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 : الملّخص

عاجلت هذه الدراسة مفهوم التسويق األخضر كمدخل إسرتاتيجي يتيح ملنظمات األعمال احلصول على ميزة تنافسية       
األخضر يف  ن من خالل جتسيد مرتكزات التسويقوقد مّت إعتماد مقاربة جديدة من أجل دراسة العالقة بني املتغّّيي. مستدامة
املنتجات اخلضراء، التسعّي األخضر، الرتويج األخضر، التوزيع األخضر، ) : واملتمثّلة يف 7Ps السبعةالتسويقي مزجيه  عناصر

اخلضراء( ، وبيان مسامهة هذه العناصر يف عملية حتقيق ميزة تنافسية  العمليات اخلضراء، األفراد ذو التوّجه األخضر، األداء
)اجلودة ، رضا الزبون ، تقليل التكاليف ، التحسني املستمّر ، احلّصة السوقية ، الرحبية ،  : مستدامة من خالل أبعادها املتمثّلة يف

 السمعة ، التحالفات اخلضراء(. 

 ، امليزة التنافسية املستدامة""و "التسويق األخضر" : الدراسة تغّييّ فاهيم النظريّة املتعّلقة مبىل اإلحاطة ابملوهدفت الدراسة إ      
حيث وبعد املتغّّي الثاين لدى منظمات األعمال. وتعزيز مؤشرات مسامهته يف خلق مدى دور املتغّّي األّول و مّث حماولة معرفة 

مدخل اليت تعمل منذ فرتة يف إطار و " Toyota حالة منظمة "تويوات علىاليت توّصلت اليها الدراسة إسقاط املفاهيم النظرية 
من خالل هذا املدخل ، إستطاعت حتصيل ميزة تنافسية مستدامة  "تويوات" منظمةيف أّن جاءت أهّم النتائج ،  التسويق األخضر

إعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي يف الدراسة، واستعان حيث بعاد هذه امليزة. مجيع مؤشرات وأ حيث عّززت بواسطته
يف عملية مجع البياانت على واثئق وتقارير منظمة "تويوات" من جهة، وكذا على الدراسات والتقارير الصادرة عن اجلهات اخلارجية 

 مات املختّصة والباحثني والنقاد.واملتمثّلة يف املنظ

امليزة ، املنتج األخضراملسؤولية البيئية،  ، املسؤولية اإلجتماعية،خضر، امليزة التنافسية املستدامةالتسويق األ : الكلمات املفتاحية
 اإلستدامة.التنافسية، 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary  :  

      This study discusses the concept of green marketing as a strategy that allows business 

organizations to gain a sustainable competitive advantage. The study has been adopted a new 

approach to study the relationship between the two variables, by reflecting the green 

marketing indicators in the 7Ps elements: (green products, green pricing, green promotion, 

green distribution, green processes, green individuals, green performance) , And the effect of 

these elements on the process of achieving sustainable competitive advantage through its 

indicators: (quality, customer satisfaction, cost reduction, continuous improvement, market 

share, profitability, reputation, green alliances). 

      The study aims to understand the theoretical concepts of the study's variables which are 

"green marketing" and "sustainable competitive advantage", then try to know how much the 

first variable can contribute to the creation and enhancement of the second one's "indicators" 

in companies. The study try also to aplly the theoretical concepts on “Toyota” company, 

which has been operating for a while under the Green Marketing strategy, the most important 

results were that Toyota was able to gain a sustainable competitive advantage through this 

strategy, which reinforced all indicators and dimensions of the sustainable competitive 

advantage. The researcher relied on the analytical descriptive approach and used the data 

collection process on the documents and reports of Toyota on the one hand, as well as used 

the studies and reports issued from the external bodies which are the specialized 

organizations, researchers and critics. 

Keywords : green marketing, sustainable competitive advantage, social responsibility, 

environmental responsibility, green product, competitive advantage, sustainability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé : 

      Cette étude a abordée le concept de marketing vert en tant qu'entrée stratégique permettant 

aux entreprises d’obtenir un avantage concurrentiel durable. L’étude a adopté une nouvelle 

approche pour étudier la relation entre les deux variables, en reflétant les principes 

fondamentaux du marketing vert dans ses composantes 7P: (produits verts, tarification verte, 

promotion de l’environnement, distribution écologique, processus écologiques, individus 

verts, performances écologiques) et la contribution de ces éléments au processus d'obtention 

d'un avantage concurrentiel durable au travers de ses dimensions: (qualité, satisfaction de la 

clientèle, réduction des coûts, amélioration continue, part de marché, rentabilité, réputation, 

alliances vertes). 

      L’étude a pour objectif de comprendre les concepts théoriques liés aux variables de la 

thèse : "marketing vert" et "avantage concurrentiel durable", puis de tenter de connaître le rôle 

de la première variable et son influence sur la seconde variable et ses indicateurs dans les 

organisations professionnelles. Après avoir reflété les concepts théoriques de la société 

Toyota, qui fonctionnait depuis un certain temps dans le cadre de la stratégie de marketing 

vert, les résultats les plus importants ont été que Toyota a pu obtenir un avantage 

concurrentiel durable grâce à cette stratégie, qui renforce tous les indicateurs et toutes les 

dimensions du développement durable- avantage compétitif. Le chercheur s’est appuyé sur 

l’approche descriptive analytique et a utilisé le processus de collecte de données sur les 

documents et les rapports de Toyota, d’une part, ainsi que sur les études et les rapports 

émanant d’organes externes, représentés par des organisations spécialisées, des chercheurs et 

des critiques. 

Mots clés: marketing vert, avantage concurrentiel durable, responsabilité sociale, 

responsabilité environnementale, produit vert, avantage concurrentiel, durabilité. 

 

 



 

 

 رـــــــــــــــــــــــر وتقديـــــــــــــــــــــــشك 

يّسر الصرب واإلخالص والعزم و وأهلمين بتوفيقه ، قين على أن وفّ مباركا فيه محدا كثريا عّز وجّل أمحد هللا       
 .فهو نعم املويل ونعم النصرييل أمري إلجناز هذا العمل ، 

ستاذ املشرف أ.د/ حممد محداين على حلمه وصربه علّي إىل األوعرفاين  يتقدير بشكري و أتوّجه كما        
الدكاترة أبوبكر  ساتذةإىل األ أقّدم آايت الشكر واالمتنان واحملّبةأن  أيضا يسعدينو ، طيلة فرتة إجناز البحث 

بري يف هذا كالثر األكان هلا   حظات ونصائح وإرشادات قّيمةيل من مال طارق بلحاج على ما قّدماه بوسامل و
 العمل. 

واملشاعر الصادقة من يد العون والنصح والتشجيع  يلّ إأسّجل شكري وامتناين لكل من مّد يف األخري و       
 األساتذة واألصدقاء والزمالء ، الذين وإن أخفتهم كلمايت فإّّنم حاضرون يف صميم قليب وخميليت.

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       ــــــــــدإءــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــإ   

   ة  ــــــــيَ ر  الكَ  ة  رَ ــــــس  الأ وَ  ن  ـــــيدَ ال   الوَ َل إ   

ل ة  ذَ ات  والسَ  ء  لَ مَ الزأ وَ  اء  ـقَ د  الص   ل    كأ َل إ     الفَاض 

   ة  بَ يـ  طَ  ة  مَ ل  كَ و ب  لَ وَ  ل  مَ ا العَ ذَ  هَ  ف  ن  دَ اعَ سَ  ن  مَ  ل   كأ َل إ   

 ة  ـــيقَ ق  الَ  ن  عَ  ث  ح  بَ  ل    كأ َل وإ   املََعار ف  وَ  ـــم  ل  للع   ب   ل  مأ   كأ َل إ  

 ة ـــــــر ي الأ ا ف  وس  رأ ا دأ نَ عل مأ يأ  َمافَت ئَ ي الذ   زائري الب   الَ  ب  ع  الش   َل إ  

            ﴾شكرا لكم  ﴿ 
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  : المقدمة العامة

  : . تمهيد1

الدور الذي ابتت و  ،وإقتصاد السوق يف ظّل العوملةوالقطاعات اجملاالت  مجيعاحلركة املتسارعة اليت تعيشها  كيز علىابلتّ       
قتصادية والسياسية ألصعدة اإلا علىكل ما جيري   علىتوّجهاهتا ومبادئها  فرضأصبحت ت اليتو الدولية  املنظمات تلعبه
أّول من يتأثّر  أصبحت اليوم هياألعمال ّن منظمات فإ .يف إطار مبادئ النظام العاملي اجلديدكل هذا و  ،جتماعية والقانونيةواإل

وحتت اول حت فهي، مل معهااتعياليت  البيئة ؤثر يفيتأثّر وي  ونظام  ،رجيةعلى البيئة اخلا امفتوحمتفاعال و  اابعتبارها نظامهبذه احلركية 
 مشتكة حلولىل إلوصول ا، عن طريق اكّل ما حييط هبيف   الةفعّ و ديناميكية إجيابية ب أن تشارك املتسارعة إطار هذه التحوالت

عترب عامل ي  و  .خالقيالبيئي واألو  الصّحي اجلانبعلى مستوى ة خاصّ  ،والكوكب فرادليت ما فتئت تواجه اجملتمعات واألاللمشاكل 
 األعمال ملنظماتاإلجيابية  واطنةملها حنو ما يسمى ابهتوجّ يف تعزيز بقّوة  ساهمي  سببا مباشرا نظمات املبني  ام املنافسةحتدإ

 كّل ما يشغل الرأي العام واجملتمع.  وبتحّليها ابملسؤولية الالزمة إجتاه

تطورا  هذا الفكر قد شهد ف البيئية،والتحوالت  التغرياتأكثر املفاهيم واملمارسات تكّيفا مع هو الفكر التسويقي  ومبا أنّ       
 التطّور يف الفكر التسويقيهذا د عن ليتولّ  ،على مرافق احلياة املختلفة نعكسإوالذي  ،خري من القرن املاضيل الربع األخال كبريا

 املواضيع ومن أهمّ  .التقليديةخمتلفة كليّا عن ما مضى من املفاهيم التسويقية  مضامنيل يف جوهرها متثّ  جديدةمصطلحات ومعاين 
ية أو املناخات تغريّ السواء  ،ورهاانهتا أبعادهاو  مشاكلها بكلّ  ،ية احلفاظ على البيئةقضاليت أثّرت يف الفكر التسويقي املعاصرة 

تغيري ابلتفكري اجلّدي فيها و سوى األعمال  مل تتك سبيال ملنظمات واليت ،اىل غري ذلك ث الصناعي أو صّحة املستهلكالتلوّ 
الطبيعية  مواردلل هاستخدامإتعديل و  ،للمجتمعلبيئة و لصديقة عن طرق جديدة لتسويق منتجاهتا لتكون  والبحث ،جدول أعماهلا

 .بات العصر احلايلمتطلو تطلبات البيئة املمع لتكون أكثر تناغما  والتسويقية نتاجيةالعمليات اإل أساليبو تقنياهتا الطاقوية و 

هذا القلق  ، حيث ظهرعلى املستوى العاملي قد زاد كثريا البيئية قضّيةحول جس االقلق واهل أبنّ  اليوم وال خيفى على أحد      
معّقدة مثل التغرّي ىل السطح قضااي بيئية إ لتربز، لسبعيناتا عقد رأكثيتزايد أخذ  ثّ  ،مطلع الستّينات من القرن املاضيأوال 

، ناعةالصّ  خلفاتاملتلف البيئة الطبيعية نتيجة ، ث اهلواء الناجم عن الغازاتتلوّ ، ستنزاف املوارد الطبيعيةإتزايد ، املناخي العاملي
د ب املواتلف طبقة األوزون يف الغالف اجلوي وتسرّ ، األمطار احلامضية، ص املساحات اخلضراءيالغاابت وتقلشجار من قطع األ

وكلها مسائل  ،نسان مع البيئةفضال عن سوء تعامل اإل، نسانة ابلبيئة واإلق سلع ضارّ نتاج وتسويإ، الّسامة وقتل النشاط احليوي
 رّداتابلفعل  ظهرتقد . و حتديدا ملستهلكعلى او نسان إلعلى البيئة و على ا من ضرره با تسبّ ملخطرية تستدعي التوّقف عندها 

احلكومية  بدأت بعدها اجلهات ثّ  ،على البيئة فاظمعيات واهليئات املختلفة املعنية ابحلمن طرف اجلأّوال  ةكبري   وإستجابة فعل
يف أخريا ساهم واقع اجلديد، وهو ما جراءات تتماشى مع الإختاذ إتشريع قوانني و عن طريق التفاعل مع القضية واهليئات الرمسية 

لعّدة أسباب ذلك و  هي األخرى إىل هذا امليدانلتدخل األعمال نظمات شيئا فشيئا، والدفع مبهريي وتعبئة الوعي اجلما توجيه
 سنتطّرق هلا الحقا.
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ان فك ،ليعرّب عن نفسه بقّوة يف عامل األعمال Green marketinالتسويق األخضر  صطلحم خرجما سبق كّل طار  ويف إ     
أوال  لكونه ،اهلاّمة قتصاد األخضرأحد فروع علم اإلوكبيئية، ال كلةشامل هجتاإجمتمع األعمال  ابدر هبااليت  احلقيقية جابةستهو اإل
ستاتيجية إلكونه  اثنياو  ،يف إطار احملافظة على البيئة للتشريعات والنداءات من اهليئات الرمسية وغري الرمسية ذعانإو ملّحة ضرورة 
لدى  ع ذهين إجيايبمتوقورسم  لمنظمةل جيابيةاإلصورة ال تعزيزك  حتقيق العديد من املزااييف  فعالهلا دور كون قد ي جديدة

، ابإلضافة اىل مع تزايد الوعي البيئي بني املستهلكنيخاّصة اخلضراء اليت تشهد منّوا كبريا  السوقية ، وإستغالل احلّصةاملستهلك
 ستهالكالتشغيلية وإ تقليل التكاليفهاّمة ملنظمات األعمال اليت تتبّناه، مثل  مزااي إقتصاديةالتسويق األخضر ّقق حي  قّد ذلك 

 .لبيئةللمستهلك ولوصديقة  تجات بتقدميه منتجات سليمة وصحّيةاملن جودةكذا حتسني و  الطاّقة مبا يدخل ضمن مبادئه الرئيسية،
ميكن أن يعمال ضّد بعضهما معا  أهداف عامل األعمال والتسويقكذا البيئية و  األهدافيقة أّن جتاهل حقفإنّه ال ميكننا  مع ذلكو 

ل يرفض موجة االستهالك األوّ كما أّن   .لثاين يريدك أن تستهلك أبكرب قدرن تستهلك أقّل، واالبعض، فاألول يريدك أ
consumerism  ، احلفاظ على البيئة واإللتزام ابملسؤولية وابلتايل قد تكون إستاتيجية دعمها. ها و تيغدعمل على تالثاين يبينما

يف الفكر اإلقتصادي ف .تتعارض مع أهداف منظمات األعمال نفقات وتكاليف إضافية فهايكلّ قد عائقا  لدى املنظمات البيئية
 الشكل املوايل.  وّضحهي  وهو التعارض الذي . والعائدات املالية من أجل زايدة الرحبيةوالنفقات يل التكاليف ىل تقلإاألخري يهدف 

  Business وفكر عامل األعمال Environementalism إجتاهات الفكر البيئي : (01الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث : املصدر

حياول إجياد  كحل إستاتيجي  "األخضر التسويقظهر مفهوم " أمام هذا التناقض املبدئي يف أهداف وتوّجه كال الفكرين،و       
كال اإلجتاهني ، عن طريق سحب  وينهي هذا التعارض يف املبادئ ليضمن توافقهما لفكر البيئي وفكر عامل األعمالبني اتوأمة 

وقيم يساعد على نشر وترويج ثقافة مفهوم فهو  .يف منظومة عمل وفلسفة منظمات األعمال ،ليكوان أكثر انسجاما وتناغما
ميكن  حيث .(win/winبطريقة صحيحة ) وجمتمعاتنا بيئتنايف نفس الوقت جديدة ختدم عامل األعمال وختدم خضراء ستهالكية إ
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 ،املسؤولية البيئيةاهتا إجتاه لتزام، مبا يدعم إيف مجيع أنشطة القيمة لديها ابلبيئةإضرارها من تقليل الملنظمات األعمال أن تعمل على 
 (02أنظر الشكل رقم . )من الفرص اليت خيلقها السوق األخضر اإلستفادةميكنها ويف نفس الوقت 

 يف إطار مفهوم التسويق األخضر عامل األعمال العالقة التكاملية بني الفكر البيئي وفكر :(02الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث : املصدر

لتزاماهتا جمّرد التقّيد إببعيدا عن  أخرى ةاألخضر من زاويعلى فكرة التسويق الّلعب  بدأت يف األعمالمنظمات حقيقة أّن ف      
بواسطتها تستطيع  جديدة ميزة تنافسيةهلا لق ميكن أن ختالتسويق األخضر إستاتيجية  أنّ ببساطة ترى  فهي، حقيقة القانونية

 بذلك قّلصتتلبني املنافسني، وتقاربت التنافسية  زاايفيه امل وقت ندرت يف ،احملّلي والدويل تعزيز تنافسيتها وموقعها يف السوق
مليزات التنافسية ا يفالتشابه الكبري حظه من خالل وهو ما نال يف متييزه بني منظمات األعمال نيلمستهلكلدراكية اإلالفجوة 

سهولة تقليد امليزات الذي ساهم يف واملعريف ر التكنولوجي التطوّ األمر راجع خاّصة اىل و  ،األعمال منظماتاملختلفة لدى 
 حّقا قد ساهم التنافسي ولعّل قضية نقص خيارات التمّيز .يف نظر املستهلكأكثر جعلها متقاربة لي ،بني هذه املنظماتة التنافسي

 ة لدى املنظمات مبا ختتزنه من فرص وإمكانيات متاحة لإلستغالل.جديد ةاستاتيجيكلتسويق األخضر  اب لدفعيف ا

 : مشكلة البحث .2

يف أبعاد أكثر فرض عليها البحث  بيئيةالسؤولية ابمل والتحّليدراك منظمات األعمال ألمهية اخلوض يف اجلانب البيئي إّن إ     
رص تساهم يف حتقيق أهداف خلق فعن طريق  ،جديدة تنافسية ةوميز ودوره يف حتصيل إمتيازات  ،التسويق البيئي األخضر

أصحاب اجلهات احلكومية و عليها من طرف  ةمفروضلزامية إة دفاعيقد تنقلها هذه اخلطوة من وضعية  حيث .األعمال منظمات
  مقارنة ابملنافسني.دة جيّ  مكانةميّكنها من كسب  اخالّقو  امبادر  اجيعل منها طرف ستباقيوإ جيايبإىل موقف إ ،املصلحة
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 لتسويق األخضراإستاتيجية  هو دورما :التساؤل الرئيس التايل مشكلة الدراسة تتبلور كما يف نّ إفضوء ما سبق  وعلى    
 ؟ منظمة األعمال "تويوات" يف ستدامةاملتنافسية اليزة ملا يققحت يف

 : التايلنذكرها كمن التساؤالت الفرعية  إثننيهذا التساؤل الرئيس  عن وينبثق 

 ؟ التسويق األخضر قاربةإىل أي مدى تتبىن منظمة األعمال "تويوات" مل •

 : وهذا السؤال الفرعي ينقسم اىل التساؤالت التالية

 ؟ ج األخضرإلستاتيجية املنت" Toyotaإىل أي مدى تتبىن منظمة األعمال "تويوات   -
 ؟" إلستاتيجية التسعري األخضر Toyotaمنظمة األعمال "تويوات إىل أي مدى تتبىن   -
 ؟إلستاتيجية التويج األخضر " Toyotaإىل أي مدى تتبىن منظمة األعمال "تويوات  -
 ؟إلستاتيجية التوزيع األخضر " Toyotaإىل أي مدى تتبىن منظمة األعمال "تويوات  -
 ؟إلستاتيجية العمليات اخلضراء " Toyotaإىل أي مدى تتبىن منظمة األعمال "تويوات  -
 ؟إلستاتيجية األفراد ذو التوّجه األخضر " Toyotaإىل أي مدى تتبىن منظمة األعمال "تويوات  -
 ؟لألداء األخضر " Toyotaإىل أي مدى تتبىن منظمة األعمال "تويوات  -

 التنافسية املستدامة يف منظمة "تويوات" ؟ما مدى مسامهة إستاتيجية التسويق األخضر يف حتقيق امليزة  •

 : وتندرج حتت هذا السؤال عّدة تساؤالت تتمّثل يف

 ؟استاتيجية التسويق األخضر اليت تتبناها منظمة "تويوات" يف تعزيز اجلودة لديها  تساهم هل -
 استاتيجية التسويق األخضر اليت تتبناها منظمة "تويوات" يف تقليلها للتكاليف ؟ تساهمهل  -
 ؟رضا الزبون استاتيجية التسويق األخضر اليت تتبناها منظمة "تويوات" يف تعزيز  تساهمهل  -
 ؟ التحسني املستمرّ  لديناميكية هااستاتيجية التسويق األخضر اليت تتبناها "تويوات" يف تعزيز  تساهمهل  -
 ؟ احلّصة السوقية لديهااستاتيجية التسويق األخضر اليت تتبناها "تويوات" يف تعزيز  تساهمهل  -
 ؟ها للرحبية استاتيجية التسويق األخضر اليت تتبناها "تويوات" يف تعزيز  تساهمهل  -
 يف حتسني صورة املنظمة ؟ هل تساهم استاتيجية التسويق األخضر اليت تتبناها "تويوات" -
 لديها ؟ اإلستاتيجيةهل تساهم استاتيجية التسويق األخضر اليت تتبناها "تويوات" يف تعزيز التحالفات  -

 : . نموذج الدراسة3

  :ة والذي يتكّون منقام الباحث بتحديد منوذج الدراس اإلشكالية املطروحة وعلى ضوء الدراسات السابقة، إىلستنادا إ      
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املزيج التسويقي األخضر  مقاربةعلى ، حيث إعتمدان يف حتديد أبعاده "التسويق األخضر"متغرّي  يتمّثل يفو  : املتغرّي املستقلّ 
Green 7p’s األفرد ذو ، األخضر، التويج األخضراملنتج األخضر، التسعري األخضر، التوزيع )تكّون من سبعة عناصر واليت ت

 (.األداء األخضر ،اخلضراء العمليات ،التوّجه األخضر

  :التالية العناصرمن أبعادها تكّون "، واليت تامليزة التنافسية املستدامة"تمّثل يف وي : املتغرّي التابع

 .(رضا الزابئنّ  ،الكفاءة وتقليل التكاليف، التحديث والتحسني املستمر اجلودة،) :للميزة التنافسية ألساسيةا لعناصرا 
 )احلّصة السوقية، الرحبية(. :لميزة التنافسيةللظاهرة ا لعناصرا 
 .(التحالفات اخلضراء ،املنظمة ورةص) :املستدامة للمزية التنافسية لعناصرا 

ىل عمد الباحث إ ،وبناءا على الدراسات السابقة واألدبيات اليت تناولت هذا املوضوع ،أتسيسا على اإلشكالية املطروحةو      
ل ثّ مواملتالتابع بني املتغري و  "التسويق األخضر"املتمثل يف و املتغري املستقّل العالقة بني الذي يبنّي و  ،تشكيل هذا النموذج اإلفتاضي

  بني متغرّيي الدراسة.نهما هبدف دراسة العالقة كّل م  ومرتكزاتاد وأبع ،"ة التنافسية املستدامةامليز "يف 

 منوذج الدراسة : (03الشكل رقم )

                      التابع املتغري                   املستقل                                             املتغري           

 امليزة التنافسية املستدامة أبعاد                                                  أبعاد التسويق األخضر       

 اجلودة         •                                        املنتج األخضر               •

 األركان األساسية           ة                    الكفاء •  التسعري األخضر                                                   •

 التنافسيةللميزة           االستجابة للزبون            •                                              التويج األخضر       •

 التحسني املستمر  •                                              التوزيع األخضر        •

  األركان الظاهرةة السوقية                       احلصّ  •                                            العمليات اخلضراء       •

 للميزة التنافسيةالرحبية                                 •             ضر                            التوجه األخ األفراد ذو •

 مة  األركان املستداصورة املنظمة                       •                                          األداء األخضر             •

 للميزة التنافسية           التحالفات اخلضراء         •                                                                       

 

                                                                            .من إعداد الباحث : املصدر
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 : الفرضيات .4

 : ملعاجلة اإلشكالية املطروحة، نورد جمموعة من الفرضيات كإجاابت مؤقتة كما يلي      

 : األوىلالرئيسية الفرضية 

 ."التسويق األخضر إلستاتيجيةت نبئ عن تبّنيها  واملمارسة العملية ملنظمة "تويوات"الفلسفة "

 :حبيث يتّم تقسيمها إىل سبعة فرضيات فرعية      

 .األخضر إستاتيجية املنتج أبّّنا تتبىّن " Toyotaمنظمة األعمال "تويوات ت نبئ ممارسات   -
 .إستاتيجية التسعري األخضر أبّّنا تتبىّن " Toyotaمنظمة األعمال "تويوات ت نبئ ممارسات   -
 .إستاتيجية التويج األخضر أبّّنا تتبىّن " Toyotaمنظمة األعمال "تويوات ت نبئ ممارسات  -
 .إستاتيجية التوزيع األخضر أبّّنا تتبىّن " Toyotaمنظمة األعمال "تويوات ت نبئ ممارسات  -
 .إستاتيجية العمليات اخلضراء أبّّنا تتبىّن " Toyotaمنظمة األعمال "تويوات ت نبئ ممارسات  -
 يجية األفراد ذو التوّجه األخضر.إستات أبّّنا تتبىّن " Toyotaمنظمة "تويوات ت نبئ ممارسات  -
 .ألداء األخضر اأبّّنا تتبىّن " Toyotaمنظمة األعمال "تويوات ت نبئ ممارسات  -

  : الرئيسية الثانيةالفرضية 

 ".فسية املستدامةلميزة التنامنظمة "تويوات" لإستاتيجية التسويق األخضر يف حتقيق تساهم "

 :أخرى هي  فرضيات فرعية عّدةاىل  هذه الفرضية يتّم تقسيمو       

 ."تويوات" يف تعزيز اجلودة لديهاتساهم استاتيجية التسويق األخضر اليت تتبناها منظمة  -
 .ة "تويوات" يف تقليلها للتكاليفاها منظماألخضر اليت تتبنّ تساهم استاتيجية التسويق  -
 .ة "تويوات" يف تعزيز رضا الزبوناها منظمتساهم استاتيجية التسويق األخضر اليت تتبنّ  -
 .التحسني املستمرّ لعملية اها "تويوات" يف تعزيزها تساهم استاتيجية التسويق األخضر اليت تتبنّ  -
 .يف تعزيز احلّصة السوقية لديها اها "تويوات"التسويق األخضر اليت تتبنّ تساهم استاتيجية  -
 .ها "تويوات" يف تعزيزها للرحبيةاتساهم استاتيجية التسويق األخضر اليت تتبنّ  -
 .صورة املنظمة" يف حتسني اها "تويواتتساهم استاتيجية التسويق األخضر اليت تتبنّ  -
 .ا اإلستاتيجيةحتالفاهتاها "تويوات" يف تعزيز ليت تتبنّ األخضر اتساهم استاتيجية التسويق  -
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 : الدراسةدوافع اختيار موضوع  .5

 : موضوع الدراسة يف النقاط التاليةختيار إ علىالباحث ل أهّم الدوافع اليت شّجعت تتمثّ       

أهم القضااي من بني يف نفس الوقت هو أكثر املسائل حساسية على املستوى الشخصي، و من بني هو محاية البيئة موضوع  أنّ  -
عاة محاية البيئة أبّن "اإلنسان أصبح ألّول حيث يقول يف هذا الصدد أحد د   ،نفسها بقّوة يف الفتة األخرية تفرضاملعاصرة اليت 

 .قليل من هذا الضرر"مرّة حيارب ضّد نفسه عرب إضراره ابلبيئة ثّ حماولته اليوم الت

وبعض ووجود جتارب انجحة يف بعض بلدان العامل  ،نظمات الرائدةاملرتفاع وترية تبيّن مفهوم التسويق األخضر من طرف إ -
 ينتظر منفإنّه وابلتايل  ،إقتصادية وجتارية خفّيةاىل أهداف  حتقيقيف ه وجناعته هذا التوجّ  فاعليةو دليل على منظمات األعمال هل

 .يه بشكل أكربتفعيله وتبنّ  وتريةيع تسر من أجل أكثر يف هذا املوضوع التعّمق  اولوان حيأسّد هذه الفجوة املعرفية، و الباحثني 

ا يعرفه هذا امليدان من ركود وعدم مب ،جلزائراببيئة األعمال لتوّجه األخضر يف اب العملشجيع يف تقريب وتشخصّية رغبة هناك  -
 .متوازنة وسليمةقويّة  أعمال لوصول اىل منظومةا من أجل ،من طرف منظمات األعمال اجلزائرية حلّد اآلنل واستيعاب تقبّ 

 .ثراء وتعميق مضامينهاإشاركة يف املفاهيم املعاصرة يف امليدان التسويقي واملستباق أثر إو مسايرة  -

 ،ملّح البّد منه خضر سيصبح يف املستقبل القريب ضرورة ومطلبوجود دالئل ملموسة على أّن التوجه البيئي والتسويق األ -
 .يف كل بلدان العامل منظمات األعمال مجيع خيار حمتوم لدىو 

ه من تكاليف به هذا التوجّ يتطلّ ميكن أن التسويق األخضر ملا تبيّن ك خماوف كبرية من طرف منظمات األعمال حنو لهنا زالتما -
الدراسات واألحباث لتوضيح يتطّلب مزيدا من مازال وابلتايل فاملوضوع  تها،حتّد من تنافسيو  تعرقل مسار املنظمات ضافيةإوجهود 
 . واإلجابة على عديد التساؤالت شكاليةهذه اإل

عرفة البشرية املمن أكثر  واز عزّ حىت ي ،ت جديدة والتعّمق فيهاالبحث عن جماال يهالرئيسية مسؤولية األكادمييني ابعتبار أّن  -
 ،خلق توازن أكرب بني كل عناصر احلياةو  ة البشر،حتسني ظروف معيش علىبصورة تساعد يف الواقع  هذه املعرفة وآليات تفعيل

 .باشرة يف قلب هذا التحّدي والشغفوموضوع التسويق األخضر يدخل م

 :  . أهمية الدراسة6

    :ختدم األطراف التالية  أهدافها وحمتواها ونتائجهاأنّ  تربز أمهية الدراسة من خالل      

 هداف االقتصاديةوبني األ والبيئية بني األهداف االجتماعية التوازن حتقيقتساعدها يف  :الـــــــمنظمات األعمابلّنسبة إىل  •
خالقي واملسؤولية البيئية يف الوصول اىل مكاسب استغالل البعد االجتماعي واألمن خالل تسليط الضوء عن كيفية  والتجارية،
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أغلب منظمات األعمال يف ظّل أّن ، يف ظّل فلسفة التسويق األخضر كيفية حتقيق ميزة تنافسية مستدامةاقتصادية وتسويقية و 
 اجلدوى التجارية واإلقتصادية من التسويق األخضر. تقف على عتبة من احلرية والتّدد حول 

ميزة حتقيق ىل إعن كيفية الوصول  يدةنظرة جد لعلميةملكتبة اإىل االدراسة هذه تقّدم  :نــألكادميييالباحثني واابلّنسبة إىل  •
طريقة معاجلة متغرّيي الدراسة وحتليل  وهذه النظرة ختتلف من حيث ،التسويق األخضرستاتيجية ستعانة اباإلعرب  تنافسية مستدامة

يضاف والذي يق األخضر ستاتيجيات التسو إ خيصّ  جديدا االدراسة تعّمقهذه م كما تقدّ ،  كل منهما  داتحمدّ عالقتهما ببعض و 
 .يف هذا اجملال سابقةدراسات إىل 

 يف بيئة األعمالالبيئة  قضّية احلفاظ علىالدراسة يف نشر وتسليط الضوء على هذه تساهم  :والكوكب ةـــــالبيئابلّنسبة إىل  •
بطريقة حتّفز منظمات األعمال على تغيري نظرهتا حنو قضية البيئة من جمّرد خطوة أخالقية اىل إعتبارها أداة وإستاتيجية هاّمة 

 هتاماتاإلأغلب  إليهه الذي توجّ  الرئيسيالطرف هي عترب منظمات األعمال ث ت  حي تضمن هلا حتصيل إمتيازات وفرص هاّمة.
تفهمها منظمات األعمال ملموسة ومبعادلة الدراسة تساهم بطريقة ف، مقارنة ابملستهلكني أو احلكومات خالل البيئيابإلاملتعلقة 

 الوصول وحتقيق أهدافها مع بعض.أن تضمن طراف ميكنها  كل األنّ ىل أإاليت تشري و  (win/win) أي معادلة

وجود منظمات  معخاصة  ،األخضر لدى املستهلك ستهالكخضر واإلالتوجه األ ز الدراسةتعزّ  :نيكـاملستهلابلّنسبة إىل  •
وتعترب الدراسات ، نتهاكات اليت ختالف التوازن واملصلحة العامةكثري من الشكوك واالالحتوم حول أدائها البيئي أعمال كثرية 

، لدى املستهلك على البيئة نشر الوعي والسلوك البيئي واحلفاظ عملّيةيف  مسامهاو طرفا أاملواضيع عنصرا  هذهبحوث يف مثل وال
  .يفية خوضها للمسألة البيئيةونشر ثقافة الفكر اإلستهالكي األخضر وتوضيح رؤية منظمات األعمال لدى املستهلك يف ك

 جيالاأل حقّ احلفاظ على ابلتايل البيئي و ث احلكومات يف مساعيها حنو تقليص التلوّ هذه الدراسة تساعد  : احلكومية اهليئات •
الدراسة تدعوا منظمات األعمال  نّ من خالل أ ،ع العادل للموارد والطاقةالتوزياحلّق يف و  احلالية واملستقبلية يف العيش يف بيئة نظيفة

بل البيئة،  يف إطارني احلكومية للقوان وض يف التوّجه األخضر واملسؤولية البيئية وأن تستجيب أكثرألن خت يةلموع أكادمييةبطريقة 
اظ على ميّكنها من مضاعفة جهودها يف احلف استباقيإ امنهج تلتمسوأكثر من ذلك فهذه الدراسة تدعوا منظمات األعمال ألن 

صورهتا لتسّوق  وأنمرونة تشغيلية أسبقية و حىت يتسىّن هلا أن تكسب  ،ممّا تسّنه القوانني احلكوميةوأسبق البيئة بشكل أكرب 
  . بشكل أكرب اخلضراء

 : . أهداف الدراسة7

براز إمن خالل  ،حتقيق امليزة التنافسية املستدامة ودوره يفالتسويق األخضر لى موضوع يهدف البحث اىل تسليط الضوء ع -
من أجل حتقيق  إطار إستاتيجية التسويق األخضر يفتقوم هبا منظمات األعمال  جراءات الطوعية اليتواإل داتدّ جمموعة من احمل

 .الدراسات السابقةة كليا عن ابقي توضيح العالقة بني املتغريين بنظرة خمتلفستحاول هذه الدراسة حيث  ،هذه امليزة
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 هو مفهوم ماف، التطبيقيأو اجلانب من اجلانب النظري  سواءوأبعاده وإستاتيجياته  يف مفهوم التسويق األخضرأكثر التعّمق  -
 الصياغة والتحديث يف كّل مرة.التشكيل و طور يف زال ي

والكشف أكثر  ،اليت تتبّناهنظمات األعمال ما ميكن أن حيّققه التسويق األخضر من مزااي وإمتيازات وفرص ملعن رفع الغموض  -
تعّلق ابملوازنة فيما يلدى منظمات األعمال  والتّدد احلريةختفي بعض تساؤالت و ال بعضحتمل اليت مازالت جيابية اإلعن جوانبه 

 . ()تضحية / كسب

يف منظمات  والتجارية قتصاديةال تتعارض مع األهداف اإل البيئيةاألهداف  نّ وتستدّل أب أن تؤّكدهتدف هذه الدراسة اىل  -
 .حتقيق أهدافهاخيدم منظمة األعمال وال يتناىف و مبا  ومنسجمة مع بعض،مرتبطة  أهداف بل هي ،األعمال

امليزة التنافسية املستدامة وحتليل أبعادها املختلفة، ودور التسويق األخضر يف تعزيز كل عّمق يف حتليل تالهتدف هذه الدراسة اىل  -
 بعد من هذه األبعاد على حدة.

  .ويق األخضرقها التسستدامة اليت حيقّ أوجه اإلحتديد ودراسة هتدف هذه الدراسة اىل  -

 :ج واألدوات المستخدمة في الدراسة. المنه8

عتمدان يف إلجابة على اإلشكالية املطروحة. إنتمّكن من إختبار الفرضيات وا ولكيابلنظر اىل طبيعة املوضوع حمّل الدراسة       
 مجيع وتفسري ،ووصف متغرياهتا الدراسةحمّل  ظاهرةنهج الوصفي التحليلي". املنهج الوصفي من أجل وصف الامل"دراستنا على 

حتقيق املتغرّي و هج التحليلي من أجل حتليل العالقة بني متغريي الدراسة ودور املتغرّي األول يف املسامهة واملن هبا، احمليطة الظروف
  : مجع البياانت على األدوات واملصادر التاليةعملية وقد إعتمدان يف الثاين. 

جع والدراسات السابقة، وأيضا املسح اإللكتوين عرب تناولته املرا ستعمال املسح املكتيب وماابلّنسبة للجانب النظري مّت إ ▪
 . قّيمة وحديثةمتنّوعة و وبياانت نتنيت مبا ختتزنه من مصادر شبكة اإل

الدراسات والتقارير على و فيما خيّص اجلانب التطبيقي فقد إعتمدان على واثئق وتقارير منظمة "تويوات" من جهة،  ▪
 . املختّصني والباحثني والنقادعن املنظمة واملتمثّلة يف الوكاالت واملواقع خارجية الصادرة عن جهات 

 :وأهّم ما يمّيز هذه الدراسة الدراسات السابقة .9

 الدراسات السابقة -أّوال

حبيث تّؤثر حالة  ،توى العامليمتزايد على املسكبري و هتمام بشكل  ضوع التسويق األخضر أصبح يثري اإلأّن مو هو املالحظ       
( بشكل كبري على أتثري املؤمترات البيئية الدوليةواملناخية والقضااي البيئية ) العامل بفعل املشاكل عرفهااليت يوالطوارئ ستنفار اإل

والبحث أكثر يف مضامينه واجلدوى  موضوع "التسويق األخضر"تقّصي حنو  وعلى توجيه بوصلة البحث العلمي كادمييالتوّجه األ
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لتسويق األخضر جاءت اب ألحباث املتعلقةاب اهتماما األكثرترتيب الدول يف تقرير أعّده موقع "غوغل" حول و . حيث من تبنّيه
 (01. )أنظر اجلدول رقم اهلند يف املرتبة األوىل

 مبوضوع التسويق األخضر تصنيف أكثر البلدان إهتماما : (01اجلدول رقم )

ــــــف ــ ـــــد التصنيـ ــ ــ  البلـ
 اهلند 1

 اململكة املتحدة 2
 الوالايت املتحدة االمريكية 3

 اتيالند 4
 أستاليا 5

 كندا 6
 الصني 7

” : emerging opportunities and challenges green marketing in india:Pavan Mishra and Paya Sharma ,“ Source

,Mishra étal / journal of engineering ,science and management education / Vol. 3, 2010, p12. 

  : املستدامةوفيما يلي أهّم الدراسات اليت تطرقت اىل موضوع دراستنا واملتعّلق ابلتسويق األخضر وامليزة التنافسية       

 : الدراسات الغربية -أ

 : حتمل عنوان( Rashad Yazdanifard  و  Dinuk Arseculeratneدراسة قام هبا كالّ من ) -1 -أ

“ How Green Marketing Can Create a Sustainable Competitive Advantage for a 

Business ”. 

 Canadian Centerكيف ميكن للتسويق األخضر أن خيلق امليزة التنافسيىة املستدامة يف عامل األعمال"، نشرت يف جملة )"

of Science and Education  2013( ، العدد السابع ، ديسمرب. 

من  األخضر التسويق على اإلعتمادميكن  وكيف األعمال ابلّنسبة اىل منظمات التنافسية امليزة أمهية الدراسةهذه انقشت       
 .األعمال عامل يف أمهيته فهم أجل من الرئيسية وخصائصه األخضر التسويق مصطلح وصف يتمّ  ، حيثتنافسيةال يزةامل حتقيقأجل 

 خمتلف قيام ةكيفيّ   عن حملة تقدمي أجل منوذلك  األخضر قيسو تال استاتيجية تنفيذكيفية   ابلتفصيل يةالبحث ورقةال تناولوت
 التسويق ستاتيجيةلنجاح إ الالزمة األساسية املتطلبات حتديد متّ كما .  األخضر لتسويقل تسويقيال زيجامل مبمارسة املنظمات
 التسويق استاتيجية جناح عتمدحيث ي. األخضر التسويق استاتيجية يف تشرع اليت املنظمة قد تواجه اليتالعراقيل  حتليلو  األخضر،

 .ألعماليف عامل ا املصلحة أصحاب خمتلف مع والتعاون والتفاعل املسامهة على الورقة البحثية تؤّكد كما  اخلضراء

 : حتمل عنوان( Ravindra Saxena و  Pradeep K. Khandelwalدراسة قام هبا كالّ من ) -2 -أ
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“Sustainable development through green marketing: The industry perspective” 

 THE INTERNATIONALمنظور صناعي"، نشرت يف جملة ) : " التنمية املستدامة من خالل التسويق األخضر

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL, CULTURAL, ECONOMIC AND SOCIAL 

SUSTAINABILITY 2010، (، العدد السادس. 
 

 هنّ تشعر هذه املنظمات أب هلو  ،األخضر التسويقفلسفة تبيّن  مع اهلند يف منظمات األعمال موقف انقشت هذه الدراسة      
 البياانت مجع قبلو  املستدامة. تنميةال وتضمن حتقيق تنافسية ميزة علىأن حتصل  ميكن هلا خضراأل للتسويق ممارستها خالل من

 أربع بوضع قاموا ذلك أساس وعلى األدبية للنصوص شامل مسح بعمل الباحثون قام ،املنظمات الصناعية يف اهلند من األولية
 الرئيسية النتائج تعكسحيث (. ANOVA طريقة) البارامتية االختبارات استخدام خالل من اختبارها متّ  واليت فرضيات،

 التسويق أبنّ  قوي إميان لديها أنّ و  ،البيئية ابملسؤولية كبري  هتمامإ لديها األايم هذهيف اهلند  املنظمات الصناعية نّ أب للدراسة
 .مستدام تنافسي منو على للحصول كأداة  ابلتأكيد استخدامه ميكن األخضر

 : حتمل عنوان( Rashad Yazdanifard و   Adrian Timothyدراسة قام هبا كالّ من ) -3-أ

“Can Green Marketing Play as a Competitive Advantage for Multinational Enterprise 

in New Economy” 

"، نشرت اجلديد االقتصاد يف اجلنسيات متعددة نظمات األعمالتنافسية ابلّنسبة مل" هل ميكن للتسويق األخضر أن يلعب كميزة 
 .2014( ، العدد السابع ،  Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: Economicsيف جملة )

. يف تعزيز ودعم امليزة التنافسية لديها األعمال ملنظمات ابلنسبة الدور الذي يلعبه التسويق األخضر أمهية هذه الدراسة عاجلت      
. احلايل األعمال عامل يف استيعابه والقدرة على دجمه فهممن أجل  األساسية وخصائصه األخضر التسويق مصطلح حتليل متّ وفيها 

 اليت السلبية اجلوانب فحص  عربيتمّ  ،زةمميّ و  فعالة خضراء تسويق إستاتيجيةمن أجل  احليوية املتطلبات نّ مّت التوّصل إىل أقد و 
. قبل تنفيذها إعدادها تمّ ي اليت األساليب بعض تقييمو  ،ابستمرار ستاتيجيةذه اإلهل يف سريورة تطبيقها منظمة األعمال تواجهها
خمتلف  بني والتعاون تصالواإل لتزاماإل مدى على عام بشكل البحثية الورقة تؤّكد كما  األخضر التسويق جناح يعتمدحيث 

 األطراف يف الداخل واخلارج.

 : حتمل عنوان (Rina Rahmawati & All دراسة قام هبا كالّ من ) -4-أ

“Green Marketing Mix As Strategy to Improve Competitive Advantage in Real Estate 

Developer Companies” 

 International"، نشرت يف جملة )العقاري التطوير شركات يف التنافسية امليزة لتحسني كاستاتيجية  األخضر التسويقي املزيج "

Journal Of Business And Management Invention  ، )  2014، نوفمرب  11العدد. 
وعن طريق حيث . التنافسية امليزةو  ،األخضر يالتسويق زيجامل ستاتيجيةإ، البيئي هالتوجّ  بني العالقات الدراسة هذه تبحث      

 أنّ  إىلالدراسة  نتائج أشارت ،إندونيسيا يف الشرقية "جاوا" يف العقاري لتطويرل منظمة أعمال 72 من مجعها متّ  اليت البياانت
 مزيج استاتيجية تنفيذ على كبري  إجيايب أتثري له ولكن ة،للمنظم التنافسية امليزة تعزيز على إجيايب أتثري أي له ليس البيئي هالتوجّ 
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 ،التنافسية امليزة تعزيزهلا دور يف  األخضر التسويق مزيج استاتيجيةأّن  عن الكشف متّ  ذلك، على عالوة. األخضر التسويق
  . األعمال ةملنظم اخلضراء لصورةاب وخاّصة فيما يتعّلق

 : حتمل عنوان (Klodiana GORICA  و Anita GUMENIدراسة قام هبا كالّ من ) -5-أ

“Green marketing as a key strategy for sustainable development: A case 

study of Albanian consumers” 

 Euro"، نشرت يف جملة )دراسة حالة املستهلكني يف ألبانيا : التسويق األخضر كمفتاح إستاتيجي حنو التنمية املستدامة"

Economica 2014،  1( ، العدد. 
الذي  املسح من اهلدففكان  .للبيئة الصديقة املنتجات جتاه ياألبانيف  املستهلكني سلوكدراسة  الورقة البحثية حاولت هذه      

 املتغري يف للتحقيق متنوعة إحصائية حتليالت بتطبيق ، حيث قامتاملستهلك نظر وجهة من املعلومات مجع هوقامت به الدراسة 
 أنّ  النتائج وأثبت. للبيئة الصديقة ملنتجاتلحصول على ال إضايف سعر لدفع استعداد على هم الذين للمستهلكني الدميوغرايف

 منو  املتعلماتومن  النساء من يكونوا ألن ميالا  أكثر كانوا  للبيئة الصديقة املنتجات جتاه إجيايب موقف لديهم الذين املستهلكني
 .الشباب

 : حتمل عنوان (Divesh Kumar & Allدراسة قام هبا كالّ من ) -6-أ

“ Green Marketing Mix: Rethinking Competitive Advantage during Climate Change” 

وجاءت هذه الدراسة من خالل ورقة  إعادة النظر يف امليزة التنافسية خالل مشكلة تغري املناخ"، : " املزيج التسويقي األخضر
 The First International Conference on Interdisciplinaryعلمية مقدمة إىل امللتقى الدويل )

Research and Development، )  ،2011جوان  1ماي/ 31والذي أنعقد يف اتيالند . 
 كييفتو  ،األخضر إستاتيجية التسويق سياق يف التسويقي مزجيها تعريف حاليا تعيدمنظمات األعمال  أنّ اىل  تشري الدراسة      

 وتداعياهتا على العامليةالبيئية واملناخية  لظروفاب االستهالك إيديولوجية رتثّ أت ، حيثتغريالوضع املاجلديد و  السيناريو يف منتجاهتا
 .اخلضراء املنتجات خدامواست التدوير، وإعادة االستهالكي، والسلوك والتسويق، اإلنتاج، يف التغريات

 : حتمل عنوان( Ravindra Saxena و  Pradeep K. Khandelwalدراسة قام هبا كالّ من ) -7-أ
“Can Green Marketing be used as a tool for Sustainable Growth?: A Study Performed 

on Consumers in India- An Emerging Economy” 

"، نشرت انشط قتصادإ - اهلند يف ستهلكنيامل على أجريت دراسة : املستدام؟ للنمو كأداة  األخضر التسويق استخدام ميكن هل"
 ,THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL, CULTURALيف جملة )

ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY  ، 2010( ، العدد الثاين. 
 أجل من ملنظمات األعمال الرئيسية األعمال استاتيجيات كإحدى  األخضر التسويق مفاهيمتطرّقت هذه الدراسة اىل       

حيث تؤّكد . املستقبل يف املستدامة التنمية وتعزيز األسواق يف ملنتجاهتا املستدام االستهالك وضمان التنافسية امليزة اكتساب
 مرحبة أداة يكون أن ميكن بلفقط  مدخل أخالقي دجمرّ  ليس األخضر التسويق قيقة أنّ حل قنياملسوّ  إدراك الدراسة على ضرورة

 مستعدونأبّّنم و البيئة محاية بشأن كبري  قلق لديهماألايم  هذه اسالنّ  أنّ اىل  الدراسةهذه  نتائج تظهرحيث  .امستدام امنو حتّقق 
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  ،منافسيها على تنافسية يزةمب ابلتأكيد عتتمتّ  اخلضراء ملنتجاتتعامل ابت اليت وأبّن منظمات األعمال اخلضراء، املنتجات ستهالكإل
 ابلتأكيد ميكن هأبنّ  املؤلفني نظر وجهة الدراسة نتائج تدعمحيث . حنو هذه املنظمات إجيايب موقف لديهمسيكون  الناسأّن  كما

 .املستدام للنمو كأداة  األخضر التسويق استخدام
 : حتمل عنوان (Branislav Radnovic & All دراسة قام هبا كالّ من ) -8-أ

“Green Marketing and Sustainable Development – Experiences from Republic of 

Serbia” 

 Journal of Economic"، نشرت يف جملة )صربيا مجهورية من جتارب - املستدامة والتنمية األخضر التسويق" 

Development, Environment and People  ، 2012( ، العدد األول. 
حيث أّكدت هذه الدراسة . صربيا مجهورية يف قتصادولإل للصناعة ةمهمّ  كفرصة  األخضر التسويقانقشت الدراسة موضوع       

 احلكومية الوكاالت مع املشتك العمل إىل ابإلضافة ،واملنتجات األعمال أدوار تعريف إعادة الصربية اتاملنظم على جيب أبنّه
 .يف إطار إستاتيجية التسويق األخضر وذلك من أجل حتقيق التنمية املستدامة احلكومية غري واملنظمات املستهلكني وجمموعات

 : حتمل عنوان (Haradhan Mohajan) دراسة قام هبا -9-أ
“Green marketing is a sustainable marketing system in the twenty rst century” 

 International Journal of"، نشرت يف جملة )والعشرين الواحد القرن يف مستدام تسويق نظام هو األخضر التسويق" 

Management and Transformation  ، 2012( ، العدد السادس. 
 املنتج، تعديل مثل األنشطة من واسعة جمموعة يتضمن الذي األخضر التسويق دراسة هو البحثّية الورقة هذه من الغرض      

حيث تؤّكد الدراسة على أمهّية . للبيئة الصديقة السلع عن اإلعالن تعديل وكذا والتغليف، التعبئةو  اإلنتاج عملية يف والتغيريات
ال يقتصر  األخضر االقتصادأّن وتشّدد الدراسة على . البيئية وامللصقات لعالماتوعيهم ابتعزيز و  والعمالء املنتجني من كل  إدراك
إىل و  البيئي األثر لتقلّ  اليت النظيف اإلنتاج عمليات تكنولوجية إىل ذلك يتعدى بل ،فحسب النظيفة الطاقة إنتاج علىفقط 
من أجل حتقيق  لدى منظمات األعمال األخضر التسويق ممارسات تعزيز الورقةهذه  وتقتح. الطبيعية املوارد ستخدامإ نيحتس

 .والعشرين احلادي القرن يف ستدامةإلا
 : حتمل عنوان (Rajeshkumar P.Patel) دراسة قام هبا -10-أ

“Green Marketing: As Tool for Sustainable Development” 

( ، العدد  Journal of Business and Management"، نشرت يف جملة )املستدامة للتنمية كأداة:  األخضر التسويق" 
 .2016الثامن ، أوت 

 مع املنظمات تواجهها اليت والتحدايت الفرص فاستكشاول اوحت اهلندي للسوق احلايل الوضعالبحثية  الورقةهذه  تصف      
 على تنافسية كميزة  األخضر التسويق استاتيجيات استخدمت منظمات األعمال من العديدحيث أّن  .األخضر التسويق

 هذه هتدفو . من طرف العمالء االستخدام إلعادة قابلة أو دةتجدّ وم التدوير إلعادة قابلةملنتجات  تقدميها خالل من ،منافسيها
كما حتاول   ،اهلندي السوق يف خاصة الغد ألعمال مستدامة أداة اخلضراء التسويق استاتيجية تصبح كيف  معرفة إىل الدراسة

 . خضراء استاتيجية ابستخدام منافسيها على تنافسية ميزة بتطوير منظمات األعمال تقوم كيف  فاستكشا



35 

 

 : حتمل عنوان (Dominika Moravcikova & All) دراسة قام هبا -11-أ

“Green Marketing as the Source of the Competitive Advantage of the Business” 

 .2017،  9( ، العدد Sustainabilityيف عامل األعمال"، نشرت يف جملة ) التنافسية للميزة كمصدر  األخضر التسويق" 
 العالقة إثبات هو هامن اهلدف كانحيث  . به املرتبطة واملفاهيم األخضر التسويق مبادئ تلخيص على رّكزت هذه الدراسة      

 مبادئ تنفيذ بني العالقة إثبات أجل من. السوق يف املستدامو  التنافسي منظمة األعمال وموقع اخلضراء التسويق مبادئ تنفيذ بني
 عن للكشف داملتعدّ  االحندار طريقة استخدمت هذه الدراسة .ملنظمات األعمال التنافسي السوق ووضع األخضر التسويق
 PwC أجرهتا اليت الستطالعاتاب إستعانت الدراسة اهلدف هذا حتقيق أجل منو . عديدة متغرياتيف ظل وجود  العالقة،

 ةاملتوقعّ  املستقبلية والتنمية الرئيسية العوامل لتحديد للسيارات سلوفاكيا ومعهد السيارات صناعة ورابطة ،(سلوفاكيا ، براتيسالفا)
 نتائج إىل واستناداا . 2016 فرباير إىل 2015 ديسمربمابني  الفتة يف . حيث مّت إجراء الدراسةالسيارات صناعة موردي قطاع يف

 سلوك يربط خضراأل تسويقوشامل لل يتنفيذ منوذج يوجد ال هأنّ  إىل توصلت الدراسة البحثية ستجاابتواإل التسويقية املسوحات
 .األعمال ةيف منظم التسويق ستاتيجيةبعاد إأب البيئي املستهلك

 : الدراسات السابقة باللغة العربية -ب

"التسويق األخضر كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية ابملؤسسة  : بعنوان 2016دراسة براهيم فاروق سنة  -1-ب
 اإلقتصادية اجلزائرية".

التسويق األخضر وكذا رية ملدخل تناولت هذه الدراسة املفاهيم النظ، 2016بسكرة لسنة  جامعة روحة دكتوراه يفأطي ه      
بيق مدخل التسويق األخضر يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، عالوة على دراسة طميزة التنافسية، وإستكشاف وحتليل مدى تلل

العالقة التاثريية بني تبيّن مدخل التسويق األخضر وحتقيق امليزة التنافسية ومن ثّ بيان مدى مسامهة كل عنصر من عناصر مدخل 
وأخريا بيان مدى مسامهة مدخل التسويق األخضر يف حتقيق كل بعد من أبعاد امليزة  ،ويق األخضر يف حتقيق امليزة التنافسيةالتس

التنافسية يف واقع املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية. وجاءت أهم النتائج اليت توّصل إليها الباحث مبثابة أتكيد كامل وصريح على 
 51ين مدخل التسويق األخضر، وهذا إستنادا إىل املعلومات املستقاة من حتليل اإلستبيان املوجهة ملسؤويل الدور اإلجيايب لتأثري تب
 ة يف السوق اجلزائرية. طمؤسسة إقتصادية نش

عالقة بني تبيّن مفهوم التسويق األخضر واألداء "ال : بعنوان 2014دراسة حممد سعدو أمحد محودة سنة  -2-ب
 ".التسويقي

رسالة ماجيستري يف جامعة األزهر بفلسطني، هدفت الدراسة اىل حماولة التعّرف على عالقة تبيّن التسويق األخضر ابألداء       
د على االستبانة كأحد التسويقي يف املنشآت الصناعية يف قطاع غزّة، وذلك ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي، واإلعتما

( استبانة على املدراء العاملني يف هذه املنشآت. ومن أهّم ما توّصلت 71ت، حيث مّت توزيع )ساسية جلمع البيااناألدوات األ
الدراسة هو أّن ب عد العالقة بني السعر والتكلفة كأحد أبعاد التسويق األخضر هو األكثر ارتباطا ابألداء التسويقي، ث يليه بعد 
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نتج. وكشفت الدراسة اىل أّن مفهوم التسويق األخضر ال يزال مفهوما حديثا ذلك إلغاء مفهوم النفاايت، ثّ يليه إعادة تصميم امل
 يف البيئة الفلسطينية قياسا ابلبيئات األخرى ضمن فلسفة التسويق. 

 ".أثر تطبيق التسويق األخضر على األداء التسويقي" : بعنوان 2015دراسة زكراي أمحد عّزام سنة  -3-ب

ثر تطبيق التسويق األخضر على األداء التسويقي ف إىل أىل التعرّ هتدف الدراسة إ الزرقاء ابألردن، رسالة ماجيستري يف جامعة      
استبانة على هذه املنظمات، كما إستخدم  135ملنظمات األجهزة الكهرابئية املنزلية يف مدينة عمان/ األردن. حيث مّت توزيع 

. وقد توّصلت الدراسة اىل بعض النتائج اهلاّمة متمثلة يف أن SPSSساليب االحصائية املالئمة من خالل برانمج الباحث األ
ثر ظهر بشكل واضح (، حيث أّن هذا األ≥0.05aهناك أثر لتطبيق التسويق األخضر على األداء التسويقي عند مستوى داللة )

ة. وأوصت الدراسة اىل أنّه جيب على منظمات األجهزة الكهرابئية املنزلية من خالل التحليل االحصائي جلميع متغريات الدراس
االستمرار يف تطبيق التسويق األخضر، وزايدة تفعيله ملا له أثر واضح يف خفض التكاليف ورفع امليزة التنافسية وزايدة احلصة 

 السوقية واالستمرار بتقدمي منتجات ذات جودة عالية.

عالقة سياسات املزيج التسويقي األخضر بتبيّن استاتيجيات التسويق " : بعنوان 2014نة دراسة زكية مقري س -4-ب
 . 2014( ، العدد األول ، دراسات إقتصاديةنشرت يف جملة ) ".األخضر دراسة ميدانية مبنظمة امسنت بباتنة

دراك العاملني فيها حلتمية ومدى إ الدراسة مبحاولة التعّرف على واقع تبيّن التسويق األخضر يف املنظمات اجلزائرية، قامت      
ابتنة. حيث أّكدت النتائج أّن  –إدماج التوّجه البيئي. وتعتمد هذه الورقة على نتائج دراسة ميدانية أعّدت على منظمة االمسنت 

تبيّن التسويق األخضر يف املنظمة أصبح أمرا واقعا وملموسا يف إطار سعي املنظمة ملمارسة اإلدارة  مستوى اإلدارك والوعي بضرورة
البيئية. وأشارت النتائج أيضا اىل وجود عالقة بني املتغريين، واليت تصف عالقة اإلرتباط بني سياسة السعر األخضر واستاتيجيات 

القة موجبة ومتوسطة ابلّنسبة لباقي سياسات املزيج التسويقي، مما يعين أّن مستوى التسويق األخضر أبّّنا موجبة وقوية، ولكن الع
 ىل مستوى إدراك ضرورة تبيّن التوّجه البيئي يف املنظمة. بيق مل يصل إالتط

"أثر التسويق األخضر يف حتقيق امليزة التنافسية ملنظمات : بعنوان 2016دراسة آية حمجوب السيد علي سنة  -5-ب
 ل".األعما

رسالة ماجيستري يف جامعة الزعيم األزهري ابلسودان، تناولت الدراسة أثر التسويق األخضر يف حتقيق امليزة التنافسية       
حيث متثلت أهّم النتائج اليت توّصلت اليها الدراسة يف أّن تبيّن املنظمة ملفهوم التسويق األخضر مييزها عن  ملنظمات األعمال،

ّن إعادة تدوير املخلفات يساهم يف تقليل املنظمة مركزها التنافسي يف السوق. كما أ غريها من املنظمات ويعمل على تدعيم
جة وعي العاملني يف املنظمة أبمهية البعد البيئي يساعد ابلفهم الصحيح ملفهوم للتكاليف األولية للمنتجات، وأخريا فإّن در 

 التسويق األخضر.  
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 عن ابقي الدراسات السابقة أهّم ما ميّيز هذه الدراسة -اثنيا

تتمّيز يف نفس الوقت  لكن، ليهايما خيّص النتائج اليت توّصلت إفتتكامل هذه الدراسة مع ابقي الدراسات السابقة األخرى       
 : يف النقاط التاليةالسابقة اسات عن الدر هذه الدراسة 

تقتح هذه الدراسة منوذجا مغايرا عن ابقي النماذج اليت تطرّقت اىل املوضوع من خالل التطّرق اىل مرتكزات خمتلفة عن امليزة  -
تمّثل هذه املرتكزات يف ) اجلودة، تقليل التكاليف، رضا الزبون، التنافسية املستدامة وحماولة ربطها ابلتسويق األخضر ، حيث ت

 ، مسعة املنظمة(.ّصة السوقية، الرحبّية، التحالفات اخلضراءالتحسني املستمّر، احل

أغلب الدراسات اليت ربطت مدخل التسويق األخضر ابمليزة التنافسية مل تتطّرق اىل مفهوم اإلستدامة يف هذه امليزة ، حيث متّثل  -
 "امليزة التنافسية املستدامة" الشكل األكثر تطّورا للميزة التنافسية.

قياس مدى ل داخل املنظمة وخارجها متنّوعة ومتوازنةمصادر من  مجع بياانت الدراسة يف دراستها التطبيقية على تعتمد هذه -
بعيدا عن إجراء دراسة  مدى حتقيقها للميزة التنافسية املستدامة،قياس إلستاتيجية التسويق األخضر و  منظمة "تويوات"تطبيق 

 .نتائجها بعضا من مصداقيةحىت ال تفقد نتائج الدراسة  ،استقصائية موّجهة اىل مسرّيي وعمال املنظمة

أّّنا تقّدم حتليال شامال وأكثر تفصيال عن متغريات الدراسة واملتمثّلة يف متغرّيي التسويق األخضر وامليزة التنافسية املستدامة،  -
 النظري أو أثناء حماولة إسقاط هذه املفاهيم على دراسة حالة منظمة "تويوات".سواء من اجلانب 

 . هيكل الدراسة 10

من أجل اخلروج بنتائج شاملة ودقيقة حول موضوع الدراسة سواء فيما خيّص املتغري املستقّل "التسويق األخضر" وكذا املتغري       
 ،ثالث فصول نظرية وفصل تطبيقي ،باحث هذه الدراسة اىل أربعة فصولقّسم ال ،العالقة بينهماو التابع "امليزة التنافسية املستدامة" 

 يتضمن ثالث مباحث. فصل كل و 

املبحث  ،لذي ينطوي على ثالث مباحث رئيسيةوا " إشكالية البيئة ومنظمات األعمال"الفصل األّول بعنوان  كانحيث        
يف منظمات  واإلدارة البيئية العملخالقيات "أبعنوان واملبحث الثاين  ،"لاهتا على عامل األعمامشكالت البيئة وأتثري األّول بعنوان "

  ."يف منظمات األعمال البيئيةاملسؤولية جتماعية و "املسوؤلية اإلبعنوان املبحث الثالث أخريا و  ،"األعمال

ثالث مباحث  حيث يتضّمن ،"التأصيل النظري للتسويق األخضر" : كالتايل  هعنوانكان الفصل الثاين  أّن يف حني       
املبحث و  ،"األخضرإستاتيجيات التسويق "بعنوان واملبحث الثاين  ،"ماهية التسويق األخضراملبحث األّول بعنوان " ،رئيسية

  ."املزيج التسويقي األخضر"بعنوان الثالث 
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ثالث مباحث  حيث يتكّون من "،ملستدامة من خالل التسويق األخضر"امليزة التنافسية االفصل الثالث بعنوان جاء و       
املبحث و  ،"امليزة التنافسية املستدامة  "بعنوان واملبحث الثاين  ،"مدخل مفاهيمي للميزة التنافسية املبحث األّول بعنوان " ،رئيسية

 ."يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة دور التسويق األخضر"بعنوان الثالث 

ة واقع مسامهة التسويق األخضر يف حتقيق امليز  فهو حتت عنوان " ق ابلدراسة امليدانيةقي واملتعلّ لفصل التطبيإىل ا ابلّنسبة      
التسويق األخضر ودوره يف حتقيق  بعالقةاملفاهيم النظرية املتعّلقة إسقاط فيه  قد حاولنا، و تويوات"التنافسية املستدامة يف منظمة 

الفصل وقد قمنا بتقسيم ". Toyota، من خالل دراسة حالة منظمة األعمال "تويوات وتعزيز أبعادها امليزة التنافسية املستدامة
بعنوان "واقع تبيّن  لثاين"، املبحث اToyota-تويوات"التعريف مبنظمة األعمال  : املبحث األول : ىل ثالث مباحث كالتايلالرابع إ

للميزة التنافسية  Toyota-تويواتبعنوان "واقع حتقيق متظمة  لثالثلتسويق األخضر"، املبحث ال Toyota -منظمة تويوات
  (يظهر لنا معامل هيكل الدراسة والشكل التايل) .املستدامة من خالل التسويق األخضر"

 هيكل الدراسة : (04الشكل رقم )

 

 

إشكالية البيئة ومنظمات األعمال:الفصل األول 

للتسويق األخضر التأصيل النظري :الفصل الثاني 

ر الميزة التنافسية المستدامة من خالل التسويق األخض:الفصل الثالث 
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 : مقّدمة الفصل األول

ية احملرّكة واملنعشة للتطّور يف ابقي القطاعات األخرى، السياسية هو القّوة اإلقتصاد يعترب اليوم Businessعامل األعمال      
كل جماالته   تاز أبمهية كبرية حتّتم علينا فهم وحتليل ودراسة منها واإلجتماعية والثقافية والتكنولوجية..اخل، وابلتايل فهذا القطاع مي

ىل إاليزال هذا القطاع بفاعلية أكرب. حبيث فيه أكثر وتعزيز هذه القّوة لكي نستطيع التحّكم  وأتثرياته ومتغرياته الداخلية واخلارجية
وال شّك يف أّن احملاوالت اليت جرت من خارج األعمال مل  ،على متغريات داخلية أكثر منها خارجيةيرتكز بشكل أساسي اليوم 

إهنيار املعسكر اإلشرتاكي والذي وضع احلكومة قبل السوق، والصاحل العام  ابلقدر املطلوب، وهذا ما يّتضح خصوصا يف فلحت  
من أجل سحب  السابقةرغم كل احملاوالت والتخطيط الشمويل عوض التخطيط الذايت ملنظمات األعمال. ف قبل الصاحل اخلاص،

 الرحبية والتنافسية ومعايري السوق. مبدأ  رها من مبدأ البقاء لألقوى وتستمّد قوهتا وتطوّ وال تزال كانت    منظمات األعمال إالّ أهّنا

 املصاحل املوازنة بني ايت عديدة على مّر العقود السابقة، أثناء حماولتهادّ هذا اإلطار حت داخلنظمات هذه املولقد واجهت       
ملنظمات  املسؤولية اإلجتماعية اإلقتصادية اليت ترتكز عليها وبني اإلهتمام مبصاحل ابقي األطراف األخرى وأوهلا املستهلك، ثّ 

املفروضة و لضغوطات املتزايدة لواليت تضاعفت أمهيتها مع مرور الوقت نتيجة  ،، وأخريا اإلهتمام ابملسؤولية البيئيةفيما بعد األعمال
إجتاه القضااي البيئية وإجتاه  من نظرته تدرجييامبا حّتم على عامل األعمال أن يغرّي تواليا منظمات األعمال على احلكومات و  على

 .معاصرة خضراءقتصادية وجتارية ذات صبغة بيئية إوسياسات سرتاتيجيات سؤلية البيئية وهو ما خلق عّدة مفاهيم وإملا

القضااي واملشكالت البيئية على عامل ومنظمات األعمال،  ض يف هذا الفصل لتأثريوعلى هذا األساس كان لزاما علينا التعرّ       
تفرضها القوانني والتشريعات وجتذهبا الفرص هات وهي توجّ ، يف السابقموجودة مل تكن  هات إقتصادية جديدةتوجّ  خيلقمبا 

 : لدى منظمات األعمال، وقد مّت تقسيم هذا الفصل على النحو التايل سؤولية البيئيةالكامنة يف إطار اإللتزام ابمل

 .األعمالإشكالية البيئة وأتثرياهتا على عامل  : املبحث األول

 أخالقيات األعمال واإلدارة البيئية. : املبحث الثاين

    .األعمالاملسؤولية االجتماعية والبيئية يف منظمات  : املبحث الثالث
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  عالم األعمال علىوتأثيراتها ية البيئة شكالإ : المبحث األول

انت البيئة، يف مكو   وأتثري سليبإخالل حداث إ إىليف جماالت العلم والتكنولوجيا  اإلنسانم الكبري الذي أحرزه ى التقد  أد         
 انإذ بدأ ،قطاراجملاالت وبعض األبعض واقعا يف أصبح ه ، بل لعل  عامتوق  أمرا حتمال البيئة إحبيث أصبح خطر العيش فوق طاقة 

ة عن النشاطات البشرية يف وهي مشكالت انمج ،" التلو ثمشكلة نعيش ونسمع عن "مشكلة الغذاء" و"مشكلة الطاقة " و"
يف مهما كان بسيطا  ،فالبد  لكل فرد أن أيخذ دوره ،ة تعترب مسؤولية البشرية مجعاءحلياة الراهنة واملستقبلينوعية ا حيث أن  البيئة، 

الرهاانت الدولية عترب محاية البيئة أحد ت   كما  1.ل وحدة واحدةا مرتابطة وتشك  أن   ال  إبها فقضااي البيئة رغم تشع  ، جمال محاية البيئة
 حلدودالشهري  "تقرير روما"هتمام هبا وتكر س منذ نشر زداد اإلإلقد فقتصادي، وثيق ابلتنمية والنشاط اإلرتباط الاحلديثة ذات اإل

 1972.2النمو سنة 

  مفاهيم حول البيئة : المطلب األول

  تعريف البيئة .1

البيئة من خالل  إىلن ننظر ميكن أحيث مط العالقة بينها وبني مستخدميها، رتبط مدلوهلا بنإ ،ستخدامالبيئة لفظ شائع اإل      
ية والبيئة جتماع، وهناك البيئة اإلة، والبيئة الصحي  البيئة الزراعية، والبيئة الصناعية، والبيئة الثقافية :النشاطات البشرية املختلفة فنقول

اللغة  إىل ecologyوقد ترمجت كلمة  )ecology( "علم البيئةسم "ف ابعر  ي  فالعلم الذي يدرس البيئة أم ا  3السياسية وهكذا ..
بعد دمج كلمتني يواننيتني  1866عام  ernest haeckelرنست هيجل إ" اليت وضعها العامل األملاين العربية بعبارة "علم البيئة

 إىليعود أصل هذا اللفظ فلكلمة "البيئة" العريب  غويسبة للمعىن الل  ابلن  و 4.ومعناها علم logos و ،ومعناها مسكن oikes : مها
ل األو   : ء " معنيني مهاوقد حد د إبن منظور يف لسانه لكلمة " تبو   ،رجع، و "بو أ" املنزل أي أعد ه املصدر الثالثي " بـــــاء " أي

يظهر من املعاين اليت وردت يف معاجم اللغة العربية أن  كلمة كما   5.مبعىن هتيئة املكان للمبيت فيه، والثاين مبعىن النزول واإلقامة
 6: هي هلا ثالث معاين لغوية على األرجح "البيئة"

العريب كان خيتار سفح  ن   أليدل   ،و قبالة نرأو خيتاره سكنا لنفسه و غالبا ما يكون جبانب جبل  اإلنسانالذي ينزله  : املنزل -
 .اء لنفسه ولدوابهلك يكون قريبا من املذكو  ،لك الرايح و األمطار العاتيةذليتقي باجلبل 

                                                           
والفنون واآلداب، الكويت، بدون ، سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة "البيئة ومشكالتها"رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني،   1

 .7ص  ،1979رقم طبعة، 
 . 21، ص 2011، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون رقم طبعة،  " االقتصاد البيئي "منور اوسرير ومحمد حمو،   2
دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان، بدون رقم  ،" النظام البيئي ) تلّوث الهواء ، الغالف الجوي ، االحتباس الحراري ( "بيان محمد الكايد،   3

 .15، ص  2011 طبعة،
، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، بدون رقم طبعة، " التلّوث البيئي والسياسات المثلى لمواجهذه "كريم الغبالي وحيدر العادلي،   4

 .19، ص 2013
 .26ص  ،2010، دار عماد الدين للنشر والتوزيع، عمان، بدون رقم طبعة، نظور اسالمي""اقتصاديات البيئة من مشادي خليفه الجوارنه،   5
 .25، ص 1999، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، بدون رقم طبعة، "البيئة والبعد االسالمي"فؤاد عبد اللطيف السرطاوي،   6
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 ذلكشابه  املعاشية و ماوأخالقه وأوضاعه االقتصادية و  لك سلوكهراد بذقد ي  و  ،ا بشر  م  إا خبري و م  إصوفة طلق مو و ت   : احلالة -
 الضعف.واملرض والقوة و  من الصحة

 احتكاكومشرب وملبس وتعامل و ،مأكل والدنيوية من سرية وسلوك ومسكن و نسان يف مجيع شؤونه الدينية لإلالعام  الوضع -
 خر.غري مقصور املعىن على جانب دون آ

 1 :" حسب الرتمجة األجنبية كما يلي بعاد مفهوم مصطلح " البيئةأختالف إ إىلهنا شارة ب اإلجيو       

وهو مصطلح يبحث يف عالقة  ،وتعين عالقة الكائن احلي  مع املكوانت العضوية والالعضوية يف البيئة : "ecologyالبيئة  "
 ابلوسط الذي تعيش فيه. ،ة ببعضها وعالقتها فيما بينهاالكائنات احلي  

ه ال يبحث فقط يف احمليط الذي بسبب أن   ،يكولوجيوأعمق من املصطلح اإلمشل هو مصطلح أ : "environmentالبيئة "
واليت  ،ية وثقافية ..اخلإجتماعاها للبحث يف احمليط احليوي بكافة صوره من عوامل طبيعية و لكن يتعد  و  ،تعيش فيه الكائنات احلي ة

 وعلى عالقاته ابلكائنات احلية وابملوجودات األخرى. اإلنسانثري مباشر على هلا أت

ا  البيئة فتر  فقد ع  املعىن االصطالحي  خيص   فيماو         نات العضوية احلية بعضها نسيج من التفاعالت املختلفة بني الكائ" أبن 
هذا التفاعل  ( ويتم  ، الضوء ..اء، احلرارةاهلو مثل  ة )( وبينهما وبني العناصر الطبيعية الغري احلي  ، نبات ..نسان، حيوانإالبعض )

ا " العالقات األر  كما ع    2." عنه ابلنظام البيئي أو املنظومة البيئية ، متوازن ومتكامل يعرب  وفق نظام دقيق ساسية القائمة بني فت أبن 
تعريف  هوف يالتعار أهم من ضمن و  3." اإلنساني السياسي الذي هو من صنع جتماعالعامل الطبيعي الفيزايئي وبني العامل اإل

عن هذا املؤمتر  عالن الصادرمفهوما واسعا للبيئة وذلك يف اإلالذي قد م  1972 سنة "كهوملو مؤمتر است" األمم املتحدة خالل
أم ا  4.، وتطلعاته"اإلنسانشباع حاجات إل، مكان ماية املتاحة يف وقت ما، ويف جتماعة واإلرصيد املوارد املادي" :حيث عرفها

رض وابطن األرض والنبات ن من املوارد الطبيعية واحليوية والالحيوية كاهلواء واجلو واملاء واألتتكو  يعترب أن  البيئة التشريع اجلزائري ف
من خالل خمتلف و  5.ماكن واملناظر واملعامل الطبيعية"التفاعل بني هذه املوارد وكذا األ أشكالمبا يف ذلك الرتاث الوراثي و  ،واحليوان

  :مهاو  ثنني للبيئةإ جيتمعون على تقسيمني أن  أغلب الباحثني ميكن مالحظةالبيئة فإن ه  إىلالتعريفات اليت تطر قت 

 .عناصر غري حية كاهلواء والضوء واالرض  إىل أيضاواحليوان والنبات و  اإلنسانك  ةحي  عناصر  إىلالبيئة م يقست : احلالة األوىل

                                                           
  .8، ص2007كتاب الكتروني،  ،، "أضواء على التلّوث البيئي "أحمد عبد المجيد واسالم ابو السعود  1
 .17، ص 2010 ، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، بدون رقم طبعة،، " سيكولوجية البيئة وكيفية حمايتها من التلّوث "بيان محمد الكايد   2
 .19، ص مرجع سابقكريم الغبالي والعادلي،   3
 .28، ص مرجع سابقشادي خليفة الجوارنة،   4
الجريدة الرسمية للجمهورية ،  والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،2003جويلية  19المؤرخ في  ،(10 – 03قانون رقم )  5

 الجزائرية.
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 ي  نسان أة وليس لإلة وغري حي  حي   من ظواهر إلنسانا كل ما حييط ابعناصر طبيعية ويقصد هب إىلتقسيم البيئة  : احلالة الثانية
 أيضا، و ي واحليواانت الربية والرتبةأو املعطيات البيئية يف التضاريس واملناخ والنبات الطبيع ، وتتمثل هذه الظواهروجودها دخل يف

 عناصرها .وتعديل يف ووجودها نسان دخل يف اجنازها ئة بشرية ويقصد هبا كل ما كان لإلعناصر أو بي إىل

  وعناصرها البيئة نظم .2

  1 :كما يلي هيفيما بينها متكاملة ومتفاعلة  ظمن  ن البيئة من أربعة تتكو        

 النظم البيئية يف الطبيعة : (05الشكل رقم )

 
 .إعتمادا على املصدر من إعداد الباحث : املصدر

 .تة حول األرض بفعل اجلاذبيةة مثب  ل طبقة غازيألرض فتشك  غازات وجزيئات صلبة حتيط اب يه :اجلويالغالف  -

وصور املياه على سطح األرض ويف ابطنها ، فكوكب  أشكاليطلق مصطلح الغالف املائي على مجيع  : الغالف املائي -
 . %71األرض هو كوكب مائي حبيث أن  نسبة املياه على األرض تقدر حبوايل 

، يتكون الغالف الصخري من الصخور واملعادن ، ويشمل جزء من اليابسة على سطح الكرة األرضية  : الصخريالغالف  -
 وكذلك يشمل قيعان احمليطات والبحار .

                                                           
 .20ص  ، مرجع سابقبيان محمد الكايد ،   1

النظم 
البيئية

الغالف 
الحيوي 

الغالف جوي

الغالف المائي

الغالف 
الصخري
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د مبا هو ذلك اجلزء من الغالف اجلوي واملاء واليابسة الذي تعيش فيه الكائنات احلية وتتزو   : احليوي للكرة األرضية الغالف -
 .يلزم من مواد لتحيا وتعيش

وحيد القادر على التحدث عن ، وهو املخلوق الهو أول عناصر البيئة اإلنسانفن منها البيئة لعناصر اليت تتكو  أم ا ابلنسبة ل      
ايري اليت يدرك نفسه قادر على وضع املع اإلنسان، و اإلنسانبيئته نظرة خمتلفة عن نظرة  إىل، أم ا احليوان فهو بال شك ينظر بيئته

، وابلتايل كان معينة ية معينة ويعيش يف منطقةعإجتما، وطبقة ثقافة معينة إىلينتمي  اإلنسانوملا كان هذا  ،هبا بيته ويقدرها
 كونيالوالايت املتحدة األمريكية قد  ( يفالبيئة سيحدث ال حمالة، فالبيئة عند سكان )لوس اجنلوس إىلنظرته اختالف يف 

البد أن البيئة  إىلعامل حناء الأيف شىت  اإلنسانالقاسم املشرتك يف نظرة  ولكن   ،بوجه عام ألنا متأثرة به "التلو ث" املقصود هبا
 1:تشتمل على ثالث عناصر هي

وظواهر  ،بكل ما تشمل عليه من نظم البيئة ،يةاإلنسانالطبيعة هي املسرح املعد لتمثيل الوقائع  :النظام الطبيعي أو الطبيعة -أ
ة والشك  أن  للطبيع ،تنطلق من عملية االصطناع الضوئي تلك الطاقة ،ئيةوتضمن الطبيعة دورة الطاقة واملادة يف النظم البي ،جوية

 .وأنا نظام وضرورة ،مبدأ حياة وحركة وتوازن وتغري

سم هبا اجملتمعات اخلاصة لكل من واألوضاع والعالقات والتغريات اليت تت   ،ويشمل العمليات اآللية :يجتماعالنظام اإل -ب
 فق وقد ختتلف مع النظام الطبيعي.ة اليت قد تت  يسري وفق قوانينه اخلاص   واجملتمع كما نعلم هو نظام ،واحليوان اإلنسان

تشمل كال من السلوك الذي يتعلمه  (culture)الثقافة  ن  أإذ  ،فحسب اإلنسانويقتصر على جمتمعات  :النظام الثقايف -ج
داري للعقل ومع ا التثقيف اإلن  أاملاهر أي  اإلنسانوالثقافة هي تراث  ،بنفسه اإلنسان، والسلوك الذي يبدعه من غريه اإلنسان

وليد عمل فكري  ان هبل  ،هذا النمو يف الوعي ليس عفواي ن  إف ،ة ينمو فيها ويعي الطبيعة بذاهتاجزء من الطبيع اإلنسانأن  
ني الناس عن طريق االنتاج العقلي يف كلمات ، بعد عقلي وبعد مادي وتصري الثقافة متداولة بوللثقافة نفسها بعدان ،يإجتماعو 

 .وثقافته املادية اإلنسانمثرة براعة  هي د ماداي يف املنتجات الصناعية اليتوكتب وتتجس  

  والتوازن البيئي النظام البيئي .3

  النظام البيئي 1.3

وهذه العناصر هي ما حيتويه أي جمتمع  ،هو عبارة عن تفاعل عناصر البيئة وفق نظام يطلق عليه النظام البيئي النظام البيئي     
 إىلا يؤدي م   ،ختالل النظام البيئيإ إىلي ختالل التوازن بني هذه العناصر يؤد  إ ن  إة ولذلك فة وغري حي  من موارد وكائنات حي  

                                                           
 .17، ص مرجع سابق ،بيان محمد الكايد   1



 أشكالية البيئة ومنظمات األعمال : الفصل األول
 

45 

 

اهلواء واصابة سكان األرض ابلعديد من االمراض  تلو ثاألنار والبحار واحمليطات و  تلو ثمثل  ،والطبيعيةاملشكالت اجملتمعية 
 2:البيئي من أربعة عناصر رئيسية هييتكو ن النظام حيث 1.من املناطق واختالل طبقة األوزونوغرق العديد 

 مكوانت النظام البيئي : (06الشكل رقم )

 
 إعتمادا على املصدر إعداد الباحثمن  : املصدر

األشجار  إىل نواعها من الطحالب اخلضراءأالنتاج يف النبااتت اخلضراء بكل وتتمثل عناصر ا :تاجعناصر االن ❖
از اثين أكسيد غ ، فهي متتص  نتاج غذائها بنفسهاإهذه النبااتت لديها القدرة على  وجند أن  . الضخمة املختلفة
شعة أثري يف وجود مادة الكلوروفيل وحتت أت املاء من الرتبة عن طريق جذورها وتصنع منهما ومتتص  ، الكربون من اهلواء
املواد الكربوهيدراتية، والدهون،  :ع املركبات العضوية اليت حتتاجها، واليت تبين منها أجسامها مثلنوا أالشمس، مجيع 

 .والربوتينات وما اليها
د ا تعتمن  أ ال  إا بنفسها  غداءهاحليواانت أبنواعها املختلفة اليت ال تستطيع أن تعد  وتتكون من  :عناصر االستهالك ❖

خر يتغدى من البعض اآل غري أن   ،يتغدى بعضها ابلنبااتت واألعشاب ، فبينماعلى غريها يف إعداد هذا الغداء
 .الك ما تنتجه عناصر االنتاجابسته، ويف كلتا احلالتني تقوم هذه احليواانت آكالت اللحوم بغريه من احليواانت

مثل البكترياي  ،انت البيئة الطبيعية احمليطة هبال أو تلف مكو يف حتل  ب وتشتمل كل ما يتسب   :لعناصر التحل   ❖
ل وتساعد عناصر التحل   .جسام النبااتت واحليواانت امليتة، وبعض أنواع احلشرات اليت تشرتك يف حتليل أوالفطرايت

وبذلك وتستخدمها مرة أخرى يف تكوين الغذاء  ،الرتبة لتستفيد منها عناصر االنتاج إىلعلى إعادة جزء من املادة 
 .تتكرر هذه الدورة مرة اخرى

                                                           
، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون رقم طبعة، "إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظّل العولمة المعاصرة"خالد مصطفى قاسم،   1

 .20، ص2007
 .21، ص1999للعلوم األمنية ، الرياض ، الطبعة األولى، ، أكاديمية نايف العربية " االسالم والبيئة "محمد مرسي محمد مرسي،   2

النظام البيئي

العناصر الطبيعية 
الغير حيّة

عناصر االنتاج عناصر التحلل عناصر االستهالك
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، وعلى ضوء والنيرتوجني واثين اكسيد الكربونوتشمل املاء واهلواء مبا فيها من الغازات  : ةعناصر الطبيعة الغري حي   ❖
، وبعض األجزاء املتحللة ملعدنية املوجودة يف الرتبة، وبعض املواد املختلفة احلرارية وفوق البنفسجيةا االشمس إبشعاعاهت

كل عامال هاما من أجساد النبااتت واحليواانت اليت تدخل بصورة أو أبخرى يف عمليات التوازن البيئي املختلفة وتش
 نتاج. ابلنسبة لعناصر اإل

 التوازن البيئي 2.3

،كاملاء واألكسيجني واهليدروجني والكربون فجميع العناصر الضرورية للحياة ،توازن بيئي بديع على كوكب األرض هناك      
 اإلنسانجاء مث  زن. ى نفسها بنفسها يف نظام بيئي مت  هذه العناصر تنق   وكل   ،هلا دورة كاملة يف احلياة ،والفوسفور والكربيت .. اخل

 اإلنسان، حيث عرضت التكنولوجيات اجلديدة اليت بدا معها هلالكطر ان حىت عر ض البشرية خلوأخل  هبذا النظام البيئي املتز  
نبعااثت الغازية امللوثة اإلونتجت  ،التوازن البيئي ستغالل املوارد الطبيعية دون التفكري يف التوازن البيئي حىت اختل  إر يف كيفية يفك  

  1.ثري على هذه البيئةألواثت واملخلفات السائلة يف التوكذلك امل ،يللهواء اجلو  

ت أو خماطر متس  احلياة قدرة البيئة الطبيعية على ضمان احلياة على سطح األرض دون مشكالعر ف التوازن البيئي أبن ه "ي         
ا يعين أن  عناصر أو ذوه ،التوازن الدقيق يف النظام الكوينجزء من  ال  إلكرة األرضية ماهو التوازن البيئي على سطح او  ،البشرية

ي يف نايتها دة تؤد  الطبيعة ختضع لقوانني وعالقات معق   ن  أل ،بشكل تلقائيدة معطيات البيئة حتافظ على وجودها ونسبها احملد  
أداء دورها بشكل  ببعضها البعض يف تناسق دقيق يتيح هلاحيث ترتابط هذه العناصر  ،ةتزان بني مجيع العناصر البيئيإوجود  إىل

، والغري احلية داخل النظام البيئيينتج عن العالقات بني املكوانت احلية أساسا وقبل كل شيئ التوازن البيئي ف2."وبصورة متكاملة
ت النظام البيئي أبعداد وكميات العمليات الطبيعية داخل ذلك النظام وهو يعين احملافظة على مكوان أيضاويشمل هذا التوازن 

اليت  (input)، والتوازن البيئي يتحقق من شرط التعادل بني مدخالت البيئة دها املستمرينوجتد   مناسبة على الرغم من نقصانا
أتيت من الوسط احمليط كالطاقة الشمسية واثين أكسيد الكربون واألكسجني واملاء والعناصر الغذائية وبني خمرجات البيئة 

(output)  اليت تطرح يف الوسط احمليط وتشمل األكسجني واثين أكسيد الكربون واملاء والعناصر الغذائية وطاقة حرارية مفقودة
يكون هناك اتزان يف ال مبعىن ان   )biosphere (التوازن املوجود يف الغالف احليوي  ذا اخلينا هبذافإ3.من خالل عملية التنفس

الدورات الغدائية االساسية واملسالك املتداخلة للطاقة داخل هذه النظم او داخل اي نظام بيئي حمدود فسنكون قد عرضنا انفسنا 
 .وحميطنا للخطر او االنقراض ، فاالتزان يكون بني االنتاج واالستهالك والتحلل 

ا سيكون له انعكاسات لفضالته يف البيئة من أخطر املشاكل اليت تؤثر على التوازن البيئي م  لقاء اجملتمع الصناعي إوميثل      
ملعامل  اتغري   :يطة به لتشمل جماال خمتلفة منهاوتوسع التدخل البشري يف البيئة احمل فلقد امتد   ،خطرية على مستقبل احلياة البشرية

                                                           
 . 11، ص 2003، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون رقم طبعة، ، " التوازن البيئي وتحديث الصناعة "صالح محمود الحجار  1
 .  266، العدد الثامن ، بسكرة ، ص كرالمف مجلة، "" أشكالية تحقيق التوازن البيئي في ظّل استمرار التنمية المستدامة ، طروب بحري  2
 . 23ص ،مرجع سابقكريم الغبالي ،   3
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زدايد املذهل يف وفتح الشوارع الكثرية نتيجة اإل ،وقطع الغاابت ،نقعاتم املستورد ،وجتفيف البحريات ،الطبيعية مثل بناء السدود
طرحها  اليت يتم   ،ملوارد الكيميائيةالف الغازات وااهلائلة، وآل اإلنسانلفضالت  ،عداد وسائط النقل فضال عن جعل البيئة مكاانأ

هائلة من املواد الكيميائية يف البيئة بلغت أكثر  اعدادأ اإلنسانوعلى سبيل املثال ال احلصر فقد طرح من ماليني املصانع يوميا )
شراهتنا قد سل ط الضوء على  ،حتباس احلراريوابألخص  موضوع اإل ،تغري مناخ الكرة األرضيةف1(.من مليوين مادة كيميائية خمتلفة

تركيز غاز اثين  ن  أأنه ليس هناك شك يف  ع املشكلة اال  أن  هناك جدال كبريا حول توس  وعلى الرغم من  ،الكبرية للوقود األحفوري
ا إرتفاعغيريات مهمة وواسعة على االنتشار، متضمنة ، ومن احملتمل أن حتصل تيف الغالف اجلو ي (CO2)أكسيد الكربون 

 من املخاطروالعديد  التصح ر عند احلد  األعلىيف  زدايدإن حيصل أ أيضاالبحار حول العامل ومن احملتمل  واضحا يف مستوى
 3 :ابلفعل تدق  انقوس اخلطر البيئيواليت البيئي  التلو ثحول االحصائيات هذه بعض من و 2.األخرى

 ( مليون طن.5.83بلغ حدود ) 2010اهلواء واالرض واملاء عام  ىلإاملواد الكيمياوية املطلقة من قبل املعامل واملصانع  
 ؛( مليار طن  13.3لغ )ب 2010اثين أكسيد الكربون( عام ) Co2انبعااثت غاز  
( مليون سيارة .. فما هو حجم 31حبدود ) 2010بلغ عدد السيارات املنتجة يف العامل لألشهر الثمان األوىل من عام  

   ؛ !اضافة جملموع ما سبقها من سياراتالبيئي الذي ستحدثه  التلو ث
صحة العاملية لعام منظمة ال % من األمراض يف العامل سببها عوامل بيئية وملواثت من املمكن جتنبها حسب تقرير 24 

 ؛2006
 ألف حالة وفاة سنواي 80ثر من كناك أهاهلواء الناجم عن حركة املرور  لتلو ثايف املدن األروبية الكربى وبسبب  

 ؛حسب تقرير منظمة الصحة العاملية
 ؛امل ينبعث من مركبات قطاع النقلع اليف Co2% من غاز  24 
فناء ربع الكائنات احلية حبسب الدراسة املنشورة يف  ىلإدرجة حرارة األرض  رتفاعإيتوقع أن يؤدي  2050حىت عام  

 . 2004 جانفيالعدد املنشور يف  Natureجملة 

النظم البيئية ة وسالمة ن  احملافظة على البيئإعليه فو  ،ما ميكن حدوثه مستقبالو حصائيات بسيطة ملا حيدث إد هذه جمر  و       
 .من الفناء البشرالبيئة وسالمة جل احملافظة على سالمة أنسان املعاصر من شغل الشاغل لإلل ال، قد أصبح اليوم يشك  وتوازنا

   البيئة في ظّل الشريعة االسالمية .4

، فإن  العامل لعهد على املستوى الغريب والدويلالبيئة حديثة ا أن ه إذا كانت قضية محايةالرتكيز عليه  لعل  األمر الذي يستحق        
وهو أمر ا منذ ما يقارب أربعة عشر قران س يف سبيل احلفاظ على البيئة وترشيد العناية هباإلسالمي وضع خطوطا عريضة وأس  

                                                           
 . 23، ص  مرجع سابقكريم سالم الغالبي و حيدر العادلي ،   1
 .23، ص 2011،  سلسلة كتب التقنيات االستراتيجية والمتقدمة، بيروت ، بدون رقم طبعة، ، " شحن مستقبلنا بالطاقة "روبرت ل .إيفانز   2
 .86، ص2012، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، بدون رقم طبعة، ، "استراتيجيات التسويق االخضر"ثامر البكري   3
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وتضع هلا  ،يةاإلنسان واملشاكل م نفسه شريعة متكاملة تديل بدلوها يف كل  القضاايفاإلسالم يقد   .يستحق  فعال التوقف عنده
وعليه أن  ،ما يف البيئة من مكوانت مسخ ر له فكل   ،ساسيهنا هو الدور الرئيس واأل أو املسلم يبقى اإلنسانودور 1 .حلوال

ويتمثل  ،حقهلتأيت له  ،ويرعى هلا حقها ،فيأخذ منها ويعطيها ،وألحكام هللا يف شرعه ،ا مبا ال جيايف سنن هللا يف خلقهيتعامل معه
 2 :ة أو مقاصد هللا من املكلفني وهيياإلنسان، تعترب هي األهداف الكربى للحياة  يف مهام ثالثاإلنساينهذا الدور 

 .قوال واألعمالمل كل ما حيبه هللا ويرضاه من األتش هي، و إىلة هللا تعداعب :املقصد األول •
)) اي  :، كما قال هللا لداووداحلق  والعدل ونشر اخلري والصالحإبقامة  تتم   وهي، اخلالفة هلل يف األرض :املقصد الثاين •

  3.((داوود إان  جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الن اس ابحلق  وال تتبع اهلوي فيضلك عن سبيل هللا 
ومعىن 4.(( هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها))  :إىلشارة بقوله تعليه اإلإعمارة األرض، و  : املقصد الثالث •

ا تتم ابلغرس والزرع والبناء ، واالصالح واالحياء ،والبعد تعمركم" أي طلب اليكم أن تعمروها"اس ، وعمارة األرض إّن 
 عن كل فساد او اخالل . 

 اإلنسانابلكون والوجود ودور  اإلنسانابلبيئة من خالل النظرة الشمولية لعالقة  اإلنسانسالمي عالقة ر اإلفلقد حد د التصو       
حيكمها الود  واأللفة واالنسجام، الذي ال ميكن هلذا  ا عالقة قائمة على أساس تكاملي وتعاوينليها على أن  إه نظر ن  أحيث  ،فيه

ا قد و 5.إىلوقات هللا تعالكون كله من خملأن  فبني   ،هبذه العالقة ال  إر ن يعم  أالكون  إذا أتملنا يف البيئة مبدلوهلا الواسع لوجدان أن 
األرض  ،سرار وما تضمنته من خملوقاتأن وقد وردت البيئة مبا حتويه من معامل وما حتفل به م ،حظيت بقدر عظيم من االهتمام

ويكفي  ،( آية من كتاب هللا عز  وجل  991ومكنوانهتا وغري ذلك يف )رياهتا يزينها واجلبال وخ والسماء وما ،وما عليها وما حتتويه
البيئة جاءت معامل  إىلومن خالل الشمول القرآين يف النظرة حيث 6.ذلك دليال على مدى اهتمام اإلسالم ابلبيئة ومقدراهتا

 7 : االسالم لقضااي ومشكالت البيئة على الوجه التايل

سباب تلك األ واعتباره أن   ،سباهباظيم املشكلة البيئية هو تكييفه ألتن إىلفمدخل االسالم  : معاجلة األسباب واجلذور ✓
ظهر الفساد يف الرب  والبحر مبا  ))  :إىلري قوية وغري ملتزمة أبوامر هللا. قال تععوامل سلوكية وأخالقية غ إىلترجع 

ومن الناس من يعجبك ))  : إىل، ويقول تع 8((  كسبت ايدي الن اس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعل هم يرجعون

                                                           
 .4،ص2004، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، بدون رقم طبعة، ،"االسالم والبيئة خطوات نحو فقه بيئي"حسين الخشن    1
 .23، ص 1968، دار الشروق للنشر والتوزيع ، القاهرة، بدون رقم طبعة،  يئة في شريعة االسالم "،" رعاية البيوسف القرضاوي     2
 . 26سورة ص ، اآلية   3
 . 61سورة هود ، اآلية   4
 .41، ص  مرجع سابقشادي خليفة الجوارنة ،   5
 . 5، ص  مرجع سابقمحمد مرسي محمد مرسي ،   6
 12، عدد  الباحث مجلة، " ( 2011-2001البيئة في الجزائر من منظور اقتصادي في ظل االطار االستراتيجي العشري ) شراف براهيمي ،"  7

 .2، ص 2013، 
 .41سورة الروم ، اآلية   8
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( وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها 204قوله يف احلياة الدنيا ويشهد هللا على ما يف قلبه وهو ألذ  اخلصام )
 . 1((  (205ويهلك احلرث والنسل وهللا ال حيب  الفساد )

 ،م البيئية املختلفة هذا من انحيةالتوازن البيئي الالزمة لبقاء النظوذلك من خالل التنويه بوجود ظاهرة  : لفت اإلنتباه ✓
ال الشمس ينبغي هلا ان تدرك ))  : إىل. قال تعليم للحفاظ على بقاء هذا التوازنومن انحية أخرى رسم الطريق الس

مددانها وألقينا فيها رواسي واألرض ))  : إىلوقوله تع، 2(( القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك يسبحون
 3 .(( وأنبتنا فيها من كل  شيء موزون

 :حيث يقول )ص( ،احملافظة على البيئة من االميان ينص  املنهج االسالمي على أن   : مشولية احلفاظ على البيئة ✓
ووجدت يف مساوئ  ،سن أعماهلا األذى مياط عن الطريقفوجدت يف حما ،ضت علي أعمال أميت أحسنها وسيئهاعر "

ويف هذا السياق يقول  ،الطبيعية، واحملافظة على البيئة )رواه مسلم( "أعماهلا النخامة تكون يف املسجد ال تدفن 
" من كانت له أرض فليزرعها فان مل يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه املسلم وال يؤاجرها فان مل  : ()ص

 (.)صحيح اجلامعليمسك أرضه " يفعل ف
وقارعة  ،عن الثالث، الرباز يف املواردتقوا املالإ" :وهبذا الصدد يقول )ص( :األمر ابحملافظة على الصح ة وصح ة البيئة ✓

 النظافة،كرمي حيب   نظيف حيب   ،هللا طيب حيب  الطيب ن  أ" :وقال )ص( ،، صحيح اجلامع(والظل " )حسن ،الطريق
 .ابليهود جيمعون األكباء يف دورهم"فنظفوا افنائكم وساحاتكم وال تشبهوا  ،اجلود حيب  جواد  ،الكرم

 : أيضاويقول  ،4((  وكلوا واشربوا وال تسرفوا))  : إىلحيث يقول سبحانه وتع : ترشيد استخدام املوارد الطبيعية ✓
وابتغ فيما أاتك هللا الدار اآلخرة ،وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن هللا اليك وال تبغ الفساد يف )) 

   5.((األرض 

، ي مكان أو زمان على خري ما يرامأما توافرت كان النظام البيئي يف ذا إنني عدة قوا إىلشار أسالم قد اإل ن  إومبعىن آخر ف       
 .ثناايه اخلري والطمانينة والسعادة لكل اخلاضعني لقوانينه وثوابتهحيمل يف 

  وعلم االقتصادالبيئة  .5

قتصاد اليوم هو الذي فاإل ،دتوجد بعض اجلوانب مهملة يف احلياة االقتصادية ومل تدخل صلب التحليل االقتصادي بع      
ية أبقل تكلفة اإلنسانشباع احلاجات إأو  ،هبدف حتقيق أكرب ربح مكنيبحث يف االستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية 

وال أيخذ يف احلسبان اخلسائر البيئية  ،انب البيئي يف النشاط االقتصاديوهو املفهوم الذي مل يؤخذ بعني االعتبار اجل ،مكنة
ويف ضوء ما جيري على أوضاع االقتصاد العاملي أفرزت  ، زالت خارج احلساابت االقتصاديةية اليت الجتماعوالتكاليف اإل

                                                           
  . 205و  204سورة البقرة ، اآليتين   1
 .40سورة يس ، اآلية   2
 .19سورة الحجر ، إلىية   3
 .31سورة األعراف ، اآلية   4
 . 77سورة سورة القصص ، اآلية   5
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وارد الطبيعية وترشيد والذي يعين ابحلفاظ على امل ".قتصاد البيئة"إلوم االقتصادية هو التطورات البيئية فرعا جديدا يف الع
فعلم البيئة من الناحية االقتصادية هو 1.وتعزيزهامحاية التنمية  أيضاو لبيئة جاء حلماية البيئة ، فالتداخل بني االقتصاد وااستخدامها

ذلك صالته الطيبة والعدائية مع احليواانت  إىلضافة نا ابإلمتضم   ،لكائن الذي يتعايش معهالالقاهتا معرفة اقتصاد الطبيعة ورصد ع
ملاذا ال يصبح علم " : أمهي ة علم البيئة يف احلياة االقتصادية إىليقول ) بيار آغيس ( مشريا  .نبااتت اليت هلا عالقة مباشرة بهوال

 وهو تساؤل من أجل أتكيد على األمهية الكبرية هلذا العلم يف املستقبل.2".ية احلديثة اإلنسانالبيئة أحد ركائز الفلسفة 

حيث  ،صول اخلاصة جدافهي األ ،جمموعة من اخلدماتر ا امللكية اليت توف  ن  أيف علم االقتصاد على عادة البيئة  إىلينظر و       
د االقتصاد ، فالبيئة تزو  منع تدهور قيمتها نود  واليت صول و احلال ابلنسبة لباقي األوكما ه ،ر نظم احلياة اليت تضمن البقاءا توف  أن  

املواد اخلام  ن  أكما   ،والطاقة اليت تغدي عملية التحول منتجات استهالكية من خالل عملية االنتاج إىلابملوارد اخلام اليت تتحول 
 3.ئة على شكل نفاايتالبي إىلوالطاقة تعود 

 عملية التداخل بني اإلقتصاد والبيئة : (07الشكل رقم )

 ةــــــــــــــــــــــــالبيئ                                        

 اهلواء امللوث                             املنتجة          نظماتامل        الطاقة                                   

 النفاايت الصلبة                                                                                                    املواد  

 املخرجات             اإلقتصـــــــــــــــــــــــــــــاد            املدخالت                        

 النفاايت احلرارية                                                                                                      املاء

 األسر املستهلك                                        املاء امللو ث                                   وسائل الراحة

 امـــــــــــــاملواد اخل                                                 

 .50ص ،مرجع سابق ،منور أوسرير وحممد محو : املصدر

 فما دامت عناصر البيئة مل يتم   ،تالف البيئةمهال ورمبا احملر ض إلجه التقليدية كان يقف موقف اإلذاسه وّناقتصاد يف أسإلاف       
وحيمل علم  .ية تعتمد عليهااإلنساناحلياة  ن  أكون بال قيمة اقتصادية رغم ا تن  إ( فcashingنقد  إىلي حتويلها أ) االستثمار فيها

                                                           
 .49، ص  مرجع سابقعبد المجيد قدي ،   1
 4201، دار دجلة للنشر والتوزيع ، عمان ، بدون رقم طبعة، "االبعاد االقتصادية للمشاكل البيئية واثر التنمية المستدامة"مالك حسين حوامدة ،   2

 .19، ص
 .50، صمرجع سابقمنور أوسرير ومحمد حمو،    3
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ساسية لإلقتصاد العام تايل يعرض مقارنة بني املبادئ األ، واجلدول الموما جمموعة من املبادئ املشرتكةقتصاد وعلم البيئة عاإل
  : واالقتصاد البيئي

 املقارنة بني املبادئ األساسية لإلقتصاد العام وبني مبادئ اإلقتصاد البيئي : (02اجلدول رقم )

 مبادئ االقتصاد البيئي مبادئ االقتصاد
 
 ( scarcity p)مبدأ الندرة  -1

امتالك أكثر من سلعة واحدة عادة يعين امتالك 
 اآلخر اقل قدر منها .

 
  (environmental scarcity pمبدأ الندرة البيئية ) -1

 إىلابلنسبة للموارد الغري متجددة ،فان امتالكها او استهالكها قد يؤدي 
 قدر أقل منها للجيل احلايل واألجيال القادمة .
قدر أقل منها لآلخرين  إىلابلنسبة للموارد املتجددة ،فان امتالكها يؤدي 

وتكلفة أكرب للحصول على نفس املقدار يف الفرتة القادمة ، وأن يكون 
 (حمدودا ومبستوى القدرة على جتديده.مقدار ما ميتلك )يستهلك

 
 
 (cost-benefit p)مبدا التكلفة املنفعة  -2

ما مل تكن منفعته احلد ية على عدم القيام ابلنشاط 
 تكلفته احلدية.االقل أكرب من 

 

 
 مبدأ التكلفة املنفعة البيئية  -2

(environmental cost-benefit p ) 
ية )املنفعة الكلية( أكرب من جتماععدم القيام ابلنشاط مامل تكن منفعته اإل

ية )التكلفة الكل ية ،أي احتساب ما يعترب خارجيات جتماعتكلفته اإل
 التقليدي (.اجيابية وسلبية يف مبادئ االقتصاد 

 
 unequal)مبدأ التكلفة الغري متكافئة  -3

cost) 
 

بعض التكاليف ) اي الفرصة البديلة أو احلدية ( 
مهمة يف صنع القرار ، بينما تكاليف أخرى 

 )كالعاطفة( التكون كذلك .
 

 
 (equal cost) مبدأ التكلفة املتكافئة  -3

التكاليف املتعلقة ابلبيئة املستدامة ان التكاليف البديلة او احلد ية بضمنها 
 مهمة يف صنع القرار.

 
 comparative)مبدأ امليزة النسبية  -4

advantage) 
كل فرد يقوم ابألفضل عندما يركز على النشاط 

 الذي الذي يكون فيه أكثر انتاجية أو كفاءة.

 
 مبدأ امليزة النسبية البيئية  -4

(N.comparative advantage) 
ان الفرد يقوم ابالفضل عندما يركز على النشاط الذي يكون اكثر كفاءة 

 اقتصادية .بيئية دون أن يعيق ذلك أن يكون دون كفاءة 
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 (equilibrium p)مبدا التوازن  -5

السوق يف حالة توازن اليرتك فرص غري مستغلة 
لألفراد ولكن قد ال تستغل كل املكاسب القابلة 

 النشاط اجلماعي .للتحقيق من خالل 
 

 
 مبدأ التوازن البيئي  -5

(environmental equilibrium p.) 
البيئة يف حالة توازن عندما يكون استغالل مواردها بطريقة متوازنة مع قدرة 

الطبيعة االسرتجاعية يضاف اليها النشاط التصحيحي ،وقد التستغل 
 بعض املناطق احملمية.بعض املوارد البيئية لتحقيق الصاحل العام كما يف 

 
 
 (.efficiency p)مبدأ الكفاءة  -6

ي مهم ألنا عندما تزداد إجتماعالكفاءة هدف 
 (economic pie)تكرب الفطرية االقتصادية 

 لدا فان شرحية كل واحد ستكون أكرب.
 

 
 مبدأ الكفاءة املستدامة -6

(sustainable efficiency p.) 
طبيعي امشل حيث البيئة  -يإجتماع–اقتصادي الكفاءة البيئية هدف 

األفضل هي اليت تفي بطريقة أفضل حباجات اجليل احلايل وحاجات 
 األجيال القادمة.

 
  .78، ص 2012 بدون رقم طبعة، ، الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ،،" املسؤولية البيئية يف منظمة األعمال احلديثة "جنم عبود جنم  : املصدر

 التشغيل والعمالةثري على خالل السياسة البيئية ميكن التأمن ألنه  ،هداف االقتصاديةري واضح على األثوللسياسات البيئية أت     
جماالت ستثمارات يف ذ بعض اإلن ال تنف  أسباب تتعلق حبماية البيئة من جهة ميكن ألف .وحتقيق األرابح ، تكاليف التشغيل ..اخل

، أو قد توقف بعض املنشآت عن العمل وسيكون و حمطات الطاقة النوويةأبيل املثال بناء منشآت يف الفحم ، على سدةحمد  
أي  ،على املعدات والتجهيزات البيئية ومن جهة أخرى ميكن من خالل الطلب املتزايد .على التشغيل والعمالة لذلك أتثري سليب

وميكن  ، هذه السلع واملعدات والتجهيزاتأن ختلق فرص عمل جديدة يف الصناعات اليت تقوم بتقدمي ،على التكنولوجيا البيئية
 إرتفاعسعارها نتيجة أن ترتفع أع امللوثة واملثقلة للبيئة ميكن فالسل ،سعارر على استقرار مستوى األجراءات محاية البيئة أن تؤث  إل

الوجود علم اقتصاد  إىلاملستجدات والتطورات البيئية اليت أفرزت و  1ه السلع .نتاج هذإنفاق على محاية البيئة عند تكاليف اإل
وذلك على  ،ضرورات لتطوير احلساابت االقتصادية مبا ينسجم ويتناسب مع مشكلة البيئة والتطورات البيئية أيضاالبيئة أفرزت 

ذلك تبقى هناك جمموعة من العقبات اليت تعرتض لكن مع  ،ستوى احلساابت االقتصادية العامةمستوى حساابت املنشأة وعلى م
 2 :قتصادية البيئية نوجزها كالتايلبناء احلساابت اال

 ؛ريفات الواضحة للموجودات البيئيةالنقص يف التصنيفات والتع -
 ؛ددة للموجودات واألضرار البيئيةعدم وضوح املقاييس واملعايري احمل -

                                                           
 .26، ص  مرجع سابقمالك حسين حوامدة ،   1
 . 34، ص 2013داء للنشر والتوزيع ، عمان ، بدون رقم طبعة، ، دار غ"محاسبة التلّوث البيئي " ابراهيم جابر السيد ،    2
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 ؛لنقص يف املعلومات البيئية عموماا -
 .دي الستنزاف البيئة واالضرار هباغياب التقومي النق -

  البيئي التلّوث : المطلب الثاني

فحماية البيئة متثل  ،ورفاهيته اإلنسانحيث أصبح ابلكاد أهم حتد  لبقاء  ،اليوم البيئي هاجسا كبريا التلو ثل ظاهرة تشك          
لقد ابت مستقبل هذا ف ،إلنسانكل ما حييط ابلالبيئة هي يف احملصلة النهائية  ألن   ،يف احلياة اإلنساننوعا من احلفاظ على هذا 

ئة احمليطة واليت تشبع له واعتداءاته العمدية والغري عمدية املتزايدة على البي اإلنسانأبخطار وخيمة بسبب تصرف  مهد دالكوكب 
، حبيث األرض تلو ثاجلو و  تلو ثاملاء و  تلو ثالبيئي يت خذ أبعادا متعددة ميكن أن نذكر منها  التلو ثحيث أصبح  ،حاجاته
 .واألحباث اليت تعاجل هذا املوضوعدراسات البيئي حمل اهتمام العلماء واملفكرين وظهرت العديد من ال التلو ثأصبح 

  البيئي التلّوث. مفهوم 1

 لغة التلّوثتعريف  •

الطني ابلتنب واجلص   تلو ث، يقال يعين التلطخ التلو ث حتت كلمة " لو ث " أن   ،بيف اللغة العربية جاء يف معجم لسان العر        
يعين خلط الشيئ مبا هو خارج  ،التلو ثأن   إىلخرى العربية األ املعاجم اللغويةوتشري 1.ولوث املاء كدره " ،أي لط خها ،ابلرمل

ء ، وجاخالطته مواد غريبة ضار ة :املاء أو اهلواء وحنوه تلو ثو  ،كدره  :خلط به ومرسه، ولوث املاء :فنقول لو ث الشيئ ابلشيئ ،عنه
 معىن كلمة " ، وهكذا نلحظ أن  كدره  أيضا"ولوث" املاء  ،"تلويثا" لطخهاوث" ثيابه ابلطني "ل :يف خمتار الصحاح لإلمام الرازي

 2.يلوث عكس ينقي أو يصفيو  ،" اسم اهلواء، أي عيبه وجعله معيبا تلو ث

  اصطالحا التلّوثتعريف  •

العناصر الطبيعية أبن ه " التغريات الفيزايئية والكيميائية اليت حتدث يف  التلو ث (Porter & Vander)كل من   عر ف      
 املتمثل ابألخبرة اإلنساينذلك التصرف املباشر أو الغري مباشر نتيجة النشاط " :هأبن   أيضاكما ع ر ف 3". من خصائصهاوتغري  

 4وجودة البيئة ". اإلنساناجلو واملاء واألرض اليت قد تكون مضرة بصحة  إىلواحلرارة والضوضاء الصادرة 

فق مجيعها على على أن ه عبارة عن عملية تغيري يف مكوانت ا تت  إال أن   التلو ثكثرة التعريفات اليت تناولت مفهوم   رغمو       
  : كالتايل  اجلهة املعتمدةوعناصر البيئة وختتلف التعريفات حسب 

                                                           
 .408، ص  1998 بدون رقم طبعة، ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 3، ط " لسان العرب "جمال الدين أبو الفضل ابن منظور ،   1
 .101، ص  مرجع سابقمحمد مرسي محمد مرسي ،   2
 .97، ص مرجع سابقشراف براهيمي،   3
 .37، ص  مرجع سابقكريم الغبالي ،   4
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o 1973الصادر من األمم املتحدة سنة  تلو ثحسب القانون الدويل لل :تلو ثيف القانون الدويل لل التلو ث تعريف 
حيث تعمل  ،البيئة إىلة مواد أو طاقة جديدة ية اليت تؤدي ابلضرورة لزايدة او اضافاإلنسانالنشاطات " هو  التلو ث

ته أو رفاهيته أو مصادر الطبيعية للخطر سواء كان ذلك بشكل أو صح   اإلنسانهذه الطاقة أو املواد على تعريض حياة 
 1. "مباشر أم غري مباشر

o ملاء أو ا إىلاضافة مادة غريبة  إىلكل ما يؤدي نتيجة التكنولوجيا املستخدمة " :البيئي تلو ثتعريف البنك الدويل لل
التأثري على نوعية املوارد وعدم مالئمتها وفقدانا خلواصها أو تؤثر  إىليف شكل كمي يؤدي  ،اهلواء او الغالف االرضي

 2 ." على استقرار استخدام تلك املوارد
o  البيئي هو  التلو ث" :1974نوفمرب  14تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف توصيتها الصادرة بتاريخ

 3، او تؤثر على عناصر البيئة ". البيئة إىلق مباشر او غري مباشر سواء بطري اإلنسانادخال مواد او طاقة بواسطة 
o البيئي نوعا من أنواع فشل السوق وذلك ابالستخدام املفرط للموارد  التلو ثيعترب " :تلو ثقتصادي للاملفهوم اإل

وبذلك فالسوق يفشل عند عدم تواجد حقوق امللكيات أو عند  ،ية اجلماعية أو عدم وجود امللكيةبشكل امللك
 4."االخفاق يف ضبط املوارد لالستفادة املثلى منها 

o  من القانون رقم  04احمليط اجلوي يف املادة  تلو ثف القانون اجلزائري عر   : يف التشريع اجلزائري التلو ثمفهوم
عبارة عن افراز " واملتعلق حبماية البيئة يف ظل التنمية املستدامة على أن ه 2003جويلية  19الصادر يف  03/10

واليت من شأنا أن تزعج  ،الروائح يف احمليط اجلوي او ذات الغازات والدخان واجلسيمات الصلبة او السائلة او سامة يف
السكان وتعرض الضرر للصحة أو االمن العام أو تضرر ابلنبات واالنتاج الفالحي واملنتجات الفالحية الغذائية 

 5."او بطابع املواقع اثروابحلفاظ على البناايت واآل

  التلّوثومستويات . أسباب 2

  التلّوثأسباب  1.2

 إىلحبيث أدى  ،ات يتناقض يف الزمان واملكانإنشاءمن  اإلنسان وما يقوم به اإلنساينستيطان اإل د أن  ابت من املؤك        
فمثال مادة اثين أكسيد الكربون اليت تنفثها السيارات من عوادمها األكثر شيوعا من  ،ره يف املدنئية تعرقل معاشه وتطو  مشاكل بي

                                                           
 .151،ص  2014، 39، العدد  مجلة الدراسات االجتماعية "، مبادئ علم البيئة من منظور اسالمي"محمد علي الحيدري ،   1
 . 70، ص  مرجع سابقعبد المجيد قدي ،   2
 .102، العدد الخامس ، بسكرة ، ص  ، مجلة الباحث"  " المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلّوث البيئيمنصور مجاجي ،   3
 .70، ص  مرجع سابقعبد المجيد قدي ،   4
، الجريدة الرسمية للجمهورية  والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 2003جويلية  19( المؤرخ في 10 – 03قانون رقم )  5

 الجزائرية.
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ضعها وتتعد د حسب التقسيمات اليت ي التلو ثبات وختتلف مسب  1.حوايل مئات املواد الكيميائية املوجودة يف دخان عادم السيارات
 2 : قسمني إىلالبيئي  التلو ثسباب يقس م الباحثني أ حيث ،العلماء والباحثني املختصني

 : وتضم  مايلي : األسباب البيئية التقليدية -أ

 ؛اإلنساينعدم وجود أو نقص املاء الصاحل للشرب واالستعمال  -

 سائلة والصلبة واملياه املستعملة؛عدم وجود صرف صحي يف املساكن واجملتمع بعام ة النفاايت ال -

 ؛غريه من احليواانت لتوفري الطاقةو أأو روث البقر اجملفف  ،لطبخ والتدفئة اليت تستخدم الفحمالبيوت من ا اهلواء داخل تلو ث -

 احلشرات دون ضوابط شديدة؛بات ومبيدات واستعمال املخص   ،ة يف الزراعة والصناعات الزراعيةاحلوادث الطارئ -

 ؛أعاصري .. اخل، جفاف، زالزل فيضاانت، : الكوارث الطبيعية -

 ؛ذه النواقل احلشرات وبعض القوارضوأهم ه ،فريوسات املسببة لألمراض الساريةنواقل اجلراثيم والطفيليات وال -

 و غيابه كليا يف فرتات اجملاعات.أ ضة ونقصهالغذاء أو الطعام امللوث ببعض العوامل املمر   -

س قيام هذه ساأوالتخلف مها  الفقركما أن    ،حد  كبري ابلعامل النامي إىل متعل قةوهذه املخاطر ابستثناء الكوارث الطبيعية        
رية ر املال الالزم والتقنية الضرو بل ويف عالجها بصورة جذرية إذا توف   ،ها الضارةآاثر من  د  ساس مكافحتها واحلأاملخاطر البيئية ويف 

 والقدر الكايف من الوعي الثقايف والصحي واجملتمعي. ،احلسنة لدى احلاكمنيوالني ة 

 ،ة البيئة واحملافظة على سالمتهاق ابلتنمية السريعة وفقدان الضوابط احلافظة لصح  وتتعل   : األسباب البيئية احلديثة -ب
 : تتضم نل ،وخلقيا وعلميا للمصادر الطبيعيةواالستهالك غري املعقول منطقيا 

 ؛اين والصناعة والزراعة املكث فةزدحام السك  تلو ث املياه نتيجة اإل -

 والصناعة بصورة عام ة؛ ،الطاقة اليت تعمل ابلفحم احلجري اتوحمط   ،ا تنفثه السياراتاهلواء م   تلو ث -

 ؛اايت الصلبة املتجم عة هنا وهناكالنف -

 ي ة احلديثة يف الصناعة والزراعة؛ات التقنة الصادرة عن املعد  الضار  شعاعات وخماطر اإل ،املخاطر الكيماوية -

 مراض السارية القدمية واحلديثة؛األ -

                                                           
 .33، ص  2000ئر ، بدون رقم طبعة، يوان المطبوعات الجامعية ،الجزا، د"التلّوث البيئي "رزيق المخادمي ،عبد القادر   1
 .15، ص مرجع سابقحسن الخشن،    2
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 ؛قليمياإا و ( حملي  يكولوجيةتدهور الرتبة والتغريات )اإل -

ود اجلغرافية االقليمية البيئي عرب احلد التلو ثوامتداد  ،وزون يف الغالف اجلوي حول األرضونقص األ ،تغريات املناخ والطقس -
 والقارية؛

  يف الزمن الغابر. إلنسانهو مشكلة العصر والوريث الذي حل  حمل اجملاعة واألوبئة اليت كانت تفتك اب التلو ثأن  البارزة واحلقيقة 

  التلّوثمستويات  2.2

ا يف الوقت   ،أو سالمته اإلنساناملوجودة يف البيئة خطرة على النظام البيئي أو على صحة  التلو ثصور  ليست كل        كما أن 
 1 :ثالث مستوايت هيبني يز يف هذا الشأن ، حيث ميكن التمينفس الدرجة من اخلطورة والتأثري ليست على ،نفسه

وميكن أن نطلق عليه  ،ةأي مكان فيها منه كلي  هو املنتشر فوق سطح الكرة األرضية وال خيلو  :غري اخلطر التلو ث ▪
ابلتوازن البيئي  ه ال خيل  للضرر أو املخاطر كما أن   يتعر ضبدون أن  اإلنساناملقبول الذي يستطيع التعايش معه  التلو ث

 ويف احلركة التوافقية بني عناصر هذا التوازن .
وخاصة فيما  ،وعلى البيئة اليت يعيش فيها اإلنسانر على سلبية تؤث   آاثرالذي يظهر له  التلو ثوهو  : اخلطر التلو ث ▪

 اإلنسانالوقائية السريعة اليت حتمي  اإلجراءاتوخطورته تكمن يف ضرورة اختاذ  ،هأشكالق ابلنشاط الصناعي بكافة ل  يتع
مثل  التلو ثهنا من غري املسموح له التعايش مع هذا  اإلنسانف ،جتاهله د حياته وال يصح  حقيقي يهد  من وجود خطر 

 .لنوع السابق من التلو ث الغري خطرا
أي  ،التوازن البيئي أشكالي على كافة الذي حيدث فيه انيار للبيئة ولالنسان معا ويقض التلو ثهو  : املدم ر التلو ث ▪

متصال ابلتطور  أيضاوجنده  ،( للتدخلالتفكري يف تقدمي حلول حىت جمردمر بدون اعطاء اي فرصة لالنسان )أنه يد
وحيتاج االصالح مع هذا  ،اطات االشعاعية والنوويةانه يبدع فيه يوما بعد يوم من النش اإلنسانالتكنولوجي الذي يظن 

ل من وال يقف األمر عند هذا احلد وإّنا تتاثر أجيا ،ة لالصالح ونفقات ابهضة التكاليفي سنوات طويلالتلو ثالنمط 
 . البشر على املدى الطويل منه

  البيئي التلّوث. أنواع 3

وعلى الرغم  ،حيائية للبيئةالكيميائية أو اإل تغيري غري مرغوب يف الصفات الفيزايئية أو إىليف أغلب األحيان  التلو ثي يؤد        
 التلو ثأكثر ما تعاين منه البيئة يف الوقت احلايل هو  ن  إف ،الرباكني وحرائق الغاابت وغريها  طبيعيا ينشأ من ثورةتلو اثن  هناك أمن 
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متاهة واسعة القنوات  التلو ثيعترب حيث 1.املياه السطحية واجلوفية والرتبة واهلواء والغذاء تلو ثمثل  اإلنسانئ عن فعل الناش
  2:ا يليكم  (غري مادي )معنوي تلو ثمادي و  تلو ث إىلقس م فهو ي  ومتعد د األنواع.  عة املسالكمتنو  

صيب أحد عناصر البيئة الرئيسية )اهلواء، املاء، الذي ي التلو ثويقصد به  :  physical pollution املادي التلو ث - أوال
ـ ،اهلواء، تلو ثاملاء،  تلو ث :املادي أربعة أنواع رئيسية التلو ثيشمل و  ،مباشرة وملموسة اإلنسانه على آاثر ( وتكون الرتبة والغداء

 الغذاء . تلو ث، الرتبة تلو ث

 ،والبيئة اإلنسان"هو كل تغيري يف خصائص ومواصفات اهلواء الطبيعي يرتتب عليه خطر على صحة  : اهلواء تلو ث •
يساهم بقدر معني يف تلويث كل بلد يف العامل ف 3.انجتا عن عوامل طبيعية او عن نشاط انساين " تلو ثالسواء كان هذا 

ثريا فعال يف املناخ فهو عامل ، فاهلواء حيمل أتمن دول البلدان النامية أكرببقى مسامهة البلدان املتقدمة لكن ت ،اهلواء
كما هو   ،الوقود للحصول على الطاقة أشكال حراق خمتلفإاهلواء  تلو ثن أهم مصادر وم4.أساسي يف املتغريات البيئوية

امللواثت املطروحة من قبل خمتلف وسائل النقل  أيضاو  والتجارية واملنزلية،ات الصناعية ستخداملوف يف العديد من اإلأم
واملواد املشعة  ،بار واحلرارة والرقائق املتطايرةالفضالت الغازية والغ أيضا ،البنزين أو الديزل أو الكريوسنياليت تستخدم 

 ع واملعامل .كما حيدث ذلك من مداخن املصان  ،األجواء إىلن العناصر اليت تنفت وغريها م
 ،احلياة على سطحه أشكالكوكب األرض ومع كل تنوع ووفرة اصبح  يف بداية القرن الواحد والعشرين  : املاء تلو ث •

ر مشكلة أزمة املياه دوراي وهو عندما تكون كمية املياه املستخدمة ال لدرجة تكر   ،يواجه مشكالت وأزمات مائية خطرية
نار فساد نوعية مياه األإ" : املائي أبنه تلو ثاليعر ف حيث 5احتياجات الزراعية والصناعية واحمللية .تكفي لتغطية كافة 

ومن أهم 6.ذه املياه غري صاحلة لالستعمال "واآلابر اجلوفية ما جيعل ه ،مياه االمطار إىليطات ابالضافة والبحار واحمل
دة ئية عن طريق منافذ حمد  يف املسطحات املا احملددة واليت تشمل املصادر اليت تصب   تلو ثالمصادر املاء  تلو ثمصادر 

 ،غري احملدودة تلو ثالمصادر وكذا  ،لناجتة عن الصرف الصحي والصناعةاملخلفات ا أيضاوتشمل هذه امللواثت  ،املواقع
وتلقي هبا يف املسطحات  ،تقدفها مياه السهولأو تلك اليت  ،فاايت الناجتة عن النشاط الزراعيوتشمل هده املصادر الن

 املائية.
كسر   إىلمصدره نشاط انساين يؤدي  ،ة فيزايئية أو كيميائية أو حيويةالرتبة خبلل ذي طبيع تلو ثيتمثل  : الرتبة تلو ث •

الرتبة اخلصوبية وينعكس اتثري ذلك اخللل سلبيا على بعض أو جممل خواص  ،لتوازن القائم بني مكوانت الرتبةحالة ا
ينها ونوع كمية انتاجها وإضعاف دورها كمرشح حي هلضم وحتلل خملفات النشاط احليوي وإعادة استخدام عناصر تكو 

                                                           
 .8ص،  2000، االدارة العامة للتوعية العلمية والنشر ، الرياض ،بدون رقم طبعة،  " اإلنسان وتلويث البيئة " محمد صابر،    1
 .73، ص مرجع سابقمنور أوسرير ومحمد حمو ،   2
 .23، ص  مرجع سابق ،صالح محمود الحجار  3
 . 35، ص 2008 بدون رقم طبعة، مجد للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ،التلّوث البيئي والعالقات الدولية "، " عامر طرف،   4
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مفرط يؤثر سلبا يف  استخدام املبيدات والكيماوايت على حنو الرتبة تلو ثمصادر أهم ومن  1.يف الدورة البيوجيوكيميائية
 أيضاو  ،الت املنزلية والصناعيةنية هلا أتثري على محوضة الرتبة والفضفقد وجد أن معظم األمسدة النرتوجي ،خصوبة الرتبة

 .سلحة الكيماويةابأل التلو ثو  ،ابملركبات العضوية التلو ثوكذا  ،ابملنظفات الصناعية التلو ث
ل ي حتو  أ، إلنسانحالة ضار ة اب إىلالغذاء عملية حتول املادة الغذائية من حالة انفعة  تلو ثويقصد ب : الغذاء تلو ث •

حالة  إىلو احليواين وذات قيمة غذائية عالية ويف حدودها الطبيعية أحلة لالستهالك البشري املادة الغذائية من حالة صا
مادة غدائية صاحلة لالستهالك  إىلو  ،ذاء السام (الغذاء الفاسد او الغمادة غذائية غري صاحلة لالستهالك البشري ) ك

البكترياي  : اتثري الكائنات احلية يف الغذاء مثل الغذاء تتمثل غالبا يف تلو ثصادر وم 2ولكنها فاقدة لقيمتها الغذائية .
وخاصة امللونة للغذاء احلافظة و  اضافة املواد أيضاو  ،حويصالت الكائنات وحيدة احللمةوالفطرايت وبيوض الديدان و 

على النبااتت والرتبة الزراعية أو نتيجة  ،ملشعة نتيجة لتساقط الغبار الذريأتثري املواد ا و ،ذات الرتكيب الكيمياوي
 اهلواء واملاء مبخلفات التجارب النووية . تلو ثل

  no physical pollution( الغري مادي )املعنوي التلو ث -ا اثني

الغري  التلو ث، ويشمل با ما يكون قاتال يف بعض األحيانوغال ،الغري حمسوس التلو ث( يقصد به وياملعنالغري مادي ) التلو ث      
 (.التلو ث السمعي )الضوضاء، و الكهرومغناطيسي التلو ث : مادي نوعني رئيسيني

لكهرومغناطيسية الذي حتدثه املوجات ا ،األذى واالزعاج والضرر أشكالكل " ويقصد به : الكهرومغناطيسي التلو ث •
مسافات  إىلتنقل الكهرابء  شبكات الضغط العايل اليتداعة والتلفزيون و حمطات اإل : همظاهر ومن  ."لالنسان واحليوان

 أجهزة الرادارات .ملستخدمة يف االتصاالت اهلاتفية و شبكات امليكروويف ابعيدة، و 
ويف أغلب املناطق التكون  ،بة للضيق والضجرالفيزايئية املسب  اثت نواع امللو  أوهي أكثر  : (السمعي )الضوضاء التلو ث •

فيما عدا داخل بعض أماكن العمل مثل مصانع الغزل  ،اإلنسانة ضرار بصح  اإل إىلضوضاء ابملستوى الذي يؤدي ال
 ،ضوضاء صناعية )املصانع( ،يةإجتماعوضوضاء  ،ضوضاء وسائل النقل السمعي التلو ثومن مظاهر 3.والنسيج

 . لسكن واملكاتب واحملالت التجاريةالضوضاء الصادرة عن دور ا ات،نشاءادرة عن أجهزة البناء واإلضوضاء ص

  البيئي التلّوث آثار .4

مشاعر قلق متزايدة  اإلنسان ت، ساور ا وختريبها عن قصد أو عن غري قصدما حدث وسيحدث للطبيعة وانتهاكه بسبب        
 تلو ث وبتنا نشهد أعظم وأخطر ،يف احمليط الذي يعيش فيه اإلنسانعلى املصري العاملي بسبب األخطار اليت هتدد البيئة ووجود 
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النشاطات البشرية غريت من النظام البيئي مبعدل اسرع  ،السنوات اخلمسني األخريةحيث يف 1.واستهالك موارد غري متجددة
 ومبدى أوسع مقارنة أبي وقت مضى من اتريخ الوجود البشري.

، أي يف ط الذي نعيش فيهومع تزايد نشاطات البشرية عرب مرور السنني الطويلة حدثت تغريات مستمرة وبطيئة يف الوس      
، فالطبقات املكثفة من الدخان الذي يلف  كوكبنا والذي حيافظ على كل انواع احلياة ،الرتاب واملاء واهلواء الدقيق منالغالف 

واقام العديد من  ،جممعات سكنية إىلناطق الزراعية حولت امل ،وبفعل العامل السكاين ،الغبار اليت تسبح يف أجواء األرضو 
بقع  إىلراضي بعض اال أيضاوحتولت  ،مكبات للنفاايت إىلأراضي كثرية  .كما حتولتالسدود على االنار لتصبح حبريات هائلة 

تسليط الضوء عن أهم   ميكنو 2.اإلنسانالذي حيدثه  التلو ثوالقليل القليل مازال على طبيعته بعيدا عن  ،خمربة او بقع سكنية
 3:كما يلي التلو ثالنامجة عن  اثراآل

وال  ،فال يعرف الصيف من الشتاء ،حيث اختلطت الفصول ،انقالب خطري يف النظام الكوينوث حد إىلأدى  التلو ث -
 املستمر لغاز اثين أكسيد الكربون؛وهذا بسبب التزايد  ،الربيع من اخلريف

هو السبب يف حتريك الكتل اهلوائية احمليطة ابلكرة االرضية وحدوث الفياضاانت واحنسار حزام االمطار حول  التلو ث -
 االماكن االخرى فيصيبها ابجلفاف؛ كرة االرضية عنال

ث تنبعث منه مئة مليون طن  حي ،الناجم عن غاز اثين أكسيد الكربيت تلو ثمليون شخص يوميا لل 900 يتعر ض -
 يوميا؛

الزراعية ضاؤل مساحة األرض ت إىلويؤدي هذا  ،مليار طن من الرتبة بسبب التعريةختسر األرض سنواي مخسة وعشرين  -
ومكوانت  تلويث مصادر احلياة إىلمسدة واملبيدات اليت تؤدي بدورها مزيد من األ إىليعين احلاجة االمر الذي  ،للفرد

 ؛الطبيعة
( 200و 100، كما ينقرض يوميا من )نواع احليوانت املهدةة ابالنقراضالف حيوان على قائمة اآ 3هناك أكثر من  -

 ؛نوع من النبات واحليوان
وزايدة معدالت  ،شعة الشمس فوق البنفسجية الضارةالتعرض ال : استنزاف طبقة األوزون مثل آاثرميكن مالحظة  -

 فة خطوط العرض على الكرة األرضية؛سرطان اجللد يف كا
زدايد درجة حرارة إالسكا نتيجة جزيرة أجزاء من أقدما يف  15( اخنفضت مبستوى رض )اجلليديةمستوايت سطح األ -

 األرض.

  البيئي التلو ثالصحي ة واالنتاجية النامجة عن  اثراآل : (03رقم )اجلدول 
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 االثر على االنتاجية األثر على الصحة املشاكل البيئية
 

 املياه  تلو ث
 

ماليني االشخاص ميوتون سنواي بسبب 
املياه امللوثة فضال عن عدة مليارات من 

األمراض البشر يصابون ابلعديد من 
 الناجتة عن ذلك .

 

 
االثر السليب على الثروة السمكية وعلى 
توافر املياه االزمة للشرب وعلى انتاجية 

 املواطنني .

 
 اهلواء تلو ث

 

ميوتون سنواي الف  700 إىل 300من 
اهلواء ، نصفهم من  تلو ثبسبب 

مليون  600األطفال ، كما ان اكثر من 
بون معظمهم من النساء واالطفال يصا

أبمراض بسبب الدخان املتصاعد يف 
 اهلواء.

 

اتثري سليب على االمطار احلمضية 
واتثريها على االنشطة الصناعية والزراعية 

 واخلدمية املختلفة والغاابت.

 
 املخلفات الصلبة اخلطرية

 

مزيد من االمراض النامجة عن القمامة 
 وقد تسبب بعض الوفيات.

موارد املياه األرضية واجلوفية واليت  تلو ث
 ية.جتماعتستخدم يف االنشطة اإل

 
 تدهور الرتبة

 

اخنفاض انتاجية احلقوق واخنفاض ال  نقص الغداء وسرعة التأثر ابجلفاف 
GDP   وزايدة ملوحة  1.5حبوايل %
 األرض.

 
 التغريات يف الغالف اجلوي

 

واالمراض االصابة ابالمراض الوراثية 
 300النامجة عن اخنفاض طبقة االوزون 
 الف حالة اصابة مبرض السرطان.

 

تغريات يف االنتاجية الزراعية ،انقطاع يف 
 سلسلة األغذية البحرية.

 .64، صمرجع سابق ،رمي سامل الغاليب و حيدر العاديلك  : املصدر

  التلّوثللحّد من  الوقائية اإلجراءات .5

 ،ة يف بقائهامهد دنفسه  اإلنسانوأصبحت حياة  ،قدرة النظم البيئية على االحتمالأبنشطته املختلفة  اإلنسانجتاوز  لقد      
يشعر البعض أن  حضارة العصر حيث 1.أن يعي شكل العالقة الثنائية بينه وبني بيئته اإلنسانلدى فإن  املرحلة احلالية متلي على 

ن توفر احلماية للبيئة اليت حييا أ بعدبل انا يف الواقع مل تستطع  ،م عاجزة عن توفري الراحة واألمانوأساليبها تقف اليو بكل تقنياهتا 
اسوء وهذا يوضح حجم  إىلسالمة البيئة تسري من سيئ  ن  إمن تطو ر تقين ومعلومايت ف اإلنسان، فرغم ما وصل اليه اإلنسانهبا 

                                                           
، 2008دار الكتاب الحديث، الجزائر، بدون رقم طبعة،  واالجتماعية في مكافحة التلّوث البيئي "،، "االستراتيجيات االقتصادية سبنسر كالجان  1
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" يف كتابه الشهري "الدوامة barry commoner "ابري كومونر"يقول  .اإلنسانالفجوة أو العجز البيئي الذي مازال يتخبط فيه 
the closing circle : " إن  مدينة قبائل البومشن  ،التلو ثسامهوا يف مكافحة  ،املؤكدمن املوت  اإلنسانأنقدواbushman  يف

هي  ،ئات الكيلومرتات عن مكان اقامتهاواليت تسعى للتزو د بكميات ضئيلة من املياه يف حفر تبعد مفريقيا الوسطى اجلافة إ
 1."املعاصر يف البيئة املرفهة األمريكية اإلنسان من مدينة  -على بدائيتها -أرقى

ثريه السليب على ّنو اإلنتاج وعوامل االنتاج املختلفة مادية  يضع قيودا على عمليات التنمية من خالل أت التلو ثكان   وإذا ما      
 ،الت معينةايف ح التلو ثوبطبيعة احلال فان  هناك امكانية لعالج  التلو ثفالبد  من وجود وسائل معينة ملكافحة  ،م بشريةأكانت 

 ،ال يتطلب إمكانيات كبرية للتخل ص منها التلو ثفهذا النوع من  ،األرض ابملخلفات الصلبة كالقادورات أو القمامة تلو ثمثل 
املياه من الصعب عالجه وتاليف أخطاره ألنه مرتبط ابلزايدة يف االنتاج بل  تلو ثاهلواء و  تلو ثمثل  التلو ثولكن هناك أنواع من 

ولذلك البد من وجود وسائل معينة ليس للقضاء على  ،ميثل مشكلة تراكمية مبرور الزمن ا أنهأنه حمصلة النشاط االنتاجي كم
ما يطلق  إىلاملعدالت املطلوبة اقتصاداي أو الوصول  إىلوالوصول به  التلو ثفهذا أمر مستبعد ولكن املطلوب هو احلد  من  التلو ث

 3 : هاوهذا يتم عرب بذل جهود أمه2.تلو ثعليه احلجم االمثل لل

 ؛حليواانت والنبااتتوأتمني بقاء سائر األنواع وا ،لوجي واحملافظة على كافة األنواعلتنوع البيو االهتمام اب •
ودعم األنظمة  ،لطبيعية احلي ة االستغالل األمثلواملتمثلة يف استغالل املوارد ا ،دأ االنتاجية والتنمية املستدامةااللتزام مبب  •

 ؛البيئية املختلفة
 ه؛أشكالالبيئي بكافة أنواعه و  التلو ثاستمرار احملاوالت املتدرجة ملنع أو ختفيض مستوايت   •
 ية حلمياة عناصر البيئة الطبيعية؛ووضع أنظمة ارشاد ،كية التعاون والتفاوض الدويلتز   •
ووضع املوقف البيئي الدويل حتت املراقبة املستمرة بواسطة  ،وم هبا اهليئات العلمية واملهنيةتعزيز املسامهات اليت تق  •

 دولية متخصصة وخبرية؛ منظمات
 ق ومسامهات وجهود فردية وحكومية؛متويل برامج البيئة من خالل صنادي  •
 والعناية ابملستوطنات البشرية؛ ،ل برامج السالمة والصحة املهنيةمن خال اإلنساناالهتمام بصح ة   •
 ل من خالل آليات متخصصة ومتعاونة؛ون واحلماية البيئية بني خمتلف الدو نشر برامج التعا  •
 ؛ القحط ... اخل ( ،العواصف، الرباكني ،فيضاانتوضع اخلطط الكفيلة مبواجهة الكوارث الطبيعية ) ال  •
اقتني نظيفتني انتاج وبث  برامج اعالمية متعلقة ابلتوعية ابلطاقة البديلة الناجتة من الشمس والرايح ابعتبارمها ط  •

 ؛ودائمتني ورخيصتني
التعامل مع النفاايت  املنزلية وكذلك املخلفات الزراعية واعتبارها كمصادر انتاجية واقتصادية وذلك ابخضاعها  •

 ادة االستخدام بشكل اقتصادي أمثل؛لعمليات التدوير واع
                                                           

 .153، ص  مرجع سابقرشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني ،   1
 .291، ص2008 "، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، بدون رقم طبعة، "إقتصاديات موارد البيئةإيمان عطية ناصف وهشام عمارة،    2
 .45، ص2005 طبعة، بدون رقم ، جمعية المكتب العربي للبحوث والبيئة ، القاهرة ،،"إدارة البيئة نحو االنتاج األنظف"زكريا طاحون   3
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واملساعدة الفنية واالعالمية للقطاعات والفئات الشعبية  ،ذ برامج التدريب والتعليم البيئيتصميم وختطيط وتنفي  •
  الواسعة.

ي اليوم يف إطار مفهوم ما يسمى جتر  ،منعه كليا لو أن  هذا مكن الصناعي سواء ابحلد  منه أو التلو ثية معاجلة شكالإوتبقى       
نتاج األنظف يعين اإل" :املتحدة للبيئة على النحو التايلفه برانمج األمم الذي يعر   cleaner productionالنتاج األنظف اب

 1والبيئة ". اإلنسانالتطبيق املستمر السرتاتيجية وقائية متكاملة على العمليات واملنتجات لإلقالل من املخاطر على 

 التلّوثمن  التجارب العالمية والجهود الدولية في سبيل حماية البيئة : المطلب الثالث

لة طبقة يف مسأ املموس امق فيه تقد  الذي حتق   ففي الوقت ،حيال التغريات البيئية العاملية ستجاابت اجملتمع الدويلإتتباين       
على درجة كبرية من هي اليت ق شيئ يذكر يف املفاوضات الدولية املتعلقة ابملشكالت والقضااي البيئية ه مل يتحق  إن  ف ،األوزون

وهي من املشكالت  ،اصة الوالايت املتحدة األمريكيةوخب ،بني الدول الصناعيةرة األرض مثال درجة حرا إرتفاعك  ،احلساسية
ل الصناعية وخباصة فيما بني الدو  ،وعاجل خذ بشأنا إجراء دويل حاسممامل يت   "الصدمة االيكولوجيةا يسمى ب "ة مبهد دامل

ن  هذه إوابلتايل ف ،التلو ثأكثر الدول تسب با يف هذا أملانيا واجنلرتا من بني و  ،الياابنو  ،الصنيو  ،وتعد  الو م أ2.املسببة هلذه الظاهرة
كل  ة وعلى  ووضع أسس قوي   جملتمع الدويلاالقدرة على حتريك الوقت  متلك يف نفسل املسؤولية األكرب واليت الدول املعنية تتحم  

 .األصعدة من أجل محاية البيئة

 البيئي   التلّوثاالهتمام الدولي ب وتطّور بداية .1

وأضحت ظاهرة يشعر هبا الكثري من  ،احلرب العاملية الثانية أوزارها البيئة بصفة عامة بعد أن وضعت تلو ث ت مشكلةتفاقم      
ادت التبادالت العاملية ومعها حيث ز  ،نفجارا يف استهالك السلع املاديةإالصناعي املتزايد الذي محل معه  الناس بسبب النمو

فقد ازداد استهالك اخلشب على مستوى العامل  .(08رقم وهو ما يظهر يف الشكل )عة بدرجة رهيبة نتاجية والصناعات املتنو  اإل
وتضاعف  ،ضعافأمساك مخسة زداد استهالك األوا ،ضعافأوازداد استهالك الورق ستة  ،1950أكثر من الضعف سنة  إىل

  3.ربعة أضعافأرتفع إحفوري تخدام الصلب والوقود األسإ ن  أيف حني  ،ستهالك املياه واحلبوب ثالث مراتا

عام مليار يف  2.5من عدد سكان األرض ألكثر من الضعف )كما أث ر النمو السكاين السريع بعد تلك الفرتة حيث ازداد        
وجودة فوق وسعيهم الدؤوب لتوفري أكرب قدر من الراحة والرفاهية والبحث عن الثروات امل4.(1999مليارات سنة  6 إىل 1950
 الدفع ابقتصاد العامل حنو إىلجتاهات هذه اإل إجتماعى د  أوقد  ،ارد الطاقةوالتنقيب املتواصل عن مو  ،األرض ويف ابطنهاسطح 

 إرتفاعرة على البيئة و ا مدم  آاثر حقبة احلرب الباردة اليت كان هلا  إىل أيضاشارة ميكن اإلكما   .يكولوجية لكوكب االرضاحلدود اإل
                                                           

 .220، ص 1990عالم المعرفة ، الكويت ، ،"البيئة وقضايا التنمية والتصنيع "، أسامة الخولي  1
 .45، ص2005 بدون رقم طبعة، ، جمعية المكتب العربي للبحوث والبيئة ،القاهرة ،البيئة نحو االنتاج االنظف"،"ادارة زكريا طاحون  2
 .16، ص2008، ترجمة المركز الثقافي للتعريب والترجمة، دار الكتاب الحديث،  ادارة البيئة العالمية في عصر العولمةفرنش هيالري،  3
 .16، صمرجع سابقفرنش هيالري،   4
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أبن   التلو ثوقد أمجعت كل املؤمترات الدولية اليت انعقدت يف جماالت البيئة و  ،االجواء إىلوتصاعد الغازات  التلو ثنسب 
  1.وزون وسخونة األرض وتغري املناخآتكل األ إىلاجلو أدى  إىلالتصاعد الكثيف واملتزايد سنواي 

 (2013 إىل 1950حجم التبادالت العاملية يف الفرتة بني ) : (08الشكل رقم )

 
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية : املصدر

فيها أكثر  اليت تويف ،منتصف مثانينيات  القرن املاضييف يف مدينة بوابل اهلندية  "كارابيد  بوابل"ة منظميبدو أن  كارثة مصنع و     
ستكون بداية عملية مراجعة شاملة ملوقف الدول النامية من قضية  ،يب مائة ألف آخرون ابصاابت ابلغةصأمن ألفي شخص و 

بدأ االهتمام امللحوظ على املستوى العاملي بقضية محاية البيئة يف  حيث ،شغلت الدول املصنعة منذ الستيناتمحاية البيئة اليت 
مصادر املياه مت ثريت مسألة األمطار احلامضية اليت مس  خاصة يف الستينات عندما أ ،ول الناميةبل الدق دول الشمال املصنعة
مصدر هذا التلف البيئي هو الغازات املنبعثة من مداخن  ن  ابهتا ،وعندما تبني  من الدراسة أرت على غاث  العذبة يف السويد وأ

وهبذا اكتسبت القضية بعدا عامليا يتجاوز  ،اآلخر من احمليط األطلسي حمطات القدرة واملصانع يف أمريكا الشمالية على اجلانب
 2.احلدود السياسية للدول ذات االعتبارات اجلغرافية احمللية

واقرتحتا عليه عقد مؤمتر دويل للنظر يف محاية البيئة من  ،األمم املتحدة إىلسويد والنرويج لبعد تلك احلادثة جلأت احيث      
مث تتابعت املؤمترات الدولية العاملية  .1972فعل عقد مؤمتر ستوكهومل عام ،وابل التلو ثبعد أن ضاقت درعا من مشكلة  التلو ث

ية هلسنكي اخلاصة إتفاقخاصة ابلنسبة لتلك اليت تعقد على املستوى االقليمي بني عدد من الدول ، ومن أمهها جند  ،بعد ذلك

                                                           
 .205، ص مرجع سابقعامر طراف،     1
 .11، ص مرجع سابقاسامة الخولي،   2
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يف  التلو ثية دولية خاصة مبنع إتفاق 52وقد أحصى بعض املهتمني أكثر من  1974.1حبماية البيئة البحرية يف حبر البلطيق لعام 
ية دولية متعددة إتفاقانا بلغت اكثر من ثالمثئة  إىلويذهب البعض  ،1990 إىل 1950 التقليدي من عام ظل القانون الدويل

لشكل التايل أن يوضح التقدم امللحوظ يف العقود وا 2.البيئة على مستوى اجملتمع الدويل تلو ثاألطراف تعاجل العناصر املختلفة ل
  : يئية الدولية حنو وضع قواعد دولية حتكم هذه اجملاالت العاملية املشرتكةاالخرية للمعاهدات الب

 يات واملعاهدات الدولية املتعلقة ابحلفاظ على البيئةتفاقاإل : (09الشكل رقم )

 
 .142، صمرجع سابق ،سامة اخلويلأ : املصدر

التوازانت بني الطاقة  املتحدة الذي انقش مشكلة عدم ادراكقد مؤمتر األغذية الدويل لألمم ع   أيضا 1974يف عام و       
خالل تلتها يف نفس السنة هيئة األمم املتحدة من  ،1975، مث دور منظمة اليونيسكو يف التخطيط والوعي البيئي سنة االنتاجية

 (1992-1982)ث خصصت الفرتة كما مت  التعاون بني اهليئتني السابقتني يف اجملال البيئي حي  ،برانجمها املتخصص يف البيئة
املنعقد من طرف اجلمعية  جتماعمؤمتر نريويب يف اإل إىل 1882يف سنة  أيضاونشري  .عنوان التعايش مع احمليط احليوي حتت

البيئة  حلماية االقليمي والوطين ،كثيف اجلهود على املستوى العامليمن أجل ت ،ارة برانمج األمم املتحدة للبيئةالعام ة جمللس اد
وتشجيع الزراعة  ،ومعاجلة التصحر واجلفاف ،دول النامية ماداي وتقنيا وعمليامساعدة ال إىلودعا نفس املؤمتر 3.والنهوض هبا

دارة إثناء أعطاء أمهية خاصة لالعتبارات البيئية الصناعية على إ املنظماتمت االجتاه حنو حث   ثناء هذه الفرتةوأ4.ومكافحة الفقر

                                                           
 .99، ص  مرجع سابقمنصور مجاجي،   1
 .258، العدد الثاني عشر، صمجلة المفكر"،  ،"التعاون الدولي في مجال حماية البيئةمفتاح عبد الجليل    2
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة تلمسان،  تطوير القانون الدولي البيئي "،" دور المنظمات الغير الحكومية في شعشوع قويدر   3

 .97، ص 2014الجزائر، 
 .259، صمرجع سابقمفتاح عبد الجليل ،   4
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 التأكيد عليه يف قم ة األرض البيئية ومعاجلتها، وهذا ما مت   اثردائرة تنظيمية خمتصة بتتبع اآل إنشاءنشطة االنتاجية وعلى ضرورة األ
الدارة البيئية على مستوى اليت عد ت نقطة حتول مهمة يف االهتمام لبناء نظام دويل خاص اب 1992" سنة دي جانريوريو "

 . 1996الدولية اخلاصة ابلبيئة عام ، حيث مت  على اثر قيام املنظمة العاملية للتقييس ابصدار سلسلة املواصفات العامل

البيئة  – وميكن أن نالحظ خالل هذه احلركية الدولية أن  الدول النامية ركزت يف جهودها على رابعية مشهورة هي ) الناس      
البيئة وهدر املوارد الطبيعية احملدودة نتيجة للنشاط  تلو ثأم ا يف الشمال الصناعي فقد ترك ز االهتمام على  ،التنمية ( -املوارد  –

وتنفق 1.ن نستبني بوضوح وقعها على البيئةالصناعي املكثف والتطورات التكنولوجية املتسارعة اليت تدخل حيز التطبيق قبل أ
ي يف جتماعبة مئوية من الناتج اإلوقد بلغ االنفاق السنوي كنس ،ية البيئةالبلدان الصناعية املتقدمة مبالغ مالية كبرية من أجل محا

 : هذه الدول كما موضه يف اجلدول أدانه

 حجم إنفاق أهم الدول يف العامل يف سبيل احلفاظ على البيئة : (04اجلدول رقم )

النسبة املئوية من الناتج  الدولة
 ي االمجايلجتماعاإل

النسبة املئوية من الناتج  الدولة
 ي االمجايلجتماعاإل

 1.05 و م أ 1.88 النمسا
 0.86 السويد 1.62 أملانيا
 0.63 النرويج 1.47 هولندا
 1.37 الياابن 0.94 بريطانيا
 1.33 كندا 0.88 الدّنارك

 .29-28، صمرجع سابق ،مالك حسني حوامدة : املصدر

 .جهودا واجراءات اكثر حزما ووضوحاالسنوات واجلهود الدولية اال ان  البيئة مازالت قيد االنعاش وتتطلب  هذهورغم كل      
ولعل أكرب ما يعرقل احلماية الدولية للبيئة هو التضارب احلاصل يف املواقف الدولية والتباين الكبري يف االلتزام ابلتعهدات بني دول 

 اليقاف التدهور املستمر. التلو ثاجلماعية اليت تتخذ يف كل مؤمتر دويل من أجل محاية البيئة من  اإلجراءاتالعامل حيال 

  البيئة  الجهود الدولية في سبيل الحفاظ على .2

 األمم المتحدة والبيئة 1.2

األكثر أتثريا  نظمةوامل ،العاملية حلماية البيئةاملنظومة ضمن واألقوى  األهم من دون أدىن شك  تبقى األمم املتحدة هي احللقة     
واجياد احللول الالزمة من خالل تقريب وجهات النظر بني خمتلف اجلهات سواء  ،ق اجلهود وتشخيص املشاكل البيئيةيف جمال تنسي

تعترب منظمة حيث  .وتشكيل جمتمع متواصل بيئيا املعنية ابحلفاظ على البيئة نظماتبني الدول املتقدمة او الدول النامية او امل
                                                           

 .13، ص مرجع سابقأسامة الخولي ،   1
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وتعترب بداية الستينات نقطة االنطالق يف ظهور  ،ولية هلا قدر من الشخصية الدوليةاألمم املتحدة منظمة عاملية هلا عضوية د
ظهرت بعدها العديد من املنظمات الغري حكومية  و  ،يعات الوطنية بشأن مواضيع البيئةيات الدولية والتشر تفاقجمموعات من اإل

التابعة هلا من ضمنها برانمج األمم املتحدة للبيئة  الربامج والصناديق والوكاالتكما تفرعت عن منظمة األمم املتحدة جمموعة من 
(UENPواليت هي على  رأس األجهزة اليت حتوزها األمم املتحدة ضمن اطار جمال احلفاظ ع )ليت تعمل على الربط لى البيئة،وا

 بني املشكالت البيئية والتنمية.

ابلبيئة والذي  لنشاطات املتعلقةاب خاص والذي يعترب )جهاز دويل (UENP) أتسيس برانمج األمم املتحدة للبيئة وقد مت         
والوثيقة التأسيسية هلذه  ،1972بيئة البشرية بستوكهومل عام خالل مؤمتر األمم املتحدة حول ال ،1(اتبع ملنظمة األمم املتحدةهو 

 إنشاءولقد كان اهلدف من  ،242/53وقرار اجلمعية العامة رقم  ،2997اهليئة هي قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
برانمج األمم املتحدة للبيئة هو جعل هذه اهليئة منظمة رايدية يف جمال البيئة العاملية من أجل مجع ونقل املعلومات ،تثمني العمل 

 3:هي ن برانمج األمم املتحدة للبيئة من ثالثة أجهزةويتكو  2.نظام األمم املتحدةوتنسيق النشاطات البيئية يف إطار 

ويعمل املدير التنفيذي يف  ،لألمم املتحدة لفرتة أربع سنوات يرأسها مدير تنفيذي تنتخبه اجلمعية العامة : األمانة العامة ❖
ويقوم بوضع  ،جمال البيئة ويقدم النصح ما أمكننطاق نظام منظمة األمم املتحدة من أجل تقوية التعاون الدويل يف 

ل النامية اختريت نريويب عاصمة كينيا مقرا لألمانة العامة وبناءا على اقرتاحات الدو  ،هذذا اهلدفالسياسات لتحقيق 
 من أجل تشجيع الدول النامية من أجل املشاركة يف هذا الربانمج.

وان كانت تنتخب كل من قبل  ،ابلضرورة من أعضاء األمم املتحدةدولة ليس مجيعها  58ويتكون من  : اجمللس ❖
هم وظائف اجمللس توطيد أومن  ،لى أساس التوزيع اجلغرايف العادلع اجلمعية العامة األمم املتحدة ملدة ثالث سنوات

وكذلك رسم سياسة توجيه وتوحيد برانمج البيئة يف نظام  ،ة وتقدمي النصح لتحقيق هذا الغرضالتعاون يف جمال البيئ
 .حدة ومراجعة الوضع البيئي الدويلمنظمة األمم املت

نفيذي ومهمتها التنسيق بني برامج البيئة اليت تعدها الوكاالت املتخصصة ويرأسها املدير الت : جلنة التنسيق البيئي ❖
اللجنة اإلدارية لألمم املتحدة  إىلا مل تستمر يف دورها هذا وأعطي هذا الدور ن  أ ال  إ ،اجمللس إىلسال التقارير السنوية وإر 
. 

إقرارها يف املؤمترات الدولية ووضع خطط تنفيذية  الربامج اليت يتم  رعاية والسهر على تنفيذ الهذا ويشرف هذا اجلهاز على       
تالية للنشاط تعمل على خلق التكامل التام بني العناصر املتفق عليها يف بنود املؤمترات الدولية وبني الفئات الرئيسية الثالث ال

                                                           
، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجيستير تخصص القانون إلنساني ""الحماية القانونية للبيئة من التلّوث في ضوء القانون الدولي انصر هللا سناء ،    1

 .97، ص 2011الدولي اإلنساني، جامعة برج باجي مختار باتنة ، 
 . 215، ص2013، العدد التاسع، جوان مجلة دفاتر السياسة والقانون، "،"فعالية المنظمات البيئية الدوليةمراد بن سعيد وصالح زياني    2
"، بحث مقدم لنيل شهادة ماجيستير في القانون الدولي العام ، جامعة  ، "الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحةقانة يحي  3

 . 27-26، ص2014، 1قسنطينة 
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وهانسبورغ لتنفيذ خطة مؤمتر القمة العاملي جب 2005-2004برانمج العمل املقرتح للفرتة يف حدث مثل ما  ،والرتكيز املواضيعي
 : 1واليت مشلت 2002

 ؛م واإلنذار املبكرالرصد البيئي والتقيي -
 ؛لصحة والزراعة والتنوع البيولوجيتنفيذ جداول أعمال والتصحاح والطاقة وا -
معاجلة البعد  ،املتغرية، تدنية خماطر تغري املناخاط االستهالك واالنتاج واليت تتعلق أبّن : النهوض بتكامل السياسات -

م التوجه البيئي والقانون تعزيز التضافر بني سياسات التجارة والتمويل والبيئة والتنمية ، تدعيم نظ ،البيئي من احلضرنة
يم املبادرات يا وتدعتعزيز التعاون اإلقليمي ) مبا يف ذلك تدعيم الشراكة اجلديدة من أجل تنمية افريقيا يف افريق ،البيئي

 .إشراك اجملتمع املدين واجلمهور ،االقليمية األخرى (

فقد  ،جمال البيئة والتنمية املتواصلة وهناك العديد من الوكاالت واألجهزة األخرى التابعة لألمم املتحدة تعمل بنشاط يف      
تعقيدات علم املناخ من خالل مشاركتها يف اللجنة بني قامت منظمة األرصاد اجلوية العاملية مبسامهات هامة يف زايدة فهم 

نتيجة جهودها املضنية وحبوثها حول االحتباس  2007 منحها جائزة نوبل للسالم سنة مت  ) (IPCC) احلكومية لتغري املناخ
اهلواء واملياه واليت تعترب معدالت دولية ،وتعمل  تلو ثكما أن  منظمة الصحة العاملية تضع خطوطا إرشادية ل  ، (احلراري وتغري املناخ

ويشرف صندوق األمم  ،ومحاية مصايد األمساك املتضائلة منظمة األغذية والزراعة بنشاط يف تعزيز مشروعات الزراعة املتواصلة
  2.تنمية ابلقاهرةيل عند السكان والالدو  يف املؤمتر  1994املتحدة للسكان على تنفيذ خطة العمل الرائدة اليت وضعت يف 

أنشئت منظمة  1993ففي عام  ،جمال محاية البيئة املتحدة مع الكثري من الوكاالت األخرى يف مكما تتعاون منظمة األم      
ص هذا وقد خص   ،اية البيئة من الكوارث وامللواثتالصليب األخضر الدويل يف جنيف لتعمل ابلتعاون مع األمم املتحدة على مح

هذه اجلائزة تعرتف مبنجزات األفراد الذين حتلوا ابملسائل البيئية ودعموا احللول  ،ملتحدة للبيئة جائزة أبطال األرضاألمم ابرانمج 
 3االبتكارية للمشاكل البيئية.

  المؤتمرات الدولية التاريخية  2.2

  1992قمة األرض بريو دي جانيرو  1.2.2

والذي طغى عليه النظام  ،"ستوكهومل"جاءت بعد عشرين سنة من مؤمتر  قم ة "ريو دجيانريو"ن  أ إىلبد  أن نشري أوال  ال      
فقد عرقل كثريا من القرارات هذا الصراع ويف أكثر من جمال  ،دة األمريكية واالحتاد السوفيايتاالستقطايب الثنائي بني الوالايت املتح

                                                           
 .3، صتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"، "اإلجراءات التي اتخدها برنامج األمم المتحدة للبيئة لتنفيذ خطة تنفيذ مؤوثيقة األمم المتحدة  1
 .106، ص مرجع سابقفرنش هيالري،    2
 .212-211، صمرجع سابقمنور أوسرير ومحمد حمو،   3
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نتيجة الستمرار سباق التسلح بني الكتلتني املتصارعتني ولتحويل الكثري من األموال املخصصة للتنمية ومعاجلة مشاكل  ،وموضوع
 1.صناعة أسلحة الدمار الشامل إىلة يجتماعالبيئة واألمور االقتصادية واإل

غاية ، واستمر ل1992جوان  03( عاصمة الربازيل يف دي جانريوو ريللبيئة والتنمية قمة األرض يف ) عقد املؤمتر العاملي      
ف احلضور بني وصن  2.عاملي يف التاريخ إجتماعبرعاية األمم املتحدة حيث يعترب أكرب  ،دولة 185حضره  1993جوان  14

. وتقرر أو متخلفة صناعيا واقتصاداي ،فقرية وغنية ،أو طريق النمو ،ني دول صناعية متقدمة ودول انميةدول كربى ودول صغرى وب
أرواب وغريها اليت هتتم  قادة روحيني وقادة أحزاب وخصوصا األحزاب الناشئة يف إىلأن حيضره كل زعماء دول العامل ابالضافة 

واقتصاديني ودبلوماسيني ومثلي معاهد الدراسات املختلفة وقادة الراي يف املناطق  ،اء وعلماء يهتمون هباخرب  إىلفة ابالضا ،ابلبيئة
  3اليت تسود فيها األزمات وذلك لتقريب وجهات النظر متهيدا لتسوية املشاكل واخلالفات ملواجهة التحدايت البيئية.

بدأت فعاليات املؤمتر بدقيقيت صمت احرتاما ملتاعب الكوكب املريض ،مث ألقى األمني العام لألمم املتحدة كلمة  حيث      
الدول الغنية تتحمل النصيب األكرب من مسؤولية تلويث  رض مريضة ابلتخلف والتقدم معا وأن  افتتاح املؤمتر ،أكد فيها أن  األ

ة جيب أن ال تتم  التنمين  أواضاف  ،رض بيتهم املشرتكالغين وأهل اجلنوب الفقري ألن األاجلميع معنيون أهل الشمال  ن  وأ األرض
سقا بني مجيع اجناس وتعاوان عامليا من ،املقبلة يستلزم جهدا دوليا موحداانقاذ األرض من أجل األجيال  ن  وأ ،على حساب البيئة

ن يواجهها على مواجهة التحدايت اليت يتوقع أة األرض الوسائل اليت تساعد العامل جندة قم  أولقد تضمنت . اجلنس البشري
 4:شرين وبشكل خاص التحدايت التاليةخالل القرن الواحد والع

 ؛ والعامل النامي الفقري ( –الغين ية ) العامل الصناعي اإلنسانالتفاوت بني اجملتمعات  -

 ؛التلو ثتفاقم الفقر واجلوع واملرض واألمي ة كتوابع ملشكلة  -

 بعها من اختالل يف حياة الكائنات؛تدهور النظم البيئية وما يت -

 والسياسات احمللية املرتبطة هبا؛ التعاون الدويل للتعجيل ابلتنمية املتواصلة يف البلدان النامية -

 الدول الفقرية؛االستهالك وخباصة مكافحة الفقر ومعاجلة  -

 توأمة العالقة بني الصحة والبيئة؛وذلك ب ،اإلنسانالعناية بصحة  -

 متكاملة للبيئة وربطها ابلتنمية؛معاجلة املسألة السكانية من خالل صياغة سياسة وطنية  -

 برعاية االطفال والنساء واملسنني؛مع االهتمام بشكل عام  ،مكافحة األمراض املوطنة واملعدية -
                                                           

 .152، ص مرجع سابقعامر طرف،   1
 .216، ص  مرجع سابقمنور اوسرير ومحمد حّمو ،    2
 .152، ص  مرجع سابقعامر طرف،   3
 .51، ص مرجع سابقزكريا طاحون،    4



 أشكالية البيئة ومنظمات األعمال : الفصل األول
 

69 

 

 . التلو ثجهة املخاطر الصحية البيئية من خالل تطوير التقنيات املناسبة ملكافحة موا -

 1: يتنيإتفاق ختتم بتوقيعأ عشر يوما و يتثنإمتر ستغرقت أعمال املؤ إ

دولة .وكان من أبرز املمتنعني عن التوقيع  150وقعها أكثر من  ،قاذ كوكب األرض وأنواع احليواانتتتعلق ابن األوىل ✓
 الوالايت املتحدة األمريكية.

حناء العامل درجات احلرارة يف أ إرتفاعكافحة وقعها معظم الدول مبا فيها الوالايت املتحدة األمريكية وهي تتعلق مب الثانية ✓
 الزجاجية.عن طريق احلد  من انبعاث الغازات املسببة لظاهرة البيوت 

صفحة أطلق عليها تسمية مبادئ التنمية املتوافقة مع متطلبات البيئة القابلة  800وصدر عن املؤمتر وثيقة خطة عمل من       
الذي تبن ته كافة الدول  "إعالن ريو"أصدر املؤمتر يف ختام أعماله كما   .يدان من ميادين النشاط االقتصاديلالستثمار يف كل م

فاظ ية من أجل احلاإلنسانمبدأ جيب االستناد اليها يف ادارة الكرة األرضية ابعتبارها دار  27األعضاء يف األمم املتحدة ،وتضم 
رارا نشاطاهتا أضومن أهم هذه املبادئ املبدأ الثاين الذي يوجب على الدول أن تضمن أن ال ختلق  ،على البيئة يف عملية التنمية

و واملبدأ الثامن الذي يوجب على الدول أن تتخلى عن وسائل االنتاج واالستهالك اليت تتعارض مع حتقيق ّن ،بيئية لدول أخرى
ل من أجل تدويل الذي يقضي أبنه يعني على اهلياكل اإلدارية الوطنية أن تناض 16رقم  أواملبد ،دائم ورفع مستوى معيشة اجلميع

الذي يقضي أبن  السالم والتنمية ومحاية البيئة هي  25على الدفع ،واملبدأ رقم  التلو ثبار املتسببني يف وإج ،التكاليف البيئية
 2مسائل متداخلة يعتمد بعضها على بعض.

جلنة التنمية املستدامة لتكون مبثابة جلنة فنية للمجلس  إنشاء إىل أيضادعا جدول أعمال القرن الواحد والعشرين  حيث      
ي لألمم املتحدة لضمان املتابعة الفعالة ملؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية وتعزيز التعاون الدويل جتماعاالقتصادي واإل

 3لية والوطنية واالقليمية والدولية .ودراسة مدى التقدم يف تنفيذ جدول أعمال القرن الواحد والعشرين على املستوايت احمل

 1997مؤتمر كيوتو  2.2.2

ميثـاق حــول تغي ـــر املناخ وقـــع عليه  إىلاليت انتهت  1992ية كيوتو انبثقت عن قم ة األرض يف ريو دي جانريو عام إتفاق     
الـذي حيد د اهلــــدف املتمث ل يف كمي ة غاز معي نة مسموح انبعاثها يف   1997الرئــيس جورج بوش األب، تبعها بروتوكول كيوتو عــام 

وهتدف هذه  ،مادة ومرفقني 38ويضم الربوتوكول  وبصورة عام ة. لبلوغ هذا اهلدف، كل  دولة متق دمة. كما حيد د جدواًل زمنياً 
تطبيق التزامات الدول األطراف الذي يقضي أبن تكفل الدول الصناعية ختفيض جمموع االنبعااثت من الغازات  إىلية تفاقاإل

                                                           
 .157، ص مرجع سابقعامر طرف،   1
 .217، ص  مرجع سابقمنور اوسرير ومحمد حمو،    2
 .3، ص 19/10/2011، العدد الثامن، 27، المجلد مجلة المعهد الدولي للتنمية المستدامة، نشرة مفاوضات من أجل األرض  3
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ربوتوكول كيوتو ألزم الدول املتقدمة فقط، ف1990.1قل ما كانت عليه عام أبنسبة  2014 -2008الدفينة لديها يف الفرتة من 
 دة يف جمال خفض االنبعااثت.)دول القائمة ألف( بكميات حمد  

وانتهت يف عام  2008، وبدأت فرتة االلتزام األوىل عام 2005 " حي ِّز التنفيذ يف فيفريبروتوكول كيوتو" دخل هذا و       
ومل تنضم الوالايت املتحدة للربوتوكول بسبب  هذا، 2020وتنتهي يف عام  2013نية يف . وبدأت فرتة االلتزام الثا2012

ميات كبرية من االنبعااثت، مل الدول النامية الكربى مثل الصني واهلند املسئولة عن ك قصر اإللزام على الدول املتقدمة، كما أن  
  2تكن ملزمة بتقليل االنبعااثت.

ا منظماهتية كيوتو موقف سياسي حبث، تنصاع فيه الدولة األمريكية لضغوطات تفاقاملوقف األمريكي الرافض إلوكان        
ومازالت هذا  3القوى الكربى هلا.الكربى، ويكل فها ذلك خروجها عن جهود عاملي ة مشرتكة يصعب جناحها يف ظل  غياب دعم 

وزايدة  نظماتتراجع النمو وتقليص أرابح امل إىلمدعية أن  توقيعها سيؤدي  التوقيع،ترفض حلد اآلن الوالايت املتحدة األمريكية 
 4حفاظا على مصاحلهم.كذلك أسرتاليا وموانكو وإيران رفضوا التوقيع على هذا الربوتوكول   ،بطالة ابعتبارها أول ملوث للبيئةال
 :5 ساسية هيأمن مخس عناصر " عموما كيوتوبروتوكول  ف "يتأل  و 

 اللتزامات املتعلقة ابالنبعااثت؛ا •
 إجراءات التطبيق؛ •
 ثريات على الدول النامية؛ختفيض التأ •
 النظام احملاسيب واالبالغ؛ •
 جلنة التطبيق. •

ن الدول املتقدمة من ختفيض انبعااثهتا من الغازات الدفيئة وتثبيتها وفقا ثالث آليات مرنة لتتمك   "كيوتو"كما حد د برتوكول        
 6 :وهذه اآلليات هي 1990ستوايت عام مل

من دولة  حيق لدولة ما شراء هذه احلقوق ومبوجب ذلك ،حبصص انبعااثت الغازات لكل دولة ار مبا يسمىجت  اإل •
 كميات الغاز املنبعثة من أرضها؛  عدم إلزام الدولة املشرتية خبفض إىلما يؤدي ابلتايل  ،أخرى

  ؛ع توليد الطاقة من مصادر متجددةالعمل على تطوير مشاريع هتتم ابحلفاظ على البيئة يف الدول الفقرية كمشاري •

                                                           
 .419، ص مرجع سابقخالد مصطفى قاسم،   1
(، 2016 -02-14، تاريخ النشر ) aycm، موقع "اتفاقية باريس أهم مالمحها ومدى تأثيرها على تغير المناخ"راجية الجرزاوي،   2

 /تأثيره-ومدى-مالمحها-أهم-باريس-اتفاقية/http://aycm.org/ar :(، رابط الموقع2016-12-11خر مشاهدة )آ
-09النشر )، موقع الحياة ، تاريخ  أميركا هي الملوث األكبر للبيئة . لماذا ترفض الواليات المتحدة "اتفاقية كيوتو" ؟لبنى األمين ،  3

  : ( ، الرابط2016-12-13( ،اخر مشاهدة ) 04-2005
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2005/4/9/لماذا-للبئية-االٔكبر-الملوث-هي-أميركا-

 html.-كيوتو-اتفاقية-المتحدة-الواليات-ترفض
 .219، ص  مرجع سابقمنور أوسرير ومحمد حمو ،   4
 .419، ص مرجع سابقخالد مصطفى قاسم ،   5
 .419، ص  مرجع سابقخالد مصطفى قاسم ،   6

http://aycm.org/ar/اتفاقية-باريس-أهم-ملامحها-ومدى-تأثيره/
http://aycm.org/ar/اتفاقية-باريس-أهم-ملامحها-ومدى-تأثيره/
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 مشاريع تقوم هبا الدول الصناعية لصاحل دول أخرى. العمل على تطوير •

يف ختام املؤمتر طلب رئيس املؤمتر إيداع بروتوكول كيوتو يف مقر األمني العام لألمم املتحدة يف نيويورك وإعطاء مهلة سنة و       
توكول يف مادته السابعة وال جيوز ابداء حتفظات على هذا الربوتوكول كما حد د الربو  ،1999 مارس 16للتوقيع عليه حىت 

إرادي وحسب  كيوتو والربوتوكول التابع له مت بفعل  إتفاقأن   ،عنان األمني العام لألمم املتحدةواعترب السيد كويف  ،والعشرون
واستمرار االنبعااثت املتزايدة واليت تشكل  التلو ثمن  ه العاملعلى ضرورة االلتزام نظرا خلطورة املوقف ملا يعاني وحث   ،النوااي احلسنة

 1خطرا على مباشرا على الكرة األرضية .

 2002قمة األرض جوهانسبورغ  3.2.2

ثر حيث ساهم فيه أك ،مبثابة أكرب مؤمتر فالتاريخ 2002تعترب قم ة جوهانسبورغ للتنمية املستدامة اليت عقدت يف سبتمرب       
 10ألف شخص بينهم  65وبلغ عدد املسجلني حلضورها  ،بلدا 173مثلي  إىلإضافة  ،ملك ورئيس دولة وحكومة 100من 

الف شخص ميثلون خمتلف االحتادات  15وحضر القم ة غري احلكومية املوازية حنو  ،آالف صحفي 6آالف مسؤول حكومي و 
 2برتول وحىت مجعيات محاية احليوان. منظماتصاحل ،من وامل

إقرار خط ة العمل اليت وافق  "انبومنيكي"السيد  أيضارئيس جنوب افريقيا ورئيس القم ة حيث يف ناية هذه القم ة أعلن       
الدول املشاركة واعترب احلضور ان  هذا املؤمتر هو القم ة الثانية لألرض حول التنمية املستدامة بعد مؤمتر ري ودي  اعليها مثلو 

توصية حول التنمية  2500صفحة أرادهتا األمم املتحدة لتنفيذ  65بندا يف  152وتضمنت اخلط ة  1992جانريو علم 
ادة ، وتنص  اخلطة على اعادة أتكيد مقاربة احليطة كما حددت يف املليت مت  تبنيهالواحد والعشرين وااملستدامة وردت مفكرة القرن ا

جيب ان ال يستخدم كذريعة  التلو ثالذي يؤكد أن  عدم وجود أتييد علمي مطلق عن اسباب من إعالن ري ودي جانريو ) 15
من  36و 35يف الفقرتني  ،يف مؤمتر القمة العاملي ة العاملهذا وأكد قاد3(. فعالة ملنع تدهور أوضاع البيئةلتأجيل اختاذ تدابري

من خالل التزامهم بتحويل السياسات املتفق عليها  ،حتقيق رفاه األرض وشعوهبا وأمهاعزمهم الثابت على  ،وهانسبورغاعالن ج
واجناز  ،والنهوض ابلتنمية البشرية ،وكبنايوحدان عزمنا املشرتك على انقاذ ك ،سة ، ابلنص  على "إننا نلتزم معااعمال ملمو  إىل

–ية جتماعاننا نلتزم خبطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة وابلتعجيل ابجناز األهداف اإل ،الرخاء والسلم العامليني
 4االقتصادية والبيئية احملددة الزمن والواردة يف هذا االعالن".

ا املتمايزة اليت أ ،املشرتكةويالحظ أن  خطة العمل يف مؤمتر جوهانسبورغ مل تتضمن إعادة أتكيد مبدأ املسؤوليات         صر ت إّن 
وكان لألمم املتحدة دور الفت يف جمال األهداف املقرتحة للسنوات العشر القادمة وتنص  خطة العمل على  ،عليه الدول النامية

طبقا  ،2025نصف ماهو عليه حبلول العام  إىلعلى مياه للشرب أو شراؤها  ن ال ميكنهم احلصولخفض عدد االشخاص الذي
                                                           

 .165، صمرجع سابقعامر طّراف،   1
 .54، ص  مرجع سابقزكريا طاحون،   2
 .167، ص  مرجع سابقعامر طرف،   3
 .2، ص"اإلجراءات التي اتخدها برنامج األمم المتحدة للبيئة لتنفيذ خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"وثيقة األمم المتحدة،  4
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لكن هذه 1للهدف املدرج يف اعالن األلفية حول التنمية واطالق برانمج عمل يرتافق مع مساعدة مالية وفن ية لتحقيق اهلدف.
ومل تتقدم خطوة واحدة حنو اجناز التعهد الدويل برصد الدول  ،ددةاملوعود حول الطاقة املتج تفاقاإل إىلالقم ة أخفقت يف التوصل 

 2الغنية نسبة معينة من امجايل منتوجها القومي للتنمية العاملية.

 2015مؤتمر باريس  4.2.2

مواجهة تغري املناخ، عاًما من أجل  20ية ابريس، احللقة األحدث يف التحرك الدويل الذي بدأ منذ أكثر من إتفاقاعتماد  مت        
ية مشاهد احتفالية تفاقيف العاصمة الفرنسية. وتداولت وسائط اإلعالم عقب اإلعالن عن اعتماد اإل 2015ديسمرب  12يف 
من شأن  مشاهد االحتجاجات والتعليقات اليت حتط   أيضاية كإجناز عظيم، كما تداولت تفاق عن االبتهاج واإلشادة ابإلتعرب  
ية ابريس يف ديسمرب إتفاق، حيث دامت املفاوضات أربع سنوات قبل أن يتم  اعتماد ية وتصفها ابلفشل الذريعتفاقاإل

على  عضًوا 55بعد تصديق  . وأصبحت انفذة2016ية للتصديق عليها يف إفريل تفاقدولة، وطرحت اإل 196مبوافقة  2015
 3.% من االنبعااثت على األقل55األقل ميثلون 

 تفاقالذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورته احلادية والعشرين عدة مراحل ملواكبة تطبيق اإل تفاقهذا وحد د القرار املرافق لإل      
، وتعبئة األموال لبلوغ أرضية املائة مليار دوالر يف السنة حبلول عام 2018والتحضري لتنفيذه، وهي: مراجعة املسامهات يف عام 

مائة  الذي التزمت فيه مثان أبنشطة اجلهات الفاعلة غري احلكومية، اليت تعب أت فعال، مثل نداء ابريس فاقتويقر  اإل .2020
علن يف 

 
 4.ابريس بشأن تغري  املناخ إتفاقمنشأة ومستثمر ومدينة ومنطقة يف العامل بتجاوز عتبة الطموح امل

احلرارة "أدىن بكثري من درجتني  إرتفاعالذي مت  اقراره بباريس يف اختتام قمة املناخ يف احلد  من  تفاقبرز نقاط اإلأوتتمثل       
د لوقف وهو ما يعرب  عنه "ابلتعه ،دة املساعدة املالية لدول اجلنوبمئويتني" ومراجعة التعهدات اإللزامية "كل مخس سنوات" وزاي

ما  2009الدرجتني املئويتني قياسا بعصر ما قبل الصناعة يف كوبنهاغن سنة  وقد مت  حتديد هدف ،درجة حرارة األرض" إرتفاع
يفرض تقليصا شديدا النبعااثت الغازات املسببة لالحتباس احلراري ابختاذ إجراءات للحد من استهالك الطاقة واالستثمار يف 

جراءات للحد  وتقليص انبعااثهتا من عن إ 195دولة من بني  186هذا وأعلنت  ،تشجري الغاابتت البديلة وإعادة الطاقا
 2030.5-2025لغازات الدفيئة يف أفق ا

متوسط لدرجة احلرارة العاملية يف  إرتفاعز على االبقاء على اليت ترك   2أمهها املادة مادة  29ية ابريس على إتفاقونص مرفق      
مير  عرب  2أن حتقيق هدف املادة  تؤك داليت  4وكدا املادة  ،ق مستوايت ماقبل احلقبة الصناعيةحدود أقل من درجتني مئويتني فو 

تيني تلزمان ال 11واملادة  9، املادة عرب آليات حمددةانبعااثت الغازات الدفيئة يف أقرب وقت مكن  رتفاعحتقيق وقف عاملي إل
                                                           

 .167، ص  مرجع سابقعامر طرف ،   1
 .55، ص  مرجع سابقزكريا طاحون ،   2
 مرجع سابق.راجية الجرزاوي،   3
-12-15، موقع الديبلوماسية الفرنسية، آخر مشاهدة ) بشأن المناخ والتقّدم التاريخي الذي حقّقه في أربع نقاط أساسيةتلخيص اتفاق باريس   4

climat-france/climat/paris-la-de-etrangere-http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique- : ( ، رابط الموقع2016
cles-points-4-en-paris-de-accord-l-cop21/cop21-2015/. 

 .10128، العدد 38، السنة 15/12/2015 ، الثالثاءجريدة العرب 5

http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/13/paris-climate-deal-cop-diplomacy-developing-united-nations
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/13/paris-climate-deal-cop-diplomacy-developing-united-nations
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/13/paris-climate-deal-cop-diplomacy-developing-united-nations
http://www.c2es.org/docUploads/cop-21-paris-summary-12-2015-final.pd
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/cop21-l-accord-de-paris-en-4-points-cles/
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زاماهتا الدول املتقدمة األطراف بتقدمي موارد مالية ملساعدة البلدان النامية األطراف يف كل من التكيف والتخفيف مواصلة اللت
اليت تنص  21املادة  ،طراف السيما البلدان االقل قدرةوكذا تعزيز كفاءات وقدرات الدول النامية األ ،يةتفاقالقائمة مبوجب اإل

يعزى اليها يف  ،يةتفاقطرفا من األطراف يف اإل 55يف اليوم الثالثني من اتريخ قيام ما ال يقل عن  تفاقانه يبدأ نفاذ هذا اإلعلى 
ابملئة من إمجايل انبعااثت غازات الدفيئة إبيداع صكوك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو  55اجملموع ما ال يقل  عن 

 :2 لبعض العناصر األخرى كما يليابريس  إتفاق ق يفوقد مت  التطر  1انضمامها.

 ؛ سيتم يف النصف الثاين من القرنية على أن االنبعااثت ستبلغ قمتها "يف أسرع ما ميكن"، وأن التعادل الكربوينتفاقاإل تنص   -

 ؛احلراري أو االجتار يف الكربون ية على تبادل الدول حصص ختفيف غازات االحتباستفاقاإل تؤك د -

 للعشر أعوام ر سنوايً مليار دوال 100واألكثر عرضة للخطر واحملدد مببلغ  قيمة التمويل لدعم الدول النامية يةتفاقدت اإلجد   -
 ؛القادمة دون زايدة

% من السكان مسؤولون 10% فقط من االنبعااثت بينما األغىن 10النصف األفقر من سكان العامل مسئولون عن حوايل  -
 .عن حوايل نصف االنبعااثت، ويرى الكثريون أنه ال ميكن حل أزمة تغري املناخ دون حل مشكلة غياب العدالة العاملية

"مقارنة مبا كان ميكن أن  األخرية ية ابريسإتفاق قني أن  قول أحد املعل  بية تفاقتقييم اإل دويف النهاية يبدو معربًا للغاية عن      
قضية البيئة مبا متث له من أمهي ة تستدعي إلتفاف وتكاتف كل فإن  وهلذا  ."ولكن مقارنة ابملطلوب فهي كارثة ،ا معجزةحيدث فإن  

 .قبل ذلك أجل ضمان مستقبل مستدامة لألجيال القادمة وألنفسنا األطراف من

 

 

 

                                                           
 .2015ديسمبر  21،  ،"االتفاقية االطارية بشأن تغير المناخ "وثيقة األمم المتحدة   1
 مرجع سابق.راجية الجرزاوي،   2

http://newint.org/features/web-exclusive/2015/12/15/nnimmo-bassey-on-paris-agreement/#sthash.EUJJE1gV.dpuf
http://newint.org/features/web-exclusive/2015/12/15/nnimmo-bassey-on-paris-agreement/#sthash.EUJJE1gV.dpuf
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 في منظمات األعمالالبيئية  اإلدارةالعمل و  أخالقيات : المبحث الثاني

هتمام  حظيت إبّل مشاكلها، حيث حبترتبط مباشرة بقضّية البيئة و  ال من املوضوعات اليتعماأل أخالقياتعترب موضوع ي        
ت والسبب يعود ألمهية هذا العنصر يف دعم ومساعدة منظما ،والسنوات األخرية على وجه اخلصوص لفارطةكبري يف العقود ا

امعات واملنظمات العاملية واجل ،يتوّسع اىل أطراف أخرى كاحلكوماتام مهتاإلهذا أّن  جندو  ،األعمال يف الوصول اىل أهدافها
 ل على وتره من أجل حتقيق أهدافها وتلميع صورهتا الداخليةالذي تلعب منظمات األعماولعّل اجلانب الربامجايت  ،وغريها

 كثريا يف ظهور اإلدارةخالقي للعمل ساهم  ولعّل اجلانب األ ركية يف هذا اجملال.احل واخلارجية هو أهم ما ساعد يف دفع وتعزيز
 .انب اجلوانب االقتصادية األساسيةقيق اجلوانب البيئية اىل جزت دور املنظمة يف حتئية اليت عزّ البي اإلدارةونظم البيئية 

 العمل  أخالقيات : المطلب األول

 ،على حنو واضح وملفت للنظر ethics of managementsوالعمل  اإلدارة خالقياتهتمام يف الوقت احلاضر أبيتزايد اإل      
ف أمر وال يتوقّ  ،..اخل اإلدارةاألعمال و  أخالقيات ،الوظيفة أخالقيات ،ات كثرية مثل قواعد وآداب املهنةد مصطلحفاليوم ترتدّ 
طاع الق كرب يف احلياة العملية سواء يف القطاع اخلاص أوعدا أبل أيخذ األمر ب   ،جلامعات فقطالعمل عند املدارس وا أخالقيات

 .العمل إهتماما خاّصا وكبريا أخالقياتتلقى ، حيث العام

 ومنابعها تعريف األخالق -1

ى هبا الشخص املسلم واليت هلا أتثري واضح على السلوك العام جمموعة القيم املشروعة اليت يتحلّ يف اإلسالم " قصد ابألخالقي        
قة للخري واملانعة للشّر واملناصرة للحّق واملناهضة للباطل والداعمة للعدل واإلحسان والرافضة للظلم والطغيان يف واحملقّ  ،واخلاص
سخة اليت يصدرها النفيسة الرا عّرف األخالق أبهنا " السجاايت  كما   1دة حتكم هذا السلوك ".ومعايري حمدّ ضمن قواعد  ،اجملتمع

عال نف األخالق هي إأي أنّ  ،سر من غري حاجة اىل فكرنة يف النفس تصدر منها األفعال بسهولة وي  وهي هيّ  ،السلوك البشري
أبهّنا " صفة يف النفس تظهر آاثرها يف الكالم أيضا تعّرف و  2".هي مرتبطة ابلعقيدة والشريعة معاو  ،الظاهر حبركة الباطن وإرادته

منوذجا يف  )sharplin(م شاربلني طار فقد قدّ وضمن هذا اإل 3.والسلوك العملي واملظهر اخلارجي والصحبة املختارة "
ما كانت هذه العالقات وكلّ  ،سواء كان ذلك أفرادا أو منظمات ،طرفنيبني  ح من خالله نوعني من العالقات مايوضّ  خالقياتاأل
 : املوايلحه الشكل وهذا ما يوضّ  4.خالقياتقيقا ملفهوم األة كان هذا يعين حتقويّ 

                                                           
، بحث علمي مقدم الى الملتقى  ،" أخالقيات العمل كأداة للحّد من ظاهرة الفساد اإلداري في الدول النامية "صوفي ايمان وقوراري مريم  1

 . 2، ص 2012ماي  07و  06الشركات كآلية للحّد من الفساد المالي واإلداري ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،يومي  الوطني حول حوكمة
، بحث علمي  البعد السلوكي واألخالقي لحوكمة الشركات ودورها في التقليل من آثار األزمة المالية العالمية "بريش عبد القادر وحمو محمد، "  2

 .5،ص 2009ولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، مقدم الى الملتقى الد
ي محكم ، السنة الخامسة ، سلسلة دعوة الحّق كتاب شهر، "أخالقيات العمل ضرورة تنموية ومصلحة شرعية "سعيد بن ناصر الغامدي  3

 .11، ص  2010،  242العدد  ،والعشرون
 .138، ص  2001بدون رقم طبعة،  دار وائل للنشر، عمان ، ،"التسويق والمسؤولية اإلجتماعية" ،امر ياسر البكريث  4
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 خالقياتشاربلني لأل منوذج : (10الشكل رقم )

 

 احلامسة التأثريات               تقود اىل         ماهو حول معتقدات    القرار                  اليت احلاالت

                                                                                                                                                                                                أو صحيح هو ملا         خالقيةالعالقة األ     صحيح غري أو صحيح     خالقيةالعالقة األ        هبا حنن  

                                             غري صحيحالثانية                                            األوىل                                           

 

 .139، ص1200 بدون رقم طبعة، ،عمان ،دار وائل للنشر ،اإلجتماعيةالتسويق واملسؤولية  ،اثمر ايسر البكري : املصدر

فالتأثريات احلامسة ملا هو  ،انطالقا من ثالث متغريات رئيسية أّن هناك نوعني من العالقات تنشئيوّضح الشكل حيث       
، ونفس الشيئ فتلك القناعات ماهو صحيح أو غري صحيح قناعات حولو ح أو غري صحيح ختلق لنا معتقدات أصحي

 معاجلة احلالة اليت حنن بصدد اختاذ موقف حياهلا.سواء كانت قناعات حول ماهو صحيح أو غري صحيح تقودان إىل واملعتقدات 
له ثّ وهذا مامت ،سيئ )الرذيلة(( وماهو جيد )الفضيلة التمييز بني ماهو ل لدى البعض مطلقات يفوال شّك يف أّن األخالق متثّ 

نة تستند جتماعية معيّ فهي إذن تفضيالت إ ،ثل لدى البعض اآلخر مسألة نسبيةكما أهّنا مت  ،(ideal ethics)خالق املثالية األ
ن حصر منابع األخالق وميك1فراد يف اجملتمع وكذلك ما يستهجونه من سلوك وتصرفات يف فرتة وظروف معينة.اىل ما جيّله األ

 2 : وبشكل خمتصر كما يلي

قيم اخللقية اليت لواليت تعّد مبثابة املنبع األول ل ،يل والكتب السماوية األخرىجنكالقرءان الكرمي واإل  : ب السماويةتالك   
 (.وسلمريفة لسيد املرسلني النيب حممد )صلى هللا عليه فضال عن السنة النبوية الش ،يسرتشد هبا اإلنسان

ة الصادقة ييفرتض أن يتعلم الفرد السلوك احلسن والرتب ة األوىل يف بناء اجملتمع وفيهايحيث تعّد اخلل : األسرة  
 .واالحرتام يف التعامل

 .حانه وتعاىل اىل البشر الصاحلنيبوالذي يعرب عند البعض أبنّه اهلبة اليت منحها هللا س : الضمري االنساين احلسن  
حنو األفضل ومنع ماهو  واليت تسنها الدولة للحفاظ على ماهو صحيح وتطويره : القوانني واألنظمة والتشريعات  

 .خاطئ وسيئ
 ،ة سواء كان يف داخلها او خارجهامساين للعاملني يف املنظن تكون مبثابة املرشد للسلوك اإليتوال : خالقيةالقوانني األ  

  عن ثقافة املنظمة .واليت تعرّب 

                                                           
 .385، ص  مرجع سابقنجم عبود نجم ،   1
 .242ص  ،2006للنشر والتوزيع، عمان، األردن، بدون رقم طبعة،  "، دار اليازوريالتسويق أسس ومفاهيم معاصرةثامر البكري، "  2
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قواعد التعامل بني األفراد  لساين لألفراد من خالنحتديد مسار األخالق والسلوك اإل ميثل ركن مهم يف ذإ : اجملتمع  
 خالق اجملتمع.م اىل بعض ورفض ما يتعارض وقيم وأفراد بعضهد تصرفات األاليت حتدّ  اإلجتماعيةواألعراف 

، ورغم تقارب مفهومهما اىل أّن هناك اختالف بسيط خالقياتملصطلحني مها األخالق واأل وحلّد اآلن ميكن مالحظة إستخدامنا
 :يف اجلدول  اكم  خالقياتاالشتباك بني مصطلح األخالق واأل ميكن فكّ بينهما، حيث 

 خالقياتالفروقات بني األخالق واأل : (05اجلدول رقم )

 خالقياتاأل األخالق نوع اإلختالف
 

 املصدر
األخالق يكون مصدرها الدين بشكل 

 .رئيسي
 ،جانب الديناىل مصدرها  خالقياتاأل 

القوانني واألنظمة اليت حتكم ذلك 
 .اجملتمع

 
 االكتساب

األخالق يتم تعلمها يف مراحل مبكرة 
 .من حياة الفرد

 

يتم اكتساهبا فـي مراحل  خالقياتاأل
متقدمة عند االنضمام إىل جمتمع ما 
)جمتمع املهندسني، جمتمع األطباء، 

 (. جمتمع املعلمني
األخالق شاملة ومشرتكة بني مجيع  االنتشار

 .الناس
خمتصة مبجتمع معني ولذلك نقول 

 .املهنة أخالقيات
 .243، صمرجع سابق"التسويق أسس ومفاهيم معاصرة"،  ،اثمر البكري : املصدر

 العمل  أخالقيات مفهوم -2

من أفراد العمل  ،عترب أساس السلوك املستحبّ اليت ت   ،لعمل أبهّنا " املبادئ واملعايريا أخالقيات الباحثني جمموعة منف عرّ ي        
الدراسة والتحليل املنهجي للعمليات اليت يتم من خالهلا تطوير القرار االداري ا "أبهنّ  أيضاعّرف ت  كما   1".د أفراده ابإللتزام هباويتعهّ 

ويرى 2."د للفرد وللمجموعات وللمنظماتعتبار ماهو صحيح وجيّ القرار خيارا أخالقيا آخذا يف اإلحبيث يصبح هذا 
(evancevich et all)  ابلتناسب مع  مهيتها تزدادوأّن أ ،نع القرارة للمديرين يف ص  توجيهيّ  خطوطال "متثّ  اإلدارة أخالقياتأّن

 3".ذلك املدير أخالقياتزدادت أمهية ما ااآلخرين كلّ  ما كان نشاط املدير أكثر أتثريا علىفكلّ  ،آاثر ونتائج القرار

العمل من بل جيب على الفرد أن يتعامل مع مشاكل  ،العمل عن األخالق العامة للفرد أخالقياتوال ميكن فصل هذا       
طاعة  ،املساعدة والتعاون ،لعدلا ،مانةاأل :4هذه القيم ما يليضمن أهم ، ومن العامة اليت يؤمن هبا خالقيةاأل منطلق املعايري

                                                           
 .20، ص 2015، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ،بدون رقم طبعة،  " أخالقيات العمل "بالل خلف السكارنة ،   1
 .135، ص 2008، دار وائل للنشر، عمان، بدون رقم طبعة، ،"المسؤولية اإلجتماعية وأخالقيات األعمال"طاهر الغالبي وصالح العامري  2
 .386، ص  مرجع سابقنجم ،  نجم عبود  3
 .21، ص مرجع سابقبالل خلف السكارنة ،   4
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الروحية ليست إطارا أو ديكورا فاألخالق واألبعاد . ..اخل الشجاعة ،الصدق ،والءال احرتام اآلخرين، ،احلكمة ،الرمحة النظم،
تصادية ولكن هناك اقتصاد أخالقي، فليست هناك أخالق اق ،صل يف العملية االقتصاديةبل هي األ ،تصاد وال حالة استثناءقلإل

د  الفر وتبّن  ،رذيلة واملنكر والفساد واالحنرافنا ضد النسانيا حمصّ قتصادي جيعل منه فضاءا إلفضاء اإلوتنزيل األخالق يف ا
 أخالقياترتكيز على وال1.ملية االقتصادية يف كل مستوايهتايعترب عنصر جناح للع ،هلذا امليثاق األخالقي نظمة أعمالواجملموعة وامل

 سواء أكان العمل ميدانيا أو حرفيا أو مكتبيا ،كمها وتضبط مسرية العاملني فيهاحت أخالقياتن يوضع لكل مهنة العمل يقتضي أ
 ،وب منه على أمثل وجه وأحسن طريقةوموظف ومسؤول بدوره املطلوذلك ليقوم كل عامل  ،أو إداراي أو إعالميا أو تطوعيا

 2 : األخالق أبمرين هذهشريطة أن ترتبط 

املفهوم الشامل لألخالق حىت ال يصبح العامل يف حالة انفصام أخالقي فيعيش يف عمله خبلق معني يرى أّن  : األول ❖
 .خبلق آخر خمالف ملا عليه يف عملهفيه حتقيقا ملصلحته ويعيش خارج عمله 

 رفات نفعية.العمل اىل جمّرد تص أخالقياتربط األخالق مببدأ الثواب والعقاب األخروي ،حىت ال تتحول  : الثاين ❖

حتتاج للبعد األخالقي من أجل الوصول اىل القرار النموذجي من  عمالاألنظمة  عملية إختاذ القرار يف موميكن القول أنّ       
  :ح العمليةوالشكل املوايل يوضّ  ،خالقيةتبارات املادية مع االعتبارات األخالل اندماج االع

 خالقيةالقرار كتفاعل بني اإلعتبارات املادية واأل عملية إختاذ : (11الشكل رقم )

 

                                                    القرار            اإلعتبارات       اإلعتبارات                                          
                                خالقيةالنموذجي          األ           املادية                                       ا

   

 .388، ص  مرجع سابق،  جنم عبود جنم : املصدر

 :3 عتبارا من النقاط التاليةإ العمل أخالقياتالقول أنّنا حباجة اىل ىل ذلك فإنّه ميكن وإمتدادا إ

يت دراسة على جر فقد أ ، املرغوب فيها ومبا ال يتفق مع أهداف وسياسة املنظمةو غرياألعمال املضادة أشيوع بعض  •
حتديد أبرز  ،ني األسئلة اليت تضمنتها الدراسةوكان من ب ،مديرا 281عينة من مدراء املنظمات األمريكية جمموعها 

 ؛املديرين ملا هلا من آاثر سلبية هتمامات هؤالءة األوىل من إالرشوة املرتبت فاحتلّ  ،األفعال الالأخالقية اليت يواجهوهنا

                                                           
 .6، ص مرجع سابقبريش عبد القادر وحمو محمد ،   1
 .34ص ، مرجع سابقسعيد بن ناصر الغامدي ،   2
 . 140، ص  مرجع سابقثامر ياسر البكري، التسويق والمسؤولية اإلجتماعية ،   3
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وإن مل تقم بشكل طوعي لذلك فإهنا ستواجه ضغطا من الرأي  ،حاجة اجملتمع لوضع قواعد أخالقية لعمل املنظمات •
 ؛العملخالقيات وابلتايل ستكون مبثابة معايري لقياس األداء املرتبط أب ،العام أو التنظيمات احلكومية

لذلك تكون احلاجة ملعايري  ،من خالل التشريعات القانونية فقطسلوك األفراد او اجملاميع البشرية ال ميكن ضبطه  •
 املسؤولية ميكن القول أبنّ وابلتايل  ،السائدة اإلجتماعيةفق مع القيم فراد ومبا يتّ د النمط السلوكي لألحتدّ  أخالقية

 كثر مشولية من املسؤولية القانونية.وهي أ خالقياتخالل األ ( معرّب عنها من)البيئية اإلجتماعية

 العمل  أخالقياتمصادر  -3

آخذين بعني  ،ا املديرون يف قراراهتم املختلفةاليت يستند هل خالقيةالقيمي واملعايري األ الق تشري إىل النظامإذا كانت األخ      
تراعي عدم خرق الناموس والقواعد  أخالقيةواألخالق لدى هؤالء املدراء تتجسد بسلوكيات  ،اإلعتبار ماهو صح أو خطأ

وبشكل عام ميكن  ،املعمول هبا من جانب آخر خالقيةواملعايري واملعتقدات يف اجملتمع من جانب وكذلك القوانني واملدوانت األ
 (12)أنظر الشكل رقم  : ساسينياألعمال اىل ركنني أ أخالقياتأن تستند 

 األعمالمنظمات يف خالقيات األ مصادر : (12الشكل رقم )

 أخالقيات األعمال                                                   

                                                                                   

              نظام القيم واملعتقدات                                                                    اإلجتماعيةنظام القيم 
 الشخصية والذاتية                                                        واألخالقية يف اجملتمع اخلارجي

 القيم الشخصية الذاتية والنظرية -الثقافة السائدة يف اجملتمع                                                            -

 املعتقدات الدينية واملذهبية -                      قيم اجلماعة                                                   -

 اخلربات السابقة واملستوى التعليمي -قيم العائلة                                                                           -

 اخلصوصية الفردية -     قيم العمل                                                                       -

 احلالة الصحية النفسية واجلسمانية -قيم اجملتمع احلضارية                                                                  -

 .139، صمرجع سابق ،طاهر الغاليب وصاحل العامري : املصدر
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 1 تتمثل يف: والعمل، اإلدارية خالقياتجمموعة من العناصر اليت تعمل على تشكيل األ Daftد حدّ كما 

فالقيم الشخصية و  ،تقدات الشخصية و القيم إىل العمل: كل شخص جيلب جمموعة من املع األخالق الشخصية –
 همة يف صنع القرار يف املنظمة؛حتول هذه القيم إىل سلوك يف املناطق امل خالقيةاالستنتاجات األ

بشكل كامل يف األخالق الشخصية للفرد  خالقيةأو غري األ خالقيةأن تسهم ممارسات األعمال األر دمن النا : ثقافة املنظمة –
األخالقي للرتويج عن السلوك مناذج السلوك لثقافة املنظمة. و  ممارسات األعمال تعكس القيم، االجتاهات، و بسبب أنّ  ،الواحد

س أو تبدأ ثقافة املنظمة بصورة عامة مبؤسّ  حيثخالق جزء مكمل لثقافة املنظمة. على املنظمة أن جتعل من األ يف أماكن العمل
د على عن خلق و دعم الثقافة اليت تؤكّ  الؤو القائد أو مدير القمة يكون مس ح و ينجز أفكار و قيم معينة. حيث أنّ قائد يوضّ 

 يف املنظمة؛ عيةاملسؤولية اإلجتماأمهية السلوك األخالقي و 

مندجمة يف  خالقيةالقيم األ نّ البنية األساسية للمنظمة مثل: هل ن او تتضمّ  ،: و هي النظم الرمسية للمنظمة نظم املنظمة –
 ه للعاملني؛هل قانون األخالق الضمنية متاح و موجّ و  ؟السياسات و القوانني

و هم جمموعات  ،اإلدارية تتأثر كذلك بعدد من أصحاب املصاحل اخلارجيني خالقياتاأل : إنّ  أصحاب املصاحل اخلارجيني –
خارج املنظمة تؤثر يف أدائها. و عند صنع القرار األخالقي تدرك املنظمة أبهنا جزء من جمتمع كبري و أتخذ بعني االعتبار أثر 

جماميع املصاحل  ،ة هم الوكاالت احلكومية، الزابئنأصحاب املصاحل األكثر أمهي قراراهتا و أعماهلا على كل أصحاب املصاحل. و أنّ 
 .و قوى السوق العاملية ،اخلاصة الذين يكون لديهم اهتمام ابلبيئة الطبيعية

 :بعض العناصر األخرى كما يليبعض الباحثني  ضيفي  و       

اها االنسان وخاصة يف سّن األساليب اليت يتلقّ  عن اليت تعربّ و  ،خالقياتسرية من أهم مصادر األتعترب الرتبية األحيث  :العائلة -
فيكتسب بذلك دور خاص به يناسب تقديره  ،الطفولة بطريقة غري مباشرة ابستخدام املالحظة واملعايشة مع أفراد آخرين

 2؛ي ألدوار من حوله جتاه موقف معنيالشخص

 موتقاليده منسان من ثقافة جمتمعه وعاداهتحيث يستقي اإل ،وهو احمليط األكرب من العائلة :ثقافة اجملتمع وقيمه وعاداته -
 ؛خالق والسلوكات اليت تبين شخصيتهاأل

الرمسية اليت أنشأهتا الدولة لتقوم برتبية وتعليم الناشئة مبادئ  عمالاألمنظمة ا ف املدرسة أبهنّ تعرّ  : (نظام التعليمي )املدرسةلا -
تؤثر املدرسة ونظام التعليم الذي يتلقاه و 1العلوم واألخالق والقيم واالجتاهات وتنشئتهم تنشئة صاحلة ختلق منهم مواطنني صاحلني .

 ؛طريقة احلياة حولارف والعلوم ومعلومات ه وسلوكاته مبا يتلقاه من الكّم اهلائل للمعأخالقياتالفرد يف تنمية وبناء 

                                                           
، بحث في اطار الملتقى الدولي الثالث بعنوان منظمات األعمال ، "المسؤولية اإلجتماعية وأخالقيات اإلدارة "مريم وبن جيمة نصيرة بن جيمة  1

 8، ص 2011والمسؤولية اإلجتماعية ، جامعة بشار ، 
 .18، ص 2014، سبتمبر  16، العدد  عيةمجلة العلوم انسانية واجتما"الوسط الحضاري وتأثيره على التربية األسرية "، ، سهام جبايلي  2
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يقع الفرد  وعادة ما ،قد تكون هذه اجلماعات دينية أو سياسية أو أدبية أو عشائرية أو عسكرية أو غريها :اجلماعات املرجعية -
  2؛ثري أكثر من مجاعة مرجعية واحدةحتت أت

وم بدور األسرة واملدرسة وعادة ما تق ،قوم الصحافة اليوم أبدوار متعددة، فهي حاضرة يف كل مناحي اجملتمعحيث ت :الصحافة -
 3؛ داخل اجملتمعه معنّي وهي وسيلة مثلى لتشكيل توجّ  ،والنادي

بطريقة  خالقياتس هذه التشريعات من طرف اجلهات احلكومية األحيث تؤسّ  :ني واللوائح احلكومية والتشريعاتالقوان -
 ؛خالقياترساء هذه األسمح بتوجيه اجملتمع مبختلف منظمات الدولة حنو دعم وإت ،رمسية وقانونية

اين اجملتمعات اليت نشأت دة احلجم تتباين يف نشاطاهتا مع تبهي مجاعات غري حمدّ  : مجاعات الضغط يف اجملتمع املدين -
 .أهدافها بني مجاعات ضغط سياسية أو بيئية أو دينية أو غري ذلك ااجلماعات وكذهات هذه هذا وختتلف توجّ  4.فيها

 األعمال لدى منظمات  العمل أخالقياتأهمية  -4

القيم واملعايري  نداثرثل العليا وإي عن األخالق واملز ابلتخلّ الذي يتميّ تسيطر فيه املادايت، و  انعيش اليوم عصر نا نّ يبدوا أ      
 ،واإلختالس ،وسوء إستغالل األموال ،ل يف القبول ابلرشوةجديدة تتمثّ  أخالقياتهما قيم و حملّ  ، ليحلّ اىل حّد ما خالقيةاأل

بقدر ما يعتمد  ،نياهتا املادية والتكنولوجية فقطوالشّك أّن تقدم اجملتمعات اليعتمد على امكا ،واحلصول على املاّدة أبي وسيلة
يعترب و  5.والسلوكات الوظيفية خالقياتأوال وقبل كل شيئ على امكاانهتا ومواردها البشرية القادرة على التمسك مبجموعة من األ

والسبب  ،ابخلصوصلفارطة والسنوات األخرية العمل من املوضوعات اليت حظيت ابهتمام كبري يف العقود ا أخالقياتموضوع 
يتوّسع اىل أطراف أخرى  فنجد أّن االهتام  ،ت األعمال يف الوصول اىل أهدافهايعود ألمهية هذا العنصر يف دعم ومساعدة منظما

الذي تلعب منظمات األعمال على وتره من أجل معات واملنظمات العاملية .. اخل. ولعّل اجلانب الربامجايت واجلا ،كاحلكومات
وزايدة البحوث األكادميية ركية يف هذا اجملال احلا وتلميع صورهتا الداخلية واخلارجية هو أهم ما ساعد يف دفع حتقيق أهدافه

ففي الدول الصناعية  ،اإلدارةالعمل و  أخالقياتجنده يف التعليم والتدريب يف جمال  كما سبق وذكران  التطور األوسعف. والعلمية
ويوجد يف الوالايت  ،واملنهجية على نطاق واسعس هذه املادة وتصدر فيها الكتب املتخصصة عموما أخدت تدرّ واملتقدمة 

 ،س يف اجلامعات بدوام كاملدرّ مال ت  األع أخالقيات( مقررا تدريسيا من مقررات 500املتحدة األمريكية حاليا أكثر من )

                                                                                                                                                                                     
مجلة العلوم انسانية  أهمية المدرسة في تنمية القيم السلوكية لدى التالميذ ودورها في  تحقيق توافقهم االجتماعي"،أيت حمودة حكيمة، "  1

 .15فية في المجتمع الجزائري، ص، الملتقى الدولي األول حول الهوية والمجاالت اإلجتماعية في ظل التحوالت السوسيوثقاواإلجتماعية
 .141، صمرجع سابقطاهر محسن الغالبي وصالح مهدي العامري،   2
 .366ص  ، 2013، العدد التاسع، جوان مجلة دفاتر السياسة والقانون، "، "مفهوم المسؤولية اإلجتماعية لإلعالمرمضان عبد المجيد  3
(، آخر 2014ديسمبر  21"، موقع كتابات، تاريخ النشر ) وتأثيرها على رسم السياسة العامة للدولةجماعات الضغط ماجد أحمد الزمايلي، "  4

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=379017  : (، الموقع 2016ديسمبر  15مشاهدة ) 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة ، "أخالقيات العمل اإلداري للمدراء في الوزارات العراقية من وجهة نظر الموظفين "بيد كاظم الدراجيجبار ع  5

 .18، ص 2011دكتوراه فلسفة في تخصص اإلدارة العامة، جامعة سانت كليمنتس، بغداد ، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=379017
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=379017
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( كتاب دراسي وثالثة جمالت دورية مكّرسة 25)كما يوجد أكثر من   ،م نوعا من التدريب يف هذا اجملال( منها تقد90%)
  1واألعمال يف اخلدمة اآلن. اإلدارة خالقيات( مركز حبوث لأل16وهناك ماال يقّل عن ) ،لموضوعل

يف منتصف  "آدم مسيث"أجرى عامل االقتصاد االجنليزي  ،العمل عند العمال خالقياتواألعمال أب اإلدارةلتوضيح عالقة و      
رتباط الوثيق بني الحظ يف كتابه " ثروة األمم " اإلف ،دهور ثروات األممالقرن الثامن عشر امليالدي دراسة عن أسباب ازدهار وت

د اىل وضع العاملني بني حاليت اإللزام وتوّصل اىل أّن أسباب التفاوت يعو  ،ج وغزارته وبني عدم جودته وضآلتهجودة االنتا 
زام فهو ركيك لأّما الذي يعمل بدافع اإل ،كل وفرياملهنة وابعث االلتزام يكون دقيق االنتاج وبش خالقياتي يعمل أبفالذ ،واإللتزام

العمل من أجل حتصيل النجاح  أخالقياتكما أكدت عديد التجارب االدارية األخرى ضرورة تبين   2.االنتاج وبشكل ضئيل
ائق النجاح والتطور يعّد من أهم عو  خالقياتكرتاث هبذه األّن امهال وعدم اإل ظمات األعمال وأواملردودية املطلوبة من قبل من

 العمل البّد أن يكون ضمن أعلى قائمة االهتمامات االدارية تدريبا وتوظيفا. خالقياتوميكن القول أّن االهتمام أب ،والتنمية

واملمارسات الغري  خالقيةنتيجة  انتشار الفساد والفضائح األات على املشاكل اليت تقع فيها املنظميضا وميكن التعريج أ      
مما جعل بعضهم يف منظمات األعمال واليت جيعلها تتكّبد خسائر خاصة على مستوى صورة منظمة األعمال ومسعتها ، شرعية 

األعمال أصبحت هذه " تكفي نظرة سريعة على جريدة وول سرتيت جورانل أو الفاينانشل اتميز لتقنعنا أبن منظمات  :يعّلق
أصبحت تقارير الفساد اليت تصف املمارسات املنحرفة اليت يتم حيث  ،املاضيعمال يف ايم أكثر احنرافا من منظمات األألا

 أخالقيةاكتشافها دوراي يف منظمات األعمال شيئا عاداي يف كثري من الصحف االقتصادية فهناك أنواع كثرية من املمارسات الال
مث يضيف " تستدعي هذه االحنرافات إعادة فتح امللف الذي ظننّا أننا أغلقناه وقلنا  يوميا على صفحات اجلرائد"اليت تصادفها 

 3.األخالق " : فيه الكلمة األخرية وهو

العوادم اليت  يف اختبارات انبعااثتمؤخرا ( )فولكس فاغن منظمة األعمالولعّل فضيحة الغّش الشهرية اليت قامت هبا       
يحة مبا سبوع املوايل للفضمن قيمة األسهم يف األ % 30 دخلتها يف أزمات وتكاليف ابهضة )خسرت املنظمةوأنظمة عصفت ابمل
ستنفار لدى كت حالة من اإلت حىت ابلصناعة األملانية وحّر ضرّ أ 4(مليار أورو كغرامة 16ودفع حنو  ،مليار أورو 20يعادل حنو 

املتسببة فولكس  نظمة أعمالحملاولة تقليل األضرار على الصناعة االملانية الرتباط امل "أجنيلينا مريكل"األملانية حكومة املستشارة 
 خالقياتدرج حتت اإلخالل أبقضّية أّن ما حدث ينوأهم ما ميكن استخالصه يف ال ."عة األملانية "صنع يف أملانيافاغن ابلصنا

وما  ،نظمة أعمال وبني البيئةيضا ابلعالقة بني املوترتبط أ ،وتكمن يف الغش واخلذاع والكذب وتقدمي معلومات مضللة ،العمل
وتعمل على وقيم العمل  أخالقياتز لديها ن مل تعزّ منظمة أعمال أخرى إميكن أن حيدث ألي  نظمة أعمالحدث هلذه امل

 .تطويرها وتغذيتها داخليا

                                                           
 .382-381، ص  مرجع سابقنجم عبود نجم ،   1
 .144، ص  مرجع سابق أخالقيات العمل ،  2
 .40ص ، مرجع سابقسعيد بن ناصر الغامدي ،    3
-12-12آخر مشاهدة ) ( ، 2015سبتمبر  27عربي ، تاريخ النشر )  BBCموقع  ، ، "فولسفاغن التفاصيل الكاملة للفضيحة"راسل هوتن  4

  http://www.bbc.com/arabic/business/2015/09/150818_volks_wagen_details_scandal : ( ، الرابط2016

http://www.bbc.com/arabic/business/2015/09/150818_volks_wagen_details_scandal
http://www.bbc.com/arabic/business/2015/09/150818_volks_wagen_details_scandal
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بلورهتا عرب سبل تربوية سليمة تزرع  إمّنا تتمّ  ،أخالقيةق ألي مسؤول مبجرد قراءته جملموعة قواعد العمل ال تتحقّ  أخالقياتإّن       
تساهبا وتنميتها االجتاهات والقيم جيب أن ال يرتك أمر اك هذهوإّن مثل  ،واجتاهات حنو االلتزام األخالقي فيه وتنمي فيه قيما
د بدّقة وختطط الربامج التدريبية اليت تستهدف تدريب وإمنا جيب أن حتدّ  ،واقف اإلداريةأو الظروف وامل ،لالجتهاد الشخصي

 ،خالقيةعلى وفق فضيلة املروءة األ الّ ميكن التعامل معه إ وال ،مل اإلداري جبوهره هو عمل انساينفالع 1.املسؤولني نظراي وعمليا
حيث 2. إذا كانوا على شاكلتهمالّ االداري أو املايل أو األخالقي إ الفسادفاملرؤوسني غري مستعدين لتنفيذ قرارات رجل من رجال 

 يوميا العديد من املواقف والقرارات اليت حتتاج اىل تطوير إطار صحيح للعمل يتمّ وأصحاب األعمال املدراء املسوقون و يواجه 
دة اف واألخالق الصحيحة واليت تؤدي اىل زايمبوجبه احلكم على كون القرارات املتخذة والسياسات املوضوعة تتماشى مع األعر 

املوايل يوضح أهّم العوامل املؤثرة يف تشكيل السلوك األخالقي أو غري األخالقي والذي  والشكل3.املنفعة وحتقيق أهداف املنظمة
 : ميثل قاعدة الختاذ القرارات يف املنظمة

 العوامل املؤثرة يف السلوك األخالقي أو غري األخالقي يف منظمة األعمال : (13الشكل رقم )

 

 .154ص  ، مرجع سابق،  جنم عبود جنم : املصدر

وميكن  ،علم وفنّ  خالقياتعتبار كون األأتخذ بعني اإل خالقياتوميكن أن يفسح اجملال لتطوير رؤية متوازنة إجيابية مهمة لأل     
 4 :خالقياتتفسري ذلك من خالل متييز نوعني من األ

                                                           
درجة التزام رؤساء األقسام العلمية بأخالقيات العمل اإلداري وعالقتها بمستوى الروح المعنوية ألعضاء هيئة  ، "فوزية عباس يوسف بوعباس  1

، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجيستير  التدريس في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت كما يراها األعضاء بأنفسهم "

 .3، ص 2010يادة التربوية ،جامعة الشرق األوسط ، األردن، في تخصص اإلدارة والق
 .19، ص  مرجع سابقجبار عبيد كاظم الدراجي ،   2
 .154، ص  مرجع سابقنجم عبود نجم ،   3
 .387، ص  مرجع سابقنجم عبود نجم ،   4
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املرتبطة ابلعالقات الداخلية لرجال األعمال وكيف ميكن لرجال األعمال أن يعيشوا ويستمروا   خالقياتهو األ :األول ❖
 كرجال أعمال .

 عمال أن يتعايشوا مع اجملتمع.، كيف ميكن لرجل األاملرتبطة ابلعالقات اخلارجية لرجال األعمال خالقياتاأل :الثاين ❖

ع على جراءات تستطيع منظمات األعمال من خالهلا أن تشجّ جمموعة من اإل (Nichol & day, 1982)وقد أورد       
 :1 السلوك األخالقي مبا أييت

 ؛رف األخالقي مهم جدا ومتوقعصدار بياانت عامة أبّن التصإ •
 ؛أخالقيةب األفراد ذوي امليول الالوجتنّ  املنظماتتقومي اخلصائص الشخصية لألفراد املتقدمني للتعيني يف  •
 ؛واألهداف خالقيةد الدالئل األة حتدّ حتديد سياسات مؤسسيّ  •
 ؛أخالقي قبة التصرف الالاعمكافأة التصرف األخالقي وم •
 ؛عند وضع موظفني يف مواقع تنافسيةاحلذر من دوافع التصرف الغري أخالقي  •
 ؛وغري فردية ن عملية صنعها مجاعيةب القرارات حكما اخالقيا ينبغي ان تكو األخذ ابحلسبان عندما تتطلّ  •
 .أخالقي قبة التصرف الالاعمكافأة التصرف األخالقيي وم •

 البيئية  اإلدارة : المطلب الثاني

لبيئة وكيفية محاية ا ،وث الذي حتدثه الصناعات املختلفةإزدادت الضغوطات على منظمات األعمال فيما يتعلق مبعاجلة التل      
ستخدامها للموارد حلول من أجل ترشيد إ جيادإباليوم مطالبة  صبحتأ عماللذلك فمنظمات األ .واالستخدام الفعال للموارد

 اإلدارةاملختصون بشؤون  ويشّددهذا ، سواءا ابحلّد منه أو تقليصه ،ر الذي حتدثه ابلبيئة أو الطبيعةوتقليص حجم التلوث والضر 
 ،هم الذي تؤديه نظم إدارة البيئةرتبطة بشؤون البيئة من خالل الدور املالرتكيز على املسائل امل على ضرورةحاليا ويف أغلب الدول 

 .يئة أم يف دعم التنمية املستدامةملا تسهم به سواء يف احلفاظ على الب

  المفهوم واالشكالية البيئية اإلدارة -1

ة ر نظرة العامل حنو مسألة توفري املوارد الطبيعيتطوّ ئية مفهوما حديثا عكست مراحل تشّكله البي اإلدارةبشكل عام تعترب       
 ،كانت تتمحور حول التدقيق البيئي  البيئية اىل السبعينات حيث اإلدارةتعود بداية ظهور و 2.وتقلبات الطلب على تلك املوارد

 أرواب عن طريق فروع مث بعدها انتقل هذا النهج اىل ،البيئية االجراءاتات األعمال يف أمريكا بعض مرت منظّ طوّ ملا  وذلك
البيئية هو  اإلدارة تبيّن ودفع حنو  السبب الرئيسي الذي دفع بقوة هذا النهجلكن مع ذلك يبقى  ،روابو مريكية يف أات األاملنظم

                                                           
 .63-62، صمرجع سابقجبار عبيد كاظم الدراجي،   1
 : ( ، الموقع2016-12-15، موقع بيئتنا، آخر مشاهدة ) "اإلدارة البيئية السليمة هل توقف التدهور البيئي في العالم ؟" ،جاسم العوضي 2

/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=84&menuid=&lhttp://www.beatona.net/CMS
ang=ar  

http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=84&menuid=&lang=ar
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=84&menuid=&lang=ar
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=84&menuid=&lang=ar
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=84&menuid=&lang=ar
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=84&menuid=&lang=ar
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=84&menuid=&lang=ar
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=84&menuid=&lang=ar
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=84&menuid=&lang=ar
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=84&menuid=&lang=ar
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=84&menuid=&lang=ar
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املدين وكذا القوانني  ومنه ازدايد الضغط احلكومي واجملتمع ،احلوادث هذهبتها ضرار اليت سبّ واألالتزايد املستمر للحوادث البيئية 
 ،وأحياان أخرى إدرة النظام البيئي ،ى أحياان إدارة املوارد الطبيعيةفهي تسم ،يوجد تعريف حمّدد لإلدارة البيئيةهذا وال  1.التشريعية

لفني واهليئات وقد تناوهلا عدد من الباحثني واملؤ  ،تسمياتها من الالبشرية وغري ارة بيئة املستوطنات أو اد ،و ادارة التنمية املستدامةأ
  2.ابلتعريف والتفسري

البشر  ،املال ،نتاجمبعناه العام وخاصة عند تطبيقه يف جماالت معينة مثل اال اإلدارةملفهوم  امتدادالبيئية إ اإلدارةعترب مفهوم ي  و       
وذلك من خالل آليات  والرقابة، التوجيه ،التنظيم ،التخطيط : التقليدية اإلدارةالتنفيذ فهو يعتمد على أساليب  وعند ... اخل

اإلدارة  R.Mangum.William ويعرف3دة وتقييم األداء مث تصحيح املسار.خمتلفة األنواع واألشكال لتحقيق أهداف حمدّ 
ن وهي تتضمّ  ،واملوضوعة من أجل محاية البيئة ،اء كانت حملية إقليمية أو عامليةالرقابة سو جراءات ووسائل "اإل على أهناالبيئية 

فتها عرّ فقد " ISO" اإليزو ا منظمةأمّ  4ستخدام العقالين للموارد الطبيعية املتاحة واالستفادة الدائمة من هذه املوارد ".أيضا اإل
هليكل التنظيمي ونشاطات التخطيط واملسؤوليات واملمارسات واإلجراءات أبهنا "جزء من النظام االداري الشامل الذي يتضمن ا

على البيئية  اإلدارةإشكاليات ميكن طرح و 5والعمليات واملوارد املتعلقة بتطوير السياسة البيئية وتطبيقها ومراجعتها واحلفاظ عليها".
 :6 هيئة عدد من التساؤالت كما يلي

 د "املرغوب" بيئيا ؟كيف حندّ  -
 ما حدود املنظومة اليت نسعى إلدارة قضاايها ؟ -
( اليت جيري داخلها اختيار أدوات إدارة البيئة يف جمتمع ما ؟ وما الرتكيبة إجتماعية ،مالية ،فنية ،ماهي احملّددات )عملية -

 املثلى من هذه األدوات ؟
 ؟ اإلدارةما األهداف "املمكنة التحقيق " )الواقعية( لعملية  -

  7 : البيئية يقودان اىل التأكيد على ما يلي اإلدارةالنظر يف أوضاع منظومة  كما أنّ 

 ؛ة املقبولة تتبدل مع مرور الزمنمعايري البيئ ▪
 ؛القطري اىل القومي اىل العاملية حدود املنظومة البيئية قد اتسعت من احمللي إىل ▪

                                                           
1 Annett Baumast ,”environmental management system and cultural differences  an explorative study of 
germany ,great Britain ,and Sweden” , dissertation To obtain the dignity of a doctorate in economics , 
university of ST. Gallen , 2002 ,p13. 

، أطروحة نيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير ،كلية ، "أثر تطبيق اإلدارة البيئية في إطار إدارة سلسلة اإلمداد على األداء "ساوس الشيخ  2

 .28، ص 2013والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ، العلوم االقتصادية
 .255،ص مرجع سابقمالك حوامدة،   3
لجامعة بسكرة  أبحاث اقتصادية وادارية مجلة، " ، "اإلدارة البيئية وآليات تفعيلها في المنظمة أعمال الصناعيةموسى عبد الناصر ورحمان آمال  4

 . 68، ص 2008بر ، العدد الرابع ، ديسم
 .68، ص مرجع سابقموسى عبد الناصر ورحمان آمال ،   5
 . 30، ص  مرجع سابقساوس الشيخ ،   6
 . 30، ص مرجع سابقساوس الشيخ ،   7
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مقارنة مبا  ،دةويف الدول النامية مازالت حمدّ  ،زة إدارة البيئة يف الوطن العريبالقدرات املالية والتنظيمية ألجه ▪
 ؛جيري يف العامل

 مل حيقق هذا جناحا يذكر.لعربية على األداة التشريعية وإّن الرتكيز جرى حىت اآلن يف غالبية األقطار ا ▪

 : البيئيةوعناصر  اإلدارةوالشكل التايل يوضح العالقة بني عناصر 

 العالقة بني عناصر اإلدارة ونظم اإلدارة البيئية : (14الشكل رقم )

                                                  اإلدارة                                               لبيئة                ا             

 

 

 اهليكل الوظيفي، التخطيط )التنظيم(، املسؤوليات واملمارسات                               اهلواء ، املاء ، الرتبة ، املوارد الطبيعية

      ة                                          الطاقة ، الكائنات احلية ، االنسان                                  مراجعة السياسة البيئة وتقييمها ، خفض اآلاثر البيئية السلبي

 

 املواءمة                                                    

 تساعد اإلدارة البيئية املنظمة على حتقيق أغراضها البيئية                                                                                  

 ،25، اجمللد للعلوم االقتصادية والقانونية جملة جامعة دمشق ،ئية ودورها يف التنمية املسدامة"البي اإلدارةمطانيوس خمول وعدانن غامن ،"نظم  : ملصدرا
  .35، ص2009العدد الثاين 

  البيئية اإلدارةأدوات  -2

املوارد قاد اىل تطوير عدد من األدوات واملفاهيم اليت متكن  البيئية وادارة إلدارةزدايد االهتمام احلكومي والصناعي ابإ      
وقد بدأت الدول مجيعها يف العامل  1.يف عملياهتا ومتوجاهتا وخدماهتا منظمات األعمال من فهم وتقييم وتسيري االبعاد البيئية

 ا دفع عديد احلكومات اىل وضعممّ  ،التلوث واحلّد منبوصفها الوسيلة املناسبة لتصحيح أوضاع الصناعة  ،البيئية إلدارةاالهتمام اب

                                                           
1,a guidebook for improving  » «environmental management system ,Edward Rendell and Kathleen McGinty  

energy and environemental performance in local government , Five winds international review,2004 ,p6. 
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هما يف التعامل بني كثري صبح شرطا معي اىل أن أساس تطوّ املقاييس من أ وحتّول استخدام هذه ،مقاييس تشريعية لإلدارة البيئية
 :1 اليت من أدواهتا املستخدمة مايلي البييئية اإلدارةوصوال اىل تطبيق نظم  من املنظمات واهليئات

عبارة عن ما تصدره احلكومات من تشريعات وقوانني ملزمة للمنظمات واألفراد مجيعهم يف اجملتمع يف اثناء  : التشريعات 2-1
 السياسات واللوائح املنظمة للعمل عند إنشاء املشروعاتعن فضال  ،ية والصناعية والزراعية املختلفةقيامهم ابلعمليات االنتاج

لتقوم اجلهات احلكومية من ممارسة صالحياهتا يف إطار تلك التشريعات بفرض العقوابت وإيقاف  ،الصناعية وما شاهبها أو إدارهتا
وهناك تزايد ملحوظ يف سياسات محاية البيئة  العمل يف تلك املنشآت املخلة بشروط الرتخيص للنظم واملعايري البيئية.

ت واللوائح البيئية وبطرق مبتكرة ختتلف يف منطلقاهتا عن االساليب واسرتاتيجياهتا ،وكذا تركيزا أكثر على حتقيق االلتزام ابلتشريعا
ومن بني االساليب اجلديدة ،أسلوب  ،(command and control)التقليدية لتحقيق االلتزام عن طريق األمر والسيطرة 

 2االتفاقية الطوعية بني أجهزة حتقيق االلتزام واملنشآت الصناعية املطالبة بتحقيقه.

عبارة عن اهليئات واملؤسسات واملنظمات واجلمعيات اليت تعن حبماية البيئة واحلفاظ عليها ،وتسعى  : جمموعات الضغط  2-2
احلديثة  اليت تلتزم ابلتشريعات واللوائح واالجتاهات يف تقدمي الدعم الفين واملايل للمشروعات والربامج الصناعية والزراعية والتنموية،

كما   ،ل عالقة االنسان ابحمليط البيئيمن خال ،اإلجتماعيةفضال عن ضغوط اجملتمع والضغوط األدبية و  ،يف احملافظة على البيئة
 .لبيئةتسعى اىل زايدة الوعي ابآلاثر البيئية السيئة على صحة االنسان يف حالة عدم اهتمامه حبماية ا

فضال عن مفاهيم  ،هبا املؤسسات واملنظمات املختلفةوهي املعايري البيئية اليت تلتزم  : ة(املعايري )معايري اجلودة واملنافس 2-3
 ومدى مراعاهتا للشروط البيئية. ،را كبريا يف املنافسة بني املنظمات واهليئات املنتجةاليت تؤدي دو  ،اجلودة احلديثة

األمر  ،بعيدا عن التلوث البيئي ،نتجة يف استهالك الطاقة النظيفةامل املنظماتويقصد به ما تسعى اليه أغلب  : التمويل 2-4
تماما قبل لذا أعطت اجلهات املمولة عناية واه ،تاجية ويف زايدة الفرص التسويقيةالذي يؤدي اىل توفري يف تكاليف العملية االن

تفاع التكلفة وصعوبة يف اسرتداد األموال مرة حىت ال يؤدي اىل ار  ،زامات البيئيةمن خالل ختفيض االلت ،دراسة متويل املشروعات
 : البيئية اإلدارةأدوات تطبيق يوضح  الشكل التايلو  أخرى .

 أدوات تطبيق اإلدارة البيئية : (15الشكل رقم )

                                                           
، الملجد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،  نظم اإلدارة البيئية ودورها في التنمية المستدامة"، "مطانيوس مخول و عدنان غانم  1

 .36، ص 2009 -العدد الثاني – 25
 .288، ص مرجع سابقزكريا طاحون ،   2
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 .إعداد الباحث : املصدر

  البيئية اإلدارةومستويات وظائف  -3

فهي تستوجب على  ،ة والسياسية والسوسيو اقتصاديةهي موضوع جيمع التطبيقات العلمي البيئية قبل كل شيئ اإلدارة      
البيئية  اإلدارةتشتمل هذا و 1.مل مع خملفات العمليات االنتاجيةجياد احللول للمشاكل البيئية وكيفية استخدام املوارد والتعااملنظمة إ

  2 :ةالتاليالوظائف على 

 ،من كافة فئات اجملتمع املستفيدة من التشاور واملشاركةكرب قدر ممكن  ذلك من خالل أويتمّ  : املعايريوضع و حتديد اهلدف  -أ
وضع اآلليات املناسبة لضمان تنفيذ  مثّ  ،وصياغة التشريعات البيئية ،ووضع املعايري واملقاييس البيئية ،االسرتاتيجية اإلدارةويشمل 

 تلك التشريعات.

يبها من بتحديد املشكالت البيئية وترت ة األجل تبدأذلك من خالل عملية طويل ويتمّ  : دعم عملية صنع القرار البيئي -ب
ي لتلك املشكالت من خالل صياغة السياسات املناسبة للتصدّ  مثّ  ،حيث األولوية أخدا يف اإلعتبار ظروف اجملتمع وحاجاته

انيات توفري االمك يلي ذلك حتويل تلك السياسات اىل خطط وبرامج ومشروعات يتمّ  ،يدةحلوار بني كافة الفئات املستفالتشاور وا
 متابعة تنفيذ تلك الربامج واملشروعات من خالل املراقبة املستمرة. مثّ  ،والقدرات الالزمة لتنفيذها

ة والبنية حتتاج عملية تنفيذ السياسات البيئية اىل حد أدىن من القدرات املؤسسيّ  : هتيئة املناخ املناسب لتنفيذ السياسات -ج
يدة لتمويل مشروعات محاية وابتكار آليات جد ،البيئية بناء تلك القدرات اإلدارةمن أهم وظائف  نّ لذا فإ ،التحتية الالزمة لذلك

والعمل على زايدة الوعي العام أبمهية قضااي البيئة وعالقتها بتحسني نوعية احلياة من أجل خلق راي عام مساند لتنفيذ  ،البيئة
 السياسات املوضوعة.

                                                           
1:  ,link  management tools and techniquesEnvironemental , Document  of UNDP  

, p1. https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/BTN/Env%20mgt%20tools%20and%20techniques.pdf 
 .30، ص مرجع سابقساوس الشيخ ،   2

البيئيةاإلدارةتطبيقفيالمستخدمةاألدوات

التشريعات مجموعات الضغط
معايير الجودة 

والمنافسة
التمويل

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/BTN/Env%20mgt%20tools%20and%20techniques.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/BTN/Env%20mgt%20tools%20and%20techniques.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/BTN/Env%20mgt%20tools%20and%20techniques.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/BTN/Env%20mgt%20tools%20and%20techniques.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/BTN/Env%20mgt%20tools%20and%20techniques.pdf
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ساسية لإلدارة البيئية ضمان اجلدوى االقتصادية من الوظائف األ :التأكد من اجلدوى االقتصادية للسياسات املوضوعة -د
ويشمل  ،محاية البيئة واملوارد الطبيعية إضافة اىل ،اإلجتماعيةحبيث تتحقق يف النهاية الكفاءة االقتصادية و للسياسات املوضوعة 

وضرورة وجود آليات فعالة وعملية لتنفيذ التشريعات البيئية مبا اليؤثر  ،ة ملواجهة حاالت الكوارث البيئيةذلك وضع اخلطط الالزم
 سلبا على اجلانب االقتصادي .

البيئية على كل املستوايت وجيب خلق اآلليات  اإلدارةإّن املتابعة املستمرة هي مكون أساسي يف منظومة  :املتابعة املستمرة -ه
حبيث يتم إعادة صياغة تلك  ،الفعلي للسياسات على ارض الواقع والوسائل املناسبة لالستفادة من الدروس النامجة عن التطبيق

ة للمتغريات اليت حتدث يف اجملتمع ويف العامل ابسره ومن الطبيعي أن تلعب تقنية املعلومات السياسات بشكل مستمر استجاب
 واالتصاالت دورا ابرزا يف هذا اجملال .

البيئية على  اإلدارةالبيئية على مستوى املنظمة و  اإلدارةومها  ،بط بينهما عالقة تبادليةوهناك مستويني لإلدارة البيئية تر       
وابلذات ما خيرج  ،الثاين من صفات لنشاطات املنظمة ده املستوىفأهداف املستوى األول هي اإللتزام مبا حيدّ  ،ولةمستوى الد

وأهداف املستوى الثاين هي احلفاظ على بيئة صحية لإلنسان  عنها اىل البيئة اخلارجية من انبعااثت وتصريفات وخملفات صلبة،
 1احليوي الذي يعيش فيه والعمل على التوازن البيئي وحتقيق اهلدف االسرتاتيجي للبيئة املستدامة.ولكل مظاهر احلياة يف احمليط 

  (EMS)البيئية  اإلدارةنظام  -4

 البيئية المفهوم والمزايا اإلدارةنظام  4-1

هو أول حماولة جادة وشاملة من أجل جعل  (environemental management system)البيئية  اإلدارةّن نظام إ      
البيئية هو املكافئ البيئي  اإلدارةنظام  نّ هلذا فإ ،وظيفة االنتاج والتسويق واملاليةشأهنا شأن  نظمة أعمالالبيئة وظيفة من وظائف امل

نظمة املايل يف الوظيفة املالية واحملاسبة يف املوللنظام  ،م التسويقي يف الوظيفة التسويقيةوللنظا للنظام االنتاجي يف وظيفة االنتاج،
للمنظمة يستخدم من أجل  اإلدارةالبيئية جزءا من من نظام  اإلدارةيعّد نظام  ،للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييسوفقا و 2.أعمال

ميكن ات أو اخلدمات للمنظمة اليت أو املنتج األنشطةمثل عناصر جلوانب البيئية املتعلقة هبا )وضع وتنفيذ سياستها البيئية وإدارة ا
وحتقيق  ،دمة من أجل وضع السياسة واألهدافجمموعة من العناصر املرتابطة املستخ اإلدارةويعّد نظام  ،أن تكون هلا صلة ابلبيئة(

والعمليات  ،واالجراءات ،واملمارسات ،واملسؤوليات ،وأنشطة التخطيط اهليكل التنظيمي، اإلدارةويشمل نظام  ،تلك األهداف
 4.ت املنظمة على البيئة مع رحبيتهاثرياا أداة أساسية للربط بني أتبشكل أساسي على أهنّ البيئية  اإلدارةوينظر لنظام 3.واملوارد

                                                           
 .257، ص مرجع سابقمالك حسين حوامدة ،   1
 .314مصطفى يوسف كافي ، فلسفة التسويق األخضر ، ص  2
 .11، ص 2010سبتمبر  3،  ، "المنظور البيئي لمؤسسات منظومة األمم المتحدة"وثيقة األمم المتحدة   3

4Impact of environemental management system implementation on financial  , «all &Kevin Watson  
., Emerald International Journal , vol. 15 No. 6 ,2004 ,p622 nce”performa 
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هنج منظم لدمج األهداف البيئية واملوارد الطاقوية واملتطلبات واألولوايت )  " أبنّه (EMS)البيئية  اإلدارةف نظام يعرّ حيث       
كما عرفه جنم 1مثل استخدام الطاقة واالستجابة للتشريعات القانونية البيئية ( من أجل استخدامها يف العمليات الروتينية ".

نظام فرعي من نظام أكرب ) املنظمة ( يستخدم كأداة فعالة للمحافظة على الدميومة  ( أبنه "2010العزاوي وعبد هللا النقار )
موضع التطبيق العملي واملسؤولية اجتاه املنظمة واجملتمع ،فتبدو هذه  EMSوالتطور من خالل الوظائف املمنوحة له فعليا لتضع 

 2الئم استمرار توافق النظامني معا وال وجود للنزاعات بينهما ".كحلقة وصل بني املنظمة والبيئة الطبيعية بكل حمتوايهتا لت  اإلدارة
البيئية هو جمموعة من العمليات والتطبيقات اليت متكن املنظمة من ختفيض أتثرياهتا ومن زايدة فعاليتها  اإلدارةوابلتايل يعترب نظام 

 : البيئية رةاإلدا( يوضح العملية الديناميكية لنظام 16) رقم والشكل ،األنشطةيف خمتلف 

 )عجلة دميينغ(  العملية الديناميكية لنظام اإلدارة البيئية : (16الشكل رقم )

 
Source : Edward Rendell and Kathleen McGinty ,OP CIT ,p5. 

من املعايري البيئية جيب أن يعتمد على السياسات البيئية املوثقة للمنظمات واليت تتضمن جمموعة  اإلدارةوعموما نظام        
 :3واالجراءات من ضمنها

 ؛البيئية مع املشاريع االختيارية وضع األهداف واملنهجيات والربامج لربط املتطلبات -

 ؛دخل ضمن أهداف املنظمةاجراءات من أجل احملافظة على التوثيق املناسب املتعلق بكل ما ي -

                                                           
1  Edward Rendell and Kathleen McGinty ,OP CIT ,p5.  

 .35، ص  مرجع سابقساوس الشيخ ،   2
3Construction «Environmental Management Systems and ISO 14001 Certification for all ,  &Gwen Christini   

,p330. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT ,MAY/JUNE 2004  ”,Firms 

التخطيط
plan

Doالعمل 

الفحص 
Check

التغدية 
الرجعية 
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 ؛وقائية وأيضا إجراءات استعجالية ،اجراءات تعديلية -

 ؛البيئية واكساهبم املؤهالت الالزمة ومعرفتهم للمخاطر ..اخل اإلدارةتدريب العاملني دوراي من أجل حتديد أهداف نظام  -

 ؛دوراي وتقييمه مع أهداف املنظمة وضع برانمج لتدقيق أداء املنظمة -

 .مة وااتحة املوارد املناسبة لذلكوضع هيكل حمدد للمهام يف كل املستوايت ولكل مه -

  :البيئية اإلدارةوالشكل التايل يوضح كيفية تبيان نظام 

 مستوايت نظام اإلدارة البيئية : (17الشكل رقم )

 
 .38ص ،مرجع سابق ،خمول وعدانن غامن مطانيوس : املصدر

 1 : من عّدة مزااي أمهها )EMS(البيئي  اإلدارةاستخدام نظام  تستفيد املنظمات السبّاقة إىلهذا و       

 ؛للمتطلبات القانونية والتشريعية ستجابة الفعالةاإل -

 ؛اق اخلارجية وتقليل حواجز الدخولخرتاق األسو إ -

 ؛املخاطر والعوائق تقليل -

 ؛ة بني املستهلكني واجلمهور العامستفادة من مصداقية جيداإل -
                                                           
1 Gwen Christini & all, OP CIT, p330-331. 

التحسين

المراجعة

مراجعة التصميم

 EMSنظام اإلدارة البيئية 

وضوح األهداف البيئية

وجود سياسة بيئية واضحة وملتزمة
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 ؛بيئية الناجتة عن نشاطات املنظمةتقليل األضرار ال -

 ؛لوث واملخلفات البيئية والتسرابتمنع/ تقليل الت -

 ؛حتسينات يف جمال السالمة املهنية -

 ؛ اجلماعات املرجعية .. اخل( ،املستثمرين ،االت التجاريةمثل الوكاملصلحة )تطوير العالقات مع أصحاب  -

 أتسيس نظام للتطوير املستمّر.    -

تطوير اجلودة وتقليل املخلفات وأيضا حتسني  ،أجل ختفيض التكاليفالبيئي من  اإلدارةحيث ميكن استخدام نظام       
 1الفعالية.

 ة البيئية أنواع أنظمة اإلدار  4-2

 اإلدارةمن مناهج ومناذج نظم العديد  رتتوفّ ه نّ فإ ،شكل كبري ومهم يف اآلونة األخريةالبيئية تطورت ب اإلدارةمبا أّن نظم       
 ISO 14001المواصفات  2 :هي مشهود هلا )EMS(وجد اليوم على املستوى العاملي ثالث نظم إدارية بيئية وت ،البيئية

 . EMAS األرويب، التشريع (BS) 7750املواصفة الربيطانية  ،ISO 14000لسالسل ال 

 100وافقت أكثر من  ،الربازيل 1992املنعقد يف جوان  (UNCED)في مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية ف       
ة البيئية أول املواصفات لإلدار  BS 7750وكانت املواصفة الربيطانية  ،البيئية اإلدارةدولة على احلاجة اىل برامج تطوير معايري نظم 

إدارة البيئة ونظام التدقيق  EMAS األرويبتبعه إطالق التشريع  ،لإلستجابة لتلك املخاوف البيئبة 1992اليت ظهرت سنة 
Eco-Management and audit scheme ومن املتوقع استبدال كل هذه املواصفات ابملواصفات الدولية  ،1995ة يف سن

14000 ISO .3  ستمر لألداء املتحسني الالنظم تساعد وتشجع املنظمات على التبين الطوعي واالختياري حنو  هذهو
 : الثالثة املهّمة وفيما يلي وصف هلذه املواصفات4.البيئي

هي عبارة عن  14000 اإليزوعائلة  : ISO 14000لسالسل ال  ISO 14001 الدولية مواصفاتال ❖
حيث تقدم معايري  معايري توّفر أدوات عملية وتطبيقية ملنظمات األعمال بكل أنواعها من أجل إدارة مسؤولياهتا البيئية.

ملتقدمة يف ونشر االبتكارات ا ،ونشر املعرفة ،الذي نعيش فيه من تسهيل التجارة إسهامات اجيابية للعامل العاملية اإليزو
                                                           
1 Fahmi Dereinda and Lisa Greenwood , « Environmental Management System Risks and Opportunities”, 
Proceeding World Geothermal Congress 2015 Melbourne, Australia, 19-25 April 2015 ,p2. 
2  Brad Edwards, « THE EFFECTIVENESS OF ISO 14001 IN THE UNITED STATES”, thesis submitted to meet the 

degree requirements, University of California,1999 ,P5. 
 .38، صمرجع سابقشاوش الشيخ ،   3

4 KELLY KOLLMAN and ASEEM PRAKASH, “EMS-based Environmental Regimes as Club Goods: Examining 
Variations in Firm-level Adoption of ISO 14001 and EMAS in U.K., U.S. and Germany”, Kluwer Academic 
Publishers, Netherlands, 2002,p43. 
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حدى عناصر إهي  14001 اإليزوومواصفة 1.وعمليات التقييم واملطابقة اإلدارةومشاركة نظم  ،التكنولوجياجمال 
البيئية  اإلدارةاليت حتتوي على التوجيهات واخلطوط العريضة من أجل تصميم نظام  ISO 14000سالسل ال 

EMS،  الفمواصفات 2.احلصول فيها على شهادةاليت ميكن  14000 اإليزووهي املواصفة الوحيدة يف سلسلة ISO

 والقسم األكرب فيها مبثابة مبادئ مرشدة وتوجيهات يف تبين السياسات ،مجيعها مواصفات طوعية إختيارية 14000
أن حتصل فيها  نظمة أعمالهي فقط مواصفة اليت تستطيع امل 14001بينما الإليزو  ،البيئية وحتديد املطالب البيئية

كثر أمهية واليت هي املواصفة األ 14001اصفة ا ال شّك فيه أّن املو وممّ  3.طوعي وليس إلزاميعلى شهادة بشكل 
ومشوال تقدم فرصة اجيابية مهمة للمنظمات االعمال من أجل اجياد التوازن مابني وظائف املنظمة بنفس الطريقة اليت 

داء عمال والبيئة حسب التوجهات اجلديدة القائمة على ربط األا التوازن بني األواعي والدقيق هبتوجد عند االلتزام ال
  .14000 اإليزوالبيئية من منظور  اإلدارةوالشكل التايل يوضح نظام  4.البيئي ابسرتاتيجية االعمال

 14000 اإليزوالبيئية من منظور  اإلدارةنظام  : (18الشكل رقم )

 
 .315، ص مرجع سابق ، جنم عبود جنم : املصدر

 .البيئية احلديثة( اإلدارةهم نظم ابعتبارها أ سنتطرق هلذه املواصفة أبكثر تفصيل يف املطلب املوايلو )

واليت   ،1992يف مارس  7750فة الربيطانية مّت صدور مسودة املواص : (BS) 7750 ةالبريطاني واصفةالم ❖
ويف  ،ISO 14001وأصبحت النمودج املستخدم لتحضري ال  ،BS 5750كانت تتبع هنج نظام اجلودة الربيطاين 

                                                           
1 repport of « ISO » ,”environmental labels and declarations ; how ISO standars help”, 2014  ,p2 
2 Brad Edwards, Op.Cit ,P6. 

 .359، ص مرجع سابقنجم عبود نجم ،   3
 .315، ص مرجع سابقنجم عبود نجم ،   4

(المراجعة التمهيدية ) 14014اآليزو 

(الملصق البيئي ) 14024-14020اآليزو 

( تقييم دورة الحياة ) 14044-14040اآليزو 

(تقييم األداء البيئي ) 14031اآليزو 

(وثيقة توجيهات نظام اإلدارة البيئية ) 14000اآليزو 

(مواصفات نظام اإلدارة البيئية ) 14001اآليزو 
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وكذا مواصفة  EMASن تتناسب مع مواصفة التشريع الربيطاين من أجل أ BS 7750مراجعة  متّ  1994جانفي 
14001 ISO.1  ّجراءات الدورية واملتكاملة من أجل جمموعة من اإلطانية يف عملها على ز املواصفة الربيهذا وترك

  : ح يف الشكل املوايلكما هو موضّ   حتقيق أداء بيئي أفضل ومستمرّ 

 BS 7750متطلبات املواصفة االجنليزية  : (19الشكل رقم )

 
 .39، صمرجع سابق ،ساوس الشيخ : املصدر

حسب  (Eco- Management & Audit Scheme)ة األروبياملواصفة  : EMAS األروبيالتشريع  ❖
(Kollman and Parakash ,2002 )  تعترب املعيار واملواصفة من أجل األداء البيئي املثايل وهي أكثر صرامة

 ISO14001 .2وتشّدد من ال 
اعتبارا من التعليمة  Eco- Management & Audit Schemeة األروبيوقد مت اعتماد املواصفة       

1836/93/EEC281  ة األوىل األروبياملواصفة  فكانت ،1995سنة(EMAS 1) ة ألن تعمل هبا املنظمات احمت
متناول املنظمات بشكل أصبح يف  EC/761/2001واعتبارا من التعليمة  2001ومنذ  ،عي فقطيف القطاع الصنا

ة بنسختها الثانية األروبياملنظمات عن طريق املواصفة  ذهالبيئية  هل اإلدارة ابملواصفة فيما خيصّ  لتزاماختياري اإل

                                                           
1 Brad Edwards, Op.Cit  , p6. 
2 Roeland Bracke and all, What Distinguishes EMAS Participants? An Exploration of Company 
Characteristics,Fondazion Eni Enrico, APRIL 2007 ,p3. 
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(EMAS2)،  لكل القطاعات االقتصادية بشقيها القطاع العام والقطاع اخلاص واملعمول  ةاألروبيوهبذا فتحت املواصفة
يف األداء البيئي هو زايدة التحسني املستمر  (EMAS2)واهلدف األساسي لل  ،(EEA)ة األروبيهبا يف االراضي 
واليت ضمت معايري واجراءات أكثر فعالية  2011 جانفي 11تعديل املواصفة الثانية يف  أخريا متّ  مثّ  ،ملنظمة األعمال

ة األروبيزاد عدد املنتسبني للمواصفة  2010اىل  2008ومنذ EMAS3(.1(وهو ما يسمى ابملواصفة الثالثة 
حتسني ، ستجابة واملطاوعة القانونيةاإل3 :لعناصر التاليةهي ا ةاألروبياملواصفة  وأهم ما ترّكز عليه2. %28املسجلني ب 

واجلدول التايل حيدد أوجه املقارنة بني النظم البيئية  .مشاركة العاملني، االتصاالت اخلارجيةالرتكيز على ، داء البيئياأل
 : الثالث

واملواصفة  Emas، املواصفات االروبية 14001 النظم البيئية الثالث )اإليزو أوجه املقارنة بني : (06اجلدول رقم )
 (BS 7750الربيطانية 

 املواصفات الربيطانية  أساس املقارنة
BS 7750 

 ةاألروبياملواصفات 
EMAS 

 املواصفات الدولية
ISO 14001 

 مواصفة دولية. مواصفة إقليمية أروبية. مواصفة وطنية حملية بريطانية . .طبيعة املواصفة1
على املنظمة أبكملها أو  تطبق .التطبيق 2

 األنشطةجزء منها وعلى كافة 
واملنظمات الصناعية وغري 

الصناعية ومن ضمنها الوكاالت 
احلكومية واملنظمات غري 

 احلكومية.

تطبق على التسهيالت 
ذات املوقع  األنشطةالفردية و 

 الصناعي احملدد.

تطبق على املنظمة أبكملها أو 
 األنشطةجزء منها وعلى كافة 

ملنتجات واخلدمات يف مجيع وا
القطاعات الصناعية وغري 
الصناعية ومن ضمنها الوكاالت 
احلكومية واملنظمات غري 

 احلكومية .
البيئية  اإلدارةيركز على نظام  .الرتكيز 3

وعلى التحسني البيئي للنظام 
 أينما وجد.

يركز على التحسني البيئي 
للموقع وكذلك حتسني 

 االتصاالت .

البيئية  اإلدارةام يركز على نظ
ويؤكد بصورة غري مباشرة على 

 التحسني البيئي.
يلتزم ابلتحسني املستمر لألداء  .االلتزام ابلسياسة4

 البيئي .
يؤكد على التحسني البيئي 
للموقع وكذلك حتسني 

 االتصاالت. 

يلتزم ابلتحسني املستمر لنظام 
البيئية ومنع التلوث  اإلدارة

وكذلك التوافق مع القوانني 
البيئية املطبقة وااللتزامات 

 الطوعية.

                                                           
1 Marija Kostic and all, Eco-management and audit scheme (EMAS) and its implementation in Serbia, African 
Journal of Business Management, Vol. 7(22 , June 2013, p2072. 
2  Marija Kostic and all, OP CIT ,p2072. 
3 Roeland Bracke and all, OP Cit ,p3. 
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ثالث مرات سنواي  ،خارجي د التكرار .غري حمدّ  ،داخلي .املراجعة الدورية5
. 

 غري حمدد التكرار. ،داخلي

 .44-43 ،مرجع سابق ،ساوس الشيخ : املصدر

 ،1998منذ عام  األرويبوب يف كل الدول اإلحتاد كنظام مطل EMASابخلصوص نظام  األرويبوتعتمد دول اإلحتاد       
كمواصفاهتا القياسية  NSF110والوالايت املتحدة األمريكية قد استكملت صياغة  BS 7750ت املواصفة فربيطانيا قد تبنّ 

وموقفا خمتلفا  للوالايت املتحدة االمريكية وضعا شاذا نّ إاّل أ ،اإليزوأي قبل املواصفات الدولية  ،1995البيئية عام  اإلدارةلنظم 
ى بكثري مما تفرضه هذه اذا تعترب الشروط واملتطلبات البيئية املطلوبة منها داخل الوالايت املتحدة أقس ،من هذه املواصفات

أقل بكثري جدا  14000 اإليزون على شهادة بتطبيق االمريكية اليت حصلت حىت اآلظمات وهكذا جند أن عدد املن ،املواصفات
 1سيا او الياابن.ارواب أو حىت دول جنوب شرق آمن عددها يف 

 ISO 14001 اإليزو : المطلب الثالث

 المفهوم واألهمية  "14001 "إيزو الدولية المواصفة -1

وهي احتاد عاملي  ،International Organisation Standaridizationهي املنظمة الدولية للتقييس  « iso » اإليزو      
 561عن أكثر من عضويتها ممثلني  وتضمّ  ،1947وبدأت فعليا عام  ،م1964حبية مقرها جنيف أنشئت عام ومنظمة غري ر 

ت من كلمة يواننية األصل ا أخذمنّ هي ليست خمتصرا لإلسم السابق إ  ISOوهناك بعض اآلراء أبّن كلمة  ،هيئة تقييس وطنية
ل جهودها بعمل مواصفات ومقاييس موحدة ومقبولة من كل األطراف والدول وتتمثّ  ،وهي تعين التساوي ISOيطلق عليها 

التجارة الدولية يف شىت قق اجلودة يف ظل حترير لتقييم جودة املنتجات واخلدمات املتبادلة حتت ضوابط ومقاييس حت
ة ق هلا عدّ عمال ال حيّسن أدائها البيئي فقط بل حيقّ يف منظمات األ 14000 اإليزوبيئية ال اإلدارةتطبيق نظام و 2اجملاالت.

 3 :، تتمثل يفمكاسب جتارية واقتصادية اىل جانب املكاسب البيئية

د من تنافسية املنظمة خاصة يزي 14000 اإليزوالبيئية  اإلدارةثبتت الدراسات أن تطبيق نظام على املستوى التجاري أ •
 .اق اليت تفرض قيودا بيئية مشددةسو يف األ

 ،تكاليف الطاقة واملوارد االولية ا على املستوى االقتصادي يؤدي تطبيق مثل هذا النظام اىل حتقيق وفرات يفمّ أ •
  .املخلفات والنفاايتكاليف معاجلة وتنخفض ت

                                                           
 .303، صمرجع سابقزكرياء طاحون،   1
 ،2ص ،لتدريب التقني والمهني، السعوديةالمنظمة أعمال العامة ل ،، كتاب الكتروني(  iso 14001النظم القياسية الدولية إلدارة البيئة )   2

Management-lEnvironmenta-International-http://books.makktaba.com/2011/05/Book- : العنوان االلكتروني للكتاب
14001.html-ISO-Standard-Systems  

 7المجلد  "، مجلة الواحات للبحوث والدراساتفي تسيير المنظمة أعمال الجزائرية  14000"مكانة نظام اإلدارة البيئية اإليزو  ،شتوح وليد  3
 .2(، ص2014) 2العدد 

http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
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ومواصفات التدقيق  ،لبيئةمواصفات نظام ا 1 : ( اىل سبع مواصفات رئيسية هي14000 اإليزووميكن تصنيف عائلة )       
 اإلدارةومواصفات مصطلحات  ،ومواصفات تقييم دورة احلياة ،مواصفات تقييم األداء البيئي ،ومواصفات امللصق البيئي ،البيئي
تخدام مواصفات مع دليل االس -البيئية  اإلدارةنظم  – 14001 اإليزوومتثل  ،وانب البيئية يف مواصفات املنتجواجل ،البيئية

أكثر األنظمة البيئية انتشارا وشهرة ورواجا على  14001 اإليزوتعترب مواصفة حيث  .ساسي ملوضوعنااملواصفة األهم واحملور األ
وهذا الرواج يعود أساسا يف كون املواصفة تساعد منظمات  مات االعمال مبختلف أنواعها واشكاهلا،الصعيد العاملي من قبل منظ

بشكل متزايد حىت من  14001 اإليزومّت تبين فقد  ،ق مبادئ التنمية املستدامة عاّمةيف حتسني أدائها البيئي وحتقي هذهاالعمال 
ه فهذ ،اضافية هلذه املنظمات قبل منظمات األعمال يف الدول النامية ابلرغم من حقيقة أن تطبيقها قد يضفي تكاليف متوقعة

  2.أيضا من أجل كسب االعرتاف الدويلاملنظمات حتتاج ابلفعل لنظام ادارة بيئي ميكنها من حتسني اجلودة و 

حيث أنشئ نظام  ،عملية االستدامةخلق وحتسني دولية من أجل  ومواصفات هي عبارة عن معايري 14001 اإليزوف      
هو تطوير وخلق من ظهورها كان اهلدف و  ،ISOمن طرف املنظمة الدولية للتقييس  1996سنة  14001 اإليزوالبيئية  اإلدارة
جدا  ةمرنا هنّ أ 14001 اإليزو ملواصفة حيث يشهد3.نواعهاختالف أطبيقه يف كافة املنظمات إبميكن ت ،فعالدارة بيئية نظام إ

مث مّت حتديث هذه املواصفة سنة  4.ظر عن املوقع احلجم ونوع املنظمةي منظمة أعمال بغض النيف أ انه ميكن تطبيقهلدرجة أ
لسالسل  اإلدارةيف استخداماته على مبادئ  14001 اإليزوهذا ويعتمد 5. 2006واستمر آخر تعديل هلا حىت  ،2004
فاملنظمة العاملية  ،ية وعناصر السالمة البيئية اليهامع إضافة السياسة البيئ ،اجلودة كقاعدة أساسية له املتعلقة ابدارة 9000

تضيف اليها اخلصائص املطورة  مثّ  ،املزااي اليت سنوردها اتليا 9000تقدم للمنظمات اليت تعمل مببادئ سالسل  ISOللتقييس 
مشاركة  ،القيادة ،الرتكيز على املستهلك :6 فيما خيص ادارة اجلودة ISO 9000وفيما يلي مبادئ  ،ISO 14001من قبل ال 

ابالضافة  14001 اإليزوحيث تعتمد  .مقاربة الواقعية الختاد القرار ،التطوير املستمر ،مقاربة النظم لالدارة ،عملية املقاربة ،الناس
توجيهات  ،جابة اآلنية للمتطلبات التشريعيةاالست ،بيئيةال اإلدارةتوجيهات من أجل نظام  :7 اىل ذلك العناصر االضافية التالية

املبادئ واهليكل  ،) تقييم األداء ى االدرة البيئيةوأيضا الرتكيز عل ،هادات التوثيق والتقييسهتمام بشاال ،من أجل التدقيق البيئي
 (.يات البحث وتصميم املنتجبعاد البيئية لعملاأل ،تقدير أثر دورة احلياة ،حتليل عمليات اجلرد ،األهداف ،التنظيمي

ص مدخال للتطوير املستمر والتحكم يف خيصّ "  14001فاّن معيار  ISO  (2002)ملنظمة العاملية للتقييسوفقا لتعريف ا      
يضا وأ ،خدماهتا ،عملياهتا ،منتجاهتا فهو ميّكن املنظمات لتحديد والتحكم يف االثر البيئي الذي حتدثه ،داء البيئي للمنظمةاأل

                                                           
، العدد "، مجلة اإلدارة واالقتصاد iso 14001 : 2004متطلبات نظام اإلدارة البيئية تقويم مستوى تنفيذ يثار آل فيحان وسوزان البياتي، "إ  1

  .115، ص 2008السبعون، 
2 Kristyn Wilcox ,”ISO 14001 an analysis”, INTERNATIONAL RELATIONS AND PACIFIC STUDIES, winter 2007 ,p8. 
3 Segarra-Ona & all , "Environmental management certification (ISO 14001): Effects on hotel guest reviews » 
[Electronic article" ،Cornell Hospitality Report, 14(8), 2014  ,p7. 
4 Haitao Yin and peter schmeidler , “does iso 14001 certification enhance environmental 
performance?”,Wharton risk center working paper ,September 2007 ,p33. 

 .46، ص مرجع سابقساوس الشيخ،    5
6 Kristyn Wilcox ,OP CIT ,P10. 
7  Kristyn Wilcox ,OP CITP11. 
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 تشمل هذه املواصفة علىو 2البيئية ". اإلدارةمواصفة دولية حتدد متطلبات نظام ا "أهنّ ابختصار ف كما تعرّ 1.لتطوير أدائها البيئي
الفحص والعمليات  ،العمليات واالستخدام ،التخطيط ،السياسة البيئية 3 :قسمة يف مخس جمموعات أساسية تشملمفتاحا م 17

  .املراجعة االدارية ،التصحيحية

 2004إلصدار سنة  14001 اإليزومنوذج نظام اإلدارة البيئية للمواصفة القياسية  : (20الشكل رقم )

 

املستمّر                                                                                                                التحسني                                                    
                                                            ا 

 مراجعة اإلدارة                                                                                         السياسة البيئية                                                        

                                                                                                                 

 التحّقق واإلجراء التصحيحي                                                                                                                   التخطيط                             

  

 التنفيذ والتشغيل                                                   
 

  .3، صمرجع سابق، شتوح وليد : املصدر

  4 : أهّنا وهي ISO 14001ع هبا املواصفة الدولية تّ هامة تتم خصائصة هناك عدّ حيث 

البيئة أيخذ بعني االعتبار  اإلدارةحيث أّن كل فرد يف املنظمة يساهم يف عملية محاية البيئة ،كما أن نظام  : مواصفة شاملة -أ
 مجيع العمليات وذلك لتحديد كل املؤثرات البيئية.

 ألهنا تركز على التفكري والتصرف الناضج بدال من التصرف بطريقة رد الفعل . : مواصفة أسبقية -ب

 املنظمة. ألهنا تسعى حلماية البيئة ابستخدام نظام إدارة بيئية واحد عرب كل وظائف : مواصفة ملدخل النظم -ج

                                                           
1  Segarra-Ona & all ,OP CIT,p7. 
2 Loao Loureiro Mil-Momes ,"labeling schemes or labeling scams? Auditors’ perspectives on iso 14001 
certification ",dissertation of p.h.d in environmental design and planning ,Blacksburg ,Virginia, 2011, px. 
3Gwen Christini & all ,”Environmental management system and iso 14001 certification for construction firms” 
,journal of construction engineering and management ,may/jun 2004,p331. 
4 Haklik james ,"iso 14000 concepts" , TRST website,  Published on ( 21/05/2012), seen on (12/08/2016) , 

liknked: http://www.trst.com/iso2a.htm  

http://www.trst.com/iso2a.htm
http://www.trst.com/iso2a.htm
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 14001 اإليزومراحل تحقيق شهادة إجراءات تطبيق و  -2

فهي ال  ،مواصفة لألداء البيئي أو املنتج هي مواصفة لإلدارة البيئية وليست ISO 14001من املهم معرفة أّن املواصفة       
ينطوي و 1أنشطة املنظمة اليت تؤثر على البيئة.وإمنا هي عبارة عن إجراءات إلدارة  ،وى التطوير الالزم يف هذا األداءحتدد مست

 :2 على مايلي 14001تطبيق املواصفة 

صياغة سياسة بيئية دقيقة مبعرفة القيادات العليا ،وقد تشمل اعالن التعهد بتحقيق املتطلبات القانونية والسعي املتواصل  ❖
 ؛لتحديد األهداف ومراجعتها تباعا اىل مزيد من االجراءات ملنع التلوث ،وتصميم اطار مقنن

البيئية واليت متثل  عتباراتواإل (aspects significant environemental)حتديد اجلوانب البيئية ذات املغزى  ❖
 ؛العناصر يف أنشطة املنظمة ومنتجاهتا وخدماهتا اليت تتفاعل مع البيئة، مثل استخدام الطاقة ،واملياه واملوارد اخلام ..اخل

ى اليت تنطبق على والرتكيز هنا هو ابلطبع على التشريعات واملتطلبات األخر  : املتطلبات القانونية وغريها من املتطلبات ❖
 ؛البيئيةالشؤون 

من الضروري لنظام إدارة قابل للمتابعة والتقييم لتصحيح املسار أن تكون له أهداف واضحة حتقق  : األهداف ❖
املتطلبات اليت اختارت املنظمة االلتزام هبا ،فهذه هي الرتمجة العملية للسياسات البيئية املعلنة ،وتنص املواصفة 

 ؛عتبارراء االطراف املعنية يف االعلى أخذ ا 14001
 ،تتطلب صياغة مفصلة هلذا الربانمجفالربانمج هو الوسيلة لتحقيق االهداف ،واملواصفة  : البيئية اإلدارةبرانمج  ❖

 ؛املال واملعدات لتنفيذ االجراءاتجراءات ومسؤوليات وتوقيتات ومصادر توفري االيدي العاملة واملعرفة و واإل
وهو أيضا أمر ال حيتاج اىل تفسري ،ومن أهم مكوانته الكيان االداري القائم على  : هيكل تنظيمي وحتديد للمسؤوليات ❖

 ؛البيئية وعالقاتة ابالخرين اإلدارةنظام 
وتشمل تعليمات مفصلة على كل مستوايت املشتغلني ابلتنفيذ يف كل جماالت العمل يف املنشأة  : الرقابة على التنفيذ ❖

 ؛ ،رقابة على أداء اآلالت .. اخل (ت )توريدات ،إنتاج ،تغليف ،نقل ،خملفا
 ؛ واختبارها ميدانيا من وقت آلخراليت يتطلب األمر مراجعتها دوراي : األمن والسالمة واالستجابة للطوارئ ❖
على كل املستوايت لتحقيق األهداف وبرامج حتقيقها ومتابعة األداء ،أي أتهيل كل مستوايت العمالة يف  : التدريب ❖

 ؛للقيام مبهامها ابلكفاءة الالزمةئية البي اإلدارةنظام 
 متطلبات املواصفة وليس ألداء النظام.والقياس هنا يعين املطابقة مع  : املتابعة والقياس واملراجعة وتصحيح املسار ❖

  : املراحل تتمثل فيما يلي هوهذ ،(phased approach)من منظمات األعمال حتقق الشهادة ابستخدام مدخل املراحل  كثريو 

 14001 اإليزومن أجل حتصيل شهادة  (phased approach)مدخل املراحل  : (21الشكل رقم )

                                                           
 .48، ص مرجع سابقساوس الشيخ ،   1
 .296، ص  مرجع سابقزكرياء طاحون،  2
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 إعداد الباحث : املصدر

 1 :وميكن شرح هذه املراحل كما يلي

 حتقيق مراجعة اخلط األساسي وحتليل الفجوة : األوىل املرحلة

از مراجعة مطابقة اخلّط من خالل اجن 14001 اإليزواحلايل يف املنظمة مع مواصفة  اإلدارةّن حتليل الفجوة يقارن نظام إ      
 الذي يتضمن املطالب التفصيلية من أجل اإلدارةتقدمي تقرير  ،إجراء املقابالت ،ملراجعة تتألف من مراجعة الوثيقةهذه ا ،األساسي

 .يةالتنفيذ العملية

 14001البيئية لاليزو  اإلدارةتنفيذ نظام  : املرحلة الثانية

 .14001 اإليزوالبيئية احلايل ليتطابق مع  اإلدارةليتم تعديل نظام  ،14001 اإليزوليل الفجوة ومواصفة ابستخدام حت

 14001مطابقة التصريح الذايت لإليزو  : املرحلة الثالثة

بدون التسجيل  14001مبطابقة نظامها لاليزو  ،البيئية ابلتصريح الذايت اإلدارةبعد التقييم الذايت لنظام األعمال منظمة قيام 
 لطرف اثلث.

 14001التسجيل لاليزو  : املرحلة الرابعة

تقرير املراجعة  نّ إ ،ل( كاتفاق املنظمة مع مسجل خموّ )الطرف اخلارجي املستقلجيل يتطلب مراجعة الطرف الثالث التس نّ إ      
بعد  ليتمّ  ،نشاط التصحيحي لاليفاء ابملواصفةيشرح ابلتفصيل عدم املطابقة الرئيسية أو الثانوية مع املواصفة مع تقدمي توصيات ابل

والشهادة متنح ملدة  ،14001دة مبطابقة املنظمة لاليزو اختاد االجراءات اليت يفرضها النشاط التصحيحي بتقدمي مسجل الشها
 .ديدها بعد انتهاء فرتة صالحيتهاثالث سنوات ليتم جت

                                                           
 .359، ص مرجع سابقنجم عبود نجم،   1

تحقيق مراجعة الخط 
األساسي وتحليل 

الفجوة
1

تنفيذ نظام 
ems  لاليزو

14001
2

مطابقة التصريح 
الذاتي لإليزو 
14001

3 التسجيل لاليزو 
140014
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 (01امللحق رقم من هذه الشهادة يف  منوذجنظر أ)

 14001 اإليزوالبيئية  اإلدارةمزايا وعيوب تبني نظام  -3

ي ا يؤدّ ممّ  14001 اإليزوادارة البيئة ميكنها يف احلصول على شهادة ّن التزام منظمة االعمال بتطبيق نظام ميكن القول أب      
 :1 اىل زايدة قدرة املنظمة يف حتقيق متطلبات أمهها

 ؛حتقيق متطلبات التصدير -

 ؛تهالك الطاقة واملوارد الطبيعيةترشيد االس -

 ؛التلوثتقليل املخلفات واحلّد من  -

 ؛يةالتوافق مع القوانني والتشريعات البيئ -

 ؛التحسني املستمر -

 ؛مللحقة مبنتجات املنظمة وخدماهتاالفائدة ا -

 ؛نظمة واجلهات احلكومية املتخصصةحتسني قنوات االتصال بني امل -

 ؛لعاملية مما يفتح أسواق التصديراكتساب تقدير واعرتاف اجلهات ا -

 ؛لبيئة لدى كل العاملني ابملنظمةابرفع وزايدة الوعي  -

 ؛ألرابحزايدة ا -

 حتسني الوضع البيئي يف الدولة ويف العامل ككل. -

هي  اىل ثالث جمموعات  14001 اإليزوفوائد استخدام مواصفة   Poksinska Dahlqaard and Eklundيقّسمو       
 2 :كالتايل

تطوير  ،زايدة اهلامش الرحبي ،زايدة االنتاجية ،التحسينات البيئية ،كاليفختفيض الت واليت تشمل ) : داء الداخليفوائد األ -أ
 (.ة احلس االخالقي واملعنوي للعمالزايد ،الداخليةاالجراءات 

                                                           
  6، كتاب الكتروني، المنظمة أعمال العامة للتدريب التقني والمهني، السعودية، ص(  iso 14001النظم القياسية الدولية إلدارة البيئة )   1

Management-Environmental-International-http://books.makktaba.com/2011/05/Book- : العنوان االلكتروني للكتاب
14001.html-ISO-Standard-Systems 

2 Juan Jose Tari ,"Benefits of iso 9001 and  14001 standars : a literature review" ,journal of industrial 

engineering and management ,September 20012 ,p304. 

http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
http://books.makktaba.com/2011/05/Book-International-Environmental-Management-Systems-Standard-ISO-14001.html
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زايدة خدمة الزبون يف  ،زايدة رضا الزابئن ،زايدة احلصة السوقية ،حتسني صورة املنظمةوتشمل ) : فوائد التسويق اخلارجي -ب
 (.قتالو 

 .ني العالقة مع اجلهات احلكومية(حتس ،تطوير العالقة مع الرأي العام واجملتمعوتشمل ) : فوائد متعلقة بعالقات املنظمة -ج

من قبل  ه توجد انتقادات وتشكيكاتنّ فإ ،EMS’sالبيئية  اإلدارةورغم تعّدد األمثلة الناجحة الستخدام مواصفات ونظم       
واعتبارا من كل  ،14001ة ملا تقدمه مواصفة اإليزو العديد من الباحثني واملختصني يف اجملال أبنه ال توجد دالئل ملموس

العديد يعترب هذا املدخل جزءا من عملية  نّ ل تطور املواصفة فانه ليس غريبا أاالنتقادات والتصادمات الفكرية اليت تدور حو 
زامات جل تضليل الراي العام والتخلي عن االلتاليت تستخدمها املنظمات من أ « green-washing »الغسيل األخضر 

 :2هي ومن النقاط اليت تعاب عليها هذه املواصفات1.التشريعية اليت جترب عليها

ء القامة الالزمة من قبل املدرا الوقت والكلفة ( ،اىل هدر يف الطاقة )اجلهد 14000اإليزو تؤدي سلسلة املواصفات القياسية  -
 ؛وتشغيل مثل هذا النظام

 ؛وخطوات دقيقة وتنفيذ سلسلة أوامريعترب عودة اىل النظام البريوقراطي ملا يستخدمه من إجراءات  -

 ؛رى والبيئة على حساب عمل املنظمةان النظام يهدف أساسا على مراعاة مصاحل املنظمات األخ -

 ؛ارجيةلة يف بعض اجلوانب كتكاليف االستشارات وبرامج املراجعة اخلتكلف املنظمة مبالغ طائ -

هناك بعض اجملاالت املبهمة يف املواصفة منها حتديد وحتليل اجلوانب البيئية للمنظمات ووضع األولوايت واألهداف والغاايت  -
 البيئية .

 كال جيب أن نضع هلا توضيحات ختصّ  14000 واإليز شاعات كثرية حول املنظمات اليت تتبن كما توجد خرافات أو إ       
 3 :ومن أبرزهامنها 

يف تغيري تلك الصورة  أن املنظمات اليت حتتاج لاليزو هي فقط املنظمات اليت ألعماهلا أتثريات بيئية شديدة وترغب :اخلرافة األولة
 ؛14000 اإليزوالبيئي وابلتايل اىل  اإلدارةواحلقيقة أن كل املنظمات حتتاج اىل نظام  ،أو حتسينها

واحلقيقة ان الكثري من املنظمات تستطيع  ،يتطلب تبين مشروع كثيف املواد 14000 اإليزوان حتقيق متطلبات  :يةاخلرافة الثان
 ؛دودة وبتحسينات بسيطة مبا لديهامبوارد حم اإليزوأن تستجيب ملطالب 

                                                           
1 Loao Loureiro Mil-Momes, OP CIT, p20. 

 .4، صمرجع سابقشتوح وليد ،   2
 .309، ص مرجع سابقنجم عبود نجم ،   3
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أصبحت مبثابة جواز  اإليزوواحلقيقة هي ان  ،ىل منافع مالية او حتسينات بيئيةالتقود ا 14001 اإليزوان شهادة  :اخلرافة الثالثة
االسواق اآلسيوية  ة واالمريكية وهذا تتجه اليهاألروبيالتاثريات البيئية الصفرية أو الدنيا او االسواق سفر للمنتجات اخلضراء ذات 

 ؛على نطاق واسع

ليست مواصفات عاملية حقيقية ومتطلبات الشهادة هي أقل صرامة يف الدول  14000و  9000 اإليزو نّ إ :اخلرافة الرابعة
من اي دولة هو  اإليزوأن تبين  رغم .هو موجود يف االقتصادايت الغربيةلناشئة اجلديدة مما االسيوية املوجهة للتصدير يف الدول ا

 ؛ستوى املواصفات يف الدول الغربيةالبداية من أجل التحسينات الالحقة للوصول مل

 .اإليزوسوق منتجاهتا فقط هي اليت تستمر ابحلصول على شهادة   املنظمات اليت يكون االحتاد األرويبنّ أ :اخلرافة اخلامسة
ودورة أنظمة وعمليات ومنتجات املنظمات يف  14000 اإليزوواحلقيقة هي ان التطور يتجه حنو انتشار املطالبة مبواصفات 

 حياهتا وملصقاهتا.
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  األعمالمنظمات  فيالبيئية المسؤولية المسؤولية االجتماعية و  : المبحث الثالث

وق هلا وتفاعلها املنشود مع السّ اعمأايت كبرية يف مسرية ابتت تواجه اليوم حتدّ  األعمالمن الواضح أّن منظمات  أصبح      
ة التأثريية وعليه فقد عّد امتالك القوّ  .اجملتمع تواحتياجات ورغباهات لتوجّ ستجابة الدقيقة منها لتحقيق اإلوذلك سعيا  ،واجملتمع

وعلى  األعمالففي عامل  ها املسؤولية اجتاهه.لوحتمّ  ،ها احلقيقي للمجتمع وتفاعلها معههلذه املنظمات املختلفة مؤشرا ملقدار انتمائ
تعّلق ابجلانب املايل واألرابح )املسؤولية امها كانت دوما توحمور اهتم األعمالمّر عقود من الزمن فاّن املسؤولية الرئيسية للمنظمة 

لكن يف العقود األخرية ظهرت حركية غريت من هذا املفهوم ووّسعت من مسؤولية  ،التجارية( وزايدة القيمة حلاملي األسهم
هذه املداخل تسّمى اليوم "املسؤولية لعمل واملمارسات األخالقية ..اخل. حنو اجملتمع احمللي والبيئة وظروف ا األعمالاملنظمات 

واليت ينطوي حتت ظلها ما يسّمى ب"  "Corporate Social Responsibility "CSR" األعمالاالجتماعية للمنظمة 
 ." وكالمها ميثل بعدا هاّما يف املنظمةاألعمالاملسؤولية البيئية ملنظمة 

 "CSR" األعمال اتمنظم فيالمسؤولية االجتماعية  : ولالمطلب األ 

 قما أرادت حتقياملنظمات اذا  هذهأمرا أساسيا ومدخال تلتزم به أصبح  األعمالاالجتماعية ملنظمات إّن مناقشة املسؤولية       
هام ظر اىل املابلنّ  ،عجلة التنمية االقتصاديةدورا كبريا يف حتريك تلعب  األعمالمنظمات ضافة اىل أّن ابإلو  .أهدافها الداخلية

يف عالج الكثري من القضااي واملشاكل االقتصادية كالفقر والبطالة ورفع االنتاج والتطوير  تهاسامهمواألنشطة اليت متارسها 
م هذه املنظمات بتحقيق طموحات ورغبات البعد االجتماعي واملتمثل ابلتزا فهي تساهم أيضا انطالقا من ،والعلميالتكنولوجي 

مبدأ و  ،لتحقيق مصاحل كافة عناصر البيئة ن تكون طرفا فاعال ومبادراواحلرص على أ ،وكافة األطراف ذات العالقة معها اجملتمع
معها سواء  طراف املتعاملاأل ذهسني العالقة اليت تربطها هبتفعيل وحتاعية للمنظمات هو الذي يتيح هلا من املسؤولية االجتم

 بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.

 التعريف و النشأة في منظمات األعمال المسؤولية االجتماعية  -1

 نشأة وتطّور مفهوم المسؤولية االجتماعية  1-1

ىل إثراء هذا املفهوم ت ان يلمس تغريات مهمة وإضافات نوعية أدّ وم املسؤولية االجتماعية يستطيع أع لتطور مفهإّن املتتبّ       
أو  ،عاصرة واملعروفة لدينا بشكل دقيقفالظاهرة املعروضة حتت عنوان املسؤولية االجتماعية هي ليست نتاجا للقضااي امل ،عرب الزمن
 جملتمع وبشكل برامجايتساسية احلاصلة يف اإذ أّن عالقتها ترتبط ابملتغريات األ ،بط ابجلوانب الذاتية للموضوع فقطأهنا ترت
نعكاسات وهي مرتبطة بتطور الفكر اإلداري واال ،اعية اىل عمق اترخيي ليس ابلقليلمتتّد جذور املسؤولية االجتمحيث  .ومنطقي

أو اىل  ت اىل تعزيز قبوهلا يف حيز الواقعثرت املسؤولية االجتماعية ابلعديد من املتغريات اليت أدّ إذ أت ،املختلفة اليت طرأت عليه
وما  ،حمليطة ابملنظمة واليت تعمل فيهابرزها طبيعة البيئة ا جتاهلها يف بعض األحيان تبعا اىل أسباب كثرية من أاحنسارها، أو حىت
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وبشكل عام فان مسألة املسؤولية االجتماعية ودرجة تبّنيها  1.ة االجتماعية لدى مديري املنظماتللمسؤوليساد من فهم متباين 
و اجلانب االجتماعي ة للرتكيز على اجلانب االقتصادي أيقوم يف جوهره على ميل املنظم األعمالأو عدم تبنيها من قبل منظمات 

 : حة يف اجلدول أدانهواملوضّ .2.بعناصرها املختلفة

  االجتماعية والنموذج االقتصادي واالجتماعياملسؤولية  : (07اجلدول رقم )

  : النموذج االقتصادي يرّكز على
 
 

 منطقة 
 وسط

 بني النمودجني

 : النموذج االجتماعي يرّكز على
 

 االنتاج. -
 استغالل املوارد الطبيعية. -
قرارات داخلية قائمة على اساس أوضاع  -

 السوق.
 االقتصادي )الربح(. العائد -
 مصلحة املنظمة او املدير او املالكني. -
 دور قليل جدا للحكومة. -

 نوعية احلياة. -
 احملافظة على املوارد الطبيعية. -
قرارات قائمة على اساس أوضاع السوق  -

 مع رقابة متنوعة من اجملتمع.
املوازنة بني العائد االقتصادي والعائد  -

 االجتماعي .
 مصلحة املنظمة واجملتمع. -
 دور فاعل للحكومة. -

 .54ص ،مرجع سابق ،حمسن الغاليب وصاحل مهدي العامريطاهر  : املصدر

 ،اّبن الثورة الصناعية يف أروابوىل مع قيام املشاريع الصناعية إنشوء املسؤولية االجتماعية مبرحلتها األهذا وقد ارتبطت فكرة       
وظّلت هذه النظرة قائمة يف القرن التاسع  رابح،ا يسعون اىل حتقيقه وهو تعظيم األم ميتلكون هدفا واحدأبهنّ  األعمالواعتقد رجال 

السائدة يف اجملتمع   األهدافىل القيم و ا بل بل امتدّ  ،يس على الفكر االقتصادي فحسبعشر والربع األول من القرن العشرين ل
اخنفاض  ،العامل وخباصة حيال ندرة املواد االّ أّن هذه األفكار مل تصمد طويال أمام االزمات االقتصادية اليت شهدها 3.ككل
كس ذلك على أن يكون هنالك وقد انع ،املنتجات املقدمة للسوق ..اخلمن الفشل يف العديد  ،جور لدى العمالء األسو  ،األجر

جتماعية بعد تفاقم تلك اهتمام املنظمات مبسؤولياهتا اإل حيث ازداد 4.االجتماعية اليرتبط بتعظيم الربحخر للمسؤولية منظور آ
حيث ظهرت  ،با مباشرا يف بعض منهاملنظمات سبواليت كانت ا ، دول العاملاملشاكل االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف

                                                           
: التنمية في الخاص القطاع" حول الدولي المؤتمر ،"التنمية في الخاص القطاع مشاركة في ودورها االجتماعية المسؤولية" السحيباني، صالح  1

 .2ص ،2009 مارس لبنان، بيروت، ،"واستشراف تقييم
 .54، صمرجع سابقطاهر الغالبي وصالح مهدي العامري،   2
 .36، ص مرجع سابقعالء فرحان طالب وعبد الحسين حسن حبيب،   3
 .277، صمرجع سابق التسويق أسس ومفاهيم معاصرة، ،ثامر البكري  4
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 1.ارسات الغري مسؤولة الصادرة عنهاضغوطات كبرية على هذه املنظمات يف سبيل مواجهة التزاماهتا ومسؤولياهتا وتصحيح املم
 .وبدأت ثقافة املسؤولية االجتماعية تتبلوروهو مامسح هلذا املدخل او املفهوم ابالنتشار والتوسع 

 الربوفيسور   ذ استعملسؤولية االجتماعية الشاملة يف اإلطار األكادميي إمنتصف القرن املاضي ظهرت بوادر منو املقبل و      
(Theodore Krebs)  يف مدرسة(stand Ford) ة مصطلح "التدقيق االجتماعي" التجاري (Social Audit)  ّل مرة فيما ألو

سنة  )Garriga and Melè(كما قّدم الباحثني   2.ن مسؤوليتها االجتماعيةوتقدمها عق ابملنظمات اليت تعّد التقارير يتعلّ 
بعدها  ثّ  3والذي يعترب أول االسهامات احلقيقية يف اجملال. "األعمالكتااب حتت عنوان "املسؤوليات االجتماعية لرجل   1953

( األعمالجتّلت التطورات احلديثة للمسؤولية االجتماعية. وقد بدأ استخدام املصطلح بصورته احلالية أي ابضافة لفظة )منظمات 
حيث بدأ استخدامه من قبل العديد من الباحثني يف ذلك الوقت  ،األعمال( يف السبعينات من القرن العشرينبدال من )رجال 

يف دراسة  (Archie B.Carroll) الباحثني شار اليهوذلك طبقا ملا أ (Jules & Backman)و (Walton & Eells)مثل 
 Social & Business(.4("ابلدورية العلمية منظماتحتت عنوان "املسؤولية االجتماعية لل 1999نشرها يف سبتمرب مّت 

ز على تكن فيه املنظمات تتحدث اطالقا عن "املسؤولية االجتماعية" أصبح اليوم النقاش العاملي يركّ مل ففي الوقت الذي       
ودي  إذ انلت املسؤولية االجتماعية حيزا هاما من النقاشات يف مؤمترات ري ،جتماعية وآفاق التنمية املستدامةالقضااي البيئية وواال

ساسية ختتلف أبعاد  ولية االجتماعية اىل ثالث مراحل أملسؤ ر اتطوّ ( مراحل البكرياثمر )يقّسم  5.جانريو وجوهانسبورغ  وابريس
 :6 كل منها كما يلي

 classical conceptاملفهوم الكالسيكي للمسؤولية االجتماعية  : املرحلة األوىل ▪

فكار العامل حيث ترجع خلفية هذا املفهوم اىل أ ،1930ة الثورة الصناعية اىل غاية ت هذه املرحلة من بدايمتدّ وقد إ      
فضل األعمال تسعى لتقدمي أيف جانبها على كون كافة منظمات  " واليت تنصبّ   Adam Smithاالقتصادي " آدم مسيث

ّن رجال به املشهور "ثروة األمم" اىل " أايف كت" آدم مسيث " وقد أشار  .تمع وحتقيق اعلى مستوى ربح ممكناخلدمات لعموم اجمل
لني يف املنظمة جيب كما يرى املدراء أبّن أداء العام 7."ة وتعظيم الربح الذي حيصلون عليهيسعون لتحقيق منفعتهم الذاتي األعمال

سجم مع املعايري ن ينوأّن أدائهم جيب أ ، العملهداف املنظمة وال وجود لالعتبارات االجتماعية والشخصية يفأن ينسجم مع أ

                                                           
 البلد، األوسط، الشرق جامعة المحاسبة، قسم ماجيستير رسالة ،"اإلجتماعية بالمسؤولية القيام عن منظماتال عجز أسباب" عوض، أحمد أنس  1

 . 8، ص2014
 اإلدارة مجلة ،"المستدامة التنافسية الميزة تحقيق في الشاملة االجتماعية للمسؤولية االستراتيجي الدور" الباوي، الرضا وعبد سعيد سناء 2

 .205، ص ،2010 والثمانون، الثالث العدد ،واإلقتصاد
3 Rita Vilke and all, "Gender and corporate social resposibility: big wins for business and society?", Procedia 
social and behavioral sciences,2014,p199. 

 التسيير، علوم في دكتوراه شهادة لنيل مقدمة رسالة ،"االجتماعية للمسؤولية الجزائر في االعمال منظمات استجابة مدى تقييم" وهيبة، مقدم  4

 .69، ص2014 الجزائر، وهران، جامعة
، 12، العدد مجلة الباحثشركتي سوناطراك الجزائرية وأرامكو السعودية"،  : النفطية العربية منظماتمحمد فالق، "المسؤولية االجتماعية لل  5

 . 30، ص2013
 .34، صمرجع سابق ثامر البكري، "استراتيجيات التسويق األخضر "،  6
 .18، صمرجع سابقثامر البكري، "التسويق والمسؤولية االجتماعية "،   7
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( هو السائد يف اجواء العمل وال  materialismاملادية  املعيار املادي )نّ وابلتايل فإ ،لكل نشاط دون االعتبارات األخرى دةاحملدّ 
 وجود للقيم اجلمالية.

 Managerial conceptداري للمسؤولية االجتماعية املفهوم اإل : املرحلة الثانية ▪

ث العديد "حتدّ  حيث ،1930يف أعقاب عام  األعمالتزايد اجلدل خبصوص بنية وطبيعة املسؤولية االجتماعية ملنظمات       
وكانت احلوارات املتعلقة ابملسؤولية االجتماعية يف تلك الفرتة ترتكز على الدالالت  ،التوجه اجلديدمن املسريين علنا حول هذا 
أدرك .حيث 1"يز العالقة بني املنظمة واجملتمععلى فكرة العقد الضمين الذي مي والوصاية اليت تنصّ  ،الدينية ملهوم اخلدمة العامة

 ،األعماللكالسيكي للمسؤولية االجتماعية والطبيعة اجلديدة ملنظمات أبّن هناك فجوة كبرية بني املفهوم اداريون اإلقتصاديون واإل
زها بيد كثر من ارتباطها وتركّ جتماعية جيب أن ترتبط ابملديرين أّن صنع القرارات واملتعلقة حبدود املسؤولية االوأتشريهم اىل أ

و خارجها مغايرا لوجهة النظر الكالسيكية خر سواء كان داخل املنظمة ألتايل فقد منى توجه فكري اداري آواب ،املستثمرين
 للمسؤولية االجتماعية واملرتكزة على حتقيق االرابح.

هي نظام ثنائي  األعمالفرتاضات اليت قام عليها هذا املفهوم يتمثل يف كون منظمات هذا األساس فإّن أحد أهم اإل ىوعل      
عليها  األعمالّن منظمات ومعىن ذلك أب ،خمرجاهتا ابإلجتاه اآلخر حنو اجملتمع ممن اجملتمع وتقدّ  حيث تستلم مدخالهتا ،جتاهاإل
 س ملا جيب أن تقوم به حنو تطوير وحتقيق رفاهية اجملتمع وسعادته.ن تتحسّ ، وأن تستمع اىل املسؤولني يف اجملتمعأ

 Environemental conceptاملفهوم البيئي للمسؤولية االجتماعية  : املرحلة الثالثة ▪

اعية ال تنحصر س املديرين يف كون مسؤوليتهم االجتمبتحسّ  1960ت مالمح ظهوره يف العام ثل هذا املفهوم الذي بدأمي      
خري من أوضح  ولعلّ  ،دة تتمثل بعموم اجملتمعطراف وفئات متعدّ  اىل أبل متتدّ  ،وال ترتبط ابلسوق حصرا ،داخل املنظمة فحسب

ثري املنظمات الصناعية الكبرية وخصوصا العاملة يف واللذان درسا أت Ralph Neder & John Galbraithهذه النظرة مها 
العامة هي القضية .. وقد خرجا ابستنتاج رئيس مفاده "عندما تكون املصلحة االجتماعية  ،جمال صناعة السيارات على اجملتمع

ه على املنظمات والكبرية منها على وجه اخلصوص أن ومعىن ذلك أبنّ  ،أو يعلو على تلك املصلحة "يرتك  ي حقّ فليس هنالك أ
 تضع املصلحة العامة للمجتمع فوق أي اعتبار ذايت.

 تعريف المسؤولية االجتماعية  1-2

ن أّن الكثري م الّ إ ،األعمالمفهوم املسؤولية االجتماعية للمنظمات مؤخرا بشكل كبري يف قطاع  نتشارعلى الرغم من إ      
قد خيتلط و  ،( يلتبس عليهم إدراك معناه بشكل صحيحدارات العليا للمنظماتواإل األعمالرجال املعنيني بتطبيق هذا املفهوم )

ون يف بعض األخطاء اليت من شأهنا أن حتيد عن مفهوم احلقيقي ا جيعلهم يقعممّ  ،مفهومه لديهم مبصطلحات أخرى قريبة منه

                                                           
 .68، صمرجع سابقمقدم وهيبة،   1
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 Corporate Socialلكن مع ذلك يبقى مصطلح "املسؤولية االجتماعية للمنظمة "  1للمسؤولية االجتماعية .

responsibilty فسه يف ذلك تنا ،األعمالكادميي او العملي يف منظمات ما وانتشارا سواء على املستوى األاألكثر استخدا
دارة أصحاب املصلحة إ ،األعمالأخالقيات  ،املواطنة االجتماعية تداخال مثل وأكثر ،لةمكمّ  ،مصطلحات قريبة منافسة

 ة مدخل املسؤولية االجتماعية ككل.على طريقة ممارسر قد يؤثّ الذي يقع فيه بعض املعنيني  وهذا الّلبس2واالستدامة ..اخل

د تعريذف دقيذذق ملفهذذوم علذذى الذذرغم مذن أنّذذه حذذىت وقتنذا احلذذايل مل يتحذذدّ  ،هذذذا املصذطلح مفهذذومولذذلك سذذنحاول أن نوّضذح 
وملذذا كانذذت املسذذؤولية االجتماعيذذة ذات  .ةاملسذذؤولية االجتماعيذذة يف املنظمذذة حيذذث ال تذذزال تسذذتمّد قوهتذذا وقبوهلذذا مذذن طبيعتهذذا الطوعيّذذ

املبذادرات والفعاليذات حبسذب طبيعذة ونطذاق نشذاط املنظمذة وشذكلها دت صف ابلتطور املسذتمر فقذد تعذدّ طبيعة ديناميكية واقعية تتّ 
حماولذة  إىل أنّ ( Carter & Burritt, 2007وقذد أشذار كذل مذن ) 3.هذوم العلمذي للمسذؤولية االجتماعيذةواختصاصذها لبلذورة املف

ية االجتماعيذذذة منهذذذا )املسذذذاءلة إجيذذذاد تعريذذذف ملفهذذذوم املسذذذؤولية االجتماعيذذذة والذذذذي بذذذرز مبسذذذميات خمتلفذذذة تشذذذري مجيعهذذذا إىل املسذذذؤول
هذذا املصذطلح أو املفهذوم  هذو مبثابذة أمذر صذعب حيذث أنّ  ،(ة واملواطنذة املنظميذة وااللتزامذات املنظميذةاالجتماعية واألخالق املنظميّذ

وهذذذه املصذطلحات تنطذذوي علذذى عذذدة معذا ، حيذذث أنذذه يف حذذال تبيذذان  هذو معقذذد شذذأنه شذذأن مصذطلح العوملذذة والتنميذذة املسذذتدامة،
  األعمذالاملسذؤولية االجتماعيذة ملنظمذات تعريفات التطرق لمن جهتنا وسنحاول 4إحداها يظهر فهماً جديداً للمفهوم أو املصطلح.

  :كما يلي 

فعال تتخذها املنظمة للوصول اىل حتقيق وتقوية جمموعة القرارات واأل( هي " 2015حسب ) نظام موسى السويدان  ❖
دارات املنظمات واليت تسعى ن املنافع االقتصادية املباشرة إلمر جزءا م، واليت متثل يف هناية األالقيم السائدة يف اجملتمع

 5اىل حتقيقها كجزء من اسرتاتيجيتها".
تساع شرائح أصحاب سع إبلتزام يتّ وهذا اإل ،عمل فيهنظمة جتاه اجملتمع الذي ت"التزام امل: أبهّنا (Drucker) يعرفها ❖

 6املصاحل يف هذا اجملتمع وتباين توجيهاهتم ".
ة من ملا تقوم به املنظم ،جتماعي ما بني املنظمات واجملتمعهي التزام إف" (Robin & Reidenfech)الباحثني حسب  ❖

 7عمليات جتاه اجملتمع".
ية االقتصادية ملسامهة يف التنماب األعماللتزام ملنظمات هي اإل" : (2007اجمللس الدويل للتنمية املستدامة ) يف تعريف ❖

 1من أجل حتسني جودة احلياة هلم". ،واجملتمع احمللي ،ن التعامل مع العاملنيمبا يتضمّ  ،املستدامة
                                                           

 . 8، ص2013، العدد األول، جانفي نشرة الكترونيةالشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية، "المسؤولية االجتماعية"،   1
2 Archie B and all, "The business case for corporate social responsibility", IJMR international journal of 
management reviews, 2010,p86. 

، 3"، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم التجارية، جامعة الجزائر منظمةالمسؤولية االجتماعية لوظيفة التسويق للخويلدات صالح، "  3

 .57، ص2011الجزائر،
 ادارة لكلية الثاني الدولي المؤتمر ،"التنافسية الميزة تحقيق في االجتماعية والمسؤولية االعمال أخالقيات أثر" جليل، أبو ومحمد الطراونة خالد  4

 .12،ص ،2013 األردن، ،" التنظيمية األعمال بيئة في واالقتصادية اإلدارية الفرص"  بعنوان األعمال
 .382، عمان، األردن، ص 2015 دار الحامة للنشر والتوزيع، ،"التسويق المعاصر" نظام موسى السويدان،  5
 .71، صمرجع سابقمقدم وهيبة،   6
الملتقى الدولي التاسع حول المسؤولية  "،االقتصادية العربية ودورها في تحقيق األمن الغدائي منظماتالمسؤولية االجتماعية للعبد هللا قلش، "  7

 .3ص ،2014الشلف، الجزائر، نوفمبر  ،منظماتاإلجتماعية لدى ال
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قراراهتا ونشاطاهتا جتاه اجملتمع أبهّنا "ترمجة لالصادرة عن املنظمة العاملية للمعايرة  26000 فتها مواصفة االيزوعرّ  وأخريا ❖
 2 : والبيئة من خالل تبين سلوك شفاف وأخالقي أتخد بعني االعتبار

o يف حتقيق التنمية املستدامة مبا يف ذلك الصحة والرفاه يف اجملتمع . املسامهة 
o يف االعتبار توقعات أصحاب املصاحل . األخذ 
o  مع املعايري الدولية. والعمل على التوافق ،إحرتام القوانني السارية 
o رية املختلفةيف مستوايهتا اإلدا اوتطبيقه اممارسته دمج يف املنظمة ككل ويتمّ ت . 

 (22)أنظر الشكل رقم  3االجتماعية واليت تشري اىل أربعة عناصر. دات مفهوم املسؤوليةستاذ اثمر البكري حمدّ األ حيّددكما 

 يف منظمات األعمال حمددات مفهوم املسؤولية االجتماعية : (22الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث إعتمادا على املصدر : املصدر

 ؛اإلسرتاتيجيةاملسؤولية االجتماعية جزء من رسالة املنظمة وأحد أهدافها  : إسرتاتيجية •
 ؛بري العملي لفلسفة ادارة املنظمةمتثل التع : القرارات واألفعال •
 ؛على وفق عقد أتسيسهاهي الواجبات املوكلة للمنظمة،  : والقيم األهداف •
 التأثريية يف السوق.تها وقوهتا رابح وزايدة حصّ ألا : املنافع االقتصادية •

 

 
                                                                                                                                                                                     

"، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  نحو التنمية المستدامة منظماتالمسؤولية االجتماعية للعايد عبد هللا العصيمي، "  1

 .10، ص2015
 .72، صمرجع سابقوهيبة، مقدم   2
 .33ص ،مرجع سابق "استراتيجيات التسويق األخضر"، ثامر البكري،  3

محددات المسؤولية 
االجتماعية

إستراتيجية

األهداف والقيم
القرارات 
واألفعال

المنافع 
اإلقتصادية
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 في منظمات األعمال المسؤولية االجتماعية واتجاهاتها دوافع تبّني -2

 للمسؤولية االجتماعية  األعمالدوافع وأسباب تبّني منظمات  2-1

اإلقتصادية فالعوامل  ،اليوم األعمالدورا مهما يف قطاع  CSRبشكل تصاعدي تلعب املسؤولية اإلجتماعية للمنظمة       
والعديد من منظمات Baughn & al(.1,2007(حول العامل  CSRجتماعية هي من حتّدد نوعية نشاطات ال والسياسية واإل

 ،الذي يشهد تغريات كبرية األعمالنّه من أجل اإلبقاء على انتاجيتها وتنافسيتها وارتباطها الدائم بعامل اليوم أدركت أ األعمال
ها واستمرارها يف أّن املتغري األساس يف بقائ األعمالمنظمات  حيث ترى 2.فهي البّد أن تصبح "مسؤولة إجتماعيا" ابلضرورة

هتمام ابملتغريات ا جيعل تركيزها على اإلممّ  ،ومدى استجابتها ملتطلبات اجملتمعالسوق يكمن يف انسجامها مع البيئة اليت تعمل فيها 
تثمار وتكمن أمهية املسؤولية االجتماعية يف كوهنا "اس .فعالة يف حتسني نوعية حياة الفردد ابجتاه حتقيق مسامهة االجتماعية يف ازداي

بزايدة يف االنتاج والربح واحلّد من الصراعات بني االدارة والعاملني ويزيد من انتماء األعمال ات طويل األجل" يعود على منظم
ولعّل ضغوطات اجملتمع املد  ووسائل االعالم املتزايدة 3وحميطها االجتماعي. نظماتاعات بني املم وحيّد من الصر نظماهتالعاملني مل

جيعلنا  ،على املنظمات حنو االهتمام ابالعتبارات االجتماعية والبيئية يف أنشطتها املختلفة وتوفري أكثر شفافية وانفتاح حنو اجملتمع
منظمات ميكن تقسيم الدوافع اليت تدفع و  4.عمال املنظمة وتصبح ضمن أهم األولوايتمن تطّور مكانة مسؤولية أ نتفاجئ ال

 5 : ىل دوافع خارجية وتتمثل يفتبيّن هذا التيار إ حنواألعمال 

o ؛العوملة ودخول االسواق العاملية االجتاه حنو 
o ؛القوانني الدولية والوطنية 
o ؛اجلمهور واجملتمع ضغوط 
o ؛ضغوط املستثمرين 
o املنافسة. 

 :6 داخلية أمهها لدوافعيضا وأ

o ؛هدف حتقيق البقاء  

                                                           
1 Kathy Babiak and all, "CSR and environmental responsibility: motives and pressures to adopt green 
management practices", Corporate social responsibility and environemental management, published online 25 
march 2010 in wiley online library,p11. 
2 Report of CATALYST Consortium ,"What Is Corporate Social Responsibility?", JULY 2002,p3. 

 أفريل سوريا، دمشق، والعشرون، الرابعة العدد ،السورية االقتصادية العلوم مجلة ،"األعمال لقطاع االجتماعية المسؤولية" خضور، رسالن  3

 .17، ص 2011
4 Oksana Stolka, "Environmental corporate social responsibility (ECSR) in polish food sector enterprises from 
czestochowa region empirical analysis", Agribusiness and commerce Scientific papers, 2015,p101. 

 .66، صمرجع سابق، خويلدات صالح  5
 .68، صمرجع سابقخويلدات صالح،   6



 إشكالية البيئة ومنظمات األعمال : الفصل األول
 

110 

 

o ؛واالتساع الرغبة يف النمو 
o ؛مارسات االخالقية ومكافحة الفسادامل 
o .تزايد درجة التعقيد لتلبية احتياجات اجملتمع 

زت حول حتليل وتقييم ركّ وأغلب هذه الدراسات  ،CSRمن الدراسات حول املسؤولية االجتماعية للمنظمة  توجد العديدو       
 120أكثر من هناك حيث أّن  ،للمنظمة وبني األداء املايل هلا ثري من أجل أتسيس العالقة بني املسؤولية االجتماعيةالدليل والتأ
ولعّل ذلك ما أثّر يف قرار بعض  ،عديدة وخمتلفةوقد خرجت بنتائج  ،األخرية العالقة يف الثالث عقود هذهقامت بتحليل دراسة 

األعمال للمسؤولية منظمات  ولعّل سبب تزايد تبيّن 1.اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعيةاملنظمات يف مسألة تبّنيها واعتمادها على 
 2 :على املنظمات بفوائد ملموسة تتضمن ما يلي ساسي يف اسرتاتيجياهتا هو يف كون هذا املدخل يعوداالجتماعية كمدخل أ

 ؛رسكلة والفعالية يف استخدام املواردختفيض التكاليف من خالل استخدام ال •
 ؛زايدة االنتاجية •
 ؛(ل العاملني وكذا زايدة معنوايهتممن خالل ظروف عمزايدة جودة املنتج ) •
 ؛ملؤهلة والقدرة على االحتفاظ هبمجذب املوارد البشرية ا •
 ؛ايدة مسعة املنظمة وحتسني صورهتاز  •
 تقليل األعباء القانونية. •

 األعمال اتمنظمفي ي المسؤولية االجتماعية اتجاهات تبنّ  2-2

 :3 كما يلي(  2009 ،حسب )صاحل السحيبا ميكن نشر املسؤولية االجتماعية للمنظمات من خالل ثالثة اجتاهات 

االجتماعية ويلقى هذا اجملال معظم االهتمام يف الدول اليت يكون فيها احلوار حول املسؤولية  : املسامهة اجملتمعية التطوعية -أ
ومن املمكن ان يتضمن ذلك اهلبات اخلريية وبرامج التطوع واالستثمارات اجملتمعية طويلة األمد يف  ،للمنظمات حديثا نسبيا
من  %1ويلتزم عدد من املنظمات املتعددة اجلنسيات ابلتربع بنحو  .رات األخرى ذات املردود اجملتمعيدالصحة أو التعليم أو املبا

 .الضرائب خلدمة القضااي اجملتمعيةأرابحها قبل خصم 

غالبا ما تكون رؤية وقيادة األفراد واملنظمات الوسيطة ضرورية إلدخال  : العمليات اجلوهرية لألعمال وسلسلة القيمة -ب
وضاع وتعظيم وتستطيع أي منظمة من خالل التفاعل النشط مع موظفيها حتسني الظروف واأل ،للمنظماتسؤولية االجتماعية امل

صدق وسهولة وتستطيع املنظمات أن تكفل  ،لتقليل استهالك الطاقة واملخلفاتومن ذلك تطبيق إجراءات  ،فرص التنمية املهنية
                                                           
1 Crane A McWilliams and all, "The oxford handbook on corporate social responsibility", Oxford ISBN review, 
2008, p85. 
2 Report of UNEP, "Corporate Social Responsibility and Regional Trade and Investment Agreements", United 
Nations Environment Programme, 2011, p,p14. 

 .9، صمرجع سابق، السحيباني صالح  3
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االحتياجات وبرامج بناء  اهتا غري املباشرة عرب سلسلة القيمة ومواثيق الشرف يف تدبريومن انحية أتثري  ،االتصاالت مع عمالئها
 .وة العمل واحلّد من الضرر البيئيوتستطيع املنظمات مساعدة مورديها وموزعيها على حتسني أداء ق ،القدرات

على الصعيد الداخلي تضع قيادات املسؤولية االجتماعية  : حشد التأييد املؤسسي وحوار السياسات والبناء املؤسسي -ج
تعارضة لزايدة األرابح للمنظمات الرؤية وهتيئ املناخ العام الذي ميكن العاملني من حتقيق التوازن املسؤول بني املتطلبات امل

يف قضااي التنمية  األعمالّن كثريا من رؤساء جمالس االدارات وكبار املديرين يقودون مشاركة فإ ا على الصعيد اخلارجيأمّ  ،واملبادئ
 مبفهومها األوسع ويؤيدون املبادرات اخلاصة ابلصناعة وغريها من املبادرات.

 في منظمات األعمالأبعاد المسؤولية االجتماعية  -3

موقع السوق  ،وهي )موقع العمل سؤولية االجتماعية للمنظمة ثالث أماكنيف امل األعمالستثمارات منظمات اتشمل       
اجلوانب االقتصادية والسياسية تضاف اليها أيضا ماعية لمسؤولية االجتضافة اىل جانب النطاق االجتماعي لوإ1.واجملتمع(

اجلوانب بشكل ال  هذهن يف كل جانب م األعمال أشكال وااللتزام االجتماعي ملنظماتد كما تتعدّ   .والقانونية والثقافية ..اخل
 :د لنا بعضا من هذه اإللتزاماتواجلدول املوايل حيدّ  ،ميكن حصره

 االلتزامات االجتماعية يف منظمات األعمالأنواع  : (08اجلدول رقم )

 االلتزامات اجلانب
 دعم التطور الثقايف واحلضاري. - الثقايف

 نشر ثقافة االلتزام ابألنظمة والقوانني يف اجملتمع. -
 تعزيز الثقافة الوطنية والتارخيية ودعم التواصل الثقايف العاملي. -

 احرتام األنظمة والقوانني والثقافات املختلفة. - االجتماعي
 تعزيز القيم األخالقية والتكافل االجتماعي . -
 مواجهة الكوارث واألزمات. -
 شطة الرايضية والصحية.دعم األن -

 املمارسات البيئية الصحيحة يف العملية االنتاجية. - البيئي
 تطوير بيئة العمل. -
 االلتزام البيئي على املستوى احمللي والعاملي. -

 دعم األنشطة االقتصادية االجتماعية. - االقتصادي
 االلتزام ابألنظمة والقوانني يف ممارسة العملية االقتصادية. -
 مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة (. ،االهتمام ابملوظفني )التدريب -

                                                           
1 Report of CATALYST Consortium ,"What Is Corporate Social Responsibility?", JULY 2002,p1. 
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 االلتزام ابلقوانني احمللية والدولية أثناء ممارسة النشاط االقتصادي. - القانوين
 الشفافية يف نشر التقارير لإلطالع عليها. -

اخلاص يف  دور القطاع: ورقة حبث مقدمة يف مؤمتر دويل ،مشاركة القطاع اخلاص يف التنمية املسؤولية االجتماعية ودورها يف صاحل السحيبا ، : املصدر
 .8-7ص ،لبنان ،بريوت ،2009مارس  23التنمية، 

وم املسؤولية االجتماعية مفه حتديدخيّص ما فيالعصرية  من أهّم االضافات (Carroll, 1991) الباحث مسامهة وتعدّ       
ى شكل هرمي من االسفل اىل تصنيفها عموداي عل يتمّ  CSRحيث حّدد أربع أنواع للمسؤولية االجتماعية للمنظمة  ،وأبعادها
 البعد ثّ  ، يتمّثل يف املسؤولية القانونيةواملستوى الثا  ،اهلرم من أجل الرحبية قاعدة هذا ل املسؤولية االقتصاديةحيث تشكّ  ،األعلى

 2 :وميكن توضيح كل من هذه األبعاد كما يلي1.، وأخريا البعد االنسا  واخلرييو املسؤولية االخالقيةاألخالقي أ

 (Carroll, 1991حسب منوذج ) أبعاد املسؤولية االجتماعية : (23الشكل رقم )

 
,business ethics quartery ,Vol.  Corporate social responsibilityMark Schwartz and Archie Caroll , : Source

13,No. 4 (oct.,2003), p504. 

د وتستخدم املوارد بشكل رشي ،تصادية لتحقيق الكفاءة والفعاليةأنشطة اق األعمالحيث متارس منظمة  : البعد االقتصادي -أ
لت بتحقيق ذلك تكون قد حتمّ  ،العوائد بشكل عادل على عوامل اإلنتاج املختلفة عوتوزّ  ،لتنتج سلع وخدمات بنوعية راقية

 ؛قتصاديةمسؤولية إ

                                                           
1 Nik Abdul Rashid and all, "Environmental corporate social responsibility (ECSR) as a strategic marketing 
initiatives", Procedia cocial and behavioral sciences 130, 2014,,p499. 

 .80-79، صمرجع سابقمقدم وهيبة،  2
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اكمة ملختلف اجلوانب يف الواعي والطوعي ابلقوانني والتشريعات احل لتزامحيث يندرج يف هذا اإلطار اإل : البعد القانوين -ب
 ؛أو البيئة أو املنافسة أو غريهاستثمار أو األجور أو العمل سواء كان هذا يف اإل ،اجملتمع

سارها يف الصناعة اليت تعمل اجلانب األخالقي يف كل قراراهتا وم األعمالاليت تراعي من خالله منظمة  : البعد األخالقي -ج
 ؛جتنبا ألي ضرر قد يلحق اجملتمع ،فيها

ختدم اجملتمع وال هتدف الذي يشمل على التربعات واهلبات واملساعدات االجتماعية اخلريية اليت  :)االنساين( البعد اخلريي -د
 تعمل على دعمها ومتابعتها.طار قضية اساسية من قضااي اجملتمع و ملنظمة يف هذا اإلكما قد تتبىن ا  ،اىل الربح

يف وابلتايل فإهّنما ميثالن القاعدة املادية ملنظمات، أّن البعدين االقتصادي والقانو  مها اجلوانب املسّلم هبما يف أعمال ا حيث      
منظومة كثر حداثة ومعاصرة يف البعدين األنسا  ل البعدين األخالقي واإلبينما ميثّ  ،يكل اهلرمي للمسؤولية االجتماعيةبناء اهل
 يف عالقتها وتفاعلها مع اجملتمع.و  األعمالمنظمات  عمل

 في منظمات األعمالالمسؤولية االجتماعية  قياس -4

 :1 من خالل الركائز التاليةيف منظمات األعمال تتحّدد أهم مسات املسؤولية االجتماعية 

وليس  ،طات االجتماعيةتعين املسؤولية االجتماعية قيام املنظمة تلقائيا ابلقيام ببعض النشا : انتقاء املسؤولية القانونية ▪
 ؛جتماعية تبدأ حيث ينتهي القانونفاملسؤولية اال ،استجابة للقوانني

بل هو  ،ي صيغة تعاقدية مع أي منظمة أخرىال جيب أن يتم االلتزام االجتماعي وفاءا أل : غياب املسؤولية التعاقدية ▪
 ؛ملزمة أبدائه كوهنا مواطنا صاحلاعمل طوعي ترى املنظمة أهنا 

بدراسة احتماالت الربح  جيب أن ال يرتبط قرار ممارسة املسؤولية االجتماعية : استبعاد حساابت الربح واخلسارة ▪
 ؛واخلسارة

يصبح قيام  ،ع استبعاد حساابت الربح واخلسارةيف غياب املسؤولية القانونية والتعاقدية وم : ر األساس التطوعيتوف ▪
 .حبتااملنظمة ابملسؤولية االجتماعية أمرا تطوعيا 

 :2 وهناك مجلة من املعايري اليت تساعد املنظمة على قياس املسؤولية االجتماعية

 ؛العمل وابلواجبات جتاه العاملني أبخالقيات العمل وظروف وشروطمدى االلتزام  •
 ؛مدى االلتزام جتاه محاية البيئة •
 ؛اجملتمعيةمدى االندماج يف اجملتمع واملسامهة يف التنمية  •

                                                           
 .82، صمرجع سابقمقدم وهيبة،   1
 .8، صمرجع سابق، خضور رسالن  2
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 ؛مدى االستثمار يف البحث والتطوير •
 الرشوة والفساد(.مدى احرتام حقوق االنسان ومراعاة القواعد االخالقية )عدم التورط يف  •

الذي يشمل اجملاالت و  .26000يزو كاإل  األعمالكما أّن هناك معايري دولية لقياس املسؤولية االجتماعية للمنظمات        
 التنمية واملشاركة اجملتمعية. ،حقوق املستهلك ،محاية البيئة ،ة وممارسات العملاحلقوق العمالي ،حقوق االنسان :1 التالية

 األعمالمنظمات في المسؤولية البيئية  : الثانيالمطلب 

أعماهلا وخططها طويلة  جيةعتبارات البيئية يف اسرتاتييف الوقت احلاضر اىل اإلهتمام ابإل األعمالجه الكثري من منظمات تتّ       
نطالق لضمان تطبيق وكذلك نقطة إ ،مع نظرائها من املهتمني ابلبيئة وهذا التوجه يعّد أساسا لبقائها يف السوق وتنافسها ،املدى

 نشاطات املمارسة من قبل هذه املنظمات.املواصفات البيئية يف ال

  األعمال اتمنظمفي يئية تعريف المسؤولية الب -1

ابرزة األمهية يف العديد من الدول بسبب عالقتها ر قضااي العناية ابلبيئة وكذا التكاليف واملنافع املرتتبة عنها مكانة تتصدّ       
توضيح ا أدى اىل زايدة احلاجة إىل دراسات وحبوث معّمقة أكثر من أجل ممّ 2.مهالوثيقة برفاهية اإلنسان ومبستوى معيشته وتقدّ 

 .أهنا التأثري على مسار عمل النظمةأبعاد املسؤولية البيئية وعالقتها بكل املتغريات اليت من ش

، حيث ال يوجد فيها تعريف دقيق أو البيئية مثل أغلب املفاهيم األخرى اليت تطرقنا هلا سابقاّن مفهوم املسؤولية أالواقع و       
وممارساهتا على د أبعاد املسؤولية البيئية ومداخلها نظرا لتعدّ وهذا  ،من طرف الباحثني لكل أبعادها أو تعريف متفق عليه جامع

جزءا من املسؤولية االجتماعية ملنظمة  فقد تكون األعمالحسب تصنيف خمتلف منظمات  املسؤولية البيئيةوقع وخيتلف مامليدان. 
ا ساس أهنّ ينظر هلا على أ CERكما أصبحت املسؤولية البيئية  3.بشكل تكامليأو مفصولة عنها أو مدجمتني مع بعض  األعمال

وذلك متاشيا مع اجلهود اليت تبذهلا ظمة ابملسؤولية البيئية وتلتزم املنهذا CSR.4الدعامة الرئيسية للمسؤولية االجتماعية ملنظمة 
  .وبيئيا حمايدة مناخيامنظمة لتصبح من أجل تعزيز هذا اإللتزام مم املتحدة األ

ثري املنظمة على ملنظمة هتدف لتخفيف وتلطيف أتجمموعة من املداخل يف ا"أبهّنا  األعمال نظمةتعّرف املسؤولية البيئية مل      
استهالك الطاقة  مثل تقليل ،عملياهتا وسياساهتا ،حداث تغيريات على منتجات املنظمةوهذه املداخل تستطيع إ ،البيئة الطبيعية

 5.خدام موارد مستدامة وصديقة للبيئة"واست ،وخملفات املنظمة

                                                           
 .8، صمرجع سابق، خضور رسالن  1
 مجلة ،"المستدامة التنمية تحقيق في الجزائرية منظماتال دور لتفعيل كإطار واالجتماعية البيئية المسؤولية عن المحاسبة" تاسعديت، بوسبعين  2

 .166، ص 2014 ديسمبر ،17 العدد ،المعارف
3 Oksana Stolka,OP CIT ,p101. 
4 Kathy Babiak and all, OP CIT,p13. 
5 Oksana Stolka,OP CIT,p102. 
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بيان نوااي املنظمة ومبادئها املرتبطة أبدائها البيئي والذي يوفر إطار للعمل ووضع أهدافها وغاايهتا البيئية  كما تعّرف أبهنا "       
 :1 وتلتزم املنظمة هبذه املسؤولية لتؤكد

 ؛ابملنظمةألنشطة واخلدمات اخلاصة مدى مالئمتها لطبيعة وحجم املؤثرات البيئية الناشئة عن ا •
 ؛ستمر والوقاية من التلوثمدى االلتزام ابلتحسني امل •
 ؛تعلقة بعمليات املنظمة البيئيةمدى االلتزام ابلتوافق مع القوانني والضوابط والتشريعات امل •
 ؛والغاايت البيئية األهدافمدى توفر إطار لوضع ومراجعة  •
 ؛واحملافظة على املساحات البيئية التأكد من عمليات التوثيق والتنفيذ •
 .تأكد من إعالن املسؤولية البيئيةال •

ال يعكس ما جيب على املنظمة فعله ولكن  (Bansal and Roth 2000)ومصطلح املسؤولية البيئية للمنظمة حسب       
بعض  أخرى اليت صدرت عن تعريفاتميكننا مجع حيث  .مة من أتثريها السليب على البيئةل املنظاملداخل اليت مبوجبها تقلّ 

 : كما يف اجلدول التايل  اهتم" وحتديد مرتكزات وأبعاد تعريفECSR" األعمالملسؤولية البيئية للمنظمة يف ا الباحثني

 أبعادهاو التعاريف اليت تطرقت اىل مفهوم املسؤولية البيئية  : (09اجلدول رقم )

 
 املصدر

 
 ECSRمفهوم املسؤولية البيئية للمنظمة 

أبعاد املسؤولية البيئية 
 األعمالللمنظمة 

"ECSR" 
Leon and Moon 

(2007) 
 ecsrسياسة احلوكمة املتعلقة ابملسؤولية البيئية للمنظمة 

ترتكز على  ميكانيزمات"منهجيات رقابة التلوث اليت تشمل : تتضمن
ميكانيزمات ترتكز على  ،(emission tradingمثل السوق )
وبرامج طوعية اختيارية  ،ت ) مثل جرد االنبعااثت السامة (املعلوما

 خضر."للنهج األ

 األداء البيئي 

Guenther et al. 

(2007) 
تشمل "أعباء  األعمالاألشكال الفردية للمسؤولية البيئية للمنظمة 

او االستثمارات البيئية   واملخلفات ومسؤوليات ختص النفاايت
 ."كاملعلومات املالية 

 األداء البيئي  -
 االنفاق البيئي -

Jose and Lee  

(2007) 
مع  األعماللت حمتوى الكشوفات البيئية للمنظمة هذه الدراسة حلّ 

االدارة العليا  ،مراعاة التخطيط البيئي : العناصر السبعة التالية حرتامإ
اهليكل البيئي  ، القضااي البيئية ضمن منظومتهاالبد أن تدعم تبيّن 
 ،الرقابة البيئية ،رايدة النشاطات البيئية ،التنظيمية والتخصيصات

 احلوكمة  -
 املصداقية -
 األداء البيئي -

                                                           
الملتقى الدولي الثالث حول منظمات  "،"المسؤولية االجتماعية والبيئية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامةزكريا الدوري وأبوبكر بوسالم،   1

 . 8، ص2012األعمال والمسؤولية االجتماعية، فيفري 
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وأخريا  ،حصول على شهادات الربامج البيئيةالتوثيق اخلارجي لل
 أشكال وصيغ كشوفات املنظمة البيئية .

Punte et al. 

(2006) 
الكفاءة يف ا هنّ يشار اليها على أ ECSRاملسؤولية البيئية للمنظمة 

الغاز يف الصناعة  تقليل انبعااثت ،على سبيل املثال ،الطاقة واملوارد
ساعد املنظمات االخرى  ،(GERIAP)عن طريق املشروع االسيوي 

بتقييم وتقدير أي اخلطوات يستطيعون عن طريقها استخدام الطاقة 
 واملوارد بكفاءة.

 األداء البيئي 

Christman  

(2004) 
الدراسات املعنية بتحديد حمددات السلوك البيئي اصبحت عمليا "
متغريات مثل االلتزام يستخدم  ،رّفه على أنّه بناء ليس له أبعادتع
أو التبيّن الطوعي للمناهج البيئية  ،ئي، االسرتاتيجة البيئية الشاملةالبي

  ." EMS 14001مثل االيزو 

رؤية املنظمة والدعاوي  -
 اإلسرتاتيجية

 املصداقية -

Bansal and Roth 

(2000) 
ن املداخل اليت هتدف اىل للمنظمة هي جمموعة ماملسؤولية البيئية 

هذه املداخل  ،على البيئة الطبيعية األعمالثريات منظمات ختفيف أت
سياساهتا مثل  ،عملياهتا ،ن تشمل تغريات يف منتجات املنظمةميكن أ

استخدام موارد بيئية  ،املخلفات ختفيض االستهالك الطاقوي وانتاج
 وتطبيق نظم االدارة البيئية . ،مستدامة

 األداء البيئي  -
 املصداقية -

p706. ,OP CIT: Nik Abdul Rashid and all,  ceSour 

 1 :اىل ما يلي )ESTEO(وتقّسم جماالت املسؤولية البيئية للمنظمة حسب 

 ؛جمال املسامهات العامة -

 ؛جمال املوارد البشرية -

 ؛واملسامهات البيئيةارد الطبيعية جمال املو  -

 جمال مسامهات املنتوج أو اخلدمة. -

 األعمال اتمنظمفي مبادئ المسؤولية البيئية  -2

هذا وقد  ،د مبادئها اليت تقوم وتبىن عليهامن دون حتدي األعمالال ميكن حتديد وأتسيس مفهوم للمسؤولية البيئية للمنظمة       
 ،موا بتطبيقها يف منظماهتم داخلياوالذين قا (ENGO)يف دراسة أعدهتا منظمة  األعمالللمنظمات  وممثلنية مديرين أمجع عدّ 

 :1 املسؤولية البيئية للمنظمة وهي هاأبّن هناك ثالث مبادئ رئيسية تنبثق من

                                                           
بحث منشور في الموقع الرسمي  االقتصادية الجزائرية والمسؤولية البيئية )بين التشريع والتطبيق("، المنظمة"ساسي سفيان ومنية غريب،   1

 ouargla.dz/index.php-https://manifest.univ : لجامعة قاصدي مرباح ورقلة، رابط المشاهدة

https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php
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  The Grandparent Principle (األبوية واجلّدة )أن تشعر ابألجيال املستقبلية أبدم : أوال 

والذي يرتك البيئة الطبيعية يف ظل  األعمالاملنظور األوسع للمسؤولية البيئية للمنظمة هو املفهوم الذي يشري اىل نشاط املنظمة 
يف املنظمة من دون يشعرون ابلفخر حول أعماهلم واجنازاهتم  األعمالشروط جيدة لألجيال املستقبلية. والكثري من ممثلي منظمات 

ن املنظمات وكنتيجة هلؤالء املمثلني ع ،معيار أساس للتفّوق واالستمراريةأن يفصلون هذا التقييم عن البعد البيئي والذي ميثل 
بتوفري بيئة سليمة  األعمالعدم تطور منظمة و -تتعلق حول موازنة التطور األعمالّن املسؤولية البيئية ملنظمة فالغالبية منهم تشعر أ
 ألطفاهلم وأحفادهم.

 The Minimal Impact Principle & Practiceلتأثري األدىن على البيئة امبدأ  : اثنيا 

 ،قليل أاثرها على البيئة الطبيعيةعرفت بشكل مستمر كنظال تقوم به املنظمة لت CER األعمالاملسؤولية البيئية للمنظمة       
ام مببدأ فعليهم القي ،كاملنظمات البرتولية(اليت ال تستطيع منع أتثريها السليب على البيئة اىل الصفر ) األعمالفمثال منظمات 

 .ختفيض وتقليل التأثري

 The Good Neighbour Principleبدأ اجلار اجليد م : اثلثا 

كان حول أمهية مسؤولية املنظمة اجتاه خمتلف اجلماعات يف اجملتمع او يف املناطق اليت تعمل فيها منظمة املوضوع املسيطر        
ثريا من حيث كما ينظر هلا على أهّنا األكثر أت،ر املنظمةاجلماعات هلا أتثريات مباشرة على سريورة وتطوّ  هذهّن أل ،األعمال

 .« stakeholders »أصحاب املصلحة  أهم األولوايت من ضمنر املستقبلية ألهنا تعترب معيقات التطوّ 

 املتعّلقة ابلبيئة   stakeholders أنواع أصحاب املصلحةلتأثري النسب املئوية  : (24الشكل رقم )

 
                                                                                                                                                                                     
1 Kyla Fisher and all, "Corporate Environmental Responsibility and ENGOs", The Pembina Institute review, 
2007, p9. 

45%

18%

14%

8%

6%
6%

3%

نسبة تأثير أنواع أصحاب المصلحة في عالقة المنظمة
بالمسؤولية البيئية %45الجماعات المحلية ومالكي األراضي 

%18المشرعين والمنظمين 

%14المنظمات البيئية غير الحكومية 

%8السكان االصليين 

%6العمال 

%6الزبائن والمساهمين 

%3آخرون 
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.11p ,CIT , OPKyla Fisher and all:  Source 

ا توفري منتدى للنقاش حول مشروع دمج التغدية الرجعية املسؤولية البيئية للمنظمة على أهنّ رفت وضمن هذا املدخل ع        
 من حيث التخطيط والتطوير. األعمالللمجتمع واجلماعات احمللية يف عمليات منظمة 

 في منظمات األعمالالمقاربات النظرية للمسؤولية البيئية وعناصرها  -3

  المقاربات النظرية للمسؤولية البيئية 3-1

ت بل متتّد اىل احلكوما األعمالال تنطوي فقط على منظمات  ،ة أطرافعّد املسؤولية البيئية عملية تفاعلية بني عدّ ت        
وهذه  ،ن مل تكن األهمّ احلكومة( من بني أهّم هذه التفاعالت إ-ة )املنظمةوتبقى عالق ،واملستهلكني وكل أصحاب املصلحة

واليت هتدف  ،من أجل حتقيق ما يدعى ابملسؤولية البيئية األعمالملنظمات لتشريعية والقانونية والتنظيمية األسس ا العالقة تضع
هناك مجلة من املقارابت النظرية اليت تناولت . و الطبيعية املنظمات عن طريقها سواءا ابحلّد أو التخفيض من أتثرياهتا على البيئة

أو  ،ضها احلكومة وتعمل كتحفيز أو ضغطواليت تعىن ابملنظمات ابعتبار أهّنا تنقسم اىل مقارابت خارجية تفر لبيئية املسؤولية ا
 :1 املقارابت هي هذهو  ،ة الذايت حنو تطوير آلية وأداة املسؤولية البيئية ضمن منظومة عملهاقاربة داخلية تنتج من دافع املنظمم

  (Aurthur Cecil Pigou)مقاربة بيقو  -أ

ة تربز يف شكلها االقتصادي من الرسوم واإلاتوات واإلعاانت اليت تفرضها " أّن املسؤولية البيئية للمنظمبيقوالباحث "يرى       
ة الصناعية انت )وهي أموال تقدم للمنظماتوات( واإلعاجلباية )الرسوم( شبه اجلباية )اإلا حيث إنّ  ،املنظماتاحلكومات على 

والذي يقضي بضرورة دفع  الدافع-دأ امللوثفلسفة هذه األداوات تستند اىل مب ،)لتشجيعها على اعتماد "املمارسات النظيفة" 
ل ابستعماهلا من ب فيها وتقوم السلطات العمومية بتحديد مستوى هذه األدوات وتتدخّ امللوث تكاليف إزالة األضرار اليت تسبّ 

  خالل تعديل أسعار وتكاليف األعوان االقتصاديني.

 ،فهي تستعمل حملاربة التلوث ،أّما الرسوم ،مجع ومعاجلة النفاايتات يف جمال فرض اإلاتو  أنه يتمّ  " أيضابيقو"كما يرى        
ال أساليب إنتاج ية من استعمأو تفرض على املنتجات املتأتّ  ،فات )وهو اإلجراء األكثر حتفيزا(وميكن أن تفرض مباشرة على املخل

ة حتويلها عن ف يف منحها وإمكانيحبيطة وحذر ابلنظر اىل امكانية التعسّ  من قبل الدولة يتمّ استعمال اإلعاانت  نّ كما أ  ،ملوثة
 2: فرض الرسوم من أجل يتمّ و  .الوجهة األصلية هلا

وهذا النوع  ،اإليرادات املتأتية من فرضها متويل تكاليف إزالة التلوث واستغالل املوارد الطبيعية غري املتجددة من خالل ❖
 من الرسوم يدعى "رسوم التمويل".

                                                           
 .13ص ، 2013، جوان 2، العدد مجلة جيل حقوق اإلنسان"، الصناعية المنظمةالمسؤولية البيئية في سفيان ساسي، "  1
 .13،  ص2010-2009، 07، العدد مجلة الباحث "،المنظمةئة في "دراسة نظرية لمحددات سلوك حماية البيمحمد عادل عياض،   2
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هذا النوع من  ،شاطات لصاحل أو أقل ضررا ابلبيئةاخلفض املباشر لفارق التكلفة الذي غالبا ما حيّد من قيام املنظمة بن ❖
 وهي أفضل تطبيق ملبدأ "امللوث يدفع". ،يدعى "الرسوم احملفزة يف املصدر"الرسوم 

  (Ronald coase)مقاربة كواز  -ب

هذا التداول  ،وإنشاء أسواق لتداول هذه السلع ،ى السلعة أي خصخصة موارد الطبيعةويستند فيها انشاء حقوق امللكية عل      
شاء يؤدي ان ،ص الفردية للصيد القابلة للتداولومن أمثلة ذلك لدينا "رخصة التلويث" واحلص ،وينظم استغالهلا ،له سعر وقيمة
اىل سلعة جديدة وهي "احلق يف التلويث" والذي ميكن تداوله بني خمتلف  للمنظمةسواق اىل حتويل "اآلاثر اخلارجية" مثل هذه األ

 األعوان االقتصاديني.

يف حني تتيح للسلطات العمومية اإلبقاء  ،ة التلوث بني الفاعلني املختلفنيهتدف حقوق التلويث اىل توزيع جهود مقاوم      
وتعمل السلطة  ،نبعااثت الفردية القابلة للتداولأ اىل عدد اثبت من حقوق االإذ يتجزّ  ،لالنبعااثت امللوثة صى إمجايلعلى أق

املعلنة حسب  املنظماتعن طريق بيعها بسعر اثبث أو بيعها ابملزاد أو عن طريق توزيعها على العمومية على هذه احلقوق 
ميكن تعويض  ويف منطقة معينة، ،مل تستنفد بعد حقوقها يف التلويثمنها  أخرى أكثر نظافة منظمةيف هذه يسمح لكل  ،انتاجها

السلطة العمومية تقوم  أي أنّ  ،ابخنفاض درجة تلويث منظمة أخرى عن طريق تداول رخص التلويث منظمةارتفاع درجة تلويث 
من  األعباء على خمتلف األطراف املعينة يتمّ لكن توزيع  ،ديد معيار مجاعي شامل )حد أقصى إلنبعاث امللواثت( جيب حتقيقهبتح

ويف  ،تلويث من اختصاص السلطة العموميةوقواعد التوزيع األويل حلقوق ال ،الذي يتم فيه تداول حقوق التلويثخالل السوق 
من خالل  الصناعية ليس فقط للمنظمةالقيمة املقدمة لنيل "رخص التلويث" هتدف اىل تعديل السلوك البيئي  نّ هذا اإلطار فإ

 سياساهتا االنتاجية اليت تدمج االعتبارات البيئية يف املنظماتولكنها متنح أفضلية لتلك  ،امللوثة فحسب املنظمةمعاقبة 
اليت حترتم البيئة واليت تتحصل على ميزة تفضيلية أمام  املنظماتونتيجة لذلك يتم تغيري قواعد املنافسة لصاحل  ،والتسويقية
 امللوثة. املنظمات

 املقاربة الطوعية  -ج

ل املنظمات يف جمال محاية وهي عبارة عن مبادرات من قب ،الثالث من أدوات السياسة البيئيةاملقاربة الطوعية هي اجليل       
هذا النوع من  ،ظيم الذايت" للقطاعات االقتصاديةع "التنكما تشجّ   ،ظمة إبظهار أدائها البيئي الفعالفهي تسمح للمن ،البيئة

وميكننا التمييز بني  ،ة والسلطات العمومية من جهة أخرىاألدوات يثمن التفاوض والتفاهم بني القطاعات االقتصادية من جه
 : أربعة أنواع أساسية للمقارابت الطوعية

 ؛األنظمة الطوعية العمومية •
 ؛ا بني السلطات العمومية والصناعةاالتفاقيات البيئية املتفاوض عليه •
 ؛امللوثة وضحااي التلوث األعمالاالتفاقيات اخلاصة بني املنظمات  •
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 .األعمالااللتزامات أحادية اجلانب للمنظمات   •

 : أمهها تتميز املقاربة الطوعية بعدة خصائصو 

o ؛ إعداد السياسة البيئية للدولةقتصادية يفات واهليئات املمثلة للقطاعات اإلتسّهل عملية مشاركة املنظم 
o ؛تحقيق أهداف بيئة حمّددةتزيد من حافزية املسؤولني يف املنظمات ل 
o فعلى سبيل املثال هناك عدد متزايد من املستهلكني يقبلون على اقتناء سلع  ،لمنظمة ابلتحقيق السريع ألهدافهاتسمح ل

مكافأهتا من خالل  ة يتمّ لبيئوعليه فاملنظمات الصديقة اب ،ى جهد طوعي يف جمال محاية البيئةاملنظمات اليت تربهن عل
  "طلب أخضر" هو منو مستمر وسريع.

 عناصر المسؤولية البيئية  3-2

  :1 رؤيتها للمسؤولية البيئية مكونة من ثالث مرتكزات رئيسية هي )ENGO(تطرح منظمة 

 : وتكون املنظمة ذات مسؤولية بيئية اذا حققت ما يلي : التعهدات البيئية -أ

 ؛ة شاملة هبدف دعم محاية البيئيةتبين رؤية مؤسسي -

 ؛ة عليها كاسرتاتيجية ذات أولويةاختاذ محاية البيئة واحملافظ -

 ؛تبين مبادئ التدابري الوقائية -

 ؛دية تكون حمدودة ابلنظام البيئيالعمل على أساس أن العمليات االقتصا -

 ؛اذ قرارهتابيئية و/أو اجتماعية ومراعاة هذه اخلاصية عند اختمعرفة إذا ما كانت منتجاهتا وخدماهتا هلا قيمة  -

  وتشجيع ثقافة املنظمات اليت تسمح بتدعيم القيم البيئية. ،احلكومية اإلجراءاتومتناسقة مع  العمل على جعل قراراهتا متكاملة -

 :النقاط التاليةطار ميكن ذكر ويف هذا اإل : إدارة املوارد والطاقة -ب

 ؛استغالل املوارد الطبيعية بكفاءة -

 ؛استعمال املوارد املتجددة بكفاءةإنتاج و  -

 ؛اد وتطبيق أنظمة االنتاج الصحيحةاعتم -

 اليف والفوائد البيئية االمجالية.ودمج التك ،اء من أجل حتقيق استمرارية النموإعداد تقييم لألد -
                                                           

 . 15، صمرجع سابقسفيان ساسي،   1
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 : وعلى أساس هذه النقطة تكون املنظمة مسؤولة بيئيا إذا حققت مايلي : املراعاة الفعلية ألصحاب املصاحل -ج

 ؛ح عن أتثرياهتا البيئية احلقيقيةااللتزام بشفافية االفصا  -

 تقدمي التقارير الدورية ألصحاب املصاحل حول أتثرياهتا البيئية احلقيقية. -

 في منظمات األعمال معايير قياس األداء البيئي للمسؤولية البيئية -4

وتواجه حتدايت لتكثيفها يف عدد حمدود  ،البيئية واالقتصادية واالجتماعيةتتعامل املنظمات مع كميات كبرية من املعلومات       
هلذا  SPIتخدام مؤشرات األداء املستدام وميكن اس ،اس أدائها واختاذ قرارات التطويرمن املؤشرات احلاكمة حىت تستطيع قي

 1.و االجتماعي لالستدامةالغرض فهي تغطي البعد االقتصادي و البيئي 

 SPIمؤشرات األداء املستدام  : (25الشكل رقم )

 
 .من إعداد الباحث إعتمادا على املصدر : املصدر

تغطي األمور املرتبطة ابلتعامالت االقتصادية للمنظمة وتركز على كيفية تغري الوضع  : مؤشرات األداء االقتصادي ▪
 االقتصادي لألطراف أصحاب نتيجة ألنشطة املنظمة.

 هتتم بتأثري املنظمة على النظم االجتماعية داخل املوقع الذي تعمل به. : مؤشرات األداء االجتماعي ▪
 ecoالحيويةمتضّمنة النظم البيئية نظمة على النظم الطبيعية احلّية وغري احلّية هتتّم بتأثري امل : مؤشرات األداء البيئي ▪

system األهدافوتساعد تلك املؤشرات يف حتديد التأثريات البيئية األكثر أمهية وإظهار وربط  ،واألرض واهلواء واملاء 
 .لبيئية للمنظمات وتطوير املوظفنيا

                                                           
 مجلة"دمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال في التنمية المستدامة" ، ،نادية راضي عبد الحليم  1

 .8-7، ص 2005،العدد الثاني ،ديسمبر  العلوم االقتصادية واالدارية

مؤشرات األداء 
المستدام

مؤشرات األداء 
اإلقتصادي

مؤشرات األداء 
اإلجتماعي

مؤشرات األداء 
البيئي
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ه توجد العديد من املعايري اليت نّ  أالّ إ ،دة لقياس األداء البيئيإمجاع على وجود معايري واضحة وحمدّ ه ليس هناك نّ ابلرغم من أو       
حيث يوضح اجلدول  ،(greeness)يف هذا اجملال أو قياس درجة خضرهتا  األعمالميكن من خالهلا احلكم على أداء منظمات 

  : السابقةالتايل أهم املعايري واملؤشرات البيئية اليت مّت العمل هبا يف بعض البحوث التطبيقية 

 السابقة ؤشرات البيئة اليت متّ العمل هبا يف البحوث التطبيقيةاملعايري و امل : (10اجلدول رقم )

 اليت استخدم فيها املعيار البحوث التطبيقية املعايري البيئية
 Guimaras and Liska (1995) ,Henrique and .خطة بيئية مكتوبة -

Sadorsky (1996) ,Vastag et al (1996) ,Argon 

(1998) ,Judge and Douglas (1998) ,Merrit 

(1998) ,Sharma and Vredengurg (1998) 

,Rivera and Melero (2001). 

 

 إدماج القضااي البيئية يف خمتلف وظائف املنظمة  -
 توزيع املسؤوليات . -

Vastag et al (1996) , Argon (1998) , Merrit 

(1998) ,Rodriguez and Ricart (1998) , 

Sharma and Vredengurg (1998) , Rivera and 

Melero (2001) , Fernandez-Gago and Nieto 

(2004) . 

 , Guimaras and Liska (1995), Florida (1996) ابملوارد من أجل احلماية البيئية . اإللتزام -

,Argon (1998) , Sharma and Vredengurg 

(1998) . 

 Guimaras and Liska (1995) ,Vastag et al التدريب البيئي للموظفني والعاملني.  -

(1996), Merrit (1998) , Sharma and 

Vredengurg (1998) ,Alvarez et al (2001) , 

Rivera and Molero (2001) ,Fernandez-Gago 

and Nieto (2004) . 

إصدار تقارير رمسية ومنظمة وكذا للتدقيق البيئي من أجل  -
 .مراقبة األداء البيئي

Argon (1998) , Merrit (1998) , Sharma and 

Vredengurg (1998) , Alvarez et al (2001) , 

Rivera and Melero (2001) , Fernandez-Gago 

and Nieto (2004) . 

توضيح االعتبارات البيئية يف عملية تصميم املنتج والعمليات  -
 .االنتاجية

Guimaras and Liska (1995) , Florida (1996) 

,klassen and Angell (1998) , Rodriguez and 

Ricart (1998) , Sharma and Vredengurg 

(1998) , Fernandez-Gago and Nieto (2004) . 

 لتقييم املستمر للجوانب البيئية التحديد وا -
 .دراسات سوقية -

 klassen and Angell (1998) , Rodriguez and 

Ricart (1998) , Rivera and Melero (2001) . 

 ر. سياسات الشراء األخض صياغة -
 .تقييم األداء البيئي للموردين -

 Florida (1996) , Vastag et al (1996) , Argon 

(1998) ,klassen and Angell (1998) , 

Rodriguez and Ricart (1998) , Sharma and 

Vredengurg (1998) , Alvarez et al (2001). 

جل احلماية البيئية اليت تكون ابلتعاون الربامج التشاركية من أ -
 خرى.املنظمات األمع املستهلكني واجلمعيات وكذا ابقي 

klassen and Angell (1998) , Merrit (1998). 

 Vastag et al (1996) , Judge and Douglas موقع املسؤولية البيئية يف االدارة العليا . -

(1998) , Merrit (1998) , Sharma and 
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Vredengurg (1998) . 

ثري الناتج عن انشطة املنظمة من خالل دورة احلياة تقييم التأ -
 الكلي .

Guimaras and Liska (1995) , Vastag et al 

(1996) , Rodriguez and Ricart (1998) , 

Sharma and Vredengurg (1998) . 

 ،) إعادة التدويراحلماية البيئية احملددة من اجل  اإلجراءات -
 .تدابري التوفري وتقليل االستخدام .. اخل (

Guimaras and Liska (1995) ,Worrell et al 

(1995) , Florida (1996) , Argon (1998) 

,klassen and Angell (1998) , Merrit (1998) , 

Rodriguez and Ricart (1998) , Sharma and 

Vredengurg (1998) , Alvarez et al (2001) , 

Fernandez-Gago and Nieto (2004) . 

ة للمدراء ) حتديد القيم املتعلقة ابلبيئة ابلنسب اإلجراءات -
 .االقتصادية .. اخل ( األهدافمهية املقارنة مع األ ،البيئية

Guimaras and Liska (1995) , Vastag et al 

(1996) , Judge and Douglas (1998) , Merrit 

(1998) , Rodriguez and Ricart (1998) . 

 . Sharma and Vredengurg (1998) التقليل من املخاطر البيئية  -

 Guimaras and Liska (1995) , Vastag et al برامج االتصال مع اجلمهور العام . -

(1996) , Rodriguez and Ricart (1998) , 

Alvarez et al (2001) , Rivera and Melero 

(2001) , Fernandez-Gago and Nieto (2004) . 

  صياغة وحتديد األهداف  -
 البيئية الواضحة. اإلسرتاتيجيات -

Guimaras and Liska (1995) , Vastag et al 

(1996) , Rodriguez and Ricart (1998) , 

Sharma and Vredengurg (1998) , Rivera and 

Melero (2001) . 
,wiley international journal ,2006  ,green marketing philosophyAntonio Chamorro and Tomas Banegil  : Source

,p17. 

 :1 صها كما يليلخّ لعّدة معايري بيئية ن (نصور الغاليب وصاحل مهدي العامريشري )طاهر حمسن مكما ي  

ط ربوكذا  ،مدى الوضوح واالستقرار والشموليةوتشمل ( Environemental policy)للمنظمة السياسة البيئية  •
 ؛األداء البيئي برسالة املنظمة ومدى تقبل املخاطر البيئية .. اخل

 ؛(Code of envirenmental ethics)نة األخالقيات البيئية ومعايري التطبيق وجود مدوّ   •
ملدير البيئي يف موقع اوكذا  ،وجود قسم خاص ابلبيئة ويتضمن (Corporate Structure)اهليكل العام للمنظمة  •

 ؛اإلدارة العليا ..اخلإشراك ممثل بيئي يف جملس اإلدارة أو و  ،اهليكل التنظيمي
 ؛(Employee Involvement)إندماج العاملني يف األنشطة البيئية مدى   •
 ؛(EMS)وجود نظام اإلدارة البيئية  •
 ؛(Total Quality environmental Management)إدارة اجلودة الشاملة البيئية   •
 ؛( Materials ,energy ,water usage)املياه و املواد والطاقة سياسات استخدام  •
 Pollution prevention ,waste)وأنشطة اعادة التدوير املخلفاتالوقاية من التلوث وتقليل مدى   •

minimization and Recycling activity)؛ 

                                                           
 . 92ص ،مرجع سابق طاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهدي العامري،  1
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 ؛(product and process stewardship) التصنيع عملياتإلشراف على املنتج و ا •
 Environmental accounting of)احملاسبة البيئية واستخدام حتليل الربح / التكاليف لألنشطة البيئية   •

benefits/costs. )؛ 
 ؛التدقيق اخلارجيويشمل التدقيق الداخلي وكذا  (Environmental Auditing)التدقيق البيئي   •
 ؛(Environmental releases)االنبعااثت البيئية تقييم درجة  •
 Sustainabile relationships with natural) مة مع نظم محاية البيئة الطبيعيةالعالقة املستدا  •

Ecosystems  )إعادة لقدرة على معاجلة و تصاص واستيعاب العوادم واملخلفات وكذا امالقدرة على إ وتتضمن
 ؛استخدام العوادم واملخلفات

 (Environmental liabilities ,compliance and penalties) االستجابة والغرامات ،املسؤوليات البيئية  •
السجل البيئي اخلاص ابالستجابة للمعايري البيئية اخلاصة ابهلواء واملاء اقع البيئية اليت متوهلا املنظمة و عدد املو وتتضمن 
 ؛املدفوعةمقدار الغرامات وأيضا  ،وادم املسموح هباوالرتبة والع

 ؛نوع االستجابةوكذا  ،وتشمل عدد وحجم الكوارث( Environmental accidents)احلوادث البيئية   •
تثقيف اجلمهور  وتشمل (Relationships with the public/Media)العالقة مع اجلمهور ووسائل اإلعالم   •

 ؛ومصداقية املنظمة بقضااي البيئة فصاح العاماإلوأيضا  ،بقضااي البيئة
اجملتمع وار مع احلجلسات  وتشمل (Relationships with local community)العالقات مع اجملتمع احمللي   •

 ،العدالة ابختيار مواقع الوحدات االنتاجية للمنظمة يف املدينةو  ،واملسودات حول البيئة ،احمللي حول قضااي البيئة
يئية لألجيال احلاضرة عدالة االنشطة البو  ،الجتماعية واالقتصادية والسكانيةعدالة االنشطة البيئية ملختلف اجملاميع او 

 ؛واملستقبلة
يئية وثيقة الصلة حلول للمشاكل الب وهذا ابجياد Relationship with Shareholdersعالقة مع محلة األسهم ال  •

 ؛سهممبصاحل محلة األ
 ؛ام تقييم األداء البيئي للمجهزينعن طريق فحص نظ Relationships with Suppliersالعالقات مع اجملهزين   •
 ،وتتضمن التربعات املالية Relationships with environmental groupsالعالقات مع جماميع محاية البيئة   •

 ؛شرتكة حلل املشاكلاملعمل الفرق و 
( Relationships with political/regulatory System)مع النظام السياسي والتشريعي  عالقة املنظمة  •

 ؛ة مع احلكومة فيما يتعلق ابلبيئةتعاونيالعالقة السياسيني ذوي االجتاهات البيئيةوأيضا الدعم املرشحني مدى  شملوت
 Participation in coopirative)املشاركة يف اجملالس التعاونية البيئية والتوأمة مع مجعيات محاية البيئة   •

environmental concils partnerships). 
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 : خاتمة الفصل األول

قدرة النظم البيئية  منظمات األعمال أبنشطتها التسويقيةوجتاوزت معه بسلوكه اإلستهالكي املتطّرف لقد جتاوز اإلنسان       
العاملي ميكنه اإلستمرار يف  ّن النظام اإلقتصادأبخاّصة على مستوى النطاق العريب،  إّن اإلعتقاد السائدعلى اإلحتمال، وابلتايل ف

عمال هو إعتقاد خاطئ ويهّدد قدرة وتنافسية منظمات األ املسار الذي كان سائرا فيه دون مراعاة للعوامل البيئية واإلجتماعية
بوضع وتعّجل تّم منظمات األعمال أن هتمتلي على  والقادمة ّن املرحلة احلاليةعلى األقل يف األمد املتوّسط والبعيد. لذا فإ

 للمنظمة. مستوى اإلدارة األعلىللمسؤولية اإلجتماعية والبيئية مبا ينسجم وأهداف سرتاتيجيات جاّدة تويل أمهّية قصوى إ

لدول الغربية، إاّل أّن هذه يف ا ملسؤولية االجتماعية والبيئية كاناأخالقيات األعمال و تب عن وابلرغم من أّن معظم ما ك        
، وما وإتساع مواردها وعملياهتا اإلنتاجية من خالل تنامي إقتصادايت الدول تبدأقضااي تبقى شاملة وموّحدة. حيث وال املفاهيم

ىل أّن اإلهتمام ابلبيئة وعدم اإلضرار هبا جاء نتيجة لتوّسع األنشطة نظمات العابرة للقارات ابإلضافة إقتصادايت املإتتضمنه 
ستدعى إجراء تغيريات تفرضها إما  ،دة إضرارها ابلبيئة وزايدة تفاقم املشكلة مع مرور الوقتاإلقتصادية والتجارية وابلتايل زاي

ث تتحدّ  منظمات األعمالن فيه ففي الوقت الذي مل تك على مثل هذه املنظمات. القوانني والتشريعات والضغوطات املدنية
إذ  ،وآفاق التنمية املستدامةهذه القضااي ز على يركّ  اليوم امليالنقاش العفقد أصبح  ،االجتماعية أو البيئيةاملسؤولية طالقا عن إ

   .األخري دي جانريو وجوهانسبورغ وابريس وحيزا هاما من النقاشات يف مؤمترات ريعلى وجه التحديد  انلت املسؤولية البيئية

ا الدعامة الرئيسية ساس أنّ نظر هلا غالبا على أي   CERاملسؤولية البيئية القول أبّن  اننوممّا سبق سبق ذكره يف منت الفصل ميك      
ال تنطوي فقط على منظمات  ،ة أطرافتعّد املسؤولية البيئية عملية تفاعلية بني عدّ حيث . CSRللمسؤولية االجتماعية ملنظمة 

احلكومة( من بني أهّم هذه -ة )املنظمةوتبقى عالق ،ت واملستهلكني وكل أصحاب املصلحةىل احلكومابل متتّد إ األعمال
من أجل حتقيق ما  األعمالملنظمات لتشريعية والقانونية والتنظيمية األسس ا وهذه العالقة تضع ،ن مل تكن األهمّ التفاعالت إ

أو إلغاء هذا  الطبيعية التخفيض من أتثرياهتا على البيئةىل احلّد و  هتدف املنظمات بواسطتها سواءا إواليت ،دعى ابملسؤولية البيئيةي  
جتماعية والبيئية جتّسد ذلك يف وظائفها اإلنتاجية والتسويقية تلتزم ابملسؤولية األخالقية واإل عمال اليتمنظمة األف .التأثري نائيا

تعمل به  مفهوم التسويق األخضر كأهّم مفهوم ظهر هذا الصددويف  اّمة.واملالية والبشرية ويف البحث والتطوير ويف عالقاهتا الع
منظمات األعمال من أجل اإللتزام ابملسؤولية اإلجتماعية والبيئية على وجه اخلصوص، وهو املفهوم الذي سنتطرق له ابلتفصيل يف 

 الفصل املوايل.
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 : مقدمة الفصل الثاني

 حتدام للمنافسة وتشابك للمصاحل بني خمتلف األطراف احمللية والدولية، وإ بيئة األعمال من أتثريات للعوملة ماتعرفهيف ظّل       
، دون أن تعمل احلاليني زابئنهاحتافظ على ستمراريتها ورحبيتها و أن حتافظ على إ من السهولة ابلنسبة هلذه املنظمات مل يعدفإنّه 

 .وفلسفتها بشكل عام قدراهتا وتنافسيتها وديناميكية أعماهلادون أن تعمل على حتسني على التكّيف مع الرهاانت اجلديدة و 
 معو  ومع ظروف السوق املتغرّية، فه مع املمارسات احلديثةتكيّ  مدىىل إ األعمالعزى جناح ومتّيز أي نظام يف منظمات ي  حيث 

إجتاه  لات ويف فلسفتها لألعماهات هذه املنظميف توجّ  الت كثريةحتوّ يف العقود األخرية شهدان حيث  .دةاملعقّ الرهاانت البيئية 
املفروضة على عامل األعمال،  لتلك الرهاانت البيئية والضغوط مفهوم التسويق األخضر كإستجابةظهر ف .قضية البيئة ابلتحديد

العمل هبا اليوم، من أجل حتقيق  أغلب منظمات األعمال ضرورة ملّحة تستوجب علىتبّّن أبعاده  عّد مسألةت  هو املفهوم الذي و 
 هتمامها ابملسؤولية البيئية.هاهتا البيئية وإإذ أّن العديد من منظمات األعمال ابتت تتنافس من خالل توجّ مكاسب جتارية مهّمة. 

سيما يف وال ،نيةمنذ ع رف وحىت اآلن العديد من التساؤالت لدى العديد من األطراف املع األخضرلتسويق لقد أاثر مفهوم ا      
أشار بعض  2010سنة مريكا الشمالية أسواق أع البيئي واحلفاظ على البيئة يف ق ابملوضو حيث يف تقرير متعلّ  .أوساط الزابئن

اليت تزعم بعض منظمات األعمال أبّّنا املنتجات أو السياسات  مجيع" على ستخدام مصطلح "أخضرإىل صعوبة إاخلرباء 
 "اخلضراء"والسياسات دة وخمتلفة املضمون لوصف املنتجات عّدة مصطلحات معقّ خضراء. ويف نفس هذا اإلطار فإنّه توجد 

واليت جتعل  ،دي ..اخل% مسا 100، احليوي، اخلال من الكلور ،ل، املتحلّ الغري سام ،الصديق للبيئة ،ي، العضويالبيئ :مثل
. وهذا األخضرأو التسويق  األخضروالربط بينها وبني املنتج  في اخللطونبينها ويقع  ونال يفرّقوحىت منظمات األعمال املستهلك 

قيقي عتبار ملفهومه احلإحيان وبدون خاطئ يف كثري من األستخدم يف سياق هو مصطلح ي   األخضرد حقيقة أّن التسويق ما يؤكّ 
كما ختتلف إسرتاتيجيات تبّّن هذا املفهوم وتتباين بشكل كبري، ما حيّتم علىي املستهلكني وعلى منظمات   .بعاده اجلوهريةألو 

األعمال أن تفّرق بني خمتلف منظمات األعمال اليت تتبّّن التسويق األخضر، بني تبّّن طفيف أو متطّرف أو جزئي هلذا املفهوم 
ودراسته بطريقة مفّصلة من أجل اإلحاطة أكثر وإسرتاتيجياته الفصل التعّمق يف هذا املفهوم  حيث سنحاول يف هذابشكل عام. 

  : جبميع جوانبه، وذلك من خالل ثالث مباحث

 ماهية التسويق األخضر. : املبحث األول

 إسرتاتيجيات التسويق األخضر. : املبحث الثاين

 املزيج التسويقي األخضر. : املبحث الثالث
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    األخضرالتسويق ماهية  : المبحث األول

 األعماليف جمال إدارة ومن أكثرها شهرة ملنظمات األعمال التوجهات اجلديدة ضمن ركائز  األخضرصطلح التسويق م عد  ي        
وتزداد معها الضغوطات ومرارا عقد تباعا املؤمترات الدولية اليت ت   كما رأينا يف الفصل السابق فإن  و . دارة التسويق بشكل خاصأو إ

أداة ك  األخضرمن أمهية التسويق  عز زقد واإلضرار ابلبيئة نبعااثت الكاربونية احلد  من اإلعملية  حولالقانونية الدولية واحمللية 
 ن  أبميكن القول حيث  .أخرى ستفادة من مزااي عديدةالعراقيل واإلب على هذه لتغل  من أجل امفتاحية ابلنسبة ملنظمات األعمال 

السلوكية والقانونية وما تفرضه و  اإلجتماعيةات لمستجد  لد واملتفاعل واملقابل متداد للفكر التسويقي املتجد  إهو  األخضرالتسويق 
جديد يتوافق مع مصاحل اجملتمع عقالين ط بنمف عندها والتفاعل معها تستوجب التوق   ،باتالبيئة بكل متغرياهتا من شروط ومسب  

 .رتسويق اليت تعتمد على هذا التصو  قا ألهداف الوحمق  والبيئة 

  األخضرويق نشأة التس : المطلب األول

املفاهيم  ل  أن ه كك ل  إ ،ستخدامه وأمهيتهإرغم انتشاره اليوم وتعاظم و  "األخضرالتسويق "ن  مفهوم أبميكن القول       
بل هو نتاج مراحل عديدة من التغريات والتفاعالت اليت شهدها ومازال يشهدها  من فراغ وأ فجأةمل أييت ملصطلحات املختلفة وا

 ولقد تظافرت العديد ،العامل ويف كل  بقاع التشهدت العقود األخرية تنامي الوعي البيئي وعلى خمتلف األصعدة واجمل دالعامل. فق
 وكذايف هذه املسألة، عالمي الذي يلعب دوره عد اإلاملخاطر البيئية وأمهية الب  رتفاع إبتداءا من إمن األسباب يف زايدة هذا الوعي 

دماج إات أمهها نعكاسشكال معينة من اإللوعي البيئي ألورافق ذلك التزايد . اليت تبذل جهودا كبرية اجلمعيات الغري حكومية
ما أصبح يسمى اليوم تبلور من خالل املاضية وسلوك املنظمات تدرجييا وعلى مر  السنني  األعمالالبعد البيئي ضمن منظومة 

ما بعد احلرب العاملية ىل مرحلة إالفعلي ابجلانب البيئي  هتماماإلرجع بداية ت   جتهاداتاإلرغم أن  بعض و  ".األخضر"التسويق 
مثل  ،املنظماتأعمال دماج البعد البيئي ضمن منظومة إاليت تتمحور حول ضرورة  بعض الكتاابتمع  تزامن ذلك. حيث الثانية

ن نبدأ من أعلينا ف ،األعمالذا كن ا نرغب يف معرفة ماهية إنا ن  "أب: عندما قال 1956 سنة (Peter Dracker)مقالة بيرت دراكر 
ا متتد  أأي  ،األعمالىل خارج منظمة إ ن متتد  أوهذه الغاايت جيب  ،خالل غاايته  بذلك عن مسؤولياهتا ولتعب   ،ىل عموم اجملتمعإ ّن 

 ،و هيكل تنظيمي داخل املنظمة فحسبن  التسويق ليس نظام أإساس فوعلى هذا األ ،من خالل نشاطاهتا التسويقية اإلجتماعية
 اتبروز حركوأيضا  1رتقاء بنوعية احلياة".ولتحقيق األهداف يف اإل ،واملفاهيم السائدة يف اجملتمعيم بعادها للقأبل هو فلسفة متتد 

الرسالة اليت تقدم هبا آنداك الرئيس األمريكي )جون  دعمتها  واليت 1962 بتداءا من سنةإ مريكا خاصةأويف  محاية املستهلك
 دورا يف بدء التو جه 2.ألفراد اجملتمع يف العيش ببيئة نظيفة وصحيةشتملت عليه من حقوق إشتملت فيما إواليت  كينيدي(
ومعزولة مل تكن تقابلها عة د صيحات ونداءات متقط  جمر   هذه الدعواتتبقى  مع ذلكل  أن ه إ .نادي به العامل اليومالذي ي   األخضر

 .يف ذلك الوقت األعمالتمع املدين أو قطاع اجمل ،احلكوماتطرف سواء من ملحوظ و جتاوب أ ستجابةإ

                                                           
 .236، صسابق مرجعثامر البكري، "قضايا معاصرة في التسويق"،   1
 .250، صسابق مرجعثامر البكري، "التسويق اسس ومفاهيم معاصرة "،   2
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 Strategies for the يف كتابه (Joel Makower,2009) مقد  لتوضيح نشأة وتطو ر هذا املفهوم من زاوية أخرى فقد و       

Green Economy  حيث ، عموما األخضرقتصاد ر الذي شهده اإلالتطو   لنا يو ضحيف العقود القليلة املاضية تقسيما زمنيا
 )أنظر الشكل املوايل( 1طو ر.من التزمنية ه عن طريق ثالث موجات ميكننا تلخيص

 (Joel Makower,2009) منوذج حسب األخضراإلقتصاد فلسفة وتطو ر  نشأةمراحل  : (26الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث إعتمادا على املصدر : املصدر

هذا يعين أن تقوم و ، (first, do no harm)  البيئيقسم أبوقراط  مداخل مدخال من اإلقتصاد عتبارفقد كانت البداية اب      
من منطلق أخالقي، وابلتايل ففي هذه املرحلة كانت عملية  وفقط على البيئة الطبيعيةكبري   حداث ضررإدون اإلقتصادي  نشاطلاب

 ث   .وما على منظمات األعمال سوى حماولة تقليل ضررها ابلبيئة فقط اإلقتصاديةإحداث الضرر ابلبيئة أمر طبيعي يف العملية 
 ه يتوج ب علىن  أوهذا يعين (doing well by doing good)  بعنوان األخضر من مراحل اإلقتصاداملرحلة التالية جاءت 

مارستها ، حيث ترتبط أهدافها مبأول جبانب عدم اإلضرار ابلبيئة من أجل حتسني صورهتا ومسعتها تم  هتأن األعمال منظمات 
هي اليت تكون فيها  اإلقتصاديةية والتسويقية السليمة والفع الة من الناحية نتاجاإلواثنيا ابعتبار أن  العمليات  ،نظيفةالنزيهة و ال

 األخضرالتوج ه البيئي ن  أيعين  ذاوه (Green is green) بعنوانخرية )احلالية( املرحلة األكانت و  .نسب اهلدر والنفاايت أقل  
 the bottom) األدىن""النمو تعزيز  وقدرة ليس فقط علىمن أمهية له ، مبا األعمال منظمةأصبح مرتكزا من مرتكزات وفلسفة 

line) األعلى" للمنظمة"النمو  حتسنيىل إيضا أمر األ ميتد  أصبح بل  ،أو خط األساس ابلنسبة للمنظمة (the top line) 
  ..اخل". ميزةالتسويقية املالفرص و  ،سواق اجلديدةاألستغالل وإ ،بداعمن خالل اإليف حجم اإليرادات واملبيعات  واملتمث ل

                                                           
1 Cathy Sandeen ,”It’s Not Easy Being Green :green marketing and environmental consumerism in continuing 
higher education”,continuing higher education review ,vol. 73 ,2009, p96. 

مرحلة تقتصر على عدم 
المبالغة بالضرر البيئي

first, do no harm

مرحلة اإلهتمام  بالجانب 
البيئي لتحسين الصورة

doing well by doing 
good

مرحلة التبنّي الفعلي 
لإلقتصاد األخضر 

Green is green
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ن تزايد الوعي أبعد ف ،للتسويق اإلجتماعيةوم املسؤولية ملفههو إمتداد عموما  األخضرالتسويق  أم ا يف الفلسفة التسويقة فإن        
هاجسا ومسؤولية  لوحده هلا و  البيئي البعدل أصبح يشك  فقد  ،على منظمات األعمال تزايدت الضغوطات الرمسية واملدنيةالبيئي و 
ر هذا ميكن تقسيم تطو  . حيث ات هذه املنظماتإهتماماإلجتماعية يف عن املسؤولية  علت منه مفهوما منفصال حبد  ذاتهكبرية ج

 )أنظر الشكل املوايل( 1 :كما يلي  هيزمني ة ىل ثالث مراحل إملفهوم ا

 األخضرمراحل تطور مفهوم التسويق  : (27الشكل رقم )

 
 إعتمادا على املصدرالباحث  من إعداد : املصدر

  والتسويق اإلجتماعيةالمسؤولية  : المرحلة األولى •

بشكل عام عرف واليت ت   ،األعمالملنظمة  اإلجتماعيةعن مفهوم املسوؤلية  نبثقإ األخضرن  التسويق إليه فإكما سبق وأشران        
اعلى   ،ىل حتقيق وتقوية القيم السائدة يف اجملتمعإخذها املنظمة للوصول تت  اليت  سياساتالقرارات والمن جمموعة عبارة عن  أّن 

بينما 2.سرتاتيجيتهاإىل حتقيقها كجزء من إاملنظمات اليت تسعى  ةدار املباشرة إل اإلقتصاديةمر جزءا من املنافع ل يف ّناية األواليت متث  
وتقليل أثرها السليب  جيايبثرها اإللتزام املنظمة بتعظيم أإ"ا أّن  على  اإلجتماعيةف املسؤولية النظر التسويقية فيمكن تعريمن وجهة 
نشطة اليت ق من خالل األه يتحق  ن  ذلك التوج  إف ،العام وصاحلهحنو اجملتمع  األعماله منظمة وكوّنا تعب  عن توج   3."يف اجملتمع

ويستطيع أن  ،اإلجتماعيةالهلا املسؤولية من خ األعمالمنظمة  ت اليت متارسبرز اجملالأحد أ يعتبالتسويق  ن  إوابلتايل ف .متارسها

                                                           
 .54، ص  مرجع سابقثامر البكري، "استراتيجيات التسويق األخضر "،   1
 .382، صمرجع سابقنظام موسى السويدان،   2
 .38ص  ، مرجع سابق ار النوري، "التسويق األخضر" ،ثامر البكري وأحمد نز  3
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بز الذي ي  و  لتسويقلجتماعي ن  املفهوم اإلأىل إشارة ولذلك لبد  من اإل .اتدعاءجمر د إ تكحقيقة أمامه وليساملستهلك   يلمسها
 1 :ىل جمموعة من اخلصائص األساسية هلذا املفهوم وهيإشري ي   ،واملسؤولية البيئية اإلجتماعية املسؤوليةالعالقة الوثيقة بني 

o قة أبمناط واملتعل   ،ات ذات البعد النساينهتماماإل اإلعتبار بعنيحيث جيب على التسويق أن أيخذ : املفهوم النساين
 بيئة احلياة املتطورة من مستجدات ليتعامل معها الفرد. تفرضهاليت يعيشها الفرد وما  Life stylesاحلياة 

o علقة برتكيبة املنتج ودورة حياتهالزابئن مبعرفة التفاصيل املت إهتمامىل إوالذي يشري  : الذكي اإلستهالك. 
o لبيئةابضرر  ب أي  د من أن ه ل يسب  من خالل متابعة اآلاثر البيئية للمنتج خالل دورة حياته للتأك   : املفهوم البيئي. 

للتسويق  اإلجتماعيةيف تفسري األبعاد  (Lazer,1969) "ليز"ىل حماولة هنا إاألوىل  األخضرتعود جذور التسويق حيث       
ا كليها يف هذه املرحلة إواخلالصة اليت نصل  .2يف حدود املوارد البيئية والتأثريات اجملتمعية البيئية للتسويق التقليدي انت أتكيد أّن 

 ن  إوابلتايل ف .متدادها الفكري والتطبيقيإاعها و ست  إو  اإلجتماعيةللتسويق كنتيجة منطقية لبوز املسؤولية  جتماعيلبوز املفهوم اإل
أول ق تتعل  هي مل تكن مفروضة سابقا و واجملتمع معااملستهلك  جبوانب تسويقية ختص   هتمامإلىل اإللتسويق قاد  جتماعياإلاملفهوم 

 .األخضروهذه وغريها من النتائج قادت لظهور املرحلة التالية يف تكوين مالمح مفهوم التسويق . حبماية املستهلك وأخريا

  ية والتوّجه البيئياإلستهالكالحركة  : المرحلة الثانية •

ا كانت يف د  حت  حيث  ،منذ أمد ليس ابلقصري Consumerismية اإلستهالكاترخييا ظهرت احلركة        د املراجع العلمية أبّن 
سنة  وذلك( Thorstein veblen)ية هو الباحث والناقد اإلستهالكاحلركة  ملوضوع أول من تطرق يعتب) 1900حدود عام 

غ عتماد صيإ ىلإمبا أوجب على املستهلكني  ،السلع املقدمة للمستهلك أسعارنتيجة حلالة الرتفاع الواضح يف ك  3.(1899
 .قتنائهاإعتادوا إع اليت ومبا يكفل حصوهلم على السل ،األعمالنفسهم يف التعامل مع منظمات أتعاضدية فيما بينهم للدفاع عن 

العاملية واليت نتج عنها ضعف   اإلقتصاديةزمة ويف أعقاب األ 1930قبها ظهور املرحلة الثانية اليت كانت يف حدود عام وقد أع
واليت أصبح املستهلكون  1960دود . وكانت املرحلة الثالثة يف ححاجاته من السلع واخلدمات إشباع كبري لدى املستهلك يف

حسب ية اإلستهالكوميكن تعريف احلركة  .م هلمكبار عب املنتجات اليت تقد  ليها من املنتجني الإضون ملخاطر اليت يتعر  ابوعيا كثر أ
(,1972Kotler ا "احلركة  4".لبائعنيمقارنة ابملشرتين دى االيت تصبو لزايدة احلقوق والقوة ل اإلجتماعية( أبّن 

إللتزام حبقوق املستهلك د ابالتعه   ،والتضليلجتاه أساليب اخلداع إيف محاية املستهلك وميكن حتديد أهم  أهداف هذه احلركة       
يف تقدمي املعلومات املتعلقة  األعمالوأيضا التعاون مع منظمات  ،دة لذوي الدخل املنخفض واملعوزينتقدمي املساع ،ومحايته

                                                           
 .39ص  ،مرجع سابقثامر البكري وأحمد نزار النوري، "التسويق األخضر" ،   1

2 Prashant Kumar ,”Green marketing mix : A review of literature and direction for future research” 
, international journal of asian business and information management ,6(3) ,39-55, july-september 2015, P45. 
3 Sciencedaily website ,”consumerism” ,seen on (23.01.2017) , Link : 
https://www.sciencedaily.com/terms/consumerism.htm  
4 Association for Consumer Research website ,”what is consumerism ? “, seen on (18.2.2017), link: 
,http://www.acrwebsite.org/volumes/5826/volumes/v03/NA-03  

https://www.sciencedaily.com/terms/consumerism.htm
https://www.sciencedaily.com/terms/consumerism.htm
http://www.acrwebsite.org/volumes/5826/volumes/v03/NA-03
http://www.acrwebsite.org/volumes/5826/volumes/v03/NA-03
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ل الواسع واملعم ق مع تصاليها بسبب حمدودية قدراهتا يف اإلابملستهلك واليت يتعذ ر على تلك املنظمات من احلصول ع
خمتلفة أخرى برزت يف  جزءا من أبعاد أصبحتبل  ،هلذه احلركة هي ّناية املطاف ألهداف وغريها مل تكنهذه ااملستهلكني. 

نتجات جمالت املستهلكني والقيم اليت حيملوّنا واملرتبطة ابمل إجتاهاتحيث أصبح التغري احلاصل يف  احلركة ومسؤولياهتا،نشطة أ
مة مع البيئة جديد لظهور مفاهيم جديدة تقوم يف جوهرها على توافق املنتجات املقد   إنعكاسفكان ذلك  ،جديدة لعمل احلركة
تسمى ابحلركة البيئية واليت هات اجملتمعة ىل ظهور حركة جديدة متوافقة مع هذه التوج  إوهذا ما قاد  .ول حتدث ضررا هبا

"Environementalism".  املواطنني يف العيش يف بيئة آمنة  ىل محاية حق  إمة هتدف حركة منظ  "أبن ه  ه البيئيف التوج  يعر  حيث
حيث أن  امليادئ  ،األخضرية هو عالقتها ابلتسويق اإلستهالكوالتوج ه حنو محاية تلك البيئة وتطويرها واألهم من دراسة احلركة 

 اهموج   نشوء هذه احلركةومل يكن 1"لكني.ساسية هلذه احلركة هو حق  أفراد اجملتمع يف العيش يف بيئة نظيفة وآمنة ومحاية املستهاأل
 ضمن منظومة موح دة فراد واملنظماتاأل تسعى وببساطة ألن يكون حركةقط ف هي بل ،و التسويقيي أاإلستهالكضد النشاط 

 » « Earth Dayاىل ما يسمى بيوم األرض  ه البيئي احلديث غالبا تعود آاثرهبداية التوجويرى عديد الباحثني أن   .ماية للبيئةحل
 ربطه بنشر الوعيحتفال بكوكب األرض والبيئة و أصبح فيما بعد مناسبة سنوية جمتمعية لالوالذي  ،أبمريكا 1970فريل أ 22يف 

ليرتس خ هذا التوجه أكثر مع 2.دين واجلامعات واهليئات الرمسيةابلتنسيق مع اجملتمع امل ،دعاءات واملخاوف البيئيةالبيئي وكل اإل
ة وجدت أن  هناك عددا كبريا من العام   1992خبارية يف ستة عشر بلدا عام اإل CNNيف دراسة قامت هبا وكالة حيث  .الوقت

 3.من املهتمني ابلبيئةهم % 86حنو أبن  جابة كانت اإلف ،يف كل هذه البلدانيهتمون ابملشاكل البيئية 

   اإلستدامةو  األخضرمرحلة التسويق  : الثالثةالمرحلة  •

حيث   ،د كن ا شاهدين على تسميات خمتلفةفق ،"Labelsوهو ما يالحظ من خالل تطور إعتماد التسميات وامللصقات "     
ث تغري ت التسميات حنو الرتكيز  ،وىل لوصف هذا املدخلهي التسمية األ Ecology/Ecologycalحيائي" كان مصطلح "اإل

اية منذ بدف4هو املصطلح املهيمن اليوم. Green" األخضروأخريا أصبح مصطلح " ،Environementalعلى مصطلح "البيئي" 
ل ذلك يف ويتمث   ،ي والتسويقينتاجاإليف تعاملها  األعمالمنظمات  الثمانينات من القرن املاضي أصبح هنالك تغيري يف سلوكيات

وهذا ما قاد  .تعامل مع منتجاهتا املقدمة للسوقثري البيئي املتحقق من الللمستهلك والتأ اإلجتماعيةجلوانب اب هتماماإلمراعاة 
والسعي حنو التكامل ما  ،الطبيعية ستخدام املواد األوليةإاإلدارة البيئية وتقليل التلف من نظمة اىل تبين أ األعمالمنظمات  ةإدار 

 بني القضااي البيئية واألنشطة الرئيسية اليت تقوم هبا املنظمة.

 األعمال إسرتاتيجيةومنها  األخضرصة يف التسويق ويف هذه الفرتة أيضا صدرت العديد من املؤلفات والدورايت املتخص        
يف اململكة  "Ken Peattie"ن قبل " ماألخضرشر حتت مسم ى "التسويق وكان أول كتاب ن   ،العاملية اخلضراء اإلدارةو  والبيئة

                                                           
 .150، ص2013بدون رقم طبعة،  "، عمان، األردن،قضايا وتطبيقات تسويقية معاصرة" ،أياد عبد الفتاح النسور و عبد الرحمان الصغير  1

2 Cathy Sandeen ,”It’s Not Easy Being Green :green marketing and environmental consumerism in continuing 
higher education”,continuing higher education review ,vol. 73 ,2009, p94. 

 .52، ص، مرجع سابقعالء فرحان طالب وعبد الحسين حبيب  3
4 Cathy Sandeen , OP CIT, p94. 
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 تحدةامل لايتيف الو  1988عام  Green Consumer Guide األخضروكذلك صدر دليل املستهلك  1992املتحدة عام 
كما متي زت فرتة العقد األول من األلفية   .األوىل لنشره أكثر من مليون نسخةوقد جتاوزت مبيعات هذا الدليل يف السنة  ،مريكيةاأل

عقبه يف أوما  2005مم املتحدة سنة ر يف تقرير األوهذا مؤش   ،األخضرى أعلى مستوى حنو التسويق الثالثة بتوجهات جديدة وعل
 ،جائزة نوبل للسالم مناصفة مع هيئة التغيريات املناخية "Al Gore"مريكي األسبق نح انئب الرئيس األعندما م   2007م عا

س فضال عن كونه املؤس   ،فة املاء واهلواء ومعاجلة التلوثنظا ،العام ملناداته بقضااي البيئة املختلفة واملتعلقة ابرتفاع درجة احلرارة
 .األخضرلق عليه تسمية الدميقراطي ه يطن  أحىت  ،جل محاية املناخأوالرئيس احلايل للتحالف من 

 (2010-2000)ة خالل الفرت  " فقد بدأتاألخضروغريها والنمو احلاصل يف مفهوم "ونتيجة لتظافر كل هذه اجلهود      
يرك ز حيث  .قتصاد املستدامواإل األخضرقتصاد ىل اإلإالتقليدي يف بلدان العامل قتصاد ىل ضرورة حتو ل اإلإاملناداة  صيحات

 اإلستدامةتعد  و  1البيئية. اإلستدامة ،اإلجتماعيةالعدالة  ،اإلقتصاديةالتنمية  :هي  على ثالث جمالت رئيسية األخضرقتصاد اإل
من خالل وبداية التسعينات واخر الثمانينات تظهر مالحمه يف أوالذي بدأت  األخضركثر عمقا يف التسويق التطو ر األمستوى 

 2.نتاجاإلو  من أجل اإلستهالك اإلستدامةىل منهج إالذي أشار وبشكل صريح و  ،1987سنة  Brundtland"تقرير برينتالند" 
ا  اإلستدامةعر ف حيث  ت وابلتايل فقد حتو ل  ."عة ومنتجة مع مرور الوقتبقى النظم احليوية متنو  مصطلح بيئي يصف كيف ت  "أبّن 

ستدامة ىل توج ه يتمحور حول القضااي املإ (ecologycal context)من توج ه يرك ز على السياق البيئي فقط  األخضرالتسويق 
  .قتصاديإ السياق البيئي والسوسيو وتركيزه األساسي اليوم هو حول، من خالل اجلهود التسويقية

  األخضرمفهوم التسويق  : المطلب الثاني

سيما يف ول ،نيةمنذ ع رف وحىت اآلن العديد من التساؤلت لدى العديد من األطراف املع األخضرلقد أاثر مفهوم التسويق       
أشار بعض  2010سنة مريكا الشمالية أسواق أع البيئي واحلفاظ على البيئة يف ق ابملوضو تقرير متعل  يف حيث  .أوساط الزابئن

شارة منهم اىل وجود عد ة مصطلحات إأي  من املنتجات أو السياسات يف على  "ستخدام مصطلح "أخضرإىل صعوبة إاخلباء 
احليوي، اخلال  ،لل  ، املتحالغري سام ،الصديق للبيئة ،، العضوييالبيئ :مثل وخمتلفة املضمون لوصف املنتجات "اخلضراء"دة معق  

و أ األخضرالربط بينها وبني املنتج و  واليت جتعل املستهلك ل يفر ق بينها ويقع يف اخللط ،% مسادي ..اخل 100، من الكلور
خاطئ يف كثري من الحيان وبدون هو مصطلح يستخدم يف سياق  األخضرلتسويق يؤكد حقيقة أن  اوهذا ما 3.األخضرالتسويق 

 احلقيقية .عتبار ملفهومه احلقيقي وبشكل عام لفلسفته إ

التدوير  إعادةفهناك من حيصره يف  ،األخضرناعيني فيما خيص  التسويق  والصنيجبس عند املنتكذلك جند نفس الل         
(Recycling)،  ىل غري ذلكإ املتعلقة حبماية البيئة اإلجتماعيةية أو احلمالت نتاجاإلوهناك من يقرنه ابملنتج فقط والعملية. 

                                                           
 .36، ص2014أمجد للنشر والتوزيع، عمان، االردن ،"، دار ، "التسويق األخضر وإعادة التدويرالنا البناثامر البكري و   1
 .53، صمرجع سابق  عالء فرحان طالب وعبد الحسين حبيب،  2

3 Haradhan Mohajan ,”Green marketing is a sustainable marketing system in the twenty first century” 
,international journal of management and transformation ,6(2) : 23-39 , 2012 , p1.  
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إن مل  (green marketing mopyia)وابلتايل قد يسقط هؤلء يف مشكلة تسويقية أو ما يسمى بقصر النظر التسويقي 
ففي  ،األخضراثبتة حول التسويق واحدة و مقاربة  ومع ذلك فإن ه ل توجد .يستطيعوا هم الفهم واإلدارك الصحيح هلذا املفهوم

يف حني  ،ت الزهيدة الثمن والقليلة اجلودةسبانيا يرتبط ابملنتجاإويف  ،لطبيعة واخلضرةاب عادة هذا املفهومانيا وبريطانيا يرتبط أمل
بلد يتشاءم من اللون  وهويكون األمر معاكسا يف املكسيك  وقد ،مريكا ابلتسويق البيئييف أ األخضريرتبط التسويق 

 العلمية اليت كتبت يف هذا اجملال.ولدى فإن ه من الضروري أن نرتكز على اإلسهامات 1.األخضر

 (Mcdonagh,1994)ىل اجلهود اليت بذهلا إ فال بد  من اإلشارة األخضرالتسويق  ق للتشخيص الدقيق ملفهومالتطر   قبلو       
ا هذ ىل أن  إمه خالل الشكل التوضيحي الذي قد  حيث يشري من  ،يف النشاط التسويقي (Green) "األخضر"يف حتليله ملصطلح 

 )أنظر الشكل املوايل( : تاليةاملصطلح يرتبط ابملكوانت ال

 Greenاملفاهيم املختلفة لألخضر  : (28الشكل رقم )

 
  .25ص ،مرجع سابق ،األخضرفلسفة التسويق  ،مصطفى يوسف الكيايل : املصدر

فقد ترتبط جبوانب  ،محاية البيئة والطبيعة من حولنا دة كلها تنصب  يف صاحلمفاهيم وأبعاد متعد   األخضروهلذا فإن  ملصطلح       
وسواء كان هذا  ،كانية البقاءللمنظمة أو املساواة أو ترتبط بصاحل البشرية وام اإلجتماعيةأو عن طريق املسؤولية  ،سياسية قانونية
 .يئة معات املنظمة واملستهلك والباهخدم حتما توججبوانب رحبية أو غري رحبية فهو يساملفهوم يرتبط 

                                                           
مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، بدون رقم  ، "فلسفة التسويق األخضر"كافي، مصطفى يوسف   1

 .26ص، 2014طبعة، 
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ومعرفة ماهي املفاتيح األساسية  األخضرسنحاول الغوص يف مضمون مفهوم التسويق " األخضربعد تطرقنا ملفهوم "و حيث       
ىل إالنظر  ميكنحيث  شكل أبعاد هذا املفهوم مع التطر ق للعديد من تعاريف رواد هذا التوج ه والتسويق بشكل عام.اليت ت  

واليت  ،واألخالقية للتسويق اإلجتماعيةعلى أن ه ترمجة ملتطلبات املسؤولية  قبل كل شيئ (Green Marketin) األخضرالتسويق 
ية ىل النور كاستجابة للتحدايت البيئإوالذي خرج  ،ملصلحة العام ة ومصلحة املستهلكاب ويهتم   ،بكل ما يشغل الرأي العام هتتم  

العاملي حبماية حقوق  هتماماإلمتزامنا مع تزايد ( األخضر)وأييت هذا املنهج التسويقي  .األخريةوالعقود املتزايدة يف السنوات 
ىل محاية حقوق الناس إهتدف  (Environementalism)ة ذات توجه بيئي وظهور حركات منظم  املستهلك كما رأينا سابقا 

يف النصف  األخضردت هذه احلركات الطريق لظهور مفهوم التسويق وقد مه   ،يف بداية السبعيناتللعيش يف بيئة نظيفة وآمنة 
 اإلجتماعية األعمال منظمات مسؤولية ن  ( أWasik) أشار 1996سنة ففي  1.عقد الثمانينات من القرن املاضي األخري من

على بداية وضوح التوجه البيئي ضمن املسؤولية البيئية يف ذلك  يدل   مم ا ،أكبالبيئية ملنتجاهتا بشكل ترك ز على التأثريات بدأت 
جتماع عاملي يف التاريخ يف إعتب أكب قم ة ريو دي جانريو" حيث ت" فرتة أعقبت مؤمتر األرض العامليخاص ة وأن  تلك ال2الوقت.

ستقطاب عاملي حنو هذا إوأهم شيئ  ،ة فيما خيص  الشأن البيئي واحلفاظ عليهارات دولية مهم  عن مقر   تأسفر  واليت3.ذلك الوقت
 .ة على املستوى التطبيقيخاص   األخضرلتسويق لنطالقة الفعلية عتبار التسعينات مبثابة اإلإميكن حيث املوضوع. 

فق ه ل يوجد تعريف واحد مت  ىل أن  إالبد  أن نشري ف األخضرمة حول مفهوم التسويق وقبل أن نسرتسل يف التعاريف املقد        
جمال مازال قيد التطو ر وأيضا لكونه  ،ة والواضحة املعامل نظرا لتشع ب أبعاده وأدواتهة البسيطوأن  تعريفه لن يكون ابملهم  ، ليه دولياع

 .والتطبيقي كادمييوالتبلور األ

 Work"قامت مجعية التسويق األمريكية ورشة عمل عندما أ 1975 ىل سنةإ األخضرأول حماولة لتعريف للتسويق  تعود      

hopS" حيائي ق اإلحتت عنوان التسويMarketing Ecological.4  ىل ظهور أول كتاب حول إ ها بسنةبعد تواليت أد
سنة  (Henion and Kinnear)من طرف الباحثني  Ecological Marketing"ع كان حتت عنوان "التسويق البيئياملوضو 

وقد  ".ووعي بيئي إهتمامرحية سوقية هلا تطبيق البامج التسويقية املوجهة حنو ش" 5:أبن ه  األخضرالتسويق عر فا  والذين   ،1976
وابلتايل تصميم البامج  ،ابلبعد البيئي إهتمامستهداف للشرحية السوقية اليت هلا يف هذا التعريف على عملية اإل نيرك ز الباحث

عتب البعد البيئي ضمن ي   ه لن  اهتا. وما يؤخذ على التعريف أإهتمامالتسويقية اليت تشبع رغبات وحاجات هذه الفئة وتتماشى مع 
من عديد ال بعدها لقد حاولف .هلدف جتاريرغبات فئة سوقية معينة  إشباعجل هو فقط من أ بل ذاتيا،املنظمة  ثقافة ومسؤولية

 : نذكر من أبرزها األخضرالباحثني وضع تعريف دقيق للتسويق 

                                                           
 .20، صمرجع سابقمصطفى يوسف كافي ،   1
 .250، صمرجع سابقثامر البكري، التسويق أسس ومفاهيم معاصرة ،   2
 .216، ص مرجع سابق منور أوسرير ومحمد حمو ،   3
 .232، ص 2014، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، بدون رقم طبعة، التسويققضايا معاصرة في ، ثامر البكري  4

5 Haraghan Mohajan ,OP CIT, p1.  
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 إهتمامراعي ت يتلا األعمال اتمعين بنشاط األخضرمصطلح التسويق ن  أب (Coddington ,1993)يعتب  ❖
 األخضرأن  التسويق  ىلإوهو تعريف يشري 1".احلفاظ على البيئة الطبيعيةسألة مب هتماماإل ىلأيضا إ ابإلضافةاملستهلكني 

 .ويف نفس الوقت احلفاظ على البيئةحاجات ورغبات املستهلكني  إشباعدف إىل يه
 نتاجمة إلن كل األنشطة املصم  و البيئي يتضم  أ األخضرالتسويق "فإن   (polonsky ,1994)حسب بولونسكي  ❖

ونالحظ تشاهبا  2".ابلبيئة الطبيعية حداث أقل ضررإبع احلاجات والرغبات البشرية مع وتسهيل كل التبادلت اليت تش
 ا".حداث أقل  ضرر هبإىل "إ" ةئابلبي هتماماإل" املنظمة ابلبيئة منيف عالقة ري لغوي تغيمع  كبريا مع التعريف السابق

ا ّن  أب فرتضي  "هو التسويق املنطوي على املنتجات اليت  األخضرلتسويق فا AMAحسب اجلمعية األمريكية للتسويق  ❖
ة ضر  امليف هذا التعريف ضي ق جدا وحمصور فقط يف املنتجات الغري  األخضرمضمون التسويق و  3غري مضر ة ابلبيئة ".

ل يتعدى كونه نشاط  األخضرلدى البعض أبن  التسويق  اعتقادإ خيلق األخضروهذا التوج ه يف تعريف التسويق  ابلبيئة.
ونفس الشيئ  .األخضرالتسويق  عنوحمدود  قاصرفهم  ووه ،لتخطيط للمنتجات الصديقة ابلبيئةيهدف اىل الرتويج وا
ت سواء كانت ع املنتجاجتماعية وتوج ه فلسفي جديد للتعامل مإثقافة مبثابة فهذا املفهوم هو "حسب اثمر البكري 

مع احلفاظ على البيئة مناط احلياة و هات املعاصرة ألا يتوافق مع التوج  وذلك مب ،و خدماتأو صناعية ستهالكية أإ
 4مناطهم".حاجات املشرتين مبختلف أ إشباعيف بذات الوقت  األخضرسهام املنظمات املتبنية للتسويق إومحايتها و 

عد البيئي سواء يف خصائص ستخدام البإتطوير املنتجات من خالل سرتاتيجيات إ األخضريعكس مصطلح التسويق " ❖
شارة اىل ونود  اإلPrakash.A(.5(2002,سات املنظمة وعملياهتا التشغيلية" و يف النظام ككل عن طريق سيااملنتج أ

سرتاجتية وتنعكس هذه اإل ثرجم بعدهات   األعمالابلن سبة للمنظمة  إسرتاتيجيةك  األخضريعتب التسويق هنا أن  الباحث 
وهو ما يوس ع مفهوم  ،منظومتها ص للبعد البيئي حيزا هاما ضمنص  اليت خت  تشغيلية ال اوعملياهت اسياساهتمن خالل 

 .حبد  ذاهتا إسرتاتيجيةىل فلسفة و إمن جمرد أنشطة ومنتجات  األخضرالتسويق 
 David 1991 ,Kangis 1992 ,Meffet and Kircheorg) :جامع لعديد الباحثنيموحد و وهناك تعريف  ❖

1994 ,Jain and Kaur 2004 ,Peattie and Crane 2005 ,Grant 2008 ,and Pride and Ferrell 

يت ترضي حاجات تطوير وترويج املنتجات واخلدمات الو ختطيط "ىل فيه إ األخضريشري التسويق حيث   (2008
مع الرتكيز  ،أتثري سليب على البيئة الطبيعية اخلدمات والسعر املتاح من دون أن يكون هناك ،األداء ،املستهلكني للجودة

عمليات التسويقية اليت كل ال  اإلعتباروهو تعريف أيخذ يف 6.اخلام واستهالك الطاقة ونوعيتها ستهالك املوادإعلى ترشيد 

                                                           
1 Atiq uz zaman and all ,”Green marketing or green wash ?” ,journal of ecology and the natural environment 
,vol.2(6) ,pp. 104-111 ,june 2010 ,p105. 
2 Sumita Kukreja and Anupama Sharma ,”Green marketing : challenges and strategy in the chanching scenario” 
,international journal of advanced research in management and social sciences ,vol.3, 2014 ,p245. 
3 Satpal singh ,Green marketing : challenges and strategy in the chanching scenario ,international journal of 
advanced research in management and social sciences ,vol.1 ,n°6 ,December 2012 ,p166. 

 .233، ص مرجع سابق  ا معاصرة في التسويق ،ثامر البكري ، قضاي  4
5 Aditya Maheshwari and Gunjan Malhotra , “Green marketing :a study on Indian youth” ,international journal 
of management and strategy ,vol.N°.II,Issue 3,July-dec 2011 , p2. 
6 Haraghan Mohajan ,OP CIT, p1. 
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( ي ونوعيستخدام كم  إ)ستخدام الطاقة املتعلق اببعد الوأيضا وفلسفتها  ضمن منظومتهان ت دخل اجلانب البيئي جيب أ
 .لحقا األخضر ة من منظور التسويقوالذي سيصبح ركيزة مهم  

هو "التسويق الذي يربط بني  األخضرالتسويق  (Kotler and Armstrong ,2009)حسب كوتر وأرمسرتونغ  ❖
 حاجاهتم هم إشباعويف نفس الوقت حيفظ أو يعزز حق  األجيال املستقبلية يف  األعمالتهلكني و احلاجات احلالية للمس

الباحثني دائعي الصيت يف جمال التسويق أن ه كما تراعي املنظمات حاجات ورغبات  يشريويف هذا التعريف  1". أيضا
حقهم أيضا الستفادة  والذين منكني املستقبل واألجيال الالحقة ن تفك ر يف مستهلأملستهلكني احلاليني فعليها أيضا ا

 .ني احلالينيها املستهلكيستفيد منواملوارد اليت  ةمن البيئة والطاق
( 20143اثمر البكري  ،2 2014عر ف كل  من )إايد عبد الفتاح النسور وعبد الرمحان الصغري تعريف مهم  ي  ويف  ❖

جيايب يف إأتثري ىل خلق إيهدف  ،فلسفة وفكر تسويقي مؤسسي متكاملمدخل نظمي و أبن ه " األخضرالتسويق 
ستهالكية تنسجم إير عادات ضارة ابلبيئة وتطو ىل طلب منتجات غري إه بصورة تدفعهم حنو التوج   ،تفضيالت الزابئن

احملافظة على ىل إي يف النهاية ومبا يؤد   ،قي متكامل قائم على أساس اإلبداعوالعمل على تقدمي مزيج تسوي ،مع ذلك
وهذا  ."لكي تبقى وتستمر   ملنظمة األعمالالرحبية  فضال عن حتقيق هدف ،رضائهإلطبيعية ومحاية املستهلك و البيئة ا
شارة من حيث اإل ،أعمق ة خاصة وحتليلمقارب األخضرساسية تعطي للتسويق يرك ز على جمموعة من املبادئ األ املفهوم

خمرجات تعكس التوجه وأخريا ة ث له مدخالت ث عمليات تشغيلي System approachنه مدخل نظمي أول اىل أ
 (األخضرالنظمية للتسويق  النظرةح لنا يوض   29رقم الشكل و ) .األعمالملنظمة  األخضر

 النظرة النظمية ملدخل التسويق األخضر : (29الشكل رقم )

 
                                                           
1 Prashant Kumar ,”State of green marketing research over 25 years (1990-2014)” ,journal of Emerald Insight 
,marketing intelligence and planning ,vol.34 n°.1,2016 ,p137. 

 .147، ص 2013، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  قضايا وتطبيقات تسويقية معاصرةاياد عبد الفتاح النسور وعبد الرحمان الصغير،   2
 .47، ص 2008، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، االردن، التسويق األخضرثامر البكري وأحمد النوري ،   3
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 .53ص ، مرجع سابق، سرتاتيجيات التسويق األخضرإ اثمر البكري، : املصدر

  :واملتمثلة يف األخضرتنسجم مع بعضها البعض يف تركيزها على اجلوانب الرئيسية للتسويق  جل  التعاريفمن الواضح أن  و 

ا تتم  أ ،جتماعية متكاملةإعملية  األخضر عتب التسويقي   ▪  ؛منظمات األعمالبني األفراد واجلماعات و  ي أّن 
أو ابألحرى  ،يئة الطبيعيةضارة ابلبوذلك بتقدمي منتجات غري  ،رضاء حاجات ورغبات املستهلكنيإو  إشباعىل إهتدف  ▪

ب هلا أقل  ضرر ا تسب  أو أّن   تساعد على احلفاظ عليهاو منتجاهتا صديقة للبيئة  ن  أبن تؤكد هلؤلء املستهلكني حتاول أ
 ممكن؛

للموارد  ستخدام الرشيدي اىل اإله الرامفق مع التوج  مبا يت   للمنظمة ياإلستهالكالشرائي و  السلوكيعمل على تعديل  ▪
 الطبيعية؛

عن طريق جعل  املنظمةىل حتقيق املردودية الالزمة لنشاط إوعة من مبادئ التسيري اليت هتدف يعتمد التسويق على جمم ▪
 ؛األعمالنظاما مفتوحا على البيئة املادية ول يرتكها منغلقة على أهدافها يف عامل املال و  املنظمةمن 

كثر استدامة واجياد احللول والطرق الفع الة من أجل الوصول اىل ما يسمى أعن آفاق جديدة للطاقة واملوارد  البحث ▪
 ؛EMSالبيئية  اإلدارةابلكفاءة التشغيلية للموارد والطاقات ،ومن ضمن أهم  هذه املداخل مايسمى بنظم 

 يهدف التسويق األخضر اىل تعزيز التوج ه حنو الستهالك األخضر ونشر الوعي البيئي لدى املستهلك. ▪

 هلذا شامال اتعريف" فإن ه ميكن لنا أن نقد م األخضرصطلح "التسويق فهمنا الشخصي ملمن من التعاريف السابقة و  نطالقاوإ      
 ،تدرجييا التأثري السليب ملنظمة األعمال ابلبيئةتقليل البيئي عن طريق  ابلبعد تسويقية هتت م إسرتاتيجيةهو "  : كما يلياملفهوم  

العمل على التأثري يف  ا التسويقية، ومن ثم يف مجيع عملياهتا وأنشطته يف املستقبل، وذلكالتأثري هذا ّنائيا من  للحد  منها  حماولة
  ".ونشر الوعي البيئي األخضر اإلستهالكتفضيالت ورغبات الزابئن مبا يدعم خيار 

براز سلوكها البيئي إمكانة املنظمة وصورهتا عن طريق  كتوج ه إداري يعمل على تطوير  يتجل ى األخضرالتسويق فوابلتايل       
لحة يف سبيل تبين  أصحاب املص مجيعمع اجملتمع و  عاوّناوأيضا ت بيئية،العايري املكمها نشطتها اليت حتأو  ،الصديق للبيئةو 

، وهي أهداف تعب  عن إلتزام منظمة هالك األخضر يف اجملتمع، مع املسامهة يف نشر الوعي ابإلستوالبيئية اإلجتماعيةاملسؤوليات 
 .األعمال ابملسؤولية البيئية واإلجتماعية

يف عديد النقاط اليت تطر قنا  األخضرعن فلسفة التسويق ختتلف فلسفة التسويق التقليدي يف األخري ميكننا اإلشارة إىل أن  و       
مسؤولية املنظمة نوعية األهداف، واألطراف املتبادلة، وطبيعة القرارات التسويقية، و اليها يف التعاريف السابقة، وذلك من حيث 

  .األخضرلتسويق التقليدي والتسويق الفروقات اجلوهرية بني اي ظهر لنا الشكل املوايل و إجتاه اجملتمع ..اخل. 

 األخضرالفروقات بني التسويق التقليدي والتسويق  : (30رقم )الشكل 
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Source : Antonio Chamorro and Tomas Banegil ,"green marketing philosophy",wiley international journal 

,2006 ,p13. 

  األخضرالتسويق تبّني أهمية دوافع و  : المطلب الثالث

 ،م للموارد الطبيعية املنظ  وغري تطر فامل همإستهالكابلبيئة و  همإهتماموعدم  األعمال منظماتغلب أن  ضعف الوعي لدى إ      
ماية للدفع هبذا التوج ه ومطالبة احلكومات واهليئات الدولية ابختاذ إجراءات مستعجلة حل ىل أخذ دور مهم  إنصار البيئة أبدفعت 
امل و ععتب حيث ت  1."الثورة اخلضراء"ما يسم ى بعصر  فإن نا نعيش اليومال شك  . وهو ما حتق ق جزئيا وبدميومتهاوضمان البيئة 

لنا م قدياإلطار  هذايف و  .األخضر تسويقحنو تبين  ال األعمالاحملر ك الرئيسي ملنظمات  يه يف هذا العصرالفرص والتهديدات 
 :2والذي يقوم على نوعني من العوامل األخضرتسويق دوافع ومبرات تبين  منوذجا ل )T.Procter( "توين بروكرت"

ومنها وظيفة  business األعمالحيث أن  البيئة يف هذه اجملموعة تسحب  : عوامل املزااي أو الفرص يف السوق -1
واملزااي التنافسية اليت تقوم على البيئة  ،سويق األخضراليت خيلقها الت سواق اجلديدةستفادة من األيه اإلالتسويق الذي عل

قد ف .األخذ ابملطالب البيئية اخلضراء جراء منظمة األعمالاجلديدة اليت حتققها  اإلجتماعيةالشرعية اإلستفادة من  اوكذ
اهتم ووعيهم إهتمامزدايد إبيئية و رتفاعا واضحا لتوج هات املستهلكني حنو املنتجات الإأظهرت عديد الدراسات األخرية 

                                                           
 .59، صمرجع سابقعالء فرحان طالب وعبد الحسين حبيب،   1
 .238، صمرجع سابقنجم عبود نجم،   2
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 ن  إف the Hartman Groupنطالقا من دراسة إو  .، وابلتايل منو  كبري ومتسارع للسوق واإلستهالك األخضرلبيئيا
ين مستعد  منهم % 34و ،انب البيئي يف قراراهتم الشرائيةاجل اإلعتبار بعنيمريكا أيخذون من املستهلكني يف أ 76%

 1.يومت البيئية ويدفعون مقابلها الا% يشرتون فعال املنتج13و  ،البيئية ومزاايهاضايف مقابل املنتجات إلدفع مبلغ 
وتوسيع احلص ة السوقية  ميكن أن يكون فرصة ممتازة من أجل كسب حص ة سوقية خضراء األخضرفحاليا التسويق 

الكبري الذي تشهده  وأمهيته يف الوقت الراهن هو النمو   األخضروما يظهر الفرص الكبرية اليت خيلقها التسويق  .املعتادة
بينما   ،% 240كي للمنتجات العضوية حوايل األسواق اخلضراء. ففي العشر السنوات األخرية كان منو السوق األمري

لذلك تناقصت نسبة أنشطة البناء التقليدية مبا  ابإلضافة % ، 33كانت نسبة منو السوق الغدائية التقليدية حوايل 
كل   2.%1700نوات بنسبة مذهلة وصلت حىت الس هذهطيلة  األخضر% يف وقت تزايدت أنشطة البناء 17يقارب 

. ففي  اقا خضراء بشكل كل ي يف املستقبلحصائيات الصرحية تظهر بشكل بليغ أن  أسواقنا تتحول لتكون أسو اإل هذه
ا تعتقد أن  كل شخص ومستهلك هو يف الواقع "مستهلك أخضر". Jacqulyn Ottmanكتاهبا تقول  وما على 3أّن 

 منظمات األعمال سوى حماولة تنشيط وإيقاظ تلك امليولت الدفينة.

ضراء من خالل حنو األخذ ابملطالب البيئية اخل األعمالحيث أن  البيئة تدفع  : أو املخاطر يف السوق اتعوامل التهديد -2
يزو ة البيئية األعلى )مبا يف ذلك اإلواملعايري القياسي ،املسؤولية البيئية ملنظمة األعمال ،ون اجلنائي(نضمنها القامن اللوائح البيئية )

 التقليدي من عام اتفاقية دولية خاصة مبنع التلوث يف ظل القانون الدويل 52وقد أحصى بعض املهتمني أكثر من  (.14000
دة األطراف تعاجل العناصر تفاقية دولية متعد  ( إ300)ا بلغت أكثر من ثالمثئة ّن  أىل إويذهب البعض  ،1990ىل إ 1950

 وهو ما يوض ح الضغوط الدولية حنو ترسيخ هذا التوجه.4.املختلفة لتلوث البيئة على مستوى اجملتمع الدويل

 ابلن سبة ملنظمات األعمال األخضردوافع تبين  التسويق  : (31الشكل رقم )

 

                                                           
1 Cathy Sandeen ,OP CIT, p100. 
2 Green marketing guides ,”the center for green industries and sustainable business growth of Duquesne 
university” ,Pittsburgh ,usa , 2014,P6. 
3 Green marketing guides ,”the center for green industries and sustainable business growth of Duquesne 
university” ,Pittsburgh ,usa , 2014,P6. 

 .258، ص2013، العدد الثاني عشر ،  مجلة المفكرمفتاح عبد الجليل ،"التعاون الدولي في مجال حماية البيئة "،    4

ضغط 
المنافسة

التكلفة 
والربحية

المسؤولية 
االجتماعية

الفرص 
التسويقية

الضغط 
الحكومي
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 إعتمادا على املصدر الباحث من إعداد : املصدر

هذا  تبين  و  األخضربيد التسويق  لألخذ األعمالقني ومنظمات ملسو  اب تدفعهناك مخس أسباب رئيسية فإن   وبشكل قاعدي      
املسؤولية  ،التسويقية أو امليزة التنافسية الفرص :1ذه األسباب هيهو  (Satpal Singh ,2012)، وهو ما يوض حه الت وجه

 (يوض ح هذه األسباب 31رقم الشكل ) .التكلفة والرحبية ،ضغط املنافسة ،الضغط احلكومي ،(CSR)للمنظمة  اإلجتماعية

رقام اليت توض ح تفضيالت حصائيات واألمن خالل اإل األخضرالسوق كامنة يف ى الفرص التتجل   : التسويقية الفرص -
يئات اهلستهلكني و امل أطيافيشهده العامل اليوم مبختلف  فما ،ت اخلضراء واليت ل تضر  ابلبيئةاملستهلكني وتوجهاهتم حنو املنتجا

وبشكل مباشر  .األخضر اإلستهالكملتزايدة حنو تبين  عالمية يؤك د هذه احلركية امعيات غري حكومية وكذا اجلهات اإلاجلكومية و احل
 .فضل طريقةلب والرغبات أباطامل هن تشبع هذأالطلب يف خمرجاهتا اليت  لبد   ن تعكس هذاأ األعمالن ه على املنظمات إف

حلقة  2015خري يف ابريس الدولية واليت يشك ل املؤمتر األ نظرا للضغوطات الدولية وخاص ة يف املؤمترات : ةط احلكوميو الضغ -
على بيئة  األمهيةابلغة متزايدة و ن  خمرجات هذه املؤمترات تؤس س لقوانني وضغوط حكومية إف ،عديدةمهم ة ضمن حلقات 

ستباقية اإل ب عد ولعل   ،بالقانونية والسياسية بشكل مناسن تساير وتتعامل مع البيئة أاملنظمات  هذهوابلتايل فعلى  األعمال
(proactive approach)  وفعالية أكب.سع من الوقت مت   األعمالابجلانب القانوين والبيئي سيعطي للمنظمة  اإللتزاميف 

ا ترى أحىت  ،يف تعاملها مع اجملتمع والبيئة اإلجتماعيةدراكا ابملسؤولية إكثر أأصبحت املنظمات اليوم  : اإلجتماعيةاملسؤولية  - ّن 
طن يف ومتلي عليها مسؤولية مماثلة اىل ما يتحم لها املوا ،أو جزء مهم من اجملتمع ا مبثابة مواطنّن  نفسها ومن خالل ادارهتا العليا أب

 2.مجتمعتكون عضوا صاحلا وانفعا لل نأو  ،تعامله مع اجملتمع والبيئة

على تفعيل وتنشيط جهود املنظمة حنو تبين  املسؤولية  األعمالتعمل املنافسة الشديدة بني منظمات  : ضغط املنافسة -
نظمات يضا حملاكاة املأو  ،(األخضراملستهلك يف السوق ) جزاء مميزةأل حتسني صورهتا وكذا الوصول اىل والبيئة من أج اإلجتماعية
 .اليت خطت خطوات كبرية يف هذا اجملال ابلتسويق البيئياليت تعمل 

ة يف الستخدام وتقليص ولية والتشغيليحنو ختفيض تكاليف املواد األ األعمالوهي تعكس حماولة منظمات  : التكلفة والرحبية -
اقتصادية وجتارية عديدة من حيث ترشيد تسيري و السياسة من حتقيق فوائد أكما تسمح هذه العملية   ،تدويرها إعادةو أالنفاايت 

 . سواق جديدةألها وكذا الوصول اىل املوارد والمكانيات وتفعي

 ،طراف أخرىمن غريها من األ كثرأ األخضرالتسويق  وتبين   فهمبشكل مباشر بأكثر من غريها تعتب بعض األطراف معنية و       
فوائد  هذه األطراف لكل طرف من هالقول أن   ناميكن ة، إل  أن هالعملية التسويقييف  موقعهاوإختالف طراف ه األذه ورغم إختالف

 :1 أهم  هذه األطرافو  تبين  أبعاده وجوانبه املختلفة،و التسويق األخضر مكتسبة من فهم 

                                                           
1 Satpal singh ,OP CIT ,p167.  

 .67ص ، مرجع سابقألخضر ، ثامر البكري ، استراتيجيات التسويق ا  2
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هلم الفرصة بشكل مباشر يف ختفيض أتثريهم الشخصي  األخضراملستهلكني الذين يعون معىن التسويق  : املستهلكني ✓
( سيكون اخلضر وتزايد أعداد هؤلء )املستهلكني ،به وهتتم   عن طريق تبين  املنتجات اليت تتناول هذا التوجه ،على البيئة

األعمال ات منظمويدفع كما سيحف ز   ،واحلد  منهبشكل كبري على البيئة جيابية على ختفيض هذا التأثري له نتائجه اإل
 كما ميكن للمستهلكني  . سياساهتا التسويقيةالفئات والشرائح من املستهلكني لثرمجة رغباهتم يف هذهتباع خطى إعلى 

خاصة  ،مة لتكون صديقة للبيئةتجات املصم  ستفادة من بعض الفوائد املالية املتعلقة بسعر املنلذلك اإل ابإلضافة
املستهلك  فعلى سبيل املثال .اإلقتصاديةالبيئية أو بعض املنتجات املنتجات اليت ترتكز على الصناعة اليدوية واحلرفية 

ق حتق   اأّن   ابإلضافة إىل ،فهو بذلك يستخدم بنزين أقل  من غريه(  hybrid automobile)  بيئيةالذي يشرتي سيارة 
  . أقل من غريها ابلبيئة ضررا

يف  األخضرتسويق ستفادة من الميكنها اإل فإن ه اجلهوية أو احمللية ،سواء اجلهات احلكومية الفدرالية : اجلهات احلكومية ✓
كذلك اجلهات   ،ستخدام والتأثري على البيئةستهلكني من ختفيض بعض تكاليف اإلكما يستفيد املف .عدد من النقاط

اهلولندية تستخدم  "أمسرتدام"مدينة فعلى سبيل املثال  .و املشاريع اخلضراءأامج الب  بعض متالكإ مية تستفيد مناحلكو 
يف تقليص النفقات ب حاليا لبانمج يساهم وهذا ا ،قاطن 700.000هوية منازل أكثر من دة لتالبحريات اجملم  
ظم التبيد ن طاقة ن  ويستخدم فقط واحد من عشرة م ،تكلفة الطاقة الكهرابئيةخالل دولر سنواي من  300.000

فضل هي يف أ األخضردود مداخل التسويق سواق احملتملة وحىل ذلك احلكومات اليت تفهم األإ ابإلضافةالتقليدية. 
 .واملستهلك موقع لتطوير السرتاتيجيات التشريعية اليت ختدم حاجة اجملتمع والصناعة

 منظماتوالتعم ق فيه هي  األخضرمن األطراف املعنية خصوصا بفهم التسويق  : اليت هلا مسعة بيئية األعمال منظمات ✓
ه ذاحلفاظ على ه إىل ابلتايل هي مضطرةو  . السياسات احملافظة على البيئةه بيئي ومسعة يف تبين  اليت هلا توج   األعمال

على سبيل املثال منظمة "تويوات" اليت هلا و  .ن املستهلكنيأذهايف يف السوق و  السمعة وتعزيزها لكي حتافظ على متوقعها
 ،بيئيةاليت هلا مسعة  األعمالمن منظمات  Toyotaتعتب "تويوات" حيث  ،ئية ومسعة اترخيية يف هذا اجملالمنتجات بي

اعمة تساعد على يف تصميم منتجات د يضا تساهمأا ّن  إكليا فحيث فضال عن بعض منتوجاهتا )السيارات( البيئية  
وأي إضرار أو  2كفاءة الوقود.حول  ساعد على اعطاء معلومات مثل تصميمها للوحات قيادة ت ،البيئي اإلستهالك

 مساس هبذه الصورة سيكل ف املنظمة ضياع جمهودات طويلة.
ات غري اطنش تعتمداخلدمية اليت  املنظمات وابخلصوص : اليت هلا اعتماد على رأس املال البشري األعمالمنظمات  ✓

 .مجايل العمالة يف القتصادإ% من  84ل قطاع اخلدمات ما نسبته أ يشغ  ، مثال يف الو.م.ملموسة توفرها للمستهلكني
قتصاد اإلوهذه املنظمات اليت تعمل يف هذا القطاع من  ،س املال البشريأالغري ملموسة توف ر من خالل الر  واخلدمات

                                                                                                                                                                                     
1  Robert Dahlstrom , “Green mareting management”, South-Western Cengage Learning,new York, usa, 1st 
Edition, 2011, P14-15. 
2 Jacquelyn Ottman and David G. Mallen, “5 green marketing strategies to earn consumer trust” ,green bizz 
website, published  on (14.01.2014) , seen on (18.02.2017) , link: 
https://www.greenbiz.com/blog/2014/01/14/five-strategies-avoid-taint-greenwash-your-business . 

https://www.greenbiz.com/users/jacquelyn-ottman
https://www.greenbiz.com/users/jacquelyn-ottman
https://www.greenbiz.com/users/jacquelyn-ottman
https://www.greenbiz.com/users/jacquelyn-ottman
https://www.greenbiz.com/users/jacquelyn-ottman
https://www.greenbiz.com/users/david-g-mallen
https://www.greenbiz.com/users/david-g-mallen
https://www.greenbiz.com/users/david-g-mallen
https://www.greenbiz.com/users/david-g-mallen
https://www.greenbiz.com/users/david-g-mallen
https://www.greenbiz.com/blog/2014/01/14/five-strategies-avoid-taint-greenwash-your-business
https://www.greenbiz.com/blog/2014/01/14/five-strategies-avoid-taint-greenwash-your-business


 التأصيل النظري للتسويق األخضر : الثاينالفصل 
 

143 

 

حيث أن  تبين  هذه املنظمات اخلدمية  .يف عملياهتا وسياساهتا ومنتجاهتا األخضرمعنية أكثر بفهم وتبين  التسويق 
 ظفيها، أو يفعالقاهتا الداخلية مع مو  إجيابيا، وسيؤثر يفآخر و سيضفي على أعماهلا طاابعا ملموسا  األخضرللتسويق 

 .نيعالقتها اخلارجية وأمه ها مع املستهلك
يزيد تسليط الضوء على ل العالمة ورواجها يف نفس الوقت ما زاد قبو كل    :هلا عالمة جتارية قوية اليت  األعمالمنظمات  ✓

ا ستصبح مرجعا أل ،البيئة أنشطتها وأتثرياهتا على سياساهتا والتدقيق يف عوضا عن  للقياس والتقييم يف تلك الصناعةّن 
سلوك نتقاد إيف جريدة اىل ما ق مقال على سبيل املثال لو تطر   .ورواجا ن ميلكون عالمات جتارية أقل  شهرةمنافسيها مم  
املطاعم ذات العالمة املعروفة والقوية يف هذه فسرتك ز ابخلصوص على  و طريقة حتضريهأطريقة معاجلة الدجاج املطاعم يف 

مباشر على مسعة وابلتايل سيكون هذا األمر هتديد  ،اآلخرين ط الضوء عليها مقارنة بباقي املنافسنيالصناعة وستسل  
 .املنظمة وعالمتها

ة تبعي   متلكاليت  األعمال منظماتكثريا   األخضرأيضا يهم  التسويق  : ة تنافسية ضعيفة يف السوقاملنظمات اليت هلا قدر  ✓
فهذا التوجه سيسمح هلذه املنظمات  ،والتسويق نتاجاإليف حجم ونوعية  اضعفاليت متلك أو  األخرىالرائدة لمنظمات ل

  بتمييز نفسها وخلق ميزة تنافسية متي زها عن ابقي املنافسني يف السوق.
اجلهات احلكومية تقوم بتطبيق وسن  تشريعات أكثر رقابة على سلوك  : الرقاب ةاملنظمات اليت تعمل يف الصناعات عالية  ✓

مواد عتمد يف عملياهتا على تشغيل فالصناعات اليت ت .كثر من غريهاأومنتجات بعض القطاعات الصناعية  وعمليات
ه ذه ،كام قانونية وتشريعية أكثر صرامةة أبح( معني  على درجة من اخلطورة )مثل الصناعة الكيميائية إنتاجائل ووس

وكذلك تعتب الصناعات  .األخضرالصناعات ستكون املنظمات اليت تعمل ضمن ظل ها معنية أكثر بتبين  توجه التسويق 
  .السيارات والطائراتايضا كمنتجي  اليت تشغل وقودا بكمية أكب تواجه اجراءات مشددة

رويب مبا يسمى حتاد األت الرقابة والتدقيق البيئي يف اإلتواجه زايدة يف عمليا أصبحتيضا ألكرتونية الصناعات اإل      
 اإلستهالكخلفات بعد معاجلة امل إعادةواليت تفرض على الصناعيني  takeback lawsالسرتداد  إعادةبقوانني 

ن تكون يف موقف استباقي حنو التشريعات أعليها  األعمالمنظمات  ،هذه الصناعاتيف كل من  .ستخدامواإل
وابلتايل ميكنها من ادماج األبعاد البيئية ضمن سياساهتا قبل ان تفرض عليها حىت تكتسب خبة اكب ودمج  ،القانونية

 .ي أبسبقية عن منافسيها يف السوقاسهل للتوجه البيئ
هم ة بشكل كبري بفعتماد كبري على املوارد الطبيعية هي معني  إالصناعات اليت هلا  : موارد طبيعيةاملنظمات اليت تعتمد  ✓

وابلتايل يسهل  ،هدافهأو  األخضربعاد التسويق أعماهلا يتمحور حول أألن  جوهر  ،ة أبعادهوممارس األخضرالتسويق 
 .اخل..واملأكولتمساك ن الزيوت واألالصناعات تتضم  وهذه  .كثر فعاليةعتيادية أبمع أسواقها اإلالتعامل عليها 
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   األخضرأبعاد التسويق  : المطلب الرابع

عالن الذي و اإلأو الرتويج أ األخضرمرتبط فقط ابملنتج  األخضرن  التسويق أب الكثري من املستهلكني والصناعيني يعتقدون      
أو العمليات اخلضراء أو األداء  األخضرأو األفراد ذو التوج ه  األخضرأو التسعري  األخضرأو التوزيع  يراعي اخلصائص البيئية

من املنظور اإلسرتاتيجي  األخضرحيث متث ل هذه العناصر أبعاد التسويق  ،األخضرمتث ل املزيج التسويقي جمتمعة ، وكل ها األخضر
 اليت سنعر ج عليها، األخرىملبادئ يقرتح جمموعة من ا األخضرن  املنظور الفلسفي للتسويق ويف املقابل فإ .للتسويق والعملي

هي  ،صديق لطبقة األوزون ،صديق للبيئة ،معاد التعبئة ،معاد التدوير ،خال من الفوسفات : مصطلحات مثلإن  بشكل عام فف
اليت حيتويها التسويق  والفلسفية بعاد احلقيقيةورغم أن  األ 1.األخضربعض من األشكال اليت يربطها املستهلكون عادة ابلتسويق 

 Polonsky and)فحسب كل  من  .هناك عديد احملاولت يف حتديدها ن  أل  إواسعة وغري اثبتة بعض الشيئ  األخضر

Rosenberger ,2001)  األخضرالتصميم  : هيو عدة عناصر وأبعاد تعكس نشاطاته املختلفة على  ألخضرايشتمل التسويق، 
املخلفات  ،األخضرالتوزيع  ،األخضرالرتويج  ،األخضرالتسعري  ،(labelling)امللصقات البيئية  ،التغليف ،نويع يف املنتجاتالت

  : كما يوضحها الشكل التايل  2.األخضرستهداف والتموقع اإل ،التحالفات أو الشراكة اخلضراء ،والنفاايت التسويقية

   (Polonsky and Rosenberger ,2001) منوذج حسب األخضرأبعاد التسويق  : (32الشكل رقم )

 
                                                           
1 Sandeep Tiwari and all ,”Green Marketing –Emerging Dimentions” ,journal of business excellence ,vol. 2,issue 
1, 2011 , p18. 
2 Prashant Kumar ,OP CIT,P140 . 
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 إعتمادا على املصدر عداد الباحثمن إ : املصدر

قني املسو  من لعديد  ةإستقصائيو  ةميدانيث احبأب يف دراسة مهم ة بعد أن قام (Pride & Ferell, 2003)يرى و       
واحملافظة ن تعمل على محاية البيئة جيب أاألعمال منظمات يعتقدون أبن  هؤلء  وضح أبن  ي ، حنياألخضريف التسويق  واملختصني

وهذه خضراء اليت تعتب أهم  من غريها، حيث تضفي على سريوة عمل املنظمة أكثر صبغة بيئية بعاد األبعض باع ت  إعليها بواسطة 
  1 :ما يليل فياألبعاد تتمث  

 (Pride & Ferell, 2003)منوذج  حسب  األخضرأبعاد التسويق  : (33الشكل رقم )

 

 من إعداد الباحث إعتمادا على املصدر : املصدر

 أو تقليلها النفاياتلغاء مفهوم . إ1

 ففي أمريكا لوحدها يتم   ،دين سيال هائال من النفاايتمول   ،ملنتجات بتكرار أسرع وعن غري قصديستبدل ا اليومالعامل أصبح       
 ىلإابملئة منها تنتهي  87يف حني  ،ابملئة منها فقط يعاد تدويرها 13، مليون منتج الكرتوين يف السنة 400رمي حوايل أكثر من 

حمارق النفاايت ىل إأو تذهب  ،اتىل املكب  إرمى ت  لكرتونية إمليون طن  نفاايت  2.3ابملئة هذه  87ومتثل نسبة ال  ،النفاايت
وعلى  ،ات اتلفة أو غري صاحلة لالستخدامب يف الغالب يف تقدمي منتجكما أن  عدم كفاءة العمليات التصنيعية يتسب    2.لتحرق

ضرورة الرتكيز على رفع مستوى كفاءة العمليات  ، هواملهام الرئيسية اليت تقع على عاتق منظمات اليومن  من إهذا األساس ف
                                                           

 . 48ص  ، مرجع سابق ،مصطفى يوسف كافي  1
 .207، ص 2010حسن الشريف، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة األولى ،بيروت ، ، تر ""من الفكرة الى المستهلك ،فل بيكر  2
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ات املنظمة هتمامل هذا األمر الشغل الشاغل إلعلى أن ميث   ،مثل هذه املنتجات إنتاجيعية اليت تكون السبب الرئيس يف التصن
ملية ع "دارة املخلفاتإ"عملية  تعتبويف هذا اإلطار  و خملفاهتا.أمن تلك املنتجات التالفة ص عوضا عن البحث يف كيفية التخل  

 1:اليت جيب زايدة الوعي هبا وهي "R4-القاعدة الذهبية" صطلحأو ما يعرف مبترتكز على أربع عناصر رئيسية بعاد دة األمتعد  

م ا اي إويتم  ذلك  ،ستخدمة وابلتايل تقليل املخلفاتاملواد اخلام املويعين حماولة التقليل من  : (Reducing)التقليل  ❖
خدمة يف عمليات التعبئة وكذا احلد  من املواد املست ،تخدام مواد خام تنتج خملفات أقل  سإستخدام مواد خام أقل  أو إب

يف الولايت  فمثال ،املستثمر واملنتجبيئيا من كل من وهذا يستدعي وعيا  ،البالستيك والورق واملعادن :مثل ،والتغليف
معجون  إنتاجه يف عبوات أصغر أو حىت يتم  تعبئت ،من منتجي الصابون السائل برتكيزهلتزم كثري إاملتحدة المريكية 

 . (wast minimization)وهذا ما يطلق عليه  ،سنان بدون عبوته الكرتونية اخلارجيةأ
لمياه املعدنية مثال بعد استخدام الزجاجات البالستيكية ل إعادةوهذا يعين مثال  : (Reuse)استخدام املخلفات  إعادة ❖

ولكنه يستدعي وعيا بيئيا لدى  ،ىل تقليل حجم املخلفاتإي لوب يؤد  سهذا األ ،ملئ الزجاجات إعادةو  ،تعقيمها
والقيام بعملية فرز بسيطة لكل من املخلفات البالستيكية والورقية  ،ص من خملفاهتماس يف كيفية التخل  عامة الن  

 ،نة يف كل منطقة وشارعق قمامة ملو  فنجد يف كل من الياابن والو.م.أ صنادي ،ص منهاجاجية واملعدنية قبل التخل  والز 
واملخلفات املتعلقة  ،زرقاءفات البالستيكية يف صناديق واملخل ،ملخلفات الورقية يف صناديق خضراءلقاء اإحبيث يتم 

 . الصناديق السوداءاحليوية يفاملخلفات و أطعمة ابأل
، قد خرىأمنتجات  إنتاجيف استخدام املخلفات  إعادةالتدوير هو  عادةواملقصود إب : (Recycling)التدوير  إعادة ❖

 .صليأقل  جودة من املنتج األ تكون
من  ،يف الكثري من الدول خاصة الياابنسرتجاع احلراري وتستخدم تكنولوجيا اإل : (Recovery)سرتجاع احلراري اإل ❖

ي يات ونواتج الصرف الصح  وخملفات املستشف ،واملخلفات اخلطرة صلبة وسائلة ،املخلفات الصلبة لتخلص منأجل ا
وذلك  ،حرتاقة اإلاحلرارة ومد  وذلك عن طريق حرق هذه املخلفات حتت ظروف تشغيل معينة مثل درجة  ،والصناعي

 ،ابملئة من املواد الصلبة 90ص من ز هذه الطريقة ابلتخل  وتتمي   ،ت ومدى مطابقتها لقوانني البيئةنبعااثم يف اإلللتحك  
  ستغالهلا يف العمليات الصناعية وتوليد البخار والطاقة الكهرابئية.إىل طاقة حرارية ميكن إوحتويلها 

وذلك بسبب تقليل نسبة التلف  ،تصب  عملية إلغاء النفاايت أو تقليلها يف مصلحة املنظمة وزايدة أرابحهايف األساس و       
أبن  املنظمات  "ميشيغان"وقد أكدت دراسة قامت هبا جامعة  .سوف ينعكس ذلك على خفض التكاليف وابلتايل ،واهلدر ابملواد

تطبيق برامج تقليل النفاايت والوقاية من التلوث ويف السنة الثانية  خالل  منتلمس التحسينات يف األداء التشغيلي يف السنة األوىل
 .العائد على حق  امللكيةىل ما سبق على حتسينات يف إ ابإلضافةحتصل املنظمة 

                                                           
 .81-80، صمرجع سابقمالك حسين حوامدة ،   1
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حجم خسائر الدول العربية  ن  أىل إ ،يف القاهرةقتصادية صادرة عن جامعة الدول العربية إتشري دراسة  ويف الشأن العريب      
كمية املخلفات يف الوطن   ن  حة أموض   ،حنو مخسة مليارات دولر سنوايىل إصل يتدوير املخلفات  عادةإلناجم عن جتاهلها ال

و  ،مليون دولر 145يمتها ملياران و ق ،ورق مليون طن   14.3ستخراج حنو تكفي إل ،مليون طن سنواي 89.6العريب تبلغ حنو 
مليار  1.4بالستيك قيمتها  الف طن   75ىل حنو إ ابإلضافة ،مليون دولر 135حديد خردة بقيمة  مليون طن   1.8 إنتاج
مسدة العضوية و كميات ضخمة من األ  إنتاجلك ذوك ماليني دولر، 110قماش بقيمة  ن  مليون ط 202فضال عن  ،دولر

محد عبد "أعدادها من قبل الدكتور إ كما ذكرت أيضا دراسة ت    ،لردو  يونمل 225بقيمة تتجاوز مليار و األخرىاملنتجات 
مهال تدوير املخلفات ل تقف عند " اخلسائر العربية إل ن  أ ،زراء العرب املسؤولني عن البيئةجائزة جملس الو على احلائز  "الوهاب

فات مقاومة اآله املخلفات و ذفة دفن هىل تكلإ متتد  ا من  إو  ،التدوير إعادةعليها من عمليات قيمة املنتجات اليت ميكن احلصول  حد  
ضرار الناجتة مليار دولر سنواي ملقاومة األ 2.5ا اجملال حنو ذالدول العربية تنفق يف ه ن  أب" موضحة  ذلك، و احلشرات الناجتة عن

ون مرت ملي 18870الزراعية مقابل خلفات مليون طن من امل 196.5و  ،مليون طن من املخلفات احليوانية 1353حنو عن 
حيث جند أن ه يف مناطق أخرى من العامل وخاصة الدول املتقدمة قد أرست قوانني وجهود  1.مكعب من مياه الصرف الصحي

 :2على يرتكزالذي  1992انون األرويب سنة وهذا ما جاء يف الق ،من النفاايت واحلفاظ على البيئة ابلغة من أجل التقليل

 ؛البيئة ومحاية نوعيتها وحتسينها احلفاظ على •
 ؛لصحة البشريةاملسامهة ابجتاه محاية ا •
 ستخدام املعقول للموارد الطبيعية؛التأكيد على ال •
 العمل على استدامة البيئة؛ •
 نشاء مقاييس للمساعدة يف حل  املشاكل العاملية.إ •

  مفهوم المنتج تصميم إعادة. 2

ن تعتمد بشكل كبري على أينبغي عليها  منظمات األعمالإذ أن   ،تطويره ليواكب التوجهات البيئية ن  مفهوم املنتج يفرضإ      
ملنتجات ا ن  أو  (253: 2006 ،تستهلك الكثري من املواد األولية. )البكريية ول نتاجاإلغري ضارة ابلبيئة يف عملياهتا موارد أولية 

 : وهي (Pride & Ferell,2003)نواع حسب أىل ثالثة إص ن تتقل  أجيب 

 .ب مع أتثريات جانبية مؤدية قليالو عندما ترمى ابلرتبة تتحول اىل تراأ تتآكل،القابلة لالستهالك واليت  : النوع األول •
عاد ت   صنع ث  مثل السيارات والتلفزيوانت والكومبيوترات اليت جيب أن ت   ،رةالبضائع أو السلع املعم   : النوع الثاين •

 واإلستفادة من مواردها.  نتاجاإلإعادة و  تفكيكاللة سه لتكون تصميمهاجيب و  ،للصانعني ضمن دائرة صناعية مغلقة

                                                           
 .174، ص  مرجع سابقمالك حسين حوامدة ،   1
ماجيستير في ادارة األعمال، كلية االقتصاد "، رسالة العالقة بين تبني مفهوم التسويق األخضر واألداء التسويقيمحمد سعدو أحمد حمودة ، "  2

 .28، ص2014والعلوم االدارية ، جامعة األزهر، غزة، 



 التأصيل النظري للتسويق األخضر : الثاينالفصل 
 

148 

 

و الصناعات غري القابلة للبيع كاملنتجات ذات النشاط أو التأثري اإلشعاعي واملعادن الثقيلة أاملنتجات  : النوع الثالث •
 طوال فرتة دورة حياهتا.الذين يكونون مسؤولني عنها اع األصليني ن تعود اىل الصن  أوهذه املواد جيب  ،واملواد السامة

  . وضوح العالقة بين السعر والتكلفة3

ن يعكس أفيجب  ،عموما هي الكلفة الكلية للمنتج سعارسية اليت تعتمد عليها املنظمات يف حتديد األساالقاعدة األ إن        
أم ا املنتجات اخلضراء فقد برزت  .للمنتج املقدم اىل الزبون ن يوازي القيمة احلقيقيةأوابلتايل فمن املهم جدا  ،املنتج السعر تكلفة

ا تعكس على ل تعكس فقط كون املنتأّنا متلك قيمة تلك املنتجات أل أسعارة زايدة يف نسب يضا اجلوانب أجات ل تضر  البيئة وامن 
لف الك   برز مصادرهاأوما حيتوي ذلك من كلف عالية لعل هلا املتمثلة ابلبحث عن املواد البديلة ومحاية املوارد الطبيعية  األخرى
 وأ املال من أقل فكل  تمنتجات  لكن يف نفس الوقت حديثة منتجات يريدون اليوم املستهلكنيف .البحث والتطويريف املتمثلة 

 دورة تقصري حنو نتجنيامل تركيز لضمان متساوية أمهية هلا الدخل أو الطاقة ستهالكإ يف سواء الوفورات إن   .املال من املزيد رتوف  
هل ميكن  ،للتصديق من الناحية التكنولوجية أن  اخليار البيئي صعب لكنه قابلوميكن القول  1.أكثر املنتجات خللق بتكاراإلحياة 
 ن نتصو ر سيارة عاملية متوفرة يف كل مكان تقريبا ول تلوث البيئة ول يتم التخلص منها بعد بضع سنوات من الستخدام ؟مثال أ
 2.لوا تكاليف املنتج البيئين يتحم  ألكن يبقى السؤال هل إبمكان املستهلكني العاديني  ،والنماذج موجودة ابلفعل ،ابلطبع

املنتج صاحلا من ضافية اخلاصة جبعل بسبب التكاليف اإل ،ضافة سعرية يف األجل القصريإمل حت غالبا ما املنتجات اخلضراءف
ساليب ل البحث والتطوير والتعديل يف األليف كبرية يف جمااملنتجات اخلضراء عادة ما تتطلب جهودا وتكا ن  أل ،الناحية البيئية

ن  أ ىلإشارة وجتدر اإل ،لضياع يف استعمال املواد الوليةستخدام الكفء للطاقة وتقليل التلف واية مبا ينسجم مع هدف اإلنتاجاإل
على مدى تقبلها  اليت تتعامل معها للتعرفن تقوم بدراسة معمقة ألجزاء السوق أ منظمة األعمالب من الزايدة يف السعر تتطل  

ولكن السؤال املهم الذي قد يعرض هو هل الزابئن قادرون وراغبون دائما يف حتمل الزايدة يف السعر ؟ اجلواب  ،للزايدة السعرية
مستعدون  الزابئنن  أبا هتحد البحوث اليت أجر أيف  توجد اّنألإللكرتونيات حيث  « philips » منظمةعلى هذا السؤال قدمته 

من الناحية  ة كونه سليمضافإودته وخصائصه املتعارف عليها مع ن يكون املنتج بنفس جأحالة يف  ،ل الزايدة يف السعرلتحم  
) Baugh et al 1994 , Farhat and houston 1996 ,Nakarado 1996خرى أيضا هناك دراسات أو  3.البيئية

,Ottman 1993 )  ( %70-40ظهرت ما نسبته ) أعية لعينة كبرية من املستهلكني نتائج ميدانية استطالعتمادا على إأظهرت
يضا أن واملتضم   األخضرضافية للحصول على املنتج إكقيمة  (%15-5ستعداد لدفع ما يقابل من )إمن املستهلكني على 

يف الشراء وأحياان  ابلنسبة لدى رغبة املستهلكنيذا له القدرة على أخد أسبقية إ األخضرفالتسويق 4.دةستخدام الطاقات املتجد  إ
بيئية يف املسامهة ابحلفاظ ملنافع  ابإلضافةاحلاجة  إشباعم له منافع يف ضايف مقابل احلصول على منتجات تقد  إيف دفع مبلغ 

                                                           
1 Faheem Patel , "Growth of ‘green’ consumer trend" ,site of The News Trible ,published (16/04/2012) , 
website : https://www.thenewstribe.com/2012/04/16/growth-of-green-consumer-trend/ 

 .45، صمرجع سابقروجر روزنبالت،   2
 .31-30، صمرجع سابقمحمد سعدو أحمد حمودة،   3

4 Ryan Wiser and Steven Pickle ,"Green marketing ,renewables and free riders" ,Berkeley Lab review 
,September 1997 ,P5. 

https://www.thenewstribe.com/2012/04/16/growth-of-green-consumer-trend/
https://www.thenewstribe.com/2012/04/16/growth-of-green-consumer-trend/
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حبيث تدفع الزبون  أو على األقل تساويها عتياديةن متتاز مبزااي تفوق املنتجات اإلأاملنتجات اخلضراء  ه لبد  علىن  أ كما.عليها
سباب الرئيسية األ ن  أبوجدت حيث  2002مريكا سنة أجريت يف أدراسة  قد اثبت ذلكو  .سعارقتنائها رغم الفرق يف األإل

رتفاع الكلف إئمة و ب تضحية عدم املالا تتطل  ّن  أبالضمين عتقادهم إن جلعل الزابئن يعزفون عن شراء املنتجات اخلضراء تتضم  
 .(Ottman, et al, 2006)داء خنفاض األإو 

  ه نحو حماية البيئة. التوجّ 4

ه يعكس منا هو توج  إو  ،اإلستهالكو يئة ليس نشاطا موجها ضد التسويق أه حنو البالتوج  إن  ف "كوتلرالباحث "فيليب  حسب       
محاية  راتوأتيت مب   بقضااي البيئة. هتماماإلابلعمل على بذل املزيد من اجلهود ألغراض العناية و  منظمات األعمالفراد و رغبة األ

 : مها ثننيإالبيئة على خلفية عاملني 

أو عمليات  نتاجاإلق منها بعمليات التصميم أو سواء ما يتعل   ،الصناعية ملنظمات األعمالاملمارسات الالمسؤولة  ▪
 ؛ية واألنشطة التسويقيةنتاجاإلات معاجلة النفاايت وخملفات العملي

كرتاث ألمهية حتسني نوعية البيئة وعدم اإل  ،ستهلكني خاصة يف الدول الن اميةضعف الوعي البيئي لدى غالبية األفراد امل ▪
ستهالكية إب يف بروز أمناط وسلوكيات وهذا ما تسب   ،اتق املنشآت الصناعية والتسويقيةوإلقاء مسؤولية ذلك على ع

فساد ثري سليب على تسارع وترية اإلا كان له أتمم  فراد رتفاع دخول األإد السكان و دايد عدز إألفراد نتيجة دى اجديدة ل
 حنالل البيئي.نواعه والتصح ر واإلأث بكل كل البيئية اخلطرية كالتلو  وخلق جمموعة من املشا  ،البيئي بشكل غري مسبوق

طروحات الالحقة ن األلت البداية ملوجة مقد شك   ،اه البيئة واجملتمعجتإ اإلجتماعيةاملناداة بتويل املنظمات مسؤوليتها  ن  إ      
 :ا املنظور برزت املفاهيم التاليةوضمن هذ ،ه حنو البيئةىل تعزيز التوج  إدفة دارية اهلامهية تبين بعض املمارسات اإلأاملؤكدة على 

القضااي البيئية عند القيام بعملية تصميم  اإلعتبارنبثق كفلسفة تقوم على ضرورة األخذ بعني إ : التصميم البيئي •
سم بسهولة من أجل الوصول اىل صنع منتجات تت   ،خدمة يف عمليات تغليفها وتعبئتهااملنتجات وتصميم العبوات املست

هم  اا يسمن  إو  ،ئة ابملسامهة يف دعم البيئة فحسبتقتصر أمهية التصميم للبيول  ،الستعمال أو التدوير إعادةو  ،سرتداداإل
يف حبثهما  (Lampe and Gazda ,1995)د . حيث يؤك  العالية للمنشآت عن بيع منتجاهتاكذلك يف حتقيق الرحبية 

ستعمال املنتج والتخلص منه إ ،التغليف ،نتاجاإل التصميم ، : شكال املنتجأنه يف كل شكل من أ األخضرحول املنتج 
جيابية ستفادة من السلوكات اإلجل اإلمن أن يقد م فرصة للمنظمة ليس فقط حلماية البيئة ولكن أيضا أميكن  ،..اخل

 1للمستهلك حنو البيئة ".
ىل التكامل مع قضااي إفهو حباجة  ،واملنتج نتاجاإلرتبط مفهوم اجلودة الشاملة اترخييا بعمليات إ : إدارة اجلودة الشاملة •

ىل إمنا ميتد  كذلك إفحسب و  ،التقليدية نتاجاإلمبتطلبات اجلودة اآلن ل تنحصر فقط أبنشطة  اإللتزامف ،البيئية اإلدارة

                                                           
1 Haraghan Mohajan ,OP CIT, p1.  
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 اإلجتماعيةوالتسويق ابلكلفة  نتاجاإليف الوقت احلاضر على مقارنة عائد عمليات  هتماماإلإذ ينصب   ،اجلودة البيئية
 إسرتاتيجيةتعد  اجلودة ذات أمهية ضرار اليت تلحقها عمليات التلوث والنفاايت على العناصر املادية للبيئة الطبيعية .و لأل
  1.الدولةتوى الكلي املتمثل مبستوى و على املسأاء على مستوى املنظمة سو 

 أمهية إدارة اجلودة الشاملة : (34الشكل رقم )

 
 .179ص ،2008 السادس،عدد ال ،جملة الباحث ،"وجه تنافسي يف املنظمات املعاصرةإدارة اجلودة الشاملة كت" ،عبد الرمحان بن عنرت : املصدر

حيث ترتبط آليات اجلودة الشاملة مع املتطلبات البيئية وابلتايل ميكن العمل على حتقيق اهلدفني معا يف إطار       
 :2 حتقيق املفاهيم التاليةيتطل ب أول حتقيق اجلودة الشاملة من أجل و متكاملة حتق ق اهلدفني معا.  إسرتاتيجية

 ؛هداف وخطة العملجلودة وحتديد األيف برانمج ا املطلوبلدعم تجهيز ابالعليا  اإلدارةمن قبل  اإللتزام ✓
 يز على الزبون يف الداخل واخلارج؛الرتك ✓
 دام الفعال لكامل القوى العاملة؛الستخ ✓
 ية؛نتاجاإلستمر للعمل وللعملية التحسني امل ✓
 لني كشركاء وتطوير العالقة معهم؛معاملة املمو  ✓
ون جلميع اجملالت ورضا الزب ،والغياب ،ونسبة عدم التطابق ،ةأداء العمليات مثل زمن اجلاهزي حتديد مقاييس ✓

 الوظيفية ..اخل.
 على محاية قتصادي يف املستقبل يعتمد اىل حد  كبريفرتاض أن  الزدهار والرخاء اإلإهو مفهوم يقوم على  : الدعم البيئي •

ب املوازنة بني النشاط البشري احلماية يتطل  ن  بلوغ هذه أو  ،هواء وموارد بيئية أخرى ،من مياه ،س املال الطبيعي"أ"ر 

                                                           
 .13، ص 2001الطبعة األولى،  سوريا ، دمشق، دار عالء الدين للنشر والتوزيع ، ، كيف تتعلم أسرار الجودة الشاملة ،رعد حسن الصرن   1
 .42، ص  مرجع سابقرعد حسن الصرن،   2
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اليت أقدمت على تبين   منظمات األعمالفالعديد من  .ية على جتديد نفسها بصورة مستمرةوالقدرة الذاتية للموارد الطبيع
 ،د  سواءالسياسات وتطوير السرتاتيجيات اهلادفة اىل دعم وإسناد كل من البيئة الطبيعية ورحبية املنظمات على ح

قدم يف تطبيق مبادئ الدعم استخدامها لقياس درجة الت ملنظمة األعمالوالشبكة املوضحة يف الشكل املوايل واليت ميكن 
ن الرقابة على التلوث ومنع ن تطبق آليات منع التلوث اليت تتضمأساسي تستطيع املنظمة فعند املستوى األ ،البيئي

برامج  ن  أعلى  منظمات األعمالوتؤكد الكثري من  ،فيض النفاايت قبل تراكمهااو ختفمنع التلوث يعين ازالة  ،حدوثه
ويعد  تطوير املنتجات األمنية بيئيا وقابلية تدوير مواد التعبئة  ،األخضرمنع التلوث تستجيب لغاايت برامج التسويق 

 قابة على التلوث.والتغليف يف تصنيع منتجات أخرى من أبرز جمالت الر 

  . التوجه نحو تحقيق رضا الزبون 5

ه مع مضامني املفهوم احلديث للتسويق القائمة على البدء من الزبون وتوجيه النشاط التسويقي للمنظمة حنو يتواءم هذا التوج        
وكفاءة من  املرغوب فيه بشكل أكثر فاعلية شباعحتديد حاجات ورغبات الزابئن املستهدفني ومن ث العمل على حتقيق اإل

عن سواه يف هذا التوجه يكمن يف النتقاء النوعي لشرحية الزابئن الذين  األخضرن  ما ميي ز التسويق أغري  ،املنافسني اآلخرين
ا أن  كل شخص  Jacqulyn Ottmanرغباهتم. هذا وتعتقد  إشباعوحياول  األخضريستهدفهم نشاط التسويق  ومستهلك هو أّن 

عن طريق منتجاهتا  ،لتوجه الدفني لدى املسهلك وحتييهن تستميل هذا اأفقط يبقى على املنظمة  1يف الواقع "مستهلك أخضر".
الزابئن اخلضر هم ف (.ة مبشاركة ابقي اجلهات البيئية )احلكومة واجلمعيات الغري حكوميةوالقنوات الرتوجيية وكذا احلمالت الدعائي

ا من غريهم من املستهلكني ابلرتكيز يف مشرتايهتم إهتماممن الزابئن الذين ميتلكون وعيا بيئيا متفردا جيعلهم أكثر تلك الشرحية 
  على املنتجات اليت يراعي فيها متطلبات وشروط التوجه حنو البيئة )املنتجات اخلضراء(.

 نحو تحقيق ربحية المنظمة ه. التوج6

تسمح هلا ظمة ميزة تنافسية يشك ل فرصة سوقية قد متنح املن األخضرن  التسويق اليوم أبدركت العديد من املنظمات ألقد       
ظر عن اآلاثر السلبية بغض  الن ،فس يف السوق لتحقيق الكسب السريعمعظم املنظمات تتنا ن  األمر فإواقع يف  .ستدامةاإل بتحقيق

ىل نوع آخر من إاملنظمة سرتاتيجيا ميكن أن أيخذ إعتب منفذا تنافسيا ن  هذا ي  أبمع ن يف املنافسة يف السوق يدرك واملت ،على البيئة
ن  أومن مزااي هذا التوجه هو  خاص ة مع تنامي الوعي البيئي بني املستهلكني وحتوهلم التدرجيي اىل مستهلكني خضر. ،املنافسة

ويف ذلك مساعدة  ،من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة ج للتوجهات البيئية بشكل طبيعي ومستمر  اهليئات الرمسية والغري رمسية ترو  
مرحبا فسيكون هذا األمر  ،األخضرودعم جماين من هذه اجلهات جلهود الرتويج اخلاصة ابملنظمات اليت تتبىن  منهج التسويق 

  خاصة يف املدى البعيد.

                                                           
1  Green marketing guides ,"the center for green industries and sustainable business growth of Duquesne 
university” ,Pittsburgh ,usa , 2014 ,P6. 
 



 التأصيل النظري للتسويق األخضر : الثاينالفصل 
 

152 

 

 األخضرالتسويق  إستراتيجيات : المبحث الثاني

طريقة جذب و  ،ةل ابلتحديد طريقة الدخول إىل السوق اجلديدفص  تصميمها وت   ة اليت يتم  التسويق هي اخلط   إسرتاتيجيات      
يف فرص مناسبة لزايدة ل مصادرها احملدودة أن تشغ   للمنظمةهي العملية اليت تسمح ف. الذين يتم  إستهدافهم دداجلعمالء ال

ة أن تعرف بدق   األعمالالبد  على منظمة  فإن ه التسويق األخضر إسرتاتيجيةوللنجاح يف  .لوصول إىل ميزات تنافسيةااملبيعات و 
 لغسلجتن ب ما يسمى اب حتقيق أهدافها التجارية أوال، وكذا جلوذلك أل، ما تريده من هذا اخلياروأهم   اإلسرتاتيجيطبيعة خيارها 

التسويق األخضر يف حالة فشل املنظمة يف التعامل وتنفيذ بتطبيق ، وهي ظاهرة سلبية مرتبطة "Greenwashing"األخضر 
 معه.

 التسويق األخضر  إستراتيجيةتصميم  : المطلب األول

 التسويق األخضر  إستراتيجيةمفهوم  -1

البيئة  مفتوحة على كل التأثريات والتفاعالت فيما بينها وبني األسواقحيث  ،تنحسر فيه الفواصل الزمنية واملكانية يف وقت      
وحتقيق األداء الفعال على املدى  ستقرارهاالسليمة لبقاء املنظمة ومنوها وإ هو األداة اإلسرتاتيجيه يصبح التوج   ،التسويقية املتغرية

ن  أبيرى  "Porter" الباحثف ،" بشكل واسع جداسرتاتيجيةاإلحيث نوقش مفهوم " الزمين الطويل والقصري على حد  سواء.
ا لعبة التخطيط Kotler الباحث "فيليب كوتلر" بينما يرى ،ها هي التمي ز عن املنافسنييف جوهر  سرتاتيجيةاإل يف  ،ويصفها أبّن 

ي تلك التنافسية الفع الة ه سرتاتيجيةاإلف 1طة ختتلف عن تلك املطب قة.املخط   سرتاتيجيةاإللى كون غ "Mintzberg"حني يشري 
حبيث تعمل  ،املستهدفة األسواقتجات املنظمة و حتاول أن جتد عالقة بني منا مل  ( أي اليت تقوم على الثنائيات )منتج / قطاع سوقي

وذلك هبدف ضمان  ،ني وحتاول احلفاظ على هذه امليزةعلى حتقيق ميزة ما متي ز املنظمة عن ابقي املنافس سرتاتيجيةاإلهذه 
ويف هذا الشأن تعترب األفكار اليت صاغها  .سوقإستمرارية وبقاء املنظمة يف الس وق وتفادي اإلنداثر والتالشي واخلروج من ال

Porter  هذا د فقد حد   2.ن األفكار الرائدة يف هذا اجملالالتنافسية م سرتاتيجياتاإلعن  1985يف كتابه "امليزة التنافسية" لسنة
 (35)أنظر الشكل رقم  : األساسية هي سرتاتيجياتاإلثالث أنواع من الباحث 

o ؛القيادة ابلتكلفة إسرتاتيجية 
o ؛التمي ز إسرتاتيجية 
o الرتكيز إسرتاتيجية.  

 
                                                           

أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ،""التسويق األخضر كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية بمنظمة األعمال االقتصادية الجزائرية ،براهيمي فاروق  1

 .101ص  ،2015/2016 جامعة محمد خيضر بسكرة، الدكتوراه في علوم التسيير ،
قسم العلوم االقتصادية  ، مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية ، التنافسية " Porter"دراسة نقدية الستراتيجيات  ،مزوغ عادل  2

 .47ص ، 2013، جوان  10والقانونية ، العدد 
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 « Porter »حسب  األعمالالتسويقية اليت تتبعها منظمات  سرتاتيجياتاإلأنواع  : (35الشكل رقم )

 
 .47ص ،مرجع سابق، مزوغ عادل : املصدر

األعمال دون  منظمةن سيمك   (Porter)حسب  سرتاتيجياتاإلهلذه  األمثلستغالل اإلو ستخدام الصحيح حيث أن  اإل      
ن  أبميكن القول  حيث .يةاإلقتصادالتجارية و  حص تها السوقية والتغل ب على منافسيها وحتقيق أهدافها أدىن شك  من الدفاع على

 :1العناصر التالية ختيارحتديد وإ يفره يهدف إىل مساعدهتا التسويقي لدى املنظمة يف جوه اإلسرتاتيجياملسار 

 ؛اعات اليت تستهدف املنظمة خدمتهاوالقط األسواق •
 ؛بكفاءة أكرب من املنافسني األسواقاملنتجات اليت جيب إنتاجها ملقابلة رغبات األفراد يف تلك  •
النمو  املطرد واملتوازن  ،التجارية املتمث لة يف املردوديةالوسائل التسويقية اليت جيب استخدامها من أجل حتقيق األهداف  •

 وتوسيع احلص ة السوقية .. ،بيعاتللم

فقبل  ،للتسويق ليست ابجلديدة اإلسرتاتيجيهتمامات البيئية يف التخطيط الفكرة اليت تنادي بتضمني اإل ن  أبوميكن القول       
ىل وضع األمور يف نصاهبا فيما يتعل ق حباجة ي إيؤد  كان حق ا ذا  فيما إابلفهوم التسويقي  قثريت أسئلة تتعل  كثر من عقدين أأ

ماعية والبيئية على املدى الطويل، إىل أن ظهر مفهوم التسويق الفوائد االجت ابلشكل الذي يساهم يف عدم جتاهل ،املستهلك

                                                           
 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجيستير في العلوم التجارية ، ، "المسار التسويقي الستهداف الّسوق" ،طارق بلحاج   1

 .56ص ،2006/2007 ة ،جامعة منتوري قسنطين
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مالت يف فالتسويق األخضر ال يقوم عرب القيام حبوحتقيق التوازن بني مجيع هذه األهداف.  األخضر ملعاجلة هذه اإلشكالية
للمواطنني تنتهي ابنتهاء  رشاديةوإ واملواطنني أو القيام حبمالت بيئية العالقات العامة أو حتفيز مؤقت للعاملني يف املنظمات

تعاملها مع يف  األعمالسرتاتيجي يف عمل منظمات عد إن يكون هنالك ب  ر أبعد من ذلك بكثري، إذ يتطل ب أبل أن  األم ،مومسها
عمل وينصب  ذلك ال ،واجملتمع األسواقهها للتعامل مع عتبار ذلك مسار عمل مستقبلي يف توج  وإاألخضر مفهوم التسويق 

والرسالة  األنشطة املختلفة اليت تقوم هبا إنسجاما مع الرؤيةعمال املنظمة عرب املنتجات اليت تتعامل هبا و حنو ختضري أ اإلسرتاتيجي
للتوجهات البيئية اليت حيملها املستهلك  اإلستجابةو  ،فاظ على البيئة ومحايتها من جانباليت ختط ها يف مسار عملها املوج ه حنو احل

عادة النظر مبجمل األنظمة دراء هذه املنظمات إب من م  وهذا األمر يتطل   ،مله مع منتجات خضراء من جانب آخريف تعا
ء يف تعاملها وأنشطتها خضرا إسرتاتيجيةن ختط  رت أذا ما قر  قليدية اليت تقدمها لتكون خضراء إات التوالعمليات واملنتج

 إختاذيف عملية  أبن  هنالك أربعة إجتاهاتجتماعية يف التسويق" يف كتابه " املسؤولية اإل )Kotler ,1988(يرى 1.التسويقية
ومتطلبات املنظمة  ؛(Consumer interest)منفعة الزبون  ؛(Consumer wants)طلبات الزابئن  : القرارات التسويقية وهي

)requirments Company(ورفاهية اجملتمع  ؛)welfare Social(.2 بىن إنطالقا اخلضراء ت  التسويقية  سرتاتيجيةاإلوابلتايل ف
تطوير تعرب  عن عملية . حيث ادراء واملسوقني املعنيني بوضعهلدى املداخلية وخارجية حتد د مسارها ونوعها وعناصر عتبارات من إ

اخلضراء عداد الربامج التسويقية املتعلقة ابملنظمة واملستهلك واجملتمع، وإاليت هتتم  هبا ووضع األهداف  األسواقلرؤى املنظمة حول 
ميكن حتديد و  من خالل احلفاظ على البيئة. السوق املستهدفتستجيب ملتطلبات قيمة الزبون يف لكي مبا حيق ق مكانة املنظمة و 

 :3 من خاللسرتتيجية التسويقية اخلضراء بعاد اليت حتد دها اإلاأل

 لتحقيق  وذلك من خالل السعي ،كوّنا تطوير لرؤى ورسالة املنظمة املرتبطة مع البيئة العام ة اليت تعمل ضمنها
 ؛جنازهااألهداف )املتعلقة ابملنظمة واملستهلك والبيئة( املطلوب إ

  تفاعله مع مفردات احلياة مبا يتوافق مع توجهاهتا البيئية و  السوق املستهدف اليت تعمل هبا، كرب للزبون يفخلق قيمة أ
 ؛اليومية

  املنظمات األخرى  و يف املوقع التنافسي معسواء كان ذلك يف ذهنية الزبون أ ،خلق قيمة ومكانة للمنظمة يف السوق
 ؛يف ذات الصناعة

   عجتاه اجملتملها إالتسويق والبيئة احمليطة ابملنظمة من خالل املسؤولية اليت تتحم   إسرتاتيجيةأتشري الرتابط الوثيق ما بني، 
 وما تعتمده من توج ه يف ختضري أعماهلا.

 

 

                                                           
 .274، ص  مرجع سابقثامر البكري ، "استراتيجيات التسويق األخضر " ،   1
 . 96عالء فرحان، مرجع سابق ، ص   2
 .276، ص  مرجع سابقاستراتيجيات التسويق األخضر"،  ثامر البكري، "  3
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 التسويق األخضر إستراتيجيةخطوات تصميم  -2

 الطريق إىل ت رشد اليت اخلارطة هيف منظمة، أو منظمة أي   يف القيادة لعملي ة األساسي ة املهارات إحدى سرتاتيجيةاإل اخلط ة تعترب   
 إىل ابإلضافة ؟ذلك حتقيق وكيفي ة املستقبل يف نكون أن نرغب أين:  األخرى والنقطة اآلن؟ حنن أين:  ومها نقطتني بني الصحيح

ن نظرة تتضم   التخطيطعملية ف .املنظ مات أو منظمات األعمال داخل إدارة أي لنجاح الالزمة الرئيسية العناصر أهم من اأّن  
عر ف عملية ختطيط ت  حيث  .ق أهداف املنظمةحتق   إسرتاتيجيةىل ستقبلية احملتملة من أجل الوصول إستشرافية للظروف املإ

ا "عملية خلق واحلفاظ على التناسب القائم بني ا إسرتاتيجيات ويعكس  ،لبيئة وبني أهداف وموارد املنظمةالتسويق األخضر أبّن 
بيئة الداخلية واخلارجية نطالقا من حتليل العملية التخطيط إتبدء و 1".يف تؤثر البيئة وتتأث ر ابملنظمةهذا التوافق كل اجلهود لفهم ك

)أنظر  .والتقييم والرقابة ؛التنفيذ ؛سرتاتيجيةاإل ؛أهدافها ؛ Missionس املنظمة رؤيتها على هذا التحليل تؤس   وبناءا ،للمنظمة
إسرتاتيجية التسويق األخضر اإلنتباه إىل كل  الوظائف كما جيب على املسو قني املسؤولني عن عملية تصميم   .(36 الشكل رقم

وأيضا وظيفة  ؛شريةاملوارد الب ؛اإلنتاج ؛يف عملية التصميم مثل الوظيفة املاليةدارية األخرى للمنظمة وأخدها بعني اإلعتبار اإل
 .البحث والتطوير

 اإلسرتاتيجيمراحل عملية التخطيط  : (36الشكل رقم )

 
Source : Robert Dahlstrom , OP CIT ,P21. 

م املوضوعي للحالة نبع من التقييي األعمالالتسويق األخضر يف منظمة  إسرتاتيجيةن  تصميم أب( 2012 ،البكري) يعتربو         
من واجبات حنو بلوغ  عرب التحديد الدقيق للموارد اليت متتلكها وما ميكن تنفيذه ،وما تسعى لبلوغه من أهداف ،اليت تكون هبا

                                                           
1 Robert Dahlstrom , OP CIT ,P21. 
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قة مع ما مت  وضعه من خط ة عملية التقييم واملقارنة للنتائج املتحق   بل جيب أن تتم   ،وال يقف األمر عند هذا احلد   ،تلك األهداف
التسويق هي مبثابة  إسرتاتيجيةلذلك تعد   ،ت سالبة يف العمل عن مسار اخلط ةحنرافاي إفضال عن الرقابة والتصحيح أل ،مسبقة

حتت م  ة بشكل دقيق وتفاعلها مع البيئة اخلارجية احمليطة هبا وما تفرضه من شروط والتزاماتهات املنظممرشد ودليل لتحديد توج  
 لتزامات الذاتية والقانونية املفروضة حلماية البيئة واحلفاظ على حقوق املستهلك األخضر.وخباص ة تلك اإل ،على املنظمة االلتزام هبا

 األعمالبيئة ن حيصل يف أ ة ملا ميكنخضر مبثابة نظرة بعيدة األمد الدارة املنظماألويق التس إسرتاجتيةعتبار تصميم ميكن إو       
كوارث  ة عندما حتصل  وق بشكل دقيق ومؤثر وخباص  للمتغريات احلاصلة يف الس   اإلستجابةومؤشر لقدرهتا يف  ،اليت تعمل فيها

ة واحلروب العسكرية أو ية احلاد  اإلقتصادزمات اء األاثر سلبية جر  ينتج من آ نسان وخاصة ماقد تكون الكوارث بفعل اإلو  ،طبيعية
تسويقية  إسرتاتيجيةتصميم  ن  ذلك فإل ،و غريهايف الصناعة أو الزراعة أ مدادات من املوارد الطبيعية الداخلةلإلد يقاف املتعم  اإل

قة منها على اثر السلبية املتحق  قل تقدير تقليل هذه اآلسالمتها أو على األه املتغريات والعمل على مثل هذعلى التعامل مع قادرة 
 ن يعيشها املستهلك.مث احلياة الطبيعية اليت يفرتض أ نسان والبيئة ومناإل

 حتديد السوق األخضر املستهدف واملزيج التسويقي : (37الشكل رقم )

 
 .279، صمرجع سابقالتسويق األخضر"،  إسرتاتيجياتاثمر ايسر البكري، " : املصدر
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 إسرتاتيجيةالتسويق األخضر واليت متتد  من وضع  إسرتاتيجيةخلطوات تصميم  امشولي اطخمط  ( 37الشكل رقم )ويوض ح لنا       
يق للبيئة التحليل الدقوكذلك عرب عمليات  ،توجهها حنو تبين  التسويق األخضرعلى ضوء الرؤى والرسالة اليت تؤمن هبا املنظمة ويف 

التسويق  إسرتاتيجيةحتقيق والفرص والتهديدات اليت تواجهها يف  ،ثري نقاط القوة والضعف يف عملهاالداخلية واخلارجية لتأ
اليت تقوم يف جوهرها على املزيج  سرتاتيجيةاإلولكي يتم  حتديد األهداف أو الغاايت اليت تسعى اليها عرب صياغة  ،األخضر

ومن مث الرقابة والتقييم  سرتاتيجيةوليتم  يف مرحلة الحقة عملية التنفيذ لإل ،خضر وجتزئة سوق املستهلك األخضراأل التسويقي
التسويقية، وهذه اخلطوات  سرتاتيجيةاإللألداء التسويقي األخضر املتحقق واملقارنة عرب التغذية العكسية ملسار العمل احملدد يف 

 : هي كما يلي

  : ورسالة المنظمة الخضراء رؤية -2-1

ما خيتلفان من  األعمالالتسويق األخضر يف منظمات  إسرتاتيجيةاملفهومني يتكامالن مع بعض يف التاثري على رسم        اال  أّن 
 التسويق األخضر  سرتاتيجيةتفصيله فيما يلي من خالل عالقة كل مصطلح إب حيث الشمولية والبعد الزمين وهو ما سنتحاول

تقع على عاتق اإلدارة العليا للمنظمة  The Vission املنظمةمسؤولية حتديد وأتسيس رؤية  : Vission رؤية املنظمة -أ
Top management.  اىل ما تسعى املنظمة اىل  تؤش ر ،اهلدف الوحيد والرئيسي هلا ،تعكس رؤية املنظمة قاعدة املنظمةهذا و

 ،ة عن أداة ملهمة تساعد على حتفيزهي عبار فالرؤية  1.هتاالفلسفة املبدئية اليت حتد د عمليا ،اليت تتعامل معها األسواق ،جنازهإ
 .رشاد حنو مسعة املنظمة املرغوبةواإل ،توجيه

ن  رؤى املنظمة البد  أن تكون قادرة على أن تعكس املواقف املستقبلية الشاملة واملتكاملة النشطة وأعمال املنظمة وعليه فإ      
 عرب التنسيق والرتابط والتفاعل ما بني هذه االنشطة لكي حتكم موقعها احلايل ابجتاه ضمان املستقبل .

واملعرب  عن امليزة التنافسية اليت متتلكها قياسا بغريها من املنطقي لرؤى املنظمة  هي اإلمتداد : Mission رسالة املنظمة -ب
 ،معها املنظمة سواء كانوا مالكنياملنظمات األخرى وتعبري بذات الوقت عن استجابتها وتفاعلها مع خمتلف األطراف اليت تتعامل 

 :2 وألي منظمة البد  أن حتتوي على اخلصائص الرئيسية التالية الرسالةزابئن .. اخل. ف ،جمهزين عاملني محلة أسهم

  أن تقوم على حتديد عدد حمدود من األهداف ،فمثال الرسالة اليت تقول "أننا حناول تقدمي منتجات عالية اجلودة ومقرونة
ة ولذلك ستكون عملية خبدمات متنوعة وعرب منافذ توزيعية متعددة والبيع أبقل االسعار" هي رسالة فيها مبالغات كثري 

 تنفيدها صعبة عمليا من قبل اإلدارات واألنشطة املختلفة .
  الرسالة عبارة عن أداة ضاغطة ومعربة بذات الوقت عن التزام املنظمة حيال السياسات الرئيسية اليت تنتهجها والقيم اليت

ا عملية الرتابط فالسياس تتبناها يف ان تكون بسمعة حسنة ومميزة قياسا ابملنظمات األخرى ، ات ميكن حتديدها على أّن 

                                                           
1 Robert Dahlstrom , OP CIT ,P22. 
2 Kotler Philip , « marketing management » 9 th Edition ,prentice-hall, usa, 1997 ,p69. 
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وأي جمموعة أخرى مهم ة ذات عالقة بعمل  املوزعني ، اجملهزين ، ،الزابئن العاملني، مع املسامهني،االجيايب واملثمر 
 املنظمة فهي تعبري عن كيفية التعامل مع اآلخرين يف جممل القضااي املهمة اليت تواجهها.

 األعمالملنافسة اليت تكون هبا املنظمة يف بيئة الصناعة سواء كان ذلك على مستوى جماالت التحديد الدقيق جملاالت ا 
 .السمعة والعالقة مع اآلخرين ،غرايف الذي تتعامل الذي تعمل بهالنطاق اجل ،أجزاء السوق املستهدفة اليت تتنافس هبا ،

 Environmental Situation Analysis : التحليل الموقفي البيئي -2-2

 سرتاتيجيةاإل ختطت الرؤى والرسالة يف اعماهلا وعرب اعتمادها علىواليت إ ،تنجح املنظمة ذات التوجه األخضر فلكي       
فان  ذلك البد  وأن يتوافق مع التحليل املوقفي البيئي الدقيق سواء كان على مستوى البيئة الداخلية للمنظمة  ،التسويقية اخلضراء

أو البيئة اخلارجية احمليطة هبا واليت تعمل هبا ومن أجلها  ،weaknesوايضا مكامن ضعفها  strenghtsلتحديد مكامن قوهتا 
عليها لكي تؤشر الفرص اليت ميكن ان حتصل عليها وما يقابلها من هتديدات قد ابعتبارها أساسا منظمة صديقة للبيئة حمافظة 

 تواجهها يف عملها.

اخلضراء اليت قد تواجهها  سرتاتيجيةاإلن يسهم يف غلق الفجوة ا التحليل العلمي املوضوعي ميكن أوبال شك  فان  هذ      
وما حتققه من منافع  ،نتجات اخلضراء املعروضة يف السوقبون فعليا يف املو الز  الفرق بني ما يتلمسه املستهلك أواليت تعين ،املنظمة

وبني الرسالة اليت تبنتها املنظمة مبا خيص  مستوى جودة وسالمة منتجاهتا اخلضراء ومدى توافقها مع املتطلبات البيئية  ،وقبول لديه
 . طراف املعنية يف االهتمام ابلبيئةليت يراها املستهلك والقانون واألا

 Green Marketing Goals : األهداف التسويقية الخضراء 2-3

 ،األعمالارة منظمات درك القائمون على ادفقد أ األعمالبظهور املزيد من املشكالت البيئية املنعكسة على بيئة       
عل مع اجملتمع واملشرتين لتحقيق أهدافها نشطتها ضرورة االهتمام ابملسؤولية البيئية ابجتاه حتقيق املزيد من التفاواملخططون أل

طراف املعنية ابلعملية التسويقية قد حققت املزيد من الفرص الناجعة يف ت املتكاملة واملتفاعلة مع األاإلتصاالو  ،التسويقية اخلضراء
وبشكل عام فان  تطبيق  ،عمالاألومبا يعزز من توجهها البيئي ورسم صورة اجيابية هلا يف بيئة  ،التسويق األخضر إسرتاتيجيةتنفيذ 

 ،Profits Moreاملزيد من األرابح  :1 التسويق األخضر مبنظورها البيئي ميكن ان حيقق للمنظمة األهداف التالية إسرتاتيجية
منتجات أفضل  ،Increased Market Shareزايدة احلص ة التسويقية  ،Competitive Advantageامليزة التنافسية 

Better Products .كما يظهرها الشكل التايل : 

 تطبيق التسويق األخضر مزااي : (38الشكل رقم )

 

                                                           
 .281ص، مرجع سابق ،""إستراتيجيات التسويق األخضرياسر ثامر البكري،   1
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 إعداد الباحث إعتمادا على املصدر : املصدر

 Green Marketing Strategy Formulation  التسويق األخضر إستراتيجيةصياغة  2-4

وأهدافها الرئيسية وذلك يف ضوء الرؤية املستقبلية  منظمة األعمالوحتديد غاايت  وضع سرتاتيجيةاإلونعين بعملية صياغة       
حتديد وحتليل العوامل الداخلية واخلارجية املؤشرة مع من أجل وتوجيه البحث  نظمة، ووضوح وحتديد رسالة املللمنظمة الشاملة

لكني اخلضر خباصة املنظمة ميكنها من حتقيق التواصل مع املستهمن قبل التسويق األخضر  إسرتاتيجيةصياغة و  .تقليل املخاطر
، وهذا األمر ة وعرب منتجاهتا اليت تتعامل هبان تكون املنظمة عرب اسرتاتيجيتها التسويقية املعتمدة صديقة للبيئوأ ،واجملتمع عام ة

خلضراء اليت تتعامبل هبا هذه املنتجات ا ينعكس على زايدة الوالء والتعاطف من قبل املستهلكني حنو العالمات اليت حتملها
ولكن هذا األمر ال أييت اعتباطا أو بشكل تلقائي  ،املبيعات وزايدة العوائد احملققةجيااب على حتس ن مستوى وهو ما يؤثر إ ،املنظمة

املنظمة على أن تكون ن تعمل ادارة وأ ،ف الذي تعمل به حاليا أو مستقبالبل يستوجب حتقيق الدراسة املعم قة للسوق املستهد
يف  منتجاهتا خضراء متميزة قياسا بغريها من املنتجات التقليدية اليت يقدمها املنافسون أو ما اعتاد عليه املستهلكون من منتجات

ن يكون هذا التمييز مقروان بسهولة احلصول عليها وتوفرها ابملكان املناسب للمستهلك فضال عن اجلودة اليت وأ ،تعاملهم معها
  عرب عن خصوصية املنتج األخضر وتوافقه مع التوجهات اخلضراء للمستهلك وحمافظته على البيئة.ت

ف أو احللول لعالج مظاهر من بدائل التعر   م كثريووضع األهداف ورسم السياسات يقد  اخلضراء  سرتاتيجيةاإلصياغة  إن        
على توجيهات  املصداقية واملوثوقية. ابإلضافة إىل تقدمي مفاتيح السوق املستهدفةالضرر ابلبيئة والقيمة املقد مة إىل زبون ونوعية 

 .يف القطاع األخضر وقرارات املستقبل مبا يضمن حتقيق مستوايت مرضية من األداء ملنظمات األعمال

 

استراتيجية التسويق األخضر 

المزيد من األرباح 
More Profits

الميزة التنافسية 
Competitive 
Advantage

زيادة الحّصة 
السوقية 

Increased 
Market Share

منتجات أفضل 
Better 

Products
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 التسويق األخضر  إستراتيجياتأنواع  : المطلب الثاني

أن  واملسوقني األعمالمدراء  على جيبإىل أن ه أوال البد  وأن نشري فالتسويق األخضر  إسرتاتيجياتقبل أن نتطر ق إىل أنواع       
 1 : هي كما يليو  منظماهتاألنسب مل األخضر التسويق سرتاتيجيةإب املتعلقةو  األسئلة من جمموعتني أنفسهميطرحوا على 

  : ا يليقة مبسئلة متعل  األاجملموعة األوىل من  •

 ؟ األعمالللمنظمة ابلنسبة  ضراخل نياملستهلكشرحية  أمهية مدى ما  
 ؟بن يها للنهج األخضر تو  عن طريق انتهاجها اعائداهت زايدةمن  للمنظمة ميكن هل  
 ا  املنظمة على املستهلكون حكم لو املنظمةستتأث ر أعمال  هل   كاف؟  بشكل خضراء غريأبّن 
 ؟ مربح بشكل ختدمها أن للمنظمة ميكن اليتالبيئية و  ابملسألة يهتمون ال الذين املستهلكني من الكثري هناك أن أم  

  : ــــــبينما اجملموعة الثانية تتعلق ب •

 ؟تنتهج نفس النهج األخضر يف السوقميكن للمنظمة أن متي ز نفسها وعالمتها من بني املنظمات والعالمات اليت  هل 
 أعلى على الداخلي وااللتزام صناعتها يف خضراء تكون أن يعنيه ما فهمالقدرة على و  املوارد منظمة األعمال لدى هل 

  ؟ خضراء لتكون اإلدارة مستوايت
 ميكن أن يتعرض املنافسون ملضايقة من قبل املنظمة مل ا تطب ق هذا النهج األخضر ؟  هل 

طبيعة خيارها اإلسرتاتيجي،  حتديد على منظمة األعمال ستساعد األسئلة من اجملموعتني كلتا  على اإلجابة ن  أب الحظنو       
حيث  ،الكلية للمنظمة سرتاتيجيةاإلوكيف سيكون موقعه ضمن  ،التسويق األخضريف بعاد من أ عليه دتشد   أن جيب ما مقدارو 

  .هذه األسئلة واإلستشراف بواسطةسرتشاد يكون عن طريق اإل أن جيب املسألة هلذه املنظمة ستجابةأن  معرفة مدى إ

مثلما هو احلال مع التسويق التقليدي فإن  تبين  التسويق األخضر يتضم ن عد ة خيارات إسرتاتيجية متنوعة تعرب  عن مدى       
إميان منظمة األعمال مببادئ املسؤولية البيئية واإلستدامة، وعن أهدافها اليت تصبوا إىل حتقيقها من خالل تبن يها للتسويق األخضر. 

أربع مصفوفة التسويق األخضر واملتكو نة من بوضع  (Ginsberg and Bloom ,2004)من  كالقام  ويف هذا اإلطار 
انية خدمة هذا مكتقدير املنظمة حلجم السوق األخضر، وكذا إنطالقا من واليت تتحد د إ ،لتبين  النهج األخضر إسرتاتيجيات

األربع  سرتاتيجياتاإلوهذه  قدرهتا على متييز نفسها يف السوق عن ابقي املنافسني من خالل خمرجاهتا البيئية، السوق وأخريا
 ؛ )Green Defensive(خضرار الدفاعي اإل إسرتاتيجية ؛)Green Lean(اإلخضرار الضعيف أو الباهت  إسرتاتيجية2:هي

                                                           
1 Jill Meredith Ginsberg and Paul N. Bloom , Choosing the Right Green-Marketing Strategy , website of MitSloan 
Management Review , published on (October 15/2004), seen on (7/4/2017) ,  
http://sloanreview.mit.edu/article/choosing-the-right-greenmarketing-strategy/  
2 Upasana Kanchan & all , «Green business – way to acheive globally sustainable competitive advantage » 
,journal of progressive research in social science (jprss) ,Vo. 2 ,issue 2 , September 22 ,2015 , p94. 

http://sloanreview.mit.edu/article/choosing-the-right-greenmarketing-strategy/#article-authors
http://sloanreview.mit.edu/article/choosing-the-right-greenmarketing-strategy/#article-authors
http://sloanreview.mit.edu/article/choosing-the-right-greenmarketing-strategy/#article-authors
http://sloanreview.mit.edu/article/choosing-the-right-greenmarketing-strategy/#article-authors
http://sloanreview.mit.edu/article/choosing-the-right-greenmarketing-strategy/#article-authors
http://sloanreview.mit.edu/article/choosing-the-right-greenmarketing-strategy/
http://sloanreview.mit.edu/article/choosing-the-right-greenmarketing-strategy/
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عر ف حيث  .(Extreme Green)اإلخضرار املتطر ف  إسرتاتيجية ؛(Shaded Green) األخضر التظليل )الظل ( إسرتاتيجية
ا "  إسرتاتيجيةن نفس الباحثا إبتكار الطرق اليت تصنع اإلختالف ويف خلق فرصة من أجل  إسرتاتيجيةالتسويق األخضر على أّن 

  1".األعمالمنظمة ق جناح نفس الوقت حتق  

 (Ginsberg and Bloom ,2004)حسب منوذج  التسويق األخضر إسرتاتيجيات : (39الشكل رقم )

  

 
Source :Upasana Kanchan & all, OP CIT, p94. 

 (Lean Green) اهلزيلاإلخضرار الضعيف أو  إسرتاتيجية -أ

رتباط بيئي أو إ خضراء صورة خلق إىل هتدف ال (Lean Green) زيلاهل اإلخضرار إسرتاتيجية على تعمل اليت املنظمات      
 ،اإلنتاج تكاليف خفض كإمكانيةستفادة من بعض جوانبها  ميكن اإل خضراء حلول حيث يروّنا فقط عبارة عن ،ابلنسبة لعالمتها

 أن سرتاتيجيةاإلاملنظمة عن طريق تبين  هذه  حتاولو 2.يةاإلقتصاد الناحية من معقوال ذلك يكون حيثما فقطيكون  وتنفيذها
 ضخبف ة أكثرمهتم   افإّن   ذلك، من وبدال. اخلضراء مبادراهتا تسويق أو نشر على زترك   ال هالكن   يدة،اجل تهامواطن عكست

 ،خضراء ميزةعوضا عن  تكلفة أقل تنافسية ميزة خلق وابلتايل للبيئة، دةاملؤي   األنشطة خالل من الكفاءات وحتسني التكاليف

                                                           
 . 12ص ، 2014 -01 رقم العدد ،اقتصادية دراسات مجلة ،"  األخضر تسويقال استراتيجيات بتبنّي األخضر التسويقي المزيج سياسات عالقة" ، مقري زكية  1

2 Upasana Kanchan & all, OP CIT, p96. 
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والتشريعات  للوائح متثالاإل مع األجل طويلة وقائية حلول عن سرتاتيجيةاإلاملتبني ة هلذه  منظمة األعمالتبحث  ما وعادة
ترتد د املنظمة اليت  ما وغالبا. اخلضراء السوق قطاعات أرابح كبرية نظري تركيزها على ترى أّنا ميكنها جين ال اولكنه ،القانونية

 على هبا حتفاظاإل من خوفا اخلضراء املنتجات مسات أو اخلضراء ألنشطتها الرتويج يف (Lean Green) سرتاتيجيةاإلتعمل هبذه 
ا  ،أعلى مستوى  1.املنافسني عنا نفسه متييز أو نفسها يف جمال البيئةب االرتقاء على قادرة دائما تليسحبيث أّن 

 اإلخضرار الباهت سرتاتيجيةتعمل إب منظمة أبّنا "كوكاكوال" منظمة وصف ميكن العامة، النكسات بعض من الرغم وعلى      
(Lean Green) .التدوير إعادة أنشطة خمتلف يف بكثافة استثمرت قد املنظمة أن   يعرفون ال املستهلكني معظمن  حيث أ 

 عدم احلاالت معظم يف ختارتإ أّنا إال البيئة، إزاء ابلقلق تشعر كوال  كوكا  أن من الرغم وعلى قامت بتعديالت يف العبوات،و 
 ربطت وإذا. نطاقها واتساع ملنظمة األعمال املستهدف السوق نطاق توسيع هو ذلك أسباب أحد يكون وقد2.جهودها تسويق
 ابللون مراءاحل منتجاهتا مجيع تكون أبن ستخاطر افإّن   عام، بشكل التجارية ابلعالمة البيئية جهودها "كوكاكوال" منظمة

 وقد " كوكاكوال " نفسها يف قضااي أكثر جد ية حتشر قد "كوكاكوال" األخضر، التسويق جهودها نشر خالل من أيضا. األخضر
 ربط فإن ،سرتاتيجيةاإلذه هل ابلنسبة. السابق يف للجمهور معروفة تكن مل أخرى قضااي عن الكشف إىل اإلضايف التدقيق يؤدي

 .Odwalla "3 " التجارية عالمتها مع كوال  كوكا  فعلت كما  أماان، األكثر النهج هو واحدة جتارية بعالمة البيئية القضااي

  (Defensive Green)خضرار الدفاعي اإل إسرتاتيجية -ب

ة يف السوق ملا تتعرض اىل هو الدفاع عن مسعة ومكانة املنظم سرتاتيجيةاإلالعل ة من تبين  هذه  ن  من خالل اإلسم يتوض ح أ       
حيث تدرك املنظمة أمهية السوق األخضر لكن ال تستطيع أن تفر ق ومتي ز بني  ،محالت أو إنتقادات تؤث ر على سريورة عملها

 كإجراء  األخضر التسويقاالخضرار الدفاعي يف  إسرتاتيجيةتستخدم  ما عادةحيث  4.نتجاهتا ومنتجات املنظمات األخرىم
 مع الضرر، من والتخفيف التجارية العالمة صورة تعزيز إىل تسعى وهي. نياملنافس ألفعال استجابة أو ألزمة استجابة أو احرتازي،
املنظمة يف  مبادرات تكون قدكما .  ال تستطيع املنظمة ان هتملها مرحبةو  ةهام   دوائر هي اخلضراء السوق قطاعات أبن االعرتاف

 عادة تتمتع ال أّنا حيث ومؤقتة، متقطعة ونشرها املبادرات هلذه الرتويج إىل الرامية اجهوده ولكن ومتواصلة، صادقة البيئي الشأن
فيما خيص   دعاءاتاإل تعزيز شأن ومن. شأن البيئي والتسويق األخضرال فيما خيص   املنافسني بينها وبني ابقيالتمييز  على ابلقدرة

الدفاعية اخلضراء بعض  سرتاتيجيةاإل تتابعو  .هبا الوفاء ميكن ال توقعات خيلق نأب ؤثرا سلبيا ومدمرام يكون أن اجلانب األخضر
 ابلتأكيد سرتاتيجيةاإلاملنظمة املتبني ة هلذه  دافعت وسوف ة الصغرية بعض الشيئ،للبيئ صديقة وبرامج أحداث رعاية مثلاألنشطة 

 أو اجلمعيات أو الناشطني قبل من هلجوم تعرضوا إذا يةاإلعالن هودوعن طريق اجل مع اجلمهور العام العالقاتو  البيئية اسجالهت عن

                                                           
1 Jill Meredith Ginsberg and Paul Bloom ,OP CIT..  
2 M.J. Polonsky, “An Introduction to Green Marketing” ,Electronic Green Journal, 1(2),article (3), November 
1994 ,p5. 
3 Jill Meredith Ginsberg and Paul Bloom ,OP CIT. 
4 Upasana Kanchan & all , OP CIT, p96. 
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م  مل ما ولكن ،املنافسني  يطلقوا لن فإّنم األخضر، النهج أساس على مستدامة تنافسية ميزة على احلصول يستطيعونيتأكدوا أّن 
 1.ةواسع ت خضراءمحال

حيث كثريا ما  ،سرتاتيجيةاإلمات اليت تنتهج هذه من بني املنظ البسملا لتجزئةعمالق متاجر ا "Gapتعترب منظمة "و       
ا  حيث ة،جتماعياال ةيسؤولأبنشطتها املتعلقة ابمل تستشهد وقد  متاجرها، يف والعمالء العمال رفاه إزاء ابلقلق تشعرتوض ح أّن 

 رئيسي كمثال  الرئيسي مقرها وصف وقد النفاايت، من واحلد الطاقة على احلفاظ تشجيع على طويلة فرتة منذ ةنظمامل عملت
  .بشكل كثيف خارجيا تنشرها ال ولكنها اإلنرتنت، شبكة على موقعها على األنشطة هذه املنظمة وتذكر. املستدام البناء على

" بسبب تور ط الرئيس التنفيذي السابق للمنظمة Gapكما شهدت بداية فرتة التسعينات محالت عديدة تعرضت هلا منظمة "
وابن مؤسس املنظمة "روبرت فيشر" الذي دخل يف قضية بيع أراضي يف مشال كاليفورنيا واليت أاثرت حفيظة اجلمعيات البيئية 

ت هلذه وكانتلك االراضي كمجال حيوي أخضر وتعرضها املكث ف لقطع األشجار ،  واجملموعات الناشطة واالعالم بسبب أمهية
 اإلستجابة قياسو  اهلجوم هذا مواجهة على قادرة نظمة بعدهاامل وكانت ، "Gap" ملنظمة  ضربة يف توجيه دورا احلمالت املضادة

 لعمالء أيضا املعلومات نفس أعطيت ،كما عالميةواال الصحفية االستفسارات على وتكرارا مرارا أجابتكما   ،هدوء كثرأب
 األخشاب قطع ممارسات عن معلوماتابستمرار  هاموظفو  قدم كما  "،Gapمنظمة " خمازن مجيع يف متاحة اتكتيب  يف التجزئة
اليت كان من وهبذا دافعت عن املنظمة عن نفسها وخففت حجم اخلسائر  ،حيدث ما حول "فيشر" عائلة مع حوار فتح إىل ودعوا

 2احملتمل أن تتكب دها.

  (Shaded Green)األخضر  الظل   إسرتاتيجية -ج

 للبيئة صديقةعن طريق نشاطات  ،ككل  النظام مستوى على مد،أللا طويلة عمليات يف" األخضر الظل  " إسرتاتيجية تستثمر      
 تليب مبتكرة وتكنولوجيات منتجات لتطوير كفرصة  "اإلخضرار" نظماتامل هذه وترى ،كبري  مايلأيضا غري و  ماليا التزاما تتطلب

املتبنيني هلذا  ابقي املنافسني عن أخضر حنو على نفسها متييز على القدرةكما تكون لديها   3."تنافسية ميزة إىل وتؤدي احتياجاهتا
 إسرتاتيجيةف .أخرى مسات على التشديد خالل من املال من املزيد كسب  تستطيع ألّنا بذلك القيام عدم ختتار ولكنها ،التوج ه

كما   ،الرئيسية القنوات خالل من منتجاهتا وبيع للعميل مةاملقد   وامللموسة املباشرة الفوائد األول املقام يف زتعز   األخضر" الظل  "
 .اثنوي كعامل  البيئية بعادائد واألالفو  زتعز  

 AEGملانية صانعة اإللكرتونيات األ ، LGمنظمة  : سرتاتيجيةاإلومن أمثلة املنظمات اليت تعمل على هذه       
،PRIUS TOYOTA، Lighting Phillips . بريوس تويواتسيارة  عن اإلعالن مت  فيما خيص  منظمة "تويوات" فقد و 4.. اخل 

                                                           
1 Jill Meredith Ginsberg and Paul N. Bloom , OP CIT. 
2 Peter waldman , “Fishers Fall Into Credibility Gap In Forest Lands of California”,published on (23/2/200) , 
seen on ( 15/4/2017), link: http://www.hrcllc.com/news/fishers-fall-into-credibility-gap-in-forest-lands-of-california/ 
3 M.J. Polonsky and P.J Rosenberger III, “Reevaluating Green Marketing: A Strategic Approach,” Business 
Horizons, September–October 2001, p 21–30. 
4 Upasana Kanchan & all , OP CIT , p96. 
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"Prius "منظمة تويوات أطلقت عندما ذلك، ومع". الوقود إستهالك يف كفاءةلديها  و  بيئيا ةمتقدم ةهجينسيارة " اأّن   على 
"Prius" من بدال الرتكيز وكان ،البيئية على النواحي " تويوات" منظمة تلعب مل ،2000 عام يف األمريكية السوق يف ةمر   ألول 

 Priusسيارة  فحقيقة أن   الوقود(، ةمضخ   يف أقل   وقت وقضاء الوقود على أقل املستهلكون)أبن ينفق  الوقود كفاءة  على ذلك

 اليت للمنتجات اخاص بشكل جيد بشكل يعمل الرتويج من النوعفهذا  ختفض تلوث اهلواء جمرد حقيقة كوضع الثلج على اجلرح،
 .للطاقة ةاملوفر   واألجهزة املتكررة؛ النفقات توفري على املستهلك مساعدة على القدرة لديها

 (Extreme Green)اإلخضرار املتطر ف  إسرتاتيجية -د

 دمج يتم  حيث  ،اإلخضرار املتطر ف سرتاتيجيةة إلأو املتبني   فةاملتطر   اخلضراء نظماتامل لتشك   الشاملة موالقي   الفلسفات      
 هو األخضر والبيئي اجلانب كان  ما وعادة لدى هذه املنظمات، املنتج حياة ودورة التجارية األعمال ظل   يف متاما البيئية القضااي

 الشاملة البيئية واإلدارة ،احلياة دورة تسعري اخلضراء أيضا عملية املمارسات وتشمل ،األول اليوم منذ ةمظملل الرئيسية الدافعة القوة
 خالل من خدماهتا أو منتجاهتا وبيع املتخصصة األسواق ختدم ما غالبا اإلخضرار املتطر ف إسرتاتيجيةف ،البيئة أجل من والتصنيع

 1.املتخصصة القنوات أو تجزئةال حمالت

 Honest وأيضا منظمة , Patagoniaمنظمة حمالت بيع األلبسة  سرتاتيجيةاإلاملنظمات املتبني ة هلذه  على األمثلة ملتوتش      

Tea of Bethesda ا  العضوي الشاي منظمات من ةواحدهي  وهذه األخرية ،املتخص صة يف بيع الشاي حبيث تعترب أبّن 
وأيضا الغرض  ة هذه املنظماتهوي من يتجزأ ال جزء هيوالبيئية  االجتماعية املسؤولية. الطبيعية األطعمة صناعة يف امنو   األسرع

..  اجملتمعية والشراكات العضوية واملكوانت للتحلل، القابلة الشاي أكياس من يتضح كما  التسويق، إىل التصنيع من ،من وجودها
وهي ابلتايل تعترب  2.والطبيعة والنقاء والنزاهة األصالة على Honest Tea of Bethesda التجارية العالمة قيمة وتستند اخل

  اجلانب البيئي جزءا من هويتها ووجودها استمرارها.

بيئية حسب األربع ختتلف يف مستوى تبن يها للمسؤولية ال سرتاتيجياتاإلمن هذه  إسرتاتيجيةمالحظة أن  كل لنا ميكن و       
كما قد تستغين على   ،من عناصر املزيج التسويق األخضرابلتايل قد تعمل املنظمة ببعض ، و سرتاتيجيةاإلىل هذه حاجة املنظمة إ

ف على فإن ه ميكن التعر   "Ginsberg et Bloomحيث وحسب نظرية الباحثني " .سرتاتيجيةاإلبعض منها مبا خيدم أهدافها 
ستعماالت عناصر املزيج التسويقي يف كل تسويق األخضر من خالل النظر اىل إاألربع لل سرتاتيجياتاإلختالفات بني اإل

لتسويق األخضر يف خمططات دماج اإل سرتاتيجياتاإلاملنظمات تستعمل هذه املصفوفة وسيلة ذات منفعة، ف ، وتعتربإسرتاتيجية
 )أنظر اجلدول املوايل( 3لكن  هذا ال يكفي لتعميم النتائج. ،التسويق

 

                                                           
1 Jill Meredith Ginsberg and Paul N. Bloom , OP CIT. 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Honest_Tea 
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 املزيج التسويقيعناصر و التسويق األخضر  إسرتاتيجياتالعالقة بني  : (11اجلدول رقم )

 الرتويج التوزيع السعر املنتج سرتاتيجياتعناصر املزيج التسويقي لإل

    X خضرار اهلزيلاأل إسرتاتيجية

    X خضرار الدفاعياأل إسرتاتيجية

 X X  X خضرار التظليلياأل إسرتاتيجية

 X X X X خضرار املفرطاأل إسرتاتيجية

 

 .17ص، مرجع سابق ،زكية مقري : املصدر

حسب ف ،املتعلقة ابلتسويق األخضر سرتاتيجياتاإلعلى مراجع ودراسات سابقة نالحظ وجود أمناط أخرى من  وابطالعنا      
 1 : مها هناك مدخلني رئيسيني يف حتديد االسرتاجتيات التسويقية اخلضراء واملدخالنإن  ف "عالء فرحان"

 : اخلضراء اليت من املمكن أن تستخدمها املنظمات وهي سرتاتيجياتاإلويضم  هذا املدخل نوعني من  : املدخل األول •

 الدفاعية  سرتاتيجيةاإل(Defensive Strategy) : 
ثريات العمل ابحلد  األدىن لتجن ب الـتأمن خالل  سرتاتيجيةاإلهذه  األعمالتستخدم العديد من منظمات       
التفاعل مع التوجهات البيئية للمنافسني  األعمالوكذلك ابمكان املنظمات  ،ة لعملياهتا ونشاطاهتا يف البيئةالسلبي

قبال التسويقي على ال تضمن للمنظمة زايدة يف اإل سرتاتيجيةاإلن  هذه وأ. تقليدها ومسايرهتا ابخلطى نفسها وحماولة
 ام املنافسني.منتجاهتا وابلتايل فشل املنظمة يف اثبات ذاهتا أم

نذارا مفاده أن  املنظمات اليت ال تعري أمهية للمسائل البيئية التلفازية األمريكية إ Cato Gobeوقد وجه مدير منظمة 
 سوف تواجه احنسارا يف حصتها السوقية .

 اهلجومية  سرتاتيجيةاإل(Offonsive Strategy) : 
وبذلك تكون هي املبادر  ،تكون املنظمة ذات حظ  وافر يف حتقيق امليزة التنافسية سرتاتيجيةاإلابستخدام هذه       
من خالل اجناز العديد من النشاطات بطريقة تفوق مما تطلبه احلكومة والتشريعات القانونية  (First Mover)األول 

لسوق وحاجاته عوضا عن لدوافع ا اإلستجابة، وهذا يعين الصادرة منها ابلشكل الذي يفوق ما يتوقعه الزابئن
 .للقواعد والقوانني املوضوعة اإلستجابة

                                                           
 . 96، ص مرجع سابق  عالء فرحان ،  1
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ا مفتاح حتقيق األ ومن خالل فلسفة التسويق األخضر تعترب املبادرة        األعمال رابح وتعترب منظمةمهمة جدا ألّن 
Wal Mart  ابلعديد من احلمالت البيئية ومتابعة مدى تطور  من خالل قيامها ،اهلجومية سرتاتيجيةاإلمثاال لتطبيق

ن  العديد من املنظمات سعت اىل تقليدها وأ ،ى اىل حتقيق وفرات لصاحل املنظمةا أدمم   ،الوعي البيئي لدى زابئنها
 . (Environemental Leader)ولكنهم مل يتمكنوا من الوصول اىل تصوراهتا املتفوقة بوصفها القائد البيئي 

 اإلستجابة، وهي كفعل التسويق األخضر رد   سرتاتيجياتاإلومتثل هذه  إسرتاتيجياتن هذا املدخل أربع ويتضم   : املدخل الثاين •
 : يوضحها الشكل املوايل سرتاتيجياتاإلات البيئية وهذه ىل املتطلبإ

 املوز عة حسب مدى التعم ق يف تبّن  مبادئ التسويق األخضر األربعة سرتاتيجياتاإل : (40الشكل رقم )

 
 

 إعتمادا على املصدر من إعداد الباحث : املصدر

 : كثر تفصيال كما يليأب سرتاتيجياتاإلوسنوض ح هذه       

 

اخلضراء  األسواقال تبحث عن  سرتاتيجيةاإلهذه  : (Passive Greening Strategy)التخضري السليب  إسرتاتيجية -أ
من خالل االنتظار حلني مواجهة  ،تعاجل املسائل البيئية سرتاتيجيةاإلفضال عن ان  هذه  ،وال تسعى اىل تطوير األداء البيئي ملنتجاهتا

استراتيجية التخضير التعاوني 
(Collaborative Greening Strategy) 

استراتيجية التخضير 
 Niche Greening)المتخّصصة
Strategy)

 Muted)استراتيجية التخضير الصامتة
Greening Strategy)

 Passive)استراتيجية التخضير السلبي 
Greening Strategy)
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حترك  الضغط كي تستجيب االطراف املسامهة يف املنظمة هلذه التاثريات. ومن خالل استجابة هذه االطراف للتغيريات البيئية يبدأ
ا كلف اضافية أ حيث تنظر املنظمات اىل هذه ،املنظمة حيال هذه التغريات الضغط كثر من اّنا فرص انمجة عن التغريات على أّن 

 .وتزايد الوعي البيئي لدى الزابئناملسلط على املنظمة من اجلهات اخلارجية كاملنافسني والتشريعات احلكومية ووكاالت محاية البيئة 

 سرتاتيجيةاإلعن  سرتاتيجيةاإلختتلف هذه  : (Muted Greening Strategy)التخضري الساكنة  إسرتاتيجية -ب
اخلضراء فضال عن غياب الضغط احلكومي املسل ط على عمليات  األسواقمن تشاهبهما يف عدم البحث عن  السابقة على الر غم

وبشكل عام فان  هذه التطورات ترك ز على التحسني املستمر  وصوال اىل جعل املنتجات اكثر التصاقا  ،تطوير البيئي للمنتجات
 .(TQEM)وصوال اىل اقامة ادارة اجلودة الشاملة للبيئة  (TQM)يري ادارة اجلودة الشاملة ابلبيئة انطالقا من االلتزام مبعا

ا بوصفها جزء من أال تتعامل مع البيئة بوصفها ميزة تنافسية سرتاتيجيةاإلوابستخدام هذه  منظمة األعمالن  إ       عمال ، وإمن 
جلة املشكالت وتعمل على معا ،احمليطة التسويق والعمل على جتن ب املخاطر احلاصل يف بيئة قاد من خالل التغري  فهي ت   ،املنظمة

ضرار بسمعة املنظمة ومكانتها من دون حماولة تطويرها وحتسينها يف أذهان سعيا وراء عدم اإل ،ليد املنافسنيالبيئية من خالل تق
 .واملستهلكني الزابئن

على احملافظة على أدبيات  سرتاتيجيةاإلتعمل هذه  : (Niche Greening Strategy)التخضري املناسب  إسرتاتيجية -ج
ومتثل االدارة  ،ومتثل احلالة اليت هتدف اىل الزبون مع تفضيالت بيئية قوية ،قالتسويق األخضر فهي تتمسك مبدى اسرتاتيجي ضي  

وتواجه بشكل تدرجيي  األسواقفهي تقتحم معظم  ،سرتاتيجيةاإلباحثة عن تطبيق هذه للمنظمات ال سرتاتيجيةاإلالبيئية املفتاح 
 التخضري الساكن. إسرتاتيجيةضغطا من املنظمات اليت تطب ق 

 . سرتاتيجياتاإلقل جاذبية من بقي ة ، ولكن ها يف الوقت نفسه األستيعاب ردود افعال الزابئنقادرة على إ سرتاتيجيةاإلهذه و       

متثل معرفة عدد من  سرتاتيجيةاإلن  هذه إ : (Collaborative Greening Strategy)التخضري التعاونية  إسرتاتيجية -د
بوصفهم مداخل لعمل تلك املنظمات اليت تبذل  ،املنظمات ابجلودة والسمعة واملصداقية واالهتمام بردود فعل الزابئن اخلضر

 .كلة تتقامسها العديد من املنظماتالفاعل وهو ما ميث ل مش اإلسرتاتيجيجهودا واسعة لتهيئة الطريق 

املشكالت اليت تواجهها فضال عن دعم املوردين والض غط عليهم  بشكل متعاون من أجل حل   منظمات األعمالوتعمل       
 . سرتاتيجيةاإلوليمثلوا نقطة انطالق املنظمة يف تطبيق مضامني هذه  ،ة يف التعامل مع القضااي البيئيةدر قليكونوا أكثر 

 

 

  التسويق األخضر  إستراتيجيةنجاح مفاتيح و األخضر  الغسل ظاهرة : المطلب الثالث
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 Greenwashingاألخضر  الغسل مفهوم -1

الذين يفشلون  ،قني أنفسهمسويق األخضر بل ابملسو  أن  الفشل ال يتعل ق ابلت J.Ottmanتقول خبرية التسويق األخضر       
فكثريا ما تفشل  1.وفهمهم له )mopyia marketing green(نظرهم قصر وهذا راجع ل التسويق األخضرجمال  غالبا يف

يف و  اإلتصاليف يف التسويق و  ومفاتيح معي نة أبعادمميزة هلا  إسرتاتيجيةدراك حقيقة أن  التسويق األخضر هو إيف األعمال منظمات 
فليس كل منظمة  ،ترتكز عليها من أجل جناحهابناء العالقة مع املستهلك واجلمهور بشكل عام على أسس سليمة وأخالقية 

كما أن ه ليس كل منظمة تعمل ابلتسويق األخضر تنجح يف هذا التوج ه وحتقيق   ،لتسويق األخضر هي فعال كذلكتد عي تبن يها ل
مضللة ومبالغ فيها  إدعاءاتالغرض الرئيسي الذي جعلها ختتار هذا التوج ه ،كما ظهرت منذ سنوات منظمات حمتالة تستخدم 

وابلتايل ظهرت مشكلة  ،ستهلكني اجتاه املنظمات اخلضراءة لدى املحول اجلوانب البيئية وهو ماخلق تشو ش ذهين ونقص ثق
 .خضر ابلطريقة الصحيحة والقانونيةعويصة تواجه املنظمات الفعلية اليت تتبىن التسويق األ

بعض العالمات التجارية واملنظمات  حيث أن   Greenwashingظاهرة جديدة تسم ى "ابلغسل األخضر" فقد ظهرت       
ملنظمة  البيئية املمارسات حول املستهلكني تضليل خالهلا من يتم عملية هيو  .ية البيئة إلنتهازات جتارية حبتةتستخدم حجة محا

 اجلمهور، إىل املعلومات نقل أعمال من عمال تعترب األخضر الغسل ممارسة أن كما  ما، خدمة أو ملنتج البيئية الفوائد أو أعمال
 2.املستهدف اجلمهور أعني يف بيئيا   ومسؤولة للمجتمع صديقة منظمة األعمال تظهر أن أجل من للوقائع حتريفا نوتتضم  

والذي  "الغسلرتباطه ابجلانب البيئي ومصطلح "من كلمتني "األخضر" والذي يوض ح إاألخضر" مكو ن  الغسلمصطلح "      
قيقة غري اخالقية أو غري وابلتايل فاملصطلح يعكس ح ،املنظمة ضد البيئة يعين تلميع أو تبييض اجلوانب السلبية اليت تقوم هبا

هلا فيما خيص  بيئية من أجل رسم صورة اجيابية حو  أي تضليل واحتيال بعبارة أخرى تقوم به املنظمات عن طريق ادعادات ،قانونية
 للتنمية الدراسات مركز مديرو ( ULB) بروكسل يف احلرة اجلامعة يف أستاذ" وهو زكاي دوينأيقول " 3.احلفاظ على البيئة

 غسل نقول كنا  كما  ، خضراراإ أكثر غسل نقول أن ميكننا الفرنسية، ابللغة األخضر الغسل مصطلح  لرتمجة أنه" : املستدامة
 أيضا العامة منظمات األعمال أو التجارية منظمات األعمال بعض متارسه الذي األخضر الغسل عن نتحدث حني بياضا، أكثر

 على تؤثر ال الكهرابئية السيارة ن  أ عن عالناإل مثال   ،الواقع مع مقارنة فيه مبالغ فيها البيئي اجلانب أعماهلم، عن صورة إلعطاء
 بتسليط والغاز لنفطل الكبرية منظمات األعمال تقوم حني أو ،السيارة إنتاج أو الكهرابء إنتاج عن انجم أتثري هناك بينما البيئة،
 فكرة ذنإ 4."أنشطتهم من جدا القليل متثل اّنا لألرقام، وفقا   لكن املتجددة الطاقة جمال يف أحباثهم على إعالانهتا، يف الضوء

                                                           
1 Jacquelyn Ottman , « Green Marketing. Not Dead, Just Misdirected “ , published on (18/05/2011) , seen on ( 
02/04/2017) , link : http://www.greenmarketing.com/blog/comments/green-marketing-not-dead-just-misdirected/ 

( ،تمت المشاهدة 18/01/2016، في )  Green area،موقع  ، "ظاهرة الغسل األخضر .. تلميع أسماء منظمات األعمال"فادي نصار  2

 /http://greenarea.me/ar : ( ،الموقع 03/04/2017)
3 Rick LeBlanc ,  « An Overview of Greenwashing “ , website of the balance, published  on (29/08/2015) , seen on 
(02/04/2017) , link :  https://www.thebalance.com/an-overview-of-greenwashing-2877822 

 : (، رابط الموقع05/12/2014، آخر تحديث ) "ما المقصود بالغسل األخضر"، موقع أورو نيوز   4
advertising-green-misleading-http://arabic.euronews.com/2014/12/05/greenwashing 

http://www.greenmarketing.com/blog/comments/green-marketing-not-dead-just-misdirected/
http://greenarea.me/ar/
http://greenarea.me/ar/
http://greenarea.me/ar/
https://www.thebalance.com/rick-leblanc-2877678
https://www.thebalance.com/rick-leblanc-2877678
https://www.thebalance.com/rick-leblanc-2877678
https://www.thebalance.com/rick-leblanc-2877678
https://www.thebalance.com/rick-leblanc-2877678
https://www.thebalance.com/an-overview-of-greenwashing-2877822
https://www.thebalance.com/an-overview-of-greenwashing-2877822
http://arabic.euronews.com/2014/12/05/greenwashing-misleading-green-advertising
http://arabic.euronews.com/2014/12/05/greenwashing-misleading-green-advertising
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 أو منتجات لتعزيز املواطنني بعض من أو املستهلكني بعض من اخضرارا أكثر توقعات من اإلستفادة هو ر"األخض الغسل"
 القدرة هلم العامة العالقات يف صونمتخص   فهناك. األخضر الغسل بجتن   الصعب من للكلمة، الدقيق وابملعىن. جتارية عالمات

 املنتج، أو التجارية العالمة اسم بتغيري األحيان، من كثري  يف "األخضر الغسل" يتميز .مبهارة الصور و للرسائل مكانة إجياد على
 األخضر الغسل مصطلح أصبح وعموما،. الكيميائية املواد من زجاجة على للغاابت صورة كوضع  ،”الطبيعة“ عن انطباع إلعطاء

 األحداث، ورعاية البيئية، التقارير من معينة حاالت ذلك يف مبا ،منظمات األعمال من واسعة جمموعة إىل لإلشارة اآلن يستخدم
 األعمال رجال وسيطرة احلكومات فساد بسبب أكرب الكارثة تعترب الثالث العامل بلدان يف. و وغريها التعليمية، املواد وتوزيع

 2:أمه هاحملاولة حتقيق عد ة أهداف  "األخضر الغسلستخدام "األعمال إىل إ منظمات تنجذبو  1.والتجار

 ؛مة فيما خيص  التغريات القانونيةعن املنظ الضغط وفك اجلهات القانونية نتباهإ حتويل حماولة •
 ؛مقهطر من  واري غ قد مّنأبو ةيالن حسنيف  سواء حد یعل مّنأب ة،ياحلکوم ريغ املنظمات مثل النقاد، إلقناع السعي •
 جذاب أمر وهذا األخضر ، الغسل يف املتورطني غري املنافسني أولئك حساب على السوق يف حصتها لتوسيع السعي •

 ؛ذلك من بدال األداء؛ لتغيري معدومة أو قليلة إضافية نفقات إىل حاجة هناك كان  إذا خاص بوجه
 ا ؛هيمنافس عن املتصورة" اخلضراء" ميزة لتضييق حماولة يفاألخضر  الغسل يف تشارك أن ةمنظملل ميكن  •
 األول؛ املقام يفجدد  موظفني جذب تسهيلكذا و وحتو هلم عن املنظمة  املوظفني عدم رضا من احلد •
 االستثمار أو األخالقي ابالستثمار املهتمني وخاصة احملتملني، للمستثمرين جذابة تبدو منظمة األعمال جعل •

 .املتجاوب االجتماعي

والتوجه البيئي بشكل عام ويبطئ من ستدام امل اإلقتصادر مام تطو  يشكل اليوم عائقا أ االخضر" الغسل" ن  وعموما فإ      
األفضل آلاثر قرارته فهم اله يعرقل املستهلك على ن  كما أ  ،كون يف املبادرات البيئيةشك  د يفرامن خالل جعل املزيد من األ ،سريورته

خضر األ الغسلفمحاربة  ،اليت تقوم هبا املنظماتالبيئية  ن اجلهودصحيح وغري ذلك مجل التفرقة بني ماهو الشرائية وذلك من أ
تستبق يف العمل  ذ جند بعض املنظماتإ ،التاثري االجيايبليت ينتج عنها ن تنفق يف املبادرات اجيدر أيستلزم الوقت واملوارد اليت 

القيمة البيئية يف عملية الغسل حسب  اتنوع ويطرح هذا ،البيئية دعاءاتز سوى على اإليرك  بعضها ال  ن  يف حني أ ،الواعي للبيئة
 األخضر. الغسلعد ة أنواع من ظاهرة  توجدحيث  3.اإلتصالوفعالية 

 

  األخضر الغسلأنواع  -2

                                                           
 فادي نصار، مرجع سابق.  1

2 Web site of sourcewatch , “Greenwashing”, seen on (03/04/2017) , link : 
http://www.sourcewatch.org/index.php/Greenwashing 

، العدد التسويق االسالمية الدولية منظمةمجلة  ،""تنامي ظاهرة الغس األخضر وإشكالية تنمية سلوك استهالكي مسؤول ،زكية مقري وآخرون 3

 . 34، ص  2015،  4رقم 

http://www.sourcewatch.org/index.php/Greenwashing
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، واليت ختتلف فيها األهداف واألدوات مثلما هو احلال مع وجود عد ة أنواع من خيارات تطبيق إسرتاتيجية التسويق األخضر      
التسويق  وسياسات عناصر املزيج التسويقي لكل  منها، فإن  احلال كذلك مع املمارسات السلبية للغسل األخضر حتت غطاء

 & Horiuchi Rinaأربعة أشكال حسب الباحثني )األخضر من خالل  الغسلأنواع ىل التطر ق إ ناميكن األخضر، حيث

all,2009) وهذه األنواع هي كما يلي 
1: 

 أنواع الغسل األخضر : (41الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث إعتمادا على املصدر : املصدر

حول التبين  الذي تقوم به املنظمة مع ابقي األطراف األخرى األخضر وكيفية اإلتصال الغسلمتثل املصفوفة أهم  أنواع حيث       
 : بني تمييزالذ ميكن ، إ Greenwashingمن أنواع الغسل األخضر  يف كل نوعوذلك  ،البيئي

داء البيئي ملنتجاهتا كبرية لتحسني األلت جهودا  اليت بذ منظمات األعمالن هذه الفئة تتضم   : لخضر املضل  األ الغسل -أ
وب يف ية عن اهلدف املرغاإلتصالفتنحرف الرسالة  ،تعريف هبذه اجلهود بطريقة فعالةلل اإلتصالوعملياهتا ولكنها غري قادرة على 

املستهلكني لديها نتباه هبا إو تستعمل لغة تلفت أ ،يف حماولة أن تبدو صديقة للبيئة ةالعام   دعاءاتفقد تستعمل اإل ،عنه اإلتصال
 .ثرياهتا الرئيسيةة على أتن خالل تركيز رسائلها بدق  ت الفعالة وذلك ماإلتصاالا متتلك القدرة على التحرك اىل مربع ّن  رغم أ

                                                           
1 Horiuchi Rina & all, « Understanding and preventing Greenwashing », a business guide, Futerra Sustainability 

communications and BSR, july 2009, p4. 
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 ،جديرة ابلثناءونشاطات عمال لنظرة األوىل يتبني  أن  هذه املنظمات تعمل أبيف ا : ساس لهخضر الذي ال أالغسل األ -ب
ست بقدر االئتمان كما يبدو ة ليذا نظران اىل أعماقها فان املنظمومع ذلك فإ ،ا البيئيةإدعاءاهت البياانت والرباهني اليت تدعم ريوتوف

تقوم بوضع العديد من ا ّن  أو أ ،عي الدفاع عنهاعلى ضغوطات السياسات البيئية اليت تد   ا قد تعمل على الرد  ّن  إذ أ ،وليف األ
وزايدة  فرادم األتعل   اكتشاف جهودها الفعلية عن طريق لكن سرعان ما يتم   ،هتا على غرار املبادرات الفعليةتصالاملوارد يف إ

 .خضرحساسيتهم اجتاه الغسل األ

يدعم تلك  ا ال متتلك ماّن  غري أ ،ا صديقة للبيئة وخضراءّن  املنظمة يف هذه احلالة أبتعلن  : خضر الضوضائيالغسل األ -ج
منظمة ه البيئي يلزم من التوج   الوصول اىل هذا احلد   ن  إذ أ ،لرسائلغري مقتنع بنوع هذه ا وهذا ماجيعل املستهلك ،دعاءاتاإل

مبادرات اتصالية ومواصلة تلك اجلهود بكل دقة ومن مث انشاء  ،اكثر مصداقية إسرتاتيجياتل ووضع الكثري من العم األعمال
 بيئية فعالة .

 إسرتاتيجيةمنظمات األعمال اليت تتبىن  وهو اهلدف الذي جيب الوصول اليه من طرف مجيع  : ت البيئية الفعالةاإلتصاال -د
داء البيئي واالجتماعي ملنتجاهتا ومواءمة هذه اجلهود يف مجيع حتسني األ منظمات األعمالإذ جيب على هذه  ،التسويق األخضر

 على هذه اجلهود حبيث يتسىن   اإلتصالات قادرة على هذه املنظموعادة ما تكون  ،منظمة األعمالاحناء وظائفها داخل 
 .قياديجانب رايدي و  النظر اىل املنظمة من فة اىل ذلك يتم  ضاوابإل ،اثر البيئية بوضوحلك فهم اآلللمسته

 "الغسل األخضر" ظاهرةوتجّنب  التسويق األخضر إستراتيجيةمفاتيج نجاح تطبيق  -3

: سؤال على اورد   ،الشمالية أمريكا في  TissueSCA قامت به منظمةو  مؤخراأجري  نرتنتاإل على وطين ستطالعإل وفقا      
 لتحديد موثوقيةصدقا و  األكثر الطريقة هيماف األعمالمنظمات ا تقوم هباليت ضراء اخلبياانت ال أو دعاءاتاإل ترى عندما"

 1: التالية سبجاابت والن  ابإل اجمليبون أجاب" ؟ ال أم ةصحيح دعاءاتت هذه اإلكان  إذا ما

 ؛٪31 بنسبة صحيحة،" ضراءاخل" تالبياان أو دعاءاتاإل كانت  إذا ما حتديد كيفية  نع متأكدا لست ✓
 ،ISO ,Green Seal املثال، سبيل على) اثلث طرفل واملواصفات القياسية املقدمة من طرف هيئة مهنيةات شهادال ✓

Energy Star)،  ؛٪18 كانت االجاابت بنسبة 
 من اخلدمة أو املنتج جتربة املعلومات، عن البحث املثال، سبيل على)أو الذي قمت به شخصيا  يب اخلاص البحث ✓

 ؛٪22 وكانت االجابة بنسبة ،(قبل
 ؛٪3 بنسبة ،منظمة األعمال موقع عن معلومات ✓

                                                           
1 Anne Marie , "Green buying remains strong, poll reports" , site of Green package ,published on (28/04/2009) 
,seen ( 30/04/2017) , link : 
https://www.greenerpackage.com/green_marketing/green_buying_remains_strong_poll_reports 
 

https://www.greenerpackage.com/green_marketing/green_buying_remains_strong_poll_reports
https://www.greenerpackage.com/green_marketing/green_buying_remains_strong_poll_reports
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 األسرة أو األصدقاء طرف من توصية ،املنطوقة كلمةال املثال، سبيل على) الصادرة عن جهات شخصية علوماتامل ✓
 ؛٪4 بنسبة ،( ..اخل

 صحيفة يف التلفزيون، شاشة على املثال، سبيل على)يف الفضاءات املختلفة  من طرف املنظمة نفسها الواردة املعلومات ✓
 ؛٪6 بنسبة ،( العبوة على جملة، أو
 ؛٪6 بنسبة ، املنظمة عن اإلخبارية القصص أو اجلوائز، أو السمعة، ✓
 ؛٪11 مما سبق " بنسبة شيء الإجابة "كانت و  ✓
 . ٪1 " بنسبةأخرىوإجابة " ✓

التسويق األخضر أن تتقي د هبا،  إسرتاتيجيةجيب على منظمة األعمال اليت تعمل يف إطار وابلتايل فإن  هناك مفاتيح رئيسية       
جناح تطبيق توج ه التسويق األخضر يعتمد إن  ا ومحالهتا اخلضراء، حيث إدعاءاهتمن بينها التحل ي ابلشفافية واملصداقية يف بناء 

هناك مخس مفاتيح رئيسية لنجاحه مبا فإن   ،(Grant ,2007) بحسو  .الذي يرتكه على املستهلكنياألثر بدرجة كبرية على 
 :1يلي سمح بتطوير تسويق أخضر فع ال كماوهي ت » i «مخس مفاتيح )كلمات( اليت تبدء حبرف أو  )I five(يسميها هو 

• Intuitive  (حدسي/ملموس): .وتعين أن  املنتجات أو اخلدمات اخلضراء البد  أن تدرك بشكل ملموس وبديهي 
• Integrative )التكنولوجيا والتأثريات االجتماعية والبيئية.  ،الرتابط مع التجارة :)مدمج 
• Innovative (إ)حتقيق منتجات ابداعية جديدة وطريقة عيش جديدة. :بداعي 
• Inviting )يف عملية خلق ثقافة املنظمة اليت تطو ر  سرتاتيجيةاإلاملنظمات البد  ان تدمج االهداف  :)مغر وجذاب

 عن طريقها طريقة عيش خضراء .
• Informed إجتاه املنتج األخضر نقص املعلومات سيؤثر على سلوك املستهلك أي أن   : ()معلوم . 

الث تصميم ثب قامت (Ottman et al ,2006) صة يف ميدان التسويق األخضرفإن  املتخص   من منطلق اخلربة امليدانيةو       
  أو الـــ بعيدا عن قصر النظر املتعلق ابلتسويق األخضر ،ىل حتقيق منتجات خضراء انجحةإعناصر رئيسية من أجل الوصول 

)mopyia marketing green(2 :الشكل التايل ، وهذه العناصر يوض حها 

 

 التسويق األخضر إسرتاتيجيةعناصر جناح  : (42الشكل رقم )

                                                           
1 Catalina Sitnikov and all ,” Matrix model for choosing green marketing sustainable strategic 
alternatives“,sustainable business marketing journal ,vol.17 ,n°.40 , 2015 ,P911. 
2 Haradhan Mohajan ,OP CIT, p9.  
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 املصدرمن إعداد الباحث اعتمادا على  : املصدر

البد من تصميم منتجات بيئية  : ( Consumer Value Positioningالقيمة عند املستهلك  ) خلق متوقع •
 ،ا حىت ترتبط املنتجات البيئية ابجلودة واألداء يف التموقع الذهين للمستهلكنيا مثل ابقي البدائل أو أفضل منهحتق ق أداء

ة السوقية ستهداف الشرحيإاملنتجات البيئية و  حولتطوير وتوفري قيمة مرغوبة من طرف املستهلك  البد  من يضاأو 
ووضع تسعري اثبت للمشرتكني يف الطاقات املتجددة سيساعد يف خلق متوقع للقيمة عند املهتمة هبذا اجلانب. 

 .املستهلكني
أن  منظمة األعمالعلى  : ( Calibration of Consumer Knowledge ) تدريج املعرفة عند املستهلك •

ع القيمة املرغوبة للمستهلك تساهم يف نشر الوعي البيئي من خالل رسائلها التسويقية اليت تربطها ابملزااي البيئية للمنتج م
شباع الرغبات واحلاجات بكفاءة ) على إاىل قدرته على ضافة اجة خللق مزااي بيئية للمنتج ابإلاملنتجني يف ح .طبعا

ضافة اىل املزااي البيئية اليت ت ممكن من األداء واالستخدام ابإلطول وقل البطارايت اليت حتاول الوصول ألسبيل املثا
ت البيئية كما جيب القيام حبمالت توعوية حول املنتحا  .االستخدام او التدوير او غري ذلك(ميكن تقدميها كاعادة 

 نرتنيت والتسويق االلكرتوين .م األابستخدا
ن يستغلوا أعلى املسوقني :  (Credibility of Product Claims) مصداقية الدعاوي البيئية للمنتجات  •

حيث أن  جانب  .الئق وكفؤ ،بسيط ،مفهوم وله معىن اي البيئية للمستهلكني بشكل مميزاملنتجات البيئية ودعاوي املزا
املصداقية والشفافية بني منظمة األعمال واملستهلكني يتماشى ابلتوازي مع جانب احلفاظ على البيئية واي أتثري على 

 أحدمها سلبيا سيؤثر ابلضرورة على اجلانب اآلخر.

نجاح التسويق 
األخضر

خلق تموقع القيمة 
عند المستهلك 

تدريج المعرفة عند 
المستهلك 

مصداقية الدعاوي 
البيئية للمنتجات
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بتلخيص بعض التوجيهات والنصائح اليت ستساعد  (ACCC)قامت اللجنة االسرتالية للمنافسة واملستهلك  ويف تقرير مهم        
 :1 حتما املنظمات اليت تعمل ابلتسويق االخضر من أجل حتقيق أفضل الدعاوي البيئية وأبكرب مصداقية كما يلي

 التحل ي ابلصدق والصراحة؛ 
 البيئية؛ دعاءاتاليت تعكسها اإل حتديد بدق ة كل  املزااي يف املنتج او اخلدمة 
 اليت يستطيع الشخص العادي فهمها؛ة استخدام الل غ 
 و استفادته أه للمنتج إستهالكو املستهلك نظري أوائد اليت ميكن االستفادة منها )عمليا( سواء من طرف البيئة شرح الف

 البيئية؛ دعاءاتدمة املعنية ابإلمن اخل
  دعاءاتثبات صح ة اإلإالقدرة على. 

وما جيب اإلشارة إليه هو أن ه يتوج ب على منظمات األعمال أن حترتس من وقوعها يف ممارسات الغسل األخضر سواء إبردة      
منها أو عن غري قصد، حيث أن  أي إدعاء مبالغ فيه أو رسالة تسويقية غري صرحية أو مزيفة قد تذهب بنتائج جهود سنوات 

ألخضر. خاص ة وأن  التسويق األخضر يهدف أوال وقبل كل شيئ إىل تعزيز صورة املنظمة طويلة ملنظمة األعمال مع التسويق ا
وبناء ثقة املستهلك يف سياساهتا وعملياهتا وإتصاالهتا معه، وهي ثقة بقدر أن  التسويق األخضر يعمل على بنائها وتقويتها بصورة 

سيعمل على هدم هذه الثقة بصورة خطرية يتطل ب من  مدهشة، فإن  أي سقوط من طرف املنظمة يف ممارسات الغسل األخضر
املنظمة تضحيات كبرية إلسرتدادها وتصحيح الضرر املتعل قة بصورهتا ومبصداقيتها أمام املستهلك وأمام اجملتمع. ولألسف الشديد 

صورة أي منظمة كانت تزعم فإن  ضرر الغسل األخضر ميتد  أيضا إىل املنظمات اخلضراء اليت تعمل يف إطار نزيه وسليم، فتضر ر 
أبّنا متارس التسويق األخضر نتيجة إستخدامها للغسل األخضر سيؤثر على املنظمات اخلضراء األخرى وعلى ثقة املستهلك هبذه 

ن املنظمات مر ة أخرى، وابلتايل فإن  دور اهليئات التشريعية والقانونية مهم  جدا يف سبيل محاية مجيع منظمات األعمال اخلضراء م
ممارسات بعض املنافسني املزيفني وحماربة هذه الظاهرة عرب وضع أطر تنظيمية للممارسة التسويقية اخلضراء واملتعل قة خاص ة أبدوات 

 اإلتصال األخضر وبكيفية التعامل مع الرسائل الرتوجيية اخلضراء.

 

 

 

 

 المستهلك األخضر والسلوك الشرائي : المطلب الرابع

                                                           
1 Haradhan Mohajan ,OP CIT ,  P10.  
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   تعـريف المستهلك األخضر  -1

 ،واصلة لكي يبقى ويستمر يف احلياةيتعايش مع اجملتمع يف ظل  بيئة مفتوحة ومتو  يتفاعل نسانإاملستهلك يف جوهره هو       
وكذلك احلال  .Consumption اإلستهالكن  تلك الت سمية سوف ترتبط مبعىن مالصق هلا وهو وعندما نطلق كلمة املستهلك فإ

كثريا   برزمفهوم  هو Green Consumerismاألخضر  ، فاإلستهالكاإلستهالك األخضر و املستهلك األخضر مع مفهوم
 حياة حنو كل  من يتطلع  إىلقبل ذلك  ينظر كان  إذ ،املاضيني العقدين يف واسعة طواتخبمث  وبداية التسعينات الثمانينات أواخر

وابلتايل أصبح ضروراي 1لكنها اليوم متث ل تي ارا رئيسي ا وقوة متنامية تتزايد مع الوقت. ،هامشية ات وشرائح سوقيةكمجموع  مستدامة
يعرب  . حيث جديدة وانمية كفرصة سوقية  ستغاللهي وإاإلستهالكحتواء هذا النمط اإلسراع يف إ األعمالعلى منظمات 

ن وهذا يتضم   ،ات الصديقة للبيئة اليت تقل  أضرارها على البيئةستخدام املنتجخضر عن إعادة التدوير أو شراء وإاأل اإلستهالك
 ،أقل انبعاث لثاين اكسيد الكربون البيئية اليت تطلق hybridشراء سيارات  ،اإلستهالكستخدام طاقة أقل  من أجل رارات مثل إق
تشري حيث 2ستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرايح من أجل توليد الكهرابء أو شراء خضروات ومنتجات عضوية حملية االنتاج".إ

(Peattie) والبيئة، ملوارداب األضرار من للحد   للبيئة الصديق اإلستهالكطار يدخل يف إ سلوك" هو "األخضر اإلستهالك" أن   إىل 
 فقد (Johanna) قامت هبا دراسة يفبينما . "التدوير إلعادة القابلة املنتجات شراء مثل الشخصي، السلوك جمال ذلك يف مبا

 حيث ،ي على البيئة ويهتمون بهاإلستهالكهم سلوك عواقب الذين يدركون دافر ألاب قيتعل   األخضر اإلستهالكأن   أشارت اىل
األخضر هو  اإلستهالكوابلتايل ف3.معني   يإستهالك سلوك وهو االجتماعية، ابملسؤولية عال شعور لديهم احلالةيف هذه  الناس

 .وما يفكر به يف إطار عملية احلفاظ على البيئةانعكاس ملا يقوم به املستهلك األخضر 

 مازال يشهدها العامل اليتوظروف اترخيية معينة و كغريه من املصطلحات احلديثة له خلفيات   "األخضر "املستهلك ومصطلح      
 ال فإن ه اىل يومنا هذا ذلك معلكن  القرن املاضي، أربعينياتبدأت مند  األخضر إلستهالكفرغم أن  األحباث املتعلقة اب ،حلد اآلن

 يدعم الذيأن ه  هو األخضر املستهلك الشائع واملنتشر عن واملفهوم 4.األخضر اإلستهالك فهوموشاملة مل ةمتكامل توجد صيغة
ملفهوم األكادميي قد خيتلف لكن  ا 5وضا عن املنتجات األخرى.ع اخلضراء املنتجاتي يشرت  الذي أو/و للبيئة الصديقة املواقف

تجن ب أي منتوج يضر  أبي كائن مستهلك يعر ف املستهلك األخضر أبن ه "كل حيث ي   أو لنقل هو أكثر دق ة وأكثر حتليال. ،قليال
ية كبرية أو أي منتوج يستهلك كم اإلستهالكو لتصنيع أو خالل عملية االستخدام أأو يضر  ابلبيئة الطبيعية خالل عملية ا ،حي

                                                           
1  Andrew Curry, Stevenson and Goodacre ,Green Consumer, Green Citizen? ,Utalkmarketing website  
,published (21/9/2007) ,seen on (03/05/2017) , link : 
http://www.utalkmarketing.com/Pages/Article.aspx?ArticleID=2741 
2 M.Subadhra Krishnan , The green consumerism and its sustainability towars consumer behavior ,Slideshare 
website , seen on (01/05/2017) , link : https://www.slideshare.net/subadhrakrishnan3/the-green-
consumerism 
3 Dandan Lin and Haiquan Chen ,”A Review of Green consumer Behavior based on the social perspective” , 
Teoretical economics letters ,6 , 2014, P1089.   
4 Dandan Lin and Haiquan Chen ,op ,cit, P1089. 
5 Wong FuiYeng & Rashad Yazdaifard ,” Green Marketing: A Study of Consumers’ Buying Behavior in Relation to 
Green Products “ , Global Journal of Management and Business Research: E Marketing Volume 15 Issue 5, 
2015 , P20. 

http://www.utalkmarketing.com/Pages/Article.aspx?ArticleID=2741
https://www.slideshare.net/subadhrakrishnan3/the-green-consumerism
https://www.slideshare.net/subadhrakrishnan3/the-green-consumerism
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 )peattie,2001(بينما حسب 1."البشر أو احليواانت على أخالقي غري اختبار على ينطويأو  ،من الطاقة الغري متجددة
كما   2.ية اليت تراعي البعد البيئي والصديقة للبيئة "اإلستهالكاملستهلك األخضر هو "كل شخص يشارك طوعيا يف املمارسات 

البكري املتخص ص يف التسويق األخضر أبن  املستهلك األخضر "هو ذلك املستهلك ذو الوعي البيئي العميق والذي  يرى اثمر
يتعامل بشكل أساس ابالعتماد على القيم اليت يؤمن هبا واليت تدفعه اىل إجتناب شراء منتجات أي منظمة مشكوك يف توجهها 

 4:ز فئة "املستهلكني اخلضر" مبميزات أمه هاتتمي  حيث 3لبيئة".البيئي وليس فقط عدم استخدام السلع املضر ة اب

م  •  ؛ اخضرارا كثراأل احلياة أبمناط متزايد التزام مع ،م اجتاه البيئةنواايه يف نيصادقأّن 
 كافية؛  غري أبّنا البيئية ممارساهتم على دائما حيكمون  •
 اليت اتنظمامل عن ونبحثي مإّن بل أو يتعاملون معها، "خضراء" تعترب لكي مثالية نظماتامل تكون أن ونتوقعي ال  •

 بتحسينها؛ تلتزمو  جوهرية، خطوات تتخذ
 ؛ وّناستخدمي اليت اخلضراء املنتجات عدد ذلك يف مبا األخضر، مسلوكه يف املبالغة إىل ونيلمي  •
 ؛رية كب  تضحيات على تنطوي وال ،أكثر  البيئة محايةأن تكون  ونريدي  •
 مستقل؛ بشكل منها التحقق يتم م ما ،منظماتلل البيئية دعاءاتاإل يف الثقة عدم إىل ونيلمي  •
 وهذا التعلم، على حريصون هم ذلك ومع ، البيئية اآلاثر حول العلمية املعلومات لتقييم أبنفسهم الثقة إىل ال مييلون  •

 .استخدامها األعمال رجالل ميكناليت  فعالية األكثر سرتاتيجياتاإل من واحد هو املستهلك تعليم أن يعين

 تقسيمات المستهلك األخضر  – 2
ىل عد ة قطاعات إ Mass Marketىل تقسيم الس وق الكل ي له إ األخضرلسوق ا جتزئة يرك ز على الذي التحليل ىد  يؤ       

أجري على والذي  ،ىل تقسيم مهم  يعتمد على التحليل الكم ي للمستهلك األخضروسنحاول التطر ق إ .خمتلفةصغرية و وشرائح 
قطاعات وجمموعات  (6ىل ستة )ت اليت تتعل ق ابملستهلك األخضر إحيث مت  تقسيم الفئا ،لس وق األخضر يف اململكة املتحدةا

 من عدمها للبيئة صديق حياة أبسلوب العيش على ابلقدرة الناس شعور مدى" : عتماد معياري  وقد مت  إ ،وفق نسب خمتلفة
 يف تقسيم هذه القطاعات السوقية من املستهلكني اخلضر، "للبيئة صديق حياة منط فكرةل هميز حتف مدىكذا "و  ،" )مقيدة(

  5: الست ة يوضحها الشكل املوايل قطاعاتال وهذه

 تقسيمات املستهلك األخضر : (43الشكل رقم )
                                                           
1 Jacob Cherian & Jolly Jacob ," green marketing a study of consumers' attitude towards environment friendly 
products" ,asian social science ; Vol. 8, No. 12; 2012, P118. 
2Shruti Maheshwari , "Awareness of green marketing and its influence on buying behavior of consumers " 
,AIMA journal of management & research ,February 2014 , volume 8 Issue ¼ , P3. 

 .94ص، 2009دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،فلسفة التسويق األخضر"’وعبد الحسين حبيب وأمير العوادي، عالء فرحان   3
4 BCD Global website,” Who are the green consumers?” , seen on (02/05/2017) , link : 
https://www.iisd.org/business/markets/green_who.aspx 
5 Josh Hunt , "The green consumer" , site of KANTAR FUTURES , seen on (02/05/2017) , link : 
http://blog.thefuturescompany.com/the-green-consumer/ 

https://www.iisd.org/business/markets/green_who.aspx
http://blog.thefuturescompany.com/the-green-consumer/
http://blog.thefuturescompany.com/the-green-consumer/
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Source : Josh Hunt ,OP CIT. 

 الرو اد (Pioneers) :   املستهلكني الذين لديهم حساسية كبرية اجتاه البيئية ،كما ميكن حتفيزهم بسهولة كبرية حنو تبين
 املنتجات البيئية ،يتمي ز هؤالء املستهلكني أبن  لديهم قدرة على التأثري على اآلخرين ولديهم ثقافة بيئية ذاتية.

  املتبن يني للمنتجات اخلضراء(Adopters) :  ون أبن  هلم استعداد ورغبة دائمة لشراء املنتجات البيئية مستهلكني يتمي ز
 ،وميكن حتفيزهم لكن أبقل  صورة من جمموعة "الرو اد". 

  املناضلني(Strugglers) :  ميكن لكن الذين ليس هلم حس  بيئي كبري أو رغبة يف املنتجات البيئية ،املستهلكني
 او اجلمعيات بسهولة. األعمالحتفيزهم من طرف منظمات 

  املشوشني(Cnfused) :  املستهلكني الذين ميلكون معلومات خاطئة أو غري كافية عن القضااي البيئية ،لكن ميكن
 اقناعهم ابلطريقة الصحيحة بتبين  هذا النهج األخضر.

  املشككني(Sceptics) :  البيئية  دعاءاتاملستهلكني بعدم قناعة وتشكيك يف املنتجات اخلضراء أو اإليتمي ز هؤالء
 املنتجات اخلضراء . إستهالكلكنهم ميلكون رغبة ضمنية يف العيش ضمن بيئة صحي ة و  ،ويصعب إقناعهم هبا

  السلبيني(pasive) :  كما   ،رغبة يف العيش وفق منط حياة بيئياجملموعة اليت ال هتتم  ابملنتجات البيئية وليس لديها
 يصعب اقناعها بتبين  هذه املنتجات.

   : هي ثالث جمموعات من املستهلكني اىل الست ة ميكن تقسيم هذه األصنافو 
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 .(تبن ينيوامل الرواد) : البيئية املسامهة اجملموعة ❖
 .( املشوشنيو  املناضلني) : ة الغري مسامهةهتمامل ةموعاجمل  ❖
 (.ينيوالسلب املشككني) : اجملموعة الغري متحم سة ❖

 فيه مبا ةالصل   ذات وليس مربكة، ستدامةاإل رسائل املستهلكون جيدأن  – كبرية  درجة إىل - اأيض كرابلذ   اجلدير ومن      
 كيشك   وابملثل .الصحيحة الرسائل والسلوك الشرائي على اخلصوص عن طريق السلوكيات لتغيري كبري  جمال هناك ولكن ،الكفاية

 كيف  رتفس   اليت تاإلتصاال فإن وابلتايل ،Greenwashingاألخضر  لغسلما يسمى اب من وخيافون قنياملسو   دوافع يف الناس
 التقييم إعادة وتشجع الفكر تثري اليت الرسائل أن   إىل نشري وأخريا. ذلك ضختف   أن ميكن متعددة أطرافا تفيد أن لالستدامة ميكن

 ،عال بصوتمؤكدا و  موقفا تتخذ اليت تلك من بدال ،وأكثر اعتمادية صلة ذات أّنا علىاملستهلك  إليها ينظر أن حاملرج   من
 فللمستهلك األخضر خصوصياته وسلوك شرائي خاص  سنتطرق له يف الفقرة املوالية.

  السلوك الشرائي للمستهلك األخضر - 3
اليت تعمل  األعمالالذي سيمك ن منظمات  ،إن  دراسة السلوك الشرائي للمستهلك األخضر هو سر  جناح العملية التسويقية      

وحىت تفهم املنظمات سلوك املستهلك األخضر فالبد  عليها من معرفة مجيع  ،التسويق األخضر من حتقيق أهدافهايف إطار 
 يف تبحث وساق قدم على قائمة والدراسات املاضي القرن تسعينياتمثانينات و  منذملعلومات املتعل قة هبذا السلوك وأبعاده. فا

ومع  اجلدل، أقطاب هي تلك أخرى، جهة من اإلقتصادو  البيئة هناك جهة من ،خاصة بصفة البيئـة حنو املستهلكني توجهات
وهناك تناقضات أو ضبابية فيما خيص  السلوك 1.لذلك تبعا ومتضاربة واضحة دائمـا ليست للمستهلكني احلقيقية النوااي تبقىذلك 

 اإلستهالكمع أهداف وغاايت  Consumerismي اإلستهالكي األخضر لعد ة أسباب من بينها تعارض الفكر اإلستهالك
تشري عديد الدراسات أن  أغلب ويف هذا الصدد . اإلستهالكاألخضر الذي يدعوا يف كثري من األحيان اىل ترشيد وعقلنة 

" marketing green of rules new Theيف كتاهبا "حيث  2املستهلكني هم يف حقيقتهم )ضمنيا( مستهلكني "خضر".
ا تعتقد أن  كل شخص أب Jacqulyn Ottman الباحثة املختصة يف التسويق األخضر تقول عبارة مستهلك هو يف الواقع  وأّن 
من املنتجات املتماثلة فإن ه سيختار املنتج  فعلى سبيل املثال عندما ختري  مستهلك عادي بني إثنني 3.هلك أخضر""مستعن 

والتطلعات وامليول وهو أمر الصديق للبيئة. لكن مع ذلك فان  الواقع الفعلي يف احلياة يشري اىل أن  األفراد خمتلفون يف اخلصائص 
 سلوك املستهلك األخضر.وحتديدا  ،ف والتباين على السلوك املتحق قلكن  الذي يهم  يف األمر هو انعكاس هذا اإلختال ،طبيعي

 إحدى تربزومن أمثلة هذا التعقيد  ،ية املعقد ةاإلستهالكالسلوكيات  وقد يكون دراسة سلوك املستهلك األخضر ابلذات من أكثر
 اسةحس   فئةهي  منهم%  46 من أكثريف الوقت نفسه  هأن   غري ،العامل يف للنفاايت إنتاجا األكثر هم الكنديني أن   الدراسات

                                                           
 المجلة ،" الجزائرية للسوق الصينية المنتجات غزو ظلّ  في الجزائري المستهلك لدى المسؤول االستهالك سلوك تنمية" ،شنه آسية و مقري زكية  1

 . 69 ص ، 2014 ديسمببر/  01 عدد ،االقتصادية للتنمية الجزائرية
2 Wong FuiYeng & Rashad Yazdaifard ,OP ,CIT , P20. 
3 Guidebook, " Green marketing”, the center for green industries and sustainable business growth of Duquesne 
university ,Pittsburgh ,usa , 2014,P6. 



 التأصيل النظري للتسويق األخضر : الثاينالفصل 
 

179 

 

 مشاريع لتحقيق يسمح أن ينبغي" أنه مـنهم يقولون%  53 النقـيض  وعلى ،وهي نسبة تعترب كبرية كندا  أحناء مجيع يف بيئيا
وابلتايل قد يكون ما يبديه املستهلك من 1.الرتاث أو الطبيعـة علـى خماطر تشكل كانت  لو حىت الكبرية يةاإلقتصاد التنمية

حيث يبقى دور املنظمات مهم  جدا سواء يف دراسة وفهم هذا  ،املنتجات ذهقناعاته أو نظرته هل سلوكات ظاهرة ختتلف كل يا عن
ية تتطلب جهودا اإلستهالكوالشرائي األخضر وكذا تسويقه وحماولة إبرازه لدى املستهلك. فتغيري األمناط  ياإلستهالكالسلوك 

ملدين ومبادرات اجملتمع ا األعمالقطاع  إسرتاتيجياتترتافق مع حزمة من السياسات احلكومية و  ،يف الرتبية والتوعية حثيثة
 Jacquelynووفقا ل  لكني يبقى األساس لوضع السياسات موضع التنفيذ.غري أن  قبول املسته ،واألكادميي ووسائل االعالم

Ottman  اط اإلنفاق للمستهلكني العادينيال يكون لديهم نفس أمن ،ون املنتجات اخلضراءفإن  املستهلكني الذين يفضلأيضا،  
م يرغبون يف  2 :كما أّن 

 ؛مل على البيئة عند رميها كنفاايتوأتثريها احملت ،وكيفية زرع األغذية ،ومصدرها ،ر ف على كيفية شراء املواد اخلامالتع •
 امللوثون للبيئة. ،ويقاطعون املشتبه هبم ،موجتار التجزئة الذين يثقون هب ،مساندة املنتجني •

كاجلنس والعمر   ،ياإلستهالكوالنفسية والثقافية كثريا يف سلوكهم  وتؤث ر أيضا خصائص املستهلكني ومتغرياهتم الدميغرافية      
 تكون أن إىل استجابة األكثر العمرية الفئةابلن سبة ملتغري  العمر متيل أن  تكون  .اعية ومستوى التعل م اىل غري ذلكواحلالة اإلجتم

 البيئة، حول البالغني من قلقا أكثر عموما واملراهقني األطفال أظهرت دراسات أن   املتحدة الوالايت ففي .البالغني الشباب من
 سيصل األمهية، من القدر وبنفس3.الديهملدى و  شراءال قرارات على متزايد بشكل رؤث  ي ذاوه ،ضراءاخل دائللباب دراية وأكثر

وهذا ما جيب على املنظمات من وضعه  ،هبم اخلاصة الشرائية القوة يكتسبونسو  املقبل، العقد يف البلوغ مرحلة إىل منهم املاليني
 النزعة يف أساسيا دوراأيضا  اجلنس يف نفس السياق يلعب متغري  و  املستقبلية. وخططها بعني االعتبار بل والرتكيز عليه يف آفاقها

 أبن السابقة البحوثعديد  عرتفتإ قدف ،(Kaufmann, Panni, Or phanidou, 2012) البيئي والوعي يةاإلستهالك
 تقوم ما وغالبا للبيئة، مراعاة األكثر للمنتجات رئيسيا هدفا املرأة تشكلحيث 4.الرجال من البيئة بشأن قلقا أكثر النساء

اليت قامت هبا عد ة  نفس األمر ابلن سبة ملتغري  التعل م واملستوى التعليمي حيث وجدت الدراساتو  .الرجل عن نيابة شراء بعمليات
أبن  هناك عالقة اجيابية بني  (Roberts 96 ,Anderson 74 ,Zimmer 94 ,Van & Dunlap 81) : أمهها ،أطراف
 5.ي البيئي األخضراإلستهالكالسلوك املستوى التعليمي وبني التعل م و 

ختالف العوامل السابقة ابإلضافة اىل حاجة حسب إ ،املنتجات اخلضراء وخيتلف معد ل ترد د املستهلك األخضر على شراء      
اليت تصب  يف اطار  دعاءاتتأثر املستهلك حبجم التعبئة واإليوأيضا  ،نتجات الصديقة ابلبيئة أو قرهبااملستهلك وكذا توافر امل

                                                           
 . 69 ص ،مرجع سابق، شنه آسية و مقري زكية  1
 جامعة ، اقتصادية رؤى مجلة ،" األخضر المنتج شراء قرار اتخاد في المستهلك سلوك على المؤثرة العوامل" خديجة، وقورين محمد قويدري  2

 . 244 ص ، 2016 ديسمبر ، 11 العدد ، الجزائر ، الوادي لخضر، حمه الشهيد
3 BCD Global website ,“Who are the green consumers?” , see on (02/05/2017) , link : 
https://www.iisd.org/business/markets/green_who.aspx 
4 Wong FuiYeng & Rashad Yazdaifard ,OP. CIT , P20. 

 . 221ص ،مرجع سابق ، البكري ثامر  5

https://www.iisd.org/business/markets/green_who.aspx
https://www.iisd.org/business/markets/green_who.aspx
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ففي استطالع  ،يئية أو اجلمعيات احلقوقيةبه سواء املنظمات اخلضراء اليت تتعامل ابملنتجات البالسلوك األخضر والذي تقوم 
ابلنسبة ملعد ل الرتد د  (44ابلن سب املوض حة يف الشكل رقم ) يف الوالايت املتحدة االمريكية مت  اخلروج 2005سنة أجري للرأي 

 .ضراءعلى شراء املنتجات اخل

 (2005توزيع نسب املستهلكني حسب معد ل تكرار شراء املنتجات اخلضراء يف الو م أ ) : (44الشكل رقم )

 
Source : Emily poague & Matt Evans ,From the "earth friendly initiative" to a corporate social responsibility 

strategy ,Slideplayer website ,seen on (12/05/2017), link : http://slideplayer.com/slide/5371797/  

ي الذي له والء للمنتجات أو املستهلك األخضر احلقيق تعرب  عن حجم السوق األخضر احلقيقي %12حيث أن  نسبة       
الذين هلم ميول بيئية نسبية تستوجب من املستهلكني  %68وهي نسبة كبرية ومهم ة يف السوق خاص ة إذا ما أضفنا هلا  ،البيئية

 أن  رغم  .ع السوق األخضراجلهود التسويقية والتحفيز من أجل إستمالة سلوكهم الشرائي أكثر ودجمهم معلى املنظمات مزيدا من 
ئي الشراالقرار  إختاذعملية  وبشكل عام  تتأث رعملية إختاذ القرار ابلنسبة للمستهلك تبقى معق دة وختضع لعديد العناصر املختلفة، 

 العواملوأهم هذه  ،صديقة للبيئة وأكثر أخالقية اتمنتج شراءعلى  املستهلكني تساعد أن شأّنا من اليتو  ،بعدة عوامل رئيسية
 1: هي

                                                           
1 William Young  , “Sustainable Consumption: Green Consumer Behaviour when Purchasing Products “ , Wiley 
InterScience,  10 March 2009, P29. 

68%

12%

20%

الو م أ توزيع نسب المستهلكين حسب معدل تكرار شراء المنتجات الخضراء في
 (2005)

أحيانا

دائما

أبدا

http://slideplayer.com/slide/5371797/
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  ؛كون القيم البيئية للمستهلك قويةأن ت •
 ؛سابقة شراء جتربة املستهلكأن ميلك   •
 القرارات؛ واختاذ للبحث الوقت من الكثري للمستهلك  •
 الصلة؛ ذات البيئية ابلقضااي جيدة معرفة لديهأن تكون   •
 معقول؛ بشكل املتاحة اخلضراء املنتجاتأن تكون   •
 .وكذا أن يكون مستعدا هلا مسبقا التكاليف حتمل للمستهلك ميكن  •



 التأصيل النظري للتسويق األخضر : الثاينالفصل 
 

182 

 

  األخضرالمزيج التسويقي  : الثالثالمبحث 

كّل ، ويف  اترة أخرىلقد مّر التسويق بتطورات عديدة كان خالهلا يتلمس طريقه حنو التأصيل اترة وحنو النجاح يف األعمال       
جتاهات حلاجات الزابئن واإل ستجابةكما كان أكثر مرونة يف اإللتلك التطورات  ستجابة ذلك كان التسويق األخضر فعاال يف اإل

املزيج  را يف مزجيه التسويقي وهذا ما جنده يف تغّّي مفاهيميعين ابلضرورة تطوّ األخضر ر التسويق تطوّ اجلديدة يف السوق، و البيئية 
 ، وقدأخرى للمزيج التسويقي وبلورة أبعادبتحديد  كفيلة  األخضرالتسويق ىل كانت الدعوة إ، حيث   4Psل االتقليدي التسويقي 

اليت تتبّناها اجلديدة جتاهات والسلوكيات اخلضراء " عليها ليكون أتكيدا على اإلاألخضرسم "املزيج التسويقي مّت إطالق إ
  منظمات األعمال.

 األخضرالمزيج التسويقي ماهية  : المطلب األول

  التسويقي التقليدي المزيج -1

يف املزيج  منظمة األعمال لدىن مل نقل جممل النشاط التسويقي ترتكز عليه العملية التسويقية إ األساس الذيعترب ي        
تمثل عناصر املزيج التسويقي وت ،للوصول اىل األهداف املبتغاةو يذ اخلطط والربامج ة لتنفالعملي التسويقي، والذي ميّثل النشاطات

نرى وبشكل ال حيتاج اىل جهد لذلك  التوزيع، ،التسعّي ،الرتويج ،ومن أمد ليس ابلبسيط يقارب النصف قرن ابلتخطيط للمنتج
قي  يندرج املزيج التسوينظمات اليت تعتمد النشاط التسويقي اهلادف للتواصل مع حاجات الزابئن واجملتمع وخباصة املأبّن املنظمات 

 اليت تسعى من خالهلا لبلوغ أهدافها التجارية. األساسيةكمخرجاهتا 

 Neil الباحث من قبل 1953ستخدم ألول مرة يف عام وء هذا املفهوم الّتضح أبنّه قد أنشىل إاترخييا لو عدان و       

Borden بناء الربانمج التسويقي من  هلذا املصطلح يف القول أبنّه عندما يتمّ  هإستخدامكان مدعاة و  ،يف مجعية التسويق األمريكية
ن يقوم أ األعمال مديروهذا األمر يتطلب من  ،ون متوافقا مع احتياجات املنظمة أساسان يكقبل إدارة املنظمة فإّن ذلك جيب أ

 وهذه األدوات قيق العمل املطلوب،ستخدمة ابجتاه حتبتقدير التأثّي الذي ميكن أن ختلقه املوارد املتاحة يف املنظمة على األدوات امل
 Jerome McCarthyتطوير هذا املصطلح الحقا من قبل  القادرة على تنفيذ الربانمج التسويقي هي املزيج التسويقي. وقد متّ 

املنتج  : عناصر املزيج التسويقي وهيا للحرف األول من كل عنصر من اختصار والذي ميثل  4P’sحتت مسّمى  1960عام 
product ،  السعرprice ،  )التوزيع )املكانplace ،  الرتويجpromotion.1   كما ظهر منظور تسويقي جديد يعيد النظر يف

 : وهو ما يوّضحه الشكل املوايل 4C’sليحّوهلا اىل رابعية القدمي تسمية املزيج التسويقي 

 

   
                                                           

 .250، صمرجع سابق ثامر البكري ، استراتيجيات التسويق األخضر ،   1
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 4C’sاملزيج التسويقي احلديث  : (45الشكل رقم )

 
 إعداد الباحث : املصدر

 متام عمليةعة يف شكل برانمج تسويقي لتسهيل إللتسويق هي ربط ومزج هذه العناصر األرب األساسية هّمةامليف األخّي  وتبقى      
ولكن من الضروري أن يقوم  ،مبجرد املزج بني عناصره املختلفة واملزيج التسويقي املناسب ال يتمّ  ،التبادل مع املستهلكني يف السوق

اخلاّصة  ولقد وردت العديد من التعاريف 1بعاد واالختيارات اخلاصة بكل عنصر من عناصر املزيج التسويقي.قون مبعرفة األاملسوّ 
أبنّه "جمموعة من العناصر  (Pride & Ferell,2000)مّت تعريف املزيج التسويقي من قبل فقد ابملزيج التسويقي وبصورة عامة 

غبات املتمثلة ابألنشطة التسويقية اخلاصة ابملنتج والتوزيع والرتويج والتسعّي واليت تستطيع املنظمة من خالهلا مقابلة حاجات ور 
  2."وقها املستهدفالزابئن ضمن س

  عناصر المزيج التسويقي التقليدي -2

 : ميكن التطرق لعناصر املزيج التسويقي ابختصار كما يلي      

وبدون املنتج ال  ،يث ميثل جوهر العملية التبادليةحب ،للمزيج التسويقي هّمةالعناصر امل أحد productميثل املنتج  : املنتج -أ
تكمن يف املنتج املقدم سواء كان ذلك سلعة أو  إذا فجوهر العملية التسويقية .ميكن تسعّيه أو توزيعه أو تروجيهيكون هنالك شيئ 

م من قبل هتمام ابملنتج املقدّ وابلتايل فقد ازداد اإل ،يف العملية التسويقية واستمرارهالكونه ميثل أساس العالقة بني طر  ،خدمة
فرتاض أّن كل مستهلكني ..اخل على إ ،وسطاء ،موزعني ،وسواء كانوا منتجني ،ذات العالقة ابلعملية التسويقية طراف املختلفةألا

 ،مكانه يف السوق ،مع املنتج سواء كان ذلك على شكل أرابحق من وراء حرصه على التعامل و منافع تتحقّ طرف له أهداف أ
 ،بة تطورات احلياة من حيث التصميمل يف مواكية اليت تتمثّ اإلعتبار فضال عن اجلوانب  ،إشباع للحاجات ،رضا ،قوة أتثّيية

                                                           
 .21ص ، 2006 ، الدار الجامعية ، االسكندرية ، مصر ، بدون رقم طبعة، "الترويج والعالقات العامة" شريف أحمد العاصي ،  1
 . 118، ص مرجع سابقمصطفى يوسف كافي ،   2
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احلصول عليه عرب عملية  أي شيئ يتمّ هو  productاملنتج ف 1نوع يف البدائل.مستوى اجلودة والت اخلدمات املرافقة ، احلجم،
كل ما ميكن أنّه   كما  2.صول عليه من خالل عملية التبادلمادي أو غّي مادي ميكن احل أو أنّه أي شيئ ،exchangeالتبادل 

 3.السوق لّيضي احلاجات أو الرغباتعرضه يف 

ر دارة التسويق هي حتديد أسعار املنتجات أو خطوط املنتجات يف إطاسبة إلإّن أحد أهّم املسؤوليات ابلنّ  : التسعري -ب
اليت هي التقدير  (value)الرئيسية للقيمة  اتدمن املنظور التسويقي يعّد السعر أحد احملدات ديناميكية للتسعّي، و إسرتاتيجي

 ،(exchange)القيمة جوهر العملية التبادلية  إذ تعدّ  ،إلمجالية للمنتج يف إشباع حاجاتهالذي يقّيمه أو يراه املستهلك يف القدرة ا
املدركة من جانب املشرتين يف السوق هلذا  (utility)مه املنظمة للسوق على أساس املنفعة املنتج الذي تقدّ د قيمة حيث تتحدّ 

 املنافع واإلشباعات املدركة اليت يتوقعها الشخصمنتج جيب حتديد قيمته أو سعره على أساس يف ضوء املفهوم الشامل للو  4املنتج.
السعر أبنّه "املبلغ الذي  Kotler يعّرف  5.ة أو اخلدمة أثناء عملية التبادلية للسلعاملواصفات املادمن شراء املنتج وليس فقط 

أو ستهلكون مقابل منافع حصوهلم على/ أو جمموع القيم اليت يتبادهلا امل ،أو اخلدمة ،طلب يف مقابل احلصول على املنتجي  
 7: تسويقية ابملراحل التاليةّر التسعّي كعملية يث ميحب 6.هم املنتج أو اخلدمة "إستخدام

 ؛حتديد أهداف التسعّي  : املرحلة األوىل •
 ؛حتديد العوامل املؤثرة يف االتسعّي  : املرحلة الثانية •
 ؛سعّي والتنبؤ بردة فعل املنافسنيات التإسرتاتيجيتنمية  : املرحلة الثالثة •
 ؛حتديد طرق التسعّي  : املرحلة الرابعة •
 ؛د ردة فعل املستهلكني لسعر السوقحتدي : املرحلة اخلامسة •
 .الرقابة والتصحيح لقرارات التسعّي : املرحلة السادسة •

ثّي على القرار والتأ قناعالوظيفة التسويقية املتعلقة ابإلخبار واإل وهو ،يج هو أحد عناصر املزيج التسويقيالرتو إّن  : الرتويج -ج
و لبيع سلع أو خدمات أ قناعالم واإلجياد قنوات لإلعق إلالبيعية للمسوّ  ذاتويعّرف أبنّه "تنسيق مجيع اجملهو  ،الشرائي للمستهلك

ّن اتصاالت املنظمة ال أإ ،لعناصر املختلفة للمزيج التسويقيوبينما حتدث االتصاالت الضمنية من خالل ا 8لرتويج فكرة معينة".
 ،والذي يعتمد على آليات خمتلفة لتحقيقه أغراضه الرتوجيية ختطيطا حمكما هو الرتويجمج خمطط مع السوق حتدث من خالل بران

                                                           
 .258-257، صمرجع سابقثامر البكري ، "اساسيات التسويق األخضر"،   1
 .178، صمرجع سابق"،  ثامر البكري ، "أساسيات التسويق األخضر  2
 .120،ص مرجع سابقمصطفى يوسف كافي ،   3
 .278-277، ص2008، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، بدون رقم طبعة، مبادئ التسويق الحديثزكرياء أحمد عزام وآخرون،   4
 .278، ص مرجع سابقزكرياء أحمد عزام وآخرون،   5
"، ترجمة سرور على ابراهيم سرور، دار المريخ للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، أساسيات التسويقأرمسترونغ، "فيليب كوتلر وجاري   6

 .585، ص2007
 .280، ص  مرجع سابقزكرياء أحمد عزام وآخرون،   7
 .27، صمرجع سابقشريف أحمد العاصي،   8
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يشمل املزيج التية يف املنظمة بـ "املزيج الرتوجيي"، و هداف االتصااألاليت تستخدم لتحقيق  األساسيةدوات حيث تسّمى األ
 :كما يظهره الشكل املوايل  على أربعة عناصر هي عادة الرتوجيي

  عناصر املزيج الرتوجيي : (46الشكل رقم )

 
 إعداد الباحث : املصدر

ي شكل من اشكال الرتويج غّي الشخصية املدفوعة االجر تقوم به ه "أنّ فه مجعية التسويق األمريكية أبتعرّ  : اإلعالن •
 جهة معينة لرتويج فكرة أو سلعة أو خدمة ".

وهو اجملهود الشخصي الذي يقوم به البائع أبدائه فيما يتعلق بوصف املنتج وعرضه على املشرتي  : البيع الشخصي •
 ه ابلشراء .إقناعو 

ثل العينات م ،يشمل تنشيط املبيعات كل األنشطة الرتوجيية اليت حتث وتشجع املشرتين على الشراء : تنشيط املبيعات •
يت جتريها واملسابقات ال ،والصور اخلاصة ابملنتج ،واملطبوعات ،لعرضومنافذ ا ،سعار املنخفضةاجملانية وكوبوانت األ

وعادة تستخدم أساليب تنشيط املبيعات جبانب  ،كثّية واملتنوعة لتنشيط املبيعاتساليب الاملنظمات وغّيها من األ
 هداف الرتوجيية.لتحقيق األ اإلعالن

تج أو املنظمة اليت تقوم وهي نشاط تروجيي يهدف اىل خلق وتكوين صورة أو انطباع حمبب عن املن : العالقات العامة •
 واشاعة جو من الود والصداقة بني املنشأة ومجاهّيها. ،ابنتاجه

المزيج 
الترويجي

اإلعالن

البيع 
الشخصي

ترقية 
المبيعات

العالقات 
العامة



 التأصيل النظري للتسويق األخضر : الثاينالفصل 
 

186 

 

صال إيفهدفها األساسي هو  ،الفضاء املناسبو  ابملستهلكني يف املكان والزمانتربط وظيفة التوزيع املنتجني  : التوزيع -د
 :1 ولقد عرّفت غرفة التجارة العاملية التوزيع مبا يلي .ك حيث يريد ومىت يشاء هذا األخّيوذل ،منتجات املصّنع اىل املستهلك

من اللحظة اليت يبدأ نشرها يف األسواق وذلك اعتبارا  ،شرة عملية إنتاج وتصنيع املنتجاتبع مباهو املرحلة اليت تتّ  "التوزيع
وتتضمن وظيفة التوزيع خمتلف  ،الكها واقتناؤها من قبل املستهلك أو املستهلك النهائيامت لحظة اليت يتمّ اىل ال ،التجارية

 ،انوا موزعني أو مستهلكني هنائينيسواء ك ،ف املشرتينن وضع املنتجات واخلدمات حتت تصرّ النشاطات والعمليات اليت تؤمّ 
 :ن عددا معينا من الوظائف أمّههاّن التوزيع يؤمّ ويف الواقع فإ ".ستخدامواالقتناء واإل ختياروأيضا تقوم بتسهيل عملية اإل

 ؛مجع املعلومات •
 ؛االتصال مع الزابئن احلالني واملتسقبليني •
 ؛عمليات النقل •
 ؛التخزين •
 ؛البيع عمليات •
 ؛التمويل واملخاطرة •
 ؛التشكيل والرزم ،عمليات التجزئة •
 الرتويج. •

  األخضرالتسويقي  المزيج -3

هو ف ،ات البسيطةاإلختالفمع بعض  األخضرملزيج التسويقي نفس القواعد السابقة للمزيج التسويقي القدمي تنطبق على ا      
هذا املزيج التسويقي وعلى هذا األساس فقد شهد  ،ئي خالل مجيع مراحل اختاذ القرارالبي البعد إستخداماملفهوم الذي يرّكز على 

ال توجد اختالفات كثّية بني عناصر املزيج التسويقي والشيء اجللّي أنّه  .مع هذا البعد تالئمتكييفا جديدا يوتوّسعا ليشمل  اإثراء
 ظهر ومنى يف ظلّ والذي منطقي ملفهوم التسويق بشكله التقليدي  إمتدادبل هناك  ،وعناصر املزيج التسويقي التقليدي األخضر

اليت  اإلجتماعية ومفهوم التسويق اإلجتماعيلمسؤولية فضال عن التوجهات الفلسفية ل ،ة البيئية للحفاظ عليها ومحايتهااحلاج
  .األخضرأثّرت قبل ذلك يف تشكيل مفهوم املزيج التسويقي 

وابلتايل نالحظ أّن عناصر املزيج التسويقي األخضر ال ختتلف من حيث التسمية واملكّوانت عّما هي عليه يف املزيج       
يكمن غالبا يف توجهات التسويق األخضر وهو ما ينعكس على اإلستخدام املستهدف  اإلختالفالتسويقي التقليدي، ولكن 

عند قيام املنظمات بتبيّن فلسفة  اإلعتبارة والسياسية الواجب أخذها بعني اإلجتماعيات فهنالك جمموعة من املتغّي 2لعناصر املزيج.

                                                           
 1999، ترجمة وإعداد إياد زوكار ، دار رضا للنشر والتوزيع، بدون رقم طبعة،  " التسويق وإدارة األعمال التجاريةبيار آميريان وآخرون، "  1

 .284-283، ص
 .255، ص  مرجع سابق"، اساسيات التسويق األخضرثامر البكري ، "  2
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ّن هذه املتغّيات ذات أتثّي مباشر على املزيج التسويقي األخضر، إذ تساعد على تكّيف وجتانس عناصر وأ 1التسويق األخضر.
والعناصر التسويقية اليت تعمل املنظمة على حتقيق التكامل  املزيج. فاملزيج التسويقي األخضر يف األخّي هو جمموعة من األدوات

 2واإلندماج بينها وذلك من أجل خدمة السوق املستهدف وحتقيق أهداف املنظمة مع عدم اإلضرار ابلبيئة الطبيعية.

 األخضرعناصر املزيج التسويقي  : (47الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث : املصدر

ملطلب الثاين يف ا التطرق هلاسيتّم ) األخضراملزيج التسويقي عناصر خصائص وأبعاد كل عنصر من ىل نتطّرق إوقبل أن       
حيث رغم  .األخضرلتقليدي واملزيج التسويقي ات اجلوهرية بني املزيج التسويقي ااإلختالفسنحاول معاجلة  ،لنفس الفصل(

 ات اليت متّس مبادئ عمل كّل منهما.اإلختالفالتشابه يف ديناميكية عمل كال املزجيني التسويقني، اإلّ أّن هناك بعض 

  األخضربين المزيج التسويقي التقليدي والمزيج التسويقي  اإلختالف -4

ّن هل أ :ابلضرورة جيعلنا نتساءل األخضرزيج التسويقي املبني املزيج التسويقي التقليدي و  اتاإلختالفالبحث يف جوهر       
 اتهنالك اختالفأّن ؟ أم التقليدي يف املزيج التسويقي متماثل يف أسسه وقواعده وتوجهاته ملا هو عليه األخضراملزيج التسويقي 

 ؟ تالفاإلخذا ما كان هنالك فعال اختالف فما هو ذلك ؟ وإمعينة 

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم  "، اإلعالن التلفزيوني األخضر واثره في السلوك الشرائي للمستهلكإكرام مرعوش ، "  1

 .43، ص 2016-2015التجارية ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة باتنة ، الجزائر، 
 .129، ص مرجع سابقمصطفى يوسف كافي،   2

المنتج األخضر التسعير األخضر

التوزيع األخضر الترويج األخضر

رالمزيج التسويقي األخض
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كز على زايدة منو تفالتسويق التقليدي مثال ير  ،من املزجيني كز عليه كالّ تالذي ير تكمن يف حتديد اهلدف الرئيسي واإلجابة       
اآلاثر بسبب تزايد ككّل لعملية التسويقية  ه اىل ااملوجّ  اإلجتماعيالنقد اىل زايدة فيما سبق واىل اليوم أدى ه املبيعات وهذا التوجّ 

 ز املبالغ فيه على رغبات الزابئنزايدة الطلب بشكل كبّي جدا والرتكي وهذا أدى اىل ،لبيئة واستنزاف املوارد الطبيعيةالسلبية على ا
ث الناجتة عن العمليات االرتفاع يف مستوايت التلوّ  فضال على ،بسبب ودون سبب ستهالكوكيفية استمالتها ملواصلة اإل

ساليب التسويقية الكالسيكية بني بيع املنتجات أبسعار أعلى، املمارسات ابملخادعة النقد حول بعض األومتحور  التصنيعية.
(Deceptive practises) دمة السيئ. ، ضغوط البيع العالية، املنتجات الرديئة وغّي اآلمنة، والتقادم املخطط للمنتجات واخل

وضمن هذا النقد  (Socially Responsible M)جتماعيا اإلجتماعي أو التسويق املسؤول إمث انتقل النقد اىل حماوير التسويق 
املفرط ألغراض شىت مبا يؤول اىل جعل التسويق عايل التكلفة، هلذا تتعاىل  اإلعالناملوّجه للممارسات السلبية للتسويق اليت توظف 

بل أّن البعض دعا اىل تبين التسويق بال اعالن والذي حيّقق النجاح بتسويق  اإلعالندعوات ابستمرار اىل احلّد من األصوات وال
بدون والء ملنظمة  اإلعالنوالزابئن الذين يشرتون عن طريق  اإلعالنبعيدا عن خرافة فاعلية  (Low cost M)منخفض التكلفة 

املفرط، وضمن هذه  اإلعالنن منظمة األعمال يف وضع سيئ مع تعويض ذلك عن طريق وبعيدا عن املعلنني الذين يبقو األعمال، 
جاء نتيجة ه نّ فإ األخضرالتسويق  فيما خيصّ التطورات كانت الدعوة أيضا اىل التسويق اجلانيب أو البديل أو التسويق األخالقي.و 

وهو يعترب من أوائل املبادرين يف التعريف ابلتسويق  (J.Grant)حيث يؤكد فيه السابقة مخضات لكّل هذه التفاعالت والتّ 
يستجيب يف خططه وممارساته للمطالب  األخضرأّن التسويق يؤكد " األخضروالذي أصدر كتااب بعنوان "بيان التسويق  األخضر

ى اإلجتاهات والسلوكيات اخلضراء اليت مبا حيّقق نتائج جتارية وبيئيية وثقافية، حيث يتمّيز الكتاب ابلتأكيد عل واألخالقية البيئية
ات البيئية  اإلعتبار اص على وضع عرب مزجيه اخل األخضرالتسويق ز كّ تير وابلتايل Culture Shift(.1(تقود اىل التحّول الثقايف 

على العكس من التسويق التقليدي فإّن املسؤولية و  ختاد القرارات التسويقية بشكلها العام.يف عملية إ هّمةكأحد العوامل امل
املتعلق  جنبا اىل جنب مع اهلدف األخضرية ملدخل التسويق دورا أساسيا يف اعتبارات املنظمات املتبنّ  نة والبيئية تؤداياإلجتماعي

ة ابستعمال املوارد اخلاصّ  اتددّ املنظمات املتبنية هلذا املدخل ستحاول أن متّيز وتعرف احمل نّ وهكذا فإ .بتحقيق وزايدة املبيعات
 املستخدمة يف العمليات ضافة اىل تركيزها على اختزال الطاقةابإل ،ائل للموارد املستنزفة بشكل كبّيجياد بدوتبحث عن إ ،الطبيعية
 هى هذا التوجّ عام علطار هتتّم عادة ابلرتكيز ضمن نطاقها بشكل املنظمات العاملة ضمن هذا اإل نّ وبناءا على ذلك فإ ،يةاإلنتاج

وتؤثر على مزجيها التسويقي اجلديد حبيث يتفق مع املزيج 2.تؤثر على فلسفتها لألعمال ضافيةملسؤولية إيف حتمل املنظمة 
فإنّه ال توجد  (peattie,1992)التسويقي الكالسيكي من حيث املبدأ لكّنه خيتلف معه من حيث املضمون. وحسب 

ة والسياسية اإلجتماعيوالتقليدي، ولكن هنالك جمموعة من املتغّيات  األخضرملزيج التسويقي اختالفات كثّية بني عناصر ا
بني  واجلدول املوايل يوّضح مدى الفروقات3.األخضرعند قيام املنظمات بتبين فلسفة التسويق  اإلعتبارالواجب أخذها بعني 

 .األخضراملزجيني التسويقي القدمي واملزيج التسويقي 

                                                           
 .235ص مرجع سابق،نجم عبود نجم،   1
 .250، صمرجع سابققضايا معاصرة في التسويق ،  ثامر البكري ،  2
 .130، صمرجع سابقمصطفى يوسف كافي،   3
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 األخضرات اجلوهرية بني املزيج التسويقي التقليدي و اإلختالف : (12) اجلدول رقم

 األخضراملزيج  املزيج التقليدي اإلختالفجوهر 
على قدم  مراعاة متطلبات البيئة واجملتمع .منو املبيعات وزايدهتا اهلدف .1

 .املساواة مع هدف النموّ 
 .ها حبرصإستخداماحلفاظ عليها و  .تسخّيها لصاحل هدف املبيعات املوارد املتاحة .2
تكييفها مبا ينسجم مع محاية البيئة وحتقيق  .تسخّيها لصاحل هدف الرحبية أدوات املزيج .3

 .الرحبية
االستجابة جلميع حاجات ورغبات الزابئن  العالقة مع الزبون .4

 .متطلبات البيئة اإلعتباردون األخذ بنظر 
ية ستهالكاإل ذاتتوجيه الزبون ومحايته من العا

اخلاطئة ذات اآلاثر السلبية على البيئة 
 واجملتمع.

تنصب على التعاون والتعاضد مع األطراف  .تنصب حنو املنافسة الرحبية اتسرتاتيجياإل .5
 األخرى.

سوق مستهدف وحمدد بدقّة وابعاده اجلغرافية  .يف الغالب سوق شامل متسع جغرافيا السوق .6
 ضيقة.

 .129ص ،مرجع سابق ،مصطفى يوسف كايف : املصدر

 األخضرعناصر المزيج التسويقي  : المطلب الثاني

 Green product األخضرالمنتج  -1

مها ذان لالو ة ما بني طريف العملية التسويقية ىل املنتج بشكل عام على أنّه الرابطنظر إي   كما الحظنا يف املطلب األول فإنّه       
ث اإلطار العام ال يبتعد مضمونه أو من حي األخضرختالف خصائصهم وحجم تعامالهتم. واملنتج على إهذا و  واملستهلك املنتج

كن تعريف ختّصه. وميفقد وردت تعاريف متعددة  األخضرولكن نظرا للخصوصية اليت يتميز هبا املنتج  ،تعريفه عن املنتج التقليدي
تقبال يت عليه حتسينات جوهرية ملقابلة إحتياجات املشرتي مس"ذلك املنتج الذي أجر أبنّه   green product األخضراملنتج 

املنتج  نّ ىل أوهو تعريف يشّي إ )Gardner,1989(1ن يكون متوافقا مع اإلستدامة البيئية "واجتاه تقليل مستوى التلف وأ
كما يعّرف يف   هو نفسه املنتج التقليدي الذي طرأت عليه بعض التعديالت اليت تتعلق ابجلوانب البيئية للمنتج األصلي. األخضر

ع وفقا جملموعة من املعايّي اليت هتدف اىل محاية البيئة وتقليل استنزاف املوارد الطبيعية صنّ م وم  مصمّ "أّي منتج على أنّه  تعريف آخر
واملنتج التقليدي كما يف التعريف  األخضرحيث ال يربط هذا التعريف كثّيا بني املنتج 2ئص األداء األصلية".مع احملافظة على خصا

                                                           
مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية  أثر المزيج التسويقي األخضر على سلوك المستهلك الستخدام المنتج ذو الطاقة المتجددة"،هديل اسماعيل، "  1

 56، ص2016، العدد السابع واألربعون، الجامعة
 .175، صمرجع سابقثامر البكري، "اساسيات التسويق األخضر"،   2
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اعته من األساس ليكون حمافظا على البيئة وبطريقة ختتلف عن طريقة بل قد يكون مستقال بذاته حبيث يتّم تصميمه وصن ،السابق
 .انتاج املنتج التقليدي

اجراء جمموعة من التعديالت على املنتج  ن يتمّ أميكن  بل ،لضرورة أن يكون جديدا كلياابليس  األخضراملنتج ومع ذلك ف      
 ،آلاثر السلبية للمنتج على البيئةاالعتيادي حبيث يقرتب من حتقيق اهلدف املنشود من تقليل للموارد املستخدمة وختفيض مستوى ا

 ،تغليف أو تغيّي نسب بعض املكوانتمثل التعديل يف أسلوب التعبئة وال ،من طريقةن املمكن أن يكون أبكثر فتعديل املنتج م
ى أقل أتثّيا من الناحية أو استبدال بعض املكوانت األصلية مبكوانت أخر  ،ال بعض املواد عرب إعادة التدويروإعادة استعم

 ،التصميم :شكل من أشكال املنتجيف كل أنّه " األخضريف حبثهم حول املنتج  Lampe and Gazda ,1995)(يقول  1.البيئية
استعمال املنتج والتخلص منه ..اخل تقّدم فرصة للمنظمة ليس فقط حلماية البيئة ولكن أيضا من أجل  ،التغليف ،اإلنتاج

هلا عالقة ابلبعد  األخضرأبعاد ومستوايت يف املنتج  عّدةوابلتايل هناك  2".ت االجيابية للمستهلك حنو البيئةاالستفادة من السلوكا
( فانّه ميكننا التمييز بني ثالث 1995حسب منوذج )كوتلر خرى .البيئي ختتلف من منتج أخضر آلخر ومن منظمة أل

  :3 األخضريف املنتج  مستوايت

 األخضرمستوايت املنتج  : (48الشكل رقم )

 
Source : Antonio Chamorro and Tomas Banegil ,OP CIT ,p13. 

                                                           
 .175، صمرجع سابقثامر البكري، أساسيات التسويق األخضر "،   1

2 Haraghan Mohajan ,OP CIT , p1.  
3 Antonio Chamorro and Tomas Banegil ,”green marketing philosophy” ,wiley international journal ,2006 ,p13. 
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فقط خصائص املنتج اليت  اإلعتبارواملصّنع هنا أيخذ بعني  :  Basic green productالقاعدي األخضراملنتج  •
 .ستهالكومراحل ما بعد اإل ستهالك/ اإل ستخدامتتضمن اإل

ات البيئية يف العملية اإلعتبار وهنا ملّا تدخل املزااي و  :  Extended green productاملوّسع األخضراملنتج  •
 التصنيعية أيضا.

ملا تدمج  :  Total green product or green offerالكلي األخضرالكّلي أو العرض  األخضراملنتج  •
 ،،الشراء ،املوارد البشرية ..اخل (ات املالية ات والعمليات الداخلية للمنظمة )اإلعتبار املتغّيات البيئية مع كامل النشاط

رض مع السياسات واليت ال تتعا ،هات املالية .. اخل(جلا ،املوزعني ،جية املتعلقة ابملنظمة )املوردينوكذا النشاطات اخلار 
 .   واملبادئ البيئية

ا تتعلق جد مهّمةحد املنتجات اخلضراء أن تراعي مسألة يتوجب على املنظمة عند تقدميها ألويف الوقت نفسه فإنّه       
ألّن الدراسات قد أظهرت أّن الزابئن يرغبون بشراء املنتجات بصورة أكرب عندما متتلك خصائص  ،ابخلصائص األصلية للمنتج

املنظمات و  .األخضرفاحملافظة على خصائص األداء أمر ضروري من أجل جناح املنتج  ،ابلصفات البيئيةاملنتج األصلية مع متييزها 
أو على األقل لن يتقبّلها  ،يفية واجلودة سيكون مصّيها الفشلملزااي الوظاليت ترّكز على املزااي اخلضراء لوحدها يف املنتج دون ا

السوق عن  « Philips » منظمةعلى سبيل املثال حينما دخلت  املستهلك كما يتقّبل املنتجات اليت ترّكز على اجلودة أوال.
قباال كبّيا لدى لقى إمل ت (Earth lights)( أو حتت اسم )أضواء األرض lights bulbsطريق منتج بيئي والذي هو مصابيح 

دخول السوق حتت  Philips نفس املنظمة بينما ملّا أعادت ،طاقة أقّل من املصابيح العاديّة ّن املنتج يستخدمرغم أ ،املستهلكني
قت حقّ  ،ر طاقة أقّل من املصابيح العاديةويوفّ  ،لى أّن املنتج له دورة حياة أطولمع التأكيد ع (Marathon)( أو اسم )ماراطون

 1جناحا وتطورا كبّيا يف املبيعات واألرابح والرضا لدى املستهلك.

اليت تستوجب دارة وتسويق املنتجات اخلضراء من نظرة مشولية لتأشّي عدد من السمات البيئية القائمون على إينطلق حيث       
لكي تكون أقّل أتثّيا على صحة االنسان والبيئة وكذا أن  ،توافقها مع املنتج املقدم للسوق لتقدير مدى ،اإلعتبارأخذها بعني 

اشباع احلاجات والرغبات املطلوبة. واجلدول املوايل يوضح مقارنة ها وهو إستهالكتقّدم هذه املنتوجات الغرض األساسي من 
بيئي للمنتج لبعض من أصناف ابجتاه حتسني األداء ال األخضربسيطة يف أتشّي الفروق املتحققة ما بني املنتج التقليدي واملنتج 

 : يوميةاملنتجات املستخدمة يف احلياة ال

 

 

                                                           
1 Cathy sandeen ,OP. CIT ,P101. 
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 قياسا ابملنتج التقليدي األخضرالفروق يف حتسني األداء البيئي للمنتج  : ( 13جدول رقم )

 حتسني األداء البيئي للمنتج األخضراملنتج  املنتج التقليدي صنف املنتج

استعمال طاقة اقل تصل اىل  توفّي الطاقة مصباح املصباح التقليدي االضاءة
 .%75حدود 

عجينة الورق من االشجار  الورق
 واملوارد الطبيعية.

عجينة الورق من االشجار 
 والورق املعاد تدويره.

املوارد  إستخدامختفيض يف 
 .%50الطبيعية مبقدار 

مواد اولية طبيعية  إستخدام الزجاج
 ابلكامل.

ها من إستخداممواد اولية معاد 
 الزجاج املستهلك ابلكامل.

ختفيض يف املواد االولية الطبيعية 
 .%100يصل اىل 

االجهزة التقليدية  إستخدام التكييف للهواء
 للتكييف.

اجهزة تكييف مربجمة  إستخدام
خارج  ستهالكلتقليل اإل

 اوقات الدروة.

ختفيض يف تكاليف الطاقة بنسبة 
 ستهالكمن كلفة اإل 20-30%

 لالجهزة التقليدية.

 .353ص ، مرجع سابق ،األخضرساسيات التسيوق أ ،اثمر البكري : املصدر 

ّي وخواص املنتج عملية تصنيعه وتقدميه للسوق على وفق معاي أبّن املنتج التقليدي تتمّ أعاله ضح من خالل اجلدول ويتّ       
فضال  اإلعتبارخذ هذه املعايّي بعني أت األخضربينما يف املنتج  ،ملنافسة املتوقعة يف السوق ..اخلا ،األمان ،األداء ،القياسية كالسعر

 عمومااملنتجات اخلضراء ز تتميّ حيث  ه.إستهالكه أو إستخدامة االنسان واآلاثر املرتتبة على ات املتعلقة ابلبيئة وصحّ اإلعتبار عن 
  :1 (2010Amatruda ,)كما يلي   نوجزها ،بعض اخلصائصحتوز فقط على قد تشملها كلها أو بيئية خصائص  عّدةب

 ؛ضمن خصائصهاأن تدمج حمتوى إعادة التدوير  ✓
 ؛تجددةاملوارد امل أن ترتكز على ✓
 ؛شمل املوارد واملصنوعات احملليةأن ت ✓
اخلشب أو املواد  واليت تشمل sustainable harvesting practicesاملستدامة احلصاد ارسات ممتوظيف  ✓

 ؛Bio-besedالبيولوجية 
 ؛لللتحلّ  قابال أن يكون املنتج ✓
 ؛هه أو من خالل تفكيكبسهولة إما كلّ  املنتج إستخدامادة إع ✓
 .إعادة تدوير بسهولة دون تدهور كبّي يف اجلودةأن يكون له خاصية  ✓

 

                                                           
1 Mohammad Yunus & Mohammad Rahman ,"Green Marketing for Creating Awareness for Green 
Consumerism",Global Disclosure of Economics and Business, Volume 3, No 1 (2014),  P21. 
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   Green pricing األخضرالتسعير  -2

وهذا ما أخذت به املنظمات ذات التوجه  ،حلّساس يف تعامل املنظمة مع الّسوقالعصب اعترب ي  السعر  ال أحد ينفي أبنّ       
غالبا فضال عن سعرها املرتفع  ،ية متميزة عن املنتجات التقليديةخبصوصواليت متتاز منتجاهتا  ،يف تسعّي منتجاهتا اخلضراء األخضر

عّي على وفق مدخل التسويق وهذا ما أضاف صعوبة جديدة لعملية التس ،ملنتجات اليت اعتاد املستهلك شرائهانسبيا قياسا ابو 
ضافية بسبب التكاليف اإل ،األجل القصّي ضافة سعرية يفإاء املنتجات اخلضر حتمل  ه يف الغالبفال ميكن جتاهل أنّ  .األخضر

ل البحث والتطوير والتعديل ااملنتجات اخلضراء تتطلب جهودا وتكاليف يف جم نّ أل ،نتج صاحلا من الناحية البيئيةة جبعل املاخلاصّ 
لضياع يف استعمال املواد وتقليل التلف وافء للطاقة الك   ستخدامف اإلاهدأمبا ينسجم مع والتسويقية ية اإلنتاج سياساتيف ال

ذات التوجهات اخلضراء يف هو ذلك الذي أتخذ به منظمات األعمال  األخضرعر على وفق مدخل التسويق والس .وليةاأل
لتايل التخلص واب ،السعر املرتفع ابلنسبة للمستهلك يف إمكانية إجياد التوازن الفعلي بني األخضروتتمثل إشكالية التسعّي  ،أعماهلا

كما 1.حيرتم البيئة ألنّه األخضرلمنتج لالسعر الذي يرتجم القيمة املضافة هو و  ،األخضرمن املانع أو القيد يف عملية شراء املنتج 
 2.؟ البيئيلوا تكاليف املنتج ن يتحمّ أستهلكني العاديني هل إبمكان امل : نفسه السؤاليطرح 

عدات اجلديدة، وتدريب فة من حيث تركيب التكنولوجيا واملمكلّ  األخضر حنو التسويقل عملية التحوّ  حيث تعترب      
يتم دمج هذه التكاليف حتًما يف و  ..اخل، عاد تدويرهاستيعاب التكاليف اخلارجية، وحتويل النفاايت إىل منتجات م  إاألشخاص، و 

، أو سعر أعلى يف غالب األحيان مقارنة من سعر املنتج العاديهو سعر ممتاز  األخضرلذا فإن السعر  ،السعر النهائي للمنتج
يف الوقت نفسه، جيب  ،التسويق جهود جيب ترشيد هذه النفقات عن طريقولذلك مع إضافة تكلفة الرتويج. أيضا والذي يزداد 

الل رسائل دعائية ة بشكل أكرب من خجيب تربير هذه اإلجراءات احلتميّ كما .  اإلضايفسعر ال تقّبليع املستهلكني على تشج
 ،اتنظماملالعديد من كما قامت به ، فإن إزالة مواد التغليف ميكن أن تقلل من أسعار املنتجات اخلضراء ،  مقنعة. ومع ذلك

 مرًا مرغواًب فيه، خاصة عندما تشكل تكاليف التعبئة جزءًا كبّيًا من تكلفة الوحدةات هذا االقرتاح أنظمامل بعضتعترب حيث 
توفّي حماولة قتصادية والبيئية لإلنتاج والتسويق، مع اإلكل من التكاليف   اإلعتباريف  األخضرأتخذ ممارسات التسعّي و3.الواحدة

 ستفادة أيضا منإلاات منظملل، ميكن من املنظور التكتيكيفالقيمة يف الوقت نفسه للعمالء وحتقيق ربح عادل لألعمال. 
إجراءات التسعّي، مثل اخلصومات إلعادة التعبئة والتغليف القابلة إلعادة التدوير وفرض أسعار أعلى للمنتجات غّي الصديقة 

كوكا كوال "بنك إعادة التدوير" كشكل من أشكال مكافأة عمالء الوالايت املتحدة   منظمةشأت على سبيل املثال، أنفللبيئة. 

                                                           
 .49، ص، مرجع سابقإكرام مرعوش  1
، الطبعة األولى ، القاهرة، مصر،  1833ترجمة ليلى عبد الرزاق، المركز القومي للترجمة، العدد  ،"ثقافة االستهالك" روجر روزنبالت،  2

 .45ص، 2011
3 Eneizan Wahab ," Effects of Green Marketing Strategy on the Financial and Non-Financial Performance of 

Firms”, Arabian J Bus Manag Review 2016, p3. 
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أكياس التسوق  إستخدام Marks & Spencer تشجع متاجر التجزئةكما جلهود إعادة تدوير الزجاجة. يف اململكة املتحدة ،  
 1الصديقة للبيئة عن طريق فرض رسوم على العمالء لشراء أكياس محل بالستيكية.

 Baugh et al 1994 , Farhat and houston 1996 ,Nakarado 1996) أمهّها عديد الدراساتوتؤكد       

,Ottman 1993 ) ( من  %70-40ظهرت ما نسبته ) املستهلكني أعية لعينة كبّية من استطالو ميدانية  جتاربعتمادا على إ
 إستخدامواملتضمن ايضا  األخضرضافية للحصول على املنتج كقيمة إ (%15-5املستهلكني على استعداد لدفع ما يقابل من )

من  أبّن املستهلك يكون لديه استعداد لدفع سعر أعلى )Parakash(2002,وهبذا اخلصوص أيضا يرى  2.الطاقات املتجددة
لكونه سيحصل على منافع وقيمة مضافة  ،سب اىل قراره العقالين يف الشراءهذا األمر ين ،أجل احلصول على منتجات خضراء
ن مبعرفة املستهلك هذا القرار مقرت  وبطبيعة احلال فانّ  ،عر قياسا ابلسعر التقليدي للسلعةنظّي السعر أو اهلامش املضاف للس

ا مع فضال عن كون قراره متوافق ،يكون على استعداد لدفع سعر أعلى لكي األخضرالدقيقة بتلك املزااي املضافة اليت حيققها املنتج 
لكونه مرتبط ابستعداد  األخضريف املزيج التسويقي   السعر العنصر األكثر إحراجادّ ومن هنا فقد ع   ،األخضرتوجهاته وسلوكه 

  ويشّي3واملنافع البيئية اليت حيققها بذات الوقت. ،املضافة اليت حيتويها ذلك املنتجتهلك لدفع سعر أعلى نظّي معرفته ابلقيمة املس
خيتار املستهلكون السلع اخلضراء من ضمن سلع  ،اىل املنتج الصديق للبيئة ضافةه ابإلاىل أنّ  (Ginsberg & Bloom)من  كلّ 

ّن معظم املستهلكني ال أل ،بديلة يف معاين الصفات الوظيفية السلع املقصودة هي األفضل أو املساوية لسلعبديلة عندما تكون 
 4ون يف رغباهتم واحتياجاهتم ببساطة ليكونوا خضرا وحمافظني على البيئة.يضحّ 

 ستهالكتكلفة اإل تساهم يف تقليلا املستهلك يف توفّي املال حبيث أهنّ هناك منتجات خضراء تساعد اّن ف ويف مقابل ذلك      
ها أو تدويرها مرى أخرى إستخدامو تستهلك طاقة أقّل ،أو أنه ميكن اعادة ا تعتمد على موارد متجددة أهنّ والطاقة وذلك أب

يارات ومن أمثلة هذه املنتجات اخلضراء جند الس ،راحبة يف مقابل املنتجات العاديةوابلتايل تصبح موازنة التكلفة لدى املستهلك 
املضافة اليت يدفعها  وهو ما جيعل القيمة السعرية ،النقل املشرتك .. اخل. (hybrid cars)السيارات اهلجينة  ،CFLمصابيح 

 ستهالكاملستهلك من أجل منتج أخضر ال معىن هلا أو ال مربّر هلا ابعتبار أنّه سيستفيد من انحية التكلفة املنخفضة يف عملية اإل
ات تسعّيية متوازنة ومضبوطة سواء إسرتاتيجيمن هذا املنطلق ميكن ملنظمات األعمال اخلضراء من وضع و وترشيده الحقا. 

هلا أو ابلنسبة للمستهلك مبا حيّقق رضا الطرفني وأهم شيئ أن توّضح للمستهلك تلك املعادالت اليت ميتاز هبا السعر  ابلنسبة
ميكن أن نفهم لدى املستهلك. ولالستفاضة يف هذه العملية فإنّه  ستهالكللمنتج البيئي وقدرته على تقليل تكلفة اإل األخضر
 :5ثننيمن خالل جانبني إ األخضرالتسعّي 

                                                           
1 Eneizan Wahab ,OP CIT, p3. 
2 Ryan Wiser and Steven Pickle ,Green marketing ,renewables and free riders ,Berkeley Lab , 1997, P5. 

 .459-458، ص مرجع سابق ،اساسيات التسويق األخضر  ثامر البكري،  3
 .88ص ،مرجع سابق فاروق براهيمي ،   4
 .253ص ،مرجع سابق  نجم عبود نجم ،  5
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يعتمد يف هذا اجملال على طريقة التسعّي  األخضرحيث التسعّي  ،لشرحية السوقية احملددةالذي يتحدد ابق اجملال الضيّ  : أوال
  (percieved value pricing)  أو ما يسمى بتسعّي القيمة املدركة ،(value based pricing)القائمة على القيمة 

 ،نة وهي شرحية الزابئن اخلضروابلتايل فانّه يشّي اىل مراعاة القيمة املدركة للسلعة او اخلدمة اخلضراء لدى شرحية من الزابئن معي
ليه من ميكن النظر ا األخضرالتسعّي  نّ فإ ،ث كل شيئ له سعر وقيمة مرتبطة بهعمال وحيه يف عامل األنّ والبّد أن نشّي اىل أ

ل اىل منتجات ن تفرض عالوة ابلسعر جراء التحوّ ميكن أ (Differentiation)تيجية التميز اسرت ف ،املنظمة إسرتاتيجيةمنظور 
قية من الزابئن هم املرغوب فيه من قبل شرحية سو  األخضرز املنتج طار متيّ ل يدخل ضمن إمثل هذا التحوّ  نّ ات خضراء ألوعملي

ّن مثل هذه الزايدة يف السعر قد جتعل قيادة التكلفة أل إسرتاتيجيةع مع هذه الزايدة السعرية قد تتقاط نّ يف حني أ ،الزابئن اخلضر
 املنظمة بعيدة عن التكلفة األدىن اليت متثل مصدر ميزهتا التنافسية.

ة من مراعاة املطالب البيئية املفروضة يقوم على التكلفة اجلديدة املتأتيّ  األخضراجملال األوسع )السوق الكلية( حيث التسعّي  : اثنيا
 يف السعر اجلديد. اإلعتبارب أخذها بعني ا يتطلّ ممّ  ،تعمل هبا مجيع املنظمات املنافسةابللوائح القانونية أو يف معايّي الصناعة اليت 

 ،حنو تسعّي منتجاهتا األخضرتسويق اليت تنتهج النظمات األعمال عتمادها من قبل املنالك العديد من الطرق اليت ميكن إوه      
ليدية ذاهتا يف الطرق التق إستخدام يف أو حىّت  ، جوهرها طرق تقليدية يف التسعّيوقد تكون البعض من تلك الطرق هي يف

 1 :مايلي األخضربرز الطرق يف التسعّي التسعّي. ومن أ

أخدت بعني  األخضرلعديد من املنظمات ذات التوجه ا :  Environmental costsالبيئية  ةساس الكلفالتسعري على أأ. 
سواء   ،راء األضرار اليت تلحقها ابلبيئةب عليه من تكاليف جتّ وما ترت  ,م للسوقاملقدّ  األخضريف احتساب كلف املنتج  اإلعتبار

 اإلنتاججراء عمليات  الغازات املنبعثة من  ،هإستخداممن النفاايت املتولدة من انتاجه أو  ،كان ذلك عن طريق االشعاعات
خطائها جتاه البيئة من جراء لها املنظمة الحقا لكوهنا جيب أن تعمل ابجتاه تصحيح أه التكاليف و غّيها اليت تتحمّ ...اخل و هذ

ىل إحداث ضرر يف يؤول إ والتصنيع ومبا ال اإلنتاجعمليات  يكون ذلك التصحيح جدري من خالل إعادة هيكلة ان عملها أو
و  األخضر السعر على وفق التوجه نّ ومن هنا فإ ،بتها للبيئةصالح األضرار اليت سبّ ة إلالبيئة و أن يكون عالجي وهو حالة وقتيّ 

  :ساس الكلفة سيكون كاآليتعلى أ

 الكلفة الكلية ) انتاج + تسويق ( + الكلفة البيئية + هامش الربح  = األخضرالتسعري          

البرتول  إستخدامو خباصة يف تشريعات قانون ضريبة مريكا ظته يف العديد من القوانني بدول أورواب و أا ما ميكن مالحو هذ      
ومما  ،وقود وما يرتتب عليه من ضرار للبيئة الحقانظمات للاملفرط من قبل امل ستخدامالن احلّد من اإلربون ومها ميثّ أو ضريبة الك

ة اليت تصيب اثر السلبيّ لذلك فان العوائد املتحققة من هذه الضرائب ستوجب حنو إصالح اآليستوجب من اجراءات للمعاجلة 
 .ية و التعصبيةاإلنتاجالبيئة جراء األعمال 

                                                           
 . 460ص ،مرجع سابق  "اساسيت التسويق األخضر" ، ثامر البكري ،  1
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يف تسعّي مؤخرا  املنظماتالعديد من  دأتب : Perceived value pricing  التسعري على أساس القيمة املدركة ب.
زون على إدراك القيمة من قبل املشرتكني ال على الكلفة اليت م يركّ هنّ دركة من قبل الزبون حيث أمنتجاهتا على أساس القيمة امل

 اإلعالنة عناصر املزيج التسويقي مثل م يستعملون بقيّ هنّ أساسي الختاد قرار التسعّي حيث أ كمفتاحو البائعون  دها املنتجون أيتكبّ 
 هان املشرتين.البيع لبناء القيمة املدركة يف أذقوى و 

 ا ذاتوأهن ،قوم بشرائها ومدى ادراكه لقيمتهاومفهوم القيمة املدركة يستند على أساس مدى ادراك الزبون حلزمة املنافع اليت ي      
ز ذلك ية اخلاصة ابملنتج ومدى ادراك الزبون لتميّ اإلعالنا االدراك يتأتى من خالل الرسالة وهذ ،قيمة أعلى من املنتجات املنافسة

منتجاهتم ذات قيمة  ا منتجات على أنّ حيث يؤكد منتجوا مثل هكذ األخضر ساليب التسعّيسلوب من أجنع أا األوهذ .املنتج
وتكون املشكلة الوحيدة اليت  ، سعرها يكون أعلى من سعر املنتجات التقليديةا فانّ لذ ،من املنتجات التقليدية أعلى ومنافع أكرب

الشكل و  ،ركني للقيمة املتحققة من شراء هكذا منتجاتالزابئن بذلك وجعلهم مد إقناعهم يف هدا اجملال هو قدرهتم على تواجه
وفق  أساس التكلفة ما بني طريقة التسعّي على أساس القيمة املتحققة للزبون وبني الطريقة على اإلختالفوجه يوّضح  (49رقم )

 :األخضرمنظور التسعّي 

 املقارنة بني التسعري على أساس التكلفة والتسعري على أساس القيمة : (49الشكل رقم )
 

 كـــــــاملستهل       ة     ـــــــــالقيم      ر    ــــــــالسع      ة      ــــــالتكلف        ج   ـــــاملنت    

 التكلفة أساس يف السعر التقليدي .أ    

 القيمـــــــــة           السعــــــــــــــر         التكلفـــــــــــة           املنتـــــــــــــــــــــــج        املستهلك    

 األخضرب. القيمة أساس يف السعر     

 .462ص ،مرجع سابق، األخضرساسيات التسويق أاثمر البكري ،  : املصدر

اىل حتقيق الرحبية لكنه يعتمد الطرق  األخضرلطاملا يهدف التسويق  :  profit achieveج. التسعري على أساس حتقيق الربح 
 هّمةطراف املوابلتايل فان التسعّي على أساس حتقيق الربح سيكون أحد األ ،ت املناسبة للوصول اىل ذلك اهلدفاسرتاتيجياإلو 
 .األخضرعتمدة يف التسعّي امل
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 عمال ابعتمادها لفرتة طويلة وذلك نظرا الحتماالتة يف حالة االزدهار والنمو يف األوغالبا ما تستخدم هذه الطريق      
وتربز  ،يف سياساهتا التسعّيية املعتمدة ا يستوجب على املنظمة اعادة النظرممّ  ،التقلبات االقتصادية اليت ميكن أن حتدث يف السوق

س واضح حلساسية صبح لدى املنظمة تلمّ قة اذا ما أرابح املتحقّ هذه الضرورة يف إعادة تقييم طريقة التسعّي على أساس األ
عماهلا ابح لكي تستمر منظمة االعمال يف أر مما يستوجب ختفيض مستوى األ ،اليت تتعامل هبا املنظمة األسعار املستهلك اجتاه

 .على املدى الطويل ابلسوق

ز اجلوانب املختلفة نظرًا لألمهية اليت يوليها األشخاص للسعر ، جيب على جهات التسويق تقدمي قيم إضافية تعزّ و       
مييل املستهلكون إىل دفع سعر قسط التأمني عندما يرون أن  ، حيثمثل األداء والوظيفة والتصميم واالستئناف املرئي للمنتجات،

وجود شرحية من العمالء املستعدين لدفع أسعار أعلى مقابل و  ،القيمة اإلضافية للمنتجات )مثل الفوائد اخلضراء( أمر مرغوب فيه
عالوة على ذلك ، فإن املكاسب احملتملة من شرحية العمالء هذه  1اخلضراء. اليب التسويقاملنتجات اخلضراء يسمح ابنتشار أس

ابلدوافع واألسس املنطقية لتطوير املنتجات اخلضراء واملشاركة يف العمليات اخلضراء وممارسات التسويق ، مثل  املنظماتتزود 
التوريد اخلضراء. ومع ذلك ، فإن التباطؤ االقتصادي العاملي  املواد وتشكيل حتالفات مع سالسل إستخدامإعادة التدوير وإعادة 

سعار أعلى مقابل املنتجات الصديقة للبيئة، حيث ألدفع تراجع نسيب يف الاملتمثل يف آخر و أساسي  يى افرتاضحتدّ أبرز  مؤخرا
 2 .خفضة الثمنض املستهلكون من مشرتايهتم من املنتجات اخلضراء واختاروا رعاية السلع التقليدية املنخفّ 

  Green place األخضرالتوزيع  -3

ه وذلك إستهالكين بصرف أو نقل املنتج من مصادر إنتاجه اىل أماكن عتلك العملية اليت ت  "نّه ميكن تعريف التوزيع أب      
ينا فالتوزيع كما رأ3".حبيث حيقق منفعة وإشباع لرغبة املستهلكحسب املكان الذي يرغب به املستهلك ويف الوقت املطلوب 

نسياب السلع من مصدر التصنيع اىل ومزجيها التسويقي الذي يسعى من أجل تسهيل إ سابقا هو جزء من الوظيفة التسويقية
د يا ومتناقضا بني التوزيع كمولّ سم حيمل بعدا خالفه كما يبدو من اإلنّ فإ األخضرأّما التوزيع  .املستهدف أو اىل املستهلك السوق

عملية "أبنه  األخضروميكن تعريف التوزيع  .يعمل على محاية البيئة من التلوثالذي  األخضروبني  ستهالكقل واإلث يف النّ للتلوّ 
على طول  بيئيا اليت متتدّ و هو رؤية املنظمة الوديّة أ ،ة يف حتريك السلع من مصادر إنتاجها إىل الزبونات البيئيّ اإلعتبار مراعاة 

داخل  )logistics inbound(دادات الداخلية  االمق ابحلصول على املوارد )املصادر( ومن مثّ فهو يتعلّ 4".سلسلة توريد القيمة
واملوزعون هم املسؤولون  ،(outbound logistics)مدادات اخلارجية ومن مث اإل ،زيع يتّم بني أقسام املنظمةاملنظمة حيث التو 

 من احلدّ  ،الطاقة لبيئية ابحلّد من إستهالكهداف اات البيئية يف التوزيع يف األاإلعتبار وميكن حتديد  .عن إيصال السلع اىل الزابئن
هداف ميكن وهذه األ ،يف احلّد من ظاهرة الدفئ احلراريث اهلواء واملسامهة مبا يؤدي اىل الوقاية من تلوّ نبعااثت والتسّرب و اإل

                                                           
1 Eneizan Wahab , OP CIT, p4. 
2 Eneizan Wahab ,OP CIT, p4. 

 .50، صمرجع سابقإكرام مرعوش،   3
 .272، صمرجع سابقنجم عبود نجم،   4
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أهداف  Panasonicمنظمة ابانسونيك لو مّت وضع األهداف واآلليات اليت تسمح بذلك. وعلى سبيل املثال تضع حتقيقها 
 :1 يف واليت تتمّثل( 50)يوضحها الشكل رقم  األخضرعريضة فيما خيّص التوزيع 

 ؛عزيز خيارات النقل الواعية بيئيات •
 ؛(eco-truck)الشاحنات البيئية  إستخدام •
 ؛(Bio-Diesel)سيارات الديزل احليوي  إستخدام •
حتسني  ،اختيار احلجم املالئم للشاحنة ،(eco-drive)السياقة البيئية  : مراعاة حتسني عمليات النقل من خالل •

 حفظ املوارد عند التغليف. ،النقل املشرتك للمواد إستخدام ،معامل احلمولة

 Panasonicمنظمة ابانسونيك يف  األخضرأهداف وجماالت التوزيع  : (50رقم )الشكل 

 
 .272ص مرجع سابق،جنم عبود جنم،  : املصدر

 

 2 :كاآليت  األخضرالتوزيع يف  هّمةاملبعاد ويف هذا السياق ميكن الكشف عن األ

املركبات  إستهالكب و جراء حرق الوقود من جان هّمةحيث يعترب النقل من وسائل التلوث امل : (transportation)النقل  -أ
تيار املوقع ابلقرب من األسواق والشّك يف اّن اخ ،األخضرثل بعدا هاما يف التوزيع هلذا فاّن ترشيد النقل مي ،من جهة أخرى

ويف ظل العوملة وتبادل املنتجات عرب العامل يصبح النقل مسألة ( يساعد يف خفض احلاجة اىل النقل ،)وكذلك ابلقرب من املوردين
 Exxon)الوقود فحسب بل ويف حوادث النقل وكوارثه كما حدث يف كارثة إكسون فالديز  إستهالكابلغة األمهية ليس يف 

                                                           
 .273-272، صمرجع سابقنجم عبود نجم،   1
 .273ص ، مرجع سابق نجم عبود نجم ،  2
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valdez)  الوقود وإجراءات التصليح النظيفة  إستخداممركبات كفؤة يف  إستخدامكما أّن  ،يف تسرب النفط 1989يف عام
 جيعل من النقل عن طريقها أقّل ضررا ابلبيئة.

 : ن تكون طويلةوميكن أ ،ّية كما يف قناة املصنع املستهلكن تكون قص قناة التوزيع ميكن أنّ إ : طول قنوات التوزيع -ب
يل تكاليف ويف احلالة األوىل فان املنتج ينقل ملرة واحدة وال يتم حتموأخّيا الزبون.  ،اتجر املفرد ،اتجر اجلملة ،الوكيل ،املصنع

مما قد مرات  عّدةمرات وشحنه وتفريغه ل عّدةيف حني ان قناة التوزيع الطويلة تؤدي اىل نقل املنتج ل ،اضافية يفرضها الوسطاء
 وتعدده يزيد من خماطر التلف يف املخزون أيضا .ضافة اىل اّن زايدة املخزون لدى هذه احللقات إ ،يعرضه للتلف

ف بكوهنا متاجر متلفة للموارد ومستهلكة للطاقة يف مقابل املتاجر الوديّة بيئيا ن تصنّ املتاجر التقليدية ميكن أ نّ إ : املتاجر  -ج
(eco-friendly stores)،  وان متاجر(wall mart) ( 7000تضغط على) من من  من مورديها على أن يقدموا املزيد

وتعمل أنظمة تكييف اهلواء  ،ديو لتوعية الزابئنويف هذه املتاجر اليت تعترب ودية بيئيا تستخدم أجهزة الفي ،املنتجات القابلة للتدوير
كما   ،لسقوف لري مناظر الطبيعة احمليطةع مياه األمطار يف مواقف السيارات من اوجتمّ  ،ر على طبقة األوزونمواد ال تؤثّ  ستخدامإب

سات ضوئية يف املتاجر لة بواسطة متحسّ ضاءة الفلورية املعدّ ضوء الشمس يف األايم املشمسة بدال من اإل إستخدامفيها  يتمّ 
 وإشارات املرور اجملاور.

  Green promotionاألخضر الترويج -4

 ،جيايب على سلوك أصحاب املصاحلذي يلعب دورا هاما يف التأثّي اإلوال ،كأحد أعمدة املزيج التسويقي للرتويج أمهية كبّية      
ز على نقل توجهات املنظمة وصورهتا البيئية اىل الزابئن مع يركّ  األخضروالرتويج  ،يف الوقت احلايل أو يف املستقبل سواء كان ذلك

وبة يف املزيج من أكثر املكوانت صع األخضركما يعترب الرتويج مها.ابملنتجات أو اخلدمات اليت تقدّ نقل رسالتها التسويقية اخلاصة 
 ،ه من منتجات أو خدمات تساهم يف احلفاظ على البيئةماملستهلك مبا يقدّ  إقناعيبحث عن كيفية  ألنّه األخضرالتسويقي 

وأهم تلك األهداف هو خلق صورة  ،ة من قبلهاهداف املنشودقيق األدائمة لعملية الرتويج لتح  ختصصاهتا حباجةفاملنظمات بشىّت 
أبنّه "األنشطة والفعاليات  األخضروميكن تعريف الرتويج  .جيااب على املنتجلدى املستهلك عنها واليت تنعكس إ جيابيةذهنية إ

عرب اعتماد وسائل اتصال ال حتدث  ،يئة واآلمنةاملنتجات الصديقة للباهلادفة اىل خلق التأثّي االجيايب لدى الزبون جتاه التعامل مع 
 (Polonsky Rosenberger ,2001)أيضا حسب يعين  األخضر اإلعالنلرتويج و فا .1للموارد الطبيعية والطاقة" ااستنزاف

لتزام منظمات اب"ق .كما يتعلّ 2"ذين لديهم عالقة مع أنشطة منظمة األعمالة احلقيقية للمستهلكني النقل املعلومات البيئيّ "
  .3(Phau&Ong,2007)" ابحلفاظ على املوارد الطبيعية من أجل اجتذاب السوق املستهدفة األعمال

                                                           
 .66ص هديل اسماعيل ، مرجع سابق ،  1

2 Mehdi Abzari and all ,"Studying the effect of green marketing mix on market share increase",European Online 
Journal of Natural and Social Sciences, vol.2, No.3 ,2013,p645. 
3 Mehdi Abzari and all ,OP CIT, p645. 
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تهلك املس إقناعحنو كيفية و بعد من ذلك ا تذهب ألمنّ ترتكز على مضمون الرحبية فحسب وإ ال األخضرعملية الرتويج و       
من  وللحصول على ذلك البدّ  ،يئة وحتقق الرضا لديه بذات الوقتمه املنتج من خدمة للبن يقدّ وعرب حوار تفاعلي مبا ميكن أ

هتدف لتحقيق فعالية يف  مهّمةأدوات  عّدة (Prashant Kumar ,2015) مويقدّ  .ات ختدم العملية ابلطريقة املثلىوجود أدو 
الرتكيز على مصداقية  ،حتديد أدوات االتصال املناسبة ،)labeling-eco(يكولوجية العالمات اإل :1أمهها األخضرالرتويج 

 : بعادوالشكل املوايل يوضح هذه األ .تاإلعالانن بدل الرتكيز فقط على خلق سبل تواصل مع الزابئ ،املعلومات

 األخضرأدوات فاعلية الرتويج  : (51الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث : املصدر

رشادية للزابئن ى األنشطة اإله البيئي مع الرتكيز علنشطة الرتوجيية ضمن التوجّ كافة األعلى   األخضريشمل الرتويج و       
اخلضراء هو التزام النزاهة والشفافية يف طرح نشطة الرتوجيية  القاسم املشرتك لكل األنّ وأ ،ساس لكل األنشطة الرتوجييةواأل

( وهو للفصل الثاينن تطرقنا له يف املبحث الثاين )سبق وأ األخضرن ما يسمى الغسيل بتعاد كليا عة واإلاملعلومات البيئية والصحيّ 
 ـلووفقا 2احلقيقية.يطرح معلومات حول منتجات املنظمة خبصوص آاثرها البيئية والصحية بشكل ال يتناسب مع الوقائع  الذي

et al (1995) Benerjee  ،3 التالية ينطوي ضمن أحد األنواع األخضرّن الرتويج فإ: 

 ؛تناول صراحة أو ضمنا العالقة بني املنتج / اخلدمة والبيئة البيولوجية الفيزايئيةأن ي •
 ؛منط احلياة اخلضراء مع أو بدون إبراز املنتج / اخلدمة أن يتناول •

                                                           
1 Prashant Kumar ,OP CIT, p42. 

 .52إكرام مرعوش، مرجع سابق، ص  2
3 Mary Wanjiru Kinoti ,"Green marketing Intervention Strategies and Sustainable Development" ,International 
Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 23 ,[Special Issue – December 2011] , P269. 

الترويج األخضر 

وضع العالمات 
اإليكولوجية

eco-labeling

مصداقية المعلومات أدوات االتصال

التواصل مع الزبائن



 التأصيل النظري للتسويق األخضر : الثاينالفصل 
 

201 

 

 .اليت ختص املسؤولية البيئية نظمةتقدمي صورة امل •

ات لتعزيز التوجه إسرتاتيجي عّدة (Ottman,1997)ولتقليل الفجوة املعلوماتية البيئية من خالل الرتويج، اقرتحت الباحثة       
 :1 املنّوط ابملنظمات اخلضراء القيام هبا كما يلي األخضرالبيئي 

 ؛األخضرتثقيف املستهلكني بشأن املشاكل البيئية اليت يعاجلها املنتج  •
متکني املستهلكني من التوّصل إلی حلول عن طريق إظهار کيف ميکن للمنتجات واخلدمات البيئية أن تساعد  •

 ؛لألجيال القادمة املستهلکني علی محاية الصّحة واحلفاظ علی البيئة
 ؛توفّي طمأنينة األداء للمنتجات اخلضراء، حيث يرى العديد من املستهلكني أهنا أقل شأان من املنتجات التقليدية •
فعلى سبيل املثال، يكون املستهلكون البيئيون أكثر تقبال للرسائل اليت تنقل  .النظر يف مزيج مناسب من وسائل اإلعالم •

 ؛القات العامة، والتعبئة والتغليف، والربامج اجملتمعية، والععن طريق التسويق املباشر
 ل إبراز فوائد املنتجات اخلضراء.محل شعار املصلحة الذاتية للمستهلك من خال •

ملنتجات واجلودة ذه ادون املزااي الوظيفية هليف تروجيها للمنتجات اليت ترّكز على املزااي اخلضراء لوحدها  املنظماتكما أّن        
سيكون مصّيها الفشل أو على األقل ستلقى جناحا أقّل من ابقي املنتجات اليت ترّكز على اجلودة أوال .فعلى سبيل املثال حينما 

حتت اسم ) أضواء األرض ( أو  lights bulbsالسوق عن طريق منتج بيئي والذي هو مصابيح  « Philips » منظمةدخلت 
(Earth lights)  مل تلقى جناحا كبّيا رغم اّن املنتج يستخدم طاقة أقّل من املصابيح العاديّة ،بينما ملّا أعادتPhilips  دخول

مع التأكيد على أّن املنتج له دورة حياة أطول ،ويوّفر طاقة أقّل من املصابيح  (Marathon)السوق حتت اسم ) ماراطون ( أو 
 2ملبيعات واألرابح .العادية ،حققت جناحا وتطورا كبّيا يف ا

 Green advertising األخضر اإلعالن •

الرتوجيية اخلضراء ضمن  سرتاتيجيةاإلز عليه تركّ ما عادة حيث  ،األخضرا هاما ضمن عملية الرتويج عنصر  اإلعالنعترب ي        
غالبا ختّصص حيزا  األخضرّن الدراسات املتعلقة ابلرتويج وابلتايل فإ ،للزابئن مهان تقدّ إليصال الرسائل اليت تريد أ جهود املنظمة

 نوع"يعرّب عن  األخضر اإلعالنو  .هذا اجملال وتعتربه ركيزة اساسية ضمن Green advertising األخضرواسعا لالعالن 
منظمات  تستخدم األحيان من كثّي  يف ، حيثابلبيئة عالقة هلا اليت للعوامل الرتويج حول تتمحور اليت تاإلعالان من دحمدّ 

 اإلعالن إستخدام ويتمّ  3."أيًضايدعم هذا اخليار  وتغليف للبيئة صديقة عمليات اخلضراء تاإلعالان تعمل على اليت األعمال
 املنظمة منتج موقع حتديد يف يساعد هذاو  ،لبيئيةل مناسب وهو طبيعية موارد من يتكون نتجامل أن إلظهار :بطريقتنيعادة  األخضر
. مباشر غّي أو مباشر بشكل إما جتاهه تعمل اوأهن البيئي ابلتدهور هتتم منظمة األعمال أنّ  ظهارأو إل .وأفضل طبيعي بشكل

                                                           
1 Mary Wanjiru Kinoti ,OP CIT, P269. 
2 Cathy sandeen ,OP CIT ,P101. 
3 businessdictionary website,  linke : http://www.businessdictionary.com/definition/green-advertising.html 

http://www.businessdictionary.com/definition/green-advertising.html
http://www.businessdictionary.com/definition/green-advertising.html
http://www.businessdictionary.com/definition/green-advertising.html
http://www.businessdictionary.com/definition/green-advertising.html
http://www.businessdictionary.com/definition/green-advertising.html
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ثالثة أنواع  حيث توجد .البيئة محاية أنشطة يف املوارد أو األموال تستثمر أو البيئة تساعد منتجات نظماتامل تصنع الطريقة، وهبذه
 :1 يوّضحها الشكل املوايل ت اخلضراءاإلعالانمن 

 أنواع اإلعالن األخضر : (52الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث إعتمادا على املصدر : املصدر

هي املزيد  األساسيةورسالته  اإلعالنأّن حيث  ،قد حيمل نوعا من التضارب يف التسمية األخضر اإلعالنواحلديث حول       
 اإلعالنفكيف ميكن أن يكون  ،ضد ذلك األخضرالتسوق  ،املزيد من خلق النفاايت والتلوث الذي يعينو  ،ستهالكمن اإل

 : ما يليك  على هذا التساؤل اإلجابة أخضر ؟ وميكن

 ؛عن منتجات خضراء اإلعالنأن يكون  •
 ؛وعي الزابئن يف القضااي البيئيةمعلومات تفصيلية عن املنتجات اخلضراء مبا يزيد من  اإلعالنن يقدم أ •
 ؛وثقة ودقيقة عن املنتجات اخلضراءمعلومات م اإلعالنأن يقدم  •
 ؛املعلن عنها ومنتجات املنافسني مقارانت وادعاءات غّي دقيقة عن املنتجات اخلضراء اإلعالنن ال يتضمن أ •
 ؛كون املنتجات املعلن عنها خضراء  على ستمرة من خالل تقدمي األدلة واإلستنتاجات داللةاملن يقوم ابلتحسينات أ •
 .غّي الضروري ستهالكة تزيد من اإلأن ال يساهم يف ااثرة الدوافع الالشعورية من أجل اجياد حاجات غّي حقيقي •

 

                                                           
1 SANDEEP TIWARI AND ALL, OP CIT, P19. 

أنواع اإلعالن األخضر

ة الخدم/اإلعالنات التي تتناول العالقة بين المنتج
والخاصية البيئية

اإلعالنات التي ترّوج لنمط الحياة الخضراء وتسليط
الضوء على المنتج أو الخدمة

ئيةاإلعالنات التي تقّدم صورة المنظمة المسؤولية البي
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 المزيج التسويقيتخضير مستويات  : المطلب الثالث

ل اإلجتاه اجلديد الذي حياول أن يدخل البيئة ويدخل اإلهتمامات البيئية يف ميثّ  (Greening the firm)ّن ختضّي املنظمة إ      
وال شّك يف أّن التخضّي سياسات وعالقات املنظمة.الربامج و العمليات و الجراءات و اإلويف نطاق واسع من  ،عمال املنظمةصلب أ

عمال من خالل ة ليس من خارج األوهذه املرّ  ،يئةل الرؤية اجلديدة لصاحل البيئة ومحايتها إزاء األعمال وأتثّياهتا السلبية على البميثّ 
يزهتا ملقة عمال نفسها ومبادراهتا لتكون خضراء ومنسجمة مع البيئة وحمقّ ا من داخل األعمال ومنظمات األمنّ اللوائح اخلضراء وإ

 دة من خالل ذلك .التنافسية اجلدي

منظمة البّد أن نشّي اىل تدرّج مستوايت التخضّي على مستوى  األخضروقبل أن نستعرض ختضّي املزيج التسويقي       
 األعمال والذي منظمةلتخضّي  احيث نستعرض منوذج ،ضمن هذه املستوايت األخضروحتديد موقع املزيج التسويق  األعمال،

املستوى التشغيلي األدىن  ، مثّ الوظيفيةمستوى اإلدارة  ىلإ ،األعلى سرتاتيجي، من املستوى اإلرئيسية مستوايت يقوم على ثالث
 .األخضرالذي ينذرج ضمنه املزيج التسويقي هو املستوى و الذي 

 أبعاد ومستوايت ختضري منظمة األعمال : (53الشكل رقم )

 
 .163، صمرجع سابقجنم عبود جنم،  :املصدر
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 التنافسية هتمامات البيئية بصيغة املزااييتناول التخضّي برؤية شاملة واإل حيث أّن التخضّي يف املستوى األول )االدارة العليا(      
، حيث تعكس أهّم مستوى يتعنّي على املنظمة أن تبين من خالله إسرتاتيجيتها التسويقية اخلضراء وهو ،سرتاتيجيةاإلوالفرص 

، عالقة املنظمة حقا ابلبعد البيئي وإخضرارها حقا من عدمهيف اإلدارة العليا مبدى وختضّي أعمال املنظمة  خدرجة إميان وترسي
من خالل هذا املستوى وفيه ميكن هلذه املنظمات أن تبحث  ة األعمال اخلضراء وثقافتها التنظيميةبىن فلسفة منظمت  فإنّه  وابلتايل

 عن ميزة تنافسية من خالل إسرتاتيجية التسويق األخضر وحتقيق مكاسب وفوائد جتارية وإقتصادية على املدى املتوسط والطويل. 

ملة لوظائف املنظمة املتعّددة مبا من خالل وضع خطط شاتتناول عملية التخضّي فهي ( اإلدارة الوظيفيةاملستوى الثاين ) أّما      
هيكلة ودمج املوارد البشرية بديناميكية وثقافة التسويق األخضر  الوحدات املالية والقدرات التكنولوجية، فيها التسويق، ختصيص

ما جيعلها  ..اخل. حيث أّن أغلب منظمات األعمال اخلضراء تضع خططها املتعّلقة ابملسؤولية البيئية من خالل هذا املستوى وهو
 أقّل إخضرارية وإمياان ابلتسويق األخضر من املنظمات اليت ترسم إسرتاتيجيتها اخلضراء من خالل املستوى األول.

 ،التوزيع ،التسعّي ،املنتج :زيج التسويقي واملتمّثل عادة يفدارة التشغيلية( تتناول ختضّي املاإليف حني أّن املستوى األخّي )       
وهو املستوى العملي الذي يعرّب عن خمرجات املنظمة اخلضراء والذي يكون عادة نتيجة  .اد، العمليات، األداء، األفر الرتويج

الثاين )اإلدارة الوظيفية( وقبل ذلك نتيجة فلسفة وإعتقاد املستوى األول )اإلدارة العليا( ابجلدوى من التسويق ختطيط املستوى 
حيث أّن درجة تطّرف خمرجات املزيج التسويقي األخضر وإمياهنا بتخضّي أعمال املنظمة يظهر ذلك يف منتجاهتا  األخضر،

 وسياساهتا مع األفراد العاملني والسياسات الرتوجيية والتوزيعية وعمليات املنظمة.

 الداخلي واخلارجي األخضرعناصر املزيج التسويقي  : (54الشكل رقم )
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املزيج التسويقي األخضر  عتمادهامة إبمنوذجا عمليا حنو ختضّي أعمال املنظ (peattie ,1992)وهبذا اخلصوص فقد قدم       
وبشكل ينسجم مع املبادئ واألسس اخلاصة ابلتوجه حنو التسويق األخضر، ويف كون هذا النموذج ميثل جمموعة من املتغّيات 

حيث يتكّون املزيج 1ىل جمموعتني مها عناصر داخلية وعناصر خارجية.ة والسلوكية واإلدارية والفنية واليت تصّنف إاإلجتماعي
من التحّكم فيها وتصميمها مجيع العناصر اليت تستطيع منظمة األعمال اليت تتبىّن التسويق األخضر  الداخلي من التسويقي

التسعّي  ؛املنتج األخضر :ابلشكل الذي يعكس فلسفة اإلدارة العليا وإمياهنا ابلتسويق األخضر، وهذه العناصر هي كما يلي
السياسات اخلضراء. بينما يتكّون  ؛العمليات اخلضراء ؛األفراد ذو التوجه األخضر ؛األخضرالرتويج  ؛التوزيع األخضر ؛األخضر

مجيع العناصر اخلارجية اليت تؤثّر على مسار منظمة األعمال وتبنّيها للتسويق األخضر حيث ميكن  املزيج التسويقي اخلارجي من
 ؛املوردون )اجملهزون( ؛الزابئن :، وهذه العناصر هي هلذه العناصر أن تساهم يف جناح أو فشل أهداف التسويق األخضر

يوضح هذا النموذج والذي يعرب عن نظرة  (54رقم والشكل )الشركاء.  ؛التنبؤات ؛املشكالت ؛مجاعات الضغط ؛السياسيون
حنو تبين التسويق األخضر  جتاه التفاعل املتبادل معإبمشولية لتأثّي املتغّيات الداخلية واخلارجية وعناصر املزيج التسويقي األخضر، 

يتطّلب من منظمة األعمال أن تراعي خمتلف ظروف وخصائص حيث  عتماد التسويق األخضر.حتقيق الغاايت املستهدفة من إ
تصميم إسرتاتيجيتها التسويقية اخلضراء حبيث حتاول أن ختلق وإعتبارات عناصر املزيج التسويقي الداخلي واخلارجي من أجل 

 حيول دون وجود أي خلل تسويقي قد يعصف بكل جهودها يف إطار حتقيق اإلستدامة. إنسجاما بينهما

 

 

  

                                                           
 .260، ص المرجع السابقثامر البكري، استراتيجيات التسويق األخضر ،   1
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 : خاتمة الفصل الثاني

أو إدارة التسويق  األعمالهات اجلديدة ومن أكثرها شهرة يف جمال إدارة التوج  صطلح التسويق األخضر ضمن ركائز م يعد        
 تظافرت حيث ،الوعي البيئي وعلى خمتلف األصعدةفقد شهدت العقود األخرية تنامي كما رأينا يف هذا الفصل و . بشكل خاص

عالمي الذي يلعب دوره وكذا وأمهية البعد اإل ،العديد من األسباب يف زايدة هذا الوعي ابتداءا من ارتفاع املخاطر البيئية
دماج البعد البيئي ضمن إشكال معينة من االنعكاسات أمهها اجلمعيات الغري حكومية. ورافق ذلك التزايد يف الوعي البيئي أ

عديدة إبتداءا مبرحلة املسؤولية االجتماعية للتسويق مث مرحلة التوج ه  مراحلتدرجييا وعلى مر   وسلوك املنظمات األعمالمنظومة 
توج ه إداري يعمل على ابعتبارها "التسويق األخضر"  فلسفةالبيئي للتسويق، وأخريا مرحلة التسويق األخضر. حيث تتجل ى هذه 

نشطتها اليت حتكمها معايري أخالقية وأيضا تتعاون أو  ،الصديق للبيئةو بيئي براز سلوكها الإمكانة املنظمة وصورهتا عن طريق  تطوير
ابلتايل  األخضريعكس مصطلح التسويق . و جتماعية والبيئيةلحة يف سبيل تبّن  املسؤوليات اإلمع اجملتمع وكل أصحاب املص

أو يف النظام ككل عن طريق سياسات  اسرتاتيجيات تطوير املنتجات من خالل استخدام البعد البيئي سواء يف خصائص املنتج
أن تعرف بدقة طبيعة خيارها  . وللنجاح يف إسرتاتيجية التسويق األخضر البد  على منظمات األعمالاملنظمة وعملياهتا التشغيلية

من خالل تعد د مستوايت تبّن  إسرتاتيجية التسويق األخضر وإختالف  وأهم  األبعاد املؤثرة عليه،ومعطياته وأهدافه سرتاتيجي اإل
هذه اإلسرتاتيجيات مبا ينسجم وطبيعة وأهداف منظمة األعمال والشرحية السوقية اليت تعمل على إستهدافها يف السوق حتت إسم 

بن اها منظمة األعمال يف حتديد شكل تؤث ر نوع إسرتاتيجية التسويق األخضر اليت تتويف نفس املضمون "املستهلكني اخلضر". 
إن مل نقل جممل اخلضراء األساس الذي ترتكز عليه العملية التسويقية هذا املزيج هو يعترب املزيج التسويقي األخضر، حيث  وطبيعة

 لنشاطات، والذي ميث ل ااألخضر الذي تقد مه اىل السوق منظمة األعمال يف املزيج التسويقي األخضر لدىالنشاط التسويقي 
  .للوصول اىل األهداف املبتغاةالبيئية ة لتنفيذ اخلطط والربامج العملي

. األخضر لتسويقاألعمال حنو تبّن  ااحملر ك الرئيسي ملنظمات  يهامل الفرص والتهديدات اليوم و ع ويف هذا اإلطار تعترب      
ويتبن ون هذا  األخضرأيخذون بيد التسويق  األعمالقني ومنظمات جتعل من املسو   خمتلفةهناك أسباب فإن   وبشكل قاعدي

ضغط و  لضغط احلكوميوالرضوخ ل ،(CSR)جتماعية للمنظمة املسؤولية اإلوأتكيد  ،التسويقية الفرصأمه ها اإلستفادة من  الت وجه
وأيضا اللعب على وتر حساس جدا لدى منظمات األعمال وهو حتقيق امليزة  ،التكلفة والرحبيةوكذا اإلستفادة من مزااي  ،املنافسة

معها حتقيق عناصر اإلستدامة اليت متك ن منظمات األعمال من تعزيز تنافسيتها وحتقيق البقاء التنافسية من خالل هذا املدخل و 
 واإلستمرارية حتت ظل  "ميزة تنافسية مستدامة".

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

امليزة التنافسية املستدامة من خالل مدخل 
 التسويق األخضر
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 : مقدمة الفصل الثالث

شغل حتديد مفهوم امليزة التنافسية اهتمام الباحثني يف جمايل االقتصاد وإدارة األعمال منذ بداية عقد الثمانينات من القرن       
املاضي واىل اليوم، حيث تتعّدد املداخل والطرق اليت متّكن منظمات األعمال من حتقيق ميزة تنافسية تستطيع بواسطتها تعزيز 

تعمل املنظمات يف إطار بيئة عمل متغّّية ابستمرار فهي تلتزم أكثر  فكماق رضا املستهلك.  السوق وحتقيقدراهتا التنافسية يف
فأكثر ابملواضيع اليت تشغل الرأي العام وتشغل اهتمام احلكومات وصناع القرار والرأي، ومراد ذلك تزايد التوقعات من طرف 

. ومبا أّن منظمات األعمال أصبحت جمربة اىل حّد ما ابلتحّلي ابملسؤولية أصحاب املصاحل خبصوص اإلستدامة واحلماية البيئية
البيئية بكفاءة وفاعلية، فقد راهنت العديد من هذه املنظمات اىل حماولة حتويل هذا التهديد والضغط اخلارجي اىل فرص تسويقية 

 توى اإلستدامة لديها.تجارية واإلقتصادية وتعّزز مسالعديد من املكاسب الية حتّقق هلا تستطيع بواسطتها احلصول على ميزة تنافس

ويعترب إعتماد منظمة األعمال على مصدر وحيد لتحقيق ميزة تنافسية مثل تصميم املنتج أبقل تكلفة أو القدرة على شراء       
ية أو إلغائها متاما، وابلتايل مواد خام أبسعار منخفضة خطر كبّي عليها، حيث ميكن للمنافسني التقليل من آاثر هذه امليزة التنافس

فإنّه يتعنّي على منظمات األعمال االعتماد على مصادر متنوعة وعديدة لتحقيق التفرد، األمر  الذي من شأنه أن يعّقد ويصّعب 
العامل  من مهمة املنافسني من تقليد أو حماكاة هذه امليزة التنافسية ،كما يضمن استمرارية أطول يف التمّيز. وانطالقا من هذا

 ،أهنا ميكن أن تكون طريقا للتمّيز وحتقيق املكاسب التجاريةكرة التسويق األخضر من زاوية عب على فىف اللّ املنظمات بدأت 
وتقّلصت تستطيع استغالهلا ىف وقت ندرت فيه امليزات التنافسية  ميزة تنافسية جديدةخيلق التسويق األخضر  هى ببساطة ترى أنف

خاصة مع التطور التكنولوجي الذي ساهم يف سهولة  ستهلكني،فيه الفجوة االدراكية بني امليزات التنافسية للمنظمات من طرف امل
، ولعّل قضية نقص خيارات التمّيز التنافسي قد  نظر املستهلكومتشاهبة يفتقليد امليزات التنافسية بني املنظمات وجعلها متقاربة 

 ما تصبوا اليه املنظمات.ساهم يف اعتبار التسويق األخضر كمدخل اسرتاتيجي جديد يف حتقيق ميزة تنافسية فريدة حتّقق 

وذلك من خالل ثالث ضر، دراسة قضية امليزة التنافسية املستدامة وفق مدخل التسويق األخحيث سنحاول يف هذا الفصل       
  :هي كالتايل مباحث

 .دخل مفاهيمي للميزة التنافسيةم : املبحث األول

 .امليزة التنافسية املستدامة : املبحث الثاين

 .دور التسويق األخضر يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة : املبحث الثالث
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      لميزة التنافسيةمدخل مفاهيمي ل : المبحث األول

ق بشكل سهل ذلك ال يتحق  و  ،تستمر يف جمال عملهاأن ى يف السوق و ألن تبق منظمات األعمال بشكل كبريتسعى       
ومن  ،ستمراريتهاحبيث هتد د وجودها وإا يف كثري من األحيان تكون قوية جد  ىل منافسة إهذه املنظمات ض تتعر  حيث  ،ويسري

املنظمات  دها عن غريها منتعّب  هبا ومن خالهلا عن تفر   ،أن متتلك ميزة تنافسيةعليها ه يستوجب ن  فإأجل التصد ي لذلك 
وهذا األمر ال أييت اعتباطا بل يستوجب أن تعرف املنظمة قواعد التنافس القائمة يف السوق وكيف  ،األخرى يف ذات الصناعة

 أو التفوق عليهم.ميكن أن تلعب األدوار لكي تكتسب امليزة التنافسية اليت جتعلها قادرة على حماكاة املنافسني 

  ماهية الميزة التنافسية : المطلب األول

 ة تعريف الميزة التنافسي -1

عقد  منذ بداية األعمالوإدارة  قتصاداإل يني يف جمالقتصادواإلالباحثني  إهتمامحاز على حتديد مفهوم امليزة التنافسية       
كانت النتيجة عدم  ،تلك اخلاصة بعلماء إدارة األعمالعن  قتصادفنظرا الختالف رؤى علماء اإل ،الثمانينات من القرن املاضي

يون قتصادحيث يهتم اإل ،اليت ينظر اىل ميزهتا التنافسية ختالف يرجع اىل الوحدةن مفهوم امليزة اتنافسية. هذا اإلاإلتفاق بشأ
على تنافسية املنظمة  األعمالرجال إدارة  إهتماميف حني ينصب   ،الوطين ككل قتصادة التنافسية لإلعادة ابلعوامل اليت حتدد امليز 

 Chamberlinهو نتاج التحول يف امليزة النسبية، و يعود الفضل أوال" لشمّبلني"  "امليزة التنافسية"ظهور مفهوم و  1أو الصناعة.

الذي ربط امليزة ابلقدرة، مث طور املفهوم كال من " شاندلر"  1959سنة  Selznick، مث إىل" سالزنيك" 1939سنة 
Schendel ر" و "هوفHofer  خالل ختصيص  يف مواجهة منافسيها من املنظمةحني وصفا امليزة أبنه الوضع الفريد الذي تطوره

 ،سرتاتيجيةاعتّبا أن امليزة هي هدف اإلالذين  1984و  1985سنيت  Dayو"داي"  Porterمن" بورتر"  املوارد، مث أييت كل
   2.ابلنظر إىل أن األداء املتفوق يرتبط ابمليزة التنافسية سرتاتيجيةأي كمتغري اتبع ال يستخدم ضمن اإل

فكل من املنافسة والتنافسية تعتّب ذات أمهية   ،ية سنحاول حتديد مفهوم التنافسيةوقبل أن نتطرق اىل تعريف امليزة التنافس      
ا  سرتاتيجيةكبرية ضمن األدبيات اإل منظمات جمموعة من "خاصة فيما يعرف ابمليزة التنافسية ،واذا كان تعريف املنافسة على أّن 

عني من ميكن القول أبن هناك نو و . "لبعضها ةقريبا أو مكمل ةو جمموعة من املنتجات تكون بديلاليت تنتج منتجاً واحداً أ األعمال
منظمات املنافسة الغري مباشرة يف الصراع بني  ملباشرة و املنافسة الغري مباشرة، حيث تتمثلاملنافسة ا املنافسة يف عامل األعمال،

أما املنافسة املباشرة فهي تلك املنافسة اليت حتدث يف  تاحة يف هذا اجملتمع،ملاالقائمة يف اجملتمع للحصول على املوارد  األعمال
ومن هنا تظهر احلاجة لتحديد مفهوم  ،التنافسية مل يلقى هذا االمجاعن  مفهوم فإ .اليت تعمل يف قطاع واحد منظمات األعمال

                                                           
الكتاب الجامع للملتقى  ،ات الحديثة للتغيير كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية لمنظمات األعمال الجزائريةستراتيجياإلرجم نصيب وأمال عياري،   1

 .13، ص2002الدولي حول تنافسية منظمات األعمال اإلقتصادية وتحوالت المحيط، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 .27، ص2011، الطبعة األولى، دار جرير للنشر و التوزيع، الجزائر ، الجزائر، ستراتيجية، المنافسة، التنافسية والبدائل اإلزغدار أحمد 2
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التنافسية قبل اخلوض يف تعريف امليزة التنافسية. حيث منذ بداية التسعينات ظهرت أمهية العودة اىل تعريف التنافسية كنتيجة لنظام 
 :1 ويرتكز تعريف التنافسية على ثالث مستوايت ،ول العوملة ضمن احلساابت اجلديدةي جديد ودخإقتصاد

ستدام على ي مإقتصادذا كان ميلك القدرة على حتقيق منو أنه ذو تنافسية إالدولة  إقتصادحيث يعتّب  : مستوى الدولة -أ
ا قدرة الدولة على خلق منتوجات يقتصادحيث يضع املنتدى اإل ،املدى املتوسط والطويل ميكن  العاملي تعريفا هلا أبّن 

 ن تنافس يف االسواق العاملية.أ
سية يف مجيع القطاعات وهذا من الصعب جدا على دولة معينة ان تكون قادرة على كسب تناف: مستوى القطاع -ب

لكل قطاع ختتلف من دولة الخرى مث  سرتاتيجيةتوزيع املوارد بني هذه القطاعات غري متكافئ الن  النظرة اإل ن  بسبب أ
كثر على بعض القطاعات دون وهو ما حيتم عليها الرتكيز أ ،يات االنتاجية ختتلف بني كل قطاعان  طبيعة العمل

ه يكون ذو تنافسية ن  فإ ،منظمات األعمالجمموعة من  ذا كان القطاع ميثل جمال النشاط الذي تتشارك فيهوإ ،األخرى
 ي.قتصاداذا كان يستطيع ان حيقق معدل أرابح يفوق معدل النمو اإل

فالتنافسية على هذا املستوى هي اليت تتحكم يف  ،قتصادنظمة هي احملرك الرئيسي لإلابعتبار ان  امل : مستوى املنظمات -ت
 ،انعكاس للقدرة التنافسية للمنظمةوالنتائج االجيابية على املدى الطويل هي  ،ينة على املستويني القطاعي والوطالتنافسي

 .ها النطاق الذي تبحث فيه الدراسةوسنتطرق ابلتفصيل لكل ما حييط ابمليزة التنافسية للمنظمة ابعتبار 

سية )املنظمة، القطاع أو تناف :2 أوكامبا"ن نلخ ص كل ما ورد سابقا عن التنافسية من خالل تعريف "إمانويل وميكن أ      
 إسرتاتيجيةن تتجسد من خالل وضع كن أوهذه القدرة مي ،هة املنافسة ضمن شروط مالئمة هلا( تعين القدرة على مواجالدولة

 . او احملافظة على املوقع التنافسيبغرض احتالل  األعمالفعالة لتوجيه النشاطات و 

إىل أن املزااي التنافسية هي خاصية معينة أو جمموعة خصائص متتلكها املنظمة ومتيزها عن غريها  الدراساتعديد تشري كما        
ي احلقيقي الذي تتعرض له أية منظمة ليس إنتاج أو التحد   وأن   ،ا موقفا قواي جتاه خمتلف األطرافق هلمن املنظمات، حبيث حتق  

 . وقد تنامى دور الزابئن وأصبح منابستمرار حلاجات ورغبات الزابئن املتغرية ستمر  تقدمي املنتجات، بل القدرة على اإلشباع امل
إجياد مزااي تنافسية يف املنتجات اليت تقدمها املنظمة من شأنه حتقيق رضا الزابئن، وزايدة  ن  إالصعب فرض املنتجات عليه، لذا ف

امليزة تعريف من أشار اىل أو ل  Alderson 1965الكاتب  عد  ي  و 3ومن مث القدرة على بقاء واستمرار املنظمة يف السوق. والئهم،
ا "تعبري عن سعي املنظمة إلنشاء أو امتالك مسات فريدة عن غريها من املنظمات العاملة يف ذات  ،التنافسية حيث عر فها أبّن 

 منظمة األعمالخاصية أو جمموعة خصائص تنفرد هبا "رفت املزااي التنافسية بكوّنا ع  كما   4الصناعة لكي حتقق التميز عنهم".

                                                           
، رسالة من أجل نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق، جامعة  أهمية التسويق في تعزيز الميزة التنافسية لمنظمة األعمالمسعود طحطوح،   1

 .2، ص2009الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

 .3، صمرجع سابقمسعود طحطوح،   2

"، المؤتمر الدولي الثاني لكلية ادارة أثر أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية" ،خالد الطروانة ومحمد أبو جليل 3

 .15ص، 2013األعمال، جامعة مؤتة، األردن، 

 ستراتيجيةدها إلفي اعتما HP منظمةالمفاهيمي لالستدامة والميزة التنافسية المستدامة محاكاة لثامر البكري وخالد بني حمدان، اإلطار  4

 .6، ص 2013 – 9، العدد  مجلة االكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانيةاالستدامة"، 
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ويلة نسبيا نتيجة صعوبة حماكاهتا، وحتقق تلك الفرتة املنفعة هلا ومتكنها من التفوق على ومتكنها من االحتفاظ هبا لفرتة زمنية ط
  1".املنافسني فيما تقدمه من منتجات للزابئن

نافسة من جراء  منظمات األعمالعن  منظمة األعمالايز متاصية خ عد  ت  امليزة التنافسية  ن  أب )العزاوي( ضيفي  كما 
 
امل

 امتالكها موارد وعوامل مساعدة مبـا مينحها قوة داخلية تؤسس هلا موقفًا قواًي جتاه األطراف املختلفة من املنتفعني
)Stackholders(   أبّنا " قدرة أيضا فها وهناك من عر   .2مه من سلع وخدمات ذات قيمة متفردة لزابئنها املستهدفنيمبا تقد

 3أو ملنتجاهتا، وزايدة القيمة املدركة من قبلهم وحتقيق رضاهم" منظمةعلى جذب الزابئن وبناء املكانة الذهنية هلا ك األعمالمنظمة 

على املتغريات اجلزئية  م هلا منوذجا لقياسها يستندفقد صم   ،ل من وضع نظرية امليزة التنافسيةويعتّب "مايكل بورتر" أو        
ا منظمات األعمالبني  ا يتم  التنافس إمن   معتّبا أن   ،قتصادلإل "تنشأ  : نفسها. ولقد عر ف بورتر امليزة التنافسية للمنظمة على أّن 

فسني ما أن ختلقها لزابئنها حبيث ميكن أن أتخذ شكل أسعار أقل ابلنسبة ألسعار املنا منظمةأساسا من القيمة اليت تستطيع 
 وسنحاول أن نتعم ق قليال فيما4مبنافع مساوية ،أو بتقدمي منافع متفردة يف املنتج تعو ض بشكل واسع الزايدة السعرية املفروضة ".

 5 : د امليزة التنافسية بثالث مفاهيم رئيسيةوالذي حد   Porter Michael 1985ذهب اليه ميشيل بورتر 

وهذا التطوير يتمثل  ،ّنا أن تزيد من األمد الزمين هلاامليزة التنافسية تتم وفق عمليات حمددة من شأ : املفهوم األول •
 ،الداخلون اجلدد للصناعة ،قوة اجملهزين ،وهي قوى املشرتين Five Force Modelبنموذج القوى اخلمسة لبورتر 

 واملتنافسون يف الصناعة . ،املنتجات البديلة
 ،قيادة التمايز ،يت تتمثل بقيادة التكلفة الشاملةات التنافسية املعتمدة من قبل املنظمة والسرتاتيجياإل : املفهوم الثاين •

 ويتم اعتمادها على وفق أسس السوق املستهدف فيما اذا كان سوق واسع أو سوق ضيق. والرتكيز،
نشطة االساسية حتليل سلسلة القيمة والذي يستند اىل نوعني من األنشطة اليت تقوم هبا املنظمة مها األ : املفهوم الثالث •

املوارد  ، التحتية للمنظمةالبىناخلدمات( واألنشطة السائدة ) ،التسويق ،العمليات ،اإلمداد اخلارجي ،)اإلمداد الداخلي
 (.التدبري ،التطوير التكنولوجي ،البشرية

 6 : يلي  وصفها ببعض الصفات واخلصائص أمههاعطاء امليزة التنافسية املفهوم األوضح فقد ت  أجل إ منو       

 ؛ق ابملقارنة وليست مطلقةي تتحق  أ أّنا نسبية -

                                                           
1 Macmillan , H ., & Mahan , T, "Strategic management" , oxford university published , USA . 2001.p.81.  

، دراسة تحليلية آلراء عينة من مديري المستشفيات الحكومية في " اثر التدريب في تحقيق الميزة التنافسية" العزاوي، سحر احمد كرجي موسى، 2

 .30، ص 2005، الجامعة المستنصرية، قتصادبغداد، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، كلية اإلدارة واإل
 .192، ص 2008 ،األردندار اليازوري، عمان، ،"ات التسويقإستراتيجيثامر البكري،"  3
"، رسالة مقدمة لنيل شهادة  مصادرها ودور االبداع التكنولوجي في تنميتها : يةقتصادالميزة التنافسية لمنظمة األعمال اإلخجاج عبد الرؤوف ،" 4

 .4، ص2007-2006سكيكدة،  55أوت  20وتسيير منظمات األعمال، جامعة  إقتصادالماجيستير في العلوم التسيير تخصص 
 .6، ص2013مرجع سابق، مر البكري وخالد بني حمدان ،ثا 5
 .138، ص 2005" ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، ستراتيجية"نظم المعلومات اإلحسن علي الزغبي،   6
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 ؛التفوق واألفضلية على املنافسني أّنا تؤدي اىل حتقيق -

 ؛من داخل املنظمة وحتقق قيمة هلا أّنا تنبع -

 ؛يمة ما تقدم للمشرتين أو لكليهماأّنا تنعكس يف كفاءة أداء املنظمة يف أنشطتها أو يف ق -

 ؛قدم للمنظمة وحتفزهم للشراء منهاثري يف املشرتين وادراكهم لألفضلية فيما تتؤدي اىل التأأّنا جيب أن  -

 تتحقق ملدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وجتديدها. ّناأ -

 ،ق من طرف املنظمة والعاملني فيهاساسا ابألداء احملقهو أن  امليزة التنافسية ترتبط أ والشيئ املؤكد الذي نود  االشارة اليه      
نافسني أبدائها اىل املستوى الذي تتفوق به على املوابلتايل ال ميكن أن تبين أو متتلك أية منظمة ميزة تنافسية دون ان ترتقي 

منيز بني ثالثة  ميكن أنحيث  و يقصر تبعا لقدرهتا يف احلفاظ وإدامة مزيتها التنافسية.وقد يطول أ ،االخرين وملدى زمين مناسب
 واملزااي التنافسية. املزااي املطلقة، املزااي النسبية، 1:هي أنوع من املزااي

 أنواع املزااي التنافسية  : (55الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث إعتمادا على املصدر : املصدر

 ية اندرة لدى اآلخرين، من إمتالك تكنولوجيا فائقة، مواد خام اندرة، إقتصادهي اليت ترتبط بتوفر عوامل  :املزااي املطلقة
 وتوفري الطاقة احملركة أو العمالة املتخصصة املاهرة؛ خاص، إسرتاتيجيأو موقع 

 وهي اليت تتوفر عند األخرين ولكن بدرجات خمتلفة؛ :املزااي النسبية 
 وهذا النوع من املزااي هو ما  ،افسة البشريةة واملنوهي ترتبط ابلدرجة األوىل بكل من املنافسة اإلداري :املزااي التنافسية

صرة، ملواجهة التحدايت لضمان البقاء والتفوق يف الساحة التنافسية، وعليه فإن حتقيق امليزة تسعى إليه املنظمات املعا
ة هذا من التنافسية، يكون إنطالقا من اإلستغالل األمثل  لإلمكانيات و املوارد  مبختلف أنواعها  املتاحة لدى املنظم

                                                           
 .21ص  ،1999القاهرة ، ، إتراك للنشر والتوزيع، 1من المنافسة إلى التعاون، ط ، ستراتيجيةالتحالفات اإلفريد النجار،   1

أنواع المزيا التنافسية

الميزة المطلقة الميزة النسبية الميزة التنافسية
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، وبذلك ( أبفضل الطرقاملطلوبة )الضمنيةة و غري ، ومن جهة أخرى مدى إمكانية وتغطية وتلبية احلاجات املطلوبجهة
 1 : تعتمد على قاعدتنيفهي 

 ؛جيدة إسرتاتيجية •
 اإلبداع.  •
كيف تستطيع املنظمة أن ختلق هلا ميزة تنافسية ويف ظل واقعي فعلي ؟ اإلجابة على هذا   : والسؤال الذي ميكن إاثرته هو       

دخل الداخلي أو املدخل التساؤل تكون متنوعة ومتعددة اجملاالت سواء كان ذلك يف املدخل املعتمد يف بناء امليزة التنافسية )امل
من بين األهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها من خالل حيث . د، العمليات(املوار هية املصادر املعتمد يف بنائها )و يف ماأ ،اخلارجي(

 2: ةاآلتيهي األهداف توليد ميزة تنافسية 

قام اببتكار احلاسب ( اليت كانت أول من Apple) آبل نظمةخلق فرص تسويقية جديدة، كما هو احلال ابلنسبة مل •
 الشخصي؛اآليل 

وعية جديدة من دخول جمال تنافسي جديد، كدخول سوق جديدة، أو التعامل مع نوعية جديدة من العمالء، أو ن •
 املنتجات واخلدمات؛

 وللفرص الكبرية اليت تريد اقتناصها. بلوغها، منظمة األعمالتكوين رؤية مستقبلية جديدة لألهداف اليت هتدف  •
 :3 متالكها للميزة التنافسية تتمثل يف اآليتنظري إبرز النتائج اليت ستحققها املنظمة ولعل من أ
o ؛حتقيق رضاهماملنافسني، وابلتايل  قناع زابئنها مبا تقدمه هلم من منتجات تكون أكثر متيزا هبا عنقدرهتا على إ 
o حصوهلا على حصة سوقية أفضل وأكّب قياسا ابملنافسني إذا ما حققت الرضا والقبول املطلوب لدى املستهلك  إمكانية

 ؛املخططة سرتاتيجيةمع أهدافها اإلومبا يتوافق 
o .ستنعكس هذه الزايدة يف احلصة السوقية واستمرار جناحها على زايدة العوائد املالية املتحققة واألرابح الصافية 

 الميزة التنافسيةأنواع  -2

سنحاول التعريج على أنواع امليزة  ،ات املنظمةإسرتاتيجي نواعأنواع امليزة التنافسية اليت هي إنعكاس ألقبل أن نتطرق اىل       
كل نوع حيث جتدر اإلشارة اىل أن    ،سية داخلية وميزة تنافسية خارجيةالتنافسية املتعلقة مبحيط املنظمة واليت تنقسم إىل ميزة تناف

 4 :ميكن احلصول عليه كما يلي

                                                           
، رسالة لنيل شهادة الماجيستير تخصص التسويق، جامعة سعد دحلب، البليدة، دور الكفاءات المحورية في تدعيم الميزة التنافسيةفايزة مريش ،   1

 .21، ص2005الجزائر، 
 .16، صمرجع سابقخالد الطروانة ومحمد أبو جليل،   2
 .196ص مرجع سابق،قضايا معاصرة في التسويق،  ثامر البكري،  3
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير، تخصص دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامةفاروق عزون،   4

 .73، ص 2015للتنمية المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف ،  ستراتيجيةادارة اعمال اإل
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التصنيع وإدارة تكون عندما تكتسب املنظمة األفضلية فيما خيص حتكمها يف تكاليف  : امليزة التنافسية الداخلية -أ
د تنتج عن وق ،ر أقل مقارنة ابملنافسني اآلخرينهذه األفضلية تكسب املنتوج إمكانية عرض سع ،أو تسيري املنتوج

 االنتاجية اجليدة.
 ،فيض التكاليف اخلاصة ابالستعمالإما عن طريق خت ،ختلق هذه امليزة قيمة للمشرتي : امليزة التنافسية اخلارجية -ب

 ستعمال وتقدمي منتوج ذو نوعية متميزة.أو عن طريق حتسني أداء إ

دها واليت حد  نوعيني رئيسيني للميزة التنافسية أغلب الدراسات اليت عاجلت امليزة التنافسية وتطرقت اىل أنواعها تعتمد حتديد      
 :سنتطرق هلما كما يلي واليت  1985"مايكل بورتر" سنة 

 Cost leadership Advantage ميزة التكلفة األقل 2-1
وجيب يف هذه  ،هو ما يؤدي اىل حتقيق عوائد أكّبو  ،ض منتجات بتكلفة أقل من منافسيهاوتعين قدرة املنظمة على عر       

ما أن حتوز  ألي منظمةميكن حيث 1احلالة فهم وحتديد األنشطة احلرجة يف سلسلة القيمة واليت متثل مصادر هامة مليزة التكلفة.
ميزة التكلفة األقل إذا كانت تكاليفها املرتاكمة ابألنشطة املنتجة للقيمة أقل من نظريهتا لدى املنافسني، وللحيازة عليها يتم 

 منظمة األعمالالتحكم اجليد يف هذه العوامل مقارنة ابملنافسني يكسب  االستناد إىل مراقبة عوامل تطور التكاليف، حيث أن  
  2: فة األقل، ومن بني هذه العواملميزة التكل
  خالل اإلنتاج بوفرات احلجم ألجل تغطية التكاليف الثابتة؛  من (Economies of scale) احلجم مراقبة •
 القطاع؛ نفس يف املطبقة املعايري مع التعلم وتقنيات أساليب مقارنة خالل من التعلم مراقبة •
 واإلنتاج؛ السوق ملتطلبات مطابقتها ومدى منظمة األعمال قدرات استعمال مراقبة •
 استغالهلا؛ مث ومن للقيمة املنتجة األنشطة بني الكامنة والعالقات الروابط مراقبة •
 املتماثلة؛ النشاطات بني العمل كيفية معرفة نقل خالل من منظمة األعمال وحدات بني االتصال مراقبة •
 األنشطة؛ هذه تكاليف يقلص بشكل للقيمة املنتجة النشاطات بني والفصل اإلدماج مراقبة •
 ملدة انتظارها أو النشاط قطاع لدخول السباقة منظمة األعمال كون بني املفاضلة مبعىن الرزانمة مراقبة •

 منهما؛ لكل املمنوحة التكاليف يف االمتيازات ختتلف أنه ذلك القطاع، هذا دخوهلا قبل دةحمد  
 التميز؛ عملية يف تساهم ال اليت املكلفة اإلجراءات إلغاء أو وتغيري التقديرية اإلجراءات مراقبة •
 .التكاليف تقليص شأنه من والذي وابلعمالء ابملوردين ابألنشطة، اخلاص التمركز أو التموضع مراقبة •

 ،قدرات متغرية على ختفيض التكاليفمنظمات فل ،ولكن تبعا لعمل جاد ودائم ،كن أن تنخفض التكاليف بصفة آليةوال مي      
وقد يكون التحسني يف املوقع النسيب للمنظمة  ،ا تتابع نفس السياسةّن  أو أ ،حىت وإن كانت متلك نفس احلجم يف اإلنتاج املرتاكم

                                                           
، سنة 10، العدد ية وعلوم التسييرقتصادمجلة العلوم اإل،  مداخل تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمال في ظل محيط حركيعظيمي، دالل   1

 .199، ص2010
2  Michael Porter, L' Avantage Concurrentiel , Dunod, Paris, 2000, P 85.  
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 ،التكوين ،لتحفيز عوامل كاوتعد   ،باه وإدراك ووعي من قبل املسرييننتبقدر ما يتطلبه من إ ،سرتاتيجيةا كبريا لإلال يتطلب تغيري 
حيث أن لكل مستخدم القدرة على ختفيض التكلفة يف نطاق  ،وامل املؤدية اىل ختفيض التكاليفوثقافة املنظمة من بني الع

حيث  ،ة تكاليف األنشطة املنتجة للقيمةالرائدة تعمد اىل وضع برامج تسمح مبراقب منظمات األعمالالنشاط الذي ميارسه. و 
ومن بني العوامل اليت تؤثر يف 1فيأخذون القرارات بشأّنا. ،بتلك املعتمدة من قبل املنافسني ومقارنتها ،لزمنيدرسون تطورها عّب ا

 2:اّنا مليزة التكلفة األقل ما يليدوام استمرارية تبىن املنظمة وضم

 ؛ئق للدخول او احلركة داخل السوقاّب عكواليت متثل أ ،ت احلجمايإقتصاد 
 ؛وقنوات التوزيع املستقلة ملوردونا ،تنسيق العالقات بني املنظمة 
 ؛ملنظمة واليت من الصعب حماكاهتااراد فتعلم واملعرفة املكتسبة من قبل ألا 
فمن الصعب على املنافسني حماكاة املنتوج او عملية انتاج  ،حقوق امللكية اخلاصة ابملنتوج أو عملية تكنولوجية معينة 

 .حممية من خالل براءة االخرتاع نتجديدة اذا كا

 Differentiation Advantage زميزة التمي    2-2

كّب من املنافسني مما جيعلها ذات قيمة أ وتعين قدرة املنظمة على عرض منتجاهتا ذات خصائص متميزة ومتفردة عن
 ،خصائص اإلستعمال ،التميز عدة أشكال أمهها ) اجلودةوقد تتضمن عملية  ،نظرياهتا من املنتجات من وجهة نظر املستهلك

( ويف هذه احلالة جيب فهم املصادر احملتملة لتمييز املنتج من خالل أنشطة سلسلة شروط البيع .. اخل، خدمات ما بعد البيع
ات املنافسني ويؤسس على تزويد املشرتين بشيئ ما يكون خمتلفا أو متفردا إسرتاتيجيمغاير عن  إسرتاتيجيهي منهج ف3القيمة.

 إىل توصلها حالة يف منافسيها عن املنظمة تتميزحيث 4والذي جيعل منتج أو خدمة املنظمة متميزا عن تلك اخلاص ابملنافسني.
 لسعر العادي العرض يتعدى مميزًا شيًئا تقدم دماعن أيًضا تتميز كما،  هامة قيمة العمالء يوليها واليت منفردة خاصية على احليازة

 والء وضمان نسبًيا مرتفع بسعر منتجاهتا من أكّب كميات بيع على القدرة ملنظمة األعمالالتميز  ميزة ومتنح ال،يقل يكون مرتفع
 احتياجات وفق العمالء من قليلة فئة إىل أو نشاطها قطاع يف العمالء من كبرية فئة إىل التوجه من متكنها كما ملنتجاهتا. العمالء
  : التالية العناصر تشمل واليت التفرد، عوامل خالل من التميز ميزة وتستمد حمددة،

o البيع؛ بعد ما اخلدمات كإجراءات ممارستها، املرغوب ابلنشاطات اخلاصة التقديرية اإلجراءات 
o ؛نظمة األعمالمب اخلاصة التوزيع قنوات ومع املوردين األنشطة مع بني الكامنة الروابط من التفرد خاصية تنبع 
o هلا التابعة التوزيع مراكز أو اإلنتاجية وحداهتا حتتلها اليت املواقع وكذا منظمة األعمال مركز أو التموضع. 

                                                           
ية وعلوم إقتصادكلية العلوم  رسالة ماجيستير تخصص علوم التسيير ، ، يةقتصادالميزة التنافسية في منظمة األعمال اإلعمار بوشناف ،   1

 .19ص ، 2002 جامعة الجزائر ، التسيير ،
 "،قطاع المحروقات ات التنافسية في انشاء ميزات تنافسية لمنظمات األعمال الصناعية خارجستراتيجيدور اإل" أمين مخفي ويوسف بن شني ،  2

 .16ص ، 2008 ،ية خارج قطاع المحروقاتات التنافسية لمنظمات األعمال الصناعستراتيجيالملتقى الدولي الرابع حول المنافسة واإل
 .199ص ، مرجع سابق ،دالل عظيمي  3
 .322، ص 2004 عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع ، ، ستراتيجيةاالدارة اإل روبرت بتس وديفيد ،  4
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o ؛األعمالمنظمة  أفراد كافة ميلكها اليت املعرفة بفضل األفضل إىل األداء تطوير يف تتجلى اليت نشره وآاثر التعلم 
o ؛منظمة األعمال متيز لزايدة األنشطة هذه بني التنسيق يف يساهم مما للقيمة، منتجة جديدة أنشطة وإدماج إدراج 
o ؛نظمة األعمالمب اخلاص والتفرد التميز عنصر مع سلًبا أو إجياابً  يتناسب قد والذي النشاط، حجم 
o ،منظمة حتقق حني يف منافسيها، على نشاطها جمال يف السباقة لكوّنا التميز ميزة على منظمة األعمال حتوز إذ الرزانمة 

 تطورًا. األكثر التكنولوجيا ابستخدام هلا يسمح مما متأخرة انطالقها بسبب الرايدة أخرى

 Marks & Burton Spencerيف قطاع صناعة السيارات و  BMW & Rolls Royceومن األمثلة املعّبة هنا جند       

 1يف قطاع املالبس اجلاهزة حيث يّب ر التكاليف املرتفعة للتميز بوجود حواجز عالية للتقليد او اجملاراة دى مثل هذه املنظمات.

 ميزة التكلفة األقل وميزة التميز : (56الشكل رقم )

 
 .448ص  ،مرجع سابق  ،جنم عبود جنم : املصدر

ة التكلفة األقل + ميز ة جتمع بني امليزتني السابقتني )وهي ميز " ميزة التميز وبتكلفة أقل  "كما أن  هناك من يضيف ميزة اثلثة       
حيث يتعني على املنظمة يف هذه احلالة أن تستويف اجراءات ومداخل حتقيق التكلفة األقل ويف نفس الوقت حتاول  ،(ميزة التميز

ييم وترتكز االنشطة التسويقية هنا على تلك املنتجات اليت توجد صعوبة أو تكلفة يف تق ،ومتيز منتجاهتااحلفاظ نسبيا على جوة 
هد التسويقي يفرتض هنا تباين الكميات املنتجة واخنفاض درجة احلساسية السعرية حيث ان اجل ،خصائصها ومزاايها قبل الشراء

خصائص كل من  ن تكون هناك استقاللية يفومن الضروري لتحقيق هذه امليزة أ لدى املستهلكني وارتفاع امهية شهرة املنتج.
ك ،ويف مثل هذه احلالة فان التفوق يف التكلفة يوفر املقارنة بني التكلفة والتميز لدى املستهل ه ال يتم  ن  العرض والطلب حبيث أ

اليت متلك ميزة القيادة ابلتكلفة اىل  Sainsbury’sموارد مالية تستغل يف خلق خصائص التميز كما هو احلال مع منظمة متاجر 
                                                           

 .14، ص2002الملتقى االول للتسويق في الوطن العربي، الشارقة، االمارات،  ات التسويق التنافسية "،إستراتيجي" ،محمد العوض  1
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 1جانب التميز.
فيما خيص  نوع امليزة اليت ختتارها املنظمة أو اليت تسعى اىل حتقيقها فإن  ذلك ينطوي على عد ة عوامل ومتغريات داخلية و       

 :2 اىل العوامل اآلتيةغالبا ستناد يف اختيار نوع من امليزة دون اآلخر  اإليتم  وخارجية، حيث 
 ؛جاذبية النشاط 

 ؛حدة املنافسة 

 ؛التكنولوجيا املستعملة 

 ؛ور احتياجات الزابئن خالل الزمنطت 

 .الفرص املستقبلية 

 .ظروف املنظمةوهذا يعتمد على ظروف السوق و  ،مل نتطرق اليهاكما ميكن االعتماد على عوامل أخرى 

 ومعايير الحكم على جودتها  مداخل دراسة الميزة التنافسية : المطلب الثاني

  مداخل دراسة الميزة التنافسية -1
التنافسية ألي ىل وجود مخسة مداخل رئيسية ميكن من خالهلا دراسة امليزة ملتعلقة مبجال امليزة التنافسية إتشري األدبيات ا      

مدخل  ؛سرتاتيجياإل مدخل التحليل ؛ات العامةسرتاتيجيمدخل اإل ؛مدخل املوارد :3هيوهذه املداخل  ،منظمة من املنظمات
   (57 كما يوض حها الشكل) : وأخريا مدخل سلسة القيمة ؛هيكل الصناعة

تتضمنه من نقاط قوة وضعف الداخلية وما  : حيث يقوم هذا املدخل على حتليل البيئتني : سرتاتيجيمدخل التحليل اإل 1-2
 ،ل نقاط القوة والضعف لدى املنظمةابتباع هذا املدخل حتليوميكن  ،ارجية وما تشمله من فرص وهتديداتوالبيئة اخل ،للمنظمة

وكذلك احلال ابلنسبة للبيئة اخلارجية حيث يتم حتليل الفرص  ،وتصحيح وتاليف نقاط الضعف ،والعمل على تعزيز نقاط القوة
داء وضمان حتقيق األ ،ل الفرص وجتنب التهديدات املمكنةاألكثر مالئمة الستغال سرتاتيجيةوالتهديدات من اجل اختيار اإل

 .املتميز يف البيئة التنافسية
يف جمال عملها وحتديد قدرهتا على يتعلق هذا املدخل بدراسة امليزة التنافسية للمنظمة  : ات العامةسرتاتيجيمدخل اإل 1-2

التنافسية يف هذا املقام على عنصرين وتعتمد امليزة  ،ملنظمات املنافسة يف نفس الصناعةحتقيق أرابح أعلى مما حتققه مثيالهتا من ا
  .التكلفة األقلالتمييز و  : رئيسيني مها

ات العام ة هو األساس يف ظهور امليزة التنافسية حيث أن  املنظمات تنظر اىل نفسها سرتاتيجيأن  مدخل اإل Yollesويرى       
.وهي ذات البيئة اليت تعمل فيها املنظمات املنافسة اليت تقدم املنتجات  سرتاتيجيةوعالقتها ابلبيئة اليت تعمل فيها مبنظور االدارة اإل

ن  البيئة التنافسية تتطلب من املنظمة أن تكون قادرة على االستمرارية يف السوق بنفس الوقت الذي تكون فيه وعليه فإ ،املتشاهبة

                                                           
 .14ص ،2002، االمارات، الشارقة ،يى االول للتسويق في الوطن العربالملتق "، ات التسويق التنافسيةإستراتيجي" ،محمد العوض  1
 .24ص ،مرجع سابق ،عمار بوشناف  2
رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،"للمسؤولية المجتمعية في تحقيق الميزة التنافسية 26000أثر أبعاد المواصفات الدولية لاليزو " ،ماهر نمر الدويري  3

 .49، ص 2015 ،ادارة اعمال، جامعة الشرق االوسطالماجيستير تخصص 
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 قادرة على حتقيق أعلى العوائد أبقل  التكاليف .
يفرتض هذا املدخل أن امليزة التنافسية للمنظمة تكمن يف قدرهتا على توجيه القوة التفاوضية  : كل الصناعةمدخل هي 1-3

للمشرتين واملوردين ،وقدرهتا على مواجهة املنظمات الداخلة حديثا اىل السوق واملنظمات اليت متتلك البدائل احملتملة ملنتجات 
القوة التفاوضية  : عن هذا املدخل بنموذج القوى الست  والذي يتضمن القوى اخلمس لبورتر Yollesحيث يعّب   املنظمة.

املشرتين واملوردين  مثل ،ابالضافة اىل قوة سادسة هي األطراف األخرى املعنية ،للمشرتين ، القوة التفاوضية للموردين ، ... اخل
 .والتفاعل مع هذه األطراف اتيجيةسرت ويطلب من املنظمة هنا اقامة التحالفات اإلواملنافسني 

 ،يزة التنافسية يف ضوء هذه النقاطيهدف هذا املدخل اىل حتديد نقاط قوة املنظمة وبناء امل : مدخل سلسلة القيمة 1-4
وختصيص ما تتطلبه هذه األنشطة من موارد هو يف الواقع  األعمالويفرتض هذا املدخل ان كفاءة وفاعلية املنظمة يف تنفيذ أنشطة 

ويؤدي استخدام هذا املدخل يف دراسة امليزة التنافسية اىل متكني املنظمة من  ،هي الذي تتطلع املنظمة اىل حتقيققتصاداهلدف اإل
 ئمة هذه األنشطة لتوظيف نقاط القوة وحتويلها اىل ميزة تنافسية.فهم أنشطتها ومدى مال

على وأن  ما لدى املنظمة من قدرات قيمة يصعب  ،دخل للمنظمة بوصفها وحدة التحليلينظر هذا امل : مدخل املوارد 1-5
أن  هذا املدخل يعد من  Yollesضيف وأن  حتقيق التكامل بني املوارد هو السبيل حنو حتقيق امليزة التنافسية. وي ،اآلخرين تقليدها

واليت يتحدد استخدامها وفقا  ،الت املستخدمة يف عمليات االنتاجاملداخل احلديثة اليت تركز على موارد املنظمة أو املدخ
كانت هذه اخلصائص أكثر مالئمة كانت املنظمة أكثر قدرة على حتقيق امليزة التنافسية   وكلما .منظمةللخصائص الداخلية لل

 .ملرتفعة من العائد على االستثمارواألداء املتميز الذي يعّب عنه ابملستوايت ا
 مداخل دراسة امليزة التنافسية : (57الشكل رقم )

 
 على املصدر من إعداد الباحث إعتمادا : املصدر
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 معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية  -2
 :1 ة معايري نوجزها فيما يليللحكم على جودة امليزة التنافسية هناك عد  

  : السابقة للميزة التنافسية فان ه ميكن ترتيبها وفق درجتني مها من خالل التعاريف : مصدر امليزة التنافسية -أ
اكاهتا حيث يسهل نسبيا تقليدها وحم ،املواد اخلامالتكلفة األقل لكل من قوة العمل و  : مزااي تنافسية من مرتبة منخفضة مثل -

 ؛من قبل املنظمات املنافسة
السمعة  ،تقدمي منتج أو خدمة جبودة عالية متيز املنتج )التميز من خالل ،ليةتكنولوجيا عا : مزااي تنافسية من مرتبة مرتفعة مثل -

ة بتكاليف حتويل أو تبديل أو عالقات وطيدة مع العمالء حمكوم ،ادا اىل جمهودات تسويقية مرتاكمةستنالطيبة بشأن العالمة إ
 :زااي بعدد من اخلصائص من أمه هاصف هذه املوتت   ،مرتفعة
القدرات الفنية الداخلية  ،ثل األفراد املدربني تدريبا خاصام ،املهارات والقدرات من مستوى رفيعحتقيقها توافر  يتطلب •

 ؛لعالقات الوطيدة مع كبار العمالءوا
البحوث والتطوير  ،تسهيالت املادية والتعلم املتخصصتعتمد على اتريخ طويل من االستثمار املستمر والرتاكمي يف ال •

 والتسويق.
أو عالقات وثيقة  ،وذلك يف شكل مسعة طيبة ،جمموعة أصول ملموسة وغري ملموسة ويرتتب من جراء هذه األنشطة خلق      

أقل  قابلية لالستمرار والتواصل  ،زااي املرتتبة عن التكلفة األقلوميكن القول أن امل ،أو حصيلة من املعرفة املتخصص ،مع العمالء
 .ييز املنتجات أو اخلدماتبة عن متعن املزااي املرتت

تصميم املنتج  : مثل ،نظمة على ميزة تنافسية واحدة فقطيف حالة اعتماد امل : عدد مصادر امليزة اليت متتلكها املنظمة -ب
ا يف أم   ،د أو التغلب على آاثر تلك امليزةفإن ه ميكن للمنافسني حتدي ،ة على شراء مواد خام رخيصة الثمنأو القدر  ،أبقل تكلفة

 حالة تعدد مصادر امليزة فان ه يصعب على املنافسني تقليدها مجيعا.
مزااي جديدة وبشكل جيب أن تتحرك املنظمات حنو البحث عن  : درجة التحسني والتطوير والتجديد املستمر للميزة -ج

وخلق مزااي  ،ملنظمات بتغيري املزااي القادميةلذا يتطلب األمر قيام ا ،القائمة حاليافسة بتقليد امليزة وقبل قيام املنظمات املنا ،أسرع
 .ة مرتفعةتنافسية جديدة أو من رتب

 مراحل بناء الميزة التنافسية  -3
من  وذلك ليها املنظمة،اليت تسعى إ يةقتصادابجتاه خلق العوائد اإلعتمدة يف بناء امليزة التنافسية ميكن توضيح اخلطوات امل      

 ؛املعتمدة سرتاتيجيةاإل : شكال أمههاىل عد ة أع هذه القدرات إميزة تنافسية، حيث تتنو  حتقيق ىل خالل حتويل قدرات املنظمة إ
ل املوايل يوضح هذه والشك العالمة والزابئن..إخل. ؛اإلعالن والعالمة ؛السعر واملكانة الذهنية ؛العالقات العامة ؛السمعة ؛بداعاإل

  :اخلطوات

                                                           
 .100-99، ص1998، االسكندرية، مصر، مركز اإلسكندرية للكتاب ،"الميزة التّنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل، "  1
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 حسب )اثمر البكري وخالد بين محدان( بناء امليزة التنافسيىة مراحل : (58الشكل رقم )

 
 .7ص ،مرجع سابقبكري وخالد بين محدان، اثمر ال : املصدر

مجيع هذه القدرات على خلق ميزة تنافسية للمنظمة تظهر كمي ا من خالل ب عدي احلص ة السوقية والرحبية اإلمجالية.  تعمل      
حيث تزيد فيها قو ة هذه امليزة التنافسية أو تنقص بعدد عناصر القدرات اليت تساهم يف خلق امليزة التنافسية، كما تعمل املنظمة 

 خالل هذه امليزة التنافسية عّب إضافة أو حذف أتثري الصناعة لتحقيق عوائد إقتصادية مهم ة.على تقوية موقعها يف السوق من 

 :1 ثالث مراحل إلعداد وبناء امليزة التنافسية وهي كاآليت "بورتر"مايكل قرتح إويف نفس هذا اإلطار       
  حتليل بنية القطاع الذي تنميت اليه املنظمة : املرحلة األوىل •

فمن خالل  ،س )منوذج بورتر للقوى التنافسية(بنية القطاع من خالل الضغط الذي متارسه القوى التنافسية اخلمد تتحد  
ليت تتأثر ابزدايد دراسة هذه القوى ميكن حتديد جاذبية السوق يف ذلك القطاع وحتديد الوضعية التنافسية للمنظمات ا

ذه الوضعية وابلتايل صعوبة حتقيق عائد مقبول على االستثمار ا يؤدي اىل صعوبة احملافظة على همم   ،ضغط هذه القوى
 وصعوبة مواصلة النشاط.

 التنافسية  سرتاتيجيةإقرار اإل : املرحلة الثانية •
دة من أجل حتقيق امليزة التنافسية بواسطة املفاضلة بني تنافسية حمد   إسرتاتيجيةجيب على املنظمة أن تقوم ابختيار 

                                                           
الملتقى الدولي الرابع حول  ،ية"قتصاد"دور تطوير المنتجات في تفعيل الميزة التنافسية لمنظمات األعمال اإل ،عبد الكريم شوكال وآخرون  1

 .7، ص2010المنافسة واإلستراتيجية التنافسية لمنظمات األعمال الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، الجزائر، 
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املناسبة وفقا لقدراهتا  سرتاتيجيةواملنظمة الناجحة هي اليت ختتار اإل ،التميز إسرتاتيجيةدة التكلفة أو قيا إسرتاتيجية
 وإمكانياهتا.

 التنافسية  سرتاتيجيةتطبيق اإل : املرحلة الثالثة •
ا ليست مرحلة تنتهي األعمال نظمة جيب أن تنظر م حيث بل  ،املناسبة سرتاتيجيةبعد تطبيق اإلهلذه املرحلة على أّن 

عن طريق قيامها إبعادة تقييم القطاع الذي تنشط فيه ووضعها التنافسي بصفة ومتواصلة، وذلك ا مرحلة مستمرة ّن  إ
 .، حىت تستطيع احلفاظ على استمراريتها وتقدمهادورية ومنتظمة

 : وايل يظهر هذه املراحلوالشكل امل
 حسب )مايكل بورتر( مراحل بناء امليزة التنافسية : (59الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث : املصدر

 وأبعادها مصادرها ،دات الميزة التنافسيةمحد   : الثالثالمطلب 
 دات الميزة التنافسيةمحد   .1

 الطبيعية، املوارد على احلصول تشمل أن ميكنحيث . منافسيها على قلتفو  اب للمنظمة تسمح اليت السمةامليزة التنافسية هي       
 املرتفعة والعوائق اجلغرايف، واملوقع العالية، املهارات ذات والعمالة التكلفة، منخفض طاقة مصدر أو اجلودة عالية اخلامات مثل

 رئيسينينطالقًا من بعدين إ ملنظمة األعمالد امليزة التنافسية تتحد  حيث . اجلديدة التكنولوجيا إىل والوصول األسواق، إىل للدخول
 1مها:
 حجم امليزة التنافسية  -أوال

من احملافظة على ميزة التكلفة األقل أو ميزة متيز املنتج،  منظمة األعمالق للميزة التنافسية مسة اإلستمرارية إذا متكنت يتحق        
ويف الواقع  .املنافسة بذل جهود أكّب من أجل التغلب عليها منظمات األعمال كلما كان على ّبما كانت امليزة أكو من هنا كل  

على أن تشغل ميزهتا  منظمةوتعمل كل  إىل أخرى، منظمة، جند أن حجم امليزة التنافسية خيتلف من ملنظمات األعمالالعملي 
                                                           

 .88-87، ص 1998 االسكندرية، مصر، ، مركز اإلسكندرية للكتاب،الميزة التّنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل،   1

تحليل بنية القطاع الذي تنمتي اليه 
المنظمة

إقرار االستراتيجية التنافسية ة تطبيق االستراتيجية التنافسي
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 .التنافسية يف احلصول على قطاعات سوقية وأن تتموضع فيها
تبدأ مبرحلة التقدمي أو  ،لميزة التنافسية دورة حياة هي األخرىلومثلما هو احلال ابلنسبة لدورة حياة املنتجات اجلديدة، فإن       

املنافسة  منظمات األعمالاملنافسة، فمرحلة الركود يف حالة قيام  منظمات األعمالليها مرحلة التبين من قبل تالنمو السريع، مث 
و حماولة التفوق عليها، و يف األخري تظهر مرحلة الضرورة إىل تقدمي تكنولوجي جديد من أجل  بتقليدها و حماكاة امليزة التنافسية

تقدمي ميزة تنافسية  أويف جتديد و حتسني امليزة احلالية  منظمة األعمالنتج، و من هنا تبدأ ختفيض التكلفة و تدعيم ميزة متيز امل
  1.جديدة حتقق قيمة أكّب للمستهلك أو العميل

 األعمال. منظماتدى ضح دورة حياة امليزة التنافسية للتايل يو الشكل او 

 دورة حياة امليزة التنافسية :( 60رقم ) الشكل

 
  .86ص ، مرجع سابقنبيل مرسي خليل،  :املصدر

 :2كمايلي  وميكن توضيح مراحل دورة حياة امليزة التنافسية

خاصة  ماداي وبشراي، ،نظمة األعمالمتعتّب من أطول وأصعب املراحل ألّنا تتطلب جتنيد كل موارد  مرحلة التقدمي: 
 ؛خلق األفكار

                                                           
 .85، ص مرجع سابقبيل مرسي خليل، ن  1

، رسالة مقدمةة لنيةل شةهادة ماجسةتير، جامعةة سةعد دحلةب، البليةدة، الجزائةر، "دور الكفاءات المحورية في تدعيم الميزة التنافسية" فايزة بريش،  2

 .44، ص2005
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 يف العمل وفق هذه امليزة؛  نظمة األعمالموهي مرحلة اإلنطالق حبيث تبدأ  مرحلة التبين: 
يف هذه املرحلة تبدأ امليزة يف التالشي والتقادم بسبب إمكانية تقليدها من قبل املنافسني إلجياد ميزة  مرحلة التقليد: 

 ؛ملنظمة األعمالأخرى، وهذا ميثل هتديدا 
هذه املرحلة تكون يف حالة ظهور تقنيات وأساليب جديدة، تقف حاجزا أمام امليزة حبيث ال تتماشي  مرحلة الضرورة: 

البحث عن اجلديد  منظمة األعمالوهذه التطورات، وابلتايل فاجلديد يؤدي إىل تقادمها، وهذا بدوره يفرض على 
 .والتجديد والتطوير هلا

ع دورة حياة امليزة، وتعرف يف ذات الوقت على ميزة تنافسية إىل األبد، وابلتايل فهي مطالبة بتتب   ةاملنظمال ميكن أن حتوز و       
جيعل أمر مراجعتها شيئا عاداي  الزمن املناسب إلجراء التحسني والتطوير أو إنشاء ميزة جديدة. فللميزة التنافسية طبيعة ديناميكية،

 .املنظمةيدخل ضمن البحث عن التحسني املستمر لنشاط 
 اثنيا _ نطاق التنافس 

 هي :ل نطاق التنافس من أربعة أبعاد يتشك  
وكذا تنوع الزابئن الذينَ يتم خدمتهم. وهنا يتم االختيار ما بني  ،املنظمةيعكس مدى تنوع خمرجات القطاع السوقي:  •

 الرتكيز على قطاع معني من السوق أو خدمة كل السوق.
سواء أكــانت داخليــــة أو خارجية. فالتكامل األمامي  ألنشطتهـا، املنظمةيشيـــــر إىل درجـة أداء درجة التكامل األمامي:  •

 .املرتفع مقارنة ابملنافس قد حيقق مزااي التكلفة األقل أو التمييز
. ويسمح هذا البعد من حتقيق مزااي تنافسية املنظمةميثل عدد املناطق اجلغرافية أو الدول اليت تنافس فيها  البعد اجلغرايف: •

دة من األنشطة والوظائف عّب عدة مناطق جغرافية خمتلفة. وتّبز أمهية هذه امليزة ابلنسبة من خالل تقدمي نوعية واح
قدم منتجاهتا أو خدماهتا يف كل أحناء ، حيث ت  ويف أسواق دولية عديدة اليت تعمل على نطاق عاملي ملنظمات األعمال

 العامل.
. فوجود روابط بني األنشطة املختلفة املنظمةظلها  يعّب عن مدى الرتابط بني الصناعات اليت تعمل يف قطاع النشاط: •

عّب عدة صناعات، من شأنه خلق فرص لتحقيق مزااي تنافسية عديدة. فقد ميكن استخدام نفس التسهيالت أو 
 .«املنظمةالتكنولوجيا أو األفراد واخلّبات عّب الصناعات املختلفة اليت تنتمي إليها 

النطاق  ؛النطاق الرأسي ؛التنافسية، وهي : القطاع السوقي نافس من شأّنا التأثري على امليزةوهناك أربعة أبعاد لنطاق الت      
الذي  دة لنطاق التنافس أنخذ اجلدول التايلف على األبعاد احملد  من أجل التعر  يف هذا اإلطار و و 1.اجلغرايف و نطاق الصناعة

 : يوض ح لنا هذه األبعاد
 
 

                                                           
 .86، ص مرجع سابقنبيل مرسي خليل ،   1
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 األبعاد احملددة لنطاق التنافس:  (14)دول رقم اجل

 التعريف و الشرح نطاق التنافس
نطاق القطاع  -1

 السوقي
ما بني الرتكيز  ، و العمالء الذين يتم خدمتهم، و هنا يتم اإلختياراملنظمةيعكس مدى تنوع خمرجات 

 .على قطاع معني من السوق أو خدمة كل السوق
فالتكامل  ألنشطتها داخليا أو خارجيا إعتمادا على مصادر التوريد املختلفة، املنظمةيعّب عن مدى أداء  النطاق الرأسي -2

الرأسي املرتفع ابملقارنة مع املنافسني قد حيقق مزااي التكلفة األقل أو التميز، و من جانب آخر يتبع 
 يف تغيري مصادر التوريد. ملنظمة األعمالالتكامل درجة أقل من املرونة 

ملنظمة يسمح النطاق اجلغرايف  ، واملنظمةيعكس عدد املناطق اجلغرافية أو الدول اليت تتنافس فيها  النطاق اجلغرايف -3
بتحقيق مزااي تنافسية من خالل املشاركة يف تقدمي نوعية واحدة من األنشطة و الوظائف  األعمال

اليت تعمل حاليا على  ملنظمة األعمالعّب عدة مناطق جغرافية خمتلفة، و تّبز مدى أمهية هذه امليزة 
 ان العامل.نطاق عاملي، حيث تقدم منتجاهتا يف كل ركن من أرك

، إذ أن وجود روابط بني األنشطة املنظمةظلها  يعّب عن مدى الرتابط بني الصناعات اليت تعمل يف نطاق الصناعة -4
املختلفة عّب عدة صناعات من شأنه خلق فرص لتحقيق مزااي تنافسية عديدة، فقد ميكن إستخدام 

الصناعات املختلفة اليت تنتمي إليها  نفس التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد أو اخلّبات عّب
 .املنظمة

 .87-88، ص مرجع سابقنبيل مرسي خليل، : املصدر
و من أهم األسباب  سبل جديدة و أفضل للمنافسة،تنافسية اجلديدة من خالل اكتشاف بتنمية املزااي ال األعمالمنظمات تقوم و 

 1اليت تؤدي إىل تطوير ميزاهتا التنافسية جند ما يلي:
ميكن للتغيري التكنولوجي أن خيلق فرصا جديدة يف عدة جماالت )تصميم املنتج، التسويق  ظهور تكنولوجيات جديدة: •

 ؛ اإللكرتوين واخلدمات ما بعد البيع غريها(

يقوم الزابئن بتنمية حاجات جديدة لديهم او تغيري أولوايهتم ،  عندما ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغريها: •
 ؛ففي هذه احلالة حيدث تعديل يف امليزة التنافسية أو تنمية ميزة جديدة

تتأثر امليزة التنافسية يف حالة حدوث تغيري مهم يف تكاليف املدخالت مثل اليد العاملة،  تغيري تكاليف املدخالت: •
 ؛غريها املواد األولية والنقل،و

وتتمثل هذه التغريات يف طبيعة القيود احلكومية حول مواصفات املنتج، محاية البيئة من  التغري يف القيود احلكومية: •
  التلوث، قيود الدخول إىل األسوق وغريها.
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  مصادر الميزة التنافسية -2
دف النهائي هو ان تكيف قدراهتا اهل ن  فإ ،لبناء امليزة التنافسية للمنظمة النظر عن املنظور يف اعتماد املدخل املناسب بغض        

امليزة التنافسية  كّب قياسا مبا يقدمه املنافسون وعليه ميكننا القول أن  مصادر خمرجات ذات قيمة أمكانياهتا املتاحة يف تقدميوإ
 1:تتحقق من خالل

ستمرارية املنظمة يف عملها ابملوجودات الرأمسالية واملالية العناصر اليت تؤثر على دميومة وإ وهي جمموعة : املدخالت -أوال
كتساب ميزة تنافسية ومن خالل قدرهتا على املدخالت ذات قوة تؤهل املنظمة إل ومبا جيعل هذه  والقدرات واملوارد البشرية،

ذا ت تقليدها رد ذات قيمة اندرة وغري قابلة لإلحالل ومكلفة إوأن تكون هذه املوا ،نافسنيالقيمة وبشكل أفضل من امل خلق
ومن املفيد القول أبن  امتالك املنظمة هلذه  نشطتها بشكل افضل من املنافسني.قيق امليزة التنافسية وأن تؤدي أومبا يقود اىل حت

ستخدام الفعال لتلك املوارد يف انشطتها بل هو مرتافق مع اإل ،ةه كافيا لتحقيق امليزة التنافسياملدخالت ال يكون لوحد
ى ن تكون تلك املوارد قادرة علعليهم وأ. ومبا جيعلها قادرة على التنافس مع اآلخرين والتفوق سرتاتيجيةاإل األعمالووحدات 

 .حتقيق وادامة امليزة التنافسية
 :2 وميكن تقسيم املدخالت اىل

 صول امللموسة والغري ملموسة .وتشمل كل األ : املوارد .1
 معدات االنتاج ،املوارد املالية . تتمثل يف كل من املواد األولية ، : امللموسة األصول •

كما أن التحكم يف   ،إذا ت إختيار األفضل منها ،فتضمن جودة املنتجات ،تساهم يف امليزة التنافسية : املواد األولية -
  ،اىل مستعمليها يف شكلها النهائي ومن مث إجتاهها ،اىل غاية خروجها من ورشة االنتاجتسيريها وحركتها من عند املورد 

 كل هذا ينعكس إجيابيا على املنتج املقدم.
من أجل  ،يانةوعمليات الص ،التنافسية من خالل أنظمة التشغيلينعكس دورها يف بناء امليزة  : معدات االنتاج -

 هتالك املناسب للتغيري التكنولوجي .ابإلضافة اىل أن اإل ،ألطول مدة ممكنة ،ضمان استمراريتة عملها
 ،مي منتجات جديدة، وتوسيع نشاطهاأمكنها ذلك من تقد ،ا كان للمنظمة موارد مالية كبريةكلم  : املوارد املالية -

 مما يعزز موقعها التنافسي . ،وزيع منتجاهتاناطق جديدة لصرف وتابالضافة اىل امكانية فتح م
 : متعد دة هي ما ال ميكن حتسسه ماداي ولكنها أتيت يف صور : الغري ملموسة األصول •

 وكلما كان التوافق بني توقعاته وخصائص ،و اخلدمة على تلبية حاجات العميلوهي تشري اىل قدرة املنتج أ : اجلودة -
املنتج  اليت تتبع ،السيما يف ظل اجلودة الشاملة ،تعزيز املكانة التنافسية للمنظمةمبعىن  ،املنتج كان االجتاه اجيايب أكثر

 .غرس نوع من ثقافة االتقان داخلياألّنا ت ،ىل غاية وصوله لطالبيها ،من كونه فكرة ،من قبل بدايته اي تصميمه
 ،يةقتصادوّنا تتحكم يف الساحة اإللك ،عامل أصبح للتكنولوجيا دورا هاماعرفه الالتطور الرهيب الذي  : التكنولوجيا -

                                                           
 .198، صمرجع سابقثامر البكري، إستراتيجيات التسويق،   1
 .29، صمرجع سابقفايزة بريش،   2
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 الك التكنولوجيا املتطورة يعين امتالك مصدر قوة.تفام
داء العديد من العمليات حيث ال ميكن أ ،يف أي منظمة سرتاتيجيةات أحد املوارد اإلتعتّب املعلوم : املعلومات -

ومات دورها يف حال وتؤدي املعل ،ملواكبة التغري احلاصل يف البيئةخاصة  ،أو اختاذ القرار املناسب بدوّنا ،االساسية
 وطرق استخدامه . ،وجمال اإلستخدام التوقيت، ،من حيث اإلنتقاء ،حسن استغالهلا

خالل الّبامج التعليمية يف  احملصل عليها من ،، من املعلومات التقنية والعمليةتشمل كل ما يهم املنظمة : املعرفة -
اليت غالبا ما تضيف قيمة  ،التنافسية يف اجملاالت اإلبداعيةوتّبز أمهية املعرفة يف امليزة  ،امعات واملعاهد واملدارس العليااجل

 للقدرة التنافسية للمنظمة.
لى هبا عملها يف خمتلف واليت يتج ،فة االتقان املتواجدة يف املنظمةاحلديث هنا يكون حول ثقا : العمل كيفية معرفة -

 التنظيم وحىت التسويق وذلك من أجل إنتاج العمل املطلوب. ،االنتاج ،املستوايت
والعمل على تقدمي أكثر إشباع لتفضيالت  ،التحسني احملسن للوضعية يف السوقكفاءة املنظمة من خالل ترتجم   : الكفاءات .2

تصبح قدرات عندما تتناسق حيث أن املوارد مبا فيها املعارف  ،تهلكني، وبذلك تضمن والءه ووفاءهاحلاجيات التابعة للمس
تنقسم  والكفاءات ،عنه الكفاءات اخلاصة ابملنظمةوتتداخل فيما بينها يف حمتوى األنشطة وتراكم هذه القدرات يتولد  ،وترتابط

 والكفاءة اجلماعية. ،الكفاءة الفردية : اىل قسمني

وينظر  ،وهي ختتلف حسب مناصب العمل ،اليت متيز هبا كل فرد يف املنظمةوتتمثل يف اخلصائص  : الكفاءات الفردية •
ت ارف واملؤهالاليها من خالل املردودية احملققة من خالل انتاج العوامل املنوط هلم وهناك كفاءات أساسية تتمثل يف املع

 ،ضلية تتمثل يف كل من إدراك الذاتوهي تكتسب ابلتدريس والتطوير والكفاءات التفا ،واليت تضمن الفعالية يف العمل
 واألداء املتوسط. ،ة متيز بني أصحاب األداء املرتفعصفات العبقري ،الدوافع

وهي تلك املهارات واملعرفة النامجة عن تظافر وتدخل بني جمموعة من األنشطة للمنظمة من  : الكفاءات اجلماعية •
ضل بف ،التجديدوهي تسمح إبنشاء موارد جديدة للمنظمة من خالل التطوير و  ،الل اإلحتكاك احلاصل بني مؤيديهاخ

 .مليزة التنافسيةمصادر االيت تعتّب أحد  ،املشكلة للكفاءات احملورية ،املعرفة املتفاعلة فيما بينها

كافة الفعاليات واألنشطة اليت تتم داخل املنظمة لتحويل املدخالت اىل خمرجات وسواء كانت سلع ل يف  تتمث  و  : العمليات -اثنيا
االرتباط ما بني العمليات وامليزة التنافسية ارتباط وثيق وقوي وال  ن  فإ وابلتايل ق التفوق ابلسوق اليت تعمل هبا.أو خدمات ومبا حيق  

بل اّنا مشرتطة بوجود العمليات لتحويلها اىل خمرجات  ،ت فقط لكي حتقق امليزة التنافسيةجدوى من امتالك املنظمة ملدخال
وذلك من  ،على اجناز انشطتها بكلفة أقلدرة وعليه فان امليزة التنافسية تتحقق عندما تكون املنظمة قا ذات قيمة لدى الزبون.

حيث يرتبط منحىن اخلّبة ( 61لدى العاملني. )أنظر الشكل رقم ل رفع منحىن اخلّبةداء من خالخالل االرتقاء مبستوى األ
زايدة مستوى إذ مبرور الزمن وزايدة التعلم والتدريب يتمكن العاملني من  ،ملتحقق لدى العاملني وعامل الزمنابلعالقة بني األداء ا

والوصول اىل  ،تلف والضياعات اىل أدىن حد  ممكنانتاجيتهم واالرتقاء مبستوى العمليات مبا يؤول اىل ختفيض التكاليف وتقليل ال
 ا من أبعاد امليزة التنافسية.ق بعدا مهم  وهذا ما حيق   zero defectمستوى التلف الصفري 
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 خالل منحىن اخلربة لدى العاملني زايدة األداء من : (61الشكل رقم )

 
 .200، صمرجع سابقاثمر البكري،  : املصدر

 1 :هي مصدر لتحقيق امليزة التنافسية املستدامة ثين عشرإفضل أ )Ademola,2014 Damilare(د وحيد        

حيث ميكن للمنظمات من احلصول على ميزة تنافسية قوية يف صناعتها إذا كان  : قدرات قوية يف البحث والتطوير •
حيث أن   ،املنظمةحيث ينعكس البحث والتطوير القوي يف عمليات تطوير منتجات  لديها قدرات حبث وتطوير قوية،

 ؛املنظمات اليت لديها قدرات حبثية قوية غالبا ما تقود السوق عن طريق االبتكار
واملصدر التايل للميزة التنافسية املستدامة اليت ميكن أن تستغلها املنظمات هو  : على الوصول للملكية الفكريةالقدرة  •

واليت ميكن أن توجد يف شكل عالمات جتارية، وأمساء جتارية، وحقوق التأليف والنشر  ،امللكية الفكريةإعمال حق 
 ؛وبراءات االخرتاع

فعندما  وميثل حق التوزيع احلصري مصدرا آخر للميزة التنافسية املستدامة،  : صريةحقوق التوزيع أو إعادة البيع احل •
إال من املوزع أو صاحب متتلك املنظمة حقوقا حصرية ملنتج داخل إقليم معني فانه ال ميكن احلصول على هذا املنتج 

 ؛قهذه احلقو 
افسية يستغل أساسا من قبل املنظمات العاملة يف وهذا املصدر للميزة التن :ملكية املعدات الرأمسالية ) الثقيلة (  •

ومثال على هذه الصناعات حيث ملكية املعدات الرأمسالية هي امليزة التنافسية ، الصناعات اليت حتتاج إىل معدات ثقيلة
 ؛اليت تشمل النشر والتصنيع والتنقيب عن النفط والبناء والتعدين

                                                           
1 Damilare Ademola Olulade , “12 Best Sources of Sustainable Competitive Advantage in Business” , site of 
Linked in ,published on (24 july 2014) , last seen on ( 16/08/2017) , linke :  
https://www.linkedin.com/pulse/20140723185841-260783246-12-best-sources-of-sustainable-competitive-
advantage-in-business 

https://www.linkedin.com/pulse/20140723185841-260783246-12-best-sources-of-sustainable-competitive-advantage-in-business
https://www.linkedin.com/pulse/20140723185841-260783246-12-best-sources-of-sustainable-competitive-advantage-in-business
https://www.linkedin.com/pulse/20140723185841-260783246-12-best-sources-of-sustainable-competitive-advantage-in-business
https://www.linkedin.com/pulse/20140723185841-260783246-12-best-sources-of-sustainable-competitive-advantage-in-business
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أي منظمة لديها القدرة على االستجابة بسرعة حلاجات ورغبات العمالء وتقدمي  : املنتجات املتفوقة أو دعم الزابئن •
 ؛الدعم الالحق سيكون هلا ميزة تنافسية على املنافسني

إذا كانت املنظمة لديها القدرة على اإلنتاج حبجم كبري ،حينها ميكنها  : ايت احلجمإقتصادالتكلفة املنخفضة و  •
 ؛دها من خالل ارتفاع حجم املبيعاتعن طريق احلد  من هامش الربح واسرتدا احلصول على ميزة تنافسية مستدامة

للمنطقة ضمن إطار زمين  يقتصاداملصدر السابع للميزة التنافسية املستدامة هو العامل اإل : يةقتصادالعوامل اإل •
مضبوط ،مثال منظمة تصنيع تعمل يف الصني أو اهلند سيكون هلا ميزة تنافسية على منظمة تصنيع يف الوالايت املتحدة 

 ؛ي يف الصني هو أكثر مالءمة فيما يتعلق ابلنفقات العامة وتكاليف العمالةقتصادألن النظام اإل
وستكون ، هذا املصدر من امليزة التنافسية واضح متاما ومفهوم : ة البياانتإدارة قواعد بياانت متفوقة وقدرات معاجل •

ات القدرة على املعاجلة للمنظمة اليت متلك القدرة على معاجلة البياانت بسرعة ميزة تنافسية على املنظمات األخرى ذ
صناعة االتصاالت وصناعة  ،ا يلعب نفسه يف الصناعة املصرفيةوهذا املصدر للميزة التنافسية عادة م ،املنخفضة

 ؛اخلدمات بشكل عام
واملنافسة  تسويق تفوز وال شك يف ذلك، إسرتاتيجيةعادة يف السوق، املنظمة مع أفضل  : تسويق قوية إسرتاتيجية •

للحصول على ميزة تنافسية أقوى يف السوق هو السبب يف أن  تنفق املنظمات العمالقة املاليني من الدوالرات على 
 ؛التسويق واإلعالانت سنوايأحباث 

كن أن الوصول إىل رأس املال بشري هو واحد من أقوى املزااي التنافسية املستدامة للمنظمات مي : البشريرأس املال  •
فالوصول إىل رأس املال يف العمالة هو الفرق بني منظمة مليار دوالر ومنظمة مليون دوالر أو  ،حتققه مقارنة مبنافسيها

 ؛ة واملنظمات الكبريةاملنظمات الصغري 
أرين منظمات أعمال رائدة يف السوق ويف صناعتها، وسوف أظهر لك أن تلك  : فريق إدارة وعمليات ممتازة •

ان استغالل مصادر أخرى للميزة التنافسية دون وجود فريق عمل  ،مة من قبل فريق إدارة قوي وممتازاملنظمات مدعو 
ضروري لتسخري الفرص اليت ختلقها امليزة  األعمالإن فريق إدارة  جمدية،قوي على األرض لن يكون إال حماولة غري 

 .التنافسية املطلوبة
فقد اكتسبت بعض املنظمات ميزة تنافسية ألن الدخول اىل صناعتها كان حماطا  : عوائق الدخول أو االحتكار •

ومن األمثلة اجليدة على الصناعة اليت ختلق فيها احلواجز أمام الدخول ميزة تنافسية هي قطاع  ،اخلاص ة ابلظروف احمليطة
ألن هناك قيود حكومية على  التنقيب عن النفط والتعدين )الصناعات اليت حتتاج إىل تراخيص للحصول على دخول

 .االحتكار هو أيضا ميزة تنافسية مستدامة وميكن احلصول عليها من خالل وجود عالقات قوية مع احلكومة( (الدخول

 ران أن منظمةتذك   ،أن تستغلها األعمالواليت ميكن ملنظمات صدرا للميزة التنافسية املستدامة االثين عشر م هذهان وكمالحظة ف
 .فأنت مهدد ابلزوال ،كنك املنافسةمن دون ميزة تنافسية ال ميكن أن تنافس وعندما ال مي
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  أبعاد الميزة التنافسية -3
 1: يلي نستعرضها إبجياز فيما ثالثة أبعادمن خالل  ملنظمة األعمالد امليزة التنافسية تتحد        

 املستهلكني رغبات بتلبية منظمات األعمال إهتمام زاد املتعاقبة، والتطورات السريعة للتغريات نتيجةجـودة السلع واخلدمات:  -أ
 اليت والقيمة له األول هتماماإل هي اجلودة أصبحت بل املستهلك، لسلوك احملرك العامل السعر يعد مل إذ رضاهم على واحلرص

 تصنع أن املنافسة وحتقيق مزااي تنافسية يف البقاء يف ترغب اليت منظمات األعمال على أوجب ما هذا عليها، للحصول يسعى
العامة أم اخلاصة، فهي تشكل  عالية، وتعد اجلودة مطلبا جلميع املنظمات سواء الصناعية منها أم اخلدمية، ذات جودة منتجات

and Heizer ) يؤكدحيث  2عامال أساسيا لنجاح املنظمات ملا هلا من دور بني استغالل املوارد وحتقيق موقع تنافسي يف السوق

Render)  على القيمة املتوقعة اليت تتناسب مع رسالتها يتطلب منها حتديد توقعات الزابئن  منظمة األعمالعلى أن حصول
 .3ورغباهتم من اجلودة والعمل على حتقيقها

األشياء بصورة صحيحة لتقدمي منتجات تتالءم مع اجلودة تعد من املزااي التنافسية املهمة واليت تشري إىل أداء  كما أن         
وحتقيق رضا الزابئن فضاًل على أن  منظمة األعمالذات اجلودة العالية ت سهم يف حتسني مس َعة  وأن املنتجات .4احتياجات الزابئن

                                             .5 ت الزابئنمي كن هلا أن تفرض أسعار أعلى يف َحالة تقدمي منتجات ذات جودة عالية لتلبية متطلبا منظمة األعمال

من خالل تقدمي منتجات  األعماليف عامل  منظمة األعمالم نرى أبن ب عد اجلودة ي عد  من ركائز جناح مع ما تقد   تساقاً إو      
قق أو تفوق متطلبات الزابئن إلرضائهم ومن مث إسعادهم وهذا ي سهم يف تعزيز امليزة التنافسية  يف  ملنظمة األعمالمبواصفات حت 

 السوق.

فقد تتجسد الكفاءة يف االستغالل األمثل للموارد املتاحة، وتقاس بكمية املدخالت  وينظر هلا من عدة جوانب؛:  الكفـاءة -ب
كلما قلت املدخالت املطلوبة إلنتاج خمرجات   منظمة األعمالاملستخدمة إلنتاج خمرجات حمددة، حيث كلما إرتفع معدل كفاءة 

الكفاءة العامل احلاسم يف مدى  نافسية. كما تعد  معينة، وبذلك تنخفض التكاليف مقارنة ابملنافسني مما يسمح ببناء ميزة ت
لتحقيق ميزة تنافسية من خالل ختفيض التكلفة، أي  منظمة األعماللذا البد من سعي  منظمة األعمالاستمرار وبقاء و جناح 

ختاذ إ ن  أو  6.األخرى املنافسة منظمات األعمالعلى جعل تكاليف اإلنتاج وتسويق منتجاهتا أدىن من  منظمة األعمالتركيز 

                                                           
، بحث من أجل نيل شهادة الماجيستير تخصص ادارة  "دور سياسة تمكين العاملين في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة ،"أبو بكر بوسالم  1

 .52ص،  2013اإلستراتيجية للتنمية المستدامة ، جامعة سطيف ، األعمال 
المؤتمر العلمي  دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية في فلسطين"، تحليل جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية:"درويش مروان جمعة،  2

 .4. ص2007 ة،، جامعة سكيكداألعمالالدولي الثالث، الجودة والتميز في منضمات 
3 Heizer,Jay and Render,Barry,"Principles of Operations Management".3rded,  Prentice Hall,U.S.A,1999,p36. 
4 Slack Nigel and others."Operations Management".4nd ed,Prentice Hall:New York, 2004, p45. 
5 Evans and Collier, "Operation Management an Integrated Goods and services, Approach", 
Thomson,South,western,U.S.Ainternational, 2007, p.126. 

 .4، ص 1996 ،(16للتنمية اإلدارية، العدد ) العربية منظمة األعمالنشرة فصلية عن  "،إعادة البناء كمدخل تنافسي"أحمد السيد،  6
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املنافسة  منظمات األعمالتكاليف إنتاج وتسويق املنتجات أدىن من  التكلفة أساسا للكفاءة يستوجب معه الرتكيز على جعل
 .1ألجل توسيع احلصة السوقية

أبن هناك جزءًا من السوق داخل كل صناعة يتعامل ابلتحديد على أساس التكلفة املنخفضة،  د )الالمي(ويؤك   
أن تنتج أبقل تكلفة ممكنة، إال أن ذلك ال يضمن دائمًا الرحبية والنجاح، وقد  منظمة األعمالوللتنافس يف هذه األسواق على 

( 2002( اليت أعلنت إفالسها عام ) Kmart) نظمةمل لعدم قدرهتا على مواجهة املنافسة كما حدث منظمة األعمالت فلس 
القائمة على الكلفة املنخفضة ومن أجل بقائها يف السوق عليها أن متايز  (Walmart) منظمةلعدم قدرهتا على املنافسة أمام 

 .2عرضها للزبون بطريقة أخرى غري التكلفة املنخفضة

وتفوقها من خالل  منظمة األعمالعلى ما تقدم نرى أبن ب عد الكفاءة ي عد  من الركائز األساسية يف جناح  اأتسيس
نافسة ومساعدهتا يف الوصول إىل أسعار تنافسية تعزز من امليزة التنافسية ملنتجات  لمنظمات األعمامتكينها من الوقوف أمام 

 
امل

ابإلستخدام األمثل ملواردها قد يكون السبب وراء تدهورها  منظمة األعمال إهتماميف السوق، وأن عدم  منظمة األعمال
 وانسحاهبا من املنافسة.

 منظماتلقد أصبح العميل أكثر انتقاء وأكثر تعقيدا يف احتياجاته وتوقعاته من ملتطلبات العمالء:  مرونة اإلستجابة -ج 
الرائدة إىل حتقيق األسرع واألجود واألرخص، وهو ما يفتح آفاق واسعة  منظمات األعمالومن مث حتولت أهداف  األعمال

ء وإشباع احتياجاهتم وحتقيق رغباهتم وضمان رضاهم ملا تقدمه للمنافسة من خالل حتديث األساليب واملمارسات يف خدمة العمال
منظمة  إهتماموتتحقق االستجابة حلاجات العميل من خالل فكرة الرتكيز عليه، أي جعل العميل حمور  من سلع وخدمات.

فيما خيص سلع وخدمات  من القاعدة إىل القمة مبحاولة اإلنصات له وإدراك احتياجاته ومتابعة املعلومات املرتدة عنه األعمال
، وتوقع طلبه وغريها من األمور من خالل نظم املعلومات التسويقية والبحوث التسويقية، ابإلضافة إىل حماولة منظمة األعمال

جذب العمالء بشىت أنواع الدعاية واإلشهار وإشباع حاجاهتم مع سرعة االستجابة، أي توفري ما حيتاجونه يف الوقت املطلوب من 
 .3ب مزااي تنافسيةأجل كس

وتعرف املرونة أبّنا القدرة على إنتاج جمموعة واسعة من املنتجات وإدخال منتجات جديدة وتعديل املنتجات املوجودة 
على االستجابة السريعة  منظمة األعمالكما يقصد ابملرونة أبّنا قدرة   .4بسرعة، فضاًل عن االستجابة الحتياجات الزبون

وتتضمن املرونة القدرة على مسايرة التغريات .5.للتغيريات املتعلقة خبصائص تصميم املنتج أو التغيريات املتعلقة حبجم طلبات الزبون
ي مرونة يف األذواق واحلاجات املنفردة لكل زبون وذلك من خالل إجراء تغيريات يف تصميم املنتجات املقدمة، واملرونة الثانية ه

                                                           
1 Aquilano,Nicolas J.and Chase,Richared B.and Daves Mark M, “Fundamentals of Operations”  7th ed, Mc 

GRAW-Irwin,INC,1996, p 24. 
 .64، ص 2008، دار الثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1"، ط"تقنيات ونظم معاصرة في إدارة العملياتالالمي غسان قاسم،  2
 .11، ص2003، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن، 1"، طإدارة االبتكار:المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة"  نجم عبود نجم، 3

4 Russell Roberta & Taylor Bernard, "Operations Management", 3th ed , Prentice Hall, U S A, 2000, p32. 
5 Macmillan H & Mahan, “Strategic management “, oxford university published , USA,  2001, p 33-34. 
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على االستجابة للتغري يف مستوايت الطلب، وهذا له فوائد متعددة وذلك من خالل تقدمي  منظمة األعمالاحلجم وتعين قدرة 
ويشري                                        .1منتجات جديدة وتقدمي تشكيلة واسعة والتحكم ابحلجم والتسليم أبوقات خمتلفة

(Denton إىل أن عامل )فضال عن بعدي التكلفة واجلودة،  ملنظمة األعمالالتنافسية  سرتاتيجيةاملرونة يضيف بعدا قواي إىل اإل
قد تصل إىل تقارب يف مستوى هذين البعدين ولكن سرعة االستجابة لرغبات الزابئن يعد معيارا مهما  منظمات األعمالوأن 

  .2يف صناعة اليوم منظمة األعماللنجاح 

، فالزابئن يرغبون ابالستجابة ملنظمة األعمالالوقت يف جمتمع اليوم من املصادر األساسية لتحقيق ميزة تنافسية  كما يعد        
تعرف اليوم كيف تستخدم الوقت كسالح  منظمات األعماللطلباهتم، فضاًل عن فرتات انتظار قصرية، وأن العديد من السريعة 

  .3تنافسي من خالل تسليم املنتجات إىل الزابئن بشكل أسرع وأفضل

نرى أبن املرونة هي القابلية على التغري واالستجابة حلاجات ومتطلبات الزابئن من املنتجات أبقل جهد ووقت  وهبذا
كن مما ي كسب   .األعمالميزة تنافسية ويساعدها على النجاح والبقاء والنمو يف عامل  منظمة األعمالمم 

 C.A measureقياس الميزة التنافسية  : المطلب الرابع

 :4 ر ابآليتىل معرفة حجم امليزة التنافسية اليت متتلكها ويتم ذلك عّب مقاييس خمتلفة تتأش  املنظمة حباجة إتكون 

  Quality measurementمقاييس نوعية  -1

ن وميكن للزابئن أ ،جات املنظمة قياسا ابملنافسني األخرينهذه املقاييس على أساس مدى درجة رضا الزبون عن منت تنصب        
 :وهي  يدركوا جودة املنتجات املقدمة هلم من خالل التميز بني عدد من املستوايت املختلفة للنوعية واليت متثل امليزة التنافسية

 ،وجوب وجودها يف املنتج رى الزبونوهي تلك الدرجة من النوعية اليت ي : the expected qualityالنوعية املتوقعة  •
 ؛ورغبات الزابئن يف غالب األحيانختالف بني خصائص قيقه يف الغالب بسبب التباين واإلوهو أمر صعب حت

وهي تلك الدرجة من النوعية اليت يكتشفها الزبون عند اقتنائه او  : the recognition qualityالنوعية املدركة  •
وهذا  حصوله على املنتج وقد تكون اكثر أو أقل مما توقعها مما ينعكس على درجة رضاه من أو عدم رضاه على املنتج

 ؛أمر ال حتبذه املنظمة طبعا
ذلك املستوى من النوعية اليت تقدمها املنظمة واليت تتطابق مع املواصفات  : the standar quality وعية القياسية نال •

 ددة من قبلها مسبقا واملخطط هلا.االساسية احمل

                                                           
1 Dilworth James,  "Production and Operations Management", 4nd ed, McGRAW- Hill, New York,1996, p57. 
2 Denton K D,"The Power of Flexibility ID Business Horizon ,4th ed, Mc Graw- Hill Companies,USA,1994, p47. 
3 Krajewski Lee and Ritzman Larry" Operations Management", 7th ed, Prentice Hall New Jersey, 2005, p27. 

 .200ص ، مرجع سابق إستراتيجيات التسويق ، ثامر البكري ،  4
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  : Quantity measurementمقاييس كمي ة  -2

 للمنظمة يف السوق ويتم ساسا ابألداء املايلامليزة التنافسية وترتبط أكثر اعتمادا من قبل املنظمات يف قياس وهي املقاييس األ      
  :عّب عدد من املؤشرات ومن أبرزها ذلك

هذا املقياس يف املنظمات اليت تتعامل أبكثر من منتج واحد يف السوق  عتمادميكن إ : مقياس جودة املنتج النسيب •
وابلتايل حتدد مستوى جودة منتجاهتا قياسا ابملنافسني سواء كان ذلك بشكل يفوقها أو يساويها أو دوّنا ،ويعتمد يف 

وكما يتضح يف رتين. أو التعويضات املدفوعة للمشحتديد هذا املقياس على أساس املردودات املتحققة من املبيعات 
 : املعادالت التالية

 مردودات املبيعات  إمجايل                           
 = نسبة الضرر جراء مستوى اجلودة                                                                    

 املبيعات إمجايل                                
 أو 

 قيمة العويضات املدفوعة للزابئن إمجايل                            
                                                                        

 قيمة املبيعات  إمجايل                                       
وتعّب عن مقدار اسهام وأتثري املنتجات اجلديدة يف القوة التنافسية واملبيعات املتحققة اىل  : املنتجات اجلديدة النسبية •

ابملئة  30مبيعات املنظمة وما حتققه ابلتايل من ميزة تنافسية مضافة اىل املنظمة حيث تشري الدراسات اىل ان   إمجايل
 ؛ة اليت تطرحها املنظمات يف السوقاجلديداملنظمات املتحققة أتيت من خالل املنتجات من أرابح 

وهي جممل التكاليف املباشرة والغري مباشرة اليت يتم انفاقها على النشاط التسويقي مبجمله قياسا  : تكاليف التسويق •
ط الرتوجيي )االعالن( ابملنافسني ،وخري مؤشر على ذلك هو ما معتمد من طريقة تكافئ املنافسة يف تقدير ميزانية النشا

 ؛يف املنظمة
مبيعات الصناعة ذاهتا ،وكلما  إمجايلوهو مؤشر مهم يف تقدير حصة املنظمة من املبيعات اىل  : احلصة السوقية  •

  : ارتفعت هذه النسبة كلما تؤشر قوة املنظمة يف السوق وكما يلي

 قيمة مبيعات املنظمة  إمجايل                                          

 = احلصة السوقية                                                                                                                

 عات الصناعةقيمة مبي إمجايل                                          

 : قوى املنافسني يف السوققوة مبيعات املنظمة إىل أكما ميكن بذات الوقت قياس القوة التنافسية للمنظمة من خالل 
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 قيمة مبيعات املنظمة يف السوق  إمجايل                          

 = القوة التنافسية                                                                            

 قيمة مبيعات أكرب املنافسني يف السوق إمجايل                          

 ،والعكس صحيح فسية كبرية يف السوق( واحد فان ذلك يعين ان املنظمة ذات تنا1ىل )وكلما كانت النتيجة تقرب إ      
قت ( واحد فهذا يعين ابن املنظمة هي االقوى والرائدة يف السوق لكون قيمة مبيعاهتا متثل بذات الو 1ذا كانت النتيجة )أما إ

 ؛قيمة اكّب املنافسني يف السوق

التجارية اليت تقوم هبا ومن أبرز هذه النسب  األعمالوهي تلك املقاييس املالية اليت تعّب عن نتائج  : نسب الرحبية •
 : هي

 صايف الدخل                                        

 100 ×هامش الربح من املبيعات  =                                                                

 قيمة املبيعات إمجايل                                    

 وبطبيعة احلال ان ارتفاع هذه النسبة قياسا ابملنافسني يعطي مؤشر مهم على حتقيق امليزة التنافسية.
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  الميزة التنافسية المستدامة  : المبحث الثاني

ويف املقابل تطّور حّدة التنافسية فيما بني منظمات األعمال، ساهم كل ذلك يف حبث املفاهيم واألدوات التسويقية مع تطّور       
هذه األخرية على ميزات ومكتسبات جديدة تساهم يف حتقيقها للبقاء والتطور واإلستمرارية، وهنا ظهر مفهوم امليزة التنافسية 

ما جعل منظمات األعمال تسعى اىل حتقيق هذه امليزة، حيث املستدامة، واليت تعّّب عن شكل أكثر تطّورا للميزة التنافسية، وهو 
 جيب عليها أوال فهم وإدراك ماهية امليزة التنافسية املستدامة وكيفية حتصيلها.    

 واألهمية ، الخصائص المفهوم ،فسية المستدامةالميزة التنا : المطلب األول

 مفهوم الميزة التنافسية المستدامة -1

طرق جديدة للتنافس يف جمال  وإجياد إدراك تطرقنا اىل أّن حتقيق امليزة التنافسية يكمن يف قدرة املنظمة علىسبق وأن       
م الذي ساسي على معدل التعلّ ويعتمد ذلك بشكل أ اإلسرتاتيجياء التفوق على املنافسني يف أحد جماالت األدأو  1الصناعة.

من خالل االبتكار وادخال األساليب اجلديدة ية يف قيادة التكلفة ،أو االنتاج ويشكل ميزة تنافسق خفضا ملموسا يف كلف حيقّ 
يف اجتاه يف االنتاج واخلدمات اليت لن تتحقق اىل بوجود موجة جديدة من التعلم ليشكال تفاعال جدليا يفضي اىل رافعة حلزونية 

امليزة  نّ فإ ،هارات التسويقية اخلالقة .. اخلايد املنافسني والتطور التكنولوجي واملاشتداد املنافسة وتز تزايد امليزة التنافسية. لكن مع 
ا كانت عليه سابقا. حيث قصر مّ ل بسرعة ويف دورة حياة أتتبدّ  وإمناكما كانت يف السابق التنافسية مل تعد طويلة العمر يف السوق  

ويتنافسون مبفاهيم وطرق وأساليب جديدة فقد أدى ذلك إىل دخولنا يف مبشاركة منافسني جدد أيتون من البيئات املختلفة و 
sustainable ىل طرق مفهوم امليزة التنافسية املستدامةهذا ما دفع إو 2.(Hypercompetitionمرحلة املنافسة الفائقة )

competitive advantage، ب ذكاءا تطلّ تب طريقة جديدة للتفكري كما تتطلّ  اإلستدامةىل أّن أشار "ستيد وآخرون" إ حيث
 3تفكري خارج احلدود املتعارف عليه.سرتاتيجيا مستداما جديدا للإ

يف عصران احلاضر وحتديدا يف مثانينات القرن املاضي ،وهذا ما قاد اللجنة العاملية ألول مرة " اإلستدامةستخدم مصطلح "أ      
وارد واحملافظة عليها ر املستمر للمعلى أهنا "التطوّ  اإلستدامةاىل تعريف  1987والتابعة لألمم املتحدة يف عام  Brundtlandللبيئة 

جتاه ولكن هذا التعريف مل يصمد طويال إ 4حتياجات احلالية دون املساس يف فرص وحاجات األجيال القادمة ".ملقابلة اإل
؟ ولذلك كان هنالك  ما تسعى إليه خمتلف املنظماتىلإها للوصول اإجناز افها وكيفية وأهد اإلستدامةالتساؤالت املثارة حول ماهية 

حتسني نوعية احلياة االنسانية ومبا ىل أهّنا "على هذه التساؤالت ويف اإلشارة إ والدة تعريف جديد يتوافق مع إمكانية اإلجابة

                                                           
1 Andrew Whalley ,” strategic marketing” , free ebooks at BookBoon ,2010 , P24. 

، تسممننددع خ سدد ، أدد و  تستجدد    ترسنت وأ ددع، ج ملددع تسمندد  "توظ ددا تستيددو ل ترسنت وأددة نددم ت  سنتم ددا عمأظمدد   ت  مدد  ،" مجدد م مدمدد     دد  2

 .6ص ، 2005 تسل ع ع تسيلو  ع،
 .448، ص م جع ي عل أجم  عو  أجم ،  3
 .4ص ،م جع ي عل ،ث م  تسعن م وخ س  عأة دم تن  4
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 "امليزة التنافسية" ال يعين الدمج ما بني فكرتني أو توجهني" واإلستدامةوالربط بني " 1يضمن القدرة على دعم النظام البيئي".
واالستنزاف  ستشراق ملسار جديد واسرتاتيجي لعمل املنظمة يتوافق مع النظرة اىل املوارد الطبيعية املتاحةه يعين إنّ ، بل أفحسب

 2.القادمةقه هذه العملية من هتديد خطري لألجيال وما ميكن أن ختل ،املفرط لتلك املوارد

ق هلا عندما أشار اىل أنّه أّول من تطرّ  (Porter ,1985)واليت كان  ،ابمليزة التنافسية اإلستدامةقة د عالوسنحاول أن حندّ       
كما أّكد بدوره   3."نيملنافسمقارنة اب مستدامة کانت  إذا إال املتوسط من یأعل أداء یإل العامة ةيجياإلسرتات تؤديميكن أن  ال"
)1990,Porter( 4 وهذه الشروط الثالث هي ،امليزة التنافسية ستدامةشروط إل اىل وجود ثالث: 

يزة فمثال م : (hierarchy of source)التسلسل اهلرمي ملصدر امليزة من حيث املتانة والقدرة على التقليد  •
ذات ولوجية أو ميزة العالمة القوية )أبكثر سهولة مقارنة ابمليزة التكنالكلفة األدىن )ذات الرتتيب األدىن( ميكن تقليدها 

 ؛(علىاألرتتيب ال
دات ومصادر هذه امليزة  ما زاد عدد حمدّ وكلّ  : (Nember of distinct sources) تنوع حمددات امليزة التنافسية  •

 ؛نافسني من تقليدها والتغلب عليهاكلما صعب على امل
فعلى املنظمات لكي حتافظ على ميزهتا  : (Constant improvement sources)التحسني والتطوير املستمر  •

 ان تركز على جهود البحث والتطوير لدعم ميزهتا التنافسية وتقويتها .

اجلزء األول ابلتوصيف حيث يتمثل  ،جزاء رئيسية يف امليزة التنافسيةاىل وجود ثالث أ (Kotelnikov 2004)يشري هذا و       
د اجلغرافية اليت تعمل هبا املرتبط ابملنظمة والذي هو مبثابة اجلواز املمنوح هلا يف الدخول اىل عامل االعمال الواسع وخلارج احلدو 

فانه ميثل امليزة  واجلزء الثالث وهو األخري ،تلكها املنظمة قياسا ابملنافسنيه يرتبط ابحلصة السوقية اليت متنّ واجلزء الثاين فإ ،حمليا
 5التنافسية املستدامة واليت تعّب عن امكانية املنظمة يف تطوير امليزة التنافسية واحلفاظ عليها لتحسني موقعها التنافسي يف السوق.

 (62)أنظر الشكل رقم  :6( امليزة التنافسية اىل ثالث أقسام هي2012 ،كما يقّسم )جنم عبود جنم

وهي أي ميزة تتميز هبا املنظمة على منافسيها وتعتمد  : Basic Competitive Advantage األساسية امليزة •
 عليها يف املنافسة، مثل اجلودة وتقليل الكاليف.

وهي امليزة القابلة للتحديد وتعكسها احلصة السوقية  : Revealed Competitive Advantage الظاهرة امليزة •
 للمنظمة يف مقابل احلصص السوقية للمنافسني، وكذا رحبية املنظمة.

                                                           
 .4ص ،م جع ي عل  ،ث م  تسعن م وخ س  عأة دم تن  1
 .171ص ،م جع ي عل ،قض    تستيو ل تسمل ص   ،ث م  تسعن م  2

3 Thibault C and Jeremy Gassmann ," How green marketing is used as a competitive advantage? " , Marketing 
report no. Mf:3:2012:037 , Halmstad University ,Sweden,2011 ,P15. 
4 Andrew Whalley ,OP CIT, P30-31. 

 .7ص ،م جع ي علعن م وخ س  عأة دم تن، ث م  تس  5
 .450ص ،م جع ي علأجم  عو  أجم،   6
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ابحملافظة وحتسني املوقع التنافسي ملنظمة األعمال  تسمح وهي امليزة اليت : Sustainable Advantage املستدامة •
 صعوبة تقليد املنافسني.يف السوق، مثل ميزة مسعة املنظمة أو 

 مستوايت امليزة التنافسية املستدامة : (62الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث اعتمادا على املصدر : املصدر

ذ بشكل متزامن مع أي من اسرتاتيجية انشاء القيمة ال تنفّ  ذاملنظمة اليت يقال أهنا متتلك ميزة تنافسية مستدامة عندما تنفّ ف      
ة. كما ميكن اإلسرتاتيجيمنافع هذه  إستنساخمنافسيها احلاليني واملستقبليني وعندما املنظمات األخرى ال تكون قادرة على 

كن راكز انشاء القيمة اليت ال ميحتديدها ابلتأكيد على أن املنظمة تكون لديها امليزة التنافسية املستدامة عندما متتلك عمليات أو م
ا متثل ميزة متطورة مبا جيعل كما أهنّ  ،اىل حتقيق ربح أعلى من اإلعتياديا يقود ها أو تقليدها من قبل منظمات أخرى مّ إستنساخ

نة وطويلة األمد للمنظمة يف ظل دة وحمسّ ( متجدّ ميزة )بل ميزات وإمناها إستنساخال ميكن تقليدها أو  منها ليس فقط ميزة
 1.جتعل كل ميزة تنافسية يف كل منظمة معرضة " للسطو والتقليد" املنافسة الفائقة اليت

جيب تطوير امليزات التنافسية املتعاقبة بطريقة  وإمنا ،عد مكنة يف ظل املنافسة الفائقةامليزة التنافسية الواحدة طويلة األمد مل تف      
ساس املقدرات من املنظمة بناء اسرتاتيجية على أ. ويالحظ يف أحيان كثرية أن امليزة التنافسية املستدامة تتطلب التحسني املستمر

يف حني أن تفاعل  ،كون املنظمة قد حققت مقدرة واحدةإذ يف بعض احلاالت عند استخدام اقتصادايت احلجم ت ،تعددةامل
حيث املزااي التنافسية ملنظمة مع  ،تداؤب يعزز من املزااي التنافسيةمقدراهتا املتعددة واملخططة بشكل جيد يؤدي اىل حاالت من ال

 ة املستندة اىل املقدرات املتعددة واقتصادايت اجملال اليت تنشأ من خالل تفاعل املقدرات املتعددة تكون أكثر صعوبةاإلسرتاتيجي
امليزة  إستدامةأن تكافح من أجل حتقيق  جمّبةاملنظمة ف وكلفة عندما يراد مقابلتها من قبل املنافسني ما جيعلها أكثر استمرارية.

 :2ما يلي التنافسية من خالل

                                                           
 .450-449، صم جع ي علأجم  عو  أجم،   1
 .144ص ،2012ت   ن،  ، م ن ، ت  د م  سنأش  وتستوا ع تيت تت ج ع تسمد   ت ا ق وتسم ا  تستأ في ع تسميت تمع، ، الء ف د ن   سب  2

تسم ا  تسميت تمع

تسم ا  تسظ ه  

تسم ا  ت ي ي ع
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 ؛ات واملوارد والقابليات الداخليةللتغريات يف التوجهات واألحداث اخلارجية والقدر  التكيف املستمرّ  •
 ات اليت من خالهلا يتم استغالل هذه العناصر.اإلسرتاتيجيالصياغة الفاعلة والتنفيذ وتقييم  •

 املنظور التقليدي واملستدام للميزة التنافسية : (63الشكل رقم )

 
 .450، صمرجع سابقجنم عبود جنم،  : املصدر

هذه امليزة  إستدامةيساعد على ضمان  قدأن ما  ميزة تنافسية مستدامة ليس ابألمر السهل، إالّ  حتقيق على الرغم من أنّ و       
 :1 من طرف منظمة األعمال كما يليهو حتقيق بعض العناصر  التنافسية

لديهم والء  اليت تجاريةالعالمة اليف الغالب مع سيتعاملون  حيث أّن املستهلكون :التجارية للعالمة الوالء حتقيق •
قوية مع العالقات الالرتكيز على بناء وابلتايل ف .م املنتج األقل أو األكثر فاعليةال تقدّ  املنظمة حىت وإن كانتجتاهها، ا
 .امليزة التنافسية إستدامةء يساهم يف عمالال

ات لّباءمؤخرا حول القيمة احلقيقية الذي جيري هناك الكثري من النقاش  حيث :ملنتجاإلخرتاع املتعلقة اب اتبراء •
، فهي سالح "في حني أن الّباءات ليست "عالًجا كامالً ف. امليزة التنافسية إستدامةاالخرتاع وحقوق امللكية ودورها يف 

 .لمنظمةلتنافسية اليزة احلفاظ على امليف ترسانة  مهمّ 
وهي عامل مهم يف سبيل احلفاظ على امليزة التنافسية، فمن خالل التحسني املستمر  :املستمر   واإلبتكار التحسني •

 .مع السوق اومتوافق اديدج منتوج املنظمةاحلفاظ على ميكن 
الكبرية األأعمال  منظماتيضم  ملنظمةابإذا كان السوق اخلاص ف :الرتكيز على وظيفة اإلتصال والعالقات العامة •

 ة املنظمةقدر ع بشكل كبري من سرّ يميكن أن  والعالقات العاّمة مع هذه األطرافتصاالت اإل والدوائر احلكومية، فإنّ 
 ها.وأتمني عقودابلتزاماهتا ومنوها على الوفاء 

                                                           
1 Martin Soorjoo, "5 Steps to Creating a Sustainable Competitive Advantage", the pitch clinic website, seen on 

(15/09/2016), link: http://thepitchclinic.com/5-steps-to-creating-a-sustainable-competitive-advantage/ 

http://thepitchclinic.com/5-steps-to-creating-a-sustainable-competitive-advantage/
http://thepitchclinic.com/5-steps-to-creating-a-sustainable-competitive-advantage/
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 ،هذه اخلطوة بعناية، ألهنا ميكن أن أتيت بنتائج عكسيةحيث جيب تنفيذ  :استخدام العقود واحلوافز طويلة األجل •
ه من غري احملتمل أن ، فمن الواضح أنّ ئها أو مورديها أو شركائهاعمالاألمد مع  ةطويل ودعق ن للمنظمة تنفيذأمكإذا ف

 آخر.  منافسإىل واينتقل

السابقة اليت عاجلت  الدراسات وسنحاول أن نتعّمق يف حتديد مفهوم للميزة التنافسية املستدامة عن طريق التطرق اىل خمتلف      
 : حناول اخلروج بتعريف شامل كما يلي هذا املفهوم مث

. اإلستدامةامليزة ، التنافسية ،  : بتفكيك املفاتيح اليت تشّكل هذا املفهوم واليت تتمثل يف ثالث عناصر هي أوال سنبدأ      
ف وعرّ  ،زة الناجتة عن مسار عمل املنظمة"املركز أو احلالة أو املنفعة املمي"أبهنا هو امليزة تعريف  (Webster)حسب قاموس ف

أهنا "اليت ميكن االحتفاظ هبا ألطول وقت  اإلستدامةف وعرّ  ،هبا املنظمة مقارنة مبنافسيها"ف صاخلصائص اليت تتّ التنافسية أبهنا "
"جورج  ىل أّن أول من طرح فكرة او مفهوم امليزة التنافسية املستدامة هوأما فيما خيّص املفهوم ككل فتشري الدراسات إ 1.مكن"
ة لغرض مساعدة املنظمة يف اإلسرتاتيجيه ميكن احلصول على مناذج خمتلفة يف نّ عندما أشار يف القول أب (George Day) داي"
عند إقرتاحه  "بورترمايكل "ليها يف منشأ امليزة التنافسية املستدامة أتيت عن طريق مع ذلك فاّن احلقيقة اليت يستند إ 2.البقاء

ة التنافسية تساعد على اإلسرتاتيجيكل عابر حيث أكد أن شبو امليزة املستدامة إىل ( 1984) سنةلإلسرتاتيجيات التنافسية 
أول من تطرق هلذا املفهوم من حيث اعتبار أّن التطبيق اجليد  "بورتر"مايكل بار وابلتايل فيمكن اعت 3."إدامة امليزة التنافسية"

 سنة( Dicksonكما أشار )  السرتاتيجيات التنافسية سيمكن املنظمة من خلق ميزة تنافسية يصعب تلقيدها او التغلب عليها.
وهو هبذا يشري اىل  4.يهاألن تتعلم كيف تنشئ ميزات جديدة حتافظ على بقائها متقدمة على منافس املنظمة( إىل حاجة 1992)

منظمة ن "أستدامة هو : ما يعتّب تعريفا رمسيا لـلميزة التنافسية امل ( J.Barneyم )( قدّ 1991) سنة. ويف ميزة تنافسية مستدامة
متزامن مع منافسيها احلاليني غري بشكل  يقال أهنا متتلك ميزة تنافسية مستدامة عندما تنفذ اسرتاتيجية إنشاء القيمة  األعمال

وابلتايل فقد ظهرت  5."ةاإلسرتاتيجيمنافع هذه  إستنساخاألخرى قادرة على  منظمات األعمالواملستقبليني وعندما ال تكون 
ة. فقد اإلسرتاتيجيكأحد أكثر اهلياكل النظرية الواعدة يف األدب اإلداري وخصوصا يف جمال اإلدارة امة  نظرية امليزة التنافسية املستد
ومنهم على سبيل املثال وليس  ،القضااي اليت تناولت هذه النظريةدارة على التشكيلة الواسعة املضامني و رّكز العديد من علماء اإل

مصطلح امليزة  نّ والذين أشاروا اىل أ (Hall 1992 ،Walley & Thwaites 1996 ،Fass & Knudsen 2001) احلصر

                                                           
مجنع  ،تس و  تاليت تت جة سنميؤوس ع تالجتم   ع تسش منع فة تدق ل تسم ا  تستأ في ع تسميت تمع ،تس د م يل   و  ع  تس ض  تسع وم يأ ء  ع   1

 .215ص ، 2010 ،تسل   تسث سث وتسثم أون ،تال ت   وتالقتص  
 .172ص ،م جع ي عل    تستيو ل تسمل ص  ، قض ث م  تسعن م ،  2

3 Michael Porter , "Competitive Advantage", The Free Press. 1985 , p3. 
4 Dickson, Peter R.. "Toward a General Theory of Competitive Rationality." Journal of Marketing,  (January): 69-
83. 1992,p 69. 
5 Barney, Jayn "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage" Journal of Management, 17 (1), 

1991,p101. 
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 التنافسية املستدامة هو "توصيف لألداء املتفوق املعتمد على املصادر او املوارد اليت ال ميكن تقليدها من قبل املنافسني احلاليني أو
 1احملتمل دخوهلم اىل ذات الصناعة".

أن مفهوم امليزة التنافسية املستدامة أييت من خالل "ما متتلكه  (Pitts & Lee ,1996)يرى ة اإلسرتاتيجيأدبيات  أّما يف      
ستمرار يف املنافسة عالية من املهارات وتصبح كفاءات أساسية ال تستطيع املنظمة اإلاملنظمات من موارد بشرية تصل اىل درجة 

ة جمموعة أعمال تقوم هبا "حمصل : امليزة التنافسية املستدامة أبهّناأيضا  (Coyne)ف يعرّ و  2ها هلذه الكفاءات".إمتالكمن دون 
ة املتمثلة يف أتسيس موقع رحبي دائم وحتقيق الرضا ملختلف األطراف داخليا اإلسرتاتيجيحتقق من خالهلا غاايت  ،املنظمة

أبهّنا "املنافع او الفوائد اليت حتصل عليها  ) & all ,2001Hitt(كما مّت وصف امليزة التنافسية املستدامة من قبل 3وخارجيا".
 & Chaharbaghif)يشري و 4ها من قبل املنظمات األخرى".إستنساخاملنظمة ألبعد مدى مكن واليت ال ميكن تقليدها أو 

Lynch) مفهوم امليزة التنافسية املستدامة يتضمن معاين متعلقة ابثبات التميز والتفوق على املنافسني من خالل ما متتلكه  نّ اىل أ
ة التنافسية املناسبة وحتقيق االستمرارية والتواصل هبذا التفوق من خالل اإلسرتاتيجياملنظمة من قدرات وموارد جيري استيعاهبا يف 

 احملافظة عليه يف نّ ا يكون سهال إال أصنع النجاح رمبا من أّن )ورمبا يكون هذا مستمدّ  ،ستمر للمواردلتجديد والتطوير املاستمرار ا
 5(.غاية الصعوبة

 (Wemerfelt ,Collis ,Barney ,Grant)خصائص امليزة التنافسية املستدامة حسب  : (64الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث إعتمادا على املصدر : املصدر

                                                           
 .172ص ، م جع ي عل قض    تستيو ل تسمل ص   ، ث م  تسعن م ،  1
 .145ص ، م جع ي عل  الء ف د ن   سب ،   2
 .8ص ،م جع ي عل ع  تسن  م شون   وآخ ون،   3
 .216-215ص ، م جع ي عل ،تس د م يل   و  ع  تس ض  تسع وم يأ ء  ع   4
 .145ص ، م جع ي عل  الء ف د ن   سب ،  5

تسم ا  تستأ في ع 
تسميت تمع

تسق مع

  م تسق عن ع 
سإلدال 

  م تسق عن ع 
سنتقن  

تسأ   
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على حتقيق أعلى العوائد  املنظمةأي قدرة  ،مة وبني حتقيق أعلى العوائدابني امليزة التنافسية املستد أيضاالباحثني  عديد ويربط      
)Wemerfelt ويتفق رواد النظرية املبنية على املوارد الباحثني  1.يف االستثمار ويف الصناعة واالستمرار يف احملافظة على هذا التقدم

,Collis ,Barney ,Grant)  ّز ابخلصائص األربعة التاليةأبنّه ميكن حتقيق امليزة التنافسية املستدامة إنطالقا من املوارد اليت تتمي: 
  (64)أنظر الشكل  2القيمة، عدم القابلية للتقليد، الندرة، عدم القابلية لإلحالل.

 : برز الكتاب والباحثون حول امليزة التنافسية املستدامةأوردها أبرز املفاهيم اليت واجلدول املوايل يلخص أ

 أهم املفاهيم اليت ختص  امليزة التنافسية املستدامة : (15اجلدول رقم )

 املسامهة العلمية  عنوان املقالة / الكتاب السنة
Alderson (1965) (( The search for differential 

advantage )) 
الث قواعد التنافسية املستدامة تتمثل بوجود ثامليزة 

 ،اجلغرافية ،القانونية ،أساسية هي التكنولوجيا
 ،ها وهي التميزجناز سرتاتيجيات إلوهنالك أربع ا

 نتقائية .اإل ،الصفقة ،التجزئة

Hall (1980) ((Survival strategies in a hostile 

environement)) 
ل أعماهلا اما من خالاملنظمات الناجحة ستنجز 
 .الكفلة األقل أو األكثر متايزا

Porter (1985) (( competitive advantage : 

creating and sustaining superior 

performance )) 

ستناد اىل سلسلة القيمة كأداة أساسية يف حتليل اإل
 مصادر امليزة التنافسية.

Hamel and 

Prahalad (1989) 

(( strategic intent ))  االستناد اىل سلسلة القيمة كأداة أساسية يف حتليل
 مصادر امليزة التنافسية.

Barney (1991) (( firm resources and sustained 

competitive advantage ))  
 ،ث عن امليزة التنافسية املستدامةاملنظمة اليت ال تبح

جيب ان تتعلم كيف ختلق ميزة جديدة لبلوغ  وإمنا
 القيادة ابلسوق.

Hall (1993) (( a framework linking 

intangible resources and 

capabilities to SCA )) 

( القدرات ،وارد املادية املختلفة )األصولتتمثل امل
قدرات متمايزة   متالكواليت تسمح للمنظمة إل

 كنتيجة للميزة التنافسية املستدامة.

                                                           
1 Adams & Laman,"Corporate social responsibility:Three key approaches",journal of management studies 

;January , 2003,p114. 
 .72ص ،م جع ي عل ،ف  وق  اون  2
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Srivastava, 

Shervani, and 

Fahey (1998) 

(( Market-Based assets and 

stakeholder value : a framework 

for analysis )) 

االستناد اىل جانبني رئيسيني مها العالقة مع الزابئن 
ة التنافسية امليز  إجنازواللتان تقودان اىل  ،والثقافة

 املستدامة والضافة قيمة للزبون.

Hoffman (2000) (( An examination of the 

sustainable competitive 

advantage concept : past 

,present and future )) 

خرى استناد امليزة التنافسية املستدامة اىل املفاهيم األ
تسويق  ،قيمة الزبون ،ة مثل التوجيهاإلسرتاتيجييف 

 .والشبكات ،العالقة

Sadri and Lees 

(2001) 

(( Diveloping corporate culture 

as a competitive advantage )) 
جيابية تكون دالة هامة لتحقيق امليزة الثقافة اإل

 .امة قياسا ابآلخرين من املنافسنيالتنافسية املستد

Adams and 

Lamont 

(2003) 

(( Knowledge management 

systems and developing SCA )) 
بداع التنظيمي وأتثري أنظمة إدارة املعرفة تكون اإل

أساس يف إقرار النجاح للتجارب املبدعة يف املنظمة 
 لتطوير امليزة التنافسية املستدامة.

Kotelnikov 

(2004) 

(( Sustainable competitive 

advantage : how to survive 

against your competition over a 

long period of time )) 

يقرتح منوذج التعاضد )التدائبية( ما بني القابليات 
املتميزة والقدرات املؤثرة بعمليات اإلنتاج كمصادر 

 أساسية لتحقيق امليزة التنافسية املستدامة.

Khandekar and 

Sharma (2005) 

(( Managing human resource 

capabilities for sustainable 

competitive advantage : an 

empirical analysis from Indian 

global organizations )) 

س املال البشري لتحقيق ة لرأاإلسرتاتيجياألمهية 
دة األداء التنظيمي وامليزة التنافسية املستدامة واملستن

وهناك ارتباط اجيايب ما  ،اىل املوارد املتاحة ابملنظمة
بني القابليات املوارد البشرية واألداء التنظيمي للتأثري 

 اإلجيايب يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة.
Javalgi and 

Radulovich 

(2005) 

(( SCA of internet firms : a 

strategic framework and 

implication  for global 

marketers)). 

ات أن تنجز امليزة التنافسية املستدامة ميكن للمنظم
من خالل تطوير القدرات التفاعلية إلدارة العالقة 

مع الزبون وحتسني استهداف الزبون لتحقيق التأثري 
 األكّب عليه وزايدة والئه.

 .175-174ص ،مرجع سابقااي التسويق املعاصرة، قض ،اثمر البكري : املصدر

وضع ميكننا وم امليزة التنافسية املستدامة، مفهكلها اليت عاجلت  و املختلفة ووجهات النظر التعريفات  ا سبق منمّ وإنطالقا       
حمصلة جمموع املنافع  تعّب  عنامليزة التنافسية املستدامة " :حول مفهوم امليزة التنافسية املستدامة يتمثل يف شامل  تعريف

حتقيق أهدافها  ملنظمات األخرى، واليت تساعدها علىا من ابقي اواملزااي اليت متتاز هبا منظمة األعمال عن غريه
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ويف . هذه امليزات واملنافع بسهولة" إستنساخعلى تقليد أو القدرة املنافسة األعمال نظمات ة، دون أن تكون ملاإلسرتاتيجي
خمتلف وجهات النظر بني  املستدامة حسب عديداليت تعّّب عن امليزة التنافسية صادر املو  داتدّ احملوتتعّدد ختتلف هذا الشأن 

إستنتاج ميكننا و  كّلما زاد عدد حمّددات ومصادر هذه امليزة كلما صعب على املنافسني من تقليدها والتغلب عليها.و  الباحثني،
 :، حيث تنقسم هذه احلجددات اىل ثالث أقسام هيامليزة التنافسية املستدامةومؤشرات دات دّ حمل شخصي تقسيم

ساسية اليت تدعم وتتمثل يف املؤشرات األ : واحملددات الرئيسية اليت تعّب  عن امليزة التنافسية املستدامة املؤشرات •
، اإلستجابة ، الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، التحديث والتحسني املستمرّ اجلودة : امليزة التنافسية املستدامة وأمهها

 .للزبون وحتقيق رضاه
ا، كميّ وحتديدها  قياسها املؤشرات اليت ميكن وتتمثل يف  : واحملددات الظاهرة للميزة التنافسية املستدامة املؤشرات •

 احلصة السوقية، والرحبية. : وأمهها
وتتمثل يف احملددات اليت تسمح ابحملافظة على امليزة  : واحملد دات املستدامة للميزة التنافسية املستدامة املؤشرات •

 السمعة، حواجز ضد التقليد، التحالفات اخلضراء، اإلبداع. : ، وأمههاعلى املدى الطويل فسية املستدامةالتنا

 وحمددات امليزة التنافسية املستدامة مؤشرات : (65الشكل رقم )

 : اإلستدامةمؤشرات                                : ظاهرة مؤشرات                     : أساسية مؤشرات       

 السعمة. •                     احلّصة السوقية.         •                                  اجلودة.  •

 حواجز ضد التقليد. •                       الرحبية.                •     يل التكاليف.           الكفاءة وتقل •

 التحالفات اخلضراء. •التحديث والتحسني املستمر.                                                             •

 اإلبداع.  •اإلستجابة للزبون.                                                                        •

 

 من إعداد الباحث : املصدر

  أهمية الميزة التنافسية المستدامةخصائص و  -2

فقد  ،الذكاء الصناعي يف منظمات اليوم ستخبارات السوقية ومنوطوير التقنيات التنافسية وقوة اإلنظرا للتسارع الكبري يف ت       
لذلك  ،هذه امليزة من قبل املنافسني إستنساخميزة تنافسية عملية ليست ذكية وال طائل منها بسبب سهولة تقليد و  أصبح إمتالك

ز تتميّ و  .ليد وحىت الفهم من قبل املنافسنيامليزة التنافسية وجعلها صعبة التق إستدامةاالهم يف عامل الصناعة اليوم هو كيفية أصبح 
التنافسية املستدامة  امليزة فعالية هذه اخلصائص مبعىن أنه ولكي تضمن ،الشموليةملة من اخلصائص امليزة التنافسية املستدامة جب
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  ومرتبطة ابخلصائص األخرى مرهونة كل خاصية ألن جمتمعة، تفعيلها يتم أن ينبغي بل حدة، على كل إليها ينظر أال جيب
  :1 كمايلي

 الداخلية من جهة أخرى؛ منظمة األعمالتكون متجددة وفق البيئة اخلارجية من جهة، وقدرات وموارد  •
 حىت مزااي تنافسية جديدة يف مكاهنا؛ أو أو خدمات منتجاتتكون مرنة مبعىن أنه ميكن إحالل  •
 ؛ (Stakeholders)تراعي وحتقق مجيع متطلبات وأهداف األطراف أصحاب املصلحة  •
 ضمن أهدافها وسياساهتا؛ )اخلضراء(تدمج األهداف البيئية  •
 عّبوالدوام  االستمرارية قحتقّ  أهنا أي ق ملدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وجتديدهاوتتحقّ  واحملاكاة صعبة التقليد •

 ؛ويف املستقبل الزمن
 صعوبة أكثر حبيث تصبح املتنوعة املوارد من عدد بني التنسيق من معقدا منطا وحتليل مضامينها أي أهنا تتطلب فهمها صعوبة •
 بغريها؛ مقارنة فهمها يف
 تشابه؛ وليس اختالف على وتصاغ تبىن  •
 . (Economic of Location)جغرافيا أي تبىن على فكرة إقتصادايت املوقع مركزة غالبا تكون •

تتمثل يف حيث  ،حتديد مدى توافر عناصر النجاح األساسية مقارنة ابملنافسنيتّبز أمهية امليزة التنافسية املستدامة يف و             
وهناك تعقيب  ولفرتات طويلة.أّن منظمة األعمال عليها أن تتبىن اسرتاتيجيتها اعتمادا على ميزة تنافسية ال تتوافر لدى املنافسني 

عندما مّت توجيه السؤال اليه عن ماهو الشيئ األكثر أمهية والذي  (warren buffettمهّم لرجل األعمال األمريكي الشهري )
األعلى يف ميكن أن يبحث عنه لغرض تقييم املنظمة ؟ اجلواب كان هو وجود امليزة التنافسية املستدامة، حيث أهنا متثل املستوى 

إدارة املنظمة وأهنا ال تقتصر على املوارد امللموسة أو غري امللموسة فحسب، بل أّن األمر أبعد من ذلك بكثري كوهنا ترتكز على 
اليت متتلك أّن املنظمة  يفتكمن أمهية امليزة التنافسية املستدامة حيث 2التوجه املعّمق حنو عمليات األعمال املنجزة من قبل املنظمة.

 ،رة على احملافظة عليها لوقت طويلوتكون قاد ،من رحبية ابقي املنظمات الصناعيةكّب رحبيتها أتكون  يزة تنافسية مستدامةم
 :3 هتم الباحثون بتحليل امليزة التنافسية املستدامة ومكوانهتا من خالل أمهيتها يف جمال األعمال بوصفهالذلك فقد إ

ية واملنظمات املنافسة من خالل قيام املنظمة بتنمية معرفتها التنافسية وقدرهتا على تلبسالحا ملواجهة حتدايت السوق  ▪
 ؛احتياجات الزابئن يف املستقبل

عب تقليدها او حماكاهتا معيار لتحديد املنظمات الناجحة من غريها لكوهنا تتميز ابجياد مناذج جديدة متفردة يص ▪
 ؛واسع وان املنافسني على علم هبا ا فقد اصبحت معروفة ومتاحة بشكلالنماذج النماذج القدمية هل نّ أل ،ابستمرار

                                                           
1 Goce andrevsky  & Walter J. Ferrier," Theory of  sustainable competitive advantage: The role of Value-
enhancing  competitive actions ", Gatton College of Business and Economics University of Kentucky, February 
2008,p 04. 

 .7ص، م جع ي عل ث م  تسعن م وخ س  عأة دم تن ،  2
 .148ص ،م جع ي عل  الء ف د ن   سب ،  3
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املنظمة تبين اسرتاتيجيتها اعتمادا على ميزة  نّ ية مقارنة ابملنافسني وتتمثل يف أساسد مدى توافر عناصر النجاح األحتدّ  ▪
ات اليت يتطلب جناحها اإلسرتاتيجيكما أهنا تتجنب   ،املنافسني وان تكون طويلة األمد تنافسية مستدامة ال تتوافر لدى

 ؛قاط قوة غري متوافرة لدى املنظمةتوافر ن
لتميز وان قدرة املنظمة على استغالل املوارد ساسيا وضروراي تسعى اليه مجيع املنظمات اليت تبغي التفوق واهدفا أ ▪

واالمكانيات يف حتقيق موقع افضل بني املنافسني والسعي الرضاء الزابئن والتعرف على حاجاهتم ورغباهتم بطريقة 
 ؛صعب على املنظمات االخرى تقليدهاي

من ية منظمة ميزة تنافسية بين أو متتلك أ ال ميكن أن تومن مثّ  ،تحقق من املنظمة والعاملني فيهامرتبطة أساسا ابألداء امل ▪
و يقصر تبعا قد يطول أ ،الذي تتفوق به على املنافسني اآلخرين وملدى زمين مناسب ن ترتقي أبدائها اىل املستوىدون أ

 . احلفاظ على ميزهتا التنافسية وإستدامتهالقدرهتا يف

 بات بنائهاومتطل  مصادر الميزة التنافسية المستدامة  : المطلب الثاني

  مصادر الميزة التنافسية المستدامة -1

ع به تلك على ما متتلكه منظمة األعمال من موارد خمتلفة بداخلها وما تتمتّ  يإّن بناء امليزة التنافسية يستند بشكل أساس      
ة التنافسية من داخل منافسيها. حيث تنبع امليز ل املنظمة الكتساب ميزة تنافسية مستدامة تنفرد هبا عن املوارد من نقاط قوة تؤهّ 

ّن أي من أجزاء هذا النظام فضال عن البيئة رجية يؤثر فيها ويتأثر هبا، فإاّل أّن املنظمة كنظام يعمل يف بيئة خاإ ،ساساملنظمة ابأل
ملستدامة الربط بني القدرات الداخلية ويتطلب حتقيق امليزة التنافسية ا املستدامة، اخلارجية ميكن أن يكون مصدرا للميزة التنافسية

الباحثني حيّدد و  .يف نفس الوقت داخلية وخارجيةتكون مصادر على أّن مصادر امليزة التنافسية  وبني بيئاهتا اخلارجية وهذا يدلّ 
)1996,Lei & Pitts( 1 مصادر امليزة التنافسية ابآليت: 

الطاقة واملوارد  ،سة مثل العوامل األساسية لإلنتاجاملرتبطة مبوارد املنظمة امللموسة وغري امللمو وهي املصادر  : أ_ املصادر الداخلية
ويؤّكد اّن امليزة التنافسية املستدامة هي استغالل منظمة األعمال لنقاط قوهتا  ،وغريها املوجودات .. ،قنوات التوزيع ،األولية

وأّن املصادر الداخلية  ،فسون حتقيقها يف أدائهم ألنشطتهمولد قيمة ال يستطيع املناالداخلية يف أداء األنشطة اخلاصة هبا حبيث تت
 :األنشطة واملهارات وتتمثل ابآليتتشمل املوارد و 

 .لعالمة التجاريةوتشمل كّل من األجهزة واملعدات واألبنية واملواد األولية واملوارد البشرية ،وا : املوارد 1-أ

 وتتمثل بشكل أساس إبدارة املنظمة وأساليبها واألنشطة اليت تؤديها. : واملهاراتاألنشطة  2-أ

                                                           
 .165، صم جع ي عل الء ف د ن،    1
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إذ أّن مصادر املقدرة دائما من داخل املنظمة ،فتحديد كّل مقدرة ميزة جيب أن يكون عن طريق رؤية كيف ميكن أن أتخذ       
ة استثنائية يف زايدة رأس املال فيجب عليها أن تستخدم رأس ذا كانت املنظمة ذات مقدر  امليزة التنافسية املستدامة. فإطريقها اىل

اجلوهرية ون ضرورة أن ترّكز املنظمات على تنمية الكفاءات اإلسرتاتيجيويرى  املال هذا لتوليد املزااي التنافسية أو احملافظة عليها.
ة اإلسرتاتيجيبوصفها نقطة بدء يف تشكيل عتماد على قاعدة املوارد الفريدة من نوعها وضرورة اإل ،اليت من الصعب حماكاهتا

مث اختيار موقع بيئي يتالءم  ،زم استخدام موارد فريدة من نوعهامليزة تنافسية يستل اإلستدامةوانسجاما مع هذا املصدر فاّن حتقيق 
 مع هذه املوارد.

تغريها حيث تشكل البيئة اخلارجية وهي كثرية ومتعّددة وتشكل من خالل متغريات البيئة اخلارجية و  : املصادر اخلارجية -ب
يف مصدرا للمزااي التنافسية. اذ تضّم البيئة اخلارجية جمموعة من العوامل السياسية واالقتصادية والدميوغرافية والتكنولوجية اليت تؤثر 

حنو اخلارج ه املنظمات الناجحة هي اليت تتوجّ ة أتكيدا على أّن ّن مثّ ون أاإلسرتاتيجيويرى  ،مات ابالجتاه السليب أو االجيايباملنظ
 الزبون والسوق. وتتمحور حولم مواقفها وهي املدفوعة ابلسوق وبتوجهاته ورغباته، وأّن مثل هذه املنظمات تتس

 اّل أنّهإ ،يق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمةمن املصادر الداخلية واخلارجية هلا دور يف خلق وحتق ّن كالّ وعلى الرغم من أ      
فإّن امليزة التنافسية  ،فرصا للمنظمة وظروفا مناسبة هلا ثلفإذا كانت عوامل البيئة اخلارجية مت ،يعول على املصادر الداخلية أكثر

واستثمار تلك اخلارجية قدرات املنظمة ومن خالل قدرهتا على التعامل مع الظروف من خالل موارد و  الّ املستدامة ال تتحّقق إ
 .ابلشكل الصحيح واملناسب الفرص

سبعة عناصر أساسية جيب أن تّتسم هبا موارد املنظمة لكي تكون قادرة على توليد وحتقيق  (Lynch, 2003)وقد حّدد       
 :يليوهي كما لديها وإدامة امليزة التنافسية 

 ؛ملنظمةالقوة النسبية، وتتمثل يف قوة املنافسني وقدراهتم اجلوهرية مقارنة بقوة وقدرة ا -

 ؛تقاة مسبقا من قبل منظمة األعمالاملوارد جيب أن تكون من -

 ؛عية حتّقق مزااي تنافسية مستدامةجيب أن يكون لدى املنظمة قدرات ابدا -

 ؛اضةوعراقيل حنو اإلحالل واإلستع وضع حواجز -

 ؛والتخصيص املالئم ألصحاب املصاحلالتوزيع  -

  ستمرارية توافر املوارد اليت جتعل دميومة امليزة ابقية ألطول فرتة مكنة.إ -
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 مواصفات موارد املنظمة اليت حتقق امليزة التنافسية املستدامة : ( 66الشكل رقم )

 
 إعتمادا على املصدر من إعداد الباحث : املصدر

 متطلبات بناء الميزة التنافسية المستدامة  -2

ب واليت تتطلّ  ،تّب من أهم املسائلمهية لدى املنظمات حيث تععملية ابلغة األ بناء مزااي تنافسية مستدامة مليةتعتّب ع
 :1سوف حناول توضيحها كمايليو رها للوصول إىل ذلك، البد من توفّ  اشروط

يف األسواق يتطلب توفر جمموعة من األصول واملوارد والقدرات  إستدامتهاحيث أن بناء امليزة التنافسية و :  التنافسأسس  2-1
 التنافسية واليت ترتكز يف العنصرين التاليني:

   (Benchmarking): املرجعية املقارنة .أ
املساعدة على بناء أسس امليزة التنافسية املستدامة، من خالل  األداء تتبع يف األساليب أهم بني من املرجعية املقارنة تعتّب     

 تعزيز ضمان وابلتايل أدائها، حتسني و تطوير من منظمة األعمال متكن أهنا ذلك الناجحة والرائدة، نظمات األعمالاالقتداء مب
 كما أن اإلعتماد على املقارنة املرجعية يساهم فيمايلي: واستمرارها. التنافسية ميزهتا
 املنافسني؛ موقع حتديد وابلتايل النشاط، قطاع يف السوق وتوجهات تطورات معرفة •

                                                           
تشد  ن، أ  وددع  نتدو ت ، ج ملدع  ،تالقتصد  مت  تء تستأد ف  سشد ن   صدأ  ع ت  و دع ت   أ دع فدة ظد  تالأ تد    ع  تسدن م  ع  هللا تسأيو ،  1

 .21-20 ، ص2009تسالذق ع، يو   ، 

تسم ا  تستأ في ع 
تسميت تمع

صلوعع تستقن  

قو  تاليتم ت  ع

تستوا ع 
وتستخص ص 

تسمالئم

صلوعع تالدال  
وتاليتل ضع

تسقو  تسأيع ع 
سنتأ ف 

تسق  ت  تالع ت  ع

تسموت   تسمأتق   
ميعق 
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 مباشرة؛ الناجحة نظمات األعمالمب ابالقتداء وذلك الوقت، ختفيض •
 جديدة؛ كفاءات بظهور يسمح ما ،منظمة األعمال يف االبتكاري التفكري تشجيع •
 األوىل؛ املرة من املناسب العمل أسلوب بتطبيق وذلك اإلنتاجية زايدة •
 العمالء؛ حلاجات السريعة االستجابة •
 .منظمة األعمال ألنشطة احلسن السري لضمان الالزمة املعلومات على احلصول •

  االقتصادي: الذكاء .ب

 امليزة واستمرار تعزيز بغرض للمعلومة، هجومي استعمال أجل من ةاإلسرتاتيجي لليقظة امتدادا االقتصادي الذكاء يعتّب      
 ذات ةاإلسرتاتيجي املعلومات على احلصول خالل من املنافسة ومتطلبات لظروف السليم والفهم ابملعرفة وذلك التنافسية،

املفيدة  املعلومات وتوزيع املعاجلة للبحث، املنسجمة األعمال جمموع أنه: على االقتصادي الذكاء العالية ويعرف القيمة
 استغالهلا.  هبدف االقتصاديني لألطراف

 مينح الذكاء اإلقتصادي جمموعة من املكاسب نذكر منها مايلي:حيث 

 األسواق؛ حبالة التنبؤ •
 املنافسني؛ اسرتاتيجيات مواجهة •
 داخليا؛ صحيحة بطريقة املعومات نشر •
 التنافسية؛ املزااي على احلفاظ •
 احملتملني؛ املنافسني جتاه التنافسي موقعها على احلفاظ •
 األفضل. تعلم من النمو يف تطمح اليت الصغرية و املتوسطة ملنظمات األعمال السماح •

الختياراهتا من املنتجات واألسواق املستهدفة، اليت يتم التنافس هبا هو من  منظمة األعمالحتديد  : إنّ ميدان التنافس 2-2
يف املكان املناسب، ومن خالل  منظمة األعمال؛ من خالل توظيف قدرات لعملها وميزاهتا وقدراهتا التنافسية اإلستدامةمتطلبات 

 املنتجات املناسبة.

؛ منظمة األعمالة اليت تتبناها اإلسرتاتيجييتوقف على  إستدامتها: حيث أن بناء ميزة تنافسية والعمل على طرائق التنافس 2-3
 .اسرتاتيجية املنتج، اسرتاتيجية املوقع، اسرتاتيجية التسعري، اسرتاتيجية التوزيع...اخل

 (67وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل رقم )

 متطلبات بناء امليزة التنافسية املستدامة : (67الشكل رقم )
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 : متطلبات بناء امليزة التنافسية املستدامة

 : أين تنافس                                        :                               الطريقة اليت تنافس هبا   

 إختيار السوق. –                            إسرتاتيجية املنتج.                                                         -   

 إختيار املنافس. –                               إسرتاتيجية املوقع.                                                      -   

          إسرتاتيجية مصادر التوريد.-   

 إسرتاتيجية التسعري. -   

 أخرى. -   

 : أساس التنافس                                                    

 األصول واملهارات أو الكفاءات والقدرات. -                                      

 

 .75، صمرجع سابقنبيل مرسي خليل، : املصدر

  الميزة التنافسية إستدامة : الثالثالمطلب 

  أسباب فقدان الميزة التنافسية -1

سباب اليت تفرض على منظمات األعمال ه من الضروري أن نعرّج على األنّ نرى أ ،امليزة التنافسية إستدامة قبل التطرق اىل      
ح حيث تسعى املنظمات جاهدة وراء حتقيق ميزة تنافسية تكون مبثابة سال ،ابلنسبة مليزاهتا التنافسية اإلستدامةمن فقدان خاصية 

يف احملافظة مات ولكن ملاذا تفشل هذه املنظ ،هلا استمراريتها يف جمال الصناعةوتضمن من خال ،تواجه به منافسيها يف األسواق
 : سباب هيقدان امليزة التنافسية اىل ثالث أ؟ ومن هنا ميكن تلخيص أسباب فعلى هذه املزااي 

مواجهة التغريات البيئية التباع أمناط سلوكية مستقرة، حىت يف  املنظماتميل "القصور الذايت النشط هو  : القصور الذايت-أ
حبيسة طرق التفكري والعمل اليت حققت هلا جناحات يف املاضي، وتعمل على تسريع ات األكّب يف السوق نظمتبقى امل،و  العنيفة

يف ظل ظروف البيئة و  1.األنشطة اجملرّبة سابًقا. ويف حماولتها للخروج من احلفرة، فإهنا تعمل يف احلقيقة على السقوط أعمق

                                                           
( ، آخ  مش ه   2017ج أ ة  30، موقع أأ  أص ق تسلنم ، ت   خ تسأش  ) أج ده ؟ عل  تسنع ى مأظم   ت  م   ت ش  سم ذت ،إع ته م ص  م  1

 http://ibelieveinsci.com/?p=23856 : ( ، تس تع 2017أو   20)

التنافسيةالميزة   

 المستدامة

http://ibelieveinsci.com/?p=23856
http://ibelieveinsci.com/?p=23856
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ستطيع التغلب حيث ال ت ،تغيري إسرتاتيجياهتا وهياكلهالى جتد املنظمات أنفسها غري قادرة ع ،التنافسية املتسمة بسرعة التغيري
من أبرز  ولعلّ  ،الذايت ل القدرات التنظيمية من مصدر للمزااي التنافسية اىل سببا لنشوء القصورإذ تتحوّ  ،على القوى الداخلية

كما قامت   ،ت خسائر قدرت خبمسة ماليري دوالرحيث تلق ،خالل التسعينات IBMاألمثلة عن ذلك ما حدث ملنظمة 
 بتسريح أكثر من مئة ألف موظف نتيجة القصور الذايت.

ة السابقة للمنظمة ال حتّد اإلسرتاتيجين االلتزامات ألقد حاول "جيماوات" أن يثبت  : ة السابقةاإلسرتاتيجياإللتزامات  -ب
ففي بعض األحيان تقوم املنظمات  ،تنافسياب أيضا أخطاءا وقصورا ولكنها قد تسبّ  ،قدرهتا فقط على تقليد املنافسني من

حتوالت السوق وتقلبات أذواق املستهلكني قد متيل حنو نوع آخر من  نّ  أاالّ  ،رد ضخمة يف نوع معني من الصناعاتابستثمار موا
 ة السابقة للخروج من هذه األزمة.اإلسرتاتيجيل من املنتجات وهذا ما يتطلب التحوّ 

هي  يرى "داين ميللر" أن املنظمات قد تفشل يف احملافظة على ميزهتا التنافسية ملا تنبهر مبا : يتناقص "إيكاروس" الظاهر  -ج
الوحيد لضمان ات هو السبيل اإلسرتاتيجيإذ تعتقد أن استمرار السري يف نفس الطريق وبنفس  ،بصدد إحرازه من جناحات مبكرة

وابلتايل كثريا ما  ،امليزة التنافسية إستدامةملتطلبات وق و يفقدها النظرة البعيدة للسّ ا ص مّ فتغرق يف التخصّ  ،النجاح يف املستقبل
حتكي أسطورة يواننية  ،(يف امليثولوجيا اليواننية)و"إيكاروس" هو شخصية من الشخصيات األسطورية اليواننية  .تالقي الفشل

لهرب من عقاب ، لملك اجلزيرة "مينوس"عقااب هلما من  "كريت"ن حمتجزا و أابه يف متاهة جزيرة ، الذي كا"إيكاروس"قصة 
 1.ستعان اإلثنان أبجنحة ثّبتاها على ظهريهما ابلشمعإ "مينوس"

  الميزة التنافسية إستدامةسبل  -2

بكيفية أكثر أصبحت هتتّم  وإمنا ،املزااي التنافسيةوىل على حتقيق ابلدرجة األكثريا و ز  تركّ األعمال حاليا نظمات مل تعد م      
 2 :ومن أهم سبل حتقيق ذلك ما يلي ،إستدامتهاحتقيق املزااي و على احملافظة 

 الرتكيز على أركان البناء للمزاي التنافسية  -أ

كي تستطيع املنظمة احلفاظ عل مزاايها التنافسية، جيب عليها االستمرار يف الرتكيز على أركان البناء األربعة العامة للمزااي       
(. كما يتطلب 68التنافسية واليت يوضحها الشكل املوايل وهي اجلودة والكفاءة والتحديث واالستجابة للزبون )أنظر الشكل رقم 

 طوير الكفاءات املتميزة اليت تساهم يف حتقيق التميز يف تلك اجملاالت.منها الرتكيز على ت

 

 
                                                           

 : ( ، تس تع  2017أو   20موقع و ن ع     ، آخ  مش ه   عت   خ )  1
org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3https://ar.wikipedia. 

، تسق ه    ت  تسم  خ ،  ف  ة مدم   ف  ة ومدم   ع  تسمتل   ، : ت  ، "م خ  متن م  : تر ت   تاليت تت ج ع" ش  سا ه   وج   ث جوأا ،  2

 .230-228ص ،2007 ،مص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
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 األركان األربعة العام ة للمزااي التنافسية : ( 68الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث إعتمادا على املصدر  : املصدر

 ماإلستمرار املنظم لعملييت التحسني والتعل   -ب

ة امليزة التنافسية تتميز وهذا ما جيعل من دورة حيا ،لتغيري خاصة يف جمال التكنولوجيااحلايل بسرعة ايتميز مناخ األعمال       
لدى فالسبيل الوحيد  ،كما ميكن أيضا هجرها هنائيا  ،لتنافسية بسرعة من قبل املنافسنيإذ يسهل تقليد مصادر املزااي ا ،ابلقصر

حتسني الكفاءة واجلودة وحتديث اإلستجابة للزبون ابستمرار من خالل إعطاء األمهية أمام هذه املنظمات للحفاظ على مزاايها هو 
عالوة على حتسني وتطوير  ،وحماولة خلق كفاءات جديدة ،نظمة إلجياد طرق حتسني عملياهتاالقصوى لعملية التعلم داخل امل

 الكفاءات املتوفرة لديها.

 ى معيار أداء املنظمات األخرىإتباع األداء الصناعي املتميز واإلعتماد عل -ج

لزبون واحملافظة على هذه ساس بناء املوارد والقدرات اليت تدعم متييز الكفاءة واجلودة واالستجابة ليعتّب األداء الصناعي املتميز أ    
وأن حتاول حماكاته  ،جمال صناعتهاومن أجل حتقيق هذا األداء جيب على املنظمة أن تتبع أداء املنظمات الرائدة يف نفس  ،املوارد

 وهو مايعرف ابلقياس املقارن. ،ليت تسمح بتحسني كفاءات العملياتوملا ال التفوق عليه عن طريق حتديد الطرق ا
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 التغلب على القصور الذايت -د

لدى جيب  ،التنافسيةااي يعتّب التغلب على العوائق اخلاصة ابلتغيري داخل املنظمة أحد املتطلبات الرئيسية لإلبقاء على املز       
ومن مث االستفادة من القيادة اجليدة واالستخدام  ،د خمتلف العوائق اخلاصة ابلتغيريعلى املنظمة العمل بشكل مستمر على حتدي

 األمثل للموارد من أجل إحداث التغيريات الالزمة يف بناء املنظمة.
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  في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة األخضردور التسويق  : المبحث الثالث

متنّوعة وخمتلفة من ات إسرتاتيجيلت عديد الباحثني يطرقون مداخل و تنطوي عليها امليزة التنافسية املستدامة جعاألمهّية اليت       
 لتحصيلها. املستقبل يف األعمالمنظمات ابلنسبة اىل   هذه املداخلأهمّ أحد  األخضر التسويق كوني أن عيتوقّ أجل حتصيلها، و 

 .لدى املنظمة إبكتساب ميزة تنافسية مستدامة األخضرحيث سنحاول يف هذا املبحث التعّمق أكثر يف مدى عالقة التسويق 

 التنافسيةالميزة ب األخضرعالقة التسويق  : المطلب األول

سيما وأّن البيئة احمليطة  زايدة تنافسيتها ابألسواق اليت تنشط فيها،األعمال لتعّددت املداخل املعتمدة من طرف منظمات       
 األعمالإستدعى منظمات األخرية أصبحت تشهد تغريات هائلة، خاصة على مستوى األذواق والتشريعات، األمر الذي  ذههب

يف ظّل ظهور ومنّو قطاعات سوقية هلا حاجات ورغبات متمّيزة عّما كانت عليه املتطلبات اجلديدة  ذهللعمل على اإلستجابة هل
سهل ويسري، بل  تبقى يف السوق يف جمال عملها، ولكن ذلك ال يتحّقق بشكل وحتاول هذه املنظمات بشكل فاعل ألن .سابقا

 نّه يستوجب عليها أن متتلك ميزةذلك ولتحقيق أهدافها املطلوبة فإ ىل منافسة شرسة وقوية، ومن أجل مالقاةغالبا ما تتعّرض إ
عتباطا ات الصناعة، وهذا األمر ال أييت إرى يف ذاألخ األعمالتفّردها عن غريها من منظمات  تنافسية تعّّب هبا ومن خالهلا على

لكي  املناسبة األدوارفيها أن تعرف قواعد التنافس القائمة يف السوق وكيف ميكن أن تلعب  منظمة األعمالبل يستدعي من 
 1تكتسب امليزة التنافسية اليت جتعلها قادرة على حماكاة املنافسني أو التفّوق عليهم.

أو القدرة على شراء  ،على مصدر وحيد لتحقيق ميزة تنافسية مثل تصميم املنتج أبقل تكلفة األعمالعتّب إعتماد منظمة ي  و       
فسني التقليل من آاثر هذه امليزة التنافسية أو إلغائها متاما، وابلتايل مواد خام أبسعار منخفضة خطر كبري عليها، حيث ميكن للمنا

صّعب عّقد وي  د، األمر  الذي من شأنه أن ي  عة وعديدة لتحقيق التفرّ عتماد على مصادر متنوّ اإل األعماله يتعنّي على منظمات فإنّ 
نطالقا من هذا العامل إستمرارية أطول يف التمّيز. وإهلا كما يضمن   ،ةتقليد أو حماكاة هذه امليزة التنافسي ة املنافسني علىمن مهمّ 
أهنا ميكن أن تكون طريقا للتمّيز وحتقيق املكاسب من زاوية  األخضركرة التسويق عب على فاللّ  يف األعمالمنظمات بدأت 
ندرت فيه  وقت ستغالهلا يفإتستطيع  ميزة تنافسية جديدةخيلق  األخضرالتسويق  نّ أبببساطة ترى  يهف ،اإلقتصاديةو  التجارية

ر خاصة مع التطوّ  ستهلكني،دراكية بني امليزات التنافسية للمنظمات من طرف املوتقّلصت فيه الفجوة اإلالتنافسية  زاايامل
فأصبح من  ومتشاهبة يف نظر املستهلك،بني املنظمات وجعلها متقاربة التكنولوجي الذي ساهم يف سهولة تقليد امليزات التنافسية 

عتبار التسويق ات التمّيز التنافسي قد ساهم يف تعزيز إولعّل قضية نقص خيار  بينها يف عديد األحيان.الصعب عليهم التفريق 
 ليه املنظمات.ما تصبوا إتحقيق ميزة تنافسية فريدة حتّقق جديد ل إسرتاتيجيكمدخل   األخضر

يبقى حمتشما، لكن لو نالحظ التغرّي  األعمالواملسؤولية البيئية من طرف عامل  األخضرقبال على التسويق ورغم أّن اإل     
 عشرين قبل، لألنّه وواضحا ا كبريافسندرك فرق لسابقةىل هذا التوّجه ونقارنه ابلعقود اإ األعماليف نظرة منظمات  مؤخرا امللموس

                                                           
1 Kotler and Keller ,"Marketing Management", 12th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River , 2005 ,p150. 
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، وكان اإلشكال حينها األعماللدى عامل  « going green »ضرورة دمج البعد البيئي  على احلديث من الكثريهناك  كان  عاما
كثر ال ميكن جتاهل أنّه قد  حيث  اليت ميكن أّن جتعل من هذه املنظمات تعزف عن تبّّن هذا التوّجه، باهظةال التكاليف حول

حسب و  .ي وحتقيق التكامل بينهمااإلقتصادعن الضوابط اليت حتكم العالقة بني اجلانب البيئي واجلانب سابقا احلديث 
Reinhardt  ّاألعمالملنظمات هل؟" ابإلمكان " : السؤالمن نتقال من املواضيع العاّمة و إليتطّلب االنقاش يف هذا امليدان  فإن 

 لكن 1.يكون ابالمكان فعل ذلك"وكيف؟" "مىت ؟"  : ىل السؤالإ؟  األخضريف التسويق تعويض تكاليف االستثمارات البيئية 
ميكن احلصول عليها  فائدة قتناع بفكرة أّن هناكاإلو متاما  اتفكريه حتويليف  األعمالمنظمات  بدأت فقط سنوات 10 حوايل قبل

 التفكري ذات نظماتامل أدركت قدف .املستهلكني مع تنافسية ميزة إنشاء معاخلضراء  املستدامة املمارسات حتضاننتيجة إ
، خاّصة وأّن تطّور حجم ومنّو لبيئةاب هتمامواإل األخضرنظري اإلعتماد على التسويق  أرابحجّن  على قادرة هناأب سرتاتيجياإل

سنوات األخرية كان منو السوق األمريكي ففي العشر يبقى ملهما هلذه املنظمات،  «green markets»األسواق اخلضراء
لذلك تناقصت نسبة  ابإلضافة ،% 33ق الغدائية التقليدية حوايل بينما كانت نسبة منو السو  ،% 240حوايل  البيئيةللمنتجات 

 السنوات بنسبة مذهلة وصلت هذهطيلة  األخضر% يف وقت تزايدت أنشطة البناء 17أنشطة البناء التقليدية مبا يقارب 
. األخضرلفرص اليت ميكن أن يقّدمها هلا التسويق املرتّبص واملهتّم إىل اتنظر بعني  األعمالمنظمات وهو ما جيعل  %2 .1700
 إىل األخضر لحتوّ " كتابمؤلفا  ومها  (Michelle Thomson and Michael Bloom) يف هذا الصدد يقولحيث 
كبرية   ةعصبيّ كما تنتاهبا   ،ضراءاخل ةسرتاتيجياإل اعتماد ات عديدة حولتعقيد تغمرها املنظمات من العديدأّن : "الشهري "الذهب

 األعمالالشيئ املؤّكد هو أّن منظمات  لكن ،ة اخلضراءسرتاتيجيجاح يف ظّل اإلهلذا التحّول وإمكانيات الن احملتملة التكلفة حول
كما تؤّكد املستشارة يف مؤسسة البلوشي للمحاماة )هتاين البلوشي(   3".هائلة تنافسية ميزة على حتصل أن ميكن بسرعة كتتحرّ  اليت

 ماوابلتايل ف4."واحدة لعملة وجهان اإلقتصادو  البيئة تكون فيه جديد، منظور والدة شهد"ي ّن العاملأبواخلبرية يف الشؤون البيئية 
 صناعةعبارة عن  عاما 20 ، أصبح بعداألعمالعامل خرجات من األضرار السلبية مل والبيئة األرض إلنقاذ صغرية كمحاولة  بدأ

 ،جنب إىل جنبا يسرياأبن  والبيئة القتصادل السماحعليها جيب  حيث عتبة على تقف اليوم األعمالفمنظمات . كاملة  خضراء
 ميليها ويفرضها الواقع.  ضرورة أصبح فقط بل خيارا ليسوهذا 

واليت على امليزة تنافسية  ا حتصل يف األخريملّـــ  األخضرستثمارات يف التسويق تعويض تكاليف اإل األعمالمنظمات  مكانإبو      
 كتسبت مقارنةنافسية هي امليزة اليت أامليزة التف ستمرارية.كذا متّكنها من حتقيق البقاء واإلو  ،تساعدها على حتقيق أهدافها التجارية

ّبّر ضافية واخلدمات اليت تسعار أو بواسطة تقدمي الفوائد اإلألاإّما من خالل  ، للزابئنتقدمي الفائدة األكّب عن طريق ملنافسنياب

                                                           
1 Renato J. Orsato , competitive environmental strategies ,california management review ,vol 48.no2 ,winter 
2006 ,p127. 
2 Green marketing guides ,the center for green industries and sustainable business growth of Duquesne 
university ,Pittsburgh ,usa , 2014 ,P6. 
3 BDC website, "Is green marketing right for your business?", seen on (19/09/2016), link: 
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/marketing/pages/green-marketing-provides-
competitive-advantages.aspx 
4 BDC website, OP CIT. 

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/marketing/pages/green-marketing-provides-competitive-advantages.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/marketing/pages/green-marketing-provides-competitive-advantages.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/marketing/pages/green-marketing-provides-competitive-advantages.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/marketing-sales-export/marketing/pages/green-marketing-provides-competitive-advantages.aspx
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وقبل أن 1وقد نعّن ابمليزة التنافسية الفائدة الزائدة واملشروع املستدام والناجح على فرتة زمنية طويلة. ،سعار املشاهبة أو األعلىاأل
يف هذه امليزة على عّدة خصائص فإنّه البّد أوال أن تستو  األخضرن من القول أبّن هناك ميزة تنافسية كنتيجة جلهود التسويق نتمكّ 
أهنا تنعكس يف كفاءة  ؛ق قيمة هلامن داخل املنظمة وحتقّ  أهنا تنبع ؛التفّوق واألفضلية على املنافسنيىل حتقيق ي إا تؤدّ أهنّ  2:هي

ا جيب أن تؤّدي إىل التأثري يف املشرتين وإدراكهم لألفضلية أهنّ  ؛يمة ما تقدم للمشرتين أو لكليهماأداء املنظمة يف أنشطتها أو يف ق
لة وال تزول أهنا تتحّقق ملّدة طوي ؛أي تتحّقق ابملقارنة وليست مطلقةأهنا نسبية  ؛لمنظمة وحتفّزهم على الشراء منهافيما تقّدم ل

 بسرعة عندما يتّم تطويرها وجتديدها.

هو تبّن  األخضرات التسويق إسرتاتيجيزات قّوة يف تنفيذ أّن واحدة من أكثر احملفّ  Grantويف هذا الصدد جاء يف دراسة       
بداع، التنافسية محاية البيئة، اإل بدراسة العالقة بني (Linde & Porter, 1995)اجملال قام كل من  نفس، ويف امليزة التنافسية

بيئية ألدىن حّد ممكن من خالل ىل أنّه ميكن الوصول اىل ميزة تنافسية من خالل تقليل الكلف اللت إية، وقد توصّ اإلنتاجومصادر 
املزيد من  :4 مبنظورها البيئي ميكن أن حيقق للمنظمة الفوائد التالية األخضرة التسويق إسرتاتيجيّن تطبيق وبشكل عام فإ3بداع.اإل

 Increased Marketزايدة احلّصة التسويقية ؛Competitive Advantageامليزة التنافسية  ؛More Profitsاألرابح 

Shareمنتجات أفضل  ؛Better Products.   األخضرالباحثة الرائدة يف جمال التسويق  أيضاّدد حت  كما (Ottman ,J)  سّتة
 :5 من بينها حتقيق ميزة تنافسية، وهي كما يلي األخضرفوائد تستفيد منها املنظمات نظري تطبيق التسويق 

 ذهههتتّم بشراء  (ألخضراحتّقق املنتجات اخلضراء أرابحا نظري وجود شرحية تسويقية خضراء )السوق  : الرحبية 
 .مبالغ اضافية مقابل منتجات بيئيةاملنتجات وعلى استعداد كبري لتقدمي 

 .تنافسيةلاليت هي األوىل يف وضع ابتكارها البيئي على الرّف ابمليزة ا ألعمالاتتمتع منظمات  : امليزة التنافسية 
 .ظمة البيئي كمحّدد لقرار شرائهمنحيث ينظر املستهلكون لسجل امل : زايدة احلصة السوقية 
 ،حةا توفري الطاقة، األداء، الراهمهأ ،عادة بنوعية أفضل من عّدة نواحي املنتجات اخلضراء متتاز : املنتجات األفضل 

 .السالمة
 قّدم املنتجات اخلضراء للمستهلكني الفوائد الصحّية والقوة جلعل العامل املكان األفضل.ت : املكافآت الشخصية 
توفري البيئة الطبيعية  ألخضرات التسويق اسرتاتيجيإوف ينتج عن التنسيق اجليد لكافة س : البيئة الطبيعية األفضل 

 االفضل من خالل ختفيض تلوث اهلواء واملياه ،ختفيض االحتباس احلراري ، توقيف هدر الطاقة ..اخل.

                                                           
1 Ehmke, C, « competetive advantage achievement through innovation and knowledge », journal of 
competetiveness ,vol. 5 ,issue 1 ,2013 ,p :85. 

 .138، ص، مرجع سابقحسن علي الزغبي   2
 .69، صمرجع سابقثامر البكري و النا البنا ،   3
 .281، صمرجع سابق،  ات التسويق األخضر"إستراتيجي" ،ياسر ثامر البكري  4

5 Ottman ,J , »Achieving sustainability out of the box thinking regarding environementally preferable products 
and services » ,green lead publishing limited ,1999 ,p79. 
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احلصول على ميزة تنافسية من خالل حتسني األداء البيئي واالجتماعي وهو ما  األعمالوابلتايل فانّه ميكن ملنظمات           
 لدراسة وفقاتعزيز األداء البيئي. و  من أجل أيضاهي مسة اليت معيّنة مثل التجارة العادلة، كفاءة الطاقة و  من خالل مسات يعّّب عنه

 التسويق ةإسرتاتيجي تكون أن عيتوقّ فإنّه  (the Conference Board of Canada) الكندي املؤمتر جملس مؤخرا أجراها
 اخلضراءة سرتاتيجياإل تبىنت أن األعمالمنظمة  رتقرّ  عندماف1.املستقبل يف األعمالنظمات مل التنافسية للميزة مصدر أهم األخضر

 العديد التغيريات تشملكما .  نظمةامل ومسعة لصورة مهمّ  أمر هوطبعا و  التشغيلية، اتسرتاتيجياإل تغيري أهّنا ستعمل على يعّنفهذا 
 خفضتساهم يف  احلساابت هذه كلو  النفاايت، من واحلدّ  املياه وتوفري الطاقة، توفري شيئ األهّم هوال ولكن اإلجراءات من

 2.وحتقيق ميزة تنافسية األعمال كفاءة  زايدة إىل يؤدي اممّ  اإلمجالية التكاليف

 الميزة التنافسية المستدامة ب األخضرالتسويق عالقة  : المطلب الثاني

قد   (Sustainability)ستدامةمة حتمل بصماهتا البيئية ابعتبار أّن اإلالبد من التأكيد أوال على أّن امليزة التنافسية املستدا      
الرشيد  ستخدام(، يف املؤمتر الدويل لإل1968ام )عن التنمية املستدامة مند عوذلك مّت احلديث طار البيئي ط رحت أوال يف اإل

( 1972يف عام ) أيضاواحلماية للمجال احليوي، الذي عقدته "اليونيسكو" يف ابريس، حيث مّت مناقشة التنمية املستدامة بيئيا، و 
ىل رعاية البيئة حيث دعا إ (UNEPمؤمتر األمم املتحدة حول التنمية البشرية الذي مّت حتت إشراف برانمج االمم املتحدة للبيئة )

( اللجنة العاملية 1985ب واألفراد من حتسني نوعية حياهتم بدون املساومة على حقوق األجيال القادمة، ويف )لتمكني الشعو 
ة بيئية طويلة سرتاتيجياليت أّكدت على احلاجة لتبّن اجملتمع الدويل إل (brundtlandللبيئة والتنمية واملعروفة بلجنة برونتالند )

 ourمستقبلنا املشرتك ( إبصدار تقريرها الشهري )1987) د تكّلل عمل اللجنة عاماألمد لتحقيق التنمية املستدامة. وق

common future  الذي ساهم يف شعبية مفهوم التنمية املستدامة، بعد أن عرّفها أبهنا التنمية اليت تفي ابحلاجات احلالية دون )
ستخدمتها ابملعىن الذي يساعد منظمة إ قد األعمالوإذا كانت 3اخلاصة.التضحية بقدرة األجيال القادمة على االيفاء ابحتيجاهتا 

هنا كانت تعّن ضمنيا املعىن البيئي املستدام، حيث أّن أجل حتديد ميزهتا، فإعلى أن تعمل بشكل إبتكاري أو فّعال من  األعمال
حسني مع امليزة املستقبلية. فمع إشتداد املنافسة وتزايد امليزة املستدامة تعّن أّن امليزة احلالية جيب أن تتواصل ابحملافظة عليها والت

ل ّن امليزة التنافسية مل تعد طويلة العمر يف السوق وإمنا تتبدّ قة .. إخل، فإر التكنولوجي واملهارات التسويقية اخلالّ املنافسني والتطوّ 
ىل طرق مفهوم امليزة التنافسية املستدامة إ الاألعممبنظمات ا كانت عليه سابقا، وهذا ما دفع بسرعة ويف دورة حياة أقصر ممّ 

(Sustainable Competitive Advantage). يقول  حيث(Hill & Jones ,2001)  اليت متتلك  األعمالأّن منظمة
امليزة التنافسية يكون معّدل أرابحها أكّب من متوّسط الصناعة، بينما من متتلك امليزة التنافسية املستدامة تكون هلا القدرة على 

                                                           
1 BDC website, OP CIT. 
2 Namrata Ghai Goyal, "Green Products: How Can They Provide Competitive Advantage", business world 
website, Published on on (24/03/2016), seen on (06/02/2017), link: http://businessworld.in/article/Green-
Products-How-Can-They-Provide-Competitive-Advantage/24-03-2016-92234/ 
3 United States Department of Agriculture website, "Forest Sustainability Reporting in the United States", seen 
on (06/02/2017), link: https://www.fs.fed.us/research/sustain/. 
 

http://businessworld.in/article/Green-Products-How-Can-They-Provide-Competitive-Advantage/24-03-2016-92234/
http://businessworld.in/article/Green-Products-How-Can-They-Provide-Competitive-Advantage/24-03-2016-92234/
http://businessworld.in/article/Green-Products-How-Can-They-Provide-Competitive-Advantage/24-03-2016-92234/
http://businessworld.in/article/Green-Products-How-Can-They-Provide-Competitive-Advantage/24-03-2016-92234/
https://www.fs.fed.us/research/sustain/
https://www.fs.fed.us/research/sustain/
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من عمليات أو  األعمالمنظمة  ها متتلكوميكن حتديد امليزة التنافسية املستدامة ملّ 1احملافظة على معّدل أرابحها لعدد من السنوات.
ىل حتقيق ربح أعلى من اإلعتيادي،  ا يقود إستنساخها أو تقليدها من قبل منظمات أخرى ممّ راكز إنشاء القيمة اليت ال ميكن إم

ا ميزة )بل ميزات( متجّددة حمّسنة ستنساخها وإمنّ يس فقط ميزة ال ميكن تقليدها أو إرة مبا جيعل منها لل ميزة متطوّ ا متثّ كما أهنّ 
يف ظّل املنافسة الفائقة اليت جتعل كل ميزة تنافسية يف كل منظمة أعمال معّرضة "للسطو  األعمالوطويلة األمد ملنظمة 

فقط  ليس لتنافسيةا امليزة هذه وتنشأ ،التجارية األعمال ختضري عن الناشئة التنافسية امليزة إىل امليزة البيئية عبارة وتشري2والتقليد".
 االجتماعي األداء يتناول حماور ثالثة يذ هنج خالل من بل ، (bottom lines)العائد الصايف منومع  باشرامل التعامل طريق عن

 3.ياإلقتصادو  والبيئي

يتّم حتقيقها أّن ىل بورتر" إ، حيث أشار "ميشيل ادرها يف امليزة التنافسية املستدامة فقد أسرفوا يف حتديد مصابلنسبة للباحثني      
، synergies )التظافر( التداؤابت، وتناول "إيفريسون" حتقيقها عن طريق chain valueالتحالفات يف إطار سلسة القيمة عّب 
"بينج" فقد حبث يف أطروحته عن حتقيقها عن طريق الذكاء العاطفي وخدمة املستهلك ،كما تناول آخرون حتقيقها الباحثأما 
طريق املوارد البشرية أو عن طريق املدخل القائم على املعرفة، ولعّل الدراسة الواسعة اليت قدمها "ستيد" وآخرون عن أن امليزة عن 

من أهّم الدراسات اليت تعاجل مداخل امليزة هي 4التنافسية املستدامة تقوم على البيئة وأن االستدامة البيئية هي مصدر هذه امليزة.
ّن أبرز وأهّم تصنيف للميزة التنافسية املستدامة أبحيث يرى  Paul Shrivastavaدامة، ونفس الشيئ ابلّنسبة ل التنافسية املست

السوقية على البيئة  تعتمد يف مصدر قّوهتا أو يف إنشاء قيمتهاأي امليزة اليت  Eco-Advantageهو الذي يرتبط ابلبعد البيئي 
املوارد النافدة، أكّب كميزة بيئية ألّن )والواقع أّن امليزة التنافسية مقبولة بشكل  5ومن معاجلتها اخلالّقة أو الفعالة للمشكالت البيئية.

يعتمد على الطبيعة  األعمالمل ّن عاة أو منتهية. وأواألنظمة البيئية املستنفدة( ال تقّدم إالّ ميزة انفد الصورة النافدة، الطاقة النافدة،
أن تبحث عن عامل أو كوكب آخر.  األعمالىل أنّه بدون البيئة فإّن على قانون البقاء البيئي الذي يشري إ لذا فاملنظمات تواجه

)وكذلك اجملتمع اإلنساين( تقّدم اعرتافاهتا أبّن ما جيري ملوارد كوكبنا كان  األعمالوأّما املوارد الطبيعية فلن ميّر وقتا طويال حىت نرى 
والدراسات اليت حبثت يف الدور  اإلسهاماتومن أهم  ألكثر من قرنني من الزمن. ستمرّ الذي إأسوء قصر نظر يف اإلدارة البيئية و 

عام  Esty and Winstonملؤلفيه  Yale "ايل" درته جامعةالذي تلعبه البيئة يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة، هو كتاب أص
حيث أّن الكتاب يشري اىل أمهية املوجة اخلضراء )البيئية( يف هذا الوقت  Green to goldاىل الذهب"  األخضربعنوان " 2006

                                                           
 21،المجلد السابع ،العدد  مجلة دراسات محاسبية ومالية، " قيق الميزة التنافسية المستدامةمحسن ،"دور إدارة الجودة الشاملة في تحليث شاكر   1

 .46،ص 2012،جامعة كربالء ،
 .449، صمرجع سابقنجم عبود نجم،   2

3 energy answers website, "What is Eco-Advantage?", published on (05/08/2014), seen on (08/02/2017), link: 
https://energyanswers.wordpress.com/2014/08/05/what-is-eco-advantage/ 

 .451-450، صمرجع سابقنجم عبود نجم ،   4
5 Paul Shrivastava, "Environmental technologies and Competitive advantage", Strategic Management Journal, 
Vol. 16, 183-200, (1995) ,p186. 

https://energyanswers.wordpress.com/2014/08/05/what-is-eco-advantage/
https://energyanswers.wordpress.com/2014/08/05/what-is-eco-advantage/
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  األعمالأن تستفيد من هذه الفرصة. والكتاب يقّدم التحّدايت اليت تواجه بعض منظمات  األعمالوكيف ميكن ملنظمات 
 :1 الرائدة والدروس املستفادة منها من خالل

أصبحت معّرضة ألن تفاجئ ابلقضااي البيئية، وهذا ماتعّرضت له منظمة "كوكاكوال" يف  األعمالأّن أفضل منظمات  ▪
ها املفرط للمياه، ليتحول االحتجاج اىل مطالبة املنظمة بتجّنب إستهالكت حول اهلند عندما اندلعت ضدها احتجاجا

 ؛د الرئيس للشؤون البيئية واملياهالثالجات اليت تضّر بطبقة االوزون، وهذا ما جعل للمنظمة اليوم مساع إستخدام
مليون  1.3منعت احلكومة األملانية  2001أّن البيئة ليست قضّية هامشية وميكنها أن تكّلف أمواال كبرية، ففي عام  ▪

 ؛ألسباب بيئية Playstationوحدة من لعبة 
ظر أّن املنافع ميكن أن أتيت من الّنظر اىل األشياء بطريقة صحيحة، ولعّل عدم اإلهتمام ابلبعد البيئي يعتّب قصرا يف الن ▪

، يف حني متثل امليزة البيئية عن تعبري قوي لالستجابة االبتكارية والفعالة للقضااي البيئية، إّن األعمالمن منظمات 
حيث  %72إستطاع أن خيفض مسامهته يف االحتباس والدفئ احلراري بنسبة تقارب  Dupontالعمالق الكيمياوي 

 طريقة خلفض الطّاقة واستطاع أن يوفّر بليونني دوالر. 100وجد 

التعامل معه وفق  األعمالهي البعد اجلديد للميزة التنافسية املستدامة وهذا ما على منظمات  األخضروالتسويق  البيئةفإذن       
ّن امليزة التنافسية البيئية تكون مصدرا لنجاح املستدام، فإ ة ويّبز فيها السلوكرؤية اسرتاجتية واضحة. ففي اجملتمعات اليت هتتّم ابلبيئ

مهال املطالب البيئية هتديدا خطريا ألعماهلا يف السوق، كما أّن اي تنافسية مستدامة يف حني يكون إوحتقيق مزا األعمالمنظمة 
سرتاجتية التمّيز يف تقدمي من إ اأساسي اءجز  وأركانه األخضرمن التسويق لبيئية جتعل اابلقضااي  وجود شرائح سوقية متزايدة هتتمّ 

 2:يف األخضرمنتجات ذات خصائص فريدة بيئيا. وأخريا ميكن أن نلخص أبعاد امليزة التنافسية املستدامة اليت حيّققها التسويق 

فسية حتقيق امليزة التنااإلمتثال للقوانني واللوائح هي فرصة ملنظمات األعمال من أجل : وائح البيئيةلجيايب ابلاإل اإللتزام-1
 . win_win)) (ربح_ربح)ي ثقافة جيايب للطرفني أثقافة اجملموع اإلبطرق جديدة تقوم على  ،املستدامة

)خ ضر( مستعدون  ة زابئن بيئينيهناك عدّ  نّ على شرحية املستهلكني اخلضر حيث أوذلك ابلرتكيز : لبيئيز اة للتمي  إسرتاتيجي-2
 .يلهم إىل فرص سوقية جديدةوابلتايل حتو  للبيئة لدفع عالوات سريعة من أجل السلع واخلدمات الصديقة

ات املشكالت البيئية والتأثري  ق حبلّ تتعلّ  األعمالن تكون التحسينات اجلديدة لعمليات ومنتجات منظمة أب :بتكار البيئياإل-3
 .واملواد امللوثة والضارة ابلبيئة واملنتجات ي وصديق للبيئة أو وسيلة إللغاء األساليبكار ودّ بتالسلبية عليها، أي أن يكون اإل

                                                           
1 Daniel C. Esty and Andrew S. Winston," Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to 
Innovate, Create Value, and Build Competitive Advantage", Yale University Press,2006, p.143 
2 McElroy, M.W. "The Sustainability Code - A Policy Model for Achieving Sustainable Innovation in 
Organizations". Retrieved July 3, 2006, p5. 
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بيئية  إجتاهاتمن خالل )تكنولوجيا أنظف،  األعمالاليت تقوم على القيم واملعايري اخلضراء يف منظمة : الثقافة اخلضراء-4
 لألفراد، مفاهيم وأساليب خضراء(.

امللتزمة بيئيا صورة ذهنية خضراء ومسعة انصعة لدى املستهلكني  األعمالملنظمة وهي أن يكون  الالملموسة:اخلضراء القيمة -5
 ة.بتكارات البيئيّ ب املصلحة من خالل املبادرات واإلوابقي األطراف أصحا

 :قيق امليزة التنافسية املستدامةحنو حت األخضرمنوذجا يوّضح آلية عمل التسويق  Ottmanقّدم ت  ويف هذا اإلطار       

 Ottmanحسب  األخضرات التسويق إسرتاتيجي : (69الشكل رقم )

 
Source : Ottman, J, « Achieving sustainability out of the box thinking regarding environementally preferable 

products and services», Green leard publishing, 1999, p75. 

  األخضربدوره منوذجا يعاجل به ديناميكية حتقيق االستدامة وامليزة التنافسية من خالل التسويق  (Kinotiالباحث )كما يقّدم       
 : كما يوضحه الشكل املوايل
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 األخضرحتقيق التنمية املستدامة من خالل مدخل التسويق  : (70رقم ) الشكل

 
Source : Kinoti M , Green marketing intervention strategies and sustainable development, international journal 

of business and social science, Vol.2 N°.23 ,2011, pp :263-273. 

 املتغرية البيئة مصفوفات مع ابستمرار فوتتكيّ  األساسية، والكفاءات الصلة، ذات القدرات متتلك اليت األعمالمنظمة ف       
ة اليوم مواكبة كافّ  األعمالحيث أصبح من الضروري على منظمات  .ستدامةاملالتنافسية  يزةحتقيق امل إىل طريقها يفاليت  هي

 اخلارجية.التغريات احلاصلة يف بيئتها 
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 التنافسية المستدامة الميزة أبعاد في تحقيق  األخضردور التسويق  : المطلب الثالث

متغريي العالقة بني واإلستنتاجات اليت خرجنا هبا حول أتسيسا على اإلشكالية املطروحة وبناءا على الدراسات السابقة       
الذي  )الشكل املوايل( عمد الباحث اىل تشكيل هذا النموذج اإلفرتاضي وامليزة التنافسية املستدامة، فقد األخضرالتسويق الدراسة 

نافسية املستدامة، هبدف دراسة ة الت، وأبعاد املتغري التابع املتمّثل يف امليز األخضر املتغري املستقّل املتمثل يف التسويقأبعاد يبنّي 
   : وأبعاد كال منهما دراسةي البني متغريّ العالقة وحتليل 

 امليزة التنافسية املستدامة أبعاد يف حتقيق األخضردور التسويق  : (71الشكل رقم )

 

                      التابع املتغري                                                              املستقل  املتغري          

 امليزة التنافسية املستدامة أبعاد                                         األخضرأبعاد التسويق         

 اجلودة        •                                               األخضراملنتج •        

 األركان األساسية الكفاءة                              •                                             األخضرري التسع•        

 للميزة التنافسيةاالستجابة للزبون                     •                                             األخضرويج الرت •        

 التحسني املستمر •                                             األخضرالتوزيع •        

  األركان الظاهرةاحلّصة السوقية                       •                               ات اخلضراء            العملي•        

 للميزة التنافسيةالرحبية                                •                                   األخضرالتوجه  األفراد ذو•        

                مة  األركان املستدا                  صورة املنظمة    •                                               األخضراألداء •        

 للميزة التنافسية  التحالفات اخلضراء               •                                                                        

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                            من إعداد الباحث : املصدر

 : يف حتقيق كل بعد من أبعاد امليزة التنافسية املستدامة األخضرالقادمة توضيح دور التسويق  العناصروسنحاول من خالل 
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 جودة ال تعزيزفي  األخضردور التسويق  -1

 سعارقتنائها رغم الفرق يف األاملستهلك إلعتيادية حبيث تدفع مبزااي تفوق املنتجات اإلاملنتجات اخلضراء ما متتاز  أحياان      
املصّنعني أبّن اإليفاء ابجلانب البيئي للمنتج قد يضّر مبستوى عتقادات من طرف املستهلكني و احملتمل، مع ذلك هناك بعض اإل

ريكا مأجريت يف أ أظهرته دراسة اإلعتقاد الذي لعّدة إعتبارات، وهو عتقاد خاطئوخصائص األداء الفعلي للمنتج وهو إاجلودة 
ا تتطلب تضحية هنّ عتقادهم أبإن عن شراء املنتجات اخلضراء تتضمّ يعزفون  املستهلكنييسية جلعل سباب الرئاأل نّ أب 2002سنة 

عتقادات السلبية حول . والغريب أنّه رغم هذه اإل(Ottman et al, 2006)داء خنفاض األإلف و رتفاع الك  إالئمة و عدم امل
التوّجه حنو املنتجات اخلضراء لكن بشروط. ففي دراسة قدمتها منظمة اجلودة من طرف املستهلكني فإهّنم ال خيفون رغبتهم يف 

ن يكون املنتج أيف حالة  ل الزايدة يف السعر،تحمّ ن ليمستعدّ  املستهلكنيّن فيها أب أّكدتلإللكرتونيات  « philips » "فيليبس"
هل " :لكّن السؤال احملوري يبقى حول 1.الناحية البيئيةة كونه سليما من ضافإليها مع وخصائصه املتعارف ع العادية بنفس جودته

 "خيلق منتجات أكثر جودة أم العكس ؟ األخضرالتسويق 

عند تقدميها ألحد املنتجات اخلضراء أن  األعمالمنظمة على وقبل اإلجابة عن هذا التساؤل البّد من اإلشارة أنّه يتوّجب        
ّن املستهلكني يرغبون بشراء املنتجات بصورة أبألّن الدراسات قد أظهرت  ،ودة األصلية للمنتجق ابجلجدا تتعلّ  مهّمةتراعي مسألة 

أمر واجلودة على خصائص األداء  فاحملافظة إضافية.صلية مع متييزها ابلصفات البيئية كميزة أكّب عندما متتلك خصائص املنتج األ
صائص األداء من جهة، ضرورة املوازنة بني اجلودة وخ يوّضح( 72والشكل املوايل )رقم . األخضرضروري من أجل جناح املنتج 

ة البيئي اإلسهاماتأّن الرتكيز الزائد على + أ( اىل  3)رقم يوّضح الشكل حيث البيئية من جهة أخرى،  اإلسهاماتتبارات و واإلع
صائص + ب( يشري اىل أّن الرتكيز على اجلودة واخل 3 رقم )بينما يف الشكل ائص األصلية يؤدي اىل فشل املنتج. مهال اخلصوإ

، أّما األعمالمنظمة وابلتايل تشويه مسعة ئية سيعكس ضعفا يف التوجه البيئي، البي اإلسهاماتاألصلية للمنتج على حساب 
تباعها من طرف ة وخصائص األداء األصلية الواجب إالبيئي اإلسهاماتعملة التوازن بني  يوّضحه + ج( فانّ  03) الشكل رقم
اليت ترّكز على املزااي اخلضراء لوحدها يف املنتج دون املزااي  األعمالفمنظمات  .ئيةجناح املنتجات البيمن أجل إ األعمالمنظمات 

على  لن يتقّبلها املستهلك كما يتقّبل املنتجات اليت ترّكز على اجلودة أوال. الوظيفية واجلودة سيكون مصريها الفشل، أو على األقل
حتت إسم  lights bulbs السوق عن طريق منتج بيئي والذي هو مصابيح « Philips »سبيل املثال حينما دخلت مؤسسة 

قباال كبريا لدى املستهلكني، رغم أّن املنتج يستخدم طاقة أقّل من املصابيح مل تلقى إ (Earth lights))أضواء األرض( أو 
مع التأكيد على أّن املنتج له دورة  (Marathon)سم )ماراطون( أو دخول السوق حتت إ Philipsالعاديّة، بينما ملّا أعادت 

 2يف املبيعات واألرابح والرضا لدى املستهلك. حياة أطول ويوفّر طاقة أقّل من املصابيح العادية، حّققت جناحا وتطورا كبريا

                                                           
كلية االقتصاد  رسالة ماجيستير في ادارة األعمال  ، " ،واألداء التسويقيالعالقة بين تبني مفهوم التسويق األخضر " محمد سعدو أحمد حمودة،  1

 .31-30ص ، 2014 غزة ، جامعة األزهر ، والعلوم االدارية ،
2 Cathy Sandeen ,OP CIT,P101. 
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 البيئية ودورها يف فشل أو جناح املنتج اإلسهاماتاملوازنة بني جودة املنتج وبني  : (72الشكل رقم )

 

 البيئية                                                اإلسهامات                                                           

 جودة المنتج                                                         
 

                                            

 

 فشل املنتج + أ(  3الشكل رقم )

 جودة المنتج                     

 البيئية اإلسهامات                                                                 

 

 

 ضعف يف التوج ه البيئي+ ب(  3الشكل رقم )

 

 البيئية اإلسهامات                                 جودة المنتج                         

 

 البيئية اإلسهاماتاملوازنة بني خصائص األداء و  ،جناح املنتج+ ب( 3الشكل رقم )

 .177ص ،مرجع سابق ،"األخضرساسيات التسويق "أ ،اثمر البكري : املصدر

 Simpsonمن أمثال  األعمالواملسوقني الذين هلم ممارسات وخّبة يف  األعمال من مديري %60ويذهب حوايل       

من  األعمالّن ذلك سيمّكن منظمة ا اجتمع ابألداء البيئي اجلّيد فإذا مد إأّن التسيري اجليّ  على التأكيد إىل Barkerو Taylorو
دارة وتسويق ينطلق القائمون على إكما   1يف تعزيز موقع املنظمة مقارنة ابملنافسني.حتما نتاج منتجات ذات جودة واليت ستساهم إ

لتقدير مدى توافقها مع  ،اليت تستوجب أخذها بعني اإلعتباراملنتجات اخلضراء من نظرة مشولية لتأشري عدد من السمات البيئية 
وجات الغرض األساسي من هذه املنت تقّدم ويف نفس الوقتلكي تكون أقّل أتثريا على صحة االنسان والبيئة  للسوق،املنتج املقدم 

عموما بعّدة خصائص قد تشملها كّلها أو حتوز املنتجات اخلضراء ز وتتميّ احلاجات والرغبات املطلوبة.  إشباعوهو ها، إستهالك
                                                           
1 Ayca can Kirgiz, « green marketing » ,Softcover reprint of the hardcover 1st edition , 2016, p15. 
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أن ضمن خصائصها، أن تدمج حمتوى إعادة التدوير  1 :(matrudaA ,2010)كما يلي   فقط على بعض اخلصائص، نوجزها
واحلصاد املستدام واليت تشمل  ستخدامتوظيف ممارسات اإل، أن تشمل املوارد واملصنوعات احملليةتجددة، ترتكز على املوارد امل

املنتج بسهولة إما كّله أو من خالل  إستخدامإعادة ل، أن يكون املنتج قابال للتحلّ ، Bio-besedاخلشب أو املواد البيولوجية 
ميزة من  األخضرالتسويق  حيث يعّزز مدخل أن يكون له خاصية إعادة تدوير بسهولة دون تدهور كبري يف اجلودة.، تفكيكه

 :2 ةاآلتياجلوانب اجلودة من خالل 

، حبيث األخضروتكون يف مستوى مناسبة التصميم مع املواصفات اليت يريدها املستهلك  : جودة تصميم املنتج •
 تتطابق اىل أبعد درجة يتوقعها العميل، ويعتمد ذلك بدرجة كبرية على النشاط التسويقي وأحباث التسويق.

، األخضرمن خالل بعدين متوازيني، األول يتعلق ابملطابقة مع توقعات املستهلك  ويكون ذلك : جودة املطابقة •
ستجابة ومسايرة معايري املطابقة والثاين متعّلق ابإلوابلتايل جانب تقليل املنتجات املعابة لتكون حىت درجة الصفر، 

 وضبط اجلودة اليت تشرف عليها منظمات رمسية وغري رمسية.
 ة الضمان. املنتج، الصيانة، مدّ  إستخدام، التدريب على قة للمنتج مثل اخلدمات التوجيهيةاملراف : جودة اخلدمة •

ال أّن رفع مستوى اجلودة من البيئية، إ اإلسهاماتوتعارضها مع ستنتاجات حول جودة املنتجات ورغم تضارب بعض اإل      
واملنتجات كاملة الصنع.   اإلنتاجخفض العيوب يف املنتجات طور  أيضاخالل تبّّن مدخل إدارة اجلودة الشاملة البيئية، من شأنه 

 ا يعتمدحبّد ذاهتا أكثر ممّ  األعمالكما أّن مستوى األداء واخلصائص الوظيفية للمنتج يعتمد بشكل أكّب على قدرات منظمة 
عد البيئي يضمن خاّصية األمن والسالمة عند حرتامها للمعايري البيئية، كما ميكن التأكيد على أّن الب  ة أو مدى إسرتاتيجيعلى اإل

تقّدم املنتجات اخلضراء ّن أبللمستهلكني، كما يضمن منتجات تستويف معايري اجلودة يف حّدها األدىن. وميكن القول  ستخداماإل
ه إستهالكقتنائه و رى حيصل عليها املستهلك من خالل إمة األصلية للمنتوج العادي، متمثّلة يف عدة منافع أخقيم إضافية عن القي

 : هلا، وميكننا التأشري على عّدة أمثلة ملنتجات خضراء، وهو ما يوضحه اجلدول املوايل

 اىل املنتج القيمة اإلضافية اليت تقدمها املنتجات البيئية : (16اجلدول رقم )

 القيمة االضافية اليت حيصل عليها املستهلك قائمة املنتجات
 موال توفري األ ▪ CFLمصابيح 

 دورة حياة أطول ▪
 ركوب هادئ  ▪ (hybrid cars)السيارات اهلجينة 

 تعبئة وقود أقلّ  ▪
 أكثر حداثة ▪

                                                           
1 Mohammad Yunus & Mohammad Rahman ,"Green Marketing for Creating Awareness for Green 
Consumerism",Global Disclosure of Economics and Business, Volume 3, No 1 (2014),  P21. 

 .306، ص  مرجع سابقفاروق براهيمي،   2
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 أماانأكثر  ▪ املنظفات الطبيعية
 هدوء نفسي ▪

 أكثر أماان ▪ العضوي اإلنتاج
 ذوق أفضل ▪

 توفري املال ▪ الورق املعاد التدوير
 توفري املال ▪ النقل املشرتك

 املالئمة ▪

 أوسع إستخدام ▪ اهلواتف اخللوية ابلطاقة الشمسية
The new rules of green marketing : strategies ,tools, and inspiration for  Jacquelyn A.Ottman ,: Source

,Greenleaf publishing ,2011 ,p16.sustainable branding  

ملنتجات املنظمة ، فإّن عملية  األخضروما جيب اإلشارة إليه هو أنّه فيما عدا القيمة البيئية والنفسية اليت مينحها التسويق       
تتطّلب يف غاية األحيان وقتا طويال من أجل تعزيزها أو حىّت مواكبة املنتجات  األخضرتعزيز األداء واخلصائص الوظيفية للمنتج 

ية والتشغيلية اإلنتاجالتقليدية، وهذا الوقت تستفيد منه منظمة األعمال يف دعم عامل اخلّبة والتعّلم لديها وكذا تفعيل عملياهتا 
 جلعلها أكثر مرونة وكفاءة يف إنتاج منتجات ذات جودة.

  تقليل التكاليففي  األخضردور التسويق  -2

ية، واملهّم هنا ليس ما تفعله املنظمة اإلنتاجعملية إحداث التلّوث والنفاايت إىل عدم الكفاءة يف العمليات  ميكن إسناد      
ابلنفاايت بل كيف تنتج وتعمل من دون نفاايت، وهلذا فاملسؤولية تقع على املنظمات الصناعية، فيجب عليها أن ترّكز على 

ن البحث يف، بدال متقليل التكال علىيساعدها ية والتشغيلية وهو ما اإلنتاجأجل الرفع من كفاءة العمليات  من األخضرالتسويق 
خاّصة من  األخضرويق للتس األعمال منظمة ص من تلك النفاايت املرتتبة عنها. ويظهر هذا البعد أكثر لدى تبّّن كيفية التخلّ   عن

اليت تساهم بشكل فّعال يف حتسني الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وترشيد هدر الطاقة. وقد  EMSدارة البيئية خالل نظم اإل
ىل ية، وتوصال إاإلنتاجالعالقة ما بني محاية البيئة، اإلبداع، التنافسية ومصادر بدراسة  (Linde & Porter, 1995)قام كل من 

فالشيئ امللفت لإلهتمام  1بداع.بيئية ألدىن حّد ممكن من خالل اإلأنّه ميكن الوصول اىل ميزة تنافسية من خالل تقليل الكلف ال
 أيضاميّكنها  أدائها البيئي فقط بل نيستساهم يف حتال  األعماللدى منظمات  األخضرنظمة البيئية والتسويق أمهية تطبيق األ أنّ 

 2 :اىل جانب املكاسب البيئية أيضاجتارية اقتصادية و عدة مكاسب من حتقيق 

                                                           
 .69ص ، مرجع سابق ثامر البكري و النا البنا ،  1
  .2 ص ،مرجع سابق  وليد شتوح ،  2
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يزيد من مثال  14000يزو دارة البيئية اإلتطبيق نظام اإل أثبتت الدراسات أنّ  قدف : على املستوى التجاري أوال •
من زايدة مسعتها ومسعة عالمتها  أيضا، وميّكنها هذا دةسواق اليت تفرض قيودا بيئية مشدّ ة يف األخاصّ و تنافسية املنظمة 

 خرتاق أسواق دولية خمتلفة.إو التجارية 
  ولية،تكاليف الطاقة واملوارد األىل حتقيق وفرات يف إ ظم اإلدرة البيئيةن  ي تطبيق يؤدّ  : ياإلقتصادعلى املستوى  اثنيا •

 تنخفض تكاليف معاجلة املخلفات والنفاايت.كما 

من أبعاد نظام االدارة البيئية، واليت تعتّب  إستخدامفوائد   Poksinska Dahlqaard and Eklundيقّسمويف هذا اإلطار      
األداء الداخلي، فوائد التسويق اخلارجي، وفوائد متعلقة بعالقات فوائد 1 :ىل ثالث جمموعات كالتايلإ األخضرالتسويق ة إسرتاتيجي

 التشغيلية واإلنتاجية. التكاليف ات يفختفيضحتقيق  :حسب نفس املصدر فوائد األداء الداخليل تشماملنظمة. هذا و 

يت تراعي عدم اإلضرار ابلبيئة، الوهي املنتجات  ات تكلفة أعلى على مستوى االنتاجاملنتجات اخلضراء عموما ذورغم أّن       
ابلبيئة أو صّحة االنسان مرتفعة مقارنة ابملنظمات الصناعية التقليدية اليت ال تراعي هذه ألّن ك لف اإلنتاج اخلالية من املواد الضارّة 

ضيالته الكالسيكية، لذلك جيب ى ولو نظراي عن تفاملعايري، لكن هذه املقارنة ليست صحيحة ألّن املستهلك املستهدف ختلّ 
جيب على املنظمات اليت  أيضامقارنة تكاليف منتجات املنظمات ذات التوجه البيئي مع مثيالهتا وليس مع املنظمات التقليدية، و 

ردها ستغالل موامن عقلنة إ حيث ميكن هلذه املنظمات 2ال حترتم التوّجه البيئي أن تغرّي موقفها طوعا قبل أن يفرض عليها ذلك.
من أهّم العمليات اليت تؤّدي اىل تعظيم دارة املخلفات إتعتّب عملية ض التكاليف خاّصة التسويقية منها. و املتاحة وحتقيق مزااي ختفي

 " R4" القاعدة الذهبية ما يعرف ب وهو ترتكز على أربع عناصر رئيسية االستغالل األمثل وحتقيق الكفاءة التشغيلية، حيث 
 3 : وهي

وهذه العملية ميكن  ويعّن حماولة التقليل من املواد اخلام املستخدمة وابلتايل تقليل املخلفات، : (Reducing)التقليل  ❖
 كثافة  خفض إىل إلكرتيك جنرال منظمة هتدفنفقات أقّل مما يف السابق. وعلى سبيل املثال  األعمالأن توفّر ملنظمة 

 4.البيئي مشروعها يف بكثافة املنظمة هذه استثمرت ، حيث2015 عام حبلول٪ 50 بنسبة عملياهتا يف الطاقة
الزجاجات البالستيكية للمياه املعدنية مثال  إستخداموهذا يعّن مثال اعادة  : (Reuse)املخلفات  إستخدامعادة إ ❖

 .لوب يؤدي اىل تقليل حجم املخلفاتسهذا األ، وإعادة ملئ الزجاجات بعد تعقيمها

                                                           
1 Juan Jose Tari ,Benefits of iso 9001 and  14001 standars , a literature review ,journal of industrial engineering 
and management , JIEM, 2012 – 5(2): 297-322 – Online ISSN: 2013-0953 – Print ISSN: 2013-8423 ,September 
20012, p304. 

 .304، صمرجع سابقفاروق براهيمي،   2
 .81-80ص ،مرجع سابق مالك حسين حوامدة،  3
4", the guardian website, published on friendly business is profitable business-EnvironmentallyKeivan Zokaei, " 

-https://www.theguardian.com/sustainable :(14/10/2013), seen on (08/02/2017), link

profitable-ssbusine-sustainable-friendly-business/environmentally 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/environmentally-friendly-sustainable-business-profitable
https://www.theguardian.com/sustainable-business/environmentally-friendly-sustainable-business-profitable
https://www.theguardian.com/sustainable-business/environmentally-friendly-sustainable-business-profitable
https://www.theguardian.com/sustainable-business/environmentally-friendly-sustainable-business-profitable
https://www.theguardian.com/sustainable-business/environmentally-friendly-sustainable-business-profitable
https://www.theguardian.com/sustainable-business/environmentally-friendly-sustainable-business-profitable
https://www.theguardian.com/sustainable-business/environmentally-friendly-sustainable-business-profitable
https://www.theguardian.com/sustainable-business/environmentally-friendly-sustainable-business-profitable
https://www.theguardian.com/sustainable-business/environmentally-friendly-sustainable-business-profitable
https://www.theguardian.com/sustainable-business/environmentally-friendly-sustainable-business-profitable
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املخلفات النتاج منتجات اخرى أقّل  إستخدامواملقصود ابعادة التدوير هو اعادة  : (Recycling)عادة التدوير إ ❖
  جودة من املنتج االصلي.

 وتستخدم تكنولوجيا االسرتجاع احلراري يف الكثري من الدول خاصة الياابن، : (Recovery)االسرتجاع احلراري  ❖
وخملفات املستشفيات ونواتج الصرف الصحي  واملخلفات اخلطرة صلبة وسائلة، للتخلص من املخلفات الصلبة،

وذلك  ،وذلك عن طريق حرق هذه املخلفات حتت ظروف تشغيل معينة مثل درجة احلرارة ومدة االحرتاق والصناعي،
 ابملئة من املواد الصلبة، 90وتتميز هذه الطريقة ابلتخلص من  للتحكم يف االنبعااثت ومدى مطابقتها لقوانني البيئة،

وتستفيد منظمات  وحتويلها اىل طاقة حرارية ميكن استغالهلا يف العمليات الصناعية وتوليد البخار والطاقة الكهرابئية.
نظري التعويضات البيئية أو تكاليف  تتكبدهاجتّنب املتابعات القانونية واخلسائر اليت  من خالل هذه العملية يف األعمال

 معاجلة النفاايت اليت تستنزف بعضا من نفقاهتا املالية.

عاملها مع عناصر نظري ت األعمالمن النفقات السلبية اليت تتكّبدها منظمات  أيضاعتّب الضرائب والرسوم اخلضراء ت  كما   
وهي من األدوات املهّمة املستخدمة يف جعل هذه املنظمات تدفع مثن ما تقوم به من تلوث وكذا لدفعها الختاذ  ،البيئة املختلفة

ذا األسلوب وبدال من ىل خفض تكلفته على املنظمة اليت تطلقه، ويف هي إث مبا يؤدّ املؤدية اىل خفض ذلك التلوّ  اإلجراءات
ه يقوم على نّ  كما يف األسلوب السابق فإمصدر من مصادر الغازات امللّوثة مبلّوث معنّي  نبعاث اخلاص بكلوضع حدود لإل

عتماد على الضرائب أو حتديد رسم لكل وحدة تلّوث منبعثة من مصدر التلوث، كما تفرض الضرائب والرسوم اخلضراء على اإل
ث الناتج عن املصانع ألنشطة غري املرغوبة كالتلوّ الوقود واملواد األولية املستخدمة من أجل ترشيدها، أو أن تفرض على ا

النفاايت أو تقليلها يف مصلحة املنظمة وزايدة أرابحها وذلك بسبب تقليل نسبة التلف  إلغاءألساس تصّب عملية ابو والسيارات. 
اليت ّن املنظمات وقد أكدت دراسة قامت هبا جامعة ميشيغان أب .ينعكس ذلك على خفض التكاليف وابلتايل ،واهلدر ابملواد
مس التحسينات يف األداء التشغيلي يف السنة األوىل من تطبيق برامج تقليل النفاايت والوقاية من التلوث تتل األخضرتتبىن النهج 

. ففي الوالايت املتحدة األمريكية ينات يف العائد على حّق امللكيةاىل ما سبق على حتس ابإلضافةويف السنة الثانية حتصل املنظمة 
املواد املعاد تدويرها، ويف صناعة البالستيك متّ  إستخدامالطاقة عن طريق  ستهالكإمن  %96ويف صناعة األملنيوم يتم ختفيض 

سنة بحصائيات اخلاصة لتدوير اليت متارسها املنظمات األمريكية، ويف نفس السياق تشري اإلمن جراء عمليات ا %80ختفيض 
ختالف متارسها املنظمات األمريكية على إ عمليات التدوير اليتهي عوائد عتّب مليار دوالر ت 236داره ، أّن ما مق2007

  1جماالت نشاطها.

 

 

 
                                                           

   .314، صمرجع سابقفاروق براهيمي،   1
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  رضا المستهلك تعزيزفي  األخضردور التسويق  -3

وهو داللة  1تشري عديد الدراسات كما يؤّكد الباحثون أبّن أغلب املستهلكني هم يف حقيقتهم )ضمنيا( مستهلكني "خضر".     
ختالف عمره وجنسه وعمله ومستواه التعليمي، فاظ على البيئة واإلهتمام هبا إبنسان يف احلى الرغبة الدفينة لدى املستهلك كإعل

 Theكتاهبا "  يف Jacqulyn Ottman األخضرة يف التسويق الباحثة املختصّ  تقولكّل. حيث مبا أّن ذلك مرتبط بوجوده ك

marketing green of rules new"  2."مستهلك أخضر"عبارة عن مستهلك هو يف الواقع  وأّن كل شخص أبأهّنا تعتقد 
ولو أّن هذه الصفة تزيد قوهتا وتضعف ّن كل مستهلك هو ابلضرورة مستهلك أخضر، أبحيث تزعم الباحثة وبصفة مطلقة 

رّي مستهلك عادي بني إثنني من املنتجات وخصائصه املتنوعة مبا فيها النفسية منها. لكن يف األخري لو خن حسب كل مستهلك
د خمتلفون يف ومع ذلك فإّن الواقع الفعلي يف احلياة يشري اىل أّن األفرا 3املتماثلة فإنّه سيختار املنتج الصديق للبيئة دون شّك.

السلوك املتحّقق  اخلصائص والتطلعات وامليول وهو أمر طبيعي، لكّن الذي يهّم يف األمر هو انعكاس هذا اإلختالف والتباين على
قرتن رضا املستهلك ابملسؤولية البيئيية . وإذا ما اGreen Satisfaction األخضر، وحتديدا رضا املستهلك وعلى درجة رضاه

Zainab ده )ما يؤكّ  وهوadvantage competitive potential.4 شأنه أن ينتج لنا امليزة التنافسية احملتملةّن ذلك من فإ

Zulfiqar ,2015)  يف له دور يف إبرازها، وهو كما يظهرميزات تنافسية مسة خب األخضرالتسويق  إسهامات يربطوالذي 
 (.73رقم )الشكل 

 (Zainab Zulfiqar ,2015)حسب منوذج  األخضرامليزات اليت حيق قها التسويق  : (73الشكل رقم )

 

Source : Sivesan & all , OP.CIT ,P59. 

                                                           
1 Wong FuiYeng & Rashad Yazdaifard ,OP ,CIT , P20. 
2  " Green marketing guides ,the center for green industries and sustainable business growth of Duquesne 
university ,Pittsburgh ,usa , 2014.,P6. 
3 Wong FuiYeng & Rashad Yazdaifard ,OP.CIT , P20. 
4 Ayca can Kirgiz, OP CIT, 15. 
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ويعّّب  1ستهلك وكسب والئه على املدى الطويل.املرضا تحقيق ارتباطًا إجيابًيا ب األخضرترتبط ممارسات التسويق حيث       
 يكونحبيث  .ورغباته املستهلك احتياجات لتلبية ما منتج من املستهلك عليه حيصل الذي األداء عن املستهلكني رضا مدى
اجتاه منظمة  أيضافقط بل  نتجامل جتاه ليس ال أم اراضي املستهلك كان  إذا ما تقييميف  األساس هو لبيئةا احلفاظ على عامل

 األعمالالناتج عن البعد البيئي الذي هتتّم به منظمة ( األخضر)الرضا اليت يتعامل معها. وابلتايل يعتّب رضا املستهلك  األعمال
 Green األخضروتسعى لتحقيقها، حيث برز مصطلح الرضا  األعمالمنظمات الرضا اليت ينبغي أن هتتّم هبا  أحد أنواع

Satisfaction  قرتحإ فقد ،األعمالنفسية للمستهلك اجتاه منظمات مؤخرا ليعّّب عن احلالة ال (2010Chen,  ) خلق مصطلح
 التوقعات للمستهلكني، البيئية الرغبات لتلبية ستهالكابإل املرتبط الوفاء من مستوى" أنّه على وحّدده "األخضر جديد وهو "الرضا

( Chen ,2010) استخدمه الذي Satisfaction Green األخضر رضاال قياس نيتكوّ و  2."خلضراء واالحتياجات املستدامة،
 3:كما يلي   سئلة هيمن األ بنود أربعة من

 البيئية ؟ اهتاإلتزام بسبب التجارية العالمة هذه اختيار بقرار سعيد أنتهل  ✓
 البيئي ؟ أدائها بسبب التجارية العالمة هذه شراء الصواب من أنه تعتقد أنتهل  ✓
 ؟ للبيئة صديقة ألهنا املاركة هذه بشراء سعيد أنتهل  ، عام بشكل ✓
 ؟ البيئي قلقها بسبب املاركة هذه عن راض   أنتهل  ، عام بشكل ✓

مع  Green Trust" البيئية ةما يسّمى بـ"الثق من أجل حتقيق اتإسرتاتيجي تضع أن األعمالملنظمات  املفيد منكما أنّه        
 األخضر رضامن أجل حتقيق ال املدركة اجلودة ترفعكذا أن و املستهلك وهذا خبلق عالقة صداقة أوال بني منتجاهتا وبني املستهلكني 

Green Satisfaction  بني املنظمة وبني املستهلك والذي يؤدي اىل   األجل طويلة عالقة خلقللمستهلك، وهذا ما يساهم يف
 عالتوقّ  أهنا على تصورها تمّ ي التجارية العالمة يف الثقة" أنّ  ((Delgado-Ballester,2004ول كسب والء الزبون الحقا. يق

 العالمةاملستهلك يف  قةث على بناءً و  4".املستهلك على خطر على تنطوي اليت املواقف يف ونواايها التجارية العالمة ملوثوقية الواثق
 جاهزة الدوام على لتكون ةنيّ  ولديها به دالتعهّ  متّ  مبا الوفاء يف والرغبة القدرة لديها التجارية العالمة أبنّ  عتقاد منهفهو إ التجارية

 الثقة سياق يفو ذلك.  على عالوة ستخدامإلاب مرتبطة مشكالت هناك تكون عندما ذلك يف مبا العمالء، احتياجات لتلبية

                                                           
1 Sivesan & all , « Green Marketing Practices and Customer Satisfaction: A Special Reference to Leather 
Goods » , Global Journal of Management and Business Research Accounting and Auditing, Volume 13 Issue 3 
Version 1.0 Year 2013, P59. 
2 Shelvy Kurniawan , « THE INFLUENCE OF GREEN MARKETING ON GREEN SATISFACTION MEDIATED BY 
PERCEIVED QUALITY AND ITS IMPACT TO GREEN TRUST IN INJECTION MOTORCYCLE “ , School of Business 
Management, Bina Nusantara University , Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta, p87. 
3 Shelvy Kurniawan , OP CIT, p87. 
4 Shelvy Kurniawan , OP CIT, p88. 
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حيث  .نظمةامل منتج جتاه ال أم يثق املستهلك كان  إذا ما لتقييم األساس هو للبيئة الصديق العامل يكون Green Trust اخلضراء
  .املدركة اخلضراء واجلودة ،األخضر والرضا البيئية، الصداقة 1:وهي إجيابية حمددات من خالل ثالثة ثقة اخلضراءتتحّدد ال

 دات الثقة اخلضراءحمد   : (74الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث إعتمادا على املصدر : املصدر

وبني املستهلك أوال مث تنتقل هذه الصداقة  األخضر" بني املنتج Green Friendshipحيث تنتج "الصداقة البيئية             
ا املستهلك اليت حيصل عليه شباعحالة اإل تعّّب اجلودة اخلضراء املدركة عنوبني املستهلك. وبدورها  األعماللتجمع بني منظمة 

البيئي الذي حيّققه املنتج. وأخريا تنطوي عملية حتقيق "الرضا  اإللتزامطار يف إ شباعه للمنتج، وتدخل عملية اإلإستهالكنظري 
" على احللة النفسية اليت جتعل املستهلك حيّس مبسامهته الفعلية يف عملية احلفاظ على البيئة وعدم اإلضرار هبا، وهو ما األخضر

اخلضراء اليت خيلقها  الثقة مناقشةو  اثنيا وخيلق ما يسمى بـ"الثقة اخلضراء". األعمالأوال مث مبنظمة  األخضريعّزز عالقته ابملنتج 
 2:وهيسئلة من األ بنود مخسة خالل من اقياسه يتمّ ( Chen، 2010) حسب األخضرالتسويق 

 ؟ عام بشكل موثوقة التجارية العالمة هلذه البيئية اتاإللتزام أن تشعر ✓
 ؟ عام بشكل عليه االعتماد ميكن التجارية العالمة هلذه البيئي األداء أن تشعر ✓
 ؟ عام بشكل ابلثقة جديرة التجارية العالمة هلذه البيئية احلجة أن تشعر ✓
 ؟توقعاتك  يليب التجارية العالمة هلذا البيئي االهتمام ✓
 ؟ البيئة حلماية اتاإللتزامو  ابلوعود حتتفظ التجارية العالمة هذه ✓

وبني حتقيق رضا الزبون وكذا بينه وبني حتقيق الثقة والوالء  األخضروابلتايل خنلص اىل النموذج الذي يوّضح العالقة بني التسويق 
 :للمنظمة وذلك من خالل الشكل املوايل

                                                           
1 Yu-Shan Chen and all, "The Influence of Environmental Friendliness on Green Trust: The Mediation Effects of 
Green Satisfaction and Green Perceived Quality", mdpi website, published on (14/09/2015), seen on 
(08/02/2017), link: http://www.mdpi.com/2071-1050/7/8/10135/htm 
2 Shelvy Kurniawan , OP CIT, p88. 

الثقة الخضراء

الصداقة الخضراء الرضا األخضر الجودة الخضراء المدركة

http://www.mdpi.com/2071-1050/7/8/10135/htm
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  املستهلكوثقة حتقيق رضا  يف األخضردور التسويق  : (75الشكل رقم )

 
Source: Shelvy Kurniawan , OP CIT, p88. 

 تحسين المستمّر ال ديناميكية تعزيزفي  األخضردور التسويق  -4

من ميزة اىل أخرى، فتتخّلى عن واحدة حلساب  األعمالإّن عملية تنمية وتطوير امليزة التنافسية عملية مستمرّة تقفز مبنظمة       
التقليد، أخرى تكون حامسة للمنافسة، ومهما كانت هذه امليزة قويّة وحامسة فإّن للميزة التنافسية دورة حياة تبدأ ابلتقدمي مث التبّّن، 

 وأخريا الضرورة وهذه األخرية تعتّب مرحلة هنائية للميزة التنافسية، ففيها جتتهد املنظمة على إعادة هذه الدورة بتقدمي ميزة تنافسية
وابلتايل فإّن عملية التحسني املستمر هي ب عد هام ورئيسي ي عّّب عن منظمات األعمال  .(76)أنظر الشكل رقم جديدة وهكذا 

  وتسعى دوما اىل حتقيق أداء بيئي أفضل، وتعزيز جودة منتجاهتا لتواكب أكثر املنتجات التقليدية. األخضراليت تتبىّن التسويق 

  جتديد امليزة التنافسية : (76الشكل رقم )

 

   .450، صمرجع سابقجنم عبود جنم،  : املصدر
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ىل تطوير العمليات واألنشطة املتعّلقة ابآلالت واملواد واألفراد وطرق  "فلسفة إدارية هتدف إحبيث تعتّب عملية التحسني املستمرّ     
دارة اجلودة الشاملة واليت من الركائز األساسية ملنهجية اإلدارة البيئية وإ يعتّب التحسني املستمرحيث  1بشكل مستمر". اإلنتاج

وقبل أن نوّضح آلية حتقيق التطوير املستمر  .ستمرار يف حتسني العملياتعن طريق اإل األعمالهتدف اىل بلوغ مرتبة اإلتقان يف 
  : جناح فلسفة التحسني املستمر مرهون بــــ فالبّد أوال من التأكيد على أّن مقّومات األخضرمن خالل مدخل التسويق 

دعم اإلدارة العليا هلذه الفلسفة وتشجيعها من خالل منح احلوافز املادية واملعنوية، وكل متطلبات جناح جهود التحسني  ▪
 ؛نّه بدون ذلك لن يكتب هلا النجاحاملستمر، أل

 ؛سني اليت جيري عليهاعمليات التح تبّّن منهجية التحسني املستمر يضمن كفاءة وفعالية ▪
 ؛رورة ربطها بتحسني أداء العملياتضرورة بناء ثقافة منظمية متوّجهة حنو التحسني املستمّر تفي متطلباته، مع ض ▪
ت وتنويع أساليب االتصال ، مبّن على حتديث املعلوماجتاهاتال فعال حقيقي ومفتوح يف مجيع اإلتوفري نظام إتص ▪

 ؛ّققة على مستوى األداء والعملياتالتحسينات والتطورات احملويساهم يف تثمني  ،احلديثة

 مصفوفة مناهج التحسني املستمر : (77الشكل رقم )

 

 .102، صمرجع سابقمقداد مليكة،  : املصدر 
                                                           

 .96ص ،2017،  07، العدد  مجلة ابعاد اقتصادية "،األعمالدور مناهج التحسين المستمر للعمليات في تحسين أداء منظمة مقداد مليكة،"  1
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وتسعى لتخضري أنشطتها فهي تتوافق ابلضرورة مع اإلسرتاتيجية املعتمدة  األخضرومنظمات األعمال اليت تعتمد التسويق       
على وجود قسم أو إدارة بيئية يف اهليكل التنظيمي للمنظمة، ويعّن هذا وجود نظام إدارة بيئية تعتمده املنظمة من أجل تقييم 

يقها للسياسات واألهداف البيئية املوضوعة من وقياس وتعزيز تفاعلها اإلجيايب مع البيئة، ويؤّشر هلا بذات الوقت عن مدى حتق
نظام االدارة البيئية حيث تعتّب عملية التحسني املستمّر ضمن مرتكزات نظام اإلدارة البيئية. حيث يرتبط تعريف 1قبل اإلدارة.

" خيّصص  ISO  (2002)فقا لتعريف املنظمة العاملية للتقييسذلك و مع عملية التحسني املستمّر  14001اخلاّص ابإليزو 
ثر حتديد والتحكم يف األمن فهو ميّكن املنظمات  ،م يف األداء البيئي للمنظمةالتحكّ و  مدخال للتطوير املستمرّ نظام اإلدارة البيئية 

رى. . وكذلك الشأن ابلّنسبة لنظم اإلدارة البيئية األخلتطوير أدائها البيئي أيضاو  ،خدماهتا ،عملياهتا ،البيئي الذي حتدثه منتجاهتا
حيث للقيام بعملية التحسني املستمّر لعمليات منظمة األعمال يكون أمام هذه املنظمات جمموعة من مناهج التحسني املستمر 

( يّبز أهّم مناهج التحسني 77لألداء ختتار املنظّمة واحدة منها ما يتناسب مع أهدافها واحتياجاهتا وثقافتها، والشكل رقم )
نظمات العاملية املهتّمة ابجلودة واملسؤولية البيئية وذلك يف مصفوفة تصّنف فيها طرق التحسني املستمر املستمر اليت تعتمدها امل

 حسب درجة تعقيدها، وحسب درجة حداثتها.

أجل خلق وحتسني  من تلتزم هبا منظمة األعمال دوليةهي عبارة عن معايري ف 14001إيزو املواصفة البيئية ىل ولو نعود إ      
 كافة املنظمات ميكن تطبيقه يف ،طوير وخلق نظام إدارة بيئية فعالكان اهلدف من ظهورها هو تحيث   ،لديها ستدامةعملية اإل

وهو منهج يستخدم لتحسني  « PDCA »على منهج "دمينغ" أو  14001االيزو مواصفة  تعتمدكما ،  ابختالف أنواعها
. ويعتّب أحد الدعامات الرئيسية يف إدارة اجلودة الشاملة، واليت من خالهلا ميكن "دمينغ"سم عجلة املنتجات والعمليات، ويعرف اب

ا حيّسن من مستوى اجلودة وحيقق أعلى مستوايت الرضا لدى حتقيق حتسينات جوهرية على عملياهتا، ممّ  األعمالملنظمات 
الفحص  ،التنفيذ والتشغيل ،التخطيط 2 : وهيأساسا من جمموعة من العناصر األساسية املستهلكني. وتتكون عجلة دمينغ 

التحسني املستمر للمواصفة وهذه العناصر األربعة متّثل يف جمملها حلقة  .داريةاملراجعة اإل ،جراء التصحيحي( واإلقالتحقّ )
يف الواقع العملي فإّن تطبيق حلقة التحسني املستمر لدمينغ يف حتسني بينما  (16. )أنظر الشكل رقم 14001القياسية االيزو 

 : أداء العمليات ميّر ابملراحل التالية

املشكالت اليت جيب حّلها لتحسني اي حتديد  وهتتم هذه املرحلة بتجهيز ما الذي جيب عمله، : Planالتخطيط  مرحلة •
العملية وحتليل العمليات احلالية، من خالل حتديد األداء احلايل للعملية، وقياس مدى تطابق خصائص خمرجتها، مع توقعات 
ورغبات العميل، وقياس درجة رضاه،كما يتّم مجع بياانت العلمية وحتليلها، وإجياد األسباب األساسية للمشكالت وترتيبها 

مستوى أدائها وجودة ا تؤّدي اىل حتسني العملية، ورفع درجة األمهية، مث إختيار احللول املثلى اليت يّتفق اجلميع على أهنّ  حسب
 خمرجاهتا.

                                                           
 .91، صمرجع سابق "إستراتيجيات التسويق االخضر" ، ثامر البكري ،  1
 .363ص ،مرجع سابق، نجم عبود نجم  2
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العمليات وهي مرحلة الورشة و البناء واالجناز، يتم فيها تنفيد احللول املثلى املقرتحة، كما يتّم فيها حتديد  : Doالتنفيذ  مرحلة •
 اليت ختضع لتحسني ووضع خطّة التنفيد للتحسينات والشروع يف تنفيدها.

هتتّم هذه املرحلة ابلتأكيد من أّن التحسينات املقّدمة فّعالة وتتناسب مع اخلطّة املوضوعة، وذلك  : Checkالفحص  مرحلة •
 من خالل قياس نتائج التحسينات ومقارنتها ابلوضعية األولية.

يتّم فيها ابلتأّكد من أّن التحسينات فّعالة، وأهّنا قد توّصلت اىل النتائج املتوقعة، فيتّم تدوين هذه  : Actتحسني مرحلة ال •
احللول وجعلها حلول معيارية، مع بقاء هذه العملية يف هذه الفرتة حتت الرقابة، ومع إجراء حتسينات دورية، حبيث نبحث دائما 

 ي دائما يف تغري مستمر.عن أداء أفضل لتلبية توقعات العميل اليت ه

ع الفلسفة دارة البيئية جتسيدا لعملية التطوير والتحسني املستمّر والذي يتماشى مواإل األخضر يعتّب مدخل التسويق وابلتايل       
هذا املنهج اليت تتبىّن  األعمالوتدفع منظمات  عملية التحسني املستمرّ املبنّية على أبعاد وآليات تضمن ، األخضرالعامة للتسويق 

 على الرتكيز عليها.

 الحّصة السوقية تعزيزفي  األخضردور التسويق  -5

أّن أغلب املستهلكني هم يف حقيقتهم )ضمنيا( مستهلكني "خ ضر". فعلى سبيل إىل تشري عديد الدراسات كما رأينا سابقا        
عطي لنا فكرة عن وهذا ي   املتماثلة فإنّه سيختار املنتج الصديق للبيئة.املثال عندما خترّي مستهلك عادي بني إثنني من املنتجات 

زة من على كسب حّصة سوقية وشرحية مميّ  األخضرق يسو تال قدرة . وتظهراألخضرحجم السوق الذي ميكن أن خيلقه التسويق 
ت اخلضراء اليت ال تضّر وتوجهاهتم حنو املنتجارقام اليت توّضح تفضيالت املستهلكني حصائيات واألمن خالل اإلاملستهلكني 

فما يشهده العامل اليوم مبختلف فئاته من مستهلكني وهيئات حكومية ومجعيات غري حكومية وكذا اجلهات االعالمية يؤّكد  ،ابلبيئة
 هنج أخضر هو واقع وحقيقة متالك حّصة سوقية نظري تبّّن ، وابلتايل فإوتعزيزه األخضر ستهالكتبّّن اإلهذه احلركية املتزايدة حنو 

يف اململكة املتحدة وهذا عن طريق  األخضرميكننا مثال رؤية التطور التارخيي للشراء ا التوجهات احلالية للمستهلكني. و تفرضه
  :األرقام اليت يوّضحها اجلدول املوايل

 UKاألخالقي يف اململكة املتحدة البيئي و ( حول الشراء 2006(تقرير  : (17اجلدول رقم)

 2005 2002 1999 القطاع
 5406 3617 1037 األخالقي الغذاء

 4149 2434 493 األخضر البيت

 1792 739 3 وسائل السفر والنقل االيكولوجية 



 امليزة التنافسية املستدامة من خالل التسويق األخضر : الفصل الثالث
 

274 

 

 1315 982 0 األخالقية الشخصية املنتجات

 5054 3336 2570 الشراء االجتماعي

 11552 7680 5175 األخالقي التمويل

 29268 18788 9278 اجملموع
Source :John Crant,OP CIT, p67.  

( 78مريكية مّت اخلروج ابلّنسب املوّضحة يف الشكل رقم )يف الوالايت املتحدة األ 2005سنة ستطالع آخر للرأي ويف إ   
 . األخضرمريكي تعطي لنا توضيح عن حجم السوق األ واليت ابلنسبة ملعّدل الرتّدد على شراء املنتجات اخلضراء

 (2005توزيع نسب املستهلكني حسب معد ل تكرار شراء املنتجات اخلضراء يف الو م أ ) : (78الشكل رقم )

 
Source : Emily poague & Matt Evans ,From the "earth friendly initiative" to a corporate social responsibility 

strategy ,Slideplayer website ,accessed on (12/05/2017) Retrieved from: http://slideplayer.com/slide/5371797/ 

هي نسبة كبرية ومهّمة يف السوق خاّصة إذا احلقيقي،  األخضر عن حجم السوق تعّبّ  %12وميكن القول أّن نسبة             
من املستهلكني والذين هلم ميول بيئية نسبية تستوجب على املنظمات مزيدا من التحفيز إلستمالة  %68ما أضفنا هلا النسبة 

وجدت  2014 عام Nielsenقام هبا معهد  أيضا دراسة يفهنائيا. و  األخضر ستهالكسلوكها الشرائي أكثر ودجمها يف اإل
 اليت للمنتجاتتقّدم ٪ 5 ، وكذا مايزيد عناألخضر والتغليف لتعبئةاخلضراء اليت هتتّم اب للمنتجات٪ 2 بنسبة املبيعات يف زايدة

ال هتتّم ابجلانب البيئي كان  توجد اليت التجارية اتلعالما كانت  وابملقارنة، التسويق محالت خالل من ستدامةاال إجراءات زتعزّ 

68%

12%

20%

توزيع نسب المستهلكين حسب معدل تكرار شراء المنتجات 
(2005) الخضراء في الو م أ 

أحيانا

دائما

أبدا

http://slideplayer.com/slide/5371797/
http://slideplayer.com/slide/5371797/
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أبوااب ملنظمات  تفتحمهّمة بنسب مئوية ات جزئية لألسواق اخلضراء تقسيمتوجد و 1.فقط٪ 1 بنسبة املبيعات يف زايدةلديها 
قتحام واستهداف هذه األسواق، كن أن يقّدمه هلا من فرص من أجل إوما مي األخضروتساعدها على دراسة السوق  األعمال

 .(Emma Rex and Henrikke Baumann)ومن أمثلة هذه التقسيمات منوذج 

 Emma Rex and Henrikke Baumann) ) منوذجحسب  األخضرلسوق اتقسيم  : (18اجلدول رقم )

 الوصف الفئة السوقية  نسبة احلصة السوقية
احلّصة السوقية من املستهلكني واليت هتّتم ابملنتجات اخلضراء  وهي  Activits نشيطون بيئيا 16%

 وتقبل على شرائها.
املستهلكون الذين هلم اهتمام وقلق حول اهلاجس البيئي  أولئك Realistsواقعيون  34%

 لكّنهم يراتبون من املنتجات اخلضراء.
 الذين يرغبون أن يقوم اآلخرون حبّل املشاكل البيئية دون تدخلهم. Unconcernedغري معنيون  28%

هتم أو أهنا الغري مدركني للمشاكل البيئية وال يعتّبوهنا ضمن مشكال  Unfamiliarمهتمونغري  22%
 جمرد مشكلة مؤقتة ميكن حلها.

Source : Ayca can Kirgiz, OP CIT, p7. 

  : يوجد تقسيم مهّم آخر حول نسب الشرائح السوقية واملستهلكني كما يليكما        

 (Ayca can Kirgizحسب منوذج ) األخضرتقسيم السوق  : (19اجلدول رقم )

 الوصف الفئة السوقية  نسبة احلصة السوقية
 الذين يقبلون على شراء املنتجات اخلضراء كمبدأ. املؤمنني ابلقضية البيئية 11%

 وليس كمبدأ. lifstileالذين يشرتون املنتجات اخلضراء كطريقة حياة  البيئيون املزيفون 5%
مبالني حاليا لكنهم ميلكون رغبة يف احلفاظ على البيئة واملسامهة  الغري املتحسنون 33%

 يف ذلك.

 الذين يعتقدون أّن القضية البيئية هي قضّية تعّن اآلخرين. املشتكون 18%
 الذين ال أيخذون القضااي البيئية على حممل اجلّد. الغري مبالني 31%

Source : Ayca can Kirgiz, OP CIT, p7. 

                                                           
1 Erin Hinton, "Why going green gives your business a competitive advantage", biz journals website, published 
on (23/08/2017), seen on (08/12/2017), link: https://www.bizjournals.com/portland/news/2017/08/23/why-
going-green-gives-your-business-a-competitive.html 

https://www.bizjournals.com/portland/news/2017/08/23/why-going-green-gives-your-business-a-competitive.html
https://www.bizjournals.com/portland/news/2017/08/23/why-going-green-gives-your-business-a-competitive.html
https://www.bizjournals.com/portland/news/2017/08/23/why-going-green-gives-your-business-a-competitive.html
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تعي فعال أبّن املنتجات اخلضراء تعّّب عن فرص تسويقية ال ميكن إغفاهلا أو جتاهلها للرفع من  األعمالوقد بدأت منظمات       
وذلك من خالل تسويق منتجات ذات مزااي بيئية  ،ت السوقية اخلضراء اليت تنشط هباحصصها السوقية ابلّرغم من حداثة القطاعا

وعن  الطاقة. إستهالكت ال تلّوث البيئة واقتصادية يف خاّصة إذا ما تعّلق األمر مبنتجا ،واملستهلك صادية ابلنسبة للمنظمةواقت
جتارة  إجتاهاتحول (  G.I.A Global Industry Analysts) مستقبل األسواق اخلضراء يفيد تقرير مقدم من طرف مركز

، وهو ما 2017تريليون دوالر ستمثل قيمة هذه التجارة مع مطلع سنة  3.5ّن حوايل اخلضراء يف السوق العاملية، اىل أاملنتجات 
يؤكد الفرص التسويقية املتاحة أمام املنظمات يف خمتلف اجملاالت واليت البّد عليها من االستثمار فيها مبا خيدم منو حصصها 

 1السوقية وبقائها يف األسواق.

 الربحية  تعزيزفي  األخضردور التسويق  -6

عوائد مهّمة جدا وذلك أّن اجلانب ية متنح املنظمة يشّكل فرصة سوق األخضرّن التسويق أاملنظمات  دركت عديدألقد       
وق سّ تتنافس يف ال مازالت معظم املنظمات نّ أبي. مع ذلك فإّن الواقع يقول اإلقتصادالبيئي أصبح يتماشى ويتوافق مع اجلانب 

ّن هذا يعتّب منفذا تنافسيا أيدرك  يةالسوقواملتمّعن يف املنافسة  لبيئة،النظر عن اآلاثر السلبية على ابغّض  لتحقيق الكسب السريع
هلم التدرجيي اىل خاّصة مع تنامي الوعي البيئي بني املستهلكني وحتوّ  ،املنظمة اىل نوع آخر من املنافسةا ميكن أن أيخذ إسرتاتيجي

من أجل  األعمال، وهذا ما تبحث عنه منظمات ينمو بسرعة واألهم أنّه مربحديد وابلتايل ظهور سوق ج بيئينيمستهلكني 
 .حتقيق أهدافها الرئيسية

 ، Goldman Sachs،  AT Kearney ، Deloitte ، MIT Sloan أمثال من دراسة 47 حوايل هناكو       
Harvard ة،ضارّ ال نبعااثتاإل أو القضاء على نفاايت، إنتاج عدم مثل طموحة أبهداف تلتزم اليت اتاملنظم نّ أب تظهر وغريها 

: CDP ملنظمة التنفيذي الرئيس ،"سيمبسون بول" يقول. منافسيها على مالياً  قتتفوّ  للتجديد القابل ستخداماإلمتلك اليت و 
 ختاذإ أبن شائع فهم سوء حيث هناك األضرار البيئية، ملواجهة حكيمة بطريقة تعمل اليت تللمنظما فقط صعودي جانب هناك"

 فإن دائما لسيمبسون وفقاو  ،"وهذا خطأ  الرحبية على تكلفة لميثّ  األعمالاحلفاظ على البيئة ابلنسبة ملنظمات  بشأن إجراء
وال  2.النمو يف بدأتللمتطلبات البيئية  تستجيب ال اليتو  يف الوالايت املتحدة األمريكية األعمال منظمات تواجه اليت املخاطر

ية خري انطالقا من فراغ أو من أسباب  البيئية ابألهداف تلتزم Toyotaأو  WalMart وأ Tesco مثل ميكن القول أّن منظمات
 ىليعود طبعا إ تصرفاهتم يف والسبب والتجارة، اإلقتصادويف عرف  األعمالبل ومستحيل أن يكون هذا هو املنطلق يف عامل  ،جمّردة
 .مع بعضها البعض يتماشيان الغالب يف مها اإلقتصاديةاآلاثر و  البيئية اآلاثر أبنّ يف نفس الوقت  قويّ  ولكنهمنهم  بسيط إدراك

                                                           
 .318ص مرجع سابق،فاروق براهيمي،   1

2 Jo Confino, "Sustainable corporations perform better financially, report finds", theguardian website, 
published on (23/09/2014), seen on (08/12/2017), link: https://www.theguardian.com/sustainable-
business/2014/sep/23/business-companies-profit-cdp-report-climate-change-sustainability 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/sep/23/business-companies-profit-cdp-report-climate-change-sustainability
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/sep/23/business-companies-profit-cdp-report-climate-change-sustainability
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/sep/23/business-companies-profit-cdp-report-climate-change-sustainability
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/sep/23/business-companies-profit-cdp-report-climate-change-sustainability
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كما أنّه 1.جوهرها يف االستدامة وضع مع السنوية اإليرادات من أكثر أو دوالر مليار تنتج األقل على اتمنظم تسع وتوجد
 مليون 200 من أكثر فستكلّ  أهنا عتقدي   كان  2007 عام يف" Plan A" االستدامة برانمج M&S منظمة أطلقت عندما
 عام حبلولكأرابح   اسرتليّن جنيه مليون 105 يف حتقيق املبادرة سامهت فقد ذلك ومع ،األوىل اخلمس السنوات يف اسرتليّن جنيه

 2.املنظمة لتقرير وفقا 2011/2012

 ستخدامها ملستوايت اإلنظري ختفيض األعماله هو األرابح اليت جتنيها منظمات ّن من مزااي هذا التوجّ ىل ذلك فإإ ابإلضافة     
ستثمار جهودها يف سبيل الوصول اىل ن قامت هذه املنظمات إبوفري سيولة مالية معتّبة، خاّصة إيف الطاقة وابلتايل ت ستهالكواإل

 املسببة الغازات انبعااثت بتخفيضامللتزمني  أوائل من واحدة تعد اليت DuPont ةهذه الغاايت. وكمثال حّي هناك منظم
 ةمنظم كانت  2007 عام وحبلولحيث  ،2010 عام حىت السابقة العشر السنوات يف٪ 65 بنسبة احلراري لالحتباس
DuPont   3.العام ذلك يف عنها املعلن أرابحها إمجايل نفس وهو ، الطاقة كفاءة  خالل من سنوايً  دوالر مليار 2.2 توفر قد  

 املناخ تغري بشأن األعمال قيادة بني صلة وجود على األوىل األدلة بعض الرحبي غري CDP عن تقرير يقدمويف هذا الشأن        
 اليت 500ال  S&Pمنظمات أنّ  إىل  نيويورك يف املناخ حماداثت مع تتزامن اليت الدراسة توصلت، حيث األعمالمنظمة  ورحبية

 وجه وعلى .القيادة إظهار يف تفشل اليت األخرى األعمالمنظمات  على تتفوق األساسية اهتاإسرتاتيجي يف االستدامة تبّن
 املنظمات من٪ 18 بنسبة أعلى  (ROI)استثمار عائد بفعالية املناخ لتغري طوختطّ  تدير اليت األعمالمنظمات  نتؤم التحديد،

 يف النتائج هذه تساعد أن ميكن، و انبعااثهتا عن الكشف ترفض اليت األعمالمنظمات  من أعلى٪ 67 و كذلك  ليست اليت
 4.املالية النتائج نحتسّ  أو ضتقوّ  االستدامة كانت  إذا ما حول دلاجل طالأ الذي الصناعة سؤال على اإلجابة

هو استعداد املستهلكني اىل دفع زايدات سعرية مقابل احلصول على  أيضا( األخضروأّن ما يعّزز رحبية هذا السوق )      
 Baugh et al 1994 , Farhat and houston 1996) : قام هبا كاّل من املنتجات اخلضراء. وهو ماتؤكده دراسات

,Nakarado 1996 ,Ottman 1993 ) ما ،أّن على نتائج ميدانية استطالعية لعينة كبرية من املستهلكني  واليت اعتمدت
ضافية للحصول على املنتج إكقيمة  (%15-5( من املستهلكني على استعداد لدفع ما يقابل من ) %70-40نسبته ) 
اذا له القدرة على أخد أسبقية ابلنسبة لدى رغبة  األخضرفالتسويق 5.الطاقات املتجددة إستخدام أيضاواملتضمن  األخضر
ملنافع  ابإلضافةاحلاجة  إشباعمنافع يف  ممقابل احلصول على منتجات تقدم هل ةاضافي الغني يف الشراء وأحياان يف دفع مباملستهلك

حول  املستهلكني من %55 أن 2014 عام Nielsenأخرى قام هبا معهد  دراسة أّكدتو  .بيئية يف املسامهة ابحلفاظ عليها
 نظماتامل تقدمها اليت دماتاخلو  نتجاتمبلغ إضايف مقابل احلصول على امل لدفع استعداد علىمتحّمسون و  أهنم أحناء العامل

                                                           
1 Vicki Bakhshi and others, "How Compatible are Profits and Sustainability?", Chatham House website, 
published on (19/07/2017), seen on (08/12/2017), link: https://www.chathamhouse.org/event/how-
compatible-are-profits-and-sustainability 
2 Keivan Zokaei, OP CIT. 
3 Keivan Zokaei, OP CIT. 
4 Keivan Zokaei, OP CIT. 
5 Ryan Wiser and Steven Pickle ,"Green marketing ,renewables and free riders" ,Berkeley Lab , September 
1997, P5. 

https://www.chathamhouse.org/event/how-compatible-are-profits-and-sustainability
https://www.chathamhouse.org/event/how-compatible-are-profits-and-sustainability
https://www.chathamhouse.org/event/how-compatible-are-profits-and-sustainability
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هو أمر  األخضريف ظّل تبّنيها للتسويق  األعمالوابلتايل فاّن زايدة رحبية منظمات  1.عاالرتفا  يف آخذ االجتاه وهذا ،املستدامة
الطاقة،  إستهالكمنتظر ومتوقع وذلك يعود اىل أسباب متعّددة ومباشرة تعّزز من رحبية املنظمات كتقليل النفقات يف التشغيل و 

وابلتايل مل يعد أمام  .األخضرمقابل احلصول على املنتج  االستفادة من زايدة يف احلّصة السوقية، تقّبل املستهلك لدفع مبلغ اضايف
ات البيئية اليت تضمن هلا عوائد كّب وتضمن للمجتمع بيئة سرتاتيجياملنظمات سوى التخّلي عن هاجسها األكّب واالستثمار يف اإل

 أكثر صحّية.

 يتعلق عندماخاصة  وبني البقية الرائدة املنظمات بني كبرية  فجوة هناكفالبد من االشارة اىل أّن  وقبل أن خنتم هذا الفرع       
 جتاري نظام إنشاء خرتؤّ  تزال ال اليت اتاملنظم من الكثري هناكف واستثمارها من حيث األموال، اخلضراء األفكار ابعتماد األمر
 يفف ."احلفاظ على البيئة أمر مكّلف" خانة يف عالقة تظلو  ضخمة رأمسالية استثمارات تتطلب أو املال تكلف أهنا ةحبجّ  صغري
 تضر أن ميكن فإهنا للمستهلكني، وأفضل لألرض جيدةصحيح أهّنا  البيئية املبادرات أنّ  على إمجاعشبه  هناك األعمال جمال

هكذا ، وهذا ما جيب أن تعيد النظر فيه مثل أعلى تكاليف على ينطوي مستدام أو أخضر منتج صنع نّ وأ ،والرحبية ألعمالاب
 النقود، فيه يولد الذي الوقت نفس يف بعض التكاليف ريوفّ للمعايري البيئية  اإلمتثال أنوكما رأينا سابقا يقول  الواقعف منظمات،

 .مدروس ويتماشى مع متطلبات املنظمة منوذج اإلدارة تعتمد أن شريطة

  منظمة الصورة  في تحسين األخضرر التسويق دو  -7

وحمور جهودهم، حيث سعت هذه األخرية وبشىت الطرق من أجل  األعمالمنظمات هتمام انلت الصورة الذهنية اليوم إ      
اليوم أدركت  األعمالترسيخ صورة ذهنية اجيابية عنها يف السوق تساعدها على البقاء واالستمرارية والربح. والكثري من منظمات 

عن فرصة سوقية ميكن املنظمة من وضع أسس سليمة وقوية يف السوق، وبناء عالقات حسنة وأنّه عبارة  األخضرأمهية التسويق 
تفشل يف إدراك حقيقة أّن عملية حتقيق الربح   األعمال، فمعظم منظمات  stackholdersمع كل أطراف وأصحاب املصلحة 

ية أو أتثري منتجاهتا على البيئة وعلى اإلنتاجالسريع بغّض النظر عن اآلاثر السلبية اليت ترتكها، سواء من خالل العمليات 
عن وتدرس املنافسة اليت تتم األعمالاملستهلك سيضّرها هي ال حمالة ويؤثر على امكانية بقائها واستمرارها مستقبال. ومنظمة 

سيمّكنها حتسني مسعتها لدى اجملتمع واملستهلكني وابلتايل زايدة  سرتاتيجيالسوقية اليوم ستتيّقن أّن هذا املنفذ التنافسي اإل
 .ستهالكحصتها السوقية، خاصة مع ازدايد وعي املستهلكني البيئي وحتوهلم تدرجييا حنو هذا النوع من اإل

سلوكها البيئي  برازإصورهتا عن طريق حتسني كتوّجه إداري يعمل على تطوير مكانة املنظمة و   األخضر التسويق جتّلىوقد       
املسؤوليات  تتعاون مع اجملتمع وكل أصحاب املصلحة يف سبيل تبّّن  أيضانشطتها اليت حتكمها معايري أخالقية و أالصديقة للبيئة و 

هّنا أحىت  ها مع اجملتمع،يف تعامل والبيئية دراكا ابملسؤولية االجتماعيةإكثر أصبحت املنظمات اليوم حيث أ .االجتماعية والبيئية
طن واومتلي عليها مسؤولية مماثلة اىل ما يتحّملها امل ،ابة مواطن أو جزء مهم من اجملتمعا مبثهنّ دارهتا العليا أبإترى نفسها ومن خالل 

                                                           
1 Erin Hinton, OP CIT. 



 امليزة التنافسية املستدامة من خالل التسويق األخضر : الفصل الثالث
 

279 

 

وهذا التوّجه سيعمل مبا ال يرقى للشّك اىل تعزيز مسعة 1.تكون عضوا صاحلا وانفعا للمجتمع نأو  ،يف تعامله مع اجملتمع والبيئة
ابلشكل املطلوب وابراز جمهوداهتا يف سبيل احلفاظ  األخضراملنظمة وصورهتا اخلارجية، خاّصة إن عملت على تسويق توجهها 

يف تركيا يف ورواد اآلالت  األعمالواليت هي واحدة من أكّب منظمات  Kos Holdingعلى البيئة. على سبيل املثال حّققت 
 Arcelikلتجاريتني الصناعية مسعة كبرية وثقة املستهلكني من خالل تبّنيها ملنتجات خضراء ، واليت تعتّب فروعها والعالمتني ا

من أهّم العالمات التجارية اليت متلك صورة جيدة من دون أن أتخذ مفاوضات طويلة حول اجلودة والسعر وكّل هذا  Bekoو
  2يكسبها تفوق وميزات أكّب من مافسيها يف السوق.

أن تعمل على حتديد ودراسة كّل طبقات  األخضراليت تعمل يف جمال التسويق   األعمالومن املهم جدا ابلنسبة ملنظمة       
اجلماهري اليت ترغب أن تشّكل لديها صورة ذهنية اجيابية، ومن مّث الطبقات األكثر أمهية ابلنسبة هلا واليت غالبا يكون لديها 

ن خالل ضيح ذلك ماهتمامات ابجلوانب البيئية أو أّن هلا أتثري واضح حساس يف عمل املنظمة وتنافسيتها، حيث ميكننا تو 
أهّم مجهورين جيب الرتكيز عليهما ااّل أنّه ينبغي عدم جتاهل  ا(، وابلرغم من أّن املستهلكني والعمال مه79رقم الشكل املوايل )

 األطراف األخرى.

 املستهدفة من أجل حتسني صورة املنظمةاجلماهري  : (79الشكل رقم )

 
 عداد الباحثمن إ : املصدر

                                                           
 .67ص ، مرجع سابقثامر البكري ، إستراتيجيات التسويق األخضر ،   1

2 Ayca can Kirgiz, OP CIT, p15. 
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 أيضاهو اهلدف الرئيسي من عملية حتسني صورة املنظمة ومسعتها، كما أّن املستهلك ميكن أن يساهم ويعتّب املستهلك  هذا      
املستهلكني الذين يعون معىن يف عملية تعزيز صورة املنظمة وتسويق مسعتها عن طريق نقل املعلومات عنها "الكلمة املنطوقة". ف

عن يها ختفيض أتثريهم الشخصي علو  أن يكونوا جزءا من عملية احلفاظ على البيئة هلم الفرصة بشكل مباشر يف األخضرالتسويق 
الجيابية ا سيكون له نتائجهكما هو متوقع وتزايد أعداد هؤالء )املستهلكني(   ،م بهطريق تبّّن املنتجات اليت تتناول هذا التوجه وهتتّ 

الفئات والشرائح من املستهلكني  هذهسيحّفز املنظمات على اتباع خطى وهذا  ،األخضراملنظمات اليت تعمل ابلتسويق على 
فاّن بعض املستهلكني ميارسون ضغطا على املنظمات اليت ال تعمل ضافة اىل ذلك بعض إلثرمجة رغباهتم يف سياساهتا التسويقية. 

الذين البائعني أو املتعاملني املشرتين أو من هم اجتاه احملافظة على البيئة، وهناك إلتزاممتتلك شهادات تؤّكد ابملسؤولية البيئية وال 
كما أّن بعض الصناعات   يشرتطون امتالك بعض املعايري والشهادات البيئية مثل شهادة "اإليزو" حىت تتم عملية الشراء أو البيع.

ات الشهاد هذهللحصول على  تسعى بعض املنظمات جلهات الرمسية، بينماتكون مرتبطة الزاما مبعايري اجلودة والسالمة من قبل ا
قاعدة عمالء عاملية للمنظمة، عزز ، وهذا ميكن أن يمية على حنو فعالكدليل على أهنا ختضع لرقابة العمليات التنظي  البيئية

  1ح هلا للوصول إىل أسواق جديدة.والسما 

املنظمات يف ادراك حقيقة بعض تفشل والذي  األخضرمهال مسألة احلفاظ على مسعة املنظمة من خطر الغسيل وال جيب إ      
يف التسويق واالتصال وبناء العالقة مع املستهلك واجلمهور ة مميزة هلا أبعاد ومفاتيح معيّنة إسرتاتيجيهو  األخضرأّن التسويق 

وكثري من منظمات  ،وليس فقط على أغراض جتارية خادعة ترتكز عليها من أجل جناحهابشكل عام على أسس سليمة وأخالقية 
ار هذا التوّجه بسبب ال تنجح يف هذا التوّجه وال حتقق الغرض الرئيسي الذي جعلها ختت األخضراليت تعمل ابلتسويق  األعمال

ذلك، كما أّن التشويه الذي تقوم به املنظمات احملتالة واليت تستخدم ادعاءات مضللة ومبالغ فيها حول اجلوانب البيئية هو ماخلق 
تشّوش ذهّن ونقص ثقة لدى املستهلكني اجتاه املنظمات اخلضراء والتشكيك يف مسعتها، وابلتايل ظهرت مشكلة عويصة تواجه 

املنظمات أن حتذر وتتقيد  هذهابلطريقة الصحيحة والقانونية. وهلذا جيب على  األخضرات الفعلية اليت تتبىن التسويق املنظم
ابملمارسات االخالقية والقانونية وأن جتعل هدفها األخالقي متماشا مع أهدافها التجارية حىت حتافظ على مسعتها اليت تستخدمها  

  السوق.كسالح تنافسي يف وجه منافسيها يف

 moral"ها علماء النفس "الرتخيص األخالقيييدعم املنظمات البيئية وهو ظاهرة نفسية يسمّ  آخر عامل هناكو       

licensing بيئي مثال كمصباح يستهلك أقل طاقة فاهّنم عادة منتج يشرتونو  حسنة بنوااي الناس خيرجعندما  ، وذلك 
ا كان سيستهلكه املنتج ستهلك طاقة أكّب ممّ دية وقد ينتهي األمر ابملنتج أن ياملنتجات العاه من غري  من أكثر يستخدمونه

ونفس الشيئ 2."جيد بعمل السابق يف قاموا ألهنم سيئ ستخدامإب للقيام اإلذن أنفسهم إعطاءوبصريح العبارة " العادي،
 العالمات أمساء جيعل ممااليت تعمل يف اطار مستدام فاّن هذه الرخصة متنح هلم من طرف املستهلكني،  األعمالابلنسبة ملنظمات 

                                                           
1 ASQ website , Getting Started with Management Systems Standards , seen on : (11.3.2017), link: 
http://asq.org/standards/getting-started-with-management-systems-standards 
2 Jennifer Keeney Sendrow, "Why People Buy Greener Products (Hint: It Isn't Always Because They Love The 
Environment)", business insider website, published on (19/11/2013), seen on (12/12/2017), link: 
https://www.businessinsider.com/sc/why-people-buy-green-products-2013-11 

http://asq.org/standards/getting-started-with-management-systems-standards
http://asq.org/standards/getting-started-with-management-systems-standards
https://www.businessinsider.com/sc/why-people-buy-green-products-2013-11
https://www.businessinsider.com/sc/why-people-buy-green-products-2013-11
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: وهو خبير تسويقي Shelton يقول .العبوة على تظهر قد اليت البيئية الشهادات أو العضوية العالمات أمهية بقدر ةمهمّ  التجارية
  تويواتمنظمة  يف رونيفكّ  األمريكيني معظم أنّ مثال  األحباث تظهر، حيث "اليوم ملستهلكي للغاية ةمهمّ  القوية البيئية معةالسّ  إنّ "

رغم أّن  1.أذهاهنم يف بقوة راسخ" بريوس" الرائد اهلجني طرازها أن جملرد األوىل اخلمسة" اخلضراء األعمالمنظمات " من كواحدة
ى بتأييد قوي من اجملتمع حتض األخضر تتبىن فلسفة التسويق وابلتايل فاملنظمات اليتاألمر يقتصر على منتوج واحد فقط. 

واملستهلكني، مبختلف فئاهتم وأطيافهم، بسبب انسجام أهدافهم مع أهداف املنظمة اخلضراء خبصوص عملية احلفاظ على البيئة، 
 ساعد املنظمة على توطيد عالقاهتا وحتسني صورهتا اخلارجية.وهذا التأييد االجتماعي سي

 ةستراتيجيالتحالفات اإل تعزيزفي  األخضردور التسويق   -8

 ، إذ مللضمان سند إضايف يف مسار نشاطها األعمالعلى أنه خيار تلجأ إليه منظمات  سرتاتيجيميكن تقدمي التحالف اإل      
، ري يف دورة حياة املنتجعتماد فقط على القدرات الذاتية نظرا لزايدة حدة املنافسة، والتسارع الكبـيعد إبمكان املنظمات اليوم اإل

وهو  3على أنّه "سعي منظمتني أو أكثر حنو تكوين عالقة تكاملية تبادلية". سرتاتيجيويعّرف التحالف اإل2التقليد. ةوازدايد حدّ 
بني أعماهلا أو تكوين شراكة جتارية  ستهدف الربط أو التكامل األفقي أو الرأسيوي يسمح أحياان إبحالل التعاون حمّل املنافسة،

ظمات ابستغالل ما يسمح للمنأو صناعية لرفع فعالية أطراف التحالف، أو خلق ميزة تنافسية جديدة أو دعم املزااي احلالية، وهو 
افسة الذي قد يؤدي اىل خروج إحدة املنظمات من حتقيق هدف مشرتك، وهذا بدال من إعتماد أسلوب املنقدراهتا املتوفرة و 

ابملشاركة يف األرابح واملنافع  األعمالملنظمات  أيضاالسوق، والتحالفات تؤدي اىل السيطرة على املخاطر والتهديدات، وتسمح 
وميكن تلخيص  اهذ واملكاسب امللموسة وغري امللموسة والبحث عن تعظيمها ألجل الوصول اىل امليزة التنافسية املستدامة.

عاِن وألفاظ ة موميكن ملصطلح التحالف أن أيخذ عدّ (. 80كما يوّضحه الشكل رقم )  ملنظميت أعمال سرتاتيجيالتحالف اإل
اخل،  كما .ّددة، العمل اجلماعي، املرافقة.، االشرتاك يف حتقيق هدف أو أهداف حمنذكر منها : التعاون، التكاتف، التنسيق

أضحى التحالف اإلسرتاتيجي ظاهرة متّيز العقد األخري، ومن بني أنواع التحالفات التجارية اليت تعرف منوا كبريا هي التحالفات 
 اخلضراء املبنية على إسرتاتيجية وأهداف بيئية مشرتكة. وتنبع قدرة التحالف اإلسرتاتيجي البيئية يف حتقيق امليزة التنافسية من خالل

 :يليما 

خلق طرق وعناصر أداء متمّيزة ومتطورة السرعة والتوقيت املتميز يف  : بعّدة أساليب منهاالبيئي إضافة قيمة اىل املنتج  •
اىل خلق صور  ابإلضافةللمستهلكني،  ستخدامتقدمي املنتج، وختفيض النفقات واملخاطر وتوفري مزيد من القيمة يف اإل

 ؛على التوافق مع منتجات اآلخرىني درةمعّدلة للمنتج، وتقدمي مزيد من الق
 ؛ىل الشراء من اآلخرينة العمالء إض من حاجاألوسع خيفّ  اإلنتاج مع مالحظة أّن خطّ  اإلنتاجتكامل خطوط  •

                                                           
1  Jennifer Keeney Sendrow, OP CIT. 

 .57 ص ، 2000 مصر،– القاهرة الثالثة، الطبعة العربية النهضة دار ،"ستراتيجياإل التخطيط و العولمة دياتحت"  مصطفى، سيد أحمد  2
 القاهرة، ،1 ط العربية النيل مجموع ، 21 القرن تحديات لمواجهة ونماذج مفاهيم ،"ةستراتيجياإل االدارة" المغربي، الفتاح عبد الحميد عبد  3

 .32،ص1999
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 ؛والفّعالاملشرتك األخضر الرتويج  •
 ؛وفتح قنوات توزيع جديدة ،السيطرة على قنوات التوزيع اخلضراء •
ومطّورة واستغالل املوارد املعطّلة مع املشاركة يف خماطر التطوير، وكذلك تطبيق معرفة تقنية خلق عمليات انتاج جديدة  •

 ؛ها اآلخرون وحتسني مستوى الكفاءةقد ميلك
 ؛لى رفع مستوى الّنمو اإلسرتاتيجيسواق، مما يساعد عالتغلب على حواجز الدخول اىل األ •
 ؛اآلخرينف فرص جديدة والتعّلم من املشاركة يف اكتشا •
أو تقليل فرص التعّرض ألخطار  بناء القدرة املالية سواء من خالل ختفيض النفقات اإلدارية أو حتقيق دخل أكّب •

 ؛اإلستثمار
 ذات األمهية البالغة.املستدامة والبديلة احملافظة على التكنولوجيا  •

  ات( : مبادئ التحالف80رقم )شكل ال

 
source : Dominique jolly , "Alliance Stratégy linking motives with benefits", EBF journal, issue 9, 2002, p5 

 األعمالهنجا تعتمده العديد من منظمات أصبح اليوم املبّن على األسس البيئية  سرتاتيجيالتحالف اإلا ال شّك فيه أّن ممّ و       
قبل التعامل مع غريها من أصحاب املصلحة، فمن خالل سّب لآلراء قامت به منظمة التعاون والتنمية  به اإللتزامبل وتشرتط 

 B احلليف

 Bموارد  Aموارد 

 

 A احلليف

االستفادة 
من مزااي 
 التحالف

االستفادة 
من مزااي 
 التحالف
 

 ـ قيادة مشرتكة للتحالف  
 ـ وضع املوارد املتاحة يف خدمة جمال التحالف 
 ـ اقتسام املخاطر والتكاليف  
 ـ التطوير املشرتك للمنتجات 

 ـ كل منظمة تبقى حمافظة على كياهنا خارج جمال التحالف  

 حتديد اهلدف من التحالف    -
   للخطة إعداد مشرتك -
 شرتكةاملالرقابة  حتديد آليات - 

استغالل املوارد يف خدمة هدف التحالف     
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منها قد عملت على تقييم األداء البيئي  %43منظمة أعمال يف سبعة بلدان توّصلت اىل أّن  4000مشل  OCDE اإلقتصادية
حبيث أصبحت املنظمات اليت متتلك ضماانت وتلتزم ابملعايري البيئية تكون  1ملورديها كي يتالءم مع الشروط البيئية اليت التزمت هبا.

ركاء والعمالء الذين هلم تلتزم بتفضيل الش أيضالديها األولوية واألسبقية على ابقي املنظمات األخرى يف الّسوق، كما أهّنا هي 
مسار بيئي مشّرف وهبذا حتافظ على اسبقيتها ويف نفس الوقت تدعم جهودها يف سبيل احلفاظ على البيئة. وعلى سبيل املثال 

كوسيلة وعامل ضغط على املنافسني يف   األخضرالرتكية واملختّصة يف صناعة السيارات تستفيد من التسويق  Sa_Baفاّن منظمة 
ذا عن طريق التفضيل الذي تلقاه من طرف املوردين وحىت املستهلكني كمتعامل أخالقي إجيايب جيعل من هذه األطراف الّسوق وه

وهذه التحالفات اليت تبىن على مبدأ احلفاظ على البيئة ميكن أن يؤثر على مسار أي منظمة ترفض 2تفّضلها على ابقي املنافسني.
حنو جاد، كما أهّنا ختسر ميزة تنافسية ميكن أن تستفيد منها يف جذب ونيل اهتمام املوردين هبذا البعد أو ال أتخذه على  اإللتزام

 والشركاء واصحاب املصلحة وتتفوق هبا على ابقي املنافسني. 

اليوم أصبحت تتأثر أكثر من أي وقت مضى بسمعتها البيئية، وهو ما  األعمالكما جيب التأكيد على أّن أكّب منظمات         
 أكثر تكونس أبن واعياً  قراراً  تتخذس" اهنّ اليت أقّرت مؤخرا أب "آبل"يدخلها يف مجلة من العراقيل ومن ضمن هذه املنظمات منظمة 

  مشكلة أهنااملنظمة  عتقدت حيث املناخ، بتغري اشرةمب املتعلقة تلك ذلك يف مبا ،والبيئة االستدامة ها حنوجهود يف وتوسعاً  شفافية
أتثرت يف أن وذلك بعد 3". ذلك ملعاجلة إجراءات خذتّ ست وأهّنا والعمالء، والشركاء املوردينمع  اعملياهت على تؤثر قد كبرية

ابلقواعد البيئية الصحيحة.  اإللتزامني بسبب عالمتها املنخفضة يف جمال محاية البيئة و سرتاتيجيعالقاهتا مع املوردين والشركاء اإل
مجعيات ومنظمات غري رحبية هتتّم ابملسامهة يف الرتويج ودعم  ولدعم التحالفات اليت تتّم بني املنظمات البيئية فقد ظهرت

املنظمات الغري مبالية املنظمات اخلضراء احملافظة على البيئة وتدعوا اىل حتالفات خضراء فيما بني هذه املنظمات من أجل دفع 
 Global Greenالعاملي األخضر التحالفابجلانب البيئي اىل االقتداء هبا. ومن بني هذه املنظمات غري الرحبية منظمة "

Alliance " الالزمني والدعم ابملوارد الشباب وجمموعات البيئية األندية ربط إىل وهتدف الشباب يديرها رحبية غري منظمة وهي 
 .ومستدام انجح تغيري إلحداث

 

                                                           
الملتقى الدولي الثاني حول األداء "، األعمالدور نظام االدارة البيئية في تحسين األداء البيئي لمنظمات زين الدين بروش وجابر دهيمي، " 1

 .658، ص2011المتميز للمنظمات والحكومات، ورقلة ، 
2 Ayca can Kirgiz,OP CIT, P113. 
3 Jo Confino, OP CIT. 
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 ق بشكل سهل ويسري،وذلك ال يتحق   تسعى منظمات األعمال بشكل فاعل ألن تبقى يف السوق وتستمر يف جمال عملها،      
ومن أجل التصد ي  بل هي تتعر ض اىل منافسة ويف كثري من األحيان تكون هذه املنافسية قوية جد ا هتد د وجودها واستمراريتها،

لذلك فإن ه يستوجب عليها أن متتلك ميزة تنافسية، تعّب  هبا ومن خالهلا عن تفر دها عن غريها من املنظمات األخرى يف ذات 
الصناعة، وهذا األمر ال أييت اعتباطا بل يستوجب أن تعرف املنظمة قواعد التنافس القائمة يف السوق وكيف ميكن أن تلعب 

 تسب امليزة التنافسية اليت جتعلها قادرة على حماكاة املنافسني أو التفوق عليهم.األدوار لكي تك

الألسعار أو بواسطة إم ا من خالل  ، بتقدمي الفائدة األكّب للزابئنامليزة التنافسية هي امليزة اليت اكتسبت على املنافسنيف      
وقد نعين ابمليزة التنافسية الفائدة الزائدة واملشروع املستدام  ،ّب ر االسعار املشاهبة أو األعلىضافية واخلدمات اليت تتقدمي الفوائد اإل

وقبل أن نتمكن من القول أبن  هناك ميزة تنافسية كنتيجة جلهود التسويق األخضر فإن ه البد  أوال  والناجح على فرتة زمنية طويلة.
أهنا تؤدي اىل حتقيق التفو ق واألفضلية على املنافسني، أهنا تنبع من داخل املنظمة  : أن تستويف هذه امليزة على عد ة خصائص هي

وحتقق قيمة هلا، أهنا تنعكس يف كفاءة أداء املنظمة يف أنشطتها أو يف قيمة ما تقدم للمشرتين أو لكليهما، أهنا جيب أن تؤد ي إىل 
ة وحتفز هم على الشراء منها، أهنا نسبية أي تتحق ق ابملقارنة وليست التأثري يف املشرتين وإدراكهم لألفضلية فيما تقد م للمنظم

وابلتايل فان ه ميكن ملنظمات األعمال احلصول على مطلقة، أهنا تتحق ق ملد ة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم  تطويرها وجتديدها. 
من خالل مسة معي نة مثل التجارة العادلة، كفاءة الطاقة ميزة تنافسية من خالل حتسني األداء البيئي واالجتماعي وهو ما يعّب  عنه 

 the Conference Board of) الكندي املؤمتر جملس مؤخرا أجراها لدراسة وفقاوهي مسة مهم ة أيضا يف تعزيز األداء البيئي. و 

Canada)  املستقبل يف نظمات األعمالمل التنافسية للميزة مصدر أهم األخضر التسويق اسرتاتيجية تكون أن عيتوق  فإن ه. 

ا أاثرت اإلهتمام ابمليزة البيئية        أي امليزة اليت  (Eco-Advantage)ولعل  التمثيل املهم  للميزة التنافسية املستدامة هي أهن 
تعتمد يف مصدر قوهتا أو عائدها األعلى على املنافسني يف إنشاء قيمتها يف السوق على البيئة ومن معاجلتها اخلالقة أو الكفؤة 

 افسيةالتن امليزة هذه وتنشأ ،التجارية األعمال ختضري عن الناشئة التنافسية امليزة إىل امليزة البيئية عبارة وتشريللمشكالت البيئية. 
 األداء يتناول حماور ثالثة ذي هنج خالل من بل ، (bottom lines)العائد الصايف منومع  مباشرة التعامل طريق عن ليس

إذن فالبيئة والتسويق األخضر هي البعد اجلديد للميزة التنافسية املستدامة وهذا ما على منظمات  .واالقتصادي والبيئي االجتماعي
سية األعمال التعامل معه وفق رؤية اسرتاجتية واضحة. ففي اجملتمعات اليت هتتم  ابلبيئة ويّبز فيها السلوك املستدام، فان  امليزة التناف

ال وحتقيق مزااي تنافسية مستدامة، يف حني يكون إمهال املطالب البيئية هتديدا خطريا البيئية تكون مصدرا لنجاح منظمة األعم
ألعماهلا يف السوق، كما أن  وجود شرائح سوقية متزايدة هتتم ابلقضااي لبيئية جتعل البيئة ومطالبها جزء أساسي من اسرتاجتية التمي ز 

 يف تقدمي منتجات ذات خصائص فريدة بيئيا.

 



 

 

 

 

 

 
 

واقع مسامهة التسويق األخضر يف حتقيق 
 امليزة التنافسية املستدامة يف منظمة "تويوات"
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ا على عامل األعمال، اهتالبيئة وأتثي و  عد األخضرابلب  ىل مجيع اجلوانب النظرية املتعل قة السابقة إ قنا يف الفصولتطر  أن بعد       
 مشكلةسبيل تعاملها مع قامت هبا منظمات األعمال يف اليت فعل ال من أهم  رداتوالذي كان فيه مفهوم "التسويق األخضر" 

من زاوية  "التسويق األخضر" التعامل مع ىلبعدها حاولت بعض منظمات األعمال إ .والضغوطات الرمسية والغي رمسية البيئة
املستدامة" واليت تصبوا مجيع منظمات  تنافسيةاليزة مفهوم آخر وهو "املحتقيق  كمدخل اسرتاتيجي جديد يتيح هلاأخرى أي  

من خالل و من خالل الدراسات السابقة حيث . ومستدامة رات تنافسية قوي ة، ملا حت ققه هذه امليزة من مؤش  متالكهاإىل إ األعمال
 وكيف ديد مرتكزات كل  منهما،حتو  واإلملام مبفهومي التسويق األخضر وامليزة التنافسية املستدامة اإلحاطةحاولنا نظرتنا الشخصية 

املنتجات اخلضراء، التسعي األخضر، الرتويج األخضر، التوزيع األخضر، ) يفاملتمثلة و مرتكزات التسويق األخضر تنعكس 
مرتكزات ومؤشرات  جتسيد واملسامهة يف تعزيز وخلق على (،توج ه األخضر، العمليات اخلضراءالعمليات اخلضراء، األفراد ذو ال

، احلص ة السوقية، الر  اجلودة،) يف ةلتمث  تنافسية املستدامة املحتقيق امليزة ال حبية، تقليل التكاليف، رضا الزبون، التطوير املستمر 
هذه امليزة قو ة وإستدامة ما تعز زت حيث كل ما تعد دت مصادر امليزة التنافسية املستدامة وتنو عت كل   السمعة، التحالفات اخلضراء(،

تنا النظر ية وبعد إضطالع على كم  كبي من الدراسات حتليالخلصت  وقدتقليدها.  وأمنافستها أكثر وصعب على املنافسني 
ت األعمال اليت تلتزم التسويق األخضر كمدخل اسرتاتيجي على حتقيق ميزة تنافسية مستدامة لدى منظماىل قدرة إأيضا السابقة 

 .البيئي سجم أكثر مع البعدتطوير فلسفة أعماهلا لتندوما إىل اليت تسعى و  هبذه اإلسرتاتيجية

التنافسية حتقيق امليزة  علىالتسويق األخضر  قدرةدى مبقة املتعل  السابقة و هذا الفصل سنحاول إسقاط املفاهيم النظرية ويف       
 يفوحماولة معرفة مدى تبن يها للتسويق األخضر وأبعاده  "Toyotaمنظمة األعمال "تويوات دراسة حالة من خالل  ،املستدامة

. حيث يف املنظمة، ودور هذا النوع من التسويق يف تعزيز أبعاد امليزة التنافسية املستدامة ومنتجاهتا يف األسواق فلسفتها وممارساهتا
 : ىل ثالث مباحث كالتايلسنقس م الفصل إ

 ".Toyotaالتعريف مبنظمة األعمال "تويوات  : املبحث األول

 .لتسويق األخضرلتويوات" واقع تبّني منظمة " : املبحث الثاين

 .من خالل التسويق األخضر " للميزة التنافسية املستدامةToyotaواقع حتقيق متظمة "تويوات  : املبحث الثالث
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 "Toyota "تويوتا األعمال بمنظمةالتعريف  : بحث األولالم

トヨ)  :  ابلياابنية ، أواختصارا   TMC أو Toyota Motor Corporation: ابإلجنليزية) للسيارات "تويوات" منظمة      

タ自動車株式会社، يقع السيارات لصناعة اجلنسيات متعددة كربى  منظمة هي( كايشا  كابوشيكي  جيدوشا تويوات 
ُصن   اآلن وتعترب. الياابن يف الرئيسي مقرها

 آيتشي، مبحافظة وتويوات انغواي من كل  يف املنظمة تتمركز ابلعامل، للسيارات األول عامل
 فوجي) سوابرو من وجزء دايهاتسو من األكرب النصيب وهلا "هينو"و ،"سايون" ،"لكزس" شركات حاليا   "تويوات" متتلك .وطوكيو

 صناعية ومركبات واحلافالت الشاحنات إبنتاج املنظمة تقوم. فرعا   522 وللمنظمة. وايماها وإيسوزو، ،(الثقيلة للصناعات
: ابإلجنليزية) املالية للخدمات تويوات: فرعها خالل من مالية خدمات تويوات وتقدم. السيارات تصنيعها جانب إىل خمتلفة،

Toyota Financial Services .)(الروبوت) اآليل اإلنسان صناعة أيضا   نشاطاهتا ومن 

 منظمة "تويوتا"ر وتطو   نشأة : المطلب األول

، حيث كانت Kiichiro Toyoda" كيشريو تويودامن طرف " 1933سنة  Toyotaمت  أتسيس منظمة "تويوات"       
يف مدينة  Sakishi Toyodaعبارة عن فرع لصناعة السيارات يف منظمة صناعة النسيج اليت أس سها والده "ساكيشي تويودا" 

Noyoga  ا" تويود"ت املركبات تُباع حتت اسم كان. حيث Toyoda ريسابورو "فَضل بعدها  املنظمة،وهو اسم عائلة مؤسس
بسط ا أسهل يف الكتابة )ابلياابنية( ومظهرها أألن   "Toyota سم( "تويواتومل يكن حيمل اإلج من العائلة )الذي تزو   "تويودا

م أفضل حىت تُنسى العالقة سحقل األرز اخلصيب(، كان تغيري اإلحيث أن "تويوات" حرفيا  تعين )وُتسمع أفضل حبرفني "اتء". و
  1947سبتمرب ويف  .تويوات للسيارات" رمسيا   منظمةسم اجلديد "تسجيل اإل مت   1937 عامحيث يف  .سم والزراعة القدميةبني اإل

 سأسم تويوبت كانت أول سيارة تُباع حتت هذا اإلو  "Toyopet كانت سيارات تويوات املتوسطة احلجم تُباع حتت اسم "تويوبت
سم ، ولكن مل يلق اإل"تويوبت كوروان"و "تويوبت كراون"السوق األمريكية ابلسيارتني  منظمة "تويوات"إىل أن اقتحمت  (SA) يأ

 استمر  و  .، واستمر هذا االسم حىت منتصف الستيناتأي حيوان منزيل Petو (لعبةأي ) Toyمن استحسان الناس ألنه قريب 
كلمة "للسيارات" من االسم لتصبح   ةنظمحيث أزالت امل 2008 سنة  جانفي 8حىت يوم  "تويوات للسيارات منظمة" سمإ
سم ابللغة الياابنية لتضعه يف من آخر اإل منظمةأو منظمة وكذلك قامت بنقل كلمة  "Toyota Corporation تويوات منظمة"

 .أوله
مر ت بعديد املراحل واألحداث اليت  ن  املنظمةفإ بشكل أكثر تفصيال Toyotaوملعرفة اتريخ نشأت وتطور منظمة "تويوات"       

 : خلق هذا الكيان وتشكيل أبعاده االقتصادية والتجارية والثقافية كما يليسامهت يف 
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 النشأة والتطو ر -1

ل آلة حلياكة النسيج أو   "ساكيشي تويودا"اخرتع  1890عام حيث يف  مع حياكة النسيج Toyota كانت بداية تويوات  -
ر  نتقالية وتطو  إال صناعة النسيج من حتقيق خطوة ه من األحباث يف جمن بفضل ما أعد  مصنوعة من اخلشب، مث متك  يدواي  وكانت 

 .كبري يف هذا اجملال

بته من إىل االستقالة نتيجة ميزانية األحباث الضخمة وأُلقي اللوم عليه خبصوصها ملا سب   "ساكيشي" ضطر  إ 1910عام يف  -
 "ساكيشي"النسيج، زار  منظمةوبعد خيبة األمل اليت تعرض هلا من جتربته يف  1910ويف ناية عام . منظمةعجز مايل لل

الوالايت املتحدة ليقف على آخر ما توصلت إليه من تطور يف الصناعة خاصة يف جمال صناعة السيارات ومنذ ذلك احلني 
اابن وبقيت صناعة حياكة النسيج تشكل أهم عمل وصار حلمه أن تنتشر أيضا  يف الي "ساكيشي"جذبت السيارات انتباه 

لساكيشي وما أن رجع إىل الياابن حىت فتح ورشة جديدة وحرص على إجياد طرق جديدة لتحسني اإلنتاج مواصال  أحباثه ومبا أنه  
كان يعمل   كان يهدف إىل تطوير أعماله وتوسيعها، فقد احتاج إىل رأس مال إضايف لذا استعان بصديقه اشيزو كوداما الذي

 .مديرا  يف أحد مصانع ميتسوي الذي وفر له التمويل الضروري

 .نظمةامليف يني فن  الإىل  )ابن ساكيشي( من اجلامعة وانضم   "كيشريو تويودا"ج ختر  1920عام يف  -

يف حتديث عملية ل حمرك آيل حلياكة النسيج يف الياابن مما أسهم من إكمال تطوير أو   "ساكيشي تويودا"ن متك   1924عام يف  -
بدرجة كبرية يف الياابن ابسم خمرتع آلة الياابن، وانل اخرتاعه تقديرا  منقطع  "ساكيشي"حياكة النسيج. ومنذ ذلك احلني اشُتهر 

النظري وحصد العديد من اجلوائز داخل الياابن وخارجها. أدى هذا اإلخرتاع إىل زايدة اإلنتاج أبربعة أضعاف، واخنفضت التكلفة 
شخصيات اهلامة اليت كان هلا دور فعال يف النهوض ابلصناعة % ونظرا  ألمهية النتائج املرتتبة يعترب ساكيشي تويودا من ال50حنو 

 .الياابنية

كيشريو "وبدأ معها  Toyoda Automatic Loom works "تويودا للنسيج اآليل"ست أعمال أتس   م1926عام يف  -
 .عمله يف الورش "تويودا

اسرتليين جراء بيعه حقوق براءة اخرتاع  ألف جنيه 100على مبلغ مادي كبري ما يقارب  "كيشريو"حصل والد 1929عام يف  -
طالبا  منه استغالله لعمل األحباث الضرورية إلنتاج أول  "كيشريو"مه إىل ولده بريطانية معروفة فقد   منظمةآلة النسيج اآللية إىل 

 .إىل الوالايت املتحدة األمريكية وإىل أورواب لدراسة صناعة السيارات "كيشريو تويودا"سيارة ايابنية، ويف نفس العام سافر 

واملواظبة على األحباث من  األدوات امليكانيكية العمل وخاصة قد َورث حب   "كيشريو"وكان  "ساكيشي"ُتويف  1930عام يف  -
ما قاله والده له  "كيشريو  "أجل اإلبداع كما أبقى يف ذاكرته قصص والده عن السيارات اليت شاهدها يف الوالايت املتحدة. مل ينس

حلم ". حيث تمسامهيت يف مستقبل الياابن كانت يف حياكة النسيج وأريدك أن تقدم مسامهتك يف جمال السيارا: " 
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ما  كان عاز وقد  فيه إنتاج السيارات يف مصنع عائلته وكر س حياته من أجل صناعة السيارات.  ابليوم الذي سيتم   اكثري   "كيشريو"
أهدافه تصنيع هذه السيارة للناس بسعر مقبول وأبداء جيد وأن تكون  يف الياابن، وكان من أهم   اعلى إنتاج سيارة ُمصنعة كلي  

 .البنزين يف نفس العام اقتصادية، وبدأ أحباثه يف حمركات
 .سص يف صناعة السيارات حتت إدارة ابن املؤس  إبنشاء فرع هلا متخص   "تويودا للنسيج اآليل"قامت أعمال  1933عام يف  -

ل احلكومة الياابنية اليت كانت يف أشد احلاجة إلنتاج سيارة حملية بلتطوير السيارات من ق   "تويودا للنسيج اآليل" كما مت تشجيع
 .رة ديونا العاملية، وكذلك حلرهبا مع الصنيلكث

وهو طراز  منظمةالذي اسُتخدم يف أول طراز اختباري لل (Type A) ك له من طراز أل حمر  أنتج الفرع أو   1934عام يف  -
لضعف اقتصاد الياابن واحلاجة ملركبات نقل لظروف  ولكنه مل يتم إنتاجها نظرا1935  عام ماي سيارة ركاب( يف)  (A1)1أ

 سيارة ركابوهي ) (AA) أأ)مث بدأ إنتاج الطراز  ،1935  أوت ل إنتاج لتويوات يفهي أو   (G1) 1احلرب فكانت الشاحنة جي
، مع تطابق بعض "شيفروليه"ومع  "دودج ابور واجن"أظهرت املركبات األوىل تشاهبا كبريا  مع الشاحنة . حيث 1936 عام

 .األجزاء متاما  مع أصوهلا األمريكية
تويوات للفصل بني أعمال األب من تويودا إىل  نظمةمستقلة، ومت تغيري اسم املأعمال  منظمةك  نظمةست املُأس   1937عام يف  -

 .بنواإل

 األربعينــــــاتحلة مر  -2

أعماهلا للشاحنات إلمداد اجليش الياابين ومع وجود العجز الشديد يف الياابن،  املنظمة كر ستخالل احلرب العاملية الثانية   -
أُبقيت الشاحنات أبسط ما يكون، فمثال  كانت متتلك الشاحنات كشاف أمامي واحد يف منتصف غطاء احملرك ومت استخدام 

 ."ك سي واي"و "ك سي"، " ك يب"فرامل خلفية فقط، من هذه الطرازات 

احملدودة  "تويودا سيكو"تويوات إبنشاء عدد من الشركات لصناعة أجسام وقطع غيار السيارات وغريها مثل منظمة قامت و  -
ى مجيعها وتسم   "تويوات"للتسليح احملدودة وغريها من الشركات اليت تشرتك معظمها اآلن يف اسم  "آيتشي"املعروفة اآلن أبعمال 

 . Toyota Group مبجموعة تويوات

اليت كانت بداية لسلسلة سيارات عرفت  (SA) وبعد انتهاء احلرب، بدأ إنتاج سيارات الركاب بطراز إس أ م1947عام يف  -
 ".إس"ابلفئة 

 الخمسينــــــاتمرحلة  -3

 .1982 جويليةمستقلة )اليت استمرت حىت  منظمةتويوات لتجارة السيارات ك منظمةإنشاء  مت   1950عام يف  -
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إنتاجه حىت اليوم ويعتربه الكثري  والذي استمر   "الند كروزر"فع الرابعي يف إنتاج الطراز ذو الد   نظمةبدأت امل 1951عام يف  -
 .حول العامل أنا السيارة الرائدة يف فئة الدفع الرابعي من حيث األداء والكفائة

 .عاما   57 عمر تويوات عن منظمةمؤسس  "كيشريو تويودا"تويف  1952عام يف  -

أول سيارة ايابنية  "تويوات كراون"ويف العام الذي يليه أصبحت السيارة  "،لتويوات"إنشاء سلسلة موزعني  مت   1956ريل يف أف -
 .1958 عام "تويوات الربازيل"و "تويوات الوالايت املتحدة"لوالايت املتحدة. وافتُتحت فروع اىل ار ُتصد  

 الستينـــــــاتمرحلة  -4

 معامل تويوات لألحباث والتطوير عام منظمةيف التوسع أبحباث وتطويرات هائلة حيث اكتمل مبىن  "تويواتمنظمة "بدأت  -
افتتاح سلسلة موزعني لسياراهتا وخصوصا  موزعني  كما استمرت يف إنشاء سلسلة مصانعها لتلبية متطلباهتا، كما مت   .1960

 .مليون 10إنتاج السيارة رقم  )اليت تسمى اآلن مبوزعني كوروال(. ويف هذه الفرتة مت   "اببليكا"

 .إنشاء فرع اتيالند مت   1962عام يف  -

يف ول مبىن لتويوات خارج الياابن إنشاء أ السوق األوروبية وبدأت مبيعاهتا ابلدمنارك. كما مت   "تويوات"دخلت  1963عام يف  -
 .ريل من العام ذاتهأفأبسرتاليا يف  "بورت ميلبورن"

 ."دايهاتسو"و "هينو"تويوات مع  منظمةت مشاركة مت   1965عام يف  -

ة أرقام قياسية يف املبيعات وبدأ تصديرها إىل معظم ق الحقا  عد  الذي حق   "كوروال"بدأ إنتاج الطراز التارخيي 1966  عاميف  -
 .دول العامل

يف   2000GT "جي يت 2000"ابالهتمام ابلسيارات الرايضية وذلك إبنتاجها للطراز  نظمةبدأت امل 1967عام يف  -
 نظمة هذه الفئة، إال أنه سرعان ما أنت املالوقت الذي كانت فيه السيارات الرايضية األمريكية هي املسيطرة على األسواق يف

د من السيارات الرايضية ، ولكنها كانت بذرة جيل جديوحدة فقط  337ا مل تبع سوى حيث أن   م1970 إنتاجها عام
 .(MR2) " 2إم آر "و "سوبرا"، "سيليكا"جي يت مثل طرازات 2000من طراز  ةاملستوحا

ألف وحدة ويف ديسمرب بلغ حجم اإلنتاج  100اإلنتاج الشهري يف مصانع الياابن إىل وصل حجم  1968أكتوبر يف  -
 .السنوي احمللي اإلمجايل مليون وحدة

تويوات للمبيعات يف العاصمة البلجيكية بروكسل. ووصل إمجايل صادرات تويوات إىل  منظمةافتتاح مكتب  مت   1969عام يف  -
 .مليون وحدة
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 تالسبعيـــــنامرحلة  -5

 ."جي يت2000"من سابقتها  ةواليت كانت مستوحا "سيليكا"بدأ إنتاج السيارة الرايضية  1970عام يف  -

ماليني وحدة،  10إذ بلغ إمجايل اإلنتاج داخل الياابن يف مطلع هذا العام  "تويوات"حدث ارتفاع مط رد يف أداء  1972عام يف  -
 .ألف وحدة وحجم إمجايل اإلنتاج السنوي مليوين وحدة 200وانتهى العام ببلوغ اإلنتاج الشهري 

ج العريب. ويف نفس اليت القت جناحا  ساحقا  خصوصا  يف الياابن واخللي "كريسيدا"بدأ إنتاج السيارة العائلية  1973عام يف  -
 .)كاليفورنيا تويوات( لألحباث التصميمية يف والية كاليفورنيا األمريكية "كاليت" منظمةالعام أسست تويوات 

 ."سييتشي كاتو"ُأسندت رائسة تويوات إىل  1975عام يف  -

، ويف  "كوروال"و "الند كروزر"افتتاح فرع تويوات يف مصر، وكانت من أوائل الطرازات املطروحة ابلسوق :  مت   1979عام يف  -
يف نفس  يف الياابن.2002  يف العامل وانتهى عام1998  واليت انتهى إنتاجها عام "سوبرا"نفس العام بدأ إنتاج السيارة الرايضية 
 .نظمةيف رائسة امل "كاتو"خبالفة  "سادازو ايماموتو"يني وحدة. وقام مال 10العام بلغ احلجم اإلمجايل للصادرات 

 الثمانينـــــاتمرحلة  -6

أول مركز خدمة يف الصني بعاصمتها بكني. ويف ناية العام ارتفع املعدل اإلمجايل لإلنتاج  "تويوات"افتتحت  1980عام يف  -
 "كامري  "مث تاله اجليل األول من "سيليكا"طور اإلنتاج بطراز مستوحى من  "كامري"ماليني وحدة. دخل طراز  3احمللي إىل 

 .1982  عام

 .نظمةرائسة امل "شويتشريو تويودا"توىل  1981عام يف  -

تويوات لتجارة السيارات وإعالن  منظمةو  "Toyota Motors Company" تويوات للسيارات منظمةدمج  مت   1982عام يف  -
 نظمة، ويف امل"Toyota Motors Corporation" " تويوات للسيارات منظمة"جديدة انجتة عن الدمج هي  منظمةوالدة 

 "شيغينوبو ايماموتو"ومنصب انئب رئيس جملس اإلدارة إىل  "اييجي تويودا"اجلديدة ُأسند منصب رئيس جملس اإلدارة إىل 
 ."شويتشريو تويودا"والرائسة التنفيذية إىل 

جلديدة ا نظمةامل) (NUMMI) "يف العام ذاته أتسيس "نومي كما مت    "2إم آر "بدأ إنتاج السيارة الرايضية  1984عام يف  -
مستخدمني مصنعا  جلنرال  "جنرال موتورز" منظمةو  "تويوات"املتحدة لتصنيع السيارات( يف الوالايت املتحدة كمشروع مشرتك بني 

 .موتورز كان مغلقا  لعدة سنوات

 .تويوات لتصنيع السيارات يف كل من الوالايت املتحدة وكندا منظمةأتسست  1986عام يف  -
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فرعا  جديدا  متخصص يف إنتاج السيارات الفاخرة ومُسي ب "لكزس" اليت بدأ إنتاجها  "تويوات" منظمةأنشأت  1989عام يف  -
 .يف نفس العام وبدأ تصديرها إىل مجيع أحناء العامل

 التسعيناتفي مرحلة  -7

 .مليون وحدة 80بلغ إمجايل اإلنتاج احمللي  1993عام يف  -

 .يف منصبه "اتتسورو تويودا" السيد "هريوشي أوكوداخلف " 1995عام يف  -

حنو إنتاج السيارات صديقة البيئة واالقتصادية جدا  يف استهالك الوقود إبطالقها أول سيارة  نظمةهت املاجت   1997عام يف  -
 .واليت حتوي حمركني، أحدمها كهرابئي والثاين يعمل ابلبنزين والقت السيارة جناحا  جيدا  حىت اليوم "بريوسسيارة "هجينة وهي 

 .بدأت تويوات إنتاج السيارات يف ميناء تياجنني ابلصني 1998عام يف  -

 "فوجيو تشو"و رائسة جملس اإلدارة "هريوشي أوكودا"إطالق طراز إيكو الصغري. ويف نفس العام توىل  مت   1999عام يف  -
 .منظمةلل يصبح رئيس شريف "شويتشريو تويودا"منصب الرئيس التنفيذي، و

 مرحلة األلفية الجديدة -8

 .بفرنسا "تويوات"بدأ تصنيع سيارات  2001عام يف  -

للسيارات  "تويوات بيجو سرتوين"يف كاليفورنيا ابلوالايت املتحدة األمريكية،  "سايون"أتسيس كل من: فرع  مت   2002 عاميف  -
 .ابلصني "تياجنني تويوات للسيارات" منظمةببولندا و  "تويوات لصناعة السيارات"ابلتشيك، 

 .من والييت أالابما وتكساس األمريكيتان بكل   "تويوات"أتسيس مصانع لسيارات  مت   2003عام يف  -

 منظمةكتعاون مشرتك بينها وبني   " 1سرتوين سي "و "107بيجو "جبانب طرازي " أجيوو"بدأ إنتاج طراز  2005عام يف  -
ا كانت ابلياابن بعدم "لكزس"جبمهورية التشيك، كما بدأ تصنيع تويوات بروسيا يف العام ذاته. بدأ إطالق طرازات  "بيجو سرتوين"

صة للبيع داخل حتوي نظائر مشاهبة لطرازات لكزس الفاخرة وكانت خمص   "تويوات"صة للتصدير خارج الياابن وكانت طرازات خمص  
 .2005  الياابن إال أن إنتاجها توقف مع دخول طرازات لكزس للسوق الياابنية عام

األوىل  نظمةالسيارات يف العامل إذ جتاوزت أرقام مبيعاهتا مبيعات املعلى عرش مبيعات منظمة "تويوات" عت ترب   2007عام يف  -
 .األمريكية "جنرال موتورز"يف العامل 

 .احتفلت تويوات بعيدها اخلمسني ابلوالايت املتحدة 2008عام يف  -
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 .ابلكامل تصميمه أعيد الذي" بريوس" من الثالث اجليل إطالق 2009يف عام  -

 أشهر بضعة خالل اضطرت بعدما 1936 سنة أتسيسها منذ األزمات أسوأ من واحدة تويوات منظمة تواجه 2010يف عام  -
 يف النقل سالمة إدارة أكدت التصنيع يف عيوب بسبب ،املتحدة الوالايت يف معظمها سيارة ماليني مثانية من أكثر اسرتجاع إىل

 .شخصا 50 حنو مصرع يف السبب أنا املتحدة الوالايت

 .ماليني 3 عالمة أعلى الرتاكمي العاملية اهلجينة السيارات مبيعاتجتاوزت  2011يف عام  -

 الياابن. خارج للبيع ةاهلجين "ايريس" مت  إطالق سيارة 2012يف عام  -

 وفلسفة المنظمة ـــــــــارــــــــــالشع : المطلب الثاني

 شعار تويوتا -1

شعار، كان الفائز هو  27000من بني و  ،منظمةمسابقة لتصميم شعار جديد لل "تويوات"أقامت  1936سبتمرب يف       
هو أول طراز حيمل اسم وشعار تويوات  (AA) الشعار ذو احلروف الثالثة الياابنية كااتكاان لتويودا داخل دائرة. كان طراز تويوات أأ

 .1989عام اجلديد الذي استمر حىت 

ل شعارها إىل الفاخر، لذا حتو   "لكزس"ومع إنشائها لفرع  "تويوات"ع أتت احلاجة لشعار جديد مع توس   1989 مث يف سنة      
محلت بعض و  .داخل إهليج كبري حيتويهما الشعار احلايل البيضاوي والذي يتكون من ثالث إهليجيات: اثنان متعامدان ابملنتصف

 ."مارك إكس"و "كراون"، "كريسيدا"طرازات تويوات شعارات خاصة هبا مثل طرازات 

 رؤية تويوتا -2

ترتكز رؤية منظمة "تويوات" على عنصرين رئيسيني، األول خاص ابملنظمة نفسها والثاين مرتبط بعمالئها وطريق نظرهتا اليهم       
أن نصبح املنشأة األكثر احرتما وجناحًا , أن نقوم إبهباج عمالئنا أبكرب قدر " : وتعاملها معهم، وهو ما تذكره يف اجلملة التالية

 ."لول يف صناعة السيارات من خالل أفضل األشخاص وأفضل تكنولوجيامن املنتجات واحل

 رسالة تويوتا -3

تبين منظمة "تويوات" رسالتها انطالقا من الرتكيز على سالمة عمالئها وكذا السهر على أمهية البعد البيئي واحلفاظ على        
البعد األخضر للمجتمع وللبيئة، وهو ما نلمسه يف مجلة املوارد والطاقة وخلق تكنولوجيات مستدامة تساهم يف احلفاظ على 

من واملتني. إننا نقوم بتطوير أشكال جديدة من التكنولوجيا من منظور االقتصاد يف الطاقة لقيام بتوفري السفر اآلا" : رسالتها
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نعمل جتاه خلق جمتمع مزدهر وعامل واحلفاظ على املوارد. متثل البيئة ابلنسبة لنا القضية األوىل واألهم يف أولوايتنا حيث 
 ."نظيف

 للمنظمة الروح الجديــــدة  -4

ستثمار يف شراء ة ابإلنظمعلى رأس امل "كيشريو تويودا"حمل  والَذين حال   "شوإيتشي سائيتو"و "إجيي تويودا"قام كل من       
نُظم متوين جديد  املنظمةوضعت  1954عام ويف  .الة لتصنيع سيارات متطورة يف وقت قياسيوحدات تصنيع جديدة وفع  

ي من النظام اليت كانت تقوم عليه حمالت التموين الكربى آنذاك،  كان النظام يهدف إىل ختزين كميات معتربة و )كانيان(، اسُتوح 
سيارات يف قامت تويوات يف اخلمسينات إبطالق العديد من النماذج لو من القطع املصنعة اليت تقتنيها الستعماهلا عند احلاجة. 

 .1957 وكوروان عام 1955م كراون عا ،1951 ذات الدفع الرابعي عام "الند كروزر"األسوق، كان من أشهرها 

ة سياستها يف إنشاء مصانع جديدة حىت تُليب الطلب املتزايد على السيارات االقتصادية. نظمواصلت امل الستينات يف مث        
لتصبح تويوات سنة  .النجاح ليشمل دوال  عديدة يف العامل وامتد   1966 كبريا  عندما مت إطالقها عامالقى طراز كوروال جناحا   

)بسبب حرب العرب مع إسرائيل وقطع النفط عن  1973سنة ت أزمة النفط أد  . و ع أكرب ُمصن ع للسيارات يف العاملراب 1970
جتاه قل، واعتربها األمريكيون أنا اإلات األصغر اليت تستهلك وقودا  أه السوق األمريكية إىل السيار الوالايت املتحدة( إىل توج  
اعتمد ُصن اع السيارات األمريكية على تقليل جودة السيارة للمحافظة على تقليل سعرها، من حيث املقبل لصناعة السيارات. 

ياابنية العالمات لة مما جعل لءانحية اجلودة والكفان جهة أخرى كان اهتمام الياابنيون ابلسيارة االقتصادية كبريا  جدا  وخصوصا  م
 .مثل تويوات، نيسان وهوندا مكاان  كبريا  يف السوق األمريكية يف السبعينات

 فلسفة تويوتــــــــا -5

 الفذ ة املوهبة سببه كان  بل اعتباطا، أيت مل األول الصف حتتل اليت منظمات األعمال من ابعتبارها ومكانتها تويوات جناح إن        
ة دوما لتطويرها يف جمال التسيري لتطبيقات الرائدة اليت تسعى املنظموكذا ا, واملهندسون والتنفيذيون اإلداريون هبا ىتحل  ي اليت

 ،"حنن ال نكتفي ببناء السيارات بل بين البشر أيضاً : " تقول لمنظمةلواإلدارة والتسويق. ويف هذا الصدد توجد مقولة شهرية 
 ملنظمة األسبق الرئيس ئلسُ  وقد. األفراد لتطوير فرصة هو اإلنتاج يف حيدث قد خلل وأي صناعي نشاط وأي منتوج حيث أن  كل

 األمريكيني، املدراء إىل الياابين تويوات أسلوب إليصال هذهواج اليت التحدايت عن الشمالية أمريكا فرع السيارات لصناعة تويوات
م"أكرب  قائال فأجاب  يكون أن ينبغي تويوات يف مدير كل  أن   وبني   "مدر سني وليس مدراء يكونوا أن يف يرغبون حتد ي هو أن 

ا  تويوات لدى األوىل األولوية واستقطاهبم واحملافظة عليهم هي املتميزين األفراد تطوير حيث أن   أكثر مما يكون مديرا. سامدر   مبا أن 
, فمن دارة املوارد البشريةبشكل متواصل لتحسني مناهج ا املنظمةتعمل هبا، كما  تويوات تعتز   اليت املعنوية القيم إحدى تعترب

تذهب إىل ما هو أبعد من ذلك ويعين هذا أنه جيب  Toyotaالضروري التمتع حبد أدىن من الكفاءة للعمل على األقل. لكن  
 بشكل دقيق أو أن العملية أبكملها ستنهار. تدريبه على مستوى عايل للعمل على كل شخص أن يتم  
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 :نقاط أساسية 4 يفز ك  اليت ترت  املنظمةأصول مصدرها  مميزة يف اإلدارة على فلسفة "تويوات"عتمدت إوقد 

 ؛التفكري بنظرة مبعدية كأساس يف اختاذ القرارات ✓
 ؛العملية يف طريقة حل املشاكل ✓
 ؛أانسهااإلرتقاء ابملنظمة بتأهيل وتطوير  ✓
 .إدراك أن استمرار حل املشاكل من جذورها يدفع املنظمة للتعلم ✓

 أحداث ونتائج : الثالثالمطلب 

حتوال  كبريا  يف عامل صناعة السيارات فقد تفوقت الياابن ألول مرة على الوالايت املتحدة لتصبح أكرب 1980  شهد عام      
واليت أصبحت اثين أكرب مصنع بعد جنرال موتورز األمريكية ابلتحالف مع  "تويوات" منظمةقامت مث مصنع للسيارات يف العامل. 

 .يف والية كنتاكي (Lexington) ينة لكسننتإلنشاء وحدات إنتاج جديدة يف مد1984 غرميتها عام
بدأت تويوات يف التسعينات ابلتوسع بدال  من السيارات الصغرية فقط إىل إضافة سيارات أكرب حجما  وأكثر فخامة خلطوط       

يت "ن أيضا  سيارة النقل وتضم   ،1989 إنتاجها. متثل ذلك يف فرع لكزس املتخصص يف السيارات الفاخرة والذي بدأ عام
100" (T100)   رنر4"دت سياراهتا ذات الدفع الرابعي مثل ، كما تعد  "تندرا"إعادة تصميمها لتصبح الحقا   واليت مت"  

4Runner  وهايالندر (Highlander)  عام  . كما بدأت"كامري سوالرا"وهي  "كامري"وظهور النسخة الرايضية من طراز
ة عد   واليت تضم   2002ام تبع ذلك افتتاح فرع سايون يف ع .وأفضل سيارة هجينة مبيعا  يف العامل وهي بريوسإبنتاج أول 1997

قرب  "سايون"و "لكزس"تُرت ب تويوات وفرعيها حيث  .إىل فئة الشباب ةح بعضها رايضيا  الحقا  وهي موجهطرازات متنوعة وأصب
تُعترب تويوات األوىل عامليا  من انحية إنتاج السيارات الذي قارب العشرة ماليني وحدة كما   .ات معايري اجلودةءة يف استفتاالقم  

 .دولة حول العامل 170عامل، وتبيع يف أكثر من  316121سنواي . وبلغ عدد العاملني هبا إىل 

 أعمال واقتصـــــــــــاد : الرابعالمطلب 

وطوكيو ابلياابن. ويقوم فرعها تويوات للخدمات املالية ابلتعامل واملتاجرة يف أوجه  تويوات الرئيسي يف كل من انغواي يقع مقر        
متتلك تويوات و  .هي جزء من جمموعة تويوات هي لكزس، سايون وهينواليت عالمات تويوات األخرى و وتعترب  .أخرى من األعمال

)فوجي للصناعات الثقيلة(،  "سوابرو"% من 8.7ة نظمك املتبلغ أكثر من النصف، ومتتلواليت  "دايهاتسو"ة الكربى من احلص  
 .للسيارات احملدودة "إيسوزو"% من 5.9ومتتلك أيضا  

ة كبرية يف السوق ابلوالايت املتحدة ولكن حصة صغرية أبورواب، وتبيع أيضا  إبفريقيا والشرق األوسط وهي رائدة لتويوات حص        
تها تكافح تويوات يف حص  و  ."دايهاتسو"رتاليا، كما متتلك أجزاء جيدة من أسواق جنوب شرق آسيا بسبب فرع السوق أبس
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تها حوايل ابملقارنة تبلغ حص   ،2006 ة السوق فقط عام% من حص  0.3امتلكت  "لكزس"عالمتها  حيث أن   األروبيةابلسوق 
 .قطاع الفخامة يف الوالايت املتحدة% من السوق ابلوالايت املتحدة وبذلك تعترب رائدة 2

مليون وحدة، ارتفعت  2.348مببيعات بلغت  "دايهاتسو"و "تويوات"حت صر   2007 يف الربع األول من عامحيث       
فإن  منظمة األعمال  2008 500قا  لـ فورتشن جلوابل طبو  ."كامري وكوروال"% وذلك بسبب طرازي 9.2عالمات تويوات بـ 

عف اقتصاد الوالايت املتحدة مع ارتفاع أسعار الوقود وضُ و  .يف العامل أعمال ةمنظمللسيارات هي خامس أكرب  Toyotaتويوات 
، وهي نفس التقارير اليت صرح هبا عمالقة يوليوبرتاجع مبيعاهتا لشهر  2008 يف صيف "تويواتمنظمة "حت صر   2008 عام

بشكل رئيسي وأيضا  تقصريها يف   "تندرا"الثالثة )جنرال موتورز وفورد وكرايسلر( وعزي ذلك لبطء مبيعات طرازات  "ديرتويت"
. نتيجة لذلك أعلنت أنا ستبطء من إنتاج طرازات "سياير "و "كوروال"، "بريوس"كمية إنتاج السيارات صديقة البيئة مثل 

 .ية  ملتطلباهتالرتفع من كمية إنتاج سيارات أخرى تلب "تندرا"

أول خسارة هلا منذ واحد وسبعني عاما  بسبب الرتاجع يف الطلب على السيارات عامليا  وبسبب  "تويواتمنظمة "أعلنت كما        
ومع تفاقم األزمة العاملية يف بداية . 2008 اليت بدأت أواخر عامو االرتفاع الصاروخي لعملة الني أثناء األزمة املالية العاملية 

 .ومارس يفرييوما بني شهري ف 11ابن ملدة عن تعليق كل إنتاجها يف اليا "تويوات"أعلنت  ،2009 عام

 التواجد العـــــالمي : الخامسالمطلب 

على أن تبسط جناحيها على أكرب عدد من الدول وحتضري أسواق جديدة ليتم استيعاب  تركزت سياسة تويوات منذ إنشائها،      
يف الوالايت  1957دائم وفعال. لذا اتبعت سياسة التوسع املنظم، حيث قامت إبنشاء أول تويوات موتورز تصنعه بشكل  ما

فاجتهت إىل جنوب أفريقيا  واستمر توسعها بشكل كبري، .إىل الربازيل نظمةبفرتة قصرية توسعت امل املتحدة األمريكية, ومن بعدها
، بلجيكا 1968، ماليزاي 1965إىل اسرتاليا والدامنارك, بريطانيا  1963 ويف السنة نفسها إىل اتيالند ويف عام 1961عام 
متتلك تويوات مصانع يف مجيع أحناء العامل  ثحي .ومن بعدها إىل كافة أحناء العامل ,1972، إندونيسيا 1971، أملانيا 1970عام

ا ،اهلند، كندا، إندونيسيا، بولندا، جنوب إفريقيا، لتصنيع السيارات للسوق احمللية، ولتويوات مصانع يف كل من : الياابن، أسرتالي
تركيا، اململكة املتحدة، الوالايت املتحدة، فرنسا، الربازيل، الربتغال ومؤخرا  ابكستان، األرجنتني، التشيك، املكسيك، ماليزاي، 

 .اتيالند، الصني ،فيتنام، فينزويال والفلبني وروسيا

ومنظمة وهي منظمة مسامهة،  Toyota Algerieمتتلك منظمة "تويوات" فرعا هلا يف اجلزائر وهي تويوات اجلزائر كما        
ايابنية، وتعترب فرعا من جممع أيب لطيف مجال موز ع سيارات تويوات يف العربية السعودية. وتنشط املنظمة برأس -اقتصادية جزائرية

ويقع املقر االجتماعي  ومنظمة تويوات ابلياابن. Jalcoة اىل جممع جالكو دج يعود بنسبة كبري  800000000مال قدره 
،  Showroomهكتار تقريبا، وحيتوي هذا املقر على صالون للعرض  100للمنظمة بنب عكنون، حيث متتلك مساحة قدرها 

ومواقف حلجز السيارات ، مصلحة الصيانة وقطع الغيار ،واملديرية العامة للمؤسسة. ومتتلك املنظمة ابجلزائر العاصمة ثالث 
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سيارة، والثالث ابلرويبة  200سيارة، والثاين بربج الكيفان بسعة  350، األول مبقر  االدارة العامة بسعة مواقف حلجز السيارات
اجلزائر، ورقلة، عنابة، وهران، البليدة. وتتوىل هذه  : سيارة. كما متتلك فروعا هلا يف والايت عديدة من الوطن هي 200بسعة 

  لبيع.الفروع مهم ة البيع، وتقدمي خدمات ما بعد ا

وكيل بيع يف مناطق خمتلفة من  76ومن أجل حتقيق تغطية أكثر مشولية ، تعتمد املنظمة على جمموعة من الوكالء يبلغ عددهم 
 .والشكل املوايل يوض ح اهليكل التنظيمي ملنظمة تويوات اجلزائر  الوطن.

 2009 أزمة : السادسالمطلب 

تتعرض املنتجات لبعض األزمات تكون مرتبطة بعيوب التصنيع وهي أزمات تؤثر على صورة املنتج ومبيعاته وأسهم املنظمة       
يف السوق، وقدرهتا على املنافسة اىل جانب التأثري السليب على حجم االستثمار هبا وأوضاع العاملني املالية والنفسية وكذلك مدى 

تجات، وخاصة عندما ترتبط هذه املنتجات ابجملتمع وحبياة العمالء ويبدأ اجملتمع يف حتميل املنظمة مسؤولية والء العمالء هبذه املن
سلوب املناسب للتعامل مع ئل االعالم واجتاهاهتم لتحديد األحدوث األزمة وهو ما حيت م على املنظمة دراسة رد  فعل العمالء ووسا

 األزمة.

مسعتها على اجلودة العالية ملركباهتا يف الثمانينات والتسعينات ولكن يف  بناء" وبشكل دائم من تويوات"منظمة قامت وقد       
تنذر رمبا كانت هناك إشارات و بداايت القرن الواحد والعشرين كانت هناك بعض القصص الغري متوقعة عن اجلودة يف تويوات , 

يرجح بعض خبريي سوق تصنيع و  للجودة.  G.D.Powerتويوات يف ترتيب  منظمةعندما نزلت  2002يف عام بذلك 
ي السيارات مشاكل تويوات إىل توسعها السريع, حيث أنا قد افتتحت معامل يف بلدان كثرية, قليل منهم أمنوا أن تويوات قد تضح  

ة األمان جلودهتا. ترب مظل  ر يف الياابن يعنظام اإلنتاج األسطوري لتويوات والذي طو   ة سوقية أكرب وابلفعل فإن  ابجلودة من أجل حص  
روا سحب ولكن رمبا أكرب الصدمات كانت عندما أخضعت تويوات لتحقيقات جنائية بسبب شكوك حول أن املدراء املسؤولني أخ  

بعض السيارات ملدة مثانية سنوات واليت كانت تعاين خطأ  يف توجيه عجلة القيادة, وبعد مشاكل إضافية قررت تويوات القيام 
  .2005و  2004مليون مركبة يف الياابن وبلدان أخرى خالل عامي  1.5واليت انتهت بسحب  2004 جويليةيف  بتحقيقات

لإلصالح يف مراكز  سيارة 8.5لتواجه املنظمة أكرب أزمة يف اترخيها الطويل ، حيث مت  استدعاء حنو  2009مث  جاءت سنة       
املنظمة بعد أن ظهرت عيوب يف نظام تسيري السيارة وإيقافها. وذلك يف أكثر من دولة خاص ة وأن  مكوانت سيارات تويوات يتم  

املنتجة عام  "هايلندر"وتشمل عمليات االستدعاء اجلديدة مخس عالمات تنتجها مصانع تويوات هي  انتاجها يف أكثر من دولة.
 2010و 2009لعامي  "بونتياك فايب"و "ماتريكس", و"فينزا"و 2010و 2009لعامي  "كوروال"و ,2010و 2008

, 2010و 2009 , وكوروال, وماتريكس لعامي4هي راف  -مؤقتا-بيعها وإنتاجها  اليت مت  توقيفوالعالمات الثماين  .أيضا
, وتوندرا 2010, وهايالندر 2010إىل  2007 وكذلك سيارات كامري لألعوام من ,2010إىل  2005لألعوام من  وأفالون
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ة خط   2002عام وقبل ذلك وضعت املنظمة  .2010إىل  2008, وسيكواي لألعوام من 2010إىل  2007 لألعوام من
 لكن  األزمة عرقلت ذلك من عد ة أوجه. .%15ة من السوق العاملية تصل إىل طموحة لالستحواذ على حص  

وقد توص ل "برتو فكسي" و"جي أر روجر" يف دراسة على اتثري هذه األزمة على صورة منظمة "تويوات" على عينة من        
أن  تعامل املنظمة مع األزمة مل يكن جيدا وذكر  %57، أن  صورة "تويوات" قد أتثرت سلبيا بسبب هذه األزمة، حيث ذكر 159

م مل يثقوا يف بياانت املنظمة وأن   18% ذكروا أن  املنظمة لن تستعيد  %13شك كوا يف شفافية املنظمة أثناء األزمة وأن   %56 أن 
ذكر "أوروركر" يف دراسة أخرى عن أداء املنظمة أثناء األزمة أن  معهد "جالوب" قد و  مكانتها رايدة سوق السيارات مر ة أخرى.

من عينة الدراسة يعتقدون أن  سيارات منظمة  %31ا أن  ، متعل قة أبزمة تويوات جاء يف نتائجه2010أعد  دراسة يف فيفري 
  قد فقدوا ثقتهم يف "تويوات".  %35"تويوات" غري آمنة، وأن  

سحب املاليني من سياراته حول العامل بسبب بتكاليف قراره فقد حد د عمالق صناعة السيارات الياابين "تويوات"  أم ا      
مليار يورو(، وتوقع املدير التنفيذي لتويوات  1,4اىل  1,3مليار ين )ما بني  180اىل  170مشكلة يف دواسة السرعة، ما بني 

ن تبلغ تكاليف عملية السحب يف حد ذاهتا حنو مئة مليار ين، وتلك النامجة عن اخنفاض عمليات البيع اليت أ اتكاهيكو اجييشي
 .تلتها بني سبعني اىل مثانني مليارا

رت ثقافة اإلخفاء أو التغطية يف سعيهم للكمال الياابنية طو   املنظماتقد أطلقت إشاعة حول أن  احلوادثهذه ومثل       
سياراهتا عيوب  اليت كان يف "ميتسوبيشي" منظمةوحتت ضغوطات املدراء الكبار للوصول إىل األهداف الرحبية مثال على ذلك 

يوات تبقى مصدرا  للمقارنة املرجعية وأن هذه اإلخفاقات يف اجلودة ليست تو   منظمةأن   "جاي دي ابورتقول " .مميتة ملدة سنوات
  .يف صناعة السيارات يف تفاديها وتقليصها املنظماتمطلقة بل تساعد بقية 

 وأرقام ةأوسمـ : السابعالمطلب 

 الجوائز -1

 :تويوات عدة أومسة وجوائز كان منها منظمةحصدت 

 ؛1965 ُمنحت تويوات جائزة دمينج عام 
 لسبعينات؛ا تويوات للسيارات أبول "جائزة مراقبة اجلودة" ابلياابن يف مطلع نظمةمفازت  
 ؛سام أمان السيارات العامو  1999 ُمنحت تويوات أسرتاليا عام 
تويوات هلندسة السيارات والصناعة أبمريكا الشمالية وسام جنمة  نظمةمقامت وكالة محاية البيئة األمريكية مبنح  

 ؛2007 الطاقة
 ؛2008 فازت تويوات بوسام صانع السيارات اخلضراء عام 
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 :كما حصدت بعض طرازاهتا عدة أومسة مثل

 ؛2000 بوسام سيارة العام األوروبية لعام "سير اي"فاز طراز  
 ؛2005 بوسام شاحنة العام لعام "كوماات"فاز طراز  
 ؛2008و 2000 وسام شاحنة العام لعامي "ندرات"ُمنح طراز  
 ؛2005 بوسام سيارة العام األوروبية لعامو  2004 بوسام سيارة العام لعام "ريوسب"فاز طراز  
 ؛2007 وسام سيارة العام لعام "امريك"منحت  
 .2009 بوسام سيارة العام الياابنية لعام "ي كيوآ"فاز طراز  

 :أومسة منها كاهتا عدةكما منحت بعض حمر  

 ؛1999 ل وعلى أفضل حمرك لعام 1على وسام أفضل حمرك للفئة حتت  "ل 1 سير اي"فاز حمرك تويوات  
 ؛2000 ل لعام 1,4ل إىل  1على وسام أفضل حمرك للفئة من  "آي-ل يف يف يت 1,3 "فاز حمرك تويوات 
 ؛2002 ل لعام 1,8ل إىل  1,4على وسام أفضل حمرك للفئة من  "آي-ل يف يف يت إل 1,8"فاز حمرك تويوات  
 ىتح 2004 اهلجني على وسام أفضل حمرك اقتصادي يف استهالك الوقود من عام "ل 1,5"فاز حمرك تويوات  

 1,8ل إىل  1,4حمرك للفئة  وأفضل2004 كما حصل على وسام أفضل حمرك جديد وأفضل حمرك لعام  2007 عام
 ؛2008 وأفضل حمرك أخضر لعام 2005 م ل لعا

 .2008و 2007 ل لعامي 1على وسام أفضل حمرك للفئة حتت  "ل 1"فاز حمرك تويوات  

جنوم يف نتائج  5وحصد بعضها  (Euro NCAP - كما خضع عدد من طرازات تويوات الختبارات السالمة )يورونكاب
 :االختبارات مثل

 ؛يث األمانحتصبح أفضل سيارة يف فئتها من ل 2005 جنوم عام 5اليت حصدت  "فينسيسأ" 
 ؛اعتربت أفضل سيارة يف فئتها من حيث األمانو  2004 جنوم عام 5اليت حصدت  "وروال فريسوك" 
 "ورسأ" ، 2005 عام "سير اي" ، 2004 عام "ريوسب"جنوم أيضا  طراز  5و من الطرازات احلاصلة على  

 .2007 عام "موكوروال" 2006  عام

 امــــــــــــــــــــحقائق وأرق -2

 :تويوات عدة أرقام قياسية على مدار مشوارها منها منظمةقت حق  

وحدة يف  9497754هي األوىل على مستوى العامل من حيث عدد الوحدات املنتجة حيث بلغ إنتاجها  "ويواتت" 
 ؛2007 عام
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مليون وحدة منذ  31.6هي أفضل سيارة وأفضل مركبة مبيعا  يف التاريخ حيث مت بيع ما يزيد على  "ويوات كوروالت" 
 ؛أجيال 9خالل  2005 حىت عام 1966عام إطالقها 

 ؛عاما  من عمرها 40عاما  من أول  36هي األوىل مبيعا  ابلياابن يف  "ويوات كوروالت" 
 ؛مليون وحدة 1.36يث مت بيع ح 2005 امحققت أفضل مبيع سنوي لسيارة ع "ويوات كوروالت" 
 4100عمل ابلسوالر حيث بلغت سعته ي (I4) اسطواانت 4امتلكت أكرب حمرك خطي من  "ويوات ميجا كروزرت" 

 ؛3سم
عمل ابلسوالر حيث بلغت ي (I5) اسطواانت 5امتلكت أكرب حمرك خطي من  "يب زي سوالر1ويوات الند كروزر ت" 

 ؛3سم 3469سعته 
 ؛ي أول سيارة ذاتية اإليقافه 2004 "وسويوات بريت" 
 .ي أول سيارة هجينة حديث؛ه 1997 "ويوات بريوست" 
 ؛1997 امتلكت أول فرامل جُمد دة عام "ويوات بريوست" 
 ؛2004 أتكينسون عام-امتلكت أول حمرك دورة "ويوات بريوست" 
 ؛1983 امتلكت أول نظام تعليق ذو حتكم إليكرتوين عام "ويوات سواريرت" 
 ؛1987 امتلكت أول حتكم أبنظمة السيارة مدمج عام "ويوات سواريرت" 
امتلكت أول  "ويوات كراون ماجيستات" .1991 امتلكت أول نظام جي يب إس من قبل املصنع عام "ويوات سواريرت" 

 ؛1995 إلليكرتوين عامنظام حتكم ابلثبات الديناميكي/برانمج الثبات ا
امتلكت أول مرآة  400كزس إل إس ل .م1997 امتلكت أول نظام ذايت للتحكم ابملالحة عام "ويوات سيلسيورت" 

 ؛1989 رؤية خلفية كهروكروميكية عام
 ؛ةي أول سيارة هجينة فاخر ه 2005 "إتش400كزس آر إكس ل" 
 .2007 سرعات عام 8امتلكت أول انقل حركة آيل ذو  "460كزس إل إس ل" 
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  لتسويق األخضرل"  Toyota تويوتا واقع تبّني متظمة " : الثانيبحث الم

،ُحيثُيطبعُاللونُاألخضرُملسؤوليةُالبيئيةامعُُمميزامتتلكُمساراُعتربُمنظمةُ"تويوات"ُمنُبنيُأشهرُمنظماتُاألعمالُاليتُتُ       
خمتلفُُةُللبيئةُاليتُتزّودُهباُاملنظمةالصديقوق.ُوإىلُجانبُالسياراتُاخلضراءُالسُىلالتسويقيةُوخمرجاهتاُإلُأنشطتهاُعلىُجمم

جوانبُاملزيجُالتسويقيُاألخرىُمنُخاللُالتسعريُتركُبصمةُخضراءُعلىُملُأيضاُدولة،ُفهيُالُهتُ 190ُاألسواقُيفُأكثرُمنُ
ُاملبحثُحيثُسنحاولُُ.جيدبيئيُُأداءحتقيقُوالرتويجُوالتوزيعُواألفرادُوالعملياتُُو ُعلىُإشكاليةُمدىُيفُهذا تبّّنُاإلجابة

ُ .7Psمنظمةُتويواتُللمزيجُالتسويقيُاألخضرُ

  األخضر واقع تبّني منظمة تويوتا للمنتج : المطلب األول

حيثُعلىُالبيئة.ُُهاُالسليبأتثرُيلُتطويرُمنتجاتُتقلُّمنُأجلُوالرباعةُواجلهدُُكمُهائلُمنُالوقتُُ"تويواتمنظمةُ"تستثمرُُُُُُُ
ايتُالبيئيةُتعتربُمواجهةُالتحدُّصديقُللبيئة.ُُوُجمتمعاملسامهةُيفُبناءُابلتايلُُوُ،أفضلُمنتجاتُبيئيةُوتصميمُخلقُاملنظمةُحتاول

ُالبيئةعدُب ُفُ،ةنظماملدىُوىُلذاتُأمهيةُقصُبيعيةُاحملدودةُوإمداداتُالطاقةالعامليُوتلوثُاهلواءُواملواردُالطُباسُاحلراريحتمثلُاإل
ُُتويواتاحدُمنُركائزُتطويرُمنتجاتُُوُوه ُالبالُوُُوإىلُجانبُ"السالمة ُُالعاطفة".راحة علىُعتمدُتُ"تويوات"ُمنظمةورغمُأّن

1ُ.العاملُأحناءُمجيعُيفُكالءوُوُ،العاملُحولُدولة72ُُيفُتصنيعُوحدة25ُُحوايلمتكونةُمنُهائلةُنتاجيةُطاقةُإُونطاقُواسعُ
هيُسياراتُالنقل،ُوالسياراتُالتجارية،ُوالسياراتُاخلفيفة،ُوالدراجاتُُعناصرمنُسبعةُنُواملتكوُُّامنتجاهتعُمزيجُتنوُّيُحيث

تكثيفُإاّلُأّنُذلكُملُمينعُاملنظمةُمنُُ(86الشكلُرقمُُافالتُ)كماُيوضحهالنارية،ُوالشاحنات،ُوقطعُغيارُالسيارات،ُواحل
ّيةُالبيئيةُيفُشخصيةُاملعلنُوتساهمُيفُنقلُوإنتاجُسياراتُخضراءُتربزُاخلاصحنوُتطويرُمنتجاتُبيئّيةُمنُأجلُالتحّولُجهودهاُ

ُ.ُاصورةُإجيابيةُعنه

كانتُمنظمةُوثورةُحقيقيةُُكبرياُجناحاُُُاملتنّوعةُوابلفعلُفقدُالقتُالسياراتُاخلضراءُلتويواتُومبختلفُتقنياهتاُالتكنولوجيةُُُُُُ
ُ ُاخلضراء". ُالسيارات ُ"صناعة ُثورة ُإحداث ُيف ُالبارز ُاملساهم ُ"تويوات" ُاخلضراءُيشهدحيث ُالسيارات ُهائال،ُُاليومُسوق منّوا

،ُواليتُتساهمُبنسبةُُوالوقودُاتُالبنزينحمرّكهاُالسياراتُذاتُتُفيسامهتُيفُتعزيزهُاهلالةُاإلعالميةُواملخاوفُالكبريةُاليتُتتسّبب
ُ ُحيث ُاجلّوي. ُابلغالف ُواإلضرار ُالبيئي ُالتلوث ُيف ُُيقولكبرية ُالتنفيذي السّيدBerkshire Hathawayُُُملنظمةالرئيس

(David Sokol)ُُُاليتُميكنُأنُتغريُّ"ُأبّّناالسياراتُاخلضراءُحول ُإذاُالتكنولوجيا ُالّلعبة، ُمنُُُماُحقا ُجاّدينُيفُاحلّد كنا
اليتُجيريُتطويرهاُُالتكنولوجيةملناخُالعاملي،ُفإّنُستمرارُاملناقشاتُالعامليةُاملتعّلقةُبتغرّيُاومعُإ..ُاثينُأكسيدُالكربونُُإنبعااثت

ُ.منذُعقدينُمنُالزمنُ"تويوات"ُعليهُمنظمةُتعملوهوُما2ُُمنُمستقبلها".ستكونُجزءاُالُيتجزأُمنُقبلُمنظماتُاألعمالُ

                                                           
1 Hitesh Bhasin, "Marketing mix of Toyota – Toyota Marketing mix", marketing91 website,  published on 
(12/01/2018), seen on (05/02/2018), link: https://www.marketing91.com/marketing-mix-toyota/ 
2 Toyota media site, link: http://media.toyota.co.uk/2013/08/toyotas-hybrid-success-story/ 

https://www.marketing91.com/marketing-mix-toyota/
https://www.marketing91.com/marketing-mix-toyota/
http://media.toyota.co.uk/2013/08/toyotas-hybrid-success-story/
http://media.toyota.co.uk/2013/08/toyotas-hybrid-success-story/
http://media.toyota.co.uk/2013/08/toyotas-hybrid-success-story/
http://media.toyota.co.uk/2013/08/toyotas-hybrid-success-story/
http://media.toyota.co.uk/2013/08/toyotas-hybrid-success-story/
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 املوّسع مزيج منتجات منظمة "تويوات" : (81) الشكل رقم

ُ
Source : Toyota corporation website. 

ُالصددُُُُُُ ُغازُنبعاثإُخلفضتسعىُساُّنُّأب(2015ُ-10-15نُرمسيُهلاُبتاريخُ)يفُبياُمنظمةُ"تويوات"أكدتُُويفُهذا
ُتعملُاليتُالسياراتُإنتاجُإيقافُإىلُاملنظمةُهتدفحيثُُ،2050ُعامُحبلولُ،%90ُبنسبةُسيارهتا،ُمنُالكربونُأكسيدُاثين
ُجاهدًةُعلىُتطويرُالتقنيةُاملنظمةعملُتُولتحقيقُهذاُاملسعى1ُ.البيانُبهُجاءُماُوفقُوذلكُ،2050ُعامُحبلولُالبنزينُعلى

والربامجُططُمنُاخلُ منُخاللُجمموعةُُ،"لبيئةُوأقّلُضرراُهباصداقةُابأكثرُ"منتجاتُتصميمُوصولُاىلُمنُأجلُالُاألمثلالبيئيةُ
ُتوليدُترميُإىلُاليتُ ُالبيئيُللاسُلتحسنيُاألسُعدُّالطاقة،ُوالذيُيُ وتسيريُتطويرُتقنية ُإىلُااألداء ُ،لسوقسياراتُاليتُتقدمها

2ُ:هيعلىُثالثةُأسسُإعتماداُُجيريُتطويرُهذهُالتقنيةحيثُ

ُكفاءةُالوقودُمنُأجلُاحلدُّ •  غازُاثينُأكسيدُالكربون؛ُانبعاثمنُُحتسني
 يفُالتقليلُمنُتلوثُالغالفُاجلوي؛أنظفُللمساعدةُُالغازُانبعاثجعلُ •
 الطاقة.السعيُلتنويعُمصادرُ •
 ابستمرارُوتعديلهاُتعملُعلىُتطويرهاُعّدةُتقنياتُإستخدامىلُاToyotaُمنظمةُُابدرت"املنتجُاألخضر"ُُتبّّنُويفُإطارُُُُُُُ

ُ:3ُكماُيليُُيتجاتُخضراء"،ُوهذهُالتقنياتُه،ُوهذاُلكيُجتعلُمنُمنتوجاهتاُ"مناترّكلتكونُاألساسُاملستخدمُيفُمجيعُاحمل
ُت ُ : Hybrid System هجنيتتقنية ال -1 ُ"منظعترب ُُ"تويواتمة ُمتدُُّاملنظماتأكرب ُاهلجينُاليت ُابلسيارات ُ،ةاألسواق

رتُُتطوُّقدُُو.ُ"Priusُبريوس"مثَلةُيفُطرازهاُتوامل1997ُأولُمنظمةُأطلقتُسيارةُتعملُهبذهُالتقنيةُسنةُُخاّصةُوأّّنا
ُهذهُالتقنية يعملُُحمّركُوُابلوقوديعملُتقليديُُحمّركُ،نيحرّكمبوجُنظامُمزدعبارةُعنُاليتُهيُُوُيفُالسنواتُاألخرية كثريًا

ُا ُابلطاقة ُمتناغمةحيثُلكهرابئية، ُالقوُُّيعمالنُبصورة ُتساعدُعلىُتوليد ُدقيقة ُوايفُمنظومة ُمعُة ُالسلسُاهلادئ، ألداء
ُكبريُللغازاتُامللوُّأاستهالكُ مثلُلتويواتُالرئيسيةُُطةاملتوسُّإىلُالطرازاتُهذهُالتقنيةُمتدتُإقدُُو4.ثةُللبيئةقلُللوقود،ُوخفض

                                                           
1  Toyota media site, link: http://media.toyota.co.uk/2013/08/toyotas-hybrid-success-story/ 

 .7، صسابق مرجع، منير نوري و إبراهيم لجلط  2
 .8-7، صمرجع سابق، منير نوري و إبراهيم لجلط  3
 بتاريخ المشاهدة تمت ،(2015-10-27) بتاريخ النّشر تم ،"«نظافة» أكثر لمستقبل السيارات صناع سالح..  «الهايبرد»" الرياض، موقع  4

  http://www.alriyadh.com/1104428  : الموقع رابط ،(15-09-2017)
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ُُ"هايربدُكامري" ُومؤخرًا ُُالفاخرةالسيارات ُُ."Lexus Hybrid Drive"مثل ُحيث ُ"اهلايربد" ُنظام ُالتهجنيُميثل أو
ُ.اليتُتضّرُابلبيئةُنبعااثتاإلوابلتايلُخفضُستهالكُالوقودُاليتُتساهمُيفُختفيضُإالتقنياتُأهّمُحدىُإ

بتطويرُنظامُجديدُُأيضاُ"تويوات"ُقامت،ُاألّولبعدُنظامهاُاهلجنيُفُ: Hybrid System II اهلجني الثاين تقنية -2
قُ،ُوالذيُحيقُّ"Toyota Hybrid System THS II"عتمدُعلىُالنظامُاألولُوأطلقتُعليهُنظامُتويواتُاهلجنيُالثاينُي

ُالبيئيُوقوُّمستوايتُعاليةُمنُ ُاحملالتوافقُبنيُاألداء زايدةُجهدُإمداداتُالطاقةُُومرة،1.5ُُالذيُزادتُقوتهُحبوايلُُّركة
ُجديدةُحقبةُتويواتُستقودُوُ.البنزينُحمّركالكهرابئيُوقوةُُّركم،ُهبدفُالتآزرُبنيُقوةُاحملالتحكُُّمُأفضلُيفُنظاملتحقيقُتقدُّ

ُ.ُنبعااثتاإلُوخفضُالوقودُقتصادإُيفُاملكاسبُمنُمبزيدُتعدُ ُحيثُ،"بريوس"ُمنُالقادمُاجليلُمعُاهلجينةُالتكنولوجياُيف

ُبدورهاُأعلنتُتويواتُ"فولتُالكهروهجيّن"إصدارهاُلطرازهاُُ"جنرالُموتورز"بعدُإعالنُمنظمةُُ: يةجينتقنية الكهرو ال -3
ُأّناُستصدرُ ُالنوعأيضًا ُإ،ُوقدُسياراتُمنُهذا ُالنوعُسياُرُراختبمّت واليتُتعتمدُعلىُُ،ابلياابنُوأمريكاُوأوروابةُمنُهذا

بريوسُبلجُ"حتتُاسمُُاألولُإنتاجهاُعنأعلنتُاملنظمة2010ُُحيثُيفُسنةُُالكهروجينية.ُ"أيونُالليثيوم"جمموعةُبطاريةُ
ُالكهروجينية Plug-in HVُ"إنُهايربد ُوالذيُحياكيُالتقنية ُُو. ُعلىُاوهيُتقنيةُيكونُأتثريها ُمنُأتثريُأقلُُّلبيئةضررها

ُنهامتكُُّيةئالكهرابُابلسيارةُاخلاصةُتالبطارايُصناعةُيفُجديدةُتقنيةُكتشافإُمن"ُتويوات"ُمنظمةُنتمتكُُّوُهجني.تتقنيةُال
ُجنحتُوقدُ.البطاريةُعمرُستمرارإُعلىُالصرحيةُاإلشارةُلمتثُُّاليتُيوهُتكوينها،ُيفُالصغريةُترااسيالُحركةُمراقبةُمن
ُمنُترتاوحُبنسبةُالسياراتُلتلكُفرتاضياإلُالعمرُزايدةُعلىُتساعدهاُتقنياتُبتكارإُيفابلفعلُُالعمالقةُالياابنيةُنظمةامل

ُوهوُماُيساهمُيعّززُجناعةُهذهُالتقنيةُيفُزايدةُاألداءُوتقليلُاألثرُالسليبُابلبيئة.1ُ%.15ُُإىل10ُ

ُُ،بسهولةُختزينهاُوميكنُالغاز،ُحيثُضخُُّمنُقليالًُُأبطأُاهليدروجنيُفهيُتقنيةُشرحُالسهلُ:ُمن اهليدروجينيةالتقنية  -4
يتّمُُاهليدروجنيُمعداتُتركيبفإّنُُ،الوقودُحمطاتُحتتُدفنهاُتمُّيُاليتُالغازُخزاانتُوخبالف.ُنسبياُأكثرُأماانكماُأّّناُ

منُُوغريهاُ"تويواتمنظمةُ"ُتدفعكماُُُ،)اهليدروجني(ُاهتاُاخلاصةُخبالايُالوقودحيثُتواصلُ"تويوات"ُتطويرُسياُراألرض.ُُفوق
ُميكنُالُمستدميةُطاقةُالرايحُتوّلدفمثالُ.ُتجّددةاملُالفائضةُللطاقةُكمخزنُُاهليدروجنيُإستخدامُإمكانيةُبفكرةاملنظماتُ
ُُكماُُتقريًبا،ُتكلفةُبدونُتباعُوهكذاُمعاجلتهاُللشبكات ُيتّم ُوهذاهدرها ُكبري ُأُبشكل ُميكن ُالتقنيةُما ُفيه ُتساعد ن

ُأنُيفُأملُوهناكُالطاقة،ُهذهُلتخزينُكبريةُُبطارايتُحزمُستخدامإبُجناًحاُاجملتمعاتُبعضُشهدتحيثُُ،اهليدروجينية
2ُ.املستقبلُيفُمنزليةُبطارايتEVsُُالتقنيةُاهليدروجينةُأنُختلقأيضاُيفُ

ُُتعتمدُ: التقنية الكهرابئية -5 ُكهرابئي،ُُمحتكُُّونظامُابلكاملُابلكهرابءُيعملُكحمرُُّعلىُللسياراتُالكهرابئيةالتقنية
ُالسيارةُتعتربحيثُ.ُاملشرتيُمتناولُيفُسعرهاُوجعلُ،وزّناُخفضُعلىُاحملافظةُمعُشحنهاُإعادةُميكنُقويةليثيومُُوبطارية

                                                           
1 Daniel Cooper, "It’s too early to write off hydrogen vehicles", engadget website, posted on (29/05/2018), 
seen on (03/07/2018), link: https://www.engadget.com/2018/05/29/hydrogen-fuel-cell-toyota-mirai-evs/ 
2 Daniel Cooper,OP CIT. 

https://www.engadget.com/2018/05/29/hydrogen-fuel-cell-toyota-mirai-evs/
https://www.engadget.com/2018/05/29/hydrogen-fuel-cell-toyota-mirai-evs/
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ُةضارُُّخملفاتُعنهاُينتجُالُحيثُالبيئةُعلىُاحملافظةُانحيةُمنُالداخليُحرتاقاإلُكحمرُُّسياراتُمنُأنسبُالكهرابئية
ُمثلُُ.ابلبيئة ُمنظماتُمنافسة ُأّن ُبدأتُيفُُُ"تيسال"وُ"نيسان"ورغم ُيفُالسياراتُُإستخدامكانتُقد ُالكهرابئية ُالتقنية

سنوات،ُفقدُأتخرتُ"تويوات"ُيف10ُُاليتُاملخزّنةُللطاقةُالكهرابئيةُيفُالسيارةُوذلكُمنذُأكثرُمنُبطارايتُالليثيومُبتصميمُ
تكونُغريُُتبّّنُالتقنيةُالكهرابئيةُيفُسياراهتاُبسببُخماوفُتتعّلقُابلتكلفةُواحلجمُوالسالمة،ُفبطارايتُ"الليثيوم"ُميكنُأن

مستقرّةُوتسّببُمشكالتُيفُالسالمة،ُإالُّأّنُهذهُاملخاوفُقدُتالشتُمؤخراُمعُتطويرُهذاُالنوعُمنُالبطارايتُمنُقبلُ
ُمنظمةُ"تويوات"ُمباُيلغيُتلكُاملشاكل.ُ

ربانمجُاليفُتطويرهاُُجيرياليتُُوتشملُاملداخلُاألخرىُواليتُتعملُهباُمنظمةُ"تويوات"،ُضافةُاىلُهذهُالتقنياتُابإلُوُُُُُُ
 1ُ:ُللمنظمةُمنُأجلُتصميمُأفضلُسياراتُصديقةُللبيئةُماُيليُعسُُّوامل

 ؛حرتاقُابلديزلُوالبنزيناإلُاتحمرّكستهالكُيفُكفاءةُاإلُُحتسني •
 ؛ Accelerate Hybrid transition هجنيتالحنوُتقنيةُلُتسريعُالتحوُّ  •
 ؛رقائقُاخلشبُوالكتلةُاحليويةُاألخرىُإىلُاإليثانولمثلُحتويلAlternative fuelsُُلوقودُاجيادُبدائلُل •
ُعلى • ُاإلعتماد ُ زايدة ُالتخزينُبطارايتمن خالل تطوير  Electricityالكهرابء ُحيث ُمن ُكفاءة ُوأفضلُمنُذات

 .تكنولوجياتُالليثيومُاأليونيةُاحلالية
سيارةُألف30ُُُنتاج،ُالسعيُإل2050ُسنةهاُالبيئُلحتدي"تويوات"ُمنُخاللُُويفُإطارُزايدةُانتاجُالسياراتُالبيئيةُتنويُُُُُُ

ُحتقيق،ُُو2020لكهرابئيةُللبطارايتُيفُعامُ،ُوإنتاجُضخمُمنُالسياراتُا2020سنواًيُحبلولُعامُ(ُهيدروجينية)ةُوقودُخلي
منُصريحُاّلُأتكيدُماهيُإُاألهدافُهذهكّل2030.2ُُُمليونُحبلولُعام5.5ُُُيصلُالسياراتُالكهرابئيةُالسنويةمنُمبيعاتُ

ُاإلطارُفإّنُهناكُ."املنتجُاألخضر"حنوُُاملنظمةُعلىُإصرارهاُعلىُالتحّول معُاملنتجاتُُملنظمةُ"تويوات"ُمسارُطويلُويفُهذا
ُُ،اخلضراء ُيف ُسياُرواملتمثلة ُكّرست ُبيئية ُالتقنياتات ُإليها.ُخمتلف ُتطرّقنا ُاليت ُالسابقة ُُالبيئية ُبيئي ُمكُّوأبداء ُمن ُردُّتصنها

يفُالرتبةُالثانيةُواليتُُ"فورد"ةُمريكياألُاملنظمةتليهاُ،2017ُيفُالعاملُلسنةُُسياراتُاألكثرُحفاظًاُعلىُالبيئةالُمنظماتُالئحة
ُ،اخلامسُيفُاملركزُ"نيسان"ُ،"هوندا"ُالياابنيةُةنظميتُيفُاملرتبةُالثالثةُاملوأتُ،العديدُمنُالسياراتُاهلجينةُهيُاألخرىطلقتُأ
ُُو ُنصيب ُمن ُالسابع ُواجن"ُنظمةماملركز ُيل3.ُاالملانيةُ"فولكس ُالُأهمُُّيوفيما ُالبيئية ُالسيارات ُعن ُسامهت منظمةُُطريقهايت

ُ:ُالتسويقُاألخضرُإسرتاتيجيةيفُشّقُطريقهاُحنوُتبّّنُُاألعمالُ"تويوات"
يفُالعاملُ)تعملُابلوقودُوسيارةُصديقةُللبيئةُأولُطرازُهجنيُُ"تويواتُبريوس"تعتربُُ: Toyota Prius اهلجينة سيارةال - أوال

منهاُليونُسيارةُم10ُُنبيعُماُيزيدُعُ،ُومنذُذلكُالوقتُمت1997ُّطرحهاُللمرةُاألوىلُيفُعامُُمتُّحيثُوالطاقةُالكهرابئية(،ُ

                                                           
1 Peter Conley ,"The Green Car Report , Investment Analysis of the Hybrid & Electric Vehicle Industry: Outlook 
for 2009 – 2012",MDP capital group ,P53. 
2 JOHN BELTZ SNYDER, OP CIT. 

(، تمت المشاهدة 2013-6-15، تم النشر بتاريخ )على البيئة"تويوتا تتصدر الئحة مؤسسات العالم األكثر حفاظاً "موقع سعودي شيفت،   3

 /brands-green-global-https://saudishift.com/best : (، رابط الموقع2017-09-08بتاريخ )

https://saudishift.com/best-global-green-brands/
https://saudishift.com/best-global-green-brands/
https://saudishift.com/best-global-green-brands/
https://saudishift.com/best-global-green-brands/
https://saudishift.com/best-global-green-brands/
https://saudishift.com/best-global-green-brands/
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ُأيون"ُبطاريةُعلىُحتتويُكماُُء،كهرابيعملُابلُوالثاينُيعملُابلبنزينُأحدمهاُنيحمرّكعلىُُالسيارةُويتحتُو1ُ.يفُمجيعُأحناءُالعامل
ُُوُ،البنزيّنُّركاحملُعملُأثناءُةالطاقُُّلتخزينُ"الليثيوم ُُالبنزيّنُّركاحملُفيتوقُُّعندماُفرتةُبعدُهاستخدامإلأيضا ُأجل ُتوفريمن

ُوتعتربُُ.ابلبيئةُةرُّضاملُالسيارةُاتأتثرُيُوتقليلُالوقودُستهالكإ ُالعاملُيفُجناًحاُاهلجينةُالسياراتُأكثرسيارةُ"تويواتُبريوس"ُهذا
وحدةُُمليون1.2ُُالثاينُاجليلقُحقُّكماُُُمباعة،ُوحدةُألف120ُُُحّققُمبيعاتُحبوايلُاألولُاجليلفُ،علىُمدىُثالثةُأجيال

ُوحقُُّ،مباعة ُُحىتُمليون1.7ُُمنُأكثرُالثالثُاجليلق 2013ُسنة ،ُ ُالسيارة ُهلذه ُالرابع ُاجليل ُظهور معرضُُخاللويعود
ُوزايدة2/3ُُالثلثنيأكثرُمنُُنسبةبُةالقوُُّتوليدُتكلفةُفضتخُ أجيالُُأربعةُمدىُعلىُوُ.2015فرانكفورتُللسياراتُّنايةُعامُ

ُإىلتصلُمنهاُُالكربونُأكسيدُاثينُإنبعااثتُوُ،منُاالستهالكُالعادي٪25ُُبنسبةُالوقودُاستهالكُمتُّكماُُُ،٪30ُبنسبةُاإلنتاج
ُكماُمتُّكمُُ/جرام89ُ لُجتاربُحقهذهُالسيارةُشّكلتُوقدPrius.2ُُُمنُالثالثُابجليلُتتعلقُاخرتاعُبراءة1261ُُتسجيلُ،

ُلعمليةُتطويرُ ُأّولية ُُوالتقنية ُالسياراتُواليتاهلجينة ُعلىُعامل ُاألوائلاجلديدة ُتكنُ"بريوس"ُكماُُ،ُكانُالياابنيونُروادها يفُُمل
الُتزالُفومعُذلكُُ،فيماُبعدُمنهاوهوُماُساهمُيفُظهورُنسخُمطّورةُبيئة،ُتتمّتعُبتلكُالدرجةُالكافيةُمنُصداقةُالُبدايتها
ُُ.ىلُاليومإُالسياراتُالصديقةُللبيئةرائدُأّولُسيارةُخضراءُُوُ"بريوس"تويواتُ
ُاهليدروجينيةُالوقودُخبالايُتعملُسيارةُأولُ"مريايسيارةُ"ُتعدُُّ: Toyota Mirai "تويوات مرياي" اهليدروجينية سيارةال - اثنيا
ُمنُاألوكسجنيُغازُدمجُيتمُّحيثُ.ُالشاملُالسوقُيفُإنتاجهاُيتمُُّالوقودُخبالايُتعملُخليةُأولُأيًضاُومتثلُتويوات،ُإنتاجُمن

ُومضادُُّللصدماتُمقاومُوقودُخزانُيفُناملخزُُّاهليدروجنيُبغازُابلكاملُزاجملهُُّالوقودُخزانُمنُاهليدروجنيُمعُاجلويُالغالف
ُرئيسيُكبديلُُالوقودُخبالايُتعملُاليتُلسيارهتاُالرتويجُيفُ"تويوات"ُدأتوقدُبُ.ونظيفةُآمنةُكهرابئيةُُطاقةُإلنتاجُوذلكُللرصاص،

وهوُسعرُمرتفعُنظرا3ُُ.الوقتُذلكُيفُدوالرُألف70ُُربايقُبسعرُ"مرياي"ُسيارةُأطلقتُعندماُ،2014ُعامُيفُللبنزين
ُتلكُبيعُبدأُكما.2014ُُُديسمربنُمُابتداءُالياابنُيفُتسويقهاُوبدأُ"مرياي"ُهتاسياُرُنظمةاملُعرضتحيثُلتكلفةُاإلنتاج.ُ

ُإنبعااثتُأيُفختلُُّوالُللبيئة،ُصديقةُالسيارةُهذهُتعتربُوُ.2015ُسبتمربُيفُأملانياُضمنهاُمنُالعاملُيفُبلدانُةعدُُّيفُالسيارة
 ُ.معدودةُدقائقُيفُشحنهاُإعادةُوميكنُ،ةضارُُّعوادمُأو

،ُوذلكُخاللُفاعلياتُمعرض2016ُالسيارةُتويواتُ"مرياى"ُعلىُلقبُ"أفضلُسيارةُصديقةُللبيئة"ُللعامُُحصلتوقدُُُُُُُ
ومتنحُ،ُجديدةُمنُمجيعُأحناءُالعاملُسياراتنيويوركُالدويلُللسيارات،ُحيثُوقعُاالختيارُعليهاُمنُقائمةُأوليةُضمتُمثاينُ

ُمن ُكالا لوجياُتكنُوُإستخدامستهالكُالوقود،ُابإلضافةُإىلُإالعادمُُوُإنبعااثتُ:ُهذهُاجلائزةُوفًقاُلعدٍدُمنُمعايريُالتقييم،ُتشمل
انئبُرئيسُ"ُ)بيلُفاي"صرحُي.ُعلىُوجهُالتحديدُسيارةوذلكُهبدفُتعزيزُمستوىُاألداءُالبيئيُللُ،رةُرئيسيةُلتوليدُالطاقةمتطوُّ

ُكماُغريُُّ(اجملموعةُومديرُعامُقسمُتويوات اليومُُعاًما،ُتستعد20ُُّمنذُحوايلُُالسيارات"بريوس"ُعاملُُاهلجينةُتويواتسيارةُتُأبنه

                                                           
1 Daniel Cooper, OP CIT. 
2 Toyota media site, link: http://media.toyota.co.uk/2013/08/toyotas-hybrid-success-story/ 
3 Norihiko Shirouzu, "Hydrogen fuel-cell car push 'dumb'? Toyota makes a case for the Mirai", reuters website,  
published on (26/10/2017), seen on (05/02/2018), link: https://www.reuters.com/article/us-autoshow-tokyo-
hydrogen/hydrogen-fuel-cell-car-push-dumb-toyota-makes-a-case-for-the-mirai-idUSKBN1CV0I2 

http://media.toyota.co.uk/2013/08/toyotas-hybrid-success-story/
http://media.toyota.co.uk/2013/08/toyotas-hybrid-success-story/
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http://media.toyota.co.uk/2013/08/toyotas-hybrid-success-story/
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https://www.reuters.com/article/us-autoshow-tokyo-hydrogen/hydrogen-fuel-cell-car-push-dumb-toyota-makes-a-case-for-the-mirai-idUSKBN1CV0I2
https://www.reuters.com/article/us-autoshow-tokyo-hydrogen/hydrogen-fuel-cell-car-push-dumb-toyota-makes-a-case-for-the-mirai-idUSKBN1CV0I2
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ُ ُالوقود3000ُُنتاجُحوايلابلفعلُإبتويواتُقامتُوقدُُ،"جمّدداُصنعُالتاريخنُتألُيدروجينيةمرياي"ُاهل"تويواتُسيارة  منُخلية
 Miraiُُ2017.1ُُاىل2014ُمنُسيدان

بصناعةُرتقاءُللمسامهةُىفُاإلُ"تويوات"منُبيانُاجلهودُالىتُقامتُهباُُ:Toyota Fortunerُ الدفع الرابعي سيارة –اثلثا 
ُكفاُوُسياراتُالبيئيةال ُكلُّخفضُأتثريهاُعلىُالبيئة،ُأّنُّمعُ،ُوأدائهاُهتاءزايدة حرتاقُاإلُحمّركهُمنُاُقامتُإبعادةُالنظرُىفُاهليكل

ُمناليتُميكنُُاملثلىالداخليُإىلُحتديدُالطرقُ ُأقلُمنُالوقودُُعنُطريقها ُكمية ُل CO2 انبعاثلُليوتقحرق تخفيفُوهذا
اتُلتحسنيُرّكالتكنولوجياتُالذكيةُاملتكاملةُاليتُتستخدمُاحللولُاملتقدمةُداخلُاحملُتوليدىُذلكُإىلُوقدُأدُّ.ُاألضرارُعلىُالبيئة

"تويواتُُالدفعُالرابعيُسيارةُومنُضمنهاىفُالعديدُمنُسياراهتاToyotaُُستخدمتهاُإوهذهُالتقنيةُُ.واألداءُإدارةُالوقودُوالقيادة
ُُ"فورتشنرُتويوات"ُسياراتُمنُاألولُاجليلُإطالقُمتُُّحيثُ."فورتشنر ُواسعة2005ُسنة ُالفُ.والذيُالقىُإشادة ُسيارةهذه
 .التضاريسُأنواعُمجيعُعلىُوقدراهتاُ،ابلبيئةوعدمُإضرارهاُُوموثوقيتهاُ،تانتهاوذلكُملُستثنائيإُبشكلُهباُعرتفمُ ُاحلجمُمتوسطة

ُكشفت2016ُيفُعامُُ: Toyota RAV4 اهلجينة السيارة - رابعا عتربُاهلجينةُاليتُتُ RAV4ُالنقابُعنُسيارةُُاملنظمة،
ُ ُأفضل ُمن ُاهلالواحدة ُجينةسيارات ُللبيئةSUVsُـ ُالسيُمُّظتنُوُ،الصديقة ُهذه ُإىل ُأخرىُمت7ُارة ُهجينة تشكيلةُُّثلسيارات

سوقُسياراتُمنُخالهلاُنظرةُجديدةُتستهدفُُحيثُلدىُاملنظمةُ،اهلجنيُالكبريةُمنُالسياراتُذاتُالطابعُاألخضرُ"تويوات"
اّتضحُُو،ُبقّوةُاخلضراءُسوقخرتاقُالإلُ"تويوات"حةُمنُقبلُحماولةُطمُوهوRAV4ُُهذاُالنموذجُاهلجنيُُو2الدفعُالرابعيُالصغرية.

ُكفاءةُيفُاستهالكُالوقودُُتعتربحيثُأّناُانجحةُللغاية.ُُيفُاألخري عتربُ،ُتُ ويفُنفسُالوقت3فئتها.ُضمنالسيارةُبالُشكُاألكثر
ُكفاءةُيفُاستهالكُالوقودُاهلجينةُالوحيدةُذاتُالدفعُالرابعيُالسيارة  .األكثر

 اإلنتاجُالضخمُللسياراتُالكهرابئيةُحنوهُتوجُّتأنُُ"تويوات"ُمنظمةتُقررُّ : Toyota RAV4 الكهرابئية سيارةال - خامسا
(EVs) ُُاهليدروجينيةُُُخالايُالوقودُُسياراتُحنولُمنُالسياراتُاهلجينةُأخطأتُيفُالرتكيزُعلىُالتحوُّحيثُيعتقدُالبعضُأّنا

نتاجُتعاونُُعدُّت ُُابلكاملُكهرابئيةُُسيارةُوهيRAV4 Toyotaُالسيارةُالكهرابئيةُُجعلهاُتصّمموهوُما4ُ.كسياراتُاملستقبل
عتربُت ُُو5.مليونُدوالر60ُُحوايلُبلغتُتكلفةُإنتاجهاوقدُُيفُواديُالسليكيونُاألمريكي،وشركائهاُُ"تويوات"ةُمنظممشرتكُبنيُ

قواننيُاخلاّصةُبعوادمُالسيارات،ُالتتوافقُمعُُحيثكهرابئيةُاليفُسلسلةُالسياراتُحدثُالسياراتُاملوجودةُأهذهُالسيارةُمنُ
ُقُبشحنُالبطاريةُفإنُّفيماُيتعلُّأّماُ.ُجينةاهلُ"ريوسب"لسياراتُاترخيياُمتداداُإُوُ،السياراتُالرايضيةُالصديقةُللبيئةيضاُمنُأهيُُو

40ُأنُذلكُيستغرقُُاملنـزل،ُإالُّيفُنُتوصيلُالسيارةُبقابسُالكهرابءُيثُميكحبفولت،110ُُالسيارةُهباُنظامُشحنُللطوارئُ
                                                           
1 The mainichi website,"Toyota plans shift to electric vehicles after green car strategy miscalculation",  
published on (08/11/2016), seen on (05/02/2018), link: 
https://mainichi.jp/english/articles/20161108/p2a/00m/0na/017000c 
2 NAJA BAK,"NEW TOYOTA RAV 4 HYBRID : ENERGY EFFICIENCY & THE ENVIRONMENT", cybergy partners website,  
published on (11/01/2017), seen on (05/02/2018), link: http://www.cybergypartners.com/toyota-rav-4-hybrid/ 
3 NAJA BAK, OP CIT. 
4 The mainichi website, OP CIT. 

 المشاهدة تمت ،(01/07/2013) النشر تاريخ ،"‘تيسال‘ من متنكرة نسخة الكهربائية‘ 4 راف تويوتا"‘ للسيارات، panet موقع 5

 http://www.panet.co.il/article/694295: الرابط ،(15/03/2018)

https://mainichi.jp/english/articles/20161108/p2a/00m/0na/017000c
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http://www.cybergypartners.com/toyota-rav-4-hybrid/
http://www.cybergypartners.com/toyota-rav-4-hybrid/
http://www.cybergypartners.com/toyota-rav-4-hybrid/
http://www.cybergypartners.com/toyota-rav-4-hybrid/
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"ليفيتون"ُُعمالاألمنظمةُمعُتفاقُإلفقامتُابُ،ابلكامل،ُوهوُماُأدركتُ"تويوات"ُأنهُغريُعمليساعةُلضمانُشحنُالبطاريةُ
ُ.1دوالر1600ُساعاتُمقابل5ُُئيةُيفُةُشحنُميكنهاُشحنُالبطاريةُالكهرابعرضُحمطُّمنُأجلُ

 وراءُعمالقةُالسياراتتنافسُُماتزالُإالُّأّّناهيُالرائدةُيفُالسياراتُاهلجينةُبنيُالبنزينُوالكهرابء،ُُ"تويواتورغمُأّنُمنظمةُ"ُُُُُُ
General Motors  و Volkswagen Group ُُحيثُصّرحتُاملنظمةُتطويرُالسياراتُالكهرابئيةُطويلةُاملدىعمليةُيف،

 ُ.2025الكهرابئيُحبلولُعامُاُسوفُتدعمُسياراهتاُابلكاملُخبيارُالشحنُّنُّأب2018ُمطلعُ

ُكهرابئيةُمزوُّنتاجُعلىُإُ،سيارةُاملستقبلرُيتطُويفُسبيلToyotaُُُمنظمةتعتزمُُ: السيارة القادمة - سادسا دةُببطاريةُسيارة
وميكنُأنُُ،2022ارةُاجلديدةُيفُالياابنُعامُعُطرحُالسيهُمنُاملتوقُّذكرتُصحيفةُ"شانيشيُشيمبيون"ُأنُّحيثُُسريعةُالشحن.
ُالسي ُذاتُمدتستخدم ُبطارايتُصلبة ُاجلديدة ُأنُُُّ،أطولُىارة ُأمُكما ُوأكثر ُعمرا ُأطول ُالصلبة ُمنُبطارايتُاالبطارايت ان

ُاملؤين" ُمعُ"الليثيوم ُُاملستخدمة ُالكهرابئية 2ُُحاليا.السيارات ُُتقومحيث ُُ"تويوات"منظمة ُإبحاليا ُوجادُّشاملُمبادراتختاذ ُةة
ُ.نبعااثتالصفريُهلذهُاإلجلُالوصولُإىلُاملستوىُمنُأُمضرّةُللبيئة،ُإنبعااثتصديقةُللبيئةُالُختّلفُتطويرُسياراتُحنوُُابلفعل

مقدمةُعليهُيفُماُهيُأيضاُ،ُُووالصديقةُللبيئةُاملتنّوعةُتويوات"ُمنُخاللُاملنتجاتُاخلضراءولعّلُماُحّققتهُاليومُمنظمةُ"ُُُُُُ
حيثُ.ُالتسويقُاألخضرُإسرتاتيجيةمنُأتكيدُفرضّيةُتبنّيهاُللمنتجُاألخضرُحتتُإطارُعّززُدونُأدىنُشّكُيُ املستقبلُالقريب،ُ

ُكماُهوُموّضحُيفُاجلدولُاملوايل.هاُلميكنناُالتأشريُعلىُاحملّدداتُاليتُتتّبعهاُ"تويوات"ُيفُإطارُتبّني ُلمنتجُاألخضر

ُ"Toyotaيف منظمة "تويوات  املنتج األخضرحمّددات  : (20اجلدول )

                                                           
 .مرجع سابق، للسيارات panet موقع 1
 تاريخ ،( 2017-06-26) النشر تاريخ ،"باألسواق طرحها موعد وتحدد الشحن سريعة كهربائية سيارة عن تعلن تويوتا" اوي،مصر موقع 2

  logo-http://www.masrawy.com/?Nav: الموقع رابط ،(  2017-09-20)  المشاهدة

 اليت تعمل هبا منظمة "تويوات" األخضر املنتجأبعاد  

"تويوات"ُأّولُمنظمةُأعمالُيفُصناعةُالسياراتُتقومُإبنتاجُسيارةُبيئيةُ)هجينة(ُيفُالعامل،ُعنُتعتربُمنظمةُ 1
ُُ.يفُصناعةُالسياراتُالبيئيةُإحداثُثورةُ،ُواليتُيعودُهلاُالفضلُيف1997ةُنطريقُتصميمُسيارةُ"بريوس"ُس

2 ُ ُ"تستثمر ُمنتجاتمنُأجلُهائلُمنُالوقتُواجلهدُُكمُُُّ"تويواتمنظمة ُلُتقلُُّ)سيارات(ُتطوير منُبواسطتها
ُ.علىُالبيئةُهاُالسليبأتثرُي

ابلنسبةُللجيلُمثالُُوفاليتُتنتجهاُسياراهتاُاجلديدة،ُُنبعااثتّققُاملنظمةُتطوراُملحوظاُيفُختفيضهاُلنسبةُاإلحت 3
اثينُُإنبعااثتنسبةُخفضُُمتُُّ،2017ُيفريفإطالقهُيفُُمتُّالذيُُو PHVُاهلجينةالكهرابئيةُاتُسياُرالالثاينُمنُ

ُ.2012٪ُمقارنًةُبسنة5ُبنسبةُُهذاُالنوعُمنُالسياراتُأكسيدُالكربونُلدورةُاحلياة
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 منُإعدادُالباحث : املصدر

 

 

 

منُأجلُالوصولُاىلُ"منتجاتُأكثرُصداقةُمعُالبيئةُوأقّلُُاألمثلالبيئيةُُجاهدًةُعلىُتطويرُالتقنيةنظمةُاملتعملُ 4
ُ.الطاقةوتسيريُتطويرُتقنيةُتوليدُترميُإىلُوالربامجُاليتُمنُاخلططُمنُخاللُجمموعةُضرراُهبا"،ُ

ُغازُاثينُأكسيدُالكربون.ُانبعاثمنُُحتسنيُكفاءةُالوقودُمنُأجلُاحلدُّتسعىُمنظمةُ"تويوات"ُاىلُ 5

تعملُعلىُتطويرهاُُعّدةُتقنياتToyotaُتستخدمُمنظمةُ"ُالكاملُىلُهدفُ"املنتجُاألخضريفُإطارُالوصولُإ 6
تجاتُ،ُوهذاُلكيُجتعلُمنُمنتوجاهتاُ"منالسياراتُلديهاُاتحمرّكلتكونُاألساسُاملستخدمُيفُمجيعُ ابستمرار

ُالتقنيةُاهلجينة،ُالتقنيةُالكهروجينية،ُالتقنيةُاهليدروجينية،ُالتقنيةُالكهرابئيىة.ُ:ُيخضراء"،ُوهذهُالتقنياتُه

تعملُمنظمةُ"تويوات"ُعلىُزايدةُانتاجُالسياراتُالبيئيةُمقارنةُابلسياراتُالتقليدية،ُحيثُتنويُمنُخاللُحتديهاُ 7
،ُوإنتاج2020ُسنواًيُحبلولُعامُ(ُهيدروجينية)ةُوقودُسيارةُخليألف30ُُ،ُاىلُانتاجُحنو2050ُُسنةالبيئُل

ُا ُالسيارات ُمن ُضخم ُعام ُيف ُللبطارايت 2020ُلكهرابئية ُحتقيق ُوهبدف ،ُ ُمبيعات ُالكهرابئيةُمن السيارات
ُ.2030مليونُحبلولُعام5.5ُُُيصلُالسنوية

ُللُابلفعلُجتاوزت 8 ُالعاملية ُالاملبيعاتُالرتاكمية ُرقم ُ"تويوات" ُملنظمة 10ُُسياراتُالبيئية ُيف ُوحدة ُجانفيماليني
ُ(.بتقنيةُالتهجنيمنهاُهيُسيارات43ُ٪ُ)2017ُ

ُكفاءةُمنُمن خالل تطوير  Electricityالكهرابءُتقنيةُ زايدةُاإلعتمادُعلىتسعىُاملنظمةُاىلُ 9 بطارايتُذات
ُوأفضلُمنُتكنولوجياتُالليثيومُاأليونيةُاحلالية.ُ،حيثُالتخزين

10 ُ ُتويوات"ُمنظمةعمدت "ُ ُُاملستمرُُّطويرالتإىل ُتوفري ُطالءةالطاقألنشطة ُعمليات ُعلى ُالرتكيز ُمع ُالسياراتُ،
ُكبريةُمنُُُختفيضُ،ُمماُأدىُإىلcasting processesُوعملياتُالصبُّ ،ُاثينُأكسيدُالكربونُإنبعااثتكميات
ُ.متجّددةالطاقةُالكهرابئيةُلتويواتُهيُمنُمصادرُابملئةُمن98ُُحيثُأّنُحوايلُ

منذُإطالقُفُ.تدويرإعادةُالُوُستخدامإلإعادةُاعلىُتطويرُمبادراتُُسنواتُطويلةابلفعلُُ"تويوات"منظمةُأنفقتُ 11
السياراتُ اُجلمعُبطارايتهبسرتدادُاخلاصةُلإلببناءُشبكةُامتُاملنظمةُق،1997ُُسنة Prius اجليلُاألولُمن

املنتهيةُةُللسيارةُاهلجينةُبطاري73.300ُُبتجميعُامتُاملنظمةق2017ُُمارسُواىلعادةُتدويرها.ُوإّنايةُ اهلجينة
ُالصالحية.
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  واقع تبّني منظمة تويوتا للتسعير األخضر  : المطلب الثاني

ُالتسعريُتُ ُُُُُُ ُ"تويوات"ُومنُُأصولُقوىأواحدةُمنُعتربُعملية ُألُبنيمنظمة حيثُُ.يفُالعاملُسواقُالسياراتأسبابُرايدهتا
سياراهتاُيفُالبدايةُبسعرُُمنُخاللُبيعُ،السعريّة"Penetrationُ"اإلخرتاقُُإسرتاتيجيةومنذُعقودُطويلةُعلىُُ"تويواتتعتمدُ"
ةُقويُّقاعدةُبناءُُيعتربحيثُُة.عمالءُجيدُتضمنُقاعدةبعدُأنُُئببطُهذهُاملنتجاتُأسعارزايدةُىلُبعدهاُإتعمدُُثُُّمنخفض

ُاإلخرتاقُإسرتاتيجيةأثبتتُُماوكلُّ.ُاُيفُاملعاركُاليتُختوضهاُاملنظمةحامسُاأمُرُعمالءوتراكمُاملبيعاتُواكتسابُثقةُالُمنُالعمالء
منحىنُُعرفُبتأثريماُيُ ُوهو،ُحجمُاملبيعاتُايدزدابُالواحدةُوذلكالوحدةُُسعرخفضُعيدُمرّةُأخرىُت ُُ"تويواتفإّنُ"ُاُمرحبةّنُّأب

ُسرتاتيجيةتعملُإبُاليتُعمالاألمنظماتُالعمالءُالذينُأيتونُإىلُأّنُُليستُمستدامة،ُابعتبارُسرتاتيجيةورغمُأّنُهذهُاإلُ.اخلربة
ُ،ُوهوُماعاجلهبسعرُأقلُُّمبجردُدخولُمنافسُآخرُإىلُالسوقُونلُمنُيغادُرأوُُّ(العمالء)ُفهمُغالبا Toyota مثلُاإلخرتاق
ميكنُاليتُُستدامةإُالتنافسيةُاألقلُُّيزةاملُإسرتاتيجيةاملنافسةُعلىُأساسُالسعرُهيُّنُأبحنيُيؤّكدُُ،Burton(1,(2010ُالباحث

ُت ُُاملنظمةُساعدأن ُالتنافسية ُامليزة ُعلى ُاحلفاظ ُقليلةيف ُالطويلُ.فقطُلسنوات ُخربهتا ُحبكم ُ"تويوات" ُمنظمة ُصناعةُلكّن ُيف ة
منتجاهتاُمنُخاللُتبنّيهاُالكاملُلنظامُالسعريةُيفُّّناُمتتلكُميزاتُتنافسةُأخرىُتدعمُهباُامليزةُالسياراتُومتّيزهاُاإلسرتاتيجيُفإ

عنُطريقُتقدميُمنتجاتُعلىُمنتجاهتاُ،ُابإلضافةُاىلُإضفاءُامليزةُالبيئيةُ)اخلضراء(ُنتجاتُذاتُجودةملةُوتقدميُماجلودةُالشا
ُالتنافسيُيوهوُماُُ،صديقةُللبيئة ُالتسعريية.ُاجناحُسياسساهمُيفُإييفُالسوقُُودّعمُموقعها نتاجُإرتفاعُتكلفةُإُعائقُولعلُّهتا

منُأجلُتقليلُالفجوةُخرتاقُاإلُسرتاتيجيةرُمنظمةُ"تويوات"ُإلالسياراتُالتقليديةُساهمُيفُاختياالسياراتُاخلضراءُمقارنةُبباقيُ
منُأجلُحتقيقُ،ُأيضاُحىتُيقاربُسعرهاُسعرُالسياراتُاليتُتعملُابلبنزينُوُ،املعلنُوسعرُالبيعُالسيارةُاملرتفعُفةتكلبنيُسعرُ

ُلتعرُُّ،ُخاّصةُيفُبدايةُمراحلملستهلكاُلدىُمبدئيُقبول ُنسبيااليتُتعتربُجلسياراتُاخلضراءُفهُوتقييمه لإلشارةُُو.ُعليهُديدة
ُكبريُُ"تويواتمنتجاتُ"ختتلفُأسعارُ ُعلىُخطُّإبشكل منُجهةُأخرى،ُُ(طراز)الُنوعُاملنتجوعلىُُ،منُجهةاإلنتاجُُعتماًدا

ُ:2إسرتاتيجيتنيُرئيسيتنيُهيواملتمثّلةُيفُُالسعريةُسرتاتيجياتاإلمزجًياُمنُيفُذلكُتستخدمُف

 ؛للسوق هاملوجّ  السعر إسرتاتيجية 
 .على أساس القيمة السعر إسرتاتيجية 

ُُُُُُُ ُحيث ُ"تستخدم ُوأسعارُاملوجُُّالسعرُإسرتاتيجيةُ"تويواتمنظمة ُالسوق ُظروف ُعلى ُبناًء ُاألسعار ُلتحديد ُالسوق ُحنو ه
حيث3ُُاملختلفة.ُلسوقُواحتياجاتهذاُاهلُمُواضحفهىلُتطويرُتسعىُأوالُإفهيُُاسوقًاُجديدنظمةُاملقبلُأنُتدخلُُوُاملنافسني.

                                                           
1 UKessays website, "analysis of toyotas marketing strategy", published on (11/02/2015), seen on 
(07/03/2018), link: https://www.ukessays.com/services/example-essays/marketing/analysis-of-toyotas-
marketing-strategy.php# 
2 CHRISTINE ROWLAND, "Toyota’s Marketing Mix (4Ps) Analysis", panmore website,  published on 
(02/02/2017), seen on (05/02/2018), link: http://panmore.com/toyota-marketing-mix-4ps-analysis 
3 Allan, M , "The 7Ps Of Marketing: Toyota Marketing Strategy Analysis", expert writing help website,  
published on (22/05/2018), seen on (05/02/2018), link: 
http://www.expertwritinghelp.com/blog/2018/05/22/free-essay-toyota-marketing-strategy/ 

https://www.ukessays.com/services/example-essays/marketing/analysis-of-toyotas-marketing-strategy.php
https://www.ukessays.com/services/example-essays/marketing/analysis-of-toyotas-marketing-strategy.php
http://panmore.com/toyota-marketing-mix-4ps-analysis
http://www.expertwritinghelp.com/blog/2018/05/22/free-essay-toyota-marketing-strategy/
http://www.expertwritinghelp.com/blog/2018/05/22/free-essay-toyota-marketing-strategy/
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وذلكُهبدفُوضعُسعرُُالسوق.ُهذاُداخلُمنتجاتُاملماثلةاألسعارُالتنافسيةُللُوحتليلُتقييمُسرتاتيجييفُظّلُهذاُاخليارُاإليتّمُ
ُاملنافسنيُأوُ ُالتنافسية.مضادُألسعار ُُوُسعرُيتماشىُمعُاألسعار ُيفُاُإسرتاتيجيةتربز ُالعظمىالتسعريُهذه أسعارُمنُ لغالبية

ُتويوات ُوالشاحنات.منتجات ُالسيدان ُسيارات ُمثل ُُكماُُ، ُُ"تويوات"تستخدم ُالنهج ُهذا ُسياراتُئعمالمع ُميلكون ُالذين ها

1ُ.السعرُاملوّجهُللسوقُإسرتاتيجيةتُفيهاُ"تويوات"ُ،ُوتعتربُالوالايتُاملتحدةُاألمريكيةُمنُبنيُأهّمُاألسواقُاليتُاّنجستعملةمُ 

ُُُُ ُُُُُ ُ"تويوات"ُعملتكما ُُمنظمة ُالقائم"ُسرتاتيجيةإبأيًضا ُالقيمةُالتسعري ُحتدُّ"على ُواليت ،ُ ُاألسعار ُإد ُفيها القيمةُُإىلستناًدا
أسعارًاُقائمةُعلىُقيمةُُاملنظمةتستخدمُحيثُ.ُاملتّبعةُيفُقطاعُسوقُالسياراتُالبيئيةُسرتاتيجيةوهيُاإلُ،عةُللمنتجالفعليةُواملتوقُّ

التسعرييةُُسرتاتيجيةهذهُاإلحُوضُّوت .Lexus والصديقةُللبيئةُ Prius كثرُتكلفة،ُمثلُسياراتاألملنتجاتُعاليةُاجلودةُأوُا
ُلوقُُوالسُّدُوفًقاُلظروفُحتدُُّمستوايتُاألسعارُ"تويوات"ُأبنُّةُنظممل ُالفعليةُواملتوقّعةُتصوراتُالعمالءكذا ويفُُ.وقيمةُمنتجاهتا

ُللمنتجُحيثبواسطةُسعرُالتكلفةُوالربحُُسرتاتيجيةيفُاملنظماتُاألخرىُاليتُتعملُبنفسُهذهُاإلحتديدُسعرُالبيعُُيتمُّالعادةُ
ُُومًعاُمامجعهُتمُّي ُأيُُّيتمُّ، ُمنُُمترير ُللعمالء ُاإلنتاجُمباشرة ُيفُتكلفة ُُوُخاللزايدة ُالبيع. ُمنظمةسعر ُأّن ُلكنُالشيئُاملمّيز
وهوُماُينتجُُُغايرةمُبطريقةّناُتستخدمهاُعلىُالرغمُمنُأنُالصيغةُهيُنفسهاُإالُأُّفُبعضُالشيئ،ُلديهاُّنجُخمتلفُ"تويوات"

حبسابُيفُ"تويوات"ُمباشرةُيقومونُفهمُ،ُالتكلفةُوهامشُالربح(ُ)مجعُبداًلُمنُحسابُسعرُالبيعفُبعضُاإلختالفُيفُالنتائج،
ففيُُعلىُاملدىُالطويلُمنُأجلُحتقيقُنتائجُجّيدة.ُسرتاتيجيةحيثُيكونُالعملُيفُظّلُهذهُاإلالسعرُ=ُالربح.ُُ:ُ،ُأيالربح

ويفُُدونُسعرُالبيع.الذينُحيدُّهمُُنياملستهلكأبّنُلياتُالسوقُوآلُمنظمةُ"تويوات"ُيعتقدونُأبّنُحتديدُاملعادلةُالسعريةُيتّمُوفقا
ُاإلطارُ ُُ"اتكيوكيُيوشتسوغو"يفُالشرقُاألوسطُُ"تويوات"املديرُاإلقليميُملكتبُُديؤكُّهذا ابلنسبةُملنظمةُسياسةُالتسعريُأبّن

األسواقُوقدرهتاُعلىُالشراءُكلفةُوإضافةُنسبةُالربحُعلىُالسيارة،ُبلُتعتمدُعلىُحاجاتُتالُتعتمدُعلىُحسابُالُ"تويوات"
ُإىلُأنُّاألسعارُبعاواست ُكلفةُاإلنتاجُيفُبعضُاألسواقُأحياانُةُقدُتبيعنظماملُ،ُمشريًا وهوُماُمّتُابلفعلُمعُبداية2ُ.أبقلُمن

ُإطالقُسيارةُ"بريوس"ُالصديقةُللبيئةُيفُبدايةُمرحلتها.ُ

املرتفعُيفُغالبُاألحيانُبسببُإرتفاعُتكاليفُالسعرُاألخضرُُعاملُالسياراتُاخلضراءُبنيُسوقُحيثُترتاوحُالعالقةُيفُُُُُُ
يفُاخلضراءُمُالسياراتُيتصمفُللمنتجُوالذيُيوفّرُعلىُاملستهلكُبنزينُأقّلُوابلتايلُمصاريفُأقّل،ُستخدامبنيُعاملُاإلُواإلنتاجُ

ُيدرجُاملستهلكونُهذهُاجلوانبُُوُقليلُاستهالكُالطاقة.حتقيقُالكفاءةُيفُاستهالكُالوقودُوتيكونُمنُأجلُاألساسُ عادةُما
ُيوّضحُهذهُالعالقة(82ُ)الشكلُرقمُُهم.لديوغريهاُمنُاالهتماماتُاملتعلقةُابلبيئةُيفُقراراتُالشراءُاخلاصةُ

يكونُُهذهُالسيارةُإستخدامتكلفةُُيفُاملقابلُفإنُُّ،عادةُيكونُأعلىُمنُالسيارةُالتقليديةُرغمُأّنُسعرُشراءُالسيارةُالبيئيةُوُُُُُُ
ّتصفُييفُهذاُاإلطارُ،ُمباُحيّققُتعويضاُمهّماُللمستهلكُيفُاملعادلةُالسعرية.ُُوألّناُتستهلكُوقوداُأقلُُّأقّلُمنُالسيارةُالعادية

                                                           
1 gateway toyota website website, "What Is Gateway Toyota Market Based Pricing?", link: 
https://www.gatewaytoyota.com/what-is-gateway-toyota-market-based-pricing.aspx 
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http://www.alhayat.com/article/622667/%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%BA%D9%88-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9
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ُمشروًعاُتعدُُّالبيئيةُالسياراتُألنُُّنظرًاُهأنُُّهوُأمهيةُاألكثرُالسببأّنُُحيثُ،وحذراُمرانُبكونهُالبيئيةُالسياراتُعلىُالطلب
ُهذاُكسرتعملُمنظمةُ"تويوات"ُعلىُحماولةُُُ،ُوابلتايلبذلكُالقيامُأثناءُالشيءُبعضُينحذُرُيكونونُاسالنُُّفإنُُّنسبًيا،ُاجديد
 1.يفُسياراهتاُالبيئيةُستخدامتكلفةُاإلميزةُالتقليلُمنُُالرتكيزُعلىعربُحماولةُ،ُةبيئيالُابلسياراتُاملرتبطُاخلوف

 التقليدية  ةالسيار تكاليف البيئية و  ةالسيار تكاليف املقارنة بني  : (82الشكل رقم )

ُ
 منُإعدادُالباحثُ:ُاملصدر

      ُ ُاملثال ُسبيل ُعلى ُسيارات ُمستهلكوا ُاهلجنييستفيد ُمدُُّمنRAV4ُُلتويواتُالنموذج ُخرات ُحصوهلمُُمعتربةمالية بعد
ُكبريةُمنُاُُرونيوفُّمُهذاُألّنُُّوُ،عليها وهوُماُترّكزُعليهُاملنظمةُلدعم2ُ.الذيُتستهلكهُالسيارةُوالذيُينفقونُعليهُنقدالوقودُكمّية

ُاىل ُوابإلضافة ُاخلضراء، ُمنظمةُسياراهتا ُفإّن ُاخلضراءُُ"تويوات"ُذلك ُاملنتجات ُلقبول ُاملستهلكني ُتشجيع ُعلى ُتعمل مازالت
نتاج،ُمعُضمانُأنُبيعُتكلفةُاإلوالصديقةُللبيئةُمنُخاللُوضعُأسعارُمنخفضةُنسبياُومقبولةُلدىُاملستهلكُليقاربُسعرُال

ُالرحبيُطويلُاألمدُمنُخالليكونُ ُاإلخرتاقُُهدفها ُيفُالبدايةُُ،Penetrationسياسة فتسعىُاىلُختفيضُأسعارُمنتجاهتا
ُكماُهوُالشأنُمعُسيارةُ"بريوس"،ُوهذاُلكيُتضمنُاحلصولُعلىُقبولُمجاعيُملنتجاهتاُ ُكثريةُسعرُالتكلفة لتالمسُيفُأحيان

نفسُالوقتُُدونُأنُهتملُيفُ،بعدُإنتشارُهذاُالنوعُمنُاإلستهالكُّثُتعملُعلىُاحلصولُعلىُعوائدُرحبيةُعلىُاألمدُالطويل
هذاُاملوقفُفرضُعلىُ"تويوات"ُانتظارُسنواتُعديدةُقبلُأنُُعواملُاجلودةُوالقيمةُالفنّيةُللمنتجاتُيفُخمتلفُدوراتُحياهتا.

                                                           
1 term paper queen website, "Pricing strategies of Toyota Prius", gateway toyota website,  published on 
(28/04/2011), seen on (05/02/2018), link: http://termpaperqueen.com/term-paper-pricing-strategies-of-
toyota-prius/ 
2 NAJA BAK, OP CIT. 

http://termpaperqueen.com/term-paper-pricing-strategies-of-toyota-prius/
http://termpaperqueen.com/term-paper-pricing-strategies-of-toyota-prius/
http://termpaperqueen.com/term-paper-pricing-strategies-of-toyota-prius/
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ُ ُالتعادل ُاىلُنقطة ُوهوBreakevenُتصل ،ُُ ُحتّققُسنة ُصرّح2001ما ُحيث ُةملنظمُاإلداريُاملديرُ"وااتانيبُهريويوكي"ُ.
ُ،ُوأضاف"الرحبيةُنقطةُإىلُوصلتُأخرياُمنظمةُتويواتُنُّ(ُ"أب2001)سنةُُوقتهاُواهلجنيُالوقودُخالايُأنظمةُجمالُيفُ"تويوات"
ُأجلُجاهدينُحناولُأنُعليناُوُ،عنهاُراضنيُلسناُننالكُُّالتعادل،ُنقطةُفوقُفقطُحنن" ُالسيارةُُو ."1رحبيتناُزايدةُمن تعترب

دونُالواحدةُيفُالسوقُمنُفئتهاُلسياراتُاألخرىُابُقارنةعقولةُماملسعارُجّيدُلألُمثالُ"2016فورتشنرُُالصديقةُللبيئةُ"تويوات
2ُ.منُحيثُأسعارهاُاملعقولةواءُمنُحيثُعدمُإضرارهاُابلبيئةُُوواليتُالقتُإشادةُواسعةُسُ،صائصُاجلوهريةمنُاجلودةُواخلُاحلدُّ

ُيدخلُيفُإطارُجهودُمنظمةُ"تويوات"ُ اتُعملي،ُمعُتكثيفُاتُاخلضراءلتشجيعُاملستهلكنيُعلىُالتعاملُمعُالسياُروكلُهذا
التكنولوجيةُاحلديثةُتساهمُ،ُفيفُاملستقبلُالقريبُيفُوأسعارُهذاُالنوعُمنُالسياراتمنُأجلُالتقليلُمنُتكالالبحثُوالتطويرُ
أسعارُيفُملموساُُاضااخنففمثالُنشهدُُ.اتُاخلضراءُوالسياراتُالتقليديةلسياُرنبُالفّنيةُبنيُاواجلواسعرُالُيفيفُتقليلُالفجوةُ

اجلديدةُُ"تسال"سيارةُمثالُفُتكلُّحبيثُُ.3هذهُالتقنيةنتشارُإعلىُزُاُحفُّ،ُممُّنُجودهتاوحتسُّمؤخراُُالكهرابئيةبطارايتُالسياراتُ
ُكماُُمالينيُين4ُُّحوايل2017ُُعامُل sedan Teslaُسيدانمنُ شحنةُُمنُخاللكيلومرت300ُُُميكنهاُالسفرُملسافةُفقط،

 ُ.يفُنفسُالوقتُستخداممتيازاتُإقتصاديةُوإمتيازاتُاإلإنُللمستهلكُاحلصولُعلىُوهيُمعادلةُتضم4فقط.ُواحدة

تؤكدُخمتلفُُكماُُصديقُللبيئةُووررغّمُأّنُهناكُقابليةُسعريةُللمستهلكُبدفعُمبلغُضايفُنظريُاحلصولُعلىُمنتجُأخضرُُُُُُُ
ُالبعدُالدراساتُامليدانية ُاليتُتتطلعُحنوُإرساء ُ"تويوات" ُمازالتُتعرقلُخططُمنظمة ُللنتجاتُاخلضراء ُالتكاليفُاملرتفعة ُفإّن ،

ُ ُالعادي. ُابلوقود ُتعمل ُاليت ُالسيارات ُأو ُالعادية ُاملنتجات ُأسعار ُتنافس ُأسعار ُووضع ُسياراهتا، ُمجيع ُعلى تواجهُُواألخضر
ُالثمن ُابهظة ُتزال ُال ُاليت ُاهلجينة، ُمالسيارات ُأشدُّ، ُُنافسة ُحمرّكمن ُاالحرتاق ُاحملسُّات ُمنُ.نةالداخلي ُالرغم ُُفعل ُالطاقةأّن

ُل ُ"اإلنتاجية ُاهليدروجينية ُلكنُّقدُزادتُُ"مريايلسيارة ُُبشكلُمطرد، ُالُتزالُابهظة ُأرقامُُالثمنُنسبياالسيارة والذيُتعكسه
ويفُهذاُاإلطارُتستهدفُمنظمةُ"تويوات"ُختفيضُاملكوانتُاألساسية5ُوحدةُفقط(.5000ُمّتُبيع2018ُُاملبيعاتُ)اىلُأوتُ

ُ ُوبيع ُإنتاج ُلتشجيع ُوهذا ُالكهرابئية ُأو ُمنها ُاهلجينة ُسواء ُالبيئية ُالللسيارات ُمن ُسياُراملزيد ُتصدر ُال ُاليت ُإنبعااثتُةأيُّات
نسبياُعلىُالسياراتُالبيئيةُفاترُُطلبمنُُةاملنظمهُهتواج.ُفما2020ُأبسعارُمعقولةُلضربُالسوقُيفُوقتُمبكرُمنُعامُو

طُختطُّفهيُهلذاُُوأصبحُهاجساُجيبُالتخّلصُمنه،ُارتفاعُأسعارها،ُُاىلغالباُوالذيُيرجعُُمقارنةُابلطلبُعلىُالسياراتُالعادية
إطالقهُيفُُسيتمُّطرازُجديدُابلّنسبةُاىلُأبكثرُمنُالنصفُُتلوثالرئيسيةُللسياراتُاخلاليةُمنُالختفيضُتكلفةُاملكوانتُمنُأجلُ

                                                           
1 ALAN OHNSMAN, "Toyota Says It's Now Turning a Profit on the Hybrid Prius", articles website, pusblished on 
(19/12/2001), seen on (11/10/2018), link: http://articles.latimes.com/2001/dec/19/autos/hy-prius19 
2 Toyota motors website, "ADVANTAGES OF THE 2016 TOYOTA FORTUNER”, published on (21/06/2016), seen 
on (05/02/2018), link: https://toyotamotors.ph/blog/advantages-of-the-2016-toyota-fortuner/ 
3 Mainichi Japan website, "Toyota plans shift to electric vehicles after green car strategy miscalculation",  
published on (08/10/2016), seen on (05/02/2018), link: 
https://mainichi.jp/english/articles/20161108/p2a/00m/0na/017000c 
4 Mainichi Japan website, OP CIT. 
5 Nikkei website, "Toyota to halve costs of fuel cell cars' core components", published on (19/01/2018), seen 
on (05/03/2018), link: https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Japan-Update/Toyota-to-halve-costs-of-fuel-cell-cars-core-

components 

http://articles.latimes.com/2001/dec/19/autos/hy-prius19
https://toyotamotors.ph/blog/advantages-of-the-2016-toyota-fortuner/
https://mainichi.jp/english/articles/20161108/p2a/00m/0na/017000c
https://mainichi.jp/english/articles/20161108/p2a/00m/0na/017000c
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Japan-Update/Toyota-to-halve-costs-of-fuel-cell-cars-core-components
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Japan-Update/Toyota-to-halve-costs-of-fuel-cell-cars-core-components
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Japan-Update/Toyota-to-halve-costs-of-fuel-cell-cars-core-components
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Japan-Update/Toyota-to-halve-costs-of-fuel-cell-cars-core-components
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يفُاجمللسُالدويلُُ"جونُجريمان"وفًقاُلورقةُإعالميةُحديثةُحولُتكنولوجياُاألنظمةُاهلجينةُمنُقبلُُو1أوُالحقا.0202ُُعام
كاملةُالوظائفُإىلُنصفُُُللسياراتُالبيئيةُمنُاملرجحُأنُتنخفضُتكاليفُاألنظمةُاهلجينةُفإنّه ،(ICCT) للنقلُالنظيف

"تويوات"ُمتتلكُيفُهذاُالسوقُمنافسةُُكماُالُجيبُإغفالُحقيقةُأّنُمنظمةُُ.20252قبلُعام2010ُُتكلفةُنظرياهتاُيفُعامُ
ُحيثُ ُشرسة ُمثلُ"هتدف ُُ"مثالنيسانمنظمة ُتكون ُيفنظماملإىلُأن ُعاملًيا ُالرائدة ُاملقابل EVs سوقُة ُيف تريدُُالكهرابئية،
ُ"تويوات ُمنظمة "ُ ُيف ُمنتج ُكأكرب ُقيادهتا ُاهلُللملالعاتوسيع ُسيارات ُوالكهرابءتُيتالجني ُابلبنزين ُأيضا3ُ.عمل منظمةُُوتسعى

ُجي" ُمنظمعلىُلقبُأكربُُ"تويوات"اليتُتنافسُُ"فولكسفاغنُأيه ُلةُصناعة ُلسياراتُيفُالعامل ُاىلُتوجيه تطويرُُحنوجهودها
ُسياُرال ُعام ُمنذ ُالكهرابئية ُخاّصة2015ات ُأنُ، ُاُبعد ُفضيحة ُمنظمةُُالديزلُإنبعااثتندلعت ُمسعة ُعلى ُكثريا ُأثّرت اليت

ُُ"فولسفاغن"، ُحيث ُمنظمهتدف ُتقدمي ُإىل ُاألملانية ُالسيارات ُصناعة ُعام30ُُة ُحبلول ُالسيارات ُطرازات ُمن ُجديًدا طرازًا
ُعاملُالسعرُفيهاُأمهّيةُمعتربةُوحامسة.لكّلُهذاُيضعُمنظمةُ"تويوات"ُأمامُمنافسةُشرسةُيكون2025.4ُُُ

يفُأّنُالعديدُمنُاحلكوماتُوالفيدرالياتُاحمللّيةُُمنُمنظورُآخر،ُمتمّثلللبيئة"ُُ"الصديقُوهناكُميزةُسعريةُأخرىُللمنتجُُُُُُ
ُالنوعُمنُالسياراتُتقومُمبنحُإمتيازاتُضريبيةُوخصوماتُ يفُالوالايتُاملتحدةُُمتنحُاحلكومةُالفيدراليةُ)علىُسبيلُاملثالهلذا

ُكلُسيارة(،ُُوُرًادوال1500ُخصًماُضريبًياُبقيمةُُاالمريكية اتُمُوصاخلهذهُالتدرجييُمنُالتخلصُُهُسيتمُّعلىُالرغمُمنُأنُّعن
ُكفاءةُاستهالكُالوقودبُتعلقةمأخرىُقواننيُهناكُعّدةُُأنُُّ،ُإالُّالقريبُيفُاملستقبل ُتمديدُفرتةُاإلعفاءُالضرييبُعلىُأساسُزايدة
ختفيفُبسببُللسياراتُاهلجينةُهناكُتكلفةُمنخفضةُنسبياُفسياراتُالدفعُالرابعيُبمقارنةُُوُ،منُالسياراتُنبعااثتواخنفاضُاإل

ُحنوُتبّّنُهذاُالنوعُمنُاملنتجات.ُُدفعُاملستهلكوهوُعاملُسعريُمهّمُيساهمُيفُُ.5الضرائب

زيةُودورية،ُيتّمُطرحهاُعلىُتقّدمُمنظمةُ"تويوات"ُاىلُجانبُأسعارهاُاملنخفضةُمقارنةُمبنافسيها،ُعروضاُتسعرييةُحتفيأيضا،ُُُُُُُ
ُاجملانيةُشكل ُالصيانة ُاملدعومةُ،حوافز ُواإلجيارات ُسنوات، ُمدى ُعلى ُاملئة ُيف ُصفر ُاخلدمات6ُطويلة.ُالتمويل ُمن والعديد

ُُ ُوعمالئها. ُبنيُاملنظمة ُمتينة ُسعرية ُيؤّسسُلعالقة ُما ُوهو ُاألخرى. ُالُتتأثُّوالعروضُالتسعريية ُملنظمةُكما ُالسعرية ُاملنظومة ر
ُواعتباراهتا ُاملنشأ ُالبلد ُحبساابت ُهذاُُ،"تويوات" ُيف ُحيث ُاملصّنع، ُالبلد ُحسب ُاإلنتاج ُتكاليف ُإخنفاض ُاو ُخاللُإرتفاع من

دُدوماُتؤكُّسياراتُمصنوعةُيفُأيُبلد،ُبلُهذهُالُنُّأبُتضعُيفُاعتبارهاالُ"ُأبّنُتويواتُاتكيوكيُيوشتسوغوُالصددُيؤكدُالسيدُ"

                                                           
1 Nikkei website, OP CIT. 
2 Green car congress website, "ICCT: ongoing cost reductions in full- and mild-hybrid systems could bring them 
into consumer mainstream by 2025",  published on (24/07/2015), seen on (05/02/2018), link: 
http://www.greencarcongress.com/2015/07/20150724-icct.html 
3 Paul, M , "Different Strategies For Toyota And Nissan When Striving For Green Vehicles", clear water 
automotive website,  published on (06/10/2015), seen on (05/03/2018), link: 
http://www.clearwaterautomotive.com/different-strategies-for-toyota-and-nissan-when-striving-for-green-vehicles/ 
4 The mainichi website,OP CIT. 
5 MBA Knowledge Base website, "Toyota Prius Marketing Strategies", seen on (05/03/2018), link: 
https://www.mbaknol.com/management-case-studies/case-study-toyota-prius-marketing-strategies/ 
6 Kathy Jackson, "TOYOTA SALES STRATEGY THREATENS PRICING POWER", Adage website,  published on 
(22/03/2010), seen on (15/04/2018), link: http://adage.com/article/news/toyota-sales-strategy-threatens-pricing-

power/142897/ 

http://www.greencarcongress.com/2015/07/20150724-icct.html
http://www.clearwaterautomotive.com/different-strategies-for-toyota-and-nissan-when-striving-for-green-vehicles/
https://www.mbaknol.com/management-case-studies/case-study-toyota-prius-marketing-strategies/
http://adage.com/article/news/toyota-sales-strategy-threatens-pricing-power/142897/
http://adage.com/article/news/toyota-sales-strategy-threatens-pricing-power/142897/
http://adage.com/article/news/toyota-sales-strategy-threatens-pricing-power/142897/
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ُكلفةُالسيارةُألّنُّ،ُوابلتايلُالُصلةmade in Toyotaُ ُاُمصنوعةُيفُتويواتّنُّأُعلى ُكلُّلبلدُالتصنيعُخبفضُأوُرفع هاُتعتمدُا
أعطتُللمنظمةُميزةُأخالقيةُسعريةُُسرتاتيجيةوهذهُاإلُ.1اليتُحتافظُعليهاُاملنظمةُابختالفُأماكنُتصنيعهاُعلىُجودةُتويوات

فُاىلُأسعارُمنتجاهتاُمبالغُإضافيةُأبّّناُليسُمنُمجلةُمنظماتُاألعمالُاليتُتنتهزُفرصةُإرتفاعُهيكلُالتكلفةُيفُبلدُماُلتضي
ُوالسعر.،ُبلُحتافظُدوماُعلىُاملوازنةُبنيُالتكلفةُيفُذلكُالبلدغريُمربّرةُ

ُُُُُُُ ُ"تويوات" ُمنظمة ُهبا ُتعمل ُاليت ُالتسعريية ُنؤّكدفاملمارسات ُُجتعلنا ُإطار ُحتت ُاألخضر ُللتسعري ُتبّنيها ُإسرتاتيجيةفرضّية
ُ:ُمنُخاللُاجلدولُاملوايلُتويواتإستنتاجُمجلةُاألبعادُالتسعرييةُاخلضراءُاليتُتتقّيدُهباُمنظمةُُالتسويقُاألخضر.ُحيثُميكننا

 "Toyota "تويواتالتسعري األخضر يف منظمة  حمّددات  : (21اجلدول رقم )

 أبعاد التسعري األخضر اليت تعمل هبا منظمة "تويوات"ُ
ُوضعُ 1 ُقبل ُاملختلفة ُواحتياجاته ُللسوق ُواضح ُفهم ُوتطوير ُاملستهدف ُالسوق ُبدراسة ُ"تويوات" ُمنظمة تقوم

ُاملناسبة.اخلضراءُاملنظومةُالسعريةُ
2 ُ ُعلى ُ"تويوات" ُمنظمة ُاخلضتعمل ُاملنتجات ُتشجيع ُقصد ُمناسبة ُأسعار ُاإلستهالكيوضع ُالقبول ُوزايدة ُراء

ُللمنتجاتُالصديقةُابلبيئة.
ُاملدىُإسرتاتيجيةيفُإطارُُونُاهلدفُالرحبيُمنُخاللُالسياراتُاخلضراءيك 3 ُطويلة حيثُيقاربُسعرُهذهُ،

ُكماُهوُاحلالُمعُسيارةُ"بريوس".السياراتُيفُكثريُمنُاألحيانُ ُسعرُالتكلفة
تكنولوجياُجديدةُتساهمُيفُختفيضُالتكاليفُاملرتفعةُملنتجاهتاُحتاولُمنظمةُ"تويوات"ُابستمرارُتطويرُوامتالكُ 4

ُاخلضراءُوابلتايلُالتقليلُمنُأسعارُهذهُاملنتجات.
ُتسعرييةُ 5 ُعروضا ُاإلنتاج، ُبتكلفة ُمقارنة ُالبيئية ُللسيارات ُاملنخفضة ُأسعارها ُجانب ُاىل ُ"تويوات" ُمنظمة تقّدم

التمويلُصفرُيفُاملئةُعلىُ،ُواإلجياراتُاملدعومةُ،حوافزُالصيانةُاجملانيةحتفيزيةُودورية،ُيتّمُطرحهاُعلىُشكلُ
ُنفسُالقيمةُيفُالسياراتُالتقليديةُلدىُ"تويوات".طويلةُ..اخل،ُوهيُحتفيزاتُوعروضُالُتوجدُبُمدىُسنوات

ُتلتزمُمنظمةُ"تويوات"ُمببدأُاملوازنةُالسعريةُبنيُالتكلفةُالبيئيةُوالسعرُاحملّددُللمنتجُالبيئي. 6
ُكفاءةُاملنتجُالبيئيُدونُاإلضرارُخبصائصهُاجلوهريةُوالفنّية. 7 ُتعكسُاألسعارُيفُمنظمةُ"تويوات"
8 ُ ُمنظمة ُأسعارُتلتزم ُمضاعفة ُأجل ُمن ُالبلدان ُبني ُالتكلفة ُهيكل ُتباين ُتستغّل ُوال ُالتجارية ُمببادئها "تويوات"

ُمنتجاهتاُيفُالبلدانُذاتُاهليكلُاملرتفعُمنُحيثُالتكلفةُواألجور.
ُلقواننيُالتسعرييةُيفُخمتلفُالبلدانُاليتُتتعاملُمعها.ُتستجيبُمنظمةُ"تويوات"ُل 9
ُثالباحُمنُإعداد : املصدر

 

                                                           
 مرجع سابق.موقع الحياة ،  1
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 واقع تبّني منظمة تويوتا للترويج األخضر : المطلب الثالث

ةُابستمرارُنظماملتقومُُ،ُحيثتفوزُوتكسبُ"تويوات"،ُفإنُواحلصولُعلىُاسمُواحداألخضرُرُابلرتويجُقُاألمعندماُيتعلُُُُُُُّ
سوقُُإشباعإىلُُسرتاتيجياتأولوايهتا،ُحيثُهتدفُهذهُاإلإحدىُتروجييةُأتخذُالبعدُالبيئيُضمنُُإسرتاتيجياتُإبعدادُوتنفيذ
ُبـ ُُ"تويوات"ُمنتجاتالسيارات ُالوقت ُنفس ُاخلضراءُإشباعويف ُالبيئية ُتويوات ُوبرسائل ُبقيم ُاجملتمع ُرأيُُو. يف

ُرئيسًياُُ)Rose, (2005الباحث ُعلىيساعدُحيث1ُُ."تويوات" ستخدمهتيُذاألخضرُالُيالتسويقُاملزيجُيفيلعبُالرتويجُدورًا
ُكماةُوعمالئهانظمتعزيزُالعالقةُبنيُامل ُاملزيدُعنُمنتجحيفُُّ، ُالنوعُمنُالتواصلُالعمالءُعلىُمعرفة ُالبيئية.ُتويوات"ُاتزُهذا "

 السيارات.ةُالُسيماُابلنسبةُلصناعُجداُمهم الرتويجُاألخضرُإسرتاتيجية تنفيذف

واليتُمبوجبهاُتضعُاملستهلكُُ"customer first"الروحُاليتُتتمّتعُهباُمنظمةُ"تويوات"ُحولُجعلُاملتسهلكُأوالُُولعلُُُُُُُّ
ماُأكسبهاُالقدرةُُوقبوالُلدىُاملستهلك،ُوهومبثابةُالسائقُالذيُيقودُنشاطاتُاملنظمة،ُجعلُمنُرسائلهاُالرتوجييةُأكثرُتوافقاُ

ُاىلُاجلماهري.ُوالفعاليةُيفُإ ُالرسائلُالبيئية ُونشر ُالرتوجيية ُاملنظمةُيفُإطارُمحالهتا جناحُتلكُاألنشطةُوالعملياتُاليتُتقومُهبا
هاُمنُأنُنالعميلُقوله،ُقدُمكُّاعُملاُيوّدُستمعلىُاإلتصالُواإلُ"تويواتمنظمةُ"ُّنُقدرةأبُ(John Kramer)ُالباحثُحيثُيرى

ُعكسُتويواتعلىُ"ُ:تعّززُمنُثقةُاملستهلكُهباُوبرسائلهاُالرتوجيية،ُحنيُيقولأنُُوُ،نخريزُنفسهاُعنُصانعيُالسياراتُاآلييمت
ُكبريةُوقويةُّنُاملنظماتُاألخرىُقدُابلغتُيفُإأعتقدُأ للغاية،ُحبيثُميكنهاُعتناقُالرسالةُاليتُتبعثُهبا،ُإذُتعتقدُأّّناُمنظمات

،ُلدىُمنظمةُ"تويوات"ُيفُتغيريُالنظرةُقليالُإىلُمنظماتُالسياراتهذهُالروحُوقدُسامهت2ُأنُمتليُعلىُاجلماهريُماُتغربُفيه".
ُابملنتجُ ُوخلقُاإلهتمام ُ"االستهالكُاألخضر" ُالوعيُبفكرة ُوزايدة ُللبيئة ُالسياراتُالصديقة ُخيّصُعامل ُفيما ُكبرية وحتقيقُقفزة

ريرُاتقالإىلُالكشفُعنُاملعلوماتُالبيئيةُبشكلُاستباقيُوتعزيزُاتصاالهتاُمنُخاللُ دوماُُمنظمةُ"تويوات"ُكماُتسعىخضر.ُُاأل
زُجبائزةُالتمي2016ُُّالبيئيُلعامُُ"تويوات"ُفازُتقرير2017ُُيفرييفُفُحيثُ.موقعهاُاإللكرتوينعربُُةُوالدوريةُوذلكسنويالُةبيئيال

3ُتصاالتُالبيئيةُالعشرينُاليتُرعتهاُوزارةُالبيئةُالياابنيةُومنظماتُأخرى.جلوائزُاإلُ"اإلبالغُعنُمكافحةُالتدهورُالعاملي"يفُفئةُ
ُ.ورسائلهاُالرتوجييةُحُمصداقيةُإدعاءاتُاملنظمةُفيماُخيّصُتوّجههاُاألخضروهذاُماُيوضُّ

اليومُخترتقُسوقُالسياراتُُالياابنيةُ"ُابتتُاملنظمةPriusُبريوس"سيارةُبيئيةُمنُجناحُأيُوبعدُماُحّققتهُأولُسيارةُُُُُُُ
الكهرابئيةُبقّوةُويفُنفسُالوقتُتعملُعلىُالرتويجُللسياراتُالصديقةُللبيئةُعنُطريقُإعالانهتاُومحالهتاُالدعائيةُوجهودهاُاليتُ

اآلنُسامهتُاىلُحّد2017ُُتقدميهاُيفُعامُُاليتُمتُُّومنُاجليلُالثاينُ Prius PHV مثلُسيارةتندرجُضمنُالعالقاتُالعاّمة.ُف
ُبيئةلالصديقةُابمنُالسياراتُُ"تويوات"اتُ.ُابإلضافةُإىلُذلكُوصلتُمبيعةُعلىُنطاقُأوسعالكهرابئيُاتيفُزايدةُوضعُالسياُر

                                                           
1 Boon Cheong Chew, Green Marketing Strategy to Enhance Corporate Image, International Journal of Business 

and Technopreneurship, Volume 6, No. 2, Jun 2016,p 180. 
 .188، ص20019،مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، اسطورة تويوتا، إيمي أوسنو وآخرون  2

3 Rapport of Toyota,Sustainability Data Book 2017 Environment, p9. 
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اليتُمتتازُهباُمنظمةُالةُلقدراتُالرتوجييةُالفعُّسبُاىلُاوهوُماُحيُ ُ.1حلّدُاآلنُيعُأحناءُالعاململيونُوحدةُيفُمج11ُإىلُأكثرُمنُ
أيُقبلُسنتنيُمنُإطالقُُ،1995الرتويجُاألخضرُمنذُسنةُإطارُيفُمباشرةُجهودهاُيفُُقدُبدأتُاملنظمةُابلفعل"تويوات".ُُو

ُللبيئة ُصديقة ُسيارة ُأّول ُ"بريوس" ُالعاملُسيارهتا ُفيف ُحدُّ، ُأن ُمتكُّالسُُّ"تويوات"دتُبمجرد ُاملستهدف، ُُبعدهانتُوق نشرُمن
ُُو ُالرتوجيية ُعلىساعدتُحيثُُتقدميُالسيارة،نيُاملناسبنيُقبلُسنتنيُمنُتثقيفُاملستهلكرسائلها ُاخلطوة ُ 1800ُبيعُُهذه

ُالرتوجييةُاخلضراءُيفُمحال1997ُمليونُدوالرُعام15ُُُ"ُحوايلتويوات"ابإلمجالُأنفقتُُوُ.2علىُالفورمنُسيارةُ طالفُإلهتا
اُونشرُقيمهاُالبيئيةُيفُعةُتساعدُيفُزايدةُحجمُمبيعاهتتروجييةُمتنوُُّاملنظمةُعلىُتقنياتُحيثُتعتمدPrius .3 لسيارةُبريوسا

،ُواللوحاتُاإلعالنية،ُالراديو،ُرائدواجل،ُكلمةُاملنطوقةوالالتلفزيون،ُوشبكةُاإلنرتنت،ُُومثلُالصحف،ُُآلياتُفتستخدم.ُآنُواحد
ُاإلعالنية. 4ُُالنشرات ُوذلك ُاإلجلذب ُابلشراء.وإنتباه ُاملستهلك ُوتستخدُقناع ُ"تويوات" ُمنظمة Pull ُبالسحُإسرتاتيجيةم

Strategyُُالتوزيعيةُوالرتوجييةُيفُآنُواحدضمنُإ ُالتُ،سرتاتيجيتها ُابلعمالءُوكيفية ُجيعلُعالقتها فاعلُوالتأثريُعليهمُوهوُما
ُ ُأجل ُمن ُجدا ُككّل.ضرورية ُالتسويقية ُاسرتاتيجيتها ُاإلُوُإجناح ُُسرتاتيجيةتتمّيز ُملنظمة ُمتكاملُُتويواتالرتوجيية ُتروجيي مبزيج

ُالرتوجييُواملتكّونُمن العالقاتُالعامة،ُوالبيعُالشخصي،ُُ:5ُومتعّددُاألركانُتستخدمُفيهُاملنظمةُمخسةُعناصرُتشّكلُمزجيها
ُ:ُاملوايلُالشكلوهوُماُيظهرهُ.ُنرتنيتويضافُإليهاُالرتويجُعربُاألُ،،ُوترويجُاملبيعاتواإلعالانت

 "املزيج الرتوجيي ملنظمة "تويوات : (83الشكل رقم )

ُُ
ُمنُإعدادُالباحث : املصدر

 

                                                           
1 Toyota website,  "Toyota Aims for Sales of More Than 5.5 Million Electrified Vehicles Including 1 Million Zero-
Emission Vehicles per Year by 2030", published on (18/12/2017), seen on (15/04/2018), link: 
https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/20353243.html 
2 MBAknol Website, OP CIT. 
3 MBAknol Website, OP CIT. 
4 Bohatala website, "Toyota Prius Marketing Plan Report",  published on (28/04/2017), seen on (05/02/2018), 
link: https://bohatala.com/toyota-prius-marketing-plan-report/ 
5 CHRISTINE ROWLAND, OP CIT. 

المزيج الترويجي لمنظمة تويوتا

اإلعالن البيع الشخصي تنشيط المبيعات العالقات العامة
الترويج عبر 
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  Personal sellingالبيع الشخصي  -1

ُُُُُُُ ُُ"تويوات"تستخدم ُوكالئها ُخالل ُمن ُالشخصي ُالبيع ُحيث ُالبيع ُألنُّوجتار ُنظرًا ُجًدا ُمهًما ُأمرًا ُالشخصي ُالبيع ُيعترب
منُخاللُالرسائلُاإلعالنيةُُرةُتعرفُتعقيداتُفنّيةُيصعبُإيصاهلااألبعادُالبيئيةُللسياكماُأّنُُُ،التقنيةعايلُُالسيارةُتعتربُمنتج

رجالُتنفيذُالبيعُالشخصيُمنُقبلُُيتمُُّو األخضر.لشراءُاكمرحلةُمنُمراحلُناعُُقاملزيدُمنُاإلهذهُاألداةُتتيحُحيثُُ،البسيطة
ُ"تويوات" ُمنظمة ُمع ُاملتعاقدين ُاحملليني ُوالتجار ُللوكالء ُُوُ،البيع ُبُتمُّيالذين ُدراية ُعلى ُليكونوا ُمسبًقا ُاملنظمةُتدريبهم سيارات

ُ ُأن1ُُُ.البيئيةومزاايها ُلكما ُكبرية ُالشخصيُأمهية ُللتسويقُالصناعيُلبيع B2Bُُابلنسبة ُمنُاستهدافُحنيُيتّم ُكبرية جمموعة
ُُو ُُوالسيارات ُكبرية، ُالتبادلُبكميات ُمن ُالنوع ُهذا ُ)يتوقعُّيف ُحكومية(ُمنظماتُهؤالء ُغري /ُ ُعرضُُحكومية ُعلى احلصول

كماُتدخلُتغطيةُُُ،حتياجاهتمُورؤيتهمُالبيئيةمناسبةُإلُسياراتُ"تويوات"إلقناعهمُأبنُُ"تويواتمنظمةُ"ُيُّمنُقبلُممثلثرّيُتقدمييُ
عتربُالبيعُالشخصيُمهًماُي ُُو2النفقاتُالعاّمةُملنظمةُ"تويوات".ُصيُفيماُخيّصُالسياراتُالبيئيةُضمنتكاليفُالتدريبُوالبيعُالشخ

ُ.املستهلكنيزيدُمنُمبلفوزُلُمنهاُا"تويوات"ُالرتوجييةُسعيُإسرتاتيجيةجداُضمنُ

  public relationshipالعالقات العاّمة  -2

ُتروجييةالعالقاتُالعامةُهيُُُُُُُ ُفعُُّأداة ُواليتالة ُلدىُ"تويوات" ُُجدا ُالعامةُمنُأجلُُاملنظمةتستخدمها احلفاظُعلىُالصورة
ضُاإلجيايبُملستهلكيها،ُمنُخاللُتوفريُالتعرُُّاملنظمةُواجلمهورُالعامممارسةُإدارةُاالتصاالتُبنيُوهيُأداةُتعّنُُعنها،ُاإلجيابية

العالقاتُالعامةُمفيدةُفُ.املستهلكلدىُُوالثقةالوالءُخلقُمنُأجلُُعنها،ُاإلجيابيةُةعلىُإنشاءُواستعادةُالصوُرُهاوالذيُيساعد
ُفعاليةُوتعتربُ.الُميكنُالسيطرةُعليهاُعربُهذهُاألداةُدةالرسالةُاحملدُُّرغمُأنُّبتكلفةُمنخفضة،ُُوعُمبصداقيةُعاليةُاُتتمتُّألّنُّأيضاُ

تقدميهاُُتُاليتُيتمُّعلوماالعديدُمنُاملُنُّواضحةُمتاًماُنظرًاُألمعُاجلمهورُالعامُمنُخاللُالعالقاتُالعاّمةُُ"تويوات"اتصاالتُُقوةُو
فمنظمةُ"تويوات"ُُتناغمهاُمعُاجملتمعُوالبيئة.ُومبدىُمصداقيتهاُوشفافيتهاُالعنايةُاجلهدُُوحتقيقهاُيفُالغالبُمنُخاللُبذلُُقدُمتُّ

وُُإتصاالهتاُاخلارجية،ُومهاُاملبدأُالثاينمجيعُعليهماُكزُترُتُوهذينُاملبدئنيُ،التوجيهيةُهاجمموعةُمبادئتتبعُمبدئنيُرئيسينيُضمنُ
ُ:3ُكماُيليُُالسادس

ُ."اجملتمعاتهذهُيفُوالبيئيةُجتماعيةُسامهةُيفُالتنميةُاالقتصاديةُواإلواملُ،حرتامُثقافةُوعاداتُكلُدولةإ" : املبدأ الثاين

ُ.املبتكرةُاإلدارةنسجامُمعُاجملتمعُالعامليُمنُخاللُإمواصلةُالنموُيفُ"ُ: املبدأ السادس

                                                           
1 Toyota website, "Toyota's principal business partners are suppliers and dealerships. We work with both of 
these groups in North America to encourage them to support our environmental values and goals.",  seen on 
(05/02/2018), link: https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html 
2 Andidas Website, “Toyota Prius: Marketing Communications Plan”, published on (02/04/2003), seen 

on (14/02/2018), link: http://www.andidas.com/ 
3 UKessays website,OP CIT. 

https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
http://www.andidas.com/
http://www.andidas.com/
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ُويسّهالواإلُُُُُُ ُ"تويوات" ُملنظمة ُالعام ُاجلمهور ُوإحرتام ُمصداقية ُمن ُاملبدئنيُيعّززان ُهبذين ُعالقاهتاُلتزام ُيفُتطوير ُمهّمتها ن
يفُُ"ميثاقُاألرض"ُتويواتُمنظمةُأصدرتاجملتمعاتُاحمللّية.ُويفُإطارُتطويرُعالقاهتاُالعاّمةُاملرتبطةُابلبعدُاألخضر،ُُاإلجيابيةُمع

ُ ُالنطاقُحيثُُ،1992عام ُامليثاقُواسع ُوابقيُاملنظماتُاألخرىُُ"تويوات"يدعو القرنُالواحدُوالعشرينُمنُُيفإىلُاملسامهة
ُكانتُاملنظمةُُُ.1حنوُاجيادُحلولُبيئيةُ،ُوالعملُيفُالتعاونُمعُاجملتمعختاذُإجراءاتُتطوعيةإتباعُالتقنياتُالبيئية،ُُوإخاللُ كما

ُالبيئية،ُوتنفيذُإجراءاتُهلتزمُببناءُمعرفتسوفُتُأبّّناُ"2050"حتديُتويواتُللبيئةُُربُوثيقةع2015ُيفُأكتوبرُأعلنتُقدُ ا
ُكةُواالقتصادُمعاًُالبيئبنيُمنُأجلُحتقيقُجمتمعُمستدامُيوازنُبعنايةُُصديقةُللبيئة ألنشطةُالرئيسيةُللتحديُواحدُمنُا،ُوهذا

ء"ُضرا"مشروعُاملوجةُاخلُأطلقتُاملنظمةُبعدهاُ.والبيئة(ُمعُالطبيعةُيُمنسجممعُمستقبلالتحديُاملتمثلُيفُإنشاءُجمت)السادسُ
ُمنُعامُهذهُبدأتُوقدُُمعهاُيفُاملشروع،ُلمشاركةهدافُالبيئيةُلنظماتُأخرىُمتعاونةُومتلكُنفسُاألممعُ األنشطةُاعتبارًا

ُ.جيابيةُعنهاوتعّززُالصورةُاإلُ"تويوات"تصاالتُإُةالرمسيةُشبكملبادراتُهذهُامثلُتدعمُحيثُُ.20162

ُُُ ُذلكُمنُخاللُتوطيدُوُةالصحافةُاحلرُُّوُ""الوسائطُاملستقلةعُهباُاملدهشةُاليتُتتمتُّةُوتقّدرُالقوُّمنظمةُ"تويوات"ُمُتتفهُّكماُُُُُ
ُُالعامةُالعالقات ُاملنظمة ُمعها ُتتعامل ُعديدة ُتلفزيونية ُبرامج ُفهناك ُمعها. ُالمثل ُخضر"ُالشهريربانمج ُلنكون ُ"معا

(TogetherGreen)،ُأطلقتُوالذي"ُ ُاملتحدةُ"تويواته ُالوالايت ُُيف ُمع ُُ،يةالوطن "Audubon"ُمجعيةابلتعاون عتقادُإمع
ُاليومُُمشرتكُأبنُّ ُمعاُملواجهةُالتحدايتُالبيئيةُهلذا ُأطلقتُاملنظمةُبرانمجُ 3ل.وللمستقباجلميعُجيبُأنُيعملوا  Mealكما

Per Hourُُُُكماُتتعاونُاملنظمةُمعُصحيفة4ُُ.ويرّوجُهلاُيدعمُاملبادراتُالبيئيةوهوُبرانمج"Japan Times "ُتستفيدُُحني
طارُعالقاهتاُالعامةُويفُإ5الصديقةُللبيئة.ُوُاخلضراءُتويواتسياراتُجديدُعلىُُفيهاُاليتُتطلعُالقراءمنُصفحةُاإلعالانتُجماانُُو

ُكذلكُقامتُاملنظمةُإبنتاجُمسلسلُتلفزيوينُمصّغرُ يفُشكلُبّثُيُ وهوُمسلسلُُ "Go Green"بعنواناليتُتدعمُالبعدُالبيئي
6ُُُحولُالقضاايُالبيئية.ُبرانمجُواقعي علىُإشراكُاجملتمعاتُاحملليةُيفُجماالتُالتعليمُوالبيئةُوالثقافةُوالفنونُُ"تويوات"تعملُكما

،ُحيثُمشروعُإلعادةُالتشجريُيفُالصنيُيفُ"تويوات"،ُشرعتُعلىُسبيلُاملثال2001ُإخل.ُففيُعامُ..ُوالتبادالتُالدوليةُ
ُكبريُتعرُّ تارُمنُهك500ُلزرعُُ"تويوات"ُاتطوعُموظفُووقدُُ،السننيُعلىُمرُّيفُإحدىُاملقاطعاتُوذلكُضتُالبيئةُإىلُتدهور

ُاملشمشُ ُوالربية.األراضيُمعُأشجار ُبعديدُاملبادراتُالبيئيةُيفُإطارُتطوي7ُاحلمراء ُقامتُ"تويوات" ُأيضا رُعالقاهتاُويفُاجلزائر

                                                           
1 Tracy Carbasho , "Toyota Lowers Energy Costs and Increases Sustainability with FIRM", Tradeline website, 
seen on (15/04/2018), link: https://www.tradelineinc.com/reports/2007-6/toyota-lowers-energy-costs-and-
increases-sustainability-firm 
2 Official Toyota Website: https://www.toyota-global.com/sustainability/social_contribution/environment/  
3 Official Toyota Website:  https://www.toyota-
global.com/sustainability/social_contribution/environment/overseas/togethergreen/ 
4Expert writing help website, "The 7Ps Of Marketing: Toyota Marketing Strategy Analysis",  published on 
(22/05/2018), seen on (05/02/2018), link:  http://www.expertwritinghelp.com/blog/2018/05/22/free-essay-
toyota-marketing-strategy/ 
5 UKessays website,OP CIT. 
6 Toyota Vietnam official website: http://www.toyotavn.com.vn/en/ 
7 Corporate Communications at Toyota, link : https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-
binaries/9744_036223toyota.pdf 
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https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/9744_036223toyota.pdf
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ُ ُمارس ُيف ُفلجأت 2008ُُالعاّمة، ُغرس ُحبملة ُللغاابت ُالعامة ُاملديرية ُمع ُالتنسيق 100ُُاىل ُمساحة ُعرب ُشجرة 60ُألف
ُكماُقامتُمبناسبةُاملعرضُالدويلُللسياراتُابجلزائرُالعاصمةُسنةُ ُكل5ُُبتخصيصُمبلغُلغرس2008ُُهكتار، شجراتُعن

ُاحملافظةُومنظماتُاحلكوميةُوالوكاالتُفريقهاُأعضاءُجلمعُالربيةُاحلياةُجملسُمعُ"واتتوي"ُتتعاونكما1ُُُسيارةُبيعتُيفُاملعرض.
ُاملوائلُُ)ُاملوائلُعلىُللحفاظُالبيئةُعلى ُالنبااتتتُ،بيئيةهيُمنطقة ُمنُاحليواانتُأو ُأنواعُمعينة ُعيشُفيها ُجمتمعاتُوبناء(

ُإوأُصلةمتُّ ُالطبيعة،كثر ُمع ُُنسجاما ُالتعاون ُهذا ُأهداف ومحايةُُ،لألرضُالوطّنُاليومُدعمُإىلُامللّقحاتُمحايةُمنوختتلف
ُُو ُابالنقراضُ..اخل، ُاملنظمةُمنُجزًءاُاجلهودُهذهُتشكلاحليواانتُاملهددة ُالعاملُيفُاإليكولوجيةُالنظمُبصحةُابلنهوضُالتزام

 2.الطبيعةُمعُانسجامُيفُوالعمل

  Sales Promotion املبيعات تنشيط -3

سمحُتُحيثتستعنيُمنظمةُ"تويوات"ُمنُأجلُتفعيلُتروجيهاُاألخضرُآبليةُتنشيطُاملبيعاتُوذلكُبتقدميُعروضُجذابة،ُ      
ُكدفعةُمقدُُّستخدامللعمالءُإبُاخلضراءبعضُاملخططاتُالرتوجييةُ منُاألكثرُفعاليةُُياليةُللشراء،ُهاملوافزُوتعتربُاحلُ.مةاخلصم

تبيعُولتنشيطُالشراءُاألخضرُوالرتويجُللسياراتُالصديقةُللبيئة،ُ.ُضمنُمجلةُعروضُتنشيطُاملبيعاتُالشراءُقرارحتريكُأجلُ
وهوُعرضُمغريُحتفيزيُيساهمُيفُتنشيطُمبيعاتُهذه3ُ.تكلفةُإنتاجهاُبنفستقريباُ "Prius" سيارةُابلفعلُ"تويواتمنظمةُ"

ُاهلجينة ُُُ.السيارة ُكما ُ"تويوات"متنح ُُمنظمة ُلعمالئها ُيتمُّاخل ضرخصومات ُعندما ُسيما ُال ،ُُ ُخضراءإنتاج ُجديدة.ُعالمات
وذلكُيفُ،ُاالجنليزيةوهيُوكالةُمدعومةُمنُاحلكومةُ Powershift ابلتعاونُمعُقامتُ"تويوات"ُالتنشيطيةوإستكماالُلعروضهاُ

مشرتيُلسياراتُ"بريوس"ُالصديقةُللبيئةُوهذا200ُُبتقدميُعرضُمغريُألولُ،ُالوقودُالنظيفُإستخدامعلىُتشجيعُإطارُال
ُ ُمبلغ ُعلى ُلشرا1000ُحبصوهلم ُمبادرهتم ُنظري ُاسرتليّن ُالسيارةجنيه ُُحيث4ُ.ء ُبرانمجُمديرMurray Jonathanُصرّح

Powershiftُُُأنُُّتضمنُعمليةُوهيُ،السيارةُإنبعااثتُملستوايتُالقويُاملستقلُُّاالختبارُبعدُالتمويلُمبلغُعلىُاالتفاقُمتُّأبنّه
5ُ."للبيئةُفائدةُأكربُروفُّيُوابلتايلُ،اإلجنليزيُالسوقُيفُالسياراتُأنظفُسوىُلوُّميُالPowershiftُُبرانمج

ُُُُ ُُُُ ُ"تويوات" ُمنظمة ُتستخدم ُُإسرتاتيجيةكما ُوهيُ.trade show marketing strategyالتسويقُعربُاملعارضُالتجارية
ُمنظماتاليتُُيةالرتوجيُسرتاتيجيةاإل ُعادة ُالسياراتُصناعةُيفُاملعروفةُالسياراتُتعتمدُعليها ُالتجاريةُاملعارضُحيثُتكون.

املعارضُعلىُمدىُقدرةُاملنظمةُُإسرتاتيجيةيعتمدُمدىُجناحُعادةُماُُوُآخرين،ُعمالاألُوشركاءُجددُعمالءُإلهلامُرائًعاُمكاانًُ
ُكُإسرتاتيجيةأبّنُقوةُُ(Söilen,2013)ُتعتربحيثُُ.انجحةُيةتسويقُخطّةُيفُوضع البيعُقوةُالتسويقُعربُاملعارضُالتجارية

                                                           
"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ة لدى المستهلك النهائيدراسة اثر السياسات التسويقية على قرار شراء سلعة معمر دفرور عبد المنعم،"  1

 .142، ص2009شهادة الماجستير، تخصص العلوم التجارية، جامعة الجزائر، الجزائر 
2 Official Toyota Website:  https://www.toyota.com/usa/environmentreport2016/ 
3 “Toyota Prius: Marketing Communications Plan”, April 2003,P11, Prepared by : http://www.andidas.com/ 
4 Official Toyota Website: http://media.toyota.co.uk/2000/10/powershift-to-support-market-launch-of-toyota-
prius-petrolelectric-hybrid-car/ 
5Official Toyota Website:  http://media.toyota.co.uk/2000/10/powershift-to-support-market-launch-of-toyota-
prius-petrolelectric-hybrid-car/ 
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حبيثُميكنُتقدميُمعلوماتُحولُالسيارةُمنُرجلُالبيعُاىلُالعميلُمباشرةُوهوُماُيسّهلُمنperson to person(.1ُُ(املباشرُ
ُمعُتعاوّناعمليةُالرتويج.ُومتلكُمنظمةُ"تويوات"ُاتفاقياتُعديدةُمعُعّدةُمنظماتُخاّصةُابملعارضُوالصالوانتُالدولية،ُمثلُ

B + S exhibitionsُُتسمىُأملانيةُمنظمة ُ"تويوات"ُلعروضُفيديوُلقطاتُإىلُابإلضافةُالعرضُصاالتُمتقدُُّحيث،
ُوالبيئية ُوجذب2ُُ.التكنولوجية ُوالزابئن ُالعمالء ُعلى ُوالقوي ُالفوري ُالتأثري ُإضفاء ُعلى ُبقدرهتا ُالعرض ُصالوانت وت عرف

ُمتتازُبهُمنُأتثرياتُحسّيةُوبصريةُوتكنولوجية،ُتساه مُيفُالدفعُبتوجهاتُالشراءُاملتحّمسنيُللتكنولوجيةُواملعرفةُاجلديدة،ُمبا
ُحنوُالوجهةُاملرغوبُفيها،ُوهوُماُحتاولُأنُتستغّلهُمنظمةُ"تويوات"ُيفُالرتويجُلسياراهتاُالبيئيةُبتقنياهتاُاملتنوعة.

Advertisingُُاإلعالن  -4

ُكبريُعلىُعنصرُ"اإلتعتمدُمنظمةُُُُُُُ عربُالقنواتُاإلعالنيةُاملختلفة،ُعالن"ُيفُترويجُمنتجاهتاُللزابئن،ُوذلكُ"تويوات"ُبشكل
ُخاللُمنُالعمالءُإىلُالوصولُ،ُلقدرتهُالكبريةُعلىاخلضراءُيةالرتوجيُ"تويوات"ُةخطُُّحيثُيدخلُهذاُالعنصرُبشكلُرئيسيُيف

حتّلتُاملركزُإ،ُوغريهاُالكثري.ُوكانتُاملنظمةُقدُواجملالتُ،وامللصقاتُ،والصحفُ،والراديوُ،التلفزيونُمثلُاالتصالُوسائلُمجيع
،ُحيثُمليارُدوالر1.78ُعالانتُعربُوسائلُاإلعالمُاألمريكيةُمببلغُمنُحيثُحجمُالنفقاتُعلىُاإل2017ُالثالثُسنةُ

منظمةُ"تويوات"ُعالانتُيفُُيوضحُتطّورُحجمُالنفقاتُعلىُاإلوالشكلُاملوايل3ُتصّدرتُمنظمةُ"فولكسُفاغن"ُأعلىُالنفقات.
ُسنواتُاملاضية.10ُعلىُمدارُ

 ( لدى منظمة تويوات يف الوم أ 2017و 2007تطور حجم االنفاق على االعالانت بني سنيت ) : (84الشكل رقم )

 
Source : Statista website, OP CIT. 

                                                           
1 Emily Pribanic , "Steps to a Successful Trade Show Marketing Strategy", Tech Funnelwebsite, published on 
(09/05/2018), seen on (15/04/2018), link: https://www.techfunnel.com/martech/steps-to-a-successful-trade-
show-marketing-strategy/ 
2 UKessays website,OP CIT. 
3 Statista website, "Toyota Motor Corporation's advertising spending in the United States from 2007 to 2017 
(in billion U.S. dollars)", (22/05/2018), seen on (05/02/2018), link: 

https://www.statista.com/statistics/261539/toyotas-advertising-spending-in-the-us/ 
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إيصالُاألفكارُحولُمبنتجاهتاُوخدماهتاُاخلاصةُُووعيُتستخدمهاُتويواتُلرفعُمستوىُالمهّمةُتسويقيةُُأداةواإلعالانتُهيُُُُُُُ
ثرُإنتاجيةُاليتُتستخدمهاُالتقنيةُاألكوهيُُ،راءُتلكُاملنتجاتُواخلدمات،ُعلىُأملُإقناعهمُبشللمستهلكنيُاحملتملنيُمنتجاهتا

ُُاجلديدة Pirus سيارةُإلطالقف1ُ.تويوات ُ"أنفقت2004ُُسنة ُمنُُ"تويواتمنظمة ُعلىُمليونُدوالرُموز40ُُّأكثر قنواتُعة
ُكُإعالنية جيابيةُوالنتيجةُجاءتُإوقدُجنحُهذاُالعرضُالرتوجيي،ُُوالصحفُواجلرائدُوامللصقاتُوالقوائمُاإلعالنية،ُالتلفزيونمتنّوعة

ُأن ُبعد ُكبري ُمبيعاتإُبشكل ُ Prius رتفعت 120ُبنسبة ٪ُ ُاألوىل ُابلنسخة ُمقارنة ُإىل ُيف28000ُوصلت عامُُوحدة
 Vanity و Newsweek مثلُجملةالشهريةُالتُاجملطبوعةُيفُاملعالانتُاإلُبنيُعتُاآللياتُالرتوجييةحيثُتنوُُّ.20042
Fair ،ُذهبُوُ..اخل ُالوقت ُنفس ُُيف ُاجلزء ُاحلملة ُمن ُمثلُإىلاألكرب ُقنوات ُعلى ُالتلفزيونية  وDiscovery ُاإلعالانت

 Channel Historyو Channel Learning ُوMSNBC .3 ُعلىُرأسُُ"تويوات"وضعُُعلىساعدتُهذهُاإلعالانتُوقد
ُ .البيئيةُدتُبشكلُأكثرُبراعةُعلىُاجلانبُالتكنولوجيُللسيارةشدُُّو،ُ"ضراءاخل"السياراتُُمنظمات

ُسنةُُُُُُُ ُيف ُاملنظمة ُدجمت2003ُُوكانت ُُيُّقسمُقد ُُواإلعالن ُالعامة ُأجلُالعالقات ُمن ُوذلك ُواحدا ُقسما ليشكالن
ُحيثُصرّح4ُ.يُاالتصاالتُالتسويقيةُواالتصاالتُالتنظيميةُواالتصاالتُاإلداريةوالذيُيغطُّاملنظمة،ُتشكيلُهيكلُاتصاالتُ

مجيعُوحيدُبنيُ"،ُأبّنُهذاُالقرارُمّتُمنُأجلُزايدةُالتنسيقُوالتكندا"ُبــُ"تويواتمنظمةُ"املديرُالعامُللعالقاتُالعامةُواإلعالنُيفُ
نرتنتُوالعالقاتُاإل)اإلعالنُوالرتويجُعربُمجيعُالعناصرُالثالثةُُبنيُطوالُالوقتوتوحيدُالرسالةُتُابلضمانُثواألقسامُاإلداراتُ

ُكفاءةُاإلُ(العامة ُالتنسيقُبنيُالقسمنيُ)اإلعالنُوالعالقاتُالعاّمة(5ُُتصالُوالرتويج.وزايدة سياراتُتويواتُُتظهُروبفضلُهذا
ُبريوسُ ُسيارة ُوخاّصة ُالتلفزيونيةPriusُالبيئية ُوالربامج ُاألفالم ُعشرات ُالرئيسيالُوُالشهريةُيف ُاملمثل ُيقودها ُمثليت ، CSI 

Miami و Weeds و Evan Almighty و Superbad ُُ،سيارةُيفُدعمبعضُجنومُهوليوودُالبارزينُُكماُساهم Prius ُ
جّيدةُقاعدةُبياانتُُ"تويوات"ُومتتلكُمنظمةُ.لعمالءلساعدُيفُبناءُمسعةُجيدةُوجذبُيمنُشأنهُأنُُذلكُو6ُ.الصديقةُللبيئة

رُبتحديثُقنواتُتقومُبشكلُمتكرُّكماُأّّنا7ُُُ.ضبطُرسائلهاُاإلعالنيةُلتكونُأكثرُانسجاماُمعُالفئاتُاملستهدفةبتسمحُهلاُ
وهوُماُخيدمُفعاليةُرسائلهاُالرتوجيية8ُُ.احلمالتُاإلعالنيةُومقاطعُالفيديوُالرتوجييةُوابألخبارُوالصورُاملتعّلقةُاُاخلاصةُهبُُّناإلعال

ُوجيعلهاُمنسجمةُأكثرُمعُالتوجهاتُوالتغرياتُاحلينية.

                                                           
1 Essay forum website, "How should Toyota promote and advertise their product?",  published on 
(30/04/2013), seen on (05/02/2018), link: https://gracewxy.wordpress.com/2010/06/23/toyota-prius-
marketing-plan/ 
2 MBAknol Website, OP CIT. 
3 MBAknol Website, OP CIT. 
4 UKessays website,OP CIT. 
5 UKessays website,OP CIT. 
6 Essay forum website, OP CIT. 
7 Andidas Website, OP CIT. 
8 Maria Minsker , "Toyota Targets Its Social Media Campaign with Social Syndication Hub", destination CRM 
website, published on (01/02/2014), seen on (15/04/2018), link: 
https://www.destinationcrm.com/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=94432 
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ُُُُُُُ ُالتقليدي، ُاإلعالن ُاىل ُوابإلضافة ُيعترب ُماإلعالن ُاإلنرتنت ُعرب ُاملبتكرة ُاحللول ُأكثر ُُيفنُبني ُتستخدمهاُالالتسويق يت
ُكلُمكانُيفُالعامل.ُُالرتوجييةقنيةُلتطويرُأعماهلاُهذهُالتُاملنظمةُحيثُتعتمدُ"تويوات"، ُتقليدياإلعالنُالُاجلديرُابلذكرُأنُُّويف

ُالتطبُبيتطلُّ ُُوسائطيق ُووسائاإلعالنية ُالراديو ُوأجهزة ُالتلفزيون ُأجهزة ُمثل ُاملعتادة ُاملطبوعة ُاإلعالم ُيضط ُبينما يفُ..اخل،
ُنرتنيتُخاصّيةُالتفاعلُومشاركةُالعميلُيفُنقلُاملعلومةُوالتفاعلُمعها.ُاإلعالنُعربُاإل

  الرتويج عرب وسائل التواصل اإلجتماعي -5

ُ"التسويقُعربُاالنرتنيت"ُبشكلُرايديُومتطّور.ُحيثُُتستخدمُتويواتُُُُُ  Russell الباحثُيفُجمالُاإلتصالُيشرياليوم
 Workingُُُّكبريًاُمنُطريقُتويواتُإىلُُرتويجُعربُاالنرتنيتُتعتربوسائلُالُإىلُأن املنظمةُبشكلُممّيزُتعملُحيث1ُ.النجاحجزًءا

ُالتسويقُالرقميُُإستخداميفُ ُالسياراتسوقُُخرتاقمنُأجلُإتقنية ُإىلُأنُُّ،صناعة ُاإلشارة بُالرتويجُاإللكرتوينُيتطلُُّوجتدر
ُإىلُإستخدام ُللوصول ُالكمبيوتر ُتكنولوجيا ُمن ُالعديد ُيف ُُواألماكنُاألشخاص ،ُ ُالوقت. ُنفس ُيف ُإعالانتُُيتمُّحيث دعم

تطبيقاتُاخللوية.ُوكمثالُعلىُ،ُوالعديدُمنُالاتُالبحثحمرّكُو،ُنُخاللُمنصاتُالشبكاتُاالجتماعيةاإللكرتونيةُمُ"تويوات"
ُكُىلإُلللوصُو،ُتستخدمُتويواتُصفحةُالويبُاخلاصةُهباُذلك كماُشبكةُاإلنرتنتُالعاملية.ُُإىلُبريُمنُاألفرادُالذينُيدخلونُعدد

ُ ُإبجراءات ُاإللكرتونيتسمح ُميكنهافُ،أيضاُةالبيع ُالوسيلة ُهذه ُطريق ُُعن ُتعليقات ُعلى ُيتعلقُاحلصول ُفيما ُالعام اجلمهور
ذكيةُتستخدمهاُمنظمةُثالثةُأساليبُميكنُشرحُأهمُيفُماُيليُُوُتُاليتُتواجههم.املشكالُوتلّقيُالشكاويُحولُتابلسيارا
ُ:2ُعربُوسائلُالتواصلُاالجتماعياخلضراءُُالرتوجييةُتهاإسرتاتيجييفُُ"تويوات"

علىُُتويواتُبتصويرُمقاطعُفيديوُتقومُ: إنتاج مقاطع فيديو ذات عالمات جتارية قصريةتقليل تكاليف اإلعالانت عرب  -1
ُمدُّ األنستغرام ُالفيسبوك،اثنية15ُهتا ُعرب ُبتقدميُإعالانتُمدفوعة ُتقوم ُكما ،ُُ ُنظمملُيتيحمما ُتقليلُالُ"تويوات"ة تكاليفُمن

ُ .Rav4 مثلُالبيئيةُهذاُاملفهومُعلىُسياراهتاُ"تويوات"طبقتُُحيثاإلعالنُالرئيسيةُأثناءُالتفاعلُمعُاجلمهورُاملستهدف.ُ

ُت : االجتماعيةأداء مراقبة وسائل االعالم  -2 ُشري ُاألنظمةُعملية ُعلى ُاحملاداثت ُتقييم ُإىل ُاالجتماعية ُالشبكات مراقبة
ُاإل ُُوجتماعية ُالقيُّاألساسية ُالعمالء ُبياانت ُُ"تويوات"ُوتستفيد .مةمجع ُاحملاداثت ُلتحليل ُالتسويقي ُالبحثي ُالنهج ُهذا  يفمن

Facebookُ و Twitter ،ُُُالتقييمُيساعد ُسياراتنيُالنشطنيُالذينُيقارنونُبنيُعلىُحتديدُاملتسوقُُّ"تويواتمنظمةُ"وهذا
هذاُالنهجُأيضاُُ"تويوات"ُتستخدمكماُُُ.وإجتاهُالسيارةُالعالمةُالتجاريةاملنافسنيُوتقييمُاملشاعرُجتاهُُبنيُسياراتُوالبيئيةُُ"تويوات"

ُ،شراؤهاُحديثًاُاهتمامُاملستهلكُمبنتجُمنافسُأوُمشكالتُقدُيواجههاُالعميلُبسيارةُمتُّلتحديدُامليزاتُاليتُقدُتكونُأاثرتُ
ُكاملُفريقُمراقبةُوسائلحيثُمتلكُاملنظمةُُ.مهندسيهانُمنُنقلُاملعلوماتُإىلُتمكُّتحىتُ  .اإلعالمُاالجتماعيةُبدوام

                                                           
1 Russell Working , "6 ways Toyota Used Social Media to Rebuild Its Reputation", markit group media website, 
published on (18/04/2011), seen on (15/04/2018), link: https://markitgroupmedia.wordpress.com/2011/04/18/6-

ways-toyota-used-social-media-to-rebuild-its-reputation-2/ 
2 RAY WANG , "WHAT SMALL BUSINESSES CAN LEARN FROM TOYOTA’S SOCIAL MEDIA MARKETING 
STRATEGY", small business bc website, published on (12/02/2015), seen on (15/04/2018), link: 
https://smallbusinessbc.ca/article/what-small-businesses-can-learn-toyotas-social-media-marketing-strategy/ 

https://markitgroupmedia.wordpress.com/2011/04/18/6-ways-toyota-used-social-media-to-rebuild-its-reputation-2/
https://markitgroupmedia.wordpress.com/2011/04/18/6-ways-toyota-used-social-media-to-rebuild-its-reputation-2/
https://markitgroupmedia.wordpress.com/2011/04/18/6-ways-toyota-used-social-media-to-rebuild-its-reputation-2/
https://markitgroupmedia.wordpress.com/2011/04/18/6-ways-toyota-used-social-media-to-rebuild-its-reputation-2/
https://smallbusinessbc.ca/article/what-small-businesses-can-learn-toyotas-social-media-marketing-strategy/
https://smallbusinessbc.ca/article/what-small-businesses-can-learn-toyotas-social-media-marketing-strategy/
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ُ حيث : التجاريةلتحسني جاذبية العالمة  Pinterest برامج مثل ستخدمإ -3 ُ"تستثمر ُيفُُ"تويواتمنظمة ُكبري بشكل
ُكعالمةُجتاريةُ،ُُواخلضراءوسياراهتاُُلتحسنيُجاذبيةُعالمتهاُالتجارية Pinterest حساب كثرياُُوممتعةُومثرية،ُبيئيةُتصويرُنفسها

حيثُ .لسائقيُسباقُتويواتُيفُحلباتُالسباقماُتقومُتويواتُبنشرُصورُسياراهتاُالالمعةُيفُمعارضُالسياراتُأوُالصورُاألنيقةُ
،ُاخلضراءُجاهتاملنت،ُوتطويرُنداءاتُعاطفيةُاملنظمةهُللمساعدةُيفُإضفاءُطابعُإنساينُعلىُإستخدامسلوبُميكنُاألُهذاأّنُ

 .التجاريةُتبدوُأكثرُسهولةُدونُالنظرُإىلُاإلعالانتُهاعالمتوجعلُ

قائمُوهوُنظامُُ،رُهلمُالوقتالراحةُويوفُُّارُلزابئنهالذيُيوفُُّالنظامختبارُفعاليةُابُ"تويواتمنظمةُ"،ُبدأتُيفُاآلونةُاألخريةُوُُُُُُ
ةُبعدُذلكُنظمستقومُاملُوُ،مكانجيلُالدخولُوطلبُمنتجُمنُأيُتسمنُلعمالءُاحملتملنيُانُعلىُشبكةُاإلنرتنتُحيثُميكُّ

ُالرتويجُلدىُمنظمةُ"تويوات"ُعربُوسائلُالتواصلُإسرتاتيجيةُجهودوكمثالُعلىُجناحُُ.1لُللعميلاملوقعُاملفضُُّيفبتسليمُاملنتجُ
ُعلىُاالجتماعي ُعلىُ،اإلجيايبُلتحوُّالُإحداثُوقدرهتا ُحولُالرأيُستطالعاتإُواعتمادا ُ"ُاليتُأجريت فقدُُ،"تويواتمنظمة

املئةُ)يفُُيف29ُُنسبة(ُاىل2010ُ)يفُأفريلُُ%22ُنسبةورغبةُاملستهلكنيُيفُشراءُمنتجاهتاُمنُُالتجاريةُعالمتهاُوضعُنحتسُّ
ُ ُُوُ.2(2011أفريل ُأن2007ُّ،جيلني)يشري ُإىل ُالتقليديةُ( ُالتسويقية ُمستاءُاليتُاحلكمة ُزبون ُأن ُرأت نقلُيسُواحدُلطاملا

فإنّهُميكنُللعميلُالغاضبُأنُينقلُُمعُعصرُالرقمنةُووسائلُالتواصلُاإلجتماعيُ،ُفإنّهعشرةُأشخاصيفُاملتوسطُاىلُُانطباعه
ُأوُالكلمةُاملنطوقةُللتواصلُالشفهيهيُإمتدادُف 3بنيُعشيةُوضحاها.شخاصُالسليبُاىلُعشراتُومئاتُوآالفُاألإنطباعهُ
 .ةالتقليدي

ُُُُُُُُُُُُُُ ُوابلتايل ُأّن ُفرضّية ُأتكيد ُميكن ُمنظمة ُمتناسقاألعمال ُأخضر ُتروجيي ُومزيج ُمتنوعة ُآليات ُعلى ُتعتمد ُ"تويوات"
ملنتجاهتاُاّصةُهبا،ُمنُخاللُالرتويجُمنُأجلُحتقيقُأهدافهاُالتجاريةُواإلقتصاديةُويفُنفسُالوقتُنشرُالرسائلُالبيئيةُاخلُوقوّي،
ُناخلضراءُُوممارساهتاالبيئيةُ ،ُحيثُتتعاونُالبيئيُوالرتويجُلثقافةُاإلستهالكُاألخضرُمنُجهةُأخرىالوعيُشرُمنُجهة،ُوكذا

ومنُهناُميكنناُإستنتاجُمجلةُأبعادُالرتويجُاألخضرُاليتُتعتمدُعليهاُاملنظمةُمعُهيئاتُومنظماتُومجعياتُذاتُتوّجهُبيئي.ُ
ُ:ُمنظمةُ"تويوات"ُيفُنشاطاهتاُوممارساهتاُمنُخاللُاجلدولُاملوايل

ُ

ُ

ُ

                                                           
1 Allan, M , OP CIT. 
2 Markitgroupmedia,  OP CIT. 
3 Glynn Mangold and  David  Faulds, “Social media: The new hybrid element of the promotion mix”, Business 

Horizons (2009), P359. 
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 "Toyota منظمة "تويواتيف  حمّددات الرتويج األخضر : (22دول رقم )اجل

 أبعاد الرتويج األخضر اليت تعمل هبا منظمة "تويوات" 
ُتلتزمُمنظمةُ"تويوات"ُبدمجُالبعدُالبيئيُضمنُرسائلهاُالرتوجيية.ُ 1

إشراكُعمالئهاُيفُعمليةُاحلفاظُعلىُالبيئةُسواءُمنُخاللُاشراكهمُيفُاجيادُاحللولُُإسرتاتيجيةتعتمدُاملنظمةُ 2
ُواملقرتحاتُواألفكارُالبيئية،ُأوُمنُخاللُمسامهتهمُيفُاألنشطةُواملبادراتُامليدانية.ُ

3 ُ ُالبيئية ُالقيم ُنشر ُعملية ُيف ُحكومية ُوغري ُحكومية ُبيئية ُوهيئات ُمنظمات ُمع ُ"تويوات" ُللبعدُتتعاون والرتويج
ُاألخضرُوأمهيةُاحلفاظُعلىُالبيئة.

ُوسائلُاإلعالمُاملختلفة.والتصرحياتُالبيئيةُاملطلوبةُلُرُمنظمةُ"تويوات"ُاألجوبةتوفُّ 4

ُالرتوجييةُيفُتغيريُسلوكُالزبونُاإلستهالكيُمنُخاللُالرتويجُل 5 ُ"تويوات" ُاتساهمُجهودُمنظمة الستهالكُثقافة
ُ.احلفاظُعلىُالبيئةأمهيةُرُُواألخض

تستغلُاملنظمةُالربامجُالتلفزيونية،ُومواقعُالتواصلُاالجتماعية،ُومواقعُاالنرتنيت،ُوالكتيبات،ُواملطوايتُالورقية،ُ 6
ُيفُسبيلُعمليةُالتثقيفُالبيئيةُاليتُتقدمهاُللمستهلكنيُعامة.ُ

7 
 

يساهمُرجالُالبيعُالتابعنيُللمنظمةُووكالئهاُوجتارُالتجزئةُيفُعمليةُتوضيحُاالبعادُالبيئيةُملنتجاتُ"تويوات"ُوكذاُ
 الذيُيسمحُهلمُابلقيامُبذلك.الالزمُاملسامهةُيفُدعمُمسارُالرتويجُاألخضر،ُمنُخاللُتلّقيهمُالتكوينُ

ُكغرسُاألشجارُوعملياتُالنظافةُيفُ 8 تعّززُاألنشطةُواملبادراتُاليتُتقومُهباُمنظمةُ"تويوات"ُيفُخمتلفُاجملتمعات
ُ.هودُالعامةُحنوُحتقيقُاإلستدامةالبيئيةُوهوُماُيصّبُيفُصاحلُدعمُاجلومصداقيةُإدعاءاهتاُزايدةُمصداقيتهاُ

9 ُ ُاملالية ُاحلوافز ُتقدمي ُيف ُ"تويوات" ُمنظمة ُالبيئيةُتساهم ُمنتجاهتا ُاىل ُاملستهلك ُجذب ُأجل ُمن ُاملغرية والعروض
ُوسياراهتاُاخلضراء.

ةُالتفاعلُوالتأثريُاملشرتكُمعُالزبونُوكذاُالربامجُاملتطورةُيفُنقلُتستغّلُمنظمةُ"تويوات"ُفورةُعاملُاالنرتنيتُوخاصيُّ 10
ُوالرتويجُألمهيةُاحلفاظُعلىُالبيئةُمنُجهةُاثنية.الصورةُواملعلومةُيفُالرتويجُملنتجاهتاُالبيئيةُمنُجهةُ

ُ
ُالبيئيةُوشفافيةُأنشطتهاُوممارساهتاُاخلضراءـ،ُمنُأجلُجتّنبُظاهرةُ 11 ُكثرياُملصداقيةُإدعاءاهتا هتتّمُمنظمةُ"تويوات"

ُالغسلُاألخضرُاليتُتعملُهباُعديدُاملنظماتُاليتُتزعمُأبّّناُمنظماتُتلتزمُابملسؤوليةُالبيئية.
ُمنُإعدادُالباحث : املصدر

ُ
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 واقع تبّني منظمة تويوتا للتوزيع األخضر : الرابعالمطلب 

اخلطوطُالعريضةُلوضعُُوذلكُعنُطريقُحتديدُاألخضر،التوزيعُدورًاُأساسًياُيفُاملزيجُالتسويقيُللمنتجُُإسرتاتيجيةتلعبُُُُُُُ
ُحيثُتتدّفقُ،األخضرُالشراءُحنوُاملستهلكنيُتدفععواملُُوُيةُأكربةُسوقمنُأجلُاحلصولُعلىُحصُُّالبيئيةُاملنتجاتُواخلدمات

ُإمُّ ُاملخازن ُعلى ُواخلدمات ُمادُااملنتجات ُميكن ُأخرى ُوسيلة ُأبي ُأو ُاإلنرتنت ُعرب ُأو ُإىلُمنظمللاي ُالوصول ُخالهلا ُمن ات
دُماُهوُالسبيلُحدُّواألسواقُفتحاجةُاملستهلكنيُُمنظماتُاألعمالمُتوزيعُتتفهُّممكنةُللُإسرتاتيجيةلتحديدُأفضلُُوُ.املستهلكني

ُأمامُاملشرتيُاحملتملالذيُيوفُّ ُ"تويوات"ُُأبفضلُطريقة.ُرُالقدرةُعلىُوضعُاملنتجُأوُاخلدمة اتُمنظمواحدةُمنُوتعتربُمنظمة
ُاليتُ ُتوزيعيةُُوستخدمُتالسياراتُالناجحة ُبشكلُخاصوكالاملنظمةُعلىُُحيثُتعتمدُ.ممّيزةُوانجحةُيةقنواتُتوزيعخطّة ُئها

)dealerships(ُُُو ُكعنصر ُمنتجاهتا.رئيسي ُُوُلتوزيع ُلدىُأحد ُالقوة ُ"نقاط ُبالُشكُّتويواتمنظمة ُُوهُ" ُمن الوكالءُجيشها
(Dealers)ُبطريقةُمدروسةُوعلىُاملدىُالطويل.ُوتتمّثلُالقنواتُُتنظيمهُيُمتُّذاراتُاململوكةُللقطاعُاخلاص،ُوالجتارُالسيُو
ُ:1ُ(ُيف85"ُ)وكماُيوضحهُالشكلُرقمُتويوات"ُيةُملنظمةتوزيعالُسرتاتيجيةاإلالرئيسيةُيفُ

 ؛الوكالء 
 .جتارُالتجزئة 

ُُُُُُُ ُيتكّون ُحيث ُالرئيسيون ُالتجاريون ُملنظمالشركاء ُوالوكالءُمنُ"تويوات"ة ُُ،Dealersُاملوردين ُمعظمُُخالهلمومن حتدث
ُمنتجاتُُفإنُُّابإلضافةُاىلُذلك.ُُوتبادلُوالبيعمعامالتُال ُاملنظمةبعضُمتاجرُالتجزئةُمثلُمتاجرُتوريدُالسياراتُتبيعُأيًضا

.ُوهناكُبتوريدُملحقاهتاُوقطعُغيارهاُمنُخاللُمتاجرُالسياراتُاململوكةُبشكلُمستقلُُّتويواتتقومُ،ُفمثلُقطعُالغيارُوامللحقات
ُكبريُعلىُاإليراداتُاليتُتولُّاملنظمةُ،ُماجعلُقتصاديُالعاملياليتُتنفردُابملشهدُاإلُاملتاجرينيُمنُهذهُاملال دهاُتعتمدُبشكل

ُ.2قةُمنُمتاجرُالسياراتُاخلاصةبدونُبالينيُالدوالراتُاملتدفُُّاآلنُلنُتكونُحيثُهيُفمنظمةُ"تويوات"ُ،وكاالهتا

"تويوات"قنوات توزيع منظمة  : (85الشكل رقم )

 
                                                           
1 CHRISTINE ROWLAND , OP CIT. 
2 Expert writing help, OP CIT. 

السوق

التوزيعقنوات

منظمة تويوات المنتج

تجار التجزئة

المستهلك المستهلك

الوكالء

المستهلك المستهلك
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 منُإعدادُالطالب : املصدر

ُاإلُُُُُُُ ُملنظمةُسرتاتيجيةوتتمثّل ُيفُإتويوات"ُالتوزيعية ُالسحبُ" ُُ(Pull Strategy)سرتاجتية بدرجةُُعُعلىُاملوزُّواليتُتعتمد
.ُابإلضافةُإىلُذلك،ُتعتمدُ"تويوات"شراءُسياراتُمنُأجلُالتأثريُعليهمُحماولةُ،ُُوواملستهلكنيسحبُالعمالءُكبريةُمنُأجلُ

ُعلىُوكالءُخمتلفنيُلتقدميُمبيعاتُوخدماتُ ُمتنّوعاملنظمة ُأنُحتافظُعلىُمسعة ُمنُشأّنا تتبىّنُُوُ.موّزعيهاُجاذبيةُوُ"تويوات"ة
مدىُقدرهتاُعلىُجناحهاُيعتمدُعلىُُنُّأبُحيثُتؤمنُ"تويوات"ُ."أخريا صّنعواملم ،  اثنيا التاجرن أوال ، و الزبمنظمةُتويواتُشعارُ"

ُيتمُُّاتمنتجُريتوفمعا،ُوتذهبُاىلُحماولةُتطويرُعالقاتُغريُعاديةُمعهم.ُفتسعىُدوماُاىلُُاحلفاظُعلىُثقةُالتجارُوالزابئن
ُلابُاتوزيعه ُالشكل ُيف ُاملناسبُوكانُاملصحيح ُ"ُتضعُاوملُ.نيالوقت ُُاملستهلكُ"تويواتمنظمة ُأواًل ُتوفريُمدىُُدركتفهي أمهية
منُخاللُالوكالءُوجتريُاملبيعاتُللعمالءُمنُقبلُموظفيُالبيعُُاسياراهتُحيثُتقومُاملنظمةُببيعُ،اُللجمهورُاملستهدفاهتمنتج

مةُوذلكُلتكونُأقربُللمستهلكُوختلقُعالقةُحمسوسةُمعه.ُومعروفُعنُمنظone to one(.1ُ(البيعُاملباشرُعلىُأساسُ
ُكبريةتتحركُببطء،ُلكنُّ"تويوات"ُأبّّناُ ُُعلىُاملستوىُالعاملي،ُأصبحُحمّتماملنظمةُوانتشارُعُتوسُُّفمعُ.هاُأتخذُقفزات أنُعليها

190ُأكثرُمنُنيُوالعمالءُيفُالعددُاملتزايدُمنُاملوظفوكذاُوجهاتُالنظرُوواسعةُجداُمنُاألسواقُُوتتعاملُمعُجمموعةُمتنوعةُ
"ُوتنويعُوتوسيعُوقتفتيتُالسُّ"أنُتعتادُعلىُُ"تويواتعلىُمنظمةُ"حمّتماُكانُُُفقدُالسياراتُمنظماتمثلُمجيعُالعامل،ُُوبلدُيفُ

ُكلُالفئا ُالتوزيعيةُللتماشىُمع واتُقنمنُخاللُاليومُُ"تويوات"تباعُسيارةُرجاءُالعامل.ُحيثُتُالّسوقيةُيفُخمتلفُأتشكيلتها
ُ.2دولةُومنطقةُحولُالعامل190ُموزًعاُيفُأكثرُمن175ُُأكثرُمنُُتضمُُّتوزيعية

 يف العامل نظمة "تويوات"للقنوات التوزيعية التابعة ملالتوزيع اجلغرايف  : (23اجلدول رقم )

 عدد املوزعني عدد البلدان البلد / املنطقة
3ُ5ُُأمريكاُالشمالية

56ُ30ُُأرواب
1ُ4ُُالصني

17ُ12ُُابستثناءُالصني(آسياُ)ُ
17ُ15ُُمنطقةُأوقيانوسيا

17ُ16ُُالشرقُاملتوّسط
54ُ45ُُإفريقيا

30ُ40ُُأمريكاُالوسطىُواجلنوبية
Source : Annual Report of Toyota 2015: 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1094517/000119312515232464/d877884d20f.htm 

                                                           
1 Hitesh Bhasin , "Marketing Strategy of Toyota – Toyota Marketing Strategy", marketing91 website, published 
on (06/03/2018), seen on (15/04/2018), link: https://www.marketing91.com/marketing-mix-toyota/ 
2 Hitesh Bhasin , OP CIT. 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1094517/000119312515232464/d877884d20f.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1094517/000119312515232464/d877884d20f.htm
https://www.marketing91.com/marketing-mix-toyota/
https://www.marketing91.com/marketing-mix-toyota/
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ُونتزُ،Corollaُُوكوروال،yopetToُُوتويوبتُُ،Toyotaُتويواتُ:1ُهيحتتُغطاءُمخسُعالماتُفرعيةُتويواتُُوتعملُُُُُُ
Netzُ،ليكزس"و"ُLexusُ(اليتُختتّصُبُو.)جودهاُيفُقطاعُالسياراتُالفاخرة 

ُالتوزيعيةُحىتُُُُُُ ُفقدُحرصتُعلىُتكييفُإسرتاتيجيتها ُ"تويوات" ُمنظمة ُوفكر ُمنُثقافة ُأصبحُجزءا ُالبعدُاألخضر ُأّن ومبا
اُشبكةُهلديُ،ُولذلكُفإنُّاهبةُاخلاصُُّالتوزيعدُإىلُسلسلةُالتأثرياتُالبيئيةُمتتُُّأنُّنظّمةُتتماشىُواملتطلباتُالبيئية،ُوقدُأدركتُامل

ُ.2حتسنيُأدائهمُالبيئيإدارةُالنفاايتُُوُشاركهمُمعرفتهاُوخرباهتاُيفُعملياتتوالوكالءُالذينُتعملُعلىُأنُُوزعنيواسعةُمنُامل
ُمنظمةُحيثُتعاملُ.ساندُجهودهمُليكونواُمسؤولنيُبيئًياتُوموزعيهاُاملعتمدينُشاركُتأنُجداُلدىُمنظمةُ"تويوات"ُفمنُاملهمُ

ةُجيدةُبطرقُعلىُدرايُئهاوكالُأنُُّحيثُ،(تويواتُإنتاجُاخلاّصُهباُ)نظام TPS نميتجزّأُالُزءُوكجُهلاُكشريكُُموزعيهاُ"تويوات"
ُوتعطُّتقليلُأوقاتُاإلعداد،ُوالعيوب،ُواملخزون ُلتقدميُأفضلُالنتائجُاملمكنة،ُوحتمُّلُاملاكينات، ُ"تويوات"عُتتمتُُّوُ.3لُاملسؤولية

تُالتعاونيةُاُيدعمُاترخيًاُطوياًلُمنُاملبادرا،ُممُّلقيمُاملشرتكةُللمنتجاتُواخلدماتعلىُاُةمعُجتارهاُوموزعيهاُاملبنيقويةُثقةُبروابطُ
ختاذُتدابريُإوكذاُُ،ابلكاملُيفُالياابنُ"تويوات"تجارُلوالبيئيةُقائمةُمراجعةُاملسؤوليةُاالجتماعيةُُ،ُوتنّفذُاملنظمةيفُاألنشطةُالبيئية

ُللحدُمن ُالضوابطُالبيئية ُيفُخمتلفُمناطقُالعاملCO2ُـ الُإنبعااثتُتعزيز ُُملوزعيها ،ُ ُمنُخاللُروُّتكما ُالبيئية ُلإلدارة جُبقوة
ُ DERAP األخطارُالبيئيةُللتجارُوالوكالء"برانمجُتدقيقُُإىلُجانبُتنفيذُ،األنشطةُالبيئيةُاليتُيقودهاُاملقرُاإلقليميُواملوزعون

 .الالزمةُابملعايريُالبيئيةجتارهاُووكالئهاُوموزعيهاُوالذيُعنُطريقهُتضمنُإلتزام4ُُ.املستمر

اتُبيئيةُوسياراتُمنُتقنياألسواقُاملختلفةُُةستفادإُسبيلُحتقيقُاإلستدامةُالبيئيةُيفُوتساهمُمنّظمةُ"تويوات"ُجبهودهاُيفُُُُُُ
ُبغضُُّ(أولُسيارةُتعملُخبالايُالوقودُيفُالعامل)Mirai الشأنُمعُسيارةُبريوسُاهلجينةُأوُسيارةُمريايُكماُهوُُُصديقةُللبيئة،

وتوزيعُجلبُُتعتربُخطوةُوعلىُسبيلُاملثال.ُمنُعدمهاُالنظرُعنُاملخاطرُحولُمدىُقدرةُموزعيهاُعلىُتصريفُهذهُالسيارات
ُكسرُالتُسامهتُوماُزخطوةُحامسةُُيقُهاسُوإىلُاألُ"مريايسيارةُ" يتعّلقُهذهُالذيُُو"الدجاجُوالبيضة"ُالتقليديُسؤالُاليف

قةُدعمُاجلهودُاملنسُّفاملنظمةُتُ.اليتُتدعمُهذاُالنوعُمنُالسياراتُأوُالبنيةُالتحتيةاخلضراءُالسيارةُُ،ينبغيُأنُأييتُأوالًُاملرّةُمبنُ
ُحىتيةُدولةُللطاقةُالوطنيةُوالالطاقةُواحلكوماتُوالسلطاتُالعامةُللمساعدةُيفُتطويرُالبىنُالتحتيُُّزّوديلعالماتُالسياراتُوم

ُكماُُيفُنقلُهذاُالنوعُمنُالسياراتُحنوستباقيةُسامهتُوهيُخطوةُإُ.5والكهرابئيةُتتكّيفُمعُالسياراتُاهليدروجينية األمام.
ُت ُعمل ُمنظمة ُوكال"تويوات" ُمع ُوثيق ُئهبشكل ُالتجاا ُأجل ُمن ُالريني ُممارسات ُأنُّخضراألُبناءتعزيز ُحيث ُالسكنيُُّ، ةُاملباين

ُكبريةُوالتجاريةُعلىُحدُّ حوايلُثلثُالطاقةُاملستهلكةُستهالكُإاملباينُمسؤولةُعنُف6ُوأثرُصديقُابلبيئة.ُسواءُُلديهاُبصمةُبيئية

                                                           
1 SHIBANI KAPOOR , "Distribution: Keeping it simple, the ‘Toyota’ way!", Deakin Business School website, 
published on (16/05/2016), seen on (15/04/2018), link: 

https://mpk732t12016clustera.wordpress.com/2016/05/16/distribution-keeping-it-simple-the-toyota-way/ 
2 Official Toyota Website: https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html 
3 6sigma website, "Benefits of Toyota Production System (TPS)",  published on (23/03/2017), seen on 
(05/02/2018), link: https://www.6sigma.us/six-sigma-articles/benefits-of-toyota-production-system-tps/ 
4 Rapport of Toyota,Sustainability Data Book 2017 Environment, p8. 
5 Hitesh Bhasin , OP CIT. 
6 Official Toyota Website:  https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html 

https://mpk732t12016clustera.wordpress.com/2016/05/16/distribution-keeping-it-simple-the-toyota-way/
https://mpk732t12016clustera.wordpress.com/2016/05/16/distribution-keeping-it-simple-the-toyota-way/
https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
https://www.6sigma.us/six-sigma-articles/benefits-of-toyota-production-system-tps/
https://www.6sigma.us/six-sigma-articles/benefits-of-toyota-production-system-tps/
https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
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ُُُ،يفُالوالايتُاملتحدةُوكندا ُيرتبطُهباُمنُُإستخدامتقليلُمنُميكنُللمباينُاخلضراءُكما غازاتُالدفيئةُللُإنبعااثتالطاقةُوما
تُتثبأُكما٪ُ،95ُُ-50نفاايتُالصلبةُبنسبةُالختفيضُنسبةُ٪ُ،ُُو95-30املياهُبنسبةُُإستخدامختفيضُ٪ُ،ُُو60-25بنسبةُ

ُحتسُّ ُأّنا ُن ُوإنتاجيتهمصحُّمن ُاملوظفني ُ 1.ة ُدعم ُإىل ُلابإلضافة ُ"تويوات" ُمنظمة ُاليت ُمعتلوكاالت ُالبيئيُتعامل املباينُُوُالبعد
ُ ُُُ،LEEDُشهادةفإّّناُحترصُعلىُدفعهمُحنوُاحلصولُعلىُشهاداتُبيئيةُدوليةُمثلُاخلضراء  يفُطلبُبرانمجُستمرُّتكما

HazMatU ُُكماُتقّدمُ"تويوات".ُُ"لكزس"وُ"تويوات"،ُوهوُبرانمجُتدرييبُلتجارُالصناعةُيفُجمالُنقلُاملوادُاخلطرة،ُإىلُوكالء
ُالتدويرُوالتوعيةُالبيئية ُيفرُالنفاايتُابلنسبةُللمتعاملنيُعيُغريُخطريُإلعادةُتدوي،ُوهوُبرانمجُتطوُّ(TREA) برانمجُإعادة

 .2الوالايتُاملتحدة

ُُُ ُبتقدميُاملزيدُمنُالرسائلُوالتوجيهاتُالتكتيكيةُوالتسويقيةُلوكالئهاُوالتجارُالذينُتتعاملُُ"تويوات"ُمنظمةكماُتقومُُُُُ دوما
ُوصاحلُالبيئة.ُحيثُيفُسنةُ ُيتماشىُمعُأهدافها ُالتسويقيُوالبيئيُمبا ُلتوحيدُطابعها علىُسبيلُاملقال2018ُُمعهم،ُوهذا

ُكندا"ُقامت ُكلُُ"تويوات هدُ"لتقدميُاملزيدُمنُاجلكجزءُمنُ"،ُُجتارُتويوات"معُالتسويقُاخلاصُجبمعياتُُقيةتسويعملياهتاُالبتوحيد
،ُومنُضمنُأهّمُعناصرُالرسائلُالتسوقيةُيعتربُاجلانبُالبيئيُواألخضرُأحناءُالسوقُالكنديةُسقةُيفُمجيعالرسائلُالتكتيكيةُاملتُّ
 افظُعلىوحتُ،حُواملعايريُالبيئيةُاملعمولُهبامتثالُللوائاإلاُحولُهجتاُرتثقيفُ"املنظمة"ُواصلُكماُت3ُُاحلملة.عنصرُمهماُيفُهذهُ

ُ ُاستيفاء ُالتاجر ُاملطلوبةموقع ُالبيئية ُواليتُتتضمُّللشروط ،ُ ُابإلضافة ُوالسالمة ُوالصحة ُالبيئة ُنُموارد ُإىلُمعلومات املوادُحول
الفرصةُُإرنستُابستيان:ُ"لقدُانتهزُجتارُتويواتتطويرُسوقُالتجزئةُيفُمنظمةُتويواتُيفُالوُمُأُ"انئبُرئيسُُيؤكدحيثُاخلطرة.ُ

ُالبيئيُّ ُالقيادة ُوذلكُمنُخاللُإظهار ،ُ ُعلىُأعماهلم ُاخلضراء ُالصبغة يتعاملُُويفُنفسُالوقتُ،ةُيفُجمتمعاهتمابلفعلُإلضفاء
ُكفاءةستثماراهتمُاألوليةُوحتقيقُالفوائدُإالتجارُبسرعةُمعُ ُعُمنُاملتوقُّحيث4ُُ."املاليةُطويلةُاألجلُلبناءُوكالءُأكثر أنُقريبا

5ُ."األخضرالوكيلُفئةُ"ُضمنُوكيلُبيع100ُُ"تويواتمنظمةُ"يكونُلدىُ

منُأجلُتقليلُعملياتُالشحنُالدوليةُواليتُترتكُآاثراُسلبيةُعلىُالبيئة،ُفقدُوّسعتُمنظمةُتويواتُمنُشبكاهتاُالدوليةُُوُُُُُُ
ُافتتاحُعديدُ ُمّت ُكما ُابستمرار، ُاىلُتوريدُوشحنُسياراتُ"تويوات" ُالسياراتُيفُالسوقُاحملّليُدونُاحلاجة ُتوزيع حىتُيستىّن

دةُمورُُّمنظمة400ُكثرُمنُألشبكةُارُالشراءُمنُاملوقعُلدىُاملستهلك.ُفعلىُسبيلُاملثالُهناكُاملصانعُاحمللّيةُواليتُتعطيُخي
اُأوقاتُتسليمُهرُلعمالئوفُّتأنُُللمنظمةُوجودُهذهُاملرافقُداخلُأوروابُيعّنُأنهُميكنُنُّحيثُأُخاّصةُمبنظمةُ"تويووات"،أوروبيةُ
ُ.6البيئةلُمنُأتثريُعملياتُالشحنُعلىُقلُّتأقصرُ

                                                           
1 Official Toyota Website:  https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html 
2 Official Toyota Website:  https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html 
3 Josh Kolm ,"Toyota to consolidate tactical marketing", strategy online website, published on (09/02/2018), 
seen on (15/04/2018), link: http://strategyonline.ca/2018/02/09/toyota-to-consolidate-tactical-marketing/ 
4 Official Toyota Website:  https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html 
5 UKessays website,OP CIT. 
6 Hitesh Bhasin , OP CIT. 
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ُذلكُُوقدُنرتنت،اإلُربمبيعاتُالتجزئةُعُمنظمةُ"تويوات"دتُ،ُمدُّابإلضافةُإىلُذلكُوُُُُُُ كنشاطُجترييبُجعلُمنُأوالُُبدأ
االستفادةُمنُمجيعُأنواعُقطعُالعمالءُمنُنُميكُّتقومُإبنشاءُسوقُعربُاإلنرتنتُللسياراتُةُتصنيعُمنظملُأوُُّ"تويوات"ةُمنظم

أوُاملواقعُاحمللّيةُملختلفwww.toyotapartsconnect.comُُُ:ُوذلكُعلىُالرابطُوامللحقاتُاألصليةُمنُهذاُاملوقعالغيارُ
ُكالسوقُاهلنديُمثالُعلىُالرابط ومثلُهذهُاخلطوةُتعطيُملنظمةُ"تويوات"rtsconnect.inwww.toyotapaُ.1ُُ.ُ:ُاألسواق،

ميزةُالوصولُاىلُأكربُعددُممكنُمنُالعمالء،ُويفُاملقابلُتسّهلُلعمالئهاُطريقةُاحلصولُعلىُمنتجاتُاملنظمةُأبقّلُجهدُممكنُ
ُملتطلباتُوفًقاُختصيصهاُيتمُُّواليتُاإللكرتونية،ُمواقعهاُخاللُمنُللعمالءُمعلوماتُيتّمُتوفريُكماُُومبستوىُأعلىُمنُالشفافية.

2ُُُُُعلىُحدة.ُُجغرافيةُمنطقةُولكلُللعمالءُدةحمدُُّمعلوماتُالويبُمواقعُتوّفرحيثُُاألسواق،ُيفُالعمالء

ُتويواتُهيُُإسرتاتيجيةوابلتايلُفُُُُُُ ُمبنظمة ُاخلاّصة ُُوُإسرتاتيجيةالتوزيعُاألخضر ُتقنياتُخمتلفة ُفيها ُتستخدم ُةجمموعمتنّوعة
ُ ُُمنواسعة ُهباُملوزعنياشبكات ُُوالذينُ،اخلاصة ُيف ُمسامهتهم ُضمان ُعلى ُالبيئةتسهر ُعلى ُاحلفاظ ،ُ ُالعرضُوكذا صاالت
املتنوعةُاليتُُاخلدمةوبرامجُمراكزُوأيضاُ،ُاليتُتكشفُفيهاُتويواتُ"منتجاهتاُاخلضراء"ُاملستحدثةُآبخرُماُمّتُالتوّصلُاليهُاملعتمدة

مواقعُالتجارةُُإستخداموأيضاُ،ُطارُالتدريبُوالتأهيلُالبيئيُوالكفاءةُالتشغيليةتويواتُاىلُوكالئهاُوموزعيهاُيفُإتقّدمهاُمنظمةُ
ُالبيعُاملباشريناإللكرتونيةُووكال ُللعمالءُ،ء ُمتاحة ُتقدميُُجلعلُمنتجاهتا ُيتّم ُاملناسبةُواليتُعنُطريقها البيئيةُُاملعلوماتابلطريقة

ُ ُميكنُأنُتقّدمه ُ.ُمعاُلمجتمعةُولللعميلُوللبيئالسيارةُلسياراهتاُوما ُميكننا ُللتوزيعُومنُهنا ُ"تويوات" ُتبّّنُمنظمة أتكيدُفرضّية
أبعادُالتوزيعُاألخضرُاليتُتعملُبواسطتهمُُالتسويقُاألخضر.ُحيثُميكنُالتأشريُعلىُسرتاتيجيةاُلإلاألخضرُحتتُإطارُتبّنيه

ُ:ُمنظمةُ"تويوات"ُمنُخاللُاجلدولُاملوايل

 "Toyotaمنظمة "تويوات يف  حمّددات التوزيع األخضر : (24اجلدول رقم )

 أبعاد التوزيع األخضر اليت تعمل هبا منظمة "تويوات" 

ُسواقُاليتُتتعاملُمعها.اخلضراءُيفُخمتلفُاألُاتعملُمنظمةُ"تويوات"ُعلىُتوزيعُمنتجاهت 1

حُواملعايريُمتثالُللوائاإلُوتقومُمنظمةُ"تويوات"ُبتوعيةُموزعيهاُابملتطلباتُالفنيةُاخلاّصةُبتوزيعُاملنتجاتُاخلضراءُ 2
ُ.البيئيةُاملعمولُهبا

3 ُ ُ"تويوات" ُمنظمة ُخماطرُحتاول ُمن ُتزيد ُاليت ُالشحن ُعمليات ُوتقليل ُللتخزين ُاملناسبة ُالشروط ُتوفري ابستمرار
ُاإلضرارُابلبيئة.

                                                           
1 Bilal Ahmed Firfiray, "Mercedes-Benz EQC undergoes testing in Europe’s driest region", carwale website, 
published on (21/09/2018), seen on (15/10/2018), link: https://www.carwale.com/news/mercedesbenz-eqc-
undergoes-testing-in-europes-driest-region/ 
2 business research website, "Toyota Marketing Strategy",  published on (02/09/2015), seen on (05/02/2018), 
link: https://businessresearch123.wordpress.com/2015/08/02/toyota-marketing-strategy/ 
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4 ُ ُوالوكالء ُالتوزيعية ُالبدائل ُابختيار ُ"تويوات" ُمنظمة ُُالذينتلتزم ُمنتجاهتا ُلطبيعة ُمالءمة ُأكثر ُوكذاُتراهم البيئية
ُقدرهتمُعلىُاإليفاءُاباللتزاماتُالبيئية.

ُختفيضُأسعارُاملنتجاتُاخلضراء.مُيفُدعمُالتسعريُاألخضرُُوملنظمةُخياراهتاُالتوزيعيةُمباُيساهتدرسُا 5

ومستوىُالتلوثُوحتسنيُاألداءُالبيئيُلدىُشبكةُموزعيهاُُنبعااثتعلىُتقليلُاإلُ"تويوات"ُعمالاألمنظمةُتعملُ 6
ُمنُخاللُتعاوّناُمعهمُيفُإطارُانشاءُبرامجُودوراتُتكوينيةُختّصُحتسنيُوتطويرُاألداءُالبيئي.

7 ُ ُاملوزعني ُوكالئها ُودفع ُحّث ُعلى ُاملنظمة ُمصداقيةُحترص ُمن ُتزيد ُدولية، ُبيئية ُشهادات ُعلى ُاحلصول حنو
ُاهتمُالبيئية.ممارساهتمُوإّدعاء

8 
 

ُالُتوحيدتعملُاملنظمةُعلىُ اصُبوكالئهاُحىتُتضمنُأنُتكونُاجلهودُمّتسقةُمعُالتسويقُاخلُقيةتسويعملياهتا
 سواءُيفُإطارُحتقيقُاألهدافُاملشرتكةُأوُاحلفاظُعلىُالبيئةُ.

ُإ 9 ُاملنظمةُمبراقبة ُعنُطريقُتنفيذُ"برانمجُتقوم ُالبيئيةُابستمرار، ُابملعايريُواملسؤولية ُوموزعيها ُووكالئها لتزامُجتارها
 والذيُميكنهاُمنُمتابعتهمُوتقييمُأدائهمُالبيئي.ُ  DERAPوالوكالء"تدقيقُاألخطارُالبيئيةُللتجارُ

 منُإعدادُالباحثُ: املصدر

 واقع تبّني منظمة تويوتا لألفراد الُخضر : الخامسالمطلب 

ُ"تويوات"جناحُُإنُّ(.ُحنن ال نصنع السيارات فقط بل نبين بشرا)ُتقولُ"تويواتمنظمةُ"أروقةُُيفتدورُمقولةُشهريةُهناكُُُُُُُ
ُمنُاملُالرايديةُومكانتها ُالفذُُّ،األولُملُأيتُاعتباطاُالصفُُّاتُاليتُحتتلُّنظمابعتبارها ُاملوهبة ُكانُسببه ُاليتُبل ىُهباُتحلُّية

ورغمُُ.ألعماهلاُ"تويوات"العاملُاملركزيُلكيفيةُإدارةُُعتربُ"األفراد"والعمالُيفُاملنظمة.ُحيثُيُ ُاإلداريونُوالتنفيذيونُواملهندسون
ُ)توّظف ُاملنظمة ُيف ُيعملون ُالذين ُاملوظفني ُمن ُاهلائل ُحنوُالعدد ُإحصائياتُُفردا369124ُُ"تويوات" ُالعامل، ُمستوى على

ُُفهيُ(2018 ُيف ُكبري ُبشكل ُتستثمر ُهذه ُالتدريب ُخالل ُمن ُالعاملة ُالقوى ُاملواهبوالتمكني ُالقوىُُوتطوير ُهذه وجعل
 .ُمتّثلُهويةُ"تويوات"ُمتماسكةُمنظمةيلُثقافةُمدعومةُابلقناعاتُالقويةُوالرغبةُيفُتشك

13ُ"ُواليتُهيُوثيقةُمن2001ُالبّدُأنُنرجعُاىلُوثيقةُ"طريقةُتويواتُاخل ضرُفمُمنوذجُتويواتُيفُإدارةُاألفرادُولكيُنفهُُُُُُ
اخلصائصُاملتّميزةُللمنظمةُيفُإدارةُىلُستخدمُلإلشارةُإ.ُحبيثُ"طريقةُتويوات"ُهيُتعبريُمتداولُيفُأدبياتُاألعمالُيُ صفحة

ُوعملياهتا. ُومواردها ُُرؤيتها ُحيث ُنظماملوضعت ُة ُالوثيقة ُهذه ُيف ُجمموعة ُمبادئ ُتتكون ُواليت14ُُمن ُاإلرشادية، ُالقيم من
ُأبّنُّ ُوصفتها ُا ُمتّثل ُنظام ُعملتوفري ُُبيئة ُُوُألفرادلمناسبة ُُ،ابستمرارُمعملهحتسني ُعلىُُإنُُّ"تويوات"وتقول ُتؤكد ُالقيم هذه

شاكلُاملُمُالتنظيميُمنُخاللُحلُّ،ُودفعُالتعلُّفراداألتضيفُقيمةُمنُخاللُتطويرُكماُُالنتائج،ُُنياألهدافُطويلةُاملدى،ُوحتس
ُكلُفردُيفُهذهُالطريقةُعُمنُاملتوقُُّوُ.1ابستمرارُوُهارُُوجذمنُ ُيتمُّحيثُ،ُاملنظمةيفُتصادفهُكلةُمشأيُُحلُّمنُأجلُأنُيعمل

                                                           
1 Michael Lange , "What the Toyota Way Can Teach Manufacturers About Employee Engagement", aprio 
website, seen on (15/10/2018), link: https://www.aprio.com/whatsnext/toyota-way-can-teach-
manufacturers-employee-engagement/ 
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ُكلُ وقبلُذلكُجيبُعليهُ،ُومسؤوالُحثًاُعنُاحللولخمرتًعاُوابأيُة،ُنظماملسُؤسُّمُ ُوكأنّهُشعرعلىُأنُيُفردُيفُاملنظمةتشجيع
ُيتعلُُّ"تويوات"تنظيمُفلسفةُُوقدُمت1ُّةُومبادئها.نظماملستيعابُقيمُإ ُُوقُفيما ينُيدعمونُقاعدةُأعماهلاُالذابألفرادُالعاملنيُلديها

ُفرادُواملوظفنيإىلُمتكنيُمجيعُاأل(ُحيثُهتدفُالطريقة86ُ)أنظرُالشكلُرقم2ُُ."تويوات"طريقةُُحسبةُبطريقةُمنظمُّ،ُالثابتة
ُق ُإىلُأقصىُحدُّدراهتمُعلىُالتفكريُواإلبداعُواإلمنُممارسة ُلتقدميُممكنُمنُخاللُُستفادةُمنُنقاطُقوهتم توفريُالفرصُهلم

ُُوُةاملسامه ُوحتقيقُالالبيئية ُذاتُمنُخالاالجتماعية ُُوتعتربلُعملهم. ُالثقة ُبنيُالعمُو"عالقة ُاملتبادلة "ُهيُاإلدارةلُُوااملسؤولية
ُ.ساسياألمرُاأل

يبدأُاملوظفُأوُالعاملُيفُل،ُوالعاملُمنُالفردُفلسفةُ"طريقةُتويوات"يفُتبدأُعمليةُإجيادُاحللولُأوُ"أفضلُطريقة"ُحيثُُُُُُُ
تفسريُاملعلوماتُفهمُالوضع،ُُووذلكُمنُأجلُ،ُهبوسُفرديمالحظاتُالعمالءُُواإلستماعُاىلالتفكريُمباُحيدثُعلىُاألرضُ

كتشافُاحلقائقُمنُإُيتمُُّوُ.3مجيعُاملستوايتُيفُ،ُمعُالعلمُأّنُذلكُيتمُّزُعلىُاالبتكارواختاذُقراراتُأسرعُتركُُّ،مجعهاُاليتُمتُّ
ماُالذهابُورؤيةُوفهمُفكرةُ"ضعتُعلىُهناكُقيمةُعاليةُوُ أيُ"إذهبُوأنظرُبنفسك"،ُفgenchi genbutsuُمبدءُُخالل

طريقةُمنظمةُ"تويوات"ُيفُالتعاملُُ  Jeffrey Likerُ"ميتشيغان"أبرزُاألستاذُجبامعةُوملزيدُمنُالتحليلُفقدُُ.4"حيدثُابلفعل
ُ:5منُخاللُاملبادئُالتالية2004ُسنةُُ"Toyota Way The" هكتابيفُُمعُاألفرادُ

 ؛،ُعلىُحسابُاألهدافُقصريةُاألجلعلىُفلسفةُطويلةُاألجلُاخلاصةُابألفرادقراراتُتعتمدُ •
 ؛جلبُاملشاكلُإىلُالسطحللمعلومةُُوُقُمستمرُّإنشاءُتدفُّ •
 ؛املرةُاألوىلُمنإصالحُاملشاكلُواحلصولُعلىُاجلودةُالصحيحةُعلىُُفبناءُثقافةُتتوقُّ •
 ؛عامللتحسنيُاملستمرُومتكنيُاليفُادةُهيُاألساسُاملهامُوالعملياتُاملوحُّ •
 ؛موهاُلآلخرين،ُويعيشونُالفلسفةُويعلُّدةُالذينُيفهمونُالعملُبشكلُكاملالقاُتطوير •
 ؛املنظمةأشخاصُوفرقُاستثنائيةُيتبعونُفلسفةُُتطوير •
 .منظمةُتعليميةُمنُخاللُالتفكريُاملستمرُوالتحسنيُاملستمر"تويوات"ُتصبحُأنُ •

 فراد من خالل "طريقة تويوات" إدارة األ : (86الشكل رقم )

                                                           
1 Imranul Hoque and All, Analysis of Toyota’s Marketing Strategy in the UK Market, European Journal of 
Business and Management, Vol.5, No.20, 2013, p230. 
2 Official Toyota Website:  https://www.toyota-global.com/sustainability/society/employees/ 
3 Jonathan Escobar and All , "Lean management lessons from Procter&Gamble and Toyota", planet-lean 
website, published on (26/02/2015), seen on (15/10/2018), link: https://planet-lean.com/procter-gamble-
toyota-sustainable-growth-liker/ 
4 Jonathan Escobar and All , OP CIT. 
5 Michael Lange, OP CIT. 

https://www.toyota-global.com/sustainability/society/employees/
https://www.toyota-global.com/sustainability/society/employees/
https://www.toyota-global.com/sustainability/society/employees/
https://www.toyota-global.com/sustainability/society/employees/
https://www.toyota-global.com/sustainability/society/employees/
https://planet-lean.com/procter-gamble-toyota-sustainable-growth-liker/
https://planet-lean.com/procter-gamble-toyota-sustainable-growth-liker/
https://planet-lean.com/procter-gamble-toyota-sustainable-growth-liker/
https://planet-lean.com/procter-gamble-toyota-sustainable-growth-liker/
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Source : Mark Graban , "Toyota Brings TPS & The Toyota Way to India – The Same Familiar Principles", lean 

blog website, published on (03/05/2013), seen on (15/10/2018), link: 

https://www.leanblog.org/2013/05/toyota-brings-tps-to-india-the-same-familiar-principles/ 

ُكلُهذهُاملبادئُوالقيمُعلىُركيزتنيُللسلوكُالتنظيميُلدىُمنظمةُ"تويوات"ُومهاُالتحسنيُاملستمّرُوإحرتامُالناس،ُُُُُُُ وتعتمد
ُكلُّ نظمةُ"تويوات"ُنسانُميكنُأنُتكونُلهُمسامهةُإذاُماُأتيحتُلهُالفرصة،ُحيثُتدركُمُإحيثُيتمّثلُاإلفرتاضُالضمّنُيفُأّن

220ُدراسةُميدانيةُأجريتُعلىُماُيزيدُعنُذلكُالفوائدُاملرتتبةُعلىُغرسُالقدرةُعلىُالتفكريُاملستقّلُيفُموظفيها.ُوأثبتتُ
جراءُحتسينات،ُواإلنصاتُرتكةُلدىُهؤالءُتتمثلُيفُاحلماسُوالرغبةُإلأّنُهناكُخصائصُمشحيثُوجدتُعامالُلدىُ"تويوات"ُ

اختاذُإجراءُبسرعةُكيزُعلىُعملُالفريق،ُُوىلُجوهرُاملشكلة،ُوالرتلتوّجهُاىلُمسرحُاألحداثُللوصولُإن،ُواوالتعّلمُمنُاآلخري
ُوهوُماُيقّللُمنُعددُاملشاكلُواألعطابُوالفواقدُاليتُقدُحيدثهاُاألفرادُاملوظفنيُيفُاملنظمة.1ُحللُاملشكلة.

ُُُُُُُ ُُُجوانشهرُصّنفتُتويواتُوهبدفُغرسُالوعيُالبيئيُلدىُموظفيها ُالبيئةُكــ ُل"شهر واختذت1973ُُُمنذُسنةتويوات"
ُالبيئةإجراءاتُمنذُذلكُالوقتُلزايدةُوعيُ الشهرُالبيئيُسمُإىلُ"بتغيريُاإلُامتق1991ُيفُعامُُوُ،املوظفنيُوإجراءاهتمُجتاه

علىُدرايةُبشهرُتويواتُملنظمةُابمجيعُاملوظفنيُالعاملينيُُضمنُأنُّهبذاُتُوهيُ،مستوىُالعاملاُعلىُته"،ُوتوسيعُأنشطلتويواتُالعاملي

اتُنظمالبيئةُمنُخاللُاملُحولالتنفيديُصقُمشرتكُيفُمجيعُأحناءُالعامل،ُوتوزيعُرسالةُالرئيسُلالعامليُللبيئةُمنُخاللُعرضُمُ 
ُوُُ،بلغاهتمُاحملليةُالتابعةُهلاُالعامليةالفرعيةُ ربُإصدارُإشعاراتُذاتُصلةُابألحداثُعلىُشاشاتُاملراقبةُيفُمواقعُخمتلفةُعكذا
 ،ُظهرتُشخصيةُالبيئةُالداخليةالشهرُالعامليُللبيئةُيفُتويواتُملزيدُمنُالتوعيةُخاللُوُ،وُعلىُاإلنرتانتُنظمةُأعمالمواقعُامل

"Ecoba" ُاملوظفنيُعلىُأنُيكونواُأكثرُمسؤوليةُبيئية.واليتُتشّجعُالعمال2ُللمنظمة.ُيفُالبوابةُالرئيسية
                                                           

 .225ص، مرجع سابقإيمي أوسنو وآخرون،   1
2 Rapport of Toyota,Sustainability Data Book 2017 Environment, p9. 

https://www.leanblog.org/2013/05/toyota-brings-tps-to-india-the-same-familiar-principles/
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ُُُ ُُُُُ ابستمرارُإجيادُبرامجُُحيثُحتاولُ،هبدفُالنجاحُاألفرادتطويرُوتدريبُعملياتُلُكبريةُُعنايةُ"تويوات"ُتويلُمنظمةكما
ُالعامليةُلإلنتاجصةُتسمُّتدريبُوفتحُمراكزُتدريبيةُمتخصُّ ُاملراكزُحديقعُأُوُ،ىُاملراكز إلسنادُالشرقُاألدىن,ُُايفُاتيالندُهذه

ُكنتاكيُاألمريكيةواآل إىلُحتسنيُأساليبُخاللُذلكُمنُُ"تويوات"تسعىُحبيثُُ.خرُيفُبريطانياُإلسنادُأوروابُوالثالثُيفُوالية
ليكونُعلىُالعاملُُينبغيُوُابلتايلُأتهيلُاألفرادُليكونواُضمنُعائلةُ"تويوات"ُوحيملونُيفُنفسُالوقتُقيمهاُاخلضراء.التدريبُُو

ُويذهبُجزءُمنُهذاُالتدريبُ.ةملنظمامنُرُجبهودهُاحلثيثةُاليتُيبذهلاُإبسنادُودعمُأنُيلحقُالركبُويواكبُالتطوُّفرداُأخضرُ
ُالوعياألداءُُوُرفعويفُسبيل1ُُ.لديهاُالبيئيةُاإلدارةتوجهُمنظمةُ"تويوات"ُاألخضرُودعمُجهودُاإلستدامةُُوُتعزيزُحنوُحتقيقُهدف

وعملياتُُصني،متخصُُّقبلُمنُبيئيةُحماضراتُوتشملُاخلضراء،ُاألنشطةُمنُواسعةُجمموعةتعتمدُاملنظمةُعلىُُملوظفيهاُالبيئي
ُ ُاحملاضرات، ُوهذه ُتتماشى ُُوميدانية ُُأفالمُوُعروضتقدمي ُعن ُاملنظمةُجملةُيفُالبيئيةُاملوادُوإدراجُالبيئية،ُاملوضوعاتخاّصة

ُالبيئيُلألفرادُحسبُعّدةُ .2املوظفنيُعلىُتوزعُاليتُالداخلية ُالدوراتُواليتُهتدفُاىلُحتسنيُاألداء ُهذه ُختتلفُطبيعة كما
ُ(87رقمُمستوايت.ُ)وهوُماُيوّضحهُالشكلُ

 مستوايت التدريب البيئي لدى منظمة "تويوات" : (87الشكل رقم )
 

ُ
 
Source : Toyota Industries Corporation, Social & Environmental Report 2004 ,p50. 

ُ
ُهوبلُىلُحتسنيُاألداءُالبيئيُلديهمُفقط،ُعاديُيهدفُإُدُنظامليسُجمرُُّيفُمنظمةُ"تويوات"ُفرادألالتدريبُالبيئيُلُظامنُوُُُُُُ

ومستقّلةُللفردُعلىُاإلبداعُومنعُاحلوادثُوتقليلُاهلدرُواإللتزامُمببادئُاملنظمةُزةُّنجُمتطّورُحنوُبناءُثقافةُبيئيةُمجاعيةُوقدرةُمميُّ
والتزاماُابملسؤوليةُالبيئية،ُُليكونواُأكثرُإخضرارالُاألفرادُتؤهُّوعملّيةُيفُاملنظمةُمعنويةُُظمونُ ُقيمُالبيئيةُومحلهاُبفخر.ُحيثُتوجد

ُالشهريُوالذي ُ"الكايزن" ُأسلوب ُخالل ُمن ُيظهر ُما ُاألفرادُي ُُوهو ُلدى ُالبيئي ُوحتسنيُاألداء ُاملستمّر ُالتطوير ُثقافة ُمن عّزز

                                                           
1 Toyota Industries Corporatio Social & Environmental Report 2004 ,OP CIT, p50. 
2 Toyota Industries Corporatio Social & Environmental Report 2004, OP CIT, p50. 
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كبرية،ُوهوُعلىُُُتكلفةُبدونابلنسبةُللعاملُُماكينةُأيأوُُأداءُأوُعمليةُأيُحتسنيُثقافةُعّنصطالحاُتإ"الكايزن"ُالعاملني.ُفـــ
ُكلُيوم1ُ:املستوىُالعمليُيعّن ُكلُالعاملنيُيفُُ؛حتسني ُكلُيومُُيرتاكمُليؤديُإىلُنتائجُعظيمةُ؛التحسنياشرتاك ُ؛حتسنيُبسيط

ُ؛تقليلُاألعمالُاليتُالُتضيفُقيمةُحقيقيةُللعملُ؛رؤيةُالفواقدُوالعملُعلىُالتخلصُمنهاُ؛البحثُعنُأيُفرصةُللتحسني
ُ؛التجربةُوالتعلمُواحملاولةُمرةُبعدُمرةُ؛عملُمجاعيُواحرتامُالعاملنيُ؛الوصولُإىلُأهدافُعظيمةُمنُخاللُحتسيناتُمتدرِّجة

 توحيدُأسلوبُالعملُثُحتسينهُثُتوحيدهُجمدداُثُحتسينهُوهكذا.

ُُُُُُُ ُواليت ُأنواعها ُمبختلف ُالفرد ُهبا ُيقوم ُاليت ُالتحسينات ُعمليات ُدعم ُيعّن ُاألسلوب ُاألشكالُفهذا ُمن ُالعديد ُيف أتيت
ُالتحسيناتُالبيئيةُاليتُتدُواألحجام ميكنُُوُستغاللُاألمثلُللمواردُوالطاقة،ُإطارُتقليلُاهلدرُوالفواقدُواإلخلُيفومنُضمنها

حىتُفإنّهُُ"كايزن"الفلسفةُويفُالبعضُاآلخرُقدُيستغرقُشهورًاُحىتُيكتمل.ُُتنفيذُبعضُالتغيرياتُيفُغضونُيوم،ُيفُحنيُأنُّ
وماُ.ُاُيفُعمليةُاحلفاظُعلىُالبيئةأساسيُاأمُريعتربُالذيُالتغيريُاإلجيايبُُحمورهذاُهوُُوأصغرُالتحسيناتُميكنُأنُحتدثُفرقا.ُ

يؤكدُتطّورُفلسفةُ"الكايزن"ُهوُأّنُاألفرادُيفُ"تويوات"ُيفُالياابنُوعربُأحناءُالعاملُيقومونُبنقلُوتدريبُهذاُالنظامُيفُاملنظماتُ
ُنظام2األخرى. ُلتمصمُُّفهو ُالذينُيكرُّأم ُهيلُاألفراد ُومسامهتهمُيفُحتسنيُذاهتم ُوالتزامهم حىتُيكونُالدعمُالُسونُمقدراهتم

تظهرُأكثرُمنُخاللُالتصنيفاتُواجلوائزُاملتعلقةُابلبيئةُواألداءُالبيئيُُالبيئيةkaizens نتائجُنظامُالكايزنُولعّلُُ.حمدودُوشامل
ُكّلُسنةُتتحّصلُمنظمةُ"تويوات"ُوعامليهاُعلىُمركزُمنُ ،ُمثلُماهوُاحلالُمعُمسابقةُاملراكزُالثالثةُاألوىللألفراد،ُحيثُيف

ُ ُعلى ُوحفاظا ُإخضرارية ُاألكثر ُ"األفراد ُ Greenest Employersالبيئة" ُواليت ُ"تويوات" ُمنظمة ُمراكزها ُعلى ُمنذسيطرت
3ُ.واىلُاليومُانطالقُاملسابقة

ُتعتربُ"ُُُُُُ ُ"الكايزن" ُتويواتواىلُجانبُنظام ُأيضا ُوه HumanSigma لنظاممنُاملتبنينيُ" ُمتطّور، ُنظام لقياسُوإدارةُُو
متعلقةُاجلودةُُنُّأباتُالتصنيعُتعتقدُمنظممعظمُفيهُالُتزالُحيثُيفُالوقتُالذيُ،ُمباُفيهُاألداءُالبيئيُلألفرادُالبشريُاألداء
ُكبرياُجبودةُأفرادهاُمنُخاللُ"نظام،ُفإّنُوالُميكنُتطبيقهاُعلىُاجلوانبُالبشريةُملنتجاتُوالعملياتابُفقط ُتويواتُتويلُاهتمام

HumanSigma."ُُ ُحيث ُجتد ُالُأنُُّ"تويوات"منظمة ُألنُّ نظامهذا ُتركُُّمقنع ُالعملية ُز ُأساسي ُمشاركةُبشكل ُحتسني على
ُيؤدُّاملوظفنيُوالعمالء،ُممُّ ُاإلهتمامُالبالغ4ُُ.يُبدورهُإىلُدفعُنتائجُاألعمالُوزايدةُقيمةُاملسامهنيا ابألفرادُيفُحيثُيعودُهذا

                                                           
  : المشاهدة رابط ،" Kaizen المستمر التحسين مبادئ"، الصناعية والهندسة اإلدارة موقع  1

20-diary-https://samehar.wordpress.com/2014/04/04/manager/ 
 .223، صمرجع سابقنجم عبود نجم،   2

3 Richard Yerema and Kristina Leung , "RECOGNIZED AS ONE OF CANADA'S TOP 100 EMPLOYERS", Media corp 
canada website, published on (08/10/2018), seen on (15/10/2018), link: https://content.eluta.ca/top-
employer-toyota-canada 
4 Scott Friedman , "Toyota: how focusing on employee engagement & customer value drives this automaker’s 
success", scott fried man website, seen on (15/10/2018), link: https://www.scottfriedman.net/toyota-how-
focusing-on-employee-engagement-customer-value-drives-this-automakers-success/ 
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ُإ ُاىل ُ"تويوات" ُمنظمة ُحيث ُالعملية. ُكل ُحمور ُأبّّنم ُالعميق ُللمنظمةُيقولمياّنا ُالسابق ُالتنفيدي ُتويودا"ُاملدير  Eijiُ"إجيي

Toyodaُ"1ُ."سقوطهاُوأُتويواتُرتفاعإلُداحملدُُّوالعاملُتويواتُيفُاألصولُأهمُهمُأّنُاألفراد

ُالنشاطاتُُُُُُُ ُيف ُفعال ُبشكل ُمشاركتهم ُخالل ُمن ُاألخضر ُالبعد ُتبّّن ُحنو ُ"تويوات" ُمنظمة ُلدى ُاألفراد ُتوّجه ويظهر
ظيفيةُيفُعملياتُالتشجريُوالفعالياتُالبيئيةُاليتُتقرتحهاُإدارةُ"تويوات"،ُحيثُيشاركُاألفرادُيفُاملنظمةُمبختلفُمستوايهتمُالُو

لغاابتُواملستنقعات،ُومبادراتُاحلفاظُعلىُاحليواانتُاملهددةُابإلنقراضُوابقيُاحلمالتُتنظيفُاجار،ُوعملياتُشوغرسُاأل
ضتُ،ُحيثُتعرُّمشروعُإلعادةُالتشجريُيفُالصنيُيف2001ُُفقدُتطوّعُموظفواُ"تويوات"ُسنةالعمليةُومنُبنيُاألمثلة2ُالبيئية.

ُكبريُ تارُمنُهك500ُُأكثرُمنُرعوهيُالعمليةُاليتُأسفرتُعنُُزُ،لسننياُعلىُمرُّيفُإحدىُاملقاطعاتُوذلكُالبيئةُإىلُتدهور
ُكماُحدثُيفُحلفاظُعلىُاحليواانتُاملهددةُابإلومحالتُا3ُ.األراضي ذُاملوظفونُختُّإُ"ُيفُالياابنُحنيموتوماتشي"يفُمركزُنقراض

ُيفُالقيامُبه.حماولةُزايدةُأعدادُحشرةُللحياةُالربيةُيفُاملنطقةُُواملبادرةُإلجراءُمسحُ كما4ُاليعسوبُيفُاملنطقةُوهوُماُجنحوا
ُتواصلُ ُالعاملنيُلديهاُمنُأجلُهاتشجيعُومنظمةُ"تويوات"ُدعمها ُمعياتُالبيئيةواسعةُمنُاجلُاتامُإىلُجمموعنضماإلُلألفراد

ُ.ُتقبلُأكثرُأماانُوإستدامةأجلُمس،ُمنُالعميقُلديهمُبضرورةُاحلفاظُعلىُالبيئة.ُوهوُماُيعّززُالقيمُالبيئيةُواإلميانُغريُرمسيةال

ُُُُُُُُُُُُُ ُميكننا ُهنا ُومن ُتبّّن ُفرضية ُعلى ُالتأكيد ُ"تويوات" ُمنظمة ُحيث ُاخل ضر، ُمنُلألفراد ُبشرية ُقاعدة ُبناء ُعلى تعتمد
ىلُعملياتُإلضافةُإيةُالبيئية،ُفتعملُاملنظمةُابقيمُومبادئُمشرتكةُمعُاملنظمةُاجتاهُالبيئةُوااللتزامُابملسوؤلُلديهماألفرادُالذينُ

ُالتدريبُوالتكوينُالبيئيُ يفُإطارُجهودهاُحنوُتعزيزُأنشطتهاُُهمإشراكحماولةُُعلىوزايدةُالوعيُالبيئيُلدىُعماهلاُوموظفيها
"تويوات"ُمنظمةُهاُكنناُإستنتاجُمجلةُأبعادُاألفرادُاخلضرُاليتُتعتمدميحيثُُ .كنُابملسؤوليةُالبيئيةالبيئيةُواإللتزامُأبقصىُحّدُمم

ُ:ُمنُخاللُاجلدولُاملوايل

ُ"Toyota منظمة "تويواتاألفراد ذو التوّجه األخضر يف  حمّددات : (25اجلدول رقم )

 أبعاد األفراد اخلضر اليت تعمل هبا منظمة "تويوات" 
ُكهدفُُ 1 تؤمنُمنظمةُتويواتُمببدءُإشراكُاألفرادُيفُتبّّنُمبادئهاُوقيمهاُاملستدامةُمنُأجلُاحلفاظُعلىُالبيئة

ُيضافُاىلُابقيُاألهدافُالرئيسيةُاألخرى.

ُفرادُالعاملنيُلديهاُيفُإطارُسعيهاُألنُتكونُمنظمةُتعليمية.ةُعلىُزايدةُالوعيُالبيئيُلدىُاألنظمتعملُامل 2

                                                           
1 Official Toyota Website:  https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/this-is-toyota/toyota-work-
experience 
2 Richard Yerema and Kristina Leung , OP CIT. 
3 Corporate Communications at Toyota, link : https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-
binaries/9744_036223toyota.pdf 
4  Toyota official website. 
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ُتعملُيفُ 3 ُتويوات ُمنظمة ُاملعنيةُإطار ُالشخصية ُواملبادرات ُاجلديدة ُاألفكار ُتقّبل ُعليها ُيسّهل ُمفتوحُمبا نظام
ُ.منُطرفُموظفيهاُابحلفاظُعلىُالبيئة

ُومستمرُّ 4 ُدورية ُتدريبية ُدورات ُوإقامة ُبتطوير ُتويوات ُتلتزم ُلألفراد ُالبيئي ُاألداء ُيفُإطارُحتسني ُلديهاُة العاملني
ُ.األداءُالبيئيمستوايتُومتكينهمُمنُحتقيقُأعلىُ

ُكنظامُمتتلكُمنظمةُ"تويوات"ُأنظمةُوبرامجُعمليُّ 5 ةُمنُأجلُحتسنيُاألداءُالبيئيُلدىُاألفرادُالعاملنيُلديها،
ُ.HumanSigmaالكايزن،ُونظامُ

معياتُبيئيةُمنُأجلُتعزيزُالوعيُالبيئيُلديهمُواشراكهمُ"ُالعاملنيُلديهاُإىلُاإلنضمامُجلتويوات"تشجعُمنظمةُ 6
ُ.ةُاحلفاظُعلىُالبيئةُخارجُإطارُاملنظمةيفُعملي

حيصلُاألفرادُالعاملنيُيفُمنظمةُتويواتُعلىُجوائزُومراتبُمتقدمةُيفُإطارُتصنيفاتُاألفرادُمنُخاللُاملعايريُ 7
ُالبيئية.ُ

8 
 

ُ ُمنظمة ُيف ُالعاملني ُاألفراد ُاألنشطةتويوات"يساهم ُيف ُالنشاطاتُُ" ُهذه ُوتشمل ُاملنظمة، ُهبا ُتقوم ُاليت البيئية
 التشجري،ُوالنظافة،ُوالنشاطاتُاملتعلقةُابحليواانتُاملهددةُيفُاإلنقراضُ..اخل.

 منُإعدادُالباحث : املصدر

 واقع تبّني منظمة تويوتا للعمليات الخضراء : السادسالمطلب 

وهوُُ،"التصنيع"فلسفةُُالبيئيُهوُاملنتجُاملتمّثلُيفمتيازُإلحنوُحتقيقُاُ"تويوات"سعيُُيفُإاثرةُلإلعجابُكثراملنتجُاألُعتربيُ ُُُُُُ
هوُمقاربةُهذاُالنظامُ.ُُوTPSُبــــــُأوُإختصاراُ Toyota Production System"تسمية"ُنظامُتويواتُاالنتاجيُعليهُي طلقُما

ُاملإلياتُثوريةُيفُمعاجلةُالعم ابلشكلُالصحيح،ُُتقاّناتطوريهاُوإمنُالعملُعلىُُامضتُعقودأمسيناتُُوةُيفُاخلنظمخرتعتها
ُإمتيازات ُطريقها ُعن ُحتّقق ُُحبيث ُوتقليص ُالعمليات ُالنوعيةُنسبةتسريع ُوحتسني ُُ.اهلدر ُتبّّن ُإطار ُيف ُمنظموهذا ُ"تويوات"ة

ُل ُسياسة ُالكربونُإنبعااثتمنُُللحدُّعملّية ُُواثينُأكسيد ُكفاءةُإستخدام، ُواحلدُّاملواردُبشكلُأكثر يفُُالبيئيةُاألخطارمنُُ،
كلُيفُُوأيضاُُ.كجزءُمنُعملياهتاُاليوميةُو،ُواألنظمةُاملتطّورةُخاللُجمموعةُواسعةُمنُاألنشطةوذلكُُعملياتُالتصنيعُواإلنتاج،

ُاملنتج ُحياة ُمراحل ُمن ُواليتُتشملمرحلة ُالتدويرُ،التشغيلُ،التصنيعُ،التطويرُ:، 1ُُ.وإعادة ُحاولت ُهذهُُ"تويوات"فقد بفضل
لتزامهاُابلتسويقُاألخضر،ُوهذاُماُبيئية،ُجتّسدُإمفاهيمُثالثُىلُمتّيزُبيئيُمنُخاللُتنقلُجانباُمنُمتّيزهاُالصناعيُإُأنالفلسفةُ

ُكماُيلي  :2ميكنُتلخيصه

                                                           
1 Official Toyota Website:  https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-
solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process 

 .224، صمرجع سابقنجم عبود نجم،   2
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ُإ :(Green Toyotaويوات اخلضراء )تمفهوم   ُطرح ُإُرعاشّن ُمع ُتوافق ُقد ُاخلضراء" ُحلالةُُجن"تويوات ُ"تويوات" از
كلُنتجُبدونُهدر،ُفتُ (.ُفمثالُمصانعُ"تويوات"ُيفُأمريكاُتبيعُسياراتzero landfill statusُاملكّباتُالصفريةُ)

 .ستخدامصهرُمنُأجلُإعادةُاإلاملعادنُمتزجُوالبالستيكُيُ أّنُعادةُتدويرُنفاايهتا،ُحيثُإُيتمُّسيارةُ
ُكلياُيفُ:(Totally Cleanمفهوم التنظيف كليا )  ُُطرحتُ"تويوات"ُهذاُاملفهومُمنُأجلُأنُتكونُمنتجاهتاُنظيفة

ُماجعلُتويواتُأّولُمنتجُللسياراتُحيصلُعلىُص.ُوهذوالتخلُُّستخدامكلُمرحلةُمنُمراحلُاحلياةُيفُاإلنتاجُواإل ا
 .1999(ُاليتُمتنحُمنُقبلُبرانمجُاالممُاملتحدةُعامglobal 500 awardُاجلائزةُاخلمسمائةُالعامليةُ)

ُكشهادةُُ: (GreenE) لطاقة اخلضراءامفهوم   فقدُأطلقتُ"تويوات"ُالرمزُالوطّنُمنُأجلُالطاقةُاخلضراءُاملستدامة
ُلوجية..اخل.ارةُاجليُومثلُالشمس،ُالريح،ُالكتلةُاحليوية،ُاحلُرُمتجّددةمستقّلةُلقيادةُاألّمةُيفُمصانعها،ُمنُمصادرُ

نسبةُاهلدرُخفضُُابلّنسبةُملنظماتُاألعمالُاألخرىُيفُعملياتتذىُبهُمنوذجُحيُ ُمبثابةُ"ُاليومتويوات"ُمنظمةُتعتربحيثُُُُُُُ
،ُوكلُهذاُ،ُوتعزيزُاالستدامةُمنُخاللُاستثمارُالوقتُواجلهدُواملواردُالالزمةستخداميفُاإلُالكفاءةُ،ُوتعزيزتكاليفُالطاقةُو

يفُُةمتجّذُرُالبيئيةُوبدونُأدىنُشّكُفإّنُجوانبُهذاُالنظامُ.فيهُالفضلُاىلُنظامُتويواتُاإلنتاجيُوالعمليايتُالفريدُمنُنوعهيرجعُ
 حتسنيُيتمُّيفُنفسُالوقتُُو1.اإلنتاجُسعياًُلتحقيقُأكثرُالطرقُفعاليةُمراحلاليتُحتّركُمجيعُُوفلسفة"اإلزالةُالتامةُلكلُالنفاايت"ُ

 TPSُُّيستندُنظامُإنتاجُوُ.نةسقُواجلودةُاحملسُّواحملافظةُعليهُمنُخاللُحلقاتُمنُالعملُاملتTPSُ2علىُركيزتني:ُ

نعُفقطُماُهوُمطلوب،ُعندُاحلاجةُصُ "يعّنُُو : Just In Time" فقط يف الوقت املناسبأي " JITمبدأ الــــ  •
ُكبريُمنُالسياراتُبكفاءةمنُأجلُعلىُسبيلُاملثالُفُ،إليه،ُوابلكميةُاملطلوبة" نُمنُواليتُميكنُأنُتتكوُُّ،إنتاجُعدد

ماُهوُمطلوبُعندُُتوفريُوُ،نُشراءُقطعُالغيارلةُتتضمُّةُإنتاجُمفصُّجزء،ُمنُالضروريُإنشاءُخطُّألف30ُُحوايلُ
 .3سنيُاإلنتاجيةحتُوُالقضاءُعلىُاهلدرُملنظمةُ"تويوات"ُةُاإلنتاجُهذهُميكنفقاًُخلطُّوُُوُ،وابلكميةُاملطلوبةُاحلاجةُإليه

ُعلىُيعتمد : Jidoka مبدأ الــ  • ُاملبدأ ُابسمُأيضاُيعرفُوُاملنتجات،ُوتطويرُالتصنيعُيفُواسعُنطاقُهذا
وأبقّلُُللعمالءُعيوبُأوُمنخفضةُجودةُذاتُمنتجاتُتسليممنُأجلُضمانُعدمُُبسيطةُطريقةُوهيُستقاللية"،"اإل

ُممكن ُيتم4ُُّ.وقت ُاملبدأ ُهذا ُطريق ُعن ُمنُُتقسيمُحيث ُخالية ُمنتجات ُتقدمي ُضمان ُأجل ُمن ُاملنظمة ُيف العمل
ُعلى ُالتوايلُهيُخطوات4ُُالعيوب ُاملشكلة،ُاخلللُكتشافإُ:ُعلى ُالتحقيقُ،فورايُاملشكلةُصالحإُ،توقفالُأو

ُمنُمصدرهُ)جذراي(.ُالسببُوتصحيح

                                                           
1 Official Toyota Website:  https://www.toyota-
global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/ 
2 Btoes Insights website, "The Toyota Production System: Principles and Lean Manufacturing", seen on 
(05/02/2018), link: http://insights.btoes.com/lean-resources/toyota-production-system-principles-
introduction-to-tps 
3 Official Toyota Website, OP CIT.  
4 kanbanize website, "What is Jidoka?",  published on (02/09/2015), seen on (05/02/2018), link: 
https://kanbanize.com/continuous-flow/jidoka/ 
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ستمرارُيفُإدخالُحتسيناتُعلىُاإلُهميهُاألفرادُيفُثقافةُمؤسساتيةُحتثُّمنُاملوازنةُبنيُالدورُالذيُيؤدُُّمشتقُّهذاُالنظامُُوُُُُُُ
اهلدفُيكونُحيثُ.سمُبقيمةُمضافةُعاليةقُاإلنتاج"ُالذيُيتُّتدفُّوبنيُنظامُتقّنُمرّكزُعلىُ"ُرُهلمُذلك،وتقدُُّ،علىُعملهم

وهوُُ،النفاايتأخرياُالقضاءُعلىُساق،ُُوتُّ،ُعدمُاإلالعملياتثقل1ُُ:لةُيفُمتمثُرئيسيةُمشاكل3ُهوُالقضاءُعلىُمنهُالرئيسيُ
 )كماُيوضحهاُالشكلُاملوايل(.ُعلىُالتوايل.ُ،ُ"مورا"ُو"مودا""موري"ُماُيطلقُعليهُابلياابنية

 TPSأهداف النظام اإلنتاجي لتويوات  : (88الشكل رقم )

ُ

Source : Btoes Insights website, op cit.   

،ُوابلتايلُالقضاءُعلىُأكربُرُنتائجُبسالسةإنشاءُعمليةُميكنُتكرارهاُبسهولة،ُوتوفُّوهوُهدفُُ: (Muri)هدف ال  -أوال
 ويفُعملياتُاملنظمة.ُساقُيفُخطُاإلنتاجتُّعدمُاإل

ُبنيُالعملياتالتناقضُُتقليلوهوُاهلدفُالذيُيعّنُُ: (Mura)هدف ال  -اثنيا حبيثُتنخفظُمعدالتُُ،والتعارضُفيما
 .مُإجراؤهايتُّاألخطاءُوالعيوبُاليتُ

ّددُُو،ُواهلدرُبكلُأنواعهاُالنفاايتىلُتقليلُويهدفُإ : (Muda)هدف ال  -اثلثا ،ُأوُرُيفُالعملتويواتُمثانيةُأمناطُمنُاهلدحت 
ُ:2يفُإجرائياتُالتصنيع،ُهي

ُتقَدمُإب وذلكُ: Overproduction فرط اإلنتاج • ُنتاجُسلعُمل ُعدتُ،ُحبيثطلبياتهلا العاملنيُُدستدعيُزايدة
ُ.بُمعظمُأمناطُاهلدرُاألخرىألنهُيسبُُّهدراُأساسياالنوعُهذاُُتعتربُ"تويوات"فُ..ُاخل،التخزينُوالنقلُفةتكلزايدةُُو

                                                           
1 Btoes Insights website, op cit. 

 : (، رابط الموقع07/10/2018"، موقع المنتدى العربي الدارة الموارد البشرية، آخر مشاهدة )"نظام انتاج تويوتاأحمد نبيل فرحات،   2

https://hrdiscussion.com/hr1840.html 
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دُمراقبةُآلةُةُالعاملُجمرُّعندماُتكونُمهمُّوهذاُحيدثُُ:  Waiting/ Time on handإضاعة الوقت /االنتظار •
ابنتظارُتعملُذاتيا غيارُأوُغريها،ُأوُعندماُالُيوجدُللعاملُماُيعملهُبسببُوجودُُأوُقطعُأجزاء،ُأوُالوقوفُجانباًُ

 .،ُوغريُذلكمالُآلةُ،ُأوُبسببُتعطُّخمزونُزائدُمنُالسلعُاليتُينتجها
ُقطعُُ: Unnecessary Transport Conveyance النقل أو التفريغ غري الضروري • ُعند ُحيصل وهذا

 . يفُالعملُأوُيفُنقلُاملوادُأوُقطعُالغيارُأوُالسلعُاملصنَّعةُمنُأماكنُالتخزينُأوُإليهاُةمسافاتُطويل
ُ: Overprocessing or Incorrect Processing املعاجلات الزائدة عن احلاجة أو املعاجلات غري السليمة •

ةُسيئُمعّداتستعمالُإعاجلاتُغريُالفعالةُالنامجةُعنُختاذُخطواتُغريُضروريةُيفُتصنيعُاملنَتج،ُويفُاملإتتجلىُيفُُو
ُ،ُوتقدميُتصميمُغريُانجحُللمنَتج ُكماغريُضروريةُوعيواًبُيفُاإلنتاجُبُحركةيسبُّماُوهذا ُعندُُ. حيدثُاهلدرُأيضًا

 .اُهوُضروريتقدميُمنتجاتُجودهتاُأعلىُممُّ
لعُاملصّنعة،ُإذُاملوادُاألوليةُأوُيفُالسيفُالزايدةُُههذُعّنتُو:  Excess Inventoryعدة املوجودات من البضائزاي •

ضهاُلعيوب،ُفضاًلُعلىُنفقاتُنقلهاُستعماهلاُأوُتعرُّإبطالنُُُاملعاملُومنُثُّيفذلكُقدُيؤديُإىلُطولُبقائهاُُإنُّ
 ..اخل.ُلمُاملوادُمنُاملزودينرُتسُّختالالتُيفُاإلنتاج،ُوأتخُّإاملخزوانتُختفيُمشكالتُمثلُحدوثُزايدةُُوُوختزينها.

ُيتعنّيُ :  Unnecessary Movement احلركة غري الضرورية • ُمهدورة ُحركة ُكل ُالعاملنيوهي ُهباُُُعلى القيام
 .وغريُذلكُمعداتُخاللُأتديتهمُلعملهم،ُمثلُالبحثُعنُقطعُغيارُأو

ُكلُهذاُيعّنُكثرةُالنفاايتُالنامجةُعنُالعيوب،ُُوأوُإصالحهاُبعدُفحصهاُ،إنتاجُقطعُمعيوبةُ:  Defectsالعيو  • ،
ُكبريُمنُالوقتُواجلهدُواملال  .هدرُقدر

ُوالعمالُاملوظفنيعدمُاإلنصاتُإىلُُيعتربُ:  Unused Employee Creativityستثمر للعاملنياإلبداع غري املم  •
ُ.زةفرصةُإدخالُأفكارُأوُمهاراتُأوُفرصُتعّلمُمتميُّ"تويوات"ُُمنظمةلىُفّوتُعقدُيُ عامالُ

ُُُُُُُ ُيف ُاألخضر ُالبعد ُتعزيز ُإطار ُويف ُمجيع ُُوضعتعملياهتا ُُنفسهالُ"تويوات"منظمة ُبيئيةحتمجلة ُوإلتزامات عتربُُت ُُ،داّيت
وجبُميثاقُاألرضُالعامليُوذلكُمبُكخطواتُعمالقةُيفُسبيلُتكريسُمسؤوليتهاُالبيئيةُيفُمجيعُنشاطاهتاُوسياساهتاُاملستقبلية.

ُيعزُّ ُالذي ُمجيع ُيف ُالبيئية ُاملسؤولية ُومرافقز ُأبكملهانظماملُعمليات 1ُ.ة 2015ُُُسنةُيفحيث ُأعلنت عنُُ"تويوات"منظمة
تعكسُعملياهتاُاخلضراءُبشكلُأوضح،ُوتكّرسُجهودهاُامليدانيةُيفُسبيلُُستةُحتدايتُوالذيُيضمُُّ،"2050يُالبيئيُ"التحدُّ

ُ)أنظرُالشكلُاملوايل(2ُُ:ُماُيليُهذهُالتحدايتُالستةتشملُُوُتبّّنُالنهجُاألخضرُواحلفاظُعلىُالبيئة.
 السّتة يف منظمة "تويوات" اخلضراءحتدايت العمليات  : (89الشكل رقم )

                                                           
1 Official Toyota Website:   https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-
solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process 
2 Lidia Simao Ana Lisboa , Green Marketing and Green Brand,  Procedia Manufacturing 12, ( 2017 ), P190. 
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ُ
 منُإعدادُالباحثُ: املصدر

ُ
لصفرُيفُالسياراتُاجلديدة،ُوالبدايةُتكونُىلُاإاثينُأكسيدُالكربونُُإنبعااثتوالذيُيصّبُيفُهدفُختفيضُُ– 1التحدي  

ُيف ُلُإنبعااثتمنُُاحلدُُّأوال ُالكربون ُُلسياراتاثينُأكسيد ُبنسبة ُأخرىُثُُّ٪90اجلديدة ُمرّة ُالنسبة ُهذه ُالتقليلُمن ُحماولة
اتُرّكجعلُاحملعلىُةُنظماملُعمل.ُولتحقيقُهذاُالتحدي،ُت2010يفُعامُلةُعتبارُاملستوايتُاملسجُّ،ُمعُاألخذُبعنيُاإلوهكذا

ُأكث ُالتقليدية ُوتعميم ُكفاءة ُُسياراتر ُأو ُمنخفضة ُيشملُُ CO2لـ نبعااثتاإلُمعدومةاجليلُالقادم اهلجينة،ُالسياراتُوهذا
 .،ُوالكهرابئيةُوخليةُالوقوديدروجينيةواهل

ُالتصنيعزاءُجوأُموادكُلذفيُُمباُ،أكسيدُالكربونثانيُزُغاُإنبعااثتاملنتجُخاليةُمنُُحياةدورةُيهدفُجلعلُُ– 2 التحدي
ُيعّنُتطويرُُو"تويوات"ُلسيارات عادُتدويرها.ُاملةُيويُّاحلوادُامل،ُوكذلكCO2ُُ لـُنبعااثتمنخفضةُاإلعتمادُموادُوأجزاءُإ.ُوهذا

للتخلصُمنُُانُطرقيتضمُّكماُشاملُألنشطةُالتصنيعُواللوجستيات،ُُتهُتويواتُلتحقيقُهذاُالتحديُهوُعرضُاملوقفُالذيُتبنُُّو
 .النفاايتُوإعادةُتدويرهاُيفُّنايةُدورةُحياةُاملنتج

ُمنُحتقيقسرتاتيجيُهدفُإبشكلُُ"تويواتمنظمةُ"دتُحدُُّ– 3 التحدي ُأكسيدُالكربونُيفُمجيعُغازُاثينُإنبعااثتُاحلّد
تكنولوجيةُومصادرُالطاقةُالبديلةُعلىُوجهُالتطوراتُالُاملنظمةُأكثرُعلىزُتركُّوهذاُيعّنُأنُُ،والوحداتُومرافقُاإلنتاجُاملصانع

 .رئيسيةُيفُخططهاُاملستقبليةُكتقنيةُُواهليدروجنيُتجّددةلطاقةُاملعملياتُاُتطويرمنُأجلُطُتويواتُختطُّحيثُُ.التحديد

التحديات الستة لمنظمة تويوتا قبل 
2050

:1التحدي 

سيارات جديدة بصفر
CO2إنبعاث لـ

:2التحدي 

ر دورة حياة المنتج بصف
CO2إنبعاث لـ 

إنبعاث :3التحدي 
من CO2صفري لـ 

جميع مرافق اإلنتاج  

التقليل من:4التحدي 
نهإستخدام المياه وتحسي

إنشاء :5التحدي 
مجتمع وأنظمة تعتمد 

على إعادة التدوير

إنشاء :6التحدي 
مجتمع مستقبلي في 
إنسجام مع الطبيعة
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ُواحلدُُّ،امليةللغايةُاحلفاظُعلىُمصادرُاملياهُالعُمنُاملهمُّحيثُُستغالله،طرقُإُاملياهُوحتسنيُإستخدامتقليلُوهوُُ– 4التحدي 
ُكميةُا هذاُُ"تويوات"ُيفحيثُتعملُماُأمكنُذلك.ُكلُُُّستخدام،ُوإعادةُالتدويرُوإعادةُاإلملياهُاملستخدمةُلتطويرُاملنتجاتمن

ُلتعزيزُستهالكُاملياهإتقليلُعلىُيُليسُفقطُدُّالتح ُولكنُأيًضا ُالفعُُّاإلدارة، ُالصرفُالصحي. ُملياه ُبذلكُوالة ،ُبدأتُللقيام
ُكماُُمصانعهاتويواتُسياسةُمجعُمياهُاألمطارُيف  .املياهُأوُمعاجلتهاُقبلُإعادهتاُإىلُالطبيعةُإستخدامرتُطريقةُتنقيةُإلعادةُطوُّ،

ُالتدويرويهدفُإلُ– 5التحدي  ُأشكالُإعادةُالتدويرُتطويرتويواتُإىلُُسعىتُ،ُحيثنشاءُجمتمعُوأنظمةُتعتمدُعلىُإعادة
ُالصالحيةل ُاملنتهية ُوذلكلسيارات ،ُُ ُللبيئة. ُصديق ُجمتمع ُيف ُُوللمسامهة ُجماالت ُيف ُالعمل ُذلك ُمثيستلزم ُحتسنيُرئيسية ل:

ُكفاءةأب؛ُتطويرُتقنياتُإعادةُتدويرُُاألجزاءُواملوادُاألكثرُدواماُإستخدامُطويرتُ؛ُاملوادُالبيئيةُإستخدام  .كثر
يفُُخضراءُمشاريعُبتصميمُوتشغيلُ"تويواتمنظمةُ"تقومُُ،ُحيثإنشاءُجمتمعُمستقبليُيتناغمُمعُالطبيعةوهوُُ–6ُالتحدي 

ُ ُصغري ُعلىُنطاق ُالعامل، ُأحناء ُكبريأمجيع ُو ُا، ُأجل ُمن ُوهذا ُعن ُُُخيارلدفاع ُاجملتمع". ُحياة ُوحتسني ُ"تقييم أيضاُُيتمُّكما
،ُلكيفُالعمل.ُوكمثالُعلىُذُإشراكُشركائهاُخاللمنُوذلكُ،ُ"تويوات"خارجُجمموعةُالطبيعةُعلىُظُافاحلالتخطيطُألنشطةُ

ُ..اخل.ُاحلضريةُاخلضراءُواملنحُالبيئيةُوالتعليمُنظمةواألُالتشجريبادراتُيفُجماالتُعُامليشجتعملُعلىُتُُ"تويوات"فإنُّ
 

ُالوصولُاىلُُجيدةمستوايتُُ"تويواتمنظمةُ"قُقُّحتُ ُوُُُُُُ ُالعملياتُاخلضراءُأهدافهايفُعملية ُإستخدامُمنُخاللُ،يفُإطار
لتحديدُاملصنعُأوُفرعُ"تويوات"ُوقعُإجراءُمسحُملُعرببدأُالعمليةُت ،ُحيث(FIRM) ُعمليةُتسمىُ"إدارةُاملواردُاملتكاملةُللمرافق

ُواإلالفرصُا ُلتوفريُالطاقة ُاإلضاءةُإسرتاتيجياتتوصياتُبشأنُوميكنُبعدُذلكُتقدميُُ،ستدامةملتاحة ُوتكنولوجيا ،ُالتشغيل،
نُتتضمُّكما1ُُُ،ُومصادرُالطاقةُالبديلة.التدفئةُوالتهويةُوتكييفُاهلواء،ُوإجراءاتُالتغليفُإسرتاتيجيات،ُُومالتحكُُّإسرتاتيجياتُو

ُاإل ُملقرتاحات ُتشغيلحلوال ُمثل ُأساسية ُُوُشكالت ُقصرية، ُزمنية ُلفرتات ُاهلواء ُكفاءةُإستخداممكيف ُأكثر ُإضاءة ووجودُ،
ُ.الربامجُواألجهزةُالالزمةُللتحكمُيفُأنظمةُاملباينُبشكلُصحيح

ُخيّصُُُُُُُ ُاملُإستخداموفيما ُُتجّددةالطاقات ُُ"تويوات"ُمنظمةتستخدم ُالرايحُلتحويل ُالطبيعيُ)طاقة ُاملورد إىلُُ(الرايحهذا
ُالكهرابء ُمثل ُفائدة، ُأكثر ُنظماملُمتلكُو2.أشكال ُاملإة ُالطاقة ُ )REC (تجّددةئتماانت ُهي ُواليت ،ُ ُعن ُامللكيةُعبارة حقوق

أنُ REC ميكنُملالككماُميكنُبيعُأوُتداولُاألرصدة،ُُحيثُُ،تجّددةاقةُاملكهرابءُمنُمصادرُالطُّللفوائدُالبيئيةُمنُتوليدُال
يفُابملائةُمنُطاقةُالرايحُيفُالعديدُمنُمرافقها100ُُةُتويواتُمنظماشرتتُُوُ.تجّددةشرتىُالطاقةُاملإانوينُأنهُعيُبشكلُقيدُّ

،ُوهيُتقنيةُطاقةُمشسيةُتستخدمُاخلالايُ )PV (أيًضاُالطاقةُالكهروضوئيةُاملنظمةتستخدمُكما3ُُُالوالايتُاملتحدةُاألمريكية.
ُكهرابءالشمسيةُأوُاملصفوفاتُالشمسيةُالكهروضوئيةُل 536ُُنظامُيبلغُطولهُُإستخدامُوجيريُ،تحويلُالضوءُمنُالشمسُإىل

ُالتخطيطُلنظامُآخرُبقوةُكماُُُاملنظمةُيفُالياابنكيلوُواطُيفُمقرُ ميغاواطُيفُمستودعُمبليونُقدمُمربعُيف2.2ُُجيريُحاليًا
ُ.4يفُالوالايتُاملتحدةُاألمريكيةُبكاليفورنياُ"أونتاريو"

                                                           
1 Tracy Carbasho, OP CIT. 
2 Tracy Carbasho, OP CIT. 
3 Tracy Carbasho, OP CIT. 
4 Tracy Carbasho, OP CIT. 
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ُُُ 1ُ.األمراُأنُيفعلواُنفسُهشركائطلبُمنُحيثُتا،ُهبإلشرافُالبيئيُاخلاصُلنظامُاُابلتحسنيُاملستمرُُّ"تويوات"تلتزمُكماُُُُُ
وذلكُ"ُتويواتُيفُمنظمةاملشرتايتُاخلضراءُحولُتوجيهيةُالبادئُاملمبراجعةُ"ُامتق،2050ُُيُتويواتُللبيئةاُلتحدُّهإصداُرفبعدُ

منُغازاتُُجمموعةُواسعةُمنُاملبادراتُالبيئيةُللحدُّمطالبةُاملوّردينُبتشجيعُومنُضمنُأهّمُالتعديالتُهوُ،2016ُُُجانفييفُ
ُللتحدي )GHG (الدفيئة ُموّرًدا65ُُمنُرثأكحوايلُمنُ منظمةُ"تويوات" تطلبوعلىُسبيلُاملثال2ُ.ومحايةُالنظمُالبيئيةُدعمًا

لديهمُأنُيكونُأوُالبيئيةُُ ISO 14001 شهادةُيفُالوالايتُاملتحدةُاألمريكية٪ُمنُاملوادُاملشرتاة85ُمنُالذينُميثلونُأكثرُُو
ُمكافئ) EMS نظام ُالبيئة( ُإدارة ُاملوردينُُبشكلُأوثقواآلنُهيُتعملُُ.3نظام ُمع فاظُعلىُمنُأجلُاحلواملوزعنيُوالتجار

ُالبيئة.

ُ"تويواتُُُُُُ ُمنظمة ُتبّّن ُميكنُالتأكيدُعلىُفرضّية ُوذلكُمنُخاللُومنُهنا يفُسياساهتاُُآلياتُمتنوعةُللعملياتُاخلضراء،
ستغاللُوسوءُإُنبعااثتُتراعيُتقليلُمستوايتُاهلدرُواإلواليتُ،رةمنُالربامجُواألنشطةُاملتطوُُّواسعةُجمموعةُوُ،اخلضراءُوممارساهتا

ُُ،مواردُاملنظمة ُوقيمها ىلُنتائجُميدانيةُتكّرسُالبيئيةُعلىُأرضُالواقعُوالوصولُإمباُيسمحُملنظمةُ"تويوات"ُمنُتفعيلُمبادئها
ُالتسويقيةُاخلضراء ُإدعاءاهتا ُأبعادُامصداقية ُإستنتاجُمجلة ُاليتُتعتمدها.ُومنُهناُميكننا ُُلعملياتُاخلضراء منُ"تويوات"ُمنظمة

ُ:ُخاللُاجلدولُاملوايل

 "Toyotaحمّددات العمليات اخلضراء يف منظمة "تويوات  : (26اجلدول )

 أبعاد العمليات اخلضراء اليت تعمل هبا منظمة "تويوات" 
وهذاُُ،ُأكسيدُالكربونُيفُمجيعُاملصانعغازُاثينُإنبعااثتُاحلّدُمنُحتقيقعملياتُالتصنيعُيفُتويواتُاىلُدفُهتُ 1

ُ.تكنولوجيةُومصادرُالطاقةُالبديلةزُيفُالتطوراتُالةُتركُّملنظميعّنُأنُا
ُ،التشغيلُ،التصنيعُ،التطوير،ُواليتُتشملُكلُمرحلةُمنُمراحلُحياةُاملنتجاتيفُُتلتزمُاملنظمةُابملسؤوليةُالبيئيةُ 2

ُ.وإعادةُالتدوير
ُدُاإلستجابةُللضغوطات.ُجمرُّاىلُوليسُالبيئيُترقىُالعملياتُاخلاّصةُمبنظمةُ"تويوات"ُاىلُاإلبداعُ 3
ُمشاكلُ 4 ُعلىُحّل ُقادرة ُ"تويوات" ُمنُقبلُمنظمة البعدُالبيئيُوالبعدُبنيُوالتعارضُالتناقضُالعملياتُاملمارسة

ُ.مُإجراؤهايتُّحبيثُتنخفظُمعدالتُاألخطاءُوالعيوبُاليتُُ،اإلقتصادي
املواردُُإستخدام،ُُواثينُأكسيدُالكربونُإنبعااثتعملياتُاهلدر،ُُوُرةُيفُتقليلأنظمةُمتطوُُّ"تويوات"ةُمنظمتتبّّنُ 5

ُكفاءة ُيفُعملياتُالتصنيعُواإلنتاج.ُالبيئيةُاألخطارمنُُ،ُواحلدُّبشكلُأكثر
6 ُ ُمنظمةُ"تويوات" ُتتبىّن ُالتامةُلكلُالنفاايت" ُ"اإلزالة ُلتحقيقُأكثرُُوفلسفة اليتُحتّركُمجيعُجوانبُاإلنتاجُسعيًا

                                                           
1 Official Toyota Website:  https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-
solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process 
2 Rapport of Toyota,Sustainability Data Book 2017 Environment, p2. 
3Official Toyota Website:  https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-

solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process 

https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
https://www.toyotaforklift.com/resource-library/material-handling-solutions/products/toyotas-environmentally-friendly-manufacturing-process
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ُ.الطرقُفعالية
ُطرقُاستغالله.ُاملياهُوحتسنيُإستخداممنُتقليلُتعملُمنظمةُتويواتُعلىُال 7
ُأخرىُحتاولُ 8 ُوتقنياتُوطاقاتُبديلة ُأفكار ُعنُطريقُاجياد ُالتشغيلية ُعملياهتا ُابستمرارُتطوير ُ"تويوات" منظمة

ُتساهمُبشكلُأكربُيفُاحلفاظُعلىُالبيئة.ُُ
كموردُطاقوي،ُومنُضمنهاُاإلستفادةُمنُالطاقةُالشمسيةُوطاقةُُُتجّددةالطاقةُالبديلةُواملُإستخدامتتبىّنُاملنظمةُ 9

ُالرايح.
ُكماُتسعىُحنوُتشجيعهمُعلىُتعملُاملنظمةُعلىُالتنسيقُمعُشركائهاُمنُاملوردينُوالتجارُ 10 حولُاملبادراتُالبيئية

ُتبّّنُاملسؤوليةُالبيئيةُضمنُمنظومةُأعماهلمُوعملياهتم.ُ
 واثئقُمنظمةُ"تويوات" : املصدر

 واقع تحقيق منظمة تويوتا لألداء األخضر : السابعالمطلب 

ُتنفيذهاُحتدايتُبيئُعّدةُ"تويوات"ُمنظمةُوضعت2015ُسنةُُمطلعُُُُُُ ُتعتزم واليتُقطعتُفيها2050ُُحلولُعامُقبلُية
ُمتقّدمة، ُأكثرُمنُُأشواطا ُالتحدُّواهلدفُُسنوات.3ُأيُبعد ُايتُمنُهذه ُلدىُاملنظمة خيّوهلاُُالذيُبيئيالُأدائهاُتعزيزهو

وعنُطريقُُ"تويوات"ُفإّنُمنظمة،ُأكثرُمنُذلكُوُ.وإستخداماهتاُاتسياُرالصناعةُقةُبيفُمجيعُاألنشطةُاملتعلُّصفريُتحقيقُأثرُل
ُوقدُعملتُ.ككلُّوالبيئةُُستدامُعلىُاجملتمعُأتثريُإجيايبُومُ ُديهانُيكونُلألُدوماُالصديقةُللبيئةُتسعىاملبادراتُُالعديدُمن

ُكفاءةُاملنظمةُ ُكبريُعلىُحتسني بيئية،ُوهيُاليومُأتخذُيرُاملنتجاتُواملشاريعُالإدارةُاملرافقُوتطُوُوُواردلطاقةُواملهاُلإستخدامبشكل
ُالبيئي. ُالصعيد ُعلى ُإستباقية ُُمواقف ُتستجيب ُإُاملنظمةحيث ُلوبشكل ُوفّعال ُجيايب ُاإلاللمخاوف ُمثل ُاحلراريحتبيئية ُباس

ُالوضعُالبيئيجمموعةُمنُاملبادراتُوالتحوُّمنُخاللُُوذلكُ،غازاتُالدفيئةالالعامليُُو تطويرُوذلكُعنُطريقُُ،التُاليتُختدم
ُ.ستدامةيُإىلُزايدةُاإلالذيُيؤدُّالبيئيةُُاإلدارةّنجُُإستخدام،ُُوأكربُهالكُالطاقةُعلىُنطاقستإفضُ،ُوخلبيئةلةُاتُصديقسياُر

ُوضعتهاالسّتةُالتحّدايتُاليتُيفُإطارُقياسُمدىُالتقّدمُالذيُأحرزتهُوميكنُقياسُاألداءُالبيئيُملنظمةُ"تويوات"ُمنُخاللُُُُُُُ
)وقدُاعتمدانُُ.قييمُاألداءُالبيئيُألّيُمنظمةعمليةُتُالبيئيةُاليتُتدخلُضمنُخمتلفُاملؤشراتشملُواليتُتُ،2015ُسنةاملنظمةُ

ُاملوقعُاملوجودُعلىُ ُوهو ُاألخضر، ُاملنظمة ُاليتُتؤّشرُعلىُأداء ُالرمسيُيفُحتصيلُالبياانتُواألرقام ُ"تويوات" علىُموقعُمنظمة
ُ.(/global.com/sustainability/environment/challenge2050-https://www.toyota)ُ:ُالرابطُالتايل

ُ

 "لتويوات" اجلديدة اتالسيار  يفاثين أكسيد الكربون  إنبعااثتحجم تقييم  :تقييم األداء األول •

دثهُمنتجاتُمنظمةُ"تويوات"ُابلبيئة،ُإمنُأجلُتقليلُالضررُالذيُُُُُُُ اثينُأكسيدُُإنبعااثتاحلّدُمنُيُحتدُّاملنظمةُذتُختُّحت 
٪90ُبةُبنسُيفُسياراهتاُاجلديدةاثينُأكسيدُالكربونُُإنبعااثتضُيفختُىلخاللهُإمنُُدف،ُوالذيُهتاجلديدةُيفُسياراهتاالكربونُ

https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/
https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/
https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/
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اتُحرّكاليتُتعملُمبُالسياراتيُعلىُزايدةُعددُالُيقتصرُالتحدُُّو.2050ُحبلولُعامُوذلكُ،2010ُمقارنةُمبستوايتُعامُ
املنخفضةُأوُالصفريةُلثاينُُنبعااثتاتُالصديقةُللبيئةُذاتُاإلسياُرالمنُُقادمالعُأيًضاُمنُتطويرُاجليلُفحسب،ُبلُيسرُّعاديةُ

ُ ُذلك ُيف ُمبا ُالكربون، ُ(HVs) ُاهلجينةُالسياراتأكسيد ُسياُرال، ُات ُالكهرابئيةسياُرالُ،ُ(PHVs)ُاهلجينةالكهرابئية  ُات
(EVs)ُُُو ُالوقودسياُر، ُخالاي ُونشر (FCVs) اهليدروجينيةُات ُُترويجُوُ، ُسياُرالهذه ُكلُّات ُحيثمكانُيف ُتسُ، همُاال

جنباًُإىلُجنبُمعُمبواصلةُالعملُُ"تويوات"تلتزمُحيثُُ.ستخدمُعلىُنطاقُواسععندماُتُ ُإالُّعلىُالبيئةُُاحلفاظُلبيئةُيفااتُسياُرال
ُاملإطارُيفُُوُ.اتسياُرالُالواسعُالنطاقُهلذهُةُحتتيةُتدعمُالتبّّنُبناءُبنيُّمنُأجلُواحلكوماتُأصحابُاملصلحةُ تعملُسعىُهذا

ُسنة٪ُحبلول22ُاثينُأكسيدُالكربونُيفُالعاملُمنُالسياراتُاجلديدةُأبكثرُمنُُإنبعااثتطُمتوسُُّختفيضُعلىُ"تويواتمنظمةُ"
2020ُُ ُيفُُمنُأجلُاملضيُّ، ُابلفعلُحيثُحّققتُُالتحّدي.قدًما ُقدره ُُ٪11.9ختفيضا ُالشكلُرقم2016ُسنة ُ)أنظر .

90)ُُ ُتقّدم. ُمتُّرّكاحملُكما ُاليت ُُات ُحجمها ُوالبالغ ُحديثًا أعلىُ HVs اهلجينةُسياراتالالبنزينُُوُسياراتليرتُل2.5ُتطويرها
يفُُاترّكهذهُاحملوتوزيعُإستخدامُنشرُُيتمُّحيثُُ.٪ُعلىُالتوايل41٪ُو40ُمستوايتُالكفاءةُاحلراريةُالقصوىُيفُالعاملُبنسبةُ

ُ.2021ُغايةُسنةىلُإُو2017ُُمنذُسنةُ"تويواتاليتُختّصُمنظمةُ"سياراتُال

 (2016-2012لسيارات اجلديدة لـ "تويوات" يف الفرتة الزمنية )من ا CO2 ل انبعاثمعدّ  :(90الشكل رقم ) 

ُ
 واثئقُمنظمةُ"تويوات" : املصدر

ُ،واإلستخدامُنتشارواسعةُاإلُيفُحالةُأنُتكونُفقطةُيالبفعالبيئةُاحلفاظُعلىُالصديقةُللبيئةُيفُُالسياراتهمُاتسحيثُُُُُُ
،2016ُُيفُعام.ُحيثُممكنُذاُالنوعُمنُالسياراتُعلىُأكربُنطاقحُتقومُمنظمةُ"تويوات"ُبعمليةُالدفعُهلطُروبناًءُعلىُهذاُال

اهلجينةُ Lexus إىلُمليونُوحدةُيفُالياابن،ُبينماُوصلتُمبيعاتُطرازات Aqua Hybrid وصلتُاملبيعاتُالرتاكميةُلنموذج
مالينيُوحدةُيف10ُُُ سيارتُاخلضراء،ُجتاوزتُاملبيعاتُالرتاكميةُالعامليةُللـرقاماألمعُهذهُُوُعلىُمستوىُالعامل.إىلُمليونُوحدةُ
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43ُ)2017ُُجانفي ُإ٪ ُحيث ُهجينة(، ُسيارات ُهي ُ"تويوات"منها ُُستغرقت ُأن20ُُحوايل ُمنذ ُالنتائج ُهذه ُلتحقيق عاًما
 .1997يفُعامُ Prius اجليلُاألولُمنُأطلقت

2017ُُُيفريفُيفُوُُُُُُ ُ"تويوات"أطلق، ُمنُت ُالثاين ُالبيئيةُاجليل ُممُّ PHOS PHV سياراهتا ُأدُّ، ُتطوُّا ُإىل ُيفُى ُكبري ر
ُ ُللبيئةسياُرالتكنولوجيا ُحيثاتُالصديقة ُتويواتُإىلُ، ُالوقودُتنظر  السياراتُالكهرابئيةُو FCVs اهليدروجينيةُسياراتُخالاي

EVs ُحتقيقُختفيضاتُهائلةُيفُاثينُأكسيدُأكربُمنُأجلُلديهاُإمكانيةُأّنُُعلىاثينُأكسيدُالكربونُُإنبعااثتُاليتُالُتصدر
ُأنُُّ(ُتؤّكد2017ُ)جانفيُاحلاليةواألرقامُُ.CO2وهيدروجنيُخاٍلُمنُُتجّددةاملُةالطاقُإستخداممنُخاللُوذلكُُ،الكربون

اثينُُإنبعااثتإىلُخفضُأّدىُنفسُالفئةُلاتُالبنزينُالتقليديةُسياُربدالًُمنُُ"تويوات"مالينيُسيارةُهجينةُمنُطراز10ُُُإستخدام
ُ.(91)أنظرُالشكلُرقمُُ.مليونُكيلوُلرتُمنُالبنزين29ُ،ُوأنقذُماُيقربُمنُمليونُطن77ُكسيدُالكربونُحبوايلُأ

 (2017-1997يف الفرتة بني )" بريوسمن سيارات " CO2تخفيض إنبعاث الرتاكمي لجم احل :(91الشكل رقم )

 
ُواثئقُمنظمةُ"تويوات" : املصدر

 املنتجدورة حياة  يفاثين أكسيد الكربون  إنبعااثتاحلّد من تقييم  :تقييم األداء الثاين •

أثناءُالقيادةُفحسب،ُفقطُليسُُعمليا"ُّنًجاُالسيارةُاثينُأكسيدُالكربونُيفُدورةُحياةُإنبعااثتُاحلّدُمنُيأيخذُ"حتدُُُُُُُّ
ُ ُحياة ُدورة ُيف ُأيًضا ُوالتخلُُّ،أبكملهاُالسيارةبل ُالسيارات ُوجتميع ُالغيار ُوقطع ُاملواد ُتصنيع ُذلك ُيف ُتدويرُمبا ُوإعادة ص

اثينُأكسيدُُإنبعااثتقدُتزيدُمنُُ(next-generation)ُتايلاتُالصديقةُللبيئةُمنُاجليلُالسياُرالبعضُُات.ُونظراًُألنُّسياُرال
غازُاثينُنبعاثُخمّفضةُإلتطويرُموادُُدةُمنُأجلجاهسعىُتُّنُمنظمةُ"تويوات"فإالكربونُيفُعملياتُتصنيعُاملوادُوقطعُالغيار،ُ

ُ ُالكربون ُُوأكسيد ُالتصنيع ُاإلأثناء ُُوذلكُستخدامأثناء ُتقليل ُعن ُفضاًل ُواسع، ُنطاق ُاألجزاءُُإستخدامعلى ُوعدد املواد
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ُيفُالسنةُاملاليةحيثُُ.هاتدويُروإعادةُُمنُاملوادُصاثينُأكسيدُالكربونُيفُمراحلُالتخلُُّإنبعااثتمنُُمنُأجلُاحلدُُّ،املستخدمة
ابلنسبةُللجيلُالثاينُُوُ،دُتصميمهالطرازُجديدُواحدُوسبعةُمناذجُم عا إعادةُضبطُدورةُحياة تُمنظمةُ"تويوات"أجُر،2016ُ

ُبرانمج ُمتُُّو PHV من ُُالذي ُيف ُُمتُُّفقدُ،2017ُيفريفإطالقه ُُإنبعااثتخفض ُلدورة ُالكربون ُأكسيد السيارةُُحياةاثين
ُُالكهرابئيةُواهلجينة ُبسنة5ُبنسبة اثينُُإنبعااثتقُذلكُمنُخاللُتقليلُوقدُحتقُّ(92ُ)أنظرُالشكلُرقمُ.2012ُ٪ُمقارنًة

راتُإمجايلُسعةُالبطاريةُقدُتضاعفُتقريًباُمنُأجلُزايدةُنطاقُقيادةُالسياُأكسيدُالكربونُأثناءُالتصنيع،ُعلىُالرغمُمنُأنُّ
اثينُأكسيدُالكربونُبشكلُُإنبعااثتالقدرةُعلىُخفضُُ Prius PHV سيارةُمتتلكُ،ُحيثكيلومرت(68.2ُُالرايضيةُ)إىلُ

بنسبةُُأقلُُّقُاجليلُالرابعُمنُ"بريوس"ُأتثريًاُبيئًياُإمجالًياعُأنُحيقُّمنُاملتوقُُّوُ.تجّددةأكربُعندُشحنُالكهرابءُمنُمصادرُالطاقةُامل
ُلرتًا.ُويفُالوقتُنفسه2.0ُُسعةُبنزينُُحّركاملكافئُمبُ"تويوات"٪ُعنُطراز45ُ نسبةPriusُُتنتجُأحدثُاملكوانتُاإلضافيةُلـ
ُكانتُالطاقةُاليتُتشحنُنسبةُ٪77ُماُيصلُإىلُ،ُستخدامعندُاإلُتهاأقلُمنُسابقُ٪ُمنُاثينُأكسيدُالكربون21 أقلُإذا

وماُُ،٪ُأقلُمنُاثينُأكسيدُالكربون5ُينتجُالنموذجُاجلديدُمنُحيثُدورةُحياهتاُأبكملهاُفد.ُبطاريتهاُأتيتُمنُمصدرُمتجدُّ
 .2015،ُمقارنةُبسنةُتجّددة٪ُأقلُعندماُتكونُمشحونةُابلطاقةُامل36ُيصلُإىلُ

  كسيد الكربون يف سلسة القيمة لسيارت بريوس "تويوات"نسبة ختفيض إنبعاث اثين أ : (92الشكل رقم )

ُ
 واثئقُمنظمةُ"تويوات" : املصدر

ُكفاءةُإجراءُ"تويوات"ةُمنظمُخذاثينُأكسيدُالكربونُيفُأنشطتهاُاللوجيستية،ُتتُُّإنبعااثتمنُُحلدُّمنُأجلُاُوُُُُُُ اتُلتحسني
كفاءةُُُحتسنيُمبادراتُاصلتُو2016ُيفُالسنةُاملاليةُحيثُُ.املكتملةُالسياراتستبدال،ُوكذلكُإلنتاجُواإليفُانقلُقطعُالغيارُ

ُكفاءةُالتحميلالوقودُمباُيف 105.2ُإىلُُلكلُوحدةُمنُحجمُالعمل CO2 إنبعااثتمنُُدُّوالنقلُللحُُذلكُأنشطةُحتسني
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ُُغرام /  CO2 / tkmُ(ُاخنفإ ُبنسبة ُعلىُأساسُسنوي3.0ُض ٪ُُ .)ُ ُكما ُجمموع ُالكربونُمنُُإنبعااثتبلغ ُأكسيد اثين
كبريُإىلُالزايدةُيفُُُبشكل،ُويرجعُذلكُ(2015عنُسنةُيفُاملائة2.5ُُايدةُُزمليونُطنُ)0.282ُُاىلُالعملياتُاللوجستية

ُكلُدولةُُإنبعااثتعلىُاملستوىُالعاملي،ُبدأتُتويواتُبتقييمُُوُ.املكتملةُيفُالياابنُالسياراتشحناتُ اثينُأكسيدُالكربونُيف
ونتيجةُلذلكُُ،2013ُالعامليةُاليتُتبدأُيفُالسنةُاملاليةُاألهدافإرشاداتُُواليتُتعتمدُعلى،2007ُُومنطقةُيفُالسنةُاملاليةُ

 .مليونُطن2.10ُم2016ُُاثينُأكسيدُالكربونُيفُتويواتُيفُالعامُاملايلُُإنبعااثتغُإمجايلُبل

 مجيع مرافق اإلنتاج يفغاز اثين أكسيد الكربون  إنبعااثتاحلّد من  :تقييم األداء الثالث •

يفُعمليةُالتصنيع،ُُالسيارةُعندماُتكونأيضاُ،ُولكنُالسياراتُتتّمُقيادةاثينُأكسيدُالكربونُالُينبعثُفقطُعندماُُمباُأنُُُُُُُّ
الركيزاتنُُو.ُنتاجيةُلدىُ"تويوات"اإلصانعُامليُالذيُتواجههُاثينُأكسيدُالكربونُهوُأيضاُالتحدُُّإنبعااثتُعمليةُالتحّكمُيفُفإنُّ

ُالتحدُّ تعتمدُمنظمةُ"تويوات"ُيفُجمالُتقنياتُالتصنيعُحيثُتصنيعُالتكنولوجياُوحتويلُأشكالُالطاقة.ُُ:ُيُمهاالرئيسيتانُهلذا
كماُُُ،اثينُأكسيدُالكربونُإنبعااثتاُخبفضُهليسمحُُمباُالعمليةُبهالوقتُالذيُتتطلُّتقليلُلتقليلُتعقيدهاُُوُاعملياهتتبسيطُُعلى

ُ.ُيةالتصنيعُااقةُيفُعملياهتكفاءةُالطُّمنُُرفعُالاحلصولُعلىُآاثرُالتخفيضُعنُطريقُمنُأيضاُمةُميكنُللمنظ

ُ،ُمعُالرتكيزُعلىُعملياتُطالءةالطاقألنشطةُتوفريُُاملستمرُُّطويرالتإىلُ"ُتويوات"ُمنظمةعمدت2016ُُُُسنةيفُحيثُُُُُُُ
ُكبريةُمنُُُختفيضُإىلىُاُأدُّ،ُممCasting Processesُُّوعملياتُالصبُُّالسيارات كماُاثينُأكسيدُالكربون.ُُُإنبعااثتكميات

التُاآلالطاقةُأثناءُتوقفُالتُمشغُّعنُطريقُإغالقُمجيعُُ،هاستهالكإمنُلتقليلُوابتنفيذُمبادراتُتوفريُالطاقةُُقامتُاملنظمة
ُُوعنُالعملُمباشرة ،ُ ُمنُضاعفتيفُنفسُالعملية ُ LED ضاءةإلُهاإستخدامُاملنظمة ُلذلكُمتكُّاالقتصادية، منُُتنونتيجة

ُمتُُّإنبعااثتخفضُ ُإىلُُاثينُأكسيدُالكربونُلكلُوحدة ُأيُ)ُطن0.398ُُّإنتاجها ،ُ(٪ُعلىُأساسُسنوي2.5أقلُبنسبة
ُتُاملنظمةمعامليُقدُّالنطاقُالعلىُُو٪ُعلىُأساسُسنوي(.0.7ُمليونُطنُ)بزايدة1.16ُُالبالغُ CO2 إنبعااثتمقابلُإمجايلُ

ُ ُجديدة ُإنتاج ُخطوط ُإطالق ُعند ُمبتكرة ُأثناءتقنيات ُعلىُاهلحتوُُّوذلك ُاإلعتماد ُاملُحنو ُالطاقة ُتظهرُُُ.تجّددةمصادر كما
ُامليدانُمنُخاللُأّنُ)جهودهاُوإ ّنُمتجّددةُيفُحنيُأمصادرُاقةُالكهرابئةُلتويواتُهيُمنُالط(ُمنُ%98ستثماراهتاُيفُهذا

مصنعُيف21ُُ)ُ"تويواتمنظمةُ"جعلُُوهذاُماُ،متجّددة(ُمنُمصادرُغريُ%98املصانعُاألمريكيةُمثالُالُزالتُحتصلُعلىُ)
(ُاألمريكيةepaُمايةُالبيئيةُ)واليتُتصّدرهاُوكالةُاحل2007ُزُاملستدامُعامُالوالايتُاملتحدة(ُحتصلُعلىُجائزةُجنمُالطاقةُوالتميُّ

 الطاقة.يفُُإستخدامقُكفاءةُللمنظماتُاليتُحتقُّ

ُكميةُزفقدُيفُمنظمةُ"تويوات"ُوتوّسعُأعماهلاُعلىُالنطاقُالعاملي،ُومعُذلكُوبسببُزايدةُحجمُاإلنتاجُُُُُُُ ُإنبعااثتُادت
لكنُويفُنفسُالوقتُأّدتُجهودُُابملائةُعلىُأساسُسنوي(.4.1ُمليونُطنُ)بزايدة7.87ُُُلتصلُحدُّاثينُأكسيدُالكربونُ

ُ(لديها.ُ)كماُيوّضحهُاجلدولُاملوايلُوحدةُمنُوحداتُاإلنتاجُكلُّيفُُُنبعااثتىلُتقليصُحجمُاإلةُإاملنظمُّ
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-2012يف الفرتة )لدى منظمة "تويوات" لكل وحدة منتجة لكربون اكسيد اثين أ إنبعااثتمعدل تطور  : (27اجلدول رقم )
2016). 

السنة املالية 
 )مليون طن(

2012ُ2013ُ2014ُ2015ُ2016 

 CO2 إنبعااثت
 اإلمجالية

1.16ُ1.20ُ1.18ُ1.15ُ1.16 

 CO2 إنبعااثت
 لكل وحدة منتجة

0.415ُ0.414ُ0.413ُ0.408ُ0.398 

 واثئقُاملنظمة : املصدر

اثينُأكسيدُالكربونُُإنبعااثتإىلُخفضُُ،اليوميةُ"كايزن"الأنشطةُكذاُتبّّنُوُُالنظيفةُتكنولوجياتالىُتطويرُونشرُوقدُأدُُُُُُُّ
ُ ُكما ُاإلنتاج. ُمواقع ُاملنظمةأدخليف ُللحدُُّت ُاألوىل ُاإلقليمية ُإبُاألنشطة ُالكربون ُأكسيد ُاثين ُُستخداممن ُمتجّددةطاقات

ُكلُبلدُُومطابقةُإل أثناءُعملياتُُ"تسوتسومي"يفُمصنعُأوال2008ُُالطريقُيفُعامُ تُ"تويوات"قادُحيثمنطقة.ُكلُحتياجات
كيلوُواط،2000ُُُُهامقدُرتوليدُطاقةُوالذيُمّكنُمنُلطاقةُالشمسيةُيستخدمُاُ،ُمعُنشرُنظامُتوليد Prius إنتاجُسيارة

1.981ُُماُيقّدرُبــــُالنظامتنتجُمنظمةُ"تويوات"ُعربُهذا2016ُُسنةُُومنذأسرة.500ُُُالطاقةُاليتُتستهلكهاُوهوُماُيعادل
ُالكهرابء/ميغاواط ُمن ُُُ.ساعة ُكما ُ"تقوم ُُ"تويواتمنظمة ُاإلأيضا ُأهداف ُوحتديد ُُنبعااثتبقياس ُواملكاتب ُاإلنتاج منذُملرافق

يفُُ"تويوات"عةُجلميعُمباينُاثينُأكسيدُالكربونُاجملمُُّإنبعااثتحسابُُمت2015ُُُّسنةخاللُُوُعلىُسبيلُاملثالفُ،سنواتُعديدة
 .1990ُُسنة٪ُمنُذلكُاحملسوبُيف45ُ،ُوهوُرقمُأقلُبنسبةُمليونُطن1.15ُالياابنُلتكونُ

 عملياته املياه وحتسني إستخدامالتقليل من  :تقييم األداء الرابع •

٪ُعن55ُ،ُوسيزيدُالطلبُعلىُاملياهُبنسبة2050ُُمليارُحبلولُعام9.1ُُوقعات،ُسيزيدُعددُسكانُالعاملُإىلُوفًقاُللتُُُُُُُّ
اُّنُّلتويواتُوابقيُمنظماتُالسياراتُفإوابلنسبةُاملياه.ُيفُُا٪ُمنُسكانُالعاملُنقص40عُأنُيعاينُاملستوايتُاحلالية،ُومنُاملتوقُّ
ُكبريةُمنُ ُكميات ُقدرُاإلمكانُاملستخدمةُاملياهكميةُُُبتخفيضُهاُمطالبةاُجيعلممُُّ،تصنيعالُوالطالءُتُعمليااملياهُيفُتستخدم

ُهإستخداموتطويرُعملياتُ ُ"تويوات"حيثُ. ُمنظمة ُالتحديُنيرئيسيتُنيسرتاتيجيتإُتستخدم أوالُُ:منُأجلُحتقيقُهدفُهذا
وقدُُ.ستخدامداُلإلستخدمةُلتصبحُصاحلةُجمدُّاملاملياهُإعادةُومعاجلةُُإسرتاتيجيةاثنياُ،ُُويةُاملياهُاملستخدمةكمُُُّتقليلُإسرتاتيجية

ُكميةُُمجعُمياهُاألمطارُللحدُُّ:الة،ُمثلالعديدُمنُاملبادراتُالفعُُّ"تويوات"تبعتُإ املياهُالصناعية،ُورفعُمعدلُإعادةُُإستخداممن
ُالصرفُالصحُّ ُتدويرُمياه ُاملياهُمنُخاللُالرتشيح،ُوإعادة ُاحمللية.ُإستخداميُإلعادةُتدوير ُالنظيفةُإىلُالبيئة ُاملياه ها،ُوإعادة

 .ةُللمنطقةالبيئةُاملائيةُاحملليُّحيثُيعتمدُكلُخيارُعلىُطبيعةُ
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ُكأحدُاإلجراءاتُلتقليلُاستهالكُاملياهُإستخداممنُتقليلُُ"تويوات"ةُمنظمنتُمتكُّوقدُُُُُُُ ونتيجةُُ،البخارُيفُعملياتُاإلنتاج
ستهالكُاملياهُإبلغُكماُيفُاملائةُعلىُأساسُسنوي(.1.9ُُُمليونُمرتُمكعبُ)بنسبة10.7ُُلذلكُبلغُإمجايلُاستهالكُاملياهُ

مليُتعملُتويواتُبشكلُمطردُعلىُعلىُالصعيدُالعاُو٪ُعلىُأساسُسنوي(.8.0ُمرتُمكعبُ)ابخنفاض4.3ُُلكلُوحدةُإنتاجُ
ُكلُبلدُوكلُإقليم.ُإمنُُتنفيذُإجراءاتُللحدُّ فيُاملناطقُذاتُاملواردُاملائيةُالنادرةُفستهالكُاملياهُوفًقاُللبيئةُاملائيةُالفعليةُيف

ةُسياُراملياهُلكلُُإستخدامىلُتقليلُإُىُذلك.ُوقدُأدُّمعاجلةُالطالءُاتعملييفُ،ُخاصةُإعادةُتدويرُاملياهاملنظمةُعلىُعُشجُّت
ُجهودُاليتُتعكسُوُرقاماأل.ُومنُضمنُهذه2015ُمرتُمكعبُفقطُيفُعام2.7ُُإىل2001ُُمرتُمكعبُيفُعام4.8ُُمنُ

مرتُمكعبُمنُمياهُالصرف250000ُُعاجلُأكثرُمنُيُذيوالاململكةُاملتحدةُيفُلتصنيعُقهُفرعهاُلحقُّهوُماُةُتويواتُمنظم
مليونُمرتُمكعب31.3ُُإىلُُلتصلُلمياهاملنظمةُلستهالكُإُزادُحجمومعُذلكُوبسببُزايدةُحجمُاإلنتاج،ُُيُيفُالسنة.الصحُّ

1.4ُ)بزايدةُُمرتُمكعب3.0ُمنُوحداهتاُكلُوحدةُإنتاجُيفُُللمياهُهاُستهالكإكانُوُُ.(ابملائةُعلىُأساسُسنوي7.0ُ)بزايدةُ
ُخطُاإلنتاج.ُمنُخاللُتغيريُالوحداتخنفاضُإنتاجيةُبعضُإبسببُوذلكُيفُاملائةُعلىُأساسُسنوي(ُ

 (2016-2012تطور حجم استهالك املياه يف منظمة "تويوات" يف الفرتة بني ) : (28اجلدول رقم )

 2016 2015 2014 2013 2012 (2السنة املالية )مليون م

11.5ُ11.6ُ11.5ُ10.9ُ10.7ُ استهالك املياه  جمموع

استهالك املياه لكل وحدة من 
 وحدات املنظمة

4.8ُ4.9ُ4.9ُ4.7ُ4.3ُ

ُواثئقُمنظمةُتويواتُ: املصدر

  إنشاء جمتمع وأنظمة تعتمد على إعادة التدوير :تقييم األداء اخلامس •

ستهالكُاملواردُإوتريةُُقتصاديُوأمناطُاحلياةُاملرحية،ُفإنُّاإلُجنباُإىلُجنبُمعُالنموُّالكبريةُبسببُالزايدةُالسكانيةُالعامليةُُُُُُُ
ُاستمرُّ ُوإذا ُاإلتتسارع. ُفإنُّت ُاحلالية، ُسيؤدُّاإلُجتاهات ُالنطاق ُالواسع ُستغالل ُإىل ُيكونُإي ُولن ُالطبيعية، ُاملوارد ستنزاف

منُُوثُالبيئة.ُيُإىلُتلوُّاُيؤدُّستهالكُالشامل،ُممُّزايدةُمنُالنفاايتُالناجتةُعنُاإلراًُعلىُمواكبةُالكمياتُاملتصُاملالئمُقادالتخلُّ
ُتسبُّ ُالذي ُالبيئي ُالتأثري ُمنع ُأجل ُسياُرالبه ُعمرها ُانتهى ُاليت ُاإلات ُأطلقت ُفرتاضي، ُمنظمة ُ"تويوات ُتويوات العامليُمشروع

معاملةُاملناسبةُجتماعيةُللإإنشاءُأنظمةُمنُأجلthe Toyota Global 100 Dismantlers Projectُُُ"100ُنيكفكُّللم
ُكفاءةُاملواردُوذلكُلللسيارة.ُ هناكُحاجةُإىلُُحيثُيفُهذاُاملشروعُاملوارد،هذهُجمتمعُمثايلُيعتمدُعلىُإعادةُتدويرُُيفتحسني

قطعُغيارُالسياراتُلفرتةُأطول،ُتطويرُتقنياتُإعادةُُإستخدامُموادُصديقةُللبيئة،ُإستخدامُ:مبادراتُيفُأربعةُجماالتُرئيسية
ُمنُالسياراتُاملنتهيةُالصالحية.ُالسياراتالتدوير،ُتصنيعُ
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هاُوإعادةُإستخداممةُوإعادةُمنُاملواردُالقيُُّسنةُعلىُتطويرُمبادراتُللحد40ُُّتويواتُابلفعلُُمنظمةُأعماللقدُأنفقتُُوُُُُُُ
منُُ،ُمثلُالبالستيكُاملشتقُّواملعادُتدويرهاُتجّددةالواسعُالنطاقُللموادُاملُستخداماإلهوُمُالكثريةُتدويرها.ُومنُبنيُأوجهُالتقدُّ

إىلُُ"تويواتمنظمةُ"هتدفُُوُ.إىلُغريُذلكُاتُوالدوائررّكاطُاحليويُللخراطيمُاليتُتعملُابحملالنبااتتُلقطعُغيارُالسياراتُواملطُّ
حىتُوذلكُ (TCCR) العامليُإلعادةُتدويرُالسياراتُ"تويوات"جُملشروعُتروُّحنيُُحتقيقُأفضلُجمتمعُقائمُعلىُإعادةُالتدوير

يفُ Prius منذُإطالقُاجليلُاألولُمنفُ.املواردُمنُالسياراتُاملنتهيةُالصالحيةُلتصنيعُالسياراتُاجلديدةُإستخدامنُمنُتمكُّت
ُواىلعادةُتدويرها.ُوإّنايةُ السياراتُاهلجينة اُجلمعُبطارايتهبسرتدادُاخلاصةُلإلببناءُشبكةُُامتُمنظمةُ"تويوات"ق،1997ُُعام

ُاملنظمةق2017ُُمارس ُطاريب73.300ُُبتجميعُامت ُاهلجينة ُللسيارة ُة ُالصالحية. ُاملنتهية ُاجملمُّحيث ُالبطارايت عةُختضع
إعادةُُبينماُيتمُُّ،ستبدالُالسيارةإبطارايتُختزينُاثبتةُأوُبطارايتُحتديدُاألجزاءُاليتُميكنُإعادةُتصنيعهاُإىلُمنُأجلُللتفتيشُ

ُكموادُمعدنيةُخام  HVاهلجينةُالسياراتُاتُحمرّكيفُإعادةُتدويرُمغناطيساتُُ"تويوات"ةُمنظمبدأتُُوُ.تدويرُاألجزاءُاألخرى

Motor Magnetsُُاملغناطيسات.ُهذهُطًناُمن28ُُإبعادةُتدويرُاملنظمةُُقامت2017ُمارسُُىلُغايةوإ.2012ُيفُعام
ُمادةُ"التنغسنت"ُستخراجُوإعادةُتدويرنظاًماُإلُيضاأطلقتُاملنظمةُأCemented Carbide Toolsُُالتثبيتسبةُألدواتُابلنُّ

tungsten ُإبعادةُتدويرُإمجايلُتراكميُُتماق2017ُواعتبارًاُمنُمارسُُ.2010ُعامُتقسيةُالفوالذاليتُتستخدمُمنُأجل
ُكربيدُاألمسنت"طًناُتقريًباُمن154ُُيبلغُ  (CFRP) ىُأبليافُالكربونالبالستيكُاملقوُُّإستخدامعُأنُيزيدُمنُاملتوقُُّوُ"،أدوات

ُخفيفةُالوزن.ُالسياراتيفُاملستقبلُلدعمُتصميمُ

ُُُ ُُُُُ ُكما ُاإلنتُ"تويوات"تسعى ُأنشطة ُعن ُالناجتة ُالنفاايت ُحجم ُلتقليل ُتكنولوجيجاهدة ُونشر ُتطوير ُخالل ُمن إنتاجُُةاج
ُ ُمع ُيوميُّإجديدة ُحتسني ُتدابري ُمستمرُّختاذ ُوكميُّة ُالنفاايت، ُمصادر ُحيث ُمن ُاملتولُّة ُالنفاايت ُوختفيضُة ُاملوارد، ُوفقدان دة،

ُإىلُذلكُ ُرجعياالتكاليفُوما ُحيثُ. ُمنظاصلتُُو2016ُيفُسنة ُ"تويوات" ُتدابريُاحلدُّإمة منُُمنُالنفاايتُمثلُاحلدُُّختاذ
يفُاملائةُعلىُأساسُسنوي(ُ،4.1ُُألفُطنُ)ابخنفاض33.8ُُونتيجةُلذلكُبلغُإمجايلُحجمُالنفاايتُُ.النفاايتُومياهُاجملاري

ُنظرُاجلدولُاملوايل((.ُ)أسنوييفُاملائةُعلىُأساس7.2ُُبنسبةُإخنفاضُكيلوغرامُ)11.6ُُوبلغُحجمُالنفاايتُلكلُوحدةُإنتاجُ

 (2016-2012املنتجة لدى منظمة "تويوات" يف الفرتة ما بني ) النفاايتتطور حجم  : (29اجلدول رقم )

السنة املالية 
 )آالف األطنان(

2012 2013 2014 2015 2016 

جمموع حجم 
 النفاايت 

33.9ُ36.0ُ35.9ُ35.2ُ33.8ُ

حجم النفاايت 
 لكل وحدة منتجة

12.1ُ12.4ُ12.5ُ12.5ُ11.6ُ

ُواثئقُمنظمةُتويوات : املصدر
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قرتانُمعُخفضُالتكاليف،ُبلغُحجمُالنفاايتُاتُاملتواصلُلتخفيضُالنفاايتُابإلنتيجةُلنشاطُتويُوُوُوعلىُاملستوىُالعامليُُُُُ
ألفُطن474ُُ٪ُعلىُأساسُسنوي(.ُومعُذلكُبلغُإمجايلُحجمُالنفاايت0.7ُكجمُ)أقلُبنسبة45.0ُُُلكلُوحدةُمنتجةُ

ُنظمات.يفُاملائةُعلىُأساسُسنوي(ُنتيجةُلزايدةُالنفاايتُاملرادُجتميعهاُيفُبعضُامل2.9ُ)بزايدةُ

ُُُ ُُُُ ُتتُّكما ُالتغليفُ Toyota Motor Corporation (TMC) منظمةخذ ُمواد ُكمية ُمنُاملبادراتُلتقليل ُواسعة جمموعة
ُالتعبئةُيفُاحلاوايتُ ُكفاءة هبدفُُ،حاوايتُقابلةُلإلرجاعُستخدامإبوذلكُاملستخدمةُيفُاخلدماتُاللوجستية.ُوتشملُزايدة

ُكميةُاملوادُغريُالقابلةُإلعادةُالتدُحلدُّا 2016ُيفُسنةُُو.ُُوزانطةُوأخفُّوالتغليفُمبسُُّالتعبئةويرُاملستخدمة،ُوجعلُموادُمن
ُكميةُموادُالتغليفُوالتعبئةُلكلُوحدةُشحنُإىلُُ TMCتويوات جنحت ابملائةُعلى6.7ُُ)بنسبة3ُُكجمُ/ُم6.87ُُُيفُتقليل

عتمادُحاوايتُشحنُقابلةُلإلرجاع.ُبلغُإمجايلُإوالتغليفُوالتغليفُأصغرُحجمًاُُوُأساسُسنوي(ُمنُخاللُجعلُموادُالتعبئة
باتُيفُيفُاملائةُعلىُأساسُسنوي(ُ،ُبسببُأتثرياتُالتقل1.0ُُّألفُطنُ)بزايدة51.4ُُحجمُموادُالتعبئةُوالتغليفُاملستخدمةُ

ُاهتاُللتغليفُوموادُالتغليفإستخداملتحديدُُأيضاُعلىُاملستوىُالعامليُواصلتُتويواتُجهودهاُوحجمُالشحنةُوعواملُأخرى.ُ
ُ.مجعُاملعلوماتُحولُأفضلُاملمارساتُو

 (2016-2012تطور حجم مواد التغليف املستخدمة لدى منظمة تويوات يف الفرتة ) : (30اجلدول رقم )

 2016 2015 2014 2013 2012 السنة املالية )آالف األطنان(

 56.0ُ56.3ُ51.7ُ50.9ُ51.4 حجم مواد التعبئة املستخدمة 

استهالك املياه لكل وحدة من 
 وحدات املنظمة

7.23ُ6.97ُ6.98ُ7.36ُ6.87 

 واثئقُمنظمةُ"تويوات" : املصدر

 إنشاء جمتمع مستقبلي يف انسجام مع الطبيعة :تقييم األداء السادس

نسجامُمعُإلتعايشُيفُمنُأجلُاُ،الطبيعيةُاألخرىُيفُمجيعُاملناطقُةالبيئأنواعُالغاابتُُوانُأنُحيفظُالبشرُمنُاألمهيةُمبكُُُُُُ
ستمرارُإئلُاألنواعُاملختلفة،ُفضاًلُعنُتُموااُيؤديُإىلُتشتُّ،ُممُّيفُمجيعُأحناءُالعاملُزدادإزالةُالغاابتُتُ،ُفإنُّالطبيعة.ُومعُذلك

أصنافُوأنشطةُاحلفاظُعلىُ،ُالنبااتتُويفُزراعةُاألشجارُُ"ُمبختلفُفروعهاتويوات"ُمنظمةوقدُشاركتُُ.عُالبيولوجيفقدانُالتنوُّ
ُكلُونشرُالوعيُالتعليمُالبيئيُكذاُيفُاملناطقُاحمليطةُهبا،ُُوالكائناتُاحلّيةُاملهّددةُابإلنقراضُ منُأجلُ"إثراءُحياةُاجملتمعات"ُيف

جمموعةُمنُاملبادئُالتوجيهيةُُ"تويوات"أنشأتُالتنوعُالبيولوجيُيفُاملستقبلُُفهاُملعاجلةُقضااياهدأُضمنحيثُُ.تعملُهباُمنطقة
ُثالثةُبنودُعمل:ُوهي،ُبشأنُهذهُاملبادراتُ"تويوات"فلسفةُحُهذهُاملبادئُالتوجيهيةُ.ُوتوض2008ُّعُالبيولوجيُيفُمارسُللتنوُّ
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عُ،ُهبدفُحتقيقُالتوازنُبنيُالتنوُّواملتجّددةاحليويةُُةيالتكنولوجُةُتطويرمتابعةُإمكانيُ:ُاملسامهة من خالل التكنولوجيا ❖
 البيولوجيُواألنشطةُالتجارية.

 عُالبيولوجي.تعاونيةُمعُاملنظماتُاملعنيةُبتشجيعُالتنوُّبناءُعالقاتُُ: والتعاون مع اجملتمع سامهةامل ❖
ُاملتعلُُّ"تويوات"ُعمالاألمنظمةُتكشفُُ:ُالكشف عن املعلومات ❖ عُالبيولوجيُونتائجهاُقةُابلتنوُّطواعيةُعنُمبادراهتا

 ستدام.منُأجلُاملسامهةُيفُتطويرُجمتمعُمُ 

  في إطار توسيع عملية اإلنسجام مع البيئةToyota Green Wave  مشروعنشاطات  : (93الشكل رقم )

 
 واثئقُمنظمةُتويوات : املصدر

ُُُ ُُُُُ ُ Toyota Green Wave نطلقُمشروعإكما  All-Toyota Harmony معُإطالقُجمموعة2015ُُماييفُشهر

with Nature Working Group  ُ منُأجلُتسعىُجمموعةُالعملُهذهُإىلُتوسيعُاألنشطةُحيثُُنظمة،م23ُاليتُمتثلها
116ُتنفيذُمّت2016ُُُسنةُيفُحيثُُ.معُالطبيعةُوتعزيزُنشرُاملعلومات،ُوتعزيزُالتعاونُعلىُمستوىُاجملموعةُأكثرُنسجامإلا

ُفردايًُ ُُأيُنشاطًا ُقدرها ُالتخطيط.17بزايدة ُمرحلة ُعن ُُوُ٪ ُاملتينة ُالعالقات ُبدأت ُذلك ُعلى ُاألخرىُمععالوة ُاملنظمات
ُ(93)أنظرُالشكلُرقمُُ.والعاملُثمارها،ُحيثُبدأتُاألنشطةُتنتشرُيفُمجيعُأحناءُالياابنبيتُاملشاركةُأت

ُ
إىلُالقيامُأبنشطةُمستدامةُللنبااتتُمعُمفهومُ"تطويرُاملصنعُالذيُيستخدمُتسعىُُ"تويوات"ةُمنظمُو2007ُمنذُعامُُوُُُُُُ

ُالعملُ ُابلكاملُأثناء ُالطبيعية ُالطبيعةليكونُاملوارد ُمع ُ"يفُانسجام ُيتُّوعلىُسبيلُاملثالُ، ُيفُالياابنتسوتسومي"خذُمصنع "ُ
ُخلفضُ ُُوإتدابري ُالطاقة، ُوحتويلُمصادر ُالطاقة، ُالبيولوجي.ُستهالك ُالتنوع ُعلى ُواحلفاظ ُاحمللية، ُاجملتمعات ُالتواصلُمع تعزيز

ُوالسكانُُو ُاملستدامةُيفُالنبااتتُبلغُعددُاألشجارُاملزروعةُيفُاملواقعُمنُقبلُاملوظفنيُوأفرادُاألسرة ُاألنشطة كجزءُمنُهذه
يفُإطارُُاومتنوعُطويالُا"تويوات"ُمساُرُمتتلكحيث1ُُمليونُشجرةُعربُأحناءُالعامل.8.6ُاىلُماُيقارب2016ُُحىتُسنةُاحمللينيُ

ُ(3)ملزيدُمنُالتوضيحُأنظرُامللحقُرقمُُ.يةُلغرسُاألشجارُعربُدولُالعاملالفعالياتُواحلمالتُالوطنيةُواجلهُو

                                                           
1 All Toyota green wave project,issue vol.1, june 2016, p18. 
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ُ:ُالعاملحُلناُاجلدولُاملوايلُعددُاألشجارُاليتُقامتُمنظمةُ"تويوات"ُيفُاملسامهةُيفُغرسهاُعربُأحناءُويوضُّ      
 عدد األشجار اليت قامت منظمة تويوات بغرسها عرب أحناء العامل : (31اجلدول رقم )

 عدد األشجار املغروسة املنطقة
ُشجرة65000ُُأرواب
ُشجرة140000ُُأفريقيا

ُمليونُشجرة3.07ُُآسياُوأسرتاليا
ُمليونُشجرة4.68ُُالصني
ُشجرة230.000ُُالياابن

ُشجرة420.000ُُأمريكاُالشمالية
ُشجرة50.000ُُأمريكاُالالتينية

Source :All Toyota green wave project,issue vol.1, june 2016, p18. 

وكلُهذهُاألرقامُواملؤشراتُاليتُتطرّقناُهلاُتؤّكدُصّحةُفرضيةُحتقيقُمنظمةُ"تويوات"ُألداءُبيئيُجيد،ُحيثُحتّققُاملنظمةُُُُُُُ
،ُمجيعُمراحلُدورةُحياةُهذهُاملنتجاتمنتجاهتاُويفُمستوايتُمذهلةُفيماُخيّصُعملياتُاحلّدُمنُاإلنبعااثتُاملضرّةُابلبيئةُيفُ

ُلستخداموإ ُواملوارد،لطااهتا ُاىلُمسامهتهاُقة ُأهّمُُيفُحتقيقُجمتمعُمنسجمُمعُإضافة ُوالطبيعة.ُواجلدولُاملوايلُيوّضحُلنا البيئة
ُُ:ُاألبعادُاليتُتعرّبُعنُحتقيقُمنظمةُ"تويوات"ُألداءُبيئيُجيد

 "Toyotaحمّددات األداء األخضر يف منظمة "تويوات  :( 32) اجلدول رقم

 خضر اليت تعمل هبا منظمة "تويوات"األ األداءأبعاد  
،2016ُسنةُُ٪11.9قدرهُُيفُمنتجاهتاُاثينُأكسيدُالكربونُنبعااثتإلمهّماُختفيضاُمنظمةُ"تويوات"ُحّققتُ 1

ُ.2015مقارنةُبسنةُ
ُاملالية 2 لطرازُجديدُواحدُوسبعةُمناذجُم عادُ إعادةُضبطُدورةُحياة منظمةُ"تويوات"تُأجُر،2016ُُيفُالسنة

خفضُُمتُُّقدُوُ،2017ُيفريفإطالقهُيفُُالذيُمتُُّو PHV هاُاهلجنيابلنسبةُللجيلُالثاينُمنُبرانجمُوُ،تصميمها
ُ.2012٪ُمقارنًةُبسنة5ُاثينُأكسيدُالكربونُلدورةُاحلياةُبنسبةُُإنبعااثت

ُمتُّرّكاحملُتقّدم 3 ُاليت ُُات ُتطويرها ُ"تويوات" ُمنظمة ُقبل ُمن ُحجمها ُوالبالغ ُل2.5ُحديثًا البنزينُُسياراتليرت
ُ.٪ُعلىُالتوايل41٪ُو40ُأعلىُمستوايتُالكفاءةُاحلراريةُالقصوىُيفُالعاملُبنسبةُ اهلجينةُ سياراتالُو

4 ُ ُالعاملية ُالرتاكمية ُاملبيعات ُجتاوزت ُمن ُ"تويوات" ُ سياراتالملنظمة 10ُُالبيئية ُيف ُوحدة 2017ُُجانفيماليني
ُمنهاُهيُسياراتُهجينة(.43ُ٪)

اتُسياُربداًلُمنُُ"تويوات"مالينيُسيارةُهجينةُمنُطراز10ُُُإستخدامُأنُُّ(ُتؤّكد2017ُ)جانفيُاحلاليةاألرقامُ 5
،ُوأنقذُماُمليونُطن77ُكسيدُالكربونُحبوايلُاثينُأُإنبعااثتإىلُخفضُأّدىُالبنزينُالتقليديةُمنُنفسُالفئةُ

ُكيلوُلرتُمنُالبنزين29ُيقربُمنُ ُ.يفُالعاملُمليون
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ُحّرك٪ُعنُطرازُتويواتُاملكافئُمب45بنسبةُُأقلُُّمنُاملتوقعُأنُحيققُاجليلُالرابعُمنُ"بريوس"ُأتثريًاُبيئًياُإمجالًيا 6
ُلرتًا.2.0ُسعةُبنزينُ

ُسيارةتنتجُأحدثُاملكوانتُاإلضافيةُل 7 عندُُتهاأقلُمنُسابقُأيُ٪ُمنُاثينُأكسيدُالكربون21نسبةPriusُُـ
ُكانتُالطاقةُاليتُتشحنُبطاريتهاُأتيتُمنُمصدرُمتجدُُّ٪ُأقل77ُّماُيصلُإىلُ،ُستخداماإل منُحيثُُود.ُإذا

٪ُأقلُعندما36ُُ٪ُأقلُمنُاثينُأكسيدُالكربونُوماُيصلُإىل5ُُينتجُالنموذجُاجلديدُدورةُحياهتاُأبكملهاُ
ُ.تجّددةتكونُمشحونةُابلطاقةُامل

ُكفاءةُُ"تويوات"ةُمنظمُخذاثينُأكسيدُالكربونُيفُأنشطتهاُاللوجيستية،ُتتُُّإنبعااثتمنُُللحدُّ 8 إجراءاتُلتحسني
مبادراتُُُاصلتُو2016ُيفُالسنةُاملاليةُحيثُُ.املكتملةُالسياراتنقلُقطعُالغيارُلإلنتاجُواالستبدال،ُوكذلكُ

ُكفاءةُالتحميل،ُواحلدُّ لكلُوحدةُمنُحجمُالعملُ CO2 إنبعااثتمنُُكفاءةُالوقودُمباُيفُذلكُأنشطةُحتسني
ُ(.٪ُعلىُأساسُسنوي3.0ُُضااخنف)أيُبنسبةCO2 / tkmُُ / غرام105.2ُ)حجمُالنقل(ُإىلُ

٪2.5ُبنسبةُُمنُوحداتُإنتاجهااثينُأكسيدُالكربونُلكلُوحدةُُإنبعااثتمنُخفضُمنظمةُ"تويوات"ُُتنمتكُُّ 9
ُ.سنواي

ُكأحدُاإلجراءاتُلتقليلُاستهالكُاملياهُإستخداممنُتقليلُُ"تويوات"ةُمنظمنتُمتكُّ 10 ُ،البخارُيفُعملياتُاإلنتاج
كماُيفُاملائةُعلىُأساسُسنوي(.1.9ُُُمليونُمرتُمكعبُ)بنسبة10.7ُُونتيجةُلذلكُبلغُإمجايلُاستهالكُاملياهُ

ُ.٪ُعلىُأساسُسنوي(8.0مرتُمكعبُ)ابخنفاض4.3ُُبلغُاستهالكُاملياهُلكلُوحدةُإنتاجُ

ُيفُ 11 ُاصلتُُو2016ُسنة ُ"تويوات" ُتدابريُاحلدُّمنظمة ُاجملاريمنُُمنُالنفاايتُمثلُاحلدُُّاختاذ ُ.النفاايتُومياه
يفُاملائةُعلىُأساسُسنوي(ُ،ُوبلغ4.1ُُألفُطنُ)ابخنفاض33.8ُُونتيجةُلذلكُبلغُإمجايلُحجمُالنفاايتُ

ُ(.ائةُعلىُأساسُسنوييفُامل7.2ُبنسبةُإخنفاضُكيلوغرامُ)11.6ُُحجمُالنفاايتُلكلُوحدةُإنتاجُ
املختلفةُيفُاملواقعُمنُطرفُمنظمةُ"تويوات"ُبلغُعددُاألشجارُاملزروعةُمسامهةُمنهاُيفُخلقُجمتمعُصديقُللبيئةُ 12

شجرةُعربُُمليون8.6ُىلُماُيقاربُإ2016ُحىتُسنةُوالسكانُاحمللينيُُوأفرادُاألسرُاملنظمةُفيموظمنُقبلُ
ُأحناءُالعامل.

ُمنُإعدادُالباحثُ: املصدر
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من  " للميزة التنافسية المستدامةToyota واقع تحقيق متظمة "تويوتا : المبحث الثالث

  خالل التسويق األخضر

إسرتاتيجية التسويق  مدى مسامهةحلالة منظمة "تويوات"، و  متغريي الدراسة العالقة بنيهذا املبحث حتليل ودراسة حياول       
رضا تعزيز اجلودة،  تقليل التكاليف، :يفأبعادها واليت تتمّثل  مليزة التنافسية املستدامةا حتقيقيف املنظمة األخضر اليت تتبّناها 

حيث املنظمة.  يز التحالفات اخلضراء، حتسني صورةاحلّصة السوقية، تعز  ة، تعزيزالرحبيّ  ، التحسني املستمّر، تعزيزاملستهلك
 امليزة التنافسية املستدامة الذي تتبّناه منظمة "تويوات" يف تعزيز أبعاد ألخضرالتسويق امسامهة  سنحاول اإلجابة على إشكالية مدى

 لديها.

 دور التسويق األخضر في تقليل التكاليف لدى منظمة "تويوتا" : المطلب األول

خفض  ربعوخماطر املنافسة الشديدة املبيعات  تذبذب أن تعّوضات السيارات يف مجيع أحناء العامل مجيع منظمحتاول       
كانت مبنية على   ذاخاّصة إ مستدامة تبقى غري لدى منظمات األعمال درات خفض التكاليفمعظم مباومع ذلك ف ،التكاليف

 مالية مؤقتة تإعاانجمّرد هو لتكاليف ل اتالتخفيض هلبه هذجتما  كلّ إّن  فيف هذه احلالة و ، معايري تكنولوجية ميكن تقليدها
ويف هذا  .وأبقّل إستدامة تنافسيةقدرة  قلّ أبيستمّر هي أتجيل احلتمية وجعل العملية أو العمل  هنا النتيجة اإلمجاليةو . للمنظمة

ومن بينهم  الصدد يلعب التسويق األخضر دورا مهّما يف تقليل التكاليف والنفقات اإلمجالية اليت تتكّبدها منظمات األعمال
 :وّضحها الشكل املوايلي  رئيسية وذلك من خالل ثالث مداخل منظمة "تويوات" 

 يف منظمة "تويوات" مداخل تقليل التكاليف من خالل التسويق األخضر : (94الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث : املصدر

 ل تقليل النفايات وعمليات الهدرمن خالفي منظمة "تويوتا" التكاليف  تقليل -1



 " للميزة التنافسية املستدامةToyotaدور التسويق األخضر يف حتقيق منظمة "تويوات  : الفصل الرابع

 

356 

 

عن طريق يل التكاليف تقل لدى منظمة "تويوات" يف مسعاها حنوالتسويق األخضر وسيلة فّعالة ومستدامة  عترب إسرتاتيجيةت        
حتّقق املنظمة أرقام مذهلة يف هذا اجملال، وميكن إسناد جناح عملية تقليل اهلدر والنفاايت حيث  ،التقليل من حجم النفاايت لديها

 إسرتاتيجية التسويق األخضرترمسها األهداف اليت  يف إطار"تويوات" واليت تعمل  اإلنتاجية اليت متتاز هباإىل الكفاءة يف العمليات 
، واملهّم هنا ليس ما تفعله منظمة "تويوات" ابلنفاايت بل كيف البيئةايت اهلدر والنفاايت اليت تؤثّر على من أجل ختفيض مستو 

ّدد طار يف هذا اإلحيث نتج وتعمل من دون نفاايت، ت    تعمل على التقليل منهاوالنفاايت ر من اهلد واعمثانية أن املنظمة الياابنيةحت 
 1 :أو التخّلص منها هنائيا وهي

ستدعي زايدة ت ، حبيثطلبياتها عليم قدّ نتاج سلع مل ت  إب وذلك : Overproduction اإلنتاجيف فرط نفاايت ال •
 ؛عظم أمناط اهلدر األخرىمبب سبّ تي هدرا أساسياالنوع هذا  تعترب "تويوات"و ، التخزين والنقل فةتكلزايدة العاملني و  دعد

د ة العامل جمرّ وهذا حيدث عندما تكون مهمّ  :  Waiting/ Time on handإضاعة الوقت /نتظاراإلنفاايت  •
 ؛و عندما ال يوجد للعامل ما يعملهغيار أو غريها، أ أو قطع أجزاء، أو الوقوف جانباً ابنتظار تعمل ذاتيامراقبة آلة 

وهذا حيصل عند قطع  : Unnecessary Transport Conveyance النقل أو التفريغ غري الضرورينفاايت  •
 ؛يف العمل أو يف نقل املواد أو قطع الغيار أو السلع املصنَّعة من أماكن التخزين أو إليها ةمسافات طويل

 Overprocessing or Incorrect املعاجلات الزائدة عن احلاجة أو املعاجلات غري السليمةنفاايت  •

Processing :  عاجلات غري الفعالة النامجة عن ختاذ خطوات غري ضرورية يف تصنيع املنَتج، ويف املإى يف تتجلّ و
 ؛غري ضرورية وعيوابً يف اإلنتاج ب حركةيسبّ ما وهذا ، ة وتقدمي تصميم غري انجح للمنَتجسيئ معّداتستعمال إ
لع املصّنعة، إذ املواد األولية أو يف السيف الزايدة هي و :  Excess Inventoryعزايدة املوجودات من البضائنفاايت  •

  ؛نقلها وختزينها تكاليف، فضاًل على لفهاستعماهلا أو تإبطالن  مل ومن ثّ  املعيفذلك قد يؤدي إىل طول بقائها  نّ أ
 على العاملني القيام وهي كل حركة مهدورة يتعنّي  :  Unnecessary Movement احلركة غري الضروريةنفاايت  •

 ؛وغري ذلك معدات هبا خالل أتديتهم لعملهم، مثل البحث عن قطع غيار أو
، كل كثرة النفاايت النامجة عن العيوب، و أو إصالحها بعد فحصها ،إنتاج قطع معيوبة :  Defectsالعيوبنفاايت  •

 ؛هذا يعين هدر قدر كبري من الوقت واجلهد واملال
 املوظفنيعدم اإلنصات إىل  يعترب :  Unused Employee Creativityستثمر للعاملنياإلبداع غري املم نفاايت  •

 ؛زةفرصة إدخال أفكار أو مهارات أو فرص تعّلم متميّ "تويوات"  لى منظمةفّوت عقد ي  عامال  والعمال

األهم من الطريقة املستدامة عترب يفالعمل حتت إطار سياسات واضحة وعملّية من أجل تقليل كل هذه األنواع من النفاايت       
ضمن إسرتاتيجية التسويق األخضر لديها ف .لتسويق األخضرل حيث تدخل ضمن األبعاد الرئيسية، ستمرارإبوتقليل التكلفة أجل 

                                                           
 : (، رابط الموقع07/10/2018"، موقع المنتدى العربي الدارة الموارد البشرية، آخر مشاهدة )"نظام انتاج تويوتاأحمد نبيل فرحات،   1

https://hrdiscussion.com/hr1840.html 

https://hrdiscussion.com/hr1840.html
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ت واهلدر يف عملياهتا تقليل خمتلف أنواع النفااي من أجلوذلك رة برامج متطوّ جمموعة من خالل ابلفعل تعمل منظمة "تويوات" 
فيض تكلفة خت :هي آليات خمتلفة لتحقيق هذا اهلدف 3نظمة بــــ املما يقّلل من حجم التكاليف الكلّية. حيث تستعني التشغيلية 

 Asset املنظمة أصولستخدام إايدة ز و ، Working Capital فيض رأس املال العاملخت ،Product Cost املنتج

Utilisation.  ّدر والنفاايت، وهو ة يف إطار تقليلها ملستوايت اهلوهذه اآلليات الثالث تسمح ملنظمة "تويوات" بتحقيق قفزة نوعي
 Cost) لديها التكلفة اتركّ تقليل النفاايت من أكرب حمأيضا على  وما يساعدهاعلى هيكل التكلفة لديها.  ما يعود ابإلجياب

Drivers) " هو نظامها اإلنتاجي املتطّور والفريد من نوعه الـTPS هتا على التحّكم ا" ، والذي يساهم يف تعزيز كفاءهتا وقدر
 تلعبىل ذلك إ ابإلضافة .وتوجيهها حنو املسار الصحيح الذي تفرضه أهداف التسويق األخضرابلعمليات اإلنتاجية والتشغيلية 

ص من إىل التخلّ  اليت تشتهر هبا منظمة "تويوات" دورا كبريا يف العملية، حيث هتدف هذه الفلسفة ابألساسو " يزناك"ال فلسفة
من بطريقة أفضل  عملية وإعادة وضعهاأّي تفكيك  ذلك يعينو دون إضافة قيمة. إضافية تكلفة النفاايت أو األنشطة اليت تضيف 

ك إذا كان ف مجيع موظفي اخلط عن إنتاجهم املتحرّ أن يتوقّ حسب عملية "الكايزن" ع من املتوقّ  ، حيث وظائف حمّسنةريتوفأجل 
وهي العملية اليت تعمل على تقليل اهلدر مبختلف  .اخللل قرتاح حتسينات حللّ من أجل إمع مشرفهم  نعملو ي وفوراهناك خلل، 

ا األمور تبدو يف الواقع خمتلفة متام أنّ  من الناحية النظرية، إالّ  ة وبسيطةمنطقيّ ورغم أّن خمتلف هذه العمليات قد تبدو  أنواعه.
، "SCR على ما يسمى بـــ "هنج املبادئ األربعة ولذلك تعتمد منظمة "تويوات" وأكثر تعقيدا على مستوى اجلانب التنفيذي. 

ة مستدامة تؤدي إىل التحسني مع بناء خطّ  ،بتحديد وقياس اإلمكانيات بسرعة ،وهو هنج يتّم مبوجبه العمل عرب عّدة مراحل تبدأ
من ى تصدّ ت ةأساسي خطواتأربعة منظمة "تويوات" وضعت حيث  (95. )أنظر الشكل رقم توى النفاايتمسوختفيض  املستمر

 ؟ تنفيذالكيف ميكن احلفاظ على برانمج   ؟أ من أين أبد :ومها  لتنفيذالذين تواجههما عمليات اللتحديني األساسيني خالهلما 

 والتكاليف ربعة لتويوات من أجل تقليل النفاايتهنج املبادئ األ : (95الشكل رقم )

 واثئق املنظمة  : املصدر
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حتديدها  كما يتّم   مستهلكحتديد القيمة الفعلية لل يتمّ فإنّه  ،لدى "تويوات" القيمةسلسلة من خالل حتليل ف : التقييممرحلة  1-1
: أساسية  areas الرتكيز على حتديد النفاايت يف ثالثة جماالت وينصبّ  .اكميّ ديد مجيع النفاايت  ، ميكن حتا. ونتيجة لذلككميّ 

 .ل منطقية ومستدامةوضع خطة حتوّ و  ،التغيري علىقدرة املنظمة ورغبتها تقييم  واألفراد. كما يتمّ  ،العمليات، التكلفة

يف املرحلة السابقة وذلك من أجل القيام الثالثة  االتاجمل تدحدّ  أنسبق و  مبا أّن املنظمة :النفاايتخفض مرحلة  1-2
 ،بسرعة من خالل ورش العمل املستهدفة تحّوالتئيسية اليت ميكن فيها تنفيذ الاجملاالت الر  . وهيالتحسني الفوريةبعمليات 

  .يف منظمة "تويوات" ز هذه الورش على إزالة النفاايت غري الضروريةتركّ  حيث

أنشطة ا جيعل مّ  ،يف املنظمة من النفاايت الضرورية إعادة هندسة العمليات يف تسلسل للحدّ  تتمّ  :إعادة اهلندسةمرحلة  1-3
 .ة من أسفل إىل أعلىعن طريق حتسينات عمليّ يف منظمة "تويوات" تطبيق هذا النهج  يتمّ و  ،القيمة املضافة أكثر كفاءة

بداية التحسني املستمر أو  ،البداية وليس النهاية إاّل أهّنا تعترب أيضااملرحلة النهائية،  رغم أهّناو  :التحسني املستمر مرحلة 1-4
حسينات دون من مواصلة الت  وخاّصة موظفي اخلطوط األماميةوظفنياملتركيز هذه املرحلة على متكني  . وينصبّ يف "تويوات" املنتظم

 دورية وتدريب على القيادة حسب الضرورة.  ومراقبة مع إجراء عمليات تدقيق ،مساعدة وبصورة منتظمة

عملية إزالة معها أصبحت  لدرجةذ موضع التنفييف "تويوات" واألدوات  اتالعمليات والتدريبهذه توضع مجيع حيث       
 والشكل املوايل يوّضح لنا كيفية ختفيض التكلفة من خالل ختفيض النفاايت يف املنظمة. .مّتبعا امنهج التطوير املستمرّ و  النفاايت

 يف منظمة "تويوات" النفاايتمنحىن ختفيض التكلفة من خالل عملية تقليل مستوايت اهلدر و  : (96الشكل رقم )

 

 واثئق املنظمة : املصدر
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ي العثور على النفاايت أو صبح حتدّ ي  فإنّه ، كــ "تويوات"  إسرتاتيجية التسويق األخضرتتبّّن اليت عمال األ اتنظمبالنسبة ملف      
جاهدة لتقليل حجم النفاايت الناجتة عن أنشطة  املنظمةهذه  حيث تسعى، من املنظمات من غريها قليلها أو إزالتها أكربت

ة ة من حيث مصادر النفاايت، وكميّ ة مستمرّ ختاذ تدابري حتسني يوميّ إإنتاج جديدة مع  ةاج من خالل تطوير ونشر تكنولوجياإلنت
ختاذ إمنظمة "تويوات" اصلت و  2016يف سنة حيث . رجعيادة، وفقدان املوارد، وختفيض التكاليف وما إىل ذلك النفاايت املتولّ 

وابلفعل استطاعت تقليل حجم النفاايت سنواي يف كل وحدة من وحداهتا  واملواردالنفاايت من  من النفاايت مثل احلدّ  تدابري احلدّ 
النفاايت لكل وحدة بنسبة ت نسبة إنتاج ض، حيث إخنفألف طن 33.8إمجايل حجم النفاايت ونتيجة لذلك بلغ  .اإلنتاجية

 . )أنظر اجلدول املوايل(يف املائة على أساس سنوي 7.2

 (2016-2012املنتجة لدى منظمة "تويوات" يف الفرتة ما بني ) النفاايتإنتاج تطور حجم  : (33اجلدول رقم )

 2016 2015 2014 2013 2012 السنة املالية )آالف األطنان(
حجم النفاايت لكل وحدة 

 منتجة يف "تويوات"
 

12.1 
 

 
12.4 

 
12.5 

 
12.5 

 
11.6 

 واثئق منظمة تويوات : املصدر

مستوايت مذهلة يف ختفيض نسب اهلدر  حّققتاليوم من بني أشهر منظمات األعمال اليت "تويوات" منظمة حيث تعترب       
اإلنتاجية  حجم النفاايت من مرافقها ووحداهتا خفضتففي الوالايت املتحدة األمريكية وكندا مثال، كانت املنظمة قد  ،والنفاايت

تكاليف  وفّرما جعلها ت ،تعظيم سياسات إعادة التدوير واإلستخدام لديهادعم وذلك ب 2015 عام يف املائة يف 96بنسبة 
صفر نفاايت" " ىل مستوىمن الوصول إاليوم املنظمة  تقرتبحيث  1.اسرتليين جنيه مليون 900 تقّدر بعلى نفسها  إمجالية

Zero Waste  البيئة محاية وكالة ِقبل منمبنظمة "تويوات"  عرتافاإل تّ  دقة املدى. و قريب خططهاوهو ما هتدف إليه يف (EPA )
، وذلك للمستوايت اجليدة اليت حّققتها املنظمة العام لنفس WasteWise شريك وهو 2015 لعام "شريك املوسم" ابعتبارها

النتيجة و تقليل التكاليف بشكل عام لدى املنظمة.  وكل هذا يساهم يف األخري يف 2.لديها يف سبيل القضاء على النفاايت واهلدر
قادرة على التحسني  أعمال منظمة وإمّنا، وفقطرحبية  مسألةليست جمرد  من تبيّن التسويق األخضر لدى منظمة "تويوات" النهائية
  .نظيفة وصحّيةؤّسس ملبدأ املواطنة والعيش يف بيئة ، مبا ياخلارجيةوالظروف واإلستجابة للمتغريات  املستمرّ 

 

 
                                                           
1 Mary Mazzoni , "10 Companies Going Zero Waste to Landfill", Triple Pundit website, published on 
(06/01/2017), seen on (15/10/2018), link: https://www.triplepundit.com/2017/01/10-companies-zero-waste-to-landfill/ 
2 Drew Brucker , "10 Zero Waste Companies Leading the Charge", Rubicon Global website, published on 
(01/10/2017), seen on (15/10/2018), link: https://www.rubiconglobal.com/blog-companies-zero-waste/ 

https://www.triplepundit.com/2017/01/10-companies-zero-waste-to-landfill/
https://www.triplepundit.com/2017/01/10-companies-zero-waste-to-landfill/
https://www.triplepundit.com/2017/01/10-companies-zero-waste-to-landfill/
https://www.rubiconglobal.com/blog-companies-zero-waste/
https://www.rubiconglobal.com/blog-companies-zero-waste/
https://www.rubiconglobal.com/blog-companies-zero-waste/
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  والموارد ستهالك الطاقّةإمن خالل الكفاءة في في منظمة "تويوتا" التكاليف  تقليل -2

من أجل ختفيض التكلفة الكلّية لدى املنظمة، تعمل منظمة "تويوات" يف واهلدر لديها النفاايت مستوايت إضافة اىل تقليل      
، وهو ما يقّلل من "واملوارد ختفيض مستوايت إستهالكها للطاقة" مدخل أجلإطار إسرتاتيجية التسويق األخضر لديها من 

وذلك يتّم يف املنظمة عرب عديد الربامج واآلليات اليت تساعد على تقليل إستهالك الطاقّة. مع العلم أبّن  كاليف التشغيلية.الت
 % benefits ،13 للمنافع % 24و، salaries للرواتب منها % 54لتشمل  "تويوات" تنقسم يف منظمة يةتشغيلالتكاليف ال

ابملئة واليت تتضّمن حجم  9ورغم أّن نسبة  (97)أنظر الشكل رقم  .facilities 1 للمرافق % 9و ،technologyللتكنولوجيا 
ابملئة فقط من  1إستهالك الطاقة لدى املنظمة، قد ال تبدو كبرية مقارنة بباقي النسب التشغيلية األخرى، إاّل أّن ختفيض نسبة 

 هذه النسبة قد يؤدي اىل حتقيق وفورات مالية هائلة نظرا لكرب حجم أعمال منظمة "تويوات".

 التشغيلية لدى منظمة األعمال "تويوات" نسب التكاليف : (97الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث  : املصدر

جمموعة سياسات وبرامج لبلوغ أهدافها، ومن بني أهم " تويواتمنظمة " وضعت ومن أجل ترشيد إستهالكها للطاقة وللموارد      
عن طريق إجراء مسح للموقع يف إطار هذا الربانمج تبدأ العملية ، حيث  (FIRM) ""إدارة املوارد املتكاملة للمرافق هذه الربامج
 التشغيل إسرتاتيجياتميكن بعد ذلك تقدمي توصيات بشأن حبيث  ،اقة واالستدامةملتاحة لتوفري الطّ حتديد الفرص امن أجل 

، وإجراءات التغليف، ف اهلواءتكييالتدفئة والتهوية و  إسرتاتيجيات، و مالتحكّ  إسرتاتيجيات، و ، وتكنولوجيا اإلضاءةاملناسبة
ستخدام إ، و ف اهلواء لفرتات زمنية قصريةقرتاحات مشكالت أساسية مثل تشغيل مكيّ ن اإلقد تتضمّ و 2ومصادر الطاقة البديلة.

                                                           
1 Tracy Carbasho, OP CIT. 
2 Tracy Carbasho, OP CIT. 

54%
24%

13%

9%

"تويوتا"نسب التكاليف التشغيلية لدى منظمة األعمال 

رواتب منافع تكنولوجيا مرافق
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 برانمجوتتمثل اخلطوة التالية يف 1.الربامج واألجهزة الالزمة للتحكم يف أنظمة املباين بشكل صحيح وإجياد ،إضاءة أكثر كفاءة
FIRM  تنفيذ  يتمّ  ستعراض قاعدة البياانت األساسية وقاعدة بياانت تتبع املشاريع ومعايري كفاءة الطاقة. ثّ ء تقييم إليف إجرا

ة من خالل ق من األداء وحتديد ما إذا كانت هناك طريقة أفضل لتحقيق النتيجة املرجوّ التوصيات األكثر مالءمة ومراقبتها للتحقّ 
 يفلموارد ل وتقّيم إستخدامات املنظمة ستخدام قاعدة بياانت تتبعإ يتمّ كما   .لتحسني املستمرما يسمى ابأو  "كايزنفلسفة "ال

 .إنشاء تكلفة املشروعضافة اىل ابإلاألهداف، هذه حتديد أفضل طريقة لتحقيق و  املرجّوة هدافاألأجل حتديد  رافق منمجيع امل
 أنّ  "تويوات"التكلفة وخفض الطاقة الذي حتتفظ به  تسجال تظهريف إطار إستثمار منظمة "تويوات" يف مثل هذه الربامج، و 
يف  هاواقعمجيع متعزيز كفاءة الطاقة يف من أجل  2006ونوفمرب  2001ريل فمليون دوالر بني أ 6.5 حوايل ستثمرتإة نظمامل

كما   ،مليون دوالر 10.9 ما قيمته يف الطاقة بلغتوفورات يف تكالحتقيق إىل ابلفعل ستثمار اإلهذا ى وقد أدّ  ،الوالايت املتحدة
 "تويوات"قت حقّ و 2.مليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي 2.5توفري و  ، )Wh/k( ساعة مليون كيلوواط/ 41توفري أكثر من  تّ 

املنظمة  وهو ما حيّقق أهداف ،لطاقةل هاستهالكإين أكسيد الكربون نتيجة لتخفيض يف انبعااثت اث % 12.9اخنفاضا بنسبة 
( من الطاقة %98امليدان من خالل أّن )كما تظهر جهود وإستثمارات املنظمة يف هذا   3.البيئية واإلقتصادية يف نفس الوقت

( من مصادر غري %98الكهرابئة لتويوات هي من مصادر متجّددة يف حني أّن املصانع األمريكية مثال ال زالت حتصل على )
م مصنع يف الوالايت املتحدة( حتصل على جائزة جنم الطاقة والتمّيز املستدام عا 21متجّددة، وهذا ما جعل منظمة "تويوات" )

 ت "تويوات"قادو  4( األمريكية للمنظمات اليت حتّقق كفاءة إستخدام يف الطاقة.epaواليت تصّدرها وكالة احلماية البيئية ) 2007
 Prius أثناء عمليات إنتاج سيارة "تسوتسومي"يف مصنع  حنو اإلعتماد على املصادر املتجّددة أوال 2008الطريق يف عام 

 كيلو واط، وهو ما يعادل  2000 هامقدر توليد طاقة والذي مّكن من لطاقة الشمسية يستخدم ا توليد، مع نشر نظام البيئية
عرب تنتج منظمة "تويوات"  أصبحت 2016سنة  ومنذث إمتّدت العملية حنو ابقي املصانع،  ،أسرة 500 الطاقة اليت تستهلكها

أّن إنتاج الطاقة من خالل يف  مهّمة توفّر تكاليفابلتايل فهي و  .5الكهرابءساعة من /ميغاواط 1.981 ما يقّدر بــــ النظامهذا 
 .مثل ابقي املصادر التقليدية ال يتطّلب إستغالهلا تكاليف ابهضةإلنتاج الطاقة املصادر املتجّددة 

أيضا منظمة "تويوات" عمل وضمن أهّم جهود ختفيض اإلستهالك الطاقوي والوصول اىل ما يسّمى بــــ "اإلستهالك الذكي" ت      
ستهالك الطاقّة، كما اهم بشكل فّعال يف ختفيض تكاليف إواليت تس Green building تعزيز مارسات املباين اخلضراءمن أجل 

لديها بصمة  ،سواء على حدّ يف منظمة "تويوات" و ة والتجارية السكنيّ  املباين حيث أنّ  تعمل على تقليل األثر السليب على البيئة.
ففي دراسة عن مدى قدرة البناء األخضر على تقليل إستهالك الطاقة واإلستدامة، أثبتت أنّه  6وأثر صديق ابلبيئة. يئية كبريةب

، (٪95اىل  30)من املياه بنسبة كمية ستخدام  يف إتقليل دام الطاقة وما يرتبط هبا من ملباين اخلضراء تقليل استخثل هذه اميكن مل

                                                           
1 Tracy Carbasho, OP CIT. 
2 Tracy Carbasho, OP CIT. 
3 Tracy Carbasho, OP CIT. 
4 Toyota Official Website : https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/ 
5 Toyota Official Website : https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/ 
6 Toyota Official Website : https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html 

https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/
https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/
https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/
https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/
https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/
https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/
https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
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يدعى  برانمج خاصبتطوير  "تويواتمنظمة "قامت ومن أجل ذلك  1(.٪95اىل  50)من النفاايت الصلبة بنسبة تقليل نسبة و 
ومبانيها مصانعها جلعل وذلك   Toyota New Global Architecture (TNGA) " تويوات نيو جلوابل للعمارة"

سثمار هذه كما ميّكنها هذا الربانمج من إ  متطلبات البناء األخضر والذكي،ف مع قابلة للتكيّ ومنصات السيارات لديها موّحدة و 
وابلتايل حتسني كالّ  .2مرونة على مستوى العمليات التصنيعية واإلنتاجية والتسويقو را املباين يف تطوير تقنيات تصنيعية أكثر تطوّ 

خلفض التكاليف مبقدار أهّنا ختّطط  "تويواتأوضحت " 2018من األداء البيئي واإلقتصادي معا. حيث يف تقرير للمنظمة سنة 
مليون  875نت من توفري متكّ  كانت قد  2017 سنةيف النصف األخري من و  (،2018)سنة  مليار دوالر هذا العام 1.22

نظام التصنيع ل هامن خالل تطبيق "تويوات"منظمة ع تتوقّ حيث  3.وإستهالك الطاقة يف التصنيعدوالر من خالل خفض تكال
 وهي نسبة تكاليف ضخمة جدا.4.٪20 تكاليف التصنيع بنسبة من ختفيض،  TNGA "لعمارةلتويوات نيو جلوابل "اجلديد، 

ية متطّورة من أجل برامج بيئتطوير أحرزت منظمة "تويوات" خطوات جاّدة يف  فمن خالل إسرتاتيجية التسويق األخضر      
ء ساهم يف بنايعمل وي"جمتمع ذكي"  ستخدام الفّعال للسعر املنخفض والطاقة املستدامة"، وذلك من أجل إقامةحتقيق هدف "اإل

، ويف نفس الوقت حيّقق وفرات رحبية مهّمة من ""توفري الطاقةتعزيز إعادة التدوير و و استخدام الطاقة البديلة جمتمع يعتمد على 
 .خالل ختفيض التكاليف

 من خالل تخفيض سعر تكلفة إنتاج السيارات الخضراءفي منظمة "تويوتا" تقليل التكاليف  -3

الكهرابئية أو اهليدروجينية قطاع سوق السيارات البيئية والصديقة ابلبيئة مبختلف تقنياهتا سواءا اهلجينة منها أو  نظرًا ألنّ       
مقارنة أبسواق السيارات  نسبًيا ترتفع التكاليف ما جعل معادلة، والتكنولوجيةانحية اإلستهالك  مايزال يف مرحلة مبّكرة نسبيا من

. من تكاليفهاوترفع  ، وذلك راجع أوال إلرتفاع تكاليف عمليات "البحث والتطوير" واليت مازالت متّيز هذا القطاع الناشئالتقليدية
ىل حيث تشهد سوق السيارات اخلضراء طلبا حمتشما ومتذبذاب حيتاج فيه املصّنعون إهلا، وق هو قبول السّ و الثاين لعامل وأيضا ل

ق وجبهود تروجيية مكثّفة كمرحلة أولية بغّض النظر عن التقّبل األويل للمستهلكني، حيث تلعب لسو بقّوة حنو ادفع منتجاهتم 
وأكثر  السيارات أكثر شعبيةوجعل هذه  وقالسّ من السيارات البيئية دورا هاّما يف سبيل إنعاش هذا إدخال مناذج جديدة عملّية 

ىل حتقيق مزااي حماولة الوصول اىل إنتاجية أكرب تؤّدي إو يف املستقبل القريب وهو ما ميّكن من تعزيز مبيعات قويّة ، قبوال مع الوقت
. وفيما خيّص منظمة ق األخضر يف سوق صناعة السياراتات األعمال اليت تعمل يف إطار التسوياحلجم والتكلفة لدى منظم

هلذا النوع نتاج احملدود سننتقل من اإلاملنظمة " مع رويرتز أبنّ  يف مقابلة "تويوات"مهندسي  أحد "يوشيكازو اتانكا" "تويوات" يقول
البالتني ماّدة مثل وخاّصة غالية الثمن منها،  ألوليةمية املواد اخفض كابلتايل ، و إىل اإلنتاج الضخماخلضراء واهلجينة من السيارات 

                                                           
1 Toyota Official Website : https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html 
2 Toyota vacaville website, "What is Toyota New Global Architecture (TNGA)?",  published on (08/08/2017), 
seen on (05/02/2018), link: http://www.toyotavacaville.com/blog/what-is-toyota-new-global-architecture-tnga/ 
3 Keisha Gibbs , "Toyota plans massive cost cutting", world socialist web website, published on (23/05/2018), 
seen on (15/10/2018), link: https://www.wsws.org/en/articles/2018/05/23/toyo-m23.html 
4 Keisha Gibbs , OP CIT. 

https://www.toyota.com/usa/environmentreport2012/partners.html
http://www.toyotavacaville.com/blog/what-is-toyota-new-global-architecture-tnga/
https://www.wsws.org/en/articles/2018/05/23/toyo-m23.html
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سرتداد بعض إ علىومن بينهم منظمة "تويوات" عون املصنّ  عمليوحاليا  1.تخزين"الوالتيتانيوم وألياف الكربون املستخدمة يف أنظمة 
ابلتدريج وعلى املدى الطويل وهو ما يدخل يف إطار إسرتاتيجية ترتفع  ستهلكنيعلى املإضافية تكاليف من خالل فرض رسوم ال

إىل تقدمي حتسني  ىل حماولة ختفيض سعر تكلفة إنتاج هذا النوع من السيارات منظمة "تويوات" ابإلضافة إتاج حتو . اإلخرتاق السعرية
ورغم كّل هذه . ومع ذلك لتقليديةأكرب من سعر السيارة ا سعرإغراء العمالء بدفع من أجل قتصاد الوقود إيف أيضا كبري 

لسيارات اخلضراء فإّن األرقام احلالية وما خيبّئه املستقبل امل يف إطار اعتاليت ت منظمات األعمالالتحدايت والعراقيل اليت تواجه 
األنظمة اهلجينة املعتدلة فيه تكون يف تكاليف مثل هذا النوع من السيارات لعّدة أسباب، حبيث  القريب يبّشران ابخنفاض كبري

وفًقا لورقة إعالمية ف2املنفعة./قادرة على التنافس بشكل مباشر ضد التكنولوجية التقليدية على أساس التكلفةعلى سبيل املثال 
ح أن من املرجّ ، فإنّه  (ICCT) يف اجمللس الدويل للنقل النظيف "مانجون جري "حديثة حول تكنولوجيا األنظمة اهلجينة من قبل 

  .20253قبل عام وذلك  2010 االنتاج لــ تكلفةتنخفض تكاليف األنظمة اهلجينة كاملة الوظائف إىل نصف 

 (2025و  2001منحىن تطور سعر تكلفة انتاج السيارة اهلجينة "بريوس" يف الفرتة مابني ) : (98)الشكل رقم 

 
Source : Green car congress website, OP CIT. 

                                                           
1 Naomi Tajitsu and  Maki Shiraki , "Toyota plans to expand production, shrink cost of hydrogen fuel cell 
vehicles", Reuters website, published on (26/07/2018), seen on (15/10/2018), link: 
https://www.reuters.com/article/us-toyota-hydrogen/toyota-plans-to-expand-production-shrink-cost-of-
hydrogen-fuel-cell-vehicles-idUSKBN1KG0Y0 
2 Green car congress website, "ICCT: ongoing cost reductions in full- and mild-hybrid systems could bring them 
into consumer mainstream by 2025",  published on (24/07/2015), seen on (05/02/2018), link: 
http://www.greencarcongress.com/2015/07/20150724-icct.html 
3 Green car congress website, OP CIT. 

https://www.reuters.com/article/us-toyota-hydrogen/toyota-plans-to-expand-production-shrink-cost-of-hydrogen-fuel-cell-vehicles-idUSKBN1KG0Y0
https://www.reuters.com/article/us-toyota-hydrogen/toyota-plans-to-expand-production-shrink-cost-of-hydrogen-fuel-cell-vehicles-idUSKBN1KG0Y0
http://www.greencarcongress.com/2015/07/20150724-icct.html
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وابلفعل فقد حّققت منظمة "تويوات" تطورا ملموسا حيث قامت بتخفيض كبري فيما خيّص تكاليف إنتاج سياراهتا البيئية، وهي  
اخلاّصة هبذا النوع من تكلفة التكنولوجيا متنّوعة ملشكلة إرتفاع  إجياد حلولسنوات عديدة من أجل  دارعلى م تعمل جبدّ اليت 

( كيف إستطاعت منظمة "تويوات" بفضل جهودها املكثّفة يف إطار إسرتاتيجية التسويق 98الشكل رقم )السيارات. حيث يوّضح 
األخضر على ختفيض نسب مئوية هاّمة يف تكاليف سيارهتا البيئية األشهر سيارة "بريوس" خالل أقّل من عقدين من الزمن، كما 

  . 2025يف حلول سنة  2001ىل الثلثني مقارنة بسنة ستستمّر عملية ختفيض التكلفة يف املستقبل القريب لتصل إ

فيضات كبرية مبرور الزمن بفضل عوامل خت للسيارات اهلجينة "بريوس"تصنيع املباشرة والتارخيية تكلفة التطّور منحّن  ويعكس    
وكذا جهود البحث والتطوير اليت توليها منظمة "تويوات" من أجل تطوير التقنيات املستدامة واملتجّددة  ،اخلربة والتعّلم يف امليدان

ف مّا خيّفض من تكالي املدى القريب ابستمرار هذه التخفيضات علىعات توقّ  والتقليل من تكاليفها. ويوّضح الشكل أيضا وجود
األرجواين التخفيضات التقديرية لكل جيل  يعرض اخلطّ حيث . أضعاف ىل ما يقارب ثالثالوحدة الواحد لسيارة "بريوس" إ

من  (كاحملرّ  والفاصل )٪ ألنظمة نقل الطاقة 15بنسبة  FEV يعكس اخلط األخضر ختفيض تكلفةبينما "بريوس".  جديد من
 ا اخلط األزرق. أمّ للسيارة قت يف مجيع أجزاء النظام اهلجنينفس التخفيضات قد حتقّ  فرتاض أنّ إ، على 2013إىل  2010

٪ 5خنفاض التكلفة السنوية بنسبة إستمرار إفرتاض إبوذلك ، املستقبلية P2 للسيارة تكاليف النظام اهلجني ختفيض لفيمثّ ع املتقطّ 
فة بنسبة التكل، مع ختفيض سنوي يف دياًل لتخفيضات التكلفة املماثلةمسارًا ب احلمراء املتقطّعةح اخلطوط توضّ و  .يف املستقبل

يون عالية الطاقة واليت من شأهنا تقليل تكاليف البطارايت املستقبلية مبا األبطارايت ليثيوم  أتثري عملية تطوير٪ ابإلضافة إىل 2.5
 انحتسّ  ة قد حّققاهلجين "بريوس" تويوات سيارات من جديد جيل كلىل أّن  واألمر امللفت أنّه ابإلضافة إ .دوالر 500ال يقل عن 

 إىل أّدى امّ  التكاليف،نسبة  ضيفختيف أيضا  ساهمقد  جديد جيل كل  فإنّ  ،٪10 بنسبة األداء ويف الكفاءة يف٪ 10 بنسبة
  إذا أو ،املتعاقبة "بريوس" أجيال يف نالتحسّ  معدل نفس حتقيق يف تويوات ستمرتإ إذاو . الكهرابئي احملرك وقوة السيارة حجم زايدة

 النظام تكاليف فإنّ  ،نيالتحس لمعدّ نفس  ركرّ ت أن ميكن اهلندسي التطوير من املبكرة املراحل يفهي  اليتو  اجلديدة األنواع كانت
 2025.1 حبلول النصفحوايل  إىل ستنخفض الوظائف كاملة  اهلجينة

بني قة اجلهود املنسّ  ىل دعماخلضراء إتكاليف املنتجات ل اتتخفيضزيد من المللول احليف إطار إجياد  منظمة "تويوات"تسعى و       
 اليتية دولوالة للطاقة الوطنية للمساعدة يف تطوير البّن التحتيّ  ،الطاقة واحلكومات والسلطات العامة زّوديالسيارات وم منظمات

ىل النوع من السيارات إبال شّك يف نقل هذا  ستساهم مهّمة ستباقيةهي خطوة إو 2.والكهرابئية تتكّيف مع السيارات اهليدروجينية
 .يف اليت تتكّبدها منظمات األعمال املتبنّية للتسويق األخضرلاوحتقيق ختفيضات هاّمة يف التك األمام

                                                           
1 john german, “Hybrid Vehicles Technology Development and Cost Reduction”, Internat ional Council on Clean 

Transportation, Technical Brief No. 1, July 2015, p2. 
2  Hitesh Bhasin, "Marketing mix of Toyota – Toyota Marketing mix", marketing91 website, published on (12-
01-2018), seen on (06-10-2018), link: https://www.marketing91.com/marketing-mix-toyota/ 

https://www.marketing91.com/marketing-mix-toyota/


 " للميزة التنافسية املستدامةToyotaدور التسويق األخضر يف حتقيق منظمة "تويوات  : الفصل الرابع

 

365 

 

اليت  حيث يف األخري ومن خالل حتقيق منظمة "تويوات" جلميع املداخل الثالث واملتعّلقة بعملية تقليل التكاليف التشغيلية      
ميكننا التأكيد على الفرضية الفرعية اليت تزعم أبّن فإنّه لتسويق األخضر، تبنّيها ل من خالل ( وذلك94يوّضحها الشكل رقم )

 .تساهم فعال يف تقليلها للتكاليفسرتاتيجية التسويق األخضر اليت تتبناها منظمة "تويوات" إ
 الجودة لدى منظمة "تويوتا" تعزيزدور التسويق األخضر في  : الثانيالمطلب 

 حىت يتمّ  لتويوات جو منتال ينبغي أبًدا بيع  نّه"أب : تقول "ساكشي تويودا"السيد  تويوات منظمةس ؤسّ مل هناك مقولة شهرية      
، اإلدارة الرئيسيةا وقضية شراين حياهت مبثابة اجلودة هي أبنّ ة نظماملتعتقد وهلذا  1ة وبشكل مرٍض".تصنيعه بعناية واختباره بدقّ 

حيث  .والبيئية ا االجتماعيةل األساس ملسؤولياهتتشكّ كما ا،  هجتاه عمالئإ ةوليؤ اجلودة وحتسينها هي أهم مس احلفاظ علىّن أبو
ولية االجتماعية والبيئية، ويف نفس يف سبيل إلتزامها ابملسؤ  منظمة "تويوات"اجلودة اليوم أحد أهّم األسس اليت ترتكز عليها عترب ت  

 وضع واحلركة، الوقت دراسة مثل ،يف دعم وتعزيز اجلودة لديهاأيضا قد سامهت  املستخدمةالبيئية  التدابري سلسلة نّ فإالوقت 
كخطوة أخالقية يف سبيل ما بدء  فوابلتايل 2اخل. .، تقليل اهلدر .املوظفني مشاركة املستمّر، تحسنيال ،واألسس العملّية املعايري

وأي خلل أو هود أكرب يف سبيل تقليل األعطاب ودافعا لبذل ج حتقيق املسؤولية البيئية أصبح اليوم يشّكل مفتاحا لتعزيز اجلودة
 ابلبيئة.من شأنه الضرر ابملستهلك و 

نظام ال ، فال بّد أن نتطّرق أوال إىليف منظمة "تويوات"قبل أن نعرّج على دور التسويق األخضر يف تعزيز عنصر اجلودة و       
ستوايت عالية، مبلديها و حتسني اجلودة من  املنظمةيف ن أعضاء الفريق كّ مي الذي TPS "تويواتل تطّور "نظام اإلنتاجاملي نتاجاإل

وإزالة النفاايت غري الضرورية يف املوارد الطبيعية والبشرية  ،ابستمرار ظموالن   حتسني العملياتقدرة هذا النظام على من خالل وذلك 
ن جمموعة مشرتكة من القيم واملعرفة يتضمّ حيث  ها،على كل جانب من جوانب تنظيمنظام هذا الر يؤثّ كما   ،اتنظموامل

دة يف كل خطوة من مسؤوليات حمدّ يعهد إىل املوظفني كما   املختلفة اليت تساهم يف حتسني مستوى اجلودة لديها، واإلجراءات
حتقيق  هذا النظام يف ليساهم3.الشاملاملستمّر و ع كل عضو يف الفريق على السعي إىل التحسني ويشجّ  ،خطوات اإلنتاج

 :4من خالل أنّه يعمل على تعزيز اجلوانب التالية ،مة "تويوات"األهداف البيئية واألهداف املرتبطة ابجلودة يف منظ
 ؛"تويوات"اجلودة الكامنة يف منتجات  •
 ؛ستثمارالعائد اجليد على اإلحتقيق  وحتفاظ ابلتكاليف إىل احلد األدىن اإل •
 ؛عمرها، من التصنيع إىل إعادة التدوير عند هناية البيئية من قبل تويوات وعمالئها تقاسم املخاوف •
 ؛سواء ابلنسبة ملوظفيها أو لعمالئها -ة تويوات نظمهتمام الدائم ملاإل واليت تعترب "السالمةتعزيز عنصر " •
 .بتخطيط عملياهتم واحلفاظ عليها بنجاح "تويوات"ا يسمح لعمالء ، مّ عد، وإىل املستوى املتوقّ التسليم يف الوقت احملدّ  •

                                                           
1 TICO Social and Environmental Report 2007,p21. 
2 Mousumi Sengupta & Nilanjan Sengupta, Toyota Motor Corporation: Committed to Quality, Rewarded by 

Smiles, Manjunatheshwara Research  Centre  for  Management  Studies, 2013, p185. 
3 BT website, "How Toyota Production System (TPS) benefits your organisation ", seen on (05/02/2018), link: 
http://www.bt-forklifts.com/En/company/BTProduction/TPS/Pages/default.aspx 
4 BT website, OP CIT. 

http://www.bt-forklifts.com/En/company/BTProduction/TPS/Pages/default.aspx
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اذج منسيارة من ضمن مخسة عشر  نّ أب«Consumer Reports»  يف جملة 2003دراسة نشرت عام  حيث ذكرت      
منظمة املوثوقية يف آخر سبع سنوات، كانت مصنوعة يف درجات ة من سم أبعلى درجاليت تتّ  السيارات الثمانية والثالثني

 اه يف عملياهتتطبقّ و نظمة املبتدعته إهو نظام فريد  )TSP( نظام إنتاج تويوات نّ أبإمجاع  لطاملا كان هناكحيث  1".تويوات"
يف اإلنتاج، والذي هيمن على  ة "تويوات"ب يِنَ عليه قسم كبري من فلسف األساس الذي فهو. أكرب جودةمن أجل حتقيق  يةتصنيعال
اجلودة لدى منتجات  لذي يساهم بشكل كبري يف دعم مستوايتوا TPSىل نظامها االنتاجي وابإلضافة إثّ . عالتصنيجتاهاهتا يف إ

يف  وهذا النظام يعمل" TQSوهو "نظام مراقبة اجلودة  متتلك أيضا نظاما خاّصا مبراقبة وتقييم مستوى اجلودة، فاملنظمة"تويوات"، 
وهو ما  ،مستوى تصميم اجلودة، أو جودة العمليات، أو التسويقدة وعمليات خمتلفة، سواء كان ذلك على إطار مستوايت متعدّ 

لديها تلتزم يف مجيع العمليات (. حيث 99عها العمالء من منتجات "تويوات" )أنظر الشكل رقم يسمح بتحقيق اجلودة اليت يتوقّ 
عندما و  ،ملرحلة التاليةعناصر معطوبة إىل انتقال أي إلضمان عدم وهذا فًقا للتعليمات و دة مسبًقا تنفيذ اإلجراءات احملدّ ب املنظمة

لتقييم اجلودة يف   (DR) "مراجعة التصميم"، فإنه يستخدم نظام تطوير منتج جديدب "تويوات"ة منظميقوم أي قسم من أقسام 
  2دة.حتقيق املستوايت املستهدفة احملدّ  ما مل يتمّ  ،إنتاج وإستمرارعدم  لضمان، مجيع املراحل

 TQS اجلودة ملنظمة "تويوات"مراقبة نظام  : (99الشكل رقم )

 

Source : TICO Social and Environmental Report 2007,p21. 

أحد ، أبّن 2011مجانت ريفيو" يف انيف مقال نشرته جملة "سلون م "روبرت كولوالناقد "املؤلف  ويف هذا الصدد يؤّكد      
هذا خالل  ، حيث ومن (TQC) ""مراقبة اجلودة الشاملة نظامها املتطّورهو يف حتقيق "تويوات" للجودة انت الرئيسية املكوّ 

                                                           
 مرجع سابق.نبيل فرحات ،  أحمد 1

2 TICO Social and Environmental Report 2007,p21. 

https://hrdiscussion.com/hr1840.html
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وقد 1.عالية هلذه املنتجاتما يضمن جودة  ملنتجاهتااملكّونة حتسني املنهجيات من أجل ديها مع مورّ  "تويوات"الربانمج تعمل 
مبا اخلاص مبنظمة "تويوات" من أجل حتسني مستوايت اجلودة لديهم  «TQC» برانمجاألعمال ات منظمحتضنت العديد من إ

 وهو ما يؤّكد براعة هذا النظام يف مراقبة وتطوير اجلودة يف املنظمة. 2.ي منظمة "تويوات"منافسبعض  همفي

 أوجه املقارنة بني قيمة السيارة البيئية والسيارة العادية : (100الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث : املصدر

وابإلضافة لذلك تستفيد منظمة "تويوات" يف إطار أهداف تعزيز اجلودة لديها من تبنّيها للتسويق األخضر، حيث حرصت        
املنظمة على اإلستفادة من مزااي هذه اإلسرتاتيجية وقدرهتا على إكتساب مرونة تنظيمية وتشغيلية تتماشى مع معايري اجلودة 

كن جتاهل حقيقة املخاوف والشكوك اليت لطاملا راودت منظمات األعمال حول العالقة العكسية وتتقاطع معها. فرغم أنّه ال مي
بني اسرتاتيجية التسويق األخضر واجلودة، وهي شكوك تتمحور حول قدرة هذا املدخل على تعزيز/احملافظة على مستوى اجلودة 

راء التضحية مبستوى معنّي من اجلودة ومن مستوى األداء مقارنة بعدم تبيّن هذه اإلسرتاتيجية، واليت تستدعي حسب أغلب اآل
الفيّن للمنتجات. إاّل أّن بعض منظمات األعمال ومن بينهم منظمة "تويوات" أثبثت أبنّه ميكن اإلستفادة من قيم عديدة تضاف 

نتجات، احلداثة والتكنولوجيا مبا أهّنا إىل اجلودة مثل اخلاصية البيئية يف املنتج، الراحة النفسية اليت تقّدمها مثل هذا النوع من امل
( ابإلضافة إىل قدرة هذه اإلسرتاتيجية على إضفاء مرونة 100منتجات حديثة وبتصاميم عصرية .. اخل. )أنظر الشكل رقم 

                                                           
1 Thomas R. Fox , "TOYOTA QUALITY CONTROL AND A BEST PRACTICES COMPLIANCE PROGRAM", FCPA 
website, published on (05/07/2011), seen on (15/10/2018), link: 
http://fcpacompliancereport.com/2011/07/toyota-quality-control-and-a-best-practices-compliance-program/ 
2 Thomas R. Fox ,OP CIT. 

http://fcpacompliancereport.com/2011/07/toyota-quality-control-and-a-best-practices-compliance-program/
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إنتاجية حتصل عليها املنظمات اليت تتحّول حنو التسويق األخضر، وذلك من خالل إجراءات التغيري والتحّول يف سياسات 
عمليات املنظمة يف سبيل حتقيق التوافق مع األداء البيئي، وهي امليزة اليت تكتسبها املنظمات غالبا على املدى املتوّسط والبعيد. و 

 وكل ذلك يدعم أهداف هذه املنظمات يف رفع اجلودة وتعزيزها.

يات اهلدر يز األداء البيئي وتقليل عملتعز  تدابري من قبل منظمة "تويوات" واليت ختصّ أصبحت بعض الربامج املستخدمة و       
 املعايري، وضعاملرونة التشغيلية، آلية  واحلركة، الوقت دراسة)يف تعزيز أبعاد اجلودة لديها من خالل بشكل كبري تساهم والنفاايت 

بتحقيق التوافق بني البعد البيئي والبعد اإلقتصادي املتمّثل لديها . وهو ما يسمح ..اخل( املوظفني مشاركة ،ةاملستمرّ  العملية حتسني
جودة على  اليت تشتهر هبا منظمة "تويوات" ابخلصوص "كايزنالتطوير املستمّر "الفلسفة مثال د تؤكّ يف اجلودة يف آن واحد، حيث 

ّن األهداف اليت أومّا ال شّك فيه  1.ضرّة ابلبيئةتقليل عمليات اهلدر واألعطاب امل ، مع العمل علىإنتاجه يف املقام األول ما يتمّ 
مقرتنة بتحسني اجلودة ومتقاطعة " تستند على أهداف مشرتكة 2001وضعتها منظمة "تويوات" من خالل وثيقة "طريقة تويوات

 :2تتمّثل يف معا واألداء البيئي

 ؛وإظهارها للعلن السطح حنوشاكل امل من أجل جلبة ق مستمرّ تدفّ عملية إنشاء  ✓
 ؛أو اهلدر جتنب اإلفراط يف اإلنتاج واالعتماد على الطلب يف االنتاج من أجل "Pull استخدم نظام "السحب ✓
 ؛وتقليل األعطاب للحصول على اجلودة الصحيحة من األولوهذا ، إلصالح املشاكل stop" التوقف"بناء ثقافة  ✓
 ؛عامل من الفهم الصحيحكني الاس للتحسني املستمر ومتدة هي األساملهام املوحّ  ✓
 ؛وعيوب تضّر ابملستهلك أو البيئة استخدم التحكم البصري حىت ال تكون هناك مشكالت خمفية ✓
 ؛ةجيدرة بصوواملختربة  على التقنية املوثوقةم ستخداقتصار اال ✓
 ؛لآلخرين اويعلموهاملنظمة فلسفة فهمون العمل بشكل كامل ويعيشون القادة الذين ي تنمية ✓
 ؛املنظمة ومبادئهابعون فلسفة تطوير أشخاص وفرق استثنائية يتّ  ✓
 ؛سني وفهم األداء البيئي واجلودةحتومساعدهتم على  تشجيعهمعة من الشركاء واملوردين عن طريق املوسّ  الشبكةم ااحرت  ✓
 ؛"Nemawashiمبدء " ، والنظر يف مجيع اخلياراتبتوافق اآلراءو اختاذ القرارات ببطء  ✓
 ". كايزن"مبدء الستمر والتحسني امل "هانسي"مبدء من خالل التفكري املستمر أكثر نظمة تعليمية امل أن تصبح ✓

يف إطار ة نظمبادئ اململكبري   إىل حدّ ختضع  "تويوات"ة يف منظم اجلودةسرتاتيجية إ ميكن مالحظة أنّ من هذه املبادئ و       
نة يف هذا املدخل بتقنيات والتسويق األخضر. ورغم أّن املنظمة تعمل يف إطار التسويق األخضر على اإلستعامسؤوليتها البيئية 

مبا أّن سوق السيارات اخلضراء مازالت يف مرحلة مبّكرة نسبيا، إاّل أّن مستوايت  مازالت يف بدايتها)التقنيات البيئية( و  حديثة
تطوير يف سبيل من الوقت واجلهد  هائال اكمّ حنو األعلى، حيث تستثمر "تويوات"   املنتجات اخلضراء تسري خبطى اثبتةجودة 

                                                           
1 glockner toyota website, "Why do Toyota cars last so long?",  published on (24/07/2015), seen on 
(11/03/2018), link: https://www.glocknertoyota.com/toyota-durability.htm 
2 “The Toyota Way 2001,” April 2001, Toyota Motor Corporation Sustainability, Report 2009, p54. 

https://www.glocknertoyota.com/toyota-durability.htm
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ىل احملافظة يف آن واحد. وبذلك هتدف املنظمة إوتعّزز من جودة منتجاهتا  على البيئة ها السليبأتثري ل من تقلّ  تقنيات مستدامة
من  أقلّ  مستوىب تتطلّ ا هنّ أ كمار مدة أطول من مثيالهتا،  عمّ ت   "تويوات" أبهّناسيارات ، حيث تشتهر يف إطار اجلودة على مسعتها
يف إطار إسرتاتيجية اإلحصائيات املتعّلقة بعدد األعطاب واملشكالت التصنيعية يف سيارات "تويوات" البيئية تعرف و  .1اإلصالحات

يف  Defectsأرقام وإحصائيات األعطاب  بتحليلسنواي وابستمرار. حيث إذا ما قمنا تتحّسن  التسويق األخضر أرقاما إجيابية
ملموسا يعكس تطّور جودة هذا النوع من  ا املختلفة واليت وصلت اليوم جليلها الرابع، جند حتسنابتشكيالهت Prius"بريوس"  سيارة

( أّن عدد العيوب 101رقم أنظر الشكل لزبون، حيث ت ظهر لنا األرقام )مع الوقت، وهو ما يعّزز القيمة املقّدمة ل السيارات
اىل شهر أكتوبر  2004واملشكالت اليت صادفت العملية التصنيعية يف سيارة "بريوس" مبختلف مراحل تطّورها يف الفرتة مابني )

واليت تكاد تنعدم فيها عدد هذه  2012خنفاضا حمسوسا يف كل سنة وخاصة يف السنوات األخرية، أي منذ ( تعرف إ2018
هذه  2014لعام  TÜV تقرير ويدعمو ما يعكس تطّور مستوى جودة مثل هذا النوع من السيارات. األعطاب واملشكالت وه
مقارنة  (defect rate)األعطاب  تمعدالأدىن متتلك  "بريوسسيارهتا " " اهلجينة ومنهاتويوات" سيارات األرقام، عندما يؤّكد أبنّ 

 مرة أخرى على املوثوقية العالية "بريوس"د األداء املمتاز لسيارة يؤكّ ، حيث التوايلللسنة الرابعة على  وذلكابملنظمات األخرى 
 .2اهلجينةالبيئية وسياراهتا  "تويوات"ات سيار ل

" يف الفرتة ما بني سيارات "بريوس يف (defect rate) اجلودةلعيوب اإلحصائيات السنوية  : (101الشكل رقم )
(20114-2018)  

 
Source : carcomplaints website,"TOYOTA PRIUS", published on (24/07/2015), seen on (11/03/2018), link: 

https://www.carcomplaints.com/Toyota/Prius/ 

                                                           
 .مرجع سابقأحمد نبيل فرحات ،  1

2 The Toyota Europe website: https://newsroom.toyota.eu/now-thats-quality-15-toyota-cars-rank-in-top-10-

of-latest-german-tv-reliability-report/ 
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 يتوافق ال أو/و فعاليته أو/و وسالمته املنتج جودة على رؤثّ ت قد اليت ملنتجا مسات هي Quality Defects اجلودة عيوبو       
 1.أخرى إجراءات أو العرض، تقييد أو السوق، من الدفعة سحب إىل اجلودة عيوب يتؤدّ  قدو  ،(PA) املعتمد املنتج تصريح مع

 الوقت يف الصلة، ذات املختصة السلطات وإخطار املعنية األطراف قبل من هبا املشتبه اجلودة عيوب يف التحقيق يتمّ  أن املهم منف
يف سيارة ع هذه املشاكل واألعطاب املستهلك. وتتنوّ  ةصحّ  حلماية فعال، بشكل املطلوبة اإلجراءات تنفيذ ميكن حبيث املناسب،
الفرامل،  الطالء، مشاكلختّص  األضواء، مشاكلختّص مشاكل مشاكل متعّلقة ابلتوجيه، ك، احملرّ  ختصّ  مشاكل :لتشمل"بريوس" 

السخان،  احملاور، مشاكل/اخلارجية، مشاكل العجالت امللحقات الكهرابئية، مشاكل الداخلية، املشاكل مشاكل امللحقات
يف احلاالت . حيث اهلواء أكياس مشاكل ،املقاعدو  حزمةمشاكل األالتربيد،  نظام الوقود، مشاكل نظام النوافذ، مشاكل مشاكل

رر ابملمتلكات" ، مثل "احلوادث النامجة عن اجلودة اليت تؤدي إىل إصابة شخصية أو ضفيها مشكالت نوعية خطريةيت تنشأ ال
تقليل التدّخل من أجل ، قضااي اجلودةوفًقا لقواعد التعامل مع و ، رة ضمان اجلودة يف القسم املسؤولعلى إدا يكون، لعمالء تويوات

ة مة إىل اإلدارة العاملي، واستناداً إىل املعلومات املقدّ ابإلضافة إىل ذلك. ة على الفوراملضادّ لعمالء عن طريق وضع التدابري امشكلة 
املدير املسؤول عن اجلودة إبجراء عمليات تدقيق اجلودة  يقوم، اإلبالغ عن قضااي اجلودة اهلامة"من خالل "منوذج  ملراقبة اجلودة

 ،تدابري مضادة يف مناطق ماثلة علومة يف خمتلف املراكز األخرى، كما يتّم اختاذامل تكرار املشكلة وضمان نشرحسب الضرورة ملنع 
 .2، والوظائف املرتبطة هبذا النظاممتثالجلمع املعلومات املتعلقة ابإل ادمهستخت يتلية يف نظام معايري التقارير الدمج هذه اآل يتمّ و 

ختفيض تدرجيي لعدد األعطاب مع هذه اإلجراءات مسح ذلك ملنظمة "تويوات" من و ووفق إسرتاتيجية التسويق األخضر 
يف  defectsاألعطاب فسري إرتفاع أرقام عدد ميكن تالتصنيع وعلى مّر عدة سنوات. بينما   رافقت عمليةواملشكالت اليت

 :أمّهها  ىل عّدة عوامل رئيسية( ابلرجوع إ2011إىل سنة  2005السنوات )من سنة 

ع سوق مازالت يف مرحلة مبّكرة نسبيا ما أّن املنظمة تتعامل يف إطار هذه اإلسرتاتيجية مب : خلربةاورة احلياة و د عامل 
ديثة العهد )أي يف بداية دورة حياهتا(، حيث مازالت تنفق عليها املزيد من اجلهد والوقت واملال من أجل ح وبتقنيات

 .تطويرها وحتسينها
عرفت بداية األلفية اجلديدة زايدة ضخمة يف مستوايت اإلنتاجية لدى منظمة "تويوات"،  : إلنتاجيةاعامل زايدة حجم  

قتصادايت احلجم، لتصبح بذلك أكرب منظمة مستوى األسواق العاملية وزايدة إعتمادها على إ نظرا لتوّسع أعماهلا على
 نتاجية يف تلك املرحلة.تصنيع للسيارات يف العامل، وهو ما ساهم يف إرابك عملياهتا اإل

 ىلإ نظمة "تويوات"م تطرّ ضإ 2010 سنة ومطلع 2009نة سر خواأي فف : 2010عامل أزمة اإلستدعاء سنة  
ر عمل خّ و أتأالبنزين  اتب يف دواسو بسبب عي  مبختلف أنواعها،التعجيل بسحب حنو تسعة ماليني سيارة يف العامل

 املنظمة وعرقل مسارها اإلجيايب فيما خيّص اجلودة واإلعتمادية.، وهو ما خلق مشاكل مجّة لدى الفرامل

                                                           
1 HPRA website, "Quality Defects and Recalls", seen on (11/03/2018), link: 
https://www.hpra.ie/homepage/medicines/regulatory-information/market-compliance-and-
surveillance/quality-defects-and-recalls 
2 TICO Social and Environmental Report 2007,p 21. 

https://www.hpra.ie/homepage/medicines/regulatory-information/market-compliance-and-surveillance/quality-defects-and-recalls
https://www.hpra.ie/homepage/medicines/regulatory-information/market-compliance-and-surveillance/quality-defects-and-recalls
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 (2010-17يف الفرتة ما بني ) سيارة "بريوس" عناصر اجلودة اليت مّستحتسني منحيات  :(102الشكل رقم )

 
Source : john german, “Hybrid Vehicles Technology Development and Cost Reduction”, Internat ional Council 

on Clean Transportation, Technical Brief No. 1, July 2015, p8. 

وحول القيمة املقّدمة إىل العميل قامت منظمة "تويوات" ببذل جهود مستمرّة حنو القيام بتحسينات متنّوعة ومستمرّة             
 كل  مع٪ 10 بنسبة كفاءةيف ال احتسين حّققت اهلجينة "بريوس" تويوات سياراتمتّس سياراهتا البيئية. حيث توّضح األرقام أبّن 

 ،الرئيسي احملرك ةوقوّ  ،ووزهنا السيارة حجم زايدةاإلنتاجية، عملت املنظمة على  التكاليف ضيفخت وابإلضافة إىل 1.جديد جيل
بفضل جهود البحث والتطوير  األول املقام يف ذلك قحتقّ  وقد. ..اخل ومعّدل استهالك الوقود الكهرابئي، كاحملرّ  ةقوّ ابإلضافة اىل 

واخلربة، والذي قطعت فيه املنظمة أشواطا كبرية مبا أهّنا تعترب أّول منظمة ابدرت إبطالق سيارة بيئية يف العامل.  مالتعلّ  وكذا عامل
 هاميماتصضافة اىل ات امللتحسينالسابقة ابإلضافة اىل ا ميماتصما ميّيز ال أفضل على " خصائص منتجاهتاتويوات" تحيث بن
ويوّضح لنا الشكل املوايل عمليات التحسني اليت مّست عناصر خمتلفة يف السيارة البيئية "بريوس" ذات النظام اهلجني،  اجلديدة.

كل هذه التحسينات حيث نلحظ حتسنا يف مستوى أداء وكفاءة السيارة البيئية "بريوس"، مبا يعكس مستوى اجلودة لديها.  
ستدعاءات اليت تتلقاها املنظمة امهت وبشكل كبري يف ختفيض عدد اإلوير للجودة واليت تبذهلا منظمة "تويوات"، سوعمليات التط

  (103)أنظر الشكل رقم  حول سيارة "بريوس" من طرف عمالئها سنواي.

                                                           
1 john german, “Hybrid Vehicles Technology Development and Cost Reduction”, Internat ional Council on Clean 

Transportation, Technical Brief No. 1, July 2015, p8. 
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ستدعاءات املتعّلقة هبذه السيارة اهلجينة البيئية "بريوس"، تعكس األرقام إخنفاضا كبريا يف عدد اإل حيث فيما يتعّلق بسيارهتا      
عمليات  إىلأو وجود أعطاب فيه  املنتج فشل ييؤدّ  ما غالًباف .ه السيارة الصديقة للبيئةوهو ما يبنّي مدى حتّسن جودة هذ

  اليت املوارد وحتويل منتجاهتا،جودة و  بصورهتا الضرر وإحلاق املالية وقيمتها ومبيعاهتا املنظمة علىسلبيا  أتثريًا ديولّ  امّ  ،اإلستدعاء
اليت متثّل  التهديداتاإلحرتاز من و  العميل دعممن أجل  إضافية نفقاتأيضا تستلزم و  أخرى، ألغراض ختصيصها سيتمّ كان 

رت فيها األرقام أبزمة اإلستدعاءات اليت وهي السنة اليت أتثّ  2010ما عدا سنة و  .هاضدّ  املرفوعة الدعاوى معأخرى  نفقات
 35، لتصل اىل )يف السنوات السبع األخرية يف عدد الشكاويوملحوظا خنفاضا مستمرّا عّرضت اليها املنظمة، فإّن هناك إت

 اىل غاية أكتوبر من نفس السنة(.  2018شكاوي فقط سنة  5)( و 2017شكوى سنة 
 (2018 -2004لسيارة "بريوس" يف الفرتة ما بني ) Recalls عدد اإلستدعاءات : (103)الشكل رقم 

 
Source : carcomplaints website, "TOYOTA PRIUS",  published on (24/07/2015), seen on (11/03/2018), link: 

https://www.carcomplaints.com/Toyota/Prius/ 

اخلضراء  السيارات حجم زايدةك  اليت تقوم هبا ابستمرار،و البيئية،  يف منتجات "تويوات"لعناصر اجلودة املستمرّة التحسينات ف      
اىل  ...اخل وكذا ختفيض معّدل استهالك الوقود الكهرابئي، احملّرك ابإلضافة اىل حتسني قّوة الرئيسي،ك احملرّ  وحتسني قّوة ووزهنا،

السنوات  اإلخنفاض يف عدد اإلستدعاءات طوالو  واملشاكل يف هذه السيارات،اإلخنفاض احملسوس لعدد األعطاب جانب 
نؤّكد على  ناعلإسرتاتيجية التسويق األخضر لسيارات املنظمة مبا جيعلها صديقة للبيئة، جت. وأخريا القيمة البيئة اليت تضيفها األخرية

  يف تعزيز اجلودة لديها .تساهم سرتاتيجية التسويق األخضر اليت تتبناها منظمة "تويوات" إالفرضية الفرعية اليت تقول أبّن 
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   لدى منظمة "تويوتا" المستهلكرضا  تعزيزدور التسويق األخضر في  : الثالثالمطلب 

 هو، و لبيئةاب ب ضرر أقلّ صديقة للبيئة تسبّ صحّية و منتجات  تعامل املستهلكني مع ىلإأساسا األخضر  التسويقيهدف       
 لتسويق األخضر.ت األعمال اليت تعمل ابوالئهم إجتاه منظماساهم يف تعزيز حيّقق هلم شعورا نفسيا ابلرضا، كما ي العامل الذي

،  من تلك العادية اليت تستهلك طاقة أقلّ والصديقة ابلبيئة اليت تتعامل هبا منظمة "تويوات" و السيارات اهلجينة  الغرض من وهذا هو
 Green Consumerism األخضر ستهالكاإل مفهوم حّقق من الزمنعلى مدى عقدين و  .بيئةسّبب ضررا أقّل ابلت  كما أهّنا 
ات وشرائح كمجموع  مستدامة حياة إىل ّل من يتطلعك    إىل نظري  قبل ذلك  كان  ، حيثيف جمال صناعة السيارات واسعة خطوات

تؤثّر  قد العواملمن  عديد النّ ورغم أ1مع الوقت. متنامية ومتزايدةارا رئيسيّا وقوة لكنها اليوم متّثل تيّ  ،يف هذا السوق هامشية سوقية
 ه الثقايفالتوجّ كبتفضيل وتثمني هذا النوع من اجلهود اخلضراء واملتمثّلة يف أنشطة التسويق األخضر،   املستهلكعلى قرار 
اّل أّن العديد إ social value.2  االجتماعية القيم وأ، image-self  الصورة الذاتية وأ، cultural orientation للمستهلك

بغّض النظر عن تلك Green."3تشري أبّن أغلب املستهلكني هم يف حقيقتهم مستهلكني "خضر اليوم أصبحت الدراسات من 
جهود بيئية تبذهلا املنظمة  . وابلتايل فإّن أيجعله خافتا أكثر لدى املستهلكأو  تعزيز هذا التوّجه يف يتمحور دورهاالعوامل اليت 

 بدرجات متفاوتة.  حىت وإن كانإجيااب،  املستهلكحتما يف رضا  سيؤثّر

وقد حّققت منظمة "تويوات" ابلفعل معدالت رضا جّيدة يف ما خيّص منتجاهتا البيئية اليت تقّدمها اىل السوق حتت إطار       
ويق األخضر. وعلى وجه اخلصوص سيارة "بريوس" حيث يرجع الفضل هلذه سرتاتيجية التسيات خمتلفة تعرّب هبا عن خمرجات إتسم

السيارة من بني مجيع السيارات البيئية األخرى ومنظمات السيارات األخرى اليت تعمل يف هذا القطاع، يف تثبيت موقع السيارة 
اليت تعمل ابلوقود. فقد انلت التقليدية ت منافسة السياراحىت ، و ويف أذهان املستهلكني الصديقة للبيئة بقّوة ضمن سوق السيارات

رجات سيارات "بريوس" و"ليكزس" و"تيسال" الرايدة واملراتب األوىل يف عديد استطالعات الرأي والتصنيفات اليت ختّص د
من قبل اهليئة املختّصة  2017ستطالع للرأي ّت فيه مجع ردود نصف مليون مستهلك سنة ومؤشرات رضا املستهلك. ففي إ

Consumer Reports  ، ّت سيارة لحتصPrius  يف املائة من املالك  90ما يقرب  تصنيف، حيث صرّحعلى أعلى لتويوات
تصّدرت كما   4.بيئية األخرىالمجيع السيارات ا يضعها يف مقدمة اهلجينة مرة أخرى، مّ  رةالسيا ينوون شراءم هنّ أباملستهلكني 

 املرتبة األوىل فيما خيّص مؤّشر رضا الزابئن مبجموع UKمللكة املتحدة لسيارات يف استطالع السنوي لسيارة "بريوس" يف اإل

                                                           
1  Andrew Curry, Stevenson and Goodacre ,Green Consumer, Green Citizen? ,Utalkmarketing website  
,published (21/9/2007) ,accessed on (03/05/2017) , Retrieved from : 
http://www.utalkmarketing.com/Pages/Article.aspx?ArticleID=2741 
2 Mohammad Neizari and all, « A Study on Hybrid Car Purchasing Intention “, A Study on Hybrid Car Purchasing 
Intention , Volume 8 , Number 12 , December 2017 , P47. 
3 Wong FuiYeng & Rashad Yazdaifard ,OP ,CIT , P20. 
4 Monica Laliberte , "Prius, F-350 get top marks in Consumer Reports satisfaction survey ", WRAL website, 
published on (26/01/2018), seen on (15/10/2018), link: https://www.wral.com/prius-f-350-get-top-marks-in-
consumer-reports-satisfaction-survey/17291515/ 

http://www.utalkmarketing.com/Pages/Article.aspx?ArticleID=2741
https://www.wral.com/prius-f-350-get-top-marks-in-consumer-reports-satisfaction-survey/17291515/
https://www.wral.com/prius-f-350-get-top-marks-in-consumer-reports-satisfaction-survey/17291515/
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)أنظر  1املرتبة الثانية.نقطة يف  868، وتبعتها مباشرة سيارة ليكزس )فرع من تويوات( بـــ نقطة 1000نقطة على مقياس  868
  الشكل املوايل(. 

 UKتصنيف السيارات حسب معيار رضا املستهلك يف اململكة املّتحدة  : (104الشكل رقم )

 
Source: Reuters website, "Toyota's hybrid Prius tops satisfaction table",  published on (10/05/2007), seen on 

(11/03/2018), link: https://uk.reuters.com/article/britain-prius-idUKNOA02258020070510 

 ذيالو ، الرضا األوروبية وأكثرها نفوذاً  ثالثة من أبرز استطالعات يف تنقيطعلى أهنا أعلى  هذه السيارة تصنيف تّ ويف أرواب       
ا ابعتبارها السيارة األكثر إرضاء"بريوس" ختيار السيارة اهلجينة الرائدة إ تّ  ، وقدوشركاؤها "GD Power" جتريه منظمة

يف استطالعات منفصلة أجريت يف اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا، مع تقييم معظم املالكني جلودة السيارة وموثوقيتها  للمستهلك
وهي أول سيارة كهرابئية ابلكامل  S Model Teslaونفس الشيئ ابلّنسبة لسيارة تيسال  .2ودرجة إشباعها لرغبات املستهلك
( حيث "جينريال موتورز"و "تويواتمنظميت "مشروع مشرتك بني  نتاج)سيارة تيسال هي  2012واليت ّت طرحها يف األسواق سنة 

وللسنة السادسة على التوايل وتتصّدر التصنيفات املختلفة. حتصد أرقاما متازة ضمن مؤشرات رضا املستهلك هذه السيارة مازالت 
٪ من 98ح صرّ "، فقد Consumer rapport املستهلكتقارير ستطالع السنوي الشهري "ر هذه السيارة قائمة اإلتتصدّ 

ويف نفس  3ة أخرى.م سيشرتون السيارة ابلتأكيد مرّ هنّ أب 2015لسنة ستطالع التلقائي السنوي اخلاص اإل هذا يف املستجوبني
                                                           
1 Reuters website, "Toyota's hybrid Prius tops satisfaction table",  published on (10/05/2007), seen on 
(11/03/2018), link: https://uk.reuters.com/article/britain-prius-idUKNOA02258020070510 
2 RALPH HANSON , "Toyota Prius tops major European J.D. Power and Associates satisfaction surveys", Motor 
Authority website, published on (20/06/2008), seen on (15/10/2018), link: 
https://www.motorauthority.com/news/1023778_toyota-prius-tops-major-european-j-d-power-and-
associates-satisfaction-surveys 
3 MARK KANE, "Consumer Reports: Tesla Model S Rated #1 In Customer Satisfaction", Insideevs website, 
published on (04/09/2008), seen on (15/10/2018), link: https://insideevs.com/consumer-reports-tesla-model-
s-rated-1-in-customer-satisfaction/ 
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https://www.motorauthority.com/news/1023778_toyota-prius-tops-major-european-j-d-power-and-associates-satisfaction-surveys
https://insideevs.com/consumer-reports-tesla-model-s-rated-1-in-customer-satisfaction/
https://insideevs.com/consumer-reports-tesla-model-s-rated-1-in-customer-satisfaction/


 " للميزة التنافسية املستدامةToyotaدور التسويق األخضر يف حتقيق منظمة "تويوات  : الفصل الرابع

 

375 

 

 من املالك أبهّنم ينوون إعادة شراء السيارة. %82ستطالع حققت سيارة "بريوس" لتويوات املرتبة اخلامسة حني عرّب ما نسبته اإل
(. وهو ما يدّل على مستوايت جيدة من الرضا من طرف زابئن سيارات "تويوات" الصديقة ابلبيئة. حيث 105أنظر الشكل رقم )

 إىل عام من خيتلف الرتتيب هذا نّ أ" Automotive Press" جملة يف السيارات اختبارات قسم مدير "Jake Fisher" يقول
 السيارات اتمنظم مع مقارنة آخر عامل يفحتافظ دوما على نفس املرتبة املتقّدمة وهي ابلتايل  تويواتمنظمة  لكنّ  آخر،

 حيث جنحت "تويوات" يف إستغالل التسويق األخضر من أجل تعزيز عالقتها ابملستهلك ودرجة رضاه عليها وعلى 1".األخرى
 متوقع أذهان املستهلكني.العات الرأي وقبل ذلك تصّدرها ستطالتصنيفات وإمنتجاهتا، وذلك يربز من خالل تصّدرها ألغلب 

 نية تكرار شراء السيارات البيئية حول "Consumer rapportاستطالع الرأي "نتائج  : (105)الشكل رقم 

 
Source : MARK KANE, OP CIT. 

حني إقتناعهم أبهّنم ميثّلون  ،شعور املستهلكني ابلرضا والسعادةدون أدىن شّك عّزز عد البيئي الذي ي  ىل أمهية الب  وابإلضافة إ      
 امالكو  ، فإنّ (البيئة إلنقاذ الدافعلسيارات البيئية )حني إقتنائهم ل طرفا مسامها يف عملية احلفاظ على البيئة وتقليل الضرر هبا

، كما لوقودك اللسيارة مبا توّفره من كفاءة يف إستهالتكاليف التشغيل اليومية  أيضا حولابلرضا سيارات "تويوات" البيئة يشعرون 
ني، ومدى سرعة وإستجابة املنظمة ع، وخدمة املوزّ تها، وجاذبيات البيئيةجودة السيار  حوليبلغون عن درجة عالية من الرضا 

                                                           
1 Autonews website, "Why Toyota rules the reliability roost",  published on (29/10/2018), seen on 
(11/11/2018), link: http://www.autonews.com/article/20181029/OEM01/181029756/why-toyota-rules-the-reliability-

roost-again 

http://www.autonews.com/article/20181029/OEM01/181029756/why-toyota-rules-the-reliability-roost-again
http://www.autonews.com/article/20181029/OEM01/181029756/why-toyota-rules-the-reliability-roost-again
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ن أجل تعزيز رضا الزابئن تبذل منظمة "تويوات" جهودا كبرية مابإلضافة إىل دور البعد البيئي حيث 1.نشغاالت الزابئنلشكاوي وإ
  ،مباشرة هممن التواصل مع اهنمتكّ  ،ستشارات العمالءخاّصة إبمكاتب ستجابتها لعمالئها، وذلك عن طريق أتسيس وحتسني إ

من أجل ة ستقصائية حقيقيّ إدراسات " بزايرة العمالء إلجراء "تويوات منظمةالتسويق لدى  اعون والتجار وموظفو يقوم املوزّ كما 
مثل ) ريقة على الفور إىل القسم املعينتغذية التعليقات الفردية والطلبات الواردة من العمالء هبذه الط يتمّ  ، حيثي احلقائقتقصّ 

وقد سامهت هذه اجلهوذ يف تقليل 2مالء.للعاجليدة االستجابة ختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل إ يتمّ  ، ومن ثّ (التصميمقسم 
ها فيما خيّص سياراهتا البيئية. حيث تشهد إحصائيات الشكاوي معدالت الشكاوي اليت تصل املنظمة من طرف عمالئ

Complaints اىل غاية شهر  2018اىل  2007حمسوسا يف الفرتة املمتدة بني و خنفاضا تدرجييا املتعّلقة بسيارة "بريوس" إ(
شكوى يف سنة  2022 عددفقط، مقارنة ب حاالت 9الشكاوي اىل عدد ( وهي السنة اليت وصل فيها 2018لسنة  توبرأك

 . فيما خيّص السيارة البيئية املستهلك لدىمعيّنة شكوى عن حالة عدم رضا . حيث تعكس كل 2007

 (2018اىل  2004يف الفرتة بني ) "بريوس"حصائيات الشكاوي من طرف عمالء سيارة إ : (106الشكل رقم )

 
Source : carcomplaints website, "Toyota prius",  published on (24/07/2015), seen on (11/03/2018), link: 

https://www.carcomplaints.com/Toyota/Prius/ 

يف هلا املنظمة زمة اإلستدعاءات اليت تعّرضت ألنتيجة  2010سنة  أتثرت األرقامىل أّن مرّة أخرى إشارة حيث البّد من اإل      
شكاوي فقط  5)( و 2017شكوى سنة  35ىل )يف عدد الشكاوي، لتصل إ خنفاض مستمرّ نفس السنة. وماعدا ذلك فهناك إ

                                                           
1 Reuters website, "Toyota's hybrid Prius tops satisfaction table",  published on (10/05/2007), seen on 
(02/11/2018), link: https://uk.reuters.com/article/britain-prius-idUKNOA02258020070510 
2 TICO Social and Environmental Report 2007, p23. 
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منظمة  سياراتىل ابلنسبة إ املستهلكظهر تطورا ملموسا يف رضا وهو ما ي  كتوبر من نفس السنة(. ىل غاية أإ 2018سنة 
 سرتاتيجية التسويق األخضر.ية مع مرور الزمن، وهذا يف إطار إ"تويوات" البيئ

ومن خالل مجيع هذه التصنيفات واملؤشرات اليت تقيس رضا املستهلك حول سيارات منظمة "تويوات" البيئية مبختلف       
مقارنة بباقي املنظمات األخرى والسيارات يف خمتلف التصنيفات والدراسات املتنّوعة هر معدالت رضا جيدة أنواعها، واليت ت ظ

عن طريق إخنفاض عدد الشكاوي سنواي  التقليدية، ابإلضافة إىل أرقام شكاوي املستهلكني اليت ت ظهر حتسنا ملحوظا وكبريا
منظمة "تويوات" ميّكنها من  تزعم أبّن تبيّن التسويق األخضر يفة الفرعية اليت ، فإنّه ميكننا التأكيد على صّحة الفرضيونسب هاّمة

 تعزيز رضا املستهلكني لديها.

المستمّر لدى منظمة  التحسين ديناميكيةتعزيز في  دور التسويق األخضر : الرابعالمطلب 

 "تويوتا"

ابلغ  اأمر يصبح تقليل األثر السليب عليها عندما يتعلق األمر ابلبيئة و  التحسني املستمرّ  ، فإنّ "تويوات"حبجم  ملنظمةابلنسبة       
يقع يف قلب نشاط التصنيع التحسني املستمر  وعلى الرغم من أنّ  .ستدامة على املدى الطويلحتقيق النجاح واإل أجل مناألمهية 

من خالل ما يسّمى بــنظام "الكايزن" والذي يعترب إحدى  ،ويعترب جزءا رئيسيا يف ثقافة املنظمة منذ أتسيسها "تويوات" منظمةيف 
حتسني ديناميكية  واليت ختصّ  ،وهو ما سّهل للمنظمة من حتقيق نتائج ملموسة يف امليدانعلى مّر الزمن، ركائز فلسفة "تويوات" 

أخذت فقد اليوم ا أمّ  ،ألفضل"حنو اكلمة ايابنية تعين "التغيري   يف األساس هي كايزنالستمرار. ف"تويوات" إبوعمليات منتجات 
 :1تتمّثل يف  كايزنلهناك ثالثة أجزاء لحيث أّن  ، املستمرني، أو مارسة التحس املستمرنيالكلمة معّن إضايف يشري إىل التحس

 ؛Feedbackالتغدية الرجعية/رّد الفعل  •
 ؛Efficiency نجاعةال •
 .Evolutionالتحسني  •

 How’s Your و Kaizen ختصار لـإ، وهي  K-HYP سمإب "تويوات" منظمةيف  التطوير املستمرّ سرتاتيجية إت عرف و       

Process   ملناقشة يف كل مرفق و صباح كل يوم  "تويواتيف منظمة "دارة اإلتلتقي فرق أو "كيف هي العملية اخلاّصة بك"، حيث
حيث  ،التصنيع اليف جماملنظمة عها واملقاييس األخرى اليت تتوقّ والبيئة اجلودة والكفاءة  فيما خيصّ  مسائل التطوير والتحسني

حات التحسني قرتاإأو م إدخال أي مشكلة طلب منه، وي  عضو يف الفريق بكلن املديرو  ، ميرّ جتماعاتاإل من خالل هذه خاللو 
بعض ففي حني تنظر  .كل شيء ميكن حتسينه  عتقاد الفلسفي أبنّ إىل اإل "كايزنال"ستند حيث ت 2لديهم.اليت قد تكون 

                                                           
1 promappwebsite, "Kaizen continuous improvement", seen on (02/11/2018), link: 
https://www.promapp.com/kaizen-continuous-improvement/ 
2 GLEN WHITE, "The Toyota Way: How the automotive giant manages health and safety", manufacturing global 

website, published on (10/10/2014), seen on (15/10/2018), link: 

https://www.promapp.com/kaizen-continuous-improvement/
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عملية ميكن أبّن أي ترى " كايزن"البع مبدأ اليت تتّ و  ، فإّن منظمة "تويوات"ا تسري على ما يرامرتى أهنّ ف اهتامليعاملنظمات إىل 
ائج اليت فهناك جهود متواصلة لتحسني النت يد،ه الوضع اجلشيء على اإلطالق على أنّ حتسينها. وهذا يعين أنه ال ي نظر إىل أي 

هذه حيث أّن . ، وهو ما يساهم يف عملية "التحسني املستمّر"غري حمسوسة يف كثري من األحيانو  ي إىل تغيريات صغريةتؤدّ 
وهبذه  .يف أحيان كثرية بتكار جذريإأي  إجيادىل تغيريات جوهرية على املدى الطويل، دون احلاجة إالتغيريات اإلضافية تضيف 

ات التطوير واإلبداع واجلودة، وهو ما بعملياليت ترّكز وهتتم ستطاعت منظمة "تويوات" البقاء على رأس منظمات األعمال الفلسفة إ
أّدت هذه الثقافة حنو قد و انعكس على منتجاهتا يف السوق، حيث متتاز سيارات تويوات ابلكفاءة واجلودة والتصميم اجلّيد. 

اثين  "تويوات" منظمة تعتربحيث  .وث والتطويرنفقات البحإىل  يذهبإىل ختصيص حّيز مايل ضخم يف املنظمة التحسني املستمّر 
 (107البحث والتطوير بعد منظمة "فولسفاغن". )أنظر الشكل رقم  تجماال على يف العامل إنفاقا سيارات ةمنظم أعلى

  2018 يف والتطوير البحث على إنفاقا األعلى العاملية ترتيب منظمات األعمال : (107)الشكل رقم 

 
Source: statista website, "Ranking of the 20 companies with the highest spending on research and development 

in 2018 (in billion U.S. dollars)", seen on (02/11/2018), link: 

https://www.statista.com/statistics/265645/ranking-of-the-20-companies-with-the-highest-spending-on-

research-and-development/ 

                                                                                                                                                                                     
https://www.manufacturingglobal.com/people-and-skills/toyota-way-how-automotive-giant-

manages-health-and-safety 

https://www.statista.com/statistics/265645/ranking-of-the-20-companies-with-the-highest-spending-on-research-and-development/
https://www.statista.com/statistics/265645/ranking-of-the-20-companies-with-the-highest-spending-on-research-and-development/
https://www.manufacturingglobal.com/people-and-skills/toyota-way-how-automotive-giant-manages-health-and-safety
https://www.manufacturingglobal.com/people-and-skills/toyota-way-how-automotive-giant-manages-health-and-safety
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يف هذا اجملال  هالتصل نسبة إنفاق 2018.1سنة  يف على األحباث والتطوير مليارات دوالر 10أن تنفق  املنظمةقع تتوّ كما        
جم اإليرادات الضخم للمنظمة. وقد ساهم التسويق حب ّت مقارنتهرقم معترب إذا ما  وهو2 ا.إيراداهت إمجايل من٪ 3.5 ما يقارب

إىل تقليل أثر نشاطات  أساساالتحسني والتطوير املستمّر، ابعتباره مدخال يهدف  حنواألخضر أيضا يف دفع هذا التوّجه 
. ابإلضافة إىل ذلك فقد فتح هذا السوق )األخضر( ومنتجات املنظمة الضارّة ابلبيئة حىت يصل هذا األثر السليب إىل الصفر

إمكانيات هائلة وكبرية حنو التوّسع والتطور وخلق فرص جديدة مازالت غري مستغّلة، وابلتايل تصبح عملية البحث والتطوير يف 
ب إستغالهلا من طرف املنظمات اليت تعمل حتت إطار التسويق األخضر، وهو جيال األخضر واملستدام ضرورة وفرصة هذا اجمل

 تطوير إىل يذهب الياابنية السيارات صناعةيف منظمة  والتطوير ثو البح من األكرب زءحيث أّن اجل ماتقوم به منظمة "تويوات"
أنشطتها  فإنّ  نفسها "تويوات" حسب منظمةو 3.اهليدروجينية واخلالاي اهلجينة اتلسيار حبوث ا إىلخاّصة و  والبيئة السالمة تدابري

واليت ينطوي أغلبها حتت جمال تطوير التقنيات  ز يف املقام األول على العوامل الرئيسية التاليةاحلالية يف جمال البحث والتطوير تركّ 
 :4البيئية واملستدامة، كما يلي

اهلجينة واجلهود املبذولة لتخفيض  لسياراتاويشمل ذلك حتسني أداء  ،إىل حتسني التقنيات اهلجينة أكثر ملنظمةاهتدف  
 ؛يف حتقيق أهدافها مالبيئة من خالل التقدّ احلفاظ على تكاليفها، فضالً عن املسامهة يف 

بعااثت نإلاوكذلك حتسني التكنولوجيا فيما يتعلق مبعايري  ،حتسني اقتصاد وقود حمركات البنزين لديها ملنظمةاتعتزم  
 ؛األكثر صرامة

 ؛عزيز التحسينات يف وظائف واقتصادايت الوقود حملركات الديزل النظيفةإىل ت ملنظمةاهتدف  
 ؛الوقود البديلة ياراتسزايدة اجلهود لتطوير السيارات الكهرابئية، وعرابت الوقود اخللوي، وغريها من  ملنظمةاتعتزم  
 .تاار يسلاتهدف تعزيز القيادة وسالمة سلذي ياإىل مواصلة تطويرها التكنولوجي  ةنظمملاهتدف  

ميكن مالحظة زايدة طردية يف النفقات املخّصصة للبحث والتطوير على مدى سنوات، ( 108ومن خالل الشكل رقم )      
نظريهتا لسنة  عن٪ 10.32 بنسبة منظمة "تويوات" قبل من والتطوير البحث على اإلنفاق إرتفعت نسبة 2015 سنة حيث يف
على  ة فعل منطقّيةردّ هو  أبّن هذه الزايدات يف نسبة نفقات البحث والتطوير "تويوداأكيو " املنظمة رئيس حيث يعترب .2014

يصف حيث  من السابق،بوترية أسرع هي أيضا اليت تستثمر األخرى و ات التكنولوجيا منظم"صراع احلياة واملوت" مع ما يسمى بـــ 
 زايدة إىل املنظمة هتدف املستقبل دوما، إىل وابلنظر .5التوقعات جمهولةالبيئة التنافسية احلالية لصناعة السيارات ابعتبارها منطقة 

                                                           
1 Auto beat daily website, "Toyota’s R&D Budget for 2018: $10 Billion",published on (10/05/2018), seen on 
(02/11/2018), link: https://www.autobeatdaily.com/blog/post/toyotas-rd-budget-for-2018-10-billion 
2 Craft driven research website, "Toyota-Most competitive Automobile Brand",seen on (02/11/2018), link: 
http://www.craftdrivenresearch.com/automobile/ 
3 Craft driven research website, OP CIT. 
4 John Parker, "How Research and Development Is Important to Toyota's Business, market realist website, 
published on (27/05/2017), seen on (15/10/2018), link: https://marketrealist.com/2016/05/look-toyotas-key-
leverage-ratios 
5 Auto beat daily website, OP CIT. 

https://www.autobeatdaily.com/blog/post/toyotas-rd-budget-for-2018-10-billion
http://www.craftdrivenresearch.com/automobile/
https://marketrealist.com/2016/05/look-toyotas-key-leverage-ratios
https://marketrealist.com/2016/05/look-toyotas-key-leverage-ratios
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موقعها  تعزيز أجل من دوالر مليار 10 حوايل إىل ( لتصل2019) املقبلة للسنة (R & D) والتطوير األحباث على اإلنفاق
 1أو السياقة الذاتية. automationاألمتتة  و  ، electrificationالكهرابئية  جمال التقنية يف خاّصة

 (2018-2007يف الفرتة ) يف منظمة "تويوات" RD تطور حجم االنفاق على البحث والتطوير : (108الشكل رقم )

 
Source: Statista website, "Toyota's research and development (R&D) expenses from FY 2007 to FY 2018 (in 

million Japanese yen)", seen on (02/11/2018), link: https://www.statista.com/statistics/279648/research-and-
development-spending-at-toyota/ 

وترتكز أغلب نفقات منظمة "تويوات" يف هذا اجملال )البحث والتطوير( على حتسني التقنيات املستدامة والطاقة املتجّدة،       
وأكرب تركيزها التكنولوجي بشكل جذري  "تويوات" تويلاعة السيارات صن منظمة إىل أنّ يشري  اإلخرتاع براءات رمؤشّ  حيث أنّ 

 دراسة حديثة أجراها مركز إدارة السيارات يف أملانيا كشفتعلى سوق السيارات اخلضراء والتقنيات املستدامة. ويف هذا الصدد  
(CAM) يف جامعة العلوم التطبيقية FHDW  ّعموما صناعة السيارات املتعّلقة بخرتاع اإليف براءات  وحتّول كبري عن اجتاه مستمر

مبا حتوزه هذه السوق على إمكانيات وفرص كبرية غري مستغّلة، ابإلضافة اىل توّقع زايدة  2سوق السيارات البيئية.الرتكيز على حنو 
ة تعّزز من وترية التحسني املستمّر ، وابلتايل فالتسويق األخضر أصبح إسرتاتيجية هامّ الطلب عليها يف املستقبل وبشكل متزايد

منظمة أعمال يف صاحبة أكرب ك  " حضورهاتويوات" يف تسجيل منظمةوقد سامهت هذه اإلسرتاتيجية  وعمليات البحث والتطوير.

                                                           
1 Forbes website, "Toyota Posts Notable 2018 Results And Continues Its Focus On Cost Cuts And R&D 
Spending",published on (10/05/2018), seen on (02/11/2018), link: 
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2018/05/10/toyota-posts-notable-2018-results-and-
continues-its-focus-on-cost-cuts-and-rd-spending/#28560edfc3e4 
2 Toyota official website : https://www.toyota.ie/world-of-toyota/articles-news-events/2015/trend-powetrain-
hybrids.json 

https://www.statista.com/statistics/279648/research-and-development-spending-at-toyota/
https://www.statista.com/statistics/279648/research-and-development-spending-at-toyota/
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2018/05/10/toyota-posts-notable-2018-results-and-continues-its-focus-on-cost-cuts-and-rd-spending/#28560edfc3e4
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2018/05/10/toyota-posts-notable-2018-results-and-continues-its-focus-on-cost-cuts-and-rd-spending/#28560edfc3e4
https://www.toyota.ie/world-of-toyota/articles-news-events/2015/trend-powetrain-hybrids.json
https://www.toyota.ie/world-of-toyota/articles-news-events/2015/trend-powetrain-hybrids.json
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الذي أجراه مركز الدراسات البحث  يوّضح حيث1واملستدامة.دة تقنيات الطاقة املتجدّ ب واملتعّلقة ،خرتاعإ اترباءالعامل حتقيقا ل
،  "تويوات" تعود ملنظمة٪( 26) براءات اإلخرتاع حول التقنيات البديلة حملركات السيارة أي ربعأكثر من أبّن  (CAM)األملاين 

 800على منظمة "تويوات" حصلت كما   .2تصنيع السيارات الرائدة يف العامل يف جمال تسجيل براءات االخرتاع منظمةا جيعلها مّ 
 761يف املرتبة الثانية بعد حصوهلا على  "جنرال موتورز" منظمةجاءت و  ،2017واىل غاية  2009مسها منذ عام خرتاع إبإراءة ب

". )أنظر جنرال الكرتيك" ا منظمةليهت وهو ما يضعها كمنافس عنيد لــ "تويوات" يف جمال صناعة السيارات البيئية، ثّ  براءة اخرتاع
ابلتقنيات البديلة حملركات  تتعلذق حتديدا" تويواتمنظمة "خرتاع إبراءات أغلب  وملزيد من التوضيح، فإنّ ( 109الشكل رقم 

  3.يف املنظمة الياابنية من هذه الرباءات٪  95 بنسبة تقّدر بوذلك يدروجينية، اإلحرتاق والتقنيات الكهرابئية واهل

يف الفرتة بني  لطاقات املتجّددة والبديلةتعّلقة ابأهّم منظمات األعمال تسجيال لرباءات اإلخرتاع امل : (109)الشكل رقم 
(2009-2017) 

 
Source: ipotential website, "ANNUAL RENEWABLE ENERGY PATENTS GRANTED",published on 

(20/03/2018), seen on (02/11/2018), link: http://pintas-ipotential.blogspot.com/2018/03/us-renewable-energy-

patent-activity.html 

                                                           
1 ipotential website, "ANNUAL RENEWABLE ENERGY PATENTS GRANTED",published on (20/03/2018), seen on 
(02/11/2018), link: http://pintas-ipotential.blogspot.com/2018/03/us-renewable-energy-patent-activity.html 
2 Toyota official website :  https://www.toyota.ie/world-of-toyota/articles-news-events/2015/trend-
powetrain-hybrids.json 
3 ipotential website, OP CIT.  
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عن تصنيف  املسؤولةهي اجمللة و  Automotive Press جملة يف السيارات ختباراتإ قسم مدير "Jake Fisher" يقول       
 مع مقارنةحتافظ دائما على نفس املرتبة املتقّدمة  تويواتمنظمة  لكنّ  آخر، إىل عام من خيتلف الرتتيب هذا نّ أ" سنواي  السيارات

  أبشياء القيام حتاول وال بسيطا، حتديثا هتاسيارا على حتديث وابستمرار "تويواتتعمل "، حيث األخرى السيارات اتمنظمابقي 
فالسّر يف جناح منظمة "تويوات" هو يف التحسينات املتسمرّة اليت  1".تصميمها عادامل أو ديدةاجل نماذجال مع واحد وقت يف ريةكب

 تويوات سياراتحيث توّضح األرقام مثال أبّن تدخلها على عملياهتا التصنيعية وعلى منتجاهتا لتكون أفضل مع مرور الزمن. 
اإلنتاجية  التكاليف ضيفخت ىلفباإلضافة إ2.جديد جيل كل  مع٪ 10 بنسبة كفاءةيف ال احتسين حّققت اهلجينة "بريوس"

كذا معّدل و  الكهرابئي، كاحملرّ  ةقوّ ابإلضافة اىل  ،الرئيسي احملرك ةوقوّ  ،ووزهنا السيارة حجم زايدةابستمرار، عملت املنظمة على 
 ميماتصميّيز الما  أفضل على " خصائص منتجاهتاتويواتمنظمة " تحيث بن، مع كل جيل جديد من السيارة ستهالك الوقودإ

التحسني املستمّر املقرتن بعمليات  ديناميكيةاجلديدة. وهو ما يوّضح  هاميماتصات املضافة اىل لتحسينىل االسابقة ابإلضافة إ
، لتصبح بذلك يف تعزيز هذه الديناميكة بشكل أكرب ية التسويق األخضر اليت تتبّناهاإسرتاتيجدور وكذا  نفسها، فلسفة املنظمةبو 

ومن هنا ميكننا التأكيد على الفرضية الفرعية اليت تقول أبّن تبيّن التسويق األخضر يف  يف العامل. يارات اخلضراءّور للسأهم مط
 منظمة "تويوات" يساهم يف تعزيز ديناميكية التحسني املستمّر لديها.

 دور التسويق األخضر في تعزيز الحّصة السوقية في منظمة "تويوتا" : المطلب الخامس

قّدمت إىل  حينماذلك  بدأحيث . بدون منازعيف العامل البيئية صناعة السيارات رائدة  "تويوات"األعمال الياابنية تعترب منظمة       
 .سنة من اآلن 20قبل  Hybridبتقنية التهجني الشهرية  "بريوس" واملتمثلة يف سيارةمن هذا النوع  سيارةمرّة ول ألو  العامل

سامهت  كما  2012.3عام  Prius PHV سيارة واملتمثّلة يف  PHEV كهرابئية ابلكامل  ول سيارةأل هاابإلضافة إىل إطالق
ة السيارة الكهرابئيسوق وضع نطاق و يف زايدة  2017تقدميها يف عام  اليت تّ و من اجليل الثاين لتويوات  Prius PHV سيارة

أول سيارة سيدان خبالاي  2014أطلقت تويوات يف عام  ابإلضافة إىل ذلكو . احملّلي والعاملي وزايدة تقبلها من طرف املستهلك
بشكل جيد من قبل العمالء يف اليوم ستقباهلا إ تمّ يواليت  "،مريى"، وهي سيارة ذات اإلنتاج الضخم يف العامل)اهليدروجينية( الوقود 

والناجح من اإلجنازات واجلهود يف إطار التسويق األخضر املسار الطويل  اهذكل من خالل  و الياابن والوالايت املتحدة وأورواب. 
وصلت مبيعات تويوات  تارخيية. حيثرمست منظمة "تويوات" لنفسها طريقا من أجل اهليمنة على هذا السوق واحلفاظ على رايدهتا ال

 وابلتايل فهي اليوم هتيمن 4(.2018)هناية  مليون وحدة يف مجيع أحناء العامل حىت اآلن 11إىل أكثر من  البيئيةمن السيارات 

                                                           
1 Auto news website, "Why Toyota rules the reliability roost",published on (29/10/2018), seen on 
(02/11/2018), link: http://www.autonews.com/article/20181029/OEM01/181029756/why-toyota-rules-the-
reliability-roost-again 
2 john german, “Hybrid Vehicles Technology Development and Cost Reduction”, Internat ional Council on Clean 

Transportation, Technical Brief No. 1, July 2015, p8. 
3 News Room website, "Toyota Aims for Sales of More Than 5.5 Million Electrified Vehicles Including 1 Million 
Zero-Emission Vehicles per Year by 2030",published on (18/12/2017), seen on (02/11/2018), link: 
https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/20353243.html 
4 News Room website, OP CIT. 

http://www.autonews.com/article/20181029/OEM01/181029756/why-toyota-rules-the-reliability-roost-again
http://www.autonews.com/article/20181029/OEM01/181029756/why-toyota-rules-the-reliability-roost-again
https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/20353243.html
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هي منظمة "فورد" ب  نافس هلا يف سوق السيارات اخلضراء والصديقة للبيئةمن السوق العاملي، حيث يكون أقرب م %66على 
( وهو ما يوّضح مسامهة هذه التسويق األخضر يف منظمة 110. )أنظر الشكل رقم %8، ث منظمة هيونداي ب 14%

سنة، وابلتايل رفع احلّصة السوقية اإلمجالية  20"تويوات" يف خلق سوق موازية للسيارات التقليدية مل تكن موجودة قبل حوال 
 للمنظمة الياابنية بنسبة معتربة.

 الصديقة للبيئةيف سوق السيارات  األعمال ملنظماتالسوقية  نسب احلصص : (110الشكل رقم )

 
Source: john german, “Hybrid Vehicles Technology Development and Cost Reduction”, Internat ional Council 

on Clean Transportation, Technical Brief No. 1, July 2015, p3. 

من مجلة املبيعات الرتاكمية اليت حقّقتها منظمة "تويوات" من السيارات اخلضراء، تستحوذ سيارة "بريوس" اهلجينة لوحدها و       
)أنظر الشكل رقم  1.مليون( اليت قدمتها "تويوات للعامل 11مجايل )من عدد املبيعات اإل ٪61على نسبة مبيعات تقارب ال 

. 2020ليه منظمة "تويوات" يف غضون ، وهو ما تصبو إسنواي 1.5السنوية ابلفعل من معدل تقرتب املبيعات حني ( 111
-2020 يف العقد القادم الكهرابئيةعن خططها حنو تعميم السيارات  2017أيضا يف هناية سنة  حيث كانت قد أعلنت

 اهلجينةو الكهرابئية  للسياراتتسارع كبري يف خطط التطوير واإلطالق  إحداث علىالقادمة  "تويوات"ز إسرتاتيجية رتكّ وس .2030

                                                           
1 News Room website, OP CIT. 
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(HEVs)  ات الكهرابئية اهلجينةسيار وال (PHEVs)  الكهرابئية للبطارايت السياراتو (BEVs)  الكهرابئية خللية  السياراتو
  .يف املستقبل السياراتشّك من حصصها السوقية هلذا النوع من أدىن ما سيضاعف دون  FCEVs( .1( الوقود

 (2017-2000يف الفرتة بني ) منحىن تطور مبيعات "تويوات" من السيارات اهلجينة : (111الشكل رقم )

Source :  Rapport of toyota, Sustainability Data Book 2017, p87. 

خلية وقود سنواًي حبلول سيارة  30،000 لتصل اىل "تويوات" لدى 2050األهداف األخرى للتحدي البيئي لعام وتدخل       
مبيعات السيارات الكهرابئية ىل ابإلضافة إ ،2020، وإنتاج ضخم من السيارات الكهرابئية للبطارايت يف عام 2020عام 

من انبعااثت اثين أكسيد الكربون  لحدّ لجزء من هدف تويوات األكرب هو ا ذه كل  2030.2مليون حبلول عام  5.5 ب السنوية
 .2050ائة حبلول عام يف امل 90اجلديدة بنسبة  سياراتلل

 15وقية ملا يقرب ويف ظّل هذه اهليمنة على السوق العاملي للسيارات البيئية، تسعى منظمة "تويوات" أيضا لزايدة حّصتها الس      
تبّشر بنجاح منظمة  سيارة سنواي. وهي حصيلة ضخمة 1.5، أي مبعّدل سنوي يصل اىل 2020مليون سيارة بيئية تراكمية سنة 

ية املعتربة، ىل حجم املبيعات واحلّصة السوق. فباإلضافة إوبسط سيطرهتا عليها أكثر خرتاق هذا النوع من األسواق"تويوات" يف إ

                                                           
1 News Room website, OP CIT. 
2 JOHN BELTZ SNYDER ,"Toyota sold record 1.52 million hybrids in 2017", Auto blogwebsite, published on 

(02/02/2018), seen on (15/10/2018), link: https://www.autoblog.com/2018/02/02/toyota-hybrid-sales-

set-record/ 

https://www.autoblog.com/2018/02/02/toyota-hybrid-sales-set-record/
https://www.autoblog.com/2018/02/02/toyota-hybrid-sales-set-record/
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مازالت غري متفاعلة مع قطاع السيارات  دول أخرىغرايف وغزو أسواق أجنبية جديدة يف ىل توسيع نطاقها اجلتسعى املنظمة أيضا إ
تستحوذ السوق  ،دولة ومنطقة 90يف أكثر من  Prius سيارة بيع يتمّ أصبح  2017 جانفي ومنذ. حيث الصديقة للبيئة

)تعود النسبة األكرب للمبيعات يف والية   %9من حجم املبيعات الكلية، ث الوالايت املتحدة ب %20الياابنية لوحدها على 
 (112. )أنظر الشكل رقم %6السوق اهلولندي ب (، ثّ %6كاليفورنيا لوحدها ب 

 د من السيارات البيئيةيف كل بلملنظمة "تويوات" السوقية  ة احلّصةنسب : (112الشكل رقم )

 
Source: john german, “Hybrid Vehicles Technology Development and Cost Reduction”, Internat ional Council 

on Clean Transportation, Technical Brief No. 1, July 2015, p4. 

    
بشكل كبري وواضح  تدعيم حّصتها السوقية اإلمجالية نظمة "تويوات" علىسرتاتيجية التسويق األخضر لدى موابلتايل تلعب إ      

 1.52ىل اإلمجالية يف منظمة "تويوات" حبّصة إضافية تصل إ سنويةالّصة رفع احل، وذلك عن طريق من خالل ما تظهره األرقام
منظمة "تويوات" ة إىل اليوم ابلّنسبسوق السيارات اخلضراء (. وتساهم 2017مبيعات السنة املالية مليون وحدة مباعة سنواي )هي 

ظر الشكل )أن .حلّصة السوقية الكلّيةمن ا %16.95مبا يقارب  (2017) نفس السنةيف زايدة حّصتها السوقية الكلّية ل
نتاج وتسويق عدد ضخم الياابنية عن نيتها يف املضي قدما حنو إعلنت املنظمة وهي أرقام مرّشحة لإلرتفاع بعد أن أ .(114رقم

  .الصديقة للبيئة ومبختلف تقنياهتا املستحدثة يف املستقبل القريبمن السيارات 

يساهم يف تعزيز احلّصة  ومن هنا ميكن لنا التأكيد على الفرضية الفرعية اليت تّدعي أبّن تبيّن منظمة "تويوات" للتسويق األخضر      
 السوقية لديها.

 

 في منظمة "تويوتا" الربحيةدور التسويق األخضر في تعزيز  : السادسالمطلب 
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ذات  منتجاتوضمان ترمجة هذه املبادرات إىل لديها تستفيد املنظمات اخلضراء من خالل تنفيذ مبادرات التسويق اخلضراء       
ة املنظمة وضمان بقائها على األمد الرحبية اليت جتّسد إستمراري مهّمة حتّقق هبا أهدافهاوأرابح عوائد  قيمة عالية للمستهلكني

األخضر على العائد على األصول  للتسويقوامللموس إىل التأثري اإلجيايب  عديد التقارير والدراسات تشريحيث  .القريب كأقّل توّقع
(ROAاخلاص مبنظمات األعمال ) سيارات  تصميم يتمّ  سرتاتيجية التسويق األخضر نفسهاوحتت ظّل إ 1.اليت تتبّّن هذا التوّجه

 خنفاضوإ الوقود ستهالكإ كفاءة  حتسنيو  ،اهلواء جودة يف صرامة أكثر قواعد تلبية"تويوات" الصديقة ابلبيئة، وذلك من أجل 
 ةإاّل أّن احلقيقة اليت ال ميكن جتاهلها هي أّن منظم. تسمح بتحقيق مزيد من املبيعات والرحبية اليت حتدثها السيارة نبعااثتاإل
سعر  على بلتغلّ ا من أجلوذلك بريوس" طرحتها يف السوق "سيارة ية مع أّول سيارة صديقة ابلبيئة " كافحت ومنذ البداتويوات"

 نظامتصنيع  خاللدوالر يف بداية األلفية الثالثة،  5000وإىل  2.دوالر 8000 إىليف البداية  وصلت واليتاملرتفعة  اإلنتاج تكلفة
 .، وهو ما جيعل تكلفة اإلنتاج عالية يف بداية األمرالتجديدي الفراملنظام و  الكهرابئي كواحملرّ  البنزين كحمرّ  بني جيمع الذي الطاقة

 منظمة "تويوات"حيث كانت  نفس املبحث(.األول لثالثة أضعاف )أنظر املطلب  حنو ىلأن يتّم ختفيض التكلفة تدرجييا إ قبل
كثر من مليار دوالر  واليت تقّدر أب األولية، والتطوير ستثمارسرتداد تكاليف اإلوإ اإلنتاج تكاليف سرتداديف بداية األمر اىل إ تصبوا

مليار  25رقم  كما تشري بعض التقارير األخرى اىل3خراجها للسوق.لى تصميم وتطوير سيارة "بريوس" وإكاملة أنفقتها املنظمة ع
وهي أرقام تبدو خميفة ألي منظمة أعمال  4والبحث، سامهت احلكومة الياابنية بنسبة معتربة من هذا املبلغ.لتطوير دوالر كتكلفة ل

  تبيّن هذا النوع من السيارات.من املالية فيما خيّص اجلدوى 

  أبعاد تعظيم األرابح يف سوق السيارات الصديقة للبيئة : (113)الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحث : املصدر

                                                           
1 Eneizan Wahab ," Effects of Green Marketing Strategy on the Financial and Non-Financial Performance of 
Firms”, Arabian J Bus Manag Review 2016, 6:5, DOI: 10.4172/2223-5833.1000254 , p4. 
2 ALAN OHNSMAN  , "Toyota Says It's Now Turning a Profit on the Hybrid Prius", Articles website, published on 
(19/12/2001), seen on (15/10/2018), link: http://articles.latimes.com/2001/dec/19/autos/hy-prius19 
3 Financial Times website, "Toyota’s gamble on the Prius", seen on (02/11/2018), link: 
https://www.ft.com/content/146ad23c-7230-11e2-89fb-00144feab49a 
4 Steven Cole Smith , "Prius, profits and promises make an interesting story", Articles website, published on 
(19/04/2008), seen on (15/10/2018), link: http://articles.orlandosentinel.com/2008-04-
19/news/scscolumn19_1_toyota-prius-development-costs-profit 

تقليل تكاليف 
االنتاج

زيادة المبيعات تعظيم األرباح

http://articles.latimes.com/2001/dec/19/autos/hy-prius19
https://www.ft.com/content/146ad23c-7230-11e2-89fb-00144feab49a
http://articles.orlandosentinel.com/2008-04-19/news/scscolumn19_1_toyota-prius-development-costs-profit
http://articles.orlandosentinel.com/2008-04-19/news/scscolumn19_1_toyota-prius-development-costs-profit


 " للميزة التنافسية املستدامةToyotaدور التسويق األخضر يف حتقيق منظمة "تويوات  : الفصل الرابع

 

387 

 

، وهذا ما حتّقق سنة Breakevenىل نقطة التعادل هذا املوقف فرض على "تويوات" إنتظار سنوات عديدة قبل أن تصل إ      
منظمة  نّ وقتها "أب واهلجني الوقود خالاي أنظمة جمال يف "تويوات" ةملنظم اإلداري املدير "وااتانيب هريويوكي" صرّح ، حني2001

 حناول أن عليناو  ،عنها راضني لسنا ننالكّ  ،اآلن التعادل نقطة فوق فقط حنن" أضاف، ّث "الرحبية نقطة إىل وصلت أخريا تويوات
 منظمة رئيس ،"أندرمان ميناهيمآنذاك " التكنولوجيا لحملّ  أّكد حيث 1يف املستقبل القريب". رحبيتنا زايدة من أجل جاهدين

"Advanced Automotive Batteries"  إىل حتتاج هلذا النوع من السيارات املبيعات نّ أب كاليفورنيا،  يف هاوس أورجيون يف 
 2.ابلنسبة اىل منظمة "تويوات" ابلفعل مرحبة "بريوسسيارة " تصبح حىت سنوايً  وحدة (100000 حىت 50.000) إىل تصل أن
اء يف إطار البحث والتطوير واإلستفادة من منحّن التعّلم واخلرة يف هذا اجملال ضر سويقية اخلعد سنوات من اجلهود التلفعل فبواب

حيث  وبشكل تدرجيي. ت مبيعات املنظمة بشكل كبري، ومعها إزدادت رحبية املنظمة تباعاحتّسنابلّنسبة إىل منظمة "تويوات" 
من  %16.95أي ما يقارب  2017.3مليون وحدة سنة  1.52احلّصة السوقية للمنظمة لتصل اىل مبيعات تناهز تضاعفت 

تعظيم  ملنظمة "تويوات" من ( وهو ما مسح114)أنظر الشكل رقم  .إمجايل املبيعات الكلّية اليت حّققتها املنظمة يف نفس السنة
  وحتقيق األهداف الرحبية اليت تطمح إليها. evenuesR etNعائداهتا الصافية 

 2017نظمة تويوات سنة نسبة مبيعات السيارات البيئية من املبيعات اإلمجالية مل : (114الشكل رقم )

 

                                                           
1 ALAN OHNSMAN , OP CIT. 
2 ALAN OHNSMAN , OP CIT. 
3 JOHN BELTZ SNYDER, OP CIT. 

ارات نسبة مبيعات السي

16.95%, البيئية 

ات نسبة مبيعات سيار

83.05%, الوقود

2017نسبة مبيعات السيارات الصديقة للبيئة لمنظمة تويوتا سنة 

السيارات البيئية سيارات الوقود
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 من إعداد الباحث إعتمادا على تقارير املنظمة : املصدر

من القيام بتخفيضات مطردة متّكنت منظمة "تويوات"  ،زايدة حجم اإلنتاجية لتوازي مع زايدة احلّصة السوقية اليت تفرضواب      
مهّمة  رحبيةلبيئة، وهو ما مّكنها من حتقيق أهداف ومهّمة يف تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة هلذا النوع من املنتجات الصديقة اب

. حيث ابت دة الواحدة من السيارات الصديقة للبيئةإبعتبار أّن زايدة حجم اإلنتاجية يقابله إخنفاض طردي لتكلفة إنتاج الوح
صحيفة فقا لتقرير و هامش سيارات الوقود العادية. حيث و تقريبا اهلامش الرحبي هلذا النوع من السيارات يف الوحدة الواحدة يناهز 

سنة  دوالر 3100ال  انهز هامش الربح الذي حتّققه منظمة "تويوات" عن كل سيارة هجينة ريتقد فإنّ املختّصة  Nikkei "نيكي"
وكما  1.حسب نفس املصدر السيارات التقليدية اليت تعمل ابلبنزين يفهامش الربح هذا اهلامش هو نفسه تقريبا و  ،2009

 ، فإنّ (2009)أي سنة  أوضحنا سابقا حول إخنفاض كبري يف تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من السيارات البيئية منذ ذلك الوقت
عملية تعزيز األهداف الرحبية يف منظمة "تويوات" من خالل هذا السوق يشهد إبستمرار إنتعاشا كبريا اليوم ويف املستقبل. وهو 

ل كل عملية بيع العجلة على السّكة من أجل املضي يف حتقيق أرابح صافية مقاب ة "تويوات" أن تضعالذي يتيح ملنظم السوق
كان التعامل مع سوق السيارات البيئية تشوبه عديد املخاطر الرحبية. إستطاعت "تويوات" بفضل جهودها وحتت   فبعد أن. حتّققها

ما هذا القطاع، وكذا يف رحبية ال إمكانية حتقيق عنصرخلوف من إطار إسرتاتيجية التسويق األخضر أن تكسر حاجز الشّك وا
املنظمة رفع اخلضراء والصديقة للبيئة، عن طريق  للمنتجات ابجلدوى املالية والتجاريةق فيما يتعلّ  األخرى نظماتامل عديدعتقده ت

نتاج ، وكذا التقليل من تكاليف إ2017ة سنيون سيارة بيئية لمل 11من مبيعات سوق السيارات البيئية والوصول اىل حاجز ال
هذه التكنولوجيا اىل أكثر من النصف، ابإلضافة اىل تطوير تقنيات جديدة وبدائل للسيارات اهلجينة مثل السيارات اهليدروجينية 

 نفس القطاع. الرحبية لوالكهرابئية، وهو ما يوسع من دائرة الفرص 

 2010السيارات يف العامل لعام  منظمات يف صناعة 10 عوائد وأرابح أكرب : (34)رقم  اجلدول 

تصنيف 
2010 

 Revenuesالعوائد  البلد املنظمة
 مليار دوالر

 Profitsاألرابح 
 مليار دوالر

 4.765.7 221.760.2 الياابن منظمة "تويوات" 1

 9.052.7 168.041.0 أملانيا منظمة "فولسفاغن" 2

 6.172.0 135.592.0 أمريكا "جينريال موتورز" 3

                                                           
1 Eric Loveday, "Hybrids Are Profitable for Honda and Toyota, $3,100 Profit Per Vehicle", green cars repport 
website, published on (29-04-2009), seen on (16-09-2018), linked: 
https://www.greencarreports.com/news/1020336_hybrids-are-profitable-for-honda-and-toyota-3100-profit-
per-vehicle 

https://www.greencarreports.com/news/1020336_hybrids-are-profitable-for-honda-and-toyota-3100-profit-per-vehicle
https://www.greencarreports.com/news/1020336_hybrids-are-profitable-for-honda-and-toyota-3100-profit-per-vehicle
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 5.957.4 129.480.6 أملانيا Daimler"داميلر"  4

 6.561.0 128.954.0 أمريكا "فورد" 5

 6.235.7 104.342.1 الياابن "هوندا" 6

 3.727.1 102.430.0 الياابن "نيسان" 7

 4.707.6 97.408.4 كوراي اجلنوبية "هيونداي" 8

9 "BMW" 4.262.1 80.099.4 أملانيا 

 1.502.9 74.250.6 فرنسا "بيجو" 10

Source : Toma Sorin and all, « The Japanese management, a key element of toyoyta’s success”, Analele 

University, Seria Economie, Nr. 2/2012,p200. 

وقد ابت قطاع السيارات الكهرابئية واهلجينة اليوم أحد الركائز الرئيسية اليت تعتمد عليه منظمة "تويوات" يف زايدة حّصتها       
وابلتايل زايدة الرحبية لديها وإخرتاق أسواق عاملية جديدة. ويف هذا الصدد تعترب منظمة "تويوات" أكرب منظمة تصنيع  ،السوقية

( وقد سامهت سياراهتا البيئية واهلجينة 34يث العائدات أو من حيث اإلنتاجية يف العامل. )أنظر اجلدول رقم سيارات سواء من ح
يف جزء هام من جناح املنظمة يف إخرتاق بعض األسواق األروبية اليت عجزت عن إخرتاقها فيما مضى نتيجة احلواجز الكمّية 

ني تستفيد من بعض اإلمتيازات اليت متنحها هذه األخرية للسيارات البيئية يف والنوعية اليت تفرضها بعض احلكومات األروبية، ح
يف تصريح لـ "أوتوموتيف نيوز أورواب": " ديدييه لريوي"أورواب يف منطقة الرئيس التنفيذي لشركة تويوات  نفس الوقت. حيث يؤكد

 ."1يف املنطقة األروبية لتحقيق منو مستدام ومربح ويواتة منظمة تخطدورًا حامسًا يف  لتويوات ابتت تلعب النماذج اهلجينة أبنّ "
حيث تشتّد الرقابة على قواعد ومعايري اإلنبعااثت البيئية يف أرواب مّا يعّزز من أمهية دور اسرتاتيجية التسويق األخضر يف اإليفاء 

وهو يسية هبذه املعايري إبعتبارها إسرتاتيجية ترّكز على األبعاد البيئية واجلودة اليت تفرضها اإلدارة البيئية واليت تعترب ضمن أبعادها الرئ
 ما تستفيد منه منظمة "تويوات".

ميكنننا التأكيد على صّحة الفرضية الفرعية اليت تزعم أبّن تبيّن منظمة "تويوات" للتسويق األخضر يساهم يف تعزيز ومن هنا       
  تها وحتقيق األهداف الرحبية لديها.رحبي

 

                                                           
1 Luca Ciferri , "Toyota counts on hybrids to restore European profits", europe auto news website, published 
on (05/03/2011), seen on (15/10/2018), link: 
http://europe.autonews.com/article/20110305/ANE/110309918/toyota-counts-on-hybrids-to-restore-
european-profits 

http://europe.autonews.com/article/20110305/ANE/110309918/toyota-counts-on-hybrids-to-restore-european-profits
http://europe.autonews.com/article/20110305/ANE/110309918/toyota-counts-on-hybrids-to-restore-european-profits
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  منظمة "تويوتا" صورةعزيز دور التسويق األخضر في ت : السابعالمطلب 

" فإّن هناك عالقة قوية تربط بني صورة العالمة التجارية تويوات" منظمةاملدير اإلداري يف  Akito Tachibana حسب          
مع البيئة الداخلية واخلارجية تساهم يف البيئية لتويوات وبني املسؤولية البيئية لديها، حيث تعتقد املنظّمة أبّن مجيع عملياهتا وعالقاهتا 

 مهمّ ىل منظمة "تويوات" ابلّنسبة إستدامة اإلحتقيق رسم صورة ذهنية عن العالمة التجارية سواء ابلسلب أو ابإلجياب، وأبّن هدف 
تّتبع هنجا متسلسال يتمّثل يف "هرم تكوين الصورة الذهنية ملنظمة تويوات"، وهو  فاملنظمة1لديها. رابحهدف حتقيق األبنفس أمهية 

ملنظمة "تويوات"  Brand Imageهرم مبستوايت متعّددة والذي يساهم يف األخري يف حتقيق هدف حتسني صورة العالمة التجارية 
املستهلك  عى من خالل التسويق األخضر إىل خلق إنطباع ذهين لدىوابلتايل فهي تس وربطها ابملسؤولية البيئية واللون األخضر.

اهلرم،  مستوايتلنفسها يف خمتلف ، وذلك عرب اإللتزام ابلنهج الذي رمسته منظمة "تويوات" املسؤولة بيئياابملنظمة اخلضراء  مرتبط
واليت  يات واملنتجات اخلضراء اليت تتعامل هبا منظمة "تويوات"فاملستوايت األدىن من اهلرم تعرّب عن املبادئ والسياسات والعمل

يف املستوى األخري على إدراك الصورة الذهنية لديهم وذلك  وهو ما يؤثّرأصحاب املصلحة، خمتلف عناصر يتحّسسها املستهلك و 
 . واملقرتنة ابلب عد البيئي والصديق للبيئة "تويوات" منظمةالعالمة التجارية اليت تريدها  تشكيل صورة ( واملتمّثل يفقّمة اهلرم )رأس

 منظمة تويوات يف  اخلضراء الذهنية هرم تكوين الصورة : (115الشكل رقم )

 
Source : Utkarsh Majmudar and Namrata Rana , "Sustainability is a way of life at Toyota", economic times 

website, published on (17/01/2018), seen on (15/10/2018), link: 
https://economictimes.indiatimes.com/opinion/interviews/sustainability-is-a-way-of-life-at-toyota/articleshow/60205528.cms 

                                                           
1 Utkarsh Majmudar AND Namrata Rana, "Sustainability is a way of life at Toyota", economic times website, 

published on (17/06/2018), seen on (15/10/2018), link: 
https://economictimes.indiatimes.com/opinion/interviews/sustainability-is-a-way-of-life-at-toyota/articleshow/60205528.cms 

https://economictimes.indiatimes.com/opinion/interviews/sustainability-is-a-way-of-life-at-toyota/articleshow/60205528.cms
https://economictimes.indiatimes.com/opinion/interviews/sustainability-is-a-way-of-life-at-toyota/articleshow/60205528.cms
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 اجلودةو  البيئة مبعايري اإلتزامه لمتثّ  واليتاخلضراء  امبنتجاهت املدعومة التجارية "تويوات" عالمة هناكمن اهلرم  العلوي اجلزء فيف      
 على ما يساعد املنظمة وهذا ،stackholders املصلحة صحابعالقاهتا أب  أيضاتضمّ  واليت ،للعميل ةالكليّ  ابملتطلبات والوفاء

ية ىل إخرتاق األسواق العاملما خّوهلا إ، كرب صانع للسيارات يف العاملألا مسهإكتساب إبعد ف الذهنية عنها.تعزيز إجيابية الصورة 
دويل وحتقيقها لألهداف الصعيد العكس بوضوح مدى إنتشار عالمتها التجارية على وذلك ي دولة يف العامل، 190ألكثر من 

ىل حتقيق أهداف نوعّية تساهم يف تعزيز صورة عالمتها التجارية وجودة ح "تويوات" ويف نفس املسار إتطمأيضا ، والرحبية الكمّية
  "تويوات" ابلفعل خطواتمنتجاهتا وإنسجام أنشطتها وعملياهتا التجارية مع الضوابط اإلجتماعية والبيئية واألخالقية. وقد خطت 

يتّم بباقي منظمات األعمال املنافسة. كما بقيمة مرتفعة مقارنة  اليومحتضى  عالمتها التجارية ما جعليف هذا اجملال،  كبرية
، 2018بني منظمات األعمال اليت تنشط يف سوق السيارات سنة من هي األعلى  ةتصنيف العالمة التجارية لـــ "تويوات" بقيم

مليار دوالر عن أقرب منافسيها منظمة "مرسيديس بينز"، وبفارق  4.31مليار دوالر، بفارق  29.99يمة تصل اىل وذلك بق
  (116)أنظر الشكل رقم  1يب أم دابليو" يف املركز الثالث.مليار دوالر عن منظمة " 4.37

 .2018 سنةقيمة يف قطاع السيارات يف مجيع أحناء العامل  العالمات التجارية األكثر : (116الشكل رقم )

 

Source: Statista website, "Most valuable brands within the automotive sector worldwide as of 2018, by brand 

value (in billion U.S. dollars)", seen on (02/11/2018), link: https://www.statista.com/statistics/267830/brand-

values-of-the-top-10-most-valuable-car-brands/ 

                                                           
1 Statista website, "Most valuable brands within the automotive sector worldwide as of 2018, by brand value 
(in billion U.S. dollars)", seen on (02/11/2018), link: https://www.statista.com/statistics/267830/brand-values-
of-the-top-10-most-valuable-car-brands/ 

https://www.statista.com/statistics/267830/brand-values-of-the-top-10-most-valuable-car-brands/
https://www.statista.com/statistics/267830/brand-values-of-the-top-10-most-valuable-car-brands/
https://www.statista.com/statistics/267830/brand-values-of-the-top-10-most-valuable-car-brands/
https://www.statista.com/statistics/267830/brand-values-of-the-top-10-most-valuable-car-brands/
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من التفّوق على املنظمات األمريكية "جينريال موتورز" و"فورد" يف السوق األمريكي حىّت مّكن "تويوات"  هذا التفّوق      
ل والقدرة على حتمّ إىل التموقع الذهين اإلجيايب لعالمتها التجارية واملقرتن عادة ابجلودة األمر الذي يرجع فيه الفضل جزئيا 1نفسه.

Green ابإلضافة إىل إقرتان عالمتها التجارية ابلصورة الذهنية اخلضراء أو ما يسمى ابلعالمة البيئية2.عتماديةالتكاليف واإل

Image. 3تاجحي ال. حيث واليت ترّسخت يف أذهان املستهلكني إنطالقا من مسار منظمة "تويوات" الطويل مع التسويق األخضر 
تساهم ل .على البيئة أتثريها من للحدّ  ًداو جه تبذل "تويوات" نّ أب التجارية حىت يعرفابلعالمات  عميقة معرفة إىلاملستهلك اليوم 

صورة املنظمة اخلضراء بقّوة يف تعزيز موثوقية املستهلك مبنظمة األعمال "تويوات"، من خالل ذلك اإلنطباع اإلجيايب الذي حيمله 
حيث أظهرت دراسات متعّلقة ابملوضوع أبّن املستهلكني اليوم يظهرون سلوكا 4املستهلك عن هذا النوع من املنظمات )اخلضراء(.

واليت تدعم عالقة  بـــ "الرخصة اخلضراء"إجيابيا حنو منظمات األعمال اخلضراء، على شكل "تعاطف نفسي" أو ما يسمى 
ستفيد منه منظمة "تويوات" يف حتسني صورهتا وهو ما ت5.وتساحمه معها املستهلك ابلعالمة التجارية اخلضراء وتزيد من والئه إجتاهها

تعترب العالمة التجارية لتويوات اليوم ضمن أهّم العالمات أصحاب املصلحة. حيث ابلّنسبة إىل وموثوقيتها ابلنسبة إىل املستهلك و 
 وهذا ما6.يف العامل ألوىلا (50) العالمات التجارية اخلضراء اخلمسني ضمن التجارية "اخلضراء" على الصعيد العاملي. ويدرج إمسها

أهّم  ضمن" منظمة "تويوات"  Newsweek نيوزويكجملة " فصنّ على سبيل املثال تف. واملؤشرات توّضحه خمتلف التصنيفات
 500 عددها البالغو  اخلضراء العاملية اتاملنظم قائمة يف 16 املرتبة ، لتحتلّ 2017منظمات األعمال اخلضراء يف العامل سنة 

 جملة تستخدمحيث 7".بيئيا على الصعيد العاملي املنظمات أفضل" قائمة يف مكاان أكسبها امّ  ،ملختلف القطاعات منظمة
Newsweek اخل. ومن وأهّم  والطاقة واملياه النفاايتختّص تعاملها مع  ،للمنظمة البيئي األداء لقياس مقاييس مثانية..

ابلتعاون مع  Fortune جمّلة  نشرهالصديقة للبيئة أيضا هو التصنيف السنوي الذي تالتصنيفات اليت ت عّن مبنظمات األعمال 
لــ العالمة التجارية ّت تصنيف  2013 و 2012و  2011في عام . فInterbrandومنظمة  ستشاريةاإلDeloitte منظمة 

  2014.8تصنيف عام إىل املرتبة الثانية يف ثّ تراجعت رقم واحد يف هذا الرتتيب، "تويوات" ال
 تكثيف ، جلهودها التسويقية اخلضراء من أجلكعالمة جتارية مسؤولة بيئيا  منظمة "تويوات" مسعة بيئية جّيدة كتسبتإو       

 نبعااثتإ من املنخفض، واحلدّ  الكربون إنتاج وتقنيات دةاملتجدّ  الطاقة ستخدامإ ذلك يف مبا مصانعها، داخل املستدامة األنشطة

                                                           
1 craft driven research website, "Toyota-Most competitive Automobile Brand", seen on (02/11/2018), link: 
http://www.craftdrivenresearch.com/automobile/ 
2 Charlie Sammonds , "Toyota Looking To Reclaim Green Image As Profits Fall", the innovation enterprise 
website, published on (17/01/2018), seen on (15/10/2018), link: 
https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/toyota-looking-to-reclaim-green-image-as-profits-fall 
3 Charlie Sammonds ,OP CIT. 
4 Jennifer Keeney Sendrow , "Why People Buy Greener Products (Hint: It Isn't Always Because They Love The 
Environment)", business insider website, published on (19/11/2013), seen on (15/10/2018), link: 
https://www.businessinsider.com/sc/why-people-buy-green-products-2013-11 
5 Jennifer Keeney Sendrow , OP CIT. 
6 Lidia Simao and Ana Lisboa, Green Marketing and Green Brand, Procedia Manufacturing 12, 2017 , P191. 
7 the news wheel website, "Toyota Named Greenest Auto Company in the World",published on (11/12/2017), 
seen on (02/11/2018), link: http://thenewswheel.com/toyota-named-greenest-auto-company-in-the-world/ 
8 Lidia Simao and Ana Lisboa, OP CIT , P191. 

http://www.craftdrivenresearch.com/automobile/
https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/toyota-looking-to-reclaim-green-image-as-profits-fall
https://www.businessinsider.com/sc/why-people-buy-green-products-2013-11
http://thenewswheel.com/toyota-named-greenest-auto-company-in-the-world/
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، حيث يف خمتلف األسواقخضراء  املتجّددة واملستدامة ومبادرات طرح سيارات التقنيات وكذا جهود تطوير الكربون، أكسيد اثين
رباءات اإلخرتاع املستدامة والبيئية من بني مجيع منظمات السيارات األخرى يف العامل إمتالكها ل حجماملركز األول يف املنظمة حتتّل 

 املناطق يف" اخلضراء" للمباين البيئي التحّول عملية يف أساسيا دورا "تويوات" أيضا منظمة لعبت كما1(.109)أنظر الشكل رقم 
لتجارية "تويوات" ابللون الفضل األكرب يف إقرتان العالمة ا اإلشارة أبنّ والبّد من  2.احمليطة البيئة وحتسني األشجار وزراعة احلضرية

أمريكية حني  ". وهو ما أظهرته عّدة دراساتPriusىل الصدى الكبري الذي حّققته سيارهتا الشهرية "بريوس إيعود األخضر 
 األوىل، وذلك اخلمسة" اخلضراء املنظمات" من كواحدة  العالمة التجارية ل "تويوات" يف يفّكرون املستهلكني أغلب نّ أب أظهرت

املنتجات  ىحدكإ  "بريوس" حيث تربز سيارة 3.أذهاهنم يف بقوة راسخ" Priusبريوس "سيارة  والرائد اهلجني طرازها أنّ  جملّرد
يف  مرحبةكأداة   والبعد البيئي ستدامةلإلاألعمال  منظمات إستغاللكيفية   نع منوذجال اليت متثّ الشهرية يف العامل، و اخلضراء التسعة 

حول قدرة السيارة "بريوس" لوحدها كمنتج بيئي على خلق صورة ذهنية  جريتوهناك العديد من الدراسات اليت أ4عامل األعمال.
متّكنت  خرىاألهود اجلوبفضل هذه السيارة و 5لبيئة يف أذهان املستهلكني.فكرة أهّنا عالمة صديقة لللعالمة التجارية وربطها ب

، وهو ما ساهم يف حتسني صورهتا يف إطار التسويق األخضرعديدة نظري جهودها وأومسة منظمة "تويوات" من احلصول على جوائز 
 (4 رقم امللحق)أنظر  :6سواق واجملتمعات اليت تعمل فيها. ومن بني هذه اجلوائز واألومسة ما يليلدى املستهلك يف خمتلف األ

 ؛2008-2007ستهالك الوقود لعامي: تويوات بريوس هي أكثر سيارة اقتصاداً يف ا محاية البيئة األمريكيةطبقاً لوكالة  ❖
الشمالية وسام جنمة الطاقة  هلندسة السيارات والصناعة أبمريكا "تويوات" منظمةقامت وكالة محاية البيئة األمريكية مبنح  ❖

 ؛2007
 ؛2008عام  "ارات اخلضراءصانع السي"بوسام  "تويواتمنظمة "فازت  ❖
 ؛األملاناخلرباء  للبيئة للعام يف اختيار جمموعة من بلقب السيارة الصديقة "تويوات بريوس"فازت السيارة  ❖
 ؛2007حىت عام  2004وسام أفضل حمرك اقتصادي يف استهالك الوقود من عام بل اهلجني  1,5 ك تويواتفاز حمرّ  ❖
 .2004جنوم عام  05على  TOYOTA PRIUS سيارةحصلت  ❖

، وذلك خالل فاعليات 2016على لقب "أفضل سيارة صديقة للبيئة" للعام أيضا السيارة تويوات "مرياى"  حصلتكما        
، جديدة من مجيع أحناء العامل سياراتت مثاين لية ضمّ قائمة أوّ  ضمنختيار عليها ورك الدويل للسيارات، حيث وقع اإلمعرض نيوي

انبعااثت العادم واستهالك الوقود، ابإلضافة إىل استخدام  : من معايري التقييم، تشمل كالا من متنح هذه اجلائزة وفًقا لعددحيث 

                                                           
1 ipotential website, OP CIT. 
2 Walter Wang , "TOP TEN GREEN INITIATIVES FROM GLOBAL AUTOMAKERS", clean techies website, published 
on (25/05/2011), seen on (15/10/2018), link: http://cleantechies.com/2011/05/25/top-ten-green-initiatives-
from-global-automakers/ 
3 Business insider , OP CIT. 
4 Lidia Simao and Ana Lisboa, OP CIT , P191. 
5 Joel Makower , "Why are Toyota, Ford and Honda the ‘best green global brands’?", green biz website, 
published on (12/06/2013), seen on (15/10/2018), link: https://www.greenbiz.com/blog/2013/06/12/why-are-
toyota-ford-and-honda-best-green-global-brands 
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http://cleantechies.com/2011/05/25/top-ten-green-initiatives-from-global-automakers/
http://cleantechies.com/2011/05/25/top-ten-green-initiatives-from-global-automakers/
https://www.greenbiz.com/blog/2013/06/12/why-are-toyota-ford-and-honda-best-green-global-brands
https://www.greenbiz.com/blog/2013/06/12/why-are-toyota-ford-and-honda-best-green-global-brands
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على ذلك،  وعالوة1.على وجه التحديد سيارةرة رئيسية لتوليد الطاقة وذلك هبدف تعزيز مستوى األداء البيئي للتكنولوجيا متطوّ 
اليت تقوم هبا منظمة "تويوات" دوراي وابستمرار حتت إطار إسرتاتيجية التسويق األخضر،  املستدامةاخلضراء و  احلمالت واألنشطة فإنّ 

سامهت بشكل كبري يف تعزيز مسعتها التجارية وصورهتا مقارنة مبنظمات السيارات األخرى. وعلى سبيل املثال ّت تصوير محلة 
ظهر ما ي 2اخلضراء يف أرواب. املمارسات يفأفضل األمثلة كواحدة من اليت قامت هبا منظمة "تويوات"  نبعااثت" إ "اهلدف: صفر

  العامل. "تويوات" وحتسني صورهتا أمام الب عد الذي ابت يلعبه التسويق األخضر يف الرتويج إلسم منظمة

رات الثقة هذه الصورة الذهنية اإلجيابية عن منظمة "تويوات" واليت يساهم فيها التسويق األخضر تؤثّر ابلضرورة على مؤش      
الرأي السنوية حول منظمات األعمال  ستطالعاتإ تظهره خمتلف حسب ماوذلك ، والوالء واملصداقية من وجهة نظر املستهلكني

 وضعت جمّلة، مشاهدة يف صناعة السياراتستطالعات اإلأكثر في واحدة من ف .لدى املستهلك فيما خيّص معايري املوثوقية والثقة
ق األمر يتعلّ  حني وىلاألالتجارية  ةالعالم " على أهّناتويواتمنظمة " 2017لسنة  " Consumer Reportsاملستهلكتقارير "

التجارية  "تويوات"عالمة  أنّ ستطالع هذا اإلأظهر حيث للسنة اخلامسة على التوايل، ة من وجهة نظر املستهلكني وذلك ابملوثوقي
وقد سامهت 3سم املوثوق هبا.اإلحتمل واليت  27 نظرياهتا من منظمات صناعة السيارات ال ت املرتبة األوىل من بنيلّ حتإقد 

وهذا اإلدراك لدى املستهلك مبا يسمح للمنظمة من حتقيق  اجلهود البيئية اليت تقوم هبا منظمة تويوات يف تعزيز هذه الصورة
 ( 35.)أنظر اجلدول رقم مكاسب جتارية عديدة نظري تبنّيها للتسويق األخضر

"تقارير ستطالع األوىل يف صناعة السيارات من حيث املوثوقية حسب إمنظمات  10ترتيب ال  : (35)اجلدول رقم 
 2017لسنة  " Consumer Reportsاملستهلك

 منظمة األعمال التصنيف
 TOYOTA تويوات  1
 LEXUS ليكزس  2
 KIAكيا  3
 AUDIأودي  4
5 BMW 

6 SUBARU 

7 INFINITI 

8 BUICK 

9 HONDA 

                                                           
 .10، ص مرجع سابقنوري منير وابراهيم لجلط ،  1

2 Lidia Simao and Ana Lisboa, OP CIT , P191. 
3 Phoebe Wall Howard ,OP CIT. 
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10 HYUNDAI 

Source : Phoebe Wall Howard , "Consumer Reports: Toyota tops for reliability and Cadillac is last", usa today 

website, published on (19/10/2017), seen on (15/10/2018), link: 

https://www.usatoday.com/story/money/cars/2017/10/19/consumer-reports-toyota-tops-

reliability-and-cadillac-last/777807001/ 

حيث تسعى منظمات ، كبرية جداالقيمة غري امللموسة  هذه أمهية  إنّ بل مسألة صغرية،  تر العالمة التجارية ليستصوّ عملية       
 إىل القيم اننظر إذا حيث  .املدركة وحتسني صورهتابناء عالماهتا التجارية ثر كثافة من أجل إلستثمار بشكل أكاألعمال اليوم إىل ا

وهو ما جيعل من 1على مدار العقدين املاضيني. هذه القيمرتفعت إمئوية من رأس املال السوقي، فقد غري امللموسة كنسبة 
األعمال وخلق إنطباع إجيايب عنها،  عالمة منظماتلعالقتها املباشرة بتحسني صورة  لتسويق األخضر مهّمة أكثرإسرتاتيجية ا

 . اليوم منظمة "تويوات" وهذا ما أصبحت حتّققهستهلكني وأصحاب املصلحة، ء املكسب رضا ووالاملسامهة يف  وابلتايل 

حتسني ومن هنا ميكن لنا التأكيد على صّحة الفرضية الفرعية اليت تزعم أبّن تبيّن منظمة "تويوات" للتسويق األخضر يساهم يف       
       صورهتا التجارية.

للتحالفات  منظمة "تويوتا" تعزيزدور التسويق األخضر في  : الثامنالمطلب 

  اإلستراتيجية

لتزام به من منظمات األعمال بل وتشرتط اإل أصبح التحالف اإلسرتاتيجي املبين على األسس البيئية هنجا تعتمده العديد      
قامت به منظمة التعاون  الذي آلراءاملوردين والشركاء واملوزعني وأصحاب املصلحة. فمن خالل سرب اقبل التعامل مع غريها من 

منها قد عملت على تقييم  %43ىل أّن ظمة أعمال يف سبعة بلدان توّصلت إمن 4000ل مش OCDEوالتنمية اإلقتصادية 
تلتزم اليت متتلك ضماانت و األعمال منظمات حبيث أصبحت 2األداء البيئي ملورديها كي يتالءم مع الشروط البيئية اليت التزمت هبا.

 أيضا تلتزم بتفضيل الشركاء والعمالء ت األخرى يف الّسوق، كما أهّنااا األولوية واألسبقية على ابقي املنظمابملعايري البيئية تكون هل
يف  املعلنة جهودهامن ويف نفس الوقت تدعم يف ظّل النهج األخضر حتافظ على أسبقيتها  الذين هلم مسار بيئي مشّرف حىت

 سبيل احلفاظ على البيئة. 

وطويل األجل  حتقيق منو مستقرّ من أجل العمل مع شركاء األعمال  علىتوجيها  "تويواتنظمة "تتضمن املبادئ التوجيهية ملو       
مع  ات والتحالفات اخلضراءوهذا يشمل الشراك مبا يسمح بتحقيق اإلستدامة والعمل وفق أسس متينة، منافع متبادلةكذا حتقيق و 

أجل املضي قدما يف سعي املنظمة وغريها من  مييةلغري منافسة واألوساط األكادوااألعمال املنافسة ات نظماهليئات احلكومية وم
حنو حتقيق أهدافها املتعّلقة ابإللتزام ابملسؤولية البيئية وفق منهج التسويق األخضر وكذا حتقيق مكاسب إقتصادية وجتارية مهّمة، 

                                                           
1 Joel Makower ,OP CIT. 

الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز  دور نظام االدارة البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسسات"،زين الدين بروش وجابر دهيمي ،"  2

 .658ص ، 2011للمنظمات والحكومات، ورقلة ، 

https://www.usatoday.com/story/money/cars/2017/10/19/consumer-reports-toyota-tops-reliability-and-cadillac-last/777807001/
https://www.usatoday.com/story/money/cars/2017/10/19/consumer-reports-toyota-tops-reliability-and-cadillac-last/777807001/


 " للميزة التنافسية املستدامةToyotaدور التسويق األخضر يف حتقيق منظمة "تويوات  : الفصل الرابع

 

396 

 

الغري د التقليد واملنافسة متّكنها من اإلستفادة من إمتيازات وأسبقية على ابقي منظمات األعمال األخرى، وكذا وضع حواجز ض
 (117)أنظر الشكل رقم  .حماكاة وتقليد املزااي التنافسية ملنظمة "تويوات"للمنظمات اليت حتاول عادلة 

 اليت تعمل وفقها منظمة "تويوات"اخلضراء  اإلسرتاتيجية أنواع التحالفات : (117الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث : املصدر

 احلكومية واهليئاتالتحالف األخضر بني منظمة "تويوات"  -1

واألقوى  احللقة األهمّ  اليت تبقى حدةاألمم املتّ اليت تتعّرض هلا احلكومات من قبل اللجان الدولية وأمهها  يف ظّل الضغوطات      
واملضّي قدما يف تعزيز سياساهتا حنو التحّول اىل جتمع عّدة حكومات على رفع التحّدي ، ضمن املنظومة العاملية حلماية البيئة

ظمات ستخدام الوقود يف قطاع النقل، وهذا ما خيلق فرصا وتسهيالت كبرية ملنديلة ووضع قيود من أجل احلّد من إالطاقة الب
قتصاد لية "منظمة اإلحيث تربز املنظمة الدو . كمنظمة "تويوات"  التسويق األخضراألعمال يف صناعة السيارات اليت تعمل يف إطار 

وضع تسهيالت ىل واليت تضّم عّدة دول يف العامل تسعى إ CAFEأو ال  Corporate average fuel economyيف الوقود"
أعلنت فرنسا ستهالك الطاقة البديلة. وكعضوين يف هذه املنظمة مثال وإمتيازات لكل منظمة أعمال خضراء من أجل التحّول حنو إ

كما قامت الصني،   ،2040 عاممن  ابتداءادة اليت تعمل ابلبنزين والديزل أهنما ستنهيان مبيعات السيارات اجلدي وبريطانيا ابلفعل
ر أن من املقرّ ف1، ابلرتويج للسيارات الكهرابئية من خالل فرض حظر ماثل على السيارات التقليدية.أكرب سوق للسيارات يف العامل

 5كيلومرت لكل   100إىل وفرض معايري حول الوقود ،  2020مراحل حىت عام على  CAFEتقوم الصني بتشديد متطلبات 

                                                           
1 SHUSUKE MURAI , "Toyota and Panasonic boost alliance to develop batteries for electric vehicles and other 
green cars", japan times website, published on (13/12/2017), seen on (15/10/2018), link: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/13/business/toyota-panasonic-boost-alliance-develop-batteries-
electric-vehicles-green-cars/#.W-AdKtVKjIU 

(منظمة تويوات)التحالفات اخلضراء 

منظمات / موردين 
غري منافسة

منظمات األعمال 
املنافسة اجلهات احلكومية

يةهيئات أكادميية وأمم

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/13/business/toyota-panasonic-boost-alliance-develop-batteries-electric-vehicles-green-cars/#.W-AdKtVKjIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/13/business/toyota-panasonic-boost-alliance-develop-batteries-electric-vehicles-green-cars/#.W-AdKtVKjIU
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 ال  لوائحتبيّن من أجل يف مجيع أحناء العامل ك املزيد من احلكومات مع حترّ و 1الياابن.املعايري يف مستوى مطابقة و  -لرتات 
CAFE ، وهو ما من شأنه أن خيلق 2020.2ام حبلول ععضو يف هذه املنظمة دولة  30حوايل ىل إ تصلع أن من املتوقّ واليت

"تويوات" كرائد هلذا النوع من  لسيارات الصديقة للبيئة وعلى رأسهم منظمةفرصا عظيمة وإمتيازات ملنظمات األعمال املصّنعة ل
 السيارات. 

ستغالل التحالفات اخلضراء مع األطراف احلكومية أوال يف الوالايت املتحدة األمريكية بدءت منظمة "تويوات" يف عملّية إوقد       
ات كفاءة أكرب ات ذسيار تشجيع تطوير من أجل مبادرة "أعلنت إدارة الرئيس األمريكي بيل كلينتون حينما  1993وذلك سنة 

اإلنتقال اىل كة من أجل شرا ىل القيام بسيارات إية حينها خمتلف منظمات الاحلكومة األمريكدعت "، حيث ستهالك الوقودإيف 
من طرف احلكومة األمريكية لدعم هذا النوع من دافعا كبريا  ت منظمة "تويوات"ستشعر إ بعد أنالسيارات، و اجليل التايل من 

ري سيارهتا بتقنية وهو ما أنتج يف األخ3حينها. ستهالك الوقودإهبا لتطوير سيارة ذات كفاءة يف  ، أطلقت مبادرة خاصةالسيارات
ستفادت منظمة "تويوات" من دعم احلكومة الياابنية يف "بريوس". ويف إطار شراكتها مع احلكومات أيضا إ Hybridالتهجني 

صرّح  "Business Week" جمّلة( كأّول سيارة بيئية يف عامل السيارات، حيث ويف مقابلة مع Priusسبيل تطوير هذه السيارة )
 تكاليف ابملائة من 100حلكومة الياابنية دفعت أبّن ا  Chairman Jim انئب املدير التنفيذي السابق يف منظمة "تويوات" السيد

مليار دوالر  25حيث ميكن أن تصل هذه التكلفة اىل  4ىل الوجود.إ السيارةساهم يف إخراج هذه الذي  ةتطوير البطارية اهلجين
أو اّل أنّه يبقى غري مستبعد ة وال من منظمة "تويوات" نفسها، إوهو دعم حىت وإن كان غري م صرّح به من طرف احلكومة الياابني

مسحت التحالفات  فقد قبل يف منظمة "تويوات".عديد التصرحيات اليت تديل هبا األطراف اليت عملت من على صعيد أقّل، وذلك ل
اخلضراء واليت من خالهلا تدعم احلكومات منظمات األعمال اليت تباذر اىل بذل جهود من أجل احلفاظ على البيئة والتعامل 

حينما ظهر  2007 سنةمبنتجات أقل إضرارا ابلبيئة، اىل استفادة منظمة "تويوات" من عديد اإلمتيازات ويف بلدان خمتلفة أبرزها 
ستفادت هذه السيارة من دعم احلكومة يف اململكة املّتحدة حينما ، حيث إالسوق يف Prius "بريوس"سيارة  اجليل الثاين من

لعدم دفع  مؤهال "بريوس" قّدمت احلكومة عرضا تنشيطيا لتحفيز مبيعات هذه السيارة أبن يكون العميل الذي يشرتي سيارة
اىل تسريع إدخال السيارات اهلجينة وسامهت العملّية يف  ،بلغ عادة مثانية جنيهات يف اليوموسط لندن واليت ترسوم االزدحام يف 

وهناك العديد من األمثلة األخرى إلقامة شراكات خضراء بني منظمة "تويوات" 5.السوق يف اململكة املّتحدة وتقّبل املستهلكني هلا
متيازات تساهم يف تقوية موقعها التنافسي وإخرتاقها لألسواق يف إطار تبّنيها للتسويق واهليئات احلكومية وحصوهلا على دعم وإ

 األخضر.

                                                           
1 YUKIHIRO OMOTO , "Toyota to expand hybrid alliance, sharing tech with Chinese rival", nikkei website, 
published on (08/09/2018), seen on (15/10/2018), link:https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-
China/Toyota-to-expand-hybrid-alliance-sharing-tech-with-Chinese-rival 
2 YUKIHIRO OMOTO , OP CIT. 
3 Financial Times website, OP CIT. 
4 Steven Cole Smith, OP CIT. 
5 Imranul Hoque and all,  Analysis of Toyota’s Marketing Strategy in the UK Market, European Journal of 
Business and Management, Vol.5, No.20, 2013, p229. 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/Toyota-to-expand-hybrid-alliance-sharing-tech-with-Chinese-rival
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/Toyota-to-expand-hybrid-alliance-sharing-tech-with-Chinese-rival
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  ومنافسيهاالتحالف األخضر بني منظمة "تويوات"  -2

بتعزيز  "تويوات"تقوم حيث صديقة للبيئة،  اإنتاج سياراهتيف سبيل ت جتاهااإل متعّددباع هنج تّ إ على تعمل منظمة "تويوات"      
العوملة  في ظلّ ف .الكهرابئيةالبيئية و  لسوق السياراتوضع معايري عاملية ل زمام املبادرة ات األخرى يف حماولة لتويّل نظمالتعاون مع امل

واق خرتاق األسحمللّية من أجل إستفادت منظمة "تويوات" كثريا من التحالفات اليت تقوم هبا مع املنظمات اوإنفتاح األسواق العاملية إ
ة مع جنرال كتها األصليا ابإلضافة إىل شر احمللّية من جهة وختفيف الضغط على عمليات التشغيل يف اخلارج من جهة اثنية. و 

 Teslaتيسال العالمة التجارية عن أتسيس ، واليت أمثرت 2009وانتهت سنة  1984واليت بدأت سنة  موتورز يف كاليفورنيا

حيث تعترب ، "تويوات"و "جنرال موتورز"هو مشروع مشرتك بني و 1صناعة السيارات الكهرابئية.صة يف تخصّ املسيارات المنظمة 
للمرة األوىل يف معرض فرانكفورت هذه السيارة بعد أن ظهرت و  .ل سيارة سيدان كهرابئية ابلكاملأوّ  "تيسال موديل اسسيارة "

 2012.2ص للبيع منتصف بشكلها اإلنتاجي املخصّ كنموذج جترييب، بدأ تصنيع السيارة   2009للسيارات عام 

 قامت منظميت األعمالحيث " اليوم عديد التحالفات اخلضراء مع شركات حملية ودولية، تويوات" ىل ذلك متتلكابإلضافة إ      
احلكومات لبيئة وسط تشديد لالتكنولوجيا الصديقة  ختصّ  Partnershipشراكة إقامة  على 2015سنة "مازدا" "تويوات" و

من  "تويواتمنظمة " تعملومبوجب هذه الشراكة  ،ة يف األسواق الناشئةحتباس احلراري واملنافسة القويّ اإلض غازات يفإلجراءات خت
ها من البنزين والسيارات ستخدامها لتنمية خطّ إاليت أتمل يف و ، احملركات اهلجينة والكهرابئيةبتكنولوجيا  "مازدامنظمة "تزويد أجل 

 "مازدا" منظمة التعاون يف جماالت أخرى مبا يف ذلك شراءمسألة يف  الياابنيتنيمنظميت األعمال  أتملكما   ،اليت تعمل ابلوقود
 يف سبتمربهذا التحالف األخضر وقد أنتج 3والشراء املشرتك لقطع غيار السيارات. "تويوات"ات التجارية من جمموعة سيار لل

 هذه املنظمة زركّ حيث ت، Denso Corp منظمة و بني "تويوات" و"مازدا"ة مشرتكة منظموهي  Spiritة أتسيس منظم 2017
وابلتايل خلق مورد هام من أجل تطوير هذا النوع من التكنولوجيا وتقليل 4على تطوير التقنيات األساسية للسيارات الكهرابئية.

" عن هذه الشراكة اخلضراء أبهّنم مازدا" ملنظمةتنفيذي الدير يقول امل تكاليف البحث والتطوير اليت تكّلف منظمة "تويوات" الكثري.
 5".يةواألملان ةالسيارات األمريكي منظماتومنافسة ضرب  أجلمنظمة تويوات من  معالتقنيات األساسية  "يريدون خلق مزيد من

مل حيث  .املنافسة يف إطار سوق السيارات اخلضراء منوا معتربا، ما جيعل مثل هذه التحالفات أمرا مهّما لدى "تويوات"تشهد حيث 
تتوّقف منظمة "تويوات" عند هذا احلّد يف إطار خلق حتالفات خضراء تدعم بواسطتها قدراهتا التنافسية وتفتح لنفسها فرصا حملّية 

أربع  من أجل إطالق SUZUKI أخضر آخر بني منظميت "تويوات" و"سوزوكي" حتالفك كان هنا  2018في سنة فودولية، 
                                                           
1 David Goll , "GM pulling out of 25-year Toyota partnership", bizj ournals website, published on (29/06/2009), 
seen on (15/10/2018), link: https://www.bizjournals.com/sanjose/stories/2009/06/29/daily15.html 
2 MARK KANE , OP CIT. 
3 Tribune website, "Green Alliance: Toyota and Mazda may tie up", published on (10/05/2015), seen on 

(02/11/2018), link: https://tribune.com.pk/story/883809/green-alliance-toyota-and-mazda-may-tie-up/ 
4 SHUSUKE MURAI, OP CIT. 
5 MASAAKI KUDO AND ALL , "Toyota starts the ball rolling on electric vehicle alliance", nikkei website, 

published on (29/09/2017), seen on (15/10/2018), link: https://asia.nikkei.com/Business/Toyota-starts-the-ball-
rolling-on-electric-vehicle-alliance 

https://www.bizjournals.com/sanjose/stories/2009/06/29/daily15.html
https://tribune.com.pk/story/883809/green-alliance-toyota-and-mazda-may-tie-up/
https://tribune.com.pk/story/883809/green-alliance-toyota-and-mazda-may-tie-up/
https://tribune.com.pk/story/883809/green-alliance-toyota-and-mazda-may-tie-up/
https://asia.nikkei.com/Business/Toyota-starts-the-ball-rolling-on-electric-vehicle-alliance
https://asia.nikkei.com/Business/Toyota-starts-the-ball-rolling-on-electric-vehicle-alliance
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 مبيعات السياراتإىل حتقيق املركز األول يف  بني املنظمتنيتحالف الهذا يهدف ، حيث 2021سيارات خضراء حبلول عام 
 املنظمتنيط ، ختطّ اخلضراءه الشراكة ومبوجب هذ ،ضراء اهلندية يف السنوات القادمةسوق السيارات اخلالكهرابئية، من خالل 

تدير يف السوق الصينية ذات الفرص الضخمة و 2021.1 تصنيع أربع سيارات تعمل ابلكهرابء حبلول عاممن أجل الياابنيتان 
املنظمة من  ، وتعملللسيارات "قوانغتشو"وجمموعة  "فاو"السيارات الصينية جمموعة  منظماتابلفعل مشاريع مشرتكة مع  "تويوات"

 "أيتشيو"خذ من والية اليت تتّ و  املنظمةهتدف ستغالل الفرص واحلجم الضخم للسوق الصيين، حيث خالل هذا التعاون على إ
وهو  2.تقريبا هذا يصل إىل نصف مبيعاهتا العامليةو ، 2030 سنواًي حبلول عام بيئيةمليون سيارة  5.5مقراً هلا إىل بيع أكثر من 

وما يكسب منظمة "تويوات" أولوية على حتقيق أهدافها املتعّلقة ابحلصص السوقية على املدى املتوسط والقريب. ما يسّهل هلا من 
ابقي منظمات األعمال األخرى من أجل عقد حتالفات خضراء هو خربهتا الطويلة وأسبقيتها يف جمال التسويق األخضر ويف تبيّن 

 تعّلقة ابلطاقة املتجّددة والنظيفة، ما جيعل منها الرائد األول يف هذا اجملال.املستدامة وبراءات اإلخرتاع امل التكنولوجيا

 خضر بني منظمة "تويوات" واملنظمات الغري املنافسة / املوردينالتحالف األ -3

والتكنولوجيا النظيفة واملتجّددة البعد األخضر ودمج إرساء  من أجلما تعيق التكاليف املرتفعة خطط منظمة "تويوات"  كثريا       
اال حيّقق هلا تلك األهداف  وجدت يف التحالفات اخلضراء مع موردين خمّتصني يف هذا اجملال حاّل فعّ ولكّنها  ،اسياراهتمجيع  يف

به منظمة كما ميّكنها من ختفيض وتوفري تكاليف البحث والتطوير ملختلف أجزاء وتقنيات السيارات البيئية. ومن أهّم ما خرجت 
حيث بفضل هذا شركائها يف وادي السليكيون األمريكي، نها وبني شرتك بياملتعاون ال"تويوات" من هذا النوع من التحالفات هو 

 بكثري وهو رقم كان سيكون أكرب3مليون دوالر. 60 بلغت تكلفة إنتاجب، RAV4 Toyotaالسيارة الكهرابئية نتاج التعاون ّت إ
أهم العراقيل من السيارات الكهرابئية بطارايت  تعدّ التعاون الذي أسهم يف تطوير احملّرك الكهرابئي للسيارة. حيث  من غري هذا
هذه القيود ق تتعلّ ، حيث وتسريع وترية إنتشار هذا النوع من السيارات تطوير هذا النوع من السيارات تعرقلاليت  والتحّدايت

ايت اجليل اجلديد بنشاط على تطوير بطار  "تويواتمنظمة "تعمل ويف هذا الصدد . ..اخل التغليف والتكلفةبكثافة الطاقة والوزن/
حيث تعتمد بشكل كبري يف تطوير هذه 2020.4التكنولوجيا حبلول أوائل عام هذه ، وهتدف إىل تسويق للسيارات الكهرابئية

 "تويواتمنظميت " بدأت  هذه التكنولوجيا. ويف هذا اإلطارالتقنية على ما ميكن أن تقّدمه بعض املنظمات املختّصة يف
يف  من أجل حتقيق أفضل بطارية املشرتكة"  شوريةو امل"دراسة جدوى حول أعمال بطارايت السيارات  2017" سنة ابانسونيك"و

                                                           
1 Mainak Das , "Toyota-Suzuki alliance to launch four green cars by 2021", auto indica website, published on 
(07/09/2018), seen on (15/10/2018), link: https://www.autoindica.com/featured/toyota-suzuki-alliance/ 
2 YUKIHIRO OMOTO , "Toyota to expand hybrid alliance, sharing tech with Chinese rival", nikkei website, 
published on (08/09/2018), seen on (15/10/2018), link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-
China/Toyota-to-expand-hybrid-alliance-sharing-tech-with-Chinese-rival 

 ،(2018/  09/10) المشاهدة تاريخ ،(2013/ 07/ 01) النشر تاريخ ،"‘تيسال‘ من متنكرة نسخة الكهربائية‘ 4 راف تويوتا"‘ موتوريكا، موقع 3

   http://www.panet.co.il/article/694295 : المشاهدة رابط
4 News Room website, "Toyota Aims for Sales of More Than 5.5 Million Electrified Vehicles Including 1 Million 
Zero-Emission Vehicles per Year by 2030",published on (18/12/2017), seen on (02/11/2018), link: 
https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/20353243.html 

https://www.autoindica.com/featured/toyota-suzuki-alliance/
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/Toyota-to-expand-hybrid-alliance-sharing-tech-with-Chinese-rival
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/Toyota-to-expand-hybrid-alliance-sharing-tech-with-Chinese-rival
http://www.panet.co.il/article/694295
https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/20353243.html
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"تويوات" و منظميت أعلنت حيث 1.يف تعميم سيارات تويوات الكهرابئية واملكربات الكهرابئية األخرى تسهم، صناعة السيارات
ا ستعززان حتالفهما لتطوير البطارايت املستخدمة يف السيارات الصديقة للبيئة، واليت تستهدف مهنّ أب يف نفس السنة "ابانسونيك"

سوف يعمل عمالقا التصنيع الياابنيان معا ويبحثان عن طرق لتطوير بطارايت أكثر ، حيث لسيارات الكهرابئية ابلكاملاسوق 
 2.لبطارايت املستعملة مكنةابإلضافة إىل طرق جلعل إعادة تدوير ا ،أمااًن وذات سعة عالية

ومن أهّم اجملاالت اليت تستعني فيها منظمة "تويوات" ابلتعاون األخضر املشرتك وإقامة حتالفات خضراء هي عملية إنتاج       
ا املتعّلقة بدمج الطاقة البديلة بشكل كامل يف خمتلف عملياهت 2050الطاقة البديلة واملتجّددة من أجل حتقيق أهدافها لسنة 

 Gurugram اليت يوجد مقرها يف ReNew Power Ventures دةالطاقة املتجدّ  منظمةالشراكة مع ومرافقها. حيث وبفضل 

ما ، أي 2018مليون وحدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرايح يف اهلند سنة  56نتاج إىل إ من الوصول ت "تويوات"ن، متكّ يف اهلند
 " MP2 Energyكما ساهم التحالف االسرتاتيجي بني منظميت "تويوات" و"   3حاليا. ٪ من إمجايل املتطلبات68رب من ايق

اجلديد يف  "تويوات" قرّ وذلك مب٪ 100الطاقة املتجددة بنسبة توفري يف ، كاملة اخلدماتالبديلة  طاقة خمتّصة يف الة منظمهي واليت 
يف إدارة الطاقة ذات األولوية للتفاوض  "تويوات"ة منظمشرتكت إلالستدامة،  ةا الشاملاهتجزء من جمهودك، حيث و أمريكا الشمالية

إنشاؤه ابلطاقة الشمسية  تمّ ، مبا يف ذلك دمج نظام الطاقة الذي ي MP2 Energy منظمةعلى عقد توريد كهرابء شامل مع 
ومبثل هكذا حتالفات خضراء أمكن ملنظمة "تويوات" من وضع خطوات هاّمة  .4اد املرافقميغاوات واملوجود خلف عدّ  7.75بقدرة 

 تكاليف وتعزيز اجلودة.الحتقيق فوائد على الصعيد اإلقتصادي كتقليل أكرب ابملسؤولية البيئية، و  مة وإلتزامحنو اإلستدا

  هليدروجنيتقنية امن أجل االستخدام الواسع النطاق ل Green Partnerships اخلضراء  الشراكات -4

نبعااثت غاز اثين أكسيد إالتكنولوجيا ال تنتج هذه  الدعم من املستهلكني املهتمني بيئًيا ألنّ  ةاهليدروجيني السيارات تستمدّ       
، وميكنها أن تقطع مسافة السيارة شحنمن أجل حيث تستغرق ثالث دقائق فقط ، والشحن ستخدامسهلة اإل أهّناكما   ،الكربون

تكاليف اإلنتاج املرتفعة والتوافر احملدود حملطات تزويد  الوحيد هو يف، لكّن العائق قريبة من السيارات اليت تعمل ابلبنزين
منظمة "تويوات" عّدة  ويف هذا الصدد خاطبت. ()التقنية اهليدروجينية أعاقت انتشار تكنولوجيا خالاي الوقود واليت اهليدروجني

ة جلميع حمطات الوقود، وهو غيري البنية التحتيّ تاألمر يستلزم  حيثلسيارات اهليدروجينية، ع يف تسويق اتوسّ حكومات من أجل ال
احلكومة  ستجابتإ ويف هذا الصدد .ملشكلة نفسها يف معظم دول العاملا وهي، وإمكانيات ضخمة دى زمين طويلما حيتاج إىل م

 ستيعابمن أجل إ البنية التحتية حملطات الوقود تغيريوعلى رأسهم منظمة "تويوات" من أجل السيارات  منظماتالياابنية لطلب 
                                                           
1 News Room website, OP CIT. 
2 SHUSUKE MURAI , OP CIT. 
3 saur energy website, "Toyota Plant, India Gets 68% Power from Renewable Energy", published on 
(23/08/2018), seen on (02/11/2018), link: http://www.saurenergy.com/solar-energy-news/toyota-plant-india-
gets-68-power-from-renewable-energy 
4 prnewswire website, "Toyota Motor North America Commits to 100% Renewable Energy Contract with MP2 
Energy", published on (09/06/2016), seen on (02/11/2018), link: https://www.prnewswire.com/news-

releases/toyota-motor-north-america-commits-to-100-renewable-energy-contract-with-mp2-energy-

300282192.html 

http://www.saurenergy.com/solar-energy-news/toyota-plant-india-gets-68-power-from-renewable-energy
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https://www.prnewswire.com/news-releases/toyota-motor-north-america-commits-to-100-renewable-energy-contract-with-mp2-energy-300282192.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/toyota-motor-north-america-commits-to-100-renewable-energy-contract-with-mp2-energy-300282192.html
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مع جمموعة  ة مع احلكومات من جهة وكذلكع مشرتكاريإىل إنشاء مش "تويوات"ع تتطلّ حيث  .ئيةالسيارات اهليدروجينية والكهراب
ومن بني أهّم هذه الشراكات ما قامت به منظمة "تويوات" من حتالف  ،من أجل إنشاء حمطات تزويد اهليدروجنيلية احمل املنظمات

أعلنت ، وقد يف الياابن ةطات اهليدروجيناحملتطوير شبكة من أجل وذلك JXTG Holdings مع منظمة  2018أخضر سنة 
بوالية   "لونغ بيتش"اليت تعمل خبالاي الوقود يف مدينة و ة لبناء واحدة من أكرب حمطات توليد الطاقة يف العامل عن خطّ  "تويوات"

إىل منظمة "تويوات" وبدعم من منظمات خضراء أخرى هتدف حيث  ،يدروجني املنتج من الغاز احليوي، ابستخدام اهلكاليفورنيا
 2017 جانفييف كما ّت   1.ع القيام ابستثمارات كبرية يف البنية التحتية ذات الصلةعرتاف ابهليدروجني كمصدر للطاقة متعزيز اإل

من أجل تعزيز العمل بسويسرا كأول مبادرة عاملية  Davos يف دافوس the Hydrogen Council أتسيس جملس اهليدروجني
تسعى إىل وهي منظمات ة تويوات، منظممبا يف ذلك من املنظمات العاملية الرائدة  13ل اجمللس ميثّ حيث . ابلتقنية اهليدروجينية

ويف هذا الصدد قامت منظمة "تويوات" إبقامة عديد الشراكات من 2 املناخ.ستخدام اهليدروجني كوسيلة لتحقيق أهداف تغرّي إتعزيز 
 : أجل هذا اهلدف واملتمثّلة يف اجلدول املوايل

 مشاريع الشراكة من أجل تطوير واستخدام التقنية اهليدروجينية واسعة النطاق : (36اجلدول رقم )

  الشراكة من أجل تطوير واستخدام التقنية اهليدروجينية واسعة النطاق مشاريع البلد
 جانفييف حبث مشرتك لتحقيق جمتمع قائم على اهليدروجني ) ت منظمة "تويوات"شارك اإلمارات العربية املّتحدة

2017). 
يف بناء شبكة حملطات اهليدروجني يف كاليفورنيا  "تويوات"و "Shell شلمنظميت " تعاون الو م أ

 .(2017)فرباير 
واسعة  "FCشاحنات يف ميناء لوس أجنلوس من أجل إطالق مشروع "بدأت اختبارات  الو م أ

 .(2017ل النطاق )أبري
على اهليدروجينية  MIRAI سيارة مرياي جتربة القيادة من خالل إطالق بدء اختبارات كندا

 .(2017 فيفريأساس االختبار )
 .(2016)يوليو اهليدروجينية  MERAI ات سيارة مرياياختبار  بدء أسرتاليا
 .(2017على أساس االختبار )يناير  MIRAIبدأت جتربة القيادة من خالل إطالق   الصني

Source : Rapport of toyota, Sustainability Data Book 2017, P98. 

تعزيزها ومن هنا ميكننا التأكيد على الفرضية الفرعية اليت تزعم أبّن تبيّن منظمة "تويوات" للتسويق األخضر يساهم يف       
 للتحالفات اإلسرتاتيجية. 

                                                           
1 nikkei website, "Toyota to halve costs of fuel cell cars' core components", published on (19/01/2018), seen 
on (02/11/2018), link: https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Japan-Update/Toyota-to-halve-costs-of-fuel-cell-
cars-core-components 
2 Rapport of toyota, Sustainability Data Book 2017, P98. 

https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Japan-Update/Toyota-to-halve-costs-of-fuel-cell-cars-core-components
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Japan-Update/Toyota-to-halve-costs-of-fuel-cell-cars-core-components
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  : خاتمة الفصل الرابع

حتقيق امليزة عملية  مباشر يفأثر  اهل تسويق األخضرال إسرتاتيجيةأّن  حقيقة لتأكيد علىمن خالل هذا الفصل ميكن لنا ا      
وهو ما يتحّقق عن طريق إضافة امليزة  يف منتجات املنظمةجلوانب اجلودة هذه اإلسرتاتيجية من خالل تعزيز التنافسية املستدامة، 

من تقليل التكاليف التشغيلية على شاكل اليت تصيب هذا املنتج. كما تعمل تقليل األعطاب واملو البيئية للمزااي األخرى للمنتج، 
رضا  زتعزيعلى منظمات األعمال يساعد التسويق األخضر وختفيض نسبة املخلفات والنفاايت. و  خالل ترشيد إستهالك الطاقة

 على تفعيل ديناميكية التحسني املستمّر يف املنظمة معه، وتعمل اإلسرتاتيجية ابإلضافة اىل ذلكاإلجيابية  اهتاوعالقاملستهلك 
حتقيق املؤشرات القابلة للتحديد يف امليزة  يف كما تساهموتعزيز املرونة االنتاجية والتسويقية ودفع عجلة التطوير والبحث املستمّر.  

ويف عن طريق استهداف شرحية سوقية تساهم يف زايدة احلّصة السوقية للمنظمة  ية واملتمثلة يف احلّصة السوقية والرحبيةالتنافس
عن مؤشرات اإلستدامة يف امليزة التنافسية كتعزيز مسعة املنظمة من اسرتاتيجية التسويق األخضر عّزز املقابل تعّزز من رحبيتها. وت

وهو ما خيلق صورة إجيابية  وعملياهتا التجارية مع الضوابط اإلجتماعية والبيئية واألخالقية األعمالنشطة منظمة إنسجام أطريق 
ا يف إطار ما يسّمى ابلتحالف األخضر سواء مع منظمات خضراء حتالفاهتللمنظمة، كما تستفيد مثل هذه املنظمات من دعم 

 من خالل مسارهايف هذا اإلطار " Toyotaولعّل ما حّققته منظمة "تويوات . منافسة أو مه موردين أو جهات حكومية ..اخل
وإنعكاس مؤشرات  ،(اليوماىل  1997سنة تبّّن إسرتاتيجية التسويق األخضر والذي يصل اىل عقدين من الزمن )من  التارخيي مع

واملتمثّلة يف تفعيل منظمة "تويوات" لعناصر املنتج األخضر، والتسعري األخضر، والرتويج األخضر، اخلضراء هذه اإلسرتاتيجية 
 ؤشراتمل هذه املنظمة والتوزيع األخضر، واألفراد ذو التوّجه األخضر، والعمليات اخلضراء، واألداء األخضر، على تعزيز وحتقيق

يف  اكبري   ادور  وأبّن هلذه االسرتاتيجية، امليزة التنافسية املستدامة يف املنظمة، وهو ما يؤّكد لنا ماتوصلنا اليه يف الدراسة النظرية وأبعاد
 .حتقيق امليزة التنافسية املستدامة

اليت تتبّناها، تعزيز جهودها اخلضراء يف إطار إسرتاتيجية التسويق األخضر من وابملقابل فإنّه يتوّجب على منظمة "تويوات"       
وهذا من أجل دعم وتعزيز ميزهتا التنافسية املستدامة حىت تكون أقوى وأوضح يف املستقبل القريب، خاّصة بعد اخلربة الطويلة اليت 

تبّّن اسرتاتيجية التسويق األخضر أو ابلّنسبة للمنظمات  ابتت حتوزها منظمة "تويوات" مقارنة مبنظمات األعمال احلديثة العهد يف
كلما زاد   األخضر أوضح وأقوى التسويق األخضر. حيث وكّلما كان تبّّن أبعاد ومؤشرات التسويق تبدأ بعد العمل يف إطاراليت مل 

كثر على املنافسني من حماكاهتا أو ذلك من متّكن املنظمة بشكل مباشر يف تعزيز ميزهتا التنافسية املستدامة، وابلتايل سيصعب أ
خاّصة وأّن منظمة "تويوات" اليوم بدأت تلقى منافسة شرسة من بعض منظمات  تقليدها أو منافستها يف نفس القطاع السوقي.

ار األعمال األخرى مثل منظمة "فورد" أو "جينريال موتورز" أو "هوينداي" .. اخل، وهو ما حيّتم عليها من تقوية جهودها يف إط
 هذه اإلسرتاتيجية.
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التسويق األخضر  حقيقة أنّ ولعّل النتائج اليت خلص اليها هذا الفصل التطبيقي ستضاف اىل الدراسات السابقة اليت تدعم       
 بواسطتها من موقعها يفاليت تتيح ملنظمات األعمال الفوز مبيزة تنافسية مستدامة تقّوي و  املهّمة جدا أحد املداخل اإلسرتاتيجية

وابلتايل يتوّجب على منظمات  اليت جتابه هبا منافسيها وجتذب املستهلكني وحتّقق رضاهم. ق وتعّزز من قدراهتا التنافسيةالسو 
تكييف فلسفة أعماهلا مبا ينسجم ومتطلبات تفعيل التسويق األخضر، حىت ميكنها هي األخرى أن األعمال اليوم أن تسارع اىل 

  ، وهو ما قامت به منظمة األعمال الياابنية  يف سبيل حتقيق مكاسب جتارية وإقتصادية ممّيزةأتخذ خطوات هاّمة وإستباقية 
 ".Toyota"تويوات 
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 : الخاتمة العاّمة

 ،دةالرهاانت البيئية املتزايدة واملعقّ  معو . مع املمارسات احلديثة افهتكيّ درجة ىل إ األعمالمنظمات  ومتّيز جناحمدى  يرجع      
حيث ظهر مفهوم  .هلاأعما ةات ويف فلسفحتوالت كثرية جدرية وعميقة يف توجهات هذه املنظميف العقود األخرية شهدان 

"التسويق األخضر" كإستجابة لتلك الرهاانت البيئية والضغوطات املفروضة على عامل األعمال وكذا تنامي الوعي البيئي لدى 
املستهلك واألطراف املرتبطة ابلعملية اإلقتصادية. حيث تعّد عملية تبّّن أبعاد التسويق األخضر اليوم عملّية ملّحة يف أغلب 

مثلما هو حاصل مع دول اإلحتاد األرويب.وقد  طار، وخاّصة تلك اليت تشّدد من القوانني والتشريعات يف هذا اإلمناطق العامل
مع الوقت ألن تكون أداة مهّمة من أجل حتصيل ميزة تنافسية مستدامة ابلنسبة ملنظمات األعمال،  سرتاتيجيةحتّولت هذه اإل

فس من خالل توجهاهتا البيئية امللموسة على أرض امليدان واهتمامها ابملسؤولية حيث أّن العديد من منظمات األعمال ابتت تتنا
 البيئية وابحلفاظ على البيئة.

وقد عاجلت هذه الدراسة مفهوم التسويق األخضر كمدخل إسرتاتيجي يتيح ملنظمات األعمال احلصول على ميزة تنافسية       
ومن أكثرها شهرة يف لدى منظمات األعمال هات اجلديدة التوجّ  ركائزصطلح التسويق األخضر ضمن م يعدّ مستدامة. حيث 

أهداف عامل البيئية و  األهدافيقة أّن ال ميكن جتاهل حقفإنّه  طاريف هذا اإلو . أو إدارة التسويق بشكل خاص األعمالجمال إدارة 
 ،لثاين يريدك أن تستهلك أبكرب قدرابينما فاألول يريدك أن تستهلك أقّل،  ،بشكل متناقضميكن أن يعمال  األعمال والتسويق

احلفاظ على ابإلضافة اىل ذلك فاّن مسؤولية  ،الثاين يغّديها ويدعمهابينما  consumerismل يرفض موجة االستهالك األوّ 
الفكر اإلقتصادي اىل يهدف بينما هتدف منظمات األعمال و  ،فيةحتّمل تكاليف إضاابلنسبة ملنظمات األعمال يتطّلب  البيئة

ه أن يسحب  ميكن ويف معرتك هذا التناقض ظهر مفهوم التسويق األخضر كحل إسرتاتيجي .يل التكاليف من أجل زايدة الرحبيةتقل
الرحبية وتعزيز احلّصة  قيحبيث يعمل على االلتزام ابملؤشرات االقتصادية كتحق كال اإلجتاهني ليكوان أكثر انسجاما وتناغما،

السوقية وتقليل التكاليف وحتقيق اجلودة، ابإلضافة اىل العمل على اإللتزام بعدم اإلضرار ابلبيئة واملسامهة يف العيش يف ظّل جمتمع 
يف فرض عليها البحث أكثر  بيئيةالسؤولية ابمل والتحّلي دور التسويق األخضرإّن إدراك منظمات األعمال ألمهية صّحي ومستدام. 

قد تنقلها هذه  حيث ،هارص سوقية تساهم يف حتقيق أهدافوخلق ف ،ودوره يف حتصيل إمتيازات وميزات تنافسية هذا املفهومأبعاد 
 ستباقيوإ جيايبإىل موقف إ ،أصحاب املصلحةاجلهات احلكومية و عليها من طرف  ةمفروضو لزامية إة اخلطوة من وضعية دفاعي

 .ارنة ابملنافسني وحتقيق البقاءدة مقميّكنها من كسب ميزات تنافسية جيّ مبا ، من هذه الناحية ها طرف مبادر وخاّلقجيعل من

املنتجات اخلضراء، التسعري األخضر، الرتويج  : يفواملتمثّلة مرتكزات التسويق األخضر على أّن وتؤّكد الدراسة على       
مرتكزات  هلا قدرة على تعزيز اخلضراء، األداءتوّجه األخضر، العمليات اخلضراء، األفراد ذو ال األخضر، التوزيع األخضر،

اجلودة، تقليل التكاليف، رضا الزبون، التطوير املستمّر، احلّصة  : افسية املستدامة يف عّدة عناصر أمّههاومؤشرات حتقيق امليزة التن
ما تعّززت هذه كّلما تعّددت مصادر امليزة التنافسية املستدامة وتنّوعت كلو حيث  ء،حبية، السمعة، التحالفات اخلضراالسوقية، الر 

  .أو هزمها تقليدهايف املقابل إستدامتها وصعب على املنافسني امليزة وتعّززت 
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 :نتائج الدراسة النظرية -أوال

لقاء اجملتمع الصناعي إل ميثّ حيث ، قتصاديوثيق ابلنشاط اإلرتباط الالرهاانت الدولية احلديثة ذات اإلالبيئة أحد  مشكلةعترب ت  . 1
خطري على مستقبل احلياة  نعكاسإا سيكون له مّ  ،ر على التوازن البيئييف البيئة من أخطر املشاكل اليت تؤثّ وفضالته خّلفاته مل

 إىل ابألخصّ الذي يرجع و   مناخ الكرة األرضيةتغريّ ف ،تجابة جاّدة من طرف عامل األعمالوالكوكب إن مل تكن هناك إس البشرية
وعلى الرغم من أّن هناك  ،لوقود األحفوريستهالك اشراهتنا الكبرية إلقضّية قد سّلط الضوء على  ،حتباس احلرارياإل شكلةم

، يف الغالف اجلّويقد زاد  (CO2)تركيز غاز اثين أكسيد الكربون  نّ أيف  ه ليس هناك شكّ أنّ  الّ إع املشكلة حول توسّ  جدل كبري
 .نتشاراإل ة وواسعةغيريات مهمّ ومن احملتمل أن حتصل ت

 يتمّ فما دامت عناصر البيئة مل  ،تالف البيئةمهال ورمبا احملّرض إلجه التقليدية كان يقف موقف اإلذاسه ومناقتصاد يف أسإلا. 2
حيث أّن . اإلنسانية تعتمد عليهااحلياة  نّ أقتصادية رغم إكون بال قيمة ا تنّ إ( فcashingنقد  إىلي حتويلها أ) فيها تثمارساإل

 من خالل السياسة البيئية ميكن التأثري على التشغيل والعمالةف ،هداف االقتصاديةري واضح على األأتثهلا لسياسات البيئية ا
ات يف جماالت ستثمار ذ بعض اإلن ال تنفّ أق حبماية البيئة سباب تتعلّ من جهة ميكن ألف تكاليف التشغيل ..اخل.و وحتقيق األرابح 

وسيكون ، أو قد توقف بعض املنشآت عن العمل، و حمطات الطاقة النوويةأبيل املثال بناء منشآت يف الفحم ، على سدةحمدّ 
أي على  ،على املعدات والتجهيزات البيئية ومن جهة أخرى ميكن من خالل الطلب املتزايد .قتصادعلى اإل لذلك أتثري سليب
وميكن  ، هذه السلع واملعدات والتجهيزاتأن ختلق فرص عمل جديدة يف الصناعات اليت تقوم بتقدمي ،التكنولوجيا البيئية

 إرتفاعسعارها نتيجة أن ترتفع أثة واملثقلة للبيئة ميكن ع امللوّ السلف ،سعارر على استقرار مستوى األجراءات محاية البيئة أن تؤثّ إل
قتصاد "إالوجود علم  إىلاملستجدات والتطورات البيئية اليت أفرزت و نتاج هذه السلع . إنفاق على محاية البيئة عند تكاليف اإل

وذلك على  ،مشكلة البيئة والتطورات البيئية ضرورات لتطوير احلساابت االقتصادية مبا ينسجم ويتناسب مع أيضاأفرزت  "البيئة
 .ستوى احلساابت االقتصادية العامةمستوى حساابت املنشأة وعلى م

لة طبقة يف مسأ املموس امق فيه تقدّ ففي الوقت الذي حتقّ  ،حيال التغريات البيئية العاملية ستجاابت اجملتمع الدويلإتتباين  .3
على درجة كبرية من هي اليت يذكر يف املفاوضات الدولية املتعلقة ابملشكالت والقضااي البيئية  ق شيئه مل يتحقّ إنّ ف ،األوزون

وهي من املشكالت  ،اصة الوالايت املتحدة األمريكيةوخب ،بني الدول الصناعيةدرجة حرارة األرض مثال  إرتفاعك  ،احلساسية
ل الصناعية وخباصة فيما بني الدو  ،وعاجل ا إجراء دويل حاسمخذ بشأنمامل يتّ  "الصدمة االيكولوجيةا يسمى ب "ة مبهّددامل

ّن إوابلتايل ف ،أكثر الدول تسبّبا يف هذا التلّوثأملانيا واجنلرتا من بني و  ،الياابنو  ،الصنيو  ،تعّد الو م أ حيث .املسببة هلذه الظاهرة
ة وعلى  ووضع أسس قويّ  جملتمع الدويلالقدرة على حتريك االوقت  ل املسؤولية األكرب واليت متلك يف نفسهذه الدول املعنية تتحمّ 

 .كّل األصعدة من أجل محاية البيئة

بلورهتا عرب سبل تربوية سليمة تزرع  إمّنا تتمّ  ،أخالقيةق ألي مسؤول مبجرد قراءته جملموعة قواعد العمل ال تتحقّ  أخالقياتإّن . 4
تساهبا وتنميتها االجتاهات والقيم جيب أن ال يرتك أمر اك هذهوإّن مثل  ،األخالقيواجتاهات حنو االلتزام  فيه وتنمي فيه قيما
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ط الربامج التدريبية اليت تستهدف تدريب د بدّقة وختطّ ا جيب أن حتدّ وإمنّ  ،أو الظروف واملواقف اإلدارية ،جتهاد الشخصيلإل
 ،خالقيةعلى وفق فضيلة املروءة األ الّ ميكن التعامل معه إ ال نساينمل اإلداري جبوهره هو عمل إفالع .املسؤولني نظراي وعمليا
حيث  . إذا كانوا على شاكلتهمالّ االداري أو املايل أو األخالقي إ ين لتنفيذ قرارات رجل من رجال الفسادفاملرؤوسني غري مستعدّ 

 صحيح للعمل يتمّ  إطارحتتاج اىل تطوير  واملدراء وأصحاب األعمال يوميا العديد من املواقف والقرارات اليت رجال التسويقيواجه 
دة مبوجبه احلكم على كون القرارات املتخذة والسياسات املوضوعة تتماشى مع األعراف واألخالق الصحيحة واليت تؤدي اىل زاي

 .املنفعة وحتقيق أهداف املنظمة

بات الطلب ة وتقلّ حنو مسألة توفري املوارد الطبيعير نظرة العامل تطوّ  ئية مفهوما حديثا عكست مراحل تشّكلهالبي اإلدارةعترب ت  . 5
مبعناه العام وخاصة عند تطبيقه يف جماالت معينة مثل  اإلدارةملفهوم  امتداداإلدارة البيئية إعترب مفهوم ي  حيث  .على تلك املوارد

شأنا  نظمة أعمالالبيئة وظيفة من وظائف املة وشاملة من أجل جعل ل حماولة جادّ أوّ  عترب. حيث ي  خلالبشر .. إ ،املال ،اإلنتاج
م وللنظا ،اإلنتاجي يف وظيفة اإلنتاجالبيئية هو املكافئ البيئي للنظام  اإلدارةنظام  نّ فإ لذا ،والتسويق واملالية اإلنتاجوظيفة شأن 

أصبحت املسؤولية البيئية حيث  .عمالنظمة أوللنظام املايل يف الوظيفة املالية واحملاسبة يف امل ،التسويقي يف الوظيفة التسويقية
CER ا الدعامة الرئيسية للمسؤولية االجتماعية ملنظمة ساس أنّ ينظر هلا على أCSR . ظمات األعمال ابملسؤولية منحيث تلتزم
  .لتصبح منظمات أعمال حمايدة مناخيا وبيئيا مم املتحدة من أجل تعزيز هذا اإللتزاموذلك متاشيا مع اجلهود اليت تبذهلا األالبيئية 

ت بل متتّد اىل احلكوما األعمالال تنطوي فقط على منظمات  ،ة أطرافعّد املسؤولية البيئية عملية تفاعلية بني عدّ ت  . 6
وهذه  ،ن مل تكن األهمّ احلكومة( من بني أهّم هذه التفاعالت إ-ة )املنظمةوتبقى عالق ،واملستهلكني وكل أصحاب املصلحة

واليت هتدف  ،من أجل حتقيق ما يدعى ابملسؤولية البيئية األعمالملنظمات لتشريعية والقانونية والتنظيمية األسس ا العالقة تضع
 .الطبيعية املنظمات عن طريقها سواءا ابحلّد أو التخفيض من أتثرياهتا على البيئة

سيما يف وال ،نيةمنذ ع رف وحىت اآلن العديد من التساؤالت لدى العديد من األطراف املع "األخضرالتسويق "لقد أاثر مفهوم  .7
ه التوجهات اجلديدة ومن أكثرها شهرة يف جمال إدارة ذصطلح التسويق األخضر ضمن ركائز هم عدّ ي  حيث  .أوساط الزابئن

بعد ف ،وم املسؤولية االجتماعية للتسويقداد ملفهعموما هي امت األخضرفلسفة التسويق و  .إدارة التسويق بشكل خاصاألعمال و 
علت منه هاجسا ومسؤولية كبرية جلوحده  البيئي ل البعدتزايدت الضغوطات الرمسية واملدنية أصبح يشكّ ن تزايد الوعي البيئي و أ

ة ملنظمات األعمال اجتاه كإستجابة عمليّ   مفهوم "التسويق األخضر" قد برزعن املسؤولية االجتماعية. ف مفهوما منفصال حبّد ذاته
 اإللتزام ابملسؤولية البيئية اليت تفرضها البيئة اخلارجية، وكذا إمكانية تعزيز الصورة التجارية هلذه املنظمات عن طريق تقليل أثرها

 السليب ابلبيئة والطبيعة.

ميكن أن يعمال ضّد بعضهما البعض، فاألول  أهداف عامل األعمال والتسويقالبيئية و  األهدافيقة أّن ال ميكن جتاهل حق. 8
الثاين بينما  consumerismل يرفض موجة االستهالك األوّ  .لثاين يريدك أن تستهلك أبكرب قدريريدك أن تستهلك أقّل، وا

، بينما يهدف احلفاظ على البيئة واإللتزام ابملسؤولية البيئية يتطّلب من منظمة األعمال حتّمل تكاليف إضافيةيغّديها ويدعمها. 



408 

 

األخضر" كحل  التسويقالفكر اإلقتصادي ومنظمات األعمال اىل تقليل التكاليف من أجل زايدة الرحبية. وابلتايل فقد ظهر "
ه أن يسحب كال اإلجتاهني ليكوان أكثر انسجاما ميكن إسرتاتيجي هلذا التناقض بني الفكر البيئي وفكر عامل األعمال، وهو مفهوم

جديدة ختدم خضراء استهالكية وقيم يساعد على نشر وترويج ثقافة فهو  مة عمل وفلسفة منظمات األعمال،وتناغما يف منظو 
حيث ميكن ملنظمات األعمال أن تعمل على  (.win/winبطريقة صحيحة ) يف نفس الوقت بيئتنا وجمتمعاتناعامل األعمال وختدم 

 تقليل واحلّد من إضرارها ابلبيئة أو يف مجيع أنشطة القيمة لديها، مبا يدعم التزامها ابملسؤولية البيئية.

فلسفة تسويقية هتتّم بتقليل واحلّد من التأثري السليب ملنظمات األعمال يف مجيع عملياهتا " :مفهوم التسويق األخضر هو . 9
شطتها التسويقية على البيئة والطبيعة ، وحماولة إجياد بدائل مستدامة للطاقّة واملوارد، وكذا العمل على التأثري يف وأن

 ".تفضيالت ورغبات الزابئن مبا يدعم خيار اإلستهالك األخضر والصديق ابلبيئة

  : كما يلي  األعمال حنو تبّّن النهج األخضرامل الفرص والتهديدات اليوم هو احملّرك الرئيسي ملنظمات و عترب عت. 10

حيث أّن البيئة يف هذه اجملموعة تسحب األعمال ومنها وظيفة التسويق الذي  :يف السوقأو املزااي عوامل الفرص  •
جتماعية اجلديدة اليت واملزااي التنافسية اليت تقوم على البيئة وكذلك من الشرعية اإل ستفادة من االسواق اجلديدة،يه اإلعل

حتققها منظمة األعمال جراء األخذ ابملطالب البيئية اخلضراء .فقد أظهرت عديد الدراسات األخرية ارتفاعا واضحا 
حاليا التسويق األخضر ميكن أن يكون و  ئي.لتوّجهات املستهلكني حنو املنتجات البيئية وازدايد اهتماماهتم ووعيهم البي

فرصة متازة من أجل كسب حّصة سوقية خضراء وتوسيع احلّصة السوقية املعتادة. وما يظهر الفرص الكبرية اليت خيلقها 
التسويق األخضر وأمهيته يف الوقت الراهن هو النمو الكبري الذي تشهده األسواق اخلضراء. ففي العشر السنوات 

ق الغدائية بينما كانت نسبة منو السو  %، 240كان منو السوق األمريكي للمنتجات العضوية حوايل ثال  ماألخرية 
% يف وقت تزايدت 17ضافة لذلك تناقصت نسبة أنشطة البناء التقليدية مبا يقارب ابإل ،% 33التقليدية حوايل 

حصائيات الصرحية تظهر ه اإلذكل ه%.  1700نسبة مذهلة وصلت حىت أنشطة البناء األخضر طيلة هته السنوات ب
وما على منظمات األعمال سوى بشكل بليغ أّن أسواقنا تتحول لتكون أسواقا خضراء بشكل كّلي يف املستقبل. 

 اإلستفادة من كل هذه الفرص الكامنة يف السوق األخضر.
حيث أّن البيئة تدفع األعمال حنو األخذ ابملطالب البيئية اخلضراء من  : عوامل التهديدات أو املخاطر يف السوق •

واملعايري القياسية البيئية األعلى )مبا يف  املسؤولية البيئية ملنظمة األعمال، خالل اللوائح البيئية )ضمنها القاون اجلنائي(،
صة مبنع التلوث يف ظل القانون اتفاقية دولية خا 52(. وقد أحصى بعض املهتمني أكثر من 14000يزو ذلك اإل

ا بلغت أكثر من ثالمثئة اتفاقية دولية متعددة نّ أويذهب البعض اىل  ،1990اىل  1950الدويل التقليدي من عام 
وهو ما يوّضح الضغوط الدولية حنو ترسيخ  .األطراف تعاجل العناصر املختلفة لتلوث البيئة على مستوى اجملتمع الدويل

 هذا التوجه.
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عالن أو الرتويج أو اال األخضرفقط ابملنتج  ةمرتبط األخضرالتسويق أبعاد ّن أب لكثري من املستهلكني والصناعيني يعتقدونا. 11
أو التوزيع األخضر أو التسعري األخضر أو األفراد ذو التوّجه األخضر أو العمليات اخلضراء أو األداء  الذي يراعي اخلصائص البيئية

ويف  .املزيج التسويقي األخضر، حيث متثّل هذه العناصر أبعاد التسويق األخضر من املنظور اإلسرتاتيجياألخضر، وكّلها متّثل 
ترشيد استهالك الطاقة  ، ،التدوير إعادة : مثلاملقابل فاّن املنظور الفلسفي للتسويق األخضر يقرتح جمموعة من املبادئ األخرى. 

ورغم  .األخضرعادة ابلتسويق  ترتبطهي بعض من األشكال اليت منتجات خضراء .. اخل، و  ،إستخدام موارد مستدامة ،واملوارد
هناك عديد احملاوالت يف  نّ أاّل إاألخضر واسعة وغري اثبتة بعض الشيئ اليت حيتويها التسويق  والفلسفية بعاد احلقيقيةأّن األ

يشتمل التسويق  (Polonsky and Rosenberger ,2001 ; Lampe and Gazda, 1995)فحسب كّل من  .حتديدها
امللصقات  ،التغليف ،نويع يف املنتجاتالت ،التصميم األخضر : على عدة عناصر وأبعاد تعكس نشاطاته املختلفة وهي األخضر
التحالفات أو  ،املخلفات والنفاايت التسويقية ،التوزيع األخضر ،الرتويج األخضر ،التسعري األخضر ،(labelling)البيئية 
 .األخضرستهداف والتموقع اإل ،اخلضراءات الشراك

 (Ginsberg and Bloom ,2004)يف النموذج الذي وضعه تتمّثل أهّم التقسيمات إلسرتاتيجيات التسويق األخضر . 12
حيث قاما بوضع مصفوفة التسويق األخضر متكّونة من أربع اسرتاتيجيات لتبّّن النهج األخضر، واليت تتحّدد انطالقا من تقدير 
املنظمة حلجم السوق األخضر، وكذا إمكانية خدمة هذا السوق وأيضا قدرهتا على متييز نفسها يف السوق عن ابقي املنافسني من 

 : ه اإلسرتاتيجيات األربع هيخالل خمرجاهتا البيئية، وهذ

 (Lean Green)اإلخضرار الضعيف أو اهلزيل  إسرتاتيجية ❖
أو  خضراء صورة خلق إىل هتدف ال (Lean Green) زيلاهل اإلخضرار إسرتاتيجية على تعمل اليت املنظمات       

 كإمكانيةميكن االستفادة من بعض جوانبها   خضراء حلول حيث يرونا فقط عبارة عن ارتباط بيئي ابلنسبة لعالمتها،
املنظمة  حتاول. حيث االقتصادية الناحية من معقوال ذلك يكون حيثما فقطيكون  وتنفيذها اإلنتاج تكاليف خفض

. اخلضراء مبادراهتا تسويق أو نشر على زتركّ  ال لكنها يدة،اجل تهامواطن عكست أن سرتاتيجيةعن طريق تبّّن هذه اإل
 خلق وابلتايل للبيئة، املؤيدة األنشطة خالل من الكفاءات وحتسني التكاليف خبفض ة أكثرمهتم افإن ذلك، من وبدال
 وقائية حلول عن سرتاتيجيةتبحث املنظمة املتبنّية هلذه اإل ما وعادة، خضراء ميزةعوضا عن  تكلفة أقل تنافسية ميزة

 أرابح كبرية نظري تركيزها على ترى أنا ميكنها جّن ال اولكنه ،والتشريعات القانونية للوائح االمتثال مع األجل طويلة
 ألنشطتها الرتويج يف (Lean Green) سرتاتيجيةترتّدد املنظمة اليت تعمل هبذه اإل ما وغالبا. اخلضراء السوق قطاعات
 على قادرة دائما تليسحبيث أّنا  ،أعلى مستوى على هبا االحتفاظ من خوفا اخلضراء املنتجات مسات أو اخلضراء
 .املنافسني عنا نفسه متييز أو نفسها يف جمال البيئةب االرتقاء

  (Defensive Green)االخضرار الدفاعي  إسرتاتيجية ❖
هو الدفاع عن مسعة ومكانة املنظمة يف السوق ملا  سرتاتيجيةمن خالل اإلسم يتوّضح أّن العّلة من تبّّن هذه اإل      

تتعرض اىل محالت أو إنتقادات تؤثّر على سريورة عملها، حيث تدرك املنظمة أمهية السوق األخضر لكن ال تستطيع 
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االخضرار الدفاعي يف  إسرتاتيجيةتستخدم  ما عادةأن تفّرق ومتّيز بني منتجاهتا ومنتجات املنظمات األخرى. حيث 
 العالمة صورة تعزيز إىل تسعى وهي. نياملنافس ألفعال استجابة أو ألزمة استجابة أو احرتازي، كإجراء  األخضر التسويق
ال تستطيع املنظمة  ومرحبة ةهامّ  دوائر هي اخلضراء السوق قطاعات أبن االعرتاف مع الضرر، من والتخفيف التجارية

 هلذه الرتويج إىل الرامية اجهوده ولكن ومتواصلة، صادقة البيئي املنظمة يف الشأن مبادرات تكون قدكما .  ان هتملها
 فيما خيصّ  املنافسني بينها وبني ابقيالتمييز  على ابلقدرة عادة تتمتع ال أنا حيث ومؤقتة، متقطعة ونشرها املبادرات

 ؤثرا سلبيا ومدمرام يكون أن نب األخضراالدعاءات فيما خيّص اجلا تعزيز شأن ومن. شأن البيئي والتسويق األخضرال
 وبرامج أحداث رعاية مثلالدفاعية اخلضراء بعض األنشطة  سرتاتيجيةاإل وتتابع .هبا الوفاء ميكن ال توقعات خيلق نأب

 البيئية اسجالهت عن ابلتأكيد سرتاتيجيةاملنظمة املتبنّية هلذه اإل دافعت وسوفة الصغرية بعض الشيئ، للبيئ صديقة
 أو اجلمعيات أو الناشطني قبل من هلجوم تعرضوا إذا يةاإلعالن هودوعن طريق اجل مع اجلمهور العام العالقاتو 

 فإنم األخضر، النهج أساس على مستدامة تنافسية ميزة على احلصول يستطيعونيتأكدوا أّنم  مل ما ولكن، املنافسني
 .ةواسع ت خضراءمحال يطلقوا لن
  (Shaded Greenاألخضر ) الظلّ  إسرتاتيجية ❖

عن طريق نشاطات  ،ككل  النظام مستوى على مد،ألال طويلة عمليات يف" الظّل األخضر" إسرتاتيجية تستثمر      
 منتجات لتطوير كفرصة  ""اإلخضرار نظماتامل هذه وترى، كبري  مايلأيضا غري و  ماليا التزاما تتطلب للبيئة صديقة

 حنو على نفسها متييز على القدرة.كما تكون لديها "تنافسية ميزة إىل وتؤدي احتياجاهتا تليب مبتكرة وتكنولوجيات
 من املال من املزيد كسب  تستطيع ألنا بذلك القيام عدم ختتار ولكنها ،عن ابقي املنافسني املتبنيني هلذا التوّجه أخضر
 مةاملقدّ  وامللموسة املباشرة الفوائد األول املقام يف زتعزّ  "الظّل األخضر" إسرتاتيجيةف .أخرى مسات على التشديد خالل

 .اثنوي كعامل  البيئية ائد واألبعادالفو  زتعزّ ، كما الرئيسية القنوات خالل من منتجاهتا وبيع للعميل
 (Extreme Green)اإلخضرار املتطّرف  إسرتاتيجية ❖

 يتمّ اإلخضرار املتطّرف، حيث  سرتاتيجيةأو املتبنّية إل فةاملتطرّ  اخلضراء نظماتامل لتشكّ  الشاملة موالقيّ  الفلسفات      
اجلانب  كان  ما وعادةلدى هذه املنظمات،  املنتج حياة ودورة التجارية األعمال ظلّ  يف متاما البيئية القضااي دمج

 دورة تسعري اخلضراء أيضا عملية املمارسات وتشمل، األول اليوم منذ ةمظملل الرئيسية الدافعة القوة هو األخضر والبيئي
 األسواق ختدم ما غالبا اإلخضرار املتطّرف إسرتاتيجية، فالبيئة أجل من والتصنيع الشاملة البيئية واإلدارة، احلياة

 .املتخصصة القنوات أو تجزئةال حمالت خالل من خدماهتا أو منتجاهتا وبيع املتخصصة

يف التسويق ميزة هلا أبعاد ومفاتيح معيّنة  إسرتاتيجيةاك حقيقة أّن التسويق األخضر هو در إكثريا ما تفشل املنظمات يف .  13
فليس كل  ،ترتكز عليها من أجل جناحهاواإلتصال وبناء العالقة مع املستهلك واجلمهور بشكل عام على أسس سليمة وأخالقية 

كما أنّه ليس كل منظمة تعمل ابلتسويق األخضر تنجح يف هذا التوّجه للتسويق األخضر هي فعال كذلك ،منظمة تّدعي تبّنيها 
وحتقيق الغرض الرئيسي الذي جعلها ختتار هذا التوّجه ،كما ظهرت منذ سنوات منظمات حمتالة تستخدم ادعاءات مضللة ومبالغ 
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قة لدى املستهلكني اجتاه املنظمات اخلضراء، وابلتايل ظهرت مشكلة فيها حول اجلوانب البيئية وهو ماخلق تشّوش ذهّن ونقص ث
حيث تعترب ظاهرة "الغسل األخضر"  عويصة تواجه املنظمات الفعلية اليت تتبىن التسويق األخضر ابلطريقة الصحيحة والقانونية.

Greenwashing ويق األخضر وكذا على ثقةمال حنو التسمن أخطر املفاهيم اليت أثّرت سلبا على توّجه منظمات األع 
 يف املنظمات اخلضراء.املستهلك 

اليت تعمل ابلتسويق االخضر من أجل حتقيق أفضل  األعمال منظماتهات والنصائح اليت ستساعد حتما التوجي . هذه بعض14
 : البيئية وأبكرب مصداقية كما يلي ءاهتادعاالنتائج يف إ

 لتحّلي ابلصدق والصراحة؛ا 
 اليت تعكسها االدعاءات البيئية؛ ةّل املزااي يف املنتج او اخلدمكديد بدقّة  حت 
 اليت يستطيع الشخص العادي فهمها؛ ستخدام الّلغةا 
استفادته  وأتهالكه للمنتج سإاملستهلك نظري  وأائد اليت ميكن االستفادة منها )عمليا( سواء من طرف البيئة و رح الفش 

 دمة املعنية ابالدعاءات البيئية؛من اخل
 بات صّحة االدعاءات.ثإلقدرة على ا 

إّن دراسة السلوك الشرائي للمستهلك األخضر هو سّر جناح العملية التسويقية اخلضراء، وهو الذي سيمّكن منظمات  .15
التسويق األخضر من حتقيق أهدافها، وحىت تفهم املنظمات سلوك املستهلك األخضر فالبّد عليها  إطاراألعمال اليت تعمل يف 

لون فإّن املستهلكني الذين يفضّ  Jacquelyn Ottmanمعرفة مجيع املعلومات املتعّلقة هبذا السلوك واملتعّلقة أببعاده. وفقا ل من 
 : املنتجات اخلضراء، ال يكون لديهم نفس أمناط اإلنفاق للمستهلكني العاديني، كما أّنم يرغبون يف

o ؛مل على البيئة عند رميها كنفاايتوأتثريها احملت ،وكيفية زرع األغذية ،ومصدرها ،ّرف على كيفية شراء املواد اخلامالتع 
o .مساندة املنتجني، وجتار التجزئة الذين يثقون هبم، ويقاطعون املشتبه هبم، امللوثون للبيئة 

فية كثريا يف سلوكهم اإلستهالكي وتبنّيهم للسلوك األخضر،  كما تؤثّر خصائص املستهلكني الدميغرافية والنفسية والثقا       
 كاجلنس والعمر واحلالة اإلجتماعية ومستوى التعّلم اىل غري ذلك.

ق على أو التفوّ  جياد طرق جديدة للتنافس يف جمال الصناعة.إدراك و إ حتقيق امليزة التنافسية يكمن يف قدرة املنظمة على. 16
املنافسني يف أحد جماالت األداء االسرتاتيجي ويعتمد ذلك بشكل أساسي على معدل التعّلم الذي حيّقق خفضا ملموسا يف كلف 

واخلدمات اليت لن  اإلنتاجدخال األساليب اجلديدة يف ل ميزة تنافسية يف قيادة التكلفة، أو من خالل اإلبتكار وإويشك اإلنتاج
تزايد امليزة التنافسية. لكن مع ىل رافعة حلزونية يف اجتاه م ليشكال تفاعال جدليا يفضي إة جديدة من التعلّ بوجود موج ق االّ تتحقّ 

ر يف امليزة التنافسية مل تعد طويلة العم نّ فإ ،هارات التسويقية اخلالقة .. اخلر التكنولوجي واملشتداد املنافسة وتزايد املنافسني والتطوّ إ
مبشاركة منافسني جدد أيتون ا كانت عليه سابقا. حيث و قصر مّ ل بسرعة ويف دورة حياة أا تتبدّ منّ ابق وإالسوق كما كانت يف الس
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. وهذا ما دفع ى ذلك إىل دخولنا يف مرحلة املنافسة الفائقةمن البيئات املختلفة ويتنافسون مبفاهيم وطرق وأساليب جديدة فقد أدّ 
 . sustainable competitive advantage املستدامةىل طرق مفهوم امليزة التنافسية إ

وإمّنا جيب تطوير امليزات التنافسية املتعاقبة بطريقة  امليزة التنافسية الواحدة طويلة األمد مل تعد مكنة يف ظل املنافسة الفائقة،. 17
على أساس املقدرات  إسرتاتيجيةالتحسني املستمر. ويالحظ يف أحيان كثرية أن امليزة التنافسية املستدامة تتطّلب من املنظمة بناء 

ملنظمات عرّب عن حمصلة جمموع املنافع واملزااي اليت متتاز هبا منظمة األعمال عن غريها من ابقي ات  املتعددة، حيث تعّرف أبّنا "
، دون أن تكون ملنظمات األعمال املنافسة القدرة على تقليد أو سرتاتيجيةحتقيق أهدافها اإل األخرى، واليت تساعدها على

 :ما يلي أن تكافح من أجل حتقيق استدامة امليزة التنافسية من خالل. فاملنظمة جمربة "إستنساخ هذه امليزات واملنافع بسهولة

 ؛ات واملوارد والقابليات الداخليةالتكيف املستمّر للتغريات يف التوجهات واألحداث اخلارجية والقدر  •
 الصياغة الفاعلة والتنفيذ وتقييم االسرتاتيجيات اليت من خالهلا يتم استغالل هذه العناصر. •

البيئي أوال وذلك  طارقد ط رحت يف اإل  (Sustainability)ستدامةاإلتنافسية املستدامة حتمل بصماهتا البيئية أّلن . امليزة ال18
(، يف املؤمتر الدويل لالستخدام الرشيد واحلماية للمجال احليوي، الذي عقدته 1968ابحلديث عن التنمية املستدامة مند عام )

شة التنمية املستدامة بيئيا. وميكن حتديد امليزة التنافسية املستدامة مبا متتلك منظمة األعمال "اليونيسكو" يف ابريس، حيث مّت مناق
من عمليات أو مراكز إنشاء القيمة اليت ال ميكن استنساخها أو تقليدها من قبل منظمات أخرى، مّا يقود اىل حتقيق ربح أعلى 

نها ليس فقط ميزة ال ميكن تقليدها أو استنساخها وإمنا ميزة )بل ميزات( من اإلعتيادي، كما أنا متثل ميزة متطورة مبا جيعل م
متجّددة حمّسنة وطويلة األمد ملنظمة األعمال يف ظّل املنافسة الفائقة اليت جتعل كل ميزة تنافسية يف كل منظمة أعمال معّرضة 

أي  (Eco-Advantage)ا أاثرت اإلهتمام ابمليزة البيئية "للسطو والتقليد".ولعّل التمثيل املهّم للميزة التنافسية املستدامة هي أنّ 
امليزة اليت تعتمد يف مصدر قوهتا أو عائدها األعلى على املنافسني يف إنشاء قيمتها يف السوق على البيئة ومن معاجلتها اخلالقة أو 

 امليزة هذه وتنشأ ،التجارية األعمال ختضري عن الناشئة التنافسية امليزة إىل امليزة البيئية عبارة وتشريالكفؤة للمشكالت البيئية. 
 يتناول حماور ثالثة ذي نج خالل من بل ، (bottom lines)العائد الصايف منومع  مباشرة التعامل طريق عن ليس التنافسية

 .واالقتصادي والبيئي االجتماعي األداء

ستيد" وآخرون عن أن امليزة التنافسية املستدامة تقوم على البيئة وأّن االستدامة البيئية هي . لعّل الدراسة الواسعة اليت قدمها "19
 Paulمصدر هذه امليزة، هي أهّم الدراسات اليت تعاجل مداخل امليزة التنافسية املستدامة، ونفس الشيئ ابلّنسبة ل 

Shrivastava تدامة هو التصنيف الذي يرتبط ابلبعد البيئي حيث يرى أّن أبرز وأهّم تصنيف للميزة التنافسية املسEco-
Advantage، عالة أي امليزة اليت تعتمد يف مصدر قّوهتا أو يف إنشاء قيمتها السوقية على البيئة ومن معاجلتها اخلالّقة أو الف

املوارد النافدة، الطاقة النافدة، الصورة النافدة، لة بشكل أكرب كميزة بيئية ألّن )ّن امليزة التنافسية مقبو للمشكالت البيئية. والواقع أ
 واألنظمة البيئية املستنفدة( ال تقّدم إاّل ميزة انفدة أو منتهية. وإّن عامل األعمال يعتمد على الطبيعة لذا فاملنظمات تواجه قانون

كوكب آخر. وأّما املوارد الطبيعية فلن ميّر وقتا البقاء البيئي الذي يشري اىل أنّه بدون البيئة فإّن على األعمال أن تبحث عن عامل أو  
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ة طويال حىت نرى األعمال )وكذلك اجملتمع اإلنساين( تقّدم اعرتافاهتا أبّن ما جيري ملوارد كوكبنا كان أسوء قصر نظر يف اإلدارة البيئي
 واستمر ألكثر من قرنني من الزمن.

نتج األخضر، التسعري األخضر، الرتويج األخضر، التوزيع األخضر، العمليات املر مبزجيه وأبعاده املتمثّلة يف ). التسويق األخض20
اخلضراء، األفراد ذو التوّجه األخضر، األداء األخضر( هي البعد اجلديد للميزة التنافسية املستدامة وهذا ما على منظمات األعمال 

لبيئة ويربز فيها السلوك املستدام، فإّن امليزة التنافسية البيئية التعامل معه وفق رؤية اسرتاجتية واضحة. ففي اجملتمعات اليت هتتّم اب
تكون مصدرا لنجاح منظمة األعمال وحتقيق مزااي تنافسية مستدامة يف حني يكون إمهال املطالب البيئية هتديدا خطريا ألعماهلا يف 

سويق األخضر وأركانه جزءا أساسيا من اسرتاجتية السوق، كما أّن وجود شرائح سوقية متزايدة هتتّم ابلقضااي لبيئية جتعل من الت
 التمّيز يف تقدمي منتجات ذات خصائص فريدة بيئيا.

 :نتائج الجانب التطبيقي -ثانيا

  :إلشكالية الرئيسية واملتمثّلة يفمن أجل اإلجابة على اأاثرت الدراسة مجلة من األسئلة كما قّدمت فرضيات       

يف منظمة األعمال  مليزة التنافسية املستدامةاحتقيق  يف التسويق األخضر إسرتاتيجيةما مدى مسامهة "
ـــوتــويــت         ؟ا" ــ

وتبعا للفرضيات اليت  "،Toyotaبعناه للبياانت املتعلقة مبنظمة "تويوات تّ والتحليل الذي إفإنّه ومن خالل منهج الوصف       
 : ىللنا إتوصّ فقد وضعناها هلذه الدراسة 

ومفهوم التسويق  سرتاتيجيةمتقّدمة يف تبّنيها إل Toyotaمنظمة "تويوات"  : اإلجابة على الفرضية األوىل •
 األخضر .

 : املرتكزات التالية تعكسهتتبىّن مزجيا تسويقيا أخضرا  أّن منظمة األعمال "تويوات" عتباراهذه الفرضية على  ولمّت قب

هائل من الوقت واجلهد لتطوير  كمّ ل هاإستثمار من خالل  :تتبىّن منظمة "تويوات" السرتاتيجيات املنتج األخضر -
حيث متتلك املنظمة تشكيلة متنّوعة من املنتوجات )السيارات( اخلضراء  ،على البيئة ها السليبأتثري ل من منتجات تقلّ 

"تويوات اهلجينة ، والسيارة اهليدروجينية "مرياي" ، وسيارة الدفع الرابعي  Priusوالصديقة ابلبيئة أمهها سيارة "بريوس 
 مبادراتابختاذ حاليا  "تويواتمنظمة " تقوم طار، ويف نفس اإلوغريها Toyota RAV4، والسيارة الكهرابئية "فورتشنر

املستوى الصفري هلذا  نبعااثت من أجل الوصول اىلصديقة للبيئة ال ختّلف إتطوير سيارات حنو ة وجاّدة شامل
 نبعاث.اإل
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تعمل املنظمة على وضع أسعار مناسبة قصد تشجيع حيث  : تتبىّن منظمة "تويوات" السرتاتيجيات التسعري األخضر -
املنتجات اخلضراء وزايدة القبول اجلماعي واإلجتماعي للمنتجات الصديقة ابلبيئة، كما تقوم املنظمة بدراسة السوق 
املستهدف وتطوير فهم واضح للسوق واحتياجاته املختلفة قبل وضع املنظومة السعرية اخلضراء املناسبة لديها. حيث 

يقارب و بعيدة املدى وليس على املدى القريب،  إسرتاتيجية إطارون اهلدف الرحبي من خالل السيارات اخلضراء يف يك
 سعر هذه السيارات يف كثري من األحيان سعر التكلفة كما هو احلال مع سيارة "بريوس".

فاملنظمة تعتمد على آليات متنوعة ومزيج تروجيي أخضر  : األخضر الرتويجتتبىّن منظمة "تويوات" السرتاتيجيات  -
متناسق من أجل حتقيق أهدافها التجارية واإلقتصادية ويف نفس الوقت نشر الرسائل البيئية اخلاّصة هبا، من خالل 

تتعاون الرتويج سواء ملنتجاهتا البيئية أو من خالل  نشر املمارسات اخلضراء والوعي أبمهية احلفاظ على البيئة، حيث 
ومواقع التواصل االجتماعي وبرامج تلفزيونية وصحفية  املنظمة مع هيئات ومنظمات ومجعيات ذات توّجه بيئي

 .ة احلفاظ على البيئةوالرتويج لقضي ثقافة االستهالك األخضرمن أجل تعزيز واالنرتنيت 

التوزيع األخضر اخلاّصة مبنظمة تويوات هي  إسرتاتيجية : األخضر التوزيعتتبىّن منظمة "تويوات" السرتاتيجيات  -
والذين تسهر  اخلاصة هبا ملوزعنياشبكات  عربواسعة النطاق  ةجمموعمتنّوعة تستخدم فيها تقنيات خمتلفة و  إسرتاتيجية

اخلضراء"  اليت تكشف فيها تويوات "منتجاهتا صاالت العرض املعتمدةوكذا ، على ضمان مسامهتهم يف احلفاظ على البيئة
وكالئها وموزعيها ة لاملتنوع اخلدمةوبرامج مراكز توفري  وتعمل منظمة "تويوات" على .املستحدثة آبخر ما مّت التوّصل اليه

واقع التجارة اإللكرتونية مل هاستخداموأيضا إ، لديهم الكفاءة التشغيليةالوصول إىل التدريب والتأهيل البيئي و  إطاريف 
ابلطريقة املناسبة واليت عن طريقها يتّم تقدمي املميزات  متاحة للعمالءاخلضراء ين جلعل منتجاهتا ووكالء البيع املباشر 

 البيئية لسياراهتا وما ميكن أن تقّدمه للعميل وللبيئة واجملتمع.

تعتمد على بناء قاعدة بشرية من  منظمة "تويوات" :األفراد ذو التوّجه األخضر إسرتاتيجيةتتبىّن منظمة "تويوات"  -
األفراد الذين لديهم قيم ومبادئ مشرتكة مع املنظمة اجتاه البيئة وااللتزام ابملسوؤلية البيئية، حيث تعمل املنظمة ابالضافة 

ا جهوده إطارىل حماولة إشراكهم يف وعي البيئي لدى عماهلا وموظفيها إاىل عمليات التدريب والتكوين البيئي وزايدة ال
  حنو تعزيز أنشطتها البيئية واإللتزام أبقصى حّد مكن بكّل ما خيدم البيئة واجملتمع.

منظمة "تويوات" تعتمد على آليات متنوعة يف عملياهتا  : تتبىّن منظمة "تويوات" السرتاتيجيات العمليات اخلضراء -
اخلضراء من خالل جمموعة من الربامج واألنشطة املتطّورة، واليت تراعي تقليل مستوايت اهلدر واإلنبعااثت وسوء 
استغالل موارد املنظمة، مبا يسمح ملنظمة "تويوات" من تفعيل مبادئها وقيمها البيئية على أرض الواقع والوصول اىل نتائج 

يف كل مرحلة من مراحل تلتزم املنظمة ابملسؤولية البيئية ة اخلضراء. حيث ميدانية تكّرس مصداقية إدعاءاهتا التسويقي
تتبىّن املنظمة إستخدام الطاقة البديلة . و وإعادة التدوير ،التشغيل ،التصنيع ،التطوير، واليت تشمل حياة املنتجات

زالة اإلفلسفة "تتبىّن املنظمة كما   واملتجددة كمورد طاقوي، ومن ضمنها اإلستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرايح.
حتاول . ابالضافة اىل ذلك سعيًا لتحقيق أكثر الطرق فعالية اإلنتاجاليت حتّرك مجيع جوانب و التامة لكل النفاايت" 
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منظمة "تويوات" ابستمرار اىل تطوير عملياهتا التشغيلية عن طريق اجياد أفكار وتقنيات وطاقات بديلة أخرى تساهم 
 حلفاظ على البيئة.  بشكل أكرب يف ا

 إطارجيدة ختّص عملية تقّدمها يف  ارقامأتقّدم منظمة "تويوات" مستوايت و  : تتبىّن منظمة "تويوات" لألداء الألخضر -
حيث حّققت املنظمة ختفيضا م، فلسفة بيئية تعمل على تقليل اضرارها ابلبيئة واملسامهة يف خلق جمتمع صّحي ومستدا

خفض  متّ . كما 2016سنة  ٪11.9قدره  اجلديدة اانبعااثت اثين أكسيد الكربون يف العامل من سياراهتط متوسّ  يف
من تطويرها  احملرّكات اليت متّ  حيث تقّدم .2012٪ مقارنًة بسنة 5انبعااثت اثين أكسيد الكربون لدورة احلياة بنسبة 

كما .  ٪ على التوايل41٪ و 40أعلى مستوايت الكفاءة احلرارية القصوى يف العامل بنسبة قبل منظمة "تويوات" حديثا 
طراز تويوات املكافئ مبحّرك  ٪ عن45بنسبة  أقلّ من املتوقع أن حيقق اجليل الرابع من "بريوس" أتثريًا بيئًيا إمجالًيا أنّه 

 لرتًا. 2.0بنزين سعة 
فسية لميزة التنامنظمة "تويوات" لالتسويق األخضر يف حتقيق  إسرتاتيجيةتساهم  : الفرضية الثانيةاإلجابة على  •

 املستدامة

التسويق األخضر الذي تتبّناه قد ساهم يف تعزيز مؤشرات ومرتكزات امليزة  إسرتاتيجيةمن منطلق أّن مّت قبول هذه الفرضية 
 : التنافسية املستدامة من خالل

 إسرتاتيجيةسامهت  : "تويوات" يف تعزيز اجلودة لديهاالتسويق األخضر اليت تتبناها منظمة  إسرتاتيجيةتساهم  -
واألسس  املعايري وضع واحلركة، الوقت دراسة مثل ،يف دعم وتعزيز اجلودة لديهاالتسويق االخضر لدى منظمة "تويوات" 

أّن مستوايت جودة املنتجات اخلضراء تسري ، حيث اخل .، تقليل اهلدر .املوظفني مشاركة املستمّر، تحسنيال ،العملّية
اإلحصائيات املتعّلقة بعدد األعطاب واملشكالت التصنيعية يف سيارات "تويوات" البيئية تشهد و خبطى واثقة حنو األعلى، 

وحول أرقاما إجيابية، تتحّسن سنواي وابستمرار،  ومعها اخنفضت معدالت االستدعاء والشكاوي من طرف الزبون. 
بتحسينات متنّوعة ومستمرّة متّس  القيمة املقّدمة اىل العميل قامت منظمة "تويوات" ببذل جهود مستمرّة حنو القيام

  مع٪ 10 بنسبة كفاءةيف ال احتسين حّققت اهلجينة "بريوس" تويوات سياراتسياراهتا البيئية. حيث توّضح األرقام أبّن 
 ةوقوّ  ،ووزنا السيارة حجم زايدةية، عملت املنظمة على اإلنتاج التكاليف ضيفخت وابإلضافة اىل .جديد جيل كل

 األول املقام يف ذلك قحتقّ  وقد. ..اخل كذا معّدل استهالك الوقودو  الكهرابئي، كاحملرّ  ةقوّ ابالضافة اىل  ،الرئيسي احملرك
واخلربة، والذي قطعت فيه املنظمة أشواطا كبرية مبا أّنا تعترب أّول  مالتعلّ  بفضل جهود البحث والتطوير وكذا عامل
 ميماتصما ميّيز ال أفضل على " خصائص منتجاهتاتويوات" تحيث بن.  العاملمنظمة ابدرت إبطالق سيارة بيئية هجينة يف

 اجلديدة. هاميماتصات املضافة اىل لتحسينالسابقة ابإلضافة اىل ا

حيث ساعدت هذه  : ة "تويوات" يف تقليلها للتكاليفالتسويق األخضر اليت تتبناها منظم إسرتاتيجيةتساهم  -
يف تقليل منظمة "تويوات" ملستوايت النفاايت واهلدر وهو ما ساعد يف ختفيض التكاليف، حيث حّققت  سرتاتيجيةاإل
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وابإلضافة اىل آلية تقليل  .2017سنة  %96مستوايت مذهلة يف ختفيض نسب اهلدر والنفاايت وصلت اىل 
التسويق األخضر  إسرتاتيجية إطارالنفاايت من أجل ختفيض التكلفة الكلّية لدى املنظمة، تعمل منظمة "تويوات" يف 

لديها من أجل ختفيض مستوايت إستهالكها للطاقة، وهو ما يقّلل من التكاليف التشغيلية، وذلك يتّم يف املنظمة عرب 
 كانت قد  2017 سنةيف النصف األخري من عديد الربامج واآلليات اليت تساعد على تقليل إستهالك الطاقّة. حيث 

 والطاقة.  مليون دوالر من خالل خفض تكاليف التصنيع 875نت من توفري متكّ 

حّققت منظمة "تويوات"  : ة "تويوات" يف تعزيز رضا الزبونالتسويق األخضر اليت تتبناها منظم إسرتاتيجيةتساهم  -
تسميات خمتلفة تعرّب هبا عن  إطارابلفعل معدالت رضا جّيدة يف ما خيّص منتجاهتا البيئية اليت تقّدمها اىل السوق حتت 

التسويق األخضر. وعلى وجه اخلصوص سيارة "بريوس" حيث يرجع الفضل هلذه السيارة من بني  إسرتاتيجيةخمرجات 
مجيع السيارات البيئية األخرى ومنظمات السيارات األخرى اليت تعمل يف هذا القطاع، يف تثبيت موقع السيارة الصديقة 

سيارات "بريوس" و"ليكزس" السيارات، وحىت منافسة السيارات اليت تعمل ابلوقود. فقد انلت للبيئة بقّوة ضمن سوق 
و"تيسال" الرايدة واملراتب األوىل يف عديد استطالعات الرأي والتصنيفات اليت ختّص درجات ومؤشرات رضا املستهلك.      

يف ثالثة من أبرز استطالعات الرضا األوروبية  نقيطتعلى أنا أعلى  سيارات تويوات البيئية تصنيف متّ مثال ويف أرواب 
ها عتبار إب"بريوس" اختيار السيارة اهلجينة الرائدة  متّ  ، وقدوشركاؤها "GD Power" جتريه منظمة ذيالو وأكثرها نفوذاً 

قييم معظم يف استطالعات منفصلة أجريت يف اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا، مع ت ا للمستهلكالسيارة األكثر إرضاء
 .ودرجة إشباعها لرغبات املستهلكاملالكني جلودة السيارة وموثوقيتها 

 إسرتاتيجيةبفضل  : التحسني املستمرّ التسويق األخضر اليت تتبناها "تويوات" يف تعزيزها لعملية  إسرتاتيجيةتساهم  -
البقاء على رأس منظمات األعمال فيما يتعّلق بعمليات البحث والتطوير  استطاعت منظمة "تويوات"التسويق األخضر 

واإلبداع واجلودة اليت متتاز هبا سياراهتا وخاّصة السيارات الكهرابئية واهليدروجينية منها. وتعكس حجم النفقات 
حيث  لتحسني املستمّر.الضخمة على جمال البحوث والتطوير اليت ختّصصها "تويوات" إرادة املنظمة حنو حتقيق غاية ا

البحث والتطوير بعد منظمة "فولسفاغن".  تجماال على يف العامل إنفاقا سيارات ةمنظم أعلىاثين  "تويوات" منظمة تعترب
على حتسني التقنيات املستدامة والطاقة املتجّدة،  وترتكز أغلب نفقات منظمة "تويوات" يف هذا اجملال )البحث والتطوير(

املتعّلقة ابلتقنيات البيئية  يف العامل يف جمال تسجيل براءات االخرتاعتصنيع السيارات  ما مّكنها من رايدة منظمات
 التسويق األخضر. سرتاتيجيةتبّنيها إل إطارواملستدامة، وهو ما يدخل يف 

 "تويواتتعترب منظمة " : يف تعزيز احلّصة السوقية لديها التسويق األخضر اليت تتبناها "تويوات" إسرتاتيجيةتساهم  -
مليون  11إىل أكثر من  البيئيةوصلت مبيعات تويوات من السيارات حيث . البيئية بدون منازعصناعة السيارات رائدة 

من السوق العاملي، حيث يكون أقرب منافس  %66وابلتايل فهي هتيمن على  .وحدة يف مجيع أحناء العامل حىت اآلن
. وتقرتب املبيعات السنوية %8، مث منظمة هيونداي ب %14هلا يف سوق السيارات اهلجينة هي منظمة "فورد" ب 

حيث سامهت سوق السيارات . 2020سنواي وهذا ما تصبو اليه منظمة "تويوات" يف غضون  1.5ابلفعل من معدل 
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من احلّصة  %16.95مبا يقارب  2017ة "تويوات" يف زايدة حّصتها السوقية الكلّية لسنة اخلضراء ابلّنسبة ملنظم
 السوقية الكلّية لنفس السنة.

 إطاريف بعد سنوات من اجلهود  : ها "تويوات" يف تعزيزها للرحبيةالتسويق األخضر اليت تتبنا إسرتاتيجيةتساهم  -
خترج بعوائد وأرابح نتيحة حتّسن الوضع تدرجييا وتضاعف احلّصة تويوات" نظمة "بدأت مالتسويق األخضر  إسرتاتيجية

. أي ما يقارب 2017مليون وحدة سنة  1.52لتصل اىل مبيعات تناهز  السوقية يف قطاع السيارات البيئية
Net . وهو ما ساعد منظمة "تويوات" على تعظيم عائداهتا الصافية بيعات الكلّيةمن إمجايل امل 16.95%

enuesRev  .وابلتوازي مع زايدة احلّصة السوقية ومعها زايدة حجم وتحقيق األهداف الربحية التي تطمح إليها
ية متّكنت منظمة "تويوات" أيضا من القيام بتخفيضات مطردة ومهّمة يف تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة هلذا النوع اإلنتاج

يق األهداف الرحبية. حيث ابت اهلامش الرحبي هلذا النوع من من املنتجات الصديقة ابلبيئة، وهو ما مّكنها من حتق
هامش الربح الذي حتّققه  ريتقد إنّ السيارات يف الوحدة الواحدة يناهز هامش سيارات الوقود العادية تقريبا. حيث 

هامش الربح هذا اهلامش هو نفسه تقريبا و  ،2009سنة  دوالر 3100 يناهز منظمة "تويوات" عن كل سيارة هجينة
. وهي أرقام تضع عن طريقها "تويوات" العجلة على السّكة من أجل املضي على السيارات التقليدية اليت تعمل ابلبنزين

 يف حتقيق أرابح صافية مقابل كل عملية بيع حتقّقها املنظمة.

صورة املنظمة اخلضراء  :  حتسني مسعة وصورة املنظمة" يفالتسويق األخضر اليت تتبناها "تويوات إسرتاتيجيةتساهم  -
من خالل  ملستهلك مبنظمة األعمال "تويوات"بقّوة يف تعزيز موثوقية االتسويق األخضر تساهم  إسرتاتيجيةاليت ختلقها 

اإلجيايب الذي حيمله املستهلك عن هذا النوع من املنظمات )اخلضراء(. وهو ما أبرزته عديد استطالعات  ذلك اإلنطباع
اخلضراء" على تعترب العالمة التجارية لتويوات اليوم ضمن أهّم العالمات التجارية "و . املتنّوعة والتقارير والتصنيفاتالرأي 

على سبيل  .يف العامل األوىل (50) المات التجارية اخلضراء اخلمسنيالع ضمن ّم إدراج إمسهاالصعيد العاملي. حيث يت
أهّم منظمات األعمال اخلضراء يف العامل سنة  ضمن" منظمة "تويوات"  Newsweek نيوزويكجملة " فصنّ تاملثال 

 امّ  ،ملختلف القطاعات منظمة 500 عددها البالغو  اخلضراء العاملية اتاملنظم قائمة يف 16 املرتبة ، لتحتلّ 2017
أمريكية حني  وهو ما أظهرته أيضا عّدة دراسات ".بيئيا على الصعيد العاملي املنظمات أفضل" قائمة يف مكاان أكسبها
، األوىل اخلمسة" اخلضراء املنظمات" من كواحدة  "تويواتالعالمة التجارية ل " يف رونيفكّ  األمريكيني أغلب أنّ  أظهرت
 ىحدكإ  "بريوس" حيث تربز سيارة .أذهانم يف بقوة راسخ" Prius بريوس"سيارة  الرائدو  اهلجني طرازها أنّ  دجملرّ  وذلك

والبعد  ستدامةلإلاألعمال  منظمات إستغاللكيفية   نع منوذجال اليت متثّ الشهرية يف العامل، و اخلضراء التسعة املنتجات 
 يف عامل األعمال. مرحبةكأداة   البيئي

منظمة ابدرت  : التسويق األخضر اليت تتبناها "تويوات" يف تعزيز التحالفات اخلضراء لديها إسرتاتيجيةتساهم  -
ة التحالفات والشراكات اخلضراء سواء مع اهليئات احلكومية ميز تنويع  اىل التسويق األخضر إسرتاتيجية إطاريف  "تويوات"

وهي  Corporate average fuel economyو"منظمة اإلقتصاد يف الوقود" األمم املتحدةالدولية وأمهها واللجان 
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لق وهو ما خ، منظمة تضّم عّدة دول يف العامل تسعى اىل وضع تسهيالت من أجل التحّول حنو استهالك الطاقة البديلة
فرصا وتسهيالت كبرية جعلها خترتق عّدة أسواق أجنبية دون قيود أو عوائق مثلما هو الشأن مع دخوهلا ملنظمة "تويوات" 

اىل السوق األرويب عرب "سيارة بريوس" البيئية، حيث استفادت مثال من دعم احلكومة يف اململكة املّتحدة حينما قّدمت 
حلكومة ا. ونفس األمر مع وهو ما ساهم يف تقّبل املستهلكني هلا هذه السيارةاحلكومة عرضا تنشيطيا لتحفيز مبيعات 

اىل  ساهم يف إخراج هذه السيارةتطوير البطارية والنظام اهلجني الذي  تكاليف ابملائة من 100دفعت  اليت الياابنية
يف نفس القطاع مثل "مازدا"  أيضا على تعزيز حتالفاهتا مع شركاء ومنافسني الوجود. كما عملت منظمة "تويوات"

الصينية من أجل التعاون واستغالل الفرص الكامنة يف احلجم  "فاو"جمموعة و"جينريال موتورز" و"سوزوكي" ومع 
اليت و  املنظمةهتدف حيث وذلك من أجل تسويق السيارات البيئية ملنظمة "تويوات" يف الصني، الضخم للسوق الصيّن،  

هذا يصل إىل و  ،2030سنواًي حبلول عام  بيئيةمليون سيارة  5.5مقرًا هلا إىل بيع أكثر من  "أيتشيو"خذ من والية تتّ 
وهو ما يسّهل هلا من حتقيق أهدافها املتعّلقة ابحلصص السوقية على املدى املتوسط  .تقريبا نصف مبيعاهتا العاملية

والقريب. ومن أهّم أشكال التحالفات اخلضراء ما تقوم به منظمة "تويوات" مع جمموعة من املوردين للتكنولوجيا أو 
الطاقة  يليكون" يف أمريكا، ومنظمةشركاء تطوير الربامج والتقنيات املستدامة مثلما هو الشأن مع شركاء "وادي الس

البديلة. ومبثل هكذا طاقة خمتّصة يف الة منظمهي " و MP2 Energyو" ، ReNew Power Ventures دةاملتجدّ 
 حتالفات خضراء أمكن ملنظمة "تويوات" من وضع خطوات هاّمة حنو اإلستدامة وتعزيز أرقامها املذهلة يف اجملال.

إجيايب هلا دور  "التسويق األخضر إسرتاتيجية"جليا أّن لنا يّتضح  يف اجلانب التطبيقيليها إوبناءا على هذه النتائج املتوّصل       
يكون من خالل تعزيز كل بعد من أبعاد امليزة التنافسية  سرتاتيجيةيف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة، حيث أّن دور هذه اإل

  .املستدامة

 : الدراسات املستقبلية -اثلثا

يف ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث ببعض املواضيع ذات الصلة ابملوضوع ملا فيها من فائدة مستقبلية من أجل       
 : املستدامة، وهذه املواضيع كما يليتعميق الفهم ابلتسويق األخضر وحتقيق امليزة التنافسية 

 على رضا الزبون. Green washingأثر ظاهرة الغسل األخضر  .1
 أتثري العالمات اخلضراء على والء الزابئن. .2
 البيئية يف حتقيق املكاسب التجارية والبيئية ملنظمة األعمال. دور اإلدارة .3
 تقسيمات السوق األخضر يف اجلزائر وإجتاهاهتا. .4
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لة سار ، ظر املوظفني "نمن وجهة  للمدراء يف الوزارات العراقية "اخالقيات العمل اإلداري جبار عبيد كاظم الدراجي، -64
 .2011العراق،  غداد،بمقدمة لنيل شهادة دكتوراه فلسفة يف ختصص اإلدارة العامة ، جامعة سانت كليمنتس، 

قتها مبستوى داري وعاللعمل اإلادرجة التزام رؤساء األقسام العلمية أبخالقيات  فوزية عباس يوسف بوعباس، " -65
راها األعضاء يلة الكويت كما يب يف دو التدر لعامة للتعليم التطبيقي و الروح املعنوية ألعضاء هيئة التدريس يف كليات اهليئة ا

ن، األوسط، األرد عة الشرق،جام ، رسالة مكملة لنيل شهادة ماجيستري يف ختصص اإلدارة والقيادة الرتبويةأبنفسهم "
2010. 

ة قدمة لنيل شهادم، رسالة "اء اإلمداد على األد "أثر تطبيق اإلدارة البيئية يف إطار إدارة سلسلةساوس الشيخ،  -66
اجلزائر،  لقايد، تلمسان،يب بكر بأامعة الدكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ج

2013. 

ادة ماجيستري ة لنيل شه"، مذكرة مكملجتماعية"أسباب عجز الشركات عن القيام ابملسؤولية اإلأنس أمحد عوض،  -67
 .2014حملاسبة، جامعة الشرق األوسط، األردن، يف ا

ة قدمة لنيل شهادم، رسالة "جتماعيةتقييم مدى استجابة منظمات االعمال يف اجلزائر للمسؤولية االمقدم وهيبة، " -68
 .2014دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة وهران، اجلزائر، 

لوم اجيستري يف العهادة امللة لنيل ش"، مذكرة مكمق للمؤسسة"املسؤولية االجتماعية لوظيفة التسويخويلدات صاحل،  -69
 .2011، اجلزائر، 3التجارية، جامعة اجلزائر 

ة كملة لنيل شهادم، مذكرة "لتسويقيالعالقة بني تبين مفهوم التسويق األخضر واألداء احممد سعدو أمحد محودة، " -70
 .2014ني، ، فلسطاالدارية، جامعة األزهر، غزةماجيستري يف ادارة األعمال، كلية االقتصاد والعلوم 

، رسالة "التسويق األخضر كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية مبنظمة األعمال االقتصادية اجلزائرية"براهيمي فاروق،  -71
 .2016مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 
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ة املاجيستري على شهاد ضمن متطلبات احلصول ، مذكرة مقدمةر التسويقي الستهداف الّسوق""املساطارق بلحاج،  -72
 .2007يف العلوم التجارية، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، 

ة لنيل شهادة الة مقدم"، رس لشرائي للمستهلكااإلعالن التلفزيوين األخضر واثره يف السلوك إكرام مرعوش، " -73
 .2016 تنة، اجلزائر،اب، جامعة تسيريالدكتوراه علوم يف العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ال

جيستري نيل شهادة املامقدمة ل " ، مذكرةنظمة األعمالأمهية التسويق يف تعزيز امليزة التنافسية ملمسعود طحطوح، " -74
 .2009يق، جامعة احلاج خلضر ابتنة، اجلزائر، ختصص تسو 

ري اء عينة من مدييلية آلر راسة حتلد" ، أثر التدريب يف حتقيق امليزة التنافسيةالعزاوي، سحر أمحد كرجي موسى،"  -75
ق، العراستنصرية، امعة املل، اجلاملستشفيات احلكومية يف بغداد، رسالة مكملة لنيل شهادة ماجستري يف إدارة األعما

2005. 

 "،ر االبداع التكنولوجي يف تنميتهامصادرها ودو  : "امليزة التنافسية ملنظمة األعمال االقتصاديةخجاج عبد الرؤوف،  -76
 1955أوت  20معة عمال، جات األمذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم التسيري ختصص اقتصاد وتسيري منظما

 .2007سكيكدة، اجلزائر، 

لتسويق، ااجيستري ختصص شهادة امل ، مذكرة مقدمة لنيلةدور الكفاءات احملورية يف تدعيم امليزة التنافسيفايزة مريش،  -77
 .2005جامعة سعد دحلب، البليدة، اجلزائر، 

شهادة  من متطلبات نيلضة مقدمة مذكر  فسية املستدامة،دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق امليزة التنافاروق عزون،  -78
 .2015زائر، طيف، اجلاس، ساملاجيستري، ختّصص ادارة اعمال االسرتاتيجية للتنمية املستدامة، جامعة فرحات عب

 ستري ختصص علومهادة ماجيش، مذكرة مقدمة لنيل  امليزة التنافسية يف منظمة األعمال االقتصاديةعمار بوشناف،  -79
 .2002 ،جامعة اجلزائر، اجلزائر، التسيري، كلية العلوم اقتصادية وعلوم التسيري

"، عية يف حتقيق امليزة التنافسيةللمسؤولية اجملتم 26000زو أثر أبعاد املواصفات الدولية لاليماهر منر الدويري، " -80
 .2015دن، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري ختصص ادارة أعمال، جامعة الشرق األوسط، األر 

عد ساجستري، جامعة شهادة م قدمة لنيل، مذكرة مالكفاءات احملورية يف تدعيم امليزة التنافسية"" دور فايزة بريش،  -81
 .2005دحلب، البليدة، اجلزائر، 

مذكرة مقدمة من أجل نيل شهادة دور سياسة متكني العاملني يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة"،  أبو بكر بوسامل، " -82
 .2013عمال االسرتاتيجية للتنمية املستدامة، جامعة سطيف، اجلزائر، املاجيستري ختصص ادارة األ
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الة ، رسح االقتصادياالنفتا  ية يف ظل، األداء التنافس لشركات صناعة األدوية األردنعبد احلكيم عبد هللا النسور -83
 .2009مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة تشرين، الالذقية، سوراي، 

نيل شهادة ل مذكرة مقدمة "،لتسويقي،"العالقة بني تبين مفهوم التسويق األخضر واألداء اودة حممد سعدو أمحد مح -84
 .2014طني، ، فلسماجيستري يف ادارة األعمال، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة األزهر، غزة

"، مذكرة لنهائيملستهلك الدى اقرار شراء سلعة معمرة  دراسة اثر السياسات التسويقية علىدفرور عبد املنعم،"  -85
 .2009ر، جلزائامقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، ختصص العلوم التجارية، جامعة اجلزائر، 

 يف شهادة ماجيستري قدم لنيلم، حبث ت املسلحة "،"اجلهود الدولية حلماية البيئة البحرية أثناء النزاعاقانة حيي  -86
 .2014 اجلزائر، ،1عة قسنطينة القانون الدويل العام ، جام

 : ج. التقارير

 .2015ديسمرب  21 "، طارية بشأن تغري املناخ"االتفاقية اال ،تقرير صادر عن األمم املتحدة -87

دارية، العدد نمية اإللعربية للتاعن منظمة األعمال  ةفصليت نشرة"، إعادة البناء كمدخل تنافسيأمحد السيد، " -88
(16)، 1996. 

ر القمة خطة تنفيذ مؤمت ة لتنفيذدة للبيئاالجراءات اليت اختدها برانمج األمم املتحتقرير صادر عن األمم املتحدة ،" -89
 ".العاملي للتنمية املستدامة 

 .2010سبتمرب  3"، يئي ملؤسسات منظومة األمم املتحدةاملنظور البتقرير صادر عن األمم املتحدة ،" -90

 .1992، مكتب االعالم ، بريوت ، 18936عدد ، ال 12البيئة والتنمية بند وثيقة األمم املتحدة ،  -91

  : د. اجملالت

، ثامن، العدد ال ملفكرجملة ا،  روب حبري ، " اشكالية حتقيق التوازن البيئي يف ظّل استمرار التنمية املستدامة "ط -92
 بسكرة.

"، (2011-2001ي ) يجي العشر السرتاتاجلزائر من منظور اقتصادي يف ظل االطار ا"البيئة يف  ،شراف براهيمي -93
 .2013،  12، عدد جملة الباحث

 .2014 ،39دد ، الع اعيةجملة الدراسات االجتمي ، "مبادئ علم البيئة من منظور اسالمي "، حممد علي احليدر  -94

 ، بسكرة.، العدد اخلامسجملة الباحث ،" للتلوث البيئيمنصور جماجي ، " املدلول العلمي واملفهوم القانوين  -95
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عدد ، ال تصاديةقجملة ابعاد ا داء منظمة األعمال"،أ"دور مناهج التحسني املستمر للعمليات يف حتسني  مقداد مليكة، -96
 .2017، جوان 07
 ر .شعد الثاين العد، جملة املفكر"التعاون الدويل يف جمال محاية البيئة "،  ،مفتاح عبد اجلليل -97

جوان  ،ع،العدد التاس نوالقانو  السياسة جملة دفاتر"فعالية املؤسسات البيئية الدولية" ، ،مراد بن سعيد وصاحل زايين -98
2013. 

 ،يةاسبية ومالحمجملة دراسات  ستدامة "،"دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق امليزة التنافسية امل ،ليث شاكر حمسن -99
 .2012 ،جامعة كربالء ،21العدد  السابع، اجمللد

 .2011 الثامن لعددا ، 27اجمللد  ،يل للتنمية املستدامةجملة املعهد الدو  نشرة مفاوضات من أجل األرض، -100

 .10128العدد  ،38السنة  ،15/12/2015الثالاثء  ، جريدة العرب -101

يزة ة يف حتقيق املية الشاملمسؤولية االجتماعاالسرتاتيجي للالدور  ،الرحيم سعيد و عبد الرضا الباوي سناء عبد -102
 .2010 ،العدد الثالث والثمانون ،جملة االدارة واالقتصاد التنافسية املستدامة،

تمرب ، سب16، العدد اجتماعيةو انسانية  جملة العلوم "الوسط احلضاري وأتثريه على الرتبية األسرية "، ،سهام جبايلي -103
2014. 

ن جوا ،عدد التاسع، الانونسياسة والقجملة دفاتر ال "مفهوم املسؤولية االجتماعية لإلعالم"، ،رمضان عبد اجمليد -104
2013. 

جملة أحباث  ،"لصناعية امة أعمال "اإلدارة البيئية وآليات تفعيلها يف املنظ ،موسى عبد الناصر ورمحان آمال -105
 .2008، ديسمرب جامعة بسكرة، العدد الرابع ،اقتصادية وادارية

شق للعلوم مجملة جامعة د ستدامة" ،"نظم االدارة البيئية ودورها يف التنمية امل ،مطانيوس خمول و عدانن غامن -061
 .2009 ،العدد الثاين،  25امللجد  ،االقتصادية والقانونية

 "، iso 14001 : 0042ة البيئية تنفيذ متطلبات نظام اإلدار "تقومي مستوى  ،ايثار آل فيحان وسوزان البيايت -071
 .2008 ،العدد السبعون ،جملة اإلدارة واالقتصاد

 جملة الواحات عمال اجلزائرية "،أيف تسيري املنظمة  14000"مكانة نظام اإلدارة البيئية اإليزو  ،شتوح وليد -081
 .2014،  2العدد  7اجمللد  ،للبحوث والدراسات
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ة مليزة التنافسيا حتقيق لشاملة يفاسناء سعيد وعبد الرضا الباوي، "الدور االسرتاتيجي للمسؤولية االجتماعية  -091
 .2010، العدد الثالث والثمانون، جملة اإلدارة واإلقتصاداملستدامة"، 

جملة ة وأرامكو السعودية"، راك اجلزائريشركيت سوانط : ملسؤولية االجتماعية للشركات النفطية العربيةحممد فالق، "ا -101
 .2013، 12، العدد الباحث

 ،ألول، جانفي، العدد ايةنشرة الكرتون، "املسؤولية االجتماعية"،  يةالشبكة السعودية للمسؤولية االجتماع -111
2013. 

شرون، الرابعة والعدد ، العسوريةالعلوم االقتصادية ال جملةية االجتماعية لقطاع األعمال"، رسالن خضور، "املسؤول -112
 .2011دمشق، سوراي، أفريل 

قيق حتاجلزائرية يف  املؤسسات وسبعني اتسعديت، "احملاسبة عن املسؤولية البيئية واالجتماعية كإطار لتفعيل دورب -113
 .2014، ديسمرب 17، العدد جملة املعارفالتنمية املستدامة"، 

 .2013وان ، ج2لعدد ا، جملة جيل حقوق اإلنسانالصناعية"،  ة يف املؤسسةسفيان ساسي، "املسؤولية البيئي -114

-2009، 07د ، العداحثجملة البد عادل عياض، "دراسة نظرية حملددات سلوك محاية البيئة يف املؤسسة"، حمم -115
2010. 

 ت األعمال يفانظميل دور موازن لتفع"دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املت ،اندية راضي عبد احلليم -116
 .0520ديسمرب  ،العدد الثاين ،جملة العلوم االقتصادية واالدارية ،التنمية املستدامة"

 ر .الثاين عش العدد ،جملة املفكرال محاية البيئة "،  يف جممفتاح عبد اجلليل ،"التعاون الدويل -117

، 06عدد  ،جملة الباحث ن عنرت عبد الرمحان، إدارة اجلودة الشاملة كتوجه تنافسي يف املنظمات املعاصرة،ب -118
2008. 

ة االنسانيية للدراسات االجتماعية و جملة األكادمي التنافسية "، Porter"دراسة نقدية السرتاتيجيات  ،مزوغ عادل -119
 .2013، جوان  10د قسم العلوم االقتصادية والقانونية ، العد ،

لة دراسات جم، خضر "تسويق األ اسرتاتيجيات ال"عالقة سياسات املزيج التسويقي األخضر بتبيّن  ،زكية مقري -120
 .2014 -01،العدد رقم  اقتصادية

جملة مؤسسة  ،الية تنمية سلوك استهالكي مسؤول""تنامي ظاهرة الغس األخضر وإشك ،رونزكية مقري وآخ -121
 .2015،  4، العدد رقم  االسالمية الدوليةالتسويق 
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ة ملنتجات الصينيّل غزو اائري يف ظ"تنمية سلوك االستهالك املسؤول لدى املستهلك اجلز  زكية مقري و آسية شنه، -122
 . 4201/ ديسمبرب  01،عدد  اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية ،" للسوق اجلزائرية

ى جملة رؤ  ،"ألخضرااملنتج  قرار شراء "العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك يف اختاد خدجية،قويدري حممد وقورين  -123
 .2016ديسمرب  ،11 العدد اجلزائر، الوادي، جامعة الشهيد محه خلضر، ،اقتصادية

ة  جمل ،دة"املتجد و الطاقةذخدام املنتج اعيل ،"أثر املزيج التسويقي األخضر على سلوك املستهلك الستهديل امس -124
 .2016 ،العدد السابع واألربعون ،،كلية بغداد للعلوم االقتصادية

 يف HPاكاة لشركة ستدامة حمافسية املاإلطار املفاهيمي لالستدامة وامليزة التن اثمر البكري وخالد بين محدان ، -125
 .2013 ، 9لعدد ا ، نيةواالنساجملة االكادميية للدراسات االجتماعية  اعتمادها السرتاتيجية االستدامة "،

م القتصادية وعلو العلوم ا جملة ركي،مداخل حتقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمال يف ظل حميط ح ،دالل عظيمي -126
 .2010سنة  ،10العدد  ،التسيري

سنة ، ال ،احلقّ عوة دسلسلة ة جمل"،  أخالقيات العمل ضرورة تنموية ومصلحة شرعيةسعيد بن انصر الغامدي ،" -127
 .2010، 242العدد  اخلامسة والعشرون،

 : ه. الندوات واملؤمترات العملية

، حبث لنامية "اة للحّد من ظاهرة الفساد اإلداري يف الدول ا" أخالقيات العمل كأد صويف اميان وقوراري مرمي، -128
 كرة،حممد خيضر، بس ي، جامعةاإلدار و الفساد املايل علمي مقدم اىل امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحّد من 

 .2012ماي  07و  06يومي 

مة املالية اثر األز آاألخالقي حلوكمة الشركات ودورها يف التقليل من البعد السلوكي و " بريش عبد القادر ومحو حممد، -129
 جامعة فرحات كمة العاملية ،ية واحلو لدولدية ا، حبث علمي مقدم اىل امللتقى الدويل حول األزمة املالية واالقتصاالعاملية "

 .2009عباس ، سطيف ، 

 اطار امللتقى الدويل الثالث يفحبث  ،جتماعية وأخالقيات االدارة "، "املسؤولية االبن جيمة مرمي وبن جيمة نصرية -130
 .2011بعنوان منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، جامعة بشار ، 
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Major Environmental Awards Won by Toyota Motor Corporation

Award Title

2012
The Energy Conservation Center, Japan FY2012 Energy Conservation Grand Prize for Excellent Energy Conservation Equipment,

Director General Prize of Agency of Natural Resources and Energy

Japan Environmental Management Association for Industry Rare Metal Recycling Award of the 2013 Awards for Resources Recirculation Technologies
and Systems

3Rs Promotion Council 2013 Prime Minister’s Prize for efforts to promote the 3Rs (reduce, reuse, and recycle)

FY2013 Energy Conservation Grand Prize for Excellent Energy Conservation Equipment,
Chairman Prize of Energy Conservation Center, Japan

2013

The Energy Conservation Center, Japan FY2013 Energy Conservation Grand Prize for Excellent Energy Conservation Equipment,
Director General Prize of Agency of Natural Resources and Energy

17th Inverse Manufacturing System Symposium Executive Committee Chunichi Shimbun Award

2011

16th Inverse Manufacturing System Symposium Executive Committee Best Award, Chunichi Shimbun Award, Aichi Science & Technology Foundation President
Award

Society of Automotive Engineers of Japan Technological Development Award

2014

19th Inverse Manufacturing System Symposium Executive Committee The chairman's award for the Public Foundation of Chubu Science and Technology Center

Fujisankei Communications Group Grand Prix Prize at the 24th Grand Prize for the Global Environment Award

Japan Environmental Management Association for Industry/Nikkei Inc. Eco & Design Booth Grand Prize for Eco-Products 2014

2015

New Energy Foundation Minister’s Prize, the Ministry of Economy, Trade and Industry, New Energy Award 2015

20th Inverse Manufacturing System Symposium Executive Committee Aichi Science & Technology Foundation President Award

The Energy Conservation Center, Japan FY2015 Energy Conservation Grand Prize for Excellent Energy Conservation Equipment,
Chairman Prize of Energy Conservation Center, Japan 

Aichi prefecture Aichi Environmental Award, Gold Prize 

Boldness in Business Award by the Financial Times Corporate Responsibility/Environment Category Award

Eco-Products Awards Steering Committee Minister’s Prize, the Ministry of Economy, Trade and Industry, the 12th Eco-Products Awards

Japan Network for Climate Change Actions Low-Carbon Cup 2016 Best Long-term Goals Award Grand Prize

FY Organization


