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 ملخص

ت التي تعمل املؤسساه توج  البيئي، و  البعد استغاللإلى دراسة دور  البحثية ةهدفت هذه الورق

وإيجاد  تنافسية هذه املؤسساتتعزيز  في سبيل ت الصديقة للبيئة،نحو املنتجافي مجال السيارات 

ة سوقية جديدة وتقديم ترتكز حيث . فرص تسويقية بديلة أغلب الفرص التسويقية على خلق حص 

 .سسةقيمة مضافة ملنتجات املؤ 

ي  أن  الدراسة إلى لت وقد توص   في إطار  هاعملو  لتسويق ألاخضر سرااتيجية ال  "تويوتا" مؤسسةتبن 

تحسين صورة : مثل  للمؤسسة ةف التجارياهدألا  دعم ساهم فيتسويقية تهتم  بالبعد البيئي ي مقاربة

 .الجودة وتقليل التكاليف زيادة السوقية،  تهاتعزيز حص  ،  املؤسسة

 ر، الصناعة الخضراء، تويوتاالتسويق ألاخض :يةتاحكلمات مف

 C51 ؛JEL : Q14 اتتصنيف

Abstract  

      The aim of this study is to study the possibility of exploiting the environmental aspect 

and orienting towards environmentally friendly products by the institutions working in the 

field of cars in enhancing competitiveness and creating alternative marketing opportunities. 
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           These marketing opportunities are based on satisfying the needs of consumers on 

the one hand, as well as maintaining the safety of the environment on the other hand. 

The study concluded that Toyota's adoption of the environmental approach and its 

work as a positive partner, contributing to the preservation of the environment and 

gaining public opinion has also helped it to achieve the commercial objective of the 

organization.  The study also found that green marketing increases market share, 

improves organization' reputation, improves quality and reduces costs. 

Keywords: Green marketing, green industry, Toyota 

JEL Classification Codes :Q14 ;C51 

 

  :مقدمة  .1

ر ألابحاث والدراسات حول التسويق ألاخضر فإن  معظم  اليوم تثياها  املؤسساترغم تطو 

ر على املستويين ألاخض لتسويقالعديد من املخاوف والغموض حول حقيقة وجدوى ا

ل والتي قد تزيد  الاقتصادي ة التحو  ق بالتكاليف املحتملة في عملي 
 
ة فيما يتعل والتجاري وخاص 

ل من تنافسيتها حسب  املؤسسةمن أعباء 
 
ه ف. املؤسساتبعض  اعتقادوتقل

 
ال يمكن تجاهل أن

قتصادي الالجانب يئي واقد كثا الحديث عن الضوابط التي تحكم العالقة بين الجانب الب

 حيث . وتحقيق التكامل بينهما
 
مؤلفا كتاب ( Michelle Thomson & Michael Bloom)د يؤك

ل ألاخضر إلى الذهب" تغمرها تعقيدات عديدة حول  فعال  املؤسساتأيضا بأن  العديد من " تحو 

ة كبياة حول التكلفة املحت عتمادا ل ذا التملة لهإلاسرااتيجية الخضراء، كما تنتابها عصبي  حو 

وإمكانيات النجاح في ظل  الاسرااتيجية الخضراء واملسؤولية البيئية، ولكن في نفس الوقت 

د هو أن   الش يءيجيبان بأن  
 
التي تتحرك بسرعة يمكن أن تحصل على ميزة  املؤسساتاملؤك

ي هذا النهج ر ألاضرائة من فما بدأ كمحاولة صغياة لنقاذ ألارض والبي". تنافسية هائلة من تبن 

ق السلبية لعالم ألاعمال، يمكن أن يصبح عبارة عن صناعة خضراء كاملة يمكن له ا أن تحق 

من  لالنتقالفإن  النقاش في هذا امليدان يحتاج  Reinhardtحسب و  .عوائد تنافسية جيدة

ة ومن السؤال  ئية البي ستثماراتالا تعويض تكاليف  لمؤسساتبالمكان ل" هل؟"املواضيع العام 
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 ,Renato J. Orsato) ذلكفعل  بالمكانيكون " وكيف؟" "متى؟"الى السؤال  ألاخضر؟يق التسو  في

2006, p127).  التاليةومن هنا نصل الى إلاشكالية: 

 إشكالية الّدراسة .1.1

 :مشكلة الدراسة تتبلور كما في التساؤل الرئيس التالي ن  إضوء ما سبق ف على      

 ؟"تويوتا"لدى مؤسسة  واقتصادية تجاريةق مزايا يحقتفي  ضرلتسويق ألاخا دور  و ما ه* 

 :التاليةومن هنا يمكننا طرح التساؤالت الفرعية 

ي التسويق ألاخضر لدى املؤسسات؟ -  ماهي دوافع مزايا تبن 

ى مؤسسة  -  فعال التسويق ألاخضر؟" تويوتا"هل تتبن 

قتها مؤسسة  -  ألاخضر؟ لتسويقيها لمن خالل تبن  " تويوتا"ماهي أهم  املزايا التي حق 

 فرضيات الدراسة     .0.1

ن الفرضيات كإجابات مؤقتة لألسئلة نورد مجموعة م ملعالجة إلاشكالية املطروحة           

 :السابقة

-  
 
ي التسويق ألاخضر من خالل قدرته علىتتمث تحسين صورة املؤسسة  ل أهم  الدوافع لتبن 

 .يف التشغيلية لدى املؤسسةالتكالتقليل مزايا ، وتحقيق أسواق جديدة استغالل وعلى

نبئ ممارسات مؤسسة  -
ُ
ى اسرااتيجية التسويق ألاخضر" تويوتا"ت ها تتبن   .بأن 

على تحسين صورتها الخارجية وتعزيز " تويوتا"ُيساهم التسويق ألاخضر في مؤسسة  -

ة السوقية لديها في إطار أهدافها التجارية، كما يساهم   اتكاليفهفي تقليل  الحص 

 .يليةالتشغ

 أهداف الدراسة    .1.1

ال تتعارض مع  البيئيةألاهداف  على أن   والاستداللالتأكيد تهدف هذه الدراسة الى  -

يخدم بما  ومنسجمةمرتبطة  أهداف بل هي املؤسسة،في  والتجارية الاقتصاديةألاهداف 

 .بعضها البعض

 .تسويق ألاخضرم بها املؤسسات تحت إطار إسرااتيجية التقو  جراءات التيإلا براز إ -

اه مكاسبالتسويق ألاخضر من  إبراز ما يحققه -  .للمؤسسات التي تتبن 

 منهجية الدراسة     .1.1
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ن من              
 
الفرضيات وإلاجابة على  اختبار بالنظر الى طبيعة املوضوع محل  الدراسة ولكي نتمك

املنهج الوصفي من أجل ". حليلياملنهج الوصفي الت"في دراستنا على  اعتمدنا. إلاشكالية املطروحة

واملنهج التحليلي من أجل  بها، املحيطة العناصر جميع وتفسيا الدراسةمحل   ظاهرةلوصف ا

في عملية  اعتمدناوقد . والاقتصاديةاملزايا التجارية  وبينتحليل العالقة بين التسويق ألاخضر 

  :التاليةجمع البيانات على ألادوات واملصادر 

 سبة للج
 
اجع والدراسات املسح املكتبي وما تناولته املر  استعمالم  انب النظري تبالن

السابقة، وكذا املسح إلالكراوني عبا شبكة إلانرانيت بما تخرزنه من مصادر وبيانات 

مة وحديثة عة وقي   . متنو 

  من جهة، " تويوتا"على وثائق وتقارير منظمة  اعتمدنافيما يخص  الجانب التطبيقي فقد

 .راسات والتقارير الصادرة عن جهات خارجية عن املنظمةوعلى الد

 التسويق ألاخضر أبعادمفهوم و    .0

لقد أثار مفهوم التسويق ألاخضر منذ ُعرف وحتى آلان العديد من التساؤالت لدى العديد              

  .والسيما في أوساط الزبائن من ألاطراف املعنية،
 
ئي والحفاظ ق باملوضوع البيحيث في تقرير متعل

 استخداملى صعوبة إأشار بعض الخبااء  2212مريكا الشمالية سنة أسواق أالبيئة في على 

ة مصطلحات إعلى أي  من املنتجات أو السياسات في " أخضر"مصطلح  شارة منهم الى وجود عد 

 الصديق للبيئة، البيئي، العضوي، :مثل" الخضراء"دة ومختلفة املضمون لوصف املنتجات معق  

 لا
 
والتي تجعل املستهلك ال  ،وغياهاادي سم%  122الحيوي، الخال من الكلور،  ل،غيا سام، املتحل

وهذا ما يؤكد . والربط بينها وبين املنتج ألاخضر أو التسويق ألاخضر يفر ق بينها ويقع في الخلط

 .خاطئستخدم في سياق كثياا ما ت وأبعاده التسويق ألاخضر مصطلح حقيقة أن  

 ضرسويق ألاخمفهوم الت 1.0

ه عبارة عن أدبيات التسويق ُيعر ف افي              
 
اسرااتيجيات من أجل تطوير "لتسويق ألاخضر بأن

املنتجات من خالل استخدام البعد البيئي سواء في خصائص املنتج أو في النظام ككل، عن 

فهكما (. A.Prakash,2002" )وعملياتها التشغيلية املؤسسةطريق سياسات  الجمعية  تعر 

هعلى  AMAألامريكية للتسويق 
 
ة التسويق امل" :أن ها غيا مضر  نطوي على املنتجات التي يفراض أن 

تخطيط وتطوير وترويج املنتجات " التسويق ألاخضر يعكسويمكننا القول بأن  ". بالبيئة 
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سبة للجودة، ألا 
 
تاح، داء، الخدمات والسعر املوالخدمات، التي ترض ي حاجات املستهلكين بالن

املواد الخام  استهالكية، مع ضرورة ترشيد تأثيا سلبي على البيئة الطبيع دون أن يكون هناك

سبة الى 
 
 ". املؤسسةواستهالك الطاقة ونوعيتها بالن

 أبعاد التسويق ألاخضر     0.0

ن  التسويق ألاخضر مرتبط فقط باملنتج بأالكثيا من املستهلكين والصناعيين يعتقدون 

وبشكل عام ، حيث ئيةأو الاعالن الذي يراعي الخصائص البي ألاخضر  الراويجب ألاخضر أو

صديق  صديق للبيئة، عاد التعبئة،ُم  عاد التدوير،ُم  خال من الفوسفات، :فمصطلحات مثل

 هي بعض من ألاشكال التي يربطها املستهلكون عادة بالتسويق ألاخضر لطبقة ألاوزون،

(Sandeep Tiwari and all, 2011, p18).  
 
التسويق مدخل بعاد الحقيقية التي يحتويها أن  ألا إال

 .من طرف مختلف الباحثينهناك عديد املحاوالت ، و الش يءألاخضر واسعة وغيا ثابتة بعض 

شتمل حيث ت( Polonsky and Rosenberger) هي نموذجومن بين أهم  هذه املحاوالت 

ذه العناصر س نشاطاته املختلفة وهالتسويق ألاخضر على عدة عناصر وأبعاد تعكأبعاد 

 التغليف، التنويع في املنتجات، التصميم ألاخضر، :(Prashant Kumar, 2016, p140)هي

املخلفات  التوزيع ألاخضر، الراويج ألاخضر، التسعيا ألاخضر، ،(labelling)امللصقات البيئية 

أنظر ). قع ألاخضرف والتمو الاستهدا التحالفات أو الشراكة الخضراء، والنفايات التسويقية،

 . (1رقم  الشكل

 (Polonsky and Rosenberger) نموذج أبعاد التسويق ألاخضر :1الشكل 
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 إعتمادا على املصدر الباحثعداد من إ  :املصدر

 

ي التسويق ألاخضر لدى دوافع و   .1
ّ
 املؤسساتمزايا تبن

يمكن أن  قعمال والتسويأهداف عالم ألا البيئية و  ألاهدافال يمكن تجاهل حقيقة أن  

، والثاني يريدك أن تستهلك بأكبا يعمال ضد  بعضهما البعض، فا ألول يريدك أن تستهلك أقل 

يها ويدعمهابينما ل يرفض موجة الاستهالك ألاو   .قدر  والالرزامالحفاظ على البيئة . الثاني يغد 

ب من 
 
ل تكاليف إضافية، بي املؤسسةباملسؤولية البيئية يتطل  الاقتصادينما يهدف الفكر تحم 

حها الشكل . )اليف من أجل زيادة الربحيةالى تقليل التك املؤسساتو   (2كما يوض 

 الفكر البيئي وفكر عالم ألاعمال اتجاهات :0الشكل 
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 من إعداد الباحثين :املصدر

 

لبيئي كحل إسرااتيجي لهذا التناقض بين الفكر ا" التسويق ألاخضر"وبالتالي فقد ظهر         

الاتجاهين ليكونا أكثا انسجاما وتناغما في  وفكر عالم ألاعمال، وهو مفهوم يهدف الى سحب كال 

كما يعمل على نشر وترويج ثقافة وقيم استهالكية خضراء . منظومة عمل وفلسفة املؤسسات

جديدة تخدم عالم ألاعمال وتخدم في نفس الوقت بيئتنا ومجتمعاتنا بطريقة صحيحة 

(win/win.) إضرارها بالبيئة في  حيث يمكن ملؤسسات اليوم أن تعمل على تقليل والحد  من

جميع أنشطة القيمة لديها، بما يدعم الرزامها باملسؤولية البيئية، وفي نفس الوقت تحقيق 

 (.3أنظر الشكل . )أهدافها الربحية والتجارية

 

 

 

 ألاعمال في إطار التسويق ألاخضر العالقة التكاملية بين القضايا البيئية وبين عالم :1الشكل 
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 يناحثمن إعداد الب :املصدر

 

  يبدأت فاليوم  املؤسساتف
 
ترى  هيفيا أخرى، او عب على فكرة التسويق ألاخضر من ز الل

تعزيز بواسطتها تستطيع  خلق ميزة تنافسية جديدةيمكن أن يالتسويق ألاخضر   ببساطة أن  

وتقاربت بين املنافسين، التنافسية  زايافيه امل ندرتوقت  ي، فتنافسيتها وموقعها في السوق 

 تتل
 
وهو ما نالحظه من من طرف املستهلكين، التنافسية امليزات  لهذهدراكية الفجوة إلا  معهص قل

ة الى و املؤسساتامليزات التنافسية املختلفة لدى  فيالتشابه الكبيا خالل  ألامر راجع خاص 

 املؤسساتبين هذه في سهولة تقليد امليزات التنافسية ساهم الذي واملعرفي ر التكنولوجي التطو  

ز التنافس ي و  قد ساهم في جعلها متقاربة في نظر املستهلك، ولعل  قضية نقص خيارات التمي 

ق  من أجلاعتبار التسويق ألاخضر كمدخل اسرااتيجي جديد  تحقيق ميزة تنافسية فريدة تحق 

امل الفرص والتهديدات و عتبا عوت. زها عن غياهامي  وت على املدى الطويل للمؤسسات الاستدامة

ك ياليوم ه ي إلا ل ةالرئيسي ةاملحر  م اءخضر ال سرااتيجيةلمؤسسات نحو تبن  ، وفي هذا إلاطار يقد 

 نموذجا للتسويق البيئي ألاخضر والذي يقوم على نوعين من العوامل (T.Procter)توني بروكرا 

 :(223، ص2212نجم عبود نجم، )هي كالتالي 

 

  عوامل املزايا والفرص في السوق .    1.1
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الذي و  ،ألاعمال ومنها وظيفة التسويقعالم تسحب  عواملن خالل هذه القضية البيئة م

ستفادة من ألاسواق الجديدة واملزايا التنافسية التي تقوم على البيئة، وكذلك عن عليه إلا 

قها  الاجتماعيةالشرعية  فقد . خذ باملطالب البيئية الخضراءء ألا جرا املؤسسةالجديدة التي تحق 

هات املستهلكين نحو املنتجات البيئية  أظهرت عديد الدراسات ألاخياة ارتفاعا واضحا لتوج 

من % 67فإن   (the Hartman Group)انطالقا من دراسة . وازدياد اهتمامهم ووعيهم البيئي

منهم % 33وي في قراراتهم الشرائية، املستهلكين في أمريكا يأخذون بعين إلاعتبار الجانب البيئ

يشراون فعال املنتجات % 13ومقابل املنتجات البيئية ومزاياها  مستعدين لدفع مبلغ اضافي

وبما ال يدعو للشك  فالتسويق ألاخضر  .(cathy sandeen, p100) البيئية ويدفعون مقابلها آلان

ة سوقية  ة حاليا يمكن أن يكون فرصة ممتازة من أجل كسب حص  خضراء وتوسيع الحص 

 السوقية املعتادة

.(Green marketing guides, 2014, p5)  

  عوامل التهديدات أو املخاطر في السوق       0.1

ة حيث أن   البيئة تدفع عالم ألاعمال نحو ألاخذ باملطالب البيئية الخضراء من خالل قضي 

البيئية و  الاجتماعيةملسؤولية ، ا(ون الجنائينضمنها القاي)البيئية والتشريعات اللوائح 

(. 13222 كاأليزو دارة البيئية بما في ذلك إلا )اسية البيئية ألاعلى املعاييا القيأيضا ، و مؤسسةلل

وتلعب الضغوطات الدولية دورا هاما في تشديد الرقابة والتشريعات القانونية على مختلف 

ألخذ  املؤسساتت بعض قد بادر و  .وفي جميع مجاالت قطاع ألاعمال املؤسساتعمليات 

أجل تعزيز قدراتها في التعامل مع الجانب البيئي  في هذا املجال، وذلك من استباقيةخطوات 

التي يمكن ملدخل التسويق ألاخضر أن  والاقتصاديةمن عديد املزايا التجارية  الاستفادةوكذا 

ألاخضر بمنظورها بشكل عام فإن  تطبيق إسرااتيجية التسويق حيث و . املؤسساتيخلقها لهذه 

 (221، ص2212ياسر البكري ثامر، : )منها اليةالفوائد الت ة ملؤسسال البيئي يمكن أن يحقق 

ة التسويقية، منتجات أفضل  .املزيد من ألارباح، امليزة التنافسية، زيادة الحص 

 واستثمارها في التسويق ألاخضر" تويوتا" مؤسسةدراسة حالة        . 1

 من  TMCأو  Toyota Motors Corporationللسيارات " اتويوت" مؤسسةتعتبا 
ً
اختصارا

متعددة الجنسيات يقع  مؤسسةوهي  ،في صناعة السيارات في العالم املؤسساتأقدم وأكبا 

 في العالم، وتحوز على  222 مؤسسةمقرها الرئيس ي في اليابان، لل
ً
بلد،  27مصنع في  37فرعا
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دولة في  132وتمتلك زبائن في أكثا من  مل،ألف عا 373يقدر عدد العاملين فيها بـ 

التي لها سمعة بيئية  املؤسساتبين من  Toyota" تويوتا"وتعتبا  ( www.al-sharq.com).مالعال

ي التسويق ألاخضر، حيث فضال عن منتوجاتها  اكتسبتها خالل مسارها الطويل في تبن 

سيارة  أسهموعلى ر ئية التي أحدثت ثورة حقيقية في عالم السيارات البيئة البي( السيارات)

ها أيضا تساهم في عديد املبادرات والنشاطات البيئية في العالم أول سيارة بيئية" بريوس" ، فإن 

ي  ة للحد  من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، " تويوتا" مؤسسةوهذا في إطار تبن  لسياسة عملي 

التصنيع وإلانتاج، شكل أكثا كفاءة، والحد  من ألاخطار البيئية في عمليات ارد باملو  واستخدام

رة والاعتماد  املؤسسةه الجهود ساهمت في تحسين صورة ذكل ه .على أنظمة وبرامج بيئية متطو 

تها السوقية، كما خلق قبول لدى املستهلك العالمي  وكسبها لتموقع ايجابي في السوق وزيادة حص 

  .املؤسسةحكومية وأصحاب املصلحة ككل بما يخدم توجهات وأهداف والجهات ال

ي التسويق ألاخضر  مؤسسةجهود .     1.1
ّ
 تويوتا في تبن

ة" تويوتا" مؤسسةوضعت  2212في سنة   تحديات بيئية تعرزم تنفيذها قبل حلول  عد 

 املؤسسةوتدخل هذه التحديات ضمن اسرااتيجية التسويق ألاخضر التي تتبناها  2222عام 

مة، تعكس عملياتها الخضراء بشكل  ياتتحد ست والذي يضم   والتي قطعت فيها أشواطا متقد 

ي النهج ألاخضر والحفاظ على البيئة أنظر الشكل ) .أوضح، وتكر س جهودها امليدانية في سبيل تبن 

لها لتحقيق أثر صفري ف (3 ي جميع والهدف من هذه التحديات هو تعزيز أدائها البيئي الذي يخو 

اليوم وعن طريق العديد من " تويوتا" سةمؤسوأكثا من ذلك، فإن  . ألانشطة املتعلقة بالسيارات

وقد . املبادرات الصديقة للبيئة تسعى ألن يكون لها تأثيا إيجابي ومستدام على املجتمع ككل

رافق بشكل كبيا على تحسين كفاءة استخدامها للطاقة والاستدامة وإدارة امل" تويوتا"عملت 

 استهالك، وخفض بيئيةير سيارات وذلك عن طريق تطو وتطوير املنتجات واملشاريع البيئية، 

ي إلى  واستخدامالطاقة على نطاق واسع،   .الاستدامة تعظيمنهج إلادارة البيئية الذي يؤد 

 

 

 

 

http://www.al-sharq.com/


 مجلـة الاقتصاد والبيئة 157 -115ص ، (0212) 21: العـــدد/  20 :املجلد

 

145 

 

 

ة على مستوى عمليات : 1الشكل   تويوتا الخضراء مؤسسةالتحديات الست 

 

 
 على املصدر اعتمادا ثيند الباحمن إعدا: املصدر

 

ة التي تعكس إرادة وبالضافة الى التحديات البيئية ا ي " تويوتا" مؤسسةلست  نحو تعزيز تبن 

أيضا تعمل في إطار إسرااتيجية التسويق ألاخضر من  املؤسسةاملسؤولية البيئية في املستقبل، ف

 :يخالل مزيج تسويقي أخضر متكامل يمكن التطر ق إليه كما يل

ي تويوتا لسياسة املنتج ألاخضر 1.1.1
ّ
  تبن

كم هائل من الوقت والبااعة والجهد لتطوير منتجات تقلل من " اتويوت" مؤسسةتستثمر 

على إنشاء وتطوير منتجات بيئية أفضل واملساهمة في  املؤسسةحيث تعمل . التأثيا على البيئة

يئية مثل الاحراار العالمي وتلوث الهواء وتعتبا مواجهة التحديات الب. بناء مجتمع صديق للبيئة

، فالبيئة هي "تويوتا" ؤسسةدة وإمدادات الطاقة ذات أهمية قصوى ملواملوارد الطبيعية املحدو 

السالمة وراحة البال "إلى جانب  املؤسسةواحدة من ركائز تطوير منتجات 

عديد املنتجات الخضراء ما اليوم  مؤسسةولل ( http://newrooms.toyota.co.jp )".والعاطفة

ر الئحة  على البيئة، ويرجع الفضل في ذلك  مكنها من تصد 
ً
منظمات السيارات ألاكثا حفاظا

http://newrooms.toyota.co.jp/
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في " فورد"ألامريكية  املؤسسة، تليها  RAV4 والسيارة الكهربائية Prius لى سيارتها الهجينةإخاصة 

املرتبة الثالثة وتأتي في , ارات الهجينةي أطلقت في آلاونة ألاخياة العديد من السيالرتبة الثانية والت

اليابانية من املركز الرابع الى  املؤسسة" نيسان"بينما تراجعت , "هوندا" اليابانية املؤسسة

 ملانيةألا" نغاسففولك" مؤسسةو كان املركز السابع من نصيب , الخامس

(http://saudishift.com ) اليابانية كانت له جذور من خالل  ؤسسةاملوهذا املركز الذي أحتلته

السيارات البيئية املتنوعة التي طرحتها الى مختلف ألاسواق العاملية وهو ما سنعر ج عليه في 

 : ذكرها كما يلي

ي أول طراز هجين إنتاجي ف هي" تويوتا بريوس"تعتبا  : Toyota Priusالسيارة الهجينة  -

، ومنذ 1336، تم طرحها للمرة ألاولى في عام (ةتعمل بالوقود والطاقة الكهربائي)العالم 

مليون سيارة في جميع أنحاء  12ذلك الوقت تم بيع منها ما يزيد على 

أكثا السيارات " تا بريوستويو "حيث تعتبا أن  سيارة .  (https://www.engadget.com)العالم

 .نجاًحا في العالم على مدى ثالثة أجيال Hybrid الهجينة

ل من أطلق " تويوتا" مؤسسةتفتخر  : Toyota Miraiالسيارة الهيدروجينية  - بأنها أو 

ع بأعداد كبياة، وقبل ذلك بعشرين عاًما، سيارة هيدروجينية تعمل بخاليا الوقود وتصن

هورة أيضا بتقنية التهجين من تحويل صناعة السيارات املش" بريوس"قامت سيارات 

التقنية " ميااي"وقد تعيد سيارة تويوتا الهيدروجينية . )www.wired.co.uk (بشكل كامل

تويوتا الوحيدة الى  مؤسسةحيث تعتبا . بعد رهان تويوتا عليهاالهيدروجينية الى الواجهة 

 .)https://www.engadget.com)التقنية أعمال أخرى من يعتمد هذه  مؤسسةجانب 

النقاب عن سيارة  املؤسسة، كشفت  2217في عام  : Toyota RAV4السيارة الهجينة  -

RAV4  الهجينة التي تعتبا واحدة من أفضل سيارات الـSUVs   الصديقة للبيئة، وتنظم

تشكيلة تويوتا الكبياة من السيارات ذات  سيارات هجينة أخرى تشكل 6هذه السيارة إلى 

نظرة جديدة تستهدف من خاللها سوق سيارات  املؤسسةالطابع ألاخضر، حيث لدى 

 . ww.cybergypartners.comwbak,2017, (Naja (الدفع الرباعي الصغياة

ه نحو إلانتاج أن تتوج  " تويوتا" مؤسسةت قرر   : Toyota RAV4السيارة الكهربائية  -

بعد أن أخطأت في الراكيز على التحول من السيارات  (EVs) الضخم للسيارات الكهربائية

http://saudishift.com/
https://www.engadget.com/2018/05/29/hydrogen-fuel-cell-toyota-mirai-evs/
http://www.wired.co.uk/
http://www.cybergypartners.com/
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ربائية وهو ما أنتج السيارة الكه .الهجينة إلى سيارات خاليا الوقود كسيارات املستقبل

Toyota RAV4 ، ملوجودة في سلسلة حدث السيارات اأ تعتبا منوهي سيارة كهربائية

السيارات كهربائية وهي أيضا تتوافق مع القوانين التي تمثل بتقليل العادم الذي يخرج 

لسيارات  وامتدادافهي ايضا من السيارات الرياضية الصديقة للبيئة  السيارة،من 

 .بريوس هجينة

0.1.1  
ّ
 لتسعير ألاخضرتويوتا لسياسة اي تبن

ة  ومنذ" تويوتا"تعتمد              من " Penetration الاخرااق"عقود طويلة على الاسرااتيجية السعري 

خالل بيع سياراتها في البداية بسعر منخفض، ثم تعمد الى زيادة أسعار هذه املنتجات ببطء بعد 

ة ة التي تستخدمها وهي نفس الاسرااتيجي.  )www.ukessays.com(أن تضمن قاعدة عمالء قوي 

على هدف كسر الخوف املرتبط بالسيارات  املؤسسةتعمل مع السيارات البيئية الخضراء، حيث 

ها سيارات جديدة على  :)/http://termpaperqueen.com(البيئية أوال  استهالكثقافة بما أن 

املنتجات تويوتا مازالت تعمل على تشجيع املستهلكين لقبول  مؤسسةع ذلك فإن  وم. املستهلك

الخضراء والصديقة للبيئة من خالل وضع أسعار منخفضة نسبيا ومقبولة لدى املستهلك 

ل ألامد من منطلق ليقارب سعر البيع تكلفة الانتاج، مع ضمان أن يكون هدفها الربحي طوي

المس في أحيان كثياة سعر نتجاتها في البداية لتخفيض أسعار مفتسعى الى ت ،الاخرااقسياسة 

 .ةالتكلف

ي تويوتا للترويج  1.1.1
ّ
باستمرار بإعداد وتنفيذ اسرااتيجيات  املؤسسةتقوم  :ألاخضرتبن

أولوياتها، وتهدف هذه إلاسرااتيجيات إلى إشباع سوق إحدى ترويجية تأخذ البعد البيئي ضمن 

ا وفي نفس الوقت إشباع املجتمع بقيم وبرسائل تويوتا البيئية السيارات بـمنتجات تويوت

الراويج دوًرا رئيسًيا كإحدى إسرااتيجيات  يلعب (Rose,2005) الباحثفي رأي . اءالخضر 

حيث يساعد  ، (Boon Cheong Chew, 2016, p180)"تويوتا" التسويق ألاخضر التي تستخدمها

ز  وعمالئها، املؤسسةفي تعزيز العالقة بين  هذا النوع من التواصل العمالء على معرفة  كما يحف 

في مباشرة جهودها في الراويج ألاخضر " تويوتا"وقد بدأت . البيئية" تويوتا"جات املزيد عن منت

ل سيارة صديقة للبيئة، وبمجرد " بريوس"أي قبل سنتين من إطالق سيارتها  1332منذ سنة  أو 

وق املستهدف، تم دت تويوتا الس  نت أن حد 
 
من نشر رسائلها الراويجية وتثقيف  املؤسسةك

 1222الخطوة في بيع  املستهلكين املناسبين قبل سنتين من تقديم السيارة، حيث ساعدت هذه

http://www.ukessays.com/
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مليون دوالر في عام  12بالجمال أنفقت تويوتا و  )www.mbaknol.com (.سيارة من على الفور 

حيث تعتمد  .)Prius ) www.mbaknol.comاويجية الخضراء للسيارة بريوسحملتها الر في 1336

عة تساعد في زيادة حجم مبيعاتها ونشر قيمها البيئية في آن  املؤسسة على تقنيات ترويجية متنو 

ة املنطوقة، فتستخدم آليات مثل الصحف، والتلفزيون، وشبكة إلانرانت، والكلم. واحد

وذلك  . )s://bohatala.comhttp (والجرائد، واللوحات إلاعالنية، الراديو، النشرات إلاعالنية

اسرااتيجية السحب " تويوتا" مؤسسةتستخدم حيث قناع املستهلك بالشراء، إلجذب إلانتباه و 

Pull Strategy وهو ما يجعل عالقتها . ية والراويجية في آن واحدضمن اسرااتيجيتها التوزيع

  .الخضراءسرااتيجيتها إنجاح امن أجل بالعمالء وكيفية التفاعل والتأثيا عليهم ضرورية جدا 

ي تويوتا للتوزيع ألاخضر 1.1.1
ّ
 تبن

ة بها، ولذلك املؤسسةأدركت              د إلى سلسلة التوزيع الخاص  فإن   أن  التأثياات البيئية تمت 

لديها شبكة واسعة من املوزعين والوكالء الذين تعمل على أن تشاركهم معرفتها وخبااتها في 

أن تشارك " تويوتا" مؤسسةومن املهم جدا لدى  .ت وتحسين أدائهم البيئيعمليات إدارة النفايا

 "تويوتا" مؤسسةحيث تعامل  .موزعيها املعتمدين وتساند جهودهم ليكونوا مسؤولين بيئًيا

أ ال موزعيها كشريك لها وكجزء  ، حيث أن  وكالئها (نظام إنتاج تويوتا)الخاص  بها  TPS نميتجز 

ل على دراية جيدة بطرق ت ل املاكينات، وتحم 
 
قليل أوقات إلاعداد، والعيوب، واملخزون، وتعط

ال تثقيف تجارها حول إلامتث" املؤسسة"كما تواصل  .املسؤولية لتقديم أفضل النتائج املمكنة

استيفاء موقع التاجر للشروط البيئية  للوائح واملعاييا البيئية املعمول بها، وتحافظ على

ة إلى معلومات حول املواد وارد البيئة والصحة والسالمة بالضافاملطلوبة، والتي تتضمن م

 . )www.toyota.com (الخطرة

ي تويوتا لل  5.1.1
ّ
ضرفراد تبن

ُ
 الخ

نحن ال نصنع السيارات فقط )تقول " تويوتا" مؤسسةفي أروقة تدور هناك مقولة شهياة             

فت تويوتا شهر جوان كــ  (.شرابل نبني ب شهر البيئة "وبهدف غرس الوعي البيئي لدى موظفيها صن 

فين وإجراءاتهم واتخذت إجراءات منذ ذلك الوقت لزيادة وعي املوظ 1363منذ سنة " لتويوتا

، وتوسيع "الشهر البيئي العالمي لتويوتا"قامت بتغييا إلاسم إلى  1331تجاه البيئة، وفي عام 

على دراية  مؤسسةوهي بهذا تضمن أن جميع املوظفين العامليين لل ،على مستوى العالمأنشطتها 

http://www.mbaknol.com/
http://www.mbaknol.com/
https://bohatala.com/
http://www.toyota.com/
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م، وتوزيع رسالة بشهر تويوتا العالمي للبيئة من خالل عرض ملصق مشراك في جميع أنحاء العال

الفرعية العاملية التابعة لها بلغاتهم املحلية، وكذا  املؤسساتالرئيس حول البيئة من خالل 

 املؤسسةعارات ذات صلة باألحداث على شاشات املراقبة في مواقع مختلفة عبا مواقع إصدار إش

، ظهرت شخصية البيئة و على إلانراانت، وملزيد من التوعية خالل الشهر العالمي للبيئة في تويوتا

 Rapport of Toyota,Sustainability Data) مؤسسةفي البوابة الرئيسية لل "Ecoba" الداخلية

Book 2017 Environment, p9).  ه ألافراد لدى ي البعد " تويوتا" مؤسسةويظهر توج  نحو تبن 

تقراحها إدارة  ألاخضر من خالل مشاركتهم بشكل فعال في النشاطات والفعاليات البيئية التي

بمختلف مستوياتهم الوظيفية في عمليات التشجيا  املؤسسة، حيث يشارك ألافراد في "تويوتا"

، والقيام بعمليات التنظيف للغابات واملستنقعات، ومبادرات الحفاظ على وغرس الاشجار

 ,Richard Yerema and Kristina Leung) وباقي الحمالت البيئية باالنقراضالحيوانات املهددة 

 https://content.eluta.ca 

ي تويوتا للعمليات   4.1.1
ّ
 الخضراءتبن

وأيضا في كل مرحلة من على دمج البعد البيئي ضمن كل عملياتها " تويوتا" مؤسسةتعمل              

 التدويروإعادة  شغيل؛الت التصنيع؛ التطوير؛ :مراحل حياة املنتجات، والتي تشمل

)https://www.toyotaforklift.com(.  سبة ل االيوم نموذج" تويوتا" ؤسسةموتعتبا
 
 لمؤسساتبالن

، وتعزيز الاستخدامألاخرى في عمليات خفض نسبة الهدر وتكاليف الطاقة، وتعزيز الكفاءة في 

  .وارد الالزمةاستثمار الوقت والجهد وامل الاستدامة من خالل

ي تويوتا للداء   7.1.1
ّ
 ألاخضرتبن

ط  الى" تويوتا" مؤسسةتسعى              انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم من تخفيض متوس 

ي، حيث  2222٪ بحلول سنة 22السيارات الجديدة بأكثا من  من أجل املض ي قدًما في التحد 

قت تخف ا والبالغ . 2217٪ سنة 11.3يضا قدره حق 
ً
كات التي تم  تطويرها حديث م املحر  كما تقد 

أعلى مستويات الكفاءة الحرارية القصوى في  HVs ياراتليرا لسيارات البنزين وس 2.2حجمها 

حيث يتم  نشر وتوزيع هذه املحر كات والتي تم  تطويرها  .٪ على التوالي31و٪ 32العالم بنسبة 

ا، ف
ً
وألارقام . 2221والى غاية سنة  2216منذ سنة " تويوتا" مؤسسةي السيارات التي تخص  حديث

د أن  ا( 2216جانفي )الحالية 
 
 من " تويوتا"ماليين سيارة هجينة من طراز  12ستخدام تؤك

ً
بدال

https://content.eluta.ca/
https://www.toyotaforklift.com/
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ى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي  سيارات البنزين التقليدية من نفس الفئة أد 

   )global.com-www.toyota(.مليون كيلو لرا من البنزين 23يون طن، وأنقذ ما يقرب من مل 66

 

 

يها للتسويق ألاخضر نظير  Toyota مؤسسة حققتهاالتي  املزايا  .0.1
ّ
  تبن

ه  T. Boone Pickensحسب خبيا املال وألاعمال ألامريكي 
 
 اقتصاديكون لدينا عندما "فإن

الى " تويوتا" مؤسسةوهذا ما بادرت  ".حصلنا عليه لألبد اقتصادأخضر، حينها سنمتلك أفضل 

فقد تم  بالفعل تعديل وسائل وطرق . عن طريق دمج البعد ألاخضر ضمن أولوياتهاإدراكه 

ه البيئي الجديد وهذا ساهم في زي املؤسسةالانتاج املستخدمة في  ادة الكفاءة لتنسجم مع التوج 

الانتاجية من جهة وتقليل التكاليف بعد الخفض من مستويات التلف والهدر والتلوث البيئي 

س املؤس   Taiichi Ohno" تايتي أهنو"وفي هذا الصدد يقول . ليات إلانتاجيةالناجم عن العم

إن  أساس نظام تويوتا “  )ps://samehar.wordpress.comhtt (:الرئيس ي لنظام تويوتا إلانتاجي

 
 
 The basis of the Toyota Production system is“" ص املطلق من الفواقدإلانتاجي هو التخل

the absolute elmination of waste”.  وهذا قد ساهم بما اليرقى للشك  في الوصول الى الكفاءة

اليوم من بين  املؤسسةحيث تعتبا ي على مستوى الفواقد، املستوى الصفر  ومقاربةالانتاجية 

ق مستويات مذهلة في تخفيض نسب الهد املؤسساتأشهر   %37ر والنفايات وصلت الى التي تحق 

ريبة آلاجال القفي  املؤسسةكما تسعى .  )www.triplepundit.com ,Mary Mazzoni  (2216سنة 

 وكالة ِقبل من" تويوتا" مؤسسةب الاعرااف تم   وقد. Zero Waste" صفر نفايات"الى تحقيق هدف 

العام،  لنفس WasteWise شريك وهو 2212 لعام "شريك املوسم" باعتبارها( EPA) البيئة حماية

قتها   درفي سبيل القضاء تماما على النفايات واله املؤسسةوذلك للمستويات الجيدة التي حق 

)www.rubiconglobal.com, Drew Brucker(. مدخل التسويق  بالضافة الى ذلك ساهم

املؤسسة، والتي تتمثل في خاصية الحفاظ ( سيارات)تقديم قيمة مضافة ملنتجات  فيألاخضر 

في املنتجات، حيث تضاف هذه القيمة  وهو ما يدخل في إطار تعزيز الجودة. على البيئة والسالمة

لعاملية في ألاسواق ا" تويوتا" ؤسسةالتموقع الواضح ملف .الى باقي خصائص املنتج ألاخرى 

ساهم في تكثيف وانتشارها كأكبا مؤسسة لبيع السيارات في العالم من حيث حجم املبيعات، 

http://www.toyota-global.com/
https://samehar.wordpress.com/
http://www.triplepundit.com/
http://www.rubiconglobal.com/
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ة البيئية في  وإنتاج سيارات خضراء" اخضراريهأكثا "جهودها نحو تطوير منتجات  تباز الخاصي 

وبالتوازي مع زيادة حيث . تساهم في نقل صورة إيجابية عنهاو ، (املؤسسة)شخصية املعلن 

ة السوقية ومعها زيادة حجم ال نت حص 
 
أيضا من القيام " تويوتا" مؤسسةإلانتاجية تمك

ة في تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة لهذا النوع من املنت جات الصديقة بتخفيضات مطردة ومهم 

نها من تحقيق ألاهداف
 
لهذا النوع من حيث بات الهامش الربحي . الربحية بالبيئة، وهو ما مك

فقا لتقرير حيث وو . الوحدة الواحدة يناهز هامش سيارات الوقود العادية تقريبا السيارات في

قه  ر يتقد فإن    Nikkei"نيكي"صحيفة  سيارة  عن كل" تويوتا" مؤسسةهامش الربح الذي تحق 

لى السيارات عهامش الربح هذا الهامش هو نفسه تقريبا و  ،2223سنة  دوالر  3122 يراوح هجينة

ة وحاسمة بالبنزين عملالتي تو التقليدية   ,Eric Loveday)وهو ما يعتبا خطوة هام 

 ) https://www.greencarreports.com.  ة ة مبيعات املؤسسة لهذا النوع من خاص  وأن  حص 

من أجل تعزيز  أرباح فرصة ثمينة ، وبالتالي فهي (أنظر الشكل املوالي) السيارات أصبحت معتباة 

 .املنظمة وتحقيق أهدافها الربحية

 ةنسب الحصص السوقية العاملية ملنظمات ألاعمال في سوق السيارات البيئي : 5الشكل 

 
Source : John german, “Hybrid Vehicles Technology Development and Cost Reduction”, 

Internat ional Council on Clean Transportation, Technical Brief No. 1, July 2015, p3.  

https://www.greencarreports.com/
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ضمن مختلف ألاوساط واملجتمعات " تويوتا" مؤسسةوما ساهم في تحسين صورة              

 برنامج حيث في. ونيلها العديد من الجوائز وألاوسمة البيئية ها البيئيةتح سيارايشر تالعاملية هو 

 " Prius"فازت سيارة تويوتا  عاًما، 13ض ى على انطالقه البانامج الذي م «العامليةسيارة العام "

" أفضل سيارة صديقة للبيئة"عن فئتى " أفضل ثالث سيارات عاملية"بلقب  2212طراز العام 

من بين السيارات التي وصلت إلى التصفيات " 27"وجاءت تويوتا  .  «عامليةالسيارة العام "و

سيارة العام "من جوائز  2213في نسخة العام " ةثالث سيارات عاملي أفضل»النهائية لجائزة 

 2223في العام  (iQ) « آي كيو"، وهي نفس الفئة التي ترشحت لها سيارة تويوتا "العاملية
ً

، فضال

يذكر أن السيارات  .«أفضل سيارة صديقة للبيئة"هايبِاد للقب " هارير"يوتا عن ترشح سيارة تو 

ا والتصويت عليها من قبل لجنة تحكيم دولية، تتألف املرشحة لجميع فئات الجائزة تم اختياره

 .بلًدا من شتى أنحاء العالم 23من نخبة الصحفيين املتخصصين فى مجال السيارات من  63من 

الخضراء  Toyota سياراتالجوائز والشهادات التي فازت بها  أهم   لتطر ق الىوعلى العموم يمكن ا

  : (2212منيا نوري وإبراهيم لجلط،)كالتالي

 لوكالة حماية البيئة ألامريكية •
ً
لعامي  للوقود اقتصاديةتويوتا بريوس هي أكثا سيارة :  طبقا

  ؛2226-2222

 ؛م2222فازت تويوتا بوسام صانع السيارات الخضراء عام  •

 أن  •
ً
م قسم املواصالت البايطاني تقريرا  " تويوتا بريوس"قد 

ً
هي ثالث أقل سيارة إشعاعا

باع في بريطانيالغاز ثاني أكسيد الكرب
ُ
 ؛ون ت

للبيئة للعام في اختيار مجموعة من  فازت السيارة تويوتا بريوس بلقب السيارة الصديقة •

 ؛الخبااء ألاملان

لى وسام أفضل محرك اقتصادي في استهالك الوقود ل الهجين ع 1,2فاز محرك تويوتا  •

ل م كما حصل على وسام أفضل محرك جديد وأفض2226م حتى عام 2223من عام 

م وأفضل محرك 2222ل لعام  1,2ل إلى  1,3م وأفضل محرك للفئة 2223محرك لعام 

 ؛م2222أخضر لعام 

 .م2223نجوم عام  22على  Toyota Piusحصلت طراز  •
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 خاتمة. 5

هو ألاداة ي على مراعاة الرهانات البيئية، في الوقت الراهن أصبح التوجه إلاسرااتيجي املبن            

ها واستقرارها وتحقيق ألاداء الفعال على املدى الزمني الطويل ونمو   املؤسسة السليمة لتموقع

العاملية  تاملؤسسايمكننا التأكيد بناءا على الدراسة على أن  كباى و . والقصيا على حد  سواء

ي التوجه البيئي والعمل على أن  اليوم تسعى إلى وضع خطط إسرااتيجية عاجلة من أجل تبن 

 أيضاوالذي يساعدها بيا ومساهما في الحفاظ على البيئة وكسب الرأي العام تكون شريكا إيجا

 ونمو   زدهار االيوم الرهان على  للمؤسساتيمكن حيث . مؤسسةتحقيق الهدف التجاري لل على

الزدياد الطلب والاقبال عليها، فالتسويق ألاخضر يمكن أن ( املنتجات الخضراء)السوق ألاخضر 

ز مقارنة  يكون عبارة عن تأشياة لدخول أسواق جديدة وكسب زبائن جدد وتحقيق التمي 

ية هذا املدخل في تحسين الكفاءة الانتاجية والاقتصادية  بالضافةباملنافسين،  الى أهم 

تقليل التكاليف التشغيلية للمؤسسة وتعظيم جودة املنتجات من خالل القيمة  عبا  مؤسسةلل

هويمكننا القول . البيئة املضافة
 
ما يكفي من الخباة، لدراك أهمية " تويوتا" مؤسسةت لدى با أن

  .يمثله لدى العمالء واملجتمع ككل التسويق ألاخضر والبعد الخاص بالبيئة وما

 :إلى النتائج التالية البحثيةالتوصل في هذه الورقة  لقد تم  : ةالدراس   نتائج .    1.5

  من أجل تبييض صورة  عيد خيار طو جر  ُم والتسويق ألاخضر لم تعد املسؤولية البيئية

ة إ ،املؤسسة ز من القدرات التنافسية للمؤسسةبل هو عملي   ؛أيضا سرااتيجية تعز 

  ة السوقية  ألاخضر فييساهم التسويق للمؤسسة وربحيتها، بالضافة الى تعظيم الحص 

 ؛إطار ألاهداف التجارية للمؤسسة املؤسسة فيتحسين صورة 

  تقليل التكاليف التشغيلية للمؤسسة وتعزيز جودة منتجاتها  ألاخضر فييساهم التسويق

 ؛ملتمثلة في ميزة السالمة البيئيةميزة مضافة وا عبا تقديم

 ل إليها في الج بناء ا نموذجتعتبا  "تويوتا" مؤسسةفإن  انب التطبيقي على النتائج املتوص 

ي التسويق ألاخضر، حيث ينعكس ذلك في سياساتها رائدا ومخرجاتها الى  في إطار تبن 

ة إسرااتيجية املؤسسة اليوم  تحرصو السوق، 
 
جميع  فيهاتدمج متكاملة على وضع خط

 ؛أخضر ومستدامفي إطار  السياسات التسويقية
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أن  املساهمة في الحفاظ على البيئة وتخفيف ألاثر ب" تويوتا" سسةحالة مؤ  دراسة دتؤك

لتحقيق  ون عائقا للمؤسسة ومعرقال كيلن  في إطار إسرااتيجية التسويق ألاخضر البيئي

زة لقدرة املنظمة على الوصول الى أهدافها نهأهدافها بقدر كو   .إسرااتيجية داعمة ومعز 

 الدراسات املستقبلية .     0.5

ببعض املواضيع ذات الصلة ملا فيها من فائدة  انفي ضوء هذه الدراسة يوص ي الباحث             

 :يليوهذه املواضيع كما  ألاخضر،التسويق مستقبلية من أجل تعميق الفهم ب

 تأثيا العالمات الخضراء على والء الزبائن. 

 الدور إلادارة البيئية في تحقيق املكاسب التجارية والبيئية ملنظمة ألاعم. 

  واتجاهاتهاتقسيمات السوق ألاخضر في الجزائر. 

 :راجعقائمة امل. 4

 العدد الثاني عشر مجلة املفكر، اية البيئة،التعاون الدولي في مجال حم، مفتاح عبد الجليل. 

  ،لتوزيع، عمان، ألاردن، ، إثراء للنشر واإستراتيجيات التسويق ألاخضرياسر ثامر البكري

2212. 

 ،لتوزيع، عمان، مكتبة املجمع العربي للنشر وا فلسفة التسويق ألاخضر، مصطفى يوسف كافي

 .2213ألاردن، 

  دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن،  ،"ويق ألاخضرفلسفة التس’وآخرون، عالء فرحان

 .2223بدون رقم طبعة، 

  ،عمان، ر والتوزيعالوراق للنش، الحديثة املؤسساتاملسؤولية البيئية في نجم عبود نجم ،

 .2212ألاردن، 

 Green marketing guides, the center for green industries and sustainable business 

growth of Duquesne University, Pittsburgh, USA, 2014. 

 Renato J. Orsato, competitive environmental strategies, California management 

review, vol.48.no2, winter 2006. 

 Sandeep Tiwari and all ,Green marketing –emerging dimensions ,journal of 

business excellence ,vol.2, issue 1, 2011 . 
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 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 .  

 Boon Cheong Chew, Green marketing strategy to enhance corporate image, 

International Journal of Business and Technopreneurship, Volume 6, No. 2, Jun 2016. 

  شر بتاريخ ،تويوتا تهدف لحماية البيئة بخفض غاز الكربون في سيارتهاموقع الشرق
 
،تم الن

-http://www.al : رابط املوقع ،(2216-23-12)مت الرؤية بتاريخ ت ،(12-12-2212)

sharq.com/ 

 ، على البيئة"موقع سعودي شيفت 
ً
، تم "تويوتا تتصدر الئحة مؤسسات العالم ألاكثر حفاظا

 : ، رابط املوقع(22/23/2216)ملشاهدة بتاريخ ، تمت ا(12/7/2213)النشر بتاريخ 

https://saudishift.com/best-global-green-brands/ 

  تم النشر  "التخلص من الفواقد في نظام تويوتا إلانتاجي"،موقع إلادارة والهندسة الصناعية،

: ، الرابط(22/23/2212)، تمت املشاهدة في ( 22/23/2222)
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