي املوارد وا 

نتاج  س هتالكاأ و موارد والسلع املس هتلكة من للك فرد ، وكثافة  ارتفاعالناجت عن   الاس هتالكيؤثر من خالل زايدة أ و نقصان  اخنفاضهأ و  املوارد وا 

يؤثر من خالل زايدة أ و  هاخنفاضأ و  ارتفاعهاكين ل يدخل  مبارشة يف البصمة البيئية  ولكن أ و المنو الس الساكن  النفاايت  ومنه نس تيتج أ ن عدد

  س هتاليكالاعدد املس هتلكني وابلتايل فا ن وجود عدد كبري من املس هتلكني "الساكن"  ولكن سلوكهم  اخنفا أ و  ارتفاعالناجت عن   الاس هتالكنقصان 

 س هتاليكالاط حياهتم حيرتم البيئة ، فا ن أ اثره  عىل البصمة  البيئية تكون  أ قل ابليس بة  لنفس العدد من الساكن ولكن سلوكهم يكون رش يدا  ومن

وي منغري رش يد وغري مس تدام  ذلكل ميكن القول بأ ن املسؤولية مشرتكة ولكن بدرجات متفاوتة، فادلول املتقدمة الرأ ساملية ومن خالل منطها الت 

نتاج املوسع   املس تفيد عامل أ سا ي لتحقيق ك  والاس هتالكمن الثورة الصناعية  والتطور التكنولويج والعوملة  واذلي معل عىل الربط بني ال 

، كتوجه ثقايف أ ين يعترب أ ن Paul ekinsيرتكز عىل ثقافة الزنعة الاس هتالكية  واليت عرفها   اقتصادياذلي أ د   ا ىل منو  الاقتصاديالتوازن  

واحلصول عىل عدد مزتايد ومتنوع  من السلع واخلدمات  الطموح ال سا ي  والسبيل  اذلي يضمن  الوصول ا ىل الرفاهية   الفردية واملاكنة  كامتال

 2الاجيعاعية  والتقدم الوطين 

ىلوالنتيجة أ ن الاس هتالك بعدما اكن لرضورة اس تخدام اليشء أ مىس الاس هتالك حيدث من أ جل الاس هتالك ذاته ، لي  دللت تتعلق  صبح يشري ا 

نفاق بغري ج و  وبغري حدود ، دابملتعة والرضا  والنجاح واملظاهر ، فالزنعة الاس هتالكية تقود ال فراد ا ىل الاخنراط يف الرتامك املادي  والرفاهية ، وا 

حت مسأ ةل رضورة وارد ال ر  فاملسأ ةل أ صبفادلول النامية أ صبحت تس هتكل بشلك مزتايد وذكل تقليدا لدلول املتقدمة  واس تغالل نصيهبا من م

سزتفت فيه ا  املساواة يف معلية التمنية وليس احلد من المنو يف ادلول النامية حيث أ هنا تر  أ هنا مل تس تغل بعد نصيهبا من املوارد يف الوقت اذلي 

يكولويج ل ال قىص للموارد اذلي أ ىت عىل كفة النظادلول املتقدمة املوارد بأ مناط اس هتالكية بشعة ، لهذا يه تقوم حاليا بس ياسات الاس تغال ام ال 

من راكئز  فبفعل التصنيع عرب تقنيات تقليدية ملوثة ووسائل  نقل أ كرث تلواث، واس تزناف شديد للطاقة  واملوارد الطبيعية الغري متجددة اليت تعترب

ذن هذه ال مناط الاس هتالكية وهذه الفلسفة الاقت ة النظام صادية اخلاطئة املعامل  تقود ا ىل دمار بييئ متسارع هيدد بيياقتصادايت هذه ادلول ، ا 

يكولويج 0  ال 

 املطلب الثالث: البصمة البيئة والتحدايت املرتبطة ابلس هتالك يف اجلزائر: 

 الفرع ال ول: البصمة البيئية يف اجلزائر 

يكولويج  للجزائر يشري ا ىل وجود جعزاملزيان  البييئ:  -أ    Global footprint، فوفقا لتقرير  6221يف املزيان البييئ منذ س نة  مؤرش ال ثر ال 

network  مليون هكتار  عاملي  ويه أ قل من البصمة البيئية  اليت بلغت مس تو   3201، حوايل  1221، بلغت السعة البيولوجية  للجزائر س نة

ن للمزيان البييئ للجزائر جسل جع 1201 ،  فكام نالحظ يف الشلك  1221مليون هكتار عاملي  س نة  12زا قدره مليون هكتار عاملي ، وابلتايل فا 

ننا  نالحظ تزايد مس متر يف مس تو  البصمة البيئية عىل حساب السعة  البيولوجية  وهذا  منذ الس بعينات  من القرن املايض 0  البياين  فا 

 

 

 

 

                                                           
1 -POUR UNE CONSOMATION DURABLE ,RAPPORT ET DOCUMENT N 33,CENTRE D’ANALYSE 
STRATIGIQUE ,RAPPORT DE MISSION PRISEDE ELISABATH LAVILLE ,2011,France,P29 
2  -Ibid, page 30 
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 ( البصمة البيئية والسعة البيولوجية يف اجلزائر:15جدول رمق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 660-62: بوعزيز انرص، بوخدة أ منة، الاس هتالك املس تدام، الفرص الاقتصادية اجلديدة والتحدايت، امللتقى ادلويل صاملصدر

س هتالك للفرد داخل اجلزائر للموارد الطبيعية بطريقة مبارشة أ و غري مبارش يفوق قدرة الطبيعة داخل البدل يف توفري ومعىن ذكل أ ن مس توايت الا 

 للفرد يفبلغ العجز يف املزيان البييئ  ، حبيثCO2وحتديد تكل املوارد وقدرهتا أ يضا عىل استيعاب خملفات العمليات الاس هتالكية من نفاايت وغاز 

 التايل:، كام يوحض اجلدول 1221هكتار عاملي وذكل س نة  2023اجلزائر 

 

 1221( : البصمة البيئية  والسعة البيولوجية للفرد يف اجلزائر لس نة 16جدول رمق )

 املزيان البييئ  البصمة البيئية  السعة البيولوجية  املكون 

 2012- 2011 2021 أ رايض زراعية 

 2016- 2012 2028 الكربون 

 2012+ 2062 2032 املراعي 

 2026- 2021 2026 مساحات صيد ال سامك 

 - 2063 - الغاابت 

 توازن  2021 2021 أ رايض البناء 

 2023- 6011 2023 اجملموع 

 66: بوعزيز كامل : مرجع س بق ذكره ص0املصدر

من مكوانت البصمة 26مة الكربون  واليت متثل من املالحظ من اجلدول أ عاله  أ ن أ مه مكون للبصمة  البيئية  والعجز للبييئ للجزائر، يه بص

يئية  واملزيان ب البيئية  تلاها ال رايض الزراعية، أ ما الفائض الوحيد اذلي تسجهل اجلزائر يف مزياهنا البييئ  هو يف املراعي ، ا ن مؤرشات  البصمة ال 

س تزناف املوارد الطبيعية واملزيد من التلوث  واالبييئ للجزائر تربز  بوضوح  مد  ال ثر اذلي  حتدثه ال مناط الاس هتالكية  ع نبعاث الكربون،  ىل ا 

نتاج املس تدام ، كرضورة وحمتية ا سرتاتيجية يف سبيل حت  قيق وهو ما جيعل من البحث  عن تغيري هذه ال مناط والعمل عىل تشجيع الاس هتالك  وال 

 تمنية  مس تدامة يف اجلزائر 0

الساكين، المنو  خاصة عىلصفة خالل الرتكزي ب البيئة منعىل  اجلزائر وأ اثرها ابلس هتالك يفاملرتبطة  دايتخمترص لتحليل التحوسوف نشري بشلك  

 والنقل 000 الطاقوية واملاءاملوارد  اس هتالك

 الفرع الثاين: التحدايت املرتبطة ابلس هتالك يف اجلزائر: 

  الساكين:المنو -6

 ليتجاوز مليون نسمة، 25.06 ،بلغ عددمه حوايل 1990 ويف هناية عام ماليني نسمة، 10 حوايل 1962 لقد بلغ عدد ساكن اجلزائر يف عام       

 29.965 حوايل 1999 ،ليبلغ يف هناية منتصف عام 1996 عام حسب أ خر ا حصاء قام به ادليوان الوطين لال حصائيات هناية مليون نسمة 28.9

مليون  31.471 ، وليصل ا ىل2001 يف هناية عام مليون نسمة، 30.879 ،ليصل ا ىل 2000 عام مليون ويف هناية 30.416 و مليون نسمة،

 الرتكيب الساكين يف اجلزائر، وأ ول ما يالحظ عىل البيئة الساكنية أ و .م 2004 ،حبسب التقديرات الرمسية لهناية السدا ي ال ول للعام(3 )نسمة

ىل غاية ال حصاء الرمسي لعام 1963 يف الفرتة املمتدة بني عايم ضايف يف الس نة،خشص ا   508.000 واذلي زاد عن هو المنو الساكين امللحوظ،  وا 

 خشص ا ضايف يف الس نة، 180.000 أ ي بزايدة قدرها نسمة، 688.000 ،ويفوق 1996 و 1988 بينعام املمتدة الفرتة يف العدد ليزتايد هذا 1987

 الس نوات السعة البيولوجية ة البيئية البصم

32 62 6216 

11 12 6222 

13 32 1980 

12 22 1990 

11 12 2000 

3201 1201 2005 
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مليون  29.27 يقدر حبوايل 6228ال شارة ا ىل أ ن عدد ساكن اجلزائر عام  وجتدر 3% 2أ ي حوايل جدا، ويه حتقق بذكل معدلت منو عالية

 مليون نسمة 35.6 ومن املمكن أ ن يصل هذا العدد ا ىل حوايل .نسمة،

ذا تعلق خ س يؤدي ا ىل ضغط شديد عىل املوارد الطبيعية للبالد، وهذا ما للساكن،تقديرات املنظمة العاملية  حسب ،2010 يف مطلع عام صوصا ا 

 1واس هتالكها0 أ و سواء بأ نواع الطاقة وكيفيات اس تخداهما، مر مبيادين املياه يف تس يريها وفرهتا،ال  

جاميل ساكن اجلزائر ا ىل 1261مليون نسمة س نة  3202رمق  نسمة0 جسلمليون  31ب حاليا يقدر عدد ساكن اجلزائر      3802ـ ويتوقع أ ن يصل ا 

 12610انفي ج 3201، وحوايل 1262س نة  نسمة بدايةمليون 

ذن هذه الزايدة من أ مه التحدايت اليت تؤثر عىل معدلت الاس هتالك ابجلزائر،  مفزيد من الساكن يعين مزيد من الضغوط عىل البيئة وامل    ارد، و ا 

ن الاس هتالك  والطلب مزيد م وزايدة الطلب عىل املوارد الطبيعية  اكملاء  واملوارد الطاقوية وغريها  من السلع الاس هتالكية، مفزيد من الساكن يعين

واجيعاعية  ةعىل املوارد ال ساس ية اكملاء والنقل والطاقة والغذاء ، ابل ضافة ا ىل الطلب عىل اخلدمات الاجيعاعية ، ما أ د  ا ىل خلق مشالك اقتصادي

ا ي للساكن هيدد البيئة ، كام أ ن التأ ثري ال سوثقافية  كبرية عىل املدن اجلزائرية ، خصوصا ابملناطق الشاملية أ ين ترتكز نس بة كبرية من الساكن 

 خاصة مع  تزايد معدلت التلوث البييئ والنفاايت والغازات امللوثة وانتشار ال مرا  0

 يوحض تطور المنو ادلميغرايف يف اجلزائر (:17جدول رمق )

 1263 1261 1266 1262 1222 1228 1222 6222 الس نة

 الساكن

 38122 32221 31262 31228 31118 32126 32261 11211 لفعدد الساكن يف الس نة ابلآ 

 221 828 228 236 128 113 222 112 المنو الطبيعي ابلآلف

 " 1022 6028 6021 6021 1023 1022 1061 1022معدل المنو الطبيعي "

 اخلصوبة –الولدات 

 213 228 262 888 822 862 182 221 عدد الولدات ابلآلف

 " 32022 62031 13011 12022 12018 12028 11028 11062ام للولدات "املعدل اخل

 1023 3021 1082 1082 1108 1086 1022 2012 معدل اخلصوبة اللكي"طفل امرأ ة "

 السن العام حسبمعدل اخلصوبة 

 6102 6208 6202 6201 201 808 6202 13 س نة 61-62

 2206 2202 8202 8206 2208 2106 8201 628 س نة 12-12

 61601 61102 62102 62102 62203 62106 63206 111 س نة11-12

 62202 61602 62202 61208 61203 61106 63106 113 س نة  32-32

 61101 61206 61302 61302 61102 61602 62101 681 س نة  31-32

 1301 1301 1601 1602 1301 1106 2202 81 س نة  22-22

 208 202 201 203 803 801 6201 62 س نة  21-22

 3602 3601 3601 3602 3608 3602 3102 1201 متوسط العمر عند ال جناب 

 2املصدر: ادليوان الوطين لال حصائيات 

 والاجيعاعية قتصاديةالاوذكل راجع رمبا لتأ ثري العوامل  متوسط،املؤرش ادلميغرايف كام هو موحض يف اجلدول أ عاله يف ارتفاع مس متر لكن مبعدل 

لغذاء واملوارد ل الاس هتالكلكن هناك قوة برشية معتربة تؤثر عىل معدلت  الولدات،اليت حالت دون الزايدة املتسارعة يف معدل  طاةل،والب

 امي ييل:ف والاس هتالككام تؤثر عىل البيئة بشلك عام حيث سوف نتعرف أ كرث عىل حدود العالقة بني الساكن والبيئة  الطبيعية،

                                                           
 .45ص ،مرجع سبق ذكره :سنوسي خنيش- 1
 لبلدايت لألحداثللة املدنية على مستوى مصاحل احلاة للجزائر عرب القيام مبسح شامل احلالة الدميغرافي يقوم مبعرفة"  ONS" الديوان الوطين لإلحصائيات - 2

 أموات وزواجات .... وفيات، مواليد،املدنية من " األربعة اخلاصة ابحلالة
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وه بعد س يا ي  ،دويلمن أ مه التحدايت املرتبطة ابلس هتالك يف اجلزائر حتدي املاء فاملاء هو احلياة وهو مصدر توازن وقو   اس هتالك املاء:-1

س نة 3مليار م  101 للس نة وبلغ3 مليار م 601 ب 6211قدر س نة  ملحوظا حبيثلهذا يشهد الطلب عىل املاء يف اجلزائر تزايدا  الرثوة،يعكس 

 يف اجلهة 3مليار م 63 للس نة ومهنا ،3مليار م 6201 اجلزائر بال جاميل للموارد احلقيقية املائية يف  احلجم ، يقدر1222

ماكنيات البالد  من املياه  القابةل   3مليار م 101الشاملية ، و  يف اجلهة الصحراوية ، وتتوزع هذه املوارد بني املياه اجلوفية أ و السطحية وتقدر ، ا 

رمغ هذه املوارد وال ماكنيات غري أ ن الزايدة  1ابليس بة للمياه اجلوفية "  61ابليس بة للمياه السطحية ، و  12" ، و نس بة 21للتجدد 

،  تعترب حتداي  يؤثر عىل  زايدة الطلب  والاحتياجات  من املوارد املائية  لالس تعاملت املزنلية   والزراعية  101ا ىل  1الساكنية يف اجلزائر  من 

، حيث يقدر الطلب عىل املاء لالس تعاملت املزنلية 1-2، حيث أ ن نس بة زايدة الطلب عىل املياه العذبة يشهد منوا س نواي حبوايل  والصناعية

، كام أ ن هذا 1211/للس نة عام  3م 1222، و1261للس نة يف غضون  3/ م1622للس نة  ومن املتوقع أ ن يصل ا ىل  /3م6222ب  1262س نة 

ج 11القطاع ميثل   .631، والاس تعامل الصناعي11اميل اس تعاملت املياه  يف اجلزائر يف حني أ ن الاس تعاملت الزراعية  متثل من ا 

يقدر  6212 ةهذه الزايدة يف معدلت الطلب  عىل املاء يقابلها حمدودية يف املوارد املائية  يف اجلزائر  حبيث جند أ ن نصيب الفرد من املاء  يف س ن

 113/للس نة للفرد  ومن املتوقع وصوه ا ىل مس تو  3م 316بلغ  1222، ويف س نة 1222/للفرد س نة 3م 121فرد مث بلغ /للس نة  لل3م 6222ب 

ذا اكنت اليس بة ما بني 3م ذا اكنت  أ قل   3/ م6222/ 122/للس نة  للفرد حسب مؤرشات ال مم املتحدة حيث ا  للفرد تعترب احلاةل ندرة مائية  بيامن ا 

س نة من اجلفاف الشديد حيث أ ن حصة  12اجلزائر شهدت أ كرث من تعترب احلاةل فقر مايئ ـ وتبتغي ال شارة هنا ا ىل أ ن   /فرد للس نة3م 122من 

ذا علمنا أ ن البنك ادلويل حيدد عتبة  3م122الفرد اجلزائري من املياه أ قل من   3م6222وعليه فاجلزائر تقع يف خانة ادلول الفقرية من املوارد املائية ا 

عها  يف خانة يف اليس بة املرتفعة يف حسب املياه  واليت تض  انعكسنواي، ذلا فاجلزائر تصنف حتت مس تو  خط ال مان املايئ  وهو ما للفرد س  

املتجددة  املياهمن ا جاميل مصادر   11ال هجاد املايئ حسب معيار  املنظمة العاملية لل رصاد  اجلوية حبيث تبلغ  نس بة السحب للمياه  املتجددة 

 30نواي س  

ن الطاقة:ا س هتالك -3- الطاقة  اس هتالك 1221حبيث بلغ س نة  1222-6282مرات ما بني  2الطاقة يف اجلزائر تضاعف حبوايل  اس هتالكمعدل  ا 

معدل منو س نوي  1222-122ما بني  مسجال 1222مليون طن ماكئف س نة  12ىل ‘مليون طن ماكئف من النفط ووصلت  62الهنائية ال جاميل 

 1031بلغ 

-1222، س نواي للفرتة ما بني 601ساكين ، ومعدل منو 3 اقتصادي س نويوسيناريوهات تطور الطلب عىل الطاقة تتوقع يف ظل معدل منو  

 11مقابل   1232س نة  MTep  26012، مث   1212يف   MTep"1601حاةل السيناريو القوي  ال ولية يف، أ ن يصل الطلب عىل الطاقة 1232

MTep   11021، و  و 1212س نةMTep  يف حاةل السيناريو املنخفض 0 1232س نة 

،  مث الكهرابء 12من الطاقة املس هتلكة  تلاها منتجات الغاز  بيس بة  28املالحظ أ ن اس هتالك الطاقة يف اجلزائر أ ن املنتجات البرتولية  متثل 

الوطين الهنايئ   الاس هتالك، من 33ا س هتالك قطاع املنازل  ميثل  ،  من ا جاميل الطاقة الهنائية  املس هتلكة  كام أ ن61 اس هتالكهاذلي ميثل 

وال ول أ يضا يف ا س هتالك  33،  كام أ نه ميثل أ ول مس هتكل للكهرابء  عىل املس تو  الوطين  بيس بة  1022للطاقة مبعدل منو س نوي بلغ 

و املزتايد  لال س هتالك املزنيل  للطاقة الكهرابئية والغاز  فالمن  1222الوطين  وذكل يف ا حصاءات  الاس هتالكمن  22منتجات الغاز  بيس بة 

يعود لطبيعة   1221كيلوواط س نة  221ا ىل  6222كيلوواط س نة  61101الفردي  للكهرابء اليت قفزت من   الاس هتالكواذلي انعكس يف زايدة 

،  بيامن الكهرابء 1من الاس هتالك املزنيل الهنايئ  واملطبخ   ،12فالغاز هو املصدر الرئييس للتدفئة  للمنازل اجلزائرية  بيس بة   اس تخداماهتا

 120هو املصدر الرئييس  لس تخدامات  الطاقة  والتربيد  وخمتلف التجهزيات املزنلية  بيس بة 

ن المنط  قطاع  لزراعة، ويعكسوا اعةمن الصنلك  والغاز أ مامللكهرابء  أ ول مس هتكللنا بأ ن قطاع املنازل هو  اجلزائر يبنييف  الاس هتاليك للطاقةا 

ملوثة أ هنا  متجددة وزائةل كاممصادر غري  املس هتلكة ويهمن مصادر الطاقة  88وأ ن البرتول والغاز يشالكن  حتدايت كبرية خصوصاالطاقة 

                                                           
 الدويل التنميةتقى امللأعمال  حبثية ضمنبعض الدول العربية، ورقة  حالة جتاربدراسة صر رحال: إدارة الطلب على املياه كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة ان - 1

 .004، ص0سطيف، جامعة 7004أفريل -4-2يف الفضاء األورومتوسطي،  الشراكة واالستثمارخمرب  املتاحة، منشورات االستخدامية للمواردوالكفاءة املستدامة 
7 - FAO, l’irrigation en Afrique en chiffres, Enquête Aqustat, rapport sur l’eau ,2005,p29 

   page 85.23 Ibid,-0  
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 هتااملتجددة ومسامهطاقة مصادر ال لس تغاللاليس بة الضعيفة جدا  صعوبة هو، ومما يزيد ال مر 1031الاس هتالك س نواي ب  ارتفاع منو ويقابلها

نتاج  نتاج وذكل، من جدول 20221تتجاوز  الكهرابء ليف ا   10 1222ح  س نة  ال 

  النفاايت: -2

ن دراسة النفاايت   اكن الاس هتالك وطبيعته، فلكام مكية ال س هتالكال رس من حيث  يربز لنا طبيعة اس هتالك احلجم والنوعحيث  املزنلية منا 

 لنفاايت املزنليةاذلكل جند بأ ن جحم ونوع  جدا،نوعية، العادات" أ مكن التحمك يف مشلك النفاايت يف اجملمتع بيس بة هممة ال  مس تدام" العقالنية،

 ختتلف من منطقة ل خر  ل هنا مرتبطة بوانب سلوكية 

شاكليةتزايد  ابلنفاايت منتواجه اجلزائر حتدي كبري يتعلق  مليون  61-62بني  س نواي ماج تيت عهنا فهيي واخملاطر امجلة الناجتة تس يريها، جحمها وا 

نتاج شهد  طن هذامليون  801 البدلية الطبيةالنفاايت  جسلت 1221س نة  الوصية، ففي تقديرات الوزارة املزنلية حسبالنفاايت  طن من منوا ال 

 3مبعدل منو يتجاوز  1232 غضون س نواي يف مليون طن 62املتوقع أ ن يتجاوز  ، ومن1262مليون طن س نة  61أ ين جتاوزت عتبة  مزتايدا،

 يف اجلزائر0 وبيئية كبرية ااثر اجيعاعية واقتصاديةوهو ما يؤدي حيعا ا ىل  س نواي،

نتاج النفاايت للك فرد  يف ال ماكن احلرضية  تطور من    ل    6282اليوم س نة –للفرد  –كغ -2021فا  ، ليصل  1221اليوم س نة -للفرد -كغ 202ا 

اليوم  -للفرد-كغ6اليوم،  ومن املتوقع أ ن يصل  ا ىل -للفرد -كغ 2081، أ ما املعدل الوطين فقد بلغ  1221يوم  يف املتوسط س نة ال -للفرد-كغ 601ا ىل 

دن"  مليف غضون س نوات قليةل  يف ظل معدلت المنو احلالية  لمكية النفاايت املزنلية  والمنو الساكين ومعدل المتدن "نس بة اذلين يعيشون يف ا

للفرد،  والولايت  -يوم–كغ   602لليوم للك فرد ، أ ملانيا -كغ6،  وابملقارنة ابدلول املتقدمة  جند أ ن املعدل الوطين  يف فرنسا بلغ  11حوايل 

 فرد0-يوم-كغ1املتحدة ال مريكية 

، مث الورق 62البالستيك يأ  ي بعدها  ية،العضوية الغذائ من املواد  22اجلزائرية تتشلك من  لل رس النفاايت املزنليةواجلدير ابذلكر أ ن تركيبة 

 10أ ما امليسوجات وابيق اخمللفات فمتثل نسبهتا  ،3، والزجاج 2، واملعادن بلغت نسبهتا 8والاكرتون بيس بة تقدر ب

 622س بة ا ىل الي  للرفع منتسعى  ال رايف واجلزائريف  12، يف املدن و81ابليس بة مجلع النفاايت وحسب البنك ادلويل بلغت اليس بة 

تزيد  للنفاايت ل عنس بة الاسرتجاوما يزيد يف تأ زم الوضع هو أ ن  والبرشية، املالية واملاديةوهو حتدي يتطلب املزيد من ال ماكنيات  ،1212حبلول 

لقاؤهامهنا  82للمعادن، أ ما  1من التغليف مقابل  21، ابلرمغ من أ ن البالستيك ميثل 1عن  يف مراكز الردم  61املفرغات ويف  فيمت ا 

 2التقين0 

 املطلب الرابع: الفاعلني جمال البيئة والاس هتالك يف اجلزائر 

 لوزارات:اقبل انشاء وزارة البيئة وهتيئة ال قلمي يف اجلزائر فقد أ حلقت الشؤون البيئية مبختلف  ال قلمي:وزارة البيئة وهتيئة  ال ول:الفرع      

 ادلاخلية0وزارة  رة الفالحة والري، وزارة الرتبية0وزا 0والتكنولوجياوزارة البحث  

نشاء وزارة البيئة  1226/26/22الصادر يف  22-26مبوجب املرسوم التنفيذي رمق  ق تتكفل حبامية البيئة وف واملدينة اليت وهتيئة ال قلميمت ا 

 :ويه( مديرايت فرعية 21)ه املديرية مخس تضم هذ الوزارة،ا سرتاتيجية بيئة شامةل0 تتكون املديرية العامة الوحيدة عىل مس تو  

 احلرضية0الس ياسة البيئية  مديرية-6

 الس ياسة البيئية الصناعية  مديرية-1

  واملواقع واملناظر الطبيعية والوسط الطبيعياحملافظة عىل التنوع البيولويج  مديرية-3

 و التوعية و الرتبية البيئية  التصال مديرية-2

 0 ادلراسات و التقومي البييئمديرية التخطيط و  -1

 صالحيات املديرية العامة للبيئة تمكن فامي ييل :

 تقوم ابلوقاية من مجيع أ شاكل التلوث و ال رضار يف الوسط الصناعي و احلرضي0 -

 تقوم ابلوقاية من مجيع أ شاكل التدهور يف الوسط الطبيعي 0 -

 حتافظ  عىل التنوع البيولويج 0 -

 راقبهتا 0تضمن رصد حاةل البيئة و م -

                                                           
 .00،09انصر، بوخدة أمنة: مرجع سبق ذكره، ص ص  بوعزيز  - 1
 .02بوعزيز انصر، بوخدة أمنة: مرجع سبق ذكره، ص  - 2



 الرابع: دراسة ميدانية ل ثر العالمة البيئية عىل السلوك الرشايئ للمس هتكلالفصل 

 
175 

 البيئة0ميدان  والرخص يفتسمل التأ شريات  -

 ميدان البيئة  والتكوين والرتبية والتصال يفتقوم برتقية أ عامل التوعية  -

 البيئة وهتيئة ال قلمي وهيلك وزارةمديرايت  ( يوحض31) شلك بياين رمق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0املصدر: موقع وزارة البيئة الالكرتوين

دارهتا، كام أ ن للوزارة دور أ سا ي يف التوع  ة والتحسس يمن خالل الشلك البياين أ عاله  يتضح مد  أ مهية الوزارة يف جمال تنظمي البيئة وحاميهتا وا 

ظم الوزارة مبادرات نلاكفة رشاحئ اجملمتع ل مهية احملافظة عىل البيئة وحتقيق التمنية املس تدامة ،من خالل ال مناط الاس هتالكية املس تدامة، حيث ت 

ومحالت توعوية حتسيسة للك القطاعات الصناعية املؤسساتية ، وح  عىل مس تو  ال فراد  لتكوين حس مواطن مسوؤل اجيعاعيا يف لك 

 ملس تدام ا ترصفاته بدءا من سلوكياته الاس هتالكية ، لعل املرتكز ال سا ي محلاية البيئية وضامن حقوق ال جيال القادمة يمتثل يف الاس هتالك

 Associations Ecologiqueالبيئة ومنظامت حامية املس هتكل:  الثاين: امجلعياتالفرع 

 أ ول: منظامت اجملمتع املدين وحامية البيئة 

مل عام وتعترب املنظامت غري احلكومية الناشــطة يف يف جمال حامية البيئة، من أ مه العنارص اليت تســهم يف نرشــ الوعي البييئ، مفنذ مؤمتر اســ توكه

ـــــد  م،6221 قـامـت املنظامت غري احلكوميـة بـدور ل غىن عنه يف حتديد اخملاطر وتقيمي ال اثر البيئية، واختاذ ال جراءات ملعاجلهتا، كام قامت برص

منائية0 الاهيعام العام والس يا ي  ابلقضااي البيئية وال 

ت املتحدة(، جاء العامل )شــ ييل، كولومبيا، الهند، مالزياي، تركيا، والولايتقوم عدد من املنظامت غري احلكومية يف خمتلف أ ر  فعىل ســبيل املثال 

راقبة، واملعهد العاملي املعهد العاملي للم بيرشــــ تقارير وطنية عن احلاةل البيئية، حيث أ صــــدرت منظامت غري حكومية دولية عديدة ، مبا فاها تقارير

ل: تعلمي طبيعيـة ،وتقـارير هـامـة عن البيئـة العـاملية، وبعض اجلوانب املتعلقة ابلبيئة والتمنية، مثللموارد، والاحتـاد ادلويل حلفظ الطبيعـة واملوارد ال 

مس تقبلنا  "امجلاهري، والرتبية البيئية، وحتويل املشلكة البيئية من مشلكة علمية ا ىل مشلكة س ياس ية؛ ذلا فقد حثت جلنة "برونتالند " يف تقريرها 

 اف حبقوق املنظامت غري احلكومية، وتوس يع نطاق احلقوق املتعلقة هبا، ومن أ مهها:املشرتك " احلكومات عىل الاعرت 

ماكنية احلصول عىل املعلومات بشأ ن البيئة واملوارد الطبيعية0  -6  حقها يف املعرفة وا 

 ة 0البيئ حقها أ ن تستشار، وأ ن تشرتك يف معلية صنع القرار بشأ ن ال نشطة اليت ميكن أ ن ترتك أ اثرًا عىل   -1

 حقها يف اللجوء ا ىل وسائل ال نصاف والقانون، واحلصول عىل تعويضات عندما تتعر  بيئهتا ا ىل تأ ثريات خطرية3-0

 

 

الوقاية من أشكال 

 التلوث.
تشجيع نشاطات 

 التحسيس 

مديرية س ياسة البيئة 

 احلرضية

 تنفيذ س ياسات ماكحفة التلوث 

 حةية الصاحملافظة عىل ال رث العمراين محلا

  العامة

مديرية س ياسة البيئة 

 الصناعية

مديرية احملافظة عىل التنوع 

البيولويج يف املناطق   يف 

الوسط الطبيعي واملواقع 

0000 

 

ترقية أ نظمة الوقاية من التلوث الصناعي 

  وتطبيقها0

لوقاية من لة محلاية البيئة املشاريع العلمي

 التلوث

 

 
املساعدة يف ل عداد الرسائل القانونية 

 املتعلقة ابلبيئة

 احلفاظ عىل التنوع البيولويج

 

 املديرية العامة

مديرية التخطيط 

لدلراسات وامحلاية 

 البيئية

 

عداد برامج استامثر امليدان البييئ  ا 

 لبييئا الربامج و وال عامل تقدير حاةل البيئة 

مديرية التصال 

والتحسيس والرتبية 

 البيئية

 

 التصال ادلاخيل واخلاريج داخل املؤسسة0

الرتكزي عىل اللقاءات التيس يقية وادلورية 

 لتفعيل امللفات الكرب 0

حلوار والنقاش لتوضيح الرؤ  وتفادي 

 يئةسرتاتيجيات الب الرصاع يف تطبيق ل

التعامل مع خمتلف وسائل ال عالم هبدف 

 السلوكية ال جيابية  تمنية ال مناط

 ومية0احلكتقوية العالقات مه مجيع الهيئات 

0 

 



 الرابع: دراسة ميدانية ل ثر العالمة البيئية عىل السلوك الرشايئ للمس هتكلالفصل 

 
176 

  البيئة:أ شاكل مسامهة منظامت اجملمتع املدين يف حامية  -أ  

ن مسـامهة اجملمتع املدين بشـلك عام و املنظامت غري احلكومية بشلك خاص يف حامية البيئة ون  تاج ا ىل تيس يق اجلهود رش الوعي البييئ حي يف الواقع ا 

ه املنظامت ذبني املنظامت غري احلكوميـة املهمتـة ابلبيئة والتمنية واجلهود احلكومية، وذكل من خالل عقد حلقات للتوعية البيئية، من خالل انتقال ه

 هلم مفهوم البيئة ا عىل مواطن امجلال يف بيئهتم، وتبنيغري احلكوميـة ا ىل املـدارس واجلـامعـات، وقيـاهمم بتنظمي دورات معرفيـة للطالب تعرفهم فاهـ

ـــــغط منظامت اجملمتع املدين وامجلعيات ال هلية البيئية  ـــــط يتيح هلم قدرًا من الاهيعام ابلبيئة واحلفاظ علاها، هذا ا ىل جانب ض ـــــلك مبس ىل عبش

ك احلكومات ل دخال الرتبية البيئية مضن خطة التعلمي يف العامل العريب، فضاًل ع سابه اخلربة والوعي ن ا رشاك املواطن يف املرشوعات البيئية؛ هبدف ا 

ه امجلعيات بالالزمني لهذه املشلكة، مث عقد املؤمترات والندوات اليت ترس الوعي البييئ ، مع حشد وسائل ال عالم اخملتلفة وراء العمل اذلي تقوم 

 1ال هلية البيئية0 

دامة اليت تعترب يف نرش الوعي البييئ سامهت أ يضا يف حتقيق أ مه بعد للتوعية البيئية اذلي يمتثل يف التمنية املس تابل ضافة دلور املنظامت غري احلكومية 

 تمنية اجملمتع   املدين يف حتقيق التمنية املس تدامة كرشيك يف حتقيق دور اجملمتعمحلاية البيئة واحلفاظ علاها لل جيال القادمة  اسرتاتيجيابعدا 

 :تصورات ملشاركة منظامت اجملمتع املدين يف تمنية بيئة اجملمتع مثلوهناك بعض ال 

 نشاء منظامت محلاية البيئة يف املناطق العشوائية  .مساندة اجملمتع اب 

 طرح لك املرشوعات والبدائل املتاحة واختيار ال كرث نفعا للمجمتع. 

 اختيار املتخصصني مث تدريهبم. 

 وضع خطة للعمل البييئ. 

 اخلطة تنفيذ ومعاجلة. 

 جملمتع، وتطرحاأ هنا حتدث مسامهة فعاةل يف اليشاط العلمي والعميل داخل  اجملمتع، حيثذلا بدون هذه املنظامت لن تكون هناك تمنية حقيقية داخل 

ز دور هذه ويرب  شالكت،امل الضوء عىل صعوابت العمل البييئ والاجيعاعي والثقايف لكتشاف احللول املثىل لتكل  حية، وتلقيجتارب واقعية 

تكل املنظامت وجتارهبا  تلعب خربات الرصاعات، أ وحيثاملنظامت اخلاصة يف املناطق اليت يضعف فاها التواجد احلكويم أ و يف حالت مابعد ارهتاء 

 .دورا ممتام للعمل احلكويم

غفال دورها يف الرقابة امجلاهريية ويرتبط ذكل ابلبيئة اليت تعمل هبا  ل ميكنكام        املس تدامة حيثقيق التمنية هذا دامئا يف حت  افيا، ويسهمجغر ا 

 2متتكل اخلربة واملقدرة لتنفيذ تمنية بيئية واجيعاعية واقتصادية مس تدامة

 اثنيا: امجلعيات البيئية يف اجلزائر

هممة صعبة تعجز عن حامها و  ختص امجليع، وطنية البيئة مصلحةأ ن حماربة التلوث وحامية  الرمسية ا ىلتشري الكثري من القوانني اجلزائرية واملواثيق 

ابحلفاظ عىل البيئة اليت يعيش  الالزتامذلكل فا ن لك فرد يقع عىل عاتقه  اجملمتع،املؤسسات الرمسية فقط، حفامية البيئة قضية هتم لك فرد من أ فراد 

ختار املدافعون عهنا صورة امجلعية للتيس يق بني اجلهود،  امجلعيات،اها هذه يف ال نظمة ادلميقراطية اليت تيشط فحيث تعترب واهجة معربة  وقد ا 

 فاها0اليت يعيش  املواطن والبيئةدورا هاما يف حامية  يف جمالهاولعبت لك مهنا 

يكولوجية،حيث شلكت امجلعيات    البييئ دلرش الوعي لعبت دورا كبريا يف ن  البيئة كاممبختلف نشاطاهتا دعامة متينة لدلوةل يف جمال حامية  ال 

ذ جند اهيعاما كبريا للحركة  طار ونلمس ذكل من خالل العدد الهائل من امجلعيات اليت تي  البيئية، امجلعوية ابلشؤونأ فراد اجملمتع املدين، ا  شط يف ا 

يكولوجية يف س نة  املس تو  عىل  بيئية معمتدةمجعية  262مجعية معمتدة، و 31، عىل املس تو  الوطين 1266البيئة حيث بلغ عدد امجلعيات ال 

 3مجعية بيئية ما بني الوطنية واحمللية 122حوايل 1222احمليل، بعد أ ن اكن العدد س نة 

يكولوجية يف بعض ولايت .  : الوطنوفامي ييل عينة من اسامء بعض امجلعيات ال 

                                                           
 ، مقال متاح على املوقع اإللكرتوين ،7000-2-09حممد الياسر اخلواجة : دور منظمات اجملتمع املدين يف نشر الوعي البيئي مت تصفح املوقع بتاريخ  - 1

http://www.medadcenter.com/articles/show.aspx?Id=67 
، مداخلة ضمن الملتقى  دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامةبنيوب لطيفة :  بن طيب هديات خديجة،- 2

-811ص ص  1/8/8558الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد المتاحة ، جامعة فرحات عباس سطيف ، 
818 . 

، 7007-7000،  0ائربشري بكار : اجملتمع املدين واإلعالم البيئي يف اجلزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة اجلز - 3
 . 029ص
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عية العلمية  ية احمليط من التلوث، امجل ولية اجلزائر: "  مجعية أ شعة الشمس، مجعية البيئة والتقدم أ ول ماي، مجعية احملافظة عىل البيئة  وحام

يكولوجية " س تكشاف الطبيعة ، مجعية الفضاء ال خرض، مجعية الزمردة ال   الش بانية ا 

الرمال،مجعية  فولية مترناست: " مجعية هتكن للمحافظة عىل البيئة والرتاث،  مجعية حامية البيئة أ غراق، مجعية تمييدوا ، مجعية التعاون  ملاكحفة زح

عالم للبيئة"أ    صدقاء أ هقار، مجعية تواصل ا 

ية البيئة  وتطوير ولية وهران:" امجلعية الطالبية  محلاية البيئة ، مجعية حامية احمليط البحري،مجعية البيئة  ال كسجيني واحلياة ، مجعية النظافة وحام

 ي"الس ياحة،  مجعية املوجة اخلرضاء والس ياحة البيئية، مجعية حامية احمليط البحر 

البيئة، مجعية  ةولية قس نطينة:" مجعية حامة البيئة ، مجعية البيئة لرتبية ال سامك وحامية الطيور، مجعية النور للبيئة  واحمليط،  مجعية نقاء محلاي 

 0001"ة0اليس مي محلاية البيئة، مجعية احلزام ال خرض محلاية البيئة ، مجعية ال فق للبيئة ، مجعية احلياة للبيئة، مجعية الزهر 

 رابعا: منظامت حامية املس هتكل ابجلزائر 

وعية ت يه ا حد   مؤسسات اجملمتع املدين  اليت تقدم خدماهتا جماان للجمهور ، وتس هتدف مجهور املس هتلكني بتوفري امحلاية الالزمة هلم عن طريق

يع أ نواع الغش اجلهات العامة  واخلاصة ، وحاميته من مج  املس هتكل حبقوقه، وتلقي شكواه والتحقق مهنا دل  اجلهات اخملتصة وتبىن قضاايه دل 

قيق ح والتقليد والاحتيال  واخلداع  والتدليس يف مجيع السلع واخلدمات، واملبالغة يف رفع أ سعارها  ونرش الوعي دل  املس هتكل ، ويه تسعى لت 

 ال هداف التالية :

 : توعية املس هتكل  حبقوقه وتلقي الشاكوي الهدف ال ول

 .املس هتكل وحاميته ورعاية شؤونواخلارجية  اخلاصة والعامة ادلاخلية: تبين قضااي املس هتكل دل  اجلهات ف الثاينالهد

 20الاس هتالك بسبيل ترش يد املس هتكل وتبصريه الاس هتاليك دل الوعي  : نرشالثالثالهدف 

 ات منامجلعياملس هتكل، أ ما تنظمي هذه  العامة محلايةملتعلق ابلقواعد ا 21-82دور مجعيات حامية املس هتكل يف اجلزائر ظهر جليا مبوجب القانون رمق 

شاطها ن  املرشع اجلزائري مبزاوةلاعرتف لها  ابمجلعيات، كام املتعلق 36-22خالل القانون رمق  اجلزائري منفقد نظمه املرشع  والتنظمي،حيث اليشأ ة 

طار ادلفاع عن حقوق  والوطين،املس تويني احمليل  عىل ع وقائيا تربوايفهيي تلعب دورا  ملس هتلكني وتوعيهتم،ايف ا  أ عطاها املرشع القيام  الميا، كاما 

 3اخلاصة  مسؤوليهتا ونفقاهتابلك ادلراسات املتعلقة ابل س هتالك ونرشها عىل 

 ا ييل:ذه ال دوار ممن أ مه ه املس هتلكنيمجعيات حامية املس هتكل عدة أ دوار هامة للتأ ثري يف  : تلعباملس هتكلأ ساليب منظامت حامية 

، واعيا ومسؤول اكبعهل مس هتل ادلفاع اذلا ياملس هتكل من مقومات  اساس يان لمتكني والتثقيف رشطانال عالم  : ميثلال عاليم الوقايئادلور  

ذاعية ومرئية لرتش يدوجتس يدا ذلكل تعد منظامت حامية املس هتكل فقرات  ، وذكل ل ال عالموسائ  ابلترصحيات دلتديل  وتبصريه كاماملس هتكل  ا 

 حصة املس هتكل من لك اخملاطر اليت قد ترض بصحته0 للوقاية وحفظحتقيقا 

حالهتا عىل املصاحل املنافسة ومديرايت  املس هتلكني،املقدمة من  الشاكو من خالل متابعة ومعاجلة  ادلور ادلفاعي:    ومساندة ودمع ة،لتجار اوا 

 به0قد يلحق  الرضر اذلي تعويض عنداحلصول عىل  أ جل قضائية مناذلي يرفع دعاوي  املس هتكل

حدوث خالفات مع التاجر  يف صورة التدخل لفائدة املس هتكل س ية تمتثل يفحبامية املس هتكل برساةل أ سا تضطلع املنظمة اخلاصة حيث الوساطة:

احلس  مقوماهتا مند ، تس متعالقة ثقة ومسؤولية الرتايض ويبىن عىليقوم عىل  ابلوساطة طابعاالتدخل اذلي يعرف  ويأ خذ هذا اخلدمات،ومقديم 

 وشاكوهيم0عرائضهم  املس هتلكني لتلقيذمة  جمانيا عىل املنظمة رمقا ذلكل تضعوتيسريا  ال طراف،خمتلف  الوطين دل 

 من خالل: للجمعيات: تكونالوظيفة الردعية 

جملالت االل وسائل ال عالم اخملتلفة، وتوزيع اليرشات والكتابة يف يث تقوم امجلعيات ابس تغح  :contre publicité: التوعية وادلعاية املضادة

مداد املس هتلكني رش واخلدمات املعروضةواملعلومات عن خصائص السلع  وتزويدمه ابلبياانت والصحف، اب  اده بأ حسن وأ جود يف السوق احمللية، وا 

املوجودة جات أ و اخلدمات للمنت بوسائل ال عالم انتقادات مكتوبةأ و توزيع  املعروضات، أ ما ادلعاية املضادة فهيي قيام مجعيات حامية املس هتكل بيرش

 احمليل0 ابلسوق

                                                           
 025،024،022بشيري بكار : نفس املرجع: ص ص ص   - 1
وليا وعربيا، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل الرابع  احلماية  املستدامة  للمستهلك  وحتدايت العوملة خويلدات صاحل ، زوايد مراد:  منظومة محاية املستهلك د - 2

 9، جامعة تبسة كلية العلوم اإلٌتصادية ، ص  7000-00- 00-00املنعقد 
تهلك  مللتقي الدويل الرابع  احلماية املستدامة للمسبسمة عوملي ، هدى معيوف: مستوى محاية املستهلك يف السوق اجلزائري، مداخلة مقدمة يف فعاليات ا - 3

 07، جامعة تبسة كلية العلوم اإلقتصادية ، ص7000-00-00-00وحتدايت العوملة املنعقد 
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ن رشاء سلعة أ و ع والامتناع املس هتلكني التوقفبعض ال حيان من مجهور  املس هتكل يفتطلب مجعيات حامية  قد املقاطعة:عن الرشاء  الامتناع

 تتخذ شلك التوقف عن الرشاء  املقاطعة اليت ال مر بلفظهذا  ربمعني ويعأ و عدم التعامل مع مرشوع  معينة،خدمة 

تج أ و مقابل  اخلدمة عن دفع مثن املن  الامتناعقد تطلب مجعية حامية املس هتكل  من املس هتلكني ، أ و املنفعيني خلدمة جامعية  عن ادلفع : الامتناع

املدينني "ل حزاب عن ادلفع "، وعادة ما تكون ادليون الواجبة عىل املس تفيدين اليت حصلوا  علاها  من مرشوع معني ، وهو ما يعرب عنه بعبارة " ا

ن م ذات طبيعة بيشاط جتاري أ و صناعي ، ومثال عن ذكل ادليون واملبالغ املتحققة  عىل مصاحل التلفزيوانت أ و املياه 000ا خل  ، ويكون الهدف "،

ار دينه ، ويأ خذ هذا الضغط  شلك الرفض امجلاعي  دلفع املبالغ  املطلوبة  من تأ خري دفع تكل ادليون هو الضغط عىل ادلائن لتخفيض مقد

 10املس هتلكني  ح  يمت تلبية مطالهبم 

 " يوحض مجعيات حامية املس هتكل يف اجلزائر18جدول رمق " 

 الربيد ال لكرتوين  العنوان  امس امجلعية 

 U.n.p.c@conso-algerié.net -املدية-والصناعةغرفة التجارة  ال حتاد الوطين محلاية املس هتكل  مجعية

سعيد محدينن برئ  6رمق 32مسكن البناية 613يح امجلعية اجلزائرية محلاية مس هتليك التأ مني

 مراد رايس، اجلزائر

Apcco-2006@yahoo.fr 

رشاد املس هتكل وبيئته  مجعية حامية  Hariz_zaki@yahoo.fr وهران-يح اكانس تال برئ اجلري وا 

بن سينا ع  للصحة مستشفىاملرصد اجلهوي  ة ترقية وحامية حصة املس هتكل مجعي  ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ نابة ا 

 chabaneseldja@yahoo.fr سكيكدة-631رمق Gيح الزيتون عامرة مجعية ادلفاع عن املس هتكل وحاميته 

 consommateur@ayna.com ال غواط  1361ص ب  مجعية حامية املس هتكل ال مان 

 Asso-prote@yahoo.fr احلي ال داري أ م البوايق مجعية حامية وحتسيس املس هتكل 

 assoul.sebti@yahoo.fr تبسة  61122برئ العاتر  622ص ب  مجعية ادلفاع عن حقوق املس هتكل برئ العاتر

 amawa@gmail.com لية ة،خمرب النظافة للومديرية الصحة والساكن عناب مجعية "النقاوة" ل من املس هتكل والبيئة 

 apoce.alger@gmail.com مكتبة البدلية ل ولد فايت اجلزائر مجعية حامية وتوجيه املس هتكل وبيئته 

 Asso_aappc@yahoo.fr اتمو البليدة  راحب بينشارع قيوسة  كلاملس هت لرتقية وحاميةامجلعية اجلزائرية 

 Kribaa2007@yahoo.org بسكرة  6111يح فرجيية راس القرية ص ب: كل مجعية اليقظة محلاية املس هت

 www.Apckhenchela.org مسكن خيشةل  222يح  امجلعية احمللية محلاية املس هتلكني 

 Awpc24@gmail.com قاملة  62رمق  6 الطاهر عامرةيح قهدور  مجعية حامية املس هتكل "حصة وأ مان"

 asso.conso.30@gmail.com ورقةل  221دار املعلمني ص ب  مجعية حامية وتوجيه املس هتكل 

 Associa conso25000@gmail.com املنطقة الصناعية الرمال بوصوف قس نطينة  عن املس هتكل  حامية وادلفاعمجعية 

 0000000000000000000000000000000 يح ال براج سطيف  مجعية حامية املس هتكل 

 .131،136ص   ،1261املس هتكل اجلزائري، ماي، وزارة التجارة، دليل  املصدر:

 

 خامسا: الهيئات املتدخةل محلاية املس هتكل يف جمال اجلودة يف اجلزائر: "التقييس"

نتاج والتوزيع لبعض املؤسسات من ارهتاج أ د  ا ىل حتقيق  مرشوعة للوصولأ ساليب غري  اتساع رقعة املبادلت الاقتصادية والتغيري يف طرق ال 

نشاطه الاس هتاليك يف ظروف مضطربة ومشحونة بلك أ شاكل التجاوزات  ال خري ميارسمما جعل هذا  املس هتكل،مراعاة حقوق  دون رحبأ كرب 

 الهيئات الرمسية اليت تعمل حامية حقوق ومصاحل املس هتكل وادلفاع عهنا ومن هذه الهيئات جند: حفز وجوداذلي  اليشءالتجارية، 

 

 

                                                           
 الرابع الحمايةمداخلة مقدمة في فعاليات الملتقي الدولي براك خضراء، محمودي رشيدة: الحماية المستدامة للمستهلك في تونس -- 1

  51،57، جامعة تبسة كلية العلوم اإلقتصادية ، ص ص 2157-55-57-51العولمة المنعقد  للمستهلك وتحدياتة المستدام
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 ""أ جلرياك الهيئة اجلزائرية لالعيعاد -6

عىل اخلصوص  لصفة تلكفا مطابقة وهبذهتمكن املهمة الرئيس ية لهذه الهيئات يف اعيعاد لك هيئة قمي  صناعي وجتاريطابع  معومية ذاتيه مؤسسة 

 مبا يأ  ي:

 تقيمي املطابقة0 ابعيعاد هيئات وال جراءات املتعلقةوضع القواعد  -

 املالمئة0يمي املطابقة طبقا للمواصفات الوطنية وادلولية حفص الطلبات وتسلمي مقررات الاعيعاد لهيئات تق  -

 املطابقة0وحسب مقررات الاعيعاد لهيئات تقيمي  بتجديد وتعليقالقيام  -

عداد برامج دورية تتعلق بتقيمي املطابقة للمنتجات0 -  ا 

برام لك  - برام  الهيئات ال فقية املامثةل واملسامهة يفنشاطها مع  العالقة بربامج التفاقيات ذاتا  ىل ا  املتبادل  الاعرتاف فاقيات،اتاجلهود املؤدية ا 

 واجلهوية املامثةل0 الهيئات ادلوليةاجلزائر دل   ومتثيل

 وتوزيعها0مبوضوعها  املتخصصة املتعلقة اجملالت واليرشايتنرش  -

 املعهد اجلزائري للتقييس: "ليوانر" -1

لصغرية احتت وزارة الصناعة واملؤسسات  املايل وموجود دنية والاس تقاللاملتمتتع ابلشخصية  صناعي وجتاريهو مؤسسة معومية ذات طابع 

 ملكف مبا ييل: الاستامثر وهو واملتوسطة وترقية

 اجلزائرية0ونرش املعايري  حتضري ا شهار -

نشاؤها لهذااليت سيمت  القامئة وتكلابرشهتا الهيالك  التقييس اليتأ عامل  والتيس يق مجليعاملركزية  -  الغر 0 ا 

طار الترشيع املعمول  اس تخداماهتا التجارية ومراقبةالعالمات  داعيعا -  به0يف ا 

 يذها0تنف  املعايري وضامن الالزمة ل نشاء الاختيارات وضع مرافقوكذكل  أ و اخلارج،اجلزائر  والتجارب يف ال عامل والبحوثترقية  -

 0جمالت التقييسالتكوين والتحسيس يف  -

قلميية املنظامت ادلولية  ا ىل أ ن املعهد يشارك يف اشغال فاها ابل ضافةتكون اجلزائر طرفا  التقييس اليتين مياد ادلولية يف التفاقياتتطبيق   - وال 

 الاقتضاء0اجلزائر عند  للتقييس وميثل

 اجمللس الوطين محلاية املس هتكل:   -3

بداء رأ يه املس هتلكني ملكفيعترب اجمللس هجاز استشاري يف جمال حامية  امية ح وترقية س ياسةشأ هنا أ ن تسامه يف تطوير  من تدابريواقرتاح  اب 

 متثل فامي ييل:ت  املس هتلكني حيثوأ من  عالقة حباميةلك الانشطة اليت لها  املس هتلكني يفاجمللس الوطين محلاية  املس هتكل ويسامه

امية للمصاحل ح السوق وهذا ضة يفاملعروواخلدمات  تسبهبا املنتجاتيتخذ لك ال جراءت املمكن أ ن تساعد عىل جتنب ال خطار اليت قد  -

 واملعنوية للمس هتكل0املادية 

 الغش0 اجلودة ومقع س نوية ملراقبةيقرتح برامج  -

عالمية  -  حامية املس هتكل حتسيس ية بغيةيقوم بأ نشطة ا 

 1هماهما0 املس هتكل يفمجعيات حامية  اخلاصة مبساعدةتنفيذ الربامج  -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ادلويل الرابع امحلاية  قىدة، امللتبوغديري: الرقابة عىل اجلودة  ك حد أ ليات ضامن  امحلاية املس تدامة للمس هتكل، عينة من هيئات حامية املس هتكل اجلزائرية يف جمال اجلو  امال حفناوي ، حكمية- 1

 120-62-68جامعة تبسة لكية العلوم ال قتصادية، ص ص  1262-66-63-61املس تدامة  للمس هتكل وحتدايت العوملة  بني الواقع واملأ مول املنعقد 
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 بولية سطيف  والاس هتالكبيئية الفاعليني يف جمال ال املبحث الثاين: 

 سطيف كمنوذج توحضي لدلراسة: البيئة بوليةالفاعلني يف جمال  املطلب ال ول:

 الفرع ال ول: مديرية البيئة بولية سطيف 

قلمي ،تعترب مديرية البيئة لولية سطيف هيئة قطاعية  اتبعة لوزارة البيئة   أ هنـا تقـوم  ابل رشاف وتشـلك عنرصـا  هامـا  للوليـة حيـث  وهتيئة ال 

حتت امس مفتش ية البيئة لولية سـطيف   6221ومتابعة املشاريع  واملشالك البيئية اخلاصة بولية سطيف، بلك دوائرها وبدلايهتا ،تأ سست  عام 

  1223، ويف سـ نة  حيـث اقترصـت وظائفهـا يف هـذه املـرحةل  عـىل التفتـيش فقـط ، أ ي مراقبـة البيئـة  فـامي خيـص اخملالفـات يف الترشـيع البيـيئ

أ صبحت مديرية للبيئة أ ضيفت لها مكفتش ية وظيفة التنفيذ ،حيث أ صبحت مديرية مس تقةل ابلبيئة بوليـة سـطيف  هتـدف ل نشـاء بـرامج تمنويـة  

شأ ة ابلرمغ من حصولها عىل مقـر محلاية البيئة ، وحتقيق التمنية احمللية املس تدامة من خالل التس يري البييئ ، ل تزال مديرية البيئة فتية كوهنا فتية الي 

ل أ هنا تفتقد للموارد البرشية اخملتصة بشلك كبري حيث يتكون طامقها البرشي من   موظف0 12مركزي جديد ا 

 التنظميي ملديرية البيئة سطيف (: الهيلك31شلك بياين رمق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املس تخدمني0مبصلحة  62022 الساعة عىل 1261-3-13املصدر: مديرية البيئة سطيف مقابةل بتارخي 

 وظائف مديرية البيئة كفاعل يف البيئة وال س هتالك:

طار حتقيق التمنية احمللية املس تدامة بولية سطيف تقوم مديرية البيئة كفاعل حميل يف هذا ال طار ابلوظائف التالية:   يف ا 

  ـيعات البيئيــة وعــدم البيــيئ و  والتفتــيشالتســ يري البيــيئ بوليــة ســطيف مــن حيــث الرقابــة  نخمالفهتــا مــمراقبــة مــد  تطبيــق الترشـ

 اخلطرية0أ و  املصنفة امللوثة مراقبة امليشأ تخالل 

  0امللوث ادلافع البييئ ومبدأ  فر  الرسوم البيئية عىل املؤسسات الصناعية املصنفة وتطبيق القانون 

 0لرسلكةتشجيع املشاريع البيئية التمنوية مكؤسسات تس يري النفاايت ومؤسسات ا  

 المدير

مصلحة ال دارة 

 والوسائل

مصلحة احملافظة عىل 

 التنوع البيولويج

مصلحة البيئة اخلرضية 

 والصناعية

مصلحة التنظمي والرتاخيص 

  البيئية والتحسيس

البيئية وال عالم والرتبية  

 مكتب املس تخدمني

مكتب الرمس عىل 

فةامليشأ ت املصن  

 مكتب املزيانية

 والوسائل

 مكتب مزيانية التس يري

التجهزيمكتب مزيانية   

مكتب حماية 

 الحيوان والنبات

مكتب احملافظة عىل 

 ال نظمة البيئية

مكتب ترقية نشاطات مجع النفاايت 

 شاهبها واجلامدةاملزنلية وما 

 واسرتجاعها

املصنفة مكتب امليشأ ة 

التكنولوجية  وال خطار

  ت اخلاصةوالنفااي

مكتب التنظمي 

 واملنازعات

 مكتب الرتاخيص

التحسيس مكتب 

 يةوالرتبية البيئ  وال عالم
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  ـها عــرب دمع مــنظامت اجملمتــع املــدين الناشــطة يف البيئــة مكراقبــة معــل امجلعيــات الناشــطة يف تشــجيع الثقافــة البيئيــة واملســامهة يف نرشـ

 البيئة0جمال حامية 

  ســـ ية وال ايم تعزيـــز التوعيـــة البيئيـــة بـــني املـــواطنني يف املناســـ بات البيئيـــة ورفـــع الـــوعي البيـــيئ مـــن خـــالل احملـــارضات وال ايم التحسي

 احمللية0وسائل ال عالم احمللية اكل ذاعة  اس تخداموعرب  املفتوحة،

  1221مــاي  62يف  املشــرتك املــؤرخالــوزاري  تنفيــذ القــرار املــدارس عــربتعزيــز مبــادرات الرتبيــة البيئيــة واملســامهة يف تطبيقهــا يف، 

طات وليـــة ســـطيف وتزويـــدمه ابلتجهـــزيات املناســـ بة اندي أ خرضـــ عـــىل مســـ تو  اثنـــوايت ومتوســـ 12ففـــي الســـ نة احلاليـــة مت تنصـــيب 

للعمـــل لرفـــع احلـــس البيـــيئ عـــرب تربيـــة بيئيـــة شـــامةل بعيـــدة التـــأ ثري يف الســـلوك اذلي يشـــمل لك مـــا ميـــس البيئـــة خاصـــة جمـــال ترشـــ يد 

 تنعدم0الاس هتالك وثقافة الاس هتالك البييئ اليت تاكد 

 جناز دراسات التأ ثري القيام ابدلراسات البيئية ومراقبة معل وتقارير املاك  تب البيئية املعمتدة يف ا 

  احملافظة عىل التنوع البيولويج والرثوة النباتية واحليوانية وعىل ال نظمة البيئية بشلك عام 

  تســ يري مراكــز الـــردم التقــين ووضـــع ا حصــائيات دوريــة عـــن مــؤرشات النفـــاايت وأ نواعهــا ومكياهتــا وذكل ابلتيســـ يق مــع مؤسســـة

يكوسات اليت سوف  نتطرق لها يف العنرص التايل  ا 

يكوساتمؤسسة تس يري مراكز الردم  الثاين:الغرع   بولية سطيف كفاعل حميل يف حامية البيئية   التقين ا 

ــة   ــة ســطيف ، وتعتــرب حلق ــة عــىل مســ تو  ولي ــويج للبيئ يكول ــوم ابلتســ يري ال  ــردم التقــين تق ــة لتســ يري مراكــز ال ــة الولئي املؤسســة العمومي

، 1266أ فريــل  16يف العمــل يف  انطلقــتلولئيــة   مضــن حلقــات  خمطــط الــربانمج الــوطين للتســ يري املــدمج للنفــاايت ، مــن احللقــات ا

ــن  ــال مت معاجلــة  م ــىل ســبيل املث ــة" ع ــني أ زال، بوقاع ــة، ع ــين "بســطيف، حــامم الســخنة، ادلمامغ ــردم التق ــز ال ــوم بتســ يري مراك ا ىل  322تق

وريســـ يا، أ ولد صـــابر، بـــين فـــودة ، قجـــال، يبلـــغ عـــدد املـــوارد أ  "ســـطيف، عـــني أ رانت،  الـــبدلايت  مـــا بـــنيطـــن مـــن النفـــاايت " 312

ــية للمؤسســـة   ـــمك " 622البرشـ ـــوان حت ـــذ ، وأ ع ـــوان تنفي ـــاةل متوســـطة  وأ ع ـــني بط ـــا ب ـــل  م ـــنيعام ـــ يري   همندس ـــوم املؤسســـة بتس "، تق

 ول مرة عىل مس تو  ولية سطيف ل   الانتقايئالنفاايت  املزنلية ، الهامدة ، وقد قامت املؤسسة مببادرة الفرز 

 أ هداف املؤسسة: 

نتاج  -  الناجتة عهنا  النفاايت وال رضارختفيض نس بة النفاايت عرب ولية سطيف من خالل تس يري مراكز الردم التقين، وتقليص ا 

 للنفاايت0تنظمي الفرز امجلع النقل واملعاجلة  -

 البيئة0تشجيع مبادرات النظافة وحامية  -

 للنفاايت حباوايت منظمة متواجدة عىل مس تو  أ حياء مدينة سطيف الانتقايئعىل الفرز تشجيع املواطنني  -

 التوعية البيئية للمواطن عرب فضاءات ال عالم احمليل "ال ذاعة"0 -

 التفكري مس تقبال لتطوير العمل يف جمال البيئة ليشمل الرسلكة وتمثني النفاايت0 -

 حمليل0احتقيق رؤية التمنية املس تدامة عىل املس تو   -

 10تنفيذ الربانمج الوطين لتس يري النفاايت -

ــين  - ــردم التق ــز ال ــة:مرك ــو للمؤسس ــوم  ه ــنفة تق ــأ ة مص ــ تقبالميش ــاايت  ابس ــة،النف ــمى  املزنلي ــر تس ــا يف حف ــل ردهم ــن أ ج ــاهبها م ــا ش وم

 مطمر الردم التقين وذكل بعد معاجلهتا 

 للتعرف قبول ووزن النفاايت املس تقبةل0 والتحمك: مركز املراقبة -

 املزنلية0حتتوي عىل مطمر الردم التقين وكذا حمطة معاجلة السوائل الناجتة عن النفاايت  :النفاايتنطقة معاجلة م  -

 0شاهبها التقين ومايف الردم  الرئييس يمتثلاليشاط  أ نشطة املؤسسة:

 اليشاطات الثانوية املتعلقة بيشاط املؤسسة:   -

 "0الانتقايئمعلية الفرز الانتقايئ "امجلع  -

 الكرتون والورق0 البالستيكية،لية مجع ال كياس البالستيكية القارورات مع   -

 0وما شاهبها رفع النفاايت املزنلية املؤسسة بعمليةختطط  -

                                                           
يكوست سام ي ، بتارخي  - 1  0 صباحا 62عىل الساعة  1262-61-8مقابةل مع الس يد مدير مؤسسة ا 
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 من طرف املؤسسة:  املس تقةل واملسريةاملرافق  -

 0شاهبها املزنلية ومامركز الردم التقين ما بني البدلايت سطيف للنفاايت  -

 0شاهبها املزنلية وماللنفاايت  السخنة للنفاايت،ني البدلايت حامم مركز الردم التقين ما ب -

  0املفرغة العمومية القةل الزرقاء  -

 0الهامدة ادلمامغةمركز تس يري النفاايت  -

 0النفاايت الهامدة املفرغة البدلية القدمية لتس يري  -

 المكية العامة للنفاايت املزنلية والسائةل:

 326261وصلت مكية النفاايت ا ىل 1262-1-36ا ىل 1266-2-16منذ اترخي تشغيل املؤسسة 

 النفاايت:مبادرات املؤسسة لتخفيض مكية الاس هتالك وتنظمي سلوك ريم 

نتقـايئ  يف   1266يف مارس   الانتقايئقامت املؤسسة مببادرة  الفرز   أ حيـاء  تقـع مضـن احلـي السـكين  3، حيث عرضت اخلطوات ال وىل  للفرز ال 

 61يح دراس عبد الكـرمي، يح ماشـ تة رشيـف، وأ عطـى السـ يد وايل وليـة سـطيف  تعمـمي هـذه املبـادرة بتـارخي  داين الطاهر،الهضاب، " يح م

، من عدد البدلايت  بولية سطيف، تطبق هذه املبادرة، " حامم السخنة، 12بدلية  بيس بة  61، حاليا تغطي املؤسسة هبذه املبادرة 1262سبمترب

ابل ضافة ليشـاطات  ولد صابر، ادلهامشة، بين فودة، البالعة، قجال، عني أ زال ، برئ العرش، اتشودة، حامم قرقور، عني وملانعني أ رانت، العلمة، أ  

 عية والتحسيس البييئ للمواطنني 0التو 

 (: يوحض مكية النفاايت وأ نواعها بولية سطيف19جدول رمق)

 املصدر: مديرية البيئية لولية سطيف

يــة مــن نفــاايت وليــة ســطيف يه عبــارة عــن نفــاايت عضــوية حيــث أ ن هــذا الــرمق نالحــظ مــن خــالل قــراءة معطيــات اجلــدول أ ن أ كــرب مك 

ــذه  ــت ه ــري، تل ــة بشــلك كب ــواد العضــوية الاســ هتالكية الغذائي ــة يشــمل اســ هتالك امل ــة نســ بةيشــري ا ىل أ ن ساســ هتالك الســاكن ابلولي  المكي

ـوابت الغازيــة وغريهــا، ت ذن مكيــة نفــاايت البالســتيك النــاجت عــن اســ هتالك املــاء املرشـ لهتــا مكيــة الــورق واملعــادن، واليســ يج والزجــاج، ا 

 احمليل0نالحظ أ ن هذه النفاايت متثل ثروة ميكن استامثرها ورسلكهتا لتحقيق التمنية املس تدامة عىل املس تو  

 البيئة:اثلثا: ماكتب ادلراسات البيئية عىل مس تو  ولية سطيف كفاعل يف حامية   

 1263-1221ات البيئية املعمتدة بولية سطيف ( يوحض: ماكتب ادلراس20جدول رمق )

 جمال التدخل عدد ماكتب ادلراسات املعمتدة رمق اللجنة

 البيئة والهتيئة الهتيئة البيئة

C. n°16 87 58 14 15 

C. n°17 30 20 09 01 

C. n°18 64 28 04 31 

C. n°19 99 68 17 14 

C. n°20 76 46 12 18 

C. n°21 661 21 63 12 

C. n°22 622 22 8 21 

C. n°23 11 12 1 62 

 181 436 83 162 

 610 التجديد:طلبات  ،22 :1263عدد الطلبات اجلديدة لس نة 

 ولية سطيف 

 بدلية 12

% مكوانت نفاايت ولية سطيف   

 أ خر  Métaux زجاج نفاايت عضوية اليس يج الورق لبالستيكا

 126,47 155,32 118,82 4210,98 134,39 492 758,67 اجملموع

 مفرغة  22يف أ كرث من  النفاايت العامةطن مكية  1221011 اجملموع اللكي
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أ مـا ماكتـب  مكتـب، 231منفصـل نالحظ من اجلدول أ عاله ارتفاع عدد ماكتب ادلراسات البيئية املتخصصـة بشـلك كبـري حيـث تشـلك بشـلك 

وعادة ما تكـون هـذه  البيئية،، وهو ما يوحض أ مهية البيئية بشلك عام من خالل وجود ماكتب لدلراسات 611لت ادلراسات للبيئة والهتيئة فقد لم

جراءاملاكتب حتت رقابة مديرية البيئة اليت تفر  عىل اجلانب املؤسسا ي الالزتام مبعايري بيئية  املراجعة والرقابة البيئية ادلوريـة ودراسـات  معينة، وا 

 وملوثة0يئة بشلك دوري خصوصا ابليس بة للمؤسسات الصناعية املصنفة اليت متارس أ نشطة صناعية خطرية التأ ثري عىل الب 

 

 رع الثالث: امجلعيات البيئية الناشطة بولية سطيففال

 عرفت ولية سطيف يف الفرتة ال خرية اهيعام ابلبيئة حيث ظهرت مجعيات بيئية انشطة موحضة يف اجلدول التايل:

 يوحض قامئة امجلعيات البيئية املعمتدة بولية سطيف: ":21" جدول رمق

 نوع امجلعية اترخي الاعيعاد امس امجلعية

 ولئية 1263-3-62 مجعية البيئة واملواطن لولية سطيف

 حملية 1228-2-12 مجعية احلياة لبدلية سطيف 

 حملية 1266-1-1 للبيئة واحليوان سطيفمجعية الرحيان 

 حملية 1262-1-16 ادي ال خرض ملركز التكوين املهين "ذكور" العلمة مجعية الوئام للن

 حملية 1222-2-62 التكوين املهين بوعنداس  ال خرض ملركزمجعية بوعنداس "مجعية النادي 

 حملية 1266-66-2 مجعية البيئة لقرية تكراكرت بوعنداس 

 حملية 1222-1-62 مجعية حامم السخنة 

 حملية 1228-2-62 الالبيئة قجمجعية حامية 

 حملية 1228-2-16 مجعية النبع الصايف محلاية البيئة برئ العرش

 حملية 1262-66-62 مجعية منتد  الوروود ملركز التكوين املهين والمتهني برئ العرش

 حملية 1222-1-61 مجعية ترقية البيئة معوشة

 حملية 1262-2-12 التكوين املهين والمتهني اببور ال خرض ملركزمجعية النادي 

 حملية 1266-1-1 مجعية البيئة وحامية الرتاث اببور " خضار النوادي"

 حملية 1222-61-61 التكوين املهين  ال خرض ملركزمجعية الوئام للنادي 

 حملية 1221-1-12 واحمليط، حربيل البيئة والرتيقمجعية أ صدقاء 

 ةحملي 1222-62-12 أ وتوبو حربيل  ال مل لقريةمجعية 

 حملية 1262-1-61 مجعية حامية البيئة واحملافظة عىل الطبيعة 

 حملية 1222-61-61 مجعية النادي ال خرض ملركز التكوين املهين بيضاء برج

 حملية 1266-1-62 مجعية حامية ال اثر بيضاء برج

 مديرية البيئة بولية سطيف0

 وسائل ال عالم احمللية "ال ذاعة"   خامسا:

 ذاعي احمليل والتوعية البيئية والاس هتالكيةال عالم ال  

ذاعة سطيف اجلهوية يف  ذاعة الهضاب لتكون بذكل من أ وائل ال ذاعات اجلهوية يف 6221أ كتوبر  62تأ سست ا  حيـث بـدأ ت  اجلزائر،، حتت ا مس ا 

داريـني، حصفيـني، تقنيـني، ميشـطنيموظف من  22توظف قرابة  مبجموعة صغرية من الصحفيني والتقنيني، ال ذاعـة خطـوة كبـرية بفضـل  خطـت وا 

بايـة، جيجـل، املسـ يةل، مـيةل، ابتنـة، البـويرة، طامقها ال عاليم الساهر عىل تقدمي مضامني متنوعـة، يف مسـ تو  تطلعـات مسـ متعاها يغطـي بهثـا "

 ساعة0  12ساعات يوميا ا ىل 2وأ م البوايق " كام قفز توقيت بهثا من  قس نطينة

 أ بعادهـا،من برامج ال ذاعة ذات طابع تمنوي هتدف ا ىل حتقيق التمنية الشـامةل املسـ تدامة بـلك %21حيث أ ن  تمنية،ال هتدف برامج ال ذاعة لتحقيق 

أ يضـا بـرانمج املنتـد  يتنـاول حتلـيالت حـول التمنيـة  يوجد برانمج من أ عامق الهضاب برانمج حول واقع التمنية بولية سطيف، الس ياق،ويف هذا 

 أ يضا برانمج قضية وحتليل0

نتاهجام هام: اجلهوية:الش بكة الرباجمية ل ذاعة سطيف  (6 نتاج حصص وبرامج خمتلفة، حيث يوجد نوعني يمت ا  نتاج ابل رشاف عىل ا   يقوم قسم ال 

 الرتبوية والبيئية 000اخل0 الاجيعاعية، الثقافية،وتشمل موضوعات متخصصة يف مجيع اجملالت  الربامج: -
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خبارية  :ال خبار -  تشمل مجةل من ال نواع الصحفية ال ذاعية0يه عبارة عن نرشات ا 

نتـاج بعـض الومضـات التحسيسـ ية ابل ضـافة طبعـا  )قسميقوم هذا القسم  نتاج( ابل رشاف عىل اختيـار املواضـيع وحتديـد الضـيوف، كـام يقـوم اب  ال 

 للربامج وال خبار0

ذاعة سطيف اجلهوية: -أ   يت هيـمت هبـا املسـ متع، ذلا جنـد أ ن الـربامج الـيت تقـدهما متتـاز ال ذاعة تواكب خمتلف القطاعات واجملـالت الـ أ مه الربامج اب 

 :1 ابلتنوع مفهنا

رشادات حصية، مع املس هتكل، املداومات الطبية، ملفات حصية، الربامج الصحية والطبية -  ،000 حصتمك، نفسانيات: ا 

رشادات فالحية، من الطبيعة، البيئة واحمليط0  الربامج البيئية -  : ا 

قتصادية -  : مع املس هتكل برامج خاصة ابملس هتكلاجملةل ال قتصادية0: برامج ا 

 : أ عامق الهضاب، سطيف هذا ال س بوع، أ حياؤان،000  برامج ختص التمنية )حمليا( -

ذاعة سطيف:  ماكنة احلصص اخلاصة ابملس هتكل والتوعية البيئية اب 

طـار  1262ليل عىل ذكل هو تتوجي س نة بدأ ت حتتل قضااي التمنية املس تدامة ماكنة هامة يف ال عالم اجلزائري وخري د سـ نة مـن أ جـل البيئـة يف ا 

ذاعة سـطيف اكن لهـا نصـيب وحصـة مـن هـذه الـربامج، فأ صـبحت مواضـيع التوعيـة  التمنية املس تدامة عىل مس تو  ال ذاعات احمللية اجلزائرية، ا 

 البيئية، مواضيع توعية وحتسيس املس هتكل ابلس هتالك مواضيع لعا أ مهية ابل ذاعة0

ذاعة سطيف يف هذا الصدد حتصلنا عىل البياانت التالية:مف  ن خالل مقابةل عىل مس تو  ا 

 أ ول : الربامج اخلاصة ابملس هتكل 

عداد أ مينة خادل رمضان السابق نواملس هتكل: مبرانمج الصحة   ا 

 فضاءات ال س هتالك يف شهر رمضان، أ يضا برانمج ظواهر ومظاهر

بتداءا من عام عز ادلين ش نافة  املس هتكل:حصة مع   دقائق0 1-1الربانمج  مدة 1266ا 

 بعض حماور الربانمج:

 املس تدامة0الاس هتالكية  ةالتحسيس، والتوعي 

 0اقتناء ال هجزة الكهرومزنلية 

 0اجلانب التوعوي ال خاليق يف الاس هتالك 

 0توجاهات تثقيفية "اكلنظام الغذايئ السلمي للمس هتكل واجلانب الصحي 

 2منظامت اجملمتع املدين 00000" الصحة،"مديرية التجارة، ماكتب حفظ  الفاعليني يف الربامج 

من بـرامج ال ذاعـة ذات طـابع تمنـوي هتـدف ا ىل حتقيـق التمنيـة %21حيث أ ن  التمنية،هتدف برامج ال ذاعة لتحقيق  اثنيا: الربامج اخلاصة ابلبيئة:

د يتطـرق ملسـائل  11تعد لييل بـن عائشـة "بـرانمج البيئـة واحليـاة " ملـدة  اكنت ،1228ويف هذا الس ياق عام  أ بعادها،الشامةل املس تدامة بلك 

 حملية0بيئية 

طار شعار ال ذاعة الوطنيـة لهـذه السـ نة "سـ نة مـن أ جـل  1266يف س نة  ختصص ال ذاعة احمللية لولية سطيف أ س بوعيا حزيا ملواضيع البيئة يف ا 

ذاعية توعوية بيئية  مسيت حبمةل س نة البيئة من أ جل التمنية املسـ تدامة ، ومـن ابـرز يف محةل ا   1262 1263البيئة "،تطور هذا الشعار يف س نة 

الك البيئيـة الربامج اليت مت تقدميها برانمج البيئة واحمليط لسلمي س نو ي اذلي يقدم أ س بوعيا مرة واحدة يف ال س بوع،  يتنـاول قضـااي البيئـة  واملشـ

عي البيـيئ الناشطني البيئيني والقانون البيـيئ  والتجـاوزات واجلـرامئ البيئيـة ،ومواضـيع التوعيـة والـو عىل املس تو  احمليل والاس هتالك والنفاايت و 

 1وغريها من القضااي 000

                                                           
 0 1262-،1263ل ذاعة سطيف اجلهوية الش بكة الرباجمية  -1
 62021، عىل الساعة 1262-61-1مقابةل مع مدير قسم ال خبار: بتارحي  -2
ذاعة الهضاب مقدم برانمج البيئة واحمليط، يوم  -3  صباحا062:22عىل الساعة 1261جانفي 18مقابةل مع حصفي اب 
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 الفاعلني يف جمال ال س هتالك بولية سطيف :  :املطلب الثاين

 أ ول: مديرية التجارة بولية سطيف 

ــل حمــيل يف  ــة ســطيف كفاع ــارة بولي ــة التج ــرب مديري ــة تعت ــة والصــناعية واخلدماتي ــات الغذائي ــ هتالك اخلــاص ابملنتج ــىل الاس ــة ع ضــامان الرقاب

ــف  للصــحة ــن الغــش والزتيي ــه وســالمته م ــىل أ من ــاظ ع ــة للمســ هتكل، واحلف ــري  والتضــليل،العام ــاطع بشــلك كب ــة التجــارة تتق ــائف مديري فوظ

، حيـــث تراقـــب لك مـــا يســـ تورد ويـــدخل للوليـــة ولك يف تنظــمي جمـــال ال ســـ هتالك للمنتجـــات ذات ال ســـ هتالك الواســـع دل  املســ هتلكني

 0ييتج حملياما 

 التجارة بسطيف التنظميي ملديرية( الهيلك 32شلك بياين رمق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12610مارس 11املصدر: نرشايت املديرية مت احلصول علاها عن طريق مقابةل مبديرية التجارة بتارخي 

ــل ال  ــالل حتلي ــن خ ــة املســ هتكل م ــة حبامي ــةل خاص ــلحة اكم ــظ مص ــث نالح ــ هتكل، حي ــة املس ــة وأ مهي ــ تيتج ماكن ــة نس ــي للمديري ــيلك التنظمي ه

ــع  ــب  الغــش تضــمنومق ــة أ قســام مكت ــذه املصــلحة ثالث ــة املنتوجــاته ــب  الصــناعية، خــاص مبراقب ــةومكت ــة، املنتوجــات  خــاص مبراقب الغذائي

ــب ــع ومكت ــات م ــودة والعالق ــة اجل ــة  ترقي ــاحلرك ــارامجلعوي ــيص  ة وابعتب ــا بتخص ــتنا مقن ــة بدراس ــا عالق ــة له ــة هام ــل ماكن ــم حيت ــذا القس أ ن ه

ــا بلــب ا حصــائيات  املصــلحة،مضــن هــذه  مقــابالت ادلراســة ــات  مــن مصــلحةكــام مقن مالحظــة الســوق وال عــالم ال قتصــادي خاصــة ابخملالف

 الغذائية0يف قطاع املنتوجات 

 لحة عدة أ قسام:هذه املص تضم الغش:مصلحة حامية املس هتكل ومقع 

 من وظائف هذا القسم :الصناعية واخلدمات مراقبة املنتوجاتمكتب 

  0املنتوج الصناعي دليل معلوماتمراقبة  

 0مراقبة غش المكية للمنتوجات 

 0مراقبة غش ال شهارات والتضليل 

 المدير

والوسائلمصلحة ال دارة  مصلحة املنازعات  

 والشؤون القانونية

مصلحة مالحظة 

السوق وال عالم 

 الاقتصادي 

مصلحة حامية املس هتكل ومقع 

 الغش

 

 مكتب املس تخدمني

 والتكوين 

املزيانية مكتب 

والوسائل واحملاس بة  

 

مكتب منازعات 

 املامرسات التجارية

مكتب منازعات مقع 

 الغش

مكتب مالحظة 

 السوق وال حصائيات

مكتب تنظمي السوق 

 واملهن املقننة

املنتجات مكتب مراقبة 

واخلدمات الصناعية  

مكتب مراقبة 

جات الغذائيةاملتو   

مكتب ال عالم الآيل 

وال رش يفوالواثئق   

ب للشؤون القانونية مكت

 ومتابعة التحصيل

مكتب ترقية التجارة 

اخلارجية وأ سواق املنفعة 

 العمومية

اجلودة مكتب ترقية 

مع احلركة  والعالقات

 امجلعوية

 مصلحة مراقبة

 املامرسات

التجارية واملضادة 

 للمنافسة

مكتب مراقبة 

 املامرسات التجارية

مكتب مراقبة املامرسات 

 املضادة للمنافسة

مكتب التحقيقات 

 املتخصصة
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  عـــات اخلـــدمات مـــن حيـــث مراقبـــة خمتلـــف قطا القســـم يف اخلـــدمات يســـهميف الرتكيـــب وابليســـ بة جملـــال  التقليـــد والغـــشمراقبـــة

 الصحية0والرشوط  النظافة والبيئة

 القسم ابلوظائف التالية يقوم هذا احلركة امجلعوية: اجلودة والعالقات معقسم ترقية 

 0دراسة ملفات رخصة منتوجات التنظيف البدين واملبيدات الكاميئية  

 0اخلاصة ابلومس التجاري متابعة امللفات   

  0خلاصة وتقاريرهااخملابر التجارية امراقبة  

  0املهين الثانوياملدارس اخلاصة ابلتكوين  املس هتكل يفالتحسيس وال عالم والتوعية ال س هتالكية لتحسيس   

 0متابعة معل احلركة امجلعوية اخلاصة حبامية املس هتكل 

فاملنتجــات الغذائيــة يه منتجــات مــن أ مه أ قســام املصــلحة الــيت لهــا دور أ ســا ي يف حاميــة املســ هتكل   :قســم مراقبــة املنتجــات الغذائيــة

ــة  ــدة أ شــاكل بداي ــة ع ــث تشــمل الرقاب ــة حمــور أ ســا ي مضــن وظــائف هــذا القســم حي ــارش ذلا فالرقاب ــؤثر عــىل حصــة املســ هتكل بشــلك مب ت

ــاج ا   نت ــرحةل ال  ــة ا ىل م ــواد ال ولي ــين امل ــرحةل ج ــن م ــاج م نت ــةل ال  ــة سلس ــ هتالكية أ ي مراقب ــواد ال س ــاج امل نت ــل ا  ــة قب ــة القبلي ــرحةل ابلرقاب ىل م

ـوط الصـــحية  محلايـــة النوعيـــة اجلوهريـــة   ســـ تالم ختـــزين والرشــ نتـــاج ففـــي مـــرحةل مراقبـــة املـــواد ال وليـــة  يراقـــب القســـم رشوط ا  بعـــد ال 

 للمواد ال ولية  قبل تصنيعها 0

ــايري  ــني مع ــن ب ــار م ــذا ال ط ــأ ة يف ه ــرب تصــممي امليش ــام يعت ــثك ــة حي ــد وأ ن  املراقب ـوطل ب ــة كفصــل مر  يســ تجيب لرشـ ــأ ة معين ــق امليش اف

ــق التخــزين ــاج، مرف نت ــق سلســةل ال  ــة، مرف ــواد ال ولي ــق امل ــدأ  الســري "مرف ــة تصــنيع املنتجــات ا ىل مب ــد للميشــأ ة ال ســ تجابة يف معلي ــال ب 00"ف

 ا ىل ال مام  خاصة يف معاجلة  املنتجات رسيعة التلف "مذاحب، دواجن، لتفادي تلوث  املنتوج الهنايئ"0

ـــ      ـــرحةل املراقب ـــذه امل ـــيل ه ـــرحةل التصـــنيع، ت ـــانونة يف م ـــا للق ـــاص  22/22رمق  فوفق ـــيس لكاخل ـــانون  ابلتقي ـــذا الق ـــات ختضـــع له املنتج

ــىل  ــر  ع ــا ف ــاموتطبيق ــة  املصــنعني القي ــىلمبراقب ــة ع ــ تو   ذاتي ذامس ــدة ا  ــة  الوح ــات متاح ــت الظــروف وال ماكني ــرباكن ــزي خم ــل  بتجه التحالي

ــوء ا ىل  ــةأ و اللج ــابر خاص ــن خم ــدة م ــرف وزارة  معمت ــط ــوث  ارة وذكلالتج ــن التل ــة م ــىل البيئ ــاظ ع ــوج واحلف ــحية للمنت ـوط الص ــامان للرشـ ض

 املنتوج0من خالل ضامن رشوط النظافة لضامن سالمة 

ــل التســويق: ــا قب ــرحةل م ــة يف م عــالم   الرقاب ــن ا  ــد م ــال ب ــب وال عــالم املوجــه للمســ هتكل خبصــوص املنتجــات  ف ــا تشــمل مــرحةل التعلي وهن

ــوانت ــالم  مك ــذا ال ع ــاص يشــمل ه ــة تشــمل   خ ــة  62معين ــة احلقيقي ــىل الطبيع ــدل  ع ــيت ت ــع ال ــمية البي ــذكر تس ــة  ب ــا بداي عالمي ـا ا  عنرصـ

ـــأ   ـــدل امليش ـــة الصـــافية،  ب ـــ تعامل ، المكي ـــة ال س ـــظ، طريق ـــة الصـــالحية،  رشوط احلف ـــوانت، رمق احلصـــة، اترخي هناي ـــة املك ـــوج، قامئ  للمنت

ــة تشــمل  ــا  62يشــمل هــذا ال عــالم  مكــوانت  معين عالمي ـا ا  ــوج، عنرصـ ــة للمنت ــدل  عــىل الطبيعــة احلقيقي ــيت ت ــع ال ــذكر تســمية البي ــة  ب بداي

ذا اكن املنـــتج  قامئـــة املكـــوانت، رمق احلصـــة، اترخي هنايـــة الصـــالحية،  رشوط احلفـــظ، طريقـــة الاســـ تعامل المكيـــة الصـــافية،  بـــدل امليشـــأ  ا 

ـــف، مالحظـــة مســـبب احلساســـ ية أ و احلاســـة ـــد املكث ـــد أ و التجمي ـــذايئ، مســـ تورد، اترخي التجمي ـــومس الغ ـــان نســـ بة جحـــم  املفرطـــة ال بي

ذا اكنت املواد معاجلة ابل شعة ال يونية   الكحول املكتسب، مصطلح حالل، ا شارة رمز ال شعاع ا 

ــرحةل  ــل م ــة قب ذن تشــمل رقاب ــةا  ــويق املالحظ ــني  التس ــردة لحــيعالابلع ــانون اجمل ــات ق ــة  اكتشــاف خمالف ــاحامي ــات  عاملســ هتكل أ و اقتط عين

ــات ــري  أ و مطابقــة منتوج ــىلغ ــاجئ  مطابقــة ع ــراءات  الرقابــة تقــومضــوء نت ج ــةاب  ا ىل  الســحب املؤقــت للمنتوجــاتتمتثــل يف  وقائيــة وحتفظي

ذا اكنــت اخملالفــة  صــدور املطابقــة أ وغايــة معليــة ضــبط  عــادة تصــنيفه ويف حــاةل ا  غـــري نتــاجئ التحليــل أ و جحــز وتغيـــري اجتــاه املنتــوج أ و ا 

تالف املنتوجات الغريية معل  للضبط تمتأ و غري قابةل  مطابقة  0لالس هتالك والغري قابةلمطابقة  جحز وا 

 عالقة مديرية التجارة مبديرية البيئة:

ـــة التجـــارة بتنظـــمي جمـــال الاســـ هتالك للمنتجـــات مـــن الناحيـــة البيئيـــة بطريقـــة غـــري مبـــارشة حيـــث تقـــوم بضـــبط اخملالفـــات   تقـــوم مديري

ــة ــة الصــحة وبيئ ـوط النظاف ــة برشـ ــة املتعلق ــة ال عتيادي ــل ونقط ـوط الصــحية  العم ــة اكلرشـ ــة البيئي ــن الناحي ــوج م ــىل املنت ــاظ ع ــ ية للحف أ ساس

ـــة  ـــة  مراقب ـــو يف جلن ـــرب  كعض ـــث تعت ـــارش  حي ـــلك مب ـــة بش ـــة البيئ ـــامهة يف حامي ـــوم ابملس ـــا تق ـــام أ هن ـــزين 0000 ك ـــة والتخ ورشوط النظاف

 قبة حمطات البزنين 0املؤسسات املصنفة امللوثة واخلطرية عىل البيئة  كام أ هنا عضو يف  جلنة مرا
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  نتاجئ حتليل مقابالت الفاعلني يف جمال البيئية وال س هتالك بولية سطيف: املطلب الثالث

جراء ادلراسة امليدانية ابس تعامل أ داة املقابةل مع الفاعلني يف جمال البيئة والاس هتالك بولية   التوصل ا ىل النتاجئ التالية: سطيف متمن خالل ا 

يـزو  سطيف،ر املؤسسا ي املهمت بتنظمي الاس هتالك املسؤول بولية ضعف ال طا  - قليـل جـدا  62222فعـدد املؤسسـات احلاصـةل عـىل عالمـة ال 

 سطيف0 الصناعية بوليةمقارنة ابليس يج الصناعي مبختلف املناطق 

عف التنظمي املؤسسا ي والترشيعي يف هذا اجملال، ضعف الاهيعام مبجال التقييس البييئ بصفة عامة دل  قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وض -

جراءهـا مـع عينـة مـن  هبا،حيث ل منتكل قواعد وطنية وحملية خاصة  ويعترب سبب العزوف عن تطبيق هذه ال جراءات حسب املقابالت اليت مت ا 

ل  ملكف نوعـا مـا ابليسـ بة  أ ن وضع نظام خاص ابل دارة البيئية أ و التقييس البييئ ابلرمغ الصناعية، ا ىلمدراء املؤسسات  للمؤسسـة أ نه حيقق مزااي ا 

   التاكليف0يه يف غىن عن هذه  اليت

يوجد تنظمي مؤسسا ي يف قطاع البيئة حيث تراقب مديرية البيئة لوليـة سـطيف خمتلـف املؤسسـات الصـناعية وختصـص يف هـذا ال طـار جلنـة  -

عطاء تقرير دورية عن حاةل البيئة تسـمى هـذه خاصة مبراقبة املؤسسات املصنفة امللوثة واخلطرية عىل البي  ئة، حيث تفر  علاها رسوم بيئية وتلزهما اب 

ل أ نـه مت مالحظـة ضـعف  -التقارير بدراسات الاثر البييئ  من خالل تشخيص دور مديرية البيئة بولية سطيف كفاعـل حمـيل يف تنظـمي البيئـة ، ا 

قطاعات اجملمتع ،وجانب التوعية والتحسيس ل يزال ضعيف جـدا وهـذا راجـع رمبـا حلداثـة نشـأ ة  ابجلانب التوعوي  ال عاليم املوجه ا ىل لك الاهيعام

 هذه املؤسسة بولية سطيف ، كذكل ضعف ادلراسات البيئية 000

يف  من خالل تشـخيص دور مديريـة التجـارة يف تنظـمي الاسـ هتالك مت التوصـل ا ىل ضـعف الاهـيعام مبجـال التوعيـة والتحسـيس ابجلانـب البيـيئ -

جـراء  املراقبة،وظائف  اثنوي مضنحيث تعترب البيئة عنرص  الاس هتالك، حيث أ ن مفهـوم العالمـة البيئـة مل يفهـم دل  أ غلـب املسـؤولني اذليـن مت ا 

 واخلدماتية0لكن رمغ هذا مفديرية التجارة تقوم بدور رقايب صارم يف جمال مراقبة املنتجات الغذائية والصناعية  معهم،املقابةل 

الل أ يضا رصد دور ال عـالم احملـيل عـرب ال ذاعـة احملليـة كمنـوذج للتوعيـة والتحسـيس احملـيل لحظنـا وجـود اهـيعام هاميشـ مبوضـوع البيئـة من خ -

 غائب0كام أ ن موضوع الاس هتالك املس تدام والعالمات البيئية والتوعية والتحسيس هبا دل  املس هتكل ش به  والاس هتالك،
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 املهنجية لدلراسةاملبحث الثالث: ال جراءات 

 هناك مجةل من ال جراءات املهنجية اليت مت اتباعها ويه موحضة من خالل هذا العنرص0

 املطلب ال ول: أ دوات ادلراسة وقياس صدق وثبات ال داة 

 مت اعيعاد املالحظة يف هذه املرحةل ك داة رئيس ية  الفرع ال ول: يف مرحةل ادلراسة الاس تطالعية:

 :املالحظــــة 

ك و تعترب املالحظة من أ مه ال دوات املس تخدمة يف مجع املعلومات واحلقائق من امليدان، ويف دراستنا ملوضوع تأ ثري العالمة البيئية عىل سل    

املس هتكل ، سوف نس تعني ابملالحظة البس يطة "العادية "، من خالل مالحظة عينة من ال سواق التجارية ومالحظة مد  وجود عالمات بيئية  

يف املنتجات املس توردة أ و املنتجات احمللية ، مالحظة السلوكيات الرشائية للمس هتكل اجلزائري هبذه ال سواق، ورصد ومالحظة الوعي  سواءا

س يعارة البحث امليدانية، كام س متكننا نتاجئ هذه املالحظات من حت  اجئ ليل النتالاس هتاليك البييئ ، فاملالحظة يف هذه املرحةل  مسحت لنا من تصممي ا 

 يف مرحةل ادلراسة امليدانية 

  امليدانية:مرحةل ادلراسة الفرع الثاين: 

ن ال داة اجلوهرية اليت اس تخدمناها مجلع البياانت امليدانية يف هذه ادلراسة يه :الاس يعارةال داة اجلوهرية  -أ   ل هنا تناسب غر   ،اس يعارة الاس تبيان ا 

حيتوي عىل مجموعة  عبارة عن شلك مطبوع،" ويه الباحث واملبحوث اقتصاد الوقت واجلهد اثنيا، به من خصائص تسهل عىل وملا تمتزي ادلراسة أ ول،

ىل عينة من ال فراد، موهجة من ال س ئةل،  موضوعات ترتبط مبوضوع ادلراسة0 حول موضوع معني أ و ا 

ا ىل  بية،راسات السابقة ا ىل توزيع الاس يعارة التجري ولقد مت تصممي الشلك الهنايئ لالس يعارة من خالل املرور بعدة مراحل من الاس تفادة من ادل

حمور حول اجتاهات املس هتكل البيئية، حمور  :ا ىل أ ربعة حماور رئيس ية الهنائية مقسمة يف صيغهتامالحظات ال س تاذ املرشف وال س تاذة احملمكني لتأ  ي 

رشاء العالمة  حول تأ ثري الاعالم عىل الرشايئ، وحمورعىل السلوك  وحمور حول تأ ثري العالمة البيئية املسؤول،حول اجتاهات الاس هتالك والرشاء 

 البيئية0

متدان عىل مقياس اع  الباحثة0اس تعملنا طريقة املل  الشخيص ابل ضافة للمل  عن طريق املقابةل اذلي اس تغرق من الباحثة وقتا أ كرث من طرف 

 "0حمايد موافق، غري موافق،" الرشائيةالعالمات البيئية يف قراراهتم  اجتاهات املس هتلكني حنو ليكرت لقياسالاجتاهات الثاليث مقياس 

 أ س ئةل "0 1البياانت السوس يودميغرافية "عددها  الاس تبيان: حماور اس يعارة

 "سؤال متعدد التفرعات "0 مس تو  الثقافة الاس هتالكية للفرد احملور ال ول: -

 أ س ئةل "20وسلوكيات بيئية " معرفية وانفعالت اجتاهات املس هتكل البيئية يتضمن مفاهمي احملور الثاين: -

 أ س ئةل"20الاس هتالك والرشاء املسؤول يتضمن " احملور الثالث: -

 أ ثر العالمة البيئية عىل السلوك الرشايئ للمس هتكل املسؤول0 احملور الرابع: -

 اجلزائري0العالمة البيئية يف سوق الاس هتالك  احملور اخلامس: -

 أ س ئةل" 1" البيئية0ل وال عالم البييئ يف حتقيق الوعي ابلعالمات أ ثرالتصا احملور السادس: -

 (: يوحض هيلكة الاس تبيان38شلك بياين رمق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عداد الباحثة  املصدر: من ا 

الثقافة الاس هتالكية 

  للمس هتكل اجلزائري

تأ ثري ال عالم والتصال 

البييئ يف حتقيق الوعي 

 ابلعالمات البيئية 

لعالمة البيئية يف واقع ا

كسوق الاس هتال  

مس تو  ا دراك العالمة 

وتأ ثريهاالبيئية   

الاجتاهات البيئية ومس تو   الاس هتالك والرشاء املس تدام

 الوعي البييئ دل  املس هتكل 
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ك  بولية سطيف، هدف يف جمال البيئية وال س هتال  مت اعيعاد املقابةل ك داة دامعة وليست  ك داة جوهرية للتعرف عىل الفاعلني  املقابـلـــــة: -ب

جراء املقابالت معها :" يف هذا اجملال، دورمههذه املقابالت تشخيص  الصناعية  بعض املؤسسات مسؤويلومن أ مه ال طراف الفاعةل اليت مت ا 

نتاجية بولية سطيف "، مقابالت تكشف مس تو  الوعي البييئ ومد  تبين ال دارة البيئية دل  هذه املؤسسات ومد  وجود  سرتاتيجية ا  وال 

موفري و تسويق مس تدام، فقبل أ ن حنلل نتاجئ ادلراسة امليدانية، جيب أ ن نتعر  لواقع العنونة البيئية والوعي البييئ دل  املنتجني الصناعيني ،

يزو  اخلدمات يف اجلزائر "،حيث مت التوصل يف نتاجئ املقابةل ا ىل ضعف الوعي البييئ دل  املصنعني، علاها عدد قليل جدا حتوز  62222فالعالمة ا 

ورشكة ا مسنت عني لكبرية ، يف حني تغيب العنونة متاما يف قطاع املنتجات الغذائية  BCRمن املؤسسات الصناعية بولية سطيف كرشكة 

 واملرشوابت الغازية واملالبس وغريها من املنتجات  احمللية حيث جسل اجلانب املؤسسا ي اخنفا  الوعي بشلك كبري 0

جراء مقابالت عىل مس تو  مديرية التجارة بولية سطيف كمنوذج لتوضيح دورها يف جمال مراقبة املنتجات وتقليل ال ثر من انحية أ   خر  مت ا 

 اسرتاتيجيهتاصديق للبيئة يف الاس هتالك ال الصدد وماكنةالصناعي للمنتجني عىل البيئة احمللية لولية سطيف، أ يضا توضيح دور مديرية البيئة يف هذا 

ذاعة سطيف احمللية لتوضيح دور ال عالم يف التوعية الناشطة،اية البيئة، ومعرفة دور امجلعيات البيئية محل جراء مقابةل عىل مس تو  ا  الاس هتالكية  كام مت ا 

 البيئية احمللية0

وفامي ييل شلك بياين  دلراسة،االتطبيقي يف مرحةل حتليل نتاجئ  وعىل املس تو  مجيع هذه املقابالت سوف ترثي ادلراسة عىل املس تو  النظري،

جراء مقابالت   معهم0يوحض أ مه ال طراف الفاعةل اليت مت ا 

 يوحض املقابالت اليت مت ا جراءها مع الفاعلني ذوي العالقة ابلعنونة (32شلك بياين رمق )

 مدمع لدلراسة  سطيف كمنوذجالبيئية بولية 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

عداد الباحثة  املصدر: من ا 

 : ثبات وصدق أ داة الاس تبيان:الفرع الثاين

ول ا ىل نفس النتاجئ الوص واحد وهويعرف الثبات عىل أ نه الاتساق وادلقة والثبات والاس تقرار، ويه لكها مفاهمي تشري ا ىل تعريف ا جرايئ     

 الاتساق والثباتقة تسم ابدلأ ن ت  ال جراءات جيبوابلتايل فا ن اكفة  الظروف،بتكرار تطبيق املقياس عىل نفس ال فراد يف نفس املواقف أ و 

 النتاجئ0للوصول ا ىل ثبات 

و عن أ   ادلرجات املالحظة أ و املشاهدة يف لك مرة يمت فاها تطبيق نفس املقياس، يف نفس الظروف عن املرة ال خر ، الاختالف ويعود هذا     

ىل العالقة ب ال خطاء العشوائية،حدوث خطأ  من  احلقيقية نتيجةادلرجة   ل تية:ني ادلرجات احلقيقية وادلرجات املشاهدة ابملعادةل اذلكل يشار ا 

 6اخلطأ  ±ادلرجات املشاهدة=ادلرجات احلقيقية 

                                                           
  ،زواال . 00.00على الساعة 09/0/7009بتاريخ مقابلة متت على مستوى مديرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 .005، ص 7000، القاهرة، 0عبد احلميد،حممد: لبحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية ،دار عالء للكتب،  ط- 0

 مقابالت 

 

 مديرية البيئة
 سطيف

مديرية 
املؤسسات 
الصغرية 
واملتوسطة 

مديرية 
 التجارة  

إعالم وسائل 
 حملية إذاعة
سطيف 

 مستهلكني 
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جراءات الصدق والثبات من خالل املراحل التالية، فبعد التصممي الهنايئ لس يعارة الاس تبيان مت حتكميها من طرف مجم عة من و يف دراستنا مقنا اب 

 نقاط معينة وتعديالت مهنجية طفيفة ، مت التعديل الهنايئ للمالحظات وتوزيع الاس تبيان ، وبعد معلية التفريغ مت ، ومت التفاق عىلاحملمكني 

 ال داة من خالل النتاجئ التالية:حساب معامل أ لفا كرومباخ حلساب الاتساق يف ثبات ال داة وصدقها ومت التوصل ا ىل صدق وثبات 

 

 

 

 

 SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 

ذات  أ ي أ هنا 0.78باخ قدرت ب ن من خالل اجلدول املوحض اعاله حول اختبار صدق وثبات ال داة فال داة صاحلة لدلراسة حيث أ ن قمية أ لفا كرو

  حصيح0 6وهو يقرتب ا ىل  2012اليت تقدر ب  وأ ن نس بة الثبات املقبوةلثبات مرتفع نوعا ما خصوصا  قمية

 املطلب الثاين: جممتع البحث وعينة ادلراسة:

 الفرع ال ول: جممتع البحث 

نظرا لكرب جممتع و  يف هذه ادلراسة يف املس هتكل اجلزائري اذلي ميثل رشاحئ متنوعة اقتصاداي ، اجيعاعيا وثقافيا واقتصاداي، يمتثل جممتع البحث    

حيث اخرتان عينة قصدية لعينة من املس هتلكني بولايت الرشق اجلزائري  واكن  (،)راسة عىل العينة القصدية البحث فقد اعمتدان يف هذه ادل

، ةاختياران للعامل اجلغرايف قصداي، كون ولايت الرشق  اجلزائري ، بدأ ت تشهد سوق اس هتاليك انشئ متعدد املنتجات الاس هتالكية واخلدماتي

تيار عينة خاصة من النخبة املثقفني ، متثل مفردات العينة يف حصص من فئات  الطلبة وال ساتذة اذلين مت ومن انحية أ خر  ركزان عىل اخ 

بامعات متنوعة من الرشق اجلزائري ، لتوضيح تأ ثري املس تو  العلمي عىل مس تو  الوعي ابلعالمات البيئية والاس هتالك املسؤول،   اس هتدافهم

ر ، ونظرا لصعوبة حتديد جممتع البحث يف قوامئ ، وأ عداد حمددة بدقة يتحدد عىل أ ساسها جحم العينة ابلتناسب، اخرتان فئات متنوعة يف هذا ال طا

 ع البحث 0ذلا ل هيم جحم جممت الاس تطالع، ل ن الهدف ال سا ي من دراستنا هو حددان فقط املالمح العامة جملمتع البحث دون حتديده رمقيا

 الفرع الثاين: عينة ادلراسة 

ع مراعاة متثيل ممت اختيار العينة ك سلوب للمعاينة، من خالل امجلع بني نوعني من العينات غري الاحيعالية وهام العينة القصدية والعينة احلصصية     

 ، وفق املراحل ال تية: مجيع املس توايت التعلميية

ختيار ما يتناسب مع حتقيق هدف حبيث معني، حيث يقوم الباحث اباعمتدت ادلراسة عىل العينة القصدية، ويه "العينة اليت ختتار عن معد    

مفردات العينة )املبحوثني( يف ضوء انطباق سامت أ و خصائص معينة علاهم، ويستبعد أ ولئك اذلين ل تتوافر فاهم هذه السامت"، وعىل هذا 

قق غر  ادلراسة، طبقا ملواصفات ومعايري وجدت الباحثة أ هنا حت املثقفة، وذكلالنخبة  اذلين ييمتون لفئةمن املس هتلكني  عينةاختيار مت ال ساس 

 وأ هدافها0ومتكهنا من استيفاء املعلومات املطلوبة ذات الصةل مبوضوع ادلراسة 

حلاةل وادلخل، وا لميي،التع واملس تو   املهنة،" مدخل اختارت الباحثة حسب املس تو  الثقايف والسوس يو اجيعاعي  العينةأ فراد ومكعيار لتحديد 

مفردة، ذكل أ نه من خالل  122وقد قدر أ فراد عينتنا بـ  اكرث حتديدا " النخبة ال اكدميية املثقفة من اساتذة وطلبة "، ، وبشلك»الاجيعاعية 

"اجلزائر  موزعة عىل ولايت مفردة  312اختارت  ا لحظت الباحثة أ هنومن أ مهها دراسة قرييش حلمية السعدية  السابقة،الاطالع عىل ادلراسات 

 ورقةل، عنابة"0

                                                           
 :0أ.د الطاهر بن يعقوب : أستاذ التعليم العايل  بكلية العلوم االقتصادية، جامعة سطيف -0قائمة احملكمنی    . 
 7سامية: أستاذة بقسم اإلعالم واالتصال مسؤولة ختصص اتصال وتسويق ، جامعة سطيف أ.د  عواج—7
  0أ.د بوعظم كمال: أستاذ التعليم العايل  بكلية العلوم اإلقتصادية ، جامعة سطيف  -0
  0أستاذ حممد بلوانس : أستاذ حماضر ، بكلية  العلوم اإلقتصادية ، جامعة سطيف -0
و حتديد جزء من جمتمع البحث بغرض تطبيق أو تعميم النتائج املتحصل عليها من الدراسةإن العينة هي انتقاء أ. 

ر هلذه فأوالعينة العرضية، النمطية :"هي اليت يقوم فيها الباحث ابختيار مفرداهتا بطريقة حتكمية تبًعا ملا يراه من مسات أوصفات أوخصائص تتو ) "العينةالقصدية"و)
 :...أنظر. ختدم أهداف البحث، كماأن الباحث يقوم شخصًيا ابنتقاء املفردات املمثلة أكثر ملا يبحث عنه من بياانتالوحدات أواملفردات واليت

9-Jean Claude JAVEAU, L'enquête par questionnaire, troisième édition, les éditions d’organisation, Paris France, 
1985, p 40., 

 

 معامل الثقة

 دد املشاهداتع معامل أ لف كرونباخ

.7852 129 
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مفـردة تشـمل  مســ هتلكني مـن ولايت الرشـق  اجلزائـري املمتــثةل يف : " سـطيف ، ابتنـة، عنابــة ،  122ولهـذا فقـد حـددان جحــم عينتنـا ب    

ميـي  وال قتصـادي "، خمتلفة من املس هتلكني  عـىل أ سـاس املسـ تو  الثقـايف التعل وقد روعي أ ن متثل العينة أ نواع  قس نطينة ، وبرج بوعريرجي "، 

حسـب نتـاجئ دراسـات مت القيـام هبـا يف هـذا  النحبة حتديدا نظرا ل ثر العامل التعلميي والثقايف يف ثقافـة ال سـ هتالك املسـ تدام، ابختيارحيث مقنا 

س متغـري معـني ميثـل متغـري فئات، عىل أ سـا عىل العينة احلصصية، وفاها يتجه الباحث ا ىل تقس مي عينة ادلراسة ا ىل كام اعمتدت ادلراسة،الصدد 

س يعارة موهجـة لل سـاتذة وزعـت بطريقـة  322يف هذه ادلراسة"، واليت تشمل " فئة ال ساتذة اجلامعيني والطلبة ، مت توزيع  أ صناف املس هتلكني ا 

س يعارة، أ ما فئة الطلبة فق 126قصدية عرضية  عىل عينة من ال ساتذة بامعات من الرشق اجلزائري ، ومت ا سرتجاع  سـ يعارة ومت  122د وزعنـا ا  ا 

س يعارة  0ابليس بة للتوزيع حسب  الولايت فقد اكن كام ييل :  612ا سرتجاع   ا 

س يعارة بلك 122ولية سطيف مت توزيع  س يعارة  180 اسرتجاع ، ومت1،6من جامعة سطيف  ا   ا 

س يعارة 21توزيع  ابتنة متولية  س يعارة 12 اسرتجاع خلرض ومتعىل مس تو  جامعة احلاج  ا     ا 

س يعارة عىل 21توزيع  قس نطينة متولية  س يعارة  70مس تو  جامعة ال مري عبد القادر ومت ا سرتجاع  ا   ا 

س يعارة  21توزيع  توزيع مت عنابة متولية  س يعارة  50جامعة ابيج خمتار ومت ا سرتجاع  عىل مس تو ا   ا 

س يعارة عىل 21ولية برج بوعريرجي مت توزيع  س يعارة0 22براهميي ومت ا سرتجاع البشري ال   جامعة محمدمس تو   ا   ا 

لوليـة سـطيف ومـربرات  التوزيـع ترجـعحصة مـن  البحث فأ كرباستنادا ا ىل الوزن اليس يب جملمتع  الطريقة ا ىلتوزيع احلصص هبذه  ترجع مربرات

مـع ولايت الرشـق  ابملقارنـة واسـع اسـ هتاليككـام أ هنـا سـوق  السـاكنية،الرشق اجلزائري من حيـث الكثافـة  أ كرب ولايتذكل هو أ هنا تعترب من 

س تكشـافية ل هنـدف مـن خاللهـا  اسـ تطالعيةولايت ادلراسـة فريجـع تربيـره أ ن ادلراسـة  احلصـص لبقيـةأ ما التوزيع املتساوي لبقية  اجلزائري، ا 

 أ و املقارنة0 التعممي،

  " حصائص العينة "النخبة املثقفة ال اكدميية 

عن  وتمتزي بسهوةل حتديدها، وصدق تعبريها عن النخبة املثقفة، فهيي تعد مبثابة الطليعة املسؤوةل بة تضم هذه الفئة أ ساتذة اجلامعة والطل     

كام أ ن للنخبة منط  وة البرشية،للمجمتع، وأ مه مصادر تمنية الرث  أ ن اجلامعة متثل خلية تفكري حقيقية ابعتبار التغريات ال ساس ية اليت حتدث يف اجملمتع،

ىل اختيار عينة من الطلبة يف م اس هتاليك معني خيتلف  س توايت  عن بقية أ مناط املس هتلكني العاديني ، حبمك ختصصاهتم ومس توامه التعلميي ،ابل ضافة ا 

وقد مت ة، يالتدرج وما بعد التدرج، ففئة الطلبة أ يضا حبمك احتاككهم ابل ساتذة يكتس بون أ مناط سلوكية وفكرية معينة تؤثر يف اجتاهاهتم الاس هتالك 

براهميي بربج بوعريرج،1، 6جامعة سطيف  صال هبم يف يف لكالت  ،جامعة منتوري بقس نطينة، جامعة ابيج خمتار عنابة ، وجامعة محمد البشري ال 

 وجامعة احلاج خلرض بباتنة اليت تعترب من اكرب اجلامعات يف الرشق اجلزائري 0

 ( : يوحض طريقة اختيار العينة22شلك بياين رمق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عداد الباحثة  املصدر: من ا 

 

 

رق عينة من املستهلكني النخبة  بوالايت الش
 اجلزائري 

 عينة قصدية حصصية

 أ اكدمييني

 أ ساتذة وطلبة 

  1جامعة سطيف ،

6 
 جامعة عنابة 

جامعة 

 قس نطينة

 جامعة برج بوعريرجي جامعة ابتنة   
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 العينة:توزيع مفردات  ( يوحض11جدول رمق )

 اليس بة املئوية العدد العينة

 12 322 أ ساتذة

 22 122 طلبة

 622 122 اجملموع

عداد الباحثة  املصدر: من ا 

مفردة مت توزيعها عشوائيا عىل عينة من 122من خالل اجلدول املوحض أ عاله ومن خالل ما مت توضيحه سابقا فقداخرتانالعينةالقصديةوجحمها

 طالب 612و اس تاذ، 126 مفردة تشمل 222وبعد معلية ا سرتجاع ال س تبياانت مت احلصول عىل عينة تقدر ب  اجلزائري0املس هتلكني ابلرشق 

 اجلزائري0مخس جامعات من الرشق  1مس تو   جامعي0 عىل

 

 البياانت حتليل يف املس تخدمة ال حصائية املطلب الثالث: ال ساليب

 :عىل عدد من ال ساليب ال حصائية املوحضة كام ييل ادلراسة لبياانت ال حصايئ التحليل يف ت الباحثة اعمتد

 الاختالفات معرفة من رمتكن ح  العمود"، متغري للمتغري املس تقل" اليسب حسبت وقد اجلداول، بلك خاصة ويه : املئوية واليسب التكرارات1-

جاابت املبحوثني0 الصف"، "متغري التابع للمتغري زيعاتالتو  درجة يف  مبعرفة تركز ا 

 الفعلية، البياانت بني أ ي اخملتلفة، املتغريات بني املعنوي الفرق درجة اختبار يف يس تخدم"2 "اك التوزيعات مقياس ا ن :"2 "اك التوزيعات مقياس3--

 .طرفه من املفرتضة النظرية توالبياان  معينة لظاهرة دراس ته يف الباحث علاها حصل اليت

 

 2 ت".= "مج"ش 2         املتوقع التكرار – املشاهد احملسوبة"=     التكرار 1"اك 

 املتوقع                              ت التكرار                                    

 بني الفرق هل حندد مث معني، "دلةل" معنوية مس تو  "وعند-1"ن احلرية اتبدرج ال حصائية اجلداول من اجلدولية، 2 باك احملسوبة 2 اك نقارن مث

 دلةل=فرضية ذو معنوي ليس غري أ و احملسوبة 2 اك من أ قل اجلدولية 2 أ ي اك H 1  =بديةل فرضية :دلةل أ ي ذو معنوي فرق هو واملتوقع املشاهد

 10 اجلد ولية  2اك من أ قل احملسوبة  2أ ياك H0صفرية=

  

                                                           
 226، .466ص،.،ص 2003اجلامعية، املطبوعات والتصال، اجلزائر، ديوان ال عالم علوم يف البحث مناجه :مرسيل بن أ محد- 1
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 ث الرابع: ادلراسة امليدانية " حتليل النتاجئ والتعليق علاها "املبح

 املطلب ال ول: مدخل لدلراسة:

تنا ويه: ن ي لدلراسة سوف نعرج عىل أ مه املتغريات اخلاصة بوصف احلاةل السوس يودميغرافية لع  السوس يودميغرافيةقبل أ ن نتعر  لعر  املتغريات 

 احلاةل الاجيعاعية، واحلاةل الاقتصادية وفامي يأ  ي عر  لهذه املتغريات0 اجليس، السن، املس تو  التعلميي، املهنة،

ذ يعمتد عليه رجال التسويق   يف لك ما يتعلق  اجليس: التسويق  سرتاتيجيةابيعترب اجليس متغريا أ ساس يا دلراسات سلوك املس هتكل معوما، ا 

بريا عىل الفات عديدة بني لك من ا س هتالك املرأ ة و الرجل، تؤثر تأ ثريا ك وتروجي "، فهناك اخت  مبختلف عنارصها من :"منتج، توزيع، تسعري،

ف طمردودية تسويق املؤسسة وأ رابهحا ، رمبا ترجع هذه الاختالفات من حيث الاهيعامات الاجيعاعية و الرتبوية و الثقافية، أ و من حيث العوا

 وقات الفراغ، وكيفية التسوق والعنارص املؤثرة يف القرار الرشايئ و املشاعر ال نسانية، فضال عن اختالفات أ خر  تتعلق ابملزاج و أ  

امية ح لال شارة دراستنا اعمتدت عىل لك من فئة اذلكور وال انث، ملعرفة أ مه السلوكيات والاجتاهات وال مناط الاس هتالكية املسؤوةل اليت تراعي 

 البيئة يف السلوك الاس هتاليك دل  املس هتلكني0

ذ تتباين حاجات الناس ابختالف  : يعترب السنالسن أ يضا متغريا أ ساس يا يف دراسات سلوك املس هتكل، فهو ل يقل أ مهية عن متغري اجليس ا 

ي لكام ذلمراحلهم العمرية، فلك مرحةل معرية لها مس تو  للفهم ولها نوع خمتلف لالس تجابة والسلوك، فالسن يتأ ثر ابخلربة ال س هتالكية للمس هتكل ا

عطاء أ ولوية لفئة الش باب ملع اس هتدافقراراته ال س هتالكية، حاولنا من خالل هذه ادلراسة يزداد س نا تنضج  رفة أ مه رشاحئ معرية خمتلفة، مع ا 

جتاهاهتا و  هذه الفئة ل هنا متثل أ كرب رشحية يف اجملمتع اجلزائري اس هتدافال س هتالكية البيئية، مت  ا 

أ ن الش باب واملراهقـني من  ,Skizinskeyة أ محد رزار النوري ير   ابل عيعاد عىل دراسة وفامي خيص التسويق والاس هتالك ال خرض  يف دراس 

عادة اس تعامل املواد، وعدم  لهدر يف ااكرث الزابئن احملمتلني للمنتججات اخلرضاء، وسبب ذكل اهنم تربوا عىل القمي اخلاصة ابحرتام الطبيعة، و ا 

 اس تعامل الطاقة0 

  تناولت تأ ثري العمر  عىل سلوك املس هتكل ال خرض ا ىل أ ن املس هتكل يقع يف فئة العمر املتوسط ، حيث  توصلتتوصلت أ غلب ادلراسات  اليت

س نة"،ومتكن العمر مكتغري دميغرايف من المتيزي بني السلوك 21-س نة 11دراسة عايدة رزق  هلل، ا ىل أ ن املس هتكل ال خرض هو فرد يقع معره بني "

 للمس هتلكني  ال خرض والسلوك غري ال خرض

س نة اي مقتبل العمر ، وتوصلت دراسة  31-11أ ن املس هتكل ال خرض هو فرد يقع بني  ا ىل ،Rice te allوقد توصلت  دراسة 

Balderjahn0 لنتاجئ متعارضة مع نتاجئ ادلراسات السابقة ، ممتثةل يف ان املس هتكل ال خرض هو فرد يقع يف فئة معرية كبرية وليس شااب 

وصلت تيعد املس تو  التعلميي أ حد خصائص الفرد احملددة لجتاهاته وماكنته الاجيعاعية والتفاعالت اليت حتمكه يف حياته، حيث علميي: املس تو  الت 

به ش  غالبية ادلراسات اليت متت يف جمال سلوك املس هتكل ال خرض سواء اليت اكنت يف فرتة الس بعينات أ و الامثنينات أ و التسعينات، ا ىل نتاجئ 

وكه ة خبصوص تأ ثري التعلمي مكتغري خشيص عىل سلوك املس هتكل ال خرض، مبعىن أ ن هناك عالقة طردية بني احلاةل التعلميية للمس هتكل وبني سلاثبت

 ال خرض، أ ي لكام ارتفع املس تو  التعلميي للمس هتكل لكام زاد احيعال قيامه ابلسلوك ال خرض 

ىلأ ند مس تو  التعلمي هو  Tichenorوقد اعترب      املؤرش الرئييس لتصنيف ال فراد ا ىل طبقات اجيعاعية واقتصادية مرتفعة ومنخفضة، ويشري ا 

الت صحدوث جفوة يف ازدايد املعرفة بشلك أ كرب نسبيا بني الطبقات العليا يف اجملمتع، ويؤكد أ ن ارتفاع مس تو  التعلمي يساعد عىل زايدة الت

 0والاجيعاعيةادلاخيل كام يش بع هلم بعض الاحتياجات النفس ية الشخصية لل فراد، مما حيقق هلم ذكل الرضا 

جيابية بني املؤهل ادلرا ي جنو  اكملكام بييت دراسة أ خر  للباحثة "   دراك معىن"، أ ن هناك عالقة ا  طارها الطب  وا  ، واجملمتعييعي البيئة يف ا 

جيابية بني مس تو  التعل أ ي أ نه لكام ارتفع مس تو  التعلمي زاد ال دراك احلقيقي ملفهوم البيئة، والوعي مي كام كشفت عن وجود عالقة طردية ا 

 1احمليطة0 ابملشالكت

أ ن املس تو   ومن املؤكد لبيئية،ا املس هتكل الاس هتالكية وتفسري اجتاهاتوعليه فا ن متغري املس تو  التعلميي، يعترب متغريا مؤثرا همام ملعرفة 

 ىل العالقةعالاس هتالك بصفة عامة، ومن خالل هذه ادلراسة سيتعرف  ويف معلية معلية الرشاء التعلميي ه دور يف اختاذ القرار املناسب يف

 ابلس هتالك املسؤول والوعي البييئ  للمس هتكل عالقتهال رتباطية بني املس تو  التعلميي 

ظائف املرموقة يف اجملمتع ، وقد ، أ ن املس هتكل ال خرض ييهتيي ا ىل الو 6221س نة   Anderson and cunninghanتوصلت دراسة الوظيفة: 

، وبرش  زيدان ا ىل عدم قدرة الوظيفة  مكتغري  خشيص يف المتيزي  بني السلوك ال خرض وغري Kinnear,Robertsتوصلت  لك من دراسة 

طباء وحماميني وهمن  حماس بني 0000دسني و ال خرض ،لهذا اخرتان عينة من النخبة والفئات املرموقة يف اجملمتع من طلبة جامعيني وأ ساتذة وا 

                                                           
 810، ص 6228اجملةل املرصية لبحوث ال عالم، العدد الثاين -جنو  اكمل: العوامل املؤثرة يف تشكيل اجتاهات املرأ ة املرصية حنو البيئة- 1
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أ ظهرت ا حد  ادلراسات أ ن الاختالفات يف املس تو  الاجيعاعي أ و الاقتصادي تؤثر عىل اكتساب املعرفة البيئية،  احلاةل الاجيعاعية و الاقتصادية:

ن العوامل الاجيعاعية و الاقتصادية يه احملدد الرئييس ملد  اكتساب امجلهور للمعرفة و امل لسلوكيات والاجتاهات علومات واو يف نفس الس ياق، فا 

 هذا املتغريل  البيئية  مفختلف ال جتاهات تؤكد أ ن الوضع ال قتصادي والثقايف متغري اسا ي للتأ ثري يف السلوك ال س هتاليك حسب الفئات  اخملتلفة وفقا

 ادلراسة:املطلب الثاين: التحليل المكي والكيفي وال حصايئ لنتاجئ 

 سوس يودميغرافية:احملور ال ول: البياانت ال 

 : توزيع أ فراد العينة حسب اجليس(23)جدول رمق 

 اليس بة املئوية التكرار اجليس

 40.5% 162 ذكر

 59.5% 238 أ نىث

 % .100 400 اجملموع

عداد الباحثة املصدر:  من ا 

( % 1201بيس بة )عينة من فئة ال انث ال  معظم مفرداتأ ن  اجليس،و اذلي ميثل توزيع مفردات العينة حسب  24)نالحظ من خالل اجلدول رمق )

يف اجلزائر عىل ارتفاع نس بة ال انث مضن الطبقة املثقفة والنخبة  تشري ال حصائيات(، حيث % 2201بيس بة )فئة اذلكور  مث تلهتا العينة،من ا جاميل 

 ال خرض0املس هتكل  خصائص وسامتمن اذلكور اليت اس هتدفناها ابدلراسة ابعتبارها متثل بعض 

 : توزيع مفردات العينة حسب السن (24)رمق  جدول

 اليس بة املئوية التكرار السن

 % 1.5 6 12أ قل من 

12-31 305 76.3 % 

31-12 69 17.3 % 

12-11 20 5.0 % 

  .100% 400 اجملموع

عداد الباحثة  املصدر: من ا 

حية العمرية من الرش  تصنيفهم مضنالعينة مت  معظم مفرداتأ ن  السن،توزيع مفردات العينة حسب  واذلي ميثل( 25نالحظ من خالل اجلدول رمق )

( %1نس بة ) (، تلهتا17.3%" بيس بة ) 12-31تلهتا الفئة اليت يرتاوح س هنا من"  اجلزائر،(، الفئة الفتية والشابة يف % 21030" بيس بة )12-31"

يف اجلزائر عىل أ ن تركيبة  تشري ال حصائيات(، حيث % 601)بيس بة س نة 12"، وأ خر نس بة اكنت للرشحية أ قل من 11-12من الرشحية العمرية"

 اجملمتع اجلزائري متثلها قوة الش باب ك كرب رشحية متواجدة يف اجملمتع 

 التعلميي والثقايف حسب املس تو : توزيع أ فراد العينة (25)جدول رمق 

 اليس بة املئوية التكرار املس تو  التعلميي والثقايف

 % 5.8 23 جامعي

 % 27.3 109 ليسانس

 % 27.8 111 ماجس تري

 % 30.8 123 ماسرت

 % 801 32 دكتوراه

 % 100.0 400 اجملموع

عداد الباحثة  املصدر: من ا 

سرت "  بيس بة اتبني من ال رقام املوجودة يف اجلدول اخلاص ابملس تو  التعلميي للمبحوثني أ ن غالبية العينة حمل ادلراسة حتمل املس تو  التعلميي"  امل

من مجمل العينة ابعتبار ان اكرب نس بة من العينة يه فئة الاساتذة حيث ان توظيف هذه الفئة ل يكون % 1208واملاجس تري "، بيس بة  % 3208

شارة فئة املاسرت تشلك عينة معتربة ايضا من فئة الطلبة ، تل ك ساتذةالا مبس تو  املاجس تري او التدريس  هتا يف مؤقتني  مبس تو  املاسرت، لال 

، ومه الطلبة يف املس تو  الهنايئ للتخرج من طور التدرج ابجلامعة ، ونس بة  %1203ملرتبة املوالية فئة املس تو  التعلميي" الليسانس " بيس بة  ا

حيملون شهادة ادلكتوراه يف النظام الالكس ييك  ويه نس بة منخفضة وهذا راجع لصعوابت احلصول عىل هذه الشهادة نظرا لتعقد  % 801
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و ميكن أ ن نشري ا ىل أ ن  حتمل مس تو  تعلميي جامعي دون مس تو  الليسانس ،  %108ءات ال دارية والعلمية، أ ما أ خر نس بة فقد اكنت  ال جرا

ن أ مه مهذه اليسب رمغ تفاوهتا تؤكد عىل أ ن هناك ارتفاع يف املس تو  التعلميي  والثقايف للمس هتلكني اذلين يشلكون النخبة، حيث يعد  التعلمي 

ذ سامه ذكل يف التأ ثري عىل ادلو املتغ  رريات الاجيعاعية اليت أ ثرت يف الس نوات ال خرية عىل تكوين ال رسة و عىل أ مناط رشاهئا و اس هتالكها، ا 

كساهبا ثقافة بيئ  والتأ ثري يف خمتلف القرارات  التقليدي لرب البيت يف العملية الاس هتالكية و الرشائية  ية الاس هتالكية وا 

عليه املنظومة  دميقراطيته و جمانيته واجبا أ ساس يا قامت وجعلت من أ ن اجلزائر من بني ادلول اليت أ ولت عناية كبرية للتعلمي، يضاف ا ىل ذكل   

 عت الفئة املثقفةحيث اتبعت س ياسة تعممي التعلمي ال لزايم خلفض ال مية نوعا ما، لهذا ارتف الرتبوية جتس يدا ملبدأ  تاكفؤ الفرص للجميع دون متيزي،

 اجلزائر0واملتعلمة يف 

 : توزيع أ فراد العينة حسب املهنة (26)جدول رمق 

 اليس بة املئوية التكرار املهنة

 % 60.3 241 أ س تاذ

 % 39.8 159 طالب

 % 100.0 400 اجملموع

عداد الباحثة املصدر:      من ا 

ساتذة اجلامعيني  نة ترواح بيسب خمتلفة  اكنت أ كرب نس بة لفئة ال  يتضح من نتاجئ اجلدول املوحض أ عاله أ ن توزيع مفردات العينة حسب متغري امله 

لعل هذا الاس هتداف لهذه الرشاحئ يف دراستنا اكن  % 3248، حيث اس هتدفنا  هذه الفئة من النخبة تلهتا فئة الطلبة بيس بة  % 1243بيس بة 

ا فئة ال ساتذة والطلبة ئية ، من أ مه الرشاحئ اليت مت توزيع ال س تبيان علاهمقصودا  لتوضيح مد  تأ ثري  متغري املهنة عىل الاجتاهات الاس هتالكية البي 

فرتض  ا أ ن لها تأ ثري نحبمك سهوةل التعامل مع هذه الفئة يف توزيع واسرتجاع الاس تبيان نوعا ما مقارنة ببقية الفئات، هذه الفئة من النخبة ال اكدميية ا 

 يف معلية ال س هتالك 0

قتصاديتوزيع مف :(27)جدول رمق  ردات العينة حسب املس تو  السوس يو ا 

قتصادي  اليس بة املئوية التكرار املس تو  السوس يو ا 

 % 12.8 51 جيد

 80.0% 320 متوسط

 7.3% 29 ضعيف

 100% . 400 اجملموع

عداد الباحثة  املصدر: من ا 

ت ما نسب مس توامه الاقتصاد يرتاوحيتضح من خالل اجلدول أ عاله، أ ن نس بة كبرية من املبحوثني  من % 82ته ي يف الفئة املتوسطة حيث شلكد

 صنفت مضن املس تو  الاقتصادي الضعيف0 % 203أ ما نس بة اجليد،ذات املس تو  ال قتصادي  % 6108 وتلهتا نس بةمجمل العينة، 

 أ ن النتاجئ تتوافق مع طبيعة ت ال خر ، كامو لال شارة فا ن الطبقة املتوسطة تغلب عىل  الرتكيبة الاجيعاعية للمجمتع اجلزائري مقارنة ببايق الطبقا    

الوضعية املادية دورا همام  (، و تلعبالسوس يودميغرايفاملهنة اليت تزاولها الفئات املبحوثة، و الوضع الاقتصادي العام )مس تو  ادلخل، نتاجئ المنو 

س هتالك ورشاء املنتجات املعنونة بي  ماكنية ا  اةل ئيا، فكام س بق ذكره يف دراسة حلمية والبكري، أ ن احليف اختاذ قرار الرشاء داخل ال رسة و ا 

 ل قل0اال قتصادية اجليدة تسهم يف نرش ثقافة الاس هتالك املس تدام نظرا لرتفاع اسعار هذه املنتجات  خالفا للوضعيات الاقتصادية املتوسطة و 

 : توزيع مفردات العينة حسب الوضعية ال جيعاعية(28)جدول رمق 

 اليس بة املئوية التكرار عيةالوضعية الاجيعا

 70.5% 282 اعزب

 29.5% 118 مزتوج

 100% 400 اجملموع

عداد الباحثة املصدر:  من ا 
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( من ا جاميل 2241%الفئة العزابء حيث شلكوا نس بة ) معظمهام مناحلاةل العائلية للعينة املبحوثة، أ ن  واذلي ميثلنالحظ من خالل اجلدول أ عاله 

 احلاةل العائلية متغريا همام لدلراسة، نظرا للتباين بني عقليات الفرد املزتوج وتعترب (0 % 1241اكنت نسبهتا ) الفئة املزتوجة الال ي ةوتلهتا مبارش العينة 

يثارية و الغريية، عىل عكس غري املزتوج كام أ ن الاحتياجات وال مناط الاس هتالكية تتغ ال عزب،و   عند ريفالفرد املزتوج قد جند دليه الروح ال 

 والعازب0املزتوج 

 الثقافة الاس هتالكية للمس هتكل ال ول:نتاجئ احملور 

 :  مؤرشات الثقافة ال س هتالكية (29)جدول رمق

عداد الباحثة املصدر:  من ا 

 مالحظة ضعف بعض مت التحليالت حيثمت التوصل ا ىل مجةل من  للمس هتكل،من خالل حتليل نتاجئ اجلدول أ عاله خبصوص الثقافة الاس هتالكية  

ة برامج توعية ومعرفة مكية ادلهون والكولسرتول، ومتابع وأ رضارها،ة أ شاكل الثقافة الاس هتالكية للمس هتكل فامي يتعلق معرفة امللوانت الغذائي

املنتج وارهتاء صالحيته  اترخي صناعةا ىل  يتعلق ابلنظراملس هتكل يف وسائل ال عالم، مع مالحظة درجة وعي معتربة يف الثقافة الاس هتالكية فامي 

 ييل القراءة المكية  ، وفامي2203يس بة ، والتأ كد من سالمة العلبة وعدم وجود انتفاخ فاها ب 2208بيس بة

، تقوم أ حياان  بقراءة  املعلومات اخلاصة مبكوانت السلعة يف حني من املفرت  أ ن الطبقة املثقفة  1203فبناءا عىل اجلدول املوضع أ عاله نس بة 

آليات الرشاء، أ ل ويه معرفمن املس هتلكني  جيب أ ن تقرأ  مكوانت السلعة ، وهذا تناقض بني املس تو  التعلميي وبني أ لية  ة املعلومات، كام من أ

تتأ كد دامئا من سالمة العلبة وعدم وجود انتفاخ فاها ، وهذا راجع لثقافة املس هتكل اجلزائري يف  ملس وتفقد املنتج، ومن بني  2203أ ن نس بة 

 1201مبعرفة أ رضار املواد احلافظة وامللوانت الغذائية، أ يضا  أ حياان واندرا ما تقوم  1806النتاجئ اليت تؤكد ضعف الثقافة ال س هتالكية  أ ن نس بة 

 أ حياان ما تتفاد  رشاء اللحوم وال سامك اجملمدة ، وفامي  3108اندرا وأ بدا  ما تقوم مبعرفة حمتوايت  ادلهون والكوليسرتول ، أ يضا وردت نس بة 

أ ثناء قيايم برشاء املنتجات  دامئا أ حياان اندرا أ بدا اجملموع

الاس هتالكية أ كون حريص 

 :ما ييلعىل 

 
 

 املعلوماتأ قرأ  برتكزي لك  تك   تك  تك  تك  مج تك 

واملعطيات املتعلقة مبكوانت 

 633  33 162 1203 21 6601 1 1,3 222 622 ااملصنوعة مهن السلعة واملواد

أ نظر ا ىل اترخي صناعة املنتج  362  2208 22 6801 1 1,3 2 14 222 622

 وكذا اترخي ارهتاء الصالحية

م علبة وعدالتأ كد من سالمة ال  186  2203 21 13 68 241 2 103 222 622

 وجود انتفاخ  

املواد احلافظة  معرفة أ رضار 82  1608 632 3208 633 3303 26 6203 222 622

 وامللوانت الغذائية  

ك وال سام رشاء اللحومتفادي  623  3108 623 3108 28 61 11 6101 222 622

 اجملمدة 

ت أ حاول معرفة حمتواي 22  6202 621 3101 622 1108 666 1208 222 622

 ادلهون والكولسرتول

أ اتبع برامج توعية املس هتكل  12  6108 621 2808 663 1803 11 103 222 622

 عرب وسائل ال عالم 

 K2 يس والثقافة العالقة بني اجل

 2026ال س هتالكية

K2والثقافة  العالقة بني احلاةل   ال قتصادية

 2011ال س هتالكية 

 K2  اخلاص  الارتباطمعامل

قافة وعالقته ابلث ايفابملس تو  الثق

 2028ال س هتالكية 
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ع ال س هتالكيةأ ن الثقافة  الاس هتاليك جندخيص اجلانب التوعوي  ، تتابع أ حياان 2808المية منخفضة دل  املس هتلكني، حيث أ ن ما نسبته ال 

جاملية تقدر ب  1803برامج توعية املس هتكل، ونس بة   .  2206اندرا ما تتابع هذه الربامج أ ي بيس بة ا 

اء نتيجة لضعف الرتبية معلية الرش ويرجع ضعف الثقافة الاس هتالكية ا ىل ضعف الوعي العام دل  املس هتكل اذلي تغيب دليه هذه بشلك عام يف    

 اجملال0ال رسية والتيش ئة الاس هتالكية، وضعف ال طار املؤسسا ي يف هذا 

عامل الارتباط  جدا وجود دلةل ضعيفة يف م اتضحوخبصوص العالقة بني املس تو  الثقايف واحلاةل ال قتصادية واجليس و الثقافة ال س هتالكية 

هتالكية احلاةل الاقتصادية، يف حني أ ن دلةل اجليس مرتفعة نوعا ما ومقبوةل، فهناك تأ ثري للجيس يف الثقافة الاس خبصوص تأ ثري املس تو  الثقايف و 

بشلك  س هتالكيةاأ كرب من الرجل حبمك أ هنا أ كرث تسوقا ، ومتتكل همارات يف التسوق وثقافة  اس هتالكيةبني الرجل واملرأ ة اليت عادة ما متتكل ثقافة 

، فاملرأ ة عادة متيل للحفاظ عىل الرشاقة وامجلال  052. يتعلق  مبعرفة مكية ادلهون واحلريرايت اليت جاءت نس بة ارتباطها  ب عام  خصوصا فامي

 ليس بة لها يف املنتج 0فهذه املعلومات رضورية اب

 الوعي البييئ دل  املس هتكل من خالل الاجتاهات البيئية نتاجئ احملور الثاين:

 البيئية:اجلزء ال ول املعارف 

 املعريف ابلبيئة دل  املس هتكل (: املس تو 32اجلدول رمق) 

عداد الباحثة      املصدر: من ا 

 مفاهمي بيئية معرفية دل  املس هتكل موافق  ل أ دري  غري موافق اجملموع 

 تك   تك   تك   تك  

حييط ابل نسان من  البيئة يه لك ما 394 98,5 5 1,3 1 3, 400 622%

 مكوانت حية وغري حية 

 أ درك جيدا مفهوم التمنية املس تدامة   254 63,5 109 27,3 37 9,3 400 622%

البيئة لل جيال القادمة ذلا جيب  399 99.8 1 2,3 - - 400 622%

 احملافظة علاها0

من  مجةل من البييئيتكون النظام  345 86,3 44 11 11 2,8 400 622%

 العنارص املتفاعةل فامب بيهنا 

حبدوث خلل يف النظام البييئ تظهر  371 92,8 20 5,0 9 2,3 400 622%

 املشالك البيئية وخيتل توازن النظام

أ درك جيدا معىن املوارد املتجددة "  296 74,1 69 17,3 35 8,8 400 622%

 الطاقات املتجددة " 

املوارد الناضبة يه موارد طبيعية   212 53,1 160 40,0 25 6,3 400 622%

من املمكن أ ن تيهتيي يف يوم من 

 ال ايم

أ درك جيدا مشلكة الاحتباس  341 82,8 40 10 29 7.3 400 622%

 احلراري وتأ ثرياهتا

 أ درك جيدا مفهوم التنوع البيولويج  283 70,8 75 18,8 42 10,05 400 622%

أ درك جيدا مايه الغازات امللوثة  275 68,8 92 23,0 32 8,3 400 622%

 للبيئة 

 البيئية "مجموع البنود" والاجتاهاتالعالقة بني املس تو  الثقايف 

2031= k 2 
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طار حتديد درجة الوعي البييئ دل  املس  واملتعلقة ابجلانبابليس بة لتحليل نتاجئ اجلدول أ عاله  هتكل والاجتاهات املعريف البييئ دل  املس هتكل، يف ا 

هيا حيث مت رصد مجةل من النتاجئ من خالل هذا اجلدول توحض أ ن العينة حمل ادلراسة دل لبيئة،ل البيئية دليه، تناول هذا اجلدول البعد املفاهميي 

 لتخصصات ومناحتمك مفاهميي معترب ابليس بة للمفاهمي البيئية، وذكل نظرا للمس تو  التعلميي والثقايف دلهيم فهم يشلكون النخبة املتعلمة يف خمتلف 

 أ برز نتاجئ اجلدول: 

واعتربت أ ن البيئة لنا ولل جيال القادمة ، مع وضوح   2208س تطاعت أ ن حتدد  مفهوم البيئة  وتدرك ماذا تعين البيئة، ونس بة ا2801أ ن نس بة 

دراك معترب ملفهوم التمنية املس تدامة  بيس بة  دراكه من طرف 1301ا  دراك هذا املفهوم  1203، يف مقابل عدم ا  من مفردات العينة، فاخنفا  ا 

دراك هذه الفئة لهذا راجع لكونه م  ل أ ن ا  فهوم جديد عىل عينة ادلراسة ومن أ مه اخلطاابت الراهنة يف اجملال الاقتصادي والاجيعاعي وال عاليم، ا 

تدرك ما هو اخللل البييئ  وأ ثره عىل توازن  2108املفهوم يعد نتيجة مرضية متكننا من حتليل نتاجئ ادلراسة يف اجلداول الالحقة، كام أ ن نس بة 

 لنظام البييئ كنتيجة حمتية تظهر من خاللها املشالك البيئية0ا

دراك املبحوثني ملفهوم الطاقات املتجددة، والتنوع البيولويج، ومشلكة الاحتباس احلراري، واملوارد الناضبة والغاز  ت امللوثة اوفامي يتعلق مبد  ا 

تدرك مفهوم الطاقات املتجددة، ونس بة  2206ملعترب حيث أ ن نس بة لطبقة ال وزون، فقد وردت النتاجئ توحض درجة من الوعي املفاهميي ا

1306  28ويه نس بة متوسطة تدرك مايه املوارد الناضبة ، يف مقابل   8108ل تدركها، كام أ ن نس بة اس تطاعت أ ن تتعرف  عىل مشلكة

أ لك ربة من العينة تدرك مايه الغازات امللوثة واملؤدية لتتدرك مفهوم التنوع البيولويج ، مع وجود نس بة معت 2208الاحتباس احلراري، ونس بة 

،لكن ا جامل درجة املكون املعريف 3603، مع وجود نس بة معتربة أ يضا ل تدرك هذه الغازات قدرت ب 1808طبقة ال وزون  قدرت ب0

 لية توحض ذكل0لالجتاه مرتفعة نوعا ما،  فالعينة دلهيا حتمك مفاهميي معترب مبجال البيئة واجلداول التا

مرتفعة ادللةل  رتباطالااملس هتكل البيئية حيث جاءت نتاجئ معامل  اجتاهاتاخرتان املس تو  الثقايف مكتغري ه تأ ثري عىل  الارتباطخبصوص معامل 

دراك مفهوم اخللل ال 2028،  ومفهوم التمنية املس تدامة ب 2082يف البند ال ول املتعلق بتحقيق مفهوم البيئة ب  ، 2021بييئ بيس بة ، وا 

، أ ما النتاجئ ذات ادللةل منخفضة بني املس تو  الثقايف والاجتاهات البيئية، فقد وردت 2018ومفهوم الطاقات املتجددة مبس تو  دلةل مقبول ب 

دراك مشلكة الاحتباس احلراري ب 20211، واملوارد الناضبة ب20268يف بقية البنود مكفهوم النظام البييئ ب  ، والتنوع  20222، وا 

 202180، والغازات امللوثة للبيئة ب 20222البيولويج ب

 (: مد  ا دراك املس هتكل للمشالك البيئية36جدول رمق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عداد الباحثة املصدر:            من ا 

دراك مرتفعة من طرف املبحوثني لل س باب    دراك املس هتكل للمشالك البيئية ، وجود درجة وعي وا    توحض نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله حول مد  ا 

درك ، ت8103حيث جاءت نتاجئ اجلدول توحض أ ن نس بة  والاقتصادية ووسائل حاميهتا  وعالهجا، ال ساس ية للمشالك البيئية وتأ ثرياهتا الاجيعاعية

والاقتصادية للمشالك البيئية اخملتلفة، مع  تدرك الـتأ ثريات الاجيعاعية 8303ونس بة  ال س باب ال ساس ية للمشالك البيئية وهو مؤرش وعي مرتفع،

دراك مرتفع نوعا ما  بيس بة   ، ل تدري مايه هذه الوسائل  61للوسائل اليت تسامه يف حامية البيئة وعالهجا يف مقابل  22ا 

رتبوم   دراك املشالك البيئية، فقد وردت نس بة ا  ط ضعيفة ان خالل حتليل اجملموع اللكي ملعامل ال رتباط اخلاص  ابلعالقة بني املس تو  الثقايف وبني ا 

رتباط توحض عالقة داةل بني املس تو  الثقايف و البند املتعلق دراك تأ ثريات اب   جدا فامي يتعلق مبعرفة أ س باهبا ووسائل حاميهتا ، يف حني وردت نس بة ا 

  موافق ل أ دري غري موافق اجملموع

أ درك جيدا لك ما يتعلق ابلبيئة 

 مج من مشالك بيئية من حيث 

% 

 مج 

 تك
 تك  تك  تك 

 أ س باهبا ال ساس ية 341 85,3 45 11,3 14 3,5 222 622%

622% 222 
تأ ثرياهتا البيئية الاجيعاعية  333 ,383 50 12,5 17 4,3

 الاقتصادية  

 ووسائل حاميهتا وعالهجا 308 77,0 60 15,0 32 8,0 222 622%

= k 2     2011املس تو  الثقايف = k 2 2018اجليس 
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، وهذه نتيجة منطقية فاملس تو  الثقايف يلعب دور يف التحليل العميق لبعاد املشالك 2021والاقتصادية بيس بة  الاجيعاعية املشالك البيئية وأ بعادها

دراك املشالك البيئية رتباط غري داةل ، ف اخملتلفة بشلك عام واملشالك البيئية بشلك خاص، وفامي يتعلق ابلعالقة بني اجليس وبني ا  قد وردت عالقة ا 

رتباط تقدر ب  ، ويه نس بة متوسطة 2012فامي يتعلق ابلبند ال ول والثاين، عدا ما يتعلق  ابلبند الثالث حول وسائل حامية البيئة وعالهجا بيس بة ا 

اايت وأ ساليب الرتش يد  كل حس التدبري املزنيل وتس يري النفادللةل ومقبوةل فاملرأ ة أ كرث تعامال من الرجل مع وسائل حامية البيئة وأ ساليهبا، كوهنا متت

 وغريها من الوسائل اليت تدركها املرأ ة أ كرث من الرجل0

 (: مس تو  املعرفة البيئية عىل املس تو  العاملي الوطين واحمليل31جدول رمق)

عداد الباحثة املصدر:   من ا 

ل املوحضة أ عاله حول مد  ا طالع املس هتكل عىل املعلومات اليت تتعلق حباةل البيئة  من حيث النطاق عىل لك من املس تو  توحض نتاجئ اجلدو    

يس بة ب  العاملي والوطين واحمليل، حيث اتضح من نتاجئ العينة وجود درجة ا طالع منخفضة  نوعا ما خبصوص ال طالع عىل املعلومات العاملية للبيئة

1201 نة مع نتاجئ  البنود ال خر  ،يف حني جاءت نس بة معتربة من العينة تطلع عىل املعلومات البيئية اخلاصة ابملس تو  الوطين  بيس بة ، ابملقار

12 2103، وبيس بة  من العينة تتابع املعلومات البيئية عىل املس تو  احمليل، رمبا يرجع اخللل يف عدم ال طالع عىل املعلومات البيئية عىل

يل، العاملي، ا ىل ضعف الثقافة العامة دل  املس هتكل وعدم املسؤولية والاهيعام بلك ما يتعلق ابلبيئة، فالبيئة ل تشمل احمليط الوطين واحملاملس تو  

منا البيئة يه لك ما حييط ابل نسان وليست لها حدود مفسؤولية ال طالع عىل لك ما حيدث لها من مشالك وعالهجا  يه مسؤولية تبدأ  من  وا 

 ملقوةل الشهرية فكر عامليا وحترك حمليا 0ا

 مبارش0ر فيه بشلك حتيط ابملس هتكل وتؤث البيئية احمللية اليتللقضااي  الاهيعامرمبا أ يضا يرجع تفسري هذه النتيجة ا ىل تفضيل مس تو  

ات اليت تتعلق حباةل ني ال طالع عىل املعلومأ ما نتاجئ حتليل معامل الارتباط فقد وحضت وجود دلةل منخفضة للعالقة بني املس تو  الثقايف وب    

رتباط داةل يف البند الثاين من اجلدول  2031البيئة، حيث قدر ب  عىل معلومات  عاملتعلق ابل طالجملموع البنود الثالثة، يف حني وردت نس بة ا 

  2022بيئية عىل املس تو  الوطين تقدر ب 

رتباط متوسطة ادللةل قدرت بعالقة اجليس ابل طالع عىل املعلومات ا وأ ما عن  للك البنود2022 ، 0لبيئية فقد وحضت النتاجئ وجود درجة ا 

  

 :عىل معلومات تتعلق حباةل البيئة أ طلع دامئا موافق ل أ دري غري موافق اجملموع 

 تك  تك   تك   تك مج % مج

622% 222 
س تو  العاملي "معلومات تتعلق عىل امل  202 50,5 129 32,3 69 17,3

 ابلبيئة العاملية" 

622% 222 
عىل املس تو  الوطين "معلومات تتعلق  268 ,067 97 ,324 35 8,8

 ابملشالك البيئية الوطنية"

622% 222 
"معلومات تتعلق  عىل املس تو  احمليل 289 ,372 72 ,018 39 9,8

 ابلبيئة احمللية "

 = k 2البنود"                          املس تو  الثقايف" مجموع= k 2"اجليس "مجموع ارتباط البنود 

 2038                                                             2022 
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 مد  وعي املس هتكل بدور واجتاه الفاعلني يف حامية البيئة ووضعهم يف اجلزائر (: يوحض33جدول رمق )

عداد الباحثة صدر:امل  من ا 

دراك املس هتكل للفاعلني البيئيني يف اجلزائر وأ دوارمه جتاه حامية البيئة ، فقد ت صلت نتاجئ ادلراسة و من خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله فامي يتعلق اب 

س تدامة، يف حني هو حامية البيئة وحتقيق التمنية امل  تر  أ ن الاجتاه الغالب للفاعلني يف حامية البيئة يف اجلزائر  48,8ا ىل أ ن  نس بة معتربة  قدرت 

ل توافق عىل هذا الرأ ي وهذا راجع للمشالك والتقهقر البييئ اذلي تعرفه اجلزائر، وضعف الاهيعام هبذا القطاع مما جيعل   1603أ ن نس بة 

ل توافق  2602س بة ة البيئة وحتقيق التمنية املس تدامة، أ ما ن الفئة الغالبة يف هذا ال طار تؤكد عىل غياب دور الفاعلني البيئيني يف حامي اجتاهات

حداث خلل بييئ كبري، وهذا راجع لتقدير هذه الفئة لبعض اجلهود املبذوةل يف هذا   عىل أ ن الاجتاه الغالب للفاعلني البيئيني هو تدمري  البيئة وا 

يه نس بة حمايدة  3208تؤكد عىل هذا ال جتاه ونس بة  1803نس بة   جند أ نال طار من ذرف ادلوةل  وخمتلف الفاعلني يف حامية البيئة، يف حني 

عتربت نس بة  تر   2208، أ هنا متارس أ نشطة توعوية بيئية يف أ نشطهتا يف مقابل نس بة 1103، وخبصوص اليشاط التوعوي للفاعلني البيئيني ا 

البيئة  ل رفضها وحمايدهتا ، ولعل أ س باب ضعف أ دوار الفاعليني يف حاميةضعف ال هيعام هبذا ادلور  التوعوي  من طرف الفاعليني وغيابه من خال

ىل غياب  التاكمل والتيس يق بني أ نشطة وأ هداف لك الفاعلني، أ ن هذه النقطة تغيب يف همام  1108حيث اعتربت نس بة  يف اجلزائر يرجع  ا 

ذه ال جابة يف اجلزائر وهذه النقطة ل يويل لها الفاعلني أ مهية ، وما يؤكد هالفاعلني، فالتاكمل والتيس يق من أ مه عوامل تطوير جمال حامية البيئة 

من مفردات العينة أ هنا ل تتحىل ابملسؤولية من خالل غياب  احلس املسؤول يف أ نشطهتا جتاه حامية البيئة وحتقيق التمنية  1101اعتربت نس بة 

س تطاعت العينة أ ن تشخص هذاملس تدامة ،ا جامل خمتلف نتاجئ اجلدول تؤكد وعي املبحو  ا ادلور ثني بدور الفاعليني البيئيني يف اجلزائر حيث ا 

 امة 0دابلضعف وغياب التوعية وغياب التيس يق والتاكمل وأ خريا غياب احلس املسؤول يف أ نشطهتا وممارساهتا محلاية البيئة وحتقيق التمنية املس ت

  

يف رأ يك الاجتاه الغالب ل نشطة لك من  موافق ل أ دري غري موافق اجملموع  

املؤسسات الاقتصادية الصناعية  املس هتكل،

نتاجية   ،ادلوةل احمللية، واخلدمية، امجلاعاتال 

 دين املواطنني يف اجلزائر هومنظامت اجملمتع امل

 تك   تك   تك   تك مج % مج

622

% 
222 

 ةحامية البيئة واملسامهة يف حتقيق التمنية املس تدام  195 48,8 82 20,5 123 30,8

622

% 
222 

حداث خلل بييئ كبري 113 28,3 123 30,8 164 41,0  تدمري البيئة وا 

622

% 
222 

 ارسة أ نشطة توعوية بيئية مم 221 55,3 124 31,0 55 13,8

622

% 
222 

 عدم التاكمل والتيس يق يف حامية البيئة 227 56,8 95 23,8 78 19,5

622

% 
222 

 غياب احلس املسؤول يف أ نشطهتا 266 66,5 67 16,8 67 16,8



 الرابع: دراسة ميدانية ل ثر العالمة البيئية عىل السلوك الرشايئ للمس هتكلالفصل 

 
201 

 هتكلالانفعالت والسلوكيات بيئية للمس  الثاين:اجلزء 

 ال سلوب ال قناعي املس تعمل من طرف املس هتكل للحفاظ عىل البيئة (:32جدول رمق )

عداد الباحثة املصدر:  من ا 

قناعيمن خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله  فامي يتعلق ابلسلوكيات البيئية للمس هت املعمتد يف حامية  كل جتاه حامية البيئة  من خالل ال سلوب ال 

قناعية مسؤوةل، تس تخدم عدة أ   راشادية ا  جيابية تؤكد عىل ممارسة العينة املبحوثة سلوكيات بيئية ا  جاابت العينة تقريبا ا  قناعية سالبيئة، جاءت ا  اليب ا 

قناعي لتغيري السلوكيات البيئية تركز عىل اس تعامل  2208حيث جاءت اليسب اكلتايل:  نس بة   اجلانب ال خاليق يف ال رشاد والنصيحة ك سلوب ا 

قناعي مناسب جدا لتغيري ال جتاهات والسلوكيات البيئية كوهنا مسأ ةل أ خالقية ابدل رجة ال وىل  ال جيابية،  ويه نس بة مرتفعة فال خالق عادة ك سلوب ا 

تس تخدم   021 8يين وما قاه ديينا احلنيف بشأ ن النظافة وحامية البيئة وال نسان واحليوان، نس بة تقوم ابس تعامل الوازع ادل  8106كام أ ن نس بة 

نسان اكئن ا جيعاعي ومييل ا ىل سلوكيات امجلاعة وأ ي سلوك ا جيعاعي غري مقبول يف امجلاع يعرضه  ةالرتكزي عىل ال سلوب ال جيعاعي املقبول ل ن ال 

س تقراره يف اجملمتع من خالل امليل ا ىل التوازن مع سلوكياته الاجيعاعية املقبوةل،لالس هتجان، وال نسان يسعى للمحا وردت  فظة عىل ماكنته ووضعه وا 

تس تخدم أ سلوب  الرتكزي عىل املنفعة العامة  واحلياة السلمية والصحية ، فال من والصحة من أ مه العوامل املؤثرة يف سلوك ال نسان  8803نس بة 

س تجابته، أ يضا نس   قناع  عن طريق حامية ال طفال   8601بة وا  تس تخدم  أ سلوب احلفاظ عىل حقوق أ بنائنا  يف العيش الصحي والسلمي، فال 

جامل خمتلف ال جاابت تعكس  أ يضا يلعب دور همم يف تغيري السلوك فهدف لك فرد ميتكل أ طفال احملافظة عىل حياهتم بشلك حصي وسلمي ، ا 

جيابية خبصوص ممارسة س تجاابت ا  قناعية محلاية البيئية، وهو ما يؤكد وجود درجة من الوعي البييئ دل  املس هتلكني عينة  ا  سلوكيات توعوية ا 

  .ادلراسة بشأ ن الاساليب املس تخدمة يف النصح وال رشاد والتغيري السلويك بشلك عام

قناع    رتباط قويوبتحليل نتاجئ معامل الارتباط لعالقة املس تو  الثقايف للمس هتكل وال سلوب ال  جاميل ي املس تخدم فقد جاءت عالقة ا  ة داةل تقدر اب 

للك البنود بوجود تفاوت يف فقرات البنود حيث أ ن املس تو  الثقايف مرتفع ادلاةل يف البند الثاين  املتعلق ابس تخدام ال سلوب  2021عام ب

وهذه النتاجئ تفرس  2082ء  يف العيش الصحي والسلمي ب وأ سلوب الرتكزي عىل حقوق ال بنا  2026والوازع ادليين ب   2028ال خاليق ب 

ع املس تو  ابأ ن للمس تو  الثقايف والتعلميي دور أ سا ي خصوصا فامي يتعلق ابدلين وال خالق والصحة والسالمة العامة فدرجة الوعي تكون مرتفعة ابرتف

قناعية تكون أ كرث تأ ثريا لكام متكن املرسل معرف  قناعية مؤثرة يف املس تقبل 0التعلميي، وال ساليب ال   يا وثقافيا من تكوين رساةل ا 

 

 

 

 

 

قناعهم ابحملافأ سعى دامئا ا ىل نصح ال خرين  موافق ل أ دري غري موافق اجملموع       ظةوا 

 عىل البيئة0 من خالل
 مج 

% 

 مج 

 تك
  تك   تك  

 
 تك 

 الرتكزي عىل الوازع ادليين وما قاه ديينا 340 85,1 51 12,8 9 302 222 622% 

 
622% 222 

 ال خاليق0 عىل اجلانب الرتكزي 363 90.8 31 7.8 6 1.6

 الرتكزي عىل السلوك الاجيعاعي املقبول 303 75,8 90 22,5 7 1.8 222 622% 

 
622% 222 

الرتكزي عىل املنفعة العامة واحلياة السلمية  353 88,3 35 8,8 12 3.0

 والصحية 

 
622% 222 

الرتكزي عىل أ سلوب احلفاظ عىل حقوق أ بناءها  326 81,6 66 16,5 8 2.0

 يف العيش الصحي والسلمي

= k 2 قناعي املس تخدم  2021عالقة املس تو  الثقايف ابل سلوب ال 
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 انفعال املس هتكل جتاه السلوكيات البيئية السلبية (:31جدول رمق )

  موافق ل أ دري غري موافق اجملموع 

ا خشصييتابين الغضب عندما أ ر  

 مج ب: يقوم

% 

 مج

 تك
 
 

  تك 
 

 تك   تك 

 يلوث البيئة 367 91,8 23 5,8 62 2.5 222 622%

 يريم النفاايت   376 94,1 14 3.5 62 2.5 222 622%

 القيام بسلوك يعتدي عىل البيئة  364 91,1 20 5.0 16 4.0 222 622%

= k 2                                             املس تو  الثقايف= k 2                   الوظيفة= k 2 اجليس 

2011                                                                 2016                           20226 

عداد الباحثة املصدر:  من ا 

م بسلوكيات امن خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله خبصوص انفعالت  املس هتلكني جتاه بعض السلوكيات البيئية  كتلويث البيئة وريم النفاايت   والقي    

جاابت العينة  ترفض بدرجة كبرية هذه السلوكيات وتنفعل لرؤية هذه السلوكيات ،حيث أ ن نس بة تعت تنفعل  2608دي عىل البيئة ، فقد جاءت ا 

ترفض وتنفعل عند قيام أ حد ابل عتداء عىل  2606تنفعل لرؤية خشص يريم النفاايت ، ونس بة  2206عندما تر  خشصا يلوث البيئة، ونس بة 

 كذه ال جاابت تؤكد درجة كبرية من الوعي الانفعايل البييئ دل  املس هتلكني، حيث أ ن نتاجئ هذا اجلدول س متكننا من معرفة  سلوك الاس هتالالبيئة ، ه

 .انطالقا من انفعالته وسلوكياته جتاه حامية البيئة بشلك عام بداية من أ بسط السلوكيات البيئية دل  املس هتكل  البييئ دل  املس هتكل،

جاابت العينة حول سلوك الغضب حول  أ ما نتاجئ حتليل الارتباط فال توجد عالقة ارتباط ذات دلةل بني املس تو  الثقايف واجليس والوظيفة مع ا 

 ذكل0السلوكيات البيئية السلبية والنتاجئ أ عاله توحض 

 (: مد  تشجيع املس هتكل للمبادرات الرامية محلاية البيئة31جدول رمق)

أ جشع لك املبادرات احلكومية الرامية  موافق ل أ دري افقغري مو  اجملموع

 ا ىل احملافظة عىل البيئة من:
 مج

% 

 مج

 تك
 
 

  تك 
 

  تك 
 

 تك 

 محالت تشجري 384 96,1 11 2.8 5 1,3 222 622%

 محالت نظافة 377 94,3 20 5,0 3 0.8 222 622%

622% 222 
ملية بأ عياد احتفالت وطنية وعا 258 64,6 108 27.0 34 8.5

 البيئة 

= k 2 املس تو  الثقايف 

2081 

= k 2  2012الوظيفة = k 22013اجليس 

عداد الباحثة املصدر:  من ا 

جيابية ا   من خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله  حول مد  تشجيع املس هتكل للمبادرات احلكومية  الرامية ا ىل حامية البيئة  فاجتاهات العينة جاءت

تشجع النظافة من خالل  2203تدرك أ مهية التشجري  حيث تشجع عىل القيام حبمالت تشجري، ونس بة  2106يث أ ن  نس بة بدرجة كبرية، ح 

خلاصة االقيام حبمالت  النظافة كوهنا حتافظ عىل الصحة واحمليط، يف حني أ ن نس بة معتربة ومتوسطة تشجع الاحتفال ابل عياد الوطنية والعاملية 

،رمبا يرجع الاخنفا  املعترب لتشجيع ال حتفالت بأ عياد البيئة  مقارنة  ابلتشجيع عىل محالت التشجري ومحالت النظافة 1201ابلبيئة  قدرت ب

دراك العينة املبحوثة لهذه النقطة وأ مهيهتا يف التذكري بشلك مس متر حبامية البيئة وجعلها واجب أ س  ي يف االيت احتلت أ كرب اليسب ، ا ىل ضعف ا 

 .ياتنا اليوميةحياتنا وسلوك 
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رتباط ا جاميل مرتفع وذو دلةل بني املس تو  الثقايف وبني تشجيع املبادرات الرامية للحفاظ      تضح وجود ا  ىل عوبتحليل نتاجئ معامل الارتباط ا 

ة قدر ب يف ،حني أ ن تشجيع محالت النظاف 2028،حيت تباييت نتاجئ البنود  فتشجيع محالت التشجري قدر ب  2081البيئة قدرت ب 

2022   2012مع وجود دلةل  متوسطة قدرت ب   لتشجيع الاحتفالت الوطنية وال عياد العاملية وهذا راجع لنقص أ مهيهتا مقارنة ابلتشجري

يف حني افة،  ابل عياد ش ئي تمكييل وليس رضوري ابملقارنة مع التشجري والنظ فالحتفالومحالت النظافة وفق سمل ترتيب ال ولوايت البيئية ، 

جاميل   ، مع وجود اختالفات يف بنود ال جابة حفمالت التشجري قدرت ب  2012وردت  دلةل متوسطة للعالقة بتأ ثري الوظيفة قدرت اب 

20212023، ومحالت النظافة ب  2023، يف حني أ ن تشجيع ال عياد الوطنية اخلاصة ابلبيئة قدر بيس بة منخفضة ادللةل قدرت ب  أ ما،

رتباط ذو دلةل بني اجليس حيث جاءت بيس بة دلةل منخفضة قدرت ب عن عالقة   20130اجليس بيتاجئ اجلدول فال يوجد ا 

دراك املس هتكل للسلوكيات البيئية ال جيابية (:32جدول رمق)  مد  ا 

أ ي سلوك ا جيايب نقوم به همام اكن بس يط  موافق ل أ دري غري موافق اجملموع

 ة ك: البيئميكن أ ن يكون ه أ ثر ا جيايب عىل
 مج

% 

 مج 

 تك
 
 

  تك 
 

  تك 
 

 تك 

622% 222 
 ،الشارع املزنل، احلي،سلوك التنظيف "  393 98,3 7 1,8 0. 0,

 املدينة "

622% 222 
اكن م احلي، البيت،سلوك التشجري يف " 385 96,3 14 3,5 1 0.3

 العمل"

622% 222 
 ارد" كتقليصسلوك اقتصاد اس تعامل املو  325 81,3 67 16,8 8 2.0

 غاز" كهرابء،، الغذاء، املياهالطاقة، 

622% 222 
سلوك فرز النفاايت والفضالت املزنلية من  345 86,3 48 12,0 7 1.8

 زجاج بالستيك وورق0

= k 2 2012املس تو  الثقايف 

عداد الباحثة املصدر:    من ا 

دراك امل    جاابت  س هتكل للسلوكيات البيئية وتأ ثريها ال جيايب عىل البيئة فقد وردتمن خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله فامي يتعلق مبد  ا  خمتلف ا 

تدرك أ مهية سلوك التشجري   2103تدرك أ مهية سلوك تنظيف احلي ، املزنل الشارع ، واملدينة ، ونس بة  2803العينة بشلك ا جيايب ، فيس بة 

 ليص الطاقة ، الغذاء ، املياه، الكهرابء ، الغاز00000"، يف حني أ ن نس بة ضعيفة قدرتتدرك أ مهية الاقتصاد يف اس تعامل املوارد كتق  8603ونس بة 

  8103جاءت حمايدة وغري موافقة ، ومه عادة ال شخاص اذلين ل ميلكون سلوكيات اقتصادية بيئية يف اس تخدام املوارد، أ ما نس بة  6808ب

 ة من زجاج بالستيك وورق000" تدرك أ يضا  أ مهية سلوك فرز النفاايت والفضالت املزنلي

دراك العينة املبحوثة خملتلف السلوكيات البيئية ال جيابية ، لكن يبقى التساؤل هل الاجتاهات وا سلوكيات ل ا جامل هناك درجة وعي مرتفعة خبصوص ا 

لتمنية املس تدامة ، رمبا هذا البيئة وحتقيق االبيئية ال جيابية دل  العينة حقيقية، ل ن هناك تباين بني ال قوال والانفعال خصوصا يف قضية حامية 

اجلواب سوف نتحصل عليه يف ال جاابت اخلاصة ابل س هتالك املس تدام كسلوك مسؤول للمس هتكل املسؤول، وبتحليل نتاجئ معامل الارتباط 

دراك تصنيف السلوك البييئ ال جيايب فقد جاءت النتاجئ ذات دل جاميل البنود قدرت ب ةل متوسطة ل  اخلاص ابملس تو  الثقايف وتأ ثريه عىل ا 

2012 2022، مع وجود تباين يف نتاجئ ارتباط بنود اجلدول ، فالبند ال ول والثاين جسال دلةل مرتفعة فسلوك التنظيف قدر ب  ويه نس بة ،

حتل نس بة قدرت الارتباطيةداةل توحض العالقة  منخفضة ، رمبا هذا راجع ل ن العينة ، أ يضا وبقية البنود جسلت دلةل  2022، وسلوك التشجري ا 

 0والتشجريتعترب أ ن تصنيف السلوكيات البيئية  يرتكز بشلك اسا ي  حول التنظيف 
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 (: مد  مسامهة املس هتكل يف حامية البيئة من خالل خياراته الاس هتالكية38جدول رمق) 

 مج

 
 

 مج 

 تك

اظ عىل احلفيس تطيع املس هتكل املسامهة يف  موافق ل أ دري غري موافق

 ث:من حي خياراته الاس هتالكيةالبيئة عرب 
  تك   تك   تك 

 اختيار املنتج القابل للرسلكة  333 83,3 60 15,0 7 1.8 222 622%

 اختيار عبوات قابةل ل عادة الاس تعامل 293 73,3 88 22,0 19 4.8 222 622%

 وليس فائضة عن احلاجةرشاء مكيات حمدودة  347 86,8 44 11.0 2 2.3 222 622%

622% 222 
 ملاء،ا الطاقة،رشاء منتجات تراعي تقليص  305 76,3 83 20,8 12 3.0

 واملوارد

 = k 2 20132احلاةل ال قتصاديةk=    ا جاميل البنود"2026املس تو  الثقايف " 

 

عداد الباحثة املصدر:  من ا 

دراك امل   س هتكل دلوره ومساهامته يف احلفاظ عىل البيئة من خالل خياراته الاس هتالكية، وردتمن خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله خبصوص مد  ا 

جامل نتاجئ اجلدول تؤرش ل دراك املس هتلكني  خمتلف أ شاكل مساهامت التأ ثري الا جيايب بيسب متفاوتة، لكن ا  جاابت العينة بشلك ا  هتاليك س خمتلف ا 

ن اختيار املنت8303عىل البيئة، فيس بة  عادة الرسلكة يسهم كخيار اس هتاليك يف احلفاظ عل البيئة، وخبصوص اختيار عبوات اعتربت ا  ج القابل ل 

عادة الاس تعامل فيس بة  توافق  8108تر  أ ن هذه الآلية تسهم يف حامية البيئة من خالل اخليار الاس هتاليك، يف حني جاءت نس بة  2303قابةل ا 

جة، وهذا راجع حسب دراسات يف هذا ال طار ا ىل أ ن املس هتكل اجلزائري عقالين ومقتصد، عىل رشاء مكيات حمدودة  وليست فائضة عن احلا

ف، افميكن أ ن نطبق عليه نظرية الرجل الاقتصادي خصوصا وأ ن أ غلب رشاحئ اجملمتع اجلزائري تصنف مضن الطبقة املتوسطة اليت تعيش عىل حد الكف

توافق عىل رشاء منتجات تراعي تقليص  2103ل حيان  وما يؤكد هذا ال جتاه  أ ن نس بة فالتبذير سلوك مستبعد دل  هذه الطبقة يف كثري من ا

ويرجع تفسري هذه اليس بة ا ىل التفسري السابق أ ل وهو تأ ثري احلاةل الاقتصادية عىل السلوك الاس هتاليك فالنظرية الاقتصادية  الطاقة املاء واملوارد

جاابت هذا اجلدول خيار موجه لالس هتالك دل  الطبقة الاقتصادي ة املتوسطة، ومن خالل اختبار نتاجئ معامل الارتباط بني احلاةل الاقتصادية وبني ا 

جاملية للك البنود تقدر ب فاختيار منتج صديق للبيئة  ، ويه ذات دلةل مقبوةل مع تباين معامل ارتباط بنود اجلدول،2013مت التوصل ا ىل نس بة ا 

أ ما نتاجئ  2013، ورشاء مكيات حمدودة وليست فائضة ب 2011منتجات معرها الافرتايض طويل ب ، واختيار 2081قدر الارتباط ب 

نس بة أ قل من  2026العالقة ال رتباطية بني املس تو  الثقايف  وبني اخليارات الاس هتالكية البيئية، فقد اكنت نتاجئ معامل الارتباط تقدر ب 

ج الصديق يت اكنت هبا ادللةل مرتفعة  حول تأ ثري املس تو  الثقايف ، فالبند ال ول املتعلق ابختيار املنتاملتوسط أ ي منخفضة  مع وجود بعض البنود ال

 أ ي ذات دلةل مقبوةل، 2012ويه ذات دلةل مرتفعة ، واختيار منتجات معرها الافرتايض طويل قدرت ب  2086للبيئة  قدر الارتباط ب 

ىل أ خر حسب املس تو ويرجع تأ ثري املس تو  الثقايف يف أ ن ا   خليارات الاس هتالكية تبىن عىل قاعدة معلومات هذه ال خرية  اليت ختتلف من خشص ا 

 التعلميي 0
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 (: سلوكيات املس هتكل جتاه املصنعني للمنتجات اخلطرة وامللوثة للبيئة32جدول رمق)

 مج 

% 

 مج 

 تك

  موافق ل أ دري غري موافق

نتجات للم  أ س تطيع الضغط عىل املصنعني

  تك   اخلطرة من خالل:

 

  تك 

 

 تك 

622% 222 
لبة املصنع امللوث واملطا يف غلقاملسامهة  239 ,859 126 31,5 35 8,8

هناء أ نشطته   اب 

622% 222 
رفع دعو  قضائية والتقدم بشكو   181 45,3 178 ,544 41 10,3

 للجهات البيئية اخملتصة 

622% 222 
عالمية معينة والتعبري  242 60,5 136 34,0 22 5.5 اللجوء ا ىل وس يةل ا 

 عن مد  خطورة املؤسسة

622% 222 
احلصول عىل دمع الفاعلني يف جمال حامية  282 70,5 106 26,5 12 3,0

 البيئة منظامت حامية البيئة 

  K2+2011= املس تو  الثقايف K2+   =  20232املس تو  ال قتصادي K2+ 20218=اجليس 

عداد الباحثة املصدر:   من ا 

اجئ درجة تمن خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله خبصوص سلوكيات املس هتلكني جتاه املنتجني للمنتجات الصناعية  اخلطرة وامللوثة للبيئة  وحضت الن   

هناء أ نشطهتا امللوثة واخلطري  1208وعي معتربة ، فيس بة  جاءت  3601ة، يف حني أ ن نس بة من العينة  توافق عىل غلق هذه املصانع واملطالبة اب 

حتايد عىل رفع دعو  قضائية  والتقدم  بشكو  للجهات   2201ترفض ، وما يؤكد ال جتاه احملايد أ ن نس بة معتربة   808حمايدة ول تبايل، ونس بة 

ات الاجيعاعية حتمل اجتاهات ة يف التغيري فأ غلب الفئاملعنية اخملتصة حبامية البيئة، وهذا راجع لضعف الثقافة القانونية ، وثقافة ادلميقراطية واملشارك

س تعداد لرفع دعوة قضائية   ويه نس بة معتربة  ومؤثرة أ يضا   2103اثبتة ترفض التغيري واحلفاظ عىل الوضع القامئ والاس تقرار، يف مقابل  نس بة  لها ا 

تر  أ نه من املمكن  1201معتربة واعية يف هذا ال طار من املثقفني  قدرت ب مضن الطبقة املثقفة، وما يؤكد ال جتاه ال جيايب لهذه الفئة  هو أ ن نس بة 

عالمية  معينة للتعبري عن خطورة هذه املؤسسات من خالل التوعية وهو اضعف ال ميان، ونس بة  ىل وس يةل ا  حمايدة، أ ما نس بة  32اللجوء ا 

2201 ف ة البيئة من منظامت حكومية 00 ا ىل أ ن دور هذه ال خرية يبقى ضعيفقد وافقت عىل رضورة احلصول عىل دمع الفاعليني يف جمال حامي

جامل خمتلف النتاجئ يف هذا ال طار أ ظهرت وجود  تأ ثريحسب ادلراسات اليت تناولت  منظامت اجملمتع املدين يف اجلزائر يف جمال حامية البيئة ، ا 

ضعف تدعمي  ؤكديلق بقضية غلق املصنع وارفع دعاوي قضائية، رمبا هذا ما مؤرشات منخفضة دلرجة الوعي البييئ جتاه املصنعني خصوصا فامي يتع

ارص نجمال حامية البيئة يف اجلزائر ففي السويد خيول ادلس تور لل طفال احلق يف رفع دعاوي قضائية خبصوص حامية البيئة، اليت تعترب من أ مه ع 

 اخملتص اجلزائر ل خيول رفع دعاوي قضائية يف جمال حامية البيئة ،كام أ ن القضاء البييئالس يادة الوطنية نالحظ أ ن ال طار القانوين املوجه لل فراد يف 

غيري ال س هتاليك ت ضعيف وغري متوفر يف املنظومة القانونية اجلزائرية ، ابل ضافة لعقلية السلبية اليت يمتتع هبا املس هتكل اجلزائري ليس فقط يف جمال ال 

 لكن يف خمتلف اجملالت 0

حيث جاءت ادللةل  نتاجئ معامل الارتباط ل توجد عالقة ذات دلةل ا حصائية بني لك من اجليس املس تو  الثقايف واحلاةل ال قتصادية، وبتحليل

 أ عاله0 املوحضةمنخفضة وغري داةل حسب نتاجئ اجلدول 
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 نتاجئ احملور الثالث: الاس هتالك والرشاء املسؤول

 للمس هتكل أ ثناء معلية اختيار السلع (: السلوكيات البيئية22جدول رمق)

 مج 

% 

 مج

 تك

  موافق ل أ دري غري موافق

مبا  أ قوم» ئةالبي تلوث  اختار السلع اليت ل يف معلية

 تك   تك   تك   ييل:

622% 222 
تفاد  رشاء السلع اليت ترسف ابس تخدام املوارد  246 61,5 115 28.8 39 9.8

 الطبيعية وتسهم يف اس تزنافها

عادة التدوير 220 55,0 124 31,0 56 14,0 222 622%  0(recyclage)أ ختار السلع القابةل ل 

622% 222 
أ ختار املنتجات املعبأ ة بعبوات ميكن أ ن   295 73,8 93 23,3 12 3,0

 .أ س تخدهما

622% 222 

معرفة ال اثر البيئة للمنتج اذلي أ رشيه خالل اكفة  147 36,8 212 53,0 41 10,3

من مرحةل اختيار اخلامات )حياته دورة  مراحل

خالل حبيث عن  نم .(ح  مرحةل النفاايت

 معلومات عن ذكل

622% 222 
أ فكر ابل اثر املرتتبة عىل البيئة من خالل  246 ,561 122 30,5 32 8,0

 اس تعاميل للمنتوج 

 k 22061 =احلاةل ال قتصادية     k 220216 =املس تو  الثقايف 

ع املصدر:  داد الباحثةمن ا 

طار معرفة  السلوك البييئ لل      س هتكل م يعترب السلوك البييئ ال جيايب  املؤرش ال سا ي يف معلية اختيار السلع واملنتجات الصديقة للبيئة، ويف ا 

تتفاد  رشاء  1601ة بأ ثناء معلية اختيار املنتج البييئ ، فاجلدول أ عاله  يوحض وجود سلوكيات بيئية متوسطة دل  العينة حمل ادلراسة  فيس  

، ل توافق ويه من الفئة املرسفة يف الاس هتالك 208حمايدة  ونس بة  1808السلع اليت ترسف يف استنفاذ املوارد من طاقة وماء ، يف مقابل 

 متكل وعي لفئة أ هنا ليه فئة غري واعية بيئيا ، وهو خلل سلويك كبري ميكن تصنيف هذه ا 3801و اس تخدام املوارد ، وبمع اليس بتني فيس بة 

عادة الرسلكة والتدوير فيس بة متوسطة أ يضا   قدر تبييئ، وتدرج مضن فئة املس هتلكني غري املسؤولني، وخبصوص  معلية اختيار السلع  القابةل ل 

غري  21ا ىل نس بة  ل توافق، وبمع هذين اليس بيتني نصل 62حمايدة، ونس بة  36تقوم ابختيار هذه املنتجات، يف حني أ ن نس بة   11ب 

القابل للرسلكة ، وهذا راجع لنقص التوعية البيئية للمس هتكل، وضعف املنتجات من هذا النوع اليت اندرا ما يتصادف معها  املنتوجواعية ابختيار 

ارتفعت نس بة الوعي  ااملس هتكل حسب أ راء عينة من املس هتلكني متت مقابلهتم، وخبصوص اختيار  املنتجات املعبأ ة  بعبوات  ميكن اس تخداهم

من العينة ويه نس بة معتربة وكبرية نوعا مقارنة ابل جاابت السابقة وهذا راجع لثقافة اجملمتع اجلزائري خصوصا رابت البيوت 2308السلويك بيس بة 

، ويرجع تفسري 1101جند  ترفض ، وبمع اليس بتني 302حمايدة ونس بة  1303اليت تس تعمل هذه العبوات يف التدبري املزنيل ،  تلهتا نس بة 

 هذه اليس بة  دامئا أ ن هناك فئة مضن أ صناف املس هتلكني اخلرض غري مسؤوةل وغري واعية ويه أ خر فئة مضن تصنيف املس هتكل ال خرض0

مرحةل النفاايت(، جند  خالل اكفة مراحل دورة حياته)من مرحةل اختيار اخلامات ح  املس هتكلعرفة ال اثر البيئة للمنتج اذلي يشرتيه وفامي يتعلق مب

 اليت وحضنا نتاجئها يف ال س هتالكية، وهذا راجع لضعف الثقافة %3108ا خنفا  كبري يف الوعي السلويك دل  العينة خبصوص هذه النقطة بيس بة 

سب ادلراسات السابقة يف حف  احملور ال ول من ادلراسة، وهو خلل كبري يف املس تو  املعريف دل  املس هتكل اذلي تغيب دليه املعرفة ال س هتالكية ،

 هذا ال طار املس هتكل اجلزائري مييل ا ىل الاس هتالك والرشاء دون البحث عن تفاصيل املنتوج واملعلومات التفصيلية اخلاصة به0

أ ي السواد ال عظم  13يس بة ل تلت هذه ا النتاجئ،رمبا هذه النتيجة أ كدهتا دراستنا يف نتاجئ احملور ال ول "الثقافة الاس هتالكية" يف احملور ال ول من  

لها   1303ترفض وبمع اليس بيتني جند  %6203يف حني أ ن  السابق،ل تدري ول متتكل أ ي معلومات هبذا اخلصوص، وهو ما يؤكد حتليلنا 

ة هبذا النوع من سمجع املعلومات عن دورة حياة املنتوج ال خرض وهو ما يفرس أ يضا نقص ال مهية دل  العينة حمل ادلرا سليب خبصوصسلوك 
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تفكر ابل اثر املرتتبة عىل البيئة من خالل اس تعاملها للمنتوج، ويه عادة فئة املس هتلكني اخلرض  1601املنتجات0 وحضت النتاجئ أ يضا أ ن نس بة

ل اثر البيئية ل تفكر اب 3801جند نس بة  اليس بتنيل توافق وبمع  8ل تدري أ ي حمايدة، ونس بة  3201املسؤولني، يف حني أ ن نس بة 

 0الالمبالينيللمنتوج ويه غالبا فئة املس هتلكني غري الواعيني 

اءت ادللةل منخفضة ج ال قتصادية، حيثوبتحليل نتاجئ معامل الارتباط ل توجد عالقة ذات دلةل ا حصائية بني لك من املس تو  الثقايف واحلاةل 

 أ عاله املوحضةوغري داةل حسب نتاجئ اجلدول 

 ( : الوعي البييئ الاس هتاليك دل  املس هتكل26جدول رمق)

  موافق ل أ دري غري موافق  

يف معلية رشايئ للمنتجات الاس هتالكية يف ال سواق 

 ب:أ كون مس هتلاك واعيا بيئيا حيث أ قوم 
 

 

  تك 

 

 تك   تك 

 مج 

% 

 مج

 تك

622% 222 
"بدل .يت أ قوم برشاهئاالبحث عن مصادر املنتجات ال 238 84,5 36 9,0 26 6,5

 امليشأ "

622% 222 
اس تعداد دلفع سعر أ عىل للمنتج اذلي مت  أ كون عىل 234 58.5 117 29.3 49 12.3

 تصنيعه وفق طرق حترتم البيئة0

622% 222 
أ حاول أ ن أ خفض مشرتاي ي واس هتاليك اللكي ل كون  247 61,8 115 28,8 38 9,5

 مس هتلاك مسؤول0

622% 222 
24,8 99 3,46 185 29,0 116 

 

 منتجات ل أ فضلها ل س باب بيئية ميكن أ ن أ شرتي

622% 222 
قناع ال خرين برشاء السلع الصديقة للبيئة،  212 53.0 129 32.3 59 14.8 أ حاول ا 

 وتغيري سلوكياهتم الاس هتالكية املرسفة

622% 222 
 أ غذية،)bio  أ سعى لرشاء املنتجات البيولوجية   209 52,3 118 29,5 73 18.3

 مس تحرضات جتميل000( ابلرمغ من ارتفاع سعرها

622% 222 

)فواكه،  أ تفاد  رشاء املنتجات املعدةل وراثيا 278 69,5 66 16,5 56 14,0

خرض( واحبث عن املنتجات العضوية الطبيعية غري 

 املعدةل0

622% 222 
ذ 136 34,0 198 ,549 66 16,5 توفرت  ارشاء املنتجات اليت حتمل عالمات بيئية ا 

ن اكنتح    مرتفعة ال سعار  وا 

 k 22061 =احلاةل ال قتصادية                      k 2   20216 =املس تو  الثقايف 

عداد الباحثة املصدر:  من ا 

جاابت مفردات العينة خبصوص الوعي الاس هتاليك البييئ للمس هتلكني، حيث توحض النتاجئ تباين مس تواي     الوعي  تيوحض اجلدول أ عاله ا 

يف بنود أ خر  من السؤال،  يفالبييئ الضع وبني الوعي الاس هتاليك  البنود،الاس هتاليك البييئ بني مس توايت الوعي الاس هتاليك املتوسط يف بعض 

 تمتتكل درجة وعي مرتفع خبصوص البحث عن مصادر املنتجات "بدل امليشأ  "،حيث يعترب ال طالع عىل هذه املعلوما 820حيث وردت نس بة 

تتفاد  رشاء املنتجات املعدةل وراثيا وتشرتي املنتجات الطبيعية،   1102من البدهييات يف معلية الرشاء ، كام أ ن نس بة متوسطة نوعا ما تقدر ب 

حتاول خفض  1608حتايد وترفض رشاء هذه املنتجات ويه فئة متتكل درجة وعي بييئ اس هتاليك ضعيف ، كام أ ن نس بة  3202يف مقابل 

كام نالحظ أ يضا  أ ن نس بة متوسطة  حتايد وترفض ويه عادة فئة املس هتلكني املرسفني غري العقالنيني، 3201يف مقابل الكها اللكي  وترش يده،اس هت

 ،ل متتكل هذا الاس تعداد ول هتمت هبذه2601تس تعد دلفع سعر أ عىل نسبيا للمنتج املصنع وفق رشوط حترتم البيئة يف مقابل   1801تقدر ب 

قناع ال خرين  برشاء السلع الصديقة للبيئة وتغيري سلوكياهتم البيئية  13املنتجات ويه فئة الالمباليني، وعىل العكس من ذكل جند أ ن نس بة  حتاول ا 
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 بية غريترفض وحتايد ول متارس أ ي نشاط يف هذا الصدد، ويه فئة سل  22املرسفة، من خالل تقدمي النصح والتأ ثري يف ال خرين،  يف مقابل 

جيابية ويه من ممزيات فئة املس هتلكني الالمباليني 0  ا 

جاابت العينة  درجة وعي ا س هتاليك منخفضة  خبصوص بعض البنود فيس بة تقدر ب  حتايد وترفض رشاء املنتجات البيولوجية   2208كام جسلت ا 

لها اس تعداد  1103، يف مقابل  يف حني أ ن نس بة املسؤولنيغري أ غذية مس تحرضات جتميل 000، ويه فئة املس هتلكني الالمباليني وغري الواعيني  و 

ئية  ي لرشاء هذا النوع من املنتجات ويه الفئة الواعية من املس هتلكني، كام وردت نس بة وعي منخفضة  خبصوص رشاء املنتجات اليت حتمل عالمات ب 

، وما يؤرش لضعف 12يف مقابل نس بة ضعيفة واعية بيئيا تقدر  حتايد وترفض رشاء منتجات ل تفضلها  ل س باب بيئية ، 1606حيث أ ن نس بة 

ن اكنت مرتفعة ال سعار   11الوعي الاس هتاليك البييئ ترصحي  نس بة  ذا توفرت  ح  وا  حتايد وترفض  رشاء املنتجات اليت حتمل عالمات بيئية  ا 

ذا توفرت  ويه نس بة ضعيفة من املس هتلكني اخلرض0واعية بيئيا ولها اس تعداد لرشاء العالم 32يف مقابل نس بة ضعيفة تقدر  ب  ات البيئية ا 

جامل نتاجئ اجلدول بشلك عام تؤرش لضعف الوعي ال س هتاليك البييئ دل  مفردات العينة خبصوص أ غلب بنود عدا بعض البنود  السؤال،وفقرات  ا 

ن  اليت شهدت نس بة وعي متوسطة وليست مرتفعة، وهذا راجع لغياب ثقافة ال س هتالك  وفرت،تاملس تدام وأ سواق ال س هتالك املس تدام ح  وا 

 املنتجات0فاجلانب التوعوي يشلك خلال كبريا يف التعريف هبذه 

اءت ادللةل منخفضة ج ال قتصادية، حيثوبتحليل نتاجئ معامل الارتباط ل توجد عالقة ذات دلةل ا حصائية بني لك من املس تو  الثقايف واحلاةل 

 أ عاله0 املوحضةاجئ اجلدول وغري داةل حسب نت

 الرشاء املسؤول دل  املس هتكل (: معايري21جدول رمق)

 مج 

% 

 

 مج

 تك

 

  موافق ل أ دري غري موافق

معايري الرشاء دل  مكس هتكل دليه وعي اس هتاليك 

 تك   تك   تك   بييئ تمتثل يف:

622% 222 

حتقق  ايري اجيعاعية حبيثأ ختار املنتجات عىل وفق مع 218 ,554 134 33,5 48 12,0

اكختيار املنتجات الوطنية للمسامهة  اجيعاعية،عداةل 

 القويم0يف رفع مس تو  ادلخل 

622% 222 

ميكن أ ن أ قاطع املنتجات اليت تمتزي بسمعة سيئة  302 ,575 87 21,8 11 2,8

خصوصا من جانب تصنيعها بطرق ل أ خالقية ول 

 البييئ0تراعي تقليل ال ثر 

622% 222 
عندما امسع بوجود مؤسسة ملوثة ل أ قوم برشاء  262 ,565 126 31,5 12 3,0

 منتجاهتا أ شرتي منتجاهتا 

= k 2   0.15املس تو  الثقايف    = k 2                            قتصادية  0.59اجليس                    k 2 =       0.18احلاةل ال 

 

عداد الباحثة املصدر:     من ا 

اله توحض عترب معايري الرشاء املسؤول من أ مه معايري الاس هتالك املس تدام ، وملعرفة معايري الرشاء دل  العينة حمل ادلراسة وردت نتاجئ اجلدول أ  تع 

م تتسويه أ كرب نس بة  تس تعمل معيار  املقاطعة  للمنتجات اليت   75.5: نس بة  كآل يأ ن أ مه معايري الرشاء املس تدام حسب الرتتيب جاءت 

ل تقوم برشاء  منتجات املؤسسات  امللوثة   65.5بسمعة  سيئة من انحية تصنيعها  بطرق غري أ خالقية ول حترتم البيئة، ويف ذات الس ياق نس بة 

ال وىل وخياف من  ةوهو ما يوحض درجة مرتفعة نوعا ما يف الوعي مبعايري الرشاء املس تدام فاملس هتكل ا جامل همام اكن صنفه يراعي حامية حصته ابدلرج

ذا اكنت نس بة اخلطر ملموسة ومرتفعة ومت تداولها عن طريق اللكمة املنقوةل، فالعامل الاجيعاعي هنا امل همم ع املنتجات اليت هتدد حصته ، خصوصا ا 

ذا تعلق ال مر ابجل يف التأ ثري يف القرارات الرشائية فاملبادئ غري املقبوةل اجيعاعيا انب ال خاليق يف الاس هتالك، وخبصوص تبقى غري مقبوةل خصوصا ا 

ختتار املنتجات عىل وفق املعيار   54.5معايري الرشاء الاجيعاعية فقد وردت منخفضة نوعا ما مقارنة مبعيار املقاطعة واملعيار البييئ  فيس بة 

متع، يف حني أ ن اليس بة قيق عائد عادل مجليع فئات اجمل الاجيعاعي اذلي حيقق عداةل اجيعاعية، اكختيار املنتجات الوطنية لرفع مس تو  ادلخل القويم وحت 

ىل طغيان الزنعة الاس هتالكية ال اننية اليت روج لها 34.5ال جاملية للفئات اليت حتايد وترفض هذا املعيار تقدر ب  ، ويه نس بة كبرية وهذا راجع ا 

  الالمباليني0عي بدأ ت تضمحل  عادة تصنف هذه الفئة مضن فئة املس هتلكنيالنظام الرأ ساميل والعوملة ، مفعايري التاكفل الاجيعاعي والتضامن الاجيعا
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اءت ادللةل منخفضة ج ال قتصادية، حيثوبتحليل نتاجئ معامل الارتباط ل توجد عالقة ذات دلةل ا حصائية بني لك من املس تو  الثقايف واحلاةل 

ني معايري ةل متوسطة لتأ ثري اجليس عىل معايري الرشاء فهناك اختالفات جوهرية بأ عاله، يف حني جسلت دل املوحضةوغري داةل حسب نتاجئ اجلدول 

 املسؤول0الرجل واملرأ ة يف الرشاء 

 املس هتكل حسب رؤية الاس هتالك املسؤول (: سلوكيات23جدول رمق )

عدا املصدر:   د الباحثةمن ا 

طار قياس درجة الاس تعداد لتبين رؤية الاس هتالك    جاابت العينة ترتاوح بني الاس تعداد املرتفع والاس تعداد املتوسط نسبيا  يف ا  املس تدام وردت ا 

ليل الاس هتالك من أ فراد العينة مه عىل اس تعداد لتق   81.8وردت نس بة  كآل يحيث أ ن الاس تعدادات اليت عكست نس بة اس تجابة مرتفعة اكنت 

يك الاللكي ورشاء الرضورايت فقط ، خصوصا وأ ن أ غلب مفردات العينة مه من أ فراد الطبقة الاقتصادية املتوسطة ، حيث أ ن اجتاه الرتش يد الاس هت

ل جابة يه نتيجة أ خر ، وهذه ا لها اس تعداد لتقليل مكية النفاايت من هجة وتصنيفها من هجة  75.5هو من أ ولوايت هذه الفئة، كام أ ن نس بة 

طار الاس تعداد العام لسلوك الرتش يد وردت ن  جابة السابقة فرتش يد الاس هتالك يعين ترش يد وتقليل النفاايت كنتيجة حمتية، ويف ا  بة س  حمتية لال 

73.5 يقاف  تشغيل ال هجزة الكهرابئية  بدل من تركها تش تغل، حيث أ ن ترش يد ا هتالك الكهرابء س ويه نس بة مرتفعة نوعا ما لها اس تعداد ل 

ة ، حيث طأ يضا يرجع ا ىل محالت التوعية اليت تقوم هبا سونلغاز دوراي يف وسائل ال عالم اخملتلفة، وعادة ما تصنف هذه الطبقة مضن الطبقة املتوس

ة  وامليش لتجنب ا حداث لها اس تعداد  لعدم س ياقة الس يار   60.3كام أ ن نس بة  معامل الارتباط يوحض عالقة الارتباط القوية يف هذا ال طار،

 التلوث البييئ اذلي يؤثر عىل جودة الهواء 

   58: نس بةل يكآ أ ما الاس تعدادات املتوسطة واملنخفضة مقارنة ابل جاابت السابقة ل جاابت العينة حسب رؤية ال س هتالك املس تدام فقد جاءت 

راجع ل ن أ غلب مفردات العينة مه من فئة الش باب اذلين يواكبون املوضة  وذكل تيتظر ملدة طويةل  يك تغري احلاسوب الشخيص والتلفاز والهاتف،

ليت اومييلون حلب التغيري وعدم المنطية، وهو ما يفرس ميل أ كرثمه لتغري احلاسوب والهاتف النقال بشلك خاص للتبايه به وذكل حسب املقابالت 

ومه عادة املس هتلكني  وأ هدافه متطابقة مع رؤية التمنية املس تدامة،  اجيعاعيامسؤول فهيي  تودع أ موالها يف بنك  48.8، أ ما نس بة املس هتلكنيمتت مع 

ذا وجدت فهم  الواعني س تعدادات قوية لتحقيق التمنية املس تدامة وحسب توضيحات العينة من خالل املقابةل فهذه البنوك غري موجودة وا   اذلين هلم ا 

 مج

% 

622% 

 مج

 تك

222 

  موافق ل أ دري غري موافق

حسب رؤية الاس هتالك املسؤول هل أ نت 

 مس تعد ل:
 تك  تك  تك 

622% 222 
من الاس هتالك اللكي ورشاء التقليل  327 81,8 48 12.0 25 6,3

 الرضورايت فقط 

622% 222 
يقاف تشغيل لك أ هجزتك الكهرابئية بدل  294 73,5 64 16,0 42 10,5 ا 

 من تركها تش تغل

622% 222 
ملدة طويةل يك تغري حاسوبك  الانتظار 232 58,0 87 8 ,21 81 20,3

 الشخيص أ و تلفازك أ و هاتفك

622% 222 
حملية عدم رشاء خرض وفواكه غري  182 45,5 142 35,5 76 19,0

 مس توردة من دول أ خر ()

622% 222 
ذا  241 60,3 106 26,5 53 13,3 عدم س ياقة س يارتك بل متيش راجال ا 

لاها قريبة  اكنت املسافة اليت انت ذاهب ا 

622% 222 
تودع أ مواكل يف بنك مسؤول اجيعاعيا  195 48,8 139 34,8 66 16,5

 ةرؤية التمنية املس تداموأ هدافه متطابقة مع 

622% 222 
ن هجة م هجة وتصنيفها النفاايت منتقليل  302 75,5 92 23,0 6 1,5

 أ خر 

= k 2    احلاةل الاقتصادية                        20238املس تو  الثقايف= k 22028 



 الرابع: دراسة ميدانية ل ثر العالمة البيئية عىل السلوك الرشايئ للمس هتكلالفصل 

 
210 

 

س تعدادا لوضع أ مواهلم هبا ،  تعزف عن رشاء خرض وفواكه غري حملية)مس توردة من دول أ خر ( وذكل حفاظا عىل  45.5بة كام وردت نس  عىل ا 

اذلين ميثلون  املسؤولني لكنياملس هتتصنف مضن فئات  املس هتلكنياملنتوج احمليل ورفع ال قتصاد الوطين واملسامهة يف تمنيته ، وعادة هذه الفئة من 

 واساتذة 0 خنبة اجملمتع من جامعينينس بة معتربة من عينة ادلراسة كوهنم ميثلون 

ال قتصادية احلاةل  القة بنيع بيامن توجد ال جابة،وبتحليل نتاجئ معامل الارتباط ل توجد عالقة ذات دلةل ا حصائية بني لك من املس تو  الثقايف وبنود 

 املسؤول0املس هتكل حسب رؤية ال س هتالك  وسلوكيات

 

 لبيئية عىل السلوك الرشايئ للمس هتكل املسؤولنتاجئ احملور الرابع: أ ثر العالمة ا

 ا دراك املس هتكل اجلزائري للعالمات البيئية (: مد 22جدول رمق )

 مج 

% 

 

 مج

 تك

  

أ س تطيع المتيزي بني العالمة التجارية والعالمة البيئية من  نعم ل

درايك جملموعة من العالمات البيئية مثل:  خالل ا 
    تك 

622% 222 
اكلعالمات البيئية ال وروبية عىل بعض املنتجات ال جنبية  170 ,542 230 57,5

 والآلت الكهرابئية والكهرومزنلية

622% 222 
يزو  157 39,3 243 ,860 العالمات الوطنية عىل بعض املنتجات كشهادة ال 

62222  

622% 222 
رسومات توضيحية كعالمة الرسلكة التدوير وختفيض  243 ,860 157 39,3

نبعااثت الغازية املتواجدة عىل بياانت املنتجا  ل 

= k 2 20222املس تو  الثقايف         = k 2  2=     2016املس تو  ال قتصادي k  20216اجليس 

عداد الباحثة  املصدر:من ا 

دراك املس هتلكني عينة ادلراسة للعالمات البيئية فهناك تقريبا    س بة من يدرك العالمة من ل تقارب يف ن  يتضح من اجلدول أ عاله فامي يتعلق مبد  ا 

دراك بعض العالمات البيئية ال   دراك العالمات البيئية دل  املس هتلكني،  ففامي خيص مد  ا  روبية و يدركها، ا جامل ميكن القول من النتاجئ ضعف ا 

2101  عدم  زائري أ وقصها يف أ سواق الاس هتالك اجلمن العينة اس تطاعت أ ن تدرك بعضها وليس لكها حسب املقابةل مع املس هتلكني وهذا راجع لن

مل تس تطع التعرف عىل العالمات البيئية   1201املس هتلكني لها، ماعدا املنتجات املس توردة يف بعض أ صنافها وليس لكها، يف حني أ ن نس بة  انتباه

مل تس تطع التعرف عىل  %1208ل نس بة كبرية تقدر ب ال وروبية، وهذا راجع لضعف ثقافة الاس هتالك البييئ دلهيم وعدم اهيعاهمم هبا، يف املقاب

يزو  ويه نس بة ضئيةل اس تطاعت أ ن تدركها ومه   3203وذكل لغياب الوعي البييئ هبذه املنتجات املعنونة، يف حني أ ن نس بة  62222الشهادة ا 

دراك العينةعادة املس هتلكني املهمتني هبذا النوع من املنتجات واذلين ميلكون ثقافة اس هتالك بيئية ،  للرسومات  1208بيس بة  كام وحضت النتاجئ أ يضا ا 

توردة من س  التوضيحية البيئية املوجودة عىل املنتجات ، كعالمة الرسلكة مثال وهذا راجع ل ن هذه العالمات متواجدة تقريبا يف خمتلف املنتجات امل 

 برية قدرت بمواد غذائية مغلفة ومرشوابت وغريها من املنتجات،  يف املقابل نس بة ك 

3203  مل تس تطع التعرف عىل هذه العالمات ومل تالحظ وجودها عىل املنتجات وهذا راجع لضعف الاهيعام هبذه املنتجات ابل ضافة لضعف

ذات دلةل   توجد عالقةنتاجئ معامل الارتباط ل املس هتلكني، وبتحليلاليشاط التوعوي ال عاليم هبذه املنتجات وخصائصها حسب نتاجئ املقابةل مع 

دراك العالمات  الاقتصادية واجليسا حصائية بني لك من املس تو  الثقايف واحلاةل  غري داةل حسب نتاجئ جاءت ادللةل منخفضة و  البيئية، حيثوبني ا 

 اجلدول املوحضة أ عاله0
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 يوحض مد  ا دراك املس هتكل للمزااي اليت حتققها العالمة البيئية (:21جدول رمق )

 مج  

% 

 مج

 تك

   

تساعدين العالمة البيئية وتوفر يل مجةل من املزيات أ ثناء 

 الرشاء:
  

 نعم  ل 

  تك   تك 

622% 222 
العالمة البيئية جتعلين قادرا عىل التعرف عىل خصائص  218 54.5 182 45,5

 املنتج البيئية

622% 222 
ة، فهيي  الرشائيالعالمة البيئية تساعدين يف خيارا ي 192 48,0 208 52,0

 دليل حيدد سلويك الاس هتاليك البييئ

622% 222 
العالمة البيئية توفر يل الوقت واجلهد يف البحث عن  188 47,0 212 53,0

 املنتجات الصديقة للبيئة0

622% 222 
ل ين من خاللها أ كون  يل،العالمة البيئية راحة وأ مان  155 38,8 245 61,3

 ةعقالين جتاه حامية البيئ

 العالمة البيئية حتميين مكس هتكل مسؤول 215 53.8 185 46,3 222 622%

= k 2    2012املس تو  الثقايف                     = k 2 20223اخلاةل الاقتصادية 

عداد الباحثة املصدر:      من ا 

دراك املس هتكل ملزااي العال   1201: نس بة  ل يكآ مة البيئية فقد وردت النتاجئ موحضة من خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله فامي يتعلق مبد  ا 

ل تدرك هذه ال مهية اليت   % 2101تعترب أ ن العالمة البيئية  جتعل املس هتكل قادرا عىل التعرف عىل خصائص املنتج البيئية، يف حني نس بة 

ل توافق عىل أ ن العالمة  %11ول، وما يوحض ذكل جند أ ن ما نسبته ابلرشاء املسؤ  الالمبالينيتوفرها العالمة البيئية ومه عادة فئة املس هتلكني 

كل من خالل دليل  حيدد السلوك ال س هتاليك البييئ ، ونتاجئ اجلدول السابق تؤكد ذ ابعتبارهاالبيئية تساعد املس هتكل  يف خياراته الرشائية  

تساعد يف اخليارات الرشائية مفن خاللها ميكن للمس هتكل تبين  %28ة ضعف مس توايت ال دراك العام للعالمات البيئية وعىل العكس جند أ ن نس ب

تر    %1308سلوك اس هتاليك بييئ، وغالبا هذه الفئة من العينة مه فئة املس هتلكني اخلرض اذلين ميلكون درجة اهيعام ووعي بييئ مرتفع ،  ونس بة 

دراك العالمة قية نتاجئ اجلدول فامي يتعلق مبزااي العالمات البيئية سلبية نتيأ ن العالمة البيئية توفر امحلاية للمس هتكل املسؤول ، كام وردت ب  جة عدم ا 

ل تعترب أ ن العالمة البيئية توفر  13ل توافق عىل أ ن العالمة البيئية راحة وأ مان للمس هتكل، ونس بة   1603البيئية من طرف العينة ، فيس بة 

 للبيئة0 الوقت واجلهد يف البحث عن املنتجات الصديقة

 2103ام أ ن نس بة ك البيئية،ل توافق عىل أ ن العالمة البيئية جتعل املس هتكل قادرا عىل التعرف عىل خصائص املنتج  2101يف حني أ ن نس بة  

دراك مزااي العالمة البيئية دل  املس هتكل،ل توافق عىل أ ن العالمة البيئية حتمي  ذن خمتلف هذه ال جاابت السلبية توحض ضعف ا  ينة ادلراسة، ع  ا 

غري املبالني ابملنتجات  ملس هتلكنيامن املس هتلكني من خالل اجلدول فئة املس هتلكني اخلرض اليت تدرك مزااي العالمات البيئية وفئة  فئتنيميكن تصنيف 

جراءها مع الفاعلني يف جمال ال  اخلرضاء0والعالمات  ية سطيف ا حد  بيئة والاس هتالك بولوهذا راجع كام وحضنا سابقا ومن خالل املقابالت اليت مت ا 

طرف الهيئات  و منأ  ضعف ال هيعام هبا سواء من طرف املؤسسات املصنعة،  اجلدول ا ىلولايت ادلراسة وحبمك سهوةل ال تصال هبم لتفسري نتاجئ 

نتايج، أ و من طرف وسائل ال عالم اليت غالبا ما يكون تناولها لهذ  ه املواضيع ضعيف جدا الوطنية املنظمة للقطاع الصناعي ال 

دراك خصائص العالم  البيئية، ةوبتحليل نتاجئ معامل الارتباط ل توجد عالقة ذات دلةل ا حصائية بني لك من املس تو  الثقايف واحلاةل الاقتصادية وا 

 حيث جاءت ادللةل منخفضة وغري داةل حسب نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله0
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 ات اليت جيب أ ن حتمل عالمة بيئية حسب وهجة نظر املس هتكل(: ترتيب املنتج21جدول رمق)

أ ي أ صناف املنتجات اليت جيب أ ن حتمل عالمات بيئية من وهجة  نعم  اجملموع 

 تك   تك %  وال ولوية:نظرك رتهبا حسب ال مهية 

 

 

 

 

622 

 

 

 

 

400 

 

 البناء،منتجات صناعية خطرية" اكملواد الكمييائية، مواد  172 43,0

 مسنت00000"ال  

 منتجات غذائية طبيعية اكخلرض والفواكه  96 24,0

 منتجات غذائية معلبة 120 1202

لكرتونية            7 1021  منتجات ا 

 منتجات كهرومزنلية                               4 102

 س يارات وسائل نقل     1 6011

 لك هذه املنتجات             - -

عداد الباحثة املصدر:   من ا 

جااب ال ولوية،يوحض اجلدول أ عاله تصنيف املس هتلكني للمنتجات اليت جيب أ ن حتمل عالمات بيئية حسب     ت مفردات العينة حيث وردت ا 

الغذائية  ىل، تلهتاال ورتبة " يف ال0000 ال مسنت،ومواد البناء،  الكاميئية،صنفت املنتجات الصناعية اخلطرية " اكملواد  23نس بة  ييل:موحضة كام 

الرابعة، ، مث يف الرتبة 12فقد احتلت الرتبة الثالثة بيس بة  الغذائية املعلبةالرتبة الثانية، أ ما املنتجات  يف ،12الطبيعية اكخلرض والفواكه بيس بة 

لكرتونية بيس بة  منتجات ، 6011مث الس يارات ووسائل النقل بيس بة  ة،اخلامسالرتبة  يف %102تلهتا املنتجات الكهرومزنلية بيس بة  ،%1021ا 

 مواد التنظيف0 ل مقشة،واوال لبسة  ال كياس، التجميل،كام وردت ال جاابت ال خر  برضورة تصنيف املنتجات الطبية، ومواد  السادسة،يف الرتبة 

يب املنتجات حسب التصنيف حيث مت ترت وهجة نظرمه يف  بييئ حسبا جامل من خالل حتليل هذا التصنيف جند أ ن املس هتلكني دلهيم وعي 

نسان، ولو قاران هذا اجلدول مع النتاجئ السابقة جند تضارب بني ما ميتلكه املس هتكل من معتقدا بيئية وبني  تاخلطورة وال مهية والتأ ثري عىل حصة ال 

 اس هتالكية0ما هيمت به ويسلكه من سلوكيات بيئية 

 كل للمؤسسات اليت تتبىن مهنج التمنية املس تدامة(: مد  ا دراك وتقدير املس هت22جدول رمق )

 مج 

% 

   

 مج

 تك

 

  نعم  ل 

 حيث: املس تدامة مهنج التمنيةأ ان مكس هتكل أ قدر املؤسسات اليت تدمج 

  تك   تك 

622% 222 
أ حرتم املؤسسات املتبيية لنظم ال دارة البيئية، واحلاصةل عىل شهادات  252 63,0 148 37,0

يز   6222260و سلسة ال 

622% 222 
منا  257 64,3 143 35.8 احرتم املؤسسات املواطنة اليت تلزتم ليس فقط مبسؤولية بيئة وا 

 اجيعاعية0مسؤولية 

 أ حرتم املؤسسات اليت تلزتم ابلشفافية وتيرش تقارير عن أ داهئا البييئ  242 60,5 158 39.5 222 622%

 ن أ داهئا الاجيعاعي وتقارير عن التمنية املس تدامة بشلك عام0ع أ حرتم تقارير 218 54.5 182 45,5 222 622%

 أ س هتكل منتجات هذه املؤسسات نظرا للزتاهما ابجلانب ال خاليق  205 16011 621 28021 222 622%

= k 2 2062املس تو  الثقايف                               k 2 =  2061املس تو  الاقتصادي 

عداد البا  حثةاملصدر: من ا 
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دراك وتقدير املس هتكل للمؤسسات اليت تتبىن مهنج التمنية املس تدامة، فقد وردت ا   اابت جمن خالل حتليل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله حول مد  ا 

ملس هتلكني اذلين ل ا العينة متقاربة  تقريبا بني فئة املس هتلكني اذلين يدركون ويقدرون املؤسسات املواطنة اليت تتبىن التمنية املس تدامة، وبني فئة

ويه نس بة معتربة من املس هتلكني حترتم املؤسسات اليت تتبىن نظم  13يدركون  ول يقدرون املؤسسات اليت تتبىن التمنية املس تدامة ، فيس بة 

يزو  م بأ مهية التمنية املس تدامة ل حترتم هذه املؤسسات وهذا راجع جلهله 32، يف حني أ ن نس بة 62222ال دارة البيئية  واحلاصةل عىل شهادة ال 

يزو  دراكهم للمواصفة ا  من املس هتلكني حيرتمون املؤسسات املواطنة املسؤوةل  1203"، كام أ ن نس بة 11،"ارجع ا ىل نتاجئ اجلدول رمق 62222وعدم ا 

من العينة حترتم املؤسسات  1201 س بةاملبالني ن ل حترتم ول تقدر هذه املؤسسات ومه عادة فئة املس هتلكني غري  3108اجيعاعيا، يف حني نس بة 

جابهتا بال ، وهذا راجع جلهلها و مبالهتا وضعف الثقافة  3201اليت تلزتم ابلشفافية  وتيرش تقارير عن أ داهئا البييئ ، يف حني أ ن نس بة  وردت ا 

جامل دلهيا ، كام أ ن نس بة  يت تيرش  تقارير عن أ داهئا ال جيعاعي وتقارير عن التمنية حترتم املؤسسات ال  %1201الاس هتالكية والبيئية والوعي البييئ ا 

من مفردات العينة  ل توافق وحتايد  عىل احرتام   املؤسسات اليت  تيرش  تقارير عن أ داهئا 2101املس تدامة ، يف حني جند أ ن نس بة كبرية تقدر 

سة "، يف فهوم احلقيقي للتمنية املس تدامة وكيف يطبق عىل مس تو  املؤس الاجيعاعي، وتقارير عن  التمنية املس تدامة "هذه الفئة ل تدرك أ صال امل 

حترتم وتس هتكل  16011حني أ ن نس بة واعية من املس هتلكني حترتم هذه املؤسسات ومه فئة املس هتلكني اخلرض ، كام وحضت النتاجئ أ يضا أ ن نس بة 

حتايد ، وهذا  %28021اظ عىل حقوق ال جيال القادمة يف مقابل نس بة منتجات هذه املؤسسات ذات البعد ال خاليق املس تدام اذلي يسعى للحف

جامل "دل  هذه  الفئة يه   قرتاحات0" ، يف ال جاابت ال خر  للعينة مل ترد أ ي االالمبالينيفئة راجع لضعف الوعي الاس هتاليك والوعي البييئ ا 

ادية، د عالقة ذات دلةل ا حصائية بني لك من املس تو  الثقايف واحلاةل الاقتصتوج أ نه لوبتحليل نتاجئ معامل الارتباط يف اجلدول أ عاله لحظنا 

 ة أ عاله0حيث جاءت ادللةل منخفضة وغري داةل حسب نتاجئ اجلدول املوحض املس تدامة،وبني درجة تقدير املس هتكل للمؤسسات اليت تدمج التمنية 

  اجلزائرالعالمة البيئية يف سوق الاس هتالك يف اخلامس:نتاجئ احملور 

 (: مد  اهيعام املس هتكل ابملنتجات اليت حتمل عالمة بيئية رمسية28جدول رمق )

عداد الباحثة املصدر:      من ا 

من خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله حول مد  اهيعام املس هتلكني حمل ادلراسة  مبنتجات حتمل عالمة بيئية  اتضح ارتفاع درجة الوعي  

هبا لكن ما يؤخذ عىل ذكل أ ن  أ جابت بأ هنا هتمت  83011والاجتاهات ال جيابية حنو العالمات واملنتجات احلاصةل عىل عالمة بيئية، فيس بة 

لية مع الاهيعام ل يعين رشاهئا كخيار اس هتاليك حسب توضيحات املس هتلكني ، فهناك فرق بني ال هيعام والسلوك ، فال هيعام هو مرحةل من مراحل 

 نتباه مث ال هيعام  مث الرغبة،"،كمنوذج مفرس للسلوك الرشايئ اذلي يبدأ  من مرحةل ال  AIDA"الرشاء قد تقود ا ىل قرار الرشاء حفسب منوذج 

ذا اكنت املزااي اليت يتحصل علاها املس هتكل غري م موسة، يف لوأ خريا السلوك فكام نالحظ أ ن ال هيعام مرحةل قد تؤدي ا ىل معلية الرشاء أ و العكس ا 

ضا 61021حني أ ن نس بة  ة حسب وهجة فية للمنتجات وليست أ ساس يمن مفردات العينة  ل هتمت ابلعالمات البيئية ول تبايل هبا ،فهيي مزية ا 

 نظرمه وحسب املقابالت ال س تطالعية مع العينة حمل ادلراسة0

دية ، وبني اوبتحليل نتاجئ معامل الارتباط يف اجلدول أ عاله فامي يتعلق ابلعالقة ال رتباطية بني لك من املس تو  الثقايف والوظيفة واحلاةل الاقتص

صةل عىل عالمة بيئية ، لحظنا أ نه  ل توجد عالقة ذات دلةل ا حصائية قوية بني الوظيفة وبني مس تو  الاهيعام درجة الاهيعام ابملنتجات احلا

، كام لوحظ وجود عالقة ارتباط قوية بني املس تو  الثقايف للمس هتكل وبني مس تو  اهيعامه ابلعالمة 2022ابلعالمة البيئة،  فقد قدرت ب 

ما العالقة بني متغري  احلاةل الاقتصادية والاهيعام ابلعالمة البيئية فقد جاء متوسط  ودللته منخفضة مقارنة أ   2083البيئية ، حيث قدر  ب 

ذن نستنج أ ن الاهيعام ابلعالمة البيئية يرجع للمس تو  الثقايف والتعلميي للمس هتكل بعيدا عن 2022بدلةل املس تو  الثقايف حيث قدر ب  ، ا 

 الاقتصادية اليت جاءت نتاجئها هامش ية مقارنة بيتاجئ الارتباط القوي للمس تو  الثقايف 0تأ ثري الوظيفة أ و احلاةل 

 ةاحلاصةل عىل عالمة بيئية رمسي هممت ابملنتجاتهل أ نت  تك 

 نعم 333 83011

 ل 67 61021

622 400 اجملموع 

= k 2 2022املتسو  ال قتصادي = k 2 2022الوظيفة = k 2 2083املس تو  الثقايف 
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 (: مد  ا دراك املس هتكل بتوفر العالمات البيئية يف سوق ال س هتالك اجلزائري22رمق)جدول 

 مج 

% 

 مج

 تك

  نعم ل 

جابتك بنعم فهل يه متوفرة يف السوق اجلزائري ذا اكنت ا   ا 

  تك  تك 

 العالمات البيئة الرمسية غري متوفرة 94 23,5 306 76,5 222 622%

 يه هممة لكهنا غري متوفرة 143 35,8 257 64,3 222 622%

 يه غري متوفرة عىل ال طالق 34 8,5 366 91,5 222 622%

 أ دري ل 115 28,8 285 71,3 222 622%

عداد الباحثة  املصدر: من ا 

دراك املس هتكل بتوفر العالمات البيئية يف سوق الاس هتالك اجلزائري ، مفختلف النتاجئ  من خالل نتاجئ اجلدول املوحض  ة أ عاله حول مد  ا 

من املس هتلكني اعتربوا  أ هنا غري متوفرة عىل ال طالق، يف حني   2601توحض أ هنا غري متوفرة وضعيفة يف التواجد يف ال سواق اجلزائرية ، فيس بة 

، اعتربت أ هنا هممة ولكهنا غري متوفرة ودلهيم اس تعداد لرشاهئا يف حال وجودها  1203ا غري متوفرة ، ونس بة اعتربت أ هن 2101أ ن  نس بة 

جاابت بعض املبحوثني ابلتدعمي ابملقابةل معهم، يف حني أ ن نس بة  ل تدري ول متتكل أ ي معلومات  خبصوص مد   2603وتوفرها حسب ا 

والتحسيس وضعف الاهيعام هبذا القطاع من املنتجات يف اجلزائر ،حيث ل زال ال عالم عن املعلومات  توفرها أ و ل وهذا راجع لضعف التوعية

الاس هتاليك  يالتقنية البيئية عن املنتجات ضعيفا ، حسب ما تؤكده نتاجئ احملور ال خري من ادلراسة فامي يتعلق بضعف ال عالم البييئ وأ ثره عىل الوع

دراك  والتعرف عىل املنتجات املعنونة بيئيا0" للتفصيل ارجع ا ىل نتاجئ احملور التايل"0 البييئ  من خالل  ضعف ا 

 (: مد  ا دراك املس هتكل لوضعية أ سواق الاس هتالك املس تدام يف اجلزائر12جدول رمق)

  موافق اجملموع 

 مايه وضعية أ سواق الاس هتالك املس تدام يف اجلزائر:
 نعم ل 

 تك  تك  مج  تك مج%

 جيدة 3 0,8 397 99,3 222 622%

 متوسطة 109 27,3 291 2.82 222 622%

 ضعيفة 213 ,353 187 46.8 222 622%

 ل أ دري 62 15,5 338 ,584 222 622%

= k 2    2012املس تو  الثقايف          = k 2 2061املس تو  احلاةل الاقتصادي                  = k 2 2036الوظيفة 

عداد الباحثة0 صدر:امل   من ا 

دراك وتشخيص وضعية أ سواق الاس هتالك املس تدام يف اجلزائر،  توحض معظم النتاجئ  من خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله فامي يتعلق مبد  ا 

يف حني أ ن نس بة  ل توافق عىل أ هنا متوسطة،  2.82ل توافق  عىل أ هنا جيدة ، كام أ ن نس بة    99,3ضعف  هذه ال سواق حيث أ ن نس بة

53,3  84,5تر  أ هنا ضعيفة، يف حني أ ن نس ية   ل تدري ول متتكل معلومات هبذا اخلصوص ، ا جامل توحض النتاجئ ضعف هذه الاسواق

ذه املنتجات واندرا هنظرا لغياب الثقافة البيئية املس تدامة يف املنتجات الاس هتالكية اجلزائرية  املس توردة والوطنية ، كام أ ن أ ن املس هتكل  ل جيد 

ن تصادف معها غالبا ما تكون منتجات مس توردة يف الغالب ، نظرا لضعف هذا القطاع من املنتجات  ما يتصادف مع منتجات معنونة بيئيا، وا 

 حسب املعلومات اليت مت التحصل علاها من خالل املقابالت مع املس هتلكني0

قتصادية الاتوجد عالقة ذات دلةل ا حصائية بني لك من املس تو  الثقايف واحلاةل  أ نه له لحظنا وبتحليل نتاجئ معامل الارتباط يف اجلدول أ عال   

دراك وضعية ال س هتالك املس تدام يف اجلزائر،    والوظيفة  0ادللةل منخفضة وغري داةل حسب نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله حيث جاءتوبني ا 



 الرابع: دراسة ميدانية ل ثر العالمة البيئية عىل السلوك الرشايئ للمس هتكلالفصل 

 
215 

 
 نية ا رتقاء اجلزائر ملتطلبات سوق ا س هتاليك مس تدام(: وهجة نظر املس هتكل يف ا ماك16رمق)جدول 

 مج

% 

 مج 

 تك 

ميكن أ ن ترتقي اجلزائر يف س ياس هتا التصنيعية ومنظومهتا  موافق

نتاج منتجات  ر البييئ تقليل ال ث حملية تراعيالقانونية ل 

 "منتجات بيئية"، حنو سوق اس هتاليك مس تدام
  

 نعم  ل 

  تك   تك 

قتصادية، 150 37,5 250 562, 222 622%  تقنية" مالية، ميكن أ ن ترتقي دلهيا مقومات "ا 

 ل ميكن أ ن ترتقي لضعف مقومات الاس هتالك املسؤول  165 41,3 235 58,8 222 622%

 أ خر  تذكر مت تفريغها كيفيا 

عداد الباحثة املصدر:  من ا 

س هتاليك مس تدام، وحضتمن خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله فامي يتعلق بوهجة نظر  نشاء سوق ا  رتقاء اجلزائر حنو ا  ماكنية ا  النتاجئ   املس هتكل يف ا 

تر  أ هنا ميكن أ ن ترتقي ، فالطبقة   1101نس بة متقاربة بني  من ير  أ هنا ميكن أ ن ترتقي ، وبني من ير  أ هنا ل ميكن أ ن ترتقي، حيث أ ن نس بة 

ماكنيات اجلزائر  ذا توفرت ال رادة التمنوية، يف حني وردت نس بة املثقفة والنخبة تدرك جيدا ا  تر  أ هنا ل   1808والقدرة عىل التغيري والتحول ا 

تقي ر ميكن أ ن ترتقي  لضعف مقومات الاس هتالك املس تدام ، حفسب ال جاابت ال خر  للمبحوثني يف هذا ال طار أ جابت العينة، بأ هنا ل ميكن أ ن ت

نتشار الفساد نظرا لضعف ثقافة الاس هتالك ، وضعف ا تطور هذا  ال موال اليت اكنت من املمكن أ ن واختالسلوعي البييئ دل  املس هتلكني، ا 

نتاج  وس ياسات التصنيع البيئية ، ابل ضافة لضعف الرقابة من طرف اجلهات اخملتصة يف تنظمي هذا اجملال وعدم وجود هج ز أ و االقطاع، وغياب ال 

هذا اجملال  العنونة البيئية للمنتجات يف اجلزائر، وضعف ادلوةل وس ياساهتا التشجيعية ، حفسب ادلراسات يفهيئة  خمتصة يف تنظمي قطاع التصنيع و 

يزو  حول  62222هناك اهيعام هبذا القطاع لكنه ل يزال ضعيف ، من خالل حصول بعض املؤسسات الاقتصادية اجلزائرية عىل العالمة البيئية ا 

 تبين نظم  ال دارة البيئية0

 وهجة نظر املس هتكل لتوفر العالمات البيئية يف املنتجات مس توردة يف السوق اجلزائري (:11رمق) جدول

 مج

% 

 مج 

 تك 

  موافق

ذا حبثنا عهنا موجودة يف منتجات  غالبا ما تكون العالمات البيئية ا 

 نعم  ل  مس توردة يف السوق اجلزائري نظرا ل

  تك   تك 

نتاج النظيف دل  ادلول املصدرة  205 ,351 195 48,8 222 622%  لتوفر تكنولوجيات ال 

 وجود قوانني ومؤسسات تنظم الاس هتالك املسؤول يف الغرب   262 65,5 138 34,5 222 622%

 وجود وعي بييئ اس هتاليك صديق للبيئة دل  املس هتكل 213 53,3 187 46,8 222 622%

= k 2   2061املس تو  الثقايف            = k 22                  2012املس تو  ال قتصادي= k  2031الوظيفة  

عداد الباحثة املصدر:     من ا 

 ق اجلزائري،و من خالل نتاجئ اجلدول املوحض أ عاله  فامي يتعلق بوهجة نظر  املس هتكل يف أ س باب توفر العالمات البيئية يف املنتجات املس توردة يف الس

تر  أ ن أ مه عوامل توفر العالمات البيئية يف املنتجات املس توردة ، ترجع ا ىل توفر تكنولوجيات  1603يل : نس بة فقد وردت نسب ال جاابت اكلتا

نتاج النظيف دل  ادلول املصدرة  وتطور التقنيات الصناعية النظيفة ، أ يضا نس بة  تر  أ نه من عوامل  تطور العنونة البيئية  يف الغرب  1101ال 

تر  أ نه من بني أ س باب تطور العنونة البيئية، وجود وعي  1303سسات تنظم الاس هتالك املسؤول يف الغرب، ونس بة هو وجود قوانني  ومؤ 

الل خ بييئ اس هتاليك  صديق دل  البيئة من طرف املس هتكل ، اذلي ميتكل سلطة الـتأ ثري والضغط عىل املنتجني لتصنيع منتجات بيئية معنونة، ومن

رادة ال جاابت ال خر  للعينة  من بني عوامل تطور هذا القطاع يف الغرب وجود تربية بيئية ، ثقافة بيئية، وعي بييئ،  وجود قوانني وترشيعات، وا 

نه  ل توجد أ   س ياس ية اقتصادية  تتبىن هذه التوهجات اليت تعترب من توهجات ال لفية الثالثة، وبتحليل نتاجئ معامل الارتباط يف اجلدول أ عاله لحظنا

دراك أ س باب توفر املنتجات املس توردة اليت حتمل عالقة ذ ات دلةل ا حصائية بني لك من املس تو  الثقايف واحلاةل الاقتصادية  والوظيفة، وبني ا 

 عالمة بيئية0
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 نتاجئ احملور السادس: أ ثر التصال وال عالم البييئ يف حتقيق الوعي ابلعالمات البيئية

 ور ال عالم البييئ يف نرش الوعي ابلعالمات البيئيةمد  ا دراك املس هتكل دل (:13جدول رمق )

  ال عالم البييئ ونقل املعلومات اليت تتعلق ابخلصائص البيئية  تك

 للمنتجات يسهم يف حتقيق الوعي ابلعالمات البيئية

 نعم  393 98,3

 ل  7 1.8

 اجملموع  400 622%

عداد الباحثة املصدر:    من ا 

دراك  املس هتكل دلور وأ ثر ال عالم البييئ اك عالم خمتص ابلتوعية البيئية خبصائص املنتجات من خالل نتاجئ اجلدول    املوحضة أ عاله حول مد  ا 

تؤكد ان   2803البيئية املعنونة بيئيا، فهناك درجة وعي كبرية ل مهية هذا ال خري يف رفع درجة الوعي البييئ ابلعالمات البيئية ، حيث أ ن نس بة 

دراك العالمات البيئية عن طريق دوره يف الرتوجي ونرش الثقافة الاس هتالكية البيئية، حيث أ ن أ غلب ادلراسات ه دور واثر يف  رفع درجة الوعي وا 

  لاليت أ شارت لالس هتالك املسؤول أ شارت ل مهية ال عالم البييئ  يف حتقيق ورفع مس توايت الوعي الاس هتاليك لتحقيق رؤية الاس هتالك املسؤو

علق بيتاجئ املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري فقد جاءت النتاجئ ضعيفة أ قل من املس تو  املتوسط حيث أ ن مجموع متوسطات البنود وفامي يت

2021  ما يوحض تباين يف أ راء العينة30ويه أ قل من ، 

 عىل اخليار الاس هتاليك للمس هتكل ال عالمية البيئية(: تأ ثري الرساةل 12جدول رمق)

 ن ا تك قناعية املتعلقةالرساةل ال عالمية البيئية تؤثر يف خيارات املس هتكل الاس هتالكية من خالل قوة احلجج ا   ل 

 بفعالية املنتوج وتصنيعه وفق رشوط بيئية وتراعي تقليل ال ثر يف مجيع مراحل حياته

 نعم 277 369.

 ل أ دري 97 24,3

 ل 26 6.5

 اجملموع 400 622

عداد املصدر:      الباحثة من ا 

فقد وردت  ،من خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله  حول درجة وفعالية تأ ثري الرساةل ال عالمية البيئية عىل اخليار  الاس هتاليك للمس هتكل املسؤول 

جاابت العينة بيس بة  قناعية عاهتا لتؤكد عىل أ ن الرساةل ال عالمية البيئية تؤثر يف  خيارات املس هتكل  الاس هتالكية، برشط مرا 1203ا  قوة احلجج ال 

الرساةل املبيية عىل   املتعلقة بفعالية املنتوج وتصنيعه وفق رشوط بيئية تراعي  تقليل ال ثر البييئ يف مجيع مراحل املنتوج، فالرساةل ال عالمية املؤثرة يه

ل تدري وحمايدة لعدم  1203س هتكل ، تلهتا نس بة قوة احلجج  املنطقية وليك تؤثر جيب أ ن تكون احلجج ملموسة ، وذات فائدة كبرية دل  امل 

عالمية بيئية  اطالعها قناعية املبيية  عىل فعالية  101ووردت نس بة   اس هتالكيةعىل معلومات ورسائل ا  من مفردات العينة ل تعترب أ ن الرساةل ال 

واختالف خياراهتم الاس هتالكية والعوامل املؤثرة فاها، فاملس هتكل  املنتوج  تؤثر يف خياراهتم الاس هتالكية،  وذكل راجع ا ىل اختالف تأ ثر املس هتلكني

قناعية 0  اذلي ل يقتنع ابملنتج ال خرض ول هيمت به  ل يس تجيب لهذه  الرسائل ال عالمية همام اكنت قوة جحجها ال 

 2011ع متوسطات البنود املس تو  املتوسط حيث أ ن مجمو وفامي يتعلق بيتاجئ املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري فقد جاءت النتاجئ ضعيفة أ قل من 

 ، ما يوحض تباين يف أ راء العينة30ويه أ قل من 
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 اخلاصة ابملنتجات البيئية والتمنية املس تدامة التصالية( : تقيمي املس هتكل لل نشطة 11جدول رمق )

     

من خالل مالحظتك لليشاطات ال عالمية اخلاصة ابملنتجات 

 مج فهيي: والتمنية املس تدامةة وأ مناط الاس هتالك املس تدام البيئي

% 

 مج 

 تك 

 نعم ل

 تك  تك 

 تاكد تنعدم 317 79.3 83 20,8 222 622%

 ضعيفة 165 41,3 235 58,8 222 622%

 متوسطة  137 34,3 263 65.8 222 622%

 جيدة 9 2.3 391 97,8 222 622%

عداد الباحثة املصدر:      من ا 

الك املس تدام والتمنية الاس هت البيئية وأ مناطابملنتجات  التصالية اخلاصةتقيمي املس هتكل لل نشطة  أ عاله حولمن خالل نتاجئ اجلدول املوحضة  

جاابت املبحوثني من خالل مالحظاهتم  ة حيث أ ن نس ب ة،اخملتلفهبذا اليشاط يف وسائل ال عالم  ضعف الاهيعاماملس تدامة، فقد عكست خمتلف ا 

2203  أ هنا متوسطة ويه نس بة مقبوةل نوعا ما0   تر  %3203يف حني وردت نس بة  ضعيفة،تر  بأ هنا    % 1808أ ما نس بة  تنعدم،تر  أ هنا تاكد

 جيدة0تر  بأ هنا غري  2208نس بة واليت تقدر ب  أ ما أ كرب

عالمية اتصالية تو  ا جامل ابلرمغ من مالحظة ضعف الاهيعام ال عاليم ابلعالمات البيئية وال س هتالك ل أ نوا تبقى هناك مبادرات ا  عوية املسؤول ،  ا 

يف ال عالم   ةخصوصا يف الس نتني ال خريتني، من خالل مبادرات وزارة البيئة وهتيئة ال قلمي التوعوية عرب محةل س نة من أ جل البيئة والتمنية املس تدام

 لدلرجة اليت جتعل املس هتكل يتذكرها مفا يعاب عىل ال عالم البييئ يف اجلزائر ، ضعف ،  لكهنا ليست قوية ومس مترة1262التلفزيوين وال ذاعي لس نة 

جاابت العينة املبحوثة0  املعاجلة والسطحية وعدم التخصص وعدم الاس مترارية، ويه لكها مؤرشات تؤكد ا 

 

 الوعي الاس هتاليك البييئ عىلتأ ثري ضعف ال عالم  (: مس توايت11جدول رمق)

    اجملموع 

ذ س توايت م  كبري عىلا اكن تأ ثري ضعف ال عالم البييئ ا 

 الوعي الاس هتاليك فهل يؤثر عىل

 نعم  ل   

 مج

% 

 مج 

 تك 
  تك   تك 

دارك املنتجات اليت حتمل عالمات بيئية 211 52,8 189 47,3 222 622%  ضعف ا 

 ئة ضعف الثقافة الاس هتالكية الصديقة للبي  295 73,8 105 26.3 222 622%

 حمدودية نشوء أ سواق اس هتالك تراعي حامية البيئة 165 41.3 235 58,8 222 622%

 املسؤولني اتساع رشاحئ املس هتلكني املرسفني وغري 206 51,5 194 48,5 222 622%

عداد الباحثة املصدر:  من ا 

دراك مفردات العينة  لتأ ثري مس       لوعي البييئ توايت تأ ثري ضعف ال عالم البييئ عىل مس تو  امن خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله خبصوص ا 

جاابت العينة درجة معتربة من الوعي بأ اثر ضعف اليشاط التصايل ال عاليم يف تمنية الوعي الا هتاليك س الاس هتاليك دل  املس هتلكني،  فقد وضعت ا 

دراك املنتجات اليت حتمل عالم 1108حيث أ ن نس بة    أ ن ات بيئية وحمدودية معرفهتا ، ونس بة مرتفعة نوعا ما تر تر  أ هنا تؤثر عىل ضعف ا 

من  1601، وما يؤكد هذه النتيجة اعتبار نس بة %2308ضعف ال عالم يؤدي ا ىل ضعف الثقافة الاس هتالكية الصديقة للبيئة  قدرت بيس بة 

ىل تفامق املشالك البيئية  فني وغري املسؤولني بيئيا مما يؤثر عرشاحئ املس هتلكني املرس  اتساعمفردات العينة  تر  أ ن ضعف ال عالم  البييئ يؤدي ا ىل 

ل تر  أ ن هناك عالقة بني ال عالم البييئ  وبني  حمدودية نشوء أ سواق  الاس هتالك املس تدام ، نظرا لوجود  1808يف حني وردت نس بة 

لس ياس ية امل نشوء أ سواق الاس هتالك املس تدام تبدأ  من القيادة اعوامل أ خر  مؤثرة يف هذا ال طار فال عالم يعترب كجزء مؤثر بس يط مضهنا ،  فعو 

 والترشيعية والتصنيعية واملؤسساتية والتكنولوجية ، وال عالم يعترب ممكل لهذه ال دوار0
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 (: مد  مسامهة ال عالم البييئ يف التأ ثري عىل السلوك الرشايئ املسؤول12جدول رمق )

    اجملموع 

التأ ثري يف  يسهم بشلك عام يف ميكن أ ن البييئ اليشاط التصايل ال عاليم

 نعم  ل  السلوك الرشايئ للمس هتكل من خالل:

  تك   تك   تك 

نتاج وتصنيع املنتجات 249 62,3 151 37,8 400 622 عطاء معلومات خبصوص معلية ا   ا 

 اهتامعلومات عن املكوانت ال ساس ية للسلعة ودورة حي 231 57,8 169 42,3 400 622

 معلومات عن املؤسسات املسؤوةل اجيعاعيا 205 51,3 195 48,8 400 622

عداد الباحثة املصدر:  من ا 

دراك املس هتكل دلور ال عالم البييئ يف التأ ثري عىل السلوك الرشايئ املسؤول للمس هتكل ، فق    وردت  دمن خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله حول ا 

جاابت العينة  بشلك ا جيايب دراكها ل مهية ال عالم البييئ وتأ ثريه عىل السلوك الاس هتاليك للمس هتكل ، حيث أ ن نس بة ا  تر  أ نه  1103  تعكس ا 

نتاج وتصنيع املنتجات البيئية، فاجلانب املعريف املعلوما ي عامل أ سا ي مضن مراحل اختاذ قرار عطاء  معلومات خبصوص معلية ا  لرشاء ا يسامه يف ا 

تر  أ نه يسامه يف تزويد املس هتكل مبعلومات عن املكوانت الاساس ية للسلعة  ودرة حياهتا ، يف حني 1208ني وردت نس بة دل  املس هتكل، يف ح

عطاء معلومات خبصوص املؤسسات املسؤوةل ا جيعاعيا، حيث أ ن تكوين الصورة عن املؤسسات من خالل   1603اعتربت نس بة  أ نه يسهم يف ا 

 يسهم يف التأ ثري عىل قرار الرشاء، ابل ضافة طبعا للجانب املعلوما ي املعريف حول طبيعة هذه املنتجات وخصائصها0الزتاهما  ومواطنهتا البيئية 

 البييئ مقارنة ببقية ال شهارات ذات ال س هتالك املرسف بني ال شهار(: مد  قدرة املس هتكل عىل المتزي 18جدول رمق )                

 ة ببقية لبييئ عن املنتجات الطبيعية والبيئية مقارنأ تس تطيع متزي ال شهار ا تك

 ال شهارات ذات الزنعة الاس هتالكية املرسفة للموارد

 نعم 309 22021

 ل 91 11011

 اجملموع   222 622%

   k 2   2028 =املس تو  الثقايف 

عداد الباحثة املصدر:   من ا 

الزنعة الاس هتالكية  تال شهارات ذاس هتكل عىل المتيزي بني ال شهار البييئ وبني بقية من خالل نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله خبصوص قدرة امل    

، تس تطيع المتيزي بني الرسائل ال شهارية اليت تسامه يف حامية البيئة 22021 فيس بة ال دراك والمتيزياملرسفة، فقد وردت اجتاهات مرتفعة من درجة 

دراك املس هتكل " وهو ما توحضه نتوبني تكل اليت تدعوا ا ىل ال رساف والتبذي اجئ ر، وهذا ال دراك املرتفع راجع ملس تو  التعلمي اذلي يؤثر يف درجة ا 

لزنعة امعامل ال رتباط اليت وحضت وجود عالقة  بني املس تو  الثقايف  وبني القدرة عىل المتيزي بني ال شهار البييئ وغريه  من ال شهارات ذات 

، ل تس تطيع المتيزي بني هذه ال شهارات  نظرا لضعف الثقافة ال س هتالكية البيئية 11011"، يف حني أ ن نس بة  2028ال س هتالكية  اليت قدرت ب  

جراءها مع املس تجوبني ، فاملس هتكل يمتزي خباص  ة رشاء ما يوضعف ال هيعام واملبالة هبذا النوع من املنتجات املس تدامة، حفسب املقابالت اليت مت ا 

ليه   فقط وفق حمدد ادلخل دون اعتبارات أ خر  دل  بعض الفئات  من املس هتلكني  0هو حباجة ا 

 

 الاس هتالك املسؤول املنقوةل لتوس يع(: مد  قيام املس هتكل ابللكمة 12جدول رمق )

  املنتجات الصديقة للبيئة حتفزين مكس هتكل لنقل ونرش اللكمة املنقوةل ك داة اتصالية  تك

 لتوس يع الاس هتالك املسؤول

 نعم 376 94,0

 ل 24 6,0

 اجملموع 222 622%

عداد الباحثة املصدر:       من ا 
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ءت امن خالل نتاجئ اجلدول املوحض أ عاله خبصوص  قيام املس هتكل بيرش ثقافة الاس هتالك املس تدام عن طريق اللكمة املنقوةل  فنتاجئ اجلدول ج

جيابية حيث أ ن نس بة  هبذا السلوك ليرش ثقافة الاس هتالك املس تدام، يف حني أ ن نس بة ضعيفة جدا قدرت ، لها اس تعداد ذلكل وتقوم  22ا 

جيابية مفؤرشات الاس هتالك املس تدام موجودة 1ب  ل متارس  هذا السلوك،  ونظرا ل ن أ غلبية مفردات العينة متتكل وعي بييئ واجتاهات بيئية ا 

لاها سابقا  يف ال رادة الس ياس ية البيئية اجلانب الت لكن تنقص مقومات وعوامل أ خر  مؤثرة يف نرش ثقافة الاس هت رشيعي الك املس تدام كام ارشان ا 

 املؤسسا ي محلاية البيئية، اجلانب التكنولويج 00000

 املطلب الثالث: النتاجئ العامة لدلراسة:

 نتاجئ احملور ال ول: الثقافة ال س هتالكية 

رتول، مس هتكل فامي يتعلق معرفة امللوانت الغذائية وأ رضارها ومعرفة مكية ادلهون والكولسمت مالحظة ضعف بعض أ شاكل الثقافة ال س هتالكية لل  -

ىل اترخي ص  اعة املنتج نومتابعة برامج توعية املس هتكل يف وسائل ال عالم، مع مالحظة درجة وعي معتربة يف الثقافة الاس هتالكية فامي يتعلق ابلنظر ا 

رهتاء صالحيته والتأ كد من سالمة الع  نتفاخ فاها0وا   لبة وعدم وجود ا 

تضح وجود دلةل ضعيفة جدا يف معامل الا - رتباط  خبصوص  نتاجئ العالقة بني املس تو  الثقايف واحلاةل ال قتصادية واجليس و الثقافة ال س هتالكية ا 

لجيس يف الثقافة الاس هتالكية بوةل فهناك تأ ثري لخبصوص تأ ثري املس تو  الثقايف واحلاةل ال قتصادية ، يف حني أ ن دلةل اجليس  جاءت مرتفعة نوعا ما ومق 

س هتالكية أ كرب من الرجل حبمك أ هنا أ كرث تسوقا ومتتكل همارات يف التسوق وثقافة ا س هتال ية بشلك عام ، ك بني الرجل واملرأ ة اليت عادة ما متتكل ثقافة ا 

 نتج 0اقة وامجلال فهذه املعلومات رضورية ابليس بة لها يف امل خصوصا فامي يتعلق  مبعرفة مكية ادلهون فاملرأ ة عادة متيل للحفاظ عىل الرش

 نتاجئ احملور الثاين: الوعي البيئىي دل  املس هتكل من خالل ال جتاهات البيئية: 

هيم فهم يشلكون توحض النتاجئ أ ن العينة حمل ادلراسة دلهيا حتمك مفاهميي معترب ابليس بة للمفاهمي البيئية وذكل نظرا للمس تو  التعلميي والثقايف دل -

 لبيئة0االنخبة املتعلمة يف خمتلف التخصصات، ا جامل درجة املكون املعريف لالجتاه مرتفعة نوعا ما فالعينة دلهيا حتمك مفاهميي معترب مبجال 

جتاهات املس هتكل البيئية حيث جاءت نتا -  معامل ال رتباط مرتفعة جئوخبصوص نتاجئ معامل ال رتباط اخرتان املس تو  الثقايف مكتغري ه تأ ثري عىل ا 

دراك مفهوم اخللل البييئ بيس بة 2028،  ومفهوم التمنية املس تدامة ب 2088ادللةل يف البند ال ول املتعلق بتحقيق مفهوم البيئة ب  ، ومفهوم 2022، وا 

قية البنود  وال جتاهات البيئية فقد وردت يف ب أ ما النتاجئ ذات ادللةل منخفضة بني املس تو  الثقايف  2012الطاقات املتجددة مبس تو  دلةل مقبول ب 

دراك مشلكة الاحتباس احلراري ب 20211، واملوارد الناضبة ب20261مكفهوم النظام البييئ ب  ، 20222، والتنوع البيولويج ب 20223، وا 

 202110والغازات امللوثة للبيئة ب 

دراك مرتفعة من طرف املبحوثني لل س باب ال ساس ية  - عالهجا، للمشالك البيئية وتأ ثرياهتا الاجيعاعية والاقتصادية ووسائل حاميهتا و وجود درجة ا 

دراك املشالك البيئية فقد وردت نس بة ارتب ط ضعيفة اومن خالل حتليل اجملموع اللكي ملعامل الارتباط اخلاص ابلعالقة بني املس تو  الثقايف وبني ا 

دراك تأ ثريات املشجدا فامي يتعلق مبعرفة اس باهبا ووسائل حاميهتا يف  رتباط توحض عالقة داةل بني املس تو  الثقايف وا  الك البيئية حني وردت نس بة ا 

 وأ بعادها الاجيعاعية والاقتصادية0

ية ئ وجود درجة ا طالع منخفضة خبصوص ال طالع عىل املعلومات العاملية للبيئة، يف حني جاءت نس بة معتربة من العينة تطلع عىل املعلومات البي -

املس هتكل   ة ابملس تو  الوطين و املس تو  احمليل،  رمبا يرجع اخللل يف عدم ال طالع عىل املعلومات البيئية العاملية ا ىل  ضعف الثقافة العامة دلاخلاص

 وعدم ال هيعام بلك ما يتعلق ابلبيئة العاملية0

دراك املس هتكل للفاعلني البيئيني يف اجلزائر وأ دوارمه جتاه حامية البيئة اذلي - تقهقر البييئ اذلي مت تشخيصه ابلضعف ، وهذا راجع للمشالك وال  ا 

جتاهات الفئة الغالبة يف هذا ال طار تؤكد عىل غياب دور الفاعلني البيئيني يف امية البيئة ح تعرفه اجلزائر ، وضعف ال هيعام هبذا القطاع مما جيعل ا 

ة وأ هداف ييئ وغياب ادلور التوعوي، ابل ضافة لغياب التاكمل والتيس يق  بني أ نشطوحتقيق التمنية املس تدامة ، من خالل املسامهة يف ا حداث خلل ب 

 لك الفاعليني ،ا جامل خمتلف نتاجئ اجلدول تؤكد وعي املبحوثني بدور الفاعليني البيئيني يف اجلزائر 0

 احملور الثالث: السلوكيات البيئية للمس هتكل:

قناعية مسؤوةل - رشادية ا  قناعية خمتلفة ،اكس تعامل اجلانب ممارسة سلوكيات بيئية ا   من طرف مفردات  العينة، حيث يس تخدمون عدة أ ساليب ا 

قناعي لتغيري السلوكيات البيئية ال جيابية، واس تعامل الوازع ادليين وما قاه ديينا احلنيف ب  ان النظافة وحامية شال خاليق يف ال رشاد والنصيحة ك سلوب ا 

وال من والصحة  و أ سلوب الرتكزي عىل املنفعة العامة  واحلياة السلمية والصحية، كزي عىل ال سلوب الاجيعاعي املقبول،البيئة وال نسان واحليوان، والرت 

قناع  جيابية خبصوص ممارسة سلوكيات ا  س تجاابت ا  ة يوأ سلوب احلفاظ عىل حقوق أ بنائنا يف العيش الصحي والسلمي، ا جامل خمتلف ال جاابت تعكس ا 
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ما يؤكد وجود درجة من الوعي البييئ دل  املس هتلكني عينة ادلراسة بشأ ن ال ساليب املس تخدمة يف النصح وال رشاد والتغيري  محلاية البيئية وهو

 السلويك بشلك عام 0

قناعي املس تخدم جند بأ ن للمس تو  الثقايف والتعلميي   أ سا ي،   دورهوبتحليل نتاجئ معامل ال رتباط لعالقة املس تو  الثقايف للمس هتكل وال سلوب ال 

رتفاع املس تو    التعلميي0خصوصا فامي يتعلق ابدلين وال خالق والصحة والسالمة العامة فدرجة الوعي تكون مرتفعة اب 

نفعال عند رؤية خشص يلوث البيئة أ و يريم النفاايت أ و أ ي سلوك يعتدي عىل  - مت رفض السلوكيات البيئية السلبية من طرف العينة وذكل ابل 

 املس هتلكني0كبرية من الوعي الانفعايل البييئ دل   يعكس درجةما  وهو البيئة،

جيابية بدرجة كبرية حيث أ هنا  تدرك أ مهية ال  - شجري  من ت تشجيع املس هتكل للمبادرات احلكومية  الرامية ا ىل حامية البيئة  فاجتاهات العينة جاءت ا 

شلك ام حبمالت  النظافة كوهنا حتافظ عىل الصحة واحمليط ، مع حياد العينة ب خالل التشجع عىل القيام حبمالته ، وتشجع النظافة من خالل القي

قارنة  ابلتشجيع م نس يب حول تشجع الاحتفال ابل عياد الوطنية والعاملية اخلاصة ابلبيئة، رمبا يرجع الاخنفا  املعترب لتشجيع ال حتفالت بأ عياد البيئة 

دراك العينة املبحوثة لهذه النقطة وأ مهيهتا يف التذكري بشلك مس  عىل محالت التشجري ومحالت النظافة اليت احتل متر ت أ كرب اليسب ، ا ىل ضعف ا 

رتباط ا جاميل مرتفع وذو دلةل بني  حبامية البيئة وجعلها واجب أ سا ي يف حياتنا وسلوكياتنا اليومية، وبتحليل نتاجئ معامل الارتباط اتضح وجود ا 

ذا رات الرامية للحفاظ عىل البيئة ، مع وجود دلةل  متوسطة لتشجيع ال حتفالت الوطنية وال عياد العاملية وهاملس تو  الثقايف وبني تشجيع املباد

 راجع لنقص أ مهيهتا مقارنة ابلشجري ومحالت النظافة0

جاابت العينة بشلك ا جيايب  - دراك املس هتكل للسلوكيات البيئية وتأ ثريها ال جيايب عىل البيئة فقد وردت خمتلف ا  أ مهية سلوك تنظيف  يث تدركح ا 

 ، وسلوك فرز0000«لغازا الكهرابء،املياه،  الغذاء، الطاقة،اس تعامل املوارد كتقليص  والاقتصاد يف، وسلوك التشجري واملدينة، الشارع،املزنل  احلي،

دراك تصنيف السلوك و  الثقايف وتأ ثري نتاجئ معامل الارتباط اخلاص ابملس ت ، بتحليل«النفاايت والفضالت املزنلية من زجاج بالستيك وورق000 ه عىل ا 

 البنود0متوسطة ل جاميل  ذات دلةلالبييئ ال جيايب فقد جاءت النتاجئ 

دراك املس هتكل دلوره ومساهامته يف احلفاظ عىل البيئة من خالل خياراته  - عادة الرس الاس هتالكية،ا  لكة اذلي يسهم من خالل اختيار املنتج القابل ل 

عادة كخيار ا س هتال يص الطاقة املاء تراعي تقل  ورشاء منتجاتحمدودة  ورشاء مكيات الاس تعامل،يك يف احلفاظ عل البيئة واختيار عبوات قابةل ا 

جاملية للك البنود ذات  واملوارد، ىل نس بة ا  جاابت هذا اجلدول مت التوصل ا  ومن خالل اختبار نتاجئ معامل الارتباط بني احلاةل الاقتصادية وبني ا 

 مقبوةل0 دلةل

تاجئ ن وجود درجة وعي متوسطة وليست مرتفعة  يف سلوكيات املس هتلكني جتاه املنتجني للمنتجات الصناعية  اخلطرة وامللوثة للبيئة ،حيث وحضت ال  -

هناء أ نشطهتا امللوثة واخلطرية، يف حني أ ن نس بة معتمعتربة مأ ن نس بة  ة أ يضا جاءت حمايدة ول رب ن العينة  توافق عىل غلق هذه املصانع واملطالبة اب 

حتايد عىل رفع دعو  قضائية  والتقدم  بشكو  للجهات املعنية اخملتصة حبامية البيئة، وهذا راجع   2102تبايل ، وما يؤكد ال جتاه احملايد أ ن نس بة 

التغيري واحلفاظ عىل الوضع القامئ  اجتاهات اثبتة ترفضلضعف الثقافة القانونية  وثقافة ادلميقراطية واملشاركة يف التغيري فأ غلب الفئات الاجيعاعية حتمل 

عالمية  معينة للتعبري  ىل وس يةل ا  ن خطورة عوالاس تقرار، يف حني أ ن نس بة معتربة واعية يف هذا ال طار من املثقفني  تر  أ نه من املمكن اللجوء ا 

فقت عىل رضورة احلصول عىل دمع الفاعلني يف جمال حامية البيئة فقد وا 1302هذه املؤسسات من خالل التوعية وهو اضعف ال ميان، ، أ ما نس بة 

 من منظامت حكومية 00 0

 الاس هتالك والرشاء املسؤول الرابع:نتاجئ احملور 

 اختيارو تفاد  رشاء السلع اليت ترسف يف استنفاذ املوارد من طاقة وماء ، وجود سلوكيات بيئية متوسطة دل  العينة حمل ادلراسة ،حيث ت  -

عادة الرسلكة ،و السل ا جامل مت مالحظة وجود فئتني من املس هتلكني فئة مسؤوةل  اس تخداهما، املنتجات املعبأ ة  بعبوات  ميكن  اختيارع  القابةل ل 

ه املس هتكل ا خنفا  كبري يف الوعي السلويك دل  العينة خبصوص معرفة ال اثر البيئة للمنتج اذلي يشرتي -بيئيا دلهيا وعي متوسط ، وفئة  لمبالية 

خالل اكفة مراحل دورة حياته، وهو سلوك سليب  خبصوص مجع املعلومات عن دورة حياة املنتوج ال خرض وهو ما يفرس أ يضا نقص ال مهية دل  

 العينة حمل ادلراسة هبذا النوع من املنتجات 0

 الل اس تعاملها للمنتج،ابل اثر املرتتبة عىل البيئة من ختصنيفها مضن خانة املس هتكل ال خرض تفكر  العينة ميكنمضن  معتربة مسؤوةلوجود فئة  -

وبتحليل نتاجئ معامل الارتباط ل توجد عالقة ذات  ،والالمبالينيابل اثر البيئية للمنتج ويه غالبا فئة املس هتلكني غري الواعيني  ل تفكرووجود فئة 

 جاءت ادللةل منخفضة وغري داةل حسب نتاجئ اجلدول املوحضة أ عاله0 ثال قتصادية، حيدلةل ا حصائية بني لك من املس تو  الثقايف واحلاةل 

، حيث توجد فئة ييئ الضعيفالب تباين مس توايت الوعي الاس هتاليك البييئ بني مس توايت الوعي الاس هتاليك املتوسط وبني الوعي الاس هتاليك  -

املنتجات الطبيعية  وراثيا، ورشاءورشاء املنتجات املعدةل  يشأ ،من املس هتلكني متتكل وعي مرتفع خبصوص البحث عن مصادر املنتجات بدل امل 

قناع  البيئة،وتدفع سعر أ عىل نسبيا للمنتج املصنع وفق رشوط حترتم  وخفض اس هتالكها اللكي،  للبيئة0لسلع الصديقة ا ال خرين برشاءوحتاول حماوةل ا 
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رشاء املنتجات البيولوجية أ غذية مس تحرضات جتميل 000، ويه فئة  منخفضة خبصوصمتتكل درجة وعي اس هتاليك  توجد فئة من املس هتلكني  -

لفئة رشاء املنتجات اليت حتمل عالمات بيئية، وما يؤرش لضعف الوعي الاس هتاليك البييئ ترصحي هذه ا الواعيني، واملس هتلكني الالمباليني وغري 

ذا  بعدم رشاء ن اكن توفرت ح املنتجات اليت حتمل عالمات بيئية، ا  دام وأ سواق وهذا راجع لغياب ثقافة الاس هتالك املس ت ال سعار،ت مرتفعة وا 

ن توفرت فاجلانب التوعوي يشلك خلال كبريا يف التعريف هبذه   املنتجات0الاس هتالك املس تدام ح  وا 

يئة، ول تقوم برشاء  منتجات ب تقاطع فئة املس هتلكني املنتجات اليت تتسم بسمعة  سيئة من انحية تصنيعها  بطرق غري أ خالقية ول حترتم ال  -

ية حصته املؤسسات  امللوثة، وهو ما يوحض درجة مرتفعة نوعا ما يف الوعي  مبعايري الرشاء املس تدام، فاملس هتكل ا جامل همام اكن صنفه يراعي حام

ذا اكنت نس بة اخلطر ملموسة ومرتفعة ،  تار املنتجات كام أ ن نس بة متوسطة  خت ابدلرجة ال وىل وخياف من املنتجات اليت هتدد حصته ، خصوصا ا 

ئد عادل مجليع اعىل وفق املعيار البييئ و املعيار الاجيعاعي اذلي حيقق عداةل اجيعاعية اكختيار املنتجات الوطنية لرفع مس تو  ادلخل القويم وحتقيق ع

ختالفات جوهرية بني معوبتحليل نتاجئ معامل الارتباط جسلت دلةل متوسطة لتأ ثري اجليس عىل معا فئات اجملمتع، ايري الرجل واملرأ ة يري الرشاء فهناك ا 

 يف الرشاء املسؤول 0

جاابت العينة ترتاوح بني الاس تعداد املرتفع والاس تعداد املتوسط  طار قياس درجة الاس تعداد لتبين رؤية الاس هتالك املس تدام وردت ا  سبيا ن يف ا 

اس تعداد لتقليل الاس هتالك اللكي ورشاء الرضورايت فقط ،  كآل يفعة اكنت ، حيث أ ن الاس تعدادات اليت عكست نس بة اس تجابة مرت

يقاف  تشغيل ال هجزة الكهرابئية  بدل من تركها تش تغل، اس تع اد  داس تعداد لتقليل مكية النفاايت من هجة وتصنيفها من هجة أ خر ، اس تعداد ل 

حداث التلوث البييئ 0  لعدم س ياقة الس يارة  وامليش لتجنب ا 

از والهاتف، تغري احلاسوب الشخيص والتلف طويةل يكملدة  لالنتظار"الاس تعداد  كآل يا الاس تعدادات املتوسطة واملنخفضة فقد اكنت أ م -

 مس توردة من دول أ خر ( وذكل حفاظا عىل)حملية عزوف عن رشاء خرض وفواكه غري الاس تعداد لل بنك مسؤول،الاس تعداد ل يداع ال موال يف 

املس تو   وبتحليل نتاجئ معامل الارتباط ل توجد عالقة ذات دلةل ا حصائية بني لك من تمنيته،ورفع الاقتصاد الوطين واملسامهة يف  املنتج احمليل

 0ااملوحضة سابقجاءت ادللةل منخفضة وغري داةل حسب نتاجئ اجلدول  الاقتصادية، حيثالثقايف واحلاةل 

 عىل السلوك الرشايئ للمس هتكل املسؤول نتاجئ احملور اخلامس: أ ثر العالمة البيئية

دراك بعض العالمات البيئية ال وروبية عىل املنتجات نس بة    - دراك العالمات البيئية دل  املس هتلكني ،ففامي خيص مد  ا  من  1201ضعف ا 

س تطاعت التعرف عىل بعضها  % 2101 العينة مل تس تطع أ ن تدركها لكها حسب املقابةل مع املس هتلكني  يف مقابل بعض املس هتلكني يقدرون بيس بة  ا 

دراك العالمات البيئية لنقصها يف أ سواق الاس هتالك اجلزائري ماعدا املنتجات املس توردة يف بعض أ صنافها وليس لكها،  ام أ ن كويرجع تفسري ضعف ا 

املقابل نس بة كبرية من   الطبقة املتوسطة ، يف هذا النوع من املنتجات مرتفعة المثن وليست يف متناول املس هتكل اجلزائري اذلي غالبا ما يصنف مضن

يزو  ، وذكل لغياب الوعي البييئ هبذه املنتجات املعنونة % 1208قدرت هذه اليس بة ب    62222املس هتلكني أ يضا مل تس تطع التعرف عىل الشهادة ا 

دراك مرتفعة للرسومات التوضيحية البيئية املوجودة عىل  وهذا  %1208ة املنتجات ، كعالمة الرسلكة مثال بيس بكام وحضت النتاجئ أ يضا  نس بة ا 

 راجع ل ن هذه العالمات متواجدة تقريبا يف خمتلف املنتجات املس توردة من مواد غذائية مغلفة ومرشوابت وغريها 000

دراك املس هتكل ملزااي العالمة البيئية اكنت نس بة الوعي  - الواعيني  املس هتلكنيفئة العينة "وهذا راجع لوجود فئة مضن  متوسطة،فامي يتعلق مبد  ا 

دراك مزاايها وذكل راجع لضعف الوعي البييئ  مزاايها،بيئيا" اس تطاعت أ ن تدرك   هيا0دلووجود فئة أ خر  من املس هتلكني غري املباليني مل تس تطع ا 

وهجة نظرمه يف  بييئ حسبوحضت نتاجئ تصنيف املس هتلكني للمنتجات اليت جيب أ ن حتمل عالمات بيئية حسب ال ولوية   وجود وعي  -

النتاجئ السابقة جند تضارب  النتيجة معولو قاران هذه  والبيئة،التصنيف حيث مت ترتيب املنتجات حسب اخلطورة وال مهية والتأ ثري عىل حصة ال نسان 

  اس هتالكية0بني ما ميتلكه املس هتكل من معتقدات بيئية وبني ما هيمت به ويسلكه من سلوكيات بيئية 

دراك وتقدير املس هتكل للمؤسسات اليت تتبىن مهنج التمنية فامي  - جاابت العينة  املس تدامة فقديتعلق مبد  ا  بني فئة املس هتلكني  تقاربة تقريبام وردت ا 

اليت تتبىن  قدرون املؤسساتي يدكون ولاذلين يدكون ويقدرون املؤسسات املواطنة اليت تتبىن التمنية املس تدامة، وبني فئة املس هتلكتني اذلين ل 

 املس تدامة0التمنية 

نشاء سوق اس هتاليك مس تدام، وحضت  - ماكنية ارتقاء اجلزائر حنو ا  ير  أ هنا ميكن  بني منتقاربة م  النتاجئ نس بةفامي يتعلق بوهجة نظر املس هتكل يف ا 

الطبقة ومالية وتقنية ، ف اقتصادية،تكل مقومات أ هنا ميكن أ ن ترتقي ل هنا مت  تر  1302أ ن ترتقي وبني من ير  أ هنا ل ميكن أ ن ترتقي، حيث أ ن نس بة 

ذا توفرت ال رادة التمنوية ، يف حني وردت نس بة  ماكنيات اجلزائر والقدرة عىل التغيري والتحول ا  تر  أ هنا ل  1202املثقفة والنخبة تدرك جيدا ا 

 ميكن أ ن ترتقي  لضعف مقومات الاس هتالك املس تدام 0

دراك املس هتلكني دة يف السوق اجلزائري، فقد اكركل يف أ س باب توفر العالمات البيئية يف املنتجات املس تو فامي يتعلق بوهجة نظر  املس هت - نت نس بة ا 

نتاج النظيف دل  ادلول ملصدرة، ا لها متوسطة  معوما ، فأ مه عوامل توفر العالمات البيئية يف املنتجات املس توردة  ترجع ا ىل توفر تكنولوجيات ال 
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الصناعية النظيفة، و تطور العنونة البيئية  يف الغرب هو وجود قوانني  ومؤسسات تنظم ال س هتالك املسؤول يف الغرب وجود وعي  وتطور التقنيات

رادة س ياس ية ابل ضافة لوجود  تربية بيئية ، ثقافة بيئية، وعي بييئ،  وجود قوانني وترشيعات بييئ اس هتاليك  صديق للبيئة من طرف املس هتكل، ، وا 

قتصا  دية  تتبىن هذه التوهجات اليت تعترب من توهجات ال لفية الثالثة 0ا 

 نتاجئ احملور السادس: أ ثر التصال وال عالم البييئ يف حتقيق الوعي ابلعالمات البيئية

دور واثر يف رفع درجة ان ه  تؤكد 2202حيث أ ن نس بة  البيئية،درجة الوعي البييئ ابلعالمات  البييئ رفعوجود درجة وعي كبرية ل مهية ال عالم  -

دراك العالمات   البيئية0طريق قدرته يف الرتوجي ونرش الثقافة الاس هتالكية  البيئية، عنالوعي وا 

قناعية م املس هتكل الاس هتالكية برشط يف خياراتتؤكد نس بة كبرية من املس هتلكني عىل أ ن الرساةل ال عالمية البيئية تؤثر - راعاهتا لقوة احلجج ال 

عىل  ال عالمية املؤثرة يه الرساةل املبيية فالرساةل املنتوج،ال ثر البييئ يف مجيع مراحل  تراعي تقليلفعالية املنتوج، وتصنيعه وفق رشوط بيئية املتعلقة ب

 فائدة كبرية دل  املس هتكل  ملموسة وذاتوليك تؤثر جيب أ ن تكون احلجج  احلجج املنطقية، قوة

دراك عالبييئ اخلاص ابملنتجات البيئية يف  وسائل ال عالم ،حسب رأ ي العينة ، وهو ما يؤثر  ضعف  الاهيعام ابل عالم والتصال - ىل ضعف ا 

املسؤولني بيئيا  وضعف الثقافة الاس هتالكية البيئية،  واتساع رشاحئ املس هتلكني املرسفني وغري املنتجات اليت حتمل عالمات بيئية وحمدودية معرفهتا،

الك البيئية ،يف حني أ ن نس بة معترب  ل تر  أ ن هناك عالقة بني ال عالم البييئ  وبني  حمدودية نشوء أ سواق  الاس هتالك مما يؤثر عىل تفامق املش

بدأ  ت  املس تدام ، نظرا لوجود عوامل أ خر  مؤثرة يف هذا ال طار ال عالم يعترب كجزء مؤثر بس يط مضهنا ،فعوامل نشوء أ سواق الاس هتالك املس تدام

س ياس ية والترشيعية والتصنيعية واملؤسساتية والتكنولوجية وال عالم يعترب ممكل لهذه ال دوار ليرش هذه الس ياسات اليت متكن من تكوين من القيادة ال 

 أ سواق اس هتالك مس تدام0

جاابت العينة   - دراك املس هتكل دلور ال عالم البييئ يف التأ ثري عىل السلوك الرشايئ املسؤول للمس هتكل،  فقد وردت ا  دراكها ب ا  شلك ا جيايب  تعكس ا 

نتاج وتصنيع امل  عطاء  معلومات خبصوص معلية ا  تجات ن ل مهية ال عالم البييئ وتأ ثريها عىل السلوك الاس هتاليك للمس هتكل حيث أ ن أ نه يسامه يف ا 

هتكل مبعلومات عن امه يف تزويد املس البيئية، فاجلانب املعريف املعلوما ي عامل أ سا ي مضن مراحل اختاذ قرار الرشاء دل  املس هتكل، كام أ نه يس

عطاء معلومات خبصوص املؤسسات املسؤوةل اجيعاعيا، حيث أ ن تكوين الصورة ع  ناملكوانت ال ساس ية للسلعة  ودورة حياهتا ، ويسهم أ يضا  يف ا 

حول طبيعة هذه املنتجات  ب املعلوما ي املعريفاملؤسسات من خالل الزتاهما  ومواطنهتا البيئية يسهم يف التأ ثري عىل قرار الرشاء ابل ضافة طبعا للجا

 وخصائصها 0

علمي ال شهار البييئ وال شهارات ذات الزنعة ال س هتالكية وهذا ال دراك املرتفع راجع ملس تو  الت ال دراك والمتيزي بنيوردت اجتاهات مرتفعة من درجة  -

دراك املس هتكل0  اذلي يؤثر يف درجة ا 

لقيام هبذا السلوك ليرش هذه اس تعداد ل  املس هتلكني، لهاكبرية من  املنقوةل فيس بةالاس هتالك املس تدام عن طريق اللكمة  قيام املس هتكل بيرش ثقافة -

جيابية مفؤرشات الاس هتالك املس تدام موجودة، لكن تنقص مقو  ات مالثقافة، ونظرا ل ن أ غلبية مفردات العينة متتكل وعي بييئ واجتاهات بيئية ا 

 املس تدام0ة يف نرش ثقافة الاس هتالك وعوامل أ خر  مؤثر 
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  خامتة:

يشأ  ي تعترب العالمة البيئية املؤرش ال سا ي ليرش ثقافة الاس هتالك وحتقيق  رؤية التمنية املس تدامة ، فعن طريق اخليار الاس هتاليك ال خرض    

وك يع أ ن يؤثر يف موازين حتقيق الاس تدامة مبختلف املس توايت، ويعترب جمال دراسة سلويمنو مس هتكل أ خرض ذو وعي بييئ معيق ، يس تط 

عرف عىل تاملس هتكل ال خرض من أ مه اجملالت البحثية الراهنة يف جمال التسويق ال خرض ، ونظرا ل مهيته البالغة مقنا هبذه ادلراسة امليدانية لل 

مت القيام هبذه ادلراسة امليدانية  مة البيئية وتوهجات التمنية املس تدامة يف سلوكياته، حيثوجود مقومات وجود مس هتكل أ خرض يدرك ويعي العال

جراء  عرب مجةل من املراحل للكشف عن تأ ثريات وعالقات لك العنارص املشلكة للموضوع، فاكنت نقطة الانطالق يف ادلراسة امليدانية  اب 

وال س هتالك ،  كمنوذج توضيحي للهيئات واملؤسسات الفاعةل يف جمال البيئةبولية سطيف  املقابالت مع الفاعلني يف جمال البيئة وال س هتالك

، شلكت اجيعاعياو مؤرشات وجود سوق ا س هتاليك أ خرض ومس هتكل مسؤول بيئيا  لتفسريحيث يعترب تشخيص هذا املتغري عنرصا اساس يا 

جراء ادلراسة املي " عنابة ،  دانية عىل عينة من املس هتلكني   بولايت الرشق اجلزائري املمتثةل يفهذه املقابالت اخللفية ال ولية  لالنطالق يف ا 

داي عىل مس تو  أ كرب اجلامعات قص اس هتدافهم، وولية سطيف" ،  اذلين  ميثلون النخبة ال اكدميية  املثقفة مت  بوعريرجيابتنة، قس نطينة ، برج 

يئ املسؤول، تو  الثقايف واحلاةل ال قتصادية ، من املتغريات ال ساس ية املؤثرة يف السلوك الرشاهبذه الولايت، فاملتغريات ادلميغرافية مكحدد املس  

ونة املس هتكل اذلي ييمتي لفئة النخبة، للتعرف وقياس  مد  تبياهم لرؤية ال س هتالك املسؤول والقيام برشاء املنتجات املعن اختيارلهذا الغر  مت 

دراكهم للعالمات البيئية وأ مهيهتا ، فاملس هت بيئيا ، ومد  وعاهم  البييئ   من جتاهاهتم البيئية ، ابل ضافة للتعرف عىل مد  ا  كل خالل حتليل ا 

املنخفض يف املس تو  التعلميي ل يدرك  أ مهية هذه املنتجات ، حيث مت حتليل نتاجئ ادلراسة اليت أ جابت عن خمتلف تساؤلت ادلراسة يف 

اليت اضافهتا  اخلتام مبقارنة النتاجئ بفرضيات ادلراسة  ، لكن قبل مقارنة النتاجئ ابلفرضيات نشري للقمية املضافة العنرص السابق، ذلا سوف نقوم يف

 هذه ادلراسة عىل عدة مس توايت: 

 املس تجدة عىل املفاهمي سلطت الضوء وال خرض، كاممعمقا لسلوك املس هتكل بشقيه التقليدي  ادلراسة حتليالاضافت  :النظريأ ول عىل املس تو  

البييئ، ال عالم  ملسؤول،ايف العلوم ال قتصادية، ك " التمنية املس تدامة وأ ليات تطبيقها يف املؤسسة، ال س هتالك املس تدام، التسويق ال خرض أ و 

 000املسؤولالرشاء  البيئية،ال خرض، العالمة  املس هتكل

ع اثنيا: عىل املس تو  املهنجي: هنجي ولو يعاد مهنجية مرثاة دلراسة املوضوع كام سامهت يف التأ سيس النظري واملأ ضافت ادلراسة بعدا مهنجيا يف ا 

لوم كام حاولت هذه ادلراسة ال س تفادة من خمتلف العلوم ذات الصةل ابلع ال خرض،بشلك بس يط عىل جمال التسويق وال س هتالك واملس هتكل 

ة ال س هتالكية للمس هتكل ، علوم الرتبية اليت دمعت دراستنا برضورة الرتبية البيئي ال قتصادية يف تدعمي حتليل املوضوع  " كعمل النفس، عمل ال تصال

 كمنط  مس تحدث  من أ مناط الرتبية  مت ال هيعام به مؤخرا 000

ال خرض، سلوك املس هتكل  ليف جماسامهت ادلراسة يف توضيح مجةل من النتاجئ العملية اليت ختدم خمتلف الباحثني  اثلثا: عىل املس تو  العميل:

 املسؤول0ال س هتالك  ال خرض،التسويق 

كام سامهت ادلراسة يف توضيح منوذج معيل ميكن ال س تفادة منه دل  خمتلف الهيئات واملؤسسات اليت ميكن أ ن تهنض مبقومات ال س هتالك  

 سؤوةل 000و  ابلتوعية ال س هتالكية امل وزارة ال تصال للهن التجارة،وزارة التجارة ومديرايت  البيئة،كوزارة البيئية ومديرايت  املس تدام،

 واملهنية0ش   ال غرا  العلمية البحثية والعملية  متعددة وختدمبشلك عام أ وجه ال س تفادة من هذه ادلراسة 

   ادلراسة:مقارنة النتاجئ بفرضيات 

 الفرضية ال وىل: 

 توجد معامل ثقافة اس هتالكية واعية دل  عينة ادلراسة

مت التوصل ا ىل وجود حتمك  خاص حيثاتضح وجود ضعف الثقافة الاس هتالكية بشلك عام، والثقافة الاس هتالكية البيئية بشلك مبقارنة النتاجئ   

، فهناك مالحظة وجود ضعف ابلرمغ من وجود اس تعدادات السلوكية متمفاهميي معترب يشلك املس تو  املعريف للمس هتكل، لكن من الناحية 

ثبات هذه ذل والفعل،تباين بني القول   الاس هتاليك0بعض املؤرشات اجلزئية فقط للوعي  الفرضية فهناكا ل ميكن ا 

 الفرضية الثانية:

 للمس هتلكني اجتاهات بيئية ا جيابية عىل املس تو  املعريف الانفعايل والسلويك

ثبات هذه الفرضية مبقارنة نتاجئ ادلراسة  اه، واملس تو  الانفعايل، واملس تو  تو  املعريف لالجتفاملس هتلكني دلهيم حتمك معترب يف املس   امليدانية،مت ا 

جامل الفرضية مقبوةل وحمققة مبقارنة النتاجئ اخلاصة ابلجتاهات البيئية  السلويك،  سابقا0يف السلوك كام ذكران  اينوجود تبابلرمغ من  للمس هتكل،ا 
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 الفرضية الثالثة:

 ره الرشايئ يقوم املس هتكل ابلس هتالك والرشاء املس تدام مضن قرا

ثبات  جيابية للقيام  فاملس هتلكني ادلراسة امليدانية الفرضية مبقارنة نتاجئمت ا  س تعدادات ا  جيابية جتاه  اجتاهاتملس تدام، ودلهيم ا ابلس هتالكميتلكون ا  ا 

 معينة0 اديةاقتصووضعية  تعلميي وثقايفويرجع ذكل ل ن عينة ادلراسة متثل النخبة ودلهيا مس تو   املس تدام،معايري الرشاء 

 الفرضية الرابعة: 

 يعترب ال عالم البييئ من أ مه العوامل ال ساس ية لتشكيل الاجتاهات الاس هتالكية البيئية، وغياب هذا ال خري يسهم يف غياب الوعي البييئ

 الاس هتاليك دل  املس هتكل اجلزائري0

ثبات هذه الفرضية مبقارنة نتاجئ احملور ال خري من نتاجئ ادلراسة  ل أ نه فال عالم البييئ ابلرمغ من ضعف الاهيعام به يف وسائل ال عمت ا  الم اخملتلفة ا 

ه دور أ سا ي يف نرش ثقافة الاس هتالك املس تدام، وه دور أ سا ي يف التوعية والتحسيس بأ مهية املنتجات البيئية  حسب رؤية املس هتلكني

 والعالمات البيئية والاس هتالك املس تدام بشلك عام0

 اخلامسة: الفرضية 

دراك العالمات البيئية، وتبين ا س هتالك مسي ول ؤ لعب املس تو  الثقايف للمس هتكل دورا مؤثرا يف مس تو  الثقافة ال س هتالكية والوعي البييئ، وا 

  املس هتكلدل  

ثبات الفرضية بشلك متفاوت يف حماور أ س ئةل ، 2Kمن خالل حتليل نتاجئ معامل ال رتباط  ثقايف دورا  املس تو  ال لعب متغري حيث الاس يعارةا 

دراك العالما البيئية،  تأ ساس يا يف وجود فروق ذات دلةل ا حصائية مرتفعة بني فئات املس هتلكني عينة ادلراسة فامي يتعلق ابلثقافة ال س هتالكية، وا 

 ادلراسة0 لعينة حملا  مفردات وتبين منط ا س هتالك مسؤول، يف حني أ ن الوعي البييئ مت مالحظة فروق ذات دلةل ا حصائية متوسطة نوعا ما دل

 

 أ فاق ادلراسة:

ن املوضوع اذلي تناولته ادلراسة ابلبحث والاس تقصاء والتحليل أ ثبت حيويته وتشعبه من خالل مجموعة من النقاط اليت تناولناها، واليت  ا 

ة القامئة بني ما البحث يه فكرة اجلدلي ميكن بدورها أ ن تتحول ا ىل دراسات علمية مس تقبال، وأ مه نقطة كشفت عهنا ادلراسة واليت تس تحق

 جيب أ ن يكون؟ وما هو اكئن؟ 0

 رمبا تطرح هذه ادلراسة جمالت أ خر  للبحث ميكن ذكرها كام ييل:

طار التمنية املس تدامة0 -  ال س هتالك يف ا 

 املس تدامة0املس هتكل ال خرض وحتدايت التمنية  -

 ال سرتاتيجية التسويقية لرتوجي العالمات البيئية0  -

 عزيز دور الفاعلني يف قطاع العنونة البيئية للهنو  بقطاع ال س هتالك املس تدام يف اجلزائر0ت -

 املس تدام0التسويق ال خرض ودوره يف نرش ثقافة الاس هتالك  -

 الغس يل ال خرض يف املنتجات الاس هتالكية ذات الاس هتالك الواسع0 -

 0-ات مقارنةدراس–العالمة البيئية يف سوق املنتجات ال وروبية والعربية  -
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أ فريل -8-2، طيال ور ومتوسيف الفضاء  الرشاكة والاستامثرخمرب  املتاحة، ميشورات الاس تخدامية للمواردكفاءة التمنية املس تدامة والادلويل 

 ، جامعة سطيف12280



 

 

س املال مداخةل مضن أ شغال امللتقى ادلويل اخلامس حول رأ   ،منافس اهادور رأ سامل العالمة يف متيزي املؤسسة عن  بزقراراي عبةل، قاس ميي خرضة: (3

 ، جامعة الشلف1266ديسمرب 62-63يويم  احلديثة،يف منظامت ال عامل العربية يف الاقتصادايت  الفكري

ن أ شغال امللتقى ورقة حبثية مض ،الاقتصاديةالتمنية املس تدامة والتحدايت اجلديدة املطروحة أ مام املؤسسات  الرمحن:بقة الرشيف والعايب عبد   (2

املؤسسات الصغرية  والاستامثر يف، ميشورات خمرب الرشاكة 1228أ فريل  8-2تخدامية للموارد املتاحة، ادلويل التمنية املس تدامة والكفاءة ال س  

 0واملتوسطة يف الفضاء ال ورومغاريب

يل حول التمنية مداخةل مضن امللتقى ادلو ،املس تدامةدور مؤسسات اجملمتع املدين يف حتقيق التمنية  لطيفة:بييوب  خدجية،بن طيب هدايت  (1

  2/8/1228للموارد املتاحة ، جامعة فرحات عباس سطيف ،  الاس تخداميةتدامة والكفاءة املس  

لرابع ، بلكية العلوم ا ، ورقة حبثية مقدمة للملتقى ادلويلوالتحدايت اجلديدة الاقتصادية الفرص س تداممل  ا الاس هتالك بوخذنة أ منة: بوعزيز انرص، (1

 2-1ة تبسة  حول امحلاية املس تدامة  للمس هتكل وحتدايت العوملة ، بني الواقع واملأ مول ، يويم ال قتصادية والتجارية وعلوم التس يري ، جامع

 12620أ كتوبر

رابع "امحلاية ورقة حبثية مقدمة مضن فعاليات امللتقى ادلويل ال ،املس هتكلمحلاية  التسويق ال خرض مكدخلحلمية السعدية قرييش، رشاد ايسني:  (2

 12620أ كتوبر 2-1جامعة تبسة، يويم  الاقتصادية،ت العوملة بني الواقع واملأ مول، لكية العلوم وحتداي املس تدامة للمس هتكل

 1222نومفرب 2-1بيا ،لي  رست، العريب الثاين،ال حصايئ  املس تدامة، املؤمترمؤرشات التمنية  كجزء منرداد املؤثرات البيئية  لرمحن:امخيس عبد  (8

، ورقة حبثية مضن أ شغال امللتقى ادلويل التمنية املس تدامة والكفاءة ال س تخدامية للموارد املتاحة ،وأ بعادهامة ا شاكلية التمنية املس تدا عامر:عامري  (2

 0املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء ال ورومغاريب وال ستامثر يف، ميشورات خمرب الرشاكة 1228أ فريل  2-8

،ورقة حبثية مضن أ شغال امللتقى 1222ا ىل مؤمتر ابيل  1992 والتنفيذ من مؤمتر ريودي جانريو املبادئ ،التمنية الشامةل املس تدامة: عبد هلل خبابة (62

، ميشورات خمرب الرشاكة وال ستامثر  يف املؤسسات الصغرية 1228أ فريل  8-2ادلويل التمنية املس تدامة والكفاءة ال س تخدامية للموارد املتاحة، 

 0واملتوسطة يف الفضاء ال ورومغاريب

حبثية مضن أ شغال  ورقة ،والبيئيةمواصفات ال يزو مكعيار لقياس كفاءة الاس تخدام املس تدام للموارد الاقتصادية منارصيه رش يد:  ،حسني رحمي (66

، ميشورات خمرب الرشاكة وال ستامثر  يف املؤسسات 1228أ فريل  8-2للموارد املتاحة،  الاس تخداميةامللتقى ادلويل التمنية املس تدامة والكفاءة 

 الصغرية واملتوسطة يف الفضاء ال ورومغاريب0

، ميشورة مضن 1266، ورقة حبثية يف فعاليات امللتقى الوطين الاول جامعة قس نطينة،  دور الارسة يف الرتبية البيئيةمسية بن غضبان:  (61

 ميشورات خمرب عمل الاجيعاع  التصال للبحث والرتمجة، جامعة منتوري ، قس نطينة 0

ية املس تدامة ورقة حبثية مضن أ شغال امللتقى ادلويل التمن  ،الاقتصاديةدور ا دارة البيئة يف حتسني ال داء البييئ للمؤسسة  عامثن حسن عامثن0 (63

، ميشورات خمرب الرشاكة وال ستامثر  يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء 1228أ فريل  8-2والكفاءة ال س تخدامية للموارد املتاحة، 

 ال ورومغاريب

دمة  للملتقى ادلويل  ،ورقة حبثية مق التسويق ال خرض مكدخل محلاية املس هتكل وحتقيق التمنية املس تدامة ايسني:رشاد  السعدية،رييش حلمية ق (62

واقع لاالرابع ، بلكية العلوم ال قتصادية والتجارية وعلوم التس يري ، جامعة تبسة  حول امحلاية املس تدامة  للمس هتكل وحتدايت العوملة ، بني 

 1262أ كتوبر 2-1واملأ مول ، يويم 

ادلويل الثاين ال امللتقى ، ورقة حبثية مضن أ شغال عامل يف حتقيق التمنية املس تدامة حديث ملنظامتالتسويق ال خرض اكجتاه  قرييش حلمية السعدية: (61

 ، ورقةل1266 نومفرب 13-11، للمنظامت واحلكومات ال داء املمتزي حول

والكفاءة  ورقة حبثية مضن أ شغال امللتقى ادلويل التمنية املس تدامة ،املفاھمي ا شاكليةمقاربة اقتصادية يف  املس تدامة؛ التمنية  :مبارك بوعشة (61

يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء   والاستامثر، ميشورات خمرب الرشاكة 1228أ فريل  8-2للموارد املتاحة،  الاس تخدامية

 0ال ورومغاريب

 ،التسويق ال خرض كتوجه حديث ملنظامت ال عامل  دوره يف حتقيق  املسؤولية ال جيعاعية  وال خالقية للمنظامترزار العيا : ز  مدايح محمد (62

 ، جامعة عامر ثلجي ال غواط1262مارس، 12-62التسويق بني النظرايت العلمية واملامرسات التطبيقية ، امللتقى الوطين اخلامس،

مؤمتر فيالدلفيا  عامل،ورقة حبثية مضن أ  الصورة اذلهنية للعالمات التجارية بني العوملة وحتدايت العرصوق عرتيس: د/فاتن فار  ميسون محمد قطب، (68

 ،1222أ فريل  11-12ثقافة الصورة، ادلويل الثاين عرش حول 



 

 

امللتقى الوطين اخلامس  مداخةل مقدمة مضن أ شغال ،ISO14000متطلبات تبين التسويق ال خرض ومواصفات بوداود فاطمة:  عالوي صفية،  (62

 12620مارس  12-62املؤسسة اجلزائرية  التسويقية يفواقع وحتدايت ال دارة  –التطبيقية  العلمية واملامرسات"التسويق بني النظرايت 

ميان بن  (12 عزيز التمنية ال قتصادية يف ت اخلرضاء ودورهاورقة حبثية مقدمة يف ندوة الصناعات  ،البيئيةالتجربة التونس ية يف ا رساء العالمة  سوحي:ا 

 12660سبمترب  12-18وال جيعاعية يف ادلول العربية: ، بريوت لبنان، 

 

 تقارير واثئق حكومية  سادسا:

دارة برانمج ال مم  (6  2013فيفري22 -18نريويب، ،ادلورة السابعة والعرشون املتحدة،جملس ا 

  1222 تونس، البييئ،ال عالم  ،تونس املكتب املعمتد دل  املنظمة يفبرانمج ال مم املتحدة للبيئة،  (1

خلرباء العرب حول ا الاس تدامة، اجيعاعالتجربة التونس ية خطوات حنو  – العالمة البيئية يف العالقات بني التجارة والبيئة منية برامه يوسفي: (3

 12220العربية، القاهرة ، والبيئة، اجلامعةالعالقات بني التجارة 

 2001 اجلزائر، اجلزائر، يف البيئة ومس تقبل حاةلل حو  تقرير :والبيئة ال قلمي هتيئة وزارة (2

 1222، حول حاةل ومس تقبل البيئة يف اجلزائر رتقري والبيئة:وزار هتيئة ال قلمي  (1

 نريويب، البييئ الوزاري العاملي، ، املنتد ال دارةجمللس  11ادلورة  املتحدة،ال مم  (1

 1266 نيويورك، ،البرشية تقرير التمنية املتحدة ال منايئ:برانمج ال مم  (2

 

 ":  املواقع ال لكرتونية "نتيوغرافيابعاسا

1) Evan Bozowsky. Hiroko Mizuno GLOBAL ECOLABELLING NETWORK -introduction to 

ecolabelling-juily 2004 page 10. for more information go to the site : http//www.gen.gr.jp 

2) Dominique Margerat, Ghislaine Cestre, écolabels et consommation variables intervenant dans le 

processus d’achat,   workingpaper 0211, [on-line], university de Lausanne : école des hauts études 

commercial-1003 (http://www.vlerick.be/research/workingpapers/vlgms-wp-0309.pdf). 

3) Environment- Safety and Social Report-report22_23-

(http://www.kao.co.jp/corp/ecology/e5/2004pdf/2004e_ report22_23.pdf) 

4) Andrea Semprin, le marketing de la marque, "les éditions Liaisons, Paris 1992", p 09-18 

http://6ollap.ps/article/4411 

5) www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc 

6) Evan Bozowsky. Hiroko Mizuno GLOBAL ECOLABELLING NETWORK -introduction to 

ecolabelling-juily 2004 page 2. for more information go to the site : http//www.gen.gr.jp 

7) ROBERTO PANELLI : ECOLABELMARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA D E  L L’ U N I O N E  

E U R O P E A , COMUNICAZIONE 01/04. At  UE: http://europa.eu.int/ecolabel  page 

8) la communication responsable;0http// www.bepub.com/view.fichepratique.php?id-fic=29, 11/26/1262 

time10:00 

9)   la communication responsable : http/www.bidactiblog.com ,12/6/2012 ,time 15.00 

10)   communication responsable et rse 0 http// : www.bepub.com/view-fiche pratique,-php?id-fic=290- 

15/26/2012.T11 :00 

11) -Observatoire des achats responsables: définition d’achat responsable , p1 sur le site : 

www.Obsar.asso.fr/définition -achats- responsable -r15343.html/15-9-2015 time 10.00 

12)  Définition d’achat responsable : article publié sur le site :  

Fr.wikipedia.org/wiki/Achat. Durable. Date 15-9-2014,time 10.15.m 

http://www.vlerick.be/research/workingpapers/vlgms-wp-0309.pdf
http://6ollap.ps/article/4411
http://www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc
http://europa.eu.int/ecolabel%20%20page
http://www.bepub.com/view.fiche
http://www.bepub.com/view-fiche
http://www.obsar.asso.fr/définition%20-achats-%20responsable%20-r15343.html/15-9-2015


 

 

13) l’observatoire des achats responsables –TPE,PME, votre guide pratique  K voir le sur le site : 

14) www.Obsar.asso.fr. date 16-9-2014 ,time 

15) Victor Danciu- The organic products in the green marketing laboratory 

(http://www.ectap.ro/articole/274.pdf) 

16)  théories des partie – prenantes http //www.eco2initiative.com/aller-plus-loin/,16/02/2012,time11 :00, 

ليكرتوين بتارخي  (62  :61:22عىل الساعة  1262-1-1العالمات البيئية: مقال مت تصفحه عىل املوقع ال 

http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/env_ecolabelling.asp 

ليكرتوين بتارخي العالمات ا (68  :61:22عىل الساعة  1262-1-1لبيئية: مقال مت تصفحه عىل املوقع ال 

http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/env_ecolabelling.aspi  

قع ، مقال متاح عىل املو 1262-2-61دور منظامت اجملمتع املدين يف نرش الوعي البييئ مت تصفح املوقع بتارخي  اخلواجة:محمد اليارس   (62

  http://www.medadcenter.com/articles/show.aspx?Id=67ال لكرتوين،

 :http//www.ons.dzلال حصائياتادليوان الوطين   (12

 

http://www.obsar.asso.fr/
http://www.ectap.ro/articole/274.pdf
http://www.medadcenter.com/articles/show.aspx?Id=67


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قامئة املالحق

 

 

 



 

 

  ادلراسة امليدانيةاملقابالت اليت مت ا جراؤها يف ل: دلي26ملحق رمق 

ذاعة سطيف احمللية مع مدير قسم ال خبار      :ابل ذاعةمقابةل اب 

 ذاعة سطيف اجلهوية؟  هل للربامج اخلاصة ابملس هتكل اجلزائري عىل املس تو  احمليل ماكنة اب 

 مايه أ مه الربامج اليت تتطرق ملواضيع الاس هتالك والسلوك الاس هتاليك؟ 

 ليت تس تضاف يف هذه احلصص؟مايه أ مه ال طراف الفاعةل ا 

  مايه أ هداف ومواضيع هذه احلصص؟ وهل هناك تفاعل من طرف املس هتلكني مع احلصص؟ 

 مقابةل مبديرية البيئة بولية سطيف:بتارخي 1261/1/11

 مايه مديرية البيئة ووظائفها يف تس يري البيئة احمللية بولية سطيف؟ 

 جمال حامية البيئة حمليا بولية سطيف؟ مايه أ مه منظامت اجملمتع املدين الناشطة يف 

  بولية سطيف، وكيف تراقب مديرية البيئة املؤسسات املصنفة  62222مايه أ مه املؤسسات احلاصةل عىل شهادة ال يزو

 اليت متارس نشاطات صناعية خطرية؟

  ضااي اليت متس ابلبيئة؟ختلف القمايه اليشاطات التوعوية اليت تقوم هبا مديرية البيئة ليرش الوعي البييئ دل  املوطن مب 

 عدة ماكتب  تضمحامية املس هتكل اليت  مس تو  مصلحةعىل  12،23،1261مقابةل مبديرية التجارة:              

   * الغذائية:مقابةل متت مبكتب املنتوجات    

  مراقبة املنتوجات الغذائية؟رشوط ومعايري مايه القسم؟ و مايه وظيفة هذا 

 ة حبامية املس هتكل وبتقييس املنتوجات الغذائية؟القوانني اخلاص 

 ؟1262عدد اخملالفات املوجودة يف قطاع املنتوجات الغذائية  ا حصائيات عن 

 احلركة امجلعوية : والعالقات معترقية اجلودة مقابةل مبكتب  *

 كيف يسهم هذا القسم يف حامية املس هتكل؟ مايه وظيفة هذا القسم؟ 

  يف هذا اجملال قوانني حامية املس هتكل؟ اجلانب الترشيعي املطبق 

 مايه امجلعيات الناشطة يف جمال حامية املس هتكل بولية سطيف؟ 
 

 

 

 

 

                                                           
  ابجلانب البييئ والاس هتاليك عىل املس تو  احمليل ابل ذاعة اخلاصالهدف من املقابةل معرفة ادلور التوعوي ، ا62: 21الساعة ، عىل 1262-61-1بتارخي 

ذاعة سطيف  وأ مهيته  سطيف وماكنتهلولية  الم يلعب فاجلانب ال عاليم يعترب رهان أ سا ي لتحقيق الوعي الاس هتاليك البييئ فال ع احمللية،مضن برامج ا 

 قافة الاس هتالك املس تدام  دورا فاعال يف نرش ث



 

 

  -2-امللحق رقم 
 جامعة فرحات عباس سطيف

-10سطيف -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  
 قسم العلوم التجارية

 

 

 

 

الطاهر بن يعقوب  د-إشراف: أحتت                                                            من إعداد الطالبة: مهري أمال  

 التعريف مبصطلحات الدراسة:
التنمية املستدامة: هي التنمية اليت تدعو إىل مستقبل يتم فيه املوازاة بنی االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية عند السعي 

 إىل حتقيق التنمية وحتسنی نوعية احلياة مبا يضمن تلبية األجيال احلالية حلاجاهتا وحفظ نصيب األجيال القادمة.
 االستهالك املستدام)املسؤول(: االستهالك املستدام وأمناط احلياة الصحيحة هي تلك اليت تتسم ابملسؤولية و تتبع ما يلي:

دام الغري الضروري من الطاقة، االستخدام الرشيد للمياه، تقليل النفاايت، زايدة إعادة االستخدام والتدوير، جتنب االستخ 
املنتجات اليت حتمل عالمات بيئية.استهالك املنتجات العضوية ومنتجات التجارة العادلة و   

العالمة البيئية: هي عبارة عن عالمة مميزة توضع إلبراز متيز بعض املنتجات اليت تربهن على أعلى مستوايت اجلودة من انحية 
افظة على البيئة تربز القيام مبجهودات ملحوظة يف جمال استعماالت التكنولوجيا النظيفة.احمل  

 إليك بعض العالمات البيئية:
 

 

 

 بياانت شخصية:
  ىأنث: ذكر              اجلنس-0
  49إىل  90سنة        من  90إىل  09من   سنة        09إىل  70من          70من  أقل :العمر-7
هالدكتورا        ماسرت      جامعي         الليسانس          املاجستري    اثنوي         : والتعليمياملستوى الثقايف -0  
: جيد                      متوسط                  ضعيفاملستوي السوسيو اقتصادي-0  

 أخرى ................           : أعزب            متزوج   الوضعية االجتماعية-9
 

  

"أ ثر العالمة البيئية عىل السلوك الرشايئ للمس هتكل  يق، حولالتسو ( يف LMD)نظام  يف ا طار ا جناز دراسة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث

نتقدم لمك هبذا الاس تبيان اذلي يتضمن عبارات هتدف ا ىل معرفة مد  تبييمك لثقافة اس هتالك صديقة للبيئة ومس تدامة جمسدة يف  املسؤول"،

يف اخلانة اليت )×( مة اقرأ )ي( العبارات جيدا وضع)ي( عال ائية من عدمه0ترصفاتمك وأ فعالمك اليومية وابلتحديد تأ ثري العالمة البيئية عىل قراراتمك الرش 

 ا ن صدق ا جابتمك س يخدم بشلك كبري جمال البحث العلمي0 تناسب ا جابتك0

 

      



 

 
 

 احملور األول: مستوى الثقافة االستهالكية لدى املستهلك 
:يما يلحريص على  الواسع أكوناالستهالك  املنتجات ذات( أثناء قيامي بشراء 7 دائما  اندرا أحياان  أبدا  
صنوعة منهاامل السلعة واملوادكل املعلومات واملعطيات املتعلقة مبكوانت قراءة        
الصالحية.إىل اتريخ صناعة املنتج وكذا اتريخ انتهاء  النظر      
 التأكد من سالمة العلبة وعدم وجود انتفاخ      
وامللوانت الغذائيةأضرار املواد احلافظة  معرفة      
 تفادي شراء اللحوم واألمساك اجملمدة     
للمنتوج.رارية احل والسعراتالدهون أحاول معرفة حمتوايت       
برامج توعية املستهلك عرب وسائل اإلعالم  متابعة      

اجتاهات املستهلك البيئية: :الثايناحملور   
بيئية معرفية لدى املستهلك م( مفاهي8 موافق  ال أدري  غري موافق  

 البيئة هي كل ماحييط ابإلنسان من مكوانت حية وغري حية    
تنمية املستدامة  أعي وأدرك جيدا مفهوم ال      
لألجيال القادمة لذا جیب احملافظة عليها. لنا و البيئة     
من مجلة من العناصر املتفاعلة فبما بينها  ي يتكون النظام البيئ     
 حبدوث خلل يف النظام البيئي تظهر املشاكل البيئية وخيتل توازن النظام   
ت املتجددة " أدرك جيدا معىن املوارد املتجددة " الطاقا     
املوارد الناضبة هي موارد طبيعية من املمكن أن تنتهي يف يوم من األايم      
احلراري وأتثرياهتاأدرك جيدا مشكلة االحتباس      
 أدرك جيدا مفهوم التنوع البيولوجي    
 أدرك جيدا ماهي الغازات امللوثة للبيئة واملؤدية إىل أتكل طبقة األوزون   

أدرك جيدا كل ما يتعلق ابلبيئة من مشاكل بيئية من حيث : (9 موافق  ال أدري  غري موافق  
 أسباهبا األساسية   
 أتثرياهتا البيئية االجتماعية واالقتصادية     
 ووسائل محايتها وعالجها   

 على معلومات تتعلق حبالة البيئة: أطلع دائما  (01 موافق   ال أدري غري موافق 
 ستوى العاملي "معلومات تتعلق ابلبيئة العاملية" على امل   
 على املستوى الوطين "معلومات تتعلق ابملشاكل البيئية الوطنية"   
 على املستوى احمللي "معلومات تتعلق ابلبيئة احمللية بوالية سطيف"   

تاجية سات االقتصادية الصناعية اإلناملؤس املستهلك،يف رأيك االجتاه الغالب ألنشطة كل من  (00 موافق  ال أدري  غري موافق
 منظمات اجملتمع املدين املواطنني يف اجلزائر هو: الدولة، احمللية، واخلدمية، اجلماعات

 محاية البيئة واملسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة    
 تدمري البيئة وإحداث خلل بيئي كبري   
 ممارسة أنشطة توعوية بيئية    
 والتنسيق يف محاية البيئة  عدم التكامل   
 غياب احلس املسؤول يف أنشطتها   



 

 
 

( انفعاالت وسلوكيات بيئية للمستهلك02  
 من خالل:ابحملافظة على البيئة.  وإقناعهم  أسعى دائما إىل نصح اآلخرين -0-02 موافق  ال أدري  غري موافق 

ديننا هالرتكيز على الوازع الديين وما قال     
على اجلانب األخالقي  الرتكيز     
 الرتكيز على السلوك االجتماعي املقبول   
 الرتكيز على املنفعة العامة واحلياة السليمة والصحية    
 الرتكيز على أسلوب احلفاظ على حقوق أبناءها يف العيش الصحي والسليم   

 :ب شخصا يقومينتابين الغضب عندما أرى -2-02 موافق  ال أدري  غري موافق 
  يلوث البيئة   
يرمي النفاايت       
يقوم بسلوك يعتدي على البيئة      

من: أشجع كل املبادرات احلكومية الرامية إىل احملافظة على البيئة-3-02 موافق  ال أدري  غري موافق  
 محالت تشجري   
 محالت نظافة   
 احتفاالت وطنية وعاملية أبعياد البيئة    

أدري ال  غري موافق   :أي سلوك إجيايب نقوم به مهما كان بسيط ميكن أن يكون له أثر إجيايب على البيئة مثال -5-02 موافق  
 سلوك التنظيف " احلي ، املنزل ، الشارع ، املدينة "   
 مكان العمل " احلي، البيت،سلوك التشجري يف "   
غاز" كهرابء،،  املياه الغذاء،سلوك اقتصاد استعمال املوارد" كتقليص الطاقة،      
  .من زجاج بالستيك وورق فرز النفاايت والفضالت املنزليةسلوك    

 ن حيث:م خياراته االستهالكيةيستطيع املستهلك املسامهة يف احلفاظ على البيئة عرب -6-02 موافق  ال أدري  غري موافق 
 اختيار املنتج القابل للرسكلة    
 ادة االستعمالاختيار عبوات قابلة إلع   
 شراء كميات حمدودة وليس فائضة عن احلاجة   
 واملوارد املاء، الطاقة،شراء منتجات تراعي تقليص    

 أستطيع الضغط على املصنعني للمنتجات اخلطرة اليت تؤثر على البيئة سلبا من خالل: -7-02 موافق  ال أدري  غري موافق 
 ملطالبة إبهناء أنشطته املصنع امللوث وا يف غلقاملسامهة    
 رفع دعوى قضائية والتقدم بشكوى للجهات البيئية املختصة    
 اللجوء إىل وسيلة إعالمية معينة والتعبري عن مدى خطورة املؤسسة   
 احلصول على دعم الفاعلنی يف جمال محاية البيئة منظمات محاية البيئة    

ول:االستهالك والشراء املسؤ  احملور الثاين:   
  لي:يللبيئية" أقوم مبا  املنتجات الصديقةئة "البي ثال تلو السلع اليت  اختار يف عملية-03 موافق حمايد غري موافق

 وتسهم يف استنزافها املوارد الطبيعية استخداماملسرفة يف فادى شراء السلع ت   
 واملرسكلة .(recyclage)السلع القابلة إلعادة التدوير أختار   
 .ختار املنتجات املعبأة بعبوات ميكن أن أستخدمهاأ    
 رحلةم اخلامات حىت مرحلة اختيار من)حياته معرفة اآلاثر البيئة للمنتج الذي أشريه خالل كافة مراحل دورة    

  خالل حبثي عن معلومات عن ذلك نم .(النفاايت
 من خالل استعمايل للمنتج  أفكر ابآلاثر املرتتبة على البيئة   



 

 
 

 يف عملية شرائي للمنتجات االستهالكية يف األسواق أكون مستهلكا واعيا بيئيا حيث أقوم ب : -00   
 "بلد املنشأ".عن مصادر املنتجات اليت أقوم بشرائهاالبحث    
 استعداد لدفع سعر أعلى للمنتج الذي مت تصنيعه وفق طرق حترتم البيئة. أكون على   
 الكلي. واستهالكي أحاول أن أخفض مشرتاييت   
 أفضلها ألسباب بيئية ال نتجاتم أشرتيميكن أن     
 ، وتغيري سلوكياهتم االستهالكية املسرفةأحاول إقناع اآلخرين بشراء السلع الصديقة للبيئة   
 ابلرغم من ارتفاع سعرها مستحضرات جتميل...( )أغذية،bio أسعى لشراء املنتجات البيولوجية    
 .عدلةالطبيعية غري امل )فواكه، خضر( واحبث عن املنتجات العضوية شراء املنتجات املعدلة وراثيا أتفادى   
 مرتفعة األسعارشراء املنتجات اليت حتمل عالمات بيئية، إذا توفرت حىت وإن كانت    

 ل يف:معايري الشراء لدى كمستهلك لديه وعي استهالكي بيئي تتمث -09 موافق  ال أدري  غري موافق 
مسامهة يف رفع كاختيار املنتجات الوطنية لل  اجتماعية،أختار املنتجات على وفق معايري اجتماعية حبيث حتقق عدالة    

 مستوى الدخل القومي لتحقيق عائد لكافة طبقات اجملتمع.
استغالل األطفال " ميكن أن أقاطع املنتجات اليت تتميز بسمعة سيئة خصوصا من جانب تصنيعها بطرق ال أخالقية   

 مثال" ، وال تراعي تقليل األثر البيئي 
 عندما امسع بوجود مؤسسة ملوثة ال أقوم بشراء منتجاهتا أشرتي منتجاهتا    

 حسب رؤية االستهالك املسؤول هل أنت مستعد ل: -06 موافق  ال أدري  غري موافق
 تقليل االستهالك الكلي وشراء الضرورايت فقط    
 تشغيل كل أجهزتك الكهرابئية بدال من تركها تشتغل إيقاف   
 النقال.تلفازك أو هاتفك  الشخصي أوتغري حاسوبك  طويلة كياالنتظار ملدة     
 حملية "مستوردة من دول أخرى" شراء خضر وفواكه غريعدم    
 قريبة. ذاهب إليهاأنت  املسافة اليت إذا كانتال تسوق سيارتك بل متشي راجال    
 تودع أموالك يف بنك مسؤول اجتماعيا وأهدافه متطابقة مع رؤية التنمية املستدامة   
 أخرى.من جهة  جهة وتصنيفها النفاايت منتقليل    

 احملور الرابع: أثر العالمة البيئية على السلوك الشرائي للمستهلك املسؤول
من خالل إدراكي جملموعة من العالمات البيئية استعن  أستطيع التمييز بنی العالمة التجارية والعالمة البيئية -02

 بصور بعض العالمات يف الصفحة األوىل لإلجابة:
 كالعالمات البيئية األوروبية على بعض املنتجات األجنبية واآلالت الكهرابئية والكهرومنزلية

  00000العالمات الوطنية على بعض املنتجات كشهادة اإليزو 
 ج ية كعالمة الرسكلة والتدوير وختفيض اإلنبعااثت الغازية املتواجدة على بياانت املنترسومات توضيحية بيئ

: أثناء الشراء تساعدين العالمة البيئية وتوفر يل مجلة من امليزات  -04  
  العالمة البيئية جتعلين قادرا على التعرف على خصائص املنتج البيئية

، فهي دليل حيدد سلوكي االستهالكي البيئيشرائيةالعالمة البيئية تساعدين يف خيارايت ال  
العالمة البيئية توفر يل الوقت واجلهد يف البحث عن املنتجات الصديقة للبيئة.    

، ألين من خالهلا أكون عقالين جتاه محاية البيئةلعالمة البيئية راحة وأمان يلا  
 العالمة البيئية حتميين كمستهلك مسؤول.             

ة حسب األمهي اأي أصناف املنتجات اليت جیب أن حتمل عالمات بيئية من وجهة نظرك رتبه -05
 واألولوية : 



 

 
 

 منتجات صناعية خطرية" كاملواد الكيميائية، مواد البناء ، اإلمسنت....."
 منتجات غذائية طبيعية كاخلضر والفواكه 

تجات إلكرتونية           سيارات وسائل نقل    منتجات غذائية معلبة                              من  
 منتجات كهرومنزلية                              كل هذه املنتجات            أخرى تذكر .....................

أان كمستهلك أقدر املؤسسات اليت تدمج منهج  التنمية املستدامة حيث: -70  
00000، واحلاصلة على شهادات سلسة اإليزو ارة البيئيةأحرتم املؤسسات املتبنية لنظم اإلد  

 احرتم املؤسسات املواطنة اليت تلتزم ليس فقط مبسؤولية بيئة وإمنا مسؤولية إجتماعية .
 البيئي.أحرتم املؤسسات اليت تلتزم ابلشفافية وتنشر تقارير عن أدائها 

 ملستدامة بشكل عام.عن أدائها االجتماعي وتقارير عن التنمية ا أحرتم تقارير
 أستهلك منتجات هذه املؤسسات نظرا اللتزامها ابجلانب األخالقي 

  أخرى تذكر .......................................................
 احملور اخلامس: العالمة البيئية يف سوق االستهالك اجلزائري

 رمسية ؟            نعم                       ال           بيئية هل أنت مهتم ابملنتجات احلاصلة على عالمة-70  
 إذا كانت إجابتك بنعم فهل هي متوفرة يف السوق اجلزائري: -0- 70

 العالمات البيئة الرمسية غري متوفرة
 هي مهمة لكنها غري متوفرة

 هي غري متوفرة على اإلطالق
 ال أدري

اجلزائر: ماهي وضعية أسواق االستهالك املستدام يف-77  
 جيدة                     متوسطة            ضعيفة           ال أدري 

70إذا كانت إجابتك بضعيفة انتقل للسؤال رقم  
ميكن أن ترتقي اجلزائر يف سياستها التصنيعية ومنظومتها القانونية إلنتاج منتجات حملية  تراعي تقليل األثر البيئي  -70

سوق استهالكي مستدام: "منتجات بيئية"، حنو  
 ميكن أن ترتقي لديها مقومات لذات 

 ال ميكن أن ترتقي لضعف مقومات االستهالك املسؤول 
..............................................أخرى تذكر ............  

ق اجلزائري نظرا ل:غالبا ما تكون العالمات البيئية إذا حبثنا عنها موجودة يف منتجات مستوردة يف السو  -70  
لتوفر تكنولوجيات اإلنتاج النظيف لدى الدول املصدرة   
وجود قواننی ومؤسسات تنظم االستهالك املسؤول يف الغرب    

 وجود وعي بيئي استهالكي صديق للبيئة لدى املستهلك
  أخرى .............................................................

  
أثر ا تصال واإلعالم  البيئي في تحقيق الوعي بالعالمات البيئية مس:المحور ال ا  

اإلعالم البيئي ونقل املعلومات اليت تتعلق ابخلصائص البيئية للمنتجات يسهم يف حتقيق الوعي ابلعالمات البيئية -79  
نعم                                         ال               



 

 
 

مية البيئية تؤثر يف خيارات املستهلك االستهالكية من خالل قوة احلجج اإلقناعية املتعلقة إن الرسالة اإلعال-74
 بفعالية املنتج وتصنيعه وفق شروط بيئية وتراعي تقليل األثر يف مجيع مراحل حياته

   نعم                                   ال أدري                         ال              
والتنمية من خالل مالحظتك للنشاطات اإلعالمية اخلاصة ابملنتجات البيئية وأمناط االستهالك املستدام -72

ضعيفة            متوسطة                  جيدة             تكاد تنعدم   فهي: املستدامة  
  كي فهل يؤثر على :إذا كان أتثري ضعف اإلعالم البيئي كبري  على مستوايت الوعي االستهال  -74

املنتجات اليت حتمل عالمات بيئية إدراكضعف   
 ضعف الثقافة االستهالكية الصديقة للبيئة 

 حمدودية نشوء أسواق استهالك تراعي محاية البيئة
املسؤولنی اتساع شرائح املستهلكنی املسرفنی وغري  

 خالل: يف التأثري يف السلوك الشرائي للمستهلك من النشاط االتصايل اإلعالمي البيئي ميكن  أن يسهم بشكل عام -75
 إعطاء معلومات خبصوص عملية إنتاج وتصنيع املنتجات

 معلومات عن املكوانت األساسية للسلعة ودورة حياهتا
 معلومات عن املؤسسات املسؤولة اجتماعيا 

ة رنة ببقية اإلشهارات ذات النزعة االستهالكيأتستطيع متيز اإلشهار البيئي عن املنتجات الطبيعية والبيئية مقا -00
ال                                             نعم                                     املسرفة للموارد  

 الستهالك املسؤول:ااملنتجات الصديقة للبيئة حتفزين كمستهلك لنقل ونشر الكلمة املنقولة كأداة اتصالية لتوسيع  -00
 ال                                             نعم                                                     


