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 ملّخص

هي قضية احلفاظ  ،املي واملؤسسات األممية والدوليةمن أهم القضااي املعاصرة اليت فرضت نفسها بقّوة على الصعيد العإّن      
سوى  للمؤسساتواليت مل ترتك سبيال  ،ث الصناعي أو صّحة املستهلكعلى البيئة بكل أبعادها سواء التغريات املناخية أو التلوّ 

تعديل استخدام هذا بو  ،صديقة للبيئة والبحث عن طرق جديدة يف اإلنتاج من أجل الوصول اىل منتجات ،بتغيري جدول أعماهلا
 Toyotaوتعّد مؤسسة . نتاجية مبا ينسجم مع متطلبات البيئة واحملافظة عليهاد األولية وكذا العمليات اإلاملوارد الطبيعية واملوا

مع ضرورة  ،املسامهة يف حّل املشاكل البيئيةواحدة من أهّم املؤسسات اليت شرعت يف تبّّن وإنتاج منتجات )سيارات( خضراء و 
تستهلك كميات كبرية من الوقود. ما ابعتبار أّن السيارات عادة بصفة عاّمة اإلشارة اىل حجم التلّوث الذي حتدثه هذه الصناعة 

تعمل املؤسسة على مبادرات من أجل حتقيق  ،لتزام الكامل ابملسؤولية البيئيةاالاملؤسسة حنو  اتّول يف سياسونتيجة هلذا التح
وأبقّل ستدامة مثل الكهرابء اليت تعمل بزيوت بديلة وطاقة م (Eco_car)أو السيارات البيئية  (Dream car)السيارة احللم 
 .واحمللّية عمقا جديدا يف بناء عالمتها وتعزيز حصصها السوقية الدوليةابلفعل  Toyotaمؤسسة قت قد حقّ و  ،تلّوث ممكن

 املنتجات الصديقة للبيئة. مؤسسة تويوات، ،املسؤولية البيئية ،التسويق األخضر ،املنتج األخضر : الكلمات املفتاحية
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Abstract : 

      One of the most important contemporary issues that has imposed itself strongly on the 

global level and the interernational institutions is the issue of preserving the environment in 

all its dimensions, whether climate change, industrial pollution or consumer health, which left 

no way for institutions to change their agenda and to seek new ways of production in order to 

reach environmentally friendly products, by modifying the use of natural resources and raw 

materials as well as production processes in line with the requirements of the environment 

and conservation.  

      The Toyota Foundation is one of the most important institutions that started to adopt and 

produce green products and contribute to the solution of environmental problems, with the 

need to indicate the huge amount of the pollution caused by the industry in general as cars 

usually consume large amounts of fuel. As a result of this shift in the Corporation's policy 

towards full compliance with environmental responsibility, the Foundation is working on 

initiatives to achieve the Dream car or Eco_car, which operates with alternative oils and 

sustainable energy such as electricity and the least possible pollution. Toyota has already 

achieved a new depth In building its brand and strengthening its international and local 

market shares. 

Keywords: green product, green marketing, environmental responsibility, toyota corporation, 

eco-friendly products 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقّدمة :

سيما وأّن البيئة احمليطة ،تعّددت املداخل املعتمدة من طرف منظمات األعمال يف زايدة تنافسيتها ابألسواق اليت تنشط فيها       
هبته األخرية أصبحت تشهد تغريات هائلة ،خاصة على مستوى األذواق والتشريعات ،األمر الذي يستدعي ابملؤسسات العمل 

تطلبات اجلديدة خاّصة يف ظّل ظهور ومنّو قطاعات سوقية هلا حاجات ورغبات متمّيزة عّما كانت على اإلستجابة ملقابلة هته امل
عليه سابقا ،ولقد أصبح احلديث يكثر حول املنتجات اخلضراء واليت ابتت تشّكل حمور اهتمام املؤسسات االقتصادية يف كافّة 

رّمتها ،وهو ما يساهم يف خلق مزااي تنافسية وعوائد وفرص كثرية لدى وجعلها حمور العملية التسويقية باجملاالت وكيفية تطويرها 
هذه املؤسسات. ولعّل بعض املؤسسات ستكون يف وضع جيعلها تنظر "للمنتج األخضر" كأولوية أكرب حبكم القطاع الذي تنشط 

قطاع صناعة السيارات اجملال فيه ،ومن ضمن أهّم هته القطاعات اليت تستلزم اعادة النظر يف مفهوم املنتج األخضر يشكل 
يف عام هتديدا صارخا لظاهرة التلّوث واحلفاظ على البيئة ،تشّكل صناعة السيارات حبيث  األنسب واألساسي هلذا املفهوم.

مليون مركبة جديدة حول العامل  71.9،ويف نفس العام مّت بيع  مليون مركبة حول العامل 73ر من مّت انتاج أكث فقط 2007
مليار برميل من الوقود بنوعيه )البنزين والديزل( كل  260مليون مركبة حول العامل تستهلك ما مقداره  806اليا حوايل ويوجد ح،

عوادم  من (CFCs)1ختفيض نسب انبعااثت الغازات الدفيئة خاّصة بذلك يؤكد العديد من اخلرباء ضرورة االجتاه حنو عام. و 
 السيارات واملصانع وغريها. 

ضمن املؤسسات السّباقة يف تبّّن السيارات اخلضراء الصديقة للبيئة ،واليت تعرّب عن اسهاماهتا يف  Toyotaرب مؤسسة وتعت      
 حرصتفاملؤسسة تصّنف من بني املؤسسات العاملية اليت تبّنت مفهوم املنتج األخضر ،كما هذا اجملال وتستحّق الدراسة ، 

جلعلها منتجات صديقة ابلبيئة  سياراهتا من العديد ىف التكنولوجيا هذه استخدام على السيارات صناعة تكنولوجيا رائدة بصفتها
 1997اليت طرحتها املؤسسة سنة  «  Prius »  تويوات يارةس هى عليها واملتعارف البيئية ) اهلجينة ( السيارات كثرأ ،ومن

 ابلياابن ،تلتها بعدها عمليات تطوير واكتشاف تقنيات جديدة عّززت اجلهود الرامية للحفاظ على البيئة.

ماهو املنتج األخضر ؟ وماهي الفرص السوقية هلذا الصنف من املنتجات ؟ وما  : وعليه ميكن طرح إشكالية الدراسة كالتايل
 يف تبّّن السيارات اخلضراء ؟ Toyotaمدى جناح مؤسسة 

 : ولإلجابة على هته اإلشكالية قرران تقسيم الدراسة اىل احملاور التالية

 املسؤولية البيئية ورهاانت التسويق األخضر: Iاحملور 

 املنتج األخضر :  IIاحملور 

 وتبّنيها للمنتج األخضر Toyotaدراسة حالة مؤسسة :  IIIاحملور 

                                                           
،حيث تصّنف من  والفلور والكلور الكربون على تركيبها في تحتوي عضوية مركبات هي ،( CFC ب لها يرمز) الكلوروفلوروكربون مركبات  1

 أخطر االلمركبات التي تدّمر طبقة األوزون.



 ورهاانت التسويق األخضر املسؤولية البيئية:  Iاحملور 
د أخذ هذا القلق يتزاي ثّ مطلع الستّينات من القرن املاضي ،ع تزايد القلق واهلاجس العاملي حول القضااي البيئية واليت بدأت م      

قضااي بيئية معّقدة مثل التغرّي املناخي العاملي ، تزايد خالل هته الفرتة برزت اىل السطح بشكل كبري مع مطلع السبعينات ،
استنزاف املوارد الطبيعية ، تلوث اهلواء الناجم عن الغازات ، تلف البيئة الطبيعية نتيجة خملفات الّصناعة ، قطع األشجار من 

تلف طبقة األوزون يف الغالف اجلوي وتسرب املواد الّسامة وقتل الغاابت وتقلص املساحات اخلضراء ، األمطار احلامضية ، 
 النشاط احليوي ، انتاج وتسويق سلع ضارة ابلبيئة واالنسان ، فضال عن سوء تعامل االنسان مع البيئة .. اخل

ف اجلهات الرمسية ،إضافة اىل الضغوطات العديدة من طر املشكالت البيئية املنعكسة على بيئة االعمال  وبظهور كّل هته      
 "املسؤولية البيئية"رة االهتمام بطون ألنشطتها ضرو عمال ،واملخطّ القائمون على إدارة منظمات األأخريا درك أفقد وغري الرمسية ،

ن املداخل اليت هتدف اىل ختفيف أتثريات منظمات "جمموعة معن  (Bansal and Roth,2000)واليت تعرّب حسب 
ا مثل ختفيض ،عملياهتا ،سياساهت املؤسسةعمال على البيئة الطبيعية ،هذه املداخل ميكن أن تشمل تغريات يف منتجات األ

وكل هذا يكون  2.أيضا تطبيق نظم اإلدارة البيئية"و ،استخدام موارد بيئية مستدامة ، نتاج املخلفاتاالستهالك الطاقوي وإ
،وابلتايل فقد ظهر توّجه تسويقي جديد ،أو  التسويقية األهدافحتقيق اجملتمع واملستهلكني و عل مع حتقيق املزيد من التفامن أجل 

خضر هو امتداد للفكر التسويقي التسويق األ ميكن القول أنّ ،حيث  Green marketingما يعرف ابلتسويق األخضر 
بات وما تفرضه البيئة بكل متغرياهتا من شروط ومسبّ ،ية املتجدد واملتفاعل واملتقابل مع املستجدات االجتماعية و السلوكية والقانون

وحمققا ألهداف التسويق اليت تعتمد على ،بنمط جديد يتوافق مع مصاحل اجملتمع أساسا ،ف عندها والتفاعل معها تستوجب التوقّ 
التسويق املنطوي على املنتجات اليت " : على أنّهالتسويق األخضر  AMAاجلمعية األمريكية للتسويق . وتعّرف صورهذا التّ 
 3.ا غري مضّرة ابلبيئة "أنّ  يفرتض

املزيد من  :4 التالية الفوائدن حيقق للمنظمة خضر مبنظورها البيئي ميكن أوبشكل عام فاّن تطبيق اسرتاتيجية التسويق األ      
 Increasedزايدة احلّصة التسويقية ، Competitive Advantageامليزة التنافسية ، More Profitsاألرابح 

Market Share ، منتجات أفضلBetter Products .كما يظهرها الشكل التايل : 

 فوائد تطبيق التسويق األخضر : (1الشكل رقم )

                                                           
2 Nik Ramli Abdul Rashid & All , “ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

(ECSR) “,Procedia economics and finance, 2015 ,Available online at : www.sciencedirect.com ,P706. 
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. 
 .281،ص 2012،إثراء للنشر للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، 1،ط ،"استراتيجيات التسويق األخضر"ياسر ثامر البكري   4



 
 إعتمادا على املصدرإعداد الباحث  : املصدر

حيث يعترب هدف الوصول اىل "منتجات أفضل" كأحد أهّم أهداف التسويق األخضر ،ابعتبار كون املنتجات اخلضراء       
تّتسم مبستوى من اجلودة املناسبة ،ألّن انتاجها يكون وفق دراسات معّمقة ودقيقة ،وهي من السمات الرئيسية للمنتجات اخلضراء 

ية التسويق املعتمدة على املنتجات اخلضراء تقوم على أساس تقدمي منتج متمايز عن املقدمة اىل الّسوق ،وعليه فاّن اسرتاتيج
املنتجات التقليدية املعروضة يف االسواق ،أو اليت اعتاد املستهلك على التعامل معها ،وذلك من حيث كفاءة األداء ،واألمان 

 التدوير للمنتج أو خملفات استخدامه .. اخل.،املالئمة مع االستخدام ،اجلودة التوافق مع البيئة ،وامكانية إعادة 

سواق اجلديدة االستفادة من األ ا عليهيتال،األعمال ومنها وظيفة التسويق  انسحبوالبعد األخضر يالبيئة وابلتايل فرهاانت       
ألخذ ابملطالب جراء ا املؤسسةوكذلك من الشرعية االجتماعية اجلديدة اليت حتققها ، هذا امللفّ ،واملزااي التنافسية اليت تقوم على 

قد أظهرت عديد الدراسات األخرية ارتفاعا واضحا لتوّجهات املستهلكني حنو املنتجات البيئية وازدايد اهتماماهتم و  البيئية اخلضراء.
عتبار اإل بعنيمريكا أيخذون % من املستهلكني يف أ76 نّ إف the Hartman Groupانطالقا من دراسة . لبيئيووعيهم ا

% يشرتون 13و، ضايف مقابل املنتجات البيئية ومزاايها إمستعدين لدفع مبلغ % منهم 34اجلانب البيئي يف قراراهتم الشرائية ،و 
 األخضر للتسويقنظري تبّنيها  املؤسساتحجم الفرص اليت تصادف  يوّضحوهو ما 5فعال املنتجات البيئية ويدفعون مقابلها اآلن .

أن يكون فرصة ممتازة من أجل كسب حّصة سوقية خضراء وتوسيع احلّصة لتسويق األخضر ميكن لحاليا و . واملنتجات اخلضراء
الذي تشهده  مو الكبريوما يظهر الفرص الكبرية اليت خيلقها التسويق األخضر وأمهيته يف الوقت الراهن هو النّ  6وقية املعتادة .السّ 

% ،بينما كانت  240وق األمريكي للمنتجات العضوية حوايل السّ  كان منوّ مثال  األسواق اخلضراء. ففي العشر السنوات األخرية 
يف ،% 17% ،ابالضافة لذلك تناقصت نسبة أنشطة البناء التقليدية مبا يقارب  33وق الغدائية التقليدية حوايل نسبة منو السّ 

كل هته االحصائيات الصرحية   7% .1700البناء األخضر طيلة هته السنوات بنسبة مذهلة وصلت حىت  وقت تزايدت أنشطة

                                                           
5 Cathy Sandeen ,It’s Not Easy Being Green :green marketing and environmental consumerism in continuing 

higher education ,continuing higher education review ,vol. 73 ,2009, p100. 
6 Green marketing guides ,the center for green industries and sustainable business growth of Duquesne 

university ,Pittsburgh ,usa , 2014 ,P5. 
7 Green marketing guides , OP.CIT,P6. 
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،وعلى املؤسسات اليوم وأكثر من أي وقت  ستقبلتظهر بشكل بليغ أّن أسواقنا تتحول لتكون أسواقا خضراء بشكل كّلي يف امل
 مضى التوّجه وتبّّن حنو ما يسّمى ابألعمال اخلضراء.

 Green productنتج األخضر امل:  IIاحملور 

ال ميكن لنا أن نتخّيل العيش يف عاملنا اليوم دون سيارة أو جهاز اهلاتف النقال أو التلفزيون ،ويف الوقت نفسه لنطّلع على       
نسبة الغازات السامة املوجودة يف اهلواء ،ونسبة اإلشعاعات الضارّة املتولدة من خمتلف األجهزة االلكرتونية ،والتلّوث الذي حتدثه 

لنقارن بني حجم املوارد الطبيعية اليت كانت متوفرة قبل مخسني سنة وبني املوارد الطبيعية املتاحة اآلن ولنفكر مبستقبلنا السيارات ،و 
وكيف سيكون يف ظل هذه التغريات. إّن التفكري يف احلالتني يقودان اىل صياغة ما ميكن تسميته ابملعادلة الصعبة واليت طرفاها 

جات يف حياة االنسان ،يف مقابل األضرار اليت تصيب البيئة واالنسان بسبب صناعة واستعمال هذه ،أمهية خمتلف أنواع املنت
 " هو احلّل هلته املعادلة ،أو هو عبارة عن جزء مهّم من هذا احلّل .املنتج األخضروميكننا التأكيد على أّن " املنتجات.

جديدة لدى املؤسسات العاملية للقيام خبيارات دافعة ّوة وجود قاىل  ادااملنظور الثاين حنو تبّّن املنتج األخضر يكون استنو       
اتفاقية دولية خاصة مبنع التلوث يف  52وقد أحصى بعض املهتمني أكثر من  .األخضر املنتج تؤّمن كفاءة الطاقة أو التحّول اىل

اتفاقية دولية متعددة  300 كثر منأ،ويذهب البعض اىل اهنا بلغت  1990اىل  1950ظل القانون الدويل التقليدي من عام 
من احلراري هو  اإلحتباسملي أّن ااجملتمع العإذ يعتقد  8.األطراف تعاجل العناصر املختلفة لتلوث البيئة على مستوى اجملتمع الدويل

صنع االنسان ،وأّن مناخ األرض واألنظمة اإليكولوجية أصبحت تتأثر حاليا بغازات االحتباس احلراري. هذه الظروف فرضت 
ك شهادات مقابل التزامها بذل املؤسساتعلى املؤسسات محاية البيئة ووضع شروط إنتاجية تراعي مصاحل اجملتمع والبيئة ومنح 

 9ختاذ إجراءات ردعية ضد املؤسسات اليت ال تلتزم جبماية البيئة.ا،و  14000املطابقة مثل شهادة اإليزو 

،حيث يُعّرف واستمرارها والتجارية جوهر العملية التسويقيةو للمزيج التسويقي  هّمةأحد العناصر امل productميثل املنتج      
،أو أنّه أي شيئ مادي أو غري مادي ميكن  exchangeيتم احلصول عليه عرب عملية التبادل  أنّه " أي شيئعلى بكل بساطة 

  10احلصول عليه من خالل عملية التبادل".

"ذلك املنتج الذي أجريت عليه حتسينات جوهرية ملقابلة  فهو  green productمنتج األخضر ابلّنسبة للأّما        
 .)Gardner,1989(11احتياجات املشرتي مستقبال وابجتاه تقليل مستوى التلف وان يكون متوافقا مع اإلستدامة البيئية "

نتج االعتيادي حبيث فاملنتج األخضر ليس ابلضرورة أن يكون جديدا كليا ،بل ميكن أن يتّم إجراء جمموعة من التعديالت على امل
يقرتب من حتقيق اهلدف املنشود من تقليل للموارد املستخدمة وختفيض مستوى اآلاثر السلبية للمنتج على البيئة ،فتعديل املنتج 

                                                           
 .258"، مجلة المفكر ،العدد الثاني عشر ، ص ،"التعاون الدولي في مجال حماية البيئةمفتاح عبد الجليل   8
،الملتقى الدولي الثالث حول "منظمات  نحو انتاج المنتجات الصديقة للبيئة" ،"واقع وآفاق مؤسسة تويوتامنير نوري و إبراهيم لجلط   9

 .5،ص 2012االعمال والمسؤولية االجتماعية" ،جامعة بشار ،
 .178"،مرجع سابق ،ص "أساسيات التسويق االخضرثامر البكري ،  10
،مجلة كلية بغداد للعلوم  ،"أثر المزيج التسويقي األخضر على سلوك المستهلك الستخدام المنتج ذو الطاقة المتجددة"هديل اسماعيل   11

 65،ص 2016االقتصادية الجامعة ،العدد السابع واألربعون ،



من املمكن أن يكون أبكثر من طريقة ،مثل التعديل يف أسلوب التعبئة والتغليف أو تغيري نسب بعض املكوانت ،وإعادة استعمال 
 12واد عرب إعادة التدوير ،أو استبدال بعض املكوانت األصلية مبكوانت أخرى أقل أتثريا من الناحية البيئية .بعض امل

 : شكال املنتجأيف كل شكل من أنّه " حول املنتج األخضر  يف حبث (Lampe and Gazda ,1995) يفيدكما       
فرصة للمنظمة ليس فقط حلماية البيئة ولكن أيضا من أجل  تقّدمالتصميم ،االنتاج ،التغليف ،استعمال املنتج والتخلص منه ..اخل 

أبعاد ومستوايت يف املنتج األخضر هلا عالقة  عّدةوابلتايل هناك  13االستفادة من السلوكات االجيابية للمستهلك حنو البيئة ".
من ننا ميكّ منوذجا مهّما ( 1995)كوتلر  يف هذا الصدد يقّدم  .منتج أخضر آلخر ومن منظمة ألخرى منابلبعد البيئي ختتلف 

 : املوايل( 2رقم ) الشكلحسب  يف املنتج األخضر التمييز بني ثالث مستوايت

 مستوايت املنتج األخضر  : (2الشكل رقم )

 
source : Antonio Chamorro and Tomas Banegil ,"green marketing philosophy" ,wiley 

international journal ,2006 ,p13. 

واملصّنع هنا أيخذ بعني االعتبار فقط خصائص املنتج  :  Basic green productاألخضر القاعدي املنتج •
 اليت تتضمن االستخدام / اإلستهالك ومراحل ما بعد اإلستهالك.

                                                           
 .175،مرجع سابق ،صأساسيات التسويق االخضر " "ثامر البكري ،  12

13 Haraghan 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.  



وهنا ملّا تدخل املزااي واإلعتبارات البيئية يف  :  Extended green productاملنتج األخضر املوّسع •
 العملية التصنيعية أيضا.

ملا  :  Total green product or green offerألخضر الكلياملنتج األخضر الكّلي أو العرض ا •
تدمج املتغريات البيئية مع كامل النشاطات والعمليات الداخلية للمنظمة ) االعتبارات املالية ،الشراء ،املوارد البشرية 

اخل( ،واليت ال تتعارض مع  )املوردين ،املوزعني ،اجلهات املالية .. ملؤسسة..اخل  ( ،وكذا النشاطات اخلارجية املتعلقة اب
 السياسات واملبادئ البيئية .   

ق جدا تتعلّ  مهّمةعند تقدميها ألحد املنتجات اخلضراء أن تراعي مسألة  املؤسسةويف الوقت نفسه فإنّه يتوجب على       
رة أكرب عندما متتلك يرغبون بشراء املنتجات بصو  املستهلكنيابخلصائص األصلية للمنتج ،ألّن الدراسات قد أظهرت أّن 

. خصائص املنتج األصلية مع متييزها ابلصفات البيئية ،فاحملافظة على خصائص األداء أمر ضروري من أجل جناح املنتج األخضر
تبارات واإلسهامات من جهة أخرى واإلع،ضرورة املوازنة بني اجلودة وخصائص األداء من جهة  يوّضح( 3والشكل املوايل )رقم 

مهال اخلصائص األصلية يؤدي اىل فشل املنتج أّن الرتكيز الزائد على اإلسهامات البيئية وإ+ أ( اىل  3)رقم لشكل يوّضح احيث 
سهامات البيئية صائص األصلية للمنتج على حساب اإل+ ب( يشري اىل أّن الرتكيز على اجلودة واخل 3 رقم )،بينما يف الشكل 

عملة التوازن بني  يوّضح+ ج( فانه  03) ،أما الشكل رقم املؤسسةوابلتايل تشويه مسعة ،سيعكس ضعفا يف التوجه البيئي 
 من أجل اجناح املنتجات البيئية . املؤسساتاالسهامات البيئية وخصائص األداء األصلية الواجب اتباعها من طرف 

 

 اإلسهامات البيئية                                                                                                           

 خصائص األداء األصلي                                              
 

                                            

 

 فشل المنتج + أ(  3الشكل رقم )                         

 خصائص األداء األصلي     

 اإلسهامات البيئية                                                                    

 

 ضعف في التوّجه البيئي + ب( 3الشكل رقم )                          

 



 

 األداء األصلي                                         اإلسهامات البيئية خصائص     

 

 نجاح المنتج ،الموازنة بين خصائص األداء واالسهامات البيئية + ب(3الشكل رقم )     
 .177ساسيات التسويق االخضر" ،مرجع سابق ،صاثمر البكري ،"أ : املصدر

اليت ترّكز على املزااي اخلضراء لوحدها يف املنتج دون املزااي الوظيفية واجلودة سيكون مصريها الفشل ،أو على  املؤسساتف      
على سبيل املثال حينما دخلت مؤسسة  األقل لن يتقّبلها املستهلك كما يتقّبل املنتجات اليت ترّكز على اجلودة أوال.

« Philips » و مصابيحالسوق عن طريق منتج بيئي والذي ه lights bulbs  حتت اسم ) أضواء األرض ( أو(Earth 
lights) ّن املنتج يستخدم طاقة أقّل من املصابيح العاديّة ،بينما ملّا أعادت باال كبريا لدى املستهلكني ،رغم أمل تلقى اق

Philips  دخول السوق حتت اسم ) ماراطون ( أو(Marathon)  مع التأكيد على أّن املنتج له دورة حياة أطول ،ويوفّر
 14طاقة أقّل من املصابيح العادية ،حققت جناحا وتطورا كبريا يف املبيعات واألرابح والرضا لدى املستهلك.

تستوجب ينطلق القائمون على ادارة وتسويق املنتجات اخلضراء من نظرة مشولية لتأشري عدد من السمات البيئية اليت و       
أخذها بعني اإلعتبار ،لتقدير مدى توافقها مع املنتج املقدم للسوق ،لكي تكون أقّل أتثريا على صحة االنسان والبيئة وكذا أن 

مقارنة  يوّضحوهو اشباع احلاجات والرغبات املطلوبة. واجلدول املوايل ،هذه املنتوجات الغرض األساسي من استهالكها  تقّدم
بسيطة يف أتشري الفروق املتحققة ما بني املنتج التقليدي واملنتج األخضر ابجتاه حتسني األداء البيئي للمنتج لبعض من أصناف 

 : يوميةاملنتجات املستخدمة يف احلياة ال

 خضر قياسا ابملنتج التقليديداء البيئي للمنتج األالفروق يف حتسني األ : (1جدول رقم )

 حتسني األداء البيئي للمنتج املنتج األخضر املنتج التقليدي صنف املنتج
استعمال طاقة اقل تصل اىل  مصباح توفري الطاقة املصباح التقليدي االضاءة

 .%75حدود 
عجينة الورق من االشجار  الورق

 واملوارد الطبيعية.
الورق من االشجار عجينة 

 والورق املعاد تدويره.
ختفيض يف استخدام املوارد 

 .%50الطبيعية مبقدار 
استخدام مواد اولية طبيعية  الزجاج

 ابلكامل.
مواد اولية معاد استخدامها من 

 الزجاج املستهلك ابلكامل.
ختفيض يف املواد االولية الطبيعية 

 .%100يصل اىل 

                                                           
14 Cathy Sandeen ,It’s Not Easy Being Green :green marketing and environmental consumerism in 

continuing higher education ,continuing higher education review ,vol. 73 ,2009,P101. 



استخدام االجهزة التقليدية  التكييف للهواء
 للتكييف.

استخدام اجهزة تكييف مربجمة 
لتقليل االستهالك خارج اوقات 

 الدروة.

ختفيض يف تكاليف الطاقة بنسبة 
من كلفة االستهالك  20-30%

 لالجهزة التقليدية.
 .353ق االخضر ،مرجع سابق ،صيو اثمر البكري ،أساسيات التس : املصدر 

وق على وفق معايري وخواص املنتج القياسية  من خالل اجلدول أبّن املنتج التقليدي تتم عملية تصنيعه وتقدميه للسّ  ويتوضح      
كالسعر ،االداء ،األمان ،املنافسة املتوقعة يف السوق ..اخل ،بينما يف املنتج األخضر أيخذ هذه املعايري بعني اإلعتبار فضال عن 

 عّدةعموما باملنتجات اخلضراء تتميز و  صحة االنسان واآلاثر املرتتبة على استخدامه أو استهالكه.االعتبارات املتعلقة ابلبيئة و 
 :15 (2010Amatruda ,)كما يلي   ها أو حتوز فقط على بعض اخلصائص ،نوجزهاخصائص قد تشملها كلّ 

 .ضمن خصائصها أن تدمج حمتوى إعادة التدوير  ✓
 . تجددةاملوارد امل أن ترتكز على ✓
 تشمل املوارد واملصنوعات احمللية .أن  ✓
 .Bio-besedواليت تشمل اخلشب أو املواد البيولوجية  توظيف ممارسات االستخدام واحلصاد املستدام ✓
 ل.أن يكون املنتج قابال للتحلّ  ✓
 .ه أو من خالل تفكيكهإعادة استخدام املنتج بسهولة إما كلّ  ✓
 .تدهور كبري يف اجلودةبسهولة دون أن يكون له خاصية إعادة تدوير  ✓

 : ها اجلدول املوايليوّضحمن خالل اقتنائه واستهالكه هلا كما  املستهلكمنافع ومزااي حيصل عليها  عّدةاملنتجات اخلضراء  تقّدمو 

 املنتجات اخلضراء اليت حيصل عليها املستهلك يف مقابل نافع امل : ( 2اجلدول رقم ) 

 اليت حيصل عليها املستهلك املنافع قائمة املنتجات
 توفري االموال  - CFLمصابيح 

 دورة حياة أطول -
 ركوب هادئ  - (hybrid cars)السيارات اهلجينة 

 تعبئة وقود أقلّ  -
 أكثر حداثة -

 أكثر أماان - املنظفات الطبيعية
 هدوء نفسي -

 أكثر أماان - االنتاج العضوي

                                                           
15 Mohammad Yunus & Mohammad Rahman ,"Green Marketing for Creating Awareness for Green 

Consumerism",Global Disclosure of Economics and Business, Volume 3, No 1 (2014),  P21. 



 ذوق أفضل -
 توفري املال - الورق املعاد التدوير

 توفري املال - النقل املشرتك
 املالئمة -

 استخدام أوسع - اهلواتف اخللوية ابلطاقة الشمسية
The new rules of green marketing : strategies ,tools, and inspiration  , :Jacquelyn A.Ottman Source

for sustainable branding ,Greenleaf publishing ,2011 ,p16. 

  وتبّنيها للمنتج األخضر Toyotaحالة مؤسسة دراسة  : III احملور

 265العاملني فيها بـ يقدر عدد و ، بلد 26مصنع يف  46على واليت حتوز الياابنية يارات عمالق الس Toyotaمؤسسة       
اليت تبّنت مفهوم املنتج  من بني املؤسسات العاملية الرائدة تعترب .16دولة يف العامل 140زابئن يف أكثر من ،ومتتلك  ألف عامل
 من العديد ىف التكنولوجيا هذه استخدام على السيارات صناعة تكنولوجيا رائدة بصفتها ؤسسةامل حرصت حيث، األخضر 
 «  Prius »  تويوات سيارة هى عليها واملتعارف البيئية ) اهلجينة ( السيارات كثرأ ،ومن منتجات صديقة ابلبيئة جلعلها سياراهتا

 مثل تطوير ىف لحتوّ  نقطة وشكلت اهلجينة السيارات عامل ىف ضجة حدثتأ ابلياابن ،حيث 1997اليت طرحتها املؤسسة سنة 
سيارة تعمل بنظام التهجني لتكون بذلك أّول ، قريب وقت ىف التقليدية الطاقة ملصادر بديال ستكون والىت التكنولوجيا، هذه

Hybrid System ّل ويف األماكن ،حيث يتّم استخدام الوقود التقليدي فيها اىل جانب استخدام حمّرك كهرابئي يعمل بسرعة أق
 هبا قامت الىتأيضا  اجلهود بني ومن ابحلركة ،تبعتها بعدها نسخ أخرى من املنتجات اخلضراء واليت سنتطّرق اليها الحقا.املكتظّة 
 ىف النظر إبعادة قامت أهنا البيئة، على أتثريها وخفض كفائتها،  لزايدة احملركات بصناعة االرتقاء ىف للمسامهة Toyotaمؤسسة 
 أكرب، بكفاءة وتولد الوقود من أقل كمية  حترق أن ميكن اليت احملددة الطرق حتديد إىل الداخلي االحرتاق حمرك من كله  اهليكل
 إىل ذلك أدى وقد, فيها املرغوب غري األخرى الغازات تقليل وكذلك البيئة، على األضرار لتخفيف CO2 انبعاث من وتقلل
وابإلضافة إىل 17.والقيادة الوقود إدارة لتحسني احملركات داخل املتقدمة احللول تستخدم اليت املتكاملة الذكية التكنولوجيات مولد

اظ على البيئة واألنشطة التجارية ،ومتتلك املؤسسة ستدامة اليت جتمع بني مبادئ احلفلديها برانمج واسع لإل Toyotaذلك 
" اليت Maximize" كذا سياسة تعظيم املنافع" و Zironizeسياسة حتاول الوصول اىل رقم الصفر  على مستوى املخلفات "

عظيم العناصر تتضمن رؤية لتقليل اجلوانب السلبية للمركبات مثل األثر البيئي، واالزدحام املروري وحوادث املرور، فضال عن ت
 18.اإلجيابية مثل املتعة والراحة والراحة

وكذا اجلهات احلكومية لدى املستهلك عاملي  كل هته اجلهود والتحّول حنو تبّّن املنتجات اخلضراء ساهم يف خلق قبول       
تبذهلا اجلهود اليت ماهي  : وأصحاب املصلحة مبا خيدم توجهات وأهداف املؤسسة .واإلشكال الذي يطرح نفسه هنا هو

 ؟ هذا التحّولاملكاسب اليت استفادت منها نتيجة  يف مقابل ملنتجات اخلضراءمؤسسة "تويوات" من أجل التحّول حنو ا
                                                           

( ،تمت الرؤية بتاريخ 2015-10-15،تم النّشر بتاريخ ) "سيارتها في الكربون غاز بخفض البيئة لحماية تهدف" تويوتا"،موقع الشرق   16
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 : للبيئة ةصديق اءخضر ات منتجتطوير  حنو Toyotaجهود مؤسسة  -1

 اثين غاز انبعاث خلفضأهنا تسعى  Toyota مؤسسة( ،أّكدت 2015-10-15يف بيان رمسي هلا بتاريخ )     
 على تعمل اليت السيارات إنتاج إيقاف إىل ؤسسةامل وهتدف، 2050 عام حبلول ،%90 بنسبة سيارهتا، من الكربون أكسيد
 السيارات عدديف املقابل فإّن ، البيان به جاء ما وفق وذلك البيئة، محاية يف ؤسسةامل أهداف ضمن ،2050 عام حبلول البنزين

 السيارات عدد مبيعات وأن ،2020 عام حبلول سيارة ألف 30 إىل سيصل ،"الكهرابئية" اهليدروجينية الوقود خبالاي تعمل اليت
املؤسسة وذكرت 19.نفسه العام حبلول سيارة مليون 1.5 ستبلغ ،"الداخلي ابالحرتاق يعمل وآخر كهرابئي  حمرك ذات" اهلجينة

لتقدمي تشكيلة كاملة من السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرابعي مع خيار  ؤسسة، ختطط امل2030أنه حبلول عام  أيضا
HSD  .20 من خالل لوصول اىل "منتجات أكثر إخضرارية" ،من أجل ا األمثلالبيئية  تعمل تويوات جاهدًة على تطوير التقنيةو
األساس لتحسني األداء البيئي للمركبات،  الطاقة، والذي يعدوتسيري تطوير تقنية توليد ترمي إىل والربامج اليت من اخلطط جمموعة 

 21على ثالثة أسس وهي : وجيري تطوير هذه التقنية
 أكسيد الكربون. غاز اثين انبعاثحتسني كفاءة الوقود من أجل احلد من  •
 أنظف للمساعدة يف التقليل من تلوث الغالف اجلوي. الغاز انبعاثجعل  •
 السعي لتنويع مصادر الطاقة. •

،وميكن التطّرق هلذه  لتكون األساس املستخدم يف مجيع احملركات عّدة تقنيات Toyotaمؤسسة  ويف نفس الوقت تستخدم
 :22 يالتقنيات كما يل

اليت متد األسواق ابلسيارات اهلجني وكانت هي األوىل يف ُصنع سيارات  ؤسساتتعترب تويوات من أكرب امل : تقنية اهلجني ➢
الرئيسية مثل كامري هايربد ومؤخراً  املتوسطةاإلنتاج اهلجني مُمثَلة يف طرازها بريوس. تطورت كثرياً هذه التقنية وامتدت إىل الطرازات 

 ".Lexus Hybrid Drive"مثل  الفاخرةابلسيارات 
بعد أن قامت تويوات بتطوير نظامها اهلجني والذي زودت به عدة طرازات كطرازي بريوس  : تويوات اهلجني الثاين تقنية ➢

 Toyota"وكامري هايربد، تقوم تويوات بتطوير نظام جديد معتمد على النظام األول وأطلقت عليه نظام تويوات اهلجني الثاين 
Hybrid System THS II"،  والذي حيقق مستوايت عالية من التوافق بني األداء البيئي وقوة احملرك الذي زادت قوته حبوايل

التحكم، هبدف التآزر بني قوة احملرك الكهرابئي وقوة احملرك  زايدة جهد إمدادات الطاقة لتحقيق تقدم أفضل يف نظامو مرة،  1.5
 البنزيّن.
موتورز إصدارها لطرازها فولت الكهروهجني أعلنت تويوات أيضًا أهنا  جنرال مؤسسةبعد إعالن  : تقنية الكهروهجني ➢

ابلياابن وأمريكا وأورواب واليت تعتمد على جمموعة بطارية أيون الليثيوم ,ث  "Plug-in HV"ستصدر واحدة، وقد اختربت سيارهتا 
وضررها على ن يكون أتثري هذه التقنية . ومن املتوقع أ2010أعلنت عن عزمها إنتاجها حتت اسم بريوس بلج إن هايربد عام 

 تقنية اهلجني. أقل من أتثري البيئة
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بنشاط جلعل تصميم املركبات يسهل  تعمل تويوات 1990منذ إنشاء جلنة إعادة التصنيع يف أكتوبر  : إعادة التصنيع ➢
 إعادة تصنيعها وذلك بدراسة دورة حياة السيارة من مرحلة التطوير حىت التخلص منها.
تقوم تويوات بتطوير تصاميم ومواد يسهل إعادة تصنيعها )مرحلة التطوير( أخذًا ابالعتبار إمكانية التفكيك أثناء تطوير وتقدمي 

ة يف )مرحلة اإلنتاج(. أنشأت تويوات نظامًا للموزعني )مرحلة االستخدام( للتشجيع على إعادة تقنيات إعادة التصنيع املتنوع
استخدام قطع غيار السيارات ولتجميع وإعادة تصنيع املصدات اليت مت استبداهلا. مت تطوير األحباث لتقنيات التفكيك وإعادة 

 استخدام خملفات التقطيع )مرحلة التخلص من السيارة(.
تسعى تويوات للمحافظة على البيئة وخصوصاً مع التقدم والتطور العاملي وقامت ابالهتمام والرتكيز  : حيوية زراعية تقنية ➢

 : على هذا النوع من التقنيات احليوية وذلك لألسباب التالية
 الزايدة الكبرية يف التعداد السكاين العاملي وخصوصاً يف قارة آسيا. -
 اء وذلك الرتفاع مستوى الدخل.زايدة االستهالك الشخصي للغذ -
والغذاء نتيجة لزايدة  املياهتقلص مساحات املزارع والغاابت نتيجة لزايدة التصنيع وزحف العمران، وأيضًا لنقص  -

 وزايدة تلوث البيئة. املياهاستهالك 
 :23الواسع ما يلي هايف برانجماليت تعمل عليها املؤسسة وتشمل املداخل األخرى 

بتحسني   Toyotaمؤسسة على مدى السنوات العشر املاضية، قامت  حمركات االحرتاق ابلديزل والبنزين عالية الكفاءة : •
وتقوم املؤسسة بتقليص حمركاهتا على أساس احلقن املباشر  .٪28كفاءة استهالك الوقود يف مجيع مركباهتا بنسبة تصل إىل 

 .والشحن الفائق
هو أن يكون منوذجا هجينا جلميع سلسلة  "تويوات"هدف  : Accelerate Hybrid transition ل اهلجنيتسريع التحوّ  •

من املتوقع أن  كمابطارايهتا،  يف الرئيسية  الكيميائية NiMHماّدة . على املدى القريب ستبقى 2020املركبات حبلول عام 
 ن كثافة اإلنتاج.تتحسّ 

 .جتري املؤسسة حبواث حول حتويل رقائق اخلشب والكتلة احليوية األخرى إىل اإليثانول : Alternative fuels الوقود البديل •
بكثافة طاقة أكرب من تكنولوجيات ،أنشطة حبثية من أجل تطوير بطارايت املستقبل  "تويوات"ل متوّ : Electricity الكهرابء •

 .الليثيوم األيونية احلالية
: تواصل املؤسسة تطوير مركباهتا اخلاصة خبالاي الوقود، وقد أدخلت  Hydrogen fuel cells خالاي وقود اهليدروجني •

 .(FCHV)مؤخرا أحدث نسخة من مركبات الوقود اهلجينة 
 مراقبة من نهامتكّ  الكهربية، ابلسيارة اخلاصة البطارية صناعة يف جديدة تقنية اكتشاف من" تويوات" مؤسسة متكنتكما        
 الياابنية ةؤسسامل جنحت حيث البطارية، عمر استمرار على الصرحية اإلشارة متثل اليت يوه تكوينها، يف الصغرية املركبات حركة

فاملؤسسة  %. 15 إىل 10 من ترتاوح بنسبة املركبات لتلك االفرتاضي العمر زايدة على تساعدها تقنيات ابتكار يف العمالقة
تعمل على قدم وساق يف ظّل توّجه أخضر يدعم اسرتاتيجيتها البيئية ،كما ميكن التنويه جبهودها احلالية واملستقبلية يف سبيل 

 تطوير تقنيات بيئية تساهم يف الوصول اىل "املنتج األخضر" األمثل.
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 : اخلضراء Toyotaمنتجات  -2

 : Toyota Pius اهلجينة سيارةال 2-1

أول طراز هجني إنتاجي يف العامل )تعمل ابلوقود والطاقة الكهرابئية(، مت طرحها للمرة األوىل يف هي  "تويوات بريوس"تعترب       
مليون سيارة يف مجيع أحناء العامل، أما اجليل الرابع فظهر للمرة  3.5، ومنذ ذلك الوقت مت بيع منها ما يزيد على 1997عام 

يعمل  والثاين يعمل ابلبنزين أحدمها كني،حمّر  السيارة حتويو  .2015معرض فرانكفورت للسيارات هناية عام  األول يف العامل خالل
 فرتة بعد الستخدامها، البنزيّن احملرك عمل أثناء الطاقة لتخزين وذلك "الليثيوم أيون" بطارية جمموعة على حتتوي كما، ءكهرابابل

 .ابلبيئة الضار السيارة أتثري وتقليل الوقود استهالك لتوفري وذلك احملرك، ذلك يتوقف عندما

.  م2008-2007 لعامي الوقود استهالك يف اقتصاداً  سيارة أكثر هي بريوس تويوات:  األمريكية البيئة محاية لوكالة طبقاً و       
 يف تُباع الكربون أكسيد اثين لغاز إشعاعاً  مركبة أقل اثلث هي بريوس تويوات أن تقريراً  أيضاً  الربيطاين املواصالت قسم مقدّ  كما

 وبيع ،2009 عام للسيارات الشمالية أمريكا معرض يف ابلكامل اهلجني بريوس طراز من الثالث اجليل تويوات أطلقت. بريطانيا
 بريوس طراز على التعديالت بعض أجريت 2011 عام منتصف ويف. وحدها أورواب يف نسخة ألف 200 على يزيد ما منه

 يف وخاصة قبل ذي من ديناميكية أكثر لُيصبح اخلارجي بريوس تويوات شكل تصميم أعيد والداخلي اخلارجي التصميم طالت
 مصابيح مع أمامية أضواء الواجهة تضمّ  كما  املنخفض، األمامي الشبك يربز الذي اجلديد األماميّ  الصادم مع األمامية الواجهة
LED، أضواء على حتتوي كما  كهرابئياً   طيها إبمكانية اجلانبية املرااي وتتمتع. األمامي الصادم طريفّ  على مدجمة هنارية وأضواء 
 معدنية إطارات بني اخلتيار ميكن كما.  ليالً  متييزها السهل من جيعل حنو على اخللفية األضواء تصميم أعيد بينما مدجمة، التفاف
 :Prius Toyota  24مدى تطّور مبيعات السيارة الصديقة للبيئة  يوّضح( 4رقم )املوايل  والشكل.إنش 17 أو 15 قياس

 (2010-1997خالل الفرتة ما بني )   Toyota Priusمبيعات سيارة  : (4الشكل رقم )
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(2010-1997)خالل الفترة ما بين Toyota Priusمبيعات سيارة 
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 من إعداد الباحث اعتمادا على املصدر : املصدر

الياابنية ،لكّن الطرازات األوىل  Toyotaطراز بريوس كان أّول طراز هجني طرحته مؤسسة وميكن القول ،أبنه رغم حقيقة أّن       
من هذه السيارة جاءت غالية الثمن وممّلة اىل حّد ما مقارنة ابلسيارات العادية ،كما أهّنا شّكلت حقل جتارب أّولية لعملية تطوير 

ديدة على عامل السيارات واليت كان الياابنيون روادها األوائل ،وكذلك مل تكن "بريوس" تتمّتع بتلك الدرجة الكافية هذه التقنية اجل
 من صداقة البيئة لتستحّق هذا الوصف بال منازع.

 : Toyota Mirai اهليدروجينية سيارةال 2-2
 تويوات مؤسسة عرضت. كبرية  أبعداد وتصنع الوقود خبالاي هيدروجينية تعمل سيارةكانت أّول من أطلق   أبهنا ؤسسةامل خرتتف      
 بالد عدة يف السيارة تلك بيع بدأ كما.   2014 ديسمرب 15 من ابتداء الياابن يف تسويقها وبدأ 2014 عام يف مرياي السيارة

 أهنا كما  ة،ضارّ  عوادم أو انبعااثت أي فختلّ  وال للبيئة، صديقة السيارة  هذه تعترب .2015 سبتمرب يف أملانيا ضمنها من العامل يف
 .معدودة دقائق يف شحنها إعادة وميكن كيلومرتا،  500 من يقرب ملا السفر على قادرة جيعلها وقود خبزان دةمزوّ 

وذلك خالل فاعليات معرض  ،2016حصلت السيارة تويوات "مرياى" على لقب "أفضل سيارة صديقة للبيئة" للعام       
ومتنح هذه  .نيويورك الدويل للسيارات، حيث وقع االختيار عليها من قائمة أولية ضمت مثاين مركبات جديدة من مجيع أحناء العامل

وجيا متطورة انبعااثت العادم واستهالك الوقود، ابإلضافة إىل استخدام تكنول : اجلائزة وفًقا لعدٍد من معايري التقييم، تشمل كالا من
انئب رئيس اجملموعة " )بيل فاي"وصرح  .رئيسية لتوليد الطاقة وذلك هبدف تعزيز مستوى األداء البيئي للمركبة على وجه التحديد

مرياي" اجلديدة "عاًما، تستعد اليوم تويوات  20أبنه كما غريت تويوات "بريوس" عامل املركبات منذ حوايل  (ومدير عام قسم تويوات
مل على خالاي وقود اهليدروجني لصنع التاريخ، إذ جتمع بني التصميم املميز والعديد من املزااي األخرى، مثل مسافة قيادة اليت تع

دقائق، فضاًل عن اقتصار االنبعااثت الناجتة على  5كلم للخزان الواحد، وزمن إعادة تعبئة ال يتجاوز الـ  500إمجالية تتجاوز الـ
 ة. يوات "مرياى" ستقود العامل حنو مستقبل أكثر استدامخبار املاء، فال شك أن تو 

 Toyota Fortunerسيارة  2-3

أهنا  من بيان اجلهود الىت قامت هبا تويوات للمسامهة ىف االرتقاء بصناعة احملركات لزايدة كفائتها، وخفض أتثريها على البيئة،      
ه من حمرك االحرتاق الداخلي إىل حتديد الطرق احملددة اليت ميكن أن حترق كمية أقل من الوقود قامت إبعادة النظر ىف اهليكل كلّ 

 ,لتخفيف األضرار على البيئة، وكذلك تقليل الغازات األخرى غري املرغوب فيها CO2 وتولد بكفاءة أكرب، وتقلل من انبعاث
د التكنولوجيات الذكية املتكاملة اليت تستخدم احللول املتقدمة داخل احملركات لتحسني إدارة الوقود وقد أدى ذلك إىل مولّ 

 ."السيارة "تويوات فورتشنر ومن ضمنهاىف العديد من سياراهتا  Toyotaوهذه التقنية استخدمتها  .25والقيادة

 : Toyota RAV4 الكهرابئية سيارةال 2-4
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يضا تتوافق مع القوانني اليت متثل أ سلسلة السيارات كهرابئية و هي حدث السيارات املوجودة يفأتعترب هذه السيارة من       
 فهي ايضا من السيارات الرايضية الصديقة للبيئة و امتدادا لسيارات برييوس هجينة . بتقليل العادم الذي خيرج من السيارة ،

و  1958ول سيارة كهرابئية مت انتاجها عام أ نّ أكهرابئية على مستوى العامل حيث   اثين سيارة RAV4و تعترب سيارة تويوات 
، ة تسري يف الطرق بوالية كاليفورنيا االمـريكية و ال تزال توجد منها مخسمائة نسخ 2003استمرت يف خط اإلنتاج حىت عام 

ابنتاج نسخة مثل هذه النسخة االوىل و  ابل طالبو ،عجاب كثري من الناس و ليس فقط ذلك إمر الذي جعلها حتصل على األ
 يقة هلا .الصد ؤسساتو ذلك بتعاون مع احدى امل 213لكن اكثر تطور االمر الذي دفع تويوات إىل القيام أبنتاج نسخة لعام 

،فواجهة السيارة لنسخة اليت تسري ابلوقود لديناميكي الشكل اللك نفس أهّنا ال متكهرابئية الو لكن من عيوب هذه النسخة       
و هذا ما كان سيعترب عالمة مميزة  "الكروس اوفر"ا عن ابقي السيارات جعلها ختتلف كليّ ،املرااي والسويلر املوجود يف اخللف و 

 26لشكل اجلمايل .لكتفاء هبذه التعديالت ابلنسبة اال للسيارة لوال 

 : السيارة القادمة 2-5

حيث  سيارة كهرابئية مزودة ببطارية سريعة الشحن.سيارة املستقبل ،اىل انتاج ر يتطو يف سبيل  Toyotaتعتزم مؤسسة       
وميكن أن تستخدم السيارة ، 2022ارة اجلديدة يف الياابن عام شيمبيون" أنه من املتوقع طرح السيذكرت صحيفة "شانيشي 

 "الليثيوم املؤين"اجلديدة بطارايت صلبة ذات مدى أطول. كما أن البطارايت الصلبة أطول عمرا وأكثر أمنا من بطارايت 
  27حاليا.السيارات الكهرابئية  املستخدمة مع

  من جراء تبّنيها للمنتج األخضر Toyotaاملكاسب اليت استفادت منها مؤسسة  -3

أنّه "عندما يكون لدينا إقتصاد أخضر ،فحينها سنملك  T. Boone Pickensيقول خبري املال واألعمال األمريكي             
وهذا ما ابدرت مؤسسة "تويوات" اىل إدراكه ودمج البعد األخضر ضمن أولوايهتا.  28أفضل إقتصاد قد حصلنا عليه لألبد".

)القائد( يف سوق السيارات الل إعتبار أّن املؤسسة حاليا ميكن إعتبارها األوىل وابلفعل ميكن التأكيد على جناح "تويوات" من خ
يف أوراب،   -01-ة الياابنية رقم يف الوالايت املتحدة األمريكية، والعالم للسيارات ابلياابن و آسيا، و أيضا العالمة األكثر مبيعا

فهي تعترب منتج  -fortune–مؤسسة حسب جملة  (500ضمن أحسن عشرة مؤسسات من ) Toyotaجمموعة كما توجد 
مليون سيارة يف مخس  5.8إبنتاج و بيع أصناف مؤثرة تتجاوز  هذه املؤسسةتقوم و السيارات األكثر دهشة و روعة يف العامل، 

                                                           
( ،رابط 2017-09-09،تمت المشاهدة ) (2013-06-21،تم النشر بتاريخ )"سيارة تويوتا الكهربائية الجديدة" موقع عالم السيارات ،  26
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:  ( دولة، وتنتج عالمات26( مصنعا يف )45داخل الياابن فهي متلك ) Toyotaقارات. و بغض النظر عن مصانع 
Toyota- lexus – daihatsu. 

 ساهم يف تكثيف جهودها حنو تطوير منتجات "أكثر إخضرارية"يف األسواق العاملية  "تويوات" ملؤسسةهذا التموقع الواضح       
وتساهم يف نقل صورة إجيابية عنه. وابلفعل فقد القت وإنتاج سيارات خضراء تربز اخلاصّية البيئية يف شخصية املعلن )املؤسسة( ،

السيارات اخلضراء ) مبختلف تقنياهتا البيئية املختلفة ( جناحا وثورة حقيقية كانت مؤسسة "تويوات" املساهم الرئيسي واألهّم فيها. 
اء هي "التكنولوجيا فإّن السيارات اخلضر  David Sokolالسّيد  Berkshire Hathawayحسب الرئيس التنفيذي ملؤسسة 

اليت ميكن أن تغرّي  حقا اللعبة ،إذا كنا جاّدين يف احلّد من انبعااثت اثين أكسيد الكربون ... ومع استمرار املناقشات العاملية 
ستكون جزءا ال يتجزأ جزء من  املؤسساتاملتعلقة بتغرّي املناخ العاملي، فإّن التكنولوجيات اليت جيري تطويرها من قبل 

 : وابلفعل فقد تطور سوق السيارات اهلجينة )البيئية( حسب معّدل املبيعات ،كما يظهره الشكل املوايل 29بلها".مستق

 (2014-1997تطور سوق السيارات اهلجينة يف الفرتة بني )  : (5الشكل رقم )

 
Investment Analysis of the Hybrid & Electric Vehicle  The Green Car Report , Peter Conley , : Source

.2012,MDP capital group ,p14 –Industry: Outlook for 2009  

ذلك اىل ويرجع الفضل يف ،السيارات األكثر حفاظاً على البيئة  مؤسسات الياابنية تويوات الئحة ؤسسةرت املوقد تصدّ       
االمريكية فورد يف الرتبة الثانية واليت اطلقت يف االونة  ؤسسةتليها امل، RAV4 والسيارة الكهرابئية  Prius سيارهتا اهلجينة
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(  2014-1997)تطّور سوق السيارات الهجينة في الفترة بين 

مبيعات 
السيارات 

الهجينة



الياابنية نيسان من  ؤسسةهوندا, بينما تراجعت امل الياابنية ؤسسةاالخرية العديد من السيارات اهلجينة, واتيت يف املرتبة الثالثة امل
 .30فولكس واجن االملانية مؤسسةكز الرابع اىل اخلامس, و كان املركز السابع من نصيب املر 

عاًما، إذ  13، الربانمج الذي مضى على انطالقه "أكثر من مرة جلوائز "سيارة العام العاملية "تويوات"مركبات  تُرشح كما       
بلقب "أفضل ثالث سيارات عاملية" عن فئىت "أفضل سيارة صديقة للبيئة"  2010طراز العام  " Priusفازت مركبة تويوات "
أفضل ثالث سيارات "" من بني املركبات اليت وصلت إىل التصفيات النهائية جلائزة 86وجاءت تويوات " ."و"سيارة العام العاملية

 (iQ) "وهي نفس الفئة اليت ترشحت هلا مركبة تويوات "آي كيو من جوائز "سيارة العام العاملية"، 2013عاملية" يف نسخة العام 
يذكر أن املركبات املرشحة  ." ، فضاًل عن ترشح مركبة تويوات "هارير" هايربِد للقب "أفضل سيارة صديقة للبيئة2009يف العام 

من خنبة الصحفيني املتخصصني ىف  73جلميع فئات اجلائزة مت اختيارها والتصويت عليها من قبل جلنة حتكيم دولية، تتألف من 
اجلوائز والشهادات اليت فازت هبا منتجات وعلى العموم ميكن التطّرق اىل  .بلًدا من شىت أحناء العامل 23جمال السيارات من 

Toyota 31 كالتايل  اخلضراء: 

-2007هي أكثر سيارة اقتصاداً يف استهالك الوقود لعامي  : تويوات بريوس طبقاً لوكالة محاية البيئة األمريكية •
 م. 2008

تويوات هلندسة السيارات والصناعة أبمريكا الشمالية وسام جنمة  مؤسسةقامت وكالة محاية البيئة األمريكية مبنح  •
 .2007الطاقة 

 م.2008فازت تويوات بوسام صانع السيارات اخلضراء عام  •
هي اثلث أقل مركبة إشعاعًا لغاز اثين أكسيد الكربون  "تويوات بريوس" تقريرًا أن م قسم املواصالت الربيطاينقدّ  •

 تُباع يف بريطانيا.
  .األملاناخلرباء  للبيئة للعام يف اختيار جمموعة من فازت السيارة تويوات بريوس بلقب السيارة الصديقة •
م حىت 2004ل اهلجني على وسام أفضل حمرك اقتصادي يف استهالك الوقود من عام  1,5 فاز حمرك تويوات •

 1,4م وأفضل حمرك للفئة 2004م كما حصل على وسام أفضل حمرك جديد وأفضل حمرك لعام 2007عام 
 م.2008م وأفضل حمرك أخضر لعام 2005ل لعام  1,8ل إىل 

 .م2004جنوم عام  05على  Toyota Piusحصلت طراز  •
إلدراك أمهية املنتجات الصديقة للبيئة ومكانتها ،ما يكفي من اخلربة  ابت لدى مؤسسة "تويوات" أنّهوابلتايل ميكننا القول       

مستقبلية تعّزز من هذا التوّجه وتدمج كل السياايت املتّبعة على وضع خطة إسرتاتيجية اليوم  "تويوات"لذلك حترص ،لدى العمالء 
 يف إطار أخضر.

 

                                                           
،تمت المشاهدة  (2013-6-15،تم النشر بتاريخ )" البيئة على حفاظا   األكثر العالم مؤسسات الئحة تتصدر تويوتا"موقع سعودي شيفت ،  30
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 : خامتة 

يف الوقت املعاصر الذي أصبحت تنحسر فيه الفواصل الزمنية واملكانية حيث األسواق مفتوحة على كل التأثريات        
ى مراعاة الرهاانت البيئية هو األداة السليمة لتموقع املؤسسة والتفاعالت فيما بينها وبني البيئة ،يصبح التوجه اإلسرتاتيجي املبّن عل

على بناءا على الدراسة ميكننا التأكيد ومنوها واستقرارها وحتقيق األداء الفعال على املدى الزمّن الطويل والقصري على حّد سواء. و 
أن تكون شريكا فاعال تبّّن التوجه البيئي والعمل على إىل وضع خطط إسرتاتيجية لتسعى اليوم العاملية  املؤسساتكربى   أنّ 

ميكن و . حتقيق اهلدف التجاري للمؤسسة والذي يساعدها أيضا على واخلاصّ  يف احلفاظ على البيئة وكسب الرأي العام ومسامها
دون أي هاجس و تقبال زدايد الطلب عليها مساخلضراء( الالرهان على ازدهار ومنّو السوق األخضر )املنتجات اليوم للمؤسسات 

وحتقيق التمّيز مقارنة ابملنافسني تأشرية لدخول أسواق جديدة وكسب زابئن جدد الاملنتج األخضر ميكن أن يكون عبارة عن و ،
يف ابلفعل  Toyota مؤسسةوقد شرعت االقتصادية للمؤسسة. يف حتسني الكفاءة االنتاجية و  ابالضافة اىل أمهّية هذا املدخل،

االسرتاتيجية على هذا الّنمط من املنتجات والذي سيكون ركيزة أساسية يف تصميم كل منتجاهتا املستقبلية لتكون خططها ز يترك
من  ،ومن وراء ذلك قامت بتحقيق جناحات سابقة كما أهّنا تؤّسس لنجاح مستقبلي أهّم بكثريابلكامل منتجات "خضراء" 

 . وطموحات األجيال احلالية واملستقبلية ق خبلق منتج أخضر يلّّب طموحاهتاخالل عمليات البحث والتطوير يف كّل ما يتعلّ 
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