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  :مقدمة عامة

منذ تبلور مفهوم التنمية املستدامة بدأ العامل يبدي انزعاجا وقلقا بالغا حول قضايا البيئة اليت �م ا�تمع اإلنساين 

عاملي ودخول األلفية الثالثة، حيث وتزايد هذا القلق بشكل كبري يف السنوات االخرية رغم التقدم التكنولوجي ال. بأسره

برزت إىل السطح قضايا بيئية معقدة مثل التغري املناخي العاملي، استنزاف املوارد الطبيعية، تلوث اهلواء وزيادة نسبة 

الغازات الدفيئة، تلف النظم البيئية نتيجة نفايات وخملفات الصناعة، تقلص مساحة الغابات وزيادة التصحر، تلف 

زون يف الغالف اجلوي وتسرب املواد السامة اليت تؤثر على النشاط احليوي، وإنتاج وتسويق سلع ضارة بالبيئة طبقة األو 

  .واإلنسان، وكل هذا راجع باألخص اىل سوء تعامل اإلنسان مع البيئة

نمية وعلى ضوء هذه املخاوف فقد برزت مجعيات وهيئات خمتلفة تنادي باحملافظة على البيئة وتبين مبادئ الت

وتزايدت الضغوط على احلكومات واهليئات الرمسية لسن . املستدامة جلعلها مكانا آمنا للعيش لنا ولألجيال القادمة

التشريعات واختاذ اإلجراءات املناسبة لتنظيم العالقة بني اإلنسان وأخيه االنسان وبني االنسان والبيئة مبا يكفل احملافظة 

قد صدرت العديد من القوانني والتشريعات يف العامل �ذا الصدد، واستجابة هلذه و . عليها وعلى مواردها الطبيعية

رمسية، فقد بدأت العديد من منظمات األعمال بإعادة النظر الالتشريعات والنداءات من اهليئات الرمسية وغري 

  .اسرتاتيجيا�ا اإلنتاجية والتسويقية مبسؤوليا�ا االجتماعية واألخالقية جتاه ا�تمع، وإعطاء البعد البيئي أمهية بارزة يف

وباشتداد املنافسة بني منظمات األعمال أصبحت كل واحدة تريد التميز عن منافسيها سواء يف سلعها أو 

خدما�ا، فتعددت املنتجات يف األسواق وتنوعت االختيارات بالنسبة للمستهلك، حيث أن سلوك املستهلك مل يبق 

ية كما أصبح أكثر رشدا وعقالنية يف تصرفاته وزيادة وعيه اجتاه القضايا البيئة وتوجهه حنو ثابتا وتغريت عاداته الشرائ

 .املنتجات الغري ضارة بالبيئة

وهلذا أدركت هذه املنظمات أن البقاء يف دائرة املنافسة حيتم عليها البحث عن معرفة احتياجات ورغبات 

سلوكهم وحميطهم، وكذلك التغريات اليت حتدث يف السوق، فأصبحت املستهلكني، وأن تتماشى مع التغريات الواردة يف 

وهنا بدأ االهتمام بنمط جديد . املؤسسة حباجة إىل وظيفة تسويقية تتالءم مع التطورات السائدة والضغوطات املفروضة

لبيئية يف ممارسة كافة يف التسويق امللتزم، عرف بالتسويق األخضر، يتمحور حول االلتزام القوي باملسؤولية االجتماعية وا

  .األنشطة التسويقية

  :اشكالية البحث

 :وعلى ضوء ما سبق فان إشكالية البحث تظهر يف السؤال التايل

  "دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية المستدامة؟  وما ه" 



 ب .......................  .............................................................العامة  المقدمة

 

  :الفرعية األسئلة 

  :تندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية كما يلي

 لعوامل اليت أدت اىل ظهور التسويق األخضر؟ما هي ا -

 ما هي مميزات التسويق األخضر؟ -

 ؟يف حتقيق ابعاد التنمية املستدامةالتسويق األخضر هو دور ما  -

 هي أهم املعوقات اليت تواجه املؤسسات الصناعية اجلزائرية يف تبين مبادئ التسويق األخضر؟ ما -

 

  :فرضيات البحث

  :االوىل الفرضية

  ."يف حتقيق التنمية املستدامةله دور لتسويق األخضر من طرف املؤسسات الصناعية اجلزائرية تبين ا" 

  :للفرضية االوىل الفرضيات الفرعية

  .يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامةله دور تبين املؤسسات الصناعية اجلزائرية للتسويق األخضر  -

  .يف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامةله دور تسويق األخضر تبين املؤسسات الصناعية اجلزائرية لل -

  .يف حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامةله دور تبين املؤسسات الصناعية اجلزائرية للتسويق األخضر  -

  :الثانية الفرضية

  ".تواجه املؤسسات الصناعية اجلزائرية صعوبة يف تطبيق مبادئ التسويق األخضر"

  :ة البحثأهمي

يكتسي هذا املوضوع أمهية بالغة نظرا لزيادة االهتمام بالقضايا البيئة واالجتماعية خصوصا باشتداد املنافسة 

بني منظمات األعمال، اين أصبح النشاط التسويقي أحد أهم العوامل اليت حتدد استمراريتها يف البيئة اليت تنشط فيها، 

ال، وأشد منه صعوبة كسب عمالء جدد وأسواقا جديدة، وأصبحت املقولة حيث مل يعد االحتفاظ بالعمالء هدفا سه

هي احلكمة اهلادية لكل منشأة تنشد  "مهمة التسويق أخطر من أن ترتك إلدارات التسويق وحدها" :املشهورة إن

الصديقة للبيئة، ومع زيادة وعي املستهلك بالتطورات البيئة واالجتماعية وميوله حنو املنتجات . التوسع وكسب املنافسة

أصبح البد على منظمات األعمال ان تأخذ هذه التوجهات بعني االعتبار يف خمتلف أنشطتها لكسب رضا ووالء 
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زبائنها، وبالتايل أصبح على املؤسسة تبين مفهوم التسويق األخضر والبحث عن طرق جديدة لتسويق وتطوير منتجات 

  :نقطتنياليف البحث حيث تظهر أمهية هذا . األعمال صديقة للبيئة �دف حتقيق االستمرار واستدامة

  .لتقليل اآلثار الناجتة عن نشاطها التسويقيأمهية تبين املؤسسة االقتصادية للتسويق األخضر  -

  .وكذا أهداف املؤسسة منتجات خضراء تتالءم ورغبات الزبائن طرحأمهية  -

   :أسباب اختيار الموضوع

  :تار هذا املوضوع بالذات هيمن بني األسباب اليت جعلتنا خن

 .حداثة وأمهية املوضوع يف ميدان البحث العلمي يف اجلزائر -

 .التنمية املستدامة إطارامليل الشخصي �ال التسويق خصوصا يف  -

 .التخصص يف ادارة االعمال والتنمية املستدامة -

   :أهداف البحث

  :من بني االهداف اليت نتطلع هلا من خالل هذا البحث

  .التنمية املستدامة إطاريف  لغموض عن مفهوم التسويق االخضر وأهدافه باعتباره تطورا �ال التسويقرفع ا -

  . حماولة اإلملام مبفهوم تطوير املنتجات خضراء -

  .معرفة دور التسويق االخضر يف حتقيق التنمية املستدامة -

  .ة اجلزائريةالتطرق اىل واقع التسويق االخضر يف عينة من املؤسسات الصناعي -

  :منهج البحث

لفرضيات اليت مت وضعها سنحاول ثبات صحة أو خطأ اإمن أهداف البحث وبغية الوقوف على  نطالقاا

 حالةوكذا دراسة  ،التحليلي للوقوف على بعض املفاهيم اليت هلا صلة باملوضوعواملنهج على املنهج الوصفي  عتماداال

  .عن طريق املقابلة الشخصية وتقدمي استبيان ت الصناعية يف اجلزائريةإلسقاط اجلانب النظري على واقع املؤسسا

  :الدراسات السابقة

بالنسبة للشق االول فوجدنا . التسويق األخضر، والتنمية املستدامة: ان موضوع حبثنا جيمع بني شقني مها

  :بعض الدراسات هي

 ،"الجزائري المستهلك لةحا دراسة االخضر، المستهلك سلوك محددات"الدراسة االوىل بعنوان 

 الدور على خالهلا من اكدت واليت، 2010سنة  منشورة غري ماجستري مذكرةوهي  قريشي، السعدية حليمة للباحثة
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 املستهلك ذهنية بني تباين وجود عن النتائج حتدثت حيث السادسة الفرضية خالل من البيئي البعد ترسيخ يف الثقايف

 وسلوك الشخصية اخلصائص بني العالقة ابراز اىل ايضا توصلت كما. ألوروبيةا الدول يف واملستهلك اجلزائري

 احلالة السن اجلنس( الشخصية للخصائص معنوي أثر اي يسجل مل حيث السابعة الفرضية خالل من املستهلك

  .االخضر املستهلك سلوك يف )الشهري والدخل التعليمية احلالة االجتماعية

دراسة حالة : المسؤولية االجتماعية لوظيفة التسويق للمؤسسة  "كانت بعنوان يف حني ان الدراسة الثانية  

، حيث هدفت الدراسة اىل توضيح العالقة بني التوجه 2011للطالب خويلدات صاحل سنة " مؤسسة سونلغاز ورقلة

كيان اقتصادي هدفها التسويقي للمؤسسة واملسؤولية االجتماعية يف هذا االجتاه حيث مل يعد ينظر اىل املؤسسة بأ�ا  

انتاج سلع وخدمات بل أصبحت املؤسسة تشكل الكيان االقتصادي واالجتماعي الذي يهدف اىل حتقيق الرفاهية 

االجتماعية، هذا فضال عن أن التسويق يف املؤسسة تعدى جمرد انتاج سلع وتسعريها والرتويج هلا وايصاهلا اىل 

مات االجتماعية مثل محاية املستهلك، االنتاج وفق منظور اجلودة املستهلك بل اصبح يهتم مبسائل من قبل اخلد

  . أساس لقيام املؤسسة وجناح اسرتاتيجيتها رالبيئية، واالهتمام املوظفني باعتبارهم يشكلون حج

استراتيجية تطوير وظيفة التسويق المستدام وأثرها على الميزة التنافسية "والدراسة الثالثة كانت بعنوان 

تبين  ، واليت ركزت على إمكانية2011وهي مذكرة ماجستري غري منشورة سنة  ياسني، دشرا للطالب" للمؤسسة

املؤسسة االقتصادية اسرتاتيجية لتطوير وظيفتها التسويقية من املفهوم التقليدي اىل املفهوم املستدام للحصول على ميزة 

 :ومن النتائج املتوصل اليها. تنافسية

اتيجية لتطوير وظيفتها التسويقية من املفهوم التقليدي اىل املستدام ال يتحقق اال من خالل أن تبين املؤسسة اسرت  -

  .تبينها السرتاتيجية التسويق املستدام واليت تأخذ بعني االعتبار البعد البيئي واالجتماعي

يسمح خبلق قيمة ان اسرتاتيجية التسويق تساهم يف حتقيق ميزة تنافسية من خالل مزيج تسويقي مستدام الذي  -

  .للمستهلك االخضر

 رضا على وانعكاساتها االجتماعية للمنظمات للمسؤولية التسويقية األبعاد"والدراسة الرابعة كانت بعنوان 

 مدى حبث ىلا هدفت واليت ،2003 سنة منشورة غري أطروحة دكتوراه وهي ،فؤاد حممد حسني باحثلل "المستهلك

 رضا على وانعكاسا�ا االجتماعية، للمسؤولية يةالتسويق باألبعاد الغذائية اتللمنتج املصنعة املنظمات التزام

 جتاه املنظمات تلك �ا تقوم اليت لألنشطة تقييمه ومدى ملستهلكا رضا درجة حتديد إىل هدفت كما،  املستهلك

 :اليها املتوصلومن النتائج . كمستهلك حقوقه

  .كان متوسطا  االجتماعية للمسؤولية التسويقية اتاملتغري  جتاه الدراسة عينة املنظمات التزام -
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االهتمام الكايف  تعط ال موضوع الدراسة املنظمات ن، كما ااملنظمات تلك به تقوم ما حول املستهلكني رضاعدم  -

  .صحية بيئة يف العيش حقو  التعويض حق املعلومات، على احلصول حق الرأي، مساع حق :من لكل

 التسويق فلسفة أبعاد ترسيخ في الجزائرية المؤسسة مساهمة تقييم "عنوان والدراسة اخلامسة كانت ب

 مدى حبث ىلا هدفت واليت ،2013 سنة منشورة غري مذكرة ماجستري وهي ،صارة بومحيدي للطالبة "األخضر

  :يهاومن النتائج املتوصل ال. األخضر التسويق أبعاد ترسيخ يف الغذائية للصناعات اجلزائرية املؤسسة مسامهة

 على تعمل، كما اجلودة عالية منتجات وتقدمي اإلنتاجية العمليات كفاءة رفع إىل الغذائية الصناعية املؤسسة تسعى -

 تصميم خيص فيما األخضر التسويق إطار يف املدرجة اآلليات خالل من البيئية التوجهات يواكب حىت املنتوج تطوير

  .بيئي منتج

 .تنافسية ميزة الغذائية الصناعة املؤسسات متنح يةسوق فرصة ميثل األخضر التسويق -

من خمتلف اجلوانب على املستوى الكلي واجلزئي، كما بإسهاب اما بالنسبة للشق الثاين فقد مت التطرق له 

  .الكثري من امللتقيات الدولية والوطنية أثرهانعقدت على 

من خالل حبثنا هو الربط بني التسويق االخضر وعليه فالقيمة املضافة اليت نسعى اىل الوصول اليها وحتقيقها 

واالشارة اىل اهم العقبات اليت تواجه املؤسسات اجلزائرية يف تبين هذا النهج من  ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة

  .التسويق

  :صعوبات البحث

  :نذكر منها واليت ،اليت حال دون إجناز هذه الدراسة بالشكل املرغوب الصعوباتلقد واجهتنا العديد من 

   .ب أو الرسائلتسواء الك تسويق االخضر،بال املباشرة صلةذات الباللغة العربية املراجع  حمدودية -

 فضتاخلاصة ر  املؤسسات من الساحقة األغلبية أن حيث ،التطبيقية الدراسة يف وجدناها الثي ةري الكب الصعوبة  -

   .العلمي البحث علن اجلزائرية املؤسسة قانغال يعكس مما ،لإلجابة على االستبيان استقبالنا

 الدراسة معها أجرينا اليت اتاملؤسس يف باملوضوع قةالالع ذات املعلومات على احلصول يف ةري كب صعوبات وجدنا -

   .التطبيقية

  .نظرا لكثرة التزاما�م نياملسؤول مع للقاءات املستمر التأجيل - 
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  :البحث خطة

 .وخامتة فصول ةاربعو  عامة مقدمة على اشتملت خطة اعتماد مت البحث هذا إلجناز

 ألمهية التعرض مت كما والفرضيات، الفرعية التساؤالت إىل باإلضافة للبحث الرئيسية اإلشكالية طرح فيها مت :املقدمة

 أهم كرذ  مت وأخريا البحث هذا يف املتبع واملنهج السابقة والدراسات املوضوع اختيار أسباب الدراسة، وأهداف

 .البحث هذا لتقدمي الباحث واجهة اليت الصعوبات

 حول عامة مفاهيم خالله من سنتناولوالذي  االخضر التسويق إىل مدخل إىل خالله من مت التطرق :األول الفصل

 .االخضر التسويق عناصر وكذا االخضر والتسويق التقليدي التسويق

التنمية عرض بعض املفاهيم العامة املتعلقة بالتلوث و  خالل من ةاملستدام لتنميةمدخل ل تناولنا من خالله :الثاين الفصل

  .للمؤسسة االجتماعية واملسؤولية البيئية اإلدارةالتطرق اىل  مثاملستدامة 

 دور التطرق خالل من الثالثة بأبعادها املستدامة التنمية حتقيق يف االخضر التسويق دور فيهتناولنا  :الثالث الفصل

  .املستدامة للتنمية واالجتماعي البيئي االقتصادي، البعد حتقيق يف االخضر التسويق

خصص لدراسة حالة بعض املؤسسات الصناعية اجلزائرية، حيث متت الدراسة عن طريق املقابلة  :الرابع الفصل

  .الشخصية وتقدمي استبيان

 كما انب النظري او التطبيقي،البحث سواء من اجل خالل من إليها توصلنا اليت النتائج أهم فيها سنلخص :اخلامتة

 .والدراسة للبحث مفتوحة بقيت اليت اجلوانب وبعض من االقرتاحات، جمموعة ستتضمن
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   تمهيد

لبيئة اليت اليت تشهدها ا للتطورات املستمرةظهور املفاهيم احلديثة اليت تعيشها املؤسسات حاليا ما هو اال نتيجة ان 

تأثر وتتأثر �ا، حيث تسعى هذه املؤسسات اىل احلصول على املوارد، التمويل والعمالة الالزمة للقيام بنشاطها ما  واليتفيها  تنشط

نقص يف الطاقات املتجددة واملعامالت غري أخالقية للمنظمات حبجة تعظيم  ،زيادة يف التلوثقد يرتتب عليه آثار خمتلفة كال

�ا ر متالتحديات احلديثة اليت هذه على ضوء ف .ئل االجتماعية اليت ارتبطت بنشاطهاوزيادة املسا واق،األساالرباح والسيطرة على 

بيئية او من الناحية سواء  ملعاجلة هذه املشاكلاىل السطح سلسلة من املفاهيم املرتبطة  تحاليا ظهر املؤسسات االقتصادية 

فوجدت و�ج سلوك تنموي مستدام،  ،خمتلف االطراف حاليا ومستقبال قصد الولوج اىل نظام اقتصادي يضمن مصاحلا�تمعية 

كما ظهرت معه سلسلة من املعايري   واالجتماعي هلا، البيئييهتم بدرجة كبرية باألداء املؤسسات نفسها أمام مدخل إداري جديد 

سواء من ناحية أنشطتها  أنشطتها،يدفعها اىل ادماج هذه العوامل يف خمتلف املدخل ما  القياس أداء هذه املؤسسات وفق هذ

فة بل  داالنتاجية، احملاسبية، وحىت التسويقية اين ظهر مفهوم جديد للتسويق يعرف بالتسويق االخضر، والذي مل يكن وليد الص

بات شدة املنافسة والتقلبالتعقيد و  ملؤسسة للمتغريات اليت تعيشها والضغوطات اليت متارس عليها يف سوق يتميزاكان استجابة 

كما بدأت نتائج   .حيث عرف التسويق االخضر سلسلة من التطورات حىت وصل اىل املفهوم احلايل الذي يعرف به. املستمرة

يف ذلك مزايا وعقبات كل  ةالدراسات بالظهور والكشف عن الفروق املتواجدة بني التوجه التقليدي والتوجه االخضر للتسويق مربز 

  .توجه

التسويق مفاهيم  إىل األوليف املبحث لنظري للتسويق االخضر من خالل هذا الفصل بالتطرق املفهوم ا تقدميوسنحاول 

مث القاء نظرة على ، التعاريف للتسويق التقليدي مث االنتقال اىل املزيج التسويقي التقليدي عن طريق عرض جمموعة من التقليدي

وعرض خمتلف  ذكر بعض املفاهيم املرتبطة بالتسويق االخضرالل من خيف املبحث الثاين التسويق االخضر أهم النقاط املتعلقة ب

 ،والتطرق اىل أهدافه مراحل التطور التارخيي للتسويق االخضر حىت تبلور يف مفهومه احلديث وتقدمي بعض من هذه التعاريف

التسويقي وكذا املستهلك حيث سيتم تناول خمتلف عناصر املزيج  ويق االخضر يف املبحث الثالثسعرض ابرز عناصر الت وأخريا

   .االمكان املفهوم النظري قدربام ملحماولني اال ،االخضر مع ذكر ابرز املعوقات اليت تواجه تبين مدخل التسويق االخضر
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  التقليدي التسويقحول م اهيمف: االولالمبحث 

 تتخذها اليت توجهاتال مباشرة بصورة مس والذي االخرية الفرتة يف االقتصادي التوجه يف تغريات عدة حدثت لقد

 تفوق نتيجة كان والذي سنوات لعدة املؤسسة سلكته الذي إلنتاجا خاصية على الكلي والرتكيز االهتمام كان فبينما املؤسسة

 الكساد يف العامل وقوع وأيضا السوق يف االكتظاظ وبعد عزلتها من دول عدة وخروج العامل تطور مع ولكن العرض عن الطلب

 الرئيسية فاملشكلة ،املبيعات أكرب حتقيق وحماولة البيعي املفهوم إىل اجتاهها حتويل إىل املؤسسات دفع املخزونات موتراك السلعي

 جعل مما واالستهالك الطلب نقص يف تمثلت تأصبح ولكن املعروضات نقص أو اإلنتاج نقصيف  عدت مل املؤسسة أمام

 املؤسسة يدفع والذي التسويقي التوجه إىل انتقاهلا وبالتايل لهيوحتل ودراسته باملستهلك مرهون بقاءها أن وتدرك تتفطن املؤسسات

 ألن والبيع، التسويق بني خنلط ال أن جيب لذا ،إنتاجه تستطيع ما بيع محاولة أو بيع من بدال بيعه تستطيع ما إنتاج إىل

  .البيع من أمشل التسويق

  تعريف التسويق: االولالمطلب 

  :علقة بالتسويق التقليدي على اختالف املنظرين، حيث سنحاول ذكر جمموعة منهاالتعاريف املت تتعدد

وتوزيع السلع  ،ترويج ،كنظام متفاعل ومتداخل من األنشطة املختلفة املخططة واملعدة لغرض تسعري  STATONعرفه 

  1.واخلدمات للزبائن احلاليني واملرتقبني

تقنيات والطرق اخلاصة باالسرتاتيجية التجارية يف كل جوانبها فان التسويق هو جمموع ال Le Petit Robertوحسب 

 .وباألخص دراسة االسواق التجارية

 2"ن خالل عملية املبادلةالنشاطات املوجهة إلشباع احلاجات والرغبات معبارة عن " التسويق حسب فليب كوتلر هو

حتقيق حاجا�م شاطات �دف التالؤم مع الزبائن و والنفهو عبارة عن حتليل وتنظيم وختطيط والسيطرة على املصادر والسياسات 

اذن من خالل التمعن يف هذا التعريف جند أن نقطة البداية يف التسويق هي وجود احلاجات  .ورغبا�م لغرض حتقيق الرحبية

من ذلك فوجود ، وبالرغم باإلنتاجوالرغبات البشرية، مث وجود املنتجات اليت تشبع هذه احلاجات وهذا يعين وجوب القيام 

احلاجات واملنتجات اليت تشبعها غري كافيني للتعبري عن مضمون التسويق اذ البد أن يتم ذلك عن طريق السوق وما يتبع ذلك من 

أن التسويق يبدأ قبل بداية عملية االنتاج وينتهي بعد استهالك  ميكن القولباختصار  .توزيع وترويج وضمان اخلدمة ما بعد البيع

   .3قبل املستهلك وما يتخلل كل هذا من عمليات وأنشطة املنتوج من

 ما أصنع ... :"يقول العاملي املستوى على التسيري علوم يف املختصني أبرز أحد Peter DRUCKERبيرت دراكر 

 ". ...صنعه تستطيع ما بيع حماولة بدل بيعه تستطيع

                                                           
1

  .22، ص2010المناھج، عمان،  التسویق، دار العالق، مبادىء عباس عي وبشیرالصمید جاسم محمود 
شریف مراد، مفھوم التسویق المصرفي اإلسالمي في المصارف اإلسالمیة من وجھة نظر العمالء دراسة حالة بنك البركة .د طاھر بن یعقوب ود.ا 2

  .144، ص 2013العدد الثالث عشر،  الجزائر، ،01مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف  بالجزائر،
3

  .24العالق، مرجع سابق، ص عباس الصمیدعي وبشیر جاسم محمود 
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ووفقا لرغباته وليس لشيء آخر، أما اذا انتجنا دون استشارة أي املؤسسة تصنع ما حيتاجه املستهلك "  أصنع ما أستطيع بيعه "

ألن ما أنتج ال يتوافق " حناول بيع ما نستطيع صنعه" املستهلك مث انزلنا ما أنتجناه اىل السوق فسنجد صعوبة يف التصريف أي 

 .4حيتاجه املستهلك وخاصة يف ظل االقتصاد احلر واملنافسة مع ما

عملية تسيري مسؤولة عن طريق تسخري موارد وفرص تسمح بتحقيق "يزي التسويق على أنه يعرف معهد التسويق االجنل

 ."5أرباح من خالل حتديد، التنبؤ والتأثري من أجل تلبية طلبات املستهلكني

 ضمن واملصممة الفاعلة األنشطة من خالله جمموعة من تتفاعل متكامل على انه نظام تعريف التسويق كما ميكن

اخلاضعني  واإلعداد التخطيط من قدرا يستلزم النظام هذا جناح نإو  .معينة أهداف إىل الوصول تستهدف ة،حمدد صياغات

التسويقية  البيئة معطيات بذلك مراعيا املتاحة املوارد إطار ضمن يكون أن جيب تسويقي جهد فإن أي وبالتايل العلمي، للمنطق

  .6املؤثرة وقواها

السيكي لالقتصاد وتعتمد على نظرية السوق املتقطعة اليت تركز على صورة هذه التعريفات مسجلة ضمن نسق ك

  .املستهلك وذلك باعتباره إنسان اقتصادي ذو سلوك عقالين من خالل عقد الشراء املؤسس على املعلومات والسعر

 التقليدي المزيج التسويقي: الثانيالمطلب 

ة التسويقية املتداخلة واملعتمدة واملستعملة لتحقيق أهداف جمموعة من األنشط"ميكن تعريف املزيج التسويقي بأنه 

املنتج، السعر، التوزيع،  :وحتتوي على  4P’sباسم ) 1960(اليت قدمها مكارثي تلك ومن أكثر مناذج العمل شيوعا ، "املنظمة

مل مع السوق ونظرا لدرجة التكامل الرتويج ومتثل هذه العناصر األربعة احملاور الرئيسية ألية إسرتاتيجية تتبناها الشركة للتعا

 العالية واالعتمادية املتبادلة بني هذه العناصر فإن وضعها مع بعضها البعض يف أية معادلة يشكل ما يسمى باملزيج التسويقي

Marketing Mix  وهذه العناصر هي7املختلفةالذي ميكن تطبيقه وتكييفه مع األوضاع السوقية ،: 

تج من أهم عناصر املزيج التسويقي، وإذا فشل هذا املنتج الذي تقدمه املؤسسة للسوق يف إشباع يعترب املن: املنتج-أوال

، إىل حني قيامها بتعديل هذا املنتج مبا يتناسب مع حاجات ، فإن املؤسسة ستفشل حتماورغبات املستهلكنيحاجات 

ميكن احلصول عليه من خالل عملية التبادل  أي شيء ملموس أو غري ملموس"  ، ويعرف املنتج على أنهورغبات املستهلكني

  .8"ونفسيةاجتماعية  وظيفية، ويتضمن منافع )للتداول قابل(

يتميز التعريف احلديث للمنتج بأنه شامل ألي شيء ميكن تسويقه سواء كان سلعة مادية أو خدمة أو شخص أو و 

  .9معينة للمستهلكمكان أو منظمة أو فكرة معينة، ما دام هذا الشيء يشبع حاجة أو رغبة 

                                                           
متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة : التسویق كعامل نجاح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الملتقى الدولي: بعنوان بحثیة ورقةفرید كورتل،   4

  .553صالجزائر، ، ، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف2006 أفریل 17/18یومي  ،والمتوسطة في الدول العربیة
5
 Chantal bonnet, La consommation durable au coeur des innovations social et technique. Edition alpha, Alger, 

2006, P 77. 
  .145مرجع سابق، صشریف مراد، .د طاھر بن یعقوب ود.ا 6

7
 في الماجستیر شھادة نیل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة الزبائن، والء على وأثره التسویقي المزیج استخدام أبومندیل، واقع منالرح عبد محمد  

  .15، ص 2008الجامعة االسالمیة غزة،  األعمال، إدارة
  .81، ص 2000، عمان، األردن، مفاھیم أساسیة، دار الفكر للطباعة والنشر :التسویقفھد سلیم الخطیب، محمد سلیمان عّواد، مبادئ   8
9
  :متوفر على الرابط. 08 ص المفتوح، التعلیم مركز -  األعمال إدارة قسم - التجارة كلیة -  بنھا جامعة االخضر، التسویق العلیم، عبد بكري محمد  
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القيمة اليت يتحملها الفرد يف سبيل احلصول على السلعة أو اخلدمة واليت يتم "ميكن تعريف السعر على أنه : السعـر-ثانيا

، فهو أكثر عناصر املزيج التسويقي مرونة حيث ميكن للمؤسسة تعديل وللسعر أمهية كبرية .10"التعبري عنها يف صورة نقدية

هو العنصر الوحيد الذي أو إعادة تصميم نظام التوزيع، و  در�ا على تغيري املنتجات أو محالت الرتويجأسعارها أكثر من ق

كما أن للسعر تأثري نفسي على املستهلك،   الطويل،املدى  ومنوها علىيؤدي إىل توليد اإليرادات ويؤثر على رحبية املؤسسـة 

  .أسلوب من أساليب املنافسة أيضاوهو فعن طريق حتديد سعر مرتفع تؤكد جودة منتجا�ا، 

جمموعة األنشطة والعمليات اليت تسمح بوضع املنتج بعد إنتاجه يف متناول املستهلك "يعرف التوزيع بأنه : التوزيع- ثالثا

التسويق، ويرى بعض املتخصصني أن التوزيع ميثل نصف  للتسويق،يعد التوزيع من الوظائف األساسية و . 11"أو املستعمل

املنتج، الرتويج وتعترب تكاليف التوزيع من أكرب  التسعري، :والذي يتضمنالتسويقي  جتأثري قوي على بقية املزي التوزيعولقرارات 

  .عناصر التكلفة يف النشاط التسويقي

التنسيق بني جهود البائع يف إقامة منافذ للمعلومات ويف تسهيل بيع السلعة أو "بأنه يعرف الرتويج : 12الرتويج-رابعا

سالح االتصال اخلاص باملزيج التسويقي والدور األساسي  (Promotion) يعد الرتويجكما . "دمة أو يف قبول فكرة معينةاخل

، اليت )وخدماتسلع (للنشاط الرتوجيي هو القيام بإخبار، وإقناع، وتذكري املستهلكني حىت يقوموا باالستجابة للمنتجات 

من معرفة  ابتداءً من قبل املستهلكني ميكن أن تأخذ عدة أشكال أو صور،  واالستجابة املطلوبة .تقدمها املؤسسة هلم

  .بعملية شرائها انتهاءً املنتجات و 

ويعد النشاط الرتوجيي أكثر أنشطة التسويق رؤية من قبل األفراد، وبدون الرتويج ال ميكن للمستهلك معرفة وجود املنتج 

املستهلك بإغرائه وخلق حالة نفسية معينة يتقبل املستهلك مبقتضاها ما وال يعرف عنه شيئا، كما يتغلب الرتويج على تردد 

  .إليهيقدم 

، ويتألف املزيج الرتوجيي من عدة أشكال يسعى كل منها "املزيج الرتوجيي"وتندرج يف إطار الرتويج عدة مفاهيم تعرف بـ 

ستهلك لتحقيق عملية التبادل، وتتمثل هذه األشكال إىل املسامهة يف حتقيق اهلدف العام للرتويج وهو اإلعالم والتأثري يف امل

 وقد تطور .والنشر، وهناك من يعترب التغليف أو العبوة أحد عناصر املزيج الرتوجيي الشخصي، اإلعالماإلعالن، البيع : يف

  :ثالث عناصر جديدة وهي بإضافةاملزيج التسويقي 

 أمهية بالنسبة للمنتجات خلدمة وهذا األمر يكون أقلهي مستوى الكفاءة يف تقدمي وعرض ا ):Process( العمليات

  .املادية

  .باملستهلكني كافة األفراد الذين يشاركون بشكل مباشر يف عملية االتصال  ):People( المشاركون

هو اهتمام رجال التسويق إلكساب اخلدمة ذلك املستوى املناسب من  ):Physical Evidence( اإلظهار المادي

  .جيعلها ألن تكون أقرب للعنصر امللموس املادي من خالل األدوات والتجهيزات املستخدمة يف إنتاج اخلدمةالنوعية، ومبا 
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   .292 ص ،1998 مصر، القاھرة، شمس، عین مكتبة واالستراتجیات، المفاھیم: التسویق الدین، خیر عمرو  
11

 جامعة غیر منشورة، ماجستیر مذكرة المسموعة، لإلذاعة العمومیة المؤسسة في اإلشـھاریة للخـدمات التسویقي النشاط تحلیل الخیر، أم میلودي  
  .31 ص ،2002 زائر،الج
12

  .15أبومندیل، مرجع سابق، ص  الرحمن عبد محمد  
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  التسويق االخضرمفاهيم حول : الثانيالمبحث 

ساد االعتقاد بني القائمني على النشاطات التسويقية وملدة زمنية ليست بالقصرية بالرتكيز على معيار حجم املبيعات 

ولعل زيادة حجم املبيعات ، ًا على جناح النشاطات التسويقية الساعية لبناء عالقة مباشرة ومتينة بني الشركة وزبائنهابوصفه مؤشر 

  .الشركةأمر يسوغ كل السياسات التسويقية املتبعة ودليل جناح 

ثري من مظاهر وعلى هذا األساس فقد انتهجت العديد من الشركات اإلنتاجية والتسويقية سياسات خمتلفة فيها الك

 ،اإلجحاف جتاه اإلنسان واإلضرار بالبيئة مرتكزين يف ذلك على شيوع هذه األفكار وعدم تبلور الثقافة التسويقية لدى املستهلك

  .فضًال عن افتقاد التشريعات القانونية اجلادة اليت بإمكا�ا الوقوف حبزم للحد من هذا التوجه

فمشكالت كاتساع ثقب األوزون  ،أمثر عن اتساع رقعة الوعي البيئي األخريةعقود إال أن تزايد املشكالت البيئية خالل ال

فضًال عن األمطار احلامضية وارتفاع مستويات تلوث اهلواء واملياه والعديد من  ،وظاهرة االحتباس احلراري واكتساح الغابات

ومن هذه التوجهات ظهر  ،هلذه الظواهر البيئية العديد من املتخصصني والباحثني يف البحث عن حلول تدفع ،الظواهر املناخية

التسويق األخضر كمنهج معاصر يسعى باجتاه خلق حالة املواءمة بني توجهات األطراف املسامهة يف عمليات اإلنتاج والتسويق مبا 

   .حيقق ميزة تنافسية للمشروعات الساعية إىل تطبيق مضامني فلسفة التسويق األخضر

تساهم يف احلفاظ على البيئة  مسؤولترب أحد املناهج التسويقية اليت تكتسي حلة ذات طابع يع األخضرالتسويق  إن

  .وحتقيق عدالة اجتماعية، ولكن قبل التطرق اىل مفهوم التسويق االخضر جيب اوال تتبع مراحل تطوره التارخيي

  التطور التاريخي للتسويق االخضر: االولالمطلب 

مواد التنظيف اخلالية من الفوسفات، ول غالف قابل للتدوير، أعود اىل الثمانينات بظهور للتسويق االخضر ي أول إن

وحىت يف هذه الفرتة فان املنظمات االيكولوجية كانت اىل حد ما تشبه املنظمات احلالية،  .والسيارات قليلة االستهالك للبنزين

خصوصا  13والتطور التكنلوجي من جهة أخرى ،جهة الطاقوية منو ولكن االهتمام باملسائل البيئية زاد مع ازدياد االزمات البيئية 

  :وميكن القول ان التطور التارخيي للتسويق االخضر مر باملراحل التالية. 1992سنة  )ريو(بعد انعقاد قمة االرض االوىل 

  )Marketing Socialاالجتماعي التسويق (مرحلة املسؤولية االجتماعية : االولالفرع 

سؤولية االجتماعية على أ�ا التزام املؤسسات جتاه ا�تمع للنظر واإلحاطة باالنشغاالت االجتماعية والبيئية ميكن تعريف امل

واألخالقية وذلك من خالل األخذ بعني االعتبار توقعات طويلة املدى شرط أن يكون هذا التوجه طوعي ومتجاوز لاللتزامات 

أما من وجهة النظر التسويقية فيمكن . من التعاريف االخرى يف الفصل املوايلكما سيتم عرض جمموعة . 14املنصوص عليها قانونا

وهكذا فإ�ا تتعامل مع  15"التزام املنظمة بتعظيم أثرها اإلجيايب وتقليل أثرها السليب يف ا�تمع"بأنه تعريف التسويق االجتماعي 

تقدمي اخلدمات االجتماعية، وتفاقم مشكالت الفقر والبطالة، إن القصور يف  .األثر الكلي �موع القرارات التسويقية يف ا�تمع

                                                           
13 MIRANDE Julie & RAFFIN Jérôme, Marketing Ecologique, 2010, P04. Disponible sur le lien: 
http://juliemirande.com/wp-content/doc/Le_Marketing_Ecologique.pdf -29/12/2012- 17:50. 

14
  .51 ص ،2006 األردن، األولى، الطبعة اإلدارة، وأخالقیات االجتماعیة المسؤولیة العامري، الغالبي وصالح محسن طاھر  

15 PRIDE & others, Marketing Concept and Strategies, 1st Edition, Houghton Mifflin Company, 2000, p81. 
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ن أول من أشار إىل هذا املنحىن أوراء ظهور مفهوم التسويق االجتماعي، إذ  يوسوء استغالل املوارد الطبيعية كانت السبب الرئيس

اميكية ملنشآت األعمال إن التسويق يتمثل بالعمليات الدين"بقوله  1957عام  Peter DRUCKER يف دراسة التسويق هو

  16".واليت حتدث التكامل مبنتجا�ا مع أهداف وقيم ا�تمع

تكييف أو تعديل تكنولوجيا التسويق " :اىل التسويق االجتماعي بأنه 1971عام  ANDREASENكما اشار 

ي إىل حتسني األحوال االجتماعية السلوك االختياري للجماهري املستهدفة ومبا يؤد التجاري للتناسب مع الربامج املصممة للتأثري يف

   :17فالتسويق االجتماعي يقوم على العناصر األساسية اآلتية ."وللمجتمع الذي ينتمون إليه هلم

  .على السلوك االختياري للجماهري املستهدفة التأثري-1

  .أدوات التسويق التجاري حبيث تصبح صاحلة للتطبيق على القضايا االجتماعية تعديل-2

  .وا�تمع هو حتسني األحوال االجتماعية لكل من الفرداهدافه  أبرز أن-3

تالل خواالكبرية والتلوث البيئي الناجم عن أسباب خمتلفة التكنولوجية وبعد تضافر جمموعة من العوامل مثل املتغريات 

متغريا�ا، وهكذا فإن مسؤولية استيعابًا للبيئة و  أكثرإىل ضرورة انتقال املسؤولية االجتماعية إىل مرحلة  ادتالنظم احلية، 

ولذلك ال بد أن يشار إىل املفهوم االجتماعي  ،أكرببدأت تركز على التأثريات البيئية ملنَتجا�ا بشكل للمنظمات االجتماعية 

صائص الذي يربز العالقة الوثيقة بني املسؤولية االجتماعية واملسؤولية البيئية وأشار إىل جمموعة من اخل KOTLER التسويقي لـ

  :18األساسية هلذا املفهوم وهي

  .حيث جيب على التسويق أن يأخذ بنظر االعتبار االهتمامات اإلنسانية: االنساين املفهوم-1

القابلة للتدوير،  الذي يشري إىل اهتمام الزبائن باملواد :(Intelligent Consumption) االستهالك الذكي مفهوم-2 

بعبارة اخرى انتقاء الزبائن ألسلوب استهالكي يعتمد على  .ج، والتصميم الصديق للبيئةإعادة االستعمال، دورة حياة املنتَ 

  .التحليل والتفكري الدقيق باجلانب البيئي

أذى للبيئة يف أية مرحلة  املنَتج البيئي خالل دورة حياته للتأكد من أن املنَتج ال يسبب أي أثرمتابعة : املفهوم البيئي-3 

  .من مراحل حياته

ضرورة حتقيق املوازنة بني املنافع املرغوب بتحقيقها من قبل الشركة واملنافع املطلوب احلصول عليها : املوازنة بني املنافع-4

  19.االعتبار مراعاة منفعة البيئة وا�تمع بعنيمن قبل الزبائن، مع االخذ 

  .مما سبق يتضح لنا ان التسويق االجتماعي هو أصل التسويق االخضر

  

                                                           
16

 جامعة في الصیدالنیة العلوم فرع/  الصیدلة كلیة اقامتھا التي العمل وورشة التدریبیة الدورة في القیت مداخلةالمھتدي، التسویق االخضر،  منذر  
  :الرابطعلى  ةمتوفر. 02، ص 2012 أیار 14- 13، "الدوائي التسویق في الترویج" العراق بعنوان جمھوریة/ الموصل
22:00‐22/02/2013‐ t_326433.html‐http://www.ibtesama.com/vb/showthread   

17
  . 259ص  مرجع سابق، العلیم، عبد بكري محمد  

18
  .47 ، ص2007مان، احمد نزار النوري، التسویق االخضر، دار الیازوري، عوثامر البكري   

19
 ،دراسة استطالعیة في عینة من أسواق بغداد التجاریة- على وفق مدخل التسویق األخضر أحمد نزار جمیل النوري، تحلیل سلوك المستھلك  

  . 02، ص2004، بغداد ، جامعةمذكرة ماجستیر منشورة
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Consumer Protect(20( مرحلة محاية املستهلك :ثاينالالفرع 
:   

من املنتجات الضارة عامة والدوائية خاصة، فضًال عن املمارسات السلبية لعدد هذه املرحلة إىل محاية املستهلك �دف 

ة حقوقهم كمستهلكني أو جمموعة من األنشطة اليت تقوم �ا املنظمات واألفراد حلماي"من املنظمات واليت ترتك انطباعاً سيئاً، فهي 

وعالقة هذه املرحلة بالتسويق األخضر ميكن اإلشارة إليها من خالل املبادئ األساسية هلذه املرحلة واليت تتمحور حول حق " زبائن

ري الفرد يف العيش يف بيئة نظيفة وآمنة، فضًال عن محاية ذلك الفرد من املنتجات الدوائية الضارة واملمارسات السيئة يف التسع

  .والرتويج والتوزيع

وتصاعد االهتمام بالوعي البيئي لدى الزبائن، وارتفاع اهتمام احلكومات  مصراعيهوهذا ما أدى إىل فتح الباب على 

وهم جمموعة من املنظمات أو األفراد الذين يتحركون باجتاه حتقيق أهدافهم املتمثلة بالسعي حنو احلفاظ على (ومجاعات الضغط 

  ).على حنو مباشر أو غري مباشر ثلهم من أي ضرر قد يلحقه اآلخرون �مأنفسها أو من مت

حركة منظمة �دف إىل محاية حقوق املواطنني يف العيش يف بيئة آمنة والتوجه حنو " :وهنا ميكن تعريف التوجه البيئي بأنه

  ."محاية تلك البيئة وتطويرها

كات البيئية من بذرات املسؤولية االجتماعية، فضًال أ�ا شهدت وهذه املرحلة مهمة كو�ا شهدت منوًا مضطردًا يف احلر 

  .التسويق األخضر وهو موضوع التسويق اإلحيائيمن أول تأطري مفاهيمي ألكثر املوضوعات قرباً 

Green Marketing مرحلة التسويق األخضر: الثالثالفرع 
21:  

البيئة الطبيعية، وبدأت منظمات األعمال يف تعديل ظهر هذا املفهوم يف منتصف الثمانينيات، وكان أكثر اهتمامًا ب

   .سلوكيا�ا البيئية خطوة منها يف السعي حنو تضمني االهتمامات االجتماعية والبيئية اجلديدة

تقبل جمموعة من املفاهيم احلديثة اليت تتعلق �ذا  ملستشفيات واملراكز الطبية علىوقد دأبت العديد من املنظمات ومنها ا

عيًا منها إلعادة تنظيم إدار�ا وخططها وسياسا�ا، وتقليل التلف واهلدر، فهي بذلك خطت خطوة حنو التكامل بني اجلانب س

  .القضايا البيئية واألنشطة املنظمية

ومن جانب آخر ظهرت العديد من الدوريات وا�الت املتخصصة بالتسويق األخضر أو ما يعرف أحيانًا بالتسويق البيئي 

وغريها من الدوريات وا�الت، وهذه " اإلدارة العاملية اخلضراء"و" إسرتاتيجية األعمال والبيئة"مثل دوريات ختص  واالجتماعي،

و�ذا ظهرت مصطلحات جديدة منها التسويق . خمصصة لتقدمي حبوث ذات دالالت وصلة بالسلوك البيئي ملنظمات األعمال

يف الواليات املتحدة األمريكية الذي  Green Consumer Guide ودليل املستهلك األخضر Green Marketing األخضر

  .تضمن أنواع من املنتجات اخلضراء واألماكن املخصصة لبيعها وجهات إنتاجها

فظهرت املنظمات الطبية اخلضراء اليت �تم بتقدمي املنتجات من سلع وخدمات تتصف باخلضراء حفاظًا على صحة 

  .ى البيئة اخلارجية احمليطة باملستشفى واملريضوسالمة املرضى، وأيضاً حفاظاً عل

                                                           
20

  . 02المھتدي، مرجع سابق، ص  منذر  
21

  . 03، ص نفس المرجع  
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على اثره ويف التسعينيات من القرن املاضي نال مفهوم التسويق األخضر اهتمام املنظمات اإلنتاجية واألكادميية، وتوالت 

 .ا�م على حنو ملحوظعقد املؤمترات والندوات اليت اعتنت باحلركات البيئية واالجتماعية، والتوجه حنو تلبية حاجات الزبائن ورغب

  الخضر التسویق مفھوم وتطور نشوء مراحل: 1 رقم شكل

  

 

 

 

 

1950                        1960                        1980     

  .43ص، 2007التسویق االخضر، دار الیازوري، عمان، ثامر البكري واحمد نزار النوري، : المصدر

 

 تعريف التسويق االخضر: الثانيلمطلب ا

يوجد تعريف متفق عليه عامليا، فحىت االمساء اليت تشري اليه  اآلن ال فلحد ،يصعب تقدمي تعريف موحد للتسويق االخضر

، التسويق عليه مصطلح التسويق املستدام، التسويق البيئي أطلقمن خمتلفة فمنهم من يستخدم مصطلح التسويق االخضر، ومنهم 

  :، فهذا التنوع يف التسميات صاحبه تنوع يف التعاريف ونذكر منهاوحىت التسويق االيكولوجي ملسؤولا

عملية دراسة النواحي اإلجيابية والسلبية لألنشطة التسويقية يف تلوث "نه أعلى ) AMA(عرفته مجعية التسويق األمريكية 

  .22"البيئة واستنفاذ الطاقة

العملية اإلدارية الكلية اليت ختتص بالتعرف على، وتوقع حاجات "نه بأ) PIERR and PROTHERO(وعرفه 

املستهلك وحاجات ا�تمع، والعمل على إشباع كال النوعني من احلاجات بطريقة تؤدي إىل حتقيق أرباح للمنشأة واحلفاظ على 

   .23"البيئة يف صورة صحية، مع احلفاظ على موارد ا�تمع من أجل األجيال القادمة

تطبيق األدوات التسويقية لتسهيل التبادل املشبع "إىل أن التسويق األخضر هو ) MINTU and LOZADE( ويشري

  .24"صد وحتمي البيئةتللمنظمات واألفراد بطريقة حتافظ وتق

عملية إدماج االنشغاالت االجتماعية والبيئية بالربط هو "اىل ان التسويق االخضر ) Jean-Jack Rosé(كما اشار 

  .25"ات التسويق التقليدي لتصحيح نقاط الضعف للمقاربة الكالسيكيةمع مكون

                                                           
  .06مرجع سابق، ص ر جمیل النوري، أحمد نزا  22
   .234ص  مرجع سابق،محمد بكري عبد العلیم،   23
  .234ص  نفس المرجع،  24

25 Jean-Jack Rosé, La responsabilité sociale de l’entreprise, édition de Boek, Bruxelles, 2006, p79. 

 المسئولیة االجتماعیة

 حمایة المستھلك

 التسویق االخضر
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مجيع األنشطة املصممة لتحويل أية عملية تغيري مقصودة وتسهيلها إلشباع "منذر املهتدي فقد عرفه على أنه .اما د

ويق الصديق للبيئة الطبيعية أحد أنواع التس"وذكر أنه  ."احلاجات اإلنسانية مع حد أدىن من التأثري الضار يف البيئة اخلارجية

  .26"مدخل إداري خّالق يهدف إىل حتقيق املواءمة بني حاجات الزبائن ومتطلبات البيئة وهدف الرحبية"او  ."واالجتماعية

وتوزيع تنفيذ ورقابة التطوير احلاصل يف أسعار وترويج  ختطيط،عملية "على أنه ) Donald FULLER(عرفه  يف حني

  : 27ثة خواص من خالل ثال املنتجات

   .)الربح(اهلدف التقليدي للمنظمة -1

   .حاجات املستهلك إشباع-2

  ."البيئة من االستنزاف والتلوث محاية-3

هو عملية تطوير، تسعري، وترويج منَتجات ال "فقد عرفا التسويق االخضر ) PRIDE and FERELL(وبالنسبة لـ 

  .28"تسبب أي ضرر بالبيئة الطبيعية

هلا  حيققا مبالعمليات و إشباع متطلبات الزبائن بطريقة تضمن السالمة يف املنتجات " :على أنه) PEATTIE(كما عرفه 

  .29"ةيئيعية والباالجتماية قبولملاق حتقيأي  ،ية االستدامةلابق ةامراعاألرباح مع 

ة تدفعهم حنو مدخل نظمي متكامل يهدف إىل التأثري يف تفضيالت الزبائن بصور " :كما عرفه ثامر البكري على أنه

التوجه إىل طلب منتجات غري ضارة بالبيئة وتعديل عادا�م االستهالكية مبا ينسجم مع ذلك، والعمل على تقدمي مزيج تسويقي 

متكامل قائم على أساس اإلبداع بشكل يرضي هذا التوجه حبيث تكون احملصلة النهائية احلفاظ على البيئة، محاية املستهلكني 

  .30"هدف الرحبية للشركةوحتقيق ، وإرضائهم

من الواضح أن كل هذه التعاريف تنسجم مع بعضها البعض يف تركيزها على القيام باألنشطة التسويقية ضمن التزام بيئي 

االستهالكية مبا ينسجم مع هذا التوجه، ومبا  املستهلكني وعادا�مقوي وتوجه حنو تقدمي سلع صديقة للبيئة، والتأثري يف سلوكيات 

  .رض أيضا مع األهداف الرحبية للمنظمةال يتعا

لتسويقي الذي يسعى الى تحقيق اهداف المنظمة دون االنشاط هو " :كاآليت  ف للتسويق االخضريوميكن تقدمي تعر 

 ."، حاليا او مستقبالمعتبيئة الطبيعية والمجبال االخالل

  

                                                           
26

  .03مرجع سابق، ص المھتدي،  منذر   
27

 FULLER Donald, sustainable marketing managerial: ecological issues, London, Sage publication, 1999, P28.   
28

 PRIDE & others, Op cit, p86.  
29

 PEATTIE ken, Environmental and marketing management, 1
st

 Edition, Graw, Hill, 2001, P109.  
  .47ص، مرجع سابق احمد نزار النوري،وثامر البكري   30
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  التسويق األخضر بعادأ: الثالثالمطلب 

  :االبعادباقي املنطلق تتفرع ا بعني االعتبار، ومن هذواخذ البيئة وا�تمع حتقيق الربح  :مها رئيسني بعدين األخضرللتسويق  إن

  31)أو تقليلها( النفاياتإلغاء مفهوم  :االولالفرع 

لقد تغري املفهوم التقليدي يف التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة ضمن مفهوم التسويق االخضر حيث تعترب الكميات 

ويف  ،وللتخلص من هذه الكميات البد من حرقها او دفنها ،النفايات الناجتة حاليا امرأ مقلقا للمهتمني بشؤون البيئة الكبرية من

مفهوم التلوث والنفايات ينشر من عدم الكفاءة يف  إدراكوان  .احلالتني تكون االثار البيئية لعملية احلرق او الدفن ضارة جدا

وهلذا فان املسؤولية تقع على   .بل كيف ننتج اشياء بدون نفايات ،ليس ما نفعله بالنفايات واملهم هنا .العمليات االنتاجية

فيجب عليها ان تركز على ضرورة رفع الكفاءة للعمليات االنتاجية هلا وتقدمي منتجات عالية اجلودة بدون  ،املنظمات الصناعية

 .اجليدة او الفضالت املرتتبة عنها نفايات بدال من البحث يف كيفية التخلص من تلك املنتجات غري

فقد  ،اإلنتاجيةحد من التلوث الناتج بسبب نفايات العمليات للالقوانني جمموعة من عت العديد من احلكومات ولقد شرّ 

ففي السبعينات  ،على التلوث الذي تقوم به بعض املنظمات وخاصة يف بعض الدول النامية رسومفرضت بعضها الضرائب وال

  .من يلوث يدفع أمبد) OCDE(ة التعاون االقتصادي والتنمية اقرت منظم

  إعادة تشكيل مفهوم املنتج   :الفرع الثاين

يتمثل يف مواكبة تكنولوجيا اإلنتاج ملفهوم االلتزام البيئي، حبيث يعتمد اإلنتاج بشكل كبري على مواد خام غري ضارة 

دوير املنتجات نفسها بعد انتهاء املستهلك من استخدامها، وخاصة فضال عن ضرورة ت. بالبيئة، واستهالك احلد األدىن منها

أما التغليف ). ضمن حلقة مغلقة(املعمرة منها، لتعود إىل مصنعها بالنهاية حيث ميكن تفكيكها وإعاد�ا إىل الصناعة مرة أخرى 

  32.فيعتمد على مواد خام صديقة للبيئة وقابلة للتدوير

   السعر والتكلفة وضوح العالقة بني :الثالثالفرع 

التكلفة احلقيقية على (وهذا يعين أن سعر السلعة  ،جيب أن يعكس سعر املنتج تكلفته احلقيقية أو يكون قريبًا منها

فيجب  .جيب أن يوازي القيمة اليت حيصل عليها من السلعة، مبا يف ذلك القيمة املضافة النامجة عن كون املنتج أخضر) املستهلك

الزبون يستطيع دفع هذا السعر وهو يشعر باملقابل حبصوله على فائدة جيدة  بأنوضع السعر ان تكون متأكدة  دعلى املنظمة عن

بسبب اقتصاديات النطاق واحملاولة يف احلفاظ على  أكثررغم ان العديد من املنتجات اخلضراء تكون مكلفة . �ذا السعر

 .33النوعية

                                                           
31

  . 62، ص 2010عالء فرحان وآخرون، فلسلفة التسویق االخضر، الطبعة االولى، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان،   
32

: ، متوفر على الرابط06والعشرون، ص  الحادي القرن في العالم توجھ - األخضر  سامي الصامدي، التسویق  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026426.pdf  

33
  .67عالء فرحان وآخرون، مرجع سابق، ص   
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  اً جعل التوجه البيئي أمراً مرحب: الرابعالفرع 

. ولرمبا مستدامةلقد أدركت العديد من املنظمات أن التسويق األخضر يشكل فرصة سوقية قد متنح املنظمة ميزة تنافسية 

واملتمعن يف . يف الواقع، إن معظم املنظمات تتنافس يف السوق لتحقيق الكسب السريع، بغض النظر عن اآلثار السلبية على البيئة

هذا يعترب منفذًا تنافسيًا اسرتاتيجياً، ميكن أن يأخذ املنظمة إىل نوع آخر من املنافسة، وخاصة مع املنافسة يف السوق يدرك أن 

ومن مزايا هذا التوجه االسرتاتيجي هو أن اهليئات . تنامي الوعي البيئي بني املستهلكني وحتوهلم التدرجيي إىل مستهلكني خضر

ويف ذلك مساعدة ودعم . ل طبيعي ومستمر من خالل أجهزة اإلعالم املختلفةالرمسية والغري رمسية تروج للتوجهات البيئية بشك

وبالتايل سيكون هذا التوجه أمراً مرحباً  ،جماين من هذه اجلهات جلهود الرتويج اخلاصة باملنظمات اليت تتبىن منهج التسويق األخضر

   .34وخاصة يف املدى الطويل

                                                           
34

  . 06سابق، ص  سامي الصامدي، مرجع  
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  التسويق االخضرعناصر : الثالثالمبحث 

اىل اهم عناصر املزيج التسويقي االخضر حماولني  عرض التطور التارخيي وتعاريف التسويق االخضر سنحاول التطرقبعد   

  .هذا النوع من التسويق عناصرمن خالل ذلك بلورة صورة أوضح وأمشل عن 

  المزيج التسويقي االخضر: االولالمطلب 

  :ربع عناصران أغلب الباحثني يقسمون املزيج التسويقي االخضر اىل أ

  األخضر املنتج: االولالفرع 

 املواد اخلام( هحل تطوير امر  ابتداًء منالتقليل من األضرار اليت تلحق بالبيئة  مبعىن ،تج ايكولوجيانجيب أن يكون امل

، 36لوجيو معتمدين يف ذلك على االبتكار والتطور التكن 35)دويرتلاقابل ( وحىت بعد استعماله )هتوزيعاملستعملة، طرق انتاجه و 

 transfert" تحويل التلوث، دون الوقوع يف حالة بشكل امجايل "l'éco-conception"  جالمفهوم البيئي للمنت اي تبين

de polution"  زيادة تلويث (على حساب نوع آخر ) املائي مثال(والذي يتمثل يف حماولة مؤسسة تقليل نوع من انواع التلوث

، لكن تبين املفهوم البيئي للمنتج "zéro impact"يوجد منتج ذو تأثري معدوم على البيئة  ، كما جتدر االشارة انه ال)اهلواء

   .37يسعى اىل تقليل االضرار اىل أقصى حد ممكن

�موعة من املعايري  اً ومصنع وفق أي منتج، مصمم" :املنتج األخضر على انهثامر البكري عرف : 38تعريف المنتج االخضر :اوال

  ."اية البيئة وتقليل استنزاف املواد الطبيعية مع احملافظة على خصائص األداء األصليةاليت �دف إىل مح

اىل البيئة او املستهلك،  يسيءال  او هلدف ةمستدامبطريقة  ةومسوقمنتجة  ةخدم/فكرة/منتج" :وميكن تعريفه على انه

ميكن أن يتم اجراء جمموعة من التعديالت كما ليا،  ك  اوليس بالضرورة أن يكون املنتج األخضر جديد ."حبيث يسهل تدويره وحتلله

على املنتج االعتيادي حبيث يقرتب من حتقيق اهلدف املنشود من تقليل للمواد املستخدمة وختفيض مستوى اآلثار السلبية للمنتج 

لتغليف أو تغيري نسب بعض ان تعديل املنتج من املمكن أن يكون بأكثر من طريقة، مثل التعديل يف أسلوب التعبئة وا .على البيئة

املكونات، واعادة استعمال بعض املواد عرب إعادة التدوير، أو استبدال بعض املكونات االصلية مبكونات أخرى اقل تأثريا على 

  .البيئية

  

                                                           
35

 MIRANDE Julie & RAFFIN Jérôme, Op cit, P08. 
36

 L'éco‐conception une démarche rentable, disponible sur le lien : 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=‐1&cid=96&m=3&catid=12922 ‐25/01/2013‐19:00 
37

 Christophe Moëc, Marketing et développement durable, disponible sur le lien : http://www.e‐
marketing.fr/Dossiers‐Thematiques‐Marketing/Marketing‐et‐developpement‐durable‐2/Produits‐de‐l‐eco‐
conception‐a‐la‐vente‐12.htm 11/01/2013  14:56 

38
  .175 ، صمرجع سابق احمد نزار النوري،وثامر البكري   
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  خصائص المنتجات الخضراء: ثانيا

ك، و�ذا الصدد جيب االخذ كأي منتج فان الغاية من انتاجه هو اشباع حاجات املستهل: تلبية احتياجات املستهلك .1

وما مييز املنتج االخضر يف هذه النقطة عن غريه من املنتجات التقليدية هو خلوه من  .بعني االعتبار سالمة املستهلك

وجيب على . مواد قد تضر بصحة املستهلك، سواء يف املكونات االساسية للمنتج او طرق حفضه او تعبئته وتغليفه

هلذا  ،تبارات واالسهامات البيئية واالجتماعية من جهة وحتقيق هدفه االقتصادي من جهة أخرىاملنتج التوفيق بني االع

فعلى قسم التسويق أن يويف وباستمرار باملعلومات  ،جيب ان يكون هناك دعم مستمر بني قسمي التسويق واالنتاج

ى قسم اإلنتاج أن يوفق بني املعايري توجهات وتفضيالت املستهلكني اخلضر من اخلصائص البيئية، بينما علباملتعلقة 

البيئية املطلوبة مع املعايري التقنية املتوفرة حبيث ميكن التوصل إىل أفضل صيغة إلنتاج وتقدمي هذه املنتجات وهذا ما 

  .39يعرف بالتصميم الصديق للبيئة

منو مث نضج مث تقليدي من انطالق ان املنتجات اخلضراء هلا نفس دورة احلياة اليت ميتلكها املنتج ال: دورة حياة طويلة .2

ز املنتجات اخلضراء يف هذا العنصر هو دورة استعماهلا او استخدامها واليت متر باملراحل يمي وحىت االحندار، لكن ما

  :التالية

خذين بعني االعتبار نتائج حبوث آ وأهداف املنظمةويف هذه املرحلة يتم تصميم منتج يتالءم  :التصميم مرحلة- أ  

ق من جهة واملتطلبات البيئية من جهة أخرى، حيث تأخذ هذه املرحلة آثار املنتوج على البيئة يف كل مرحلة من التسوي

يرى املختصون يف جمال إدارة اإلنتاج والعمليات انه تقع على عاتق مدير اإلنتاج مهمة أساسية كما   .املراحل القادمة

ووفقا هلذا  ,خالل توجيه أنشطة اإلنتاج والعمليات حنو حتقيق هذا اهلدفتكمن يف احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية من 

   :40املدخل فإن مدير اإلنتاج الكفؤ هو القادر على القيام باآليت

 محاية املوارد الطبيعية وتقليل استخدامها   

 إجياد بدائل جديدة للموارد النادرة 

  خفض التكاليف املرتتبة على عمليات اإلنتاج.   

 ذج متطورة ومرغوبة من قبل الزبائنتقدمي منا.   

فعلى سبيل املثال التحول حنو تصميم األقالم إىل مادة البولستري، أدى إىل أن يكون القلم أقوى وأصغر حجما ومن مث 

 كما ان أحد األساليب. أقل استهالكا للمواد األولية وذو كلفة أقل مع أداء أفضل مما أدى إىل زيادة رغبة الزبائن يف شرائه

الناجحة واملفيدة لتحقيق التنسيق والتكامل بني عمل إدارة التسويق وادارة اإلنتاج والبحث والتطوير يف جمال تصميم وانتاج 

واليت تتكون من افراد خمتصني من األقسام املذكورة اعاله، حيث ميكن  الفرق البيئيةاملنتجات اخلضراء هو إعداد وتكوين 
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  .176مرجع سابق، ص  ثامر البكري،  
40

 .178نفس المرجع، ص   
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ويف نفس الوقت فإن هذه الفرق جيب أن ، لبيئية من قبل وجهات نظر خمتلفة ومتعددةدراسة ومناقشة خمتلف النواحي ا

  :41تأخذ بعني االعتبار جمموعة من القضايا املهمة ومنها

  وبيئية اجتماعية، اقتصادية(دراسة تأثري تصميم املنتج من عدة نواحي(. 

  ومن مث عملية  ،باملواد االولية ادءب كامل،بشكل  على الفرق البيئية أن تأخذ بعني االعتبار دورة حياة املنتج

التصنيع واستعمال املنتج وحىت مرحلة ما بعد االستعمال من أجل تقليل اآلثار البيئية السلبية للمنتج يف خمتلف 

   .مراحل دورة حياته

 تطلعون أن تدرس تلك الفرق مدى مالئمة املنتج املصمم الحتياجات الزبائن ومدى توافقه مع رغبا�م ومع ما ي

 .حبيث يكون املنتج متالئم مع تطلعات الزبائن القتنائه، 

يب املنتج او غالفه، لذا عليها كعلى املؤسسة ان حتتاط اثناء متوينها باملواد اليت تدخل يف تر : التموين باملواد االولية -ب  

خصوصا اذا تعلق االمر لبيئية وا�تمع على ا) او قليلة الضرر(ان ختتار مواد أولية عدمية الضرر على صحة االنسان وعدمية 

فمن بني خمتلف املواد ختتار املؤسسة تلك اليت متت حتديدها بدقة أثناء  .)biomasse(مبواد غري متجددة او مواد حيوية 

ملؤسسة وتلتزم اني االعتبار خمتلف التوصيات واملالحظات املشار اليها أثناء الدراسة، عآخذين ب ،مرحلة تصميم املنتج

كصفة حمسنة من جهة لتقليل النفايات وأثرها السليب على   املواد اجلديدة بكفاءة وكذا املواد املعاد تدويرها لستغالباال

وليس املهم فقط أثر املواد بعد االستعمال لكن جيب االهتمام  .األوليةومن جهة أخرى تقليل استنزاف املواد  ،البيئة

لمواد قد خيل بالتوازن البيئي وهنا يكمن جوهر التسويق االخضر، حيث البد على مبصدر املواد، الن االستهالك املكثف ل

أما أثناء ختزين هذه املواد فعليها السعي . وبعد االستعمالأثناء  ،املؤسسة االخذ بعني االعتبار تأثري املواد املستعملة قبل

   . 42دة املوادهلذا الغرض ويف نفس الوقت احلفاظ على جو  ةحنو تقليل الطاقة املستهلك

التطوير املستمر يف "عرف برنامج األمم املتحدة للبيئة اإلنتاج األنظف بأنه  :43)نظفاالنتاج األ( التصنيع مرحلة- ج  

العمليات الصناعية واملنتجات واخلدمات �دف تقليل استهالك املوارد الطبيعية، ومنع تلوث اهلواء واملاء والرتبة عند املنبع، 

  دور كما كان للتكنلوجيا  ،ات املتولدة عند املنبع، وذلك لتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا البشرية والبيئةوخفض كمية املخلف

اخنفاض كبري يف معدالت التلوث  ساهم تطبيق اسرتاتيجيات اإلنتاج األنظف يفلقد و . "يف تطوير هذه العملية بريك

ايات أو جزء منها عند تولدها يف مصادرها، وتطوير تدوير النفنتيجة ، وهذا قطاعات صناعية خمتلفة الصادرة عن

ومراقبة النفايات  واملعدات، وحتسني عمليات التشغيل، والتدبري اجليد، وتداول املواد، وصيانة املعدات، تكنولوجيا التصنيع

، واستخدام أكثر نفايات أقل خطورة أو بكميات أقل وتتبعها، والتحكم اآليل، وأن تستبدل باملواد اخلام مواد أخرى تنتج

   :وهذا جيري من خالل. فهناك اسرتاتيجيات متعددة لتطبيق اإلنتاج األنظف كفاءة للمنتجات الثانوية، وعموماً 
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  178- 177 ، صمرجع سابق مد نزار النوري،احوثامر البكري   
42

 http://www.agro‐transfert‐rt.org/index.php/fr/nos‐projets/mobilisation‐des‐agro‐ressources/‐optabiom‐  
43

  :متوفر على الرابط، 2008، 357مجلة النور، سوریا، عدد رقم  ،تیجیة جدیدة لحمایة البیئةاوھدان وھدان، اإلنتاج األنظف استر 
22:47-03/02/2013 /index.php?option=com_content&task=view&id=6207&Itemid=34nour.com/old-http://an 
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 العملية اإلنتاجية حبذف العمليات اليت تنتج مواد ضارة بالصحة أو البيئة تطوير. 

 وتشمل  .واد السامة مواد أخرى أقل ضرراً جماالت متعددة ألن تستبدل بامل استبدال املواد، إذ توجد يف الصناعة

 استبدال مذيبات ومركبات معينة ميكن أن تسبب السرطان واستخدام ،ألسباب صحية ،االستبدال عمليات

واستخدام مواد  مواد أخرى غري مسرطنة بدًال منها، وكذلك تشمل مواد طالء ودهانات حاوية على الرصاص

 .أخرى آمنة

 استبداهلا، وينتج عن هذا  هلا، إذ ميكن مقاومة تكوين امللوثات بتطوير األجهزة أوتطوير املعدات أو استبدا

  .أقل للملوثات البيئية تكنولوجيا جديدة ذات كفاءة عالية يف اإلنتاج وذات تصريف

 تشغيل أنظمة اإلنتاج بأفضل الوسائل من أجل ممارسات  إدارة داخلية جيدة، إذ تعمل اإلدارة اجليدة على

 .الفضالت، ومنع تسرب املواد، وجدولة اإلنتاج، والنظافة اجليدة عزل: ت داخلية معينة مثلوإجراءا

 تدوير، و�دف هذه العملية إىل خفض امللوثات، وذلك عن طريق إعادة توفري منتجات ذات نفايات قابلة لل

يف ( نفايات أخرى، أوالعملية الصناعية األصلية، أو يف صناعة أخرى كمادة خام، أو ملعاجلة  استخدامها يف

  .توفري طاقة منها )حالة الضرورة

لكن دون  )اخلدمة/هدف تقدمي املنتج(للرغبات  إشباعه هواستعمال املنتجات اخلضراء االصل يف ن إ: االستعمال -د  

مة م، لذلك فان املنتجات اخلضراء مصوحىت االستعمال املتكرر هلا على املستهلك او البيئة ةسلبيتركها لتأثريات 

كما تتميز   .مغاير بعد استهالك املنتوجالستعمال لالستعمال املتعدد خصوصا بالنسبة للعبوات او العلب او حىت ل

يؤدي اىل التقليل من استهالك املواد االولية  ما ،طول مدة ممكنةيتم استعماهلا أل املنتجات اخلضراء جبود�ا ومتاسكها و�ذا

باإلضافة اىل انه ال توجد نقائص يف احلاجات اليت تلبيها املنتجات  .ا لدى املستهلكما يرتك ارتياح خصوصا الناضبة منها

بل تسعى بعض املنتجات اخلضراء اىل تلبية  اي ا�ا تشبع نفس احلاجة اليت يشبعها املنتج التقليدي ،اخلضراء للمستهلك

الغري املوارد من  بدال اقات واملوارد املتجددةاو متيل اىل استهالك الط او باستهالك أقل للطاقة نفس احلاجة بكميات أقل

   .44عنه كمية كبرية من النفايات م، كما ان استعماهلا ال ينجمتجددة

 ةخملفات مكونادارة  طةاملنتجات التقليدية تتميز خب إن: )االسرتجاع(إعادة االستعمال أو التدويرو مجع النفايات  -ه  

خذ وهذا راجع إىل عدم ا ،التخلص من النفاياتأو املعاجلة  ،النقل ،اجلمع ،يف املوقع الردم ،التقليل من املصدر :من

خملفات تتميز يف حني  .واستهالكها االعتبارات البيئية بعني االعتبار  قبل، أثناء وبعد انتاج هذه املنتجات التقليدية

وحىت لغرض آخر،  ىاهلا مرة أخر بإمكانية اعادة استعماو  )biodégradable(بالتحلل احليوي سواء املنتجات اخلضراء 

وهذا راجع اىل التصميم  ،لتصبح بدورها مادة اولية تدخل يف مرحلة التموين اآلنفة الذكر) اسرتجاعها(ها ر او اعادة تدوي

  .املنتجات ههذجراء البيئة هلا عرض تاليت ميكن ان ت االضراروالذي احتوى أغلب للمنتجات اخلضراء املدروس 
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 MORIERAS Chantal, ECOLABEL EUROPEEN “Services d’hébergement touristique” & “Services de camping”, 
Afnor groupe, Avril 2011, disponible sur le lien : 
www.lozere.cci.fr/pratique/documents/file.php?id=472 ‐06/02/2013 – 22:16. 
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ومتنع تلوث املياه وتوفر  ،عملية مهمة كو�ا متنع انبعاث الغازات اليت تسبب ارتفاع درجة حرارة األرضإن إعادة التدوير 

تقلل من احلاجة إىل كما  ،وحتافظ على املصادر وعلى البيئة ،مواد خامًا جديدة ومصادر للطاقة من املواد املعاد تدويرها

إلعادة التدوير هي استحداث أو استكمال الدوائر املغلقة لالستفادة  إن الفكرة اجلوهرية .ديدةاجلارق احملطمر و المواقع 

    .45من املنتجات واملخلفات وذلك بإعادة استخدامها أو تصنيعها

 .ومخلفاتھا الخام المواد واستعمال تداول: 2 رقم شكل

 
  .16، ص دارة األعمال، كلیة االقتصاد، جامعة دمشقماجستیر إ، علي الخضر، التسویق األخضروراني بّدور : المصدر

  

  :46التدوير إعادة أنواعوميكن التمييز بني نوعني من 

  إعادة تدوير املنتج)product recycling:(   تعترب حال ضروريا وبديال لإلنتاج اجلديد وميكن تطبيقها على اإلنتاج

 : الكامل أو على املكونات واألجزاء كاآليت

o ملنتج مع احملافظة على شكله وبنيانه والقيمة العالية له بعد صيانته أو تطويره وإعادة إعادة تدوير ا

  . استخدامه لنفس الوظائف واملهام أو غريها

o ويعترب هذا النوع أقل  ،إعادة تدوير املنتج بعد تفكيكه وإدخال مكوناته وأجزائه لعملية اإلنتاج والتجميع

 .قيمة من النوع السابق

                                                           
  :متوفر على الرابط. 16ص سوریا، ، ماجستیر إدارة األعمال، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق، علي الخضر، التسویق األخضروراني بّدور   45

 20:09-30/11/2013-   http://www.tahasoft.com/books/008.docx  
 .نفس المرجع  46

  



 17................................................................. التسويق االخضر  مدخل إلى: األولالفصل 

 

  املواد إعادة تدوير)material recycling:(  أي االستفادة من املواد الداخلة يف صناعة أي منتج)يف ) إعادة التصنيع

  : بعد فصل املواد الداخلة يف صناعته عن بعضها البعض مع مراعاة شروط محاية البيئة كاآليت ،صناعات مماثلة أو خمتلفة

o ا كمواد تشغيلإعادة تدوير املواد من خالل إعادة تصنيعها واستخدامه .  

o إعادة تدوير املواد من خالل معاجلتها كيميائيا أو حرارياً لتصنيع مواد خام جديدة.  

  .وميكن متييز املنتجات القابلة للتدوير عن غريها عن طريق العالمة االيكولوجية اخلاصة بالتدوير

لتحليل فانه يتم االستعانة بعدة وسائل وبرامج  ،تهرغم صعوبة املتابعة الدقيقة ألثر املنتج على البيئة يف خمتلف مراحل حياو 

ما يساعد املؤسسة املتبنية ملفهوم التسويق االخضر بالتدخل  ،)ACV )Analyses de Cycle de Vieدورة حياة املنتج 

ملنتج وكذلك مدى تأثريه على ا�تمع عن طريق التحليل االجتماعي لدورة حياة ا .ملعاجلة أثر املنتج قبل فوات االوان

ASCV )Analyses Sociale de Cycle de Vie (والذي حيلل التأثريات الواردة للمنتج على ا�تمع مبختلف فئاته.   

 من بينها ،لعدة اعتباراتحيث تتميز املنتجات اخلضراء بقلة تأثريها السليب على البيئة : تأثريه على البيئة واملستهلك .3

، كذلك تركيبها من مواد  ظروف طبيعية دون ان ترتك آثار سلبية أثناء حتللهايفهلذه املنتجات ع يسر الالتحلل احليوي 

من جهة أخرى سامهت  .من جهةهذا  ،مع الرتبة) املنتجات املتحللة(فحىت بعد حتللها تندمج هذه املركبات  ،متجددة

 بالنسبةيز بـأ�ا غري سامة خصوصا وان هذه املنتجات تتم ،تأثريها السليب على املستهلك يلقلتعلى  االعتباراتهذه 

  .وكذلك خلوها من الفسفور واملواد الكيميائية والعضوية املتطايرة ،لمستهلكل

حيث ان املنتجات اخلضراء، على غرار باقي املنتجات التقليدية، فإ�ا حتمل عالمة : متيزها بالعالمة االيكولوجية .4

  .ولةايكولوجية متكن للمستهلك من التعرف عليها ومتييزها بسه

ان العالمة االيكولوجية تضمن نوعية املنتجات وتأثريها على البيئة كما تعد دليل تسويقي خصوصا وان املستهلكني 

ولقد تعدد هذه العالمات االيكولوجية باختالف املناطق واملنتجات، لكن ليس  . و املنتجات اخلضراءحنمييلون شيئا فشيئا 

رف اهليئات الرمسية والقانونية، فبعض املؤسسات اخلاصة قامت بإنشاء كل هذه العالمات مصرح �ا ومراقبة من ط

حيث تقوم املؤسسة يف حد ذا�ا بتطبيق والرقابة الداخلية الحرتام هذه العالمة، لكن  ،عالما�ا اخلاصة اليت حتمي البيئة

حيث تعد هذه العالمة الرمسية كقيمة  تقدم اال للمنتجات عدمية او قليلة التأثري السليب على البيئة، العالمات الرمسية ال

ان . هذه العالمات قد يكلف الكثري من الوقت واملالعلى احلصول فمضافة تسمح برفع االسعار وتزيد من االرباح، 

ة على منتجا�ا قد حيتم عليها اعالم املستهلكني حول املعايري املعمول �ا وكذلك االساليب ياظهار مؤسسة ما لعالمة بيئ

وبتزايد . دة هذه املنتوجاتو من طرفها للرقابة على اجلودة، وهذا إلدخال االطمئنان يف نفسية املستهلكني حول ج املتخذة

   .47عدد هذه العالمات أصبح من الصعب على املستهلك التمييز بني خمتلف هذه العالمات
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 MIRALLES Jenny, Le marketing écologique: Effet vert ou Pervers ?, MBA Gestion des Entreprises, 2008, P50. 
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  : 48ة بعد طلبها وفق املراحل التاليةتتحصل عليها املؤسسو  ،غري الزاميةا�ا أي  ،تطوعيأمر كما تعترب هذه العالمات 

  .حيث حتدد املؤسسة العالمة املطلوبة واهليئة املسؤولة عن تقدميها وتسديد التكاليف اخلاصة �ا: ارسال الوثائق -

حيث تقوم املؤسسة باستكمال امللف والوثائق املطلوبة احملدد يف دفرت الشروط واليت تثبت اعتماد : استكمال امللف -

  .املؤسسة للمعايري اخلاصة بكل عالمةوتطبيق 

ويتم  ،حيث ترسل اهليئة املسؤولة عن تقدمي العالمة جلنة تدقيق خالل شهرين لتقييم وتدقيق وضعية املؤسسة: التدقيق -

  .معاينة املؤسسة كل سنتني

عني على املؤسسة تقدمي ت املسجلة أثناء املعاينة، ويتالالختالفات واالختاللحيث يتم تقدمي بطاقة : تقرير التدقيق -

  .اجابات وتربيرات هلذه االختالفات

ة بمتنح العالمة اىل املؤسسة ويتم نشر اعالن املنح، كما تقوم اهليئة املسؤولة عن تقدمي العالمة مبراق: منح العالمة -

  . املؤسسة ملدة سنتني

  :50جند 49ه العالماتمن أشهر هذو  ،ميكن منح نفس العالمة لعدد كبري من املنتجات وحىت اخلدمات

دم من طرف مجعية الفرنسية لتقييس قالفرنسية وهي عالمة ت « NF Environnement »عالمة  -

l’Association Française de Normalisation AFNOR)(،  وتعترب كضمان  1991مت انشاء هذه العالمة سنة

   .السليب على البيئة هجلودة املنتج االيكولوجية وقلة تأثري 

واليت تنمح للمنتجات اليت هلا تأثري سليب ضعيف على البيئة،  1992مة االيكولوجية االوربية اليت مت انشائها سنة العال -

 AFNORالعالمة هي وكالة هذه ويتم اعتماد هذه العالمة على مستوى دول االحتاد االوريب، واهليئة املسؤولة عن تقدمي 

   .مة اجبارية بالنسبة للمنتجات الغذائية املعلبة املصنعة يف اروباأصبحت هذه العال 2009ومنذ سنة . ملدة حمددة

كما ان هناك عدة عالمات اعادة التدوير، سواء بالنسبة منتجات يعاد تدويرها او منتجات حتتوي مواد يعاد تدويرها   -

  .1970مع حتديد نسبة هذه املواد، وظهر استعمال عالمة اعادة التدوير سنة 

وهي عالمة ايكولوجية ختص  FSC (Forest Stewardship Council)شراف على الغابات عالمة جملس اإل -

يشكل �ديدا على الغابات والثروة  اخلشب الالتسيري املستدام للغابات، والذي يضمن ان تصنيع املنتج من مواد حتتوي 

  ).1992نتيجة قمة ريو ( 1993اخلشبية، حيث مت انشاء هذه العالمة سنة 

  

                                                           
48

 MORIERAS Chantal, Op cit, p23. 
49

  .01حق رقم أنظر المل  
50

 MORIERAS Chantal, Op cit, p23. 
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 العالمات االیكولوجیة أبرز: 3 رقم شكل

 

  العالمة االیكولوجیة االوروبیة

 

  العالمة االیكولوجیة الفرنسیة
 

  التدویر إعادةعالمة 

 

 على اإلشراف عالمة مجلس
  الغابات

La Source : MIRALLES Jenny, le marketing écologique: Effet vert ou Pervers ?, MBA Gestion des 

Entreprises, 2008, P50. 

لكن ال جيب اخللط بني العالمات االيكولوجية والعالمات الشبيه �ا واليت يتم وضعها من طرف املؤسسات قصد 

تضليل ذهن املستهلك بان املنتج ايكولوجي، وهذا راجع ايضا اىل نقص دراية املستهلك �ذه العالمات خصوصا لكثر�ا 

  :51ومن بني هذه العالمات نذكر. الذي حتمله والشكل املتقارب

حتمل اي اعتبارات اجتاه البيئة، حيث تشري  ال فإ�اواليت رغم شكلها اهلندسي  »Point Vert«عالمة النقطة اخلضراء  -

قصد مساعدة البلديات على  ،هذه العالمة ان املؤسسة تقدم اعانات مالية اىل املؤسسات اليت تقوم على فرز النفايات

اىل ان املنتج او املواد الداخلة يف تركيبه ميكن اعادة من احلوال ي حال أفهي ال تشري ب. كن لفرز النفاياتاقامة اما 

  .   تدويرها، او انه ميكن مجعها يف حاويات خاصة، وحىت نوع الصناعة ال تقدم اي مبادرة أخرى من شأ�ا محاية البيئة

 Préserve la couche«صناعات مثل عالمة محاية طبقة االوزون لزامية لبعض الإكما ان بعض العالمات   -

d’Ozone« يف املنتجات اليت حتوي الغازات املضغوطة  ا جندهيتوال)Aérosols(  حيث تشري هذه العالمة عن خلو

  .1980فهذه املادة ممنوعة منذ سنة  األوزون،واليت تؤثر على مساكة طبقة  CFCمادة املنتج من 

 بعض العالمات الشبیھ بالعالمات االیكولوجیة: 4 رقم شكل

 

  عالمة النقطة الخضراء

  

 

  عالمة حمایة طبقة االوزون

La Source : MIRALLES Jenny, op cit, p52. 

اال ان  ،ة للبيئةرغم امليزة النسبية اليت توفرها العالمات االيكولوجية للمنتجات ليسهل التعرف على طبيعتها الغري الضار ف

ما أدى اىل استغالل بعض املؤسسات هلذه  ،تزايد عددها الكبري يف الفرتة االخرية وكذا تشا�ا خيلط االمر على املستهلك

  .النقطة لرتويج منتجاها التقليدية بصورة تعكس با�ا منتجات خضراء

                                                           
51

 MIRALLES Jenny, op cit, P52. 
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على واالجتماعية املؤسسة االعتبارات البيئة  ألخذذا وه ،غالبا ما تتميز املنتجات اخلضراء بارتفاع أسعارها: ارتفاع السعر .5

فر اخلصائص السابقة واضافة مواد لضمان تو رفع ميزانيتها اخلاصة بالبحث والتطوير او ختصيص ما حيتم عليها  52عاتقها

هذا ما ) 9000،14000ISO(اىل تكاليف احلصول على العالمة االيكولوجية او شهادة االيزو  باإلضافة ،الذكر

لتغطية  على عاتق املؤسسة تدفعها اىل رفع سعر املنتجات اخلضراء مقارنة باملنتجات التقليديةكل تكاليف إضافية يش

 .وسيتم تناول هذه النقطة يف الفرع املوايل .هذه التكاليف

 نتجةاخلدمات امل/ فكاراال/ع أنواع املنتجاتييشري مصلح املنتج االخضر يف هذه الدراسة اىل مج :أنواع المنتجات الخضراء: ثالثا

ن ميكن ان يصادف وجود كل. اىل البيئة او املستهلك، حبيث يسهل تدويرها وحتللها يسيءواملسوقة بطريقة مستدامة او هلدف ال 

  :هلذا نذكر بعض االختالفات اليت ميكن ترد يف بعض البحوث ،جعاتفريق بني انواع هذه املنتجات اخلضراء يف بعض املر 

يف حني مييزه البعض يف املنظور . هو املنتج الذي مصدره نبايت او مستخلص من الكيمياء اخلضراء: املنتج االخضر .1

 .التسويقي على انه اي منتج حسن ليحرتم البيئة ويقلل من تأثريه السليب عليها

االيكولوجية املواد الداخلة يف تركيبه مصدرها الزراعة  وزن منعلى األقل  %95هو املنتج الذي تكون : منتج البيو .2

)OGM( يف  .، أي هذا الشرط خاص باملنتجات الغذائية والزراعية فقط53ة او مبيدات حشريةيبدون امسدة كيميائ

 .  54توجد قاعدة موحدة لباقي املنتجات ويكفي تصريح بعض اهليئات املستقلة يف هذا ا�ال حني ال

ء من ناحية الرتكيب، نوعية الغالف، او اقتصاده للطاقة هو املنتج الذي حيرتم بعض املعايري سوا :ولوجيكاملنتج االي .3

أي ال ينطبق اال على املنتجات اليت حترتم البيئة يف خمتلف مراحل . للتقليل قدر االمكان من تأثريه السليب على البيئة

 .حيا�ا، ويتوجب حصوله على عالمة ايكولوجية

واهلواء الذي ) H2O(واملاء البالستيك الن مصدره هو النفط  ، وحىتالطبيعةهو املنتج املستخلص من  :املنتج الطبيعي .4

ون كال يوجد تعريف تنظيمي للمنتجات الطبيعية حيث ميكن ان ي إذا .(O2)واالكسجني (N2)على االزوت حيتوي

بعاد فقد مت است ،وهلذا الغرض وحىت يتم ضمه يف جمموعة املنتجات اخلضراء .ةاملنتج الطبيعي له تأثري سليب على البيئ

واليت ميكن ان حتتوي مواد سامة واالبقاء ) Ingrédients d’origine pétrochimique( كيميائيةبيرتو املنتجات ال

 .على باقي املواد الطبيعة، الن الطبيعة هلا تأثري متزن على نفسها

  55.هي املنتجات سريعة التحلل طبيعيا وذات نسبة مسوم او ملوثات ضعيفة جدا: منتج حيرتم البيئة  .5
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 L’environnement et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales : 
Instruments et méthodes pour les entreprises, OCDE, P26, disponible sur le lien : 
http://www.oecd.org/fr/env/34992981.pdf ‐ 16/04/2013 ‐ 22:00 
53

 Quelle différence entre un produit dit "bio, "écologique", "naturel", "vert" et respectueux de 
l'environnement ?, disponible sur le lien : 
http://www.arbrevert.fr/index.php/questions‐reponses‐l‐arbre‐vert‐definitions.html 19/02/2013‐20:02 
54

 Bien faire la différence entre un produit écolo, bio, ou naturel. disponible sur le lien : 
http://www.communiques‐presse‐online.com/maison‐jardin‐c13/‐a28724.html  ‐19/02/2013‐20:32 
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  السعر: الثاينالفرع 

إن املنَتجات اخلضراء حتمل اضافة سعرية يف االمد القصري، بسبب التكاليف اإلضافية اخلاصة جبعل املنَتج صاحلًا من 

الناحية البيئية، ألن املنَتجات اخلضراء عادة ما تتطلب جهودًا وتكاليف كبرية يف جمال البحث والتطوير، والتعديل يف األساليب 

كما ان بعض املنتجات   .جية مبا ينسجم مع هدف االستخدام الكفوء للطاقة وتقليل التلف والضياع يف استعمال املواد األوليةاإلنتا

حتتاج اىل مساحة اوسع للسماح بتطبيق بعض التكنولوجيات النظيفة، كما ان البعض املنتجات حتتاج اىل يد عاملة كفؤة لضمان 

  . عيةجود�ا خصوصا يف ا�االت الزرا

أن تقوم بدراسة معمقة ألجزاء السوق اليت تتعامل معها  املؤسسةوجتدر اإلشارة إىل أن الزيادة يف السعر تتطلب من 

هل أن الزبائن قادرون وراغبون دائماً يف حتمل "للتعرف على مدى تقبلها للزيادة السعرية، ولكن السؤال املهم الذي قد يعرض هو 

حيث ا�م وجدوا يف أحد البحوث اليت اجروها  ،لإللكرتونيات Philips ى هذا السؤال قدمته شركةاجلواب عل "زيادة يف السعر؟

أن الزبائن مستعدين لتحمل الزيادة يف السعر يف حالة ترافق التعديالت البيئية اليت جترى على املنَتج مع املنافع التقليدية له، أو 

  56.ه املتعارف عليها مع إضافة كونه سليماً من الناحية البيئيةبعبارة أخرى أن يكون املنَتج بنفس جودته وخصائص

إن موضوع الزيادة السعرية قد سبب مشكالت كبرية لبعض الشركات يف بدايات تطبيق مدخل التسويق األخضر، ألن 

مقارنًة مبا حتمله عددًا من املنَتجات اليت قدمت يف املراحل األوىل من تطبيق مدخل التسويق األخضر كانت ذات أسعار مرتفعة 

من خصائص مل تكن ترمي إىل مستوى األسعار احملددة، لذلك اخنفض الطلب يف مرحلة ما على تلك املنَتجات، وهذا ما دفع 

املسوقني حنو البحث عن الطريقة األفضل لتحقيق املوازنة بني ارتفاع أسعار املنَتجات اخلضراء وتضمني خصائص األداء اليت يطلبها 

مع االشارة هنا اىل ان املستهلك احمللي قد ال يرغب بشكل كبري يف دفع زيادة سعرية نظرًا للظروف االقتصادية ، املستهلكون

  .الراهنة

ومع ذلك فان عددًا من الشركات مازالت تسعر املنَتجات اخلضراء على أساس قيمتها اليت تدركها جمموعات أو فئات 

دميها للمنَتجات بأسعار مرتفعة نسبيًا ال يضر مبوقعها التنافسي أل�ا ال تنافس على وترى هذه الشركات أن تق. معينة من الزبائن

  57.أساس متيز منَتجا�ا وإمنا علىأساس السعر 

فعلى سبيل املثال تعترب مياه احلنفية أقل  ،لكن بعض املنتجات اخلضراء قد يكون سعرها أقل من سعر املنتجات التقليدية

باإلضافة اىل ان هناك  ).اليت تدخل يف سعرها تكاليف النقل والعبوات(مقارنة مبياه القارورات  %300اىل  %100تكلفة من 

                                                                                                                                                                                     
55

 Quelle différence entre un produit dit "bio, "écologique", "naturel", "vert" et respectueux de 
l'environnement ?, Op cit. 

56
  .20مرجع سابق، ص أحمد نزار جمیل النوري،   

57
  .27نفس المرجع، ص   



 22................................................................. التسويق االخضر  مدخل إلى: األولالفصل 

 

فر على املستهلك رمبا مبالغ و السعر لكنها ذات استهالك اقتصادي للواحقها وللطاقة ما سي ةمنتجات خضراء قد تكون مرتفع

 .58تفوق تلك اليت يوفرها من خالل شراء منتج تقليدي

من سعر  %60اىل  20ة ميثالن مابني خصوصا وان الغالف والعبو  ،ن سعر املنتوجمغلفات االقتصادية تقلل كما ان امل

 .59يف السعر سيصحبه اخنفاضاي ان التقليل من هذه االغلفة  ،املنتج

فإذا كانت  ،أسعار املنتجات البديلة وكذا السوق اليت تنشط فيه على املنظمة االخذ بعني االعتبار ،في مرحلة التسعريف

أو ) سوق واسع(واذا كانت تتبع اسرتاتيجية التمييز  ،فعليها خفض االسعار) سوق واسع(تتبع اسرتاتيجية الريادة يف التكلفة 

فغالبا ما  .األخضرالتسعري  إلمكانيةفعليها رفع االسعار لكن مع ضمان ميزة تنافسية وهذا ما يتيح ا�ال )  سوق ضيق(الرتكيز

أي ان املنتجات اخلضراء موجه (اليت تتبىن التسويق االخضر يف بداية مشوارها جمموعة املستهلكني اخلضر  تستهدف املؤسسات

والذين ميثلون شرحية ضيقة مقارنة مع باقي املستهلكني ما يتيح للمؤسسة حتديد أسعار تتناسب ونوعية املنتجات ) خصيصا هلم

  .اخلضراء

  عالتوزي: الثالثالفرع 

حيث يتم نقل املنتجات بدفاعات قليلة وذات   ،CO2 ز على نقل املنتجات بطريقة تقلل من انبعاثات غازوهنا يتم الرتكي

عن طريق  ودراسة متقنة لتلبية الطلبات كفأةوسائل نقل   اين يتم اللجوء اىلكمية معتربة واليت يرتتب عنها فوائد اقتصادية وبيئية، 

   .تطبيق لوجستية توزيع جيدة

-Two(او التوزيع باجتاهني  )La distribution inversée(يع االخضر على مبدأ التوزيع العكسي تكز التوز ر كما ي

Way ( ويعتربZikmund et Stanton   60التوزيعالنوع من اول من طرح اشكال هذا  1971سنة ) والذي ال يعين بالضرورة

التوزيع  )Council of Logistics Management( وجستيةلأعمال ال ادرأهويعرف جملس  .)يعز رجوع النفايات اىل مراكز التو 

املواد التحكم يف تدفق والتنفيذ و  للتخطيط فعالة عمليةانطالقا من نقطة االستهالك اىل نقطة املصدر، هو " :العكسي على انه

 من خالل سرتداديةاملواد ذات القيمة اال إعادة اسرتجاع وذلك �دف هذه التدفقات واملعلومات عن، اخلام، واملنتجات النهائية

ل احملتويات واملركبات احيث يشمل التوزيع العكسي اعادة حتويل وتوفري واستعم .61"مرة أخرى سلسلة التوريد يفادخاهلم  إعادة

  .وحىت االغلفة
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 MIRALLES Jenny, op cit, P46. 
59

 Produits avec moins d’emballages, disponible sur le lien : 
http://www.organom.fr/Produits‐avec‐moins‐d‐emballages.html ‐21/04/2013‐22:21. 
60

 La reverse Logistics au sein de la distribution inversée, disponible sur le lien : 
http://projets.binzdinotti.com/inotti%20membres/redactionnels/tri.htm 13/02/2013‐19:25 
61

 FLORIE Grégoire, Reverse logistics et déchets d'équipements électriques et électroniques, ESC Bretagne 
Brest, 2005. disponible sur le lien: http://www.memoireonline.com/04/10/3319/m_Reverse‐logistics‐et‐
dechets‐dequipements‐electriques‐et‐electroniques‐3.html ‐13/02/2013‐22:05 
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ج براماملخزون املومسي، وكذلك الزيادة يف  وا، وعيو�ا ضعف املبيعاتالبضائع نتيجة ل عودة التوزيع العكسي كما يتناول

 :املواد بعضوميثل اجلدول التايل نسب اعادة اسرتجاع . الضارةو  واملواد اخلطرة املعدات القدمية إعادة تدوير

 المواد بعضنسب اعادة استرجاع : 1 جدول رقم 

 تعيين المواد %

 اجلرائد وا�الت 20-30

 الكتب 10-20

 البيع عن طريق الربيد 18-35

 القطع االلكرتونية 10-12

 احلواسب 10-20

 قطع غيار السيارات 4-6

 )البطاريات(االلكرتونيات االستهالكية  4-5

 املواد الكيميائية املنزلية 2-3

La Source: FLORIE Grégoire, Reverse logistics et déchets d'équipements électriques et électroniques, ESC 
Bretagne Brest, 2005. 

مذاخر املراكز الطبية و (ئة واملوزعني بإمكان بائعي التجز  حيث ،62كخدمة ما بعد البيع التوزيع العكسيالبعض  كما يعترب

فمثًال هناك طريقة إلعادة تدوير املواد باإلمكان تطبيقها من  .استخدام فلسفة التسويق األخضر خلدمة مصاحلهم) الصيدليات

 باألخص املواد ذات القيمة االسرتداديةو أن بإمكان املستهلكني أن يقوموا بإعادة املواد املستخدمة ممّا يعين  األخضر،خالل التوزيع 

)valorisable( كما أن   .ومثل هذا النظام متبع يف النرويج وله أثر كبري يف السياسة اإلنتاجية .إىل موقع الشراء بدًال من رميها

ويف التوزيع فإن اإلصدارات البيئية ينبغي أن يتم  .قياسات اجلودة البيئية اإلمجالية اللوجستيات البيئية ينبغي أن يتم تنفيذها ضمن

تنفيذها من منظور نظام إدارة البيئة الشاملة أو إدارة اجلودة الشاملة للبيئة، وهذا يعين أن أساليب النقل يفرتض أن تكون ذات 

  63).اخلاصة بوسائط النقل(صلة مبتطلبات التعبئة والتغليف وذات صلة مبستويات التلوث 
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  FLORIE Grégoire, Op cit. 
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  .المھتدي، مرجع سابق منذر  
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 .العكسي والتوزیع التوزیع سلسلتي: 5 رقم شكل

 

La Source: Forward & Reverse Distribution, disponible sur le lien: 
http://casbygogreen.wordpress.com/2010/02/23/forward-and-reverse-distribution -13/02/2013-19:40 

موقع املؤسسة يف السوق يف االجل الطويل من خالل النقاط على  ثريهتأيف العكسي كأداة اسرتاتيجية  أمهية التوزيعتظهر 

 :64التالية

املنتجات اليت مل تالقي استحسان املستهلكني، سواء كانت معيبة او ال، ان قبول املؤسسة باسرتجاع : الضغط التنافسي .1

را بالبيئة ة وأقل ضر ييزيد الضغط التنافسي عليها ما يدفعها اىل زيادة البحث من أجل تقدمي منتجات ذات كفاءة عال

 .يف منتجا�ا ووالئهم هلا هذا ما يزيد من ثقة املستهلكني ،خصوصا بالنسبة للمؤسسات اليت تتبىن مبدأ التسويق االخضر

للمواد واملنتجات املصنعة من قبل زبائنها واليت ميكن اعادة تركيبها او تصنيعها مرة  اسرتجاع املؤسسةان : متوين نظيف  .2

 وختزين املنتجاتلزبائن شراء لأخرى يضمن احلفاض على قيمة املواد الداخلة يف تركيب هذه املنتجات، كذلك يضمن 

ع يب(، ما يسمح للمؤسسة بإصابة عصفورين حبجر واحد ونهيب املنتج الذي يستهلككاد الداخلة يف تر من املو  ملتأكده

تكلف املستهلك مبالغ ) تاكالسيار (نتجات حيث ان بعض امل )بيعه مرة أخرى إلعادةاملنتج اجلديد وتدوير املنتج القدمي 

 .رابح-تكون قد حققت مبدأ رابح جاعهاالسرت ذا وفرت هلا املؤسسة طريق إ، فيف بعض الدول للتخلص منها

ان اسرتجاع املؤسسة ملخلفات منتجا�ا يضمن هلا جتنب آثارها السلبية على احمليط ما يوفر : تطبيق القوانني والتنظيمات  .3

تفادة الرامية للحفاظ على البيئة او حىت االس ةالتنظيميعليها تكاليف الضرائب والرسوم اليت قد تفرضها القوانني واللوائح 

 .الدولة لتشجيع مثل هذه املبادرات تقدمهانات اليت ازات واالعامن االمتي

يف زيادة االرباح من جهة وحتسن  متكاليف ما يساهالان العناصر السابقة الذكر تسمح للمؤسسة بتوفري : زيادة املردودية  .4

  .صور�ا من خالل تبين توجه مسؤول من جهة أخرى
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 FLORIE Grégoire, op cit. 
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فيقوم جمموعة من األفراد جبمع  ،وهو ما يعرف بأسلوب الوسطاء أو الدوارةآخر ب باإلضافة إىل ذلك يوجد أسلو 

  .املخلفات وبيعها إىل وكالء معينني

ميكنها من نقل قيمها ) بدون وساطة(مباشرة  ككذلك فان توزيع املنتجات اخلضراء من طرف املؤسسة اىل املستهل

ويزداد االهتمام  .اخلضراء اليت تطرحها ما جيعلها خطة اسرتاتيجية يف حد ذا�اوأفكارها وكذا توعية املستهلك بإجيابيات املنتجات 

من توزيع سلعتهم مباشرة اىل ) خصوصا املزارعني البسطاء(اين يقوم املنتج االصلي للمنتوج  ،�ذه العملية يف التجارة العادلة

  .ثقة املستهلكني فيهم ما يزيداملستهلكني 

 .سنة يف الظروف العادية 400طبيعي حيث قد تفوق مدة حتللها ال ،اللمن أصعب املواد حتوتعد الفضالت البالستيكية 

 3R(أو ما يسمى ) 3R(أما التعامل مع النفايات البالستيكية يف مواجهة خماطر تلوث البيئة فقد مت اعتماد �ج االرات الثالثة 

Approach(.  الفضالت �دف االستفادة منها واحلد من تلويثها للبيئةالتعامل مع انواع هو هدف هذا النهج العلمي التقين، 

  : 65ويتلخص هذا النهج باعتماد الوسائل التالية

 ،وهذا يتحقق من خالل اقالل وزن العبوات واقالل مساكتها أو حجمها )Reduction(التقليل من مصدر النفايات  .1

 % 6حيث ادت هذه العملية اىل اقالل  ،بوات الصلبةبدًال من الع) Flexible Pouters(وهنا مت توليد العبوات املرنة 

كما أن تقليل السماكة جلدران العبوات تتطلب انتاج لدائن جيدة وذات قابلية كبرية للسحب . من وزن العبوات

)Melt Durability ( هذا االمر ادى اىل التحكم يف الرتكيب اجلزئي للمواد املستعملة أو خبلط املواد املختلفة

 .لى خصائص حمددة مسبقاً ومالئمة لطبيعة عمل العبوةللحصول ع

وهذا االسلوب يواجه مشاكل التغلب . وهذا النوع هو أقل احللول املتداولة كلفة) Reuse( اعادة استعمال العبوات .2

وهذه املواد عادة ال  ،على عمليات تنظيف العبوات وختليصها مما يعلق �ا من روائح ومواد وزيوت وعطور وما شابه

 . تعبئة املواد الغذائية إلعادةتستعمل 

عرب ) اعادة تدويرها فيزيائياً (وهي موجهة أساسًا لتدوير النفايات البالستيكية ): Recycling( اعادة تدوير النفايات .3

 :خطوات حمددة تشمل التايل

        .جتميع النفايات  -

  .فرز النفايات -

    .ف النفايات وغسلهايتنظ  -

    .تقطيع النفايات -

    .جتفيف النفايات -

  .تكثيف النفايات املقطعة -

    .صهر النفايات  -

  . تشكيل النفايات اىل حبيبات جاهزة لالستخدام كمادة أولية  -

                                                           
65

یئیة في الصناعات ، الحفاظ على البیئة ومنظومة التعبئة والتغلیف العربیة للمنتجات الغذائیة واقعاً ومرتجى، ندوة االعتبارات البفالح سعید جبر  
  .57، ص05/04/2006-03 مصر، األوضاع الحالیة واتجاھات المستقبل، مقر جامعة الدول العربیة، القاھرة، - الغذائیة العربي 
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  : 66عنصرين أخرين مهاالباحثني أضاف بعض  كما

إلصالح لبعض املنتج من خالل عمليات الصيانة وا من املمكن أن متتد حياة): Repair(اصالح وصيانة املنتج  .4

 .األجزاء املكونة له

بتصنيع منتج جديد من املنتج القدمي وذلك عن طريق إضافة  القيام وهي): Re-manufacturing(إعادة التصنيع  .5

أجزاء جديدة بدًال من املتقادمة، أو عن طريق استخدام بعض املواد اخلام األصلية خللق هذا املنتج اجلديد مع استخدام 

  .املنتج القدمي

  الرتويج: الرابعلفرع ا

ميكن تعريف الرتويج على انه سلسلة املعلومات املتواصلة بني البائع واملشرتى �دف التأثري يف االجتاهات والسلوك، 

. ونالحظ من هذا التعريف انه ينسجم مع التسويق االخضر الذي يهدف اىل التأثري على قرارات املستهلك لصاحل البيئة وا�تمع

يف  مواشاركه ني احلالني واملرتقبنيتساعد املنظمة على نقل أفكارها ووجهة نظرها اىل املستهلك كأداة األخضريج يعترب الرتو و 

املبادرات اليت تقوم �ا على الصعيد البيئي واالجتماعي، حيث يعترب بوابة تواصل بينهما ما يساهم يف مواكبة اي تغري يطرأ على 

 األخضرويهدف الرتويج  .ة وحتسني صور�ا امام زبائنها بصفة خاصة وا�تمع بصفة عامةالسوق وحماولة ترويضه لصاحل املؤسس

  :67اىل

  .، خصوصا مبا تقدمه املؤسسة من املنتجات اخلضراء اجلديدةخلق الوعي لدى املستهلك -

 ل اىل الطلب االنتقائيحتفيز الطلب االويل بالتعرف عن املنتج االخضر ومزاياه البيئية واالجتماعية، وبعد ذلك االنتقا -

  .حيث يتم الرتكيز لتأشري نقاط القوة واملنافع املميزة للعالمة التجارية

التشجيع على جتربة املنتجات اخلضراء سواء عن طريق تقدمي عينات جمانية او السماح للزبائن بتجربة املنتج ما يسمح  -

  .هلم بتحديد جودة ومنافع املنتجات اخلضراء

ما تكون كلفته أقل من   الزبائن، فعادةبائن املخلصني بالنسبة للمؤسسات اليت متتلك قاعدة واسعة من االحتفاظ بالز  -

  .كلفة كسب زبائن جدد

حيث ال يسعى الرتويج اىل زيادة احلصة السوقية فقط بل مواجهة املنافسة املزدوجة  ،مواجهة اجلهود الرتوجيية املنافسة -

  .تقدم منتجات خضراء او املؤسسات اليت تقدم منتجات تقليديةاليت تفرضها سواء املؤسسات اليت 

  .ة منافسةدفيه خصوصا يف بعض املواسم او بسبب ظهور منتجات جدي التذبذباستقرار معدل منو املبيعات وتقليل  -

ثالث  أبرزالرتويج االخضر يساهم يف حتسني صورة املؤسسة يف احمليط الذي تنشط فيه وميكن ذكر وعلى العموم فان 

  :68اخلاصة بامللصقات واالعالن البيئي ISO14020لاليزو معايري 

 ذاتياً  املعلنة البيئية املطالبات – البيئية واإلعالنات العالمات ، 14021أيزو. 
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  234، ص مرجع سابقمحمد بكري عبد العلیم،   
67

  .213، صمرجع سابق احمد نزار النوري،وثامر البكري   
68

 :الرسمیة، متوفرة على الرابط ، الترجمةISO 26000:2010الدولیة،  القیاسیة المواصفة  
http://www.aidmo.org/smcacc/proj/index2.php?option=com_sobi2&sobi2Task=dd_download&fid=1027&for
mat=html&Itemid=0 ‐18/02/2013‐20:47 
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 واإلجراءات املبادئ – البيئية العالمات 1 النوع – البيئية واإلعالنات العالمات ، 14024أيزو. 

 واإلجراءات املبادئ -البيئية اإلعالنات 3 النوع – البيئية ناتواإلعال العالمات ، 14025أيزو.  

املزيج، حملاولة  مكونات باقيسيتم التطرق اىل املزيج الرتوجيي  بعد التطرق سابقا اىل العالمات البيئة واليت تشكل جزًء منو 

 :املتمثلة يففهم أوضح هلذا العنصر، و 

الغالف االويل وهو الذي حيوي املنتج، والغالف : يز بني ثالث أنواع من االغلفة ميكن التمي :التعبئة والتغليف االخضر -اوال 

ال يصل (، والغالف الثالث الذي يستعمل أثناء نقل املنتجات 69الثانوي وهو الذي جيمع بني عدد معني من وحدات املنتجات

 ،تلف املواد الداخلة يف تركيب االغلفة والعبوات، وباختالف هذه املستويات خت)اىل املستهلك وامنا يستعمله املوزعون او الباعة

حيث كلما زاد تواصل الغالف مع املنتج كلما توجب االهتمام به لكي ال يرتك آثار من شأ�ا االضرار به، اال ان فضالت التعبئة 

التعبئة والتغليف اجليدة واملالئمة  وهنا ال بد من التنبه الدائم للمقارنة بني احلفاظ على البيئة وضمان مواد ،والتغليف ظاهرة للعيان

  . وأساليب منظومة

االول متثل يف اجياد مواد تعبئة خفيفة الوزن قليلة  ،ويف هذا اخلضم الكبري واجه العامل االمر بنهجني رئيسيني متوازيني

انتاج عبوات زجاجية رقيقة فعلى سبيل املثال مت . احلجم ومتاحة بالظروف التقنية االقتصادية مث تطوير تقنيات االنتاج نفسها

بنفس . ومتعددة الطبقات ومتعددة السماكة وللعبوة الواحدة، وطورت صناعة التعبئة املعدنية سواء كانت للمعادن الصلبة او اللينة

سماكة نتها حيث مت اجياد ضوابط للاالوقت طورت تقنيات انتاج العبوات البالستيكية لتقليل وزن العبوات مع االحتفاظ بقو�ا ومت

)Thickness Control( . اعادة تصميم اجلزء العلوي من الربميل لتقليل من الفضالت أمكنويف صناعة الرباميل البالستيكية، 

وهذه التقنية ساعدت على سهولة تنظيف الرباميل وبكلفة أقل عند اعادة االستخدام ولتقليل املشاكل البيئية عند التخلص من 

ويف صناعة العبوات ذات  ،وبنفس التقنية %15خفض وزن الربميل الواحد حبوايل  أمكنو�ذه الطريقة  الرباميل يف �اية حيا�ا،

  . ضبط مسك كل طبقة من أجزاء العبوة أمكنالطبقات املتعددة 

 %70حيث تستخدم كمية من البالستيك تقل ) BAG-IN-BOX(كما ابتدع أسلوب التعبئة والتغليف بالصندوق 

طورت تقنيات و . تيكية التقليدية ذات االحجام املماثلة وغالفها الصندوقي مصنع من الكرتون املعاد تصنيعهمن العبوات البالس

سنة  400حتتاج اىل فرتة تفوق ) مادة البويل اثيلني(ان املواد البالستيكية  مثالً  التغليف احليوي للمواد البالستيكية، فلقد وجد

هلذا قامت  ،اليت يتواجد يف تركيبها جزئيات تلتهمها بعض الكائنات احلية) ليمرات الطبيعيةالبو ك(تفكك مقارنة باملواد الطبيعية لت

  .)biodégradable( 70مواد تزيد من التحلل احليوي بإجيادالدراسات التطويرية 

                                                           
69 Impact environnemental des emballages -Etat des lieux, CRIOC, IBGE , la Ministre de l’Environnement et de 

l'Energie de la Région de Bruxelles-Capitale, 2009, p04. 
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التعبئة واعادة النهج الثاين الرئيسي عامليًا يف التعامل مع مواد التعبئة والتغليف حفاظًا على البيئة هو �ج مجع فضالت 

واالمر ينسحب على  ،استخدامها واالستفادة منها فهناك خطط ممارسة جلمع بواقي العبوات الورقية والكرتونية واعادة تدويرها

 . وكذلك الزجاجية بأنواعهاالعبوات املعدنية 

 من عدد توجه حيث إلعالن،ا جمال يف كبرية مشاكل االخضر التسويق ملدخل املتبنية الشركات واجهت قد :االعالن - ثانيا

 تلك ان مع جدا، كبرية اعالنية محالت خالل من املنتجات بعرض الشركات هذه وبدأت األخضر التسويق حنو الشركات

 هذا دفع وقد .الشركات تلك من كبري عدد فشل إىل ادى ما وهذا تدعمها حقيقية بيئية اسرتاتيجية ألية تفتقر كانت املنتجات

 اإلعالن عرب للمنتجات البيئية اخلصائص تقدمي يف املبالغة ان إىل وتوصلوا مكثف بشكل املوضوع هذا دراسة إىل املختصني الفشل

 املطلوب فأن لذلك .املصداقية وفقدان املنتجات تلك فشل إىل يؤدي احلقيقي بالشكل ةمتوافر  اخلصائص تلك تكون ان غري من

 الفعلية اخلصائص على اساسي وبشكل مرتكزة تكون ان او ،للزبون حيحةص معلومات يقدم ان هو ا�ال هذا يف اإلعالن من

   :71وهي األخضر اإلعالن تطبيقيف  التوجهات من مناذج ثالث هناك بانه القول ميكن وعليه  .للمنتج

 .اديوامل البشري بتكوينها اإلعالن يستهدفها اليت والبيئة اخلدمة أو املنتج بني العالقة عن التعبري هو اإلعالن - 

 بعيدا وصحية، نظيفة اجواء ظل حتت العيش يف االنسان رغبة عن تعرب اليت اخلضراء احلياتية االمناط مع اإلعالن توافق -

 التحفيزي اإلطار على يغلب والتوجيهي التثقيفي النمط ان أي ،الشراء ىعل التشجيع حنو لإلعالن التقليدي التوجه عن

 .اإلعالن وراء من للشراء

 ،معني طرف على راكح ليست البيئة محاية مسؤولية بان التذكري حنو تنصب جوهرية فكرة عن األخضر إلعالنا يعرب -

 .اجلميع مسؤولية هي بل

 Le collectif des Publicitaires(التجمع االعالين االيكو اجتماعي املبدع  2008مت انشاء سنة  وهلذا الغرض فقد

éco-socio-innovants(    ت االشهار من من رؤساء وكاال ف عددكمبادرة من طر)Eco&co،Agence Limite  ،

Icom ،Inoxia ... (عن طريق  ادماج االبداع يف عمليات االعالن والرتكيز على اجلانب البيئي واالجتماعي واليت تسعى اىل

تحسيس، ال  ذلك علىمعتمدين يفمعلومات من شأ�ا التأثري على سلوك وتصرف املستهلكني لصاحل البيئة واملتجمع  إيصال

حمرتف  300ن يضم حوايل اعالم واشراك املستهلكني يف املبادرات اليت تقوم �ا املؤسسات هلذا الغرض، حيث أصبح التجمع اآل

  .72يف االعالن، وهذا يدل على ان هناك حركة لصاحل ثورة االعالن االخضر

  :73هاان االعالن االخضر يرتكز جمموعة من املبادئ االساسية نذكر من
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االلتزام املسؤول لوكاالت االعالن واملؤسسات املعلنة، حيث ال ميكن للوكاالت اليت تتبىن مبدأ االعالن االخضر مثال  -

 .ان تقدم اعالنات هلا تأثري سليب على ا�تمع كبيع االسلحة

 .ومات املعلنةة يف هذا ا�ال والتأكد من صحة املعلر السهر على تقدمي املشو  اإلعالنجيب على وكاالت  -

مورد، عامل، موزع، مستهلك، ( إنسانفقط بل موجه لكل  األخريليس موجه فقط للمستهلك  األخضر اإلعالن -

  ...) مساهم 

 اإلعالناتالصحة العمومية، فمثال  أوالتوتر ا�تمعي  أوجتنب الوعود الكاذبة واليت من شأ�ا ان تأثر على البيئة،  -

وتقبل الوضع والتوجه حنو نظام غذائي  اإلقرارالتجميل اليت جتنب الشيخوخة ميكن جتنبها عن طريق الكاذبة املتعلقة مبواد 

 .بدميومة الشباب واإلحساسشعة الشمس ما يساعد على احلفاظ على الصحة التعرض املنتظم ألية، الراحة الكاف ،صحي

مواقع التواصل االجتماعي  إىلاالنتساب  وأأن يكون هناك تواصل حقيقي متبادل وواضح، حيث ميكن فتح جمموعات  -

 .لكي يكون هنا تواصل متبادل بني الزبون واملؤسسة

املؤسسات اليت تنشر  كما هو احلال بالنسبة اإلعالنيةاالعتبارات البيئية واالجتماعية بالنسبة للوكاالت  تبينجيب  -

والطاقة أثناء احلماالت الرتوجيية او ) اإلعالنيةورات املنش(خضراء، حيث جيب عليها التقليل من استهالك املواد  إعالنات

أجر من  %30كتقدمي أجر للمرتبصني يفوق (تبين املسؤولية اجتماعية على مستواها  إىل باإلضافةامللتقيات االشهارية، 

  ). اخل...عشر 16دون  األطفالاملوظفني املرمسني وعدم توظيف 

جيدة  مسعة لضمان املستهلكني مع جيدة عالقات إقامة عملية أ�ا على العامة العالقات تعرف :74العالقات العامة - ثالثا

 إعداد خالل من وهذا ورغباته ومزاجه وحاجاته املستهلك دوافع على يتعرفوا أن املختصني من العملية هذه وتتطلب للمنظمة،

 أهداف ختدم فعالة عامة عالقات ياسةلس �دف التخطيط باملستهلك املباشر االتصال وضمان البيانات جبميع منظم برنامج

  .واملستقبلية احلالية املنظمة

 وا�تمع املؤسسة بني العالقة وإدامة خلق إىل واليت �دف املتنوعة االتصاالت جهود من جمموعة إىل العامة العالقات تشري

يف خضم  العامة العالقات اهتمامات صبوتن ،)اخل...احلكومة اإلعالم، املستثمرين، املوردين، البيئية، ، اجلماعاتالعاملني(

  :اآليت حتقيق إىلالتسويق االخضر 

  .اخلضراء املنتجاتب إدراكا أكثر اجلمهور أو األفراد جعل -

  .األخرى واألطراف ا�تمع املنظمة لدى عن اجيابية صورة رسم -

  .املختلفة واإلعالن النشر وسائل مع وقوية متينة عالقة بناء -

 حنو العالقات جهود من جزء يوجه أن املهم فمن األخضر، الرتويج جمال يف املهمة النواحي إحدى لعامةا العالقات وتعد

  .اجلماعات تلك دعم كسب وحماولة الشركة عمل بنطاق اخلاصة البيئية اجلوانب يف معها والنقاش البيئية باجلماعات االتصال
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 تقدم وان اإلعالم بوسائل وثيقة صلة على دائماً  تبقى نأ الشركات على بأنه "Hopfenbeck" يرى ا�ال هذا وضمن

 بأحد يتعلق تفسري إىل حباجة غموض هناك كان كلما أو ذلك، إىل الضرورة دعت كلما الالزمة البيئية والتصرحيات األجوبة

 اإلعالم وسائل ترغب اليت يربالتقار  دائماً  ترحب أن الشركات على يتحتم فإنه نفسه الوقت ويف بالشركة، اخلاصة البيئية املمارسات

 ظروف املخلفات، معاجلة أساليب املنَتجات، تدوير والتطوير، البحث جمال يف ونشاطا�ا الشركة إبداعات خيص فيما بإجرائها

  .اخل…العمل

 مسعة لتحسني والالزمة العامة العالقات جمال يف املفيدة األساليب من جمموعة "Hopfenbeck" يقدم نفسه الوقت ويف

  :األساليب هذه ومن خضراء، كشركة وتقدميها الشركة

  .األخضر والسالم األرض أصدقاء مثل البيئية واملنظمات اهليئات مع التعاون -

  .بالشركة اخلاصة البيئية األنشطة جمال يف املستجدات بكل دائماً  الصحافة إلعالم صحفية مؤمترات عقد -

  .لبيئيةا الشركة بأنشطة خاصة سنوية تقارير إصدار -

   الذي ا�تمع وأفراد الزبائن إشراك مع بيئية حماضرات وتقدمي نقاشية حلقات إقامة -

  .النشاطات تلك يف فيه الشركة تعمل   

  .البيئية األمور خيص فيما الزبائن مع Hot-lines ساخنة اتصال وخطوط قنوات إجياد -

  

 )7P’s(العناصر السبعة للمزيج التسويقي : اخلامسالفرع 

والذي ال ) 4P’s(انه على عكس التسويق التقليدي املكون من أربع عناصر للمزيج التسويق   حني يرى بعض الكتابيف

واليت ميكن تصنيفها اىل ) P’s15(مخسة عشر عنصرا من يأخذ االعتبارات البيئية بعني االعتبار، فان التسويق االخضر مكون 

  :Peattie(75(بنموذج  إليهموالذي يشار  )يمزيج تسويقي خارجي ومزيج تسويقي داخل(بعدين 

وهي جمموعة من املتغريات احمليطة باملنظمة واليت قد ختتلف يف درجة قر�ا التأثريي أو تبتعد  :العوامل الخارجية -أوال 

  :تبعاً لعدد من األسباب واملربرات املختلفة، ويف أدناه توضيح مبسط هلذه العوامل

إن أحد العوامل األساسية واملهمة واليت جيب ان حتدد سلفًا هي تعريف : )Paying Customers( الزبائن املشرتون .أ 

ألية عملية تسويقية، وقد  يةالزبائن اخلضر يف ا�تمع أو يف السوق الذي تعمل فيه املنظمة، ألن الزبائن هم الغاية األساس

ت الزبائن اخلضر ورغبا�م ختتلف اختالفاً جذرياً يكتسب هذا املوضوع أمهية خاصة يف جمال التسويق األخضر، ألن حاجا

هم وبشكل جذري يف مساعدة الشركة يف صياغة املزيج التسويقي املالئم اعن بقية الزبائن، لذلك فان حتديدهم مسبقاً يس

  .، ويؤدي يف النتيجة إىل إرضائهاهاته الفئة من الزبائنالذي ينسجم مع حاجات ورغبات 
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تكمن يف مدى توفر جمهزي املواد األولية والطاقة الذين  يةأساس ألةوهنا تواجه الشركة مس): Providers( ا�هزون. ب 

ن عدم توفر ا�هزين املالئمني، سيكلف أباستطاعتهم أن يقدموا احتياجات الشركة وان يتكيفوا مع أسلو�ا يف العمل، إذ 

  .ىت ان كانوا موجودين يف أسواق خارجيةالشركة الكثري من الوقت واجلهد واملال يف سبيل البحث عنهم ح

سات السياسية، السيما يف للقد أصبحت املشاكل البيئية جماًال خصبًا للحوادث واجل): Politicians( السياسيون. ج 

حزاب اخلضر بدأت تشن حروبًا عنيفة على الشركات الصناعية من اجل األفحركات السالم األخضر و  ،الدول الغربية

ففي  .ري اسرتاتيجيا�ا مبا ينسجم مع متطلبات البيئة، وقد نال هذا التوجه قبوًال عامًا يف تلك ا�تمعاتدفعها حنو تغي

  .أملانيا على سبيل املثال يعد حزب اخلضر شريكاً مهماً يف احلكومة

اتساعاً، إذ أن  أكثرإن هذا العامل ذو صلة مباشرة بالنقطة السابقة إال أ�ا ): Pressure Groups(الضغط  مجاعات. د 

 .مجاعات الضغط قد تشتمل إىل جانب احلركات السياسية، على احلركات االجتماعية املدافعة عن املستهلك والبيئة

املؤثرة يف املزيج التسويقي األخضر، إذ أن معرفة توجهات هذه  يةوحتديد هذه اجلماعات يعد أحد العوامل األساس

  .ها إىل صفهاضمّ اً يف التعامل مع هذه اجلماعات و قها يساعد الشركة كثري اجلماعات واألمور اليت تسعى حنو حتقي

هلا عدد من الشركات يف ا�ال  تلقد تزايدت يف احلقبة األخرية املشكالت اليت تعرض): Problems( املشكالت .ه 

من مسعتها باإلضافة إىل  البيئي، ووصل األمر يف كثري من األحيان حىت إىل املالحقات القضائية، كلفتها الشيء الكثري

لذلك فان على املختصني يف أية شركة أن يدرسوا بعناية األعمال ذات احلساسية البيئية اليت يقومون �ا  .اخلسائر املادية

حتسبًا للتعرض ألية مشاكل بيئية قد تؤثر سلبًا على مستقبل الشركة، وخصوصًا إذا علم أن هناك جمموعة من الزبائن 

  .ل مع منَتجات أي شركة ذات مسعة بيئية سيئة يف السابقيرفضون التعام

إن احملددات اليت تواجهها الشركة متتلك أثرًا كبريا يف املزيج التسويقي األخضر، ألنه ): Predictions( احملددات .و 

يف ذلك ا�ال،  يتوجب على الشركة دائمًا أن تقرر مسبقًا املشاكل اليت قد تتعرض هلا البيئة لعدم اخلوض أو االشرتاك

  .وتكييف منَتجا�ا مبا ينسجم بعدم املساس بذلك اجلانب من البيئة، سواء كان يف جمال املوارد األولية أو الكائنات احلية

ضرورة مراعاة عملية اختيار شركاء الشركة من موزعني وموردين والتعريف مسبقًا على مدى ): Partners( الشركاء .ز 

  .لشركاء لسياسة الشركة وتوجهها البيئيمالءمة سياسات هؤالء ا

وهي جمموعة العوامل املتعلقة بأسلوب عمل الشركة، وتكون أثر مباشر على صياغة املزيج  :العوامل الداخلية :ثانيا

مت  اليت املتمثلة يف السعر، املنتج، الرتويج والتوزيع )7P’s( االخضرعناصر املزيج التسويقي وهي تتكون من . التسويقي األخضر

  :اىل التطرق اليها سابقا باإلضافة

 يةلقد أصبحت املعلومات يف هذا العصر أحد املدخالت األساس): Providing Information( املعلومات املقدمة .أ 

اليت ال غىن عنها ألية عملية إدارية، ويف جمال التسويق األخضر متتلك املعلومات أمهية خاصة، ألنه يتوجب على الشركة 
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ب عن كثب وباستمرار القضايا الداخلية واخلارجية ذات الصلة بأداء الشركة البيئي، باإلضافة إىل املعلومات املتعلقة أن تراق

  .جات اخلضراء من عدمهة بتوجهات الزبائن حنو طلب املنتبإجياد املوارد البديلة، واالهتمام باملعلومات املتعلق

يف العمليات اإلنتاجية  يةضر وبشكل كبري على إجراء حتوالت أساسالتسويق األخيرتكز ): Processes( العمليات.ب 

اخلاص مبدخل التسويق األخضر واملعتمد على خفض  يالعمليات منسجمة مع التوجه الرئيس وتصبح هذهداخل الشركة، 

النتيجة فان تقدمي وبواالعتماد على املفهوم البيئي، الطاقة املستعملة، وتقليل التلف والضياع، وتقليل استنزاف املوارد 

  .لتنسجم مع ذلك دخل التسويق األخضر يتطلب تغيريا كبريااملنَتجات اجلديدة على وفق م

إن التوجه البيئي يتطلب من الشركة أن تقوم بوضع سياسات وإجراءات إدارية �دف إىل ): Policies( السياسات.ج 

حنو تعديل أي  ،ابعد من ذلكاىل ري إىل ضرورة الذهاب وهذا ما قد يش .حتفيز ومراقبة وتقييم األداء البيئي للشركة

الكلية للشركة لتنسجم مع الرؤية البيئية وتسري بتسلسل منطقي حنو تعديل السياسات املتعلقة باملزيج  االسرتاتيجية

  .التسويقي لتظهر هذا التوجه

ذوي مواصفات خاصة، وإميان عاٍل مبا إن التسويق األخضر يتطلب توفر كفاءات إدارية وعاملني ): People( األفراد.د 

والسبب يف ذلك يعود إىل أمهية اإلبداع يف التسويق األخضر، ألن  ،تقوم به الشركة يف جمال محاية البيئة واحلفاظ عليها

جات حتتاج إىل إبداع خاصة ومتطورة ومكونات هذه املنت املنَتجات املقدمة على وفق هذا املدخل تكون ذات مواصفات

عرفة متقدمة من اجل تعديلها مبا ينسجم مع ما هو مطلوب من خصائص بيئية، باإلضافة إىل ضرورة اختيار عاٍل وم

  . األدوات الرتوجيية املتناسبة مع أهداف ورؤية هذا املدخل، وهذا ما ينطبق يف جمال التوزيع والتسعري

 األخضرالمستهلك : الثانيالمطلب 

تأثريا على التوجه التسويقي، لذا حىت ميكن اعتماد املؤسسات للتسويق األخضر ال يعترب املستهلك أحد العوامل األكثر   

  .السوق على شرحية من املستهلكني اخلضر حيتويبد إن 

  املستهلك االخضرتعريف  :االولالفرع 

 لتسويقا وقيم مببادئ يؤمنوا الذين املستهلكني على يشتمل األخضر التسويق بأنشطة املستهدف السوق أن الواضح من

الذين يعّدون القوى احملفزة للشركات لتطبيق مضامني اإلنتاج و  "اخلضر املستهلكني" عليهم يطلق والذين وفعًال، إمياناً  األخضر

 متارس اليت للمنظمات البيئي األداء حتسني حنو الدافعة القوة اخلضر املستهلكني يشكل املنظور، هذا ومن .والتسويق األخضر

 كل املستهلك االخضر هو فهل. صوصا مع ازدياد وعي املستهلكني بالقضايا البيئية واالجتماعية املعاصرةخ ،األخضر التسويق

 ويف األخضر؟ التسويق توجهات ضمن سلوكية أمناط إىل االهتمامات هذه يرتجم الذي هو هل أم فقط؟ بيئية اهتمامات له من

 يتعامل والذي العميق البيئي الوعي ذو املستهلك أو الزبون" :انه على األخضر للمستهلك شامل تعريف ميكن تقدمي الصدد، هذا
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 وليس البيئي بتوجهها مشكوك شركة أي منتجات شراء جتنب إىل تدفعه واليت �ا يؤمن اليت القيم على باالعتماد أساسي بشكل

   .76" بالبيئة املضرة السلع استهالك عدم فقط

  املستهلكني اخلضر أصناف: الثاينالفرع 

  :77البحثية بإعداد دراسة �دف إىل تصنيف املستهلكني اخلضر إىل عدة أصناف (ROPER)مت مؤسسة قا  

فهذا  ،يتسم هذا الصنف من املستهلكني بارتفاع الوعي البيئي): مستهلكون خضر حقيقيون(شديدو اإلخالص  .1

من أغلبيتهم ن أو  ،ر السن واألغنياءوعادة ما يتكون من كبا ،الصنف يعتقد شخصيًا أنه قد يرتك تأثريًا واضحًا بالبيئة

  .النساء

يتسم هذا الصنف بكونه غري متحمس للقضايا اخلضراء مثل الصنف األول ولكنه ميتلك : مستهلكون خضر متراجعون .2

% 22القدرة على إفساح ا�ال خلرباء التخطيط إلنقاذ األرض وهم على استعداد لدفع سعر أعلى بعدل قد يصل إىل 

 . موظفون وأخصائيون مبرتبات عالية منهم أغلبيتهموإ�م أكثر شباباً وإن  ،على تلك املنتجاتمن أجل احلصول 

فهم يشاركون يف النشاطات اليت ختدم البيئة ولكنهم  ،ستهلكني أن يدعم القضايا البيئيةميكن هلذا الصنف للم: البراعم .3

من امتالكهم قوة شرائية  وعلى الرغم ،نياء ومتعلمونوهم غالبًا أغ ،غري راغبني يف اإلنفاق الباهظ على هذه املنتجات

ما إذا كانت ذات سعر أعلى من املنتجات االعتيادية وال سي ،جيدة جدًا إال أ�م ال يقومون بشراء منتجات خضراء

 . البديلة

سؤولية محاية فهم يعتقدون بان م ،يتناول هذا الصنف من املستهلكني التفاعالت البيئية الكثرية بتجاهل :المتذّمرون .4

 ويقتصر دورهم والتعلم،الفئات احملدودة الدخل  وأغلبهم من ،املتخصصة واملؤسسات الكبريةالبيئة تقع على عاتق الدولة 

 . فهم يفعلون ذلك إذعاناً للقوانني ،على إعادة العبوات الفارغة أو تدوير املواد ولكن بتذمر

ين عن التعامل مع البيئة أل�م مقتنعون بان مشكالت البيئة ليست يُعد املستهلكون من هذا الصنف بعيد: الالمبالون .5

وغالبية هذه الفئة من املوظفني الذين  ،بتلك اخلطورة وقد يصل األمر �م إىل مقاطعة املنتجات اخلضراء وعدم شراءها

 .ينالون أجوراً منخفضة

  املؤثرة يف سلوك املستهلك االخضرالعوامل : الثالثالفرع 

وهي العوامل أو املؤثرات اليت يفرضها األفراد على قرار الشراء لدى شخص  :78مل أو المؤثرات االجتماعيةالعوا: اوال

  .وهذه العوامل تعرب عن تأثري الظواهر االجتماعية على قرار الشراء أو سلوك الشراء لدى املستهلك ،معني
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  :وبصورة عامة ميكن حتديد العوامل االجتماعية بالعناصر التالية

 .هي عبارة عن جمموعة من األفراد الذين ميتلكون اخلصائص االجتماعية نفسها: )Social Class(رحية االجتماعية الش .1

إن املعايري اليت يصنف على أساسها األفراد يف شرائح اجتماعية قد ختتلف من جمتمع ألخر، ففي الواليات املتحدة على 

واملالحظ أن الشرائح  .اخل…مثل املهنة، التعليم، الدخل، العرقاالعتبار عدد من العوامل  بعنيسبيل املثال يؤخذ 

الزبائن اجنذابا للمنَتجات اخلضراء، وبالنظر إىل فئات املستهلكني اخلضر  أكثراالجتماعية األعلى هم غالبًا ما ميثلون 

ر هم من شرائح من يسمون بشديدي االخالص، واملشرتون اخلض الفئات حتمسًا للمنَتجات اخلضراء أكثريالحظ أن 

اجتماعية عليا، ولعل توجههم هذا نابع من كو�م ذوي تعليم عاٍل ودخل مرتفع باإلضافة إىل شغلهم لوظائف قيادية، 

  .جاتقدمه مدخل التسويق األخضر من منتوامتالكهم لنمط حياة ينسجم مع ما ي

ندما يقوم األفراد مبقارنة سلوكهم إن اجلماعة تصبح مجاعة مرجعية ع: )Reference groups(اجلماعات املرجعية  .2

. )مثل الفرق الرياضية أو الفنانني(الشرائي بتوجهات تلك ا�موعة أو عندما يتأثر األفراد بقيم تلك اجلماعة وتفضيال�ا 

ية ويسعى عدد من اجلماعات البيئية إىل االستعانة بعدد من الرياضيني أو الفنانني أو حىت السياسيني لدعم محال�ا البيئ

 .ملا ميتلكه هؤالء األفراد كجماعات مرجعية من تأثري يف سلوك املستهلك

 رة، السيما ان كانت متتلك أطفااللقد أشارت أحد الدراسات إىل أن األفراد املسؤولني عن أس: )Family(األسرة  .3

هلكني اخلضر حماولة التأثري كما ان من مسات املست. مييلون إىل اقتناء املنَتجات اخلضراء حرصاً منهم على صحة أطفاهلم

 .يف احمليطني �م لتبين وجهة نظرهم، ومن مث فان أفراد األسرة يكونون أقرب احمليطني

إن الثقافة تعد وليدة جمموعة العوامل والعناصر واخلصائص املميزة �تمع عن آخر، ومنها العوامل االقتصادية، : الثقافة .4

املثال يعد احرتام البيئة الطبيعية ومحايتها أحد السمات املميزة للثقافة األملانية،  فعلى سبيل. اجلغرافية والطبيعية وغريها

  .فاألملان يرون ضرورة بذل كل جهد ممكن حلماية البيئة، هذا التوجه ظهر على ممارسا�م اليومية

ر يف سلوكه العام، وعلى تؤثوامل الذاتية اخلاصة باملستهلك و وهي جمموعة الع: 79العوامل أو المؤثرات النفسية :ثانيا

وبصورة عامة  .الرغم من كون العوامل النفسية هي عوامل داخلية، إال أ�ا قد تتأثر بالعوامل االجتماعية اخلارجية املؤثرة يف الفرد

  :ميكن حتديد العوامل النفسية باآليت

تدفعه حنو سلوك معني حاجة معينة تضغط على شخص ما و " :ميكن تعريف الدافع بأنه: )Motivation(الدوافع  .1

، ولعل هنا يربز الفرق ضهم عن بعض يف ترتيب تلك احلاجاتومع ذلك فان األفراد خيتلفون بع ."احلاجة إلرضاء تلك

جات  يادي واملستهلك األخضر، ألن عددا من املستهلكني يعدون املنتجات اخلضراء منتاجلوهري بني املستهلك االعت

  .ستهلكون اخلضر حاجات أساس ال ميكن االستغناء عنهاكمالية أو ترفيهية، بينما يرى امل
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  .47نفس المرجع، ص  
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العملية اليت يقوم �ا الفرد بواسطتها باختيار وتنظيم املعلومات " :ميكن تعريف اإلدراك بأنه: )Perception(اإلدراك  .2

ابة الزبائن ية إدراك واستجويف جمال التسويق فإن املسوقني يهتمون بكيف. "هتلكها خللق صورة ذات معىن حمليطاليت مي

ما  املستهلكني اخلضر غالبا وإن غالبية. ججلمالية، السعر، وصورة ذلك املنتجات من جوانب خمتلفة مثل اجلودة، اللمنت

  .يندفعون يف سلوكهم االستهالكي هذا بسبب إدراكهم العايل ملشكالت البيئة واملوارد وضرورة احلفاظ عليها

البشرية أو اإلنسانية ميكن تعلمها، فنظريات التعلم تؤمن بان التعلم ينتج إن معظم السلوكيات : )Learning(التعلم  .3

وهنا ميكن القول ان نظريات التعلم توجه املسوقني  .عن أو عرب تفاعل احلوافز، املؤثرات، املسببات، االستجابات والتعزيز

التحفيز وتقدمي تعزيز إجيايب لذلك  ج معني عرب دعمه حبافز قوي، واستعمال مسبباتإىل إمكانية زيادة الطلب على منت

وبعبارة أخرى فان التعلم يف املفهوم التسويقي يرتكز على وجود هدف لدى الفرد يسعى لبلوغه، ومن مث حتقق  .جاملنت

  .استجابة لذلك اهلدف واخلطوة األخرية تكون يف حتقيق اهلدف وتعزيز املعرفة أو التعلم لدى الفرد

أما االجتاه فهو  ،االعتقاد هو عبارة عن فكرة مفصلة حيملها الشخص خبصوص شيء ماإن : )Beliefs(االعتقادات  .4

ويف الوقت نفسه فان  ،سلبًا حنو فعل أو فكرة أو شيء ماالتقييم الثابت لدى الفرد والذي قد يكون إجيابًا أو 

  .عدم االهتمام واالكرتاث هلاالعامة لدى األفراد قد تدفعهم حنو الدفاع عن البيئة واحلفاظ عليها، أو  االعتقادات

  :يف اآليت توضيح مفصل ألهم العوامل الشخصية :80العوامل أو المؤثرات الشخصية: ثالثا

جات الزبائن احملتملني للمنت أكثرن الشباب واملراهقـني من إخيص التسويق واالستهالك األخضر ففيما : )Age(العمر  .1

املواد، وعدم اهلدر يف استعمال  وإعادة استعمالصة باحرتام الطبيعة، اخلضراء، وسبب ذلك ا�م تربوا على القيم اخلا

يبحثون يف معظم  فكبار السن مثال ،جاتجه الفئات العمرية حنو هذه املنتولكن ذلك ال ينفي من احتمالية تو  .الطاقة

، واألفراد يف منتصف هذا التوجه عجات اليت ال تضر بالصحة، ويتبعون سلوكيات استهالكية تنسجم ماألحيان عن املنت

ما ميتلكون أفكار ومعتقدات تصب يف دعم هذا التوجه، حرصا منهم على البيئة واحلفاظ على سالمة  العمر غالبا

  .وأنفسهموصحة أسرهم 

لدى دراسة أثر اجلنس يف سلوك املستهلك األخضر نالحظ انقسام الباحثني يف الرأي بني حتديد : )Gender(اجلنس  .2

املرأة ذو توجه استهالكي اخضر، فريى العديد من الباحثني بان املرأة أقوى توجهًا حنو البيئة حبكم أي من الرجل أو 

تركيبتها النفسية العاطفية، ومسؤوليا�ا األسرية، بينما يرى اآلخرون أن الرجل أقوى توجهًا حبكم توجهاته السياسية 

  .ني اخلضر من النساء ال الرجالإال أن الرأي الغالب هو زيادة عدد املستهلك .واالجتماعية

جات اخلضراء يف معظم األحيان األخضر، ألن املنت ة يف جمال التسويقميتلك الدخل أمهية كبري : )Income(الدخل  .3

أثر عامل الدخل على السلوك ب االهتمامالباحثني يف هذا ا�ال إىل  ودفع هذاتكون ذات أسعار أعلى ولو بنسبة قليلة، 
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جات تر، من حيث قوة تأثريه، أو ضعف تأثريه مقارنة بعوامل أخرى تدفع املستهلكني حنو شراء املناالستهالكي األخض

 .ما خلضراء حىت وان كان دخلهم منخفضا نوعاا

لق زيادة يف الطلب على بعض املنتجات من قبل فئة معينة، إن اختالف مستوى التعليم قد خي: )Education(التعليم  .4

  .من غريهم أكثرجات اخلضراء أو ذات اخلصائص البيئية بشراء املنت أكربنوا مهتمني بشكل ن قد يكو و املتعلم فمثال

  :ويف اآليت توضيح �موعة من العوامل السايكوغرافية املتعلقة بنمط احلياة :81العوامل أو المؤثرات السايكوغرافية: رابعا

 مدى اهتمام األفراد املستهلكني بالبيئة ويشري هذا العامل إىل: )Environmental concern(االهتمام البيئي  .1

ة الطبيعية ومكونا�ا املختلفة من نباتات، حيوانات وموارد، ومدى إميا�م بضرورة احلفاظ على هذه البيئة، وحق بقيّ 

 .يف العيش يف البيئة مع اإلنسان بشكل عادل) الكائنات األخرى(األطراف 

 .ا وضرورة احلفاظ عليها ومحايتهاإىل مدى إميان األفراد بالبيئة ومشاكله باإلضافة إىل ذلك فان االهتمام البيئي يشري

تبين مدخل  وتدفعه اىلاملؤثرة يف سلوك املستهلك  يةالدوافع او العوامل االساس أحدففي أحيان كثرية يعد الوعي البيئي 

شكل كبري حنو تأكيد هذه القناعة التسويق األخضر، على أساس ان امتالك الفرد للوعي البيئي وقناعته بذلك ستدفعه ب

 .الكامنة لألفكارعرب السلوك الشرائي املتبع والذي يعترب النتيجة الظاهرة 

إن هذا العامل أو املتغري يشري إىل اهتمام الفرد : )Social Responsibility or Altruism(املسؤولية االجتماعية  .2

يضع دائماً  ألنهه هذا االهتمام يف عاداته وسلوكه االستهالكي، ببقية األفراد أو أعضاء ا�تمع، وتضمين) املستهلك(

مل على ج معني، وهذا يشتد قيامه باستعمال أو استهالك منتأولوية عدم اإلضرار ببقية أفراد ا�تمع احمليطني به عن

. ضرر لألفراد اآلخرينج والنتائج املرتتبة على استعماله، فال يسبب أي اهتمامه بطريقة صنع املنتج وتركيبة ذلك املنت

االجتماعية، دائمًا ما يكون ذو نظرة واسعة األفق حبيث انه ال  مبسؤوليتهوهكذا فان الفرد الذي ميلك إحساسًا مرهفًا 

  .يقدم مصلحته الذاتية على مصلحة ا�تمع أو األفراد احمليطني به

  التسويق االخضر معوقات: الثالثالمطلب 

ىل أبرز ر واملنافسة، حيث ميكن االشارة اتطو الالسهل يف ظل بيئة تتسم ب باألمرء ليس ان تبين سياسة تسويقية خضرا

  :املعوقات اليت ميكن ان تواجه املؤسسة يف تبين مبادئ التسويق االخضر

 السوق معوقات: الفرع االول

ن ان يرغب يف شراء هناك فرق بني الرغبة يف الشراء والشراء الفعلي، فاملستهلك ميك :االخضر المنتج سعر: أوال

ما هو املبلغ : اي يكمن يف سعر السلعة ياملشكل احلقيق إذا. منتجات خضراء لكنه ال يشرتيها فعال، والسبب قد يرجع اىل السعر
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  .116ص، مرجع سابقثامر البكري واحمد نزار النوري،   
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لذا على املنتج ان يعكس القيمة اليت يقدمها للعمالء  الذي يستعد املستهلك االخضر لدفعه مقابل احلصول على منتوج أخضر؟

 . ر الذي هم مستعدون لدفعه يف حدود رغيتهم وقدر�م الشرائيةمقابل السع

 01دفع مبلغ اضايف يرتاوح من لفان املستهلك مستعد ) Réseau de veille en tourisme(حسب دراسة قام �ا ف

ئة اليت كذلك فان الف  .هذه النسبة تتغري حسب القدرة الشرائية للمستهلك لكن ،82أخضرج مقابل احلصول على منت %10اىل 

 واملستهلكون) حقيقيون( اإلخالص قد تكون مستعدة لتحمل هذه الزياد ميكن ان تصنف ضمن فئة املستهلكني اخلضر شديدو

فرغم الكفاءة يف استخدام املواد اليت يوفرها التسويق االخضر واليت تساهم يف خفض السعر اال  .، وليس اي فئةمرتاجعون اخلضر

ة اقتنائه رتددا من فكر عل سعر املنتج االخضر أكرب من سعر املنتج التقليدي ما جيعل املستهلك مان هناك بعض املتطلبات قد جت

  .ملنتجات خضراء

 .أخضر منتج او خدمة على للحصول لدفعھا الكندي المستھلك یستعد التي النسب: 6 رقم شكل

  

isponible sur le lien:, d: Réseau de veille en tourismeSourceLa  

 http://veilletourisme.ca   

يف ظل وباقي التكاليف املرتبطة بتوفري املنتجات اخلضراء  ان عدم قدرة املؤسسة على تغطية تكاليف البحث والتطوير

لتسويقية اخلضراء، فنقص مبيعات املؤسسة على املدى الطويل او اىل التخلي عن براجمها ا تدفعهااالسعار اليت يفرضها السوق قد 

  .تعارض مع االهداف التسويقية عامة وأهداف التسويق االخضر خاصة مبا فبها جعل التوجه البيئي أمرا مرحبابالقصري 

تبين مدخل ان من بني بني معوقات التسويق االخضر هو عدم تطور السوق بالشكل الكايف ل: السوق تطور عدم: ثانيا

فما يسبب . وهذا يرجع اىل ثقافة وتطلعات املستهلكني اجتاه الرهانات البيئية وا�تمعية احلالية ،تسويق يهتم بقضايا االستدامة
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 Démystifier la perception de certains consommateurs par rapport au tourisme vert, disponible sur le lien: 

http://veilletourisme.ca/2012/01/05/demystifier-la-perception-de-certains-consommateurs-par-rapport-au-

tourisme-vert/ ‐19/02/2013‐20:34. 
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 ،والذي يصعب تغيريه. )مشكل طلب(تلقى اقباال من طرف املستهلكني ا�ا ال هو عائق امام املؤسسة لتطوير منتجات خضراء 

اطالقا مبنتج  غير مهتمسويق هي حتديد احتياجات املستهلك من اجل تلبيتها واشباعها، فاذا كان املستهلك حيث ان اهداف الت

، وما يزيد الطني بلة هو وجود عوائق أخرى كارتفاع السعر املنتج االخضر، الوقت، احلرية او الصحة،  83ما فيصعب اقناعه بأمهيته

   ).اقتناء سيارة فخمة بدال من اقتناء وسائل النقل اجلماعي( بذخا ورفاهية أكثركبحث املستهلك على منتجات 

نقص وعي املستهلكني بالقضايا البيئية خصوصا يف البلدان النامية، بل ميتد االمر يف بعض  اىلالسوق  تطور عدم يرجع

بيئة بدال من الرتكيز على وظيفة كيز املؤسسة على الظن املستهلك ان املنتج االخضر أقل كفاءة من املنتج التقليدي لرت اىل احلاالت 

وم دائما على حلفاظ على البيئة والقاء اللّ ان التفكري يف حتمل جزء من املسؤولية يف عكما يتهرب الكثري من املستهلكني . املنتج

ورة ، بل حىت ان البعض ال يبايل مبا تنشره املؤسسة من التزامات قصد الظهور بص84املؤسسات املصنعة والسلطات العمومية

ن مل يالقي قبوله فسيفقد التسويق إف ،فاملنتج يف �اية املطاف موجه حنو املستهلك .خضراء كالتقليل من استخدام الطاقة واملياه

  .أمهيته

عتقد ا�ا خضراء دون املعرفة يكذلك فان من معوقات التسويق االخضر استخدام مواد : 85محدودية المعلومات: ثالثا

كانت املواد والتقنيات اليت تستعملها دون   إذاستقبلية، حيث أصبح من الصعب على املؤسسات ان حتدد فيما الكاملة بتأثريا�ا امل

فمثال فان املؤسسات اليت تنشط يف جمال صناعة الثالجات وأجهزة التربيد كانت تستعمل حىت وقت غري بعيد  .تأثري على البيئة

اليت تأثر على طبقة االوزون، لكن  CFCغري سامة كبديل ملادة  باعتبارها مادة) HFC )Hydro FluoroCarboneمادة 

 DMEتعترب كذلك من بني الغازات الدفيئة، لذلك توجهت هذه الشركات اىل استعمال  HFCأثبتت بعض النتائج مؤخرا ان 

(Diméthyléther) والذي قد يكون له تأثري على طبقة االوزون لكن غري معروف حلد اآلن.  

، قد تتبع نفس اخلطأ الذي تقع فيه بعض قا ان بعض املؤسسات يف ظل املنافسة اليت يشهدها السو كما نالحظ ايض

حتقيق غريات البيئة، طمعا من املؤسسات يف املؤسسات الرائدة باعتبار ان التقنية املستعملة القت رواجا رغم عدم استجابتها للمت

اليت وفرت عبوات تعترب قابلة  Mobilولتوضيح االمر نذكر مثال شركة  .النفس النجاح الذي القته املؤسسات الرائدة يف هذا ا�

للتحلل احليوي من الوجهة النظرية، ما أدى اىل باقي املؤسسات ايل استخدام هذه العبوات، لكن أظهرت النتائج الحقا انه من 

حتلل هذه املواد كان افرتاضيا يف ظروف  حيث ان ،العبواتالصعب جدا توفر الظروف الطبيعية املالئمة للتحلل الطبيعي هلذه 

  . معينة واليت ال ميكن ان تتوفر يف مجيع مناطق االرض، اي حتلل طبيعي ذي شروط صعبة التوفر
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 Christophe SEMPELS et Marc VANDERCAMMEN, Osez le Marketing durable, Pearson Education France, 2009, 

P84. 
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 Nadia Miled et Ramzy Farhani, Lorsque le marketing rime avec écologique ‐ étude de l’état de la situation et 

perspectives de développement, 2ème Congrès TRANSFORMARE 19‐20 mars 2012, Paris, P16. , disponible sur 

le lien: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/25340351/nadia‐miled‐marketing‐ecologique.pdf 

‐29/03/2013‐ 22:10 
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 األخضرالرتويج  معوقات: الثاينالفرع 

تعلق بعدم ن هناك مشكل آخر يما مت التطرق اليه من معوقات السوق، فإباإلضافة اىل  :كثرة العالمات البيئية: اوال

اليت حيملها املنتج وهذا لكثرة املنتجات والعالمات التقليدية، قدرة املستهلك على متييز املنتجات اخلضراء من غريها من املنتجات 

 700ين يتواجد قرابة أ وكذلك ان كانت صادرة من هيئة رمسية او من طرف املؤسسة يف حد ذا�ا ،انت ايكولوجية او الكسواء  

على سالمة املنتج ومصداقية االعالنات اليت تنشرها املؤسسة،  ان العالمة تعترب دلياليعتقد املستهلك ف .86يف اوروباعالمة خضراء 

  .اي كفالة ضمان ان صح التعبري

من  )Greenwashing(يعترب مصطلح الغسيل االخضر او التجميل االخضر  :االخضر االعالن استعمال إساءة: ثانيا

واليت يقصد �ا التمادي يف استعمال االعالنات واحلجج البيئية من طرف املؤسسات اليت تسعى اىل الظهور  املصطلحات االجنليزية

يعترب جتميل أخضر  الغسيل االخضرأي ان . يف حني ا�ا يف واقع االمر ال تستحق تلك الصورة ،يف صورة مشرفة اجتاه البيئة

اعالن  17000من بني وجد  2007ففي سنة . القضايا البيئية حنوبعض االفراد للرتويج �دف االستفادة من امليوالت اليت يظهرها 

حيث تقوم بعض االعالنات حبجب احلقائق او املناورة قصد  ،87الغسيل االخضرمنها تصنف ضمن  %20جتاري يف فرنسا ان 

وهلذا تقوم املؤسسات سواء بوضع مسؤوال، �ج املؤسسة توجها توحي عن و  ،ملؤسسة يف أذهان ا�تمععن اترسيخ صورة اجيابية 

من الناحية القانونية تكون املؤسسة يف مأمن الن وحىت شعارات او دمج أشكال ذات خلفية بيئية دون التمادي الكبري يف ذلك، 

  بنشر شعار يف بعض اعالنا�ا بالصيغة التالية  Nivéaفمثال قامت مؤسسة .صياغتها لإلعالن كانت بطريقة سليمة وغري مباشرة

فمثل هذا الشعار ميكن ان يرتك خلفية لدى املستهلك بأن املنتج ذو مصدر طبيعي، يف حني ميكن ان تربر " املصدر الطبيعي"

  . 88املؤسسة عكس ذلك

  بالشكل KIA Motorsشركة  قدمته   الشعار الذي نذكر   االعالنات  صياغة  يف  التحايل  عن  آخر  كمثال

   أي » For long trips, use the Sedona. For short ones, use your loaf«  :التايل

 أيال حيوي  Sedonaلكن يف واقع االمر منتج " دراجتك استعمل ، وللمسافات القصريةSedonaللمسافات البعيدة استعمل "

  . 89تسلك منهجا بيئيااول الشركة ايهام املستهلك با�ا يث حتحة، ياعتبارات بيئ
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87 Julie MIRANDE & Jérôme RAFFIN, Op cit, P12 
88

 Lucie WRONA, La communication verte et le "Greenwashing", Mémoire DEFDEF, Novembre 2012, P17, 
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املستهلك يف موقف حرية لصعوبة حتديده للمبادرات واملنتجات اخلضراء للمؤسسة من غريها  هذا النوع من الرتويج يضع

هذا النوع من االعالن قد يؤدي باملؤسسات اىل التخلي عن التزاما�ا واللجوء اىل الغسيل االخضر كبديل ووسيلة . من االدعاءات

  .لظهور بالشكل املناسب مع تقليل التكاليف ومستوى التزاما�ا

عالمات حول الغسيل االخضر واملتمثلة ) 10(عشرة  2009سنة  Futerraقدمت الوكالة الربيطانية للرتويج املستدام  لقد

 :90يف

  .لح غامض، دون مفهوم واضحطمص .1

  .منتج يعرض على انه منتج أخضر لكنه صادر من مؤسسة ال تعترب خضراء .2

  .صور ترتبط باحمليط دون ان تكون هناك عالقة تربير هلا .3

 .مناسب غري حنو على البيئية املزايا بأحد لالفتخار فيه مبالغ شعار .4

  .الظهور بصفة االحسن، يف حني ان املستوى العام منخفض .5

  .تقدمي العوامل البيئية االجيابية، يف حني ان املنتج يصنف كخطري .6

  .املختصنيطرف استعمال مصطلحات ال تفهم اال من  .7

  .رة من طرف املؤسسة يف حد ذا�ااستعمال عالمة بيئة غري معروفة، مطو  .8

  .تقدمي حقائق او حجج دون أدلة .9

 .تقدمي معلومات وأدلة وشعارات لتغطية حقائق .10

لكن جلوء املؤسسة اىل الغسيل االخضر قد يكلفها غاليا، وهذا لسحب العمالء ثقتهم يف املؤسسة ما قد يرتك صورة سيئة 

ولتصحيح هذه الصورة قد حتتاج . ان يستغلها منافسوا القطاع لإلطاحة �ا على املؤسسة يف السوق الذي تنشط فيه، واليت ميكن

  .املؤسسة اىل سنوات لذلك

  التوزيع االخضر معوقات: الفرع الثالث

تشكل أحد  االوىل لكنهاتبدو غري معقدة للوهلة التدوير التوزيع العكسي و تواجه عمليات اليت املشاكل الكثري من هناك 

  : فمثال قد خترج عن ارادة املؤسسة يف الكثري من احلاالت، واليت ،املعوقات أبرز

قد ال جتد املؤسسة املتبنية للتسويق االخضر مؤسسات متخصصة يف التوزيع �تم بالقضايا البيئية بالقدر الذي �تم به  .1

الذين يكونون يف أغلب فالكثري من املؤسسات تلجأ اىل متعاملني ثانويني للتكفل بعملية التوزيع و . املؤسسة يف حد ذا�ا

حيث يركز جممل املوزعون . االمر مؤسسات حمدودة املوارد الذي قد يؤدي اىل إمهال اي اعتبار بيئي أثناء عملية التوزيع

على الطرق االسرع واالقل تكلفة، ما حيتم على املؤسسة املتبنية للتسويق االخضر االعتماد على خدمات هذه الفئة من 

 . املوزعني
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 91معوقات التسويق االخضر اخلاصة بالتوزيع جند عدم تفهم املستهلك ألمهية اعادة التدوير او التوزيع العكسيمن بني  .2

 .االخضر فالعامل الثقايف ذو تأثري رئيسي على التوزيع إذا

فطبيعة عادات املواطنني وظروف جتميع النفايات وأساليب  ،ليست عملية مجع وفرز النفايات من االمور السهلة .3

ولذلك البد  ،تخلص منها ال حتكمها معايري حمددة برغم من أن درجة الرقي احلضاري تلعب دوراً يف اجياد تلك املعايريال

العائلة واملصنع مرورًا بوسائل جتميع النفايات وأساليب  ،من اجياد نظام وآلية جتميع النفايات بدءًا من املستهلك الفرد

 . 92ؤسسةشركات اخلاصة وصوالً اىل تسليمها للمأو ال اهليئات العموميةمجعها من قبل 

لذلك عمدت بعض  ،)ورقية أو معدنية(آخر منها مرتبط مبواد أخرى  وقسم ،كما ان املواد نفسها غري متجانسة نوعياً  .4

تسهيل قصد  مع االلوان املختلفة من النفاياتوبية اىل وضع حاويات خاصة جلمع النفايات وبألوان خمتلفة جلر الدول االو 

 . )مجع انتقائي( ما بعدعملية الفصل بينها في

حيث قد تفوق تكاليف التدوير  ،التكاليف اليت قد تصادف املؤسسة املنتجة أثناء حماولة مجعها هلذه النفاياتارتفاع  .5

 .االخضر ومباشر على التوزيع كبريسعر شراء مواد جديدة كليا، فعامل التكلفة ذو تأثري  

يف تم بسرعة أكرب من قدرة املؤسسة على معاجلتها وتصنيفها وختزينها، فعملية االسرتجاع عملية اسرتجاع املواد قد ت .6

على نسب كبرية من املواد الغري مرغوب فيها واليت قد تشغل مساحة كبرية  حتتويواليت قد بادئ االمر تتم جبمع البقايا 

 .93من املخازن املخصصة من طرف املؤسسة لعملية التجميع

ملعاجلة احلالية ولذلك تكثف البحوث التطويرية  ،تدوير تتأثر بعض اخلصائص الفيزيائية وامليكانيكية للموادلاأثناء عملية  .7

 . أي تأثري على اخلصائص املرغوبة من تلك املواد

جودة تقنيات التعامل معها وجودة املنتج بنفس  هناك توجهات لوضع مواصفات خاصة للمواد املدورة لضمان .8

 . 94الوقت

مواد مت تدويرها العتبارات صحية، حيث  حتويبعض املستهلكني يشككون يف أمان وسالمة املنتجات اليت  حىت ان .9

خيشى البعض خطر انتقال بعض االمراض جراء عملية التدوير لعدم االهتمام الكايف للمؤسسات مبسائل النظافة أثناء 

 . عملية التدوير

اهتمام من نوع خاص تساهم فيه املؤسسة، املستهلك وخمتلف اهليئات فالتوزيع وفق مدخل التسويق االخضر حيتاج اىل 

  .العمومية

                                                           
91

 La reverse Logistics au sein de la distribution inversée, op cit. 
92

  60، صمرجع سابق ،فالح سعید جبر  
93

 FLORIE Grégoire, op cit. 
94

  .60، صمرجع سابق ،فالح سعید جبر  
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  :خالصة الفصل

تبني لنا ان التسويق االخضر يعترب أحد املناهج التسويقية اليت ترتكز على احرتام البيئة بالدرجة الفصل من خالل هذا 

املستهلك  محايةمرحلة  اىلاالجتماعية  املسؤوليةل من مرحلة حيث انتق التارخيية،كان نتيجة سلسلة من التطورات   االوىل، والذي

 اإلساءة دون املنظمة اهداف حتقيق اىل يسعى تسويقي نشاطاين تبلور يف مفهومه احلايل والذي يعترب األخضر  التسويق مرحلة مث

   .مستقبال او حاليا واملتجمع، الطبيعية البيئة اىل

، وبغية حتقيق هذه حتقيق الربح واخذ البيئة وا�تمع بعني االعتبار مها دين رئيسنيبع كما ان التسويق األخضر يرتكز على

على املفهوم البيئي،  األهداف، حيث يتميز بطرحه ملنتجات خضراء تعتمد  هاألهداف ال بد من متيزه مبزيج تسويقي يتوافق وهذ

ك فهو يعتمد على نظام التوزيع والتوزيع العكسي قصد باإلضافة اىل ذل عر يعكس القيمة اليت يشكلها للزبائن، كما يتميز بس

اسرتجاع خملفات املنتجات ذات القيمة االسرتدادية، وحىت يف عملية الرتويج فان التسويق األخضر إضافة اىل اعتماده على طرق 

يف حتقيق أهدافه سويق األخضر وحىت ينجح الت. ترويج بيئية اال انه يقوم يف نفس الوقت بتوعية ا�تمع بالتحديات البيئة احلالية

  .فالبد من وجود مستهلك أخضر يهتم بدوره ألمهية اقتناء منتجات قليلة االضرار على البيئة

اال ان �ج مثل هذا املدخل من التسويق تشوبه جمموعة من املعوقات أثناء مرحلة التوزيع او الرتويج او حىت معوقات 

  .ارتفاع سعر املنتج األخضرملبادرات البيئة اليت تقوم �ا املؤسسة أو كعدم اهتمام املستهلكني با خاصة بالسوق
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  :تمهيد

وحتقيق أهدافها تسعى املؤسسات على اختالف طبيعة نشاطها إىل حتقيق األداء االقتصادي الذي يهدف لتعظيم أرباحها 

البيئية كالتلوث واستنزاف املوارد السلبية على طتها جمموعة من اآلثار خالل أنش قد تنتجإال أنه  ،والذي ميثل جوهر وجودها

  .لليد العاملة ا�حفوعلى ا�تمع كاالستغالل  ،الطبيعية

وخمتلف اهليئات ويف ظل االهتمامات املتزايدة بالبيئة واحلفاظ على املوارد املختلفة وازدياد الضغوطات من ا�تمع الدويل 

التنمية "مفهوم جديد يسمى اىل السطح ادية إلجبارها على تطبيق التزامات بيئية واجتماعية، ظهر على املؤسسات االقتص

التنموي يؤطر النشاط االقتصادي ويضبطه وفق بعض القواعد االجتماعية والبيئية والذي أصبح من أولويات االقتصاد  "املستدامة

  .العاملي على مجيع مستوياته

اول التطرق بشكل خمتصر �موعة من املفاهيم العامة املتعلقة بالتلوث يف املبحث األول حيث من خالل هذا الفصل سنح

وبعد ذلك سنحاول  .من خالل التطرق اىل تعريف البيئة والتلوث مث عرض مصادر التلوث، اسبابه وكذا انواعه مث حتديد آثاره

لثاين من خالل عرض جمموعة من التعاريف املرتبطة �ا وكذا أهدافها تناول مجلة من املفاهيم املتعلقة بالتنمية املستدامة يف املبحث ا

 البيئية اإلدارةوبعد ذلك سنحاول من خالل املبحث الثالث التطرق اىل . ومستويا�ا، مث سنحاول عرض أبعادها ومؤشرا�ا

يف ظل الضوابط التنمية املستدامة، من واللذان يعتربان من ابز املفاهيم اليت ارتبطت باملؤسسة للمؤسسة  االجتماعية واملسؤولية

 للمؤسسة االجتماعية املسؤولية، وأخريا سنتعرض اىل 14000وسلسلة االيزو  البيئية إلدارةخالل عرض بعض املفاهيم اخلاصة با

  .املتعلقة �ا الدولية املعايري

  : 12 رقم  شكل: 11 رقم  شكل: 10 رقم  شكل: 9 رقم  شكل :8 رقم  شكل: 7 رقم  شكل

  : 1 رقم جدول
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   البيئي التلوث حول مفاهيم: االولالمبحث 

ؤسسة وازدياد حاجيا�ا وسعيا منها اىل إشباع احلاجات والرغبات للمستهلكني قصد البقاء ان تنوع أنشطة امل

واالستمرار، يف ظل سوق تسوده املنافسة الشرسة، نتج عنه جمموعة من اآلثار االجيابية والسلبية، ولعل من أبز اآلثار السلبية اليت 

امللوثات كًما ونوًعا، وتعددت مصادرها، وتفاقمت خماطرها، وامتد تأثريها ترتبط بالتنمية املستدامة هو التلوث البيئي، حيث زادت 

من املستوى احمللي إىل املستوى اإلقليمي والعاملي، ومل تعد املسألة مقتصرة على دولة دون أخرى، حيث أصبحت مشكلة التلوث 

ملختلفة اليت قدمت هلا وخمتلف أنواعها فمن خالل هذا املبحث سنتناول ظاهرة التلوث من خالل املفاهيم ا. مشكلة اجلميع

 .التنمية املستدامةمفهوم ومصادرها وكذا آثارها، حيث يعترب التلوث من أبرز األسباب اليت سامهت يف ظهور 

 البيئة والتلوث : المطلب األول

صطلح تصورات أخرى هناك من يرى أن احلديث عن البيئة يعين احلديث عن إطار احلياة والطبيعة، وهناك من يعكس إليه امل

تدل على اجلانب السليب هلذا املفهوم كاألضرار، التلوث، تدهور إطار املعيشة، استنزاف املوارد الطبيعية، االستهالك غري العقالين 

 .إخل...واالعتداء على األراضي الفالحية

 مفهوم البيئة: الفرع االول

لكل مفهوم من هذه املفاهيم عالقة بالبيئة مع العلم أن الكثري من أمام التصورات املتنوعة جلوانب البيئة فإننا نسلم بأن 

نحاول أن نوضح خمتلف سالباحثني يف قضايا البيئة قدميا وحديثا يسلمون بأن مفهوم البيئة يساير متاما ضرورة االعتناء بالطبيعة، و 

 .البيئةاليت ارتبطت بتعاريف ال

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وبوأكم يف : "ومنها قول اهللا تعاىل "بوأ"إن كلمة البيئة مشتقة من الفعل الرباعي 

 .1"األرض تتخذون من سهوهلا قصورا وتنحتون من اجلبال بيوتا، فاذكروا آالء اهللا وال تعثوا يف األرض مفسدين

2.البيت والذي يعين" Oikos"وهي مأخوذة من املصطلح اليوناين " مكان اإلقامة أو احمليط: "البيئة لغة
 

، ولكنه مل يتطرق إىل حتديد معناها وأبعادها، 1858العامل هنري ثورو عام ) Ecologie(وأول من صاغ كلمة إيكولوجيا 

املنزل أو مكان "أما العامل األملاين املتخصص يف علم احلياة أرنست هيكل فقد وضع كلمة إيكولوجي بدمج كلمتني يونانيتني 

 3".الوجود والعلم

 .بأن البيئة هي كل شيء حييط باإلنسان 1972املؤمتر العاملي للبيئة املنعقد باستوكهومل سنة وقد عرفها 

                                                           
1

 .74سورة  األعراف، اآلیة رقم  
2

 .39، ص2002ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، منشأة المعارف، االسكندریة، مصر،  
 .96، ص2007الجزائر، ، ورقلة، 5یئة، مجلة الباحث، العددكمال رزیق، دور الدولة في حمایة الب 3
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وميكن تعريفها بأ�ا احمليط املادي الذي يعيش فيه اإلنسان مبا يشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية، ومنشآت 

4.أقامها إلشباع حاجاته
 

داللة به على  1835الذي استخدمه العامل الفرنسي سانت هيلر سنة  هو املصطلح) Environnement(وأن مصطلح 

5.احمليط الذي تعيش فيه الكائنات احلية، مبينا تلك الرابطة القوية بني الكائنات احلية واحمليط الذي تعيش فيه
 

، فهو كل ما "ثر بهالوسط الذي يعيش فيه الكائن احلي ويستمد منه غذاءه ويؤثر ويتأ: "كما أنه يعرف اصطالحا على أنه

حييط باإلنسان من عوامل طبيعية، وظواهر اجتماعية وأنظمة اقتصادية وإدارية وسياسية ودينية وثقافية وقيم وعادات وتقاليد 

6.وعالقات إنسانية
 

احليوان، مبا يف تتكون البيئة من املوارد الطبيعية احليوية وال حيوية كاهلواء واملاء واألرض والنبات و : ووفقا للتشريع اجلزائري

7.ذلك الرتاث الوراثي، وأشكال التفاعل بني هذه املوارد وكذا األماكن واملناظر واملعامل الطبيعية
 

 .ومما سبق ميكن استنتاج أن البيئة هي الوسط اليت تتواجد به املؤسسة من خالل عالقات التأثري والتأثر املتواجدة بينهما

ني اإلنسان والبيئة، فهي إطار وجوده، وحمددة ألنشطته ومستويات معيشته، لذا ينبغي كما يتضح لنا مدى العالقة الوثيقة ب

على اإلنسان أن يكون عامال إجيابيا يؤثر يف البيئة حىت حيافظ على ذاته وحميطه وعليه واجب تكريس اآلليات القانونية البشرية 

 .ك البيئةواملادية واملالية حىت حيفظ ذاته والذات اليت حتتويه ونقصد بذل

 التلوث: الفرع الثاين

8صدق اهللا العظيم "عملوا لعلهم يرجعون الذيالناس ليذيقهم بعض  أيديالبر والبحر بما كسبت  فيظهر الفساد "
. 

يعرف التلوث البيئي بأنه التغريات غري املرغوب فيها وحييط باإلنسان كليا أو جزئيا كنتيجة ألنشطة اإلنسان من خالل 

باشرة أو غري مباشرة تغري من املكونات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للبيئة مما قد يؤثر على اإلنسان ونوعية حدوث تأثريات م

9.احلياة اليت يعيشها
 

والتلوث لغة هو التلطيخ أو اخللط ويرتبط دوما بوجود مواد ضارة يف احمليط الذي نعيش فيه بنسب غري طبيعية ويف غري 

10.اإلضرار بالكائنات احلية أو باإلنسان يف مأمنه أو صحته أو راحتهما من شأنه  ،مكا�ا
 

                                                           
 .96سابق، ص مرجعكمال رزیق،  4
 الجزائر، ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،7 فارس مسدور، أھمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خالل الجبایة البیئیة، مجلة الباحث، العدد 5

 .345، ص2009-2010
 المملك العربیة السعودیة، ضیف هللا بن ھادي الراجحي، التلوث والبیئة الزراعیة، دار النشر العلمي والمطابع، الریاض،وعلي تاج الدین فتح هللا  6

 .04، ص1998
 .10، ص2003جویلیة 20المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  10- 03الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، قانون رقم  7
 .41روم، اآلیة سورة ال 8
 .09، ص1986 مصر، عبد التواب معوض، جرائم التلوث، منشأة المعارف، االسكندریة، 9
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كما عرفته بعض املعاجم البيئية بأنه التدهور املتزايد للعناصر الطبيعية بتفريغ النفايات من كل نوع واليت تؤثر على الرتبة، 

11.البحر، اجلو واملياه على حنو جيعلها شيئا فشيئا غري قادرة على أداء دورها
 

كما يعرف البنك الدويل التلوث البيئي بأنه كل ما يؤدي نتيجة التكنولوجيا املستخدمة إىل إضافة مادة غريبة إىل اهلواء أو  

املاء أو الغالف األرضي يف شكل كمي يؤدي إىل التأثري على نوعية املوارد، وعدم مالءمتها وفقدا�ا خواصها أو تؤثر على استقرار 

12.استخدام تلك املوارد
 

قيام اإلنسان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة :" التلوث البيئي بأنه) OCDE(وقد عرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

بإضافة مواد من شأ�ا إحداث نتائج ضارة تعرض صحة اإلنسان للخطر أو تضر باملصادر احليوية أو النظم البيئية على حنو يؤدي 

13.ام أو االستمتاع بالبيئة الطبيعيةإىل تأثريها على أوجه االستخد
 

 .من مث ميكن القول أن التلوث هو كل متغري دخيل أحدث خلال على مستوى املنظومة البيئية

 وأسباب التلوثمصادر : المطلب الثاني

 :مصادر التلوث: الفرع االول

:ة عن األنشطة التاليةجتميكن حصر أهم مصادر التلوث البيئي يف تلك النا
14

 

هي تلك الظواهر الطبيعية اليت حتدث بني الفينة واألخرى مثل الرباكني، وباستثناء هذه الظواهر يعترب : ة الطبيعيةاألنشط -

 .االنسان املصدر الرئيسي للتلوث

خملفات الصناعة بأشكاهلا الصلبة  هوإن التلوث الذي تعانيه البيئة واإلنسان إمنا مرجعه بدرجة كبرية : األنشطة الصناعية -

 .سائلة والغازية اليت تصيب عناصر البيئة باألضراروال

قد تؤدي األنشطة الزراعية إىل التلوث عن طريق استخدام األمسدة الكيميائية واملبيدات : األنشطة الزراعية -

 .وغريها...احلشرية

مثل مياه  ،ات املنزليةيعد التلوث السكاين واحلضري أحد أهم امللوثات النامجة عن الفضالت والنفاي: األنشطة اخلدمية -

  .وغريها، ناهيك عن ممارسة األنشطة اخلدمية والرتفيهية امللوثة للبيئة... الصرف الصحي والنفايات الصلبة

  

                                                                                                                                                                                     
 .40، صمرجع سابقماجد راغب الحلو،  10
 سلوك حول الدولي العلمي المؤتمر الجزائریة، الصناعیة المؤسسات في البیئي البعد إدماج: بعنوان بحثیة ورقة مصعب، وبالي عمر موساوي 11

 .431ص ،2012 نوفمبر 20/21 یومي ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة االجتماعیة، والعدالة المستدامة التنمیة رھانات ظل في االقتصادیة سسةالمؤ
 .،18، صwww.kotobarabia.comجامعة األألزھر، المكتبة اإللكترونیة  - حسن أحمد شحاتھ، البیئة و التلوث و المواجھة، آلیة العلوم  12
 ح الشیخ، اآلثار اإلقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھا، الطبعة االولى، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، اإلسكندریة،محمد صال 13

 .48، ص2002
 .52، ص2009الحمایة اإلداریة للبیئة، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، : عارف صالح مخلف، اإلدارة البیئیة 14
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 أسباب التلوث :الفرع الثاين

 :15انطالقا من تبيني مصادر التلوث، ميكن حصر مجلة من األسباب تكمن وراء إحداث هذه الظاهرة فيما يلي

 .وارد الطبيعية والثروات والطاقة نتيجة لالستخدام غري الكفء، مما يؤدي إىل هدرها وبالتايل نضو�ااسترتاف امل -

سامة إىل اهلواء وإدخال مواد ومركبات إىل الرتبة، وطرح  انبعاثاترمي املخلفات الصناعية إىل البيئة دون معاجلة، كإطالق  -

 .ووصوهلا إىل املياه اجلوفيةاملياه غري املعاجلة يف مياه البحار والبحريات 

قدر إنتاج الصناعة سنويًا من النفايات حنو  زيادة النفايات نتيجة تراكم منتوجات ال ميكن إتالفها أو إعادة تصنيعها، وقد -

. منها 95%طن من النفايات اخلطرة، وتساهم الدول الصناعية بأكثر من مليون 338مليون طن من النفايات الصلبة و 2100

ص الدول الصناعية من هذه النفايات بتصديرها إىل الدول النامية، أما األخرية فتتخلص منها عشوائًيا وبال معاجلة، مما يؤول وتتخل

 16.إىل مشاكل بيئية حادة

دخول الذرة يف بعض جماالت احلياة كاألسلحة، باإلضافة لالستخدامات املدنية السلمية وما ينجم عن ذلك من  -

 .اإلنسان واحليوان والنبات بصورة مباشرة أو غري مباشرةإشعاعات تضر بصحة 

مليون  95الزيادة يف عدد السكان واستخدام وسائل النقل واملركبات، حيث تقدر الزيادة السكانية يف العامل مبا يعادل  -

وارد الطبيعية والطاقة شخص سنويًا، وهي تعد أكرب زيادة سكانية يف تاريخ البشرية، وهذا بدوره سوف يزيد من احلاجة إىل امل

 .الالزمة إلدامة احلياة ويعرضها للنفاذ

 :أنواع التلوث البيئي: المطلب الثالث

، ولكال )غري مرئية(والغري مادية ) املرئية(ملادية اثار ، حيث ميكن التمييز بني اآلوآثاره ختتلف انواع التلوث باختالف مصادره

 :النوعني آثار معتربة ال ميكن اغفالها

وتكون ) اهلواء، املاء، الرتبة، الغذاء(ويقصد به التلوث الذي يصيب إحدى عناصر البيئة الرئيسية  :التلوث المادي: الاو 

 :ويشمل التلوث املادي أربعة أنواع رئيسية هي. آثاره على اإلنسان مباشرة

ائي نتيجة إطالق كميات كبرية من حدوث خلل يف النظام اإليكولوجي اهلو : "يعرف التلوث اهلوائي بأنه: التلوث اهلوائي .1

الغازات واجلسيمات تفوق قدرة النظام على التنقية الذاتية، مما يؤدي إىل حدوث تغيري كبري يف حجم وخصائص عناصر اهلواء 

ولقد عرفه ". تتحول معها من عناصر مفيدة صانعة للحياة كما قدر اهللا، إىل عناصر ضارة حتدث الكثري من األضرار واملخاطر
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وجود مواد غريبة يف اهلواء او حدوث تغيري هام يف نسب املواد املكونة له يرتتب عليها "بانه  �1968لس األورويب سنة ا

 17".حدوث نتائج ضارة او مضايقات

نظرا لسهولة انتقاله وانتشاره من منطقة إىل أخرى وبفرتة زمنية  انتشاراوالتلوث اهلوائي يعترب أكثر أشكال التلوث البيئي 

ويؤثر هذا النوع من التلوث على اإلنسان واحليوان والنبات تأثريا مباشرا، وخيلف آثار بيئية وصحية واقتصادية . وجيزة نسبيا

واضحة متمثلة يف التأثري على صحة اإلنسان، كما أن التأثري ينتقل إىل احليوانات ويصيبها باألمراض املختلفة ويقلل من قيمتها 

ا على النباتات فهي واضحة وجلية متمثلة بالدرجة األوىل يف اخنفاض اإلنتاجية الزراعية للمناطق اليت االقتصادية، أما تأثريه

باإلضافة إىل ذلك هناك تأثريات غري مباشرة متمثلة يف التأثري على النظام املناخي . تعاين من زيادة تركيز امللوثات اهلوائية

ثاين أكسيد الكربون يؤدي إىل االحتباس احلراري الذي يزيد من حرارة الكرة  العاملي، حيث أن زيادة تركيز بعض الغازات مثل

 .18األرضية وما يتبع ذلك من تغريات طبيعية ومناخية قد يكون هلا عواقب خطرية على الكون

 .19صدق اهللا العظيم" وجعلنا من الماء كل شيء حي: "قال تعاىل: التلوث املائي .2

منها يف % 98مليون ميل مكعب وان  296لكرة االرضية ويقدر حجمه بنحو من مساحة ا% 71يشغل املاء حوايل 

من املاء املوجود يف العامل غري صاحل لالستهالك بسبب ملوحته واملتبقي % 97كما تشري الدراسات إىل ان حوايل . حالة سائلة

اما موجود يف جتمعات جليدية أو خمزن على  كبري منها تقريبا مياه عذبة اال ا�ا غري متوفرة كثريًا الن جزء %3والبالغ نسبته 

 . 20شكل مياه جوفية

وجتعله غري مناسب لالستعمال،  ءان تلوث املياه يعين وجود اي نوع من انواع امللوثات بنسب تؤثر على صالحية املا

 .21فقد حيدث له تلوث فيزيائي او كيميائي او حيوي او اشعاعي مما يؤدي اىل االضرار به

إدخال أية مادة يف الوسط املائي من شأ�ا أن تغري اخلصائص الفيزيائية والكيميائية : "شرع اجلزائري على أنهكما يعرفه امل

أو البيولوجية للماء، وتتسبب يف خماطر على صحة اإلنسان، وتضر باحليوانات والنباتات الربية واملائية، ومتس جبمال املوقع /و

 .22'أو تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه

ي أصبحت ظاهرة أو مشكلة كثرية احلدوث يف العامل نتيجة للنشاط ذومن أبرز التلوثات املائية جند التلوث البحري ال

 البشري املتزايد وحاجة التنمية االقتصادية املتزايدة للمواد اخلام األساسية، واليت يتم عادة نقلها عرب احمليط املائي، كما أن معظم
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ويعترب النفط امللوث األساسي للبيئة البحرية نتيجة . لوقت احلاضر تطل على سواحل البحار واحمليطاتالصناعات القائمة يف ا

 .لعمليات التنقيب واالستخراج يف هذه املناطق

غالبا ما يقصد مبفهوم تلوث الرتبة الرتكيز على الرتبة الزراعية ملا حتتويه على أمهية للنشاط االقتصادي : تلوث الرتبة .3

الفساد الذي يصيب الرتبة الزراعية فيغري من صفا�ا وخواصها الطبيعية أو الكيميائية أو "عي، حيث يعرف بأنه واالجتما

 ."احليوية بشكل جيعلها تؤثر سلبا بصورة مباشرة أو غري مباشرة على من يعيش فوق سطحها من انسان وحيوان ونبات

وقد يكون بصورة فورية . األرض، الظروف املناخية والعوامل الطبيعية ويتوقف التلوث بالرتبة الزراعية على نوع التلوث، صفات

مثل الزالزل والرباكني أو بصورة تدرجيية مثل اإلسراف يف استخدام املبيدات واألمسدة املعدنية وإعادة استخدام املياه العادمة يف 

 .23ري األراضي

 األمسدة النيرتوجينية استخدام زيادة أن حيث األرضي التلوث ظهور إىل أدى قد للتكنولوجيا اإلنسان استغالل سوء إن

 الكيمياوية باملواد تلوث الرتبة إىل أدت اآلفات من الزراعية املنتجات حلماية احلشرية واملبيدات خصوبتها فقدان عن الرتبة لتعويض

 كانت سواء الصلبة وثات والنفاياتاملل زيادة إىل أدى والتعديين الصناعي النشاط زيادة أن كما البيولوجية، مقدر�ا وتدهور

 احلالتني كلتا ويف األرض، باطن دفنها يف أو األرض على النفايات هذه بإلقاء احلكومات بعض تقوم حيث مشعة، أو كيميائية

 24.الطويل املدى على والنبات واحليوان اإلنسان على سليب تأثريها يكون

ويشمل التلوث غري املادي . امللموس، وقد يكون قاتال يف بعض األحيانويقصد به التلوث غري  :التلوث غير المادي: ثانيا

 :نوعني رئيسيني مها

التغري املستمر يف أشكال حركة املوجات الصوتية حبيث "ويعرف التلوث السمعي بأنه ): الضوضائي(التلوث السمعي  .1

 فهو .اطه وتوصيلة إىل اجلهاز العصيببالتق –من قبل العلماء –جتاوز شدة الصوت املعدل الطبيعي املسموح به لألذن 

باختصار صوت غري مرغوب فيه، نظرًا لزيادة حدته وشدته، وخروجه على املألوف من األصوات الطبيعية اليت اعتاد على 

مجلة أصوات مستهجنة، حتدث تأثريا مضايقا للسمع : "كما يشار اىل الضجيج على انه. مساعها كل من اإلنسان أو احليوان

ويرتبط هذا النوع من التلوث ارتباطا وثيقا باملدينة، وخاصة األماكن الصناعية للتوسع يف استخدام اآلالت  25".للعصبيةومثريا 

 .ووسائل النقل املختلفة

ومصادر التلوث السمعي عديدة وتتمركز عادة يف املناطق الصناعية واملدن كأصوات السيارات ووسائل النقل واالنتاج، وحىت 

 ).اخل...جمفف الشعر وطاحنة القهوة (املنزلية منها كاألجهزة الكهرو منزلية بعض االدوات 
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هو أحد األخطار اجلديدة اليت تعرض هلا اإلنسان يف النصف ) النووي(يعترب التلوث اإلشعاعي : 26التلوث اإلشعاعي .2

التلوث بتسرب مواد النوع من ثل هذاويتم. الثاين من هذا القرن، واليت أصبحت �دد مجيع عناصر البيئة، و�دد حياة اإلنسان

مشعة إىل أحد مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة، كما يعد التلوث اإلشعاعي أخطر أنواع التلوث ألنه ال يرى وال يشم وال 

، ويتسلل اإلشعاع إىل جسم اإلنسان بيسر وسهولة دون أية مقاومة ودون داللة على وجوده ومن غري ان اس بهحسميكن اال

 .دي حبياتهو ك أي أثر يف بادئ االمر، ولكن عند دخوله إىل اجلسم يصيبه بأضرار بالغة قد تيرت 

والنشاط اإلشعاعي حيدث من مصادر طبيعية كاألشعة الصادرة من الفضاء اخلارجي والغازات املشعة املتصاعدة من 

ت النووية املخصصة ألغراض عسكرية والنظائر القشرة األرضية أو من مصادر صناعية كمحطات توليد الطاقة النووية واملفاعال

 .املشعة املستخدمة يف الصناعة او الزراعة أو الطب أو غريها

 :التلوث البيئي آثار :الرابعالمطلب 

تعددت آثار التلوث بتعدد انواعه، حيث يعترب السبب الرئيسي لظواهر أصبحت حمل اهتمام خمتلف الباحثني واهليئات، 

 :27ومن أبز الظواهر الناجتة عن التلوث. اجلانب الطبيعي اىل اجلانب االقتصادي حيث امتدت آثاره من

من األشعة فوق البنفسجية املنبعثة من  معترببامتصاص جزء ) O3(تقوم طبقة األوزون : ظاهرة تآكل طبقة األوزون .1

وي من التعرض آلثار األشعة والغالف احلي) الرتبوسفري(الشمس، وبذلك فهي حتمي الغالف اجلوي القريب من سطح األرض 

 .  فوق البنفسجية، فال يصل منها إىل سطح األرض إال قدرا معتدال ال يضر بالكائنات احلية

، الغاز الذي حيدث أكرب ضرر لطبقة األوزون وهو املسؤول عما يعرف اآلن بثقب )CFC(ويعد غاز الكلور وفلور والكربون 

 .  العاملية اخلطريةاألوزون الذي أصبح أهم الظواهر البيئية 

قد ذكر فريق العمل املعين بالتقومي البيئي والتابع لربنامج األمم املتحدة لشؤون البيئة يف تقرير نشره يف نوفمرب عام ل

ن استرتاف طبقة األوزون والزيادة الناجتة يف األشعة فوق البنفسجية قد يؤديان إىل تعجيل معدل تكون الضباب أ، 1991

حيث ساد الضباب الدخاين جو املدينة  1952قى معلقا يف اجلو لعدة أيام، مثلما حدث يف لندن عام الدخاين الذي يب

آالف حالة وفاة، كما أن تآكل  اربعةوحول �ارها إىل ليل لعدة أيام، وأدى إىل خسائر فادحة يف األرواح وصلت إىل حوايل 

األشعة فوق البنفسجية وجمموعة من االخطار الصحية طبقة األوزون قد يؤدي إىل زيادة معدالت سرطان اجللد بسبب 

كما يؤدي اتساع ثقب االوزون اىل وصول األشعة الشمسية بكميات أكرب إىل األرض فتزيد ). كاألمراض تنفسية(االخرى 

 .  حرارة األرض وبالتايل يؤدي إىل ما يعرف بظاهرة االحتباس احلراري
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ة ارتفاع حرارة كوكب األرض بصورة عامة، واحنباسها بني سطح األرض تعين هذه الظاهر : ظاهرة االحتباس احلراري .2

وتعود ظاهرة االحتباس احلراري إىل ارتفاع نسبة امللوثات من الغازات املختلفة . واهلواء، فيكون الوضع أشبه بالبيت الزجاجي

الكوين حيث اختلطت الفصول، كما تؤدي هذه الظاهرة اىل حدوث انقالب خطري يف النظام . إضافة إىل اجتثاث الغابات

 .فال يعرف الصيف من الشتاء أو اخلريف من الربيع، وهذا بسبب التزايد املستمر لغاز ثاين أكسيد الكربون

مضية نتيجة تفاعل غاز ثاين أكسيد الكربيت وأكاسيد النرتوجني مع املاء يف احتدث األمطار احل: األمطار احلامضية .3

ر احلمضية دول أمريكا الشمالية وأروبا الغربية وبعض دول أوربا الشرقية، كما بينت الدراسات اجلو، وتعاين من ظاهرة األمطا

مضية يف اليابان والصني واهلند وبعض البلدان النامية يف آسيا وإفريقيا، وليس بالضرورة أن �طل ااألخرية حدوث األمطار احل

كما . ات اليت تسببها بل قد تتأثر �ا الدول ا�اورة والبعيدة أحيانااألمطار احلمضية فوق نفس املنطقة اليت تنطلق منها الغاز 

 .  تؤثر على صحة االنسان وعلى نوعية املياه وخاصة مياه البحريات

ينتج هذا التلوث نتيجة قذف املياه الساخنة اليت استعملت يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية أو : التلوث احلراري للمياه .4

ية لغرض التربيد، مما يؤدي ذلك إىل رفع حرارة املاء وتغري خواصه الطبيعية، وهذا ينعكس على الكائنات اليت املنشآت الصناع

 .تعيش يف املاء وبالتايل على اإلنسان

ظاهرة التلوث بالنفط ظاهرة حديثة مل يعرفها اإلنسان إال يف النصف الثاين من القرن املاضي، ويظهر : التلوث بالنفط .5

على تلوث املاء من خالل تشكيل طبقة عازلة تعيق التبادل الغازي بني اهلواء واملاء، مما جيعل عملية التشبع  تأثري النفط

 .باألوكسجني عملية صعبة جدا ومن مث التأثري على حياة الكائنات احلية احليوانية والنباتية

ناجتة عن الصناعات املتعددة واحدا من أهم يعترب تلوث املاء باملواد املختلفة ال: تلوث املياه باملخلفات الصناعية .6

املشكالت املقلقة اليت تواجه اإلنسان، وينتج التلوث الصناعي عند إلقاء النفايات الصناعية الصلبة أو السائلة احملتوية على 

 .  اجلوفيةالرصاص، الزنك، الزئبق، النحاس، األملنيوم وغريها من املعادن يف املياه السطحية و : املعادن الثقيلة مثل

حزام األمطار حول  واحنسارالتلوث هو السبب يف حتريك الكتل اهلوائية احمليطة بالكرة األرضية، وحدوث الفيضانات،  .7

 .الكرة األرضية من أماكن أخرى فيصيبها اجلفاف

مية االقتصادية كما يؤدي التلوث البيئي إىل آثار سلبية عديدة على االقتصاد الوطين، ميكن أن تكبح وتعيق عمليات التن

 :28واالجتماعية، فعلى سبيل املثال ميكن أن نسرد بعض هذه اآلثار السلبية فيما يلي

 .التكلفة املباشرة وغري املباشرة النامجة عن ضياع املواد األولية وموارد الطاقة، واليت تظهر كملوثات -

، وقد يصل األمر يف بعض احلاالت )إخل…األمساك  الزراعة، صيد(إخنفاض إنتاجية األنظمة الطبيعية املستغلة اقتصاديا  -

 .إىل انعدام اإلنتاجية، مثال ذلك عدم إمكانية صيد األمساك املائية اليت تعاين من مشاكل تلوث حادة

  .زيادة تكاليف اإلنفاق يف جمال ختفيض ومعاجلة األضرار النامجة عن التلوث -
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 .67راشي طارق، مرجع سابق، ص 
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  دامة التنمية المستمفاهيم عامة حول : الثانيالمبحث 

 وحتديات أساليب معها محلت وقد العاملية، االقتصادية املفاهيم منظومة يف مهما حتوال ظهورها املستدامة منذ التنمية مثلت

 يف تصب املختلفة جوانبها يف والتنمية املستدامة. أفكار من تطرحه وما مبادئ من حتمله مبا الدولية االقتصادية للعالقات جديدة

 تبين يف سببا كانت اليت واالجتماعات التقارير من جمموعة نتاج وهي االجتماعية، والعدالة البيئة ومحاية صادياالقت النمو حتقيق

  .واالبعاد املختلفة العديدة األهداف ذو اجلديد املفهوم هلذا اليوم املؤسسات خمتلف

  . تعريف التنمية المستدامة :األولالمطلب 

ا يزيد عن ستني تعريفا، وعموما ورد مفهوم التنمية املستدامة ألول مرة وبشكل تعددت تعريفات التنمية املستدامة مب

 :يف تقرير مصرينا املشرتك كالتايل Brundtlandلرئيسة وزراء النرويج  1987مؤسس يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام 

   .29"المستقبلية على تلبية احتياجاتها هي العملية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال"

« Le développement durable est un développement qui permet de rependre aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » 

فأصبحت املشكلة ليست  ،من التزاحم الشديد يف التعريفات واملعاينوانطالقا من هذا التعريف عانت التنمية املستدامة 

  :أبرزها بذكروإمنا تعدد وتنوع التعاريف، لذلك فقد قمنا  غياب التعريف،

BOQUET Yves إشكالية حديثة نسبيا، نتيجة التفكري العقالين املتعلق بالتدهور " :أ�ا يعرف التنمية املستدامة على

قيمة موارد األجيال  ظفالتنمية املستدامة هي الطاقة اليت جيب أن حتف. طور السريع للنشاطات اإلنسانيةالبيئي الناتج عن الت

  .30"املستقبلية أو ترفع منها

ي حيقق االستدامة جبوانبها االقتصادية، االجتماعية والثقافية، و املستدامة هي عملية تغيري شاملة يف إطار منوذج تنم التنمية

للموارد الطبيعية وزيادة املقدرة اإلجنازية يف تلبية احلاجات احلالية  االستخداميةة مبا يضمن حتقيق الكفاءة البيئية والسياسي

 .31واملستقبلية
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المؤتمر العلمي  للمؤسسة ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة،البیئیة واالجتماعیة  المسؤولیة :ورقة بحثیة بعنوان ابراھیم بختي والطاھر خامرة، 

الجزائر، ، 01امعة سطیف جالتسییر،  وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیةالدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة، 

 .184ص  ،2008أفریل  07/08یومي 
30

 Ouvrage collectif sous la direction de Gabriel WACKERMAN. Le Développement Durable, édition ellipses, 

2008, p 31. 
31

المؤتمر العلمي الدولي حول البترولیة في الجزائر، التنمیة الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للثروة : بعنوان بحثیة ورقةصالحي صالح،  

، 2008أفریل  8-7، الجزائر، 01التنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف 

 .870ص 
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هذا التعريف عند انعقاد قمة األرض وأكد أنه يوجد مصطلحان ورد ) (Agenda 21 21يف جدول أعمال القرن 

لمحرومني اي األولويات، والثاين لإلحتياجات وباخلصوص اإلحتياجات األساسية األول هو ا: أساسيان لتعريف التنمية املستدامة

  .32يتمثل يف قدرة البيئة على تلبية احلاجات احلالية واملستقبلية

تلك العملية اليت �تم بتحقيق " :كأ�ا رأس املال، وعرف التنمية املستدامة بأ�ا  االستدامةأما البنك الدويل فيعترب 

ل الذي يتضمن إتاحة نفس الفرص احلالية لألجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زيادته التكافؤ املتص

  .33"املستمرة عرب الزمن

أكرب قدر اىل  االجتماعيةبالرفاهية  االرتقاءذلك النشاط الذي يؤدي إىل " :بأ�ا Edoird BARBIERكما يعرفها 

  .34"ة، وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل البيئةمع احلرص على املوارد الطبيعية املتاح

 نظام حيوي للموارد، نظام: هي أمناط ثالث خالل من والتنمية البيئة بني والتكامل التوافق إىل اليت �دف التنمية وهي

 واجلماعات لقطاعاتوا الفئات كل فيها تساهم أن جيب جمتمعية عملية املستدامة التنمية أن مبعىن اجتماعي، ونظام اقتصادي

  :املوايل الشكل خالل من ذلك توضيح وميكن واحد، ومورد قليلة، فئة على اعتمادها جيوز وال متناسق، بشكل

  
 المستدامة للتنمیة الثالثة الركائز: 13 رقم  شكل

 

La Source: Christian BRODHAG, Le développement durable, colloque INAISE (international association of 

investiors in social economy), Mulhouse, 23 mai 2002, p11. 
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 WACKERMANN Gabriel, Le Développement Durable, édition ellipses, Ibis, France, 2008, p 31. 
33

 WACKERMANN Gabriel, ibid. 
34

 WACKERMANN Gabriel, ibid. 
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 التنمية أال وهو التنمية جديد يف مفهوم ظهور شكلت التارخيية واحملطات املراحل من جمموعة عرب املفهوم هذا تطور لقد

  :املوايل الشكل يوضحه كما املستدامة

 .المستدامة التنمیة مفھوم تطور :14 رقم  شكل

La Source : Développement durable, Retours d’expériences de l’opération collective de mise en œuvre du guide 

AFNOR SD 21000 par des PME de la région lorraine, AFNOR, p 05. Disponible sur le lien: 

http://info.viasourcing.com/public/SD21000-Operation-collective-lorraine.pdf -28/01/2013-18:41. 

  :2002سنة  حىت 1970سنة  من املستدامة التنمية مفهوم مر �ا اليت املراحل ابرز تبيان ميكننا الشكل، هذا خالل ومن

 االقتصادي إذ كان يف بداية األمر اهتمام الدول واحلكومات موجها حنو حتقيق الرتاكم الكمي والنوعي سواء يف اجلانب

 حتقيق االقتصادية يف هذه الفرتة يف ، وبالتايل سامهت التنمية)اخل... من زيادة يف الدخل القومي ونصيب الفرد منه( واالجتماعي

 .القيمة املضافة، وهذا ما أثر سلبا على احمليط البيئي

إىل الدمج  ونتيجة هلذا التأثري السليب، اجته العديد من املفكرين االقتصاديني واالجتماعيني وبعض املنظمات غري احلكومية

خاصة بعد التشوهات اليت  سا على البيئة،بني االهتمامات االقتصادية واملتطلبات االجتماعية والوضعية البيئية من أجل احلفاظ أسا

 .أصابت الكرة األرضية، وعدم حتملها لألضرار الناجتة عن اإلمهال والتلويث البشري

 ،1987سنة "مستقبلنا املشرتك"أبرزها تقرير برنتدالند بعنوان واعدت جمموعة من التقارير ونتيجة هلذا أبرمت اتفاقيات 

عني االعتبار االجتاه بقيق للتنمية املستدامة، كان مفاده ضرورة التخلي عن التنمية اليت ال تأخذ تعريف د مت من خالله تقدميوالذي 

 .البيئي
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بريودي جانريو  ، برعاية األمم املتحدة حول البيئة والتنمية35مث توالت السنني واملؤمترات وكان أبرزها قمة األرض األوىل

واحمللية من أجل صياغة  اليت سعت إىل ضرورة الدمج بني اجلهود الدولية 21، واالتفاق على األجندة 1992 بالربازيل سنة

 .االسرتاتيجيات اهلادفة للحد من التدهور البيئي وحماربة كل أشكال الفقر

انعقاد  الغازية الناجتة عن املؤسسات واملصانع، مث االنبعاثاتباليابان للحد من  "كيوتو"مت إبرام اتفاقية  1997ويف سنة 

  .جبوهانسربغ 2002رض الثانية حتت عنوان مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة يف قمة األ

  .التنمية المستدامةومستويات أهداف : الثانيالمطلب 

  املستدامة اهداف التنمية: االول الفرع

وتتمحور حوله، لذا كان  دف يف االساس إىل احملافظة على البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان� املستدامة التنمية أن مبا

 ومن البيئة، عناصر على السليب التأثري دون للمجتمع والفوقية التحتية البىن يف جوهرية تغيريات إجراء هو منها اهلدف الرئيسي

  :36وأهداف التنمية املستدامة جندها تنطوي على مجلة من األهداف نذكر منها غايات يف التدقيق خالل

من اجلانب دف �و . الرمسي القطاع يف العمل وفرص والنمو االقتصادية الكفاءة زيادة إىل دياالقتصامن اجلانب دف � -

 من اجلانب ستدامةالتنمية املدف �و  الرمسي، غري القطاع يف الفقرية لألغلبية الوظائف وخلق الصغرية املشاريع دعم إىل االجتماعي

 .العام واخلاص القطاعني يف االقتصادي للنمو الضرورية الطبيعية للموارد املستدام االستعمال ضمان إىل البيئي

 واألمان الصحة وحتسني والوقائية الصحية الرعاية خالل من اإلنتاجية زيادة إىل االقتصاديمن اجلانب  ستدامةالتنمية املدف � -

 وضمان الرعاية البشر صحة يةحلما والضوضاء واملياه للهواء معايري فرض إىل االجتماعيمن اجلانب  دفو�. العمل يف أماكن

 واألنظمة للموارد البيولوجية الكافية احلماية ضمان إىل البيئي من اجلانب دف� حني يف قرية،++الف لألغلبية األولية الصحية

 .للحياة الداعمة واألنظمة اإليكولوجية

 االجتماعية دف االستدامة�و . الغذائي األمن قحتقي أجل من واإلنتاج الزراعية اإلنتاجية رفع إىل االقتصادية االستدامةدف � -

 املستدام االستخدام ضمان إىل دف االستدامة�و  املنزيل، الغذائي األمن وضمان الصغرية الزراعات وأرباح اإلنتاجية حتسني إىل

  .والثروة السمكية الربية واحلياة املائية واملوارد والغابات األراضي على واحلفاظ
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 Octave GÉLINIER et autres, Développement Durable pour une Enterprise compétitive et responsable, 3
éme 

édition, Esf Editeur, Cegos, France, 2005, p. 22. 
 

 العلمي المؤتمر ،"الجزائر حالة"المستدامة للتنمیة كاستراتیجیة المباشر األجنبي االستثمار :بعنوان بحثیة عمر، ورقة یرةسد محمد وبن بوھزة  36

یومي  الجزائر، ،01جامعة سطیف  التسییر، وعلوم العلوم االقتصادیة كلیة المتاحة، للموارد االستخدامیة والكفاءة المستدامة التنمیة: حول الدولي

  .300، ص2008فریل أ 07/08
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التنمية  يف للمياه االستخدامية الكفاءة ورفع املياه من كاف إمداد ضمان إىل االقتصاديمن اجلانب  ستدامةالتنمية امل دف� -

 لالستعمال املنطقة الكافية يف املياه على احلصول تأمني إىل االجتماعيمن اجلانب  دف�و . والريفية واحلضرية والصناعية الزراعية

 العذبة واملياه املائية الكافية للمجمعات احلماية ضمان إىل البيئيمن اجلانب  دف�و  الفقرية، لألغلبية الصغرية والزراعات املنزيل

 .اإليكولوجية وأنظمتها

 إىل املناسب باإلضافة السكن على احلصول ضمان خالل من وبيئيا اجتماعيا، اقتصاديا، للسكان أفضل حياة نوعية قيقحت -

 .ريةالفق لألغلبية واملواصالت الصحي الصرف

 .وعدالة توازنا أكثر مستقبلية برؤية التنموية االسرتاتيجيات وضع يف املستدامة التنمية تساهم -

 بكفاءة التنموية، وتنفيذها والربامج السياسات وضع يتطلبه الذي واملؤسسي والسلوكي الفكري التغيري إحداث إىل دف� -

 .وفعالية

 األجيال تلبية حاجات يف تساهم اليت والربامج األهداف لتحقيق واخلاصة، مةالعا القطاعات بني اجلهود توحيد إىل دف� -

 .واملستقبلية احلالية

 التعامل يف األنانية وجتنب وتكاملية، مشولية برؤية والبيئية االجتماعية والسياسية، االقتصادية األوضاع حتليل أمهية من تنطلق ا�أ -

 .املتاحة والطاقات واردامل مع

 عي الناس باملشكالت البيئية القائمة وتنمية إحساسهم باملسؤولية إزاءها وحثهم على املشاركة يف إجياد احللول املناسبةتعزيز و  -

  .هلا

  .وتدمريها استنزافها ومنع ملوارد العقالين واالستخدام االستغالل وضمان حتقيق -

 نوعية حتسني استخدامها يف وكيفية التنموي، ا�ال يف تقنياتال بأمهية الناس توعيةو  ا�تمع بأهداف احلديثة التكنولوجيا ربط -

  .البيئة حساب على ذلك يكون أن دون أهدافهم وحتقيق حيا�م

  .بتحقيق التوازن وتسمح وإمكاناته تتالءم بطريقة ا�تمع وأولويات حاجات يف ومناسبة مستمرة تغريات إحداث -

 عن والبحث لتحفيز اإلبداع والتدريب التعليم تفعيل يف وتساهم واملهارات، رباتاخل تبادل يف واملشاركة الشراكة فرص تنشط -

  .جديد تفكري أساليب
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  :مستويات االستدامة: الثاين الفرع

  :37مها رئيسني مستويني إىل املستدامة التنمية مستويات تنقسم

لإلنسان ميكن ان ينجر عنه جتاوزات بيئية معتربة، ان ترتكز االستدامة القوية على ان النشاط االقتصادي  :القوية االستدامة: أوال

استغالل الطاقة مثال ميكن يصحبه زيادة يف مستوى احلرارة ال ميكن تصحيحه، كما ان استغالل املوارد من أجل تقدمي سلع 

 تقوم باإلضرار االقتصادية بشكل آخر فان النشاطات. 38وخدمات قد ينجر عنه انعكاسات سلبية على املوارد ال ميكن تداركها

 طبيعي، بشري،( املال لرأس املختلفة املكونات على احلفاظ يف تتمثل القوية فاالستدامة .والطاقوية املادية على املوارد املدى يف

 وليست البعض لبعضها مكملة تعد املختلفة املال كما ان مكونات رأس حد، على كل األصلي مستواه يف...) تكنولوجي مايل،

 .بدائل

تقوم االستدامة الضعيفة على مبدأ االعتماد على التطور التكنلوجي إلجياد حلول للمشاكل البيئية،   :الضعيفة االستدامة -2-

حيث ترى ان املوارد الغري متجددة ذات قيمة مؤقتة واليت يتم استبداهلا مستقبال مبواد تؤدي نفس اخلدمة، أي ان االستهالك 

  . 39االخالل بالتوازن احليوي يصبح مقبوال يف حالة وجود بدائل تؤدي نفس اخلدمةاملفرط للموارد الغري املتجددة و 

 استبداله ميكن الطبيعي املال رأس أن على تقوم بسيطة فكرة على مبنية ضعيفة االستدامة تكون سابقتها عكس فعلى

 بالنسبة األقل على البعض لبعضها د بدائلتع املال رأس أمناط أن اعتبار على املايل، أو التكنولوجي املال الزمن برأس مرور مع

 .املتاحة واملوارد احلالية االقتصادية األنشطة ملستويات

   .التنمية المستدامة ابعاد: الثالثالمطلب 

اتفق معظم الباحثني على وجود ثالثة أبعاد للتنمية املستدامة واملتمثلة يف البعد االقتصادي، البيئي واالجتماعي، يف حني 

  :الثالثة فقط األبعادعلى  سنركز وفيما يلي. الباحثني بعدين آخرين مها البعد التكنلوجي والسياسي يضيف بعض

 املستدامة للتنمية االقتصادي البعد :األول الفرع

 مسألة إذ يطرح البيئة، على لالقتصاد واملستقبلية الراهنة االنعكاسات حول املستدامة للتنمية االقتصادي البعد يتمحور

 على املستدامة التنمية تعمل للبعد االقتصادي ووفقا .الطبيعية املوارد توظيف جمال يف الصناعية التقنيات وحتسني ومتويل راختيا
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  .16راشي طارق، مرجع سابق، ص  
38

 François Mancebo, Des développements durables. Quel référentiel pour les politiques de développement 
durable en Europe ?, Université Joseph Fourier ‐Grenoble 1, UMR CNRS Pacte, Cybergéo, 22 février 2009, p9. 
Disponible sur le lien: 
 http://halshs.archives‐ouvertes.fr/docs/00/36/33/14/PDF/Mancebo‐DDs_en_Europe.pdf ‐05/01/2013‐21:35. 
39

 François Mancebo, op cit, p09. 
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 للحياة والقاعدة األساس هي البيئة باعتبار البعيد، على املدى البيئية التوازنات باحلسبان األخذ مع االقتصادية التنمية تطوير

 :40االقتصادي البعد حمور اآلتية رالعناص ومتثل البشرية،

الدول املتقدمة يستغلون،  سكان أن يالحظ اجلانب هذا خاللمن : الطبيعية الموارد من الفردي االستهالك حصة .1

يستخدمه سكان البلدان النامية، فعلى سبيل  العامل، أضعاف ما يف الطبيعية املوارد من الفرد نصيب مستوى قياسا على

التعاون  بلدان منظمة يف وهو مرة، 33 ـب اهلند يف أ أعلى منه.م.اقة النامجة عن النفط والغاز يف الواملثال استهالك الط

 .جمتمعة النامية البلدان يف منه املتوسط يف مرات 10 ب أعلى) OCDE(االقتصادية  والتنمية

من  متواصلة ختفيضات إجراء يف تتلخص الغنية للبلدان بالنسبة املستدامة فالتنمية: الطبيعية الموارد تبديد إيقاف .2

يف  جذري تغيري وإحداث الكفاءة مستوى حتسني عرب وذلك الطبيعية واملوارد للطاقة املبددة االستهالك مستويات

التنمية املستدامة  وتُعىن. النامية البلدان إىل البيئية الضغوط تصدير عدم من التأكد العملية هذه يف وال بد. احلياة أسلوب

ضرورة، كاستهالك الدول املتقدمة  دون األخرى البلدان يف البيولوجي ري أمناط االستهالك اليت �دد التنوعأيضا بتغي

 .باالنقراض املهددة احليوانية للمنتجات

 قيادة التنمية يف خاصة مسؤولية الصناعية البلدان على وتقع :معالجته وعن التلوث عن المتقدمة البلدان مسؤولية .3

 التلوث يف مشكالت إسهامها وبالتايل(احملروقات  مثل الطبيعية املوارد من املاضي يف املرتاكم استهالكها ألن املستدامة،

 الكفيلة والبشرية املالية والتقنية املوارد لديها الغنية البلدان أن هذا إىل يضاف. متناسبة غري بدرجة كبريا كان )العاملي

 محاية حنو اقتصاديا�ا والقيام بتحويل أقل، بكثافة املوارد وتستخدم ظفأن تكنولوجيات استخدام يف الصدارة حتتل بأن

 االقتصادية الفرص إىل للوصول املساواة واملشاركة من نوع حتقيق إىل ترمي أسباب �يئة ويف معها، والعمل الطبيعية النظم

 .جمتمعا�ا داخل االجتماعية واخلدمات

 وحتسني الفقر عبء من للتخفيف الناجعة إن الوسيلة: المداخيل في اوتالتف من الحدو  الموارد توزيع في المساواة .4

 يف وتتمثل ذا�ا، حد يف غاية الوسيلة، هذه وتعترب والفقرية، الغنية البلدان من كل أصبحت مسؤولية املعيشة مستويات

فالفرص . املساواة إىل ربأق ا�تمع داخل األفراد مجيع بني فيما واخلدمات واملنتجات احلصول على املوارد فرص جعل

 حرية وعلى األخرى الطبيعية واملوارد األراضي وعلى االجتماعية واخلدمات التعليم يف احلصول على املتساوية غري

 التنمية فهذه املساواة تساعد على تنشيط. التنمية أمام هاما حاجزا تشكل احلقوق السياسية، من وغري ذلك االختيار

 .املعيشة مستويات ريني لتحسنيالضرو  والنمو االقتصادي
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 للنشر صفاء دار األولى، الطبعة قیاسھا، وأدوات تخطیطھا وأسالیب فلسفتھا المستدیمة التنمیة زنط، أبو أحمد ماجدةو غنیم محمد عثمان  
  .39ص ،2007 عمان، والتوزیع،
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 البلدان يف الصحية الرعاية فرص احلصول على ويف الدخل يف املتنامي التفاوت من باحلد إذن تُعىن املستدامة فالتنمية

 مناطق يف أرضا ميلكون ال للفقراء الذين وغري املنتجة الواسعة األراضي حيازة وإتاحة املتحدة، الواليات مثل الصناعية

 التعليم فرص وحتسني الشرعية، وإكسا�ا الرمسية االقتصادية غري القطاعات إىل القروض تقدمي وكذا اجلنوبية، مريكاأ مثل

 األراضي على احلصول فرص حتسني سياسة أن اإلشارة إىل وجيب. مكان كل يف للمرأة بالنسبة الصحية والرعاية

 النمور اقتصاديات يف والنمو السريعة التنمية حتفيز امسا يفح دورا لعبت االجتماعية اخلدمات من ذلك وغري والتعليم

 .وتايوان اجلنوبية وكوريا ماليزيا مثل اآلسيوية

 حيرم الطبيعية سوف املوارد استهالك من املتقدمة الدول تقليل إن :الصناعية للبلدان النامية البلدان تبعية تقليص .5

 على االعتماد يقوم على تنمويا منطا تتبىن أن األخرية هذه على بغيتن وهكذا. إيرادا�ا مصادر أهم من النامية الدول

 للبلدان البينية اإلقليمي والتجارة التعاون يف بالتوسع يسمح مما الذايت، االكتفاء وتأمني احمللية القدرات لتنمية الذات

 .النامية

اإلنفاق  من األموال حتويل علىالبلدان  مجيع يف تُعىن أن جيب املستدامة التنمية أن كما: العسكري اإلنفاق تقليص .6

 صغري من جزء ولو ختصيص إعادة شأن ومن التنمية، احتياجات على اإلنفاق إىل الدولة وأمن العسكرية األغراض على

 .ملحوظ بشكل بالتنمية اإلسراع العسكرية لألغراض اآلن املكرسة املوارد

  املستدامة للتنمية البيئي البعد: الثاين الفرع

 قد ملا والتنبؤ أساس مستدام، على هلا األمثل واالستخدام الطبيعية املوارد على احلفاظ يف املستدامة للتنمية البيئي البعد ليتمث

 يؤثر بتواز�ا واإلخالل البيئة أن استرتاف إىل نظرا والوقاية، االحتياط بغرض وذلك التنمية، جراء من االيكولوجية للنظم حيدث

 .وكذلك التقليل من خمتلف أشكال تلوث الناجتة عن النشاط االقتصادي للمؤسسات االقتصادية .ستدامةامل التنمية على سلبا

  :أمهها من العناصر جمموعة حول البيئي البعد ويتمحور

البيئة  كبرية يف تغيريات بإجراء املخاطرة عدم كذلك تعين املستدامة التنمية إن: الحراري االحتباس من المناخ حماية .1

) فوق البنفسجية األشعة زيادة أو النبايت، والغطاء األمطار سقوط أمناط تغيري أو البحر، سطح مستوى بزيادة(ية العامل

أو  املناخ، استقرار زعزعة دون احليلولة ذلك ويعين .املقبلة لألجيال املتاحة الفرص يف تغيري إحداث شأ�ا من يكون

  41.أفعال اإلنسان جراء من لألرض احلامية األوزون طبقة دمريت أو والبيولوجية الفيزيائية اجلغرافية النظم
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مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة یة، الجزائر االقتصادیة المؤسسة في االستدامة وظیفة لترقیة المستدام الوظائفي التأھیل قطوش، برنامج مریم  
  .50، ص 2010، الجزائر، 01التسییر، جامعة سطیف  وعلوم التجاریة العلوم االقتصادیة والعلوم
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 من التقليص إىل تؤدي العوامل هذه كل إنتاجيتها وفقدان الرتبة وتعرية واالجنراف التصحر إن :األراضي على الحفاظ .2

 واحليوانية لبشريةالضغوط ا أن إىل إضافة .الزراعية األراضي من كبرية مساحات اإلنتاج دائرة من سنويا وإخراج إنتاجها،

وثيقة  تعتمد وهلذا. األمازون غابات يف حيدث ما مثل مساحا�ا وتقلص تدمرمها أو والغابات النبايت بالغطاء تضر

 تزويد على قدرة األراضي االعتبار بعني يأخذ البيئية األنظمة إلدارة متكامل منهج استخدام ضرورة على 21 األجندة

 .42وغريها ...والتصحر والتعرية التلوث من محايتها وكذلك استنزافها، وعدم باملوارد التنمية عملية

البيولوجي  التنوع يف األراضي ثراء صيانة يتم أن تعين ا�ال هذا يف املستدامة التنمية: البيولوجي التنوع على الحفاظ .3

  .43وقفها أمكن وإن ةكبري  بدرجة اإليكولوجية النظم وتدمري االنقراض باحلد من عملية وذلك املقبلة، لألجيال

 مع الغذائية والوقود املواد إلنتاج الالزمة الطبيعية املوارد محاية إىل حتتاج املستدامة التنمية إن :الطبيعية الموارد حماية .4

 الفشل فإن ذلك، ومع. تضار�ا حيتمل األهداف وهذه التزايد، يف اآلخذين السكان احتياجات لتلبية يف اإلنتاج التوسع

 التنمية املستدامة وتعين. املستقبل يف األغذية يف نقص حبدوث كفيل الزراعة عليها تعتمد اليت الطبيعية املوارد يف صيانة

 وتبين ممارسات استحداث وكذلك كفاءة، أكثر استخداما املياه وإمدادات للزراعة القابلة األراضي استخدام هنا

 حىت واملبيدات األمسدة الكيميائية استخدام يف اإلسراف اجتناب ىلإ حيتاج وهذا .الغلة تزيد حمسنة زراعية وتكنولوجيات

 يعين املائية، وهذا البشرية، واإلمدادات األغذية وتلوث الربية، احلياة و�دد والبحريات، األ�ار تدهور إىل تؤدي ال

 .44الري استخداما حذرا، واجتناب متليح أراضي احملاصيل وتشبعها باملاء استخدام

 املستدامة للتنمية االجتماعي البعد :الثالث الفرع

 النمو وسيلة من جيعل إذ الضيق، باملعىن اإلنساين البعد ميثل وهو خاص، بشكل البعد املستدامة �ذا التنمية تتميز

 لرغبا�ا اوفق النمو باختيارات الراهنة القيام األجيال على يتوجب إذ. األجيال بني اإلنصاف اختيار وضرورة االجتماعي، لإللتحام

ميثله  الذي االجتماعي بالبعد كبري بشكل يرتبطان واالقتصادي البيئي البعد من كال فإن القادمة، وهكذا األجيال ورغبات

 االجتماعية اإلنسانية مبكونا�ا احلياة استمرارية هو احملوري وهدفها األساسية وسيلتها املستدامة التنموية التغيري عملية ألن. اإلنسان

كانت  سواء له املتاحة املوارد وفق الشاملة للمجتمع األهداف رسم عملية: "بأ�ا االجتماعية التنمية تعرف ، حيث45افيةوالثق
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 امةالمستد التنمیة حول الدولي الملتقى واألبعاد، المفاھیم إشكالیة في اقتصادیة مقاربة - المستدامة  التنمیة: ورفیة بحثیة بعنوان بوعشة، مبارك  

  .11، ص 2008افریل  07/08، الجزائر، یومي 01سطیف  جامعة التسییر، وعلوم اإلقتصادیة العلوم المتاحة، كلیة للموارد اإلستخدامیة والكفاءة
 الجامعي المركز المستدامة، والتنمیة البیئة اقتصاد حول الوطني الملتقى المستدامة، والتنمیة البشریة التنمیة :ورقة بحثیة بعنوان حمیدوش، علي  43

  .12، ص 2006جوان  06/07ومي ، یالجزائر بالمدیة،
44

  .50قطوش، مرجع سابق، ص  مریم  
45

  .40ص  سابق، مرجع زنط، أبو أحمد غنیم وماجدة محمد عثمان  
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، وفيما 46"ا�تمع إىل حتقيق أهدافه يف وصول هلا األثر يكون اليت والوظيفية البنائية التغريات إىل الوصول بشرية �دف أو مادية

  :ماعييلي أهم عناصر البعد االجت

األوضاع  هلا تتسع ال زيادة وهي عام، كل نسمة مليون 80 حنو تبلغ السكانية فالزيادة: السكاني النمو ضبط .1

 والفقر والتخلف، باالكتظاظ املوسوم الثالث العامل دول يف (85%) الزيادة وأغلب السائدة واالجتماعية االقتصادية

 47.مجيعا العامل على اخلطر أبواب من باب ذاوه فقرا، الفقراء يزيد احلال هذا استمرارحيث ان 

 من ثروات أيدينا ما بني أن فكرة ترسخ حىت األجيال بني والعدالة األفراد، بني العدالة تتضمن :االجتماعية العدالة .2

 .واألحفاد األبناء ملك هو طبيعية

 مبعايري تنموية تقاس اليت" البشرية تنميةال" عن تقريرا اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يصدر عام كل يف :البشرية التنمية .3

 املطروح والسؤال. البشرية التنمية حتقيق يف جناحها حسب درجات العامل دول التقرير ويصنف واجتماعية، واقتصادية

 اجتماعية أعباء أم خترج االجتماعي، والتقدم التنمية يف اإلجيايب اإلسهام على قادرين أفراد التعليم مؤسسات خترج هل

 وأساليبه التعليم يف �ج النظر نعيد أن منا تطلب املتواصلة فالتنمية .العمل سوق إىل ال البطالة ساحات إىل ذهبت

 البشرية التنمية: "للتنمية البشرية اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج التنفيذي املدير" سبيث جيمس" يقول وكما ومؤسساته،

 الفقراء صاحل يف تنمية وهي .أيضا عادل بشكل عائداته توزع بل وحسب، نموال بتوليد تكتفي ال تنمية هي املستدامة

 .48"املرأة صاحل ويف العمل، فرص وتوفري والطبيعة،

 القبول املشاركة على هذه وتعتمد للتنمية، والتنفيذ التخطيط مراحل يف الفاعلة املشاركة إي :الشعبية المشاركة .4

 ما وهذا من املسؤولية، يعفيها وكأمنا املشاركة من األفراد حيرم األخرية هذه بفغيا الدميقراطية، جوهر وهي االجتماعي،

كما ان  املشاركة اجلماهريية، أدوات من احلكومية غري واملؤسسات األهلية وتعترب املنظمات .األداء على قدر�م يعطل

 حتقيق يف واإلسهام اإلجيايب النافع علالف مناط إىل وترشدهم بأدوارهم األفراد تبصر الصحيحة واإلرشاد اإلعالم برامج

احمللية ضرورة مشاركة خمتلف االطراف قصد حتقيق أهداف التنمية  21، كما أكدت االجندة 49املتواصلة التنمية

 .املستدامة
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 اإلسكندریة، والنشر، الطباعة لدنیا الوفاء دار األولى، الطبعة االجتماعیة، الخدمة مھنة إطار في االجتماعیة التنمیة أحمد، اللطیف رشاد عبد  

  .26، ص2008مصر، 
47

دراسة مقارنة بین  - حمیدة، استراتیجیات وتجارب ترقیة دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم النمو وتحقیق التنمیة المستدامة  رابح  

، 01التسییر، جامعة سطیف  وعلوم التجاریة لعلومتجربة الجزائر والتجربة الصینیة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وا

  .57، ص 2011الجزائر، 
48

 على وأثرھا البشریة التنمیة :مجلة في مداخلة العربي، الوطن في المستدامة التنمیة تحقیق ومقومات البشریة التنمیة الرحیم، عبد محمد الرحیم عبد  

  .07، ص2007ماي  مصر، الشیخ، شرم ،اإلداریة للتنمیة العربیة المنظمة المستدامة، التنمیة
49

  .57حمیدة، مرجع سابق، ص  رابح  
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 تدبريوالرعي و  املعيشية بالزراعات النساء تقوم النامية البلدان من كثري ففي خاصة، أمهية املرأة لدور: المرأة دور أهمية .5

 أ�ا يف املنزل، كما والبيئة للموارد األول املدبر هي أخرى بعبارة فاملرأة مباشرة، املنزلية بالبيئة ويعتنون املنزل، شؤون كل

 الرجال بصحة الصارخ مقارنة اإلمهال وتعليمها صحتها تلقى ما فكثريا ذلك لألطفال، ومع الرعاية يقدم من أول هي

 .50متعددة مبزايا لالستدامة القابلية على أن يعود وتعليمها املرأة صحة يف اراالستثم شأن ومن وتعليمهم،

  املستدامة التنمية ابعاد بني الرتابط :الرابع الفرع

  :51يلي فيما املختصني الباحثني أحد وفق بينها فيما الثالثة املستدامة التنمية أبعاد ترابط يتمثل

 حيافظ مستمر وأن بشكل واخلدمات السلع إنتاج من يتمكن الذي لنظاما هو اقتصاديا املستدام النظام: اقتصاديا -

 اختالالت حدوث وان مينع العام، والدين العام الناتج بني ما االقتصادي التوازن من لإلدارة قابل معني مستوى على

  .االقتصادية السياسات عن ناجتة اجتماعية

الزائد للموارد  االستنزاف جتنب الطبيعية، املوارد من ثابتة اعدةق على حيافظ أن جيب بيئيا املستدام النظام: بيئيا -

الطبيعية  البيئية الرتبة واألنظمة وإنتاجية اجلوي واالتزان احليوي التنوع محاية ذلك ويتضمن املتجددة، وغري املتجددة

  .اقتصادية كموارد عادة تصنف ال اليت األخرى

 االجتماعية كالصحة اخلدمات وإيصال التوزيع، يف العدالة حتقيق يف اجتماعيا مستداما النظام يكون :اجتماعيا -

 .الشعبية واملشاركة السياسية واحملاسبة االجتماعي النوع يف واملساواة حمتاجيها إىل والتعليم

  :الرتابط هلذا أخرى صورة يعطي التايل الشكل أن كما

  

  

  

  

  

                                                           
 والدار والیونسكو EOLSS، المستدامة التنمیة أجل من للمعرفة العربیة الموسوعة، والتنمیة والبیئة والموارد السكان اإلمام، محمود محمد  50

  .361، ص2006بیروت،  األولى، الطبعة ،"االقتصادي البعد" نيالثا المجلد العربیة للعلوم، واألكادیمیة ناشرون للعلوم العربیة
51

 منشورة، غیر دكتوراه رسالة المستدامة، التنمیة تحدیات ظل في الجزائر في االقتصادیة للمؤسسة الشامل األداء في التحكم ،العایب عبد الرحمان 

  .25ص، 2011 ائر،الجز ،01 سطیف جامعة لتسییر، وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیة



 63..................................................................... مدخل الى التنمية المستدامة : الثانيالفصل 

 

  

  

لشامل للمؤسسة االقتصادیة في الجزائر في ظل تحدیات التنمیة المستدامة، رسالة دكتوراه غیر العایب عبد الرحمان، التحكم في األداء ا: المصدر
  .26، ص2011 الجزائر، ،01لتسییر، جامعة سطیف امنشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم 

  :معوقات التنمية المستدامة: المطلب الرابع

العمل  يف جمال 1992إعالن ريو دي جانريو عام  تلتل الفرتة اليت على الرغم من التقدم الكبري الذي حصل خال

 البيئي ومسرية التنمية املستدامة، إال أن هناك بعض املعوقات اليت واجهت العديد من الدول يف تبين خطط وبرامج التنمية

 :52املستدامة، كان من أمهها ما يلي

تضع من  تمعات احمللية والوطنية والدولية أنا�جتماعية، وعلى الفقر الذي هو أساس لكثري من املعضالت الصحية واال -

والتنمية الطبيعية والبشرية  السياسات التنموية وخطط اإلصالح االقتصادي ما يقضي على هذه املشاكل بإجياد فرص العمل،

 .واالقتصادية والتعليمية للمناطق األكثر فقرًا، واألشد ختلًفا، والعمل على مكافحة األمية

الناجم عن اجلهل  إضافة إىل الكوارث الطبيعية مبا فيها مشكالت اجلفاف والتصحر والتخلف االجتماعي، الديون اليت متّثل -

تمعات الفقرية بصفة خاصة واألسرة ا� أهم املعوقات اليت حتول دون جناح خطط التنمية املستدامة وتؤثر سلًبا يف ،واملرض والفقر

ا السلبية على �لإلنسانية من خماطرها وتأثريا الصعوبات محايةً  واجب اجلميع التضامن للتغلب على هذه الدولية بصفة عامة، ومن

 .تمع�ا

قرارات األمم  ؤثر بشكل مضر على البيئة وسالمتها، وضرورة تنفيذيي ذاحلروب واملنازعات املسلحة واالحتالل األجنيب ال -

ا، �حيوانا قطع أشجارها أو إبادة نيب ووضع تشريعات والتزامات حترم وجترم تلويث البيئة أواء االحتالل األج�املتحدة الداعية إىل إ

 .املدنية ومصادر املياه ومراعاة الكرامة اإلنسانية طبًقا للقوانني الدولية ومنع ختريب املنازل واملنشآت
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  .63ص ، مرجع سابق،حمیدة رابح 

 ستدامةمال للتنمیة االساسیة االبعاد بین الترابط :15شكل رقم 
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وتزايد الطلب على  املعيشية يف املناطق العشوائية وتدهور األحوال ،التضخم السكاين غري الرشيد وخاصة يف مدن الدول النامية -

 .املوارد واخلدمات الصحية واالجتماعية

قاعدة املوارد الطبيعية  افها لدعم أمناط اإلنتاج واالستهالك احلالية مما يزيد يف نضوبنز ستاتدهور قاعدة املوارد الطبيعية واستمرار  -

  .اميةوإعاقة حتقيق التنمية املستدامة يف الدول الن

 .عدم توفر التقنيات احلديثة واخلربات الفنية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية املستدامة وخططها -

تمع الدويل يف �ا نقص اخلربات الالزمة لدى الدول النامية لتتمكن من اإليفاء بااللتزامات حيال قضايا البيئة العاملية ومشاركة -

 .ايااجلهود الرامية لوضع احللول هلذه القض

وارتفاع أعباء الديون  واإلداري واملمثل أساسا يف هدر املدخرات وضعف االستثمار الداخلي االجتماعي، االقتصاديالفساد  -

املعلومات، كذلك املستويات املعيشية  اخلارجية والفجوة الكبرية بني الدول املتقدمة والنامية يف ظل العوملة التجارة التمويل وتدفق

 .مسائل الرشوة مما يؤدي إىل االضطرابات يف العامل النامي وتدهورها وكثرة

التنمية إضافة إىل  عدم توافر االستقرار السياسي كما هو موجود يف معظم الدول النامية حيث يشكل ذلك عائق أمام عملية -

سكان الدول النامية، مما جيعله عرضة  عدد ارتفاعالثروات البيئية والطبيعية هلذه الدول، الفقر، البطالة،  استنزافاملديونية، وكذا 

  .للتوتر اإلقليمي
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  للمؤسسة االجتماعية والمسؤولية البيئية اإلدارة: الثالثالمبحث 

األخرية، تزايد الضغط على املؤسسات االقتصادية قصد التوجه حنو نشاط اقتصادي مسؤول حيرتم البيئة  السنوات يف

 املستدامة ظهرت مفاهيم كثرية ترتبط ارتباطا مباشرا �ذا املفهوم، ؤسسات ملبادئ التنميةوا�تمع على حد سواء، ومع تبين هذه امل

يعرف باإلدارة البيئية واملسؤولية االجتماعية، حيث حظيتا بدورمها باهتمام خمتلف اهليئات الدولية وباألخص  ما املفاهيم تلك ومن

  .الدولية يف هذا ا�الاليت طرحت سلسلة من أشهر املواصفات  ISOمنظمة االيزو 

  اإلدارة البيئية :المطلب االول

 مفهوم اإلدارة البيئية: ولالفرع األ

اإلدارة اليت يصنعها اإلنسان واليت تتمركز حول نشاطات : "اإلدارة البيئية على أ�ا )Grolosca )1975 ملعرف العا

تأثرة، ويكمن جوهر اإلدارة البيئية يف التحليل املوضوعي والفهم اإلنسان، وعالقاته مع البيئة الفيزيائية واألنظمة البيولوجية امل

  "53. تسمح به هذه اإلدارة لإلنسان أن يستمر يف تطوير التكنولوجيا بدون التغيري يف النظام الطبيعييتوالسيطرة ال

املية، واملوضوعة اإلجراءات ووسائل الرقابة سواء كانت حملية، إقليمية أو ع" :على أ�ا William.R.Mangumوعرفها 

  .54"من أجل محاية البيئة، وهي تتضمن أيضا االستخدام العقالين للموارد الطبيعية املتاحة واالستفادة الدائمة من هذه املوارد

 جزءًا بوصفها البيئية، األغراض حتقيق من لالقرتاب املنظمات ا� تقوم املنظمة اليت اجلهود" :كما ميكن التعبري عنها على ا�ا

 مؤثرا جماال بالبيئة االهتمام يكون حبيث املختلفة، واملنظمات نظم املنشآت يف املطلوبة بالتعديالت تعىنو  ،"سياسا�ا من سًياأسا

 البيئية للخطط واملراجعة اخلطط وتنفيذ واملهام حيث املسؤوليات من للمنشآت الوظيفي اهليكل يف جليا ذلك ويبدو فيها، وفعاال

  :55يف البيئية لإلدارة املكونة األساسية العناصر وتتمثل .متاما منعها أو البيئية آثارها وخفض شأةاملن أداء حتسني دف�

 التلوث حدود جتاوز بعدم يتعلق فيما اخلضراء اجلمعيات وتوصيات والقوانني املختصة السلطات تعليمات وإتباع احرتام -

  .املسموح

  .املناسبة والعالجية الوقائية التدابري واختاذ البيئية املؤثرات من تقلل ةتقني إجراءات تبين خالل من البيئة على احلفاظ -

  .التطوعية املشاريع طريق عن والقادمة احلالية لألجيال البيئة محاية خالل من املستدامة التنمية حتقيق يف املسامهة -
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لعلوم موسى عبد الناصر ورحمان أمال، االدارة البیئیة وآلیات تفعیلھا في المؤسسة الصناعیة، أبحاث اقتصادیة واداریة، العدد الرابع، كلیة ا 

  . 67، ص2008دیسمبر  الجزائر، االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة،
54

  . 68نفس المرجع، ص 
55

 إطار في العطور شركة الورود إلنتاج حول تجربة میدانیة الجزائر دراسة في للمؤسسة االقتصادیة جوادي وآخرون، السلوك البیئي الدین نور 

  :متوفر على الرابط .451، ص14001اإلیزو  شھادة على للحصول مشروعھا

12:42.‐20/12/2013‐  ouargla.dz/documents/Archive‐http://manifest.univ/   
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ت واملفاهيم واإلجراءات وااللتزامات وخطط جمموعة من السياسا: "على مستوى املنظمة با�ا البيئة اإلدارة كما يقصد بنظام

العمل اليت من شأ�ا منع حدوث عناصر التلوث البيئي بأنواعه، وتفهم العاملني بالشركات املختلفة لذلك النظام كل يف 

  .56"لتطبيقاختصاصه، باإلضافة إىل تطبيق هذه األساليب واإلجراءات يف الواقع العملي وإعداد التقارير الدورية عن نتائج ذلك ا

 البيئية اإلدارة وظائف: الفرع الثاين

التغيري  صفة من حتمله ملا وذلك ،14000املستمدة من سلسلة االيزو  الوظائف من جمموعة على البيئية اإلدارة حتتوي

 البيئي ألداءا حتسني إىل بفاعلية�ا  القيام يؤدي واليت املشكالت، حل منهجية على القائم احملدود والغري املستمر والتحسني

او ما يسمى مببدأ ) PDCA )Plan, Do, Check, Actوميكن اجياز هذه الوظائف يف اطار ما يسمى بـ  للمؤسسة،

  :57التحسني املستمر

 البيئية، السياسات تنفيذ من املؤسسة متكن اليت والعمليات األهداف حتديد السياق هذا يف يعين: «Plan» البيئي التخطيط -

 الدولية املنظمة مثل الدولية املنظمات من املعتمدة العاملية املرجعية املواصفات أو املعايري من االنطالق ميت اإلطار هذا ويف

 املوارد وإدارة والتسويقية واإلنتاجية التموينية املؤسسة أنشطة جلميع شامالً  يكون أن البيئي على التخطيط وينبغي .للتقييس

 .واحملاسبية البشرية

 أنشطة مجيع تشمل حيث هلا خمطط هو كما البيئية والسياسات العمليات تنفيذ يف تتمثل اليت املهمة يوه :«Do»التنفيذ  -

 .املؤسسة ووظائف

 وأهداف التشغيلية واملتطلبات القانونية باإلجراءات يتعلق فيما العمليات ومتابعة مراقبة يف تتمثل :«Check» البيئية الرقابة -

 قبل من البيئية والتدابري اإلجراءات حققته الذي النجاح مدى تقييم أي البيئي، األداء قييمت على العمل مع البيئية السياسة

 .املؤسسة

 املستمر التحسنيو  العمليات، وتقومي بتصحيح القيام األمر تطلب إذا تستدعي الوظيفة هذه: «Act» والتحسني التطوير -

 .فعاليتها لتأمني الدائم العمل أي للعمليات،
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 –بادیس  ابن الحمید عبد المستدامة، جامعة التنمیة لتحقیق البیئیة اإلدارة نظم دعم في األعمال لمنشآت االجتماعیة المسؤولیة وھیبة، دور مقدم 
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 المستمر التحسین مبدأ: 16 رقم شكل

  

التنمیة المستدامة والتحدیات المطروحة امام المؤسسات االقتصادیة مع اإلشارة : بعنوانالعایب عبد الرحمان وبقة الشریف، ورقة بحثیة : المصدر
 والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیةاءة االستخدامیة للموارد المتاحة، لوضع الراھن للجزائر، المؤتمر العلمي الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاالى 

 .24، ص2008أفریل  07/08یومي  الجزائر، ،01جامعة سطیف التسییر،  وعلوم

  أمهية اإلدارة البيئية: ثالثالفرع ال

 االسرتاتيجية، لويا�اأو  ضمن البيئية اإلدارة مفهوم أدرجت اليت االقتصادية املؤسسات أن العملية التجارب بينت لقد

 الوكالة خلصت وقد املؤسسة، ومسعة صورة وحتسني التكاليف ختفيض أساسها كان كبرية، اقتصادية فوائد حتقق أن استطاعت

  :58التالية النقاط يف البيئية اإلدارة تبين خالل من االقتصادية املؤسسات جتنيها اليت الفوائد البيئة على للحفاظ األمريكية

 التنبؤ على ويساعد السارة، غري املفاجئات من الكثري املؤسسة جينب التخطيط استخدام إن: للمؤسسة البيئي داءاأل حتسن -

 .للحلول املسبق واإلجياد املتاحة الفرص اقتناص على وحيفز البيئية املتوقعة، باملشكالت

 الزيادة إىل يؤدي الضرورية غري الكيماوية املواد عضب عن االستغناء أو الطاقة تكلفة ختفيض إن :املؤسسات تنافسية وترفع تدعم -

 ميكن كما العاملني، لتحفيز أو األسهم محلة على التوزيع يف أو التوسعة عمليات يف استغالهلا ميكن واليت يف األرباح، الفعلية

 حول واضحة اسرتاتيجية تتبىن اليت املؤسسات أن يتضح هنا ومن .احملددة األسواق بعض إىل يف الدخول املؤسسة تساعد أن

 .العاملية األسواق يف تنافسية على ميزات ستتحصل اليت هي البيئي أدائها
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 تكنولوجيا واستعمال إدخال فمثال األداء، لتحسني البدائل من العديد للمؤسسة يوفر البيئية اإلدارة نظام إن :األموال يوفر -

 مما النفايات، من والتخلص التلوث ومنع عليها، واحلفاظ الطاقة استهالك ترشيد طريق عن األموال إىل توفري يؤدي نظيفة

 .األداء التشغيل وحتسني تكاليف ختفيض على يساعد

 الربامج تنفيذ ومتابعة تقدم مدى على احلكم يف تساعد مؤشرات على حتتوي البيئية اإلدارة منظومة إن :املؤسسة صورة حتسن -

يف   تساعد عليها املتحصل والنتائج املؤشرات هلذه واملتضمنة املنشورة فالتقارير .وضوعةامل باألهداف بالبيئة مقارنة املتعلقة

 .املستثمرين جذب وكذلك املؤسسة مسعة على باإلجياب يعود مما العام، الرأي لدى واملصداقية والشفافية الثقة من مزيد كسب

 اهتمامات على تستحوذ اليت املواضيع من والسالمة والصحة ةالبيئ مثل مواضيع تعترب: باملؤسسة العاملني األفراد على حتافظ -

 الرضا ويزداد املعنوية الروح ترتفع وبالتايل ا�االت، هذه يف األداء حتسني إىل تؤدي أن ميكن البيئة العاملني، فإدارة األفراد

 .العاملني األفراد على إىل احملافظة يؤدي مما بالعمل، واالعتزاز

 والتدابري الكفيلة اإلجراءات كل اختاذ على للمؤسسة البيئية اإلدارة تساعد: البيئية القانونية لاللتزامات فضلاأل التسيري تضمن -

 يرتتب وما التجاوزات يف الوقوع عدم القصري املدى على هلا يضمن ما وهو القانونية، البيئية والتشريعات االلتزامات بتطبيق

 .مضاعفات من عنها

  :امل املؤثرة يف السلوك البيئي للمؤسسةالعو : ابعالفرع الر 

 تكون العوامل هذه العوامل، من جمموعة عليها حتدثه الذي للتأثري نتيجة البيئة قضايا جتاه االقتصادية املؤسسة سلوك يتحدد

  :59يف وتتمثل فيه، تعيش الذي احمليط من نابعة أو ذاتية

 أولوية وضمان محاية أجل من املؤسسات على ضغوطًا طرافاأل من العديد متارس :المصلحة ذات األطراف تأثير: أوال

 دائم بشكل تتعامل اليت األطراف تلزم العام، الرأي لدى تنشأ خارجية لضغوطات عرضة تكون امللوثة أن املؤسسات إذ مصاحلها،

 األطراف هذه وتتمثل .العام الرأي لتطلعات استجابة البيئي سلوكها تصحيح أجل من عليها ممارسة ضغوطات على املؤسسة مع

  .والعمومية القطاعية واهليئات البيئة محاية مجعيات البنوك، التأمني، شركات املوزعني، املستخدمني، املستهلكني، املسامهني،: يف

 يف املؤسسة لرغبة نتيجة أيضا هو بل فقط، لإلجبار نتيجة يعد ال املؤسسة يف البيئي البعد إدماج إن :االقتصادية الفرص: ثانيا

 محاية عن مسؤولة كشركة منتجا�ا لتسويق بيئية مقاربة اعتماد خالل من التسويقي التحفيز مثل االقتصادية الفرص اقتناص بعض

 النفايات تدوير إعادة عمليات خالل من املردودية حتقيق لغرض أو املنافسة ألغراض البيئي السلوك قد تستخدم كما البيئة،

  .ظيفةالن ا�االت يف واالستثمار

 وعليه األخالقية، دوافعهم مع يتماشى مبا شركائهم تسيري دوًما حياولون املديرين أن 60الدراسات أثبتت: المديرين أخالق: ثالثا

  .شركائهم يف البيئي البعد إدماج إقرار يف هام دور ألخالقيات القادة
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 املؤسسة، يف البيئة محاية سلوك تبين يف املوقفية لعواملل املرجح الدور إىل الدراسات من العديد تشري :الموقفية العوامل: رابعا

 االسرتاتيجية التوجهات الدويل، االنتساب املؤسسة، حجم النشاط، قطاع املؤسسة، عمر: يف العوامل حصر هذه حيث ميكن

  .الصناعية واملرونة

 العامل، وميثل دول غالبية يف وقبوال انتشارا البيئية احلماية وسائل أكثر القانوين التنظيم يعترب: الحكومية الضغوطات: خامسا

 األنشطة اإلنتاجية على تفرض أن ميكن حيث البيئية، بالنوعية املتعلقة العمومية السلطات أهداف تفعيل إىل �دف إجراءات

 رقابة إىل خيضعأن  جيب فعاال القواعد هذه احرتام يكون ولكي ملوثة، غري إنتاج أنظمة اعتماد عليها يفرض أن أو للتلوث سقفا

 إىل األحيان أغلب يف العمومية السلطات كما تلجأ. 61املتحايلني على مالية عقوبات تسلط القانون اخرتاق حالة ويف صارمة،

 للسياسة وضعها وعند إدار�ا، البيئية يف االهتمامات إدماج إىل املؤسسات دفع أجل من واحملفزة الردعية التدابري من جمموعة وضع

  :على ركزت البيئية

 أشكال أربعة ضمن تصنيفها وميكن واسع، نطاق على وتستخدم التنظيمية األدوات بني من وتعترب: التنظيمية األدوات  - أ 

 :62رئيسية

الكربون  أوكسيد ثاين لنسبة األقصى كاحلد مسبقا، للتلوث املستقبلية األوساط جودة مستوى حيدد: البيئية النوعية معايري -

 حتقيقها الواجب العامة النوعية األهداف تضع املعايري فهذه إذن املعايري، هذه خالل من وغهبل ويرجى )CO2( اجلو يف

 .الطبيعي الوسط قدرات على بناءً 

أوكسيد  ثاين إصدار حدود( معني مكان يف للمخلفات �ا املسموح القصوى الكمية املعايري هذه حتدد: اإلنبعاثات معايري -

 ). ما مؤسسة يف CO2 الكربون

التعبئة  متطلبات( الدولية التجارة مستوى على املعايري من النوع هذا استخدامات أحدث من: باملنتوج خاصة يريمعا -

 .املنتوج يف تتوفر أن جيب اليت اخلصائص وتوضح حتدد املعايري هذه ،)البيئية والعالمة والتغليف

للتلوث  املقاومة والتجهيزات اإلنتاج، يف خدامهااست الواجب التقنية الطرق املعايري هذه حتدد: بالطريقة خاصة معايري -

 .تنصيبها والواجب

 من كل اعتمدمها الّلتني املقاربتني اختالف عن نتجا االقتصادي التحفيز من نوعني هناك :االقتصادية األدوات  -ب 

 .)Ronald Coase( وكواز) Arthur Pigou(بيقو  االقتصاديني
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 يقضي والذي )Principe pollueur payeur( الدافع امللوث مبدأ على املقاربة هذه فلسفة تستند :بيقو مقاربة -

 السلطات وتقوم .واإلعانات اإلتاوات الرسوم، على وتركز فيها، تسبب اليت األضرار إزالة لتكاليف امللوث دفع بضرورة

  .تصادينياالق األعوان وتكاليف أسعار تعديل يف باستعماهلا وتتدخل األدوات هذه مستوى بتحديد العمومية

 أسواق وإنشاء الطبيعة، موارد خصخصة أي البيئية، السلع على ملكية حقوق إنشاء على طرحه يستند: كواز مقاربة -

 ويؤدي). Droits à polluer( التلويث ذلك رخص أمثلة ومن استغالهلا، وينظم سعرًا هلا حيدد هذه السلع لتداول

 ميكن والذي" التلويث يف احلق"وهي  جديدة سلعة إىل للمؤسسة يةاخلارج اآلثار حتويل من األسواق هذه مثل إنشاء

  .االقتصادية األعوان خمتلف بني تداوله

 بإظهار للمؤسسة تسمح فهي البيئة، محاية جمال يف املؤسسات طرف من مبادرات عن عبارة هي: الطوعية املقاربات  - ج 

 التفاوض يثمن األدوات من النوع هذا قتصادية،اال للقطاعات "الذايت التنظيم" تشجع كما الفعال، أدائها البيئي

 من )حكومية الغري املنظمات احلاالت بعض ويف( العمومية والسلطات جهة االقتصادية من القطاعات بني والتفاهم

 .أخرى جهة

  

  

  

  
  . سبقمن اعداد الباحث باالعتماد على ما : المصدر

 البیئي السلوك محددات: 17شكل رقم 
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  :40001سلسلة االيزو : المطلب الثاني

 14000سلسلة االيزو مفهوم : الفرع االول

 أصل مشتقة من كلمة وهي" والتشابه التساوي او التعادل : "الكلمة بأ�ا معىن حيث من) ISO(اإليزو  تسمية تعرف

 األوىل الثالثة احلروف من) ISO(إليزو ا كلمة إشتقت. التعادل أو اإلختالف عدم فكرة من مستنبطة) ISOSإيزوس (يوناين 

 عن عبارة وهي، International Organization for Standardization القياسية للمواصفات الدولية املنظمة لتسمية

  .63الوطنية املنخرطة �ا التقييس ملنظمات عاملية فدرالية

 على املختلفة املنظمات ختص اليت البيئية نظمةاأل بتكوين �تم متطلبات جمموعة عن 14000مواصفة اإليزو  كما تعرب

البيئي،  األداء لتحسني واإلمكانيات الوسائل االعتبار بعني األخذ مع املنظمات مجيع على تطبق وهي سياسا�ا وأهدافها، حسب

  .64البيئة اجتاه املنظمة عن الناجتة اآلثار تقليل على عاملة

  : 65هي رئيسة واصفاتم سبع إىل 14000اإليزو  عائلة تصنيف وميكن

  ،)14001اإليزو ( البيئية اإلدارة نظام مواصفات .1

 البيئي، التدقيق مواصفات .2

  البيئي، امللصق ومواصفات .3

  االداء البيئي، تقييم مواصفات .4

  احلياة، دورة تقييم مواصفات .5

  البيئية، اإلدارة مواصفة مصطلحات .6

   .املنتج مواصفات البيئية يف اجلوانب .7

 14000شأة وتطور سلسلة االيزو ن: الفرع الثاين

يعود إىل مؤمتر البيئة اإلنسانية الذي عقدته األمم املتحدة عام  14000ميكن القول بأن تاريخ سلسلة مقاييس االيزو 

ك األمر الذي أدى بدوره إىل ظهور تقرير مستقبلنا املشرت  ،يف ستوكهومل والذي بدأ حوارا دوليا حول تطوير إدارة بيئية سليمة 1972

 .والذي بدوره أدى إىل تنامي الوعي بقضايا البيئة وعوملة الصناعة والتجارة ومدى عالقة البيئة �ما

 ISOقامت املنظمة  ،، والذي عقد للتحضريات اجلارية آنذاك لعقد املؤمتر1992وبعد انعقاد مؤمتر قمة األرض سنة 

اء جلنة حتت اسم ا�موعة االستشارية االسرتاتيجية للبيئة لوضع بريو دي جانريو ويف استجابة من منظمة املقاييس الدولية بإنش
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 الواحد والعشرين وتلك التوصيات كان هلما تأثري على جدول أعمال القرن ،توصيات عن مقاييس ومعايري لإلدارة البيئية الدولية

AGENDA+21 منظمة املقاييس الدولية كما نتج عن هذه التوصيات تشكيل جلنة فنية جديدة يف  .وإعالن ريو دي جانريو 

  . كما مسيت فيما بعد 14000وهي سلسلة مقاييس االيزو  ،ملتابعة سلسلة مقاييس دولية لإلدارة البيئية TC207مسيت بلجنة 

مت عرض  1995وأوسلو سنة  1994، واسرتاليا 1993يف مدينة تورنتو  TC 207ونتيجة لعدة مقابالت للجنة الفنية 

واليت تبني  (ISO 14000)وصدرت على إثرها املواصفة  1996ولية ومت املصادقة عليها سنة مخس مسودات كمواصفة د

  .66املتطلبات العامة لتكوين إدارة بيئية مع طريقة التنفيذ

  14000سلسلة االيزو  أمهية: الفرع الثالث

  :67فيما يلي ISO14000وتلخصت أهم الفوائد اليت تقدمها هذه املواصفة االيزو 

 تكامل وحتقيق العاملية األسواق دخول يف أكرب إمكانية لديها الدولية املواصفات هلذه تلجأ اليت املؤسسة :للمؤسسة بالنسبة -

 مدى وخدما�م على منتجا�م تنمية يف املمونون يعتمد حيث ،اخللفي التكامل حتقيق على ذلك يساعدها كما  .جيد أمامي

 يف جلية مسامهة ISO14000 اإليزو ملواصفات كما .اجتماعية أو قانونية مسائالت ألي التعرض وتفادي القطاع يف قبوهلا

كما يساهم يف تقليل التكاليف وحتسني صور�ا امام خمتلف . والطاقة للموارد استغالهلا وعقلنة للمؤسسة البيئي األداء حتسني

  .68السلطات العمومية

مقارنة باملنافسني، كما  املنتج جودة من ويزيد التكنولوجيا مع التكامل بإحداث يسمح إجراء املواصفات إن :للزبون بالنسبة -

 .وأمانه املنتج جودة مبدى ضمان شهادة العاملية املواصفات تقدم

 فيما خيص القانونية املواقف لتربير وعلمية تكنولوجية معطيات للحكومات الدولية املواصفات تقدم: للحكومات بالنسبة -

 .البيئة وسالمة الصحة

 خيدم القرارات كمرجع تعد اليت التكنولوجية للمعرفة مصادر الدولية املواصفات تنشئ :النمو طريق يف السائرة للدول نسبةبال -

 .االستثمارية

 من ترفع املشعة، أمور واملواد الغازات وانبعاث واألرض، واملاء، اهلواء، جبودة املتعلقة العاملية املقاييس انتشار إن :لألرض بالنسبة -

  .البيئة محاية جةدر 
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  .68قطوش، مرجع سابق، ص مریم 
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  .57طارق، مرجع سابق، ص راشي 
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 ISO 14000 – Management environnemental, disponible sur le lien: 
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/management‐standards/iso14000.htm?archive=all ‐23/12/2013‐ 
19:07. 
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  .للمؤسسة المسؤولية االجتماعية :المطلب الثالث

 االقتصادية املؤسسة مصلحة حتقيق بني جيمع فائقة أمهية ذو اقتصادي ومفهوم هام اصطالح االجتماعية املسؤولية تعترب

 أداة يعترب االجتماعية املسؤولية أن شك املستدامة، وال التنمية حتقيق على والعمل للمؤسسات االجتماعي الدور إمهال دون من

 يلقى الذي االجتماعي االلتزام من يتجزأ ال جزء البيئي فاالهتمام البيئية اإلدارة أهداف تفعيل يف تساعد البيئية لإلدارة مكملة

  .األعمال منظمات عاتق على

 وقفة تارخيية ملفهوم املسؤولية االجتماعية : ولالفرع األ

جتماعية عقب الثورة الصناعية وارتبط نشوئها بقيام املشاريع الصناعية وما عاشته املنظمات يف ظهرت فكرة املسؤولية اال

تلك الفرتة من تقدم بفضل خمتلف االخرتاعات العلمية اليت سامهت بشكل كبري يف حتقيق اهلدف األمسى للمنظمة املتمثل يف 

شرية حيث مت تشغيل األطفال والنساء لساعات طويلة ويف ظروف تعظيم األرباح مستنزفة بذلك كل املوارد املتاحة من طبيعة وب

عمل قاسية وأجور متدنية، مفرتضة أن مسؤولية املنظمة تنحصر يف إنتاج سلع وخدمات مفيدة للمجتمع فقط واليت من خالهلا 

العشرين، لكن مع تضخم وقد ظلت هذه النظرة قائمة خالل القرن التاسع عشر والربع األول من القرن . حتقق عوائد للمالكني

حجم منظمات األعمال وما رافق ذلك من أزمات اقتصادية واستغالل لأليدي العاملة وتدين األجور وظهور التكتالت النقابية 

تأمني السالمة واألمن يف : برزت مرحلة جديدة كان من خالهلا االهتمام باملسؤولية االجتماعية الداخلية من جهة كمرحلة أوىل

اخل، مث املسؤولية اخلارجية فيما بعد، األمر الذي أدى بالضرورة إىل .....ل، تقليص ساعات العمل، الرعاية الصحيةمكان العم

اخل، ......اجتاه املنظمات حنو االهتمام املتزايد باملسؤولية االجتماعية اخلارجية املرتبطة بالبيئة، الزبائن، املنافسني، احلكومة، املوردين

إىل أن مجهور املواطنني يكونون على استعداد خللق أجواء التعارض والتضاد إذا أمهلت  �Henry L.Ganttذا الصدد أشار 

 .69إدارة األعمال مسؤوليتها االجتماعية اجتاههم

مع جتاوز النظرة الضيقة للمنظمات امليكانيكية وبروز اجتاه جديد يدعو إىل توسيع مفهوم املسؤولية االجتماعية وتبين هذه 

مع حماولة  70"نوعية احلياة للفرد"ة، أصبحت منظمات األعمال أكثر استيعابا للبيئة ومتغريا�ا وبذلك ظهرت مرحلة مسيت بـ الفكر 

لقد برزت أمهية و . اليت يعيشها األفراد عرض املزيد من السلع واخلدمات مبا يتناسب مع االرتقاء النوعي احلاصل يف مستوى احلياة

أن مسؤولية كل منظمة تتحدد من خالل  Sheldonئل العشرينيات من القرن العشرين إذ أوضح األداء االجتماعي منذ أوا

املسؤولية االجتماعية ملنظمات "بعنوان  1972املؤمتر املنعقد يف جامعة كاليفورنيا  أوصىاالجتماعي واملنفعة احملققة، كما  أدائها

جتماعية للبيئة واملسامهة يف التنمية االجتماعية والتخلي عن التمسك كافة املنظمات برعاية اجلوانب اال  إلزامبضرورة " األعمال

باملبادئ التقليدية كهدف وحيد ، بل زيادة التوجه حنو تبين املسؤولية االجتماعية جراء تزايد الضغوط يف ظل النظام الدويل اجلديد 

 األداءمؤشرات  أصبحتالعاملية، وبالتايل  األسواق يتخذ البعد البيئي كبعد اسرتاتيجي وحيوي للدخول واملنافسة يف أضحىالذي 

 األوليةاالقتصادي لضمان بقاء واستمرارية املؤسسة وعليه تبلورت املنطلقات  األداءجانب  إىلاالجتماعي احد املتطلبات الرئيسية 

جممع احملاسبني القانونيني  نأ إىل اإلشارةلنشر الوعي االجتماعي ضمن احمليط االقتصادي واحملاسيب لكل دول العامل ، وجتدر 

 ألزمت إذيف فرنسا   اإلجراءاالجتماعي يف التقارير املالية ، كما طبق نفس  األداءعلى ضرورة تضمني نتائج  أكدباجنلرتا 

عن درجة االلتزام االجتماعي ليتوسع هذا املفهوم بصورة اكرب ويشمل البلدان العربية وذلك بعد بروز  باإلفصاحاملؤسسات 

  .71ح التنمية املستدامةمصطل

                                                           
التأصیل النظري لماھیة المسؤولیة االجتماعیة لمنظمات األعمال والعوائد المحققة من جراء تبنیھا، الملتقى  ورقة بحثیة بعنوانتیمیزار أحمد وضیافي نوال،   69

، 2012فیفري  14/15علوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بشار، الجزائر،  یومي ، كلیة ال"منظمات األعمال والمسؤولیة االجتماعیة"الدولي حول 
  .http://iefpedia.comمتوفر على موسوعة االقتصاد والتمویل اإلسالمي . 02ص
  .نفس المرجع  70
  .11مقدم وھیبة، مرجع سابق، ص 71
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مع استجابة العديد من منظمات األعمال  هلذا الطرح اجلديد الذي فرضته البيئة وتبنيها لفكرة املسؤولية االجتماعية 

ببعديها الداخلي واخلارجي عمل املشرع القانوين على وضع الضوابط والقواعد القانونية ليضفي مسة اإللزام للتحقق من عمل 

املسؤولية وليؤكد على أن االلتزام باألداء االجتماعي مل يعد خيارا وإمنا هو أمر ملزم لالستمرار والبقاء ضمن املنظمات �ذه 

ا�تمع، ويف هذا الصدد دعت جلنة التطوير االقتصادي بأمريكا املنظمات إىل إعادة النظر يف أفقها االجتماعي وأن يكون 

اجتماعية ال يقتصر عملها على حتقيق األهداف االقتصادية فقط دون األهداف -تأسيسها معتمدا على كو�ا منظمات اقتصادية

وبانتشار الوعي االجتماعي يف إطار احمليط االقتصادي وبالتتابع املنطقي للتطور احلاصل ملفهوم املسؤولية االجتماعية . األخرى

الحظ أن يف مرحلة االقتصاد املعريف وثروة املعلومات أصبح من الضروري إدماج فكرة املسؤولية يف السياسة العامة للمنظمة ومن امل

أصبحت أغلب املنظمات الغربية متتلك مدونات أخالقية تؤطر النظرة االجتماعية وجوانب تبنيها اجتاه خمتلف أصحاب 

  .72املصاحل

  تعريف املسؤولية االجتماعية: الفرع الثاين

 املسؤولية مفهوم أن ذلك والتعقيد، الصعوبة غاية يف أمرا يعد للشركة االجتماعية للمسؤولية دقيق معىن حتديد إن

 وخيتلف .املستمر والتغري للتعديل خاضعة معظمها تكون واليت واملفردات، املعاين من العديد على ينطوي ذاته دحيف  االجتماعية

 مضامني املفهوم هلذا فإن كذلك ملباشرة،ا وغري املباشرة وتأثرياته دوره لكل حيث واحلكومة، وا�تمع الدولة باختالف املفهوم هذا

 كارول آلرشي صدر فقد .73ومعايريها تشريعا�ا حبسب استخدامها يف وتضطلع تتعامل اليت املختلفة للجهات تبعا خمتلفة

)Archie B Caroll( عيةاالجتما للمسؤولية قدم أكادمييا تعريفا 37 من أكثر احصاء مت 2010 سنة غاية اىل أنه فيه يؤكد حبثا 

  .للشركات

 ا�تمع جتاه األعمال منظمة التزام" ا�ا للشركات االجتماعية املسؤولية Peter DRUCKER دروكر بيرت عرفحيث 

 يف 1970 سنة Milton FRIEDMAN فريدمان ميلتون الليربايل االقتصادي مباشر غري بشكل عرفها وقد ".فيه تعمل الذي

 قواعد حترتم أن شريطة أرباحها لتعظيم موجهة بأنشطة والقيام ملواردها املؤسسة استعمال" اا� على تاميز نيويورك جبريدة صدر مقال

  74".التحايل وإىل املغشوشة الطرق إىل اللجوء دون السوق يف احلر التنافس على باالعتماد أي ،اللعبة

 أخالقيا بالتصرف األعمال ؤسساتم قبل من املستمر االلتزام" :بأ�ا املستدامة للتنمية العاملي األعمال جملس عرفها

 ا�تمع إىل إضافة وعائال�م، العاملة للقوى املعيشية الظروف نوعية حتسني على والعمل االقتصادية التنمية حتقيق يف واملسامهة

   .75"ككل وا�تمع احمللي

 مع العمل خالل من املستدامة نميةالت يف باملسامهة التجارية النشاطات أصحاب التزام " :أ�ا على الدويل البنك عرفها كما

 76".واحد آن يف والتنمية التجارة خيدم بأسلوب الناس معيشة مستوى لتحسني ككل وا�تمع املدين وا�تمع وعائال�م موظفيهم
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موظفيها باملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع  التزام: "بأ�ا للمؤسسةعرف البنك الدويل املسؤولية االجتماعية 

  .77"وا�تمع احمللي وا�تمع ككل لتحسني مستوى معيشة الناس بأسلوب خيدم التجارة وخيدم التنمية يف آن واحد

 صنع عملية أثناء حمددة اجتماعية معايري وضع حنو الشركات جانب من بااللتزام الشعور" :االجتماعية باملسئولية يقصد كما

 ا�تمع رفاهية صاحل يف هو ما باختاذ التسليم يتعني فإنه األخالقية، الوجهة من القرارات قييمبت قيامها وعند االسرتاتيجي، القرار

 ،املسؤولية االجتماعية هي التزام املؤسسات جتاه ا�تمع للنظر واإلحاطة باالنشغاالت االجتماعية والبيئية واألخالقيةف 78".ككل

املدى شرط أن يكون هذا التوجه طوعي ومتجاوز لاللتزامات املنصوص وذلك من خالل األخذ بعني االعتبار توقعات طويلة 

  79.عليها قانونا

  :التالية العناصرملسؤولية االجتماعية ميكن استخالص با املتعلقةالتعاريف جممل ومن 

 .حتمل املسؤولية اجتاه النفس واألسرة وا�تمع - 

 .الفعال مع خمتلف األطراف وتقوم على التعامل اجليد واالتصال ،الدبلوماسية االجتماعية - 

ويقصد �ا مسامهة كل األفراد يف بناء وتطوير ا�تمع دون انتظار الرد ودون أن يبدى كل من يشارك يف بناء  ،املشاركة - 

 .ا�تمع أي مقارنة مع اآلخرين كون مشاركته جيب أن تكون على قدر إمكاناته

 .احملافظة على حقوق العنصر البشري ومحاية البيئة - 

 .تكون تطوعية وليس فقط إلزامية بقوة القانون أن - 

  املسؤولية االجتماعية بني التأييد واملعارضة : الفرع الثالث

العلماء وممارسي اإلدارة، فالبعض يؤيدها والبعض اآلخر يعارضها، و إن فكرة املسؤولية االجتماعية مثار جدل بني املفكرين 

احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد والذي يقول بأن  Milton FREDMAN ومن أشهر معارضي فكرة املسؤولية االجتماعية

مسؤولية الشركة هي حتقيق األرباح فقط، وهو يرى بأن قيام املنشأة بأداء املسؤوليات االجتماعية يؤدي إىل ختفيض قدر�ا على 

أما جلنة التنمية االقتصادية فقد نشرت يف  ،حتقيق األرباح، واليت هي مطالب املالكني ومربر وجود املنظمة ووسيلة استمرارها

وضعها لدراسة األحباث " املسؤوليات االجتماعية يف شركات األعمال" السيبعنيات مذكرة مؤلفة من أربعة وسبعون صفحة عنوا�ا

بأن املنشآت جيب أن والسياسات التابعة للجنة التنمية االقتصادية، أن ثلثي العينة املختارة واليت قامت باستقصاء آراءها تعتقد 

  .80يكون لديها التزام أخالقي للمساعدة يف التقدم االجتماعي حىت ولو كان ذلك على حساب رحبيتها

  : وميكن تلخيص وجهات النظر املؤيدة واملعارضة لتبين منظمات األعمال دورا اجتماعيا من خالل اجلدول التايل
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المؤتمر العلمي  للمؤسسة ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة،البیئیة واالجتماعیة  المسؤولیة ورقة بحثیة بعنوان خامرة، ابراھیم بختي والطاھر 
الجزائر، ، 01جامعة سطیف التسییر،  وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیةالدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة، 

  .05ص ،2008أفریل  07/08ي یوم
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، دار "مدخل متكامل" شارلز وجاریث جونز، ترجمة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سید أحمد عبد المتعال، اإلدارة اإلستراتیجیة الجزء األول  
 .118، ص2001المریخ، المملكة العربیة السعودیة، 
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 الدولي األعمال، الملتقى منظمات في االجتماعیة المسؤولیة لنجاح األساسیة الركائز: العزیز، ورقة بحثیة بعنوان عبد بن وسمیر أم كلثوم جماعي 
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 المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة لتبنيالمؤیدة والمعارضة  نظرال وجھات: 2 رقم جدول

  المعارضون  المؤيدون

يتوقع ا�تمع أن حتقق منظمات األعمال العديد من أهدافها �ذا  -

 .جتسد بكو�ا جزءا من ا�تمع الذي تعيش فيه وتزدهر يف إطاره

ميكن لألرباح أن تزداد على املدى البعيد من خالل تبين دور  -

حيث رضا ا�تمع ومد جسور التفاهم والثقة  أكرباعي اجتم

 .معهم

إن االلتزام االجتماعي ميثل حالة موازنة معقولة جتاه النقد املوجه  -

للمنظمات بكو�ا �تم باألرباح وتوسيع االستثمارات فقط على 

 .حساب العاملني وا�تمع

، تكون الصورة العامة للمنظمة أفضل حينما تلعب دورا اجتماعيا -

 .وهذا يعزز امليزة التنافسية والشهرة اليت تسعى املنظمة لتحقيقها

بيئة أفضل ونوعية حياة أرقى للمجتمع حيث جيب أن تتحمل  -

منظمات األعمال التأثريات السلبية لعملها وال يرتك على الدولة 

 .فقط

يقلل من إجراءات احلكومة وتدخلها  أكربأن تبين دور اجتماعي  -

 .يف شؤون األعمال

املوازنة بني مسؤوليات املنظمة ونفوذها حيث أن املسؤولية  -

االجتماعية تقلل من النقد املوجه هليمنة منظمات األعمال على 

 .القرارات املتعلقة حبياة الناس

زيادة مصاحلة املالكني حيث تعزيز موقع املنظمة وزيادة مبيعا�ا  -

 .إنعاش الوضع العام للدولة إثرعلى 

منظمات األعمال موارد كبرية مالية نظرا المتالك بعض  -

وتكنولوجية فان هذه املوارد ميكن أن تؤدي إىل اجنازات اجتماعية  

 .كبرية

  .تدابري وقائية لتجنب املشاكل االجتماعية املعقدة -

يؤدي تبين دور اجتماعي أكرب إىل خرق قاعدة  -

تعظيم األرباح اليت هي جوهر وجود منظمات 

 .األعمال اخلاصة

اف األساسية االقتصادية للمنظمة ذوبان األهد -

واضمحالهلا مع مرور الزمن وهذا يؤدي إىل ضعف 

األداء االقتصادي أوال وتراجع املبادرات االجتماعية 

 .ثانيا

حتميل منظمات األعمال كلفة عالية جراء أنشطة  -

اجتماعية متزايدة، حيث قدرة املنظمة احملدودة قياسا 

 .لقدرات الدولة

تتمتع �ا منظمات األعمال سلطة إضافية أكرب  -

 .وتضاف إىل نفوذها االقتصادي

تفتقر منظمات األعمال للمهارات الكافية للنهوض  -

 .بدور اجتماعي بشكل صحيح

صعوبة املساءلة القانونية واحملاسبية عند األنشطة  -

االجتماعية، ويرجع هذا إىل عدم وجود معايري مطورة 

 .لقياس األداء االجتماعي

ليا رمسية ومعروفة من اجلمهور عدم وجود جهة ع -

ميكن أن تتابع مدى االجناز االجتماعي ملنظمات 

  .األعمال

طاھر محسن منصور الغالبي ووائل محمد صبحي إدریس، اإلدارة االستراتیجیة منظور منھجي متكامل، دار وائل للنشر، عمان، : المصدر
  .527، ص2007األردن، الطبعة األولى، 
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  ال املسؤولية االجتماعيةأشك: الفرع الرابع

للمجتمع  وقد تكون موجهة ،نطلق عليها مسؤولية داخليةفتكون اجتاه عماهلا  تتخذ املسؤولية االجتماعية شكلني، إذ

   :81فنسميها مسؤولية خارجية

ألداء املتحقق داخل وترتبط هذه املسؤولية باألفراد واملوارد اليت يتم استخدامها واملرتبطة با: داخلية اجتماعيةمسؤولية  -اوال

ميكن حصر خمتلف السياق، وضمن هذا  .املنظمة، وأي نشاط من شأنه أن يسهم يف تطوير العاملني وحتسني نوعية حياة العامل

  :عماهلا وتندرج ضمن مبدأ املسؤولية االجتماعية اجتاهالنشاطات اليت من املمكن أن تقوم �ا املؤسسة 

 .منزلية السيارات واألجهزة الكهرو قتناءاوضع تسهيالت أمام العمال من أجل  -

 .توفري ظروف عمل صحية وتتوفر على عنصر السالمة املهنية -

 .بناء مرافق خمتلفة خلدمة العمال واالستفادة منها مثل قاعات العالج والنشاطات الرياضية -

اجلوانب األخرى خاصة منها  خمتلف الدورات التكوينية اليت تقدمها املؤسسة للعمال يف اجلانب العملي باإلضافة إىل -

 .البيئية

عن طريق مثال تسهيل اقتناء مساكن الئقة، إنشاء دور حضانة  ،املسامهة يف حتسني ظروف عيش العمال وعائال�م -

  .إخل...خاصة بأطفال العمال وتنظيم رحالت لصاحلهم يف أيام العطل

لية حتظى برضا العمال والنقابات العمالية كذلك ال تواجه وميكن القول أن املؤسسة اليت تتبىن املسؤولية االجتماعية الداخ

  .مشاكل مقاومة التغيري

المسؤولية تتلخص املسؤولية االجتماعية اخلارجية للمؤسسة أو كما يسميها البعض : مسؤولية إجتماعية خارجية - ثانيا

واليت تعد مجيعها مبثابة مؤثرات سالبة على  ،تمعالت املرتبطة باملشكالت اليت يعاين منها ا�ايف االهتمام مبختلف احل المجتمعية

 وأمناطليل املشكالت ومعاجلتها واملسامهة يف خلق قيم ذدافها االجتماعية واملتمثلة يف تمدخالت منظمات األعمال حنو حتقيق أه

سبة وبالكميات واألسعار وتعمل منظمات األعمال من منطلق هذه املسؤولية لتوفري السلع املنا. اجتماعية إجيابية يف ا�تمع

 ،واملواصفات واجلودة الالزمة لرفع مستوى املعيشة، كما أصبحت املنظمات اليوم ذات وعي جتاه ختفيض امللوثات اجلوية والصوتية

وكذلك ظهرت أنظمة خمتلفة داخل املؤسسة مثل نظام  ،وحساب األرباح واخلسائر كوسيلة لتقييم األداء املؤسسات غري فعال

.االجتماعي والذي يتطلب حتقيق أهداف اجتماعية التسويق
 

ومبا أن املؤسسة تنشط يف وسط متغري فإ�ا تؤثر وتتأثر مبختلف 

  .عناصر السياسات واالسرتاتيجيات حىت يف خدمة ا�تمع

بناء املستشفيات ولعل أهم أوجه املسؤولية االجتماعية اخلارجية يتجلى يف خمتلف املشاريع اخلريية اليت تتبناها املؤسسة مثل 

أو عن طريق رعايتها ملختلف التظاهرات ثقافية كان أو اجتماعية أو رياضية، باإلضافة إىل خمتلف  ،واملدارس ودور األيتام والعجزة
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ل هذه وميكن القول أن املؤسسة اليت تتبىن مث. البيئة والتقليل من آثار التلوث املشاريع والربامج اليت تسطرها املؤسسة يف إطار محاية

  . املشاريع تلقى قبول واسع من طرف اجلمهور

  أمهية تبين املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة االقتصادية : الفرع اخلامس

 الطويلة اسرتاتيجيتها حتديد بإعادة هلا تسمح اليت الوسائل إحدى للمؤسسة بالنسبة االجتماعية املسؤولية انتهاج يعترب

 هي االجتماعية فاملسؤولية .تنافسيتها وحيسن غريها عن التميز هلا حتقق اليت الوسائل حدىإ أيضا يعترب االنتهاج هذا وأن املدى

 املسؤولية انتهاج أن الكثري يعتقده ما عكس على وهذا .والقصري املتوسط ألجلا يف االسرتاتيجي التموقع عناصر أحد بذلك

 ذلك من وأبعد االقتصادية املؤسسات أمام املطروحة اخليارات بني من خيارا يعترب ال االقتصادية الصعوبات ظل يف االجتماعية

 صاحب يستطيع أن شريطة االمتيازات من مجلة هلا مينح املؤسسات طرف من انتهاجه اختيار أن إال ،عليها مفروض غري فهو

 من كبرية جمموعة عليه قاتف ما وجهة من النظر هوهذه ال يؤيد ما بني ومن .مينحها قد اليت الفرص من االستفادة املؤسسة

 وكذلك ،االجتماعية املسؤولية أبعاد من بعضا إدماج جتربة خاضت اليت العاملية الشركات كربيات ورؤساء ،جهة من الباحثني

  .82العمل ألرباب املهنية املنظمات بعض نظر وجهات

   :83كن ان نذكر منهامي مجة، فوائد االجتماعية املسؤولية ملفهوم االقتصادية املؤسسات إدماج عن يرتتب

 .فيه تتواجد الذي ا�تمع ضمن االقتصادية املؤسسة صورة حتسن -

 .عمالئها احتياجات كافة معرفة االقتصادية للمؤسسة تتيح -

 .فريدة تنافسية ميزة االقتصادية املؤسسة تكسب ما، للبيئة صديقة خدمات/منتجات بتطوير تسمح -

 .باإلضافة اىل محاية مصاحلهم املصاحل بأصحا لكافة واضحة وأهداف شاملة رؤية تعطي -

 .االقتصادية املؤسسة أصول محاية -

 أو جسدية إساءة ألي همتعرض عدم من التأكد، و اجلنس وا اللغة الدين، العرق، أساس على العمال بني التمييز منع -

 .نفسية أو معنوية

 املستهلك، البيئة، محاية ملواصفات تهاطابقمو االقتصادية  املؤسسة منتجات تسويق أسلوب على املستهلك رضا من التأكد -

 .العامة والصحة

  .االقتصادية املؤسسة بأخالقيات خاصة أحكام إصدار -
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  المسؤولية االجتماعيةالمعايير الدولية المتعلقة ب: المطلب الرابع

، SA8000 االجتماعية لةاملساء لقد مت صياغة مجلة من املعايري املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة، وأبرزها معيار

  .واليت سنتطرق اليها بشكل من االختصار 26000 ايزو ، ومعيارOHSAS 18001 املهنية والسالمة الصحة ومعيار

 SA8000:84االجتماعية  املساءلة معيار: الفرع االول

 مواصفة"هوف ،االجتماعية املساءلة بنظام أيضا يدعى والذي) SA8000 )Social Accountability 8000 املعيار

 والذي "للمؤسسات االجتماعية وليةاملسؤ  لتقييم العمل بيئة داخل السليمة االجتماعية املمارسات وتطبيق تطوير على تعمل دولية

 يف للشركات والبيئية واالجتماعية اإلدارية املمارسات حتليل يف متخصصة أمريكية منظمة طرف من 1997 أكتوبر يف أطلق

 .200085 سنة للتقييس الربيطاين املعهد بعد فيما وطوره اعتمده ذيوال .املتحدة الواليات

 اإلجباري والعمل األطفال عمالة ذلك يف مبا العمل، مكان ظروف لتقييم تدقيق ومنهجية متطلبات املواصفة هذه وتقدم

 على احلفاظ أجل من وغريها، ورواألج العمل وساعات التأديبية واملمارسات التمييز وعدم التجمع وحرية املهنية والسالمة والصحة

 امعيار  كما يعترب. العمال حلقوق األدىن احلد ضمان ميكن املعيار هذا بواسطةف ،القائمة الظروف وحتسني جيدة عمل ظروف

   .مستقل خارجي مدقق طرف من للتدقيق قابلة وهي العمال حلقوق األدىن احلد يضمن

 االجتماعية للمساءلة العاملية املعايري تسمى دولية معايري حزمة بصدور ماماالهت للمؤسسة االجتماعية باملسؤولية توج لقد

SA8000 يف واالقتصادية البيئية، االجتماعية القضايا لدمجاملؤسسات االقتصادية تسرتشد  أن ميكن دقيقة ضوابط وضعت حيث 

 للمساءلة القياسية املعيارية واملتطلبات بالشروط ةواخلاص SA8000 تتضمنها اليت الرئيسية البنود نحيث أ. �ااسرتاتيجياو  �اقرارا

 :اآليت تشمل االجتماعية

 .األطفال عمالة منع -

 على للضغط منها جزء أو واألجور املرتبات او الثبوتية أوراق حجز عدم( الصور من صورة بأي القسرية العمالة ممارسة عدم -

 ).العمل يف للبقاء العاملني

 .واألمان السالمة مستلزمات وكل اإلنسانية الصحية الشروط فيها رتتوف عمل بيئة أو مناخ �يئة -

 .املهنية واالحتادات العمالية للنقابات باالنتساب العاملني حقوق كفالة -

 .العنصرية ممارسة أو التمييز وعدم كفاءا�م وفق العاملني مجيع بني التعامل يف العدالة ضمان -
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 تتبع أن جيب حيث، للعامل لفظية أو نفسية أو جسدية عقوبة بتوجيه سماحال وعدم التأديبية الضوابط وتدقيق مراجعة -

 .تطرف بدون القانونية واإلجراءات القواعد

 .للعمل الزمنية بالفرتات االلتزام -

  .املنظمة واللوائح القوانني وفق للعاملني املدفوعة التعويضات أو واملكافآت األجور تكون أن جيب -

   OHSAS 18001:86 املهنية والسالمة الصحة معيار: الفرع الثاين

 أعيد مث 1999 سنة للتقييس الربيطانية اهليئة قبل من OHSAS 18001 املهنية والسالمة الصحة معيار تطوير مت

 والسالمة الصحة إلدارة نظام أي يف توافرها جيب اليت الرئيسة املتطلبات حتديد على أساسا املعيار هذا ويقوم ،2007 يف مراجعته

 كل وسالمة بصحة املتعلقة املخاطر يف والفعال اجليد التحكم من النظام لذلك املطبقة اجلهات كافة متكني أجل من ية،املهن

 .أدائها وحتسني ...زبائن أو موردين، االقتصادية، املؤسسة عمال من كانوا سواء االقتصادية، املؤسسة داخل املتواجدين األفراد

 وحتليل بدراسة القيام عليها يتعني ل،ـأفض لـبشك املخاطر خمتلف يف مـالتحك من االقتصادية املؤسسة نـتتمك ولكي

 املالئمة املقاييس وحتديد تقييمها، املخاطر، على التعرف على اعدـتس يتـال راءاتـاإلج وتطبيق فهم يف يساهم مبا املخاطر، هذه

  .فيها للتحكم

 26000جتماعية ايزو اال املسؤولية حول القياسية املواصفات: الفرع الثالث

 توفري أجل من ISOللتقييس  العاملية املنظمة قبل االجتماعية من املسؤولية حول القياسية املواصفات وضعه متلقد 

 وجعل االقتصادية، املؤسسة وقرارات اسرتاتيجيات خمتلف يف االجتماعية املسؤولية إلدماج الضرورية والتوجيهات اإلرشادات

 .االقتصادية املؤسسات انتهاج تثبت شهادة على احلصول دون املصاحل، أصحاب كافة على انفتاحا أكثر االقتصادية املؤسسات

2004 جويلية شهر خالل املواصفات هذه تطوير يف املنظمة هذه أخذت حيث
 رمسي بشكل صفةااملو  هذه إصدار مت وقد، 87

 األيزو مواصفة مييز ما أهم نكما ا. 2010 سنة من سبتمرب شهر غاية إىل تطبيقها تأجيل مت أنه إال، 2008 سنة من ديسمرب شهر

 ملنح ثالث طرف نتكوّ  ألن نية يوجد وال بالتزويد باإلرشادات تقوم ،ولية ا�تمعيةؤ املس يف إرشادية هو ا�ا مواصفة 26000

  .88نظم اإلدارة مواصفات من مواصفة ليست بذلك وهي الشهادات،

 :89يلي كما جمموعات سبع يف حصرها ميكن اليت ئاملباد من مجلة املواصفات وتتضمن

 .التقارير شفافية تعزيز -

 .للسلوك الدولية األعراف واحرتام االجتماعية امليزانيات اعتماد ضرورة -
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  .113مریم بولمخال، مرجع سابق، ص  
87

  .112نفس المرجع، ص 
88

  .113العایب عبد الرحمان، مرجع سابق،  
89

  .112مریم بولمخال، مرجع سابق، ص 
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 .األخالقية بالسلوكيات التحلي -

 .املصاحل أصحاب واحتياجات مطالب احرتام -

 .القوانني احرتام  -

  .العاملية األخالقية للمعايري االمتثال -

  .اإلنسان حقوق احرتام -

نذكر  واليت املهمة، الفوائد من العديد ستحقق 26000االيزو  للمواصفة اوفق االجتماعية املسؤولية الت�ا املؤسسة تبينان 

  :90منها

 .االجتماعية باملسؤولية املرتبطة والفرص تمع،�ا لتطلعات متطور فهم أساس على القرارات اختاذ عملية جعل -

 .وحتسينه للمؤسسة االجتماعي األداء بتعزيز للجمهور أكرب ثقة وحتقيق املؤسسة ةمسع تعزيز -

 .املعنية األطراف مع العالقة وتنظيم حتسني -

 .املختلفة حبقوقهم واالهتمام العاملني وصحة سالمة وحتسني املعنوية، وروحهم املوظفني والء تعزيز -

 .الفساد وانعدام العادلة، واملنافسة املسؤولة، السياسية شاركةامل خالل من التعامالت ونزاهة اعتمادية حتسني -

 .اخلدمات أو املنتجات بشأن املستهلكني مع احملتملة الصراعات من احلد أو منع -

 .البيئية واخلدمات الطبيعية املوارد استدامة تعزيز طريق عن الطويل املدى على املؤسسة حيوية يف املسامهة -

  .تمع�ا رفاهية وحتقيق العامة، لحةاملص يف املسامهة -
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  .192طارق راشي، مرجع سابق، ص 
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  :خالصة الفصل

  

ان التلوث يعترب أبرز التحديات البيئية احلالية والذي يعترب يف أغلب احلاالت من خالل هذا الفصل يظهر لنا جليا 

اء على االنسان، نتيجة لألنشطة املؤسسات االقتصادية، كما ان للتلوث، سواء املادي او الغري مادي، آثار غاية يف اخلطورة سو 

البيئة وحىت على االقتصاد لذا كان من الواجب سولك منهج تنموي مستدام يهتم بالقضايا البيئية، ا�تمعية واالقتصادية على حد 

سواء، آخذين بعني االعتبار احتياجات اجليل احلايل وأجيال املستقبل ما يظهر ضرورة تبين مبادئ التنمية املستدامة، واليت بدورها 

 التحتية البىن يف جوهرية تغيريات جراءتسعى إل حيث ان التنمية املستدامة. التارخيية واحملطات املراحل من جمموعةطورت عرب ت

  . أي ضمان تنمية اقتصادية ويف نفس الوقت عدالة اجتماعية ومحاية بيئية البيئة، عناصر على السليب التأثري دون للمجتمع والفوقية

 واجلماعات والقطاعات الفئات كل تنمية املستدامة ال بد من املشاركة الشعبية، أي مسامهةوقصد حتقيق أهداف ال

ولعل املؤسسات االقتصادية تعد من أبرز الفئات، لذا يتوجب  واحد ومورد قليلة، فئة على اعتمادها جيوز وال متناسق، بشكل

ومن بني هذه اآلليات هناك ما يعرف باإلدارة البيئة واليت . ةادماج آليات حتقق اهداف التنمية املستدامة وتتالءم ونشاط املؤسس

�تم باجلانب البيئي واآلثار البيئية للمؤسسة وتسعى اىل حتسينها بشكل مستمر، وكذا املسؤولية االجتماعية للمؤسسة واليت �تم 

هرت بالتوازي سلسلة من املعايري واملقاييس باجلانب االجتماعي وا�تمعي سواء بالتأثريات الداخلية او اخلارجية للمؤسسة، كما ظ

الصادرة عن املنظمة الدولية للتقييس، اما  14000الدولية واليت تضبط هذا التوجه، فمن ناحية اإلدارة البيئة هناك سلسلة االيزو 

 على عملي الذي SA8000 االجتماعية املساءلة للمؤسسة فهناك معيار االجتماعية باملسؤولية الدولية املتعلقة من جانب املعايري

 والسالمة الصحة ومعيار ،للمؤسسات االجتماعية املسؤولية لتقييم العمل بيئة داخل السليمة االجتماعية املمارسات وتطبيق تطوير

 املسؤولية إلدماج الضرورية والتوجيهات اإلرشادات الذي يقوم بضبط 26000ايزو  معيار و ،OHSAS 18001 املهنية

 أصحاب كافة على انفتاحا أكثر االقتصادية املؤسسات وجعل االقتصادية، املؤسسة وقرارات اسرتاتيجيات خمتلف يف االجتماعية

.املصاحل
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دور التسويق األخضر في تحقيق  

 التنمية المستدامة
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  :تمهيد

رغم اختالف أنواع املؤسسات ونوع اعماهلا، ومكان نشاطها اال ا�ا تسعى دائما اىل حتقيق األداء االقتصادي الذي 

عظيم أرباحها وحتقيق أهدافها وزيادة منوها وتوسع نشاطها والذي ميثل جوهر وجودها، ما قد يصحبه جمموعة من يهدف لت

  .االنعكاسات واآلثار السلبية على احمليط الذي تنشط فيه

ملؤسسات ومع تبلور مفهوم التنمية املستدامة، زادت الضغوطات اليت يفرضها ا�تمع الدويل وجممل اهليئات الرمسية على ا

االقتصادية قصد حثها على االلتزام ببعض القواعد االجتماعية والبيئية اليت ختدم اهداف التنمية املستدامة، خصوصا وان املؤسسة 

االقتصادية تعترب ركيزة أساسية وأحد أهم الوسائل املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة، اين أصبحت املؤسسة تسعى اىل ادماج 

  .ة املستدامة يف خمتلف وظائفها، مبا فيها وظيفة التسويق، والرقي �ا عن طريق اتباع فلسلفة التسويق األخضرأبعاد التنمي

فمن خالل هذا الفصل سنحاول ابراز دور التسويق األخضر يف حتقيق االبعاد الثالثة للتنمية املستدامة من خالل عرض 

مية املستدامة يف املبحث االول عن طريق عرض مسامهة التسويق األخضر يف دور التسويق األخضر يف حتقيق البعد االقتصادي للتن

الكفاءة يف استخدام املوارد والتوجه حنو اخلدمات، باإلضافة اىل حصول املؤسسة على ميزة تنافسية وحتسني صور�ا من خالل 

يق األخضر يف حتقيق البعد البيئي للتنمية وبعد ذلك سنحاول من خالل املبحث الثاين ابراز دور التسو . تبنيها للتسويق األخضر

املستدامة من خالل دوره يف التقليل من التلوث والتحليل البيئي لدورة حياة املنتج، وأخريا سنتعرض اىل دور التسويق األخضر يف 

املؤسسة اللتزاما�ا البيئية حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة من خالل املبحث الثالث وإبراز دوره يف محاية املستهلك ونشر 

 .وا�تمعية والوفاء �ا والتطرق اىل التجارة العادلة كشكل من أشكال التسويق االخضر

 : 23 رقم  شكل: 22 رقم  شكل: 21 رقم  شكل: 20 رقم  شكل: 19 رقم  شكل: 18 رقم  شكل

  : 28 رقم  شكل: 27 رقم  شكل: 26 رقم  شكل: 25 رقم  شكل: 24 رقم  شكل

 :3 جدول رقم:2 جدول رقم
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  دور التسويق االخضر في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة: االولالمبحث 

التسويق األخضر ميثل ، فستدامةان هناك عالقة وطيدة بني التسويق االخضر والتنمية امل الفصلني السابقنييتبني من خالل 

  .شامل ومتكامل لتلك العالقات املتداخلة بني االقتصاد وا�تمع والبيئة املادية لألرض منهج

  االستغالل العقالني للموارد: المطلب االول

الستدامة على ، اتضح للعامل ان نظم االنتاج واالستهالك املتبعة وطريقة تطورها يف ا�تمع ال تدعم ا1992منذ قمة ريو 

وحىت يتالءم . سطح االرض، خصوصا وأ�ا تعتمد على استغالل املوارد مبستوى مكثف وبصفة ال تتالءم وقدر�ا على التجدد

االقتصاد مع االستهالك االمثل للموارد فان التسويق االخضر يسعى اىل حتسني املبيعات وتوفري اخلدمات بطرق عقالنية تتماشى 

االستغالل العقالين نتاج واالستهالك التقليدية بأخرى تعتمد على استبدال نظم اال على يقومفهو  ،تدامةواهداف التنمية املس

  الكفاءة االيكولوجيةكما يركز على   )Dématérialisations(حنو اخلدمات  فأكثر أكثر حيث يتوجه للموارد

)Eco-efficience (قدر االمكان. 

  االيكولوجية الكفاءة: الفرع االول

 ،استهالك الطاقة والكفاءة يف استغالل املواد منالتسويق االخضر يساهم يف تقليل التكاليف عن طريق التقليل  ان

 جـمنتـلل ئيـيـبـوم الـهـفـالميق ــبــطـجة لتـتيــرب نـتــيت تعـة والـيــوجـولـكـاءة االيـفـكـالـى بـمسـا يـق مــريـعن ط ،هاـددة منـجـري متــوصا الغــصـخ

 Eco-conception . وميكن تعريف الكفاءة االيكولوجية حسبWBCSD املستدامة للتنمية العاملي جملس األعمال 

(World Business Council for Sustainable Development) تقدمي خدمات ومنتجات بأسعار تنافسية : "على ا�ا

فض التدرجي للموارد املستعملة ولآلثار البيئية يف خمتلف دورة واليت تشبع حاجات االنسان وحتقق رفاهية يف نوعية احلياة، مع اخل

  .1"على التجدد) والبيئةاملوارد (حياته اىل مستوى يوازي قدر�ا 

  : البيئيةمجلة من املبادئ حول الكفاءة  1995اقرتح سنة  WBCSDوتبعا هلذا التعريف فان 

 ت واخلدماتتقليل الطلب على املواد واستهالك الطاقة لتوفري املنتجا. 

 تقليل انبعاث الغازات السامة. 

 حتسني تدوير املواد. 

 حتسني االستخدام املستدام للموارد املتجددة. 

 اطالة استدامة املنتجات. 

 الزيادة يف جودة املنتجات واخلدمات. 

                                                           
1
 TYL Benjamin, Eco‐efficience industrielle, Remar, Guide pratique ‐ N° 5, Juin 2011, P09, Disponible sur le lien : 

http://www.veillestrategique‐champagne‐ardenne.fr/static/pdf/ecoconception/numero1/guides/comment‐
atteindre‐leco‐efficience‐a‐travers‐lecoconception‐et‐lecologie‐industrielle.pdf ‐15/03/2013‐11:55 
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ملوارد واليت لذا فان التسويق االخضر باحتوائه على منتجات ذات مفهوم بيئي يساهم يف حتقيق الكفاءة يف استخدام ا

مؤسسة عن طريق املقابلة، بعنوان  30كندية اجريت على -كما أظهرت دراسة فرنسية. تعترب أحد مبادئ التنمية املستدامة

حصوهلا على  ، أن أبرز مزايا تبين املفهوم البيئي بالنسبة للمؤسسة هو2"ما هو العائد االقتصادي للمؤسسة: املفهوم البيئي"

  .ا اثناء استعماهلامنتجات اقتصادية خصوص

فمثال  .االهتمام بأدق التفاصيل اليت ميكن ان ينجر عنها كفاءة يف استخدام املواردعلى يعتمد التسويق االخضر  كما

ملنتجا�ا، ما ميكنها من توفري املواد وكذا ) étiquettes(باستخدام بقايا النسيج الستخدامها كملصقات  Ekyogتقوم مؤسسة 

  .  3تقليل الفضالت

حيث  ،وعلى سبيل املثال فان العالمة االيكولوجية اخلاصة باألشجار تدل على الكفاءة والتسيري املستدام للموارد الغابية

، باإلضافة اىل الكفاءة يف التسيري احلسن لبعض املخلفات هاتقوم املؤسسة بزرع االشجار واستغالهلا بوترية تتالءم وسرعة منو 

جيدة من اخلشب لضمان طول مدة جديدة و جهة أخرى تسعى هذه املؤسسات اىل توفري انواع  من). بقايا النجارة(اخلشبية 

ويف نفس الوقت يقلل من القطع  ،ما يدعم مسعة املؤسسة) كالورق(او حتسني مشتقاته ) تقدمي منتج ذو جودة عالية(استغالله 

  . املتزايد لألشجار

ات االقتصادية سيساعدها على التقليل من تكاليفها خصوصا تلك ان مسامهة التسويق االخضر يف زيادة كفاءة املؤسس

املتعلقة باإلنتاج او بالتعبئة والتغليف، حيث تسمح بعض العلب واملغلفات باستغالهلا يف استعماالت منزلية أخرى بعد استعمال 

 ADEME )Agence de l'Environnement et de la Maîtrise deولقد أثبتت دراسة قامت �ا . حمتوى العلبة

l'Energie ( واليت قدمتها  2009سنةMyriam PUAUT  خالل ندوةPollutec 2009، من % 93 أكثر من فان

 زادت من ارباحها من خالل تبين املفهوم البيئي للمنتوج  )مؤسسة 30مؤسسة من بني  28(املؤسسات الفرنسية 

)Ecoconception( ما يعكس ان التوجه البيعي . 4على البيئة من جهة أخرى وخفضت نسبة التلوث وتأثريها السليب ،من جهة

 .االخضر يكون مرحبا للمؤسسة ويف نفس الوقت يساعد على حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة

                                                           
2 L’éco-conception: Quels retours économiques pour l’entreprise ?, Etude du pôle d’écoconception et 

management de cycle de vie Chambre de commerce – Industrie et services de Saint-Étienne/Montbrisson et de 

l’Institut de développement de produits (IDP), France, Décembre 2008. Disponible sur le lien : http://www.eco-

conception.fr/data/sources/users/9/docs/fond-doc/rapportetude.pdf  -15/03/2013-18:29 
3 PASTORE-REISS Elizabeth, Marketing durable, Groupe Eyrolles, Deuxième Edition, 2007, p64 

  :متوفر على الموقع Myriam PUAUTخلة فیدیو مسجل لمدا  4

 http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12922  25/01/2013 – 19:28 



 86........................................ دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية المستدامة : الثالثالفصل 
 
 

 OPALYاملبادرات يف جمال الكفاءة يف استغالل الطاقة والتوجه جنو الطاقات املتجددة، قامت مؤسسة  أبرزومن 

، 2م4.200بـمساحة ترتبع على  INTERMARCHEجهة من األلواح الشمسية يف فرنسا فوق املبين التجاري وا أكرببرتكيب 

  .5من فواتري الطاقة اخلاصة باملبين التجاري %30، فهذه املبادرة سامهت يف ختفيض 2011سبتمرب  ذواليت بدأت حيز التنفيذ من

نتجات اخلضراء ا�ا تتميز بدورة حياة طويلة، فاستخدام مثل ، فان من خصائص املاالوله يف الفصل يلاوكما مت التطرق 

االستهالك املتزايد للموارد والطاقة مع احلرص على حتقيق نفس القدر من من هذه املنتجات من قبل املؤسسة او املستهلك يقلل 

اليت ال يرتاح ضمريها اال باقتناء ) املستهلكني اخلضر(االكتفاء واشباع للحاجات، ورمبا اشباع نفسي لبعض الفئة من املستهلكني 

هلذا مييل التسويق االخضر اىل التوجه حنو املنتجات ذات مدة احلياة الطويلة بدال من املنتجات ذات االستعمال . منتجات خضراء

  .هذا ما يسمح خبفض مستويات الطاقة املستهلكة لتوفريها ،كانت قابلة للتدوير  إذاوحىت ) Jetable(الوحيد 

  :التوجه حنو اخلدمات: الثاينالفرع 

من استخدام املوارد عن طريق توجهه حنو اخلدمات والذي ميكن ان يأخذ  يقلليف جمال االستهالك، فان التسويق االخضر 

  :6عدة أشكال

 .استبدال منتج بآخر اقل استهالك للموارد -

 .اثناء استعماهلا) مياه، طاقة، مكونات(استخدام اجهزة تستهلك موارد اقل  -

 ...راء املعدات بدال من شرائها، او الشراء املشرتك، االعارة ك -

 ...) النقل اجلماعي، كراء السيارات، حمالت التنظيف (اللجوء اىل اخلدمات كبديل للشراء  -

 .املسامهة يف اجلمع االنتقائي للنفايات من اجل اعادة استعماهلا وتدويرها -

قبول املستهلكني لطرق جديدة من اجل اشباع  مبدى ونمرهان االنتقال اىل اقتصاد يعتمد على اخلدمات 

احتياجا�م، خصوصا االنتقال من الرغبة يف كسب منتج ما اىل االكتفاء فقط باحلصول على اخلدمات اليت ميكن ان 

رتاكم فالتسويق االخضر يسعى اىل اقناع جمموع املستهلكني بالتوجه حنو اخلدمات بدال من االقتناء امل. حيققها ذلك املنتج

يف نفس الوقت اىل مشريين  اجلوانبخمتلف  يفللمنتجات، عن طريق ابراز واقناع املستهلكني مبزايا وحماسن هذا السلوك 

  . اآلثار النامجة عن عدم استخدامه

من استخدام املوارد عن طريق التوجه حنو اخلدمات يف جمال الورق ميكن ان يتم عن طريق فعلى سبيل املثال، فان احلد 

                                                           
5
 La plus grande façade solaire de France sur un centre commercial INTERMARCHE, 20 novembre 2010. 

disponible sur le lien: http://les4elements.typepad.fr/distributiondurable/2010/11/la-plus-grande-fa%C3%A7ade-
solaire-de-france-sur-un-centre-commercial-intermarche.html -19/04/2013-18:27 
6 SEMPELS Christophe et VANDERCAMMEN Marc, Osez le Marketing durable, Pearson Education France, 
2009, P77. 
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ما يسمح من جهة من التقليل من  ،العتماد على الوسائل االلكرتونية كإرسال واستخدام وثائق الكرتونيا بدال من استخدام الورقا

استهالك الورق وما يتبعه من تلوث لتصنيعه ونقله وكذلك الطاقة االزمة لذلك وحىت التقليل من نفاياته، ومن جهة أخرى يساهم 

باإلضافة اىل تقليل  . 7اي محاية الفضاء البيئي ،املوارد الداخلة يف تصنيع الورق أحدغابية اليت تعد يف احلفاظ على املساحات ال

حيث جيد الباحث غايته من البحث  ،خصوصا مع زيادة تداول امللفات الكرتونيا ،كمية احلرب املستعملة للطباعة وكذا الطابعات

كذلك من ناحية   ،منها يف الكتب أسرعااللكرتوين مينح للباحث خاصية حبث فامللف  .يف امللفات االلكرتونية اليت زادت رواجا

وهذا ما متت مالحظته فعال لتحقيق البحث الذي بني  ،سهولة تداوهلا فيمكن محلها وتداوهلا بسهولة ومرونة مقارنة بالكتب

استخدام املوارد عن طريق التوجه حنو ن م فمثل هذه احلجج تستعمل يف التسويق االخضر إلظهار أمهية التوجه حنو احلد. ايدينا

  .اخلدمات كأداة لتحقيق التنمية املستدامة

التحميل من االنرتنت بدال من اقتناء املنتجات االلكرتونية أحد الوسائل االكثر انتشار بسبب سهولة وسرعة  ولقد أصبح

يكفي حتميله مباشرة من االنرتنت بسعر  )DVD/CD(استخدامه وكذا قلة تكلفة، فبدال من شراء برنامج عن طريق قرص مرن 

حيث ان االصل يف القرص هو اخلدمة اليت يوفرها الربنامج . وهذا حلذف سعر القرص وتكاليف توفريه ،أقل من سعر القرص املرن

  . يف حد ذاته كمنتجالذي حيتويه وليس القرص  

رف الستعمال خدمات الصراف اآليل او االطالع ومن بني املبادرات الناجحة يف التوجه حنو اخلدمات نذكر ترويج املصا

كما   ،واليت وفرت الكثري من الوقت واملوارد) Visa & MasterCard(على احلسابات من خالل االنرتنت وبطاقات االئتمان 

 منحت الزبائن فرصة االطالع على حسابا�م يف اي وقت حىت خارج ساعات عمل املصرف، ما يزيد من ارتياحهم الطالع على

  .ومن جهة أخرى السهولة يف سحب املبالغ حسب احلاجة ،رصيدهم وخمتلف العمليات اليت أجريت يف حسابتهم من جهة

د من استخدام املوارد عن طريق التوجه حنو اخلدمات يقدم حتزه الستغالل طرق يفاملالحظ ان التسويق االخضر ببحثه وحتف

ويف نفس الوقت يعترب وسيلة جيدة ملبادرة املؤسسة  ،واسعة االستهالكحلول للمؤسسات للتقليل من تكاليف بعض املواد ال

 .للتصبح عنصرا فاعال لتحقيق مبادئ االستدامة، ليس االقتصادية فقط بل حىت البيئية وا�تمعية

  وتحسين صورة المؤسسة الحصول على ميزة تنافسية: المطلب الثاني

  احلصول على ميزة تنافسية: الفرع االول

يعترب ميزة من شأ�ا جذب الزبائن وكسب  )يأخذ التأثريات الثانوية هلا بعني االعتبار(واخالقية  بيئية منتجات ان توفري

ان تبين املفهوم البيئي  )الكندية-الفرنسية(لقد اظهرت الدراسة السابقة ف. والئهم، خصوصا بالنسبة للمؤسسات حديثة النشأة

او عن طريق  اإليكولوجيةة رحبية املؤسسة سواء بتقليل التكاليف عن طريق الكفاء من احلاالت يف زياد %90للمنتج ساهم يف 
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 Dématérialisation et développement durable, 19 Septembre 2007, disponible sur le lien: 

http://www.cecurity.com/site/PubArt200706.php  ‐ 30/03/2013 – 14:35 
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خاصة (ما يسمح للمؤسسة بتحقيق ميزة تنافسية بتسويقها ملنتجات خضراء وكذا حصوهلا على أسواق زيادة املبيعات، 

فهذه الفئة من املستهلكني . ول اليهالمؤسسات اليت ال تتبىن مبادئ التسويق االخضر من الوصلال ميكن ) باملستهلكني اخلضر

  : 8أبرزهاتتوجه حنو املنتجات اخلضراء لعدة أسباب 

  .احلصول على منتجات سليمة ومضمونة ال تضر بصحتهم -

  .احلصول على منتجات نظيفة ال تضر بالبيئة وقابلة للتدوير -

  .احلصول على منتجات مسؤولة ال تضر باملتجمع -

  .نوعية جيدة واليت توفرها القيمة املضافة للتسويق االخضر احلصول على منتجات ذات -

حيث تعطي للمؤسسة  األخضر،فكل هذه املميزات جمتمعة ال ميكن ان جندها اال يف املؤسسات اليت تتبىن التسويق 

فاذا كانت  .ا البيئيةمصداقية منقطعة النظري واليت تعترب كميزة تنافسية هلا، خصوصا مع تزايد فئة املستهلكني املهتمني بالقضاي

يف فيفري  IFOPحيث اثبتت دراسة قامت �ا . املؤسسة سباقة اىل تقدمي منتوج أخضر فسيمنحها هذا ميزة تنافسية مستدامة

من املستهلكني مستعدون لتغري احملل  %72انه يف حالة تساوي سعر املنتج االخضر مع سعر املنتج التقليدي فان  2012

) كوم.مؤسس موقع امزون(جيف بيزوس وهذا ما يؤكده  .9اخرى من أجل احلصول على املنتجات اخلضراءواالنتقال اىل حمالت 

  ". ة شراء أفضل مينبولكن أهتم مبن يقدم جتر  %5ال أهتم مبن يقدم سعر أقل مين بـ : "بقوله

مان عدم احتواء المنتج ضلشهادة "كما ان للعالمة البيئية تأثريا خاصا، حيث يرى املستهلك هذه العالمة على أ�ا 

لذا ميكن استخدام العالمة البيئية يف أغراض التسويق والدعاية كأحد أهم دعائم " ئه على كيماويات قد تضرهاالذي تم شر 

ارجية، وعادة ما تقدم العالمة البيئية معلومات موجزة عن مواصفات املنتج املرتبطة اخللية كانت أو احملتنافسية املنتجات باألسواق 

بذلك تساعد املستهلكني يف حتديد أي املنتجات آمنة بيئًيا، وأي املنتجات مت صنعها باستخدام مواد صديقة  وهيالبيئة، ب

 . 10للبيئة

ان هذه امليزة التنافسية اليت حتصل عليها املؤسسة من خالل توجهها التسويقي االخضر ستحفز باقي املؤسسات املنافسة 

وادماج االستدامة يف خمتلف أنشطتها لتعظيم أرباحها والتقليل من آثارها السلبية على احمليط الذي على �ج هذا املسار املستدام 

حتوهلا من نشاط تقليدي مضر بالبيئة وا�تمع اىل نشاط مستدام يأخذ البيئة و  ،فهذه الزيادة يف املؤسسات اخلضراء .تنشط فيه

السلبية ألنشطة جمموع املؤسسات يف قطاع معني على البيئة، احمليط واملوارد سيتبعه نقص يف اآلثار  أولويا�ا،وا�تمع من بني 

فالتسويق االخضر هنا مبثابة مفتاح يفتح صندوقني يف نفس الوقت، االول يتمثل يف . املستعملة وباألخص الغري متجددة منها

  . ى مستوى املؤسسةمية املستدامة علنالتميز والنجاح للمؤسسة، والثاين يتمثل يف حتقيق مبادئ الت
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 IFOP pour ACN, Les Français et les emballages de produits alimentaires, Février 2012, N°110103, disponible 

sur le lien: www.alliance‐carton‐nature.org – 22/01/2013‐ 21:21 
9
 IFOP pour ACN, ibid. 
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 والصناعة، التجارة لوزارة مقدمة علمیة ورقة العالمیة، التجارة تحریر ظل في النسیجیة جاتللمنت البیئیة المتطلبات المھیمن، عبد ناصر  
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سبب لكما متنح يف بعض االحيان بعض املنتجات اخلضراء من مظهرها شكال خاصا جيذب اليه الكثري من املستهلكني 

 basquetفيجا " العادلة"فمثال األحذية  .واحد اال وهو انسجامها مع ا�تمع، حبث تضفي ملسة جتذب املستهلكني هلا

«équitable» Vija )مصنوعة من املطاط الطبيعي وقطن البيو  ،واليت هلا شكل أحذية سنوات الستينات) ليذات أصل برازي

القت رواجا كبريا يف اوساط الربازيليني، رغم ا�ا ال حتمل اية عالمة تدل على ا�ا منتجات خضراء بل فقط شكلها الذي يوحي 

  .11بصفة عفوية جيعل املستهلكني ينجذبون اليها وكذا املواد املصنوعة منها اندماجها مع ثقافة ا�تمع الربازيلي ىعل

وعلى عكس االعتقاد السائد على ان املنتجات اخلضراء قليلة الطلب، فان اسرتاتيجية تبين التسويق االخضر متنح املؤسسة 

ة املدى اىل سوق واسع الطلب، وهذا الن التسويق االخضر يعترب اسرتاتيجية طويل )niche( فرصة االنتقال من السوق الضيق

تسمح للمؤسسة ببناء قاعدة تسويقية ثابتة تعتمد على كسبها لثقة املستهلكني فيها ملا تقدمة من منتجات صحية وصديقة 

كما سنتطرق اليه يف (وايضا فان التسويق االخضر يعتمد على االخذ بعني االعتبار ملختلف آراء االطراف ذات املصلحة . بالبيئة

ما يسمح للمؤسسة باستطالع للسوق وجتنب املسائل اليت تالقي استنفارا من الزبائن  ،م املستهلكنيمبا فيه) البعد االجتماعي

فعلى سبيل املثال قامت كل من شركيت .  يسمح ملنتجا�ا بالقبول من طرف جممل املستهلكني بعد طرحها يف السوق االمر الذي

Dell و Starbucks  بوضع جزء خاص لزبائنها على موقعي« Ideastorm » و« My Starbucks Ideas »  من اجل ابداء

رايهم حبرية ومن خالل هذه اآلراء وباألخص املتعلقة منها باإلعالن تقوم املؤسسة بتصحيح ما جيب قبل عرض اعالنا�ا او 

    .12منتجا�ا على النطاق الواسع

  حتسني صورة املؤسسة: الفرع الثاين

  :13ختتلف عن غريها من املؤسسات، والذي قد يكون له عدة اهداف منها ان التسويق االخضر يعكس صورة للمؤسسة

  .شرح تطور للسياسة وتوجه املنظمة وكذا تنوع أنشطتها -

  .حتسني موقف املؤسسة يف السوق وامام منافسيها وزبائنها واالطراف ذات املصلحة وباقي املتعاملني معها -

  .ن الصور السلبية او االنتقادات اليت تعرضت هلا املؤسسة سابقاحتس: حتسني وجهة نظر اجلمهور اجتاه املنظمة -

 :14 صورة املؤسسة ال بد ان يتميز بـنيوحىت ينجح الرتويج االخضر يف حتس

 .ان تعكس عالمة املنتج االلتزام الذي يقوم به قبل ان تعرض حمتواها -

 .ؤوالان جتيب عالمة املنتج على تساؤالت املستهلك وان جتعله مستهلك مس -

                                                           
11

 Elizabeth Pastore‐Reiss, op cit, p98. 
12

 Hélène Huteau, Eco‐marketing, comment dépasser la stratégie de niche ?, Novethic, 2009, disponible sur le 
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 .ان تأخذ رسالة املنتج املطروحة أشكاال خمتلفة حىت تصل اىل خمتلف الفئات -

من  ،يف عالقات املؤسسة العامة) االولمت ذكرها يف الفصل ( Hopfenbeck كما ان اتباع االساليب اليت اوصى �ا

ئات واملنظمات البيئية مثل أصدقاء األرض خضراء، فالتعاون مع اهلي كمؤسسةوتقدميها   املؤسسة�ا ان تؤدي اىل حتسني مسعة أش

فهذه  .ونشاطا�ا واليت تصبح على كل لسان للمؤسسةوالسالم األخضر وعقد مؤمترات صحفية إلعالم الصحافة يساهم كإشهار 

تد فيه حيث تعترب اسرتاتيجية تروجيية فعالة يف زمن كثر فيه احلديث واش ،االساليب حتسن موضع املؤسسة حىت يف أصعب االزمات

مع الزبائن فيما خيص األمور  )Hot-lines(ساخنة التصال االكما ان قنوات وخطوط . النقاش عن قضايا التنمية املستدامة

  .إليهمتعترب فرصة ساحنة للمؤسسة لزيادة التواصل مع زبائنها وترسيخ االفكار اليت تريد ان توصلها  15البيئية

فان وفاء املنظمة بالتزاما�ا يكسبها والء زبائنها ويزيد من ) تم التطرق هلا الحقاواليت سي(ومن ناحية االلتزامات املعلنة 

 ،واليت تنشط يف سوق يتميز باملنافسة الشديدة ،املتخصصة يف توزيع االجهزة الكهرمنزلية Darty ثقتهم فيها، فمثال جند ان شركة

التزاما�ا وكذلك تنفيذ هذه االلتزامات، ما جعل زبائنها جنحت يف حتسني صور�ا وزادت من ثقة زبائنها فيها من خالل نشر 

ان هذه  رغماورو مقارنة باملنتجات املنافسة،  50يتوجهون حنو منتجات الشركة حىت وان كانت ذات سعر مرتفع يصل اىل حىت 

تقدمها الشركة وتيقنهم من ويرجع السبب يف ذلك اىل ارتياح املستهلكني اجتاه االعالنات اليت  ،املعلومات يف متناول الزبائن

حيث يتبني لنا ان هذه املبادرات تزيد بشكل واضح من . 16ووفاء الشركة بالوعود اليت تطرحها ،خصوصا املتعلقة بالنوعية ،صحتها

 او عدم صحة اعالنا�ا ال يؤدي فقط اىل عدم اقتناء املستهلكني ابالتزاما�فان عدم وفاء املؤسسات  باملقابل. أرباح الشركات

  .للمنتجات املعلن عنها وامنا ميتد حىت مقاطعتهم لباقي املنتجات اليت حتمل عالمة هذه الشركات

 االبتكار لتطوير منتجات خضراء: المطلب الثالث

توفري منتج ": انهاالبتكار على  OCDEيقال ان االبتكار حمرك النمو، حيث تعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

رق جديدة او حمسنة بشكل ملحوظ، طريقة تسويق او شكل تنظيمي جديد على مستوى املؤسسة، تنظيم مكان او ط) او خدمة(

  .17''العمل او العالقات اخلارجية

لذا فلتحقيق التنمية املستدامة ال بد من ابتكار يتميز وخصوصيا�ا، وهذا ما يتميز به التسويق االخضر الذي يسمح 

والذي  )éco-innovation( االيكولوجي بالتوجه حنو ما يسمى باالبتكار) جات خضراءببحثها عن توفري منت(للمؤسسة 

  :يهدف اىل

  .او عفوية) مقصودة(تقليص اآلثار على البيئة، سواء بصفة متعمدة  -

                                                           
15

  . 30مرجع سابق، صأحمد نزار جمیل النوري،   
16

 Elizabeth Pastore‐Reiss, op cit, p175. 
17

 La production durable et l’éco‐innovation au service d’une économie verte, OCDE, Octobre 2009, P02, 
Disponible sur le lien : http://www.oecd.org/fr/sti/43835237.pdf  
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ختطي احلدود التقليدية للبحث والتطوير املوجودة يف املؤسسة ولعب دور اجتماعي واسع يسمح بإدخال تعديالت على  -

    .عايري الثقافية واالجتماعية والبنيات التنظيمية املوجودةامل

  :18باإلضافة اىل ذلك يرتكز االبتكار االيكولوجي على ثالث عناصر اساسية

واملالحظ هنا ان االبتكار . اجراء او طريقة تسويق ،واليت ميكن ان تكون منتج ،وهي ا�االت الرئيسية املستهدفة :االهداف

لكن االبتكار االيكولوجي يف ا�االت املتبقية للتسويق  ،ت او االجراءات يعتمد كثريا على التقدم التكنلوجيااليكولوجي للمنتجا

  ...). التوزيعالرتويج، (تعتمد على تدخل غري تكنلوجي 

عادة صياغة وهي الطرق اليت من خالهلا يتغري ا�ال املستهدف، حيث ميكن ان يتم عن طريق تغيري املمارسات، ا :المكنيزمات 

سواء بتحسنه او خبلق جمال جديد كليا والذي حيقق ربح ) منتج، اجراء او طريقة(عن طريق تغيري ا�ال املستهدف او مفهومها، 

  .بيئي معترب

  .ينعكس االبتكار البيئي على الظروف البيئيةكيف   :يرــــأثـالت

ري على ا�تمع وغرس القيم االجيابية فيه مبختلف كذلك نالحظ ان ابرز الطرق لتحقيق التنمية املستدامة هو التأث

احمللية اليت ترمي اىل مشاركة ا�تمع مبختلف فئاته يف حتقيق التنمية املستدامة، وحىت  21الوسائل املتاحة، وهذا ما اكدته االجندة 

املؤسسة، وهنا يربز دور االعالن او تنجح املؤسسة يف ذلك عليها ان تربز امهية منتجا�ا اخلضراء وحتسيس املستهلكني مببادرات 

الدعاية، فمن ناحية االعالن فحىت تنجح املؤسسة يف نقل افكارها وابراز مدى أمهية التوجه الذي تسلكه فال بد عليها ان تبتكر 

  .طرق حديثة لإلعالن حتمل يف طيا�ا معىن تسويقي أخضر

عليها من دراسة مجيع تأثريات املنتج على البيئة  وحىت تصل املؤسسة اىل توفري منتجات او خدمات خضراء ال بد

فال بد على املؤسسة من تطوير وحتسني  ،كفييلكن حتديد آثار املنتج وحدها ال  .وا�تمع وكذلك ضمان قبول ا�تمع هلذا املنتج

 innovation rupture(19(او ابتكار منتج أخضر جديد كليا ) innovation incrémentale(املنتجات املوجودة أصال 

لذا تسعى يف بعض احلاالت لتكوين فرق مع مؤسسات اخرى  األحيان،وهذه الطريقة قد تكون مكلفة على املؤسسة يف بعض 

  . ومتويل البحث وتطوير املنتجات خضراء، حيث نالحظ ان االبتكار يعترب عنصر أساسي لتوفري املنتجات اخلضراء) شراكة(

دولة مع مؤسسة هلندسة  18شركة لصناعة احلديد والصلب يف  35اليت قامت �ا  وكمثال على الشراكة، نذكر الشراكة

 "أخف جسم صلب للسيارات"مسيت بـ  1994 طالق مبادرة سنةإالسيارات، فقصد تقليل تأثري السيارات على البيئة قامت ب

ULSAB )Ultra-Light Steel Auto Body(،  مبقاومة كبرية والوزن اجلد فالسيارات اصبحت تصنع من فوالذ مبتكر يتميز

                                                           
18

 La production durable et l’éco‐innovation au service d’une économie verte, op cit, P02. 
19

 Patrice Noailles, De L'innovation À L'innovateur Pour Une Approche Structuraliste De L'innovation, La Revue 
des Sciences de Gestion, 2011/1 n°247‐248, p 14, Disponible sur le lien: 
 http://www.cairn.info/revue‐des‐sciences‐de‐gestion‐2011‐1‐page‐13.htm  ‐15/03/2013‐17:50 
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خفيف، هذا الوزن اخلفيف يقلل من عدد الصمامات يف السيارات ما ينجر عنه نقص يف كمية الوقود املستهلكة وكذا حجم 

  .20الغازات املنبعثة

والذي يعترب ضمن ) capital-risque(وحىت يف غياب الشراكة قد تلجأ املؤسسة اىل متويل براس مال املخاطر 

سواء بالنسبة للمؤسسات الكبرية او  ،خصوصا االيكولوجي منه ،الدول لتشجيع االبتكاربعض التحفيزية اليت توفرها  السياسات

  ).PME( املؤسسات الصغرية واملتوسطة

سعيا منها اىل تطوير منتجات خضراء واحلصول على براءات اخرتاع متيزها عن باقي  األخضرفاملؤسسة املتبنية للتسويق 

تطوير (يتحتم عليها  اللجوء اىل تطوير تكنولوجيات نظيفة وطرق جديدة قد تساهم يف حل ازمات ايكولوجية  ،املؤسسات

ومتنح للمؤسسة يف ) 21مصادر طاقة نظيفة، زيادة مردودية احملاصيل بطرق ايكولوجية، تطوير طرق تصفية حديثة للمواد السامة

ميكنها من تغطية ) surprix(ما مينحها هامش اضايف  ،نولوجيات لفرتة معتربةنفس الوقت القدرة على االستغالل املنفرد هلذه التك

خصوصا مع دعم بعض الدول  األخضر،تكاليف االبتكار والذي يعترب حمفزا يف حد ذاته لباقي املؤسسات لتبين مبادئ التسويق 

حيث بفضل االبتكار التكنلوجي متكنت بعض ). 22يف ميدان الطاقة والنقل(للمبادرات اهلادفة اىل تطوير وتسويق تكنولوجيا بيئية 

واليت اكتشفت عدة جماالت الستخدامها كإنتاج الطاقة، ) Les algues( 23املؤسسات من تطوير موارد حديثة كليا كالعوالق

لألوساط اليت تعيش واستخدامها كطعام لرتبية االمساك وحىت استغالهلا يف الزراعة البيولوجية احلديثة دون التأثري على النظم البيئية 

كما يوفر االبتكار . فيها هذه الكائنات وهذا لسهولة تكاثرها وتربيتها، فضال عن استخراج بعض املركبات الصيدالنية منها

فمثال يف جمال النقل اعتمدت طريقة جديدة يف فرنسا تتمثل يف توفري نقاط لكراء  ،االيكولوجي طرق جديدة للحفاظ على البيئة

  .وكلها جماالت تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة ،24 من السياراتالدراجات بدال

وحىت يف حتليل دورة حياة املنتج وحماولة التحكم االمثل يف مستويات املواد والطاقة املستهلكة وكذلك االنبعاثات 

برامج ذات هدف ايكولوجي  فلقد اهتدت بعض املؤسسات اىل ابتكار ،والنفايات املتولدة عن انتاج وتوفري املنتجات اخلضراء

IBMوكمثال على ذلك قامت عدة مؤسسات مثل  .متكنها من املتابعة املستمرة والتحكم يف هذه املستويات
بتطوير برامج  25

   .وخدمات من شأ�ا التقليل من استهالك الطاقة والتحكم يف كمية املواد املستعملة

مبادرة املسريين، : عوامل تبين املؤسسة للمفهوم البيئي هي رزأبالكندية السابقة أن -كما أظهرت الدراسة الفرنسية

ويف  األول،لكن حتتل مبادرة املسريين املقام  ،، القوانني واللوائح التنظيمية)طلب املستهلكني ملنتجات خضراء(ضغوطات السوق 
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 La production durable et l’éco‐innovation au service d’une économie verte, OCDE, Octobre 2009, P03. 

21
  .03ظر للملحق رقم ان  

22
 Ibid, P06. 

23
 Christophe SEMPELS et Marc VANDERCAMMEN, Osez le Marketing durable, Pearson Education France, 2009, 

P108. 
24

 La production durable et l’éco‐innovation au service d’une économie verte, op cit, P03. 
25

 Ibid, P04. 
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، وهنا يظهر دور االبتكار يف ذلك والذي ليها قسم البحث والتطويريحتليل هذا العنصر جند ان السبب االول هو اإلدارة العليا مث 

حيث ان تبين املفهوم البيئي  .واالبتكار التكنلوجي لقسم البحث والتطوير) ابتكار يف اختاذ القرار( 26يعترب ابتكار الرجل السياسي

 ).ابتكار غري تكنلوجي(يعترب يف حد ذاته كابتكار للوصول اىل تطوير منتجات خضراء 

  
 .البیئي للمفھوم المؤسسة تبني عوامل حول دراسة نتائج: 29 رقم شكل

 
N° 5, Juin 2011, P19. -efficience industrielle, Benjamin Tyl, Remar, Guide pratique -: EcoSource 

ة للمستهلكني، وان بل جيب ربطها مع التطورات السلوكي) تقنية(كما ال جيب االعتماد فقط على ابتكارات تكنلوجية   

اليت يوفرها االبتكار االيكولوجي التكنولوجيا ان  .27تكون هذه االبتكارات قائمة على مراجعة كلية حول طريقة ارضاء احلاجات

كما تساهم يف تقليل اآلثار السلبية   ،تسمح للمؤسسة او لباقي املؤسسات باالستغالل االمثل للطاقة واملوارد وحتسني وترية االنتاج

فمثل هذا التوجه ال يساهم فقط يف وضع قاعدة لتطوير تكنولوجيا حديثة خضراء بل ميتد اىل توفري منط  .ى البيئة وا�تمععل

 .انتاجي واستهالكي يدعم مبادئ التنمية املستدامة

 استرجاع المواد واعادة استخدامها  : المطلب الرابع

ومها على التوايل مهندس أمريكي  Michael Braungart و William McDonough قدم كل من 2002يف سنة 

وتعتمد " من المهد إلى المهد" Cradle to Cradleوكيميائي أملاين، قدما فلسفة صناعية جديدة يقرتحا�ا يف كتاب بعنوان 

مركبات   توفريعرب  وذلك هذه الفلسفة على تطوير أمناط التصنيع وإدارة نواجتها حبيث تكون خملفات العملية الصناعية مفيدة للبيئة،

  .28إضافة إىل إمكانية تدويرها بطريقة مستمرة ،كيميائية سهلة التحلل ومغذية للرتبة والنبات كالسماد الكيميائي

من التكاليف  %5اىل  3عليب االخضر يساهم يف توفري من ـتـعمال التغليف والـفان است Accentureسب ـحو 

االت، ـف ا�ـلـحوظ يف خمتـكل ملـبتها بشـقد زادت نسـلفات فلـدوير املغـاع وتـرتجـة اسـاسـيـسع لـار الواسـشـتـرا لالنـظـون. 29احملتملة

                                                           
26

 Patrice Noailles, op cit, p22. 
27

 Christophe SEMPELS et Marc VANDERCAMMEN, op cit, P111. 
28

. 14االقتصادیة، ص المؤسسة في المستدامة التنمیة أبعاد تفعیل في المصلحة أصحاب مع العالقة إدارة زحوط، دور رملي وإسماعیل حمزة 
   p://iefpedia.com/htt: متوفر على الموقع

29
 http://www.accenture.com/fr‐fr/Pages/service‐packaging‐sustainability.aspx ‐12/01/2013‐15:07 
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والذي كان يقتصر على ( 1992منذ سنة  %13ن نسبة تدوير االغلفة والعلب انتقل من إف Eco-Emballagesب ـحسف

بتبين  Nespressoقامت مؤسسة  اىل ذلكباإلضافة . 30)والذي يشتمل خمتلف املواد( 2012سنة  %67اىل ) الزجاج فقط

كما قامت  %100، اعتمد هذا الربنامج على تطوير كبسوالت من االملنيوم قابلة للتدوير بنسبة Ecolaboration برنامج باسم

  . الكبسوالت النتاجمن الطاقة الالزمة  %95والذي ساهم للمؤسسة بتوفري  31نقطة مجع انتقائي يف فرنسا 2000بتوفري 

لألغلفة يتزايد سنويا، ما ينجر عنه آثار اجيابية كثرية، الن اجلمع ) les collectes sélectives(ان اجلمع االنتقائي كما 

 االنتقائي للنفايات يتبعه اعادة تدوير هذه االخرية ما يسمح بـاسرتجاع املواد االولية واالقتصاد يف استهالكها واستهالك الطاقة،

ويعترب الزجاج والبالستيك  .ومواد سامة أخرى أثناء عملية التصنيع CO2ث غاز ثاين أكسيد الكربون ختفيض انبعا باإلضافة اىل

من أكثر املواد اليت يعاد استعماهلا او تدويرها، يف حني ان بعض املواد ال ميكن اعادة تدويرها او استعماهلا ما يدفع بعض 

قارنا تكاليف نقل وتدوير املخلفات،  إذاو . )حرقها لتوليد طاقة(ها املؤسسات اىل استخالص الطاقة احلرارية املوجودة داخال

تكاليف وخملفات تدويرها او استعماهلا هي نفسها قصد اعادة االغلفة نقل هذه جراء  CO2خملفات كذا سنجد ان تكاليف و 

32)على االكثر %1قد تكون بزايدة (نقلها اىل املفارغ العمومية 
حيث . مية كبرية من املواد االوليةلكن باملقابل سيتم توفري ك ،

  :يوضح الشكل التايل نسب تكاليف التعليب وكذا الغازات السامة الناجتة عنها لبعض املنتجات واسعة االستعمال

 التعلیب عن الناتجة السامة والغازات تكالیف نسب: 30 رقم شكل

 
La Source: Sundip Naik & others, Simultaneous Sustainability and Savings: Why companies should invest in 

sustainable packaging, Accenture, 2011, p04. 
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 Eco Emballage, rapport annuel, Paris, France, 2011. Disponible sur le site: www.ecoemballages.fr  
31

 JULIE MIRANDE, op cit, p08. 
32

 Impact environnemental des emballages ‐Etat des lieux, CRIOC, IBGE , la Ministre de l’Environnement et de 

l'Energie de la Région de Bruxelles‐Capitale, P21‐24. 
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  دور التسويق االخضر في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة: الثانيالمبحث 

تقليل من التلوث وخمتلف اآلثار السلبية بحث عرض الدور الذي يلعبه التسويق األخضر يف سنحاول من خالل هذا امل  

يف خمتلف مراحل على البيئة الضرر  ةطرق نظيفة وطرح منتجات قليلل هالمؤسسة، واعتمادل يتسويقال بسبب النشاطاليت تنشأ 

  .حيا�ا، االمر الذي يساهم يف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة

  تقليل التلوث : االولالمطلب 

  :أبرزهاق األخضر يف التقليل من التلوث بعدة طرق يساهم التسوي  

  :والكفاءة االيكولوجية حنو اخلدمات التوجهالتقليل من التلوث عن طريق : الفرع االول

د من استخدام املوارد عن ما مت التطرق اىل أمهية احلك: الخدمات نحو التوجه طريق عن التلوث من التقليل -أوال

كبري على البعد اجيايب  من اجلانب االقتصادي، فان هلذه الطريقة أثر  )dématérialisation(توجه حنو اخلدمات الطريق 

يف الطاقة  واالقتصاد التوزيعالبيئي وباألخص يف التقليل من التلوث، حيث تسمح هذه العملية بتقليل التلوث الناتج عن عملية 

تقليل من انتاج املواد ما يشكل عنصرا هاما يف الكما يساهم يف ،  )التبادل الكرتوين(بسبب قلة نقل السلع واالشخاص املستهلكة 

   .خفض مستويات التلوث الناجتة عن الصناعة

كومي ـر احلـقريـب التـراري، فحسـل من االحتباس احلـيف التقليبدورهـا  اخلدمـات حنـو عملـية التوجـهمح ـست كـمـا

«Rapport TIC et Développement durable» فلقد أكد ان االنتقال حنو اخلدمات سيساهم 2008نة الذي قدم س ،

  33 .من انبعاثات الغازات %30ما ميثل  CO²مليون طن من  7.800اىل اخفض حوايل  2020حبلول سنة 

-produit(خدمة - يف ظل التسويق االخضر على توفري منتج) توجه حنو اخلدمات(اىل ذلك يعتمد هذا التوجه  باإلضافة

service(34، قد تساهم يف زيادة وعي املستهلكني مببادرات  اليتو مي منتجات مضافا اليها خدمات من نوع خاص اي تقد

املستهلك و ملؤسسة بني اوهذا من خالل االحتكاك الناتج  ،املؤسسة البيئية واالجتماعية يف ظل التسويق االخضر ومدى أمهيتها

يف البيئية عن طريق اسرتجاع االغلفة بعد توزيع او تركيب بعض كما يتيح هذا التوجه من تقليل التكال  .اثناء تقدمي اخلدمة

حيث توفر بعض  ،وحىت بعد استعماله. املنتجات للمستهلك، او تقدمي استشارة حول طريقة استعمال املنتج واظهار أمهيته البيئية

نوع من ) املعطل(املنتج املستعمل طالة عمر املنتج بدال من شراء منتج جديد، فبدال من ان يصبح املؤسسات خدمات الصيانة إل

كما ان التوجه حنو ). اطالة مدة حياته(النفايات اليت جيب معاجلة امرها وتوفري منتج بديل عنه فانه يتحول اىل منتج عادي 

كن ان يوفر للمؤسسة امكانية استخدام طرق توزيع خضراء بدال من طرق التوزيع التقليدية اليت كان مي) كخدمة التوزيع(اخلدمات 

                                                           
33

 Caroline PUECH, La dématérialisation : démarche au service du développement durable ?, Groupe Bull, Posté 
le: 23/02/2010 19:12, disponible sur le lien : 
 http://www.juristes‐environnement.com/article_detail.php?id=309  ‐30/03/2013 ‐14:38   
34

 Nicolas MAUSSANG‐DETAILLE, Méthodologie de conception pour les systèmes produits‐services, Thèse de 

doctorat, Université Grenoble ‐ INP, France, 2008, p02. 
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بتقدمي خدمات اىل زبائنها من اجل التسيري االمثل لعمليات  Xeroxوكمثال عن ذلك قامت شركة . يلجأ هلا املستهلك العادي

من أجل صيانة اطارت السيارات حسب  "Fleet Solutions"برنامج خدمي باسم  Michelin ، كما وفرت مؤسسة35الطباعة

  .عدد الكلومرتات

باإلضافة اىل التوجه حنو اخلدمات، فان التسويق االخضر : والكفاءة االيكولوجيةوث عن طريق من التل التقليل - ثانيا

ما ) خصوصا الطاقوية منها(يساهم يف تقليل التلوث عن طريق الكفاءة االيكولوجية واليت ينتج عنها تقليل يف املواد املستهلكة 

ات املعيبة واليت قد تعترب نوع من انواع النفايات اليت تتحول بدورها ينجر عنه نقص يف كمية التلوث املطروحة وكذلك نسبة املنتج

فالكفاءة االيكولوجية تساهم اىل حد كبري يف جتنب هذا النوع من املخلفات . مل يتم معاجلها إذااىل شكل من أشكال التلوث 

فبمسامهة االبتكار االيكولوجي  .الغرض كانت مدعمة بتكنلوجيا مطورة هلذا  إذاوتقليل مستوى انبعاث الغازات امللوثة خصوصا 

ا حتقيق أهدافها دون االساءة اىل البيئة وحىت احمليط الذي تنشط هل ميكن ،الذي مينح للمؤسسة فرصة حل مشاكلها االيكولوجية

  . فيه

  تفادي حتول التلوث: الفرع الثاين

وآثاره يف خمتلف  يهدف اىل تفادي حتويل التلوث ان من اهداف املفهوم البيئي للمنتج تقليل التلوث بالدرجة االوىل، كما

مراحل حياة املنتج اىل تعظيمه يف مرحلة أخرى او  أحدتقليل التلوث يف عن حماولة مراحل حياة املنتج، حيث ميكن ان ينجر 

  .التسبب يف ظهوره يف شكل آخر، لذا يهدف املفهوم البيئي للمنتج جتنب الوقوع يف هذا اخلطأ

 النفایات تحول: 31 رقم شكل

 
La Source: Eco-efficience industrielle, Benjamin Tyl, Remar, Guide pratique - N° 5, Juin 2011, P18. 

وختتلف التقنيات والطرق املستعملة من طرف بعض املؤسسات املتبنية للتسويق االخضر للتقليل من التلوث يف خمتلف 

ملنتج واحرتام احمليط الذي تعيش حوله والبيئة اليت تنشط فيها، فقصد التقليل من انبعاث الغازات أثناء مرحلة االنتاج مراحل حياة ا

الناتج عن  « CO2 Capture and Storage » 36اصطياد وختزين الكربون (CCS)قد تلجأ بعض املؤسسات اىل تقنية 
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 La production durable et l’éco‐innovation au service d’une économie verte, op cit, P03 
36

  .06، شكل رقم 03انظر للملحق رقم   
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يات على الصعيد العاملي يف جمال احلد من التلوث البيئي الناجم عن خمتلف أنشطتها، وتعترب هذه التقنية من أحدث التقن

االستعمال املفرط للطاقات األحفورية يف معظم املؤسسات اإلقتصادية، حيث يتم من خالل هذه التقنية جتميع غاز الكربون من 

والذي عادة يكون (ه إىل موقع التخزين ، وبعد ذلك نقلله مصادر إنتاجه الصناعية واحتجازه بفصله عن الغازات األخرى املصاحبة

  . ، ملنع انبعاثه إىل الغالف اجلوي �دف التخفيف من الغازات الدفيئة والسيطرة على تركيزها يف اجلو)حتت سطح األرض

ىل وبشكل عام، فقد أثبتت هذه التقنية كفاء�ا حىت وإن ظلت بعض عناصرها حباجة إىل حتسني نوعي، إال أ�ا ال تزال حباجة إ

فاملالحظ هنا ان مبادئ التسويق االخضر تساهم يف . 37اعرتاف دويل ومبادرات جتارية متكنها من االنتشار على نطاق واسع

االبعاد البيئية للتنمية املستدامة، فهذه الغازات احملتجزة تتحول مبرور  أبرزتقليل التلوث وانبعاثات الغازات الدفيئة والذي يعترب من 

  .  عامل الضغط ايل فحم مرتاكم والذي قد ميكن استخراجه واستغالله الحقا الوقت وحتت تأثري

  :دور حتليل دورة حياة املنتج يف التقليل من التلوث: الفرع الثالث

 ،واليت تصمم وفق مفهوم بيئي ،على البيئية وتقليلهااخلضراء لمنتجات لثار السلبية اآلمن بني الطرق املستعملة ملتابعة ان 

تسمح باألخذ بعني  أداة": انهواليت ميكن تعريفه على ) Analyses de Cycle de Vie(حتليل دورة حياة املنتج  جند اسلوب

وميكن التميز بني ثالثة انواع من . 38"املنتج او اخلدمة خالل طول فرتة حياته) البيئية، االجتماعية او االقتصادية(ثار آلاالعتبار 

  : 39اساليب حتليل دورة حياة املنتج

االقتصادي للمنتج او اخلدمة عن  التأثريحيث تأخذ بعني االعتبار  :)ACCV(دورة حياة املنتج لتكاليف ال حتليل-1

فالتكاليف ترتبط بالتدفق املادي للطاقة واملوارد وكذا اليد . طريق حساب جمموع تكاليف املنتج على امجايل فرتة حياته

  .االقتصادي هو الركيزة اليت يقوم عليها هذا التحليل التأثرييعترب  حيث... العاملة، الصيانة، اتفاقيات اخلدمات

حيث ميكن اخذ  ،يسمح بتحليل اآلثار االجتماعية للمنتج :)ASCV(املنتج االجتماعي لدورة حياة  التحليل-2

... تهلكني، صحة وسالمة املساألطفال، ساعات العمل ةلاالكثري من اجلوانب بعني االعتبار مثل راتب املوظفني، عم

فهذه االدوات تسمح اىل ابعد احلدود بتحسني الظروف االجتماعية لكل االطراف ذات املصلحة خالل خمتلف مراحل 

  .حياة املنتج

قدم املعلومات حول خمتلف اآلثار البيئية للمنتج وهذا بتقييم يحيث  :)AECV(املنتج البيئي لدورة حياة  التحليل-3

، ويتم حتديد هذه اآلثار حسب املنهجية املستعملة. واملخرجات لكل مرحلة من مراحل حياتهاملدخالت من الطاقة واملواد 
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 في األحفوریة الطاقة استھالك وترشید البیئي التلوث من للحد كآلیة CCS تقنیة استعمال: ورقة بحثیة بعنوان وھیبة، وسراج نصرالدین ساري  

 االجتماعیة، جامعة والعدالة المستدامة التنمیة رھانات ظل فیفي االقتصادیة المؤسسة سلوك حول األول الدولي العلمي المؤتمر االقتصادیة، سسةالمؤ

  .371ص ،2012 نوفمبر 20/21 یوميالجزائر،  ورقلة، – مرباح قاصدي
38

 L’ANALYSE SOCIALE DU CYCLE DE VIE (ASCV), APESA ‐ Centre Technologique en Environnement et Maitrise 

des Risques ,P01, Juin 2012, disponible sur le lien : 

http://www.apesa.fr/iso_album/dossier_acv_mis_en_forme_final.pdf 
39

 Ibid.  
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نتيجة مياه  )eutrophisation( 40املياه ختثثحيث ميكن أن تكون آثار على االحتباس احلراري، نفاذ املوارد الطبيعية، 

وحىت املواد املسببة هلا، لذا فالتحليل  اشكال التلوث بل جيب حتديد آثارها بدقة د، حيث ال يكفي حتدي41...الصرف

  :42البيئي لدورة حياة املنتج جيب ان يؤخذ يف عني االعتبار خمتلف املتغريات مثل

 والتأثريميكن لنفس املادة امللوثة ان تكون هلا عدة آثار، فمثال أكسيد االزوت ميكن ان يسبب االمطار احلامضية  -

  .ما يعترب من الغازات الدفيئةعلى عملية الرتكيب الضوئي للنباتات ك

ميكن الجتماع جمموعة من امللوثات ان تسبب نوع وحيد من التلوث، كاالحتباس احلراري الذي سببه كاجتماع عدد   -

  .كبري من الغازات

  . او تركيز املواد امللوثة ان جيعل هلا تأثريا خمتلفا) خصوصا يف حالة الزيادة(ميكن ان االختالف يف درجة احلرارة  -

عائقا امام املؤسسات لنهج هذا النوع من التحليل، فبعض ) تعقيد بعض املتغريات(لكن ال جيب ان جيعل هذا التحليل 

لذا فاملشكل مل يعد يف حتديد األثار . تأثريا�ا جلية وواضحة نظرا للنتائج اليت تقدمها خمابر البحث يف هذه امليادين تاملواد أصبح

ثر، حيث امهية اآلثار احمللية ختتلف عن امهية االثار الشاملة من مؤسسة اىل أخرى، فمن بني اآلثار الشاملة وامنا يف حتديد أمهية اال

جند كمية الطاقة واملواد االمجالية املوجودة على سطح االرض، باإلضافة اىل مستوى استهالك املوارد والطاقات الغري متجددة او 

كمستوى التلوث احمللي   ،ما فيما خيص اآلثار احمللية فلها اهتمام كبري من السكان احمللينيا. خمزون اجيال املستقبل من هذه املواد

لذا فالتحليل البيئي لدورة حياة املنتج حياول ان اجلمع . 43)روائح كريهة او تشويه للمناظر(او مستوى اإلزعاج ) هواء، ماء وتربة(

رة حياة املنتج من أجل تقليل اآلثار السلبية للمنتج باعتبارها منتجات والتوفيق بني خمتلف هذه اآلثار اثناء خمتلف مراحل دو 

  .خضراء تصمم وفق مفهوم بيئي

، واليت تضم إىل )واليت مت التطرق هلا يف الفصل الثاين( كما أن هناك آثار للمنتجات يصعب تصنيفها بني االنواع السابقة

، مثل التلوث البصري اين يصبح من الصعب رؤية بعض )يست كميةنوعية ول(آثار النفايات خصوصا تلك اليت يصعب حسا�ا 

  .44، وحىت بعض اآلثار الصحية للمنتجات)تلوث صويت(املناظر او الضجيج 

فعالة تساعد على تطبيق املفهوم البيئي للمنتج من خالل حتليل كل مرحلة من  كأداةان حتليل دورة حياة املنتح تعترب  

فضالت مبختلف انواعها، وأخريا  من دخالت الالزمة من حيث املواد او الطاقة وكذا املخرجاتمراحل حياة املنتج، حتديد امل
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  .01، شكل رقم 03لملحق رقم انظر ا  
41

 L’ANALYSE SOCIALE DU CYCLE DE VIE (ASCV), op cit ,P02. 
42

 Comment évaluer les impacts environnementaux au moyen de l’analyse du cycle (ACV), AMORCE et l’ADEME, 
Février 2005, P10, disponible sur le lien: 
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=77B34F9F95C1DCCE0EB65FC7D72A64141131459952327.pdf ‐
02/02/2013‐ 23:49. 
43

 Ibid. 
44

 Ibid, P11. 
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45معايري سلسلة فهذا التحليل مت ادخاله ضمن . حتديد اآلثار الناجتة عنها
ISO 14040  شامل للتحليل  إطارمعيار يعترب والذي

  .حياة املنتج دورة

اة املنتج واليت تسمح حبساب اثر املنتج على البيئة كنسبة انبعاثات الغازات كما يوجد حاليا عدة برامج لتحليل دورة حي

 SimaPro, EIME, ABI:46والطاقة املستهلكة ونسبة محوضة بعض النفايات ومن بني هذه الربامج نذكر منها

UMBERTO, KCL-ECO, The Boustead Model, EcoPro, EMIS, Ökobase, PEMS ... 

تبين املؤسسات للتسويق االخضر اىل تطوير طرق وبرامج كفؤة لتقليل اآلثار السلبية لعملية التوزيع   ففي جمال التوزيع، دفع

كانبعاث الغازات الدفيئة وتقليل كميات الوقود املستهلكة لتلبية الطلبيات، �دف تقليل هذه اآلثار قدر املكان، ما جيعلها تتميز 

  .بنمط توزيع أخضر

واملؤسسة االستشارية يف  Heidelberg شركةو (IFEU) معهد البحوث يف الطاقة والبيئة وكمثال عن هذا، طور كل من 

. واليت حتدد كمية االنبعاثات املتعلقة بنقل السلع EcoTransIT اداة تعرف بـ GmbH (RMCon) تسيري السكك احلديدية

   .مؤسسات أوربية للسكة احلديدية 5من طرف  2000هذا املشروع شرع فيه سنة 

اآلثار البيئية لنقل البضائع من حيث استهالك املباشر للطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة    EcoTransITيقيسكما 

املتعلقة بالنقل، ويغطي القياس أيضا االستهالك واالنبعاثات الغري مباشرة املرتبطة بإنتاج، نقل وتوزيع الطاقة، العمليات الالزمة 

  .إلنشاء وتسليم املركبات

اداة  ديد من العوامل اليت حتدد حجم اآلثار البيئية لنقل السلع، واليت أخذت يف احلسبان عند تصميمهناك الع

EcoTransIT   47يوه:  

  منط النقل ونوع املركبة؛  -

  نوع قاطرات اجلر؛  -

  شبكة النقل؛ - 

  محولة املركبة؛  -

  االستعمال األويل للطاقة؛  -

  كثافة السلع املنقولة؛   -

 .النقل الدويل للبضائعخصوصيات   -

                                                           
45

 ÉCO‐CONCEPTION ‐ produire sans détruire. Disponible sur le lien : 
http://www.unep.fr/shared/publications/other/DTIx0531xPA/ecoconception.pdf ‐08/03/2013‐ 20:25 
46

 Analyse du Cycle de Vie (ACV), Disponible sur le lien :  http://www.actu‐
environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/analyse_du_cycle_de_vie_acv.php4 
16/04/2013‐21:34 

47
  .394ص ،مرجع سابق وھیبة، وسراج نصرالدین ساري 
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   للمنتج السلبية من اآلثار للتقليل المنتج حياة دورة تحليل: الثانيالمطلب 

  حتلل املنتجات دون ضرر بالبيئة: الفرع االول

حىت يف احلاالت اليت يصعب فيها اسرتجاع النفايات او اعادة تدويرها فان التسويق االخضر يوفر منتجات خضراء ذات 

دون الضرورة اىل تدخل مواد خارجية من أجل حتليلها، حيث تعرف عملية التحلل الطبيعي  )biodégradable( حتلل بيئي سريع

كما متر هذه العملية   ."قدرة البقايا والنفايات على التحلل طبيعيا حتت تأثري الكائنات ا�هرية املوجدة يف الطبيعة"على ا�ا 

، وهذه اخلاصية مت 48ميس البنية ا�هرية للمادة) هوائي وغري هوائي(كل وحتلل جمهري اهليكل والش سحتلل جزئي اويل مي: مبرحلتني

لذا توجهت  ،سنة للتحلل 400تطويرها لتفادي ظاهرة تكدس النفايات خصوصا البالستيكية منها واليت قد تستغرق اكثر من 

التحلل يف اسرع وقت، واصبحت هذه الصيغ تستعمل يف الكثري من الشركات اليت �تم بالبيئة اىل تطوير صيغ ملنتجا�ا بإمكا�ا 

  .املنتجات اخلضراء حفاضا على احمليط

 كما ان بعض العالمات االيكولوجية تشرتط ان يكون املنتوج يتحلل بيئيا بسرعة بنسب معينة، فمثال العالمة

  .49يوما على االكثر 28يف  %60بنسبة ) ولاجلزئي اال(االيكولوجية االوروبية تشرتط ان تكون علب مواد التنظيف قابلة للتحلل 

  :دور حتليل دورة حياة املنتج يف التقليل اآلثار السلبية للمنتج على البيئة: الفرع الثاين

فرغم . يعترب أداة هامة لتحديد املفهوم البيئي للمنتجحتليل دورة حياة املنتج يف النقاط السابقة، فان  إيضاحهكما مت 

الربامج املستخدمة هلذا  أبرزه املنتجات اال ان االستعانة ببعض الربامج جيعل من املهمة أمرا ممكنا ومن بني متابعة آثار هذصعوبة 

حيث . 50والذي يستعمل من طرف املؤسسات الصناعية، مكاتب االستشارة، اجلمعيات ومراكز البحث SimaProالغرض جند 

البيئي والكفاءة يف استخدام املوارد اضافة اىل املساعدة يف حتديد التصميم تعظيم الربح ى اسلوب حتليل دورة حياة املنتج عليساعد 

اليت تنتج عن اية مرحلة من مراحل  التأثرياتباقي يف التلوث املمكن فقط بل حىت يف للمنتج، ما ينجر عنه تقليص ليس  البيئي

الولية والطاقة املستعملة واحتماالت تأثريا�ا على تحليل على دراسة مصادر املواد االحيث يقوم هذا  .حياة املنتج قدر االمكان

التوازن البيئي والنظم احلية ومدى استمراريتها، بشكل حيافظ على وترية النمو الطبيعية ملختلف الكائنات ودون التسبب يف اختالل 

قة ال تسيئ بالبيئة، وحىت تكار البيئي بالبحث عن طرق انتاج ومصادر طابكما يقوم اال. او حساسية) يف حدود ما هو معروف(

فاذا كانت مصادر مواردها تتناىف  ،ونوعية منتجا�ا تتالءمفاملؤسسة ختتار سلسلة توريد . تقدمي حلول لبعض املسائل املضرة بالبيئة

. يطمعروفة على احمل تأثرياتاي استعمال مواد مصرح �ا ذات  ،ومبادئ التنمية املستدامة فعليها البحث عن مصدر آخر للتوريد

عن توقفها عن شراء زيوت النخيل املقدمة من  2010سبتمرب  02ابتداء  Burger Kingفمثال اعلنت جمموعة املطاعم اخلفيفة 
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 La biodégradabilité est‐elle un indicateur de la qualité écologique d’un produit de nettoyage ?, p 18, 
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 Eco‐efficience industrielle, Benjamin Tyl, Remar, Guide pratique ‐ N° 5, Juin 2011, P27. 
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 أن Greenpeaceموقع  أكد أن، وهذا بعد )Kraft Foodsو  Sinar Mas )Unileverطرف عمالق الزراعة االندونيسية 

، يعترب مسؤوال عن جزء كبري من إزالة الغابات يف هذه Sinar Masا، وخاصة من زيت النخيل يف إندونيسيا وماليزياستخراج 

  .51)انسان الغابة( Orangs-Outangs البلدان، وبالتايل �ديدا لبقاء فصيلة القردة 

اجليل  حاجات تلبيةاي  ،كما ال يرتكز التسويق االخضر على تقليل منط االستهالك وامنا على حتسني منط االستهالك

، )كمية املمتلكات واملقتنيات(وليس على تعظيم كمي ) نوعية احلياة(ايل، حيث يساهم التسويق االخضر على حتسني نوعي احل

) 4P’s(املاما بقضايا التنمية املستدامة، مستندين يف ذلك على  أكثرتطوير التسويق وجعله  �دف إىلمبادئه  فاملالحظ ان

 Progress of، وتقدم البشرية Profits، الربح Planet، االرض Peopleمع ا�ت :اخلاصة بالتنمية املستدامة وهي

humanity
الهتمام �ذه اجلوانب يتيح للمؤسسة من احلد او التقليل من خمتلف آثارها السلبية الناجتة عن نشاطها، بل اف .52

االنتقال  إذا إىليسعى  األخضرفالتسويق .  متتد اىل ابعد من ذلك من خالل التأثري على سلوك املستهلك يف تصرفاته جتاه الطبيعة

، اي ان املؤسسة تسعى اىل تعظيم آثارها البيئية االجيابية مثل 53االثر البيئي+ السعر " = التكلفة"اىل مفهوم " السعر"من مفهوم 

 .ما هو احلال بالنسبة اىل نتائجها املالية

تلف املناظر الطبيعية قصد حتسني صورة املؤسسة، حيث اىل ما سبق يساهم التسويق االخضر باحلفاظ على خم باإلضافة

ان معظم االعالنات يف هذا ا�ال تستوحى من مناظر طبيعية لتعكس مدى اهتمام املؤسسة بالطبيعية، فبحث املؤسسة عن 

يج عن دعمها لربامج املناظر يدفعها اىل احلفاظ عليها وتدعيم الربامج اهلادفة اىل ذلك، فلتسحني صورة املؤسسة مبكن هلا الرتو 

  . مدى توجهها البيئي إلثبات�دف اىل محاية خمتلف االشكال الطبيعية ودمج هذه املبادرة ضمن اعالنا�ا كخطوة 

   االخضر لآلثار السلبية للمنتج على البيئة والتغليف تقليل التعبئة: الثالثالمطلب 

وكذلك بالرتكيز على العلبة او الغالف وجعله  ،نات املنتجان ادخال املفهوم البيئي للمنتج يسمح باالهتمام جبميع مكو 

 ).منظور بيئي(بيئيا اىل اقصى درجة ممكنة دون الضرر مبحتوى املادة احملفوظة 

   البيئة على والتغليف التعبئة ملواد السلبية االثار من التقليل آليات: االولالفرع 

من أهم العمليات، حيث ا�ا ختفض من نسبة النفايات يف البيئة اضافة تعترب : مواد التعبئة والتغليف ،اعادة تدوير نفايات .1

اىل ان املواد الناجتة من اعادة التدوير متثل مصدر إلنتاج العديد من املنتجات االخرى، فالتسويق االخضر باعتماده على 

تشكل �ديدا حقيقيا على البيئة اذا نظام التوزيع العكسي سيضمن اسرتداد كميات كبرية من مواد التعبئة والتغليف واليت قد 
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للحد من تراكم هذه  تة اجتاهاثالثوبالنسبة لطرق التعامل مع املخلفات الصلبة ملواد التعبئة فهنالك  .تركت دون معاجلة

Rs 3 املخلفات تعرف بــ
54:  

 بإنتاجتقليل مسكها  بالعمل على االقالل من املواد اخلام املستخدمة يف صناعة العبوة من خالل :Reduceالتقليل  -

  .مواد بديلة ذات قدرة أعلى على التحمل ومقاومة املؤثرات اخلارجية

اعادة تدويرها من خالل تشكيلها من جديد بعد خلطها بنسبة من مادة العبوة االصلية اليت مل  :Recycleالتدوير  -

  .فري مادة خام رخيصةيعمل يف ذات الوقت على تو و وهذا االجتاه حيقق بيئة نظيفة  –يسبق تصنيعها 

  .استخدام العبوة نفسها لنفس غرض التعبئة مثل العبوات الزجاجية اعادة: Reuseاعادة االستعمال  -

Recoverاستعادة أكرب كمية من املخلفات اجتاها رابعا يتعلق بـ البعضكما اضاف   -
55.   

  .قدر ممكن أكربلتغليف اىل عرب تقليل حجم ونسبة مادة ا): le suremballage(جتنب التغليف املضاعف  .2

PET ،57مثل  56استخدام املواد القابلة للتدوير .3
PPi.  

 يف تطبيق القوانني واللوائح التنظيمية اخلاصة بالتعبئة او صعوبةكما ان املؤسسات املتبنية ملدخل التسويق االخضر ال جتد 

للتعامل مع املعطيات البيئية ملواد التعبئة والتغليف قوانني وأنظمة ) يف العديد من الدول(التغليف، خصوصا يف وقت زاد اعتماد 

   :58ليما يتشمل 

  .األوليةقوانني تدوير املواد  -      

  .قوانني تقليل استخدام مواد التعبئة -      

  .الستخدامات بعض مواد التعبئة تدابري وقائيةاجياد  -      

  .التعبئةلطبيعة استخدام بعض مواد  تدابري وقائيةاعتماد  -      

  .الرتكيز على مواد للتعبئة قابلة للتحلل يف الرتبة -      

  .اعتماد ضرائب وقوانني لتغرمي املخالفني للشروط البيئية -      

  .)تصديرها املعاد(حتديد استخدامات املواد املدورة   -      
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  .06ص ،05/04/2006- 03
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56
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متعددة الرقائق ومتعددة املواد الداخلة يف  املشكلة الرئيسية يف عملية تدوير املخلفات للعبوات هي اليت تواجه العبواتف

يف  )حرقها( وهي تستخدم يف توليد الطاقة ،صناعتها اذ يصعب التعامل معها حاليا ضمن التقنيات املتاحة والقدرات االقتصادية

  .   59بعض الدول وهذه بدورها تولد ملوثات عديدة

   )En vrac( بالكميات البيع: الثاينالفرع 

املؤسسات الرامية اىل نشر سياستها التسويقية اخلضراء اىل التحول حنو نوع من البيع يساهم يف لقد اهتدت بعض 

كاحلبوب اجلافة اليت ميكن (خفض كمية مواد التغليف اىل أقصى حد ممكن بالنسبة للمواد اليت ال تتأثر بشكل كبري باملواد املغلفة 

يعترب طريقة تتيح للمستهلك  "En Vrac"فالبيع بالكميات . االويل خصوصا بالنسبة للغالف، )حفظها دون مواد تغليف خاصة

االختيار لتحديد الكمية اليت حيتاجها بدقة، ما يقلل من تبذير املواد املستهلكة، كما يساهم يف تقليل كمية املغلفات وتكاليفها، 

ف وكذا تكاليف توفريها سواء من املنظور هذا النوع من البيع سيوفر عناء مجع وتدوير كميات هائلة من مواد التغلي فإتباع

تقليل وزن املغلفات يساهم يف تقليل وزن املنتج ما يقلل نسبة انبعاث الغازات اثناء مرحلة  أنالبيئي، حيث  أواالقتصادي 

من سعر املنتج نظرا الخنفاض تكاليف  %40اىل  %05اما من ناحية السعر فيمكن ان يوفر على املستهلك من . توزيعها

من سعر املنتج، وما جيب اخذه باحلسبان ان نوعية  %60اىل  %20حيث يف بعض املنتجات ميثل سعر الغالف ما بني  ،60غليفهت

اليت تنشط يف  Alter Ecoومن بني الشركات اليت انتقلت اىل هذا النوع من البيع نذكر شركة . 61املغلف ال تضمن نوعية املنتج

هذه املبادرة سامهت يف خفض ). en vrac(زود احملالت مبختلف انواع االغذية �ذه الطريقة ت أصبحتحيث  ،جمال املواد الغذائية

باإلضافة . �مل منتجات الشركة %35ما نتج عنه خفض يف معدل الغازات الدفيئة املنبعثة بنسبة  %64وزن مواد التغليف بنسبة 

كما ان فائدة هذا النوع من البيع ال . 62من السعر السابق %20اىل ذلك سامهت هذه الطريقة اىل توفري املنتجات بسعر اقل بـ 

الن املستهلك ال يأخذ اال ما حيتاج ما يعين قلة  ،تكمن فقط يف تقليل نسبة االغلفة بل أيضا يف كمية املوارد اليت يتم توفريها

 .التبذير يف املواد

ميكن املستهلك من احلصول على املنتج مع كما تقوم بعض املؤسسات بتوفري نوع خاص من االغلفة ألول استعمال   

ما ميكن املستهلك الحقا من شراء املنتج دون العبوة  "écorecharge"عبوة خاصة، هذه العبوة ميكن استعماهلا لعدة مرات 

حظة فمثل هذه الطرق ايضا من شا�ا خفض كميات مواد التغليف اليت ال ضرورة منها، وميكن مال .حلصوله عليها عند اول شراء

  .ان بعض انواع العبوات هلا استعماالت متعددة ليس فقط كعبوة للمنتج بل متتد حىت اىل استعماهلا يف االحتياجات منزلية
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  دور التسويق االخضر في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية المستدامة : الثالثالمبحث 

جتماعي للتنمية املستدامة، لكن ميكن ايضاح ختتلف االشكال اليت يساهم فيها التسويق االخضر يف حتقيق البعد اال

 :االشكال اليت ميكن ان يأخذها من خالل النقاط التالية

  :اهتمام التسويق األخضر بالعالقات االجتماعية: المطلب األول

 وفاء املنظمات بااللتزامات البيئية وا�تمعية: االولالفرع 

ق األخضر دورا هاما يف املسامهة يف وفاء املنظمات بااللتزامات يلعب التسوي: نشر االلتزامات بمختلف الطرق -أوال

طراف ذات املصلحة وترويج خمتلف التزاما�ا جتاه البيئة اليت تنشرها، حيث أن من أهداف التسويق األخضر إعالم خمتلف اال

ملؤسسات ونشر خمتلف التزاما�ا البيئية فعلى املؤسسة املتبنية للتسويق األخضر اإلعالن عن متيزها واختالفها عن باقي ا .وا�تمع

تتمثل  تصرحيا�اولتحقيق ذلك ال بد على املؤسسة ان تضع ملسة جديدة يف . بشىت الطرق، مربزة يف ذلك ترابط أقواهلا مع أفعاهلا

تقوم بااللتزام فهي تبدأ بتحديد االختالل الوظيفي الذي اجنر عنه هذا الوضع، ومن مثة . يف وعود هادفة اىل حتسني وضع معني

طراف ذات املصلحة اال ومن اجل جناح هذا من النوع من اإلعالن فالبد على املؤسسة دعوة .علنيا بإحراز تقدم يف هذا الغرض

وتبادل أطراف احلديث معهم بكل شفافية وتواضع، كما تتناول معهم حديث مفتوح بصفة دورية حول جناح أو فشل برناجمها 

وحىت يكون اإلعالن مقنع، على املؤسسة ذكر أمثلة عن مبادرات مسؤولة التزمت �ا . اليت أدت إىل ذلكوإبراز خمتلف العراقيل 

أي ذكر االلتزامات، ما مت . سابقا ونفذ�ا فعال، ومن مث تذكر امليزانية اليت خصصتها لذلك مث تنتقل اىل ذكر برناجمها اجلديد

  .63حتقيقه وحتديد مدى التقدم احملرز

املؤسسة بتوجه بيئي معني فعليها أن متتلك حجًجا قوية لذلك، فان مل تكن متتلك منتجات او طرق توزيع وحىت تلتزم 

خضراء فعال فيستحسن �ا البحث عن موضوع آخر للرتويج عنه غري االلتزامات البيئية وا�تمعية، فتقدمي منتج يف علبة ذات لون 

حىت تتمكن من  64"فعال"أن تكون املؤسسة قادرة على توفري منتج أخضر حيث ال بد من . أخضر ال يكفي جلعل املنتج أخضرا

  .الرتويج عن التزاما�ا حول مواضيع هلا عالقة بالتنمية املستدامة

حيث أصبحت تصرح بعض املنظمات رمسيا ليس فقط على منتجا�ا او خدما�ا بل حىت على التزاما�ا البيئية على 

ويف الصفحة  65موقعها الرمسيعلى  Working Assetsفمثال تنشر شركة  .ديد مدى احرتامهامواقعها الرمسية يف االنرتنت وحت

  االوىل خمتلف التزاما�ا بصفة واضحة، كما يتيح املوقع فرصة للحصول على معلومات أمشل ملختلف النقاط، فقط بالضغط على

« Causes we support ». 
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حيث يتيح للمتصفحني الفرصة  ،كاملة لتقدمي خمتلف التزاماته  الذي خصص خانة Patagoniaباالضافة اىل موقع 

ملؤسسة لتحديد خمتلف املواد الداخلة يف تركيب بااملعلومات يف هذا السياق وعرض سلسلة توريد اخلاصة  أحدثلالطالع على 

  :valyoumarketingتزامات اليت تنشر على االنرتنت نذكر مثال لومن امثلة اال. 66منتجا�ا

 :67اتناالتزام

  التفاعل معا من اجل تنمية مستدامة -

  ... زبائننا، موردونا، شركائنا: نشر قيم التنمية املستدامة لدى خمتلف االطراف ذات املصلحة اليت هلا عالقة معنا -

ات ومع احلاج تتالءمتقدمي خدمات ذات جودة بصفة مستدامة وحلول تسويقية مسؤولة، موضوعية وفعالة : احرتام الزبائن -

  .والغايات املرجوة

عروضنا تأخذ بعني االعتبار آجالكم، ميزانياتكم، وعقباتكم . تدخالت صارمة وعمل أخالقي. اعتماد توجه مسؤول: احرتافية -

  .وحترتمها

 حتيني دوري لكفاءاتنا من أجل ضمان تقدمي حلول. التحكم يف املعارف املتعلق مبجال ختصصنا: نوعية يف املعارف والكفاءات -

  .موضوعية

  .اليت يزودنا �ا الزبائن من أجل السري احلسن للمهام املوكلة لنا ،سواء الكتابية او شفوية ،سرار واملعلوماتاحلفظ التام لأل: سرية -

  .االملام واحرتام القوانني السارية املفعول املتعلقة بعملنا واخلاصة بكل من زبائننا: احرتام القوانني -

، فانه حىت )ARPP )Autorité de régulation professionnel de la publicitéقدمها وحسب التوصيات اليت 

  :68الشروط التالية باستيفاءيكون لإلعالن مصداقية اجتاه التنمية املستدامة فالبد من اعطاء مصداقية ألعمال املعلن عنها وهذا 

أو خصائص منتجاته من ناحية ) املؤسسة(ن علِ مُ ـال يتعني على اإلعالن أن يوقع اجلمهور يف خطأ حول حقيقة أعمال ال -1

 .التنمية املستدامة

 .ال ميكن أن يقدم اإلعالن وعد شامل حول التنمية املستدامة ان مل يكن التزام املعلن ملما بأبعادها الثالثة  -2

 .جيب ان تكون مبادرات املعلنني واملؤسسات املنتجة معتربة وغري هامشية حىت ميكن التعبري عنها  -3

فمن ناحية . جيب ان يقوم املعلن باحلصول على تقدمي تربير جلميع احلجج املعلن عنها يف جمال التنمية املستدامة -4

االعالنات املرتكزة على ادعاءات علمية، فيجب على املعلن تقدمي مرجع النتائج املعلن عنها وحىت طريقة احلصول عل 

 .هذه النتائج
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Juin09.pdf 11/03/2013‐22:30 



 106........................................ دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية المستدامة : الثالثالفصل 
 
 

ع عن نشر اعالنات ا متناالعلى املؤسسات االعالنية اليت تتبىن مبادئ التسويق االخضر  باإلضافة ايل النقاط السابقة يتعني

غري مسؤولة او من شأ�ا التأثري البيئة او ا�تمع، حيث يتوجب على املؤسسات االعالنية التأكد من فحوى الرسالة املعلن عنها 

يتعلق  )التسويق االخالقي(كما أن التسويق األخضر  .69امةاو توجهات تسئ اىل التنمية املستد تسلوكاواليت من شأ�ا نقل 

 مثل الوعود املفرطة وغري الواقعية، استهداف السكان الضعفاء، امليول لتبعية بعض املنتجات التقليدي بتدارك جتاوزات التسويق

   ....)الكحول، التبغ(

رة توفري قاعدة بيانات سليمة لتسهيل التواصل ان الرتويج االخضر يهتم بضرو : تقديم تقارير حول نشاط المؤسسة: ثانيا

ن تعلق االمر إوحتيينه بصفة مستمرة، وحىت و  بالتقرير البيئيالداخلي واخلارجي حول القضايا البيئية واالجتماعية وتقدمي ما يسمى 

صيا�ا، قوانينها وكذا باملؤسسات املتعددة اجلنسيات، فال بد هلا من نشر تقارير حسب منطقة نشاطا�ا واليت تتالءم مع خصو 

حيث كلما كانت املؤسسة قوية اقتصاديا، كلما وجب عليها ترقية انشطتها يف وجهة نظر ا�تمع . االطراف ذات املصلحة فيها

املسائل البيئة  أبرزومزاد امهية التقرير البيئي هو التطرق اىل . املدين وزيادة شفافيتها، واملسامهة يف حتقيق املصلحة العامة

  : 70الجتماعية، حيث حيوي النقاط التاليةوا

عن طريق حتديد اسرتاتيجية املؤسسة اجتاه الرتويج االخضر، املؤشرات الشائعة االستعمال يف ذلك، : حتليل االوضاع احلالية -

  .حتليل القوانني والتشريعات، اي تقوم بتحليل شامل لألوضاع احمليطة �ا يف هذا ا�ال

  . وهذا للبحث عن كيفية ادماج االبعاد البيئية واالجتماعية يف خمتلف مناصب العمل: نيحتديد تطلعات املوظف -

  .حتديد تطلعات االطراف ذات املصلحة اخلارجية -

  .اختيار مؤشرات تتوافق مع اوضاع املؤسسة وتطلعات االطراف ذات املصلحة -

  .مجع وحتليل املعلومات الداخلية حسب املؤشرات املختارة -

... عن طريق حتديد العنوان، التعريف باملؤسسة، حتديد املؤشرات املستعملة، حتديد اآلثار والنتائج: د شكل للتقرير واعدادهحتدي -

حميط املؤسسة والقضايا البيئية اليت تتعامل معها، مع فتح ا�ال للتواصل سواء عن طريق   نكر التقرير معلومات عذ كما جيب ان ي

  .الكرتوين خمصص هلذا الغرضكبونات أو عن طريق بريد 

هيئات ا�تمع املدين اخلارجية للمصادقة على  أحداملنظمات الغري احلكومية او  أحدزيادة شفافية التقرير عن طريق تقدميه اىل  -

  .صحة املعلومات الوارد فيه

  .حتديد طريقة نشر التقرير لكي يكون يف متناول اجلميع -

حىت يتسىن لألطراف ذات املصلحة  أمكن،عداد ونشر تقاريرها البيئة بصفة مستمرة ودورية ان تكرار العملية، فعلى املؤسسة ا -

  . متابعة اجنازات املؤسسة ومدى تطبيقها اللتزاما�ا
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يهدف  (Déclarations environnementales)فالتصريح البيئي : ISO14021الترويج االخضر ومعيار االيزو : ثالثا

بصفة طوعية سواء كانت متس املنتج او اخلدمة او حىت طريقة املؤسسة هات واملبادرات البيئية اليت تقوم �ا اىل اعالم اجلمهور بتوج

معيارا حول  ISOكما قدمت املنظمة العاملية للتقييس   .تراجع عن التصرحيات املعن عنها بدونالتسيري اليت تقوم �ا لكن 

واملتضمن االدلة االيكولوجية اليت ميكن االعالن  ISO14021وعية واملتمثل يف التصرحيات البيئية اليت تطرحها املؤسسة بصفة تط

 :71عنها وهي كالتايل

 .استغالل أقل للموارد .1

 .اسرتجاع الطاقة .2

 .تقليل النفايات .3

 .استهالك أقل للطاقة .4

 .استغالل أقل للمياه .5

 .اطالة مدة حياة املنتج .6

 .اعادة االستعمال او اعادة الشحن .7

 عيةاستعمال امسدة طبي .8

 .تصميم قابل، للتفكيك، للتحلل البكتريي بصفة طبيعية .9

 .منتج قبال للتدوير .10

 .منتج مصنع من مواد مسرتجعة .11

من طرف  االعالنات املنشورةيضفي على  ISO14021ان مثل هذا النوع من التصرحيات يف ظل الشروط معيار 

حيث يتبني لنا ان تطبيق مبادئ . علنة جتاه التنمية املستدامةاملؤسسات االعالنية مصداقية كبرية تعرب عن مدى التزام املؤسسة امل

  . الرتويج االخضر أداة هامة حلث املؤسسة على الوفاء بوعودها ونشر اعالنات صادقة بعيدة عن اي تالعب او مماطلة

الطريقة اليت ينشر �ا،  فالرتويج االخضر يهتم باملسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة سواء من خالل الرسالة اليت ينشرها او

اي يهدف اىل ايصال رسالة عن منتج او خدمة او مبادرة ذات خلفية مسؤولة بيئيا او جمتمعيا بطريقة فعالة من الناحية التجارية، 

فعكس التسويق . ويف نفس الوقت تنشر بطريقة تتالءم ومبادئ التنمية املستدامة، اي ترويج مستدام يف الشكل واملضمون
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ي الذي ينظر اىل ا�تمع على انه جمموعة من املستهلكني، فان التسويق االخضر يروج منتجاته بعني تنظر اىل ا�تمع على التقليد

  . 72انه جمموعة من االفراد آخذا بعني االعتبار االخالق، العالقات والقضايا ا�تمعية اليت يعيشو�ا مع التأثري عليها بشكل اجيايب

التنسيق والتكامل بني أقسام ان الفرق البيئية اليت تسعى اىل : سويق االخضر من الداخل الى الخارجنشر ثقافة الت: رابعا

على دراسة ومناقشة خمتلف النواحي البيئية من قبل وجهات  يعتمدوناملؤسسة لتوفري املنتجات اخلضراء تتكون من افراد خمتصني 

على اطالع وإملام مبختلف جوانب املنتجات اخلضراء ويساعد على نشر لكل طرف بأن يكون  يتيحهذا ما  ،نظر خمتلفة ومتعددة

هذه الثقافة متتد خارج املؤسسة عن طريق التواصل بني هؤالء االفراد واملوردين او العمالء الذين  .بيئية بني أفراد املؤسسةالالثقافة 

واملبادرات اليت تقوم �ا  ،حديات البيئية من جهةيقومون بدورهم بنشر ثقافة املؤسسة اىل خمتلف اجلهات ما يزيد الوعي بالت

كانت املبادرات اليت   إذاخصوصا  ،يف نشر القيم االجيابية يف ا�تمع يف هذا ا�ال عديسااالمر الذي املؤسسة من جهة أخرى 

بناه املؤسسة، حيث تلعب تقوم �ا املؤسسة مقنعة وموضوعة حيز التنفيذ ما يشكل اثباتا امام املوزعني عن صدق التوجه الذي تت

فمالحظة افراد املؤسسة للتغري االجيايب الذي حترص عليه املؤسسة وتسعى اىل حتقيق . العالقات العامة دورا هاما يف هذا ا�ال

 .يعتب كأداة حتفيزية مقنعة لنشر هذه القيم واالفكار بني خمتلف املتعاملني مع املؤسسة خصوصا الداخلني يف سلسلة القيمة

 :ASCVالتحليل االجتماعي لدورة حياة املنتج : الثاينفرع ال

قصد  التسويق االخضر على التحليل االجتماعي لدورة حياة املنتج يقوم املنتج،اضافة اىل التحليل البيئي لدورة حياة 

نتاج، التوزيع، االستعمال واعادة ، اال)حتديد مصادرها(حتديد اآلثار االجيابية والسلبية للمنتج سواء يف مرحلة توفري املواد االولية 

االستعمال، الصيانة، التخلص من النفايات او اعادة تدويرها والذي يعترب مكمل للتحليل البيئي لدورة حياة املنتج لتحقيق التنمية 

اآلثار الغري كما يهتم بتحليل . 73املستدامة، حيث يقوم جبمع خمتلف املعلومات سواء حول املنتج يف حد ذاته او جمال استعماله

حيث يعتمد هذا التحليل توفري . مباشر على االطراف ذات املصلحة واليت قد تؤدي اىل التأثري على الرأس مال االجتماعي

وجلمع املعلومات االزمة يعتمد . حد ذاته حاال تاما لبعض املشاكل يفاملعلومات اليت قد تفيد يف حتسينات جوهرية لكن ال يعترب 

اشارك االطراف ذات املصلحة اخلارجية لتحديد نوع وحجم بعض اآلثار ما يساهم يف املشاركة ملختلف هذا التحليل على 

  . االطراف وتعزيز احلوار بينهم

وكمثال عن ذلك، ميكن ذكر اهم املؤشرات اليت يركز عليها هذا التحليل ألبرز االطراف ذات املصلحة واليت مت االعتماد 

مؤسسات  07(من املؤسسات الكندية  املنتج �موعةالتحليل االجتماعي لدورة حياة  اءاثن AGÉCOعليها من طرف جممع 

 :حسب اجلدول التايل) Le Tourbe( الناشطة يف جمال الوقود النبايت) من االنتاج الكندي %70متثل 
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 Lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits, PNUE & SETAC, 2009, P37. Disponible 

sur le lien: http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1211xPA‐
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  لمؤسسات صناعة الوقود النباتي المنتج حیاة لدورة تماعياالج أھم المؤشرات التي تم التركیز علیھا أثناء التحلیل: 4 جدول رقم

  المؤشرات التي يتم التركيز عليها  االطراف ذات المصلحة

  عمال املؤسسة

  االمتيازات االجتماعية -

  ساعات العمل -

  الراتب واالمتيازات اهلامشية -

  التوفيق بني العمل واالسرة -

  تسيري املوارد البشرية -

  الصحة واالمان -

  اهليئات احمللية

  االلتزامات احمللية -

  طرق االستشارة -

  مستوى التعايش -

  التشغيل احمللي -

  ا�تمع

  التكوين احمللي/ الرتبية  -

  تسيري املخاطر -

  االلتزامات اجتاه التنمية املستدامة -

  املستهلك
  )Mécanismes de rétroaction(ميكنزمات االستجابة  -

  طرق التواصل -

  ف الداخلة يف سلسلة القيمةاالطرا
  املمارسات املسؤولة مع املوردين وكيفيات التعاون معهم -

  املمارسات املسؤولة مع العمالء -
La source: Bilan social de l’industrie de la tourbe horticole, Groupe AGÉCO - L’industrie de la tourbe horticole 
canadienne, 2012, P02, disponible sur le lien: http://tourbehorticole.com/fr/pdf/bilan-social-fr.pdf -20/04/2013-

20:41.  

  : 74حيث قامت عملية التحليل هذه على تقسيم مستوى تأثري كل عنصر كالتايل

 أطرافيف حالة وجود امكانية حدوث ضرر جسيم جتاه طرف من ) comportement à risque(تصرف خطري   -

  املصلحة

يف حالة وجود تطبيق عادي ومقبول والذي تفرضه يف غالب االحيان ) comportement conforme(تصرف مالئم   -

  .القوانني يف غياب اي مبادرة من املؤسسة شروط العمل الدنيا اليت تنص عليها

يف حالة وجود التزام متوسط من طرف املؤسسة فوق الذي تلزمه عليها ) comportement proactif(تصرف سباق   -

  .القوانني لكن ال يعترب االلتزام االمثل الذي ميكن ان حتققه

                                                           
74 Bilan social de l’industrie de la tourbe horticole, Groupe AGÉCO - L’industrie de la tourbe horticole 
canadienne, 2012, P02, disponible sur le lien: http://tourbehorticole.com/fr/pdf/bilan-social-fr.pdf -20/04/2013-
20:41.  
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ينسب اىل املمارسات االجتماعية للمؤسسة االكثر مسؤولية ميكن بلوغها ) comportement engagé(تصرف ملتزم   -

  .من طرف اي مؤسسة اخرى، اي يعترب تصرف يف الطليعة

حيث بعد هذا التحليل تبني ان اغلب املؤسسات الكندية الناشطة يف هذا القطاع ميكن تصنيف تصرفا�ا بني فئة 

فئة امللتزمني من ناحية تأثريا�ا منتجا�ا وطرق عملها من الناحية االجتماعية جتاه املستهلكني، العاملني واالطراف السباقني و 

  .اما من ناحية ا�تمع واهليئات احمللية فيمكن تصنيف تأثري تصرفا�ا ضمن فئة املالءمة. الداخلة يف سلسلة القيمة

ما جيعل جممل آثار دورة  ،لتحليل من حتديد الفجوات والعمل على حتسينهااذ ميكن للمؤسسة من خالل هذا النوع من ا

سن صورة هذه املؤسسات هو نشرها لنتائج هذا النوع من حي فاألمر الذي .حياة املنتج ذات تأثري إجيايب من الناحية االجتماعية

ما يزيد فرص احلوار  ،صلحة املتأثرة �ميف حتسني الظروف االجتماعية لألطراف ذات امل اهتالتحليل الذي يربز مدى مسامه

  .والتواصل بينهم

حبثه حىت على اآلثار  هوالتحليل االجتماعي لدورة حياة املنتج، رغم التعقيد الذي قد ميكن ان يواجهه،  كما يتميز

كما  ،كل طرف ذي مصلحة وكذا حسب درجة تأثريها  بواليت يتم تصنيفها حس" sous-catégorie d’impacts"الفرعية 

 .)مثل عدد ساعات العمل يف كل مرحلة من مراحل االنتاج(يؤخذ بعني االعتبار خمتلف املتغريات اليت قد تؤثر على التحليل 

كما ال   ،)ليست كمية(وتتميز املعلومات اليت جتمع قصد القيام �ذا التحليل يف اغلب االحيان بطابعها النوعي او املوضوعي 

الذي قد يولده ) تراكمي(الوحدة الواحدة من املنتج او طريقة العمل بل متتد اىل حتليل التأثري االمجايل تقتصر فقط على حتليل تأثري 

  . 75هذا النوع من النشاط

لكن . فمثال فان صناعة النسيج حتتاج كمية كبرية من القطن الذي يتم استرياده من اهلند، مصر وبعض الدول االفريقية

هذه الدول من  معظماين تعاين (ربة من القطن يتطلب استهالك كميات كبرية من املياه والطاقة للحصول على هذه الكميات املعت

خملفا من ورائه مجلة من االضرار املتمثلة يف الغازات امللوثة للهواء، املياه قذرة ومسوم ) قلة يف احلصول على املياه الصاحلة للشرب

ن من حوله وخصوصا االطفال و وحىت الذين يعيش ،لى جلب وتوفري القطنمبيدات احلشرات، وأول من يتضرر �ا هو العامل ع

فتوفري . منهم، هلذا يسعى التسويق االخضر على االهتمام باجلانب االجتماعي وتقليل الضرر على العمال وعلى حميط املؤسسة

مستخرجة من (يدات طبيعية عن طريق استعمال مبيتم خالية من السموم والتأثريات الصحية ميكن ) القطن(منتجات خضراء 

تأثريا هذا التوجه ما يرتك ك ،واليت بدورها ذات مصدر حملي ما يضفي اضافة اجيابية على وترية التنمية احمللية) اخل...روث االبقار 

  .76اجيابيا على الصحة، احمليط وا�تمع
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 Lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits, op cit, P39. 
76

 Elizabeth Pastore‐Reiss, op cit, p 63. 
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  إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة : الثالثالفرع 

 مت التطرق البها سواء املتعلقة بالبعد االقتصادي، البيئي واالجتماعي يتضح لنا ان للتسويق من خالل خمتلف املباحث اليت

االخضر امهية فعالة يف تقوية احلوار بني خمتلف االطراف ذات املصلحة وحتسني العالقات معهم، حيث ان حتقيق املقاربة 

ما من شك أ�ا تسهم و  ،املنظمة واحملافظة على التوازن ا�تمعي االجتماعية للتسويق مرتكزة أساسا على حتقيق التوازن بني مصاحل

 املهمويف هذا الصدد يرتكز حتقيق املفهوم االجتماعي للتسويق على الدور . بشكل فعال يف حتقيق التنمية املستدامةبذلك و 

ان التسويق االخضر يساهم مبختلف حيث  ،ملنظمات ا�تمع املدين، وخباصة حركات املستهلكني واليت سيتم التطرق اليها الحقا

تقدمي التقارير البيئية،  نشر االلتزامات او من خاللجتلى لنا هذا سابقا سواء قد حتسني العالقة بني هذه االطراف و  عناصره يف

ياة حتسني صورة املؤسسة، استطالع السوق وجتنب املسائل اليت تالقي استنفارا من املستهلكني وحىت من خالل حتليل دورة ح

  .    املنتج

إن التسويق األخضر ليس جمرد أنشطة �دف إىل بناء صورة حسنة عن املنظمة، بل يعين تكامل التفكري البيئي مع 

لكن كل سياسات التسويق األخضر البد أن تتم مبشاركة عدة فئات من . االسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات اخلاصة باملنظمة

حيث جاء التسويق االخضر بعناصر جديدة . بد من االتصال الدائم معها إلجناح هذه السياساتأصحاب املصلحة وبالتايل فال

  . لعل أمهها هو إضافة عناصر خارجية عن املؤسسة إىل سياسات املنتج، التوزيع، الرتويج والتسعري ،لتحقيق فلسفة التنمية املستدامة

ات خضراء يف املؤسسات اليت تتبين التسويق االخضر عدة اسرتاتيجيات ضمن إدارة تصاحب عملية تطوير منتج

. ذلك ألن مجيع أصحاب املصلحة يشاركون بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف عملية التسويق أو يتأّثرون بنتائجه ،أصحاب املصلحة

د من التلوث والتبذير هي وسائل لزيادة التلوث هو نتيجة لفشل التصميم، وسبل احل"فإن  William McDonoughووفقا لـ 

يف هذا اإلطار تقوم املؤسسة بتحديد أصحاب املصلحة للمنتجات اخلضراء، ذلك عن طريق إنشاء قنوات ". الكفاءة اإلنتاجية

من نوع تواصل مع املوردين واملصممني لتزويدها باملكونات سهلة التّحلل والتدوير لعدة مرات واليت تدخل يف تصنيع املنتجات 

وكذا مصادر الطاقة النظيفة، حيث يف هذا الصدد ميكن للمؤسسة ان تنشئ فرق عمل من خرباء ومصممني " من املهد إىل املهد"

من خالل معاجلتهم للمواد وتتبع مصادر التلوث، والدائمني من خالل  منهم احلوار مع املوردين واختيار األكفاء بتعزيزلون يتكفّ 

على صعيد آخر تقوم املؤسسة بضمان التمويل الالزم لتطوير املنتجات اخلضراء عن طريق . د وآجاهلا احملددةانتظام عمليات التوري

جتنيد أموال املسامهني واملمولني من نوع املستثمرين املسؤولني اجتماعيا وختصيص جزء من األرباح لألحباث واإلبداعات اخلضراء، 

وقبل بدء اإلنتاج يدرج املسريون ضمن خططهم االسرتاتيجية . ريق التحسني املستمرهذا ما يضمن سري العملية واستمرارها عن ط

إجراء حوار توعوي وإدراج ممثلي أصحاب املصلحة يف اجلمعية العامة واالستماع إليهم، وأهم ما جاء يف هذا السياق هو فكرة ترك 

األجيال املستقبلية، الثاين لألنواع املهددة باالنقراض  الكرسي األول ميّثل: ثالث كراسي فارغة أثناء اجتماعات جملس اإلدارة

فاذا تعلق االمر باحلوار مع االطراف ذات املصلحة فيمكن للرتويج االخضر ان يأخذ عدة اشكال . والثالث للناس األكثر فقرا
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او اي ... ت عمل سواء عن طريق لقاءات، مشاورات، تنظيم نقاشات حول مسائل معينة، خلق جمموعا ،لتحقيق هذه الغاية

ويتعني ايضا اشراك املسريين . 77نشاط يرمي للتعبري عن خمتلف وجهات النظر والتطبيقات الفعلية املمكن تنفيذها من قبل املؤسسة

ووضع برامج تكوينية  ،يف امللتقيات اهلادفة إىل نشر ثقافة التسويق االخضر وتلك اهلادفة اىل مناقشة اوضاع التنمية املستدامة

ومراجعة والوقوف على مدى تقبل الفكرة من طرفهم، هذا سيساعد على تقدمي منتجات  ،إلجناح هذه العملية ل واخلرباءللعما

املؤسسة أيضا بربط عالقات مع املنظمات غري احلكومية واهليئات املهتمة بالبيئة لنشر هذه األفكار  وتقوم. ذات جودة عالية

قيات ومعارض للتسويق األخضر والذي ال تستهدف من خالله الوصول إىل أكرب قدر وزيادة الوعي �ا، كما تنظم دورات وملت

وخلق  ،تستهدف أيضا الوصول إىل أكرب قدر من التوعية باملنتجات اخلضراء الصديقة للبيئة من املستهلكني فحسب، بل

حث املؤسسة على وضع  الخضر يفاكما يساهم التسويق . املستهلكني وحىت أذواقهم تسلوكيااستهالك مسؤول بالتأثري على 

وذلك لتدعيمها وتبادل  ،تعمل يف جمال تدوير النفايات اسرتاتيجيات للعمل مع الشركاء االقتصاديني خاصة املؤسسات اليت

 .78املواد األولية تدويراخلربات يف جمال إعادة 

يف املنتجات البحرية املتخصصة  Seafood Show de Bostonالتواصل املستمر بني  فانفعلى سبيل املثال 

استدامة، ساعد الشركة على طرح منتجا�ا دون  أكثرواملنظمات الغري احلكومية اليت تسعى اىل جعل سوق املنتجات البحرية 

حيث اصبحت الشركة تستعمل شبكات واسعة  ،استدامة أكثراالضرار البيئة والتوازن احليوي وهذا عن طريق تطوير طرق صيد 

احليوانات البحرية باهلروب وكذلك عدم تركيز الصيد على االعماق اليت حتوي صغار هذه احليوانات ما يضمن واليت تسمح لصغار 

 Seafood Choicesفبعد هذه املبادرة قامت كل املنظمة الدولية الغري احلكومية . استمرارية منو وتكاثر هذه االصناف

Alliance  ومجعية ساحل احمليط االطلسي العظمى(AGLIA)  الوكالة الفرنسية الوطنية للصيد البحري وتربية املائيات و

(CNPMEM) ان هذا النوع من التواصل يساهم يف تقليل االضرار البيئية لتوفري املنتجات . بتقدمي جائزة االستدامة للشركة

 .79استدامة أكثرالبحرية وترويج طرق صيد 

مزايا عديدة، حيث يسمح للمؤسسة بتوسيع افكارها، ان االهتمام لتطلعات األطراف ذات املصلحة خيول للمؤسسة 

تدارك وجتنب بعض التهديدات، حتسني ممارسا�ا، االستفادة من خربات خارجية حول مواضيع �مها، واضفاء مصداقية على 

املنتوج، أو مظاهر وحىت تتمكن املؤسسة من معرفة وحتديد الدعم الذي ميكن ان يتّلقاه . التزاما�ا ونشاطا�ا ا�تمعية والبيئية

ار مبكر مع أصحاب املصلحة أثناء تصميم املنتجات، ما يسمح هلا حو  املعارضة اليت ميكن أن تقف يف وجهه فانه ميكنها إنشاء

حيث ان اشراك  .إلبداء رأيهم فيه) Produit pilote(مبعرفة مميزات وعيوب املنتج، او ميكنها ان تطرح عليهم عينة من املنتج 

 إصداره،يضمن للمؤسسة رواج منتجاها بعد ) او تبين فكرة ما(قبل وأثناء تطوير منتج ما ) موافقتهم واخذ رأيهم(ف هذه االطرا

علم الزبون ان هذا املنتج قد حضي مبوافقة بعض اجلمعيات او املنظمات الغري احلكومية الساعية اىل حتقيق التنمية  إذاخصوصا 
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  . 14زحوط، مرجع سابق، ص رملي وإسماعیل حمزة 
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ميكن من قبول املنتجات  ،وضمها عند التصميم ،هتمامات البيئية ألصحاب املصلحةحيث أن حتديد القضايا واال. املستدامة

فمثل هذه  .افرص أكرب للبقاء وميدد يف فرتة حيا� ابشكل أفضل يف ا�تمع ككل وليس عند املستهلكني فقط، كما يعطيه

لذي يعترب مؤشرا هاما للتصنيف لدى الوكاالت املبادرات تعترب �ج تطوعي كما تعرب عن التزام حقيقي للمؤسسة حنو ا�تمع، وا

واليت تعترب مستوى احلوار مع االطراف ذات املصلحة عنصرا بارزا للتحليل االقتصادي » Extra-financière«الغري املالية 

 .  للمؤسسة

 باألداءاخلاصة كأحد ركائز املصفوفة   Henri et Giasson أدرجهاحلوار مع االطراف ذات املصلحة، فلقد  ألمهيةونظرا 

 .وهذا باالهتمام بتقدمي التقارير واحلوار معهم كشكل من اشكال التواصل اخلارجي للمؤسسة ،البيئي

 البیئي باألداء الخاصة Henri et Giasson مصفوفة: 32 رقم شكل

  الـــبـــعــــــد  

  خـــــــــارجي  داخــــلي

  العــالقة مــع األطـــراف ذات الــمــصــلــحة  الـمـــنتــجات والـعـــملــــيات حتســــني  العملــية

  تـــأثــــري البـــيئي وصـــورة املــــؤسســــة  الـمــطابـقة للــتعلــيمات واآلثار املــالية  النتيـــجة

La Source: FERAOUN et ILIFI, La performance environnementale des entreprises industrielles en Algérie « 
réalités et perspectives», P03. 

  حماية المستهلكالتسويق االخضر في دور : المطلب الثاني

  :مفهوم حركة محاية املستهلكني :االولالفرع 

ة من يسعى التسويق األخضر إىل محاية املستهلك من الناحية سالمة املنتجات، وهذا عن طريق توفري منتجات خالي

ما قد يؤثر على الصحة العمومية اجيابا وكذلك على نفسية  ،ضررا لصحة املستهلكتشكل املواد السامة او مواد تغليف قد 

وللوصول اىل هذه الغاية ال بد من التطرق . ألنه يرتاح عن اقتناء منتج من طرف مؤسسة تتبىن مبادئ التسويق االخضر املستهلك

حركة املستهلكني واليت نشأت بعد إعالن حقوق املستهلك يف الفاعلني جند  أبرزومن .  عن ذلكاىل حتديد الفاعلني املسؤولني

وقد . ، حيث اعتربت األساس بالنسبة ملعظم منظمات محاية املستهلك يف العامل يف حتديد حقوق املستهلك1952أمريكا عام 

ة فيما يتعلق باحلق يف األمان، احلق يف أن يعلم الزبون، احلق يف حقوقا مماثل 1969أقرت هيئة السوق األوروبية املشرتكة يف سبتمرب 

أما يف اجلزائر فوجود هذه املنظمات ال زال حمتشما وما . 80أن ينصت إليه، احلق يف محاية مصلحته االقتصادية واحلق يف اإلنصاف

وميكن تعريف حركة املستهلكني بأ�ا حركة  .والوالئية زالت الدول تلعب هذا الدور من خالل وزارة التجارة ومديريا�ا الفرعية
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 المستقبل، وآفاق االدارة: حول الثامن السنوي المؤتمر فعالیات ضمن مقدمة ورقة المستھلك، حمایة في الحدیثة االتجاھات: هللا عبد محمد أحمد  
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اجتماعية تتشكل من مجلة املنظمات اليت تعمل وفق نظم وقواعد حتقق هدف محاية املستهلك ومصاحله، وذلك بالتنسيق بني 

  81.املستهلك، احلكومة، وقطاع األعمال، ويتحقق ذلك بوضع آليات لتحقيق هذا الغرض: األطراف الثالثة ذات لصلة وهي

  :أمهيته حركة املستهلكني :الثاينرع الف

  :ميكن حصر أهم األدوار اليت ميكن أن تلعبها منظمات محاية املستهلك يف النقاط التالية  

ه يحيث أن التسويق األخضر جاء لتوج. حتقيق التوازن بني أهداف املنظمة من جهة، ومصاحل الزبون من جهة أخرى -

  82.جلهود بني كل السياسات التسويقيةابتكامل هذا و  ،ل وبالربحاالهتمام بالعمي حنواجلهود املختلفة 

ينة صالحية املنتجات املسوقة عرب األسواق امحاية صحية من خالل مع: املسامهة يف حتقيق احلماية الشاملة للمستهلك -

واد وقطع الغيار ومدى املختلفة، محاية سعرية مبا حيمي الزبون من املضاربات، محاية أمنية من خالل الرقابة على بعض امل

مطابقتها للمواصفات لتفادي احلوادث اليت قد تضر بسالمة املستهلك، محاية وقائية من خالل إعالم املستهلك باملواصفات 

  83.ملساعدته يف اختاذ القرار الشرائي، باإلضافة إىل احلماية الرقابية باملسامهة يف ضبط املخالفات يف املنتجات

م االجتماعية والثقافية للمستهلكني، باإلضافة إىل محاية البيئة اليت حييا ضمنها، مبعىن السعي للمحافظة احملافظة على القي -

  .على نوعية احلياة للمستهلكني

التأثري غري املباشر يف اسرتاجتيات التسويق للمنظمات، فباعتبار أن املنظمات ومن خالل اسرتاتيجيا�ا التسويقية تسعى  -

وبوجود من يدافع عن املصاحل املادية واملعنوية للزبون فإن هذه املنظمات تراعي هذا اجلانب خالل إعداد  لتعظيم العوائد،

  .الربنامج التسويقي هلا

  .الرفع من مستويات اإلشباع لدى الزبائن من خالل توجيه وتعليم املستهلكني -

  :األطراف اليت هلا دور يف محاية املستهلك: الثالثالفرع 

ولية محاية املستهلك مسؤولية مشرتكة لعدد من االطراف، حيث ال ميكن لفئة ان تلقي كل اللوم على فئة تعترب مسؤ 

االطراف اليت هلا  وميكن ابرازىل إعطاء كل فئة امهية من أجل ضمان سالمة املستهلك، امعينة، حيث يسعى التسويق األخضر 

  :يف اجلدول التايلتأثري على سالمة املستهلك 
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، ملتقى علمي دولي "العالقة واألھمیة- ادیات المعرفةالتنمیة المستدامة، التسویق االجتماعي واقتص: ثالوث"ورقة بحثیة بعنوان  كمال، قاسمي  

المسیلة،  بوضیاف بعنوان اداء وفعالیة المنظمة في ظل التنمیة المستدامة كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة جامعة محمد

  11، ص 2009نوفمبر  10/11الجزائر، یومي 
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  .22- 21، ص 1976ل األنظمة واالستراتیجیات، دار الجامعة المصریة، اإلسكندریة، مدخ –إدارة التسویق : محمد الحناوي  
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 االطراف التي لھا تأثیر على سالمة المستھلك: 5جدول 

 األجهزة الرسمية المستهلكين أجهزة االعالم البائعين والتجار المنتجين

مواصفات ومهية  يف

 وتضليل املستهلكني

عدم رضا املشرتى  يف

 بعد الشراء

  مراقبة االعالنات يف

 الغري رمسية 

   سلوكهم السليب يف

  رشيــدالغري او

  توفري  يف

 القانوينالنظام 

 المصدر: ادارة تسویق السلع االستھالكیة، األكادیمیة العربیة في الدانمارك - الدراسات واألبحاث، ص04. متوفر على الموقع: 

/idarat_altasweeq_2203009.docacademy.org/docs-http://www.ao -23/02/2013 -19:04   

  :84يؤدي اىل محاية املستهلك كما يلي بشكل فالتسويق االخضر يدفع كل طرف من االطراف السابقة الذكر اىل التصرف

يساهم يف  ضر يدفعهم اىل اعتمادهم على التصميم البيئي للمنتج وحتليل دورة حياته ماان اتباع املنتجني اىل التسويق االخ -

فهذا ما يسمح بتوفري منتجات سليمة غري ضارة بصحة املستهلك، . جتنب خمتلف االضرار اليت ميكن ان يسببها املنتج

   .اىل توفري معلومات كافية حول حمتويات املنتج باإلضافة

، فان التوزيع االخضر يسمح بتوفري املنتجات بطرق آمنة، مع فتح فضاء للمستهلكني إلبداء واملوزعنيعني اما بالنسبة للبائ -

  .والتواصل معهم حول نوعية املنتجات ومدى رضاهم رأيهم

كما ان اجهزة االعالم بتبنيها ملبادئ التسويق االخضر سيحتم عليها نشر معلومات سليمة خاصة باملنتجات والتحري   -

، ما يضمن للمستهلك )Greenwashing(مع جتنب اي مبالغة يف االشهار او تقدمي دعاية كاذبة او خادعة  ،صحتها حول

  . احلصول على معلومات صحيحة

للمنتجات،  اهتماما من باقي املستهلكني باجلوانب الصحية والبيئية أكثروفيما خيص املستهلكني، فان املستهلكني اخلضر   -

  .صحة او تسبب اي اذى اجتاه حميطهمالالتوجه حنو منتجات قد تؤثر على  حيث يستحيل عليهم

االهتمامات ستدفع خمتلف االجهزة الرمسية اىل سن قوانني من شا�ا محاية املستهلك وتشجيع خمتلف املبادرات هذه فكل 

  .الرامية اىل ذلك

عني بكافة صورهم سواء كانوا جتارا او صناعا قبل املنتجني والبائمن ويقصد حبماية املستهلك ضمان حصوله على حقوقه 

وميكــن التســويق االخضــر مــن حتقيــق محايــة املســتهلك عــن طريــق تــوفري احلقــوق التاليــة . او مقــدمي خــدمات او ناشــري افكــار

  :85للمستهلك

  .فالتسويق االخضر يهدف اىل توفري وترويج منتجات آمنة، سليمة، صحية واخالقية: حق املستهلك يف األمان .1
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  : الدراسات واالبحاث، متوفر على الموقع -ادارة تسویق السلع االستھالكیة، األكادیمیة العربیة في الدانمارك  
academy.org/docs/idarat_altasweeq_2203009.doc‐http://www.ao -23/02/2013-19:04.  
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فمختلف املؤسسات املتبنية للتسويق االخضر تنشر، اضافة اىل التزاما�ا البيئية : املستهلك يف املعلومات حق .2

 وطريقة ،ووزنه خصائصه، حجمه ،وا�تمعية، معلومات كافية ووافية حول منتجا�ا مثل مواصفات املنتج

اىل التقارير  باإلضافة ،اخل...لصالحية مدة ا ،شروط احلفظ ،اجلانبية وآثار سوء االستعمال االثار استخدامه،

 .البيئية اليت تنشرها

ان هذه املعلومات اليت توفرها املؤسسات سواء عن طريق االشهار او مغلفـات املنتـوج : حق املستهلك يف االختيار .3

االخضـر او حـىت التقـارير الـيت تنشـرها علـى مواقعهـا الرمسيـة تسـمح للمسـتهلك باالختيـار عـن درايـة وقناعـة للمنـتج 

 . دون وجود اي التباس، ففي ظل التسويق االخضر يتم نشر اعالنات صادقة يف حمتواها دون اي مبالغة او تغليط

كما يسمح .  على املشرتى واالختياراىل ضرورة التسعري السليم بااللتزام بطرق التسعري لتسهل املقارنة  باإلضافة

السلع "توزيع يضمن وصول السلع اىل مستحقيها مثل التسويق االخضر من جتنب االحتكار وتوفري نظام 

 ".التموينية

فالبوابات التواصل اليت تفتحها املؤسسات املتبنية للتسويق االخضر : حق املستهلك يف أن يسمح له بالشكوى .4

،  املؤسسة والوعود اليت تلتزم �ا اليت تطرحهانتجات املتساعد املستهلكني على نقل انشغاال�م وشكاويهم حول 

كما ان احلوار مع االطراف ذات املصلحة والذي تتميز به هذه املؤسسات يسمح للمنظمات محاية املستهلك من 

 .املستهلكني شكاوىوفتح جمال النقاش حول  رأيهاابداء 

  :86حيث من مزايا الرتويج االخضر عدم امهال خمتلف طرق محاية املستهلك برتكيزه على النقاط التالية

اىل تــرويج  باإلضـافة ،عــن طريـق اسـتعمال ملصــقات ومعلومـات حـول املنــتج: ت الكافيــة حـول املنـتجتـوفري املعلومـا .1

 .معلومات واقعية ودقيقة عنه مبختلف الطرق

 ...)كالكحول والتبغ(ب فيها املنتج بنشر بكل شفافية ملختلف االخطار املعروفة اليت ميكن ان يتس: التحذير .2

االدلة، مضمون الرسالة، طرق الرتويج (سالمة الطرق الرتوجيية قبل نشرها من صحة و  التأكد: الطرق الرتوجيية .3

 ...)املستعملة

ستعمال الرشيد للمنتج قصد احلفاظ على صحة االتوعية وحتسيس املستهلكني عن طرق : االستهالك املسؤول .4

 .املستهلك وحميطه

الراحة للمستهلك، كما يضمن سالمة حىت أن احتواء املنتج على عالمة ايكولوجية يعطي للمستهلك انطباعا ب

املنتج ملا حتتويه هذه العالمة من ضمان وهذا الحرتام املؤسسة سلسلة من معايري السالمة إليصال املنتج للمستهلك 

  .دون ضرر سواء على صحة أو حميطه أو جمتمعه
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 :والمشاركة الشعبيةزيادة وعي المستهلكين بالقضايا البيئية : المطلب الثالث

 :توعية املستهلكني: االول الفرع

  :يسمح التسويق االخضر للمؤسسة من حتسيس املستهلك بالقضايا البيئية وا�تمعية بطرق خمتلفة

ميكن التسويق األخضر من التصدي لإلشاعات والدعايات الكاذبة اليت تسود جزء من سوق معني، حيث تقلل من االعالنات  -

فاملؤسسة تعلم وحتسس مجهور املستهلكني مبختلف املشاكل البيئية . لفة عما هو سائدوالوعود الكاذبة وتقدم وجهات نظر خمت

وعادة ما تلجأ . ما يسمح للمستهلك باختاذ قرار عن دراية ويقني ،وا�تمعية وكذا احللول املمكنة باستعمال طرق بسيطة وهادفة

  .اىل هذه الطريقة املؤسسات احلديثة او املنافسة يف سوق جديد

كن للمؤسسة من حتسيس املستهلك، خصوصا للمؤسسات اليت استطاعت يف مراحل سابقة من ادماج االستدامة يف خمتلف مي -

ملواد التجميل من حتفيز زبائنها على ارجاع علب  MACأنشطتها، وحتفيزه على القيام بالتزامات بيئية مماثلة، فمثال قامت شركة 

  ).حيث متنح عود أمحر شفاه مقابل ستة علب مسرتجعة(ا منتجا�ا املستعملة من أجل اعادة تدويره

ميكن للمؤسسة اعالم وتقدمي نصائح للمستهلكني من أجل متكنيهم من احلكم على نوعية املنتج وجودته ما يسهل عليهم  -

ة مع باقي املؤسسات، فهذا التوجه قد مينح للمؤسسة املسوقة ملنتجات خضراء أولية وميزة مقارن. عملية املقارنة وسهولة االختيار

املنتجات ما يسمح للمؤسسة باقي فوعي ومعرفة املستهلك بأثر ونوعية املنتح جيعله مييل حنو اقتناء املنتجات اخلضراء على غرار 

  87 .وزيادة توجه السوق حنو املنتجات اخلضراء من جهة أخرى ،برفع رقم أعماهلا من جهة

ف ذات املصلحة ملعلومات حول التأثري االستهالكي من شأنه خلق نوع من كما ان تقدمي املؤسسة بالشراكة مع االطرا

التوعية لدى بعض املستهلكني، كما قد يدفع االطراف السياسية اىل سن سياسات لتجنب بعض االزمات اليت قد تسئ اىل 

تساعد املؤسسة على  ،ل املعلوماتواالشهار واليت تتحكم بشكل كبري يف انتقا كاإلعالنكما ان وسائل االتصال احلديثة،  . احمليط

مع توعية  ،التأثري يف ذهنيات املستهلك عن طريق توجيه رسائل ذات مضمون هادف اىل تقليل اآلثار السلبية على احمليط

ة بالقضايا البيئية احلالي نياملستهلكبعض املستهلك بضرورة مشاركته يف املبادرات اليت تقوم �ا املؤسسة خصوصا مع ازدياد وعي 

وما حيفز املستهلك على اختاذ قرقار استهالكي مسؤول  .ختلف االدلة يف ذلكمب مستعيننيوالرهانات املتعلقة بالتنمية املستدامة، 

  .  88لمؤسسة واظهار أمهية التأثريات االجيابية ملثل هذا التصرف على احمليط مبختلف مكوناتهللتزام البيئي االهو 

  :طرافمشاركة خمتلف اال: الفرع الثاين

يساهم التسويق االخضر يف اشراك خمتلف االطراف للتوجه حنو انتاج واستهالك اقتصادي اقل ضرر بالبيئة وا�تمع، حيث 

احمللية اليت دعت اىل مسامهة خمتلف  21يدفع خمتلف االطراف للتصرف بشكل من املسؤولة، وهذا ما نصت عليه مبادئ االجندة 

  .تدامةاالطراف يف حتقيق التنمية املس
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فمن جانب املؤسسة فان التسويق االخضر يدفعها اىل توفري منتجات ذات تصميم بيئي يقلل االضرار يف خمتلف مراحل 

ولتحقيق  .كما حيثها على االقتصاد يف استغالل املوارد والطاقة واستخدام خملفات املواد وتقليل اللجوء اىل املصادر الناضبة  ،حياته

شاركة املوردين يف توفري موارد متجدد ومشاركة املستهلكني يف عملية جتميع النفايات ضمن حاويات هذا الغرض يتعني عليها م

وهذا يتم مبشاركة  الغسيل االخضرالتصنيف االنتقائي لتسهيل عملية الفرز، باإلضافة اىل جتنب االعالنات الكاذبة او اللجوء اىل 

لة افان وك )مكتب استشارة يف التسويق االخضر( Éconovateurمؤسس  Sauveur Fernandezفحسب  .اإلعالنوكاالت 

  :89عالن اخلضراء يتوجب عليها احرتام سبعة مبادئاال

ية ـل توصـضر قباألخـويق ـة اىل تطبيق مبادئ التسـان تكون سباق االعالنني على وكاالت ـيتع: الـالظهور كمث .1

  .املستهلكني �ذا

من صحة  التأكد، حيب )Greenwashing( الغسيل االخضريف  قصد جتنب الوقوع: الرجوع اىل أصل املنتج .2

  املعلومات املعلنة

يتوجب على الوكاالت اخلضراء رفض االعالن عن املنتجات الضارة او قبول نشر بعض : الرفض او القبول بشروط .3

  .املنتج للتقليل من آثاره السلبية االعالنات عن املنتجات التقليدية بشرط من الشروط اليت قد تدفع املؤسسة الحقا اىل تغيري نوعية

ن يتعني الاثناء االع ثحي: جعل املستهدف من االعالن هو االنسان مبختلف صفاته وليس االنسان كمستهلك فقط .4

  .كل طرف�ا  توعية املستهلك بأمهية التصرفات اليت يقوم 

  .اإلعالناالبداع االيكولوجي يف وسائل  .5

 .كلطراف ذات املصلحة يف ذالتفتح على خمتلف االطراف واشراك اال .6

 .اشراك باقي االطراف مثلها مثل املؤسسة املعلنة .7

كذلك بتعني   .مبساعدة خمتلف االطراف احملليةوهذا االضرار خمتلف باإلضافة اىل تقدمي محاالت تروجيية خضراء تقلل من 

القيمة اخلاصة باملؤسسة لضمان تسويق  اىل مؤسسات توزيع خضراء واشراكهم يف سلسلة ،ان حتتم االمر ،على املؤسسة اللجوء

  . اجلوانباخضر يف خمتلف 

لكن كلما زاد حجم نشاط املؤسسة ونطاق عملها كلما كربت مسؤوليتها، حيث ان الشركات املتعددة اجلنسيات 

األحيان يف بعض وا�معات الكربى هم األكثر عرضة ملتابعة ا�تمع املدين، فموضعهم القيادي ورواجهم يضعهم يف موضع ملتزم 

كلما كانت املؤسسة او العالمة التجارية قوية كلما زاد "  Arthur D. Littleحيث يتعني عليهم أخذ الشكل املثايل، فحسب 

  90 ."مراقبة انشطتها عن كثب وزادت معه املخاطر اليت تتعرض هلا من مجاعات الضغط
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يف عملية جتميع النفايات، املشاركة عن طريق اقتناء مواد قليلة  اما من جانب املستهلك فيتعني عليه، باإلضافة اىل املسامهة

التغليف وقابلة للتدوير وهذا يرجع اىل الدور التحسيسي الذي سامهت فيه مشاركة املؤسسة ووكاالت االعالن يف نشر رسالة 

خلي عن املنتجات الغري صحية او كما يتعني على املستهلك استغالل حقه يف املقاطعة فيما خيص الت. اشهارية، توعوية ومسؤولة

عادة حتليل موقفها ودراسة امكانية ادماج االعتبارات البيئية إاملؤثرة على احمليط، فمثل هذا التصرف حيتم على باقي املؤسسات 

  . واملسؤولية االجتماعية ضمن انشطتها

بآرائهم ومتابعة مدى اجناز املؤسسات  دالءفان عملية احلوار مع املؤسسة واإل ،وفيما خيص باقي االطراف ذات املصلحة

ها اىل ضمان صحة وسالمة املستهلكني يف عاللتزاما�ا واحرتام اعالنا�ا سيدفع املؤسسات اىل الوفاء بكل ما مت نشره، كما يدف

  .محاية املستهلك إطار

  :التجارة العادلة: المطلب الرابع

  مدخل اىل التجارة العادلة :الفرع االول

 وكفئة مصلحة كأصحاب واعتبارهم م� باالعرتاف وبدأنا عبء أ�م على يف الفقراء التفكري عن التّوقف استطعنا إذا"

 على والعمل العادلة التجارة تبين ضرورة على C.K. Prahaladعرب  هكذا "بالفرص مليئا عاملا نبين أن فيمكننا للقيمة، خالقة

 سوى التجارة ممارسات حيكم شيء ال على أن يقوم الذي احلرة التجارة مفهوم فإن ذاهكو . النامية الدول يف الفقراء ظروف حتسني

 املعيشي املستوى لتحسني وسيلة فيه التجارة تكون جديد أخالقي عليه مفهوم والطلب، أدخل العرض خالل من السوق قوى

  . ةاحلر  التجارة يف أحيانا اللذان يساء استخدامهما والطلب العرض قوى على زيادة ،للمجتمع

يف أوائل عقد التسعينيات من القرن العشرين، عندما تبنت بعض املنظمات واملؤسسات ) التجارة العادلة(بدأ ظهور فكرة 

األوروبية واألمريكية فكرة حتقيق سعر عادل ملنتجات صغار املزارعني ومصدري املواد الزراعية وأصحاب احلرف التقليدية، وخاصة 

العاملية اليت تأسست عام " أوكسفام"بشكل أوضح على يد مؤسسة ) التجارة العادلة(هذا املفهوم وبرز . يف دول العامل النامي

 التجارة مصطلح ويشري .وهي عبارة عن احتاد من املنظمات غري احلكومية املستقلة اليت تكّرس نشاطا�ا ملكافحة الفقر ،1942

 حقوق وتأمني املستدامة التنمية يف يساهم مبا واحلوار واالحرتام يةالشفاف على مبنية جتارية شراكة إىل )Faire-Trade(العادلة 

وتقوم فكرة التجارة العادلة باألساس على كيفية توفري فرص وسبل . النامية دولال يف خاصة والفقراء املهمشني والعمال املنتجني

ن األسعار العاملية، وتقليل حاالت االستغالل اليت م" قريبة"جيدة للمنتجني يف الدول النامية لبيع سلعهم ومنتجا�م بأسعار عادلة 

 .91يتعرض هلا هؤالء املنتجون، خاصة من بلدان الشمال املتقدم

 التجارة إطار يف الفقرية الطبقة على بالرتكيز األرباح لزيادة الفرص من هائال كما هناك أن علىC.K. Prahalad ويؤكد 

 سد وحماولة الفئة هذه تطّلعات بتحديد وذلك املستهلكني، ألفقر والبيع املوردين ارصغ مع بالتعامل املستدامة والتنمية العادلة

 األخريني، للطبقتني بالنسبة احلال هو كما مّعقدة غري وخدمات سلع يف ستكون الفئة احتياجات هذه أن وأكيد .احتياجا�ا
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 من املقبلة للجولة حمركا تكون أن العادلة التجارة شأن ومن .تعاجلها حىت كبرية الستثمارات رأمسالية الشركات حتتاج فلن وعليه

 الفئة حاجات إشباع على االقتصادية تركيز املؤسسات ألن ذلك واالزدهار يف ظل مبادئ التسويق االخضر، العاملية التجارة

 وخدمات سلع من يناسبها ما لتصميم وإنتاج اسرتاتيجيات وضع مثة ومن الشرائية وقدر�ا وأذواقها تطّلعا�ا بتحديد ،الفقرية

 عدد يزيد عاملي سوق إىل املؤسسات هذه نفاذ يسهل أن شأنه من ،تتوافق واحتياجات هذه الفئة وحميطها الذي تعيش من حوله

 احملرومة الفئات معيشة ملستوى رفعها هو أيضا ا�تمع على العادلة التجارة نتائج ومن. العامل فقري يف مليارات أربع عن أفراده

 .92والصحية الرعاية االجتماعية أنظمة على الضغط رفع لتايلوبا

وميثل نظام التجارة العادلة أربع تنظيمات رئيسة تتواجد يف أوروبا ولكنها متثل املنتجني واملوزعني يف الدول النامية، وهي االحتاد 

يف أملانيا، والشبكة األوروبية الدولية  FTL-I يف هولندا ومنظمات العالمة التجارة العادلة الدولية IFTAالدويل للتجارة العادلة 

يف  EFTAمن حمالت بيع سلع التجارة العادلة، واالحتاد األورويب للتجارة العادلة  2500واليت متثل أكثر من  NEWSللتسوق 

للتجارة العادلة مع املمارسني  WFTOوقد تعاونت هذه املنظمات يف إطار ما يعرف باملنظمة الدولية للتجارة العادلة . بروكسل

  . وضع وإرساء املبادئ للتجارة العادلة يف

  مبادئ التجارة العادلة: ثاينالفرع ال

للتنمية املستدامة من عدة  تساهم التجارة العادلة باعتبارها أحد أشكال التسويق االخضر يف حتقيق البعد االجتماعي

  :93جوانب، ويتضح هذا من خالل مبادئ التجارة العادلة املتمثلة يف

مستدامة واهلدف منها  وخلق تنميةالتجارة العادلة هي اسرتاتيجية إلزالة الفقر : خلق فرص للمنتجني احملرومني اقتصادياً  .1

هو خلق فرص للمنتجني احملرومني اقتصاديًا أو املهمشني من جانب النظم التجارية التقليدية ومتكينهم من التغلب على 

  .وضمان حد أدىن من العيش الكرميمشكلة الفقر واالعتماد على النفس 

تستلزم مبادئ التجارة العادلة وجود الشفافية يف عملية اإلدارة والعالقات التجارية والتعامل بعدالة : الشفافية واملسئولية .2

وضمان انسياب املعلومات لكافة األطراف املعنية وتشجيع مشاركة صغار املنتجني  ،واحرتام مع الشركاء التجاريني

ل واألعضاء اآلخرين يف عملية اختاذ القرارات، خصوصا وان التسويق االخضر حيرص على نشر خمتلف التزامات والعما

 .املؤسسات واليت تكون يف متناول خمتلف االطراف ذات املصلحة

القات تؤمن هلم عكما  ،تعترب التجارة العادلة وسيلة لتحقيق االستقالل بالنسبة للمنتجني: بناء القدرات واإلمكانات .3

أن حيسنوا قدرا�م اإلدارية ومهارا�م  ومنظمات التسويقالتجارة العادلة االستمرارية اليت يستطيع من خالهلا املنتجون 

  .اإلنتاجية ومتكينهم من أن يقتحموا أسواق جديدة
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 ،2010 ردنیة،األ االقتصادي، الجامعة النامیة، المرصد الدول أمام المتاحة والبدائل المعاصر الدولي التجاري النظام طالب عوض، عدالة 
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كباقي القضايا   حترص منظمات التجارة العادلة على رفع الوعي جتاه قضايا التجارة العادلة،: تشجيع التجارة العادلة .4

حيث تقوم هذه املنظمات . املتعلقة بالتنمية املستدامة، واحلاجة إىل جتارة حتقق قدرًا أكرب من العدالة يف التجارة العاملية

ضراء، كما اخلإلعالنات ا اىلبتزويد عمالئها باملعلومات الالزمة عن املنظمات واملنتجات وظروف اإلنتاج وجلوئهم 

ومتطلبات التسويق االخضر وكذا مراقبة احرتام العقود التجارية واحلرص  والتغليف تتالءماجلودة  يستهدفون مستويات من

  .على نيل املنتج الصغري فوائد منتجاته مباشرة دون استغالل من الوسطاء

خالل  وذلك من السعر العادل هو السعر الذي يتم حتديده على أساس الظروف اإلقليمية واحمللية،: دفع السعر العادل .5

احلوار واملشاركة والرضا، ويغطي هذا السعر ليس فقط التكلفة اإلنتاجية املباشرة ولكن أيضاً يعوض بعدالة مقابل إلنتاج 

إن . ويعمل هذا املبدأ على ترويج مفهوم دفع السعر العادل للمنتجني. الذي يهتم بالبيئة والصحة والظروف االجتماعية

لعادلة يقومون بدفع األجور فورًا ملن يعملون معهم كما أ�م يساعدون املنتجني كلما الذين يعملون يف إطار التجارة ا

  . أمكن ذلك على احلصول على متويل جزئي مسبق ملرحلة ما قبل احلصاد أو ملرحلة ما قبل اإلنتاج

ة ملا حيصل عليه الرجل من التجارة العادلة تعين أن يتم تقدير عمل املرأة وجمازاته بصورة صحيحة ومساوي: العدالة النوعية .6

عدم التمييز على أساس اجلنس أو العرق أو اللون أو اىل وحترص منظمات التجارة العادلة . حيث كافة االمتيازات

السياسي، وتعمل على مراعاة الظروف اخلاصة للنساء احلوامل واملرضعات وضرورة أن تتلقى النساء أجورًا عن  االنتماء

حيث يتضح لنا ان التجارة . كما يتم متكينهن من خالل املنظمات الاليت يعملن لديهن  ،اجإسهامهن يف عملية اإلنت

 .سواء كان رجال او امرأة وبالتايل ضمان نظام جتاري يتسم بالعدالة االجتماعية العاملالعادلة حترض على حفظ أجر 

ويتضمن ذلك أن تكون . ن يف مرحلة اإلنتاجالتجارة العادلة تعين بتوفري بيئة عمل صحية وآمنة ملن يعملو : ظروف العمل .7

شروط التوظيف عادلة فيما خيص التدريب واملرتبات واألجور وأن تتفق مع قوانني العمل الدولية واحمللية وكافة شروط 

حيث كما يتم الرتكيز على سالمة املستهلك فانه يتم الرتكيز على سالمة العمال الذين . السالمة والصحة املهنية

  . يف عملية االنتاج يسامهون

حترتم منظومة التجارة العادلة مواثيق األمم املتحدة اخلاصة بعمالة األطفال وأيضاً القوانني احمللية : عمالة األطفال واإلكراه .8

يف عملية إنتاج السلع التابعة للتجارة العادلة طوعية دون إكراه  والقواعد االجتماعية، كما حترص على أن تكون املشاركة

حيث يتضح لنا متانة البعد االخالقي الذي حترص على  ،تؤثر بالسلب على سالمة وأمان ومتطلبات التعليم والرتفيهوال 

  .تطبيقه مبادئ التجارة العادلة

اليت تأخذ املفهوم البيئي بعني االعتبار واليت ختدم   تشجع التجارة العادلة املمارسات اإلنتاجية الصديقة للبيئية: البيئة .9

املوارد االقتصادية، خصوصا وان التسويق االخضر يسعى إىل استخدام طرق إنتاجية مسؤولة غري ملوثة وتعتمد   استدامة

  . استخدام املوارد واستغالل الطاقة اثناءعلى الكفاءة االيكولوجية 



 122........................................ دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية المستدامة : الثالثالفصل 
 
 

االجتماعية  متارس منظمات التجارة العادلة العملية التجارية بأسلوب يعمل على حتسني اجلوانب: العالقات التجارية .10

كما تنص على بناء . واالقتصادية والبيئية لصغار املنتجني كما أ�ا ال تعمل على جين األرباح الطائلة على حسا�م

كما . والثقة واالحرتام املتبادل، واليت تساهم يف تقدم ومنو التجارة العادلة  األجل مبنية على التضامن طويلة عالقات

وتشجع عدم قيام . نتجني يف احلصول على متويل ملرحلة ما قبل احلصاد أو اإلنتاجتقوم هذه املنظمات مبساعدة امل

حيث يتضح لنا الدور الذي تلعبه التجارة العادلة يف . العمالء بإلغاء الطلبات دون التشاور واالتفاق املسبق مع املوردين

رب يف حد ذا�ا من مبادئ البعد مشاركة خمتلف االطراف من أجل حتقيق خمتلف االهداف االجتماعية واليت تعت

  .االجتماعي للتنمية املستدامة

من عينة الدراسة يرون ان الطرق  %80ان  2009شهري جانفي وفيفري  Ethicityكما اظهرت دراسة أخرى قامت �ا 

لسياق اكدت ويف ذات ا. املستعملة لصناعة املنتج تعد سببا كافيا الختياره، ما ميثل عامل جناح ومنو للتجارة العادلة

Plateforme  94 .2006مقارنة بسنة  2007سنة  %27ان رقم اعمال التجارة العادلة عرف زيادة تقدر بـ  

ففي جمال جتارة النب مثًال يستطيع املزارع من دولة فقرية أن يتعامل مباشرة مع شركة عاملية لتوزيع القهوة فيمتلك ويتحكم 

من الربح، ويشرتك يف التدريب والدعم الذي تقدمه الشركة املتعاملة معه جتارياً  % 70يف مستوى إنتاجه وحيصل على ما يعادل 

لتحسني إنتاجه انطالقًا من مبدأ التجارة العادلة، وتعمل الشركة املوزعة على تقدمي القروض للمزارعني لتحسني جودة إنتاجهم 

ستهلكني يف البلدان األخرى �ا وتشجيعهم على اختيار وطبع ختم التجارة العادلة وبلد املنشأ على املنتجات لضمان تعريف امل

  .95منتجا�م، وبذلك يتم حتقيق أهداف املسؤولية االجتماعية واحرتام أخالقيات التعامالت التجارية

  

  

                                                           
94

  Julie MIRANDE & Jérôme RAFFIN, Op cit, P09 
95

http://halahayat.wordpress.com/2010/08/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9‐
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9/ ‐03/05/2013‐17:17 
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  :خالصة الفصل

  

امة، حيث املستدان للتسويق األخضر دور هام يف حتقيق االيعاد الثالثة للتنمية يظهر لنا جليا من خالل هذا الفصل 

يساهم يف حتقيق البعد االقتصادي من خالل الكفاءة يف استخدام املوارد واسرتجاع بقايا املنتجات ذات القيمة االسرتدادية منها، 

واالبتكار االيكولوجي وتطوير منتجات خضراء تساهم يف خلق ميزة تنافسية وحتسني صور�ا، وكذا التوجه حنو اخلدمات واستبداهلا 

كما يساهم يف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة من خالل طرح منتجات خضراء قليلة التأثريات . قدر اإلمكانحمل املواد 

السلبية على البيئة واالعتماد على التحليل البيئي لدورة حياة هذه املنتجات مع تفادي حتول التلوث اثناء ادخال طرق إنتاجية 

ن ان تنتج جراء األنشطة التسويقية ملؤسسة سواء عن طريق التوزيع او الرتويج، باعتماده جديدة، كما يهتم مبختلف اآلثار املمك

يساهم التسويق األخضر يف من جهة أخرى  .على اختيار الطرق األقل ضررا بالبيئة معتمدة يف ذلك على خمتلف الربامج والتقنيات

ية وا�تمعية والوفاء �ا، مع نشر ثقافة التسويق األخضر لدى حتقيق البعد االجتماعي من خالل نشر املؤسسة اللتزاما�ا البيئ

موظفيها قصد توجيهها حنو اخلارج، كما يقوم على التحليل االجتماعي لدورة حياة املنتج، باإلضافة اىل جتنبه لإلعالنات اخلادعة، 

وار مع األطراف ذات املصلحة يف خمتلف ومسامهته يف توعية وحتسيس ا�تمع بالتحديات احلالية للتنمية املستدامة، وفتح احل

مراحل تصميم املنتجات، حيث تعترب التجارة العادلة أحد االشكال اليت يأخذها التسويق األخضر لتحقيق ابعض من ألهداف 

  .ا�تمعية للتنمية املستدامة
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 :تـمـهـيد

ألخضر عن طريق عرض مفاهيم حول التسويق ملدخل للتسويق ا األول الفصل يف استعراضنا بعد

التقليدي والتسويق األخضر بدًأ بالتطور التارخيي للتسويق األخضر، تعريفه وأبعاده مث التطرق إىل عناصر التسويق 

  .األخضر بذكر عناصر مزجيه التسويقي، املستهلك األخضر وكذا معوقاته

لتنمية املستدامة من خالل عرض ار يف حتقيق الثاين إىل دور التسويق األخض وبعد تعرضنا يف الفصل

 . مدخل إىل التنمية املستدامة مث التطرق إىل دور التسويق األخضر يف حتقيق أبعادها الثالثة

من صحة  اىل الدراسة امليدانية اليت ستسمح لنا بالتأكد لولوجا سيتمولغرض اثراء هذا اجلانب النظري 

املؤسسات الصناعية اجلزائرية، حيث  يف حيدث ما نا والوقوف على حقيقةحبث مستهل يف وضعناها اليت الفرضيات

سنقف من خالله على قياس الفرضيات املتعلقة بدور التسويق األخضر يف حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها 

  .ق األخضرالثالثة، مث االنتقال اىل قياس الفرضية املتعلقة مبعوقات تبين املؤسسات الصناعية اجلزائرية للتسوي

  :التالية املباحث إىل الفصل هذا يف سنتطرق وهلذا الغرض 

  .تقدمي عام للمؤسسات الصناعية موضوع الدراسة - 

  .اإلطار املنهجي للدراسة - 

  .حتليل نتائج الدراسة - 

 6جدول رقم  5جدول رقم  4جدول رقم  3جدول رقم 
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  تقديم عام للمؤسسات الصناعية موضوع الدراسة: 01المبحث 

الدراسة دون بناء إطار منهجي �ذه  القيام ميكن وال للبحث، النظري اجلانب يف جاء ملا إسقاطاً  امليدانية الدراسة تعترب

 من التأكد إىل تقود استخالص نتائج ميدانية الوصول إىل اليت جيب احلصول عليها �دف تهلا يسمح بتحديد وتنظيم املعلوما

  .، وهلذا سنستهل هذا الفصل بتقدمي عام للمؤسسات اليت أجريت عليها هذه الدراسةعدمها من املوضوعة الفرضيات صحة

 الدراسة معلومات عامة حول مجاالت: 01المطلب 

  .بيق الدراسة على املؤسسات الصناعية اجلزائرية سواء اخلاصة او العامة ومبختلف أنواعها وجمال نشاطهامت تط :ا�ال املكاين: أوال

  .اقتصرت هذه الدراسة على اطارات املؤسسات الصناعية اجلزائرية :ا�ال البشري: ثانيا

  .2012-2008مت حتديد ا�ال الزماين للدراسة خالل الفرتة  :ا�ال الزمين: ثالثا

اقتصرت الدراسة على تناول دور التسويق األخضر يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل أبعادها الثالثة  :ا�ال املوضوعي: بعارا

  .وكذلك معوقات تبين املؤسسات الصناعية اجلزائرية للتسويق األخضر) االقتصادية، االجتماعية والبيئية(

  

  مجتمع وعينة البحث: 02المطلب 

لدراسة من جمموع املؤسسات الصناعية اجلزائرية، وقد مت اخذ حالة بعض املؤسسات الصناعية سواء يتكون جمتمع ا

العمومية منها او اخلاصة وذات نشاطات خمتلفة، اين مت توزيع أكرب عدد ممكن من االستمارات ملختلف إطارات املؤسسة للوصول 

رات لكل مؤسسة إال أن بعض املؤسسات رفضت استالم العدد  استما 05اإلمكان توزيع  رحيث حاولنا قد. اىل نتائج دقيقة

  .كامال
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 اإلحصائيات الخاصة باستمارة االستبيان: 7جدول رقم 

 المؤسسة محل الدراسة الرقم
االستمارات 

 الموزعة

االستمارات 

 المسترجعة

االستمارات الغير 

 المسترجعة

  00  01  01  اقروفيلم  01

  BCR 04  03  01ر .س.مع بجم  02

  00  05  05  شركة الرياض  03

  00  01  01  ملبنة ماليزيا  04

  00  05  05  مركب تربية الدواجن  05

  00  01  01  شركة التضامن بوحادرة واخوانه لصناعة البالط  06

  00  03  03  احلليب ومشتقاته إلنتاجملبنة التل   07

  02  03  05  شركة رياض الفتح  08

  01  04  05  نية للمنتجات الكهروكيميائيةاملؤسسة الوط   09

  00  04  04  املؤسسة الوطنية للصناعات االلكرتونية   10

  00  03  03  وحدة الرتكيب والصيانة الصناعية  11

  00  01  01  املؤسسة الوطنية للبالستيك واملطاط  12

  00  05  05  شركة االكياس واالشرطة البالستيكية  13

  04  39  43  ا�موع

  % 09  % 91  % 100  النسبة

  الباحثمن اعداد : املصدر

  المنهجي للدراسة اإلطار: 02المبحث 

 المعلومات جمع مصادر: 01المطلب 

التحليلي ومنهج دراسة حالة، ذلك �دف بيان واملنهج من اجل حتقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي 

 إعداده مت استبيانانب التطبيقي من خالل املقابلة الشخصية وتوزيع موضوع الدراسة، ومت احلصول على البيانات الالزمة يف اجل

 حيتوي القسم األول على بعض ،إىل قسمني االستبيان قد مت تقسيمول .على أهل االختصاص هلذا الغرض، حبيث مت توزيعه

ضيات الدراسة، كما مت توفري والسمات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، وحيتوي القسم الثاين على األسئلة اخلاصة بفر  اخلصائص

موافق، (سئلة حتتمل مخسة بدائل لكل سؤال وهي من األ جمموعة مت إعطاءحيث بعض البدائل اليت تتوافق مع طبيعة السؤال، 

والقدرة على الوصول إىل نتائج  اإلجابة ، هذا لتشجيع أفراد عينة الدراسة على)موافق، غري موافق بشدة غري موافق بشدة، حمايد،

 .19اصدار رقم  SPSS اإلحصائي قيقة من خالل التحليل، وقد مت تفريغ البيانات وحتليل النتائج باستخدام الربنامجد
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  أدوات البحث: 02المطلب 

بعد اختيارنا ملنهج الدراسة املتبع، تأيت عملية مجع املعلومات والبيانات من أفراد عينة ا�تمع املدروس، فقد مت االعتماد 

عينة جلمع املعلومات اليت ختدم الدراسة واملتمثلة يف أسلوب املقابلة الشخصية واالستبيان الختبار مجلة الفرضيات على أدوات م

  :املتعلقة باملوضوع

، من اجل احلصول على املعلومات مباشرة ةعينة املدروساللقد فضلنا املقابلة الشخصية مع أفراد : املقابلة الشخصية: الفرع االول

ألسئلة وتفسريها وازالة الغموض إن وجد للحصول على إجابات دقيقة، وكذلك ميكن اعتبارها ضرورة أملتها جمريات وبغية شرح ا

تايل الوصول إىل نتائج صحيحة متكننا يف النهاية من حتديد الالبحث امليداين قصد التعمق أكثر يف الدراسة االستقصائية، وب

لتنمية املستدامة باملؤسسات الصناعية اجلزائرية، خاصة ويق االخضر يف حتقيق ادور التس وتشخيص أهم التصورات املمكنة حول

جيعلها اكثر  االمر الذي قد ،وأن اجلزائر تعرف تغريات جديدة على مستوى وظيفة التسويق ومستوى االنفتاح على العامل اخلارجي

  .املاما بالقضايا البيئية وا�تمعية الراهنة وسبل التعامل معها

، حبيث متت االستفادة من اخللفية النظرية يف صياغة 1مت استخدام طريقة االستبيان كأحد أدوات البحث :ستبياناال: الثاين الفرع

  :وقد مت إعداد االستبيان وفق النحو التايل ،أسئلة االستبيان مع مراعاة تغطية األسئلة لفرضيات البحث

  موافق، موافق (وفق الختيار بديل من مخس بدائل ، ة ألفراد العينةمن اإلجابة بالنسبواحد أن حتتوي األسئلة على نوع

  ؛لتحديد مستوى املوافقة وذلك) بشدة، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة

  ؛النتيجةعدم تكرار األسئلة اليت تؤدي إىل نفس  

 إعداد استبيان أويل من اجل استخدامه يف مجع املعلومات والبيانات؛   

  املشرف من اجل اختبار مدى مالءمته جلمع املعلومات؛عرض االستبيان على  

 ان بشكل أويل حسب ما يراه املشرف؛يتعديل االستب   

 تنقيح االستبيان؛بان على جمموعة من احملكمني والذين قاموا بدورهم يعرض االستب   

 إجراء دراسة اختباريه لالستبيان وتعديله حسب ما يناسب.  

  :مت تقسيم االستبيان إىل قسمنيكما 

اسم (فقرات خاصة باملؤسسة  05 من ويتكون العينة ألفراد الشخصية بالبيانات تتعلق عامة أسئلة من يتكون :االول القسم

املركز  ،املستوى العلمي اجلنس،(فقرات خاصة با�يب  04و) نوع املؤسـسة، مدة مزاولة النشاط قطاع االعمال، الوالية،املؤسسة، 

 .)اخلربة سنوات ،الوظيفي

 :التالية رئيسية حماور أربع على موزعة سؤال 32 من يتكون :الثاني لقسما

  املؤسسة للتسويق االخضر معوقات تبين :االول احملور -

 06  01 من أسئلة جمموعة من ويتكون

                                                           
1
  .04الملحق رقم انظر   
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  حتقيق التسويق االخضر للبعد االقتصادي للتنمية املستدامة :الثاين احملور -

 13  07  من أسئلة جمموعة من نويتكو 

  حتقيق التسويق االخضر للبعد البيئي للتنمية املستدامة :الثالث احملور -

  21  14  من أسئلة جمموعة من ويتكون

  امةحتقيق التسويق االخضر للبعد االجتماعي للتنمية املستد :الرابع احملور -

  32  22  من أسئلة جمموعة من ويتكون

 لالستفادة وذلك ،لألمهية الرتتييب املقياس باستخدام مدلوال احلسايب الوسط إلعطاء األرقام هلذه ترتييب سلم وضع مت كما

   :التايل اجلدول يف موضح هو كما وذلك النتائج، حتليل عند بعد فيما منها

 لیكرت سلم على اإلجابة مقیاس: 8 رقم جدول

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  التصنيف

  1  2  3  4  5  الدرجة

  الباحثمن اعداد : املصدر

 )فيه نقطة ادين 1 و أعلى نقطة ملقياس ليكرت 5( 4=1-5= املدى 

 )الدرجات دعد/املدى= املدى  طول( 0.8=4/5= املدى  طول

  .األعلى احلد وضع اجل من ،1أي املقياس، يف درجة اقل إىل 0.8 العدد إضافة مث

  :يلي كمابالنسبة لألسئلة ذات املضمون االجيايب   الباقية احلدود وكانت

 ال أوافق بشدة ....................  1.80  01من  

  ال أوافق....................   1.802.60من 

  حمايد ....................   2.603.40من 

  أوافق....................   3.404.20من 

  أوافق بشدة....................     05 4.20من 

  . حني مت عكس القيم بالنسبة لألسئلة ذات املضمون السليبيف

  فرضيات الدراسة: الفرع الثالث

  .يف حتقيق التنمية املستدامةله دور تبين التسويق األخضر من طرف املؤسسات الصناعية اجلزائرية  :الفرضية االولى
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عاد الثالثة للتنمية املستدامة، وقصد اإلجابة على هذه حتقيق االبمدى مسامهة التسويق األخضر يف  معرفة إىل الفرضية هذه دف�

   : الفرضية سيتم التطرق اىل مدى حتقق الفرضيات الفرعية التالية

يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية له دور تبين املؤسسات موضوع الدراسة للتسويق األخضر  :االولىالفرعية الفرضية  -

  .املستدامة

مدى مسامهة التسويق األخضر يف توجه املؤسسة اىل تسويق منتجات ذات مدة حياة  ةمعرف إىل الفرضية هذه دف�

طويلة االجل، وكذا توجهها قدر االمكان حنو االعتماد على اخلدمات بدال من االعتماد على املواد يف خمتلف االنشطة او 

باإلضافة . يت يوفرها هذا التوجه للمؤسسة وحتسني صور�اوامليزة التنافسية ال ،العمليات اليت تقوم �ا او حىت املنتجات اليت تطرحها

 معيف استهالك املواد واالعتماد على الربامج يف ذلك واسرتجاع املواد ذات القيمة االسرتدادية منها مبختلف الطرق،  ةاىل الكفاء

قيق البعد االقتصادي للتنمية أي مدى مسامهة التسويق األخضر يف حت. البحث والتطوير من أجل ذلكعلى وظيفة اىل االعتماد 

 .املستدامة

يف حتقيق البعد البيئي للتنمية له دور تبين املؤسسات موضوع الدراسة للتسويق األخضر  :الثانيةالفرعية الفرضية  -

  .املستدامة

املنتجات  مدى مسامهة التسويق األخضر يف التقليل من اآلثار السلبية على البيئية ملختلف معرفة إىل الفرضية هذه دف�

واالنشطة التسويق للمؤسسة عن طريق اختيار املواد الداخلة يف تركيب املنتجات حبيث تكون قليلة اآلثار السلبية على احمليط، 

 . واعتمادها على التدوير والتقليل من بقايا املغلفات وحصوهلا على عالمات بيئية

يف حتقيق البعد االجتماعي للتنمية له دور لتسويق األخضر تبين املؤسسات موضوع الدراسة ل :الثالثةالفرعية الفرضية  -

  .املستدامة

نشر التزامات املؤسسة ومبادرا�ا البيئة او ا�تمعية مدى مسامهة التسويق األخضر يف  معرفة إىل الفرضية هذه دف�

مع املستهلكني لتقدمي  وفتح ا�ال للتواصل) Greenwashing(والوفاء �ا، وجتنب أي شكل من أشكال الغسيل االخضر 

  .ومحاال�ا الرتوجيية اإلعالنيةمنتجات خضراء تتالءم وحاجيا�م وكذلك توعيتهم بالقضايا البيئية الراهنة اثناء نشاطا�ا 

 . تواجه املؤسسات موضوع الدراسة صعوبة يف تطبيق مبادئ التسويق األخضر :الثانيةالفرضية 

يف تطبيق مبادئ التسويق األخضر  تواجه املؤسسات موضوع الدراسةعوبات اليت أبرز الصحتديد إىل  الفرضية هذه دف�

  .املنتجات اخلضراء وفريت عمليات يفاحلديثة  التطورات مواكبةو 

  األساليب اإلحصائية املستخدمة  :الفرع الرابع

 الدراسة، هذه يف مجعها مت يتال البيانات حتليل يف) SPSS 19(االجتماعية  للعلوم اإلحصائية احلزمة برنامج استخدام مت

 وفرضيات أهداف حتليلها وعلى املراد البيانات نوع على أساسا تعتمد اليت التحليل، يف املناسبة األساليب استخدام مت وقد
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 يلي وفيما الدراسة، أغراض مجعها لتحقيق مت اليت البيانات توظيف أجل من إحصائية أساليب عدة استخدام مت وقد الدراسة،

  :منها كل استخدام ومربرات استخدامها مت اليت اليباألس

 حسب لرتتيب البنود كمؤشر الدراسة هذه يف استخدامه مت فقد املركزية، الرتعة مقاييس أحد باعتباره :الحسابي الوسط :اوال

  .االستبيان على ا�يبني نظر وجهة من أمهيتها

  .احلسايب وسطها عن القيم تتتش مدى ملعرفة استخدامه مت :المعياري االنحراف: ثانيا

ملتوسط اإلجابات عن القيمة  معنوي اختالف وجود الكتشاف واحدة لعينة Tمت استخدام اختبار  ):T(اختبار ستيودنت :ثالثا

 . 3 هذه القيمة بـاي لبيان ان فروقات ذات داللة احصائية، حيث مت حتديد  ،الثابتة

  صدق وثبات االستمارة: الفرع الرابع

سؤال؛ متت مراجعته مع  40توي على حيي كان ذاخلاص بالدراسة امليدانية ال االستبيانبعد إعداد  :صدق المحكمين: اوال

املشرف وعرضه على جمموعة حمكمني من أساتذة ذوي صلة باملوضوع من كلية العلوم االقتصادية وعلم التسيري وكلية العلوم 

يت أبدوها مت إدخال التعديالت اليت اتفق عليها معظم األساتذة، وقد تركزت ويف ضوء التوجيهات ال .جبامعة سطيف االجتماعية

  .معظم تلك التعديالت يف حتسني صياغة وحذف بعض العبارات اليت ال تنتمي إىل احملور أو تفشل يف قياس ما وضعت ألجله

، وا�يبعامة حول املؤسسة  سؤال؛ تضمن معلومات 41وتبعا هلذه التعديالت أصبح عدد أسئلة أداة الدراسة يقدر بـ 

املعوقات اليت تواجهها املؤسسات  وأبرزوكذلك معلومات حول دور التسويق االخضر يف حتقيق االبعاد الثالثة للتنمية املستدامة 

  .تقيس ما أجنزت ألجله حسب رأي احملكمني) االستبيان(وبذلك أصبحت األداة  .حمل الدراسة يف تبين مبادئ التسويق االخضر

للحكم على دقة القياس من خالل حتديد ثبات أداة القياس املمثلة باالستبيان، مت اختبار مدى صدق  :ثبات األداة: انياث

 ).Cronbach Alpha(اإلستبيان باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ 

  ألفا كرونباخ ثبات معامل: 9 رقم جدول

Statistiques de fiabilité  

Nombre d'éléments  Alpha de Cronbach  

41  0.713  

  SPSSمخرجات برنامج : المصدر

، وهي نسبة تدل على مستوى % 71.3وقد بلغ معامل الثبات ألفا ألفراد العينة كوحدة واحدة ولالستبيان بشكل عام 

  .س كما يقصدها الباحث وبنفس الكيفيةثبات ألداة القياس، وهو ما يعين أن املبحوثني يفهمون أسئلة املقياالمقبول من 
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  الدراسة نتائج تحليل: 03المبحث 

باستخدام امليدانية دراسة العرض وحتليل نتائج مث  ،بحث التطرق اىل خصائص عينة الدراسةسنحاول من خالل هذا امل  

  .خمتلف االدوات االحصائية وقياس مدى حتقق الفرضيات

  خصائص عينة الدراسة : المطلب االول

 الدراسة عینة خصائص: 10 رقم دولج

  النسبة  التكرار  المتغير

      نوع املؤسسة

  84.2 %  32  عمومية  

  15.8 %  6  خاصة  

      ) لنشاطا�ا املؤسسة مزاولة مدة( الـعـمـــر

  5.3 %  2  سنوات      10أقل من   

  13.2 %  5  سنة       10-20  

  23.7 %  9  سنة     30- 20  

  57.9 %  22  سنة فأكثر                 30  

      الـــجـــنــس

  73.7 %  28  ذكــــر              

  26.3 %  10  أنــثــــى  

      املستوى العلمي             

  0 %  0  متوسط             

  15.8 %  6  ثانوي             

  84.2 %  32  جامعي   

      املركز الوظيفي

  % 5.3  2  مدير عام  

  % 42.1  16  قسم التسويق  

  % 15.8  6  قسم االنتاج                   

  % 13.2  5  قسم املالية واحملاسبة         

  % 23.7  9  غري ذلك  

      الــخـبــرة 

  % 31.6  12  سنوات      05أقل من   

  % 23.7  9  سنوات   10اىل  05  

  %44.7  17  سنوات   10أكثر من   
  .SPSSباالعتماد على برنامج  رةتفريغ االستما: املصدر



 132............. 2012- 2008دراسة حالة بعض المؤسسات الصناعية الجزائرية خالل الفترة : الرابعالفصل 

 

  النتائج المتعلقة بالبيانات األولية لعينة الدراسة: المطلب الثاني

   نسبته ما مثلوا ان اغلب االستبيانات وزعت على املؤسسات عمومية، إذ أعاله 08رقم نالحظ من خالل اجلدول 

وهذا  ،)%15.8(نسبته  أي ما الباقي ميثلوا املؤسسات خاصة فإ�م أما الدراسة، املؤسسات حمل إمجايل من) 84.2%(

لصعوبة التواصل مع املؤسسات اخلاصة لتحفظهم على استقبالنا وحىت على عدد االستبيانات املوزعة على املؤسسة الواحدة 

 اذ تكتفي باإلجابة على استبيان واحد، باملقابل فلقد لقينا جتاوب كبري مع املؤسسات العمومية لتفهمها ان معلومات

 .االستمارة ما هي اال لغرض علمي حبت

 يف حني )%57.9(سنة وهي متثل نسبة  30ن أغلب ا�يبني يعملون يف مؤسسات تنشط يف السوق لفرتة تفوق ا ،

سنة  30سنوات اىل  20ؤسسات اليت تنشط يف السوق منذ فرتة ترتاوح ما بني امليعملون يف الذين قدرت نسبة ا�يبني 

 10تنشط يف السوق منذ فرتة ترتاوح ما بني  اليتيعملون يف املؤسسات الذين ، اما ا�يبني )% 23.7(فهي متثل نسبة 

يعملون يف مؤسسات تنشط يف الذين ، وباملقابل تقدر نسبة ا�يبني )% 13.2(سنة فهي متثل نسبة  20سنوات اىل 

راسة حيث أن هذه املؤسسات قد اكتسبت ، وهو أمر إجيايب بالنسبة للد)% 5.3(سنوات بـ  10السوق لفرتة تقل عن 

 .خربة ودراية أكثر جبوانب السوق

 الدراسة، عينة أفراد إمجايل من )% 73.7( نسبته ما مثلوا إذ الذكور، هو الدراسة عينة أفراد بني ما الشائع اجلنس نوع 

سة حيث ان أغلب املؤسسات حمل ، وهذا لطبيعة نشاط املؤس)% 26.3(نسبته  ماأي  الباقي ميثلوا فإ�م اإلناث فئة أما

 .الدراسة تنشط يف مناطق صناعية ما يقلل توجه فئة االناث اليها

  هو مستوى جامعي، إذ مثلوا ما ) ا�يبني(التحصيل العلمي فنجد ان املستوى السائد بني أفراد عينة الدراسة عن أما

مستوى ثانوي، اما نسبة ا�يبني احلاصلني  حاصلني على) % 15.8(من املبحوثني، وان ما نسبته ) % 84.2(نسبته 

وتوحي هذه املعطيات بأنه نظرا لطبيعة املسؤولية امللقاة على املؤسسات يتطلب عليها . على مستوى متوسط فهي منعدمة

أن توفر اطارات كفأة ومتخصصة يف جمال األعمال كرؤساء مصاحل، حيث يتطلب أن يكون املسؤول على إحاطة وإملام 

 .تتطلبه الوظيفة حىت يتسىن له متابعة ومراقبة األعمال باملستوى املطلوببكل ما 

  م االنتاج س، يف حني بلغت نسبة ا�يبني التابعني لق)% 42.1(ان أغلب ا�يبني تابعون لقسم التسويق بنسبة

من ا�بيني ) % 5.3(بة ، مقابل نس)% 13.2(، اما ا�يبون التابعون لقسم احملاسبة واملالية فبلغت نسبتهم )% 15.8(

، وهذا لرتكيزنا على قسم )% 23.7(الذين يشغلون مركز مدير عام، يف حني بلغت نسبة ا�يبني التابعني لباقي االقسام 

التسويق حبثا منا على أجوية تتناسب وطبيعة املوضوع من جهة، ومن جهة أخرى القينا صعوبة للوصول اىل املدراء العامني 

 .لدراسة بسبب كثرة التزاما�مللمؤسسات حمل ا

 نسبته ما وان ،)% 44.7(سنوات بنسبة تقدر بـ  عشر من الشائعة بني ا�يبني هي أكرب اخلربة سنوات عدد نا 

 .اقل من مخسة سنوات) % 31.6( نسبته ما ما بني مخسة وعشرة سنوات، أما هي) % 23.7(
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  المستدامة التنمية ابعاد تحقيق في االخضر التسويق بدور عرض وتحليل ودراسة النتائج المتعلقة: المطلب الثالث

  .نتائج الدراسة المتعلقة بدور التسويق االخضر في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة: الفرع االول

 :ميول املؤسسة اىل تسويق منتجات ذات االستعمال الوحيد -1

 المؤسسة الى تسويق منتجات ذات االستعمال الوحيد نتائج ميول: 11 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 4,0526 1,25089 ال أوافق 5,187 0,000 دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

  3= املتوسط احلسايب الفرضي * 

  37= درجات احلرية ** 

 0.05= اخلطأ  مستوى*** 

من املتوسط احلسايب املفرتض، حيث بلغ  أكربان متوسط اجابات املستجوبني  09رقم جند من خالل نتائج اجلدول 

، وهو ما يدل ان اجابات ا�يبني ال تتجه حنو املوافقة وما يؤكد )1,25089(باحنراف معياري ) 4,0526(املتوسط احلسايب 

، مبستوى )0.05(ومستوى اخلطأ ) 37(، وهي ذات داللة إحصائية عند درجات احلرية )5,187(املقدرة بـ  tذلك هو قيمة 

حيث ان . ان املؤسسة ال متييل اىل طرح منتجات ذات استعمال وحيد وامنا ذات مدة حياة طويلةف، وعليه )0.000(داللة قدره 

د التغليف البالستيكي اليت تطرحها املؤسسات اغلب املؤسسات تؤكد ذلك باستثناء املؤسسات اليت تنتج مواد الغذائية وموا

أكدت باقي املؤسسات طرحها ملنتجات ذات نوعية جيدة لضمان مدة حياة طويلة للمنتج رغم  كمااملتخصصة يف هذا ا�ال،  

لبناء والصنابري عدم تبنيها ألي اسرتاتيجية للتسويق األخضر، أي ان هذا التوجه غري طوعي وامنا متليه عليها طبيعة املنتج كمواد ا

املعدنية او البطاريات، وكذلك ظروف السوق اليت تنشط فيه، حيث ان املؤسسات العمومية تسعى اىل طرح منتجات ذات نوعية 

  .وتقدمي منتجات تتفوق على منتجات املؤسسات اخلاصة ،ISO 9001جيدة خصوصا تلك اليت متلك شهادة  

 .اسةوبنفس الطريقة سيتم تحليل باقي نتائج الدر  -

التوجه حنو االعتماد على اخلدمات بدال من االعتماد على املواد يف خمتلف االنشطة او العمليات اليت تقوم �ا او حىت  -2

  :املنتجات اليت تطرحها

 نحو االعتماد على الخدماتالمؤسسة توجه الدراسة المتعلقة بنتائج : 12 جدول رقم

لة مستوى الدال  القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,3421 0,99394 ال أوافق 4,080- 0,000 دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

من املتوسط احلسايب املفرتض، حيث بلغ  اقلان متوسط اجابات املستجوبني  10جند من خالل نتائج اجلدول رقم 

، وهو ما يدل ان اجابات ا�يبني ال تتجه حنو املوافقة وما يؤكد )0,99394(باحنراف معياري  ) 2,3421(املتوسط احلسايب 
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توجه حنو لل، وهي ذات داللة إحصائية، أي ان أغلبية املؤسسات موضوع الدراسة ال متيل )4,080-(املقدرة بـ  tذلك هو قيمة 

تلف االنشطة او العمليات اليت تقوم �ا او حىت املنتجات اليت تطرحها، يف خم االعتماد على اخلدمات بدال من االعتماد على املواد

حيث اثناء مقابلة خمتلف ا�يبني تبني ان أغلب املؤسسات ال تفكر يف أي طريقة من طرق التوجه حنو اخلدمات خصوصا يف جمال 

وحىت . على املواد يف جممل أنشطتها التسويقية ها على طرق التواصل التقليدية واالعتماد بصفة أساسيةبيتاين تعتمد أغل ،التسويق

حىت من ناحية . نظم التسيري العموميالعمومية ترتكز على الوثائق اليت متليها  املؤسساتمن ناحية نظر�ا املستقبلية فان 

ة الزبائن الذين املؤسسات اخلاصة فلقد اكدت صعوبة اللجوء اىل مثل هذا النوع من التحول سواء بسبب طبيعة املنتجات او طبيع

  .تتعامل معهم

 :يوفر تسويق املنتجات اخلضراء ميزة تنافسية للمؤسسة ويساهم يف حتسني صور�ا -3

 للمؤسسة تنافسية ميزة الخضراء المنتجات تسويق الدراسة المتعلقة بتوفيرنتائج : 13 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  إلجاباتاتجاه ا  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,4737 1,00638 أوافق 2,901 0,006 دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

 

من املتوسط احلسايب املفرتض، حيث بلغ  اكربان متوسط اجابات املستجوبني  11رقم جند من خالل نتائج اجلدول 

، وهو ما يدل ان اجابات ا�يبني تتجه حنو املوافقة وما يؤكد )1,00638(باحنراف معياري  ) 3,4737(املتوسط احلسايب 

حيث اكدت املؤسسات حمل الدراسة ان صور�ا تتحسن  ،، وهي ذات داللة إحصائية)2,901(املقدرة بـ  tذلك هو قيمة 

اهم يف حتسني املؤسسة ملنتجات خضراء يوفر هلا ميزة تنافسية ويسان تسويق فيف حالة طرحها ملنتجات خضراء، وعليه 

لعدم تؤكدهم   %42.1نالحظ ان بعض ا�يبني يؤخذون إجابة حمايدة بنسبة  2لكن من خالل مالحظة التكرارات. صور�ا

، باملقابل مل تؤكد هذه املؤسسات بصفة مكثفة حيث مل يسبق لبعض املؤسسات ان طرحت منتجات خضراء ،من ذلك

  .هلا ميزة تنافسية وال حيسن صور�ا أي ان طرحها ملنتجات خضراء ال يوفر عكس ذلك

 :يتم االعتماد على مفهوم احلفاظ على البيئة وا�تمع اثناء تصميم املنتج -4

 نتائج الدراسة المتعلقة باعتماد المؤسسة على مفهوم الحفاظ على البيئة والمجتمع اثناء تصميم المنتج: 14 جدول رقم

اللة مستوى الد  القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,7105 0,86705 أوافق 5,052 0,000 دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

                                                           
2
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اعاله ان متوسط اجابات املستجوبني اكرب من املتوسط احلسايب املفرتض، حيث بلغ  12رقم جند من خالل نتائج اجلدول 

، وهي ذات داللة إحصائية، )5,052( t، وقد بلغت قيمة )0,86705(باحنراف معياري  )3,7105(املتوسط احلسايب 

لكن ما نالحظه من خالل باقي . حيث اكدت املؤسسات حمل الدراسة اعتمادها على املفهوم البيئي أثناء تصميم املنتج

قي طلبا يف السوق، فاملؤسسات ال �تم اال حيث يتم انتاج فقط املنتجات اليت تال ،اإلجابات يؤكد عدم تطبيق هذا املفهوم

بتطبيق القوانني السارية املفعول وكذلك تفادي طرح منتجات ذات تأثري سليب على صحة املستهلك، حيث ان املفهوم البيئي 

  .يقتصر فقط يف تقليل اآلثار السلبية أثناء مرحلة التصنيع دون االهتمام بباقي املراحل

 :السرتجاع املواد ذات القيمة االسرتدادية او حىت باالعتماد على وسطاء يف ذلكتعتمد املؤسسة على نظام  -5

 .نتائج الدراسة المتعلقة باعتماد المؤسسة على نظام السترجاع المواد ذات القيمة االستردادية: 15 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

اف االنحر  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,0000 0,98639 أوافقال  6,249- 0,000 دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

اعاله ان متوسط اجابات املستجوبني اقل من املتوسط احلسايب املفرتض، حيث بلغ  13جند من خالل نتائج اجلدول رقم 

، احصائية لةالد ذات، وهي )6,249-( tبلغت قيمة  ، وقد)0,98639(باحنراف معياري  )2,0000(املتوسط احلسايب 

السرتجاع املواد ذات القيمة االسرتدادية او حىت باالعتماد على تعتمد على نظام موضوع الدراسة ال املؤسسات معظم حيث ان 

يدخل يف طرقها من وجهة نظر هذه املؤسسات فان اسرتجاع املواد ال ف .وسطاء يف ذلك، وهذا يرجع اىل طبيعة خملفات املنتج

يف حني ان املؤسسات  .نصف مصنعة أحيانا جاهزة او بصفةاالنتاجية نظرا الن املواد الداخلة يف تركيبها يتم شرائها مباشرة بصفة 

وحىت ان تكاليف اسرتجاع بعض البقايا تشكل  ،اليت تطرح منتجات كاملواد الغذائية فال ميكن هلا اسرتجاع بقاي هذه املنتجات

ية بقايا بفأثناء مقابلتنا للمجيبني تبني لنا ان أغل .نقص قنوات اسرتجاع املوادهناك من جهة أخرى  ،ة من جهةتكلفة كبري 

املؤسسات املنتجة، وهذا ما تؤكده نتائج السؤال رقم  من طرفاملنتجات ترمى يف املفارغ العمومية دون مراعات كيفية اسرتجاعها 

ميكن هلا  واليتاملؤسسات اليت تطرح منتجات بالستيكية او معدنية اما ، )فاياتالن وتدوير اسرتجاع قنوات غياب( ج-02

  .   عددها قليل، ومع ذلك فإ�ا ال تقوم يف حد ذا�ا بعملية االسرجاع حيث ترتك بعض الوسطاء يقومون بذلكاسرتجاع هذه املواد 

 .وارد خصوصا الطبيعية منهاتستعني املؤسسة بأحد الربامج للتحكم يف االستهالك اجليد للطاقة وامل -6

 .نتائج الدراسة المتعلقة باستعانة المؤسسة بأحد البرامج للتحكم في االستهالك الجيد للطاقة والموارد خصوصا الطبيعية منها: 16 جدول رقم 

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

 المتوسط

  الحسابي

 2,5000 0,92269 ال أوافق 3,340- 0020, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر
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من املتوسط احلسايب املفرتض، حيث بلغ املتوسط  اقلان متوسط اجابات املستجوبني  14جند من خالل نتائج اجلدول رقم 

املؤسسات حمل الدراسة  3كدت أغلبيةوهي ذات داللة إحصائية، حيث ا  ،)0,92269(باحنراف معياري ) 2,5000(احلسايب 

، اما اإلجابات االجيابية كانت بأحد الربامج للتحكم يف االستهالك املثايل للطاقة واملوارد خصوصا الطبيعية منهاعدم استعانتها 

 تعتمد عليها بالنسبة للمؤسسات اليت حتوي مسبقا جتهيزات مدجمة مع آالت اإلنتاج تقيس مستويات استهالك الطاقة واملواد واليت

  . أقسام احملاسبة واملالية يف حتديد تكاليف اإلنتاج دون احلاجة اىل وجود برامج خاصة مرتبطة مع اآلالت والتجهيزات

 .متتلك املؤسسة وحدة للبحث والتطوير تدخل ضمن اهتماما�ا آثار املنتج على البيئة وا�تمع واملستهلك -7

 .والمستهلك والمجتمع البيئة على المنتج آثار اهتماماتها ضمن تدخل والتطوير للبحث وحدة المؤسسة متالكنتائج الدراسة المتعلقة با: 17جدول رقم 

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,9211 1,07506 حمايد 0,453- 6530, غري دال
  SPSSتفريغ بيانات : راملصد

من املتوسط احلسايب املفرتض، حيث بلغ  بقليل جند من خالل نتائج اجلدول اعاله ان متوسط اجابات املستجوبني اقل

، وهي ليست دالة عند مستوى - t 0.453، وقد بلغت قيمة )1,07506(باحنراف معياري  )2,9211(املتوسط احلسايب 

متتلك وحدة للبحث والتطوير تدخل ضمن اهتماما�ا آثار املنتج موضوع الدراسة  ، حيث ان بعض املؤسسات0.05اقل من 

متتلك وحدة للبحث والتطوير تدخل ضمن املؤسسات موضوع الدراسة ال يف حني ان بعض  ،على البيئة وا�تمع واملستهلك

شكل تكلفة للمؤسسة يصعب تغطيتها، حيث ، خصوصا وان هذه الوحدات تاهتماما�ا آثار املنتج على البيئة وا�تمع واملستهلك

 يهتم الذي التسويق مبادئ تبين يشكل( 05يتم الرتكيز بشكل كبري على جودة وسالمة املنتج وهذا ما تؤكده نتائج السؤال رقم 

 .)حيققه ان ميكن الذي العائد من أكثر للمؤسسة تكاليف وا�تمع بالبيئة

  

                                                           
3
  .05من الملحق رقم  02من الجدول رقم  12انظر النتیجة رقم   
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تبني المؤسسات موضوع الدراسة للتسويق األخضر في تحقيق البعد االقتصادي  يساهم: األولىالفرعية قياس الفرضية  -

  للتنمية المستدامة

  .المستدامة للتنمیة االقتصادي البعد تحقیق في األخضر نتائج الدراسة المتعلقة بدور التسویق: 18جدول رقم 

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  جاباتاتجاه اإل  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 18,7890 2,47563 حمايد 0,197  8450, دالغري 
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

  3x7=21= املتوسط احلسايب الفرضي * 

  37= درجات احلرية ** 

  0.05= مستوى اخلطأ *** 

  5.64=7*0.8= طول املدى**** 

املتوسط احلسايب املفرتض، حيث بلغ اقل من متوسط اجابات املستجوبني اعاله ان  16جند من خالل نتائج اجلدول رقم 

، وهو ما يدل ان اجابات ا�يبني تتجه حنو احلياد وما يؤكد )2,47563(باحنراف معياري ) 18,7890(املتوسط احلسايب 

، مبستوى داللة قدره )0.05(ومستوى اخلطأ ) 37(عند درجات احلرية  لةادغري ، وهي )0,197(املقدرة بـ  tذلك هو قيمة 

  :، وهذا راجع اىل)8450,(

عدم ميول املؤسسات موضوع الدراسة اىل تسويق منتجات ذات االستعمال الوحيد، وهذا يعترب أمر إجيايب لالقتصاد يف  -

ت اين متيل هذه األخرية اىل طرح منتجات ذا ،استخدام املواد األولية، والطاقة واملوارد خصوصا الغري متجددة منها

 . يساهم يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة وهذا ماجودة عالية ومدة حياة طويلة، 

عدم  توجه املؤسسات موضوع الدراسة حنو االعتماد على اخلدمات بدال من االعتماد على املواد يف خمتلف االنشطة او  -

، الن االعتماد لتحقق الفرضية وهذا ما يعترب امر سليب العمليات اليت تقوم �ا او حىت املنتجات اليت تطرحها غري حمققة،

على اخلدمات يقلل من استهالك املواد، لكن اعتماد املؤسسة على الطرق التقليدية حيتم عليها االستهالك املتزايد 

ة من طرف وهذا ما ال يساهم يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة، خصوصا وان الطرق احلالية املتبع ،للمواد

در قهم بأي شكل يف حتسني وضع املؤسسة يف التوجه حنو اخلدمات، حيث حتاول استاملؤسسات موضوع الدراسة ال 

اإلمكان التوجه حنو البيع التقليدي للمنتجات دون التفكري يف جعلها شكال من أشكال اخلدمات اليت ميكن للمؤسسة 

الكميات املنتجة او حىت يف الطرق اإلنتاجية املستعملة ما يصحبه  ان تطرحها وبنوعية جيدة ترضي املستهلك وتقلل من

 . على شكل خدمات تسويقهاتقليل يف املواد املستهلكة، ويرجع السبب يف ذلك اىل طبيعة املنتجات اليت يصعب 

                                                           
4
  .05من الملحق رقم  03نتائج تحلیل الجدول رقم    
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ما حيفز ان تسويق املنتجات اخلضراء يوفر ميزة تنافسية للمؤسسات موضوع الدراسة ويساهم يف حتسني صور�ا، هذا  -

 ،هذه املؤسسات على �ج منط تسويقي أخضر بطرق تقلل من االستهالك املفرط للموارد خصوصا الغري متجددة منها

يساهم يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية  مع حصوهلا على ميزة من وراء ذلك تدعم موقفها يف السوق، وهذا ما

 .املستدامة

فهوم البيئي أثناء تصميم املنتج، خصوصا وان املفهوم البيئي للمنتج يؤخذ اعتماد املؤسسات موضوع الدراسة على امل -

بعني االعتبار االعتدال يف استهالك املوارد والكفاءة األيكولوجية ضمن أهدافه، حيث يصحب هذه الكفاءة تقليل يف 

 ،دها على التحكم يف تكاليفهااملوارد سواء املادية او الطاقوية اليت تستغلها املؤسسة من أجل طرح منتجا�ا، ما يساع

 .وهذا ما يعترب مؤشر إجيايب يساهم يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة، وميتد حىت االبعاد البيئية واالجتماعية

اعتماد املؤسسات موضوع الدراسة على نظام السرتجاع املواد ذات القيمة االسرتدادية او حىت باالعتماد على عدم  -

 مؤشروهذا ما يعترب  ،لك، ما يساهم يف ضياع موارد كان من املمكن اسرتجاعها وتدويرها وإعادة استغالهلاوسطاء يف ذ

 .البعد االقتصادي للتنمية املستدامةيساهم يف حتقيق والذي ال  سليب،

ا الطبيعية عدم استعانة املؤسسات موضوع الدراسة بأحد الربامج للتحكم يف االستهالك اجليد للطاقة واملوارد خصوص -

منها، ما يفسح ا�ال لضياع طاقات وموارد كان من املمكن استغالهلا، وتسويق منتجات بصفة أكثر كفاءة منتجات ما 

 .يعترب امر سليب بالنسبة للفرضية املدروسة

 وحدة للبحث والتطوير تدخل ضمن اهتماما�ا آثار املنتج على البيئة املؤسسات موضوع الدراسةامتالك بعض من  -

وا�تمع واملستهلك، وعدم امتالك البعض االخر ملثل هذه الوحدات، والذي اجنر عنه متاثل يف إجابات ا�يبني ما أدى 

  .اىل نتائج حمايدة

هذا التنوع يف االجابات اجنر عنه حياد يف النتيجة املتعلقة باحملور اخلاص بدور التسويق األخضر يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية 

  .تدامة، حيث جند بعض النتائج اجيابية وتارة جند نتائج سلبية، وتارة أخرى جند نتائج حمايدةاملس

  دور لهوعليه فانه ال يمكن الحكم على الفرضية القائلة ان تبني المؤسسات موضوع الدراسة للتسويق األخضر 

 .في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة
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  .راسة المتعلقة بدور التسويق االخضر في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامةنتائج الد: ثانيالفرع ال

 .ختتار املؤسسة املواد الداخلة يف تركيب املنتجات حبيث تكون قليلة اآلثار السلبية على احمليط -1

 .لة في تركيب المنتجات بحيث تكون قليلة اآلثار السلبية على المحيطنتائج الدراسة المتعلقة باختيار المؤسسة للمواد الداخ :19 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,3684 1,19506  حمايد 1,900 0650, غري دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

من املتوسط احلسايب املفرتض، حيث بلغ  اكربمتوسط اجابات املستجوبني اعاله ان  17جند من خالل نتائج اجلدول رقم 

، حيث ختتار بعض 0.05وهي غري دالة عند مستوى اقل من  ،)1,19506(باحنراف معياري  )3,3684(املتوسط احلسايب 

، يف حني ان البعض احمليط املواد الداخلة يف تركيب املنتجات حبيث تكون قليلة اآلثار السلبية علىاملؤسسات موضوع الدراسة 

، حيث تبني لنا 5لكن عدد ا�يبني الذين اجبوا إجابة إجيابية أكرب من ا�يبني الذين اجبوا إجابة سلبيةاآلخر ال خيتار هذه املواد، 

ن البعض اآلخر اثناء مقابلتهم ان سبب اختيار املؤسسة للمواد قليلة التأثري السليب ما هو اال لضمان سالمة املستهلك، يف حني ا

بني أكدوا ان املواد املستعملة حاليا عدمية التأثريات السلبة، اين ان طبيعة املنتج يف حد ذاته قليلة اآلثار السلبية وهو ما أكده ا�ي

اما اإلجابات السلبية فقد أكد أصحا�ا  ،د-02والسؤال رقم  07رقم من خالل السؤال األول هلذا االستبيان وكذلك السؤال 

أي املواد الداخلة يف ) الرتكيبة(م اهتمامهم باختيار املواد الداخلة يف تركيب املنتج وامنا يقومون فقط باحرتام مواصفة املنتج عد

بعض املنتجات حتتاج اىل تركيبة خاصة يصعب تغيريها وال توجد بدائل كثرية ف .ث يكون بالشكل املطلوب يف السوقيتركيبه حب

حمددة ببعض القوانني واللوائح هذه املواد وعادة ما قد تكون  ،بينها املواد اليت تدخل يف صناعة منتجا�ا امام املؤسسات لتختار من

  .هذا االختالف يف اإلجابات حسب املؤسسات أدى اىل حيادة النتائج. التنظيمية

 .حمليطتقوم املؤسسة بتغيري مكونات املنتج إذا أثبتت أحد الدراسات تأثريه السليب بشكل ما على ا -2

 .مكونات المنتج إذا أثبتت أحد الدراسات تأثيره السلبي بشكل ما على المحيطلنتائج الدراسة المتعلقة بتغيير المؤسسة : 20 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,7632 1,05098  اوافق 4,476 0000, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي ذات من املتوسط احلسايب املفرتض،  اكرباعاله ان متوسط اجابات املستجوبني  18جند من خالل نتائج اجلدول رقم 

ه السليب بتغيري مكونات املنتج إذا أثبتت أحد الدراسات تأثري  6داللة إحصائية، حيث تقوم معظم املؤسسات موضوع الدراسة

                                                           
5
  .05رقم  من الملحق 04من الجدول رقم  14انظر النتیجة رقم   

6
  .05رقم  من الملحق 04من الجدول رقم  15انظر النتیجة رقم   
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ن هناك قوانني إبشكل ما على احمليط، وهذا تأكيدا منهم انه إذا أثبتت أحد الدراسات تأثريه السليب بشكل ما على احمليط ف

من جهة أخرى اكدت املؤسسات اليت تعتمد  .أي ان توجه املؤسسة يكون امتثاال للقوانني ،هلذا الغرض سنولوائح التنظيمية ست

وجهها الطوعي يف ذلك، كما أضافت بعض املؤسسات ذلك حرصا منها على احلفاض على صحة وسالمة نظام إدارة بيئية عن ت

املستهلك، اين قامت املؤسسة الوطنية للبالستيك واملطاط بالتوقف عن طرح االكياس السوداء اليت حتوي على سواد الكربون 

)Noir de Charbon (عد تأكدها من استعماهلا من طرف املستهلكني من واليت كانت خمصصة الستعماهلا لرمي النفايات ب

  .أجل اقتناء مواد استهالكية وهو ما يشكل خطرا على صحتهم

 .استعانة املؤسسة بأحد الربامج لتقليل انبعاث الغازات والنفايات املضرة بالبيئة واحمليط الناجتة عن توفري املنتج -3

 .راسة المتعلقة باستعانة المؤسسة بأحد البرامج لتقليل انبعاث الغازات والنفايات الناتجة عن توفير المنتجنتائج الد: 21 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,2632 0,79472  ال أوافق 5,715- 0000, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي ذات داللة من املتوسط احلسايب املفرتض،  اقلان متوسط اجابات املستجوبني  19رقم من خالل نتائج اجلدول جند 

بأحد الربامج لتقليل انبعاث الغازات والنفايات املضرة بالبيئة إحصائية، اين اكدت معظم املؤسسات حمل الدراسة عدم استعانتها 

املؤسسات ال ينجر عنها تلوث كبري وميكن التخلص منه بسهولة، بل هذه اليت تقوم �ا  ، وهذا راجع اىل ان نوع الصناعةواحمليط

تسويقها على إعادة استعماهلا او ان هذه البقايا يتم ) املؤسسة الوطنية للبالستيك واملطاطشركة رياض الفتح و (اكد بعض ا�يبني 

 تعتمد على التجهيزات املدجمة يف 7ليت اجابت بشكل إجايبأساس مواد أولية تدخل يف صناعات أخرى، يف حني ان املؤسسات ا

 الربامج بأحد املؤسسة تستعني( من االستبيان 12حيث تتوافق نتائج هذه اإلجابة مع نتائج السؤال رقم . اآلالت االنتاجية

  .)منها الطبيعية خصوصا واملوارد للطاقة اجليد االستهالك يف للتحكم

 .ستعملة من طرف املؤسسة قابلة للتدويربقايا املنتجات واملغلفات امل -4

 نتائج الدراسة المتعلقة بقابلية تدوير بقايا المنتجات والمغلفات المستعملة من طرف المؤسسة: 22 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,2368 1,58428  حمايد 0,922 3630, دالغري 
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

                                                           
7
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وهي ليست ان متوسط اجابات املستجوبني أكرب بقليل من املتوسط احلسايب املفرتض،  20رقم جند من خالل نتائج اجلدول 

مغلفا�ا املستعملة ميكن تدوير بقايا منتجا�ا و الدراسة  موضوعاملؤسسات بعض ان حيث ، 0.05دالة عند مستوى اقل من 

خصوصا املتخصصة يف جمال صناعة مواد تدخل املعادن او البالستيك ضمن حمتويا�ا او تلك اليت تستعمل أغلفة ذات طبيعة 

، اما باقي املؤسسات فال ميكن 8بالستيكية، لكن عدد ا�يبني الذين اجبوا إجابة إجيابية أكرب من ا�يبني الذين اجبوا إجابة سلبية

ال ميكن ان يتم  متركيب منتجا�يف ان املواد الداخلة  ا�يبني ر بقايا منتجا�ا ومغلفا�ا املستعملة، حيث تنب لنا اثناء مقابلةتدوي

كالبالط الذي يصعب إعادة استغالله وحىت   ،إعادة استغالهلا أو ان تكلفة إعادة االستغالل تفوق تكلفة توفري مواد جديدة كليا

يف حني أشارت جمموعة أخرى من ا�يبني ان هذه البقايا ال يتم االهتمام �ا   .عملة فيه ماهي اال أحزمة للربطان املغلفات املست

كما نالحظ تقارب نتائج هذا السؤال مع نتائج السؤال رقم   .كليا وهذا لعدم وجود قنوات السرتجاعها مثل أكياس املواد الغذائية

والذي  )السرتجاع املواد ذات القيمة االسرتدادية او حىت باالعتماد على وسطاء يف ذلك املتعلق باعتماد املؤسسة على نظام( 11

  .قدم نتيجة حمايدة

 .للمغلفات والعلب استعماالت أخرى بعد استنفاذ املنتج -5

 منتجنتائج الدراسة المتعلقة باستعماالت أخرى للمغلفات والعلب بعد نفاذ ال: 23 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,7632 0,99822  حمايد 1,463- 1520, دالغري 
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

 تي ليسوهاعاله ان متوسط اجابات املستجوبني اقل من املتوسط احلسايب املفرتض،  20جند من خالل نتائج اجلدول رقم 

بعض يف حني ان بعض املؤسسات ال ميكن استعمال مغلفا�ا بعد استنفاذ املنتوج، حيث ان ، 0.05دالة عند مستوى اقل من 

اليت تقدم منتجات يف مغلفات من اخلشب اجليد،  BCRاآلخر ميكن استعمال مغلفا�ا بعد استنفاذ املنتوج كمغلفات شركة 

اي ان هذه النتائج ترجع اىل طبيعة املنتج اليت . استغالل هذه العلب حلفظ خمتلف األدواتميكن ) مالعق(فبعد استعمال املنتج 

قد تأثر على نوعية املغلف الذي حيتويه، كذلك فان املغلفات تعترب كتكاليف جيب أخذها بعني االعتبار حىت ال يتأثر سعر منتج، 

عض اآلخر ال يهتم بشكله وبالتايل عدم االهتمام باستعماالته فبعض املؤسسات حمل الدراسة �تم بشكل املغلف يف حني ان الب

  .هذا ما نتج عنه متاثل يف النتائج بني املوافقة وعدم املوافقة ما اجنر عنه حياد يف اجتاه االجابة. بعد استهالك املنتج

  

  

  

                                                           
8
  .05رقم  من الملحق 04من الجدول رقم  17انظر النتیجة رقم   



 142............. 2012- 2008دراسة حالة بعض المؤسسات الصناعية الجزائرية خالل الفترة : الرابعالفصل 

 

 .تعتمد املؤسسة على البيع عن طريق الكميات او اعادة الشحن -6

 نتائج الدراسة المتعلقة باعتماد المؤسسة على البيع عن طريق الكميات او اعادة الشحن: 24 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,1316 1,01798  حمايد 0,797 4310, دالغري 
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي ليس من املتوسط احلسايب املفرتض،  بقليل ان متوسط اجابات املستجوبني اكرب 22رقم نتائج اجلدول  جند من خالل

، حيث ان بعض املؤسسات تعتمد على البيع عن طريق الكميات او اعادة الشحن، يف حني ان 0.05دالة عند مستوى اقل من 

الشحن وهذا يرجع اىل طبيعة املنتج اليت ال ميكن بيعها �ذه  بعض اآلخر ال يعتمد على البيع عن طريق الكميات او اعادةال

الطريقة حيث يلعب املغلف أمهية بالغة خصوصا يف املنتجات الغذائية، اين أكد بعض ا�يبني ان اهتمام املستهلك يزيد اجتاه 

بعض املؤسسات على ان عملية  املنتج الذي حيوى مغلفا مميزا، كما ان بعض املؤسسات خمتصة يف بيع املغلفات، ورغم تأكيد

اال ا�ا ال تتبع هذ النهج من البيع، كما ) عن طريق الكميات او إعادة الشحن(شرائها لبعض املواد األولية تكون �ذه الطريقة 

املؤسسة  اكد لنا بعض ا�يبني من املؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية إمكانية توفري بطاريات قابلة إلعادة الشحن اال ان

هذا التماثل يف . شحن هذه املنتجات ةحيث تفضل البيع املباشر دون اللجوء اىل اسرتجاع واعاد ،ال تعتمد على هذه املنتجات

  . اجتاه االجابةاإلجابات أدى اىل حيادية يف

 .متتلك املؤسسة اعتماد أحد العالمات االيكولوجية -7

 الدراسة المتعلقة بامتالك المؤسسة اعتماد أحد العالمات االيكولوجية نتائج: 25 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,3158 0,84166  ال اوافق 5,011- 0000, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي ذات داللة من املتوسط احلسايب املفرتض،  اقلط اجابات املستجوبني ان متوس 23 رقمجند من خالل نتائج اجلدول 

، وحىت عدم اعتماد أحد العالمات االيكولوجيةها يإحصائية، اين اكدت معظم ا�يبني عدم امتالك املؤسسات العاملني ف

هم هلذا النوع من العالمات وحىت للمجيبني عدم معرفت 9االيكولوجيةولقد تبني لنا بعد عرض أشكال العالمات . اهتمامهم �ا

 17الغرض منها، خصوصا وان بعض املؤسسات ال �تم بتدوير املغلفات وبقايا املنتجات، وهذا ما تأكده نتائج االسئلة رقم 

ان سبب نشر مثل هذه العالمات على يف حني ان ا�يبني الذين أجابوا إجابة إجيابية أفادوا ب. ج اخلاصة بالتدوير-02ورقم 

  .الف املنتج ما هو اال تطبيق للقواننيغ

                                                           
9
  .01رقم  لحقانظر للم  
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 .حتاول املؤسسة تفادي حتول التلوث يف حالة إدخال طرق إنتاجية حديثة -8

 .حديثة إنتاجية طرق إدخال حالة في التلوث تحول المؤسسة بتفادينتائج الدراسة المتعلقة : 26 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,5263 1,28897  اوافق 2,517 0160, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي من املتوسط احلسايب املفرتض،  أكربأعاله أن متوسط إجابات املستجوبني  24رقم جند من خالل نتائج اجلدول 

ولقد تبني لنا بعد . سسات تفادي حتول التلوث يف حالة إدخال طرق إنتاجية حديثةحتاول معظم املؤ حيث ذات داللة إحصائية، 

تكون اجلديدة مقابلة ا�يبني انه يف حالة اقتناء طرق انتاجية حديثة فإ�ا تكون أصال مصممة هلذا الغرض، وهذا الن التجهيزات 

ت ذات نوعية جيدة من جهة، وكذلك ان هذا النوع على احلصول على جتهيزا همحرصا من أورويب يف أغلب احلاالتذات مصدر 

  . من املبادرات البيئية يؤخذ بعني االعتبار من طرف الشركات األوروبية املصنعة لوسائل االنتاج من جهة أخرى

  



 144............. 2012- 2008دراسة حالة بعض المؤسسات الصناعية الجزائرية خالل الفترة : الرابعالفصل 

 

ية يساهم تبني المؤسسات موضوع الدراسة للتسويق األخضر في تحقيق البعد البيئي للتنم: الثانيةالفرعية قياس الفرضية  -

 المستدامة

 .نتائج الدراسة المتعلقة بدور التسويق األخضر في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة: 27 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 24,3684 3,89331 حمايد 5830, 5630, غري دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

  3x8=24= املتوسط احلسايب الفرضي * 

  37= درجات احلرية ** 

  0.05= مستوى اخلطأ *** 

  6.410=8*0.8= طول املدى**** 

املتوسط احلسايب املفرتض،  بقليل من أكرباعاله ان متوسط اجابات املستجوبني  25جند من خالل نتائج اجلدول رقم 

، وهو ما يدل ان اجابات ا�يبني تتجه حنو احلياد وما )3,89331(باحنراف معياري ) 24,3684(ط احلسايب حيث بلغ املتوس

، مبستوى داللة )0.05(ومستوى اخلطأ ) 37(، وهي غري دالة عند درجات احلرية )5830,(املقدرة بـ  tيؤكد ذلك هو قيمة 

  :، وهذا راجع اىل)5630,(قدره 

ختيار املؤسسات موضوع الدراسة للمواد الداخلة يف تركيب املنتجات حبيث تكون قليلة اآلثار با حيادية النتائج املتعلقة -

 .السلبية على احمليط

قيام املؤسسات موضوع الدراسة بتغيري مكونات املنتج إذا أثبتت أحد الدراسات تأثريه السليب بشكل ما على احمليط،  -

حتقيق التسويق األخضر للبعد البيئي للتنمية املستدامة، حيث ان هذا التغيري  االمر الذي يعترب إجيابيا لفرضية الدراسة اي

يف مكونات املنتج يتيح للمؤسسة تسويق منتجات خضراء قليلة التأثريات السلبية على البيئة او ا�تمع، فالتسويق 

لتأكد من املواد اليت حتتويها األخضر يسعى اىل دفع املؤسسات اىل طرح تشكيلة من املنتجات اخلضراء وهذا عن طريق ا

هذه املنتجات قليل التأثري على البيئة وجيب استبدال أي مادة أثبتت أحد الدراسات تأثريها بشكل ما على البيئة او 

 .ا�تمع

ري عدم استعانة املؤسسات موضوع الدراسة بربامج لتقليل انبعاث الغازات والنفايات املضرة بالبيئة واحمليط الناجتة عن توف -

املنتج، هذا ما قد يؤدي اىل عدم قدرة املؤسسة على التحكم يف النفايات اليت تنتج عن توفري املنتجات، ما جيعل طبيعة 

، والذي يعترب امرا سلبيا لفرضية )التقليل من النفايات(املنتجات غري خضراء واليت ال تتوافق مع مبادئ التسويق األخضر 

 .الدراسة
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غلفات املستعملة من طرف املؤسسات موضوع الدراسة قابلة للتدوير، والبعض اآلخر غري قابل بعض بقايا املنتجات وامل -

خرى األ ستعماالتباالللتدوير ما جعل نتيجة اإلجابات حمايدة، كما لوحظت نفس النتائج بالنسبة للسؤال املتعلق 

على البيع عن طريق الكميات او اعادة للمغلفات والعلب بعد استنفاذ املنتوج، والسؤال املتعلق باعتماد املؤسسة 

التوزيع (الشحن، حيث ان التسويق األخضر يسعى اىل توفري منتجات ومغلفات قابلة للتدوير وإعادة اسرتجاعها 

او إعادة استغالهلا قصد التقليل قدر اإلمكان من حجم النفايات وتأثريا�ا على البيئة، فاملغلف القابل ) العكسي

 . األخضر يساهم يف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامةرا هاما يف التسويق للتدوير يعترب عنص

املؤسسات موضوع الدراسة اعتماد أحد العالمات االيكولوجية اليت تثبت التوجه التسويقي األخضر عدم امتالك  -

أ�ا ال �تم مبصري للمؤسسة، حيث ان معظم املؤسسات ال �تم باحلصول على مثل هذا النوع من العالمات خصوصا و 

 .فهذه النتيجة تأثر سلبا على فرضية الدراسة. بقايا املنتجات واملغلفات

تفادي املؤسسات موضوع الدراسة حتول التلوث يف حالة ادخال طرق انتاجية حديثة، ما يقلل من النفايات واملخلفات  -

ضر للمؤسسة حبرصها على تقليل املخلفات السلبية السلبية الناجتة عن توفري املنتج، وهذا ما يعزز التوجه التسويق األخ

 .ملنتجا�ا أثناء مرحلة اإلنتاج، ما يعترب أمرا اجيابيا لنتائج الدراسة

من خالل هذا التنوع يف اإلجابات، اين جند بعض النتائج اجيابية وتارة جند نتائج سلبية، وتارة أخرى جند نتائج حمايدة، اجنر عنه 

   .لقة باحملور اخلاص بدور التسويق األخضر يف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامةحياد يف النتيجة املتع

  دور لهوعليه فانه ال يمكن الحكم على الفرضية القائلة ان تبني المؤسسات موضوع الدراسة للتسويق األخضر 

 .في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة
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  .بدور التسويق األخضر في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية المستدامة نتائج الدراسة المتعلقة: الفرع الثالث

 .تقوم املؤسسة بنشر التزاما�ا ومبادرا�ا البيئة أو ا�تمعية -1

 .المجتمعية أو البيئة ومبادراتها اللتزاماتها المؤسسة بنشرنتائج الدراسة المتعلقة : 28 جدول رقم

  القرار
وى الداللة مست

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,0789 1,21659  حمايد 4000, 6910, غرب دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

بقليل من املتوسط احلسايب املفرتض،  أكربأعاله أن متوسط إجابات املستجوبني  26رقم جند من خالل نتائج اجلدول 

بنشر التزاما�ا ومبادرا�ا البيئة أو ، حيث أن بعض املؤسسات موضوع الدراسة تقوم 0.05لة عند مستوى اقل من دا توهي ليس

ولقد تبني لنا بعد مقابلة ا�يبني أن بعض املؤسسات نادرا ما تقوم بنشر أي التزام آو . يقوم بذلكال ا�تمعية، والبعض اآلخر 

رق اإلعالم واالتصال لدى بعض املؤسسات، يف حني أن البعض اآلخر من املؤسسات اإلعالم عنه وهذا راجع إىل ضعف يف ط

او تسلك �جا مسؤوال اجتاه البيئة وا�تمع، وهذا  ISO 14001 شهادةقوم بنشر هذه االلتزامات خصوصا منها اليت متتلك ت

  .قصد حتسني صور�ا أمام ا�تمع

 .اتقوم املؤسسة بالوفاء بااللتزامات اليت نشر� -2

 .نتائج الدراسة المتعلقة بالوفاء المؤسسة بااللتزامات التي نشرتها: 29 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,2632 1,10733  حمايد 1,465 1510, دالغري 
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي ليست من املتوسط احلسايب املفرتض،  أكرباعاله ان متوسط اجابات املستجوبني  27رقم جند من خالل نتائج اجلدول 

، اليت نشر�ا التزاما�ا ومبادرا�ا البيئة او ا�تمعيةب بالوفاء، حيث ان بعض املؤسسات تقوم 0.05دالة عند مستوى اقل من 

، حيث ان املؤسسات موضوع الدراسة اليت 2211توافق اجتاه االجابة ونتائج السؤال رقم يث حي. يقوم بذلكال والبعض اآلخر 

تنشر التزاما�ا تقوم بالوفاء �ا يف حني ان املؤسسات اليت ال تنشر التزاما�ا ال تلتزم بالوفاء بشيء، واالختالف املوجود يكمن 

  .فقط يف شدة املوافقة أو عدم املوافقة
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 .نشر معلومات كافية حول املنتج مبختلف الطرقتقوم املؤسسة ب -3

 .الطرق بمختلف المنتج حول كافية لمعلومات المؤسسة بنشرنتائج الدراسة المتعلقة : 30 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 4,0526 0,69544  أوافق 9,331 0,000 دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي ذات كرب من املتوسط احلسايب املفرتض، أأعاله جند أن متوسط إجابات املستجوبني  28رقم من خالل نتائج اجلدول 

اليت تطرحها تقوم بنشر معلومات كافية حول املنتجات داللة إحصائية، أين أكدت معظم ا�يبني أن املؤسسات العاملني فيها 

تقوم املؤسسات بتقدمي  كمامبختلف الطرق، حيث أفاد بعض ا�يبني ان هذا راجع إىل تطبيق القوانني املتعلقة بالتنظيم التجاري،  

ة حول طرق استعماله بصفة ـادات الالزمـح واإلرشـىت تقدمي النصائـيب املنتج وحـات الداخلة يف تركـات كافية حول مكونـمعلوم

 مع للتواصل جمال املؤسسة توفر( 30، وهذا ما يتوافق مع نتائج السؤال رقم لكسب والئـهم ائنـء التواصل مع الزبآمنة أثنا

  .)املستهلكني

تنشر املؤسسة إعالنات بصفة مبتكرة حبيث تظهر صورة اجيابية للمؤسسة من ناحية موقفها حنو القضايا البيئة وا�تمعية  -4

 .دون احلاجة إىل االلتزام بذلك

 .نتائج الدراسة المتعلقة بنشر المؤسسة إلعالنات الغسيل األخضر: 31 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,5263 0,69544  ال أوافق 2,927 0,006 دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي ذات من املتوسط احلسايب املفرتض،  أكربأعاله أن متوسط إجابات املستجوبني  29رقم خالل نتائج اجلدول  جند من

، حيث افاد ا�يبون عن عدم نشر املؤسسات العاملني فيها إلعالنات الغسيل 0.05داللة إحصائية عند مستوى اقل من 

ا تنشر اإلعالنات العادية دون اللجوء إىل إعالنات الغسيل ن أغلب املؤسسات نادرا مأل وهذا، Greenwashingاألخضر 

ولقد أفاد الكثري من ا�يبني  .اليت هلا عالقة باإلعالن والرتويج 29و 28، 27، 26يتوافق ونتائج األسئلة االمر الذي األخضر 

االحرتافية حيث تلجأ يف بعض عن عدم معرفتهم �ذا النوع من اإلعالنات، كما أن بعض املؤسسات ال تعتمد على اإلعالنات 

  .أحد النماذج اليت توفرها املطابع قصد نشر صور ملنتجا�ا اختياراألحيان إىل 
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تقوم املؤسسة بذكر اآلثار البيئة ملنتجا�ا ومبادرا�ا البيئة او خمتلف التزاما�ا يف هذا ا�ال ضمن إعالنا�ا التسويقية او  -5

 .محال�ا الرتوجيية

 .آلثار والمبادرات البيئة ضمن إعالناتها التسويقيةل نتائج الدراسة المتعلقة بذكر المؤسسة: 32 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,5000 1,20247  ال أوافق 2,563- 0,015 دال
  SPSSت تفريغ بيانا: املصدر

وهي ذات من املتوسط احلسايب املفرتض،  أقلأعاله أن متوسط إجابات املستجوبني  30رقم جند من خالل نتائج اجلدول 

يها لآلثار البيئة ملنتجا�ا ومبادرا�ا البيئة أو خمتلف التزاما�ا بداللة إحصائية، أين أكد معظم ا�يبني عدم ذكر املؤسسات العاملني 

، حيث أن أغلب املؤسسات نادرا ما تنشر اإلعالنات العادية وهو ما ضمن إعالنا�ا التسويقية أو محال�ا الرتوجييةيف هذا ا�ال 

 موقفها ناحية من للمؤسسة اجيابية صورة تظهر حبيث مبتكرة بصفة اعالنات املؤسسة تنشر( 25مت ذكره ضمن نتائج السؤال رقم 

حىت وان نشرت أحد املؤسسات موضوع الدراسة أحد اإلعالنات و ، )بذلك االلتزام اىل اجةاحل دون وا�تمعية البيئة القضايا حنو

بأي طريقة كانت فإ�ا تلجأ إىل الشكل التقليدي دون ذكر أي مبادرة أو التزام أو متيز ملنتجها من الناحية البيئية ضمن هذه 

من خالله يلجأ الزبون  والذيا على طرق البيع التقليدية أين نالحظ عدم ميول املؤسسات إىل اإلعالنات واعتماده. اإلعالنات

  .الصناعيةمباشرة اىل املؤسسة تبعا حلاجته أو لرواج مسعتها يف أحد القطاعات 

تطالب وكاالت اإلعالن بتقدمي إثباتات حول صحة اإلعالنات اليت تروجها املؤسسة خصوصا تلك املتعلقة بعالقة املنتج  -6

 .بالبيئة

 .نتائج الدراسة المتعلقة بمطالبة وكاالت اإلعالن بتقديم إثباتات حول صحة اإلعالنات المتعلقة بعالقة المنتج بالبيئة: 33 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,5789 0,94816  ال أوافق 2,737- 0,009 دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي ذات من املتوسط احلسايب املفرتض،  أقلأعاله أن متوسط إجابات املستجوبني  31رقم جند من خالل نتائج اجلدول 

داللة إحصائية، أين أكد معظم ا�يبني عدم مطالبة وكاالت اإلعالن بتقدمي إثباتات حول صحة اإلعالنات اليت تروجها املؤسسة 

أن أغلب الوكاالت اليت تتعامل معها املؤسسات اليت اىل بعض ا�يبني  أشارن يا تلك املتعلقة بعالقة املنتج بالبيئة، اخصوص

ا هي بعض املطابع او الوكاالت االشهارية البسيطة واليت توفر هلم جمموعة من النماذج اجلاهزة للطباعة دون طلب اي �يشتغلون 

  .ن من عدمه، أي عدم مباالت هذه الوكاالت باألدلة واإلثباتاتاإلعال صحةبيان او وثيقة حول 
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 :تقوم املؤسسة بتوعية ا�تمع عن الرهانات البيئة احلالية ضمن إعالنا�ا ومحال�ا الرتوجيية -7

 .يئة الحالية ضمن إعالناتها وحمالتها الترويجيةنتائج الدراسة المتعلقة بقيام المؤسسة بتوعية المجتمع عن الرهانات الب: 34 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,6579 1,09733  حمايد 1,922- 0,062 غري دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي ليست من املتوسط احلسايب املفرتض،  أقلجوبني أعاله أن متوسط إجابات املست 32رقم جند من خالل نتائج اجلدول 

، حيث ان بعض املؤسسات موضوع الدراسة تقوم بتوعية ا�تمع عن الرهانات البيئة احلالية 0.05دالة عند مستوى اقل من 

ان نسبة معتربة جند  12ضمن إعالنا�ا ومحال�ا الرتوجيية، يف حني ان البعض اآلخر ال يقوم بذلك، لكن بعد مالحظة التكرارات

ما أدى اىل حيادة النتيجة، ) أي الرتدد يف االجابة بال أوافق(من ا�يبني أجبوا إجابات حيادية نظرا لعدم تيقنهم من عدم املوافقة 

وعية أي النسبة الكبرية من ا�يبني أجابوا بأن املؤسسات موضوع الدراسة ال تقوم بت ،حيث ان باقي النتائج متيل اىل عدم املوافقة

  .ا�تمع عن الرهانات البيئة احلالية ضمن إعالنا�ا ومحال�ا الرتوجيية

 :كهدف لنقله حنو اخلارج) من الداخل(التسويق الذي يهتم بالبيئة وا�تمع  بأمهية موظفي املؤسسة بتوعيةتقوم املؤسسة  -8

 .التسويق الذي يهتم بالبيئة والمجتمع كهدف لنقله نحو الخارج بأهمية بتوعية الموظفينمؤسسة نتائج الدراسة المتعلقة بقيام ال: 35 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,3684 1,17222  حمايد 1,937 0,060 غري دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي من املتوسط احلسايب املفرتض،  أكربأعاله أن متوسط إجابات املستجوبني  33رقم جلدول جند من خالل نتائج ا

التسويق الذي  بأمهية بتوعية موظفيها، حيث ان بعض املؤسسات موضوع الدراسة تقوم 0.05ليست دالة عند مستوى اقل من 

، وهذا حسب النظام 13البعض اآلخر ال يقوم بذلك كهدف لنقله حنو اخلارج، يف حني ان) من الداخل(يهتم بالبيئة وا�تمع 

الذي تسيري عليه املؤسسة، حيث الحظنا اثناء مقابلتنا للمجيبني عدم اهتمام البعض منهم بالقضايا البيئية حبجة ان الوضع يف 

قدمة، أي ان االمر راجع الدول املتأسواق ال يسمح للمؤسسات بتبين مثل هذه املواقف واعتبارها مواقف تنفرد �ا  يزائر السوق اجل

ؤولني ـض املسـادرة بعـة ومب، هلذا نالحظ ان ِمهّ 04ؤال رقم ـطن اجلزائري يف حد ذاته وهو ما يتوافق مع نتائج الساهنية املو ذاىل 

سة ـاملؤس فيـدى موظـل هذه القيم لـني من نشر مثـ�يبمن ار ـض اآلخـد لنا البعـان، وباملقابل أكـشمة يف بعض األحيـضعيفة وحمت

االمر  ،سةـسنا بتداول هذه القيم لدى خمتلف إطارات املؤسـواقتناعهم باملبادرات اليت تقوم �ا املؤسسة حنو البيئة وا�تمع اين أحس
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بنشر وترسيخ امهية التسويق األخضر لدى موظفيها  الذي يؤكد صدق اجابا�م، ما يدل على ان هذه املؤسسات تقوم فعال 

  .ي األطراف الذين تتعامل معهم املؤسسة بأمهية التزاما�ا ومبادر�ا البيئية وا�تمعيةكهدف إلقناع باق

 :توفر املؤسسة جمال للتواصل مع املستهلكني -9

 .للتواصل مع المستهلكين نتائج الدراسة المتعلقة بتوفير المؤسسة مجاال: 36 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 4,2105  0,62202  أوافق بشدة 11,997 0,000 دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي ذات من املتوسط احلسايب املفرتض،  أكربأن متوسط إجابات املستجوبني  34رقم من خالل نتائج اجلدول  نالحظ

بتوفري جمال للتواصل مع املستهلكني مبختلف  ية ا�يبني أكدوا بان املؤسسات العاملني �ا تقومداللة إحصائية، حيث ان أغلب

أخذ شكاويهم بعني االعتبار، خصوصا وان أغلبية تسجيل و  الطرق، سواء عن طريق اهلاتف او عن طريق االستقبال او عن طريق

فأكد ا�يبون فتح ا�ال للتواصل مع املستهلكني قصد املؤسسات هي مؤسسات عمومية، وحىت بالنسبة للمؤسسات اخلاصة 

 هلم الذين االطراف مع للحوار ا�ال بفتح املؤسسة تقوم( 31حتسني نوعية املنتجات اليت يطرحو�ا وهذا ما يتوافق ونتائج السؤال 

  .)املنتجات طرح وبعد أثناء قبل، املستهلك محاية مجعيات وخصوصا املؤسسة بنشاط عالقة

املؤسسة بفتح ا�ال للحوار مع االطراف الذين هلم عالقة بنشاط املؤسسة وخصوصا مجعيات محاية املستهلك  تقوم -10

 :قبل، أثناء وبعد طرح املنتجات

 .ء وبعد طرح المنتجاتنتائج الدراسة المتعلقة بقيام المؤسسة بفتح المجال للحوار مع االطراف ذات المصلحة قبل، أثنا: 37 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,5526  1,03185  أوافق 3,301 0,002 دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي ذات املفرتض،  من املتوسط احلسايب أكربأعاله أن متوسط إجابات املستجوبني  35رقم جند من خالل نتائج اجلدول 

بفتح ا�ال للحوار مع االطراف الذين هلم عالقة  داللة إحصائية، حيث أكد أغلبية ا�يبني بان املؤسسات العاملني �ا تقوم

بنشاط املؤسسة وخصوصا مجعيات محاية املستهلك قبل، أثناء وبعد طرح املنتجات، وهذا قصد توفري منتجات تالقي استحسانا 

ني وتفاديا منهم للنزاعات اليت ميكن ان حتصل بينهم وبني هذه األطراف، خصوصا وان أغلبية املؤسسات حمل لدى املستهلك

�تم بشكل او بآخر بالقضايا ا�تمعية مبا فيها فتح احلوار مع النقابات وا�تمع املدين ومجعيات  الدراسة هي مؤسسات عمومية

، حيث يتبني لنا ان املؤسسات 32ورقم  30هذا السؤال مع نتائج السؤال رقم ، اين يتضح لنا توافق نتائج محاية املستهلك

  .موضوع الدراسة تفتح ا�ال للتواصل مع األطراف ذات املصلحة خصوصا منها املستهلكني
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 :ملنتج يتم اعطاء االهتمام االكرب اىل سالمة املستهلكاأثناء تصميم  -11

 .لمنتجاائج الدراسة المتعلقة بإعطاء االهتمام االكبر الى سالمة المستهلك أثناء تصميم نت: 38 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,6316  1,21746  أوافق 3,198 0,003 دال

وهي من املتوسط احلسايب املفرتض،  أكربجابات املستجوبني أن متوسط إ 36رقم خالل نتائج اجلدول ميكن املالحظة من 

ذات داللة إحصائية، حيث أكد أغلبية ا�يبني بان املؤسسات العاملني �ا تأخذ سالمة املستهلك كاعتبار أول أثناء تصميم 

ان طرح منتجات سليمة يعترب املنتج، وهذا حرصا منها على تطبيق القوانني وتفادي وقوع أي جتاوزات من هذه الناحية، باعتبار 

أفاد بعض ا�يبني ان جممل املستهلكني يضعون  ولقد وجود خطر من استعماهلا، أمرا ضروريا، حيث ال ميكن تسويق منتجات تبنيَّ 

كما أفاد بعض . س قائمة األوليات أثناء اقتنائهم ملنتج معني وحىت ولو كان االمر على حساب السعرأعامل السالمة على ر 

يبني انه من خالل حرص املؤسسة على طرح منتجات ذات نوعية جيدة فإ�ا تضمن من خالل ذلك جزءا من متطلبات ا�

ا هي يف حد ذا�ا عدمية التأثريات السلبية على �كما افاد البعض االخر ان املنتجات اليت تطرحها املؤسسات العاملني . السالمة

  .ةصحة املستهلك كما هو احلال بالنسبة للبيئ
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في تحقيق البعد االجتماعي  دور لهتبني المؤسسات موضوع الدراسة للتسويق األخضر : الثالثةالفرعية قياس الفرضية  -

 للتنمية المستدامة

 .ةنتائج الدراسة المتعلقة بدور التسويق األخضر في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية المستدام: 39 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

  36,4211 6,02980 حمايد 3,4797 0010, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

  3x11=33= املتوسط احلسايب الفرضي * 

  37= درجات احلرية ** 

  0.05= مستوى اخلطأ *** 

  8.814=11*0.8= طول املدى**** 

من املتوسط احلسايب املفرتض، حيث  أكرب بقليلاعاله ان متوسط اجابات املستجوبني  36جند من خالل نتائج اجلدول رقم 

وما يؤكد  احلياد، وهو ما يدل ان اجابات ا�يبني تتجه حنو )6,02980(باحنراف معياري ) 36,4211(بلغ املتوسط احلسايب 

، مبستوى داللة قدره )0.05(ومستوى اخلطأ ) 37(وهي دالة عند درجات احلرية  ،)3,4797(املقدرة بـ  tذلك هو قيمة 

  :، وهذا راجع اىل)0010,(

بقيام املؤسسات موضوع الدراسة بنشر التزاما�ا ومبادرا�ا البيئة او ا�تمعية وكذا الوفاء �ا، حيث حيادية النتائج املتعلقة  -

 .قوم بذلكتتقوم بالوفاء �ا، يف حني البعض اآلخر ال  ان بعض املؤسسات تقوم بنشر التزاما�ا كما

كافية حول املنتج مبختلف الطرق والذي يعترب أمرا إجيابيا لفرضية الدراسة، معلومات  املؤسسات موضوع الدراسة نشر  -

ى نشر األمر الذي يسمح للمستهلك مبعرفة خمتلف العناصر الداخلة يف تركيب املنتج، حيث يعتمد التسويق األخضر عل

 .معلومات كافية حول املنتجات اليت تقدمها املؤسسة قصد زيادة وعي املستهلكني والتواصل فيما بينهم يف هذا ا�ال

عدم نشر املؤسسات موضوع الدراسة إلعالنات الغسيل األخضر، واليت تعترب كتحايل من ناحية اإلعالنات، ساهم يف  -

ما يعترب أمرا اجيابيا للفرضية املتعلقة بدور التسويق األخضر يف حتقيق البعد  حتسني أدوات التواصل بني املؤسسة وا�تمع،

االجتماعي للتنمية املستدامة، لكن يف نفس الوقت ال تقوم املؤسسات موضوع الدراسة بذكر اآلثار البيئة ملنتجا�ا 

أو محال�ا الرتوجيية، ما يعترب أمرا سلبيا  ومبادرا�ا البيئة أو خمتلف التزاما�ا يف هذا ا�ال ضمن إعالنا�ا التسويقية

 .للفرضية املدروسة، وهذا راجع إىل عدم جلوء املؤسسات إىل إعالنات

املؤسسات موضوع من ب لن وكاالت اإلعالم ال تقوم مببادرات بيئية بالشكل املطلوب، حيث ال تطإمن جهة أخرى ف

املتعلقة بعالقة املنتج بالبيئة، ما يعترب أمرا سلبيا للفرضية  الدراسة تقدمي أي إثبات حول صحة اإلعالنات خصوصا تلك
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وكاالت قد تكون يف بعض األحيان غري متخصصة كاملطابع واليت تتعامل  إىلاملدروسة، وهذا راجع إىل جلوء املؤسسات 

  .مع خمتلف املؤسسات سواء اليت حترتم البيئة أثناء أنشطتها أو اليت ال حترتمها إطالقا

بقيام املؤسسات موضوع الدراسة بتوعية ا�تمع عن الرهانات البيئة احلالية ضمن حيادية النتائج املتعلقة يفسر وهذا ما 

إعالنا�ا ومحال�ا الرتوجيية، واليت �دف إىل ترك تأثري اجيايب على ا�تمع من خالل توعيته بالتحديات البيئية احلالية 

خمتلف أبعاد التنمية املستدامة، هذا ما نتج عنه توجه حمايد يف اجتاه اإلجابة  قصد إشراك خمتلف فئات ا�تمع يف حتقيق

 .املتعلقة بالفرضية املدروسة

حيادية النتائج املتعلقة بقيام املؤسسات موضوع الدراسة بنشر امهية التسويق الذي يهتم بالبيئة وا�تمع من الداخل   -

وعي ا�تمع بالتوجهات املسؤولة للمؤسسة ضمن محال�ا الرتوجيية  والذي يهدف اىل زيادة ،كهدف لنقلها حنو اخلارج

تأثري بشكل اجيايب على القيم االجتماعية وا�تمعية، هذا التوجه لسعيا منها ل ،خصوصا باالعتماد على العالقات العامة

ضر يف حتقيق البعد االجتماعي احملايد لإلجابات ساهم بدوره يف التأثري على نتيجة الفرضية املتعلقة بدور التسويق األخ

 .للتنمية املستدامة

املؤسسات موضوع الدراسة جماال للتواصل مع املستهلكني، وفتح ا�ال للحوار مع خمتلف األطراف ذات املصلحة توفري  -

ية قبل، أثناء وبعد طرح املنتجات، وإعطاء االهتمام األكرب لصحة املستهلك أثناء تصميم املنتج، كلها عوامل اجياب

تساهم يف زيادة تواصل املؤسسة مع األطراف ذات املصلحة وخصوصا املستهلك، األمر الذي يعترب إجيابيا لفرضية 

اهتمام املؤسسة  يظهر من خاللهالدراسة أي حتقيق التسويق األخضر للبعد االجتماعي للتنمية املستدامة، حيث 

 .ه املؤسسات موضوع الدراسةبا�تمع واملستهلك ما يدعم التوجه املسؤول الذي تتبنا

حياد عنه  إجنر حمايدة، نتائج جند أخرى وتارة جندها سلبية، وتارةمن خالل هذا التنوع يف اإلجابات، اين جند بعض النتائج اجيابية 

   .يف النتيجة املتعلقة باحملور اخلاص بدور التسويق األخضر يف حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة

 دور لهالفرضية القائلة أن تبني المؤسسات موضوع الدراسة للتسويق األخضر  يمكن الحكم على ال هوعليه فان 

 .للتنمية المستدامة االجتماعيفي تحقيق البعد 
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يساهم تبني المؤسسات موضوع الدراسة للتسويق األخضر في تحقيق للتنمية : الرئيسية االولى قياس الفرضية -

 .المستدامة

 .نتائج الدراسة المتعلقة بدور التسويق األخضر في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية المستدامة: 40 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 81.7895 9,87259 حمايد 2,336 2300, دالغري 
  SPSSيانات تفريغ ب: املصدر

  3x26=78= املتوسط احلسايب الفرضي * 

  37= درجات احلرية ** 

  0.05= مستوى اخلطأ *** 

  20.815=26*0.8= طول املدى**** 

بقليل من املتوسط احلسايب املفرتض، حيث  أكرباعاله ان متوسط اجابات املستجوبني  37جند من خالل نتائج اجلدول رقم 

، وهو ما يدل ان اجابات ا�يبني تتجه حنو احلياد وما يؤكد )9,87259(باحنراف معياري  )81.7895(بلغ املتوسط احلسايب 

، مبستوى داللة قدره )0.05(ومستوى اخلطأ ) 37(، وهي دالة عند درجات احلرية )2,336(املقدرة بـ  tذلك هو قيمة 

  :، وهذا راجع اىل)2300,(

 حتقيق يف يساهم األخضر للتسويق الدراسة موضوع املؤسسات ينالقائلة أن تبعدم القدرة على احلكم على الفرضية  -

 .حيادية نتائجاملستدامة لعدم وجود داللة إحصائية و  للتنمية االقتصادي البعد

 حتقيق يف يساهم األخضر للتسويق الدراسة موضوع املؤسسات الفرضية القائلة أن تبينعدم القدرة على احلكم على  -

 .حيادية نتائجتدامة و املس للتنمية البيئي البعد

 االجتماعي البعد حتقيق يف يساهم األخضر للتسويق الدراسة موضوع املؤسسات الفرضية القائلة أن تبينحيادية نتائج  -

 .عدم القدرة على احلكم عليهاو  املستدامة للتنمية

وافقة واحلياد، باإلضافة اىل ذلك عدم ان هذا احلياد يف اجتاه اإلجابات راجع اىل التنوع يف اإلجابات بني املوافقة وعدم امل

الدراسة من تبين مبادئ التسويق األخضر بسبب جمموعة من املعوقات ما أدى اىل حيادية النتائج  موضوع متكن املؤسسات

لذا سيتم االنتقال اىل حتليل النتائج . املتعلقة مبدى حتقيق التسويق األخضر ملبادئ التنمية املستدامة يف هذه املؤسسات

 .تطبيق التسويق األخضراملتعلقة بالصعوبات اليت تواجه املؤسسات موضوع الدراسة 
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  القائلة أن تبني المؤسسات موضوع الدراسة للتسويق االولى وعليه فانه ال يمكن الحكم على الفرضية
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  .نتائج الدراسة المتعلقة بمعوقات تبني المؤسسات موضوع الدراسة للتسويق االخضر: الفرع الرابع

 وصحة ا�تمعو  بالبيئة تضر ال كمنتجات تصنيفها ميكن اليت املنتجات بعض على املؤسسة املنتجات تشكيلة حتتوي -1

 :املستهلك

 .المنتجات على منتج أخضر ضمن تشكيلةنتائج الدراسة المتعلقة بامتالك المؤسسة : 41 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,4211 0,82631  اوافق 3,141 0030, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

 ذاتوهي أعاله أن متوسط إجابات املستجوبني اكرب من املتوسط احلسايب املفرتض،  39رقم جند من خالل نتائج اجلدول 

معظم ا�يبني أكدوا أن املؤسسات اليت يعملون �ا حتوي على االقل منتج ، حيث أن 0.05عند مستوى اقل من إحصائية لة الد

ا من ناحية سالمة املستهلك، وهذا يعين ان املؤسسات موضوع الدراسة ال تواجه صعوبة يف تطوير منتج اخضر أخضر، خصوص

ضمن التشكيلة احلالية للمنتجات، اين ان وجود منتج أخضر ال يؤثر على باقي تشكيلة منتجات املؤسسة، وعليه فاملؤسسات 

ر يتالءم وباقي تشكيلة منتجا�ا، وهذا ما يتوافق مع نتائج االسئلة موضوع الدراسة ال جتد صعوبة يف توفري صيغة ملنتج أخض

حيث ان طبيعة املنتجات يف حد ذا�ا قليلة التأثريات السلبية على البيئة وتتالءم وطبيعة ا�تمع، كما ان  32ورقم  14رقم

بصفة طوعية، وهو ما أكده  املؤسسات حترص على طرح هذه املنتجات بشكل يضمن سالمة املستهلك، لكن هذا األمر ليس

ا�يبني أثناء مقابلتهم حيث انه من ناحية محاية املستهلك فان املؤسسة جمربة على ضمان توفري منتج سليم، كما أن طرح منتجات 

، 22، 08ال تضر بالبيئة وا�تمع هي نتيجة طبيعة املنتج دون اجتهاد من املؤسسة يف ذلك، وهذا ما تؤكده نتائج األسئلة رقم

املتعلقة بالتوجهات الطوعية للمؤسسة خصوصا املتعلقة منها بالتوجه التسويقي االخضر كاإلعالنات اخلضراء  28ورقم 25

املتعلق بتحليل دورة حياة املنتج واليت سيتم التطرق اليها  03والكفاءة االيكولوجية يف استخدام املوارد وكذا نتائج السؤال رقم 

  .الحقا

 :ال تضر بالبيئة وا�تمع وصحة املستهلك جيدةت اليت تواجه املؤسسة اثناء حماولة طرح منتجات من بني اهم املعوقا -2

 .)سعره ارتفاع اىل يؤدي ما املنتج تكلفة ارتفاع( السعر  .أ 

 .محاولة طرح منتجات خضراء عتبار السعر أحد المعوقات التي تواجه المؤسسة اثناءنتائج الدراسة المتعلقة با: 42 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,5263 1,28897  أوافق 2,265- 0290, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر
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 ذاتوهي  املفرتض، من املتوسط احلسايب اقلأن متوسط إجابات املستجوبني  40رقم من خالل نتائج اجلدول  نالحظ

املؤسسات اليت يعملون �ا أثناء طرح منتج  تواجهأكدوا أن من بني املعوقات اليت  16معظم ا�يبني، حيث أن إحصائيةلة الد

أخضر هي ارتفاع سعره نظرا الرتفاع تكلفته، خصوصا من ناحية السالمة البيئية، حيث ان اغلب املؤسسات موضوع الدراسة 

حيث ان . سات عمومية تعاين من منافسة شرسة اجتاه األسعار وباألخص من طرف مؤسسات القطاع اخلاصواليت أغلبها مؤس

توفري منتج أخضر جيد يتطلب من املؤسسة ادخال تقنيات انتاج ومواد وطرق اسرتجاع للمخلفات تتوافق وهذا الغرض، كما جيب 

ج اىل مستويات حمسوسة واليت قد تأثر على احلصة السوقية على املؤسسة تغطية هذه التكاليف ما يساهم يف رفع سعر املنت

 أكثر للمؤسسة تكاليف وا�تمع بالبيئة يهتم الذي التسويق مبادئ تبين يشكل( 05للمؤسسة، وهذا ما يؤكد نتائج السؤال رقم 

تبارات البيئة كما هو ، خصوصا مع تعامل املؤسسات مع مستهلكني ال يأخذون اهتمام باالع)حيققه ان ميكن الذي العائد من

 يهتمون ال الذي املستهلكني فئة ضمن املؤسسة منتجات مستهلكي أغلبية تصنيف ميكن( 04موضح يف نتائج السؤال رقم 

حيث تسعى هذه املؤسسات للحفاظ على حصتها السوقية احلالية قدر اإلمكان، حىت ولو تطلب االمر ). بالبيئة املتعلقة بالقضايا

ذات أسعار تنافسية، أي ان تبين سياسة تسويقية ترفع من سعر املنتج ال تدخل ضمن أهداف املؤسسة وهذا  طرح منتجات عادية

 الفرتة للمؤسسة املسطرة االهداف مع وا�تمع بالبيئة يهتم الذي التسويق مبادئ تتوافق ال( 06ما يتوافق ونتائج السؤال رقم 

  ).احلالية

 ).عدمية التأثريات السلبية قلة املواد االولية(املواد االولية   .ب 

 .السلبية أحد المعوقات التي تواجه المؤسسة اثناء محاولة طرح منتجات خضراء التأثيرات عديمة االولية المواد عتبار قلةنتائج الدراسة المتعلقة با: 43 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

حراف االن

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,8947 1,03426  حمايد 0,627- 5340, دالغري 
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

وهي من املتوسط احلسايب املفرتض، بقليل  اقلأعاله أن متوسط إجابات املستجوبني  41رقم جند من خالل نتائج اجلدول  

سسات موضوع الدراسة ال تواجه صعوبة من ناحية قلة املواد االولية بعض املؤ ، حيث أن 0.05لة عند مستوى اقل من ادليست 

عدمية التأثريات السلبية حيث ان طبيعة املواد املستعملة حاليا قليلة التأثريات، أي ان املواد األولية ال تعترب معوقا امام هذه 

السلبية  التأثريات عدمية االولية املواد قلةاكدوا ان  17املؤسسات لطرح منتجات خضراء، يف حني ان البعض اآلخر من املؤسسات

تعترب أحد املعوقات اليت تواجه املؤسسة أثناء طرح منتجات خضراء، خصوصا من ناحية املغلف والذي يصمم من مواد بالستيكية 

على البيئة سواء  يف حني ان بعض املواد يف حد ذا�ا تأثر. ج- 02ال تسرتجع لقلة قنوات االسرتجاع كما أكدته نتائج السؤال رقم

والبالستيك، واليت يصعب استبداهلا الن املنتج يتم انتاجه وفق ) الرصاص(اثناء مرحلة اإلنتاج او بعد االستهالك كبعض املعادن 

كما نالحظ توافق بني  .هذا االختالف املتماثل يف اإلجابات حسب املؤسسات أدى اىل حيادة النتائج. ثابتة) تركيبة(صيغة 
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 اآلثار قليلة تكون حبيث املنتجات تركيب يف الداخلة للمواد املؤسسة املتعلق باختيار 14السؤال مع نتائج السؤال رقم نتائج هذا 

   .احمليط على السلبية

 .غياب قنوات اسرتجاع وتدوير النفايات  .ج 

 .النفايات أحد المعوقات التي تواجه المؤسسة اثناء محاولة طرح منتجات خضراء وتدوير استرجاع قنوات عتبار غيابنتائج الدراسة المتعلقة با: 44 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,0526 0,95712  أوافق 6,102- 0000, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

من املتوسط احلسايب املفرتض،  اقل بنيأعاله أن متوسط إجابات ا�ي 42رقم اجلدول  من خالل نتائجميكن املالحظة  

املؤسسات اليت يعملون �ا أثناء  تواجهأكدوا أن من بني املعوقات اليت  18معظم ا�يبني، حيث أن إحصائيةلة الد ذاتوهي 

املؤسسات مل تعد تعتمد على املواد املعاد تدويرها  النفايات، حيث ان وتدوير اسرتجاع قنوات حماولة طرح منتج أخضر هو غياب

الن أغلبية بقايا املنتجات ال يتم اسرتجاعها بسبب عدم وجود اوعية للنفايات خمصصة للفرز االنتقائي، كما ان أغلبية النفايات 

ه الظروف يشكل تكاليف من جهة أخرى فان تبين نظام للتوزيع العكسي يف هذ. يؤول مصريها اىل الردم يف املفارغ العمومية

كما ان بعض املواد ). أ-2متت اإلشارة اليه يف نتيجة السؤال رقم (للمؤسسة أكرب من تكاليف التموين مبواد أولية جديدة 

املسرتجعة ال ميكن استعماهلا يف بعض احلاالت خصوصا إذا تعلق االمر باملواد الغذائية، حرصا من املؤسسات على سالمة 

ومن بينها عالمة التدوير،  20المر قد يفسر سبب غياب للعالمات اإليكولوجية الذي الحظناه يف السؤال رقم هذا ا. املستهلك

حيث رغم قابلية املواد الداخلة يف تركيب املنتج اىل التدوير اال ان املنتج ال حيمل أي عالمة من عالمات التدوير بسبب غياب 

هذا العامل أحد اهم املعوقات اخلارجية من أجل تبين املؤسسة للمفهوم البيئي للمنتج قنوات اسرتجاع وتدوير النفايات، اين يعترب 

  . والذي يقوم عليه املنتج األخضر

  .طبيعة املنتج يف حد ذا�ا ذات تأثري سليب  .د 

ر سلبي أحد المعوقات التي تواجه المؤسسة اثناء محاولة طرح منتجات عتبار طبيعة المنتج في حد ذاتها ذات تأثينتائج الدراسة المتعلقة با: 45 جدول رقم

 .خضراء

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 3,4211 0,88932  ال أوافق 2,919 0060, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

لة الد ذاتوهي من املتوسط احلسايب املفرتض،  اكرب بنيمتوسط إجابات ا�يأن  43رقم جند من خالل نتائج اجلدول  

 تأثري ليست ذات ذا�ا حد أكدوا أن املنتجات اليت تطرحها املؤسسات اليت يعملون �ا يف 19معظم ا�يبني، حيث أن إحصائية
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 158............. 2012- 2008دراسة حالة بعض المؤسسات الصناعية الجزائرية خالل الفترة : الرابعالفصل 

 

خضراء، وهذا راجع اىل طبيعة  منتجات طرح ولةحما اثناء املؤسسة سليب، أي ان طبيعة املنتج ال تدخل ضمن املعوقات اليت تواجه

، كما ان مرحلة استعمال هذه املنتجات ال يتولد عنها تأثري سليب  )متت اإلشارة اليها سابقا(املواد الداخلة يف تركيب املنتجات 

احمليط، حيث ان هذه كبري واليت ال تستعمل ألغراض كيميائية او صناعات معقدة تولد غازات او نفايات قد تلوث البيئة وتضر ب

املنتجات صممت لتكون ذات جودة ويف نفس الوقت صحية تطبيقا للقوانني واللوائح التنظيمية، حيث تدخل أغلب هذه 

  .  32ورقم  15، 01وجتدر اإلشارة اىل ان هذه النتائج تتوافق مع نتائج األسئلة رقم. املنتجات يف احلياة اليومية للمستهلكني

 :ل خمتلف اآلثار املمكن ان تنتج خالل مراحل تطوير، تصنيع، توزيع، واستهالك املنتجاتتقوم املؤسسة بتحلي -3

 .بتحليل دورة حياة المنتجالمؤسسة بقيام نتائج الدراسة المتعلقة : 46 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

  الحسابي

 2,3947 0,94553  ال اوافق 3,946- 0000, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

لة الد ذاتوهي من املتوسط احلسايب املفرتض،  اقل بنيأن متوسط إجابات ا�ي 44رقم جند من خالل نتائج اجلدول  

تحليل دورة حياة املنتج خصوصا فيما يتعلق أكدوا أن املؤسسات اليت يعملون �ا ال تقوم ب 20معظم ا�يبني، حيث أن إحصائية

االمر باجلوانب البيئية، حيث ان التحليل الذي يقومون به هو حتليل للتكاليف، دون االهتمام بالبيئية او ا�تمع باستثناء سالمة 

التحليل يقتصر  املستهلك، اين يقومون باستخدام مواد سبق وان تأكدوا من عدم احتوائها على مواد تضر باملستهلك، أي ان

تطوير املنتج وطرق تصميمه، او مرحلة التصنيع حيث اما باقي املراحل فال تأخذ بعني االعتبار سواء . على مرحلة استهالك املنتج

دات تبني لنا اثناء مقابلة ا�يبني ان املؤسسات تستعمل نفس التجهيزات املوجودة باعتبار امليزانية املتاحة ال تكفي دائما القتناء مع

حديثة ونادرا ما تكون هناك عمليات جتهيز، اين يتم اللجوء اىل التجهيزات األوروبية واليت حتمل عادة مواصفات جيدة من 

 12الناحية البيئية، كما ان حتليل اآلثار السلبية على البيئة يف هذه املرحلة ال يؤخذ بعني االعتبار وهذا ما تؤكده نتائج السؤال رقم

وفيما خيص مرحلة . استعانة املؤسسة بأحد الربامج لتقليل خمتلف آثار املتولد عن عملية التصنيع والتحكم فيهااخلاصة ب 16ورقم

دون االهتمام بطرق التوزيع ) اختيار الطرق األقل تكلفة(التوزيع فان املؤسسات موضوع الدراسة تستعمل طرق التوزيع التقليدية 

   .بارات البيئية أثناء مرحلة التوزيعالعكسي، أي ا�ا ال �تم اطالقا باالعت

 :ميكن تصنيف أغلبية مستهلكي منتجات املؤسسة ضمن فئة املستهلكني الذي ال يهتمون بالقضايا املتعلقة بالبيئة -4

 .البيئية بالقضايا يهتمون ال الذي المستهلكين فئة ضمن المؤسسة منتجات مستهلكي بتصنيفنتائج الدراسة المتعلقة : 47 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,0000 0,83827  اوافق 7,354- 0000, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر
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 ذاتوهي احلسايب املفرتض، من املتوسط  اقلأعاله أن متوسط إجابات املستجوبني  45رقم جند من خالل نتائج اجلدول  

ان املستهلكني الذين يتعاملون معهم ال يولون أي اهتمام بالقضايا املتعلقة بالبيئة،  21أكد أغلب ا�يبني، حيث إحصائيةلة الد

وقد أكدوا ان هذا االمر منتشر يف خمتلف القطاعات خصوصا وان هذه املؤسسات تنشط يف السوق احمللية، حيث ان ذهنيات 

لكني على اختالف مستويا�م ال تلقى أي جتاوب اجتاه القضايا البيئية، خصوصا من ناحية طبيعة املنتجات اليت املسته

يستهلكو�ا، اذ ان غالبية املستهلكني يبحثون عن منتجات تليب الغرض الذي صممت من أجله دون احلاجة اىل مراعا�ا للقضايا 

توفري منتجات خضراء، حيث ان طرح منتج ال يالقي أي طلب يعترب فشل للوظيفة هذا ما ال يشجع هذه املؤسسات على . البيئية

التسويقية، خصوصا وان فئة كبرية من املستهلكني ذات إمكانيات حمدودة تثبط تفكريها اجتاه القضايا املتعلق بالبيئية اين أصبح 

حساب البيئة اليت يعيشون فيها، بشرط اال يضر شغلهم الشاغل يقتصر على تلبية حاجيا�م ورفاهيتهم حىت ولو كان ذلك على 

هذا االمر بصحتهم، حيث أكد بعض ا�يبني ان هناك فئة معتربة من املستهلكني اليت �تم بسالمتها وصحة املنتجات اليت 

ال متد بصلة  حيث ان ثقافة املستهلك اجلزائري. تستهلكها، باإلضافة اىل الرقابة اليت متارسها خمتلف اهليئات يف هذا ا�ال

  . باالعتبارات البيئية احلالية، وهو االمر الذي يعترب من أبرز معوقات تبين املؤسسات موضوع الدراسة للتسويق األخضر

 :يشكل تبين مبادئ التسويق الذي يهتم بالبيئة وا�تمع تكاليف للمؤسسة أكثر من العائد الذي ميكن ان حيققه -5

 .بتشكيل تبني مبادئ التسويق االخضر تكاليف للمؤسسة أكثر من العائد الذي يحققهنتائج الدراسة المتعلقة : 48 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,2895 0,89768  اوافق 4,879- 0000, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

 ذاتوهي من املتوسط احلسايب املفرتض،  اقلأعاله أن متوسط إجابات املستجوبني  46رقم د من خالل نتائج اجلدول جن 

ان تبين املؤسسات اليت يعملون �ا للتسويق األخضر يشكل هلم تكاليف أكرب من  22أكد أغلبية ا�يبنيأن  اين، إحصائيةلة الد

صورة املؤسسة لدى ا�تمع، اال ان هذا االمر ال ينجر عنه بالضرورة زيادة يف رقم  العائد الذي ميكن ان حيققه، فرغم حتسني

الذي يشري اىل ان أغلب  04أعمال املؤسسة او تغطيتها للتكاليف الناجتة عن هذا التوجه، وما يؤكد ذلك هو نتائج السؤال رقم 

ناك فرق بني الرغبة يف الشراء والشراء الفعلي، حيث ان البعض املستهلكني ال يهتمون باالعتبارات البيئية، باإلضافة اىل ذلك ان ه

قد يهتمون بادئ االمر باقتناء منتجات خضراء اذا جنحت املؤسسة بإقناعهم بذلك عن طريق محال�ا الرتوجيية االمر الذي قد 

ا بسب ارتفاع سعرها، اين تقع يكون مكلفا نوعا ما، لكن قد يـَْعِدل هؤالء املستهلكني عن شراء هذه املنتجات اخلضراء الحق

باإلضافة اىل تكاليف ترويج هذه املنتجات ) أ-02نتائج السؤال رقم (املؤسسة يف حالة زيادة التكاليف بسبب توفري منتج أخضر 

دون وجود طلب فعلي على هذه املنتجات، حيث ستواجه املؤسسة مشكل يف خلق الطلب للمنتجات اخلضراء اليت طرحتها، اين 

  .   أ املؤسسة اىل تسويقها بسعر تنافسي ال يضمن هلا تغطية هذه التكاليف، وهذا ما أكده معظم ا�يبون أثناء مقابلتهمقد تلج
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 :ال تتوافق مبادئ التسويق الذي يهتم بالبيئة وا�تمع مع االهداف املسطرة للمؤسسة يف الفرتة احلالية -6

 .بتوافق مبادئ التسويق االخضر مع االهداف المسطرة للمؤسسة في الفترة الحاليةلدراسة المتعلقة نتائج ا: 49 جدول رقم

  القرار
مستوى الداللة 

Sig 
 اتجاه اإلجابات  tقيمة  

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 2,3684 1,10089  اوافق 3,537- 0010, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

 ذاتوهي من املتوسط احلسايب املفرتض،  اقلأعاله أن متوسط إجابات املستجوبني  47رقم اجلدول  جند من خالل نتائج 

عن عدم توافق مبادئ التسويق االخضر مع االهداف املسطرة للمؤسسة يف الفرتة  23أكد أغلبية ا�يبني، حيث إحصائيةلة الد

ية تسعى اىل تقدمي منتجات جيدة خصوصا منها اليت متتلك احلالية، اذ ان أغلب املؤسسات موضوع الدراسة هي مؤسسات عموم

وكما بينته نتائج . وبأسعار منافسة مع حتقيق أرباح لتغطية بعض اخلسائر املسجلة يف السنوات السابقة ISO9001شهادة 

ل عليها تغطيتها يف األسئلة السابقة فان تبين املؤسسة للتسويق األخضر قد يشكل هلا تكاليف هي يف غىن عنها واليت قد يستحي

من . ظروف السوق احلالية، خصوصا وان غالبية منافسيها من املؤسسات اخلاصة اليت ال �تم بتاتا بأي توجه بيئي، هذا من جهة

جهة أخرى نالحظ عدم اهتمام املستهلكني بالقضايا البيئية ما ينجر عنه انعدام الطلب على املنتجات اخلضراء، ما قد ينتج عنه 

حيث حتاول هذه املؤسسات قدر اإلمكان احلفاظ على . ؤسسة ملنتجات غري قابلة للتسويق وهذا ما ال يتوافق واهدفهاطرح امل

كما ان أغلبية هذه املؤسسات ال متتلك شهادة . حصتها يف السوق، والرتكيز على جودة املنتجات من ناحية النوعية وكذا األسعار

ISO14001 التوجهات البيئية واعتماد نظام تسويقي أخضراليت قد جتعل املؤسسة �تم ب.  
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 .تواجه المؤسسات موضوع الدراسة صعوبة في تطبيق مبادئ التسويق األخضر: الثانيةقياس الفرضية  -

 .ستدامةنتائج الدراسة المتعلقة بدور التسويق األخضر في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية الم: 50 جدول رقم

مستوى الداللة   القرار

Sig 

االنحراف  اتجاه اإلجابات  tقيمة  

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

 23,3684 4,30851 اوافق 5,196- 0000, دال
  SPSSتفريغ بيانات : املصدر

  3x9=27= املتوسط احلسايب الفرضي * 

  37= درجات احلرية ** 

  0.05= مستوى اخلطأ *** 

  7.224=09*0.8= طول املدى**** 

من املتوسط احلسايب املفرتض، حيث بلغ  اقلاعاله ان متوسط اجابات املستجوبني  48جند من خالل نتائج اجلدول رقم 

املوافقة على ، وهو ما يدل ان اجابات ا�يبني تتجه حنو )4,30851(باحنراف معياري ) 23,3684(املتوسط احلسايب 

، وهي دالة )- 5.196(املقدرة بـ  tوما يؤكد ذلك هو قيمة  ؤسسة للتسويق االخضر،االجابات املتعلقة بوجود معوقات لتبين امل

  :، وهذا راجع اىل)0000,(، مبستوى داللة قدره )0.05(ومستوى اخلطأ ) 37(عند درجات احلرية 

ثل هذا النوع إجيابية النتائج املتعلقة بوجود عقبات خاصة بارتفاع أسعار املنتجات اخلضراء بسبب ارتفاع تكاليف طرح م -

 .من املنتجات

إجيابية النتائج اخلاصة بغياب قنوات اسرتجاع وتدوير النفايات ما يعترب عقبة امام املؤسسة لتدوير بقايا املنتجات،    -

وطرح منتجات خضراء قابلة للتدوير، ما حيتم على املؤسسات طرح منتجات عادية دون االهتمام اىل إمكانية تدويرها 

 .مرة أخرى

سات موضوع الدراسة يف حد ذا�ا ال �تم بتحليل اآلثار اليت ميكن ان تنجم عن طرح منتج معني خالل خمتلف املؤس -

خصوصا من اجلانب البيئي، هذا ما يشكل عائقا امام املؤسسات لطرح ) حتليل لدورة حياة املنتج(مراحل حياته 

 .للفرضية املدروسةمنتجات خضراء فعلية معروفة التأثريات، ما يعترب امرا إجيابيا 

تأكيد ا�يبني على ارتفاع تكاليف طرح املنتجات خضراء دون قدرة املؤسسة على تغطية هذه التكاليف ما قد ال يتوافق  -

مع أهدافها احلالية، خصوصا وان بعض املؤسسات مل تدخل التوجهات البيئية ضمن أهدافها احلالية، كما أ�ا تنشط يف 

 .املؤسسات اخلاصة واليت ال تعيري للقضايا البيئية أي اهتمامسوق يتسم مبنافسة من طرف 
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ثقافة املستهلكني اليت ال تأخذ االعتبارات البيئية بعني االعتبار، ما قد جيعل السوق الذي تنشط فيه املؤسسة يتوجه  -

التبين التسويق عكس مبادئ التسويق األخضر، هذا ما يعترب أحد املعوقات اليت تواجه املؤسسات موضوع الدراسة من 

 . األخضر

حيادة يف النتائج املتعلقة بقلة املواد االولية عدمية التأثريات السلبية، وموافقة ا�يبني على ان طرح أحد املنتجات اخلضراء  -

ال يؤثر على تشكيلة منتجات املؤسسة، والذي غالبا ما يكون دون مبادرة طوعية من املؤسسة، اذ تبني ان طبيعة املنتج 

  .د ذا�ا قليلة التأثريات السلبية على البيئة وا�تمعيف ح

توجه اجنر عنه  إجيابية،النتائج  معظماين جند ان تأكيد ا�يبني على وجود جمموعة من العراقيل اليت تأكد صحة الفرضية، 

   .الدراسة موضوع األخضر من طرف املؤسسات التسويق مبادئ تطبيق يف صعوبة بوجوديف النتيجة املتعلقة إجيايب 

  األخضر  لتسويقتواجه معوقات في تبني اوعليه فان الفرضية القائلة أن المؤسسات موضوع الدراسة

 .محققة
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  :خالصة الـفـصل

 حيدث ما حقيقة على قصد التأكد من صحة الفرضيات والوقوف الفصل هذا خالل منالدراسة امليدانية  إىل التطرق بعد

ثالثة عشر مؤسسة صناعية جزائرية متنوعة، خاصة ) 13(ارتكزت الدراسة امليدانية على  ايناجلزائرية،  الصناعية املؤسسات يف

قمنا بتوزيع جمموعة من االستمارات على خمتلف االطارات كما اعتمدنا على املقابلة  حيثومن خمتلف القطاعات،  وعامة،

 بأن خكرونبا  ألفا معامل دلّ  قدالشخصية للوصول اىل نتائج أدق وازالة أي غموض قد يواجه ا�يبني اجتاه اسئلة االستبيان، و 

وبعد تفريغ االستمارات وحتليل باقي النتائج باستعمال جمموعة من االدوات االحصائية  . الثبات منمقبولة  بدرجة تتميز االستمارة

، تبني لنا بنييا� إجابات يللوحت وصف يف تفيد اليت األدوات من وغريها كاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واختبار ستيودنت

لتنمية ايف حتقيق له دور ؤسسات موضوع الدراسة للتسويق األخضر ن تبين املاالقائلة انه ال ميكن احلكم على الفرضية االوىل 

تبين املؤسسات موضوع الدراسة يادية النتائج وعدم وجود داللة احصائية للفرضيات الفرعية الثالثة القائلة بأن وهذا حل املستدامة

  . )لتنمية املستدامةعية لاالقتصادية، البيئية واالجتما(االبعاد الثالثة يف حتقيق له دور للتسويق األخضر 

كما تبني لنا بعد حتليل النتائج ان املؤسسات الصناعية اجلزائرية تواجه جمموعة من الصعوبات يف تبين مبادئ التسويق 

 ، وكذا ارتفاعثقافة املستهلكني اليت ال �تم باالعتبارات البيئية وغياب قنوات اسرتجاع وتدوير النفاياتاالخضر ولعل أبرزها هو 

 يف معوقات تواجه الدراسة موضوع خضراء االمر الذي نتج عنه صحة الفرضية الثانية القائلة ان املؤسسات املنتجات طرح كاليفت

  .األخضر مبادئ التسويق تبين
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  :الــخــاتـمــة الــعــامــة

ليت تواجهها مثل مشكل التلوث واستنزاف الثروات يف ظل ازدياد احلديث عن القضايا املتعلقة بالبيئة واملشاكل ا

واالستغالل الغري عقالين للموارد، زاد وعي الدول بأن سلوك �ج اقتصادي ال يهتم بالبيئية سيشكل خطرا على مستقبل البيئة، ما 

يف بيئية نظيفة تتوفر جبميع ادى �ا اىل االهتمام مبسلك تنموي بديل يسمح بتلبية حاجيات اجليل احلايل وأجيال املستقبل والعيش 

حيث مل تعد التنمية املستدامة مبختلف أبعادها مسؤولية فرد او هيئة او دولة . مقومات احلياة مع عدم االضرار باملوارد املتاحة

بارها حيث يتضح ان هلذه املنظمات دور هام يف حتقيق هذه الغاية باعت. واحدة وامنا مسؤولية اجلميع مبا فيها منظمات االعمال

معنية من خالل ما تنتجه من منتجات وما توفره من خدمات واليت تتطلب استخدام العديد من املوارد ما قد ينتج عنها عدة آثار 

د ر على الصعيد االقتصادي، االجتماعي والبيئي كالتلوث والتأثري على احمليط الذي تنشط فيه، بل امتد تأثريها حىت مصادر املوا

ما يتوجب عليها سلك نظام إدارة يتوافق مع هذه املستجدات حيث مل تعد معادلة النجاح للمؤسسة  ،نشاطها اليت تستغلها أثناء

أو الرتويج فحسب بل باتت متتد اىل مدى وجود شراكة ناجحة بني  تستند على املنتج املميز، السعر املالئم،الوقت احلايل يف 

فلقد أصبحت العالقة قائمة على الثقة املتبادلة خاصة يف ظل تنامي . شط فيهاملؤسسة واالطراف ذات املصلحة يف احمليط الذي تن

هذه الوظيفة . الوعي باملخاطر اليت تلحق بالبيئة جراء نشاطات ووظائف املؤسسة املختلفة، واليت من ضمنها وظيفة التسويق

سياستها من أجل حتقيق األهداف  صارت، أكرب من أي وقت مضى تضطلع مبهمة خدمة البيئة وجعلها بعدا مهما يف حتديد

حيث أصبحت منفذا للمؤسسة للتميز عن منافسيها، خصوصا مع تنامي وعي املستهلكني بالقضايا البيئة وظهور . بفعالية وكفاءة

  .فئة جديدة تعرف باملستهلكني اخلضر

لوك املستهلك، وحمافظة على ففلسفة التسويق األخضر وما تعنيه من ترشيد ألمناط االستهالك، التأثري اإلجيايب يف س

البيئة، بدأت تنتشر يف منظمات األعمال املختلفة، وعيا منها بالدور الذي يلعبه هذا التوجه يف حتقيق أهدافها على املدى البعيد 

 وهو ما يستلزم جهودا متصلة، وإميانا راسًخا مبجموعة املبادئ اليت. من جهة، والتقليل من سلبيات أنشطتها من جهة أخرى

حيث أظهرت نتائج اجلانب النظري للدراسة اليت قمنا �ا عدة نقاط . تعكس أمهية العمالء، ا�تمع والبيئة وكذا االهتمام �م

  :أبرزها

يعترب التسويق األخضر توجه تسويقي مسؤول سواء من الناحية البيئة واالجتماعية مع حرصه على حتقيق ارباح  -

من التطورات التارخيية، حيث يقوم التسويق األخضر على أداء املؤسسة ملمارسا�ا للمؤسسة، والذي كان نتيجة سلسلة 

التسويقية آخذة بعني االعتبار خمتلف اآلثار اليت ميكن أن تنتج عن ذلك وحماولة تقليصها وهذا عن طريق االعتماد 

تقليدية، باإلضافة اىل سلوك ممارسات املفهوم البيئي للمنتج والذي يتميز من خالله املنتج األخضر عن باقي املنتجات ال

  .تروجيية تتوافق وهذه املبادئ
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تعترب التنمية املستدامة منهج تنموي يسعى اىل حتقيق حاجيات اجليل احلايل دون التأثري على قدرة أجيال مستقبل  -

قتصادية، لضمان محاية على تلبية حاجيا�م، حيث تأخذ بعني االعتبارات خمتلف االبعاد البيئية، االجتماعية وكذا اال

  .البيئة وعدم استنزاف املوارد وخمتلف القيم ا�تمعية

  :في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة حيث له دور لتسويق األخضرا

يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة من خالل الكفاءة االيكولوجية وما ينجر عنها له دور التسويق األخضر  -

تقليل للتكاليف، كما يساهم يف االبتكار االيكولوجي وتطوير منتجات جديدة تتالءم واألهداف اليت صممت من  من

أجلها مع أخذ االعتبارات البيئية بعني االعتبار االمر الذي يساعد املؤسسة على خلق ميزة تنافسية وحتسني صور�ا، 

اإلمكان ما ينجر عنه تقليل يف نسبة املوارد املستغلة من طرف وكذا التوجه حنو اخلدمات واستبداهلا حمل املواد قدر 

كما يساهم التسويق األخضر يف اسرتجاع املواد وإعادة تدويرها عن طريق التوزيع . املؤسسة قصد اشباع حاجات زبائنها

ا الغري املتجددة العكسي ما يرتتب عنه استغالل جيد للموارد واملسامهة يف تقليل اللجوء اىل املصادر الطبيعية خصوص

  .منها

يف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة عن طريق طرح منتجات خضراء قليلة التأثريات له دور التسويق األخضر  -

السلبية على البيئة وهذا نتيجة التحليل البيئي لدورة حياة هذه املنتجات وما يصحبه من تقليل ملختلف مصادر التلوث 

ا�ا خصوصا مع متيزها بقدر�ا على إعادة التدوير او التحلل دون ترك آثار سلبية كبرية على اثناء خمتلف مراحل حي

كما ان التسويق األخضر يقوم على دراسة . باإلضافة اىل تفادي حتول التلوث اثناء استخدام طرق إنتاجية حديثة. البيئة

سواء عن طريق التوزيع او الرتويج، باعتماده على اختيار خمتلف اآلثار البيئية اليت تنتج جراء األنشطة التسويقية ملؤسسة 

  .الطرق األقل ضررا بالبيئة معتمدة يف ذلك على خمتلف الربامج والتقنيات اليت تسهل هلا هذه املهمة

يف حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة عن طريق نشر املؤسسة اللتزاما�ا البيئية له دور التسويق األخضر   -

�تمعية وتقدمي تقارير حول مدى الوفاء �ا، مع نشر ثقافة التسويق األخضر من الداخل قصد توجيهها حنو اخلارج،  وا

كما يقوم على التحليل االجتماعي لدورة حياة املنتج، وفتح احلوار مع األطراف ذات املصلحة قبل، اثناء وبعد تصميم 

اعة كالغسيل األخضر، باإلضافة اىل توعية وحتسيس ا�تمع وطرح املنتجات، كما يهتم بتجنب اإلعالنات اخلد

كما تعترب التجارة العادلة أحد االشكال اليت . بالتحديات احلالية للتنمية املستدامة أثناء اعالنا�ا ومحال�ا الرتوجيية

شر هذه الثقافة يأخذها التسويق األخضر عن طريق خلق فرص للتجار الصغار وخصوصا املزارعني ومحاية هامشهم مع ن

  .لدى خمتلف فئات املستهلكني
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اما واقع االمر يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية فيعكس غري ذلك، خصوصا وان املؤسسات اجلزائرية تنشط يف سوق 

ل خيتلف عنه يف الدول املتقدمة واليت ولد بينها مفهوم التسويق االخضر، حيث تواجه هذه املؤسسات جمموعة من العقبات حتو 

حيث . بينها وبني اتباع مثل هذا املنهج التسويقي الذي يهتم حباضر ومستقبل املؤسسة مثله مثل مستقبل احمليط الذي تنشط فيه

احلكم على الفرضية املتعلقة بدور التسويق األخضر يف حتقيق التنمية املستدامة أظهرت نتائج اجلانب التطبيقي للدراسة انه ال مبكن 

نظرا حليادية النتائج، حيث تبني لنا ان تبين التسويق األخضر من طرف املؤسسات الصناعية اجلزائرية تتخلله بأبعادها الثالثة 

 :وميكن تلخيص هذه املعوقات يف النقاط التالية. جمموعة من املعوقات، ما يثبط دوره يف حتقيق التنمية املستدامة

املؤسسات على تغطية هذه التكاليف من جهة أخرى وهذا ارتفاع أسعار املنتجات اخلضراء من جهة مع عدم قدرة  -

حيث ان طرح منتجات خضراء يلزم املؤسسة بتغيري النمط اإلنتاجي . ما ال يتوافق واهداف املؤسسات موضوع الدراسة

ذي احلايل وادخال نظام للتوزيع العكسي مع ترويج مثل هذا التوجه، االمر ينجر عنه تكلفة إضافية أكرب من العائد ال

 . ميكن ان حيققه

ثقافة املستهلكني اليت ال تأخذ االعتبارات البيئية بعني االعتبار، ما قد جيعل السوق الذي تنشط فيه املؤسسة يتوجه  -

عكس مبادئ التسويق األخضر، هذا ما يعترب أحد املعوقات اليت تواجه املؤسسات موضوع الدراسة من تبين التسويق 

 . األخضر

رتجاع وتدوير النفايات ما يعترب عقبة امام املؤسسة لتدوير بقايا املنتجات، من أجل كفاءة أكثر يف غياب قنوات اس -

استخدام املوارد واليت تساهم يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة، وتقليل التلوث الناتج عن هذه النفايات ما 

  .يساهم يف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة

م جلوء املؤسسات موضوع الدراسة لإلعالنات واعتمادها على طرق البيع التقليدية ما يشكل صعوبة امام عد -

املؤسسات لنشر قيم التسويق األخضر لدى املستهلكني، ونشر االلتزامات واملبادرات البيئية او ا�تمعية اليت قد تتبناها 

وهذا راجع اىل ضعف الوظيفية التسويقية لدى . سلكه املؤسسةيف هذا ا�ال، وتوعية ا�تمع بأمهية التوجه الذي ت

  .املؤسسات اجلزائرية عموما

عدم أخذ املؤسسات على عاتقها باي مبادرة طوعية من شأ�ا ان تساهم يف نشر قيم التسويق األخضر واالهتمام  -

  . ملنتجات وتطبيق للقوانني واللوائح التنظيميةبالقضايا البيئية، حيث ان أغلب النتائج اإلجيابية ماهي اال لَِتواُفق طبيعة ا

لتسويق األخضر، ما أدى بدوره اىل عدم القدرة لامام تبين املؤسسات موضوع الدراسة  عقبةهذه العوامل جمتمعة شكلت 

  .على نتائج الفرضيات املتعلقة بدور التسويق األخضر يف حتقيق التنمية املستدامةعلى احلكم 
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  :الحلول واالقتراحات

حىت تتمكن املؤسسات موضوع الدراسة من ختطي العقبات اليت تواجهها أثناء تبنيها للتسويق االخضر، ميكننا ان نقرتح   

  :عليها جمموعة من احللول واملتمثلة يف

ميكن للمؤسسات جتنب ارتفاع أسعار املنتجات اخلضراء اليت تطرحها عن طريق ختفيض تكاليفها، حيث أن اعتماد نظام  -

كما ميكن . فاءة االيكولوجية يساهم يف االستغالل األمثل للموارد ما يرتتب عته تقليل التكاليف املتغرية هلذه املنتجاتللك

للسلطات العمومية منح اعانات او امتيازات ضريبية للمؤسسات اليت تتبين مبادئ التسويق االخضر ونظم االدارة البيئية، االمر 

  . ية املؤسسات جلزء من التكاليف املرتتبة عن تبين التسويق االخضرالذي من شأنه ان يساهم يف تغط

نشر محالت حتسيسية لفائدة املستهلكني ) خصوصا الرتبوية منها(كما نقرتح على السلطات العمومية وكذا خمتلف املؤسسات  -

لسياق، هذا من شأنه زيادة وعي مبختلف الوسائل حول أمهية التسويق األخضر واملبادرات اليت تقوم �ا املؤسسات يف هذا ا

  .املستهلكني واهتمامهم بالقضايا املتعلقة بالبيئة، وحتفيزهم على اقتناء املنتجات اخلضراء

يتعني على املؤسسات العمومية احمللية توفري حاويات للفرز االنتقائي للنفايات االمر الذي يساهم يف عملية اسرتجاع وإعادة  -

كما ميكن توفري . نتجات من طرف املفارغ العمومية وكذا املؤسسات االقتصادية بكيفية سهلة وأقل تكلفةتدوير النفايات وبقايا امل

  .شبكة من املؤسسات املتخصصة يف اسرتجاع النفايات حسب نوع املواد الداخلة يف تركيبها

اىل وكاالت احرتافية ومتخصصة آخذة  اهتمام املؤسسات بشكل أكرب باإلعالنات واحلمالت الرتوجيية، وجلوئها ان تطلب االمر -

بعني االعتبار مبادئ التسويق األخضر قصد التأثري على سلوك االستهالكي للمستهلكني، االمر الذي يساعد على ترقية الوظيفية 

تهلكني التسويقية هلذه املؤسسات، باإلضافة اىل مسامهته يف نشر قيم ومبادرات املؤسسات يف هذا ا�ال، وحتسيس خمتلف املس

  .بالقضايا املتعلقة بالتنمية املستدامة

قيام املؤسسات مببادرات طوعية واهتمامها بتحسني صور�ا يف جمال التسويق األخضر، االمر الذي قد يرتتب عنه نتائج إجيابية  -

عد على نشر ثقافة على املدى الطويل، حيث ان تبين أحد املؤسسات مبثل هذا النهج سيحفز باقي املؤسسات على سلوكه ما يسا

  . التسويق األخضر بني خمتلف املؤسسات اجلزائرية على اختالف نشاطها

  :آفاق الدراسة

 إىل حيتاج يبقى فإنه املتاحة والزمنية املادية اإلمكانيات حدود يف والتحليل الوصف من بشيء املوضوع هذا تناولنا بعدما  

 املزيد يتطلب فهو لذلك املعقدة، واملتغريات املفاهيم من بالعديد ويرتبط واسع وأنه خاصة مكوناته، يف والتعمق التحليل من الكثري

  :نذكر املواضيع هذه مجلة ومن للدراسة، مقرتحة مواضيع تكون ألن بدورها تصلح حبيث مكوناته يف واإلثراء التفكيك من

  .التسويق األخضر وتأثريه على سلوك املستهلك  -
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  .توجه االنتاجي للمؤسسة يف ظل ضوابط التنمية املستدامةتأثري سلوك املستهلك على ال -

  .املفهوم البيئي للمنتج يف ظل مستويات االستهالك احلالية -

وأن حنصل على فرصة  ،قليل يف اإلملام بالعناصر األساسية للموضوعالكون وفقنا ولو بننرجو أن  لبحثويف ختام هذا ا

  .القة �ذا املوضوع مستقبالهلا عالبحث يف أحد املواضيع السابقة أو مواضيع 
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  :أبرز العالمات االيكولوجية المستعملة: 01ملحق رقم 

 
Nom Ce que cela signifie 

 

NF 
Environnement  

Indique que le produit a obtenu l'écolabel officiel français, géré par l'Afnor. Il peut 
s'appliquer à toute sorte de produits sauf les produits pharmaceutiques, l'agro-
alimentaire, les services et le secteur automobile. Le produit doit répondre à un cahier 
des charges précis qui prend en considération la qualité d'usage pour le 
consommateur et le respect de l'environnement.  

 

Ecolable 
européen 

Indique que le produit a obtenu le label écologique commun à tous les pays membres 
de l'Union Européenne. Il s'applique à toutes sortes de produits sauf les denrées 
alimentaires, les boissons et les produits pharmaceutiques. Chaque type de produit 
doit répondre à un cahier des charges précis qui prend en considération le cycle de vie 
du produit (matières premières, distribution, consommation, recyclage...). 

 

Papier recyclé  
Indique le pourcentage de fibres de récupérations issues du recyclage qui entrent dans 
la composition du produit ou de l'emballage. 

 

Contient des 
matériaux 
recyclés  

Indique que l'emballage ou le produit est composé en tout ou partie de matériaux 
recyclés. Un pourcentage est indiqué au dessus de la flèche. 

 

Recyclable 
(cercle de 
Moebius)  

Indique que le produit ou emballage est recyclable. Rien ne garantit cependant que le 
produit soit recyclé. 

 

Contient des 
matériaux 
recyclés  

Indique que le produit ou emballage contient des produits recyclés. Au centre du 
cercle de Moebius figure un pourcentage qui mentionne la part de produits recyclés 
dans le produit. Bien plus concret que le logo précédent. 

 

Aluminuim 
recyclable 

Indique que le produit ou l'emballage est constitué d'aluminum, matériau qui peut être 
recyclé. Rien ne garantit cependant que le produit soit recyclé.  

 

Acier recyclable 
Indique que le produit ou l'emballage est constitué d'acier, matériau qui peut être 
facilement trié (d'où la présence de l'aimant) et recyclé. Rien ne garantit cependant 
que le produit soit recyclé. 

 

Plastique 
recyclable  

Composé de plastiques recyclables. Le logo est généralement accompagné d'un chiffre 
qui correspond à un type de plastique :  
- Le chiffre 1 : PET (bouteille d'eau) 
- Le chiffre 2 : PEHD (bouteille de détergent ou de shampoing)  
- Le chiffre 3 : PVC (tuyau d'eau gris, gaine électrique)  
- Le chiffre 4 : PELD (film d'emballage)  
- Le chiffre 5 : Polypropylène (bouchons de boisson gazeuzes)  
- Le chiffre 6 : Polystyrène (tableau de bord, isolation)  
- Le chiffre 7 : autres plastiques  

 

Verre recyclable 
Indique que l'emballage est composé de verre recyclable (le verre est recyclable...). 
Rien ne garantit que le produit soit recyclé. 

 

Emballage 
réutilisable 

Indique que l'emballage peut être réutilisé, avec ou sans traitement (nettoyage). 
Bouteilles de verre ou palette de bois, par exemple.  
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Nom Ce que cela signifie 

 

Tidy man 
Rappelle seulement au consommateur que les emballages doivent être jetés dans les 
poubelles. Ce logo est présent notamment sur les canettes de boisson et certains sacs 
plastique. 

 

Energy Star 

Le programme Energy Star a été mis en place par l'agence gouvernementale 
américaine de protection de l'environnement (EPA). Ce logo est notamment attribué 
aux produits (ordinateurs, imprimantes, copieurs, …) dont la consommation électrique 
est la plus faible. 

 

PEFC 

Ce logo signifie Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières. Présent 
dans 32 pays, il vise à garantir aux consommateurs que le bois qu'ils achètent 
provient de forêts bien gérées et leur permet ainsi de participer au bien-être des 
forêts. 

 

FSC 
Ce logo, apposé sur du bois ou des produits à base de bois, garantit la gestion durable 
des forêts sur la base des critères économiques, sociaux et environnementaux de 
l'organisation internationale FSC (Forest Stewardship Council). 

La Source http://www.linternaute.com/acheter/lire‐les‐etiquettes/recyclage.shtml ‐06/02/2013‐22:04 

 

  اول الملحقة للجانب النظريالجد: 02ملحق رقم 

 التعبئة في المستخدمة المواد الھم البیئیة البیانات: 51 رقم جدول

  اجمالي الطاقة المستھلكة  مواد التعبئة
  )طن/جول (

  كمیة الھواء المطلوبة
  )الف متر مكعب( 

كمیة المیاه 
  )لتر(

الحجم المخزني 
  )3سم (

  2892  1136  2438  280  االلمنیوم 

  492  79  206  8  )معاد% 43(الزجاج 

البولي اثیلین واطئ 
  الكثافة 

58  838  422  326  

  399  522  6635  53  بولي فینیل كلورید 

  262  688  641  68  بولي ستیرین 

  Bi – Sul(  74  1337  7590  335(ورق 

  343  15956  1660  69  )كرافن(ورق

  319  988  530  22  ورق معرج 

  331  1011  1046  56  )ادمع% 20(ورق 
  331  1000  306  11  ) معاد% 100(ورق 

  780  55  292  27  صفائح القصدیر 

  53ص ،فالح سعید جبر، مرجع سابق: المصدر
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Tableau 1 : Synthèse sur les indices de verdissement d’image 
Référence Pièges Exemples 

Terra Choice 
 
Futerra 

 
Y. P-LL 

Termes approximatifs « Origine naturelle » de Nivéa 

Futerra Jargon « Bifidus actif » d’Activia 

Futerra Entreprise polluante 

Selon l’Observatoire Indépendant de la 

Publicité (OIP), les émissions de gaz à effet 

de serre de Total représenterait plus de 10% 

de celles de la France
18

 

Terra Choice 
 
Futerra 

 
Y. P-LL 

Images « vertes » 
 
justification 

L’herbe, la coccinelle sur le packaging du 
yaourt 

 
nature de Danone 

Terra Choice 
 
Futerra 

Slogan abusif 

« Une  énergie  durable  entre  nous »  de  
Gaz  de 

 
France 

Futerra 
 
Y. P-LL 

« Le meilleur » d’un 
secteur 

 
non exigeant 

Mercedes, « championne du monde de sa 
catégorie 

 
en émissions de CO! et en consommation » 

Terra Choice 
 
Futerra 

Produit dangereux, 
polluant 

L’éco-emballage des cigarettes Lucky Strike 

Terra Choice 
 
Futerra 

 
Y. P-LL 

Label non reconnu Le « label » Eco2 de Renault 

Terra Choice 
 
Futerra 

 
Y. P-LL 

Absence de preuve avérée 

La « traçabilité contrôlée des élevages au 
point de 

 
vente » des jambons Herta 

Terra Choice 
 
Futerra 

 
Y. P-LL 

Mensonge 

Bouteille « végétale » Volvic : origine 
végétale à 

 
20%  selon  la  marque,  à  10  %  selon  la  

norme internationale ASTM D6866-11 

Y. P-LL 
Responsabilité confiée 

 
consommateur 

Le programme « 1 gel douche Sanex 0% 
acheté = 

 
1m! de rivage nettoyé » 

La Source :Lucie WRONA, La communication verte et le "greenwashing", Mémoire DEFDEF, Novembre 2012, P18 
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  األشكال الملحقة للجانب النظري: 03ملحق رقم 

 المیاه تخثث: 33 رقم شكل

  

 ‐31/05/2013‐  eutrophisation.html‐et‐sciences.com/eau/eutrophisation/phosphore‐http://www.natura: Source

17:42 

 .القابلة للتدویر PEtو PPiمغلفات من مادتي : 34 رقم شكل

 
00:05-12/01/2014- tp://www.productionpackaging.com.au/media/images/14.jpght :Source 
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 الحرة التجارة مساوئ تقلیل ومحاولة العادلة التجارة: 35 رقم  شكل

  

22:17‐24/04/13 page/8716http://www.kenanaonline.net/ :Source 

 

 

 'WORKING ASSETSواجھة موقع : 36 رقم شكل

 
19:02‐16/04/2013 www.workingassets.com :Source 

  
  
 

 .البیئي واالعالن بالملصقات ةالخاص ISO14020 لالیزو معاییر: 37 رقم شكل

 
Source: http://www.eco-conception.fr/ressources/fonds-documentaire/communication-environnementale/1-les-3-

types-de-communication-environnementale/etiquettes-et-declarations-environnementales-iso-14020-principe-
generaux.html  18/02/2013-21:01- 
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 .الكربون وتخزین اصطیادتقنیة : 38 رقم شكل

 
14:19‐19/06/2013- CO2.html-le-stocker-et-http://www.metstor.fr/Capter :Source 

 
 
 

 .االخضر الترویج اھتمامات أھم: 39 رقم شكل

  
 Publicité & Communication Responsables, P04, disponible sur le lien: :La source

17:43-30/03/2013- s/Comresp_R9_Utopies.pdfhttp://www.communicationresponsable.com/doc 
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  االستبيان: 04ملحق رقم 

  م��� ن الرح ــم هللا الرمحـــــــــ�س

 01ف ـــیــطـــة ســعــامــج

  كلیـة العلـوم االقتصادیة وعلوم التسییر

 مدرسة الدكتوراه إدارة األعمال والتنمیة المستدامة

 

  :لـــدراســــة استــبـیــان

  ر الـتسـویــق االخــضر فـي تحقـیـق التـنــمـیة الـمــســـتـــدامــةدو

  -2008/2012دراسة حالة بعض المؤسسات الصناعیة الجزائریة خالل الفترة  -

  ):ة(المحترم ) تي(بعد التحیة، سیدي 

یھدف ھذا االستبیان الى جمع المعلومات والحقائق المتعلقة برأیكم الشخصي حول دور 

المسـتدامة في مؤسستكم، ونحیطكم علما بان كل  التنمیة تحقیق فـي االخضر التسویق

المعلومات التي ستدلون بھا ستبقى سریة ولن تستخدم إال ألغراض علمیة بحتة إلنجاز 

مذكرة الماجستیر في ادرة االعمال والتنمیة المستدامة، لذا نلتمس منكم االجابة عن االسئلة 

في الخانة المناسبة وملئ الفراغات ان اقتضى االمر ) X(ة بصدق وموضوعیة بوضع العالم

ذلك شاكرین حسن تعاونكم في انجاح ھذا البحث العلمي، وسوف نعمل على تزویدكم بالنتائج 

  . والتوصیات التي سنصل الیھا ان شاء هللا ان رغبتم في ذلك

  

  :ــرافاشـــــــ:                                          الــبــاحــث

   د الطاھر بن یعقوب     .أ                                 ناصر بوشارب

   والتجاریة االقتصادیة العلوم طالب في مدرسة الدكتوراه إدارة أعمال                   أستاذ محاضر بكلیة

  - 01یف جامعة سط -التسییر  وعلوم                   - 01جامعة سطیف  -والتنمیة المستدامة 

   0792.35.77.81: ھاتف

             Nacir007@yahoo.fr: البرید االلكتروني
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  :معلومات عــامــــة: القسم االول

  :معلومات حول المؤسسة

  : ..............................................................................الـمـؤســـســـة

  ..........................................................: ..............قطاع االعمال

  : ....................................الـــوالیــــــــة

  خـاصـة عمومـیـة              : نوع المؤسـسة

  :  )لنشاطاتھا المؤسسة مزاولة مدة( الـعـمـــر

 سنة فأكثر                 30 سنة     30- 20 سنة         20-10 سنوات      10أقل من  

  

  :معلومات حول االطار المسیر

  أنــثــــى  ذكــــر              :    الـــجـــنــس

  جامعي      ثانوي            متوسط            : المستوى العلمي

 : ............................................                   للتحدید                                                        

  

  قسم التسویق مدیر عام                     : المركز الوظیفي

  قسم المالیة والمحاسبة        قسم االنتاج                                        

  :......................................    غیر ذلك                       

  

 سنوات                10أكثر من  سنوات   10الى  05      سنوات 05أقل من  :   الــخـبــرة
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  االستبیان: القسم الثاني

نرجو من سیادتكم قراءة العبارات التالیة بتمعن وتحدید درجة موافقتكم علیھا من واقع 
في الخانة المناسبة وملئ الفراغات ان ) X(مة تجربتكم العملیة في المؤسسة بوضع العال

  :اقتضى االمر ذلك

  .معوقات تبني المؤسسة للتسویق االخضر: أوال

  العـــبــــارة  الرقم
ال 

أوافق 
  بشدة

ال 
  أوافق

  أوافق  محاید
أوافق 
  بشدة

تحتوي تشكیلة المنتجات المؤسسة على بعض المنتجات التي یمكن    .1
  .ئة والمجتمع وصحة المستھلكتصنیفھا كمنتجات ال تضر بالبی

          

من بین اھم المعوقات التي تواجھ المؤسسة اثناء محاولة طرح    .2
  منتجات جیدة ال تضر بالبیئة والمجتمع وصحة المستھلك

  

    .أ 
  )ارتفاع تكلفة المنتج ما یؤدي الى ارتفاع سعره(السعر 

          

    .ب 
  )لبیةقلة المواد االولیة عدیمة التأثیرات الس(المواد االولیة 

          

    .ج 
  غیاب قنوات استرجاع وتدویر النفایات

          

    .د 
  طبیعة المنتج في حد ذاتھا ذات تأثیر سلبي

          

3.   
تقوم المؤسسة بتحلیل مختلف اآلثار الممكن ان تنتج خالل مراحل 

تحلیل دورة حیاة (تطویر، تصنیع، توزیع، واستھالك المنتجات 
  )المنتج

          

ي منتجات المؤسسة ضمن فئة یمكن تصنیف أغلبیة مستھلك   .4
  .المستھلكین الذي ال یھتمون بالقضایا المتعلقة بالبیئة

          

یشكل تبني مبادئ التسویق الذي یھتم بالبیئة والمجتمع تكالیف    .5
  .للمؤسسة أكثر من العائد الذي یمكن ان یحققھ

          

ال تتوافق مبادئ التسویق الذي یھتم بالبیئة والمجتمع مع االھداف    .6
  .لمسطرة للمؤسسة في الفترة الحالیةا
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  .تحقیق التسویق االخضر للبعد االقتصادي للتنمیة المستدامة: ثانیا

  العـــبــــارة  الرقم
ال أوافق 

  بشدة
  أوافق  محاید  ال أوافق

أوافق 
  بشدة

تمیل المؤسسة الى تسویق منتجات ذات االستعمال الوحید    .7
)jetable.(  

          

8.   
بالتوجھ قدر االمكان نحو االعتماد على الخدمات بدال تقوم المؤسسة 

من االعتماد على المواد في مختلف االنشطة او العملیات التي تقوم 
  -  Dématérialisation –بھا او حتى المنتجات التي تطرحھا 

          

یوفر تسویق المنتجات التي ال تضر بالبیئة والمجتمع میزة تنافسیة    .9
  .ین صورتھاللمؤسسة ویساھم في تحس

          

یتم االعتماد على مفھوم الحفاظ على البیئة والمجتمع اثناء تصمیم    .10
  المنتج

          

االستردادیة او  القیمة ذات المواد تعتمد المؤسسة على نظام السترجاع   .11
  .حتى باالعتماد على وسطاء في ذلك

          

قة تستعین المؤسسة بأحد البرامج للتحكم في االستھالك الجید للطا   .12
  .والموارد خصوصا الطبیعیة منھا

          

 آثار تدخل ضمن اھتماماتھا والتطویر للبحث وحدة المؤسسة تمتلك   .13
  والمجتمع والمستھلك البیئة على المنتج
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  .تحقیق التسویق االخضر للبعد البیئي للتنمیة المستدامة: ثالثا

  العـــبــــارة  الرقم
ال أوافق 

  بشدة
  أوافق  یدمحا  ال أوافق

أوافق 
  بشدة

14.   
تختار المؤسسة المواد الداخلة في تركیب المنتجات بحیث تكون قلیلة 

  .اآلثار السلبیة على المحیط

          

15.   
تقوم المؤسسة بتغییر مكونات المنتج إذا أثبتت أحد الدراسات تأثیره 

  .السلبي بشكل ما على المحیط

          

16.   
اث الغازات والنفایات تستعین المؤسسة بأحد البرامج لتقلیل انبع

  .المضرة بالبیئة والمحیط الناتجة عن توفیر المنتج

          

17.   
للتدویر  المستعملة من طرف المؤسسة قابلة بقایا المنتجات والمغلفات

Recyclable  

          

18.   
  .المنتوج استنفاذ بعد أخرى استعماالت والعلب للمغلفات

          

19.   
اعادة  او )Vrac( الكمیات طریق عن على البیع تعتمد المؤسسة

  )recharge(الشحن 

          

20.   
  ).Ecolabels(تمتلك المؤسسة اعتماد أحد العالمات االیكولوجیة 

          

21.   
تحاول المؤسسة تفادي تحول التلوث في حالة ادخال طرق انتاجیة 

  .حدیثة
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  :تحقیق التسویق االخضر للبعد االجتماعي للتنمیة المستدامة

  رةالعـــبــــا  الرقم
ال أوافق 

  بشدة
  أوافق  محاید  ال أوافق

أوافق 
  بشدة

22.   
  .تقوم المؤسسة بنشر التزاماتھا ومبادراتھا البیئة او المجتمعیة

  

          

23.   
  .تقوم المؤسسة بالوفاء بااللتزامات التي نشرتھا

          

  .تقوم المؤسسة بنشر معلومات كافیة حول المنتج بمختلف الطرق   .24
          

ت بصفة مبتكرة بحیث تظھر صورة ایجابیة تنشر المؤسسة اعالنا   .25
للمؤسسة من ناحیة موقفھا نحو القضایا البیئة والمجتمعیة دون الحاجة 

  .الى االلتزام بذلك

          

تقوم المؤسسة بذكر اآلثار البیئة لمنتجاتھا ومبادراتھا البیئة او مختلف    .26
 التزاماتھا في ھذا المجال ضمن اعالناتھا التسویقیة او حمالتھا

  .الترویجیة

          

27.   
تطالب وكاالت االعالن بتقدیم اثباتات حول صحة االعالنات التي 

  .تروجھا المؤسسة خصوصا تلك المتعلقة بعالقة المنتج بالبیئة

          

28.   
تقوم المؤسسة بتوعیة المجتمع عن الرھانات البیئة الحالیة ضمن 

  .اعالناتھا وحمالتھا الترویجیة

          

29.   
 یھتم الذي التسویق بأھمیة المؤسسة موظفي ةبتوعی المؤسسة تقوم

  الخارج نحو لنقلھ كھدف) الداخل من( والمجتمع بالبیئة

          

30.   
  توفر المؤسسة مجال للتواصل مع المستھلكین

          

تقوم المؤسسة بفتح المجال للحوار مع االطراف الذین لھم عالقة    .31
اء وبعد بنشاط المؤسسة وخصوصا جمعیات حمایة المستھلك قبل، أثن

  طرح المنتجات

          

32.   
  أثناء تصمیم للمنتج یتم اعطاء االھتمام االكبر الى سالمة المستھلك 
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  .نتائج االستبيان الملحقة: 05ملحق رقم 

  .المستدامة للتنمیة االقتصادي البعد تحقیق في االخضر التسویق بدور المتعلقة الدراسة نتائج: 52 رقم جدول

  SPSSبیانات تفریغ : المصدر

 بدور التسویق االخضر في تحقیق البعد االقتصادي للتنمیة المستدامةمقیاس اإلجابة على سلم لیكرت لنتائج الفرضیة الخاصة : 53جدول رقم 

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  التصنيف

  7  14  21  28  35  الدرجة

  SPSSبیانات تفریغ : المصدر

 )فيه نقطة ادين 7 و أعلى نقطة ملقياس ليكرت 35( 28=7-35= املدى 

 )الدرجات عدد/املدى= املدى  طول( 5.6=5/28= املدى  طول

  .األعلى احلد وضع اجل من ،7أي املقياس، يف درجة اقل إىل 5.6 العدد إضافة مث

  العـــبــــارة  الرقم

  االجابة

ي
ساب

ح
 ال

ط
س

لو
ا

  

ف 
را

ح
الن

ا
ي

ار
عی

لم
ا

  

جة
نتی

ال
  

دة
ش

 ب
ق

واف
ال أ

  

ق
واف

ال أ
  

ید
حا

م
  

ق
واف

أ
دة  
ش

 ب
ق

واف
أ

  

تمیل المؤسسة الى تسویق منتجات ذات  .7
  .االستعمال الوحید

  ال أوافق  1.25  4.05  3  3  1  13  18

8. 
االعتماد تقوم المؤسسة بالتوجھ قدر االمكان نحو 

على الخدمات بدال من االعتماد على المواد في 
مختلف االنشطة او العملیات التي تقوم بھا او 

  . حتى المنتجات التي تطرحھا

9  12  12  5   -  2.34  0.99  
  ال أوافق

9. 
یوفر تسویق المنتجات التي ال تضر بالبیئة 

والمجتمع میزة تنافسیة للمؤسسة ویساھم في 
  .تحسین صورتھا

  أوافق  1.00  3.47  8  8  16  6  - 

یتم االعتماد على مفھوم الحفاظ على البیئة  .10
  والمجتمع اثناء تصمیم المنتج

  أوافق  0.87  3.71  2  30  -   5  1

11. 
 ذات المواد تعتمد المؤسسة على نظام السترجاع

االستردادیة او حتى باالعتماد على وسطاء  القیمة
  .في ذلك

  ال أوافق  0.98  2.00  1  2  6  16  13

12. 
المؤسسة بأحد البرامج للتحكم في  تستعین

االستھالك الجید للطاقة والموارد خصوصا 
  .الطبیعیة منھا

  ال أوافق  0.92  2.50  -   9  3  24  2

13. 
تدخل  والتطویر للبحث وحدة المؤسسة تمتلك

والمجتمع  البیئة على المنتج آثار ضمن اھتماماتھا
  والمستھلك

  محاید  1.07  2.92  1  15  4  16  2
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  :يلي كما الباقية احلدود وكانت

 ال أوافق بشدة....................  12.6    07من  

  ال أوافق....................    18.2  12.6من 

  حمايد ....................    23.8  18.2من 

  أوافق....  ................ 29.4 23.8من 

  أوافق بشدة....................     35  29.4من 
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 .المستدامة للتنمیة البیئي البعد تحقیق في االخضر التسویق بدور المتعلقة الدراسة نتائج: 54 رقم جدول

  SPSSتفریغ بیانات : المصدر

 للتنمیة المستدامة البیئيخضر في تحقیق البعد بدور التسویق االمقیاس اإلجابة على سلم لیكرت لنتائج الفرضیة الخاصة : 55جدول رقم 

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  التصنيف

  8  16  24  32  40  الدرجة

  SPSSتفریغ بیانات : المصدر

 )فيه نقطة ادين 8 و أعلى نقطة ملقياس ليكرت 40( 32=8-40= املدى 
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14. 
تختار المؤسسة المواد الداخلة في تركیب 

المنتجات بحیث تكون قلیلة اآلثار السلبیة على 
  .المحیط

  محاید  1.19  3.37  5  19  1  11  2

15. 
تقوم المؤسسة بتغییر مكونات المنتج إذا أثبتت 

تأثیره السلبي بشكل ما على  أحد الدراسات
  .المحیط

2  3  5  20  78  3.76  1.05  
  أوافق

16. 
تستعین المؤسسة بأحد البرامج لتقلیل انبعاث 
الغازات والنفایات المضرة بالبیئة والمحیط 

  .الناتجة عن توفیر المنتج
3  27  3  5   -  2.26  0.79  

  ال أوافق

17. 
المنتجة من طرف  بقایا المنتجات والمغلفات

  للتدویر لةالمؤسسة قاب
  محاید  1.58  3.24  10  12  3  3  10

18. 
 استنفاذ بعد أخرى استعماالت والعلب للمغلفات
  .المنتوج

  محاید  1.00  2.76  -   14  2  21  1

19. 
 الكمیات او طریق عن على البیع تعتمد المؤسسة

  اعادة الشحن
  محاید  1.02  3.13  -   21  2  14  1

20. 
تمتلك المؤسسة اعتماد أحد العالمات 

  .االیكولوجیة
3  26  3  6   -  2.31  0.84  

  ال أوافق

21. 
تحاول المؤسسة تفادي تحول التلوث في حالة 

  .ادخال طرق انتاجیة حدیثة
6  1  5  19  7  3.53  1.29  

  أوافق
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 )درجاتال عدد/املدى= املدى  طول( 6.4=5/32= املدى  طول

  .األعلى احلد وضع اجل من ،8أي املقياس، يف درجة اقل إىل 6.4 العدد إضافة مث

  :يلي كما الباقية احلدود وكانت

 ال أوافق بشدة....................  14.4    08من  

  ال أوافق....................    20.8  14.4من 

  حمايد ....................    27.2  20.8من 

  أوافق....................   33.6 27.2 من

 أوافق بشدة....................     40  33.6من 
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 .المستدامة للتنمیةاالجتماعي  البعد تحقیق في االخضر التسویق بدور المتعلقة الدراسة نتائج: 56 رقم جدول

  SPSSتفریغ بیانات : المصدر
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22. 

تقوم المؤسسة بنشر التزاماتھا ومبادراتھا البیئة 
  .او المجتمعیة

  محاید  1.22  3.07  2  16  10  3 7

23. 
  .تقوم المؤسسة بالوفاء بااللتزامات التي نشرتھا

4  4  11  16  3  3.26  1.11  
  محاید

لمؤسسة بنشر معلومات كافیة حول المنتج تقوم ا .24
  .بمختلف الطرق

-  2  2  26  8  4.05  0.69  
  أوافق

25. 
تنشر المؤسسة اعالنات بصفة مبتكرة بحیث 

تظھر صورة ایجابیة للمؤسسة من ناحیة موقفھا 
نحو القضایا البیئة والمجتمعیة دون الحاجة الى 

  .االلتزام بذلك

  ال أوافق  0.69 3.53  ‐  8 12  8  10

26. 

م المؤسسة بذكر اآلثار البیئة لمنتجاتھا تقو
ومبادراتھا البیئة او مختلف التزاماتھا في ھذا 
المجال ضمن اعالناتھا التسویقیة او حمالتھا 

  .الترویجیة

  ال أوافق  1.20  2.50  1  8  11  7  11

27. 
تطالب وكاالت االعالن بتقدیم اثباتات حول 

صحة االعالنات التي تروجھا المؤسسة 
  .متعلقة بعالقة المنتج بالبیئةخصوصا تلك ال

  ال أوافق  0.95  2.58  ‐  5  19  7  7

28. 
تقوم المؤسسة بتوعیة المجتمع عن الرھانات 

البیئة الحالیة ضمن اعالناتھا وحمالتھا 
  .الترویجیة

  محاید  1.10  2.66  -  11  10  10  7

29. 
 بأھمیة المؤسسة موظفي بتوعیة المؤسسة تقوم

) الداخل من( عوالمجتم بالبیئة یھتم الذي التسویق
  الخارج نحو لنقلھ كھدف

  محاید  1.17  3.37  6  16  3  12  1

  0.62  4.21  11  25  1  1  -  توفر المؤسسة مجال للتواصل مع المستھلكین .30
أوافق 
  بشدة

31. 

تقوم المؤسسة بفتح المجال للحوار مع االطراف 
الذین لھم عالقة بنشاط المؤسسة وخصوصا 

عد طرح جمعیات حمایة المستھلك قبل، أثناء وب
  المنتجات

3  3  5  25  3  3.55  1.03  
  أوافق

32. 
أثناء تصمیم المنتج یتم اعطاء االھتمام االكبر الى 

  1.22  3.63  13  6  13  4  2  سالمة المستھلك 
  أوافق
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 للتنمیة المستدامة االجتماعيبدور التسویق االخضر في تحقیق البعد  مقیاس اإلجابة على سلم لیكرت لنتائج الفرضیة الخاصة: 57جدول رقم 

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  التصنيف

  11  22  33  44  55  الدرجة

  SPSSتفریغ بیانات : المصدر

 )فيه نقطة ادين 11 و أعلى نقطة ملقياس ليكرت 55( 44=11-55= املدى 

 )الدرجات عدد/املدى= املدى  لطو ( 8.8=5/44= املدى  طول

  .األعلى احلد وضع اجل من ،11 أي املقياس، يف درجة اقل إىل 8.8 العدد إضافة مث

  :يلي كما الباقية احلدود وكانت

 ال أوافق بشدة....................   19.8    11من  

  ال أوافق....................    28.6  19.8من 

  حمايد ..............  ......  37.4  28.6من 

  أوافق....................    46.2  37.4من 

  أوافق بشدة....................       55  46.2من 
  

 بدور التسویق االخضر في تحقیق للتنمیة المستدامةمقیاس اإلجابة على سلم لیكرت لنتائج الفرضیة الخاصة : 58جدول رقم 

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  لتصنيفا

  26  52  78  104  130  الدرجة

  SPSSتفریغ بیانات : المصدر

 )فيه نقطة ادين 26 و أعلى نقطة ملقياس ليكرت 130( 104=26- 130= املدى 

 )الدرجات عدد/املدى= املدى  طول( 20.8=5/104= املدى  طول

  .األعلى احلد وضع اجل من ،26 أي املقياس، يف رجةد اقل إىل 20.8 العدد إضافة مث

  :يلي كما الباقية احلدود وكانت

 ال أوافق بشدة....................     46.8      11من  

  ال أوافق....................      67.6    46.8من 

  حمايد ....................      88.4    67.6من 

  أوافق.................  ...  109.2    88.4من 

أوافق بشدة....................       130  109.2من 
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 .االخضر التسویقبمعوقات تبني المؤسسة  المتعلقة الدراسة نتائج: 59 رقم جدول

 SPSSتفریغ بیانات : المصدر
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1. 

تحتوي تشكیلة المنتجات المؤسسة على بعض 
المنتجات التي یمكن تصنیفھا كمنتجات ال تضر 

  .بالبیئة والمجتمع وصحة المستھلك
  اوافق  0.83  3.42  -   24  6  8 - 

2. 
من بین اھم المعوقات التي تواجھ المؤسسة اثناء 

تضر بالبیئة  محاولة طرح منتجات جیدة ال
  : والمجتمع وصحة المستھلك

  

  .أ 
ارتفاع تكلفة المنتج ما یؤدي الى ارتفاع (السعر 
  )سعره

3  7  7  11  10  2.53  1.29  
  أوافق

  .ب 
قلة المواد االولیة عدیمة التأثیرات (المواد االولیة 

  )السلبیة
  محاید  1.03 2.89  3  13 7  15  ‐

  غیاب قنوات استرجاع وتدویر النفایات  .ج 
  اوافق  0.96  2.05  11  18  6  2  1

  طبیعة المنتج في حد ذاتھا ذات تأثیر سلبي  .د 
  ال اوفق  0.89  3.42  1  7  5  25  -

3. 
تقوم المؤسسة بتحلیل مختلف اآلثار الممكن ان 

تنتج خالل مراحل تطویر، تصنیع، توزیع، 
  )تحلیل دورة حیاة المنتج(واستھالك المنتجات 

  ال اوفق 0.94 2.39 -  6 9 17 6

4. 
ف أغلبیة مستھلكي منتجات المؤسسة یمكن تصنی

ضمن فئة المستھلكین الذي ال یھتمون بالقضایا 
  .المتعلقة بالبیئة

  أوافق  0.84  2.00  10  21  4  3  - 

5. 
یشكل تبني مبادئ التسویق الذي یھتم بالبیئة 

والمجتمع تكالیف للمؤسسة أكثر من العائد الذي 
  .یمكن ان یحققھ

  اوافق  0.90  2.29  5  23  4  6  - 

6. 
تتوافق مبادئ التسویق الذي یھتم بالبیئة ال 

والمجتمع مع االھداف المسطرة للمؤسسة في 
  .الفترة الحالیة

1  7  5  17  8  2.37  1.10  
  أوافق
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 للتنمیة المستدامة االجتماعير في تحقیق البعد بدور التسویق االخضمقیاس اإلجابة على سلم لیكرت لنتائج الفرضیة الخاصة : 60جدول رقم 

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  التصنيف

  9  18  27  36  45  الدرجة

  SPSSتفریغ بیانات : المصدر

 )فيه نقطة ادين 9 و أعلى نقطة ملقياس ليكرت 45( 36=9-45= املدى 

 )درجاتال عدد/املدى= املدى  طول( 7.2=5/36= املدى  طول

  .األعلى احلد وضع اجل من ،9 أي املقياس، يف درجة اقل إىل 7.2 العدد إضافة مث

  :يلي كما الباقية احلدود وكانت

 ال أوافق بشدة....................   16.2    9من  

  ال أوافق....................    23.4  16.2من 

  حمايد ....................    30.6  23.4من 

  أوافق....................    37.8  30.6ن م

  أوافق بشدة....................       45  37.8من 
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  :المراجع باللغة العربية

 :الكتب

 .74 رقم اآلية األعراف، سورة .1

 . 30 اآلية األنبياء، سورة .2

 .41 اآلية الروم، سورة .3

  .2007 ي، التسويق االخضر، دار اليازوري، عمان،ثامر البكري وامحد نزار النور  .4

 .2006طاهر حمسن الغاليب وصاحل العامري، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة، الطبعة األوىل، األردن،  .5

 ن،األرد عمان، للنشر، وائل دار متكامل، منهجي منظور االسرتاتيجية اإلدارة إدريس، صبحي حممد ووائل الغاليب حمسن طاهر .6

  .2007 األوىل، الطبعة

 والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار األوىل، الطبعة االجتماعية، اخلدمة مهنة إطار يف االجتماعية التنمية أمحد، رشاد اللطيف عبد .7

 .2008مصر،  اإلسكندرية،

 دار األوىل، الطبعة اسها،قي وأدوات ختطيطها وأساليب فلسفتها املستدمية التنمية زنط، أبو أمحد ماجدةو  غنيم حممد عثمان .8

 .2007عمان،  والتوزيع، للنشر صفاء

األردن، -اجلبيهة ،سرمد كوكب اجلميل، االجتاهات احلديثة يف مالية األعمال الدولية، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع .9

2001. 

 مدخل" األول اجلزء اإلسرتاتيجية دارةاإل املتعال، عبد أمحد سيد وحممد رفاعي حممد رفاعي ترمجة جونز، وجاريث شارلز .10

 .2001 السعودية، العربية اململكة املريخ، دار ،"متكامل

 الرياض، واملطابع، العلمي النشر دار الزراعية، والبيئة التلوث الراجحي، هادي بن اهللا وضيف اهللا فتح الدين تاج علي .11

1998. 

ستهلك، ورقة مقدمة ضمن فعاليات املؤمتر السنوي الثامن حول االدارة االجتاهات احلديثة يف محاية امل: أمحد حممد عبد اهللا .12

 .1998وآفاق املستقبل، مركز وايد سرفيس لالستشارات والتطوير اإلداري، مصر، 

 .2006 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار واملصفوفات، باملنظومات التسويق النجار، فريد .13

 .2002 مصر، االسكندرية، املعارف، منشأة الشريعة، ضوء يف البيئة محاية قانون احللو، راغب ماجد .14

 الفنية، اإلشعاع ومطبعة مكتبة االوىل، الطبعة منها، احلماية ووسائل البيئة لتلوث واملالية اإلقتصادية اآلثار الشيخ، صاحل حممد .15

 .2002 اإلسكندرية،

 .2009 عمان، والتوزيع، للنشر رياليازو  دار للبيئة، اإلدارية احلماية: البيئية اإلدارة خملف، صاحل عارف .16

، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، األردن، مفاهيم أساسية: فهد سليم اخلطيب، حممد سليمان عّواد، مبادئ التسويق .17

2000.  

  .2010عالء فرحان وآخرون، فلسلفة التسويق االخضر، الطبعة االوىل، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  .18

 واليونسكو EOLSSاملستدامة،  التنمية أجل من للمعرفة العربية والتنمية، املوسوعة والبيئة واملوارد السكان اإلمام، ودحمم حممد .19

  .2006بريوت،  األوىل، الطبعة ،"االقتصادي البعد" الثاين ا�لد العربية للعلوم، واألكادميية ناشرون للعلوم العربية والدار

 .2010، دار املناهج، عمان، "مبادىء التسويق"عباس العالق، حممود جاسم الصميدعي وبشري  .20
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 .1998 القاهرة، مشس، عني مكتبة ،"واالسرتاجتيات املفاهيم: التسويق" الدين، خري عمرو .21

 الرياض، والبحوث، الدراسات مركز األمنية، للعلوم العربية نايف أكادميية واحلياة، األمن: البيئة جرائم االحيدب، إبراهيم .22

1999. 

 . 2000، بريوت للدراسات، اجلامعية املؤسسة الثالثة، األلفية يف اجلامعة ورسالة التنمية األسعد، مصطفى حممد .23

  :المذكرات والرسائل

 رسالة املستدامة، التنمية حتديات ظل يف اجلزائر يف االقتصادية للمؤسسة الشامل األداء يف التحكم الرمحان، عبد العايب.د .24

 .2011 اجلزائر، ،01 سطيف جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ،منشورة غري دكتوراه

دراسة استطالعية يف عينة من أسواق (على وفق مدخل التسويق األخضر  أمحد نزار مجيل النوري، حتليل سلوك املستهلك .25

  .2004مذكرة ماجستري منشورة، جامعة بغداد ،) بغداد التجارية

 دراسة- املستدامة التنمية وحتقيق النمو دعم يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات دور ترقية وجتارب رتاتيجياتاس محيدة، ابحر  .26

 التسيري، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية منشورة، غري ماجستري مذكرة الصينية، والتجربة اجلزائر جتربة بني مقارنة

  .2011 اجلزائر، ،01 سطيف جامعة

 حالة دراسة – املستدامة التنمية لتحقيق االقتصادية املؤسسة يف) االيزو( العاملية ملواصفات املتكامل االستخدام طارق، يراش .27

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية منشورة، غري ماجستري مذكرة ،- SOMIPHOS – بتبسة الفوسفاط مناجم شركة

  .2010 اجلزائر، ،01 سطيف جامعة لتسيري،
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  :ملخصالـ

معظم املشكالت البيئية احلالية ما هي اال نتيجة لتمادي املؤسسات االقتصادية يف تأثريها على البيئية أثناء خمتلف   

مبا فيها التسويقية، ويف ظل حتديات التنمية املستدامة كان ال بد من �ج وظيفية تسويقية تأخذ االعتبارات البيئية بعني  أنشطتها

مفهوم التسويق األخضر، والذي يهتم مبختلف التأثريات الناجتة عن وظيفة التسويق على البيئية االمر  راالعتبار، وادى اىل تبلو 

مستوى االثار السلبية لنشاط املؤسسة على البيئة وا�تمع، ترويج تقلل من ات خضراء وطرق توزيع و وفري منتجالذي يساهم يف ت

  .االمر الذي يساهم يف حتقيق ابعاد التنمية املستدامة سواء البيئية، ا�تمعية واالقتصادية منها

يط الضوء على دور التسويق األخضر جاءت الدراسة امليدانية على جمموعة من املؤسسات الصناعية اجلزائرية قصد تسل  

يف حتقيق التنمية املستدامة يف أرض الواقع، حيث بينت نتائج الدراسة ان املؤسسات الصناعية اجلزائرية تواجه جمموعة من املعوقات 

 .يف تبين التسويق األخضر، ما يؤثر على دوره يف حتقيق التنمية املستدامة

  .املستهلك محايةالكفاءة البيئة، التنمية املستدامة، املنتجات اخلضراء، العالمات البيئة،  ،األخضر التسويق: المفتاحية الكلمات

Résumé 

La plus part des problèmes environnementaux qui se posent aujourd’hui 

ne sont que le résultat de l’abus des entreprises économiques envers 

l’environnement lors de l’exercice de leurs activités, y compris la fonction 

Marketing. Sous les enjeux du développement durable, il ’est nécessaire; d’avoir 

une démarche marketing tenant compte des questions environnementales. Cette 

démarche a engendré la notion actuelle du Marketing Vert, qui s’intéresse aux 

différents effets de la fonction marketing sur l’environnement. En outre, cette 

démarche contribue à fournir des produits verts et des méthodes de distribution 

et de promotion qui minimisent les effets négatifs issus des activités de 

l’entreprise sur l’environnement et la société, cette méthode contribue aussi à 

atteindre les dimensions du développement durable, que ce soit 

environnemental, sociétal ou économique. 

L’étude empirique de notre mémoire a été menée sur un groupe 

d'entreprises industrielles algériennes afin de mettre en lumière le rôle concret 

du marketing vert dans le développement durable. Cette étude révèle que les 

entreprises industrielles algériennes font face à une série d'obstacles de 

l'adoption du marketing vert, qui à leur tour affecte le rôle du marketing vert 

dans la réalisation du développement durable. 

Les mots clés: Marketing vert, Développement durable, produit écologique/vert, 

écolabels, éco-efficience, protection de consommateur. 


