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 المراجع المستعملة
 الكتب باللغة العربية – 1

دار امليسرة  ،(ISO 14000نظم و متطلبات ) جنم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار، اإلدارة البيئية -1
  7002للنشر و التوزيع ، عمان األردن، 

  7002، التسويق األخضر، دار اليازوري، عمان ، الطبعة العربية نزار النوري ثامر البكري ، أمحد -2
 8991، مصر ،،املكتبة األكادميية ، القاهرة(يمدخل بيئ)و البيئة  االقتصادعلي السيد أمبايب ،   -3
 7007، اجلزائر، ، دار األمل ، تيزي وزو التلوثفتحي الدردار، البيئة يف مواجهة  -4
الطائي و آخرون ، نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية و اخلدمية ، دار اليازوري ،  يوسف حجيم -5

 7009عمان ، األردن، 
ديب،  للبيئة،مؤسسة جائزة زايد الدولية  البيئة،حممد عبد الكرمي علي عبد ربه، مقدمة يف اقتصاديات  -6

 7002اإلمارات العربية املتحدة، 
 7002فة العلمية ، عمان ،األردن،،دار كنوز املعر 8لبيئية، طاإلدارة ا فراس أمحد اخلرجي، -7
عاع ،مطبعة اإلش8و املالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منها،ط االقتصاديةحممد صاحل الشيخ، اآلثار  -8

  7007الفنية، اإلسكندرية،مصر،
على كتاب اقتصاديات  موارد البيئة ، اميان عطية ناصف وهشام  باالعتمادينظر ) من إعداد الطالبة  -9

 7002حممد عمارة، فرع منهور، 

تقييم أثر النشاط االقتصادي على عناصر النظام )عبد اهلل الصعيدي، النمو االقتصادي و التوازن البيئي -11
 7007، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ،(البيئي

  7002عارف صاحل خملف، اإلدارة البيئية ، احلماية اإلدارية للبيئة ، دار اليازوري ، عمان ، األردن ،  -11

 7002، دار الشروق، عمان ،األردن،1أمين سليمان مزاهرة و علي فاتح الشوابكة ، البيئة و اجملتمع، ط -12

صناعية كمدخل حديث عبد الصمد جنوى و طالل حممد مفضي بطاينة، اإلدارة البيئية للمنشآت ال -13
للتميز التنافسي، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات و احلكومات ، كلية احلقوق و 

  7002العلوم االقتصادية جامعة ورقلة ، 

مذكرة خترج ، باتنة ،  ،عز الدين دعاس، أثر تطبيق نظام اإلدارة البيئية من طرف املؤسسات الصناعية -14
7088 
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دار امليسرة  ،(ISO 14000نظم و متطلبات ) جنم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار، اإلدارة البيئية  -15
  7002للنشر و التوزيع ، عمان األردن، 

 7007،،دار وائل، عمان ، األردن8حممد عبد الوهاب العزاوي ، أنظمة إدارة اجلودة و البيئة ، ط -16

عبد الصمد جنوى و طالل حممد مفضي بطاينة، اإلدارة البيئية للمنشآت الصناعية كمدخل حديث   -17
و للتميز التنافسي، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات و احلكومات ، كلية احلقوق 

  7002، العلوم االقتصادية جامعة ورقلة

  7002ة اإلدارية للبيئة ، دار اليازوري ، عمان ، األردن ، عارف صاحل خملف، اإلدارة البيئية ، احلماي -18

2- Ouvrages: 

1- David Lindon; Robert.Stevents. ;Bruce Warenn ; Marketing Management: ed best 

business books; 2004 

2- Jerame Bon ; Albert louppe ; Marketing des service publics ; l’étude des besoin de la 

population ;edition d’organisation ;1980  

3- Bruno Cohen –Bacrie ;communiquer efficace et développement durable :l’entreprise 

citoyenne aux collectivité durable ;édition démos ; paris ;2006   

4- iso 14000 ;2004 ;Système de management environnemental   

5- http /www.unpan 1.un org/intradoc/groups/public/documents/ …/unpan 024865.Pdf  

6- http /www.unpan 1.un org/intradoc/groups/public/documents/ …/unpan 024865.Pdf  

7- http /www.qsae/org/web_en/pdf/ISO 14000 concept . pdf  
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وزارة التعليم العالي و البحث العلمي-  

 جامعة عبد الحميد ابن باديس

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

تسويق: تخصص  

 قسم العلوم التجارية

 

خرج  لحصول على شهادة ماستر تخصصفي إطار التحضير لمذكرة نهاية  الت  

نضع  "ي المحافظة على البيئةأهمية التسويق االخضر ف:" حول موضوع "تسويق " 
بين أيديكم هذا االستبيان الموجه للمؤسسات المنتجة و هذا لغرض إفادتنا في جميع 

.البيانات ذات الصلة ببحثنا   

من أجل معرفة مدى اهتمام المؤسسات اإلنتاجية بحماية البيئة، هذا االستبيان سيكون أساسا 
في ( ×) األسئلة المطروحة بوضع عالمة  ذلك نطلب من المستجوبين باإلجابة عنمن أجل 

علما أن إجابتكم تأخذ طابع السرية العلمية التامة ، و ال  الخانة التي تمثل وجه نظركم،
.تستخدم إال ألغراض البحث العلمي  

نعم تحافظ مؤسستكم على البيئة ؟   هل   -/1 ال     

: في حالة اإلجابة بنعم وضح ذلك -
.............................................................................................

............................................................................................. 

 في حالة اإلجابة ب ال لماذا ؟ -

.................................................................................................
............................................................................................... 

 أذكر أنواع المنتجات التي تنتجها مؤسساتكم ؟    -/2

 -

 -



 -

 -

  ؟من بين منتجاتكم ما هي المنتوجات في رأيكم التي أكثر محافظة على البيئة 

 -

 -

 -

بمنتوجات المنافسين في رأيكم أي المنتوجات المحافظة على  منتجاتكممقارنة  -/3
 البيئة ؟

 -

 -

 -

 ال          ؟    نعم   ISO 04111 هل تتبنى مؤسستكم مواصفات -/4

 :في حالة اإلجابة ب نعم ، ألي غرض

.............................................................................................
............................................................................................. 

 في حالة اإلجابة ب ال، لماذا ؟

.............................................................................................
............................................................................................. 

 .مؤسستكم على معالجتها؟ ما هي التحديات البيئية التي تواجه مؤسساتكم و غير قادرة  -/5

  مشاكل أخرى                      التلوث                                      التصحر

 :.................................................................إن وجدت مشاكل أخرى أذكرها

...................................................................................................... 

 ؟أذكر الطريقة التي تستعملها مؤسستكم للتخلص من النفايات  -/6

   طرق أخرى                         الدفن و الرمي                            الحرق

 



 .................................................................:إن و جدت طرق أخرى أذكرها

...................................................................................................... 

 هل تقوم مؤسستكم بدورات تدريبية لعمالها لتوعيتهم بأهمية حماية و سالمة البيئة ؟   -/7

ال                                                                                         نعم                         
     

 :    ض ح في حالة اإلجابة بنعم، و

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 في حالة اإلجابة ب ال، لماذا ؟

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 انيات للتخلص من النفايات الصناعية بطريقة آمنة ؟ هل  يتوفر للمؤسسة إمك -/8

  ال                     نعم                             

 :                           في حالة اإلجابة بنعم ، وض ح 

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 في حالة اإلجابة ب ال ، لماذا ؟

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 التشريعات القانونية لها تأثير إيجابي على المحافظة على البيئة  ؟    -/9

  ال                 نعم                                      

 :                          في حالة اإلجابة بنعم، وض ح 

......................................................................................................
..................................................................................................... 

 في حالة اإلجابة ب ال، لماذا ؟

......................................................................................................
...................................................................................................... 



 التوجه البيئي نحو إنتاج منتجات غير مضرة بالبيئة أمرا مربحا ؟   في رأيكم ،هل -/01

  ال                             نعم                                       

 :                            في حالة  اإلجابة بنعم ، وض ح 

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 في حالة اإلجابة ب ال، لماذا؟

......................................................................................................
...................................................................................................... 

التعاقد مع الوسطاء المتبنيين ألفكار و مبادئ التسويق األخضر يساهم في  هل -/00
 المحافظة على البيئة ؟ 

  ال                                    نعم                                   

 :                          في حالة اإلجابة بنعم، وض ح 

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 في حالة اإلجابة ب ال، لماذا ؟.

......................................................................................................
..................................................................................................... 

المؤسسة عند تغليف منتجاتها بمواد غير ضارة بالبيئة هل هذا يزيد من قدرتها  -/01
 التنافسية ؟  

 ال                                    نعم                                      

 :                           في حالة اإلجابة بنعم ، وض ح 

......................................................................................................
......................................................................................................  

 في حالة اإلجابة ب ال، لماذا ؟

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 



إلهداءا  
 إىل

....من علمين العطاء بدون انتظار ....من زينة اهلل باهليبة و الوقار   

..ستبقى كلماتك جنوم اهتدي هبا اليوم و يف الغد و إىل األبد  

 والدي العزيز

ـ.. من كان دعاؤها سر جناحي.. بسمة احلياة و سر الوجود ..معىن احلنان   

 أمي احلبيبة

..إىل مشعة متقدة تنري ظلمة حيايت .. اعتمدمن هبم أكرب و عليهم   

..من بوجودهم أكتسب قوة و حمبة ال حدود هلا   

 من عرفت معهم  معىن احلياة

 إخويت األحبة

 أساتذيت و زمالئي و أصدقائي و كل من قدم يل يد العون إلمتام هذا البحث

 سائال املوىل عز وجل أن يفع به و جيعله خالصا لوجهه تعاىل

و وفاءا...و تقديرا ....حبا   

 أهدي هذا العمل املتواضع

 حلمر هوارية 
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 المقدمة  

بعد أن مت التطرق يف الفصل النظري السابق حول أمهية التسويق األخضر يف احملافظة على  البيئية ، سنحاول من 
على عينة من املؤسسات  استمارةخالل هذا الفصل إسقاط األسس السابقة مع ميدان الدراسة و املتمثل يف 

االقتصادية اإلنتاجية و ذلك من خالل التعرف على العينة و حتليل نتائجها و استخالص النتيجة العامة و التعرف 
 على املؤسسات اليت تعمل على تطبيق مبادئ التسويق األخضر و عرض جمموعة من التوصيات 

 :اور هذا الفصل يف النقاط التاليةو تلخصت حم

 دراسة حالة مؤسسة االمسنت بالشلف: ألولاملبحث ا

 مفاهيم عامة حول العينة املدروسة : املبحثالثاين

 االستمارة : املبحث الثالث
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 (ECDE  ) االسمنتدراسة حالة لمؤسسة  : األول المبحث

من خالل دراستنا للعينة املختارة مت احلصول على مؤسسة تعمل على تطبيق التسويق األخضر و يف هذا املبحث 
سنتطرق إىل تقدمي اللمحة التارخيية للمؤسسة مث هيكلها التنظيمي و أخريا تبيني طريقة عملها مع املواصفة البيئية 

ISO 14000 

 حملة تارخيية عن املؤسسة : األول املطلب

من املؤسسات االقتصادية اليت استطاعت أن تواكب خمتلف  ECDEترب مؤسسة االمسنت و مشتقاته بالشلف  تع
 .أمناط التسيري و التغريات اليت حصلت يف بيئة االقتصاد اجلزائري و االجتماعي

ومل يلق املشروع املوافقة إال يف سنة  1967متت األوىل لإلنشاءمصنع  االمسنت بالشلف  :نشأة المؤسسة :أوال
 .ثالث شركات  يابانية  إىل، حيث مت منح مهام اجناز مؤسسة االمسنت و مشتقاته بالشلف ،آنذاك 1975

أكتوبر  10بسبب الزلزال  1980لكن توقف سنة  1978بدا املشروع على مستوى خطني ، اخلط األول يف سنة  
مع اخلط الثاين، باسم مؤسسة الوطنية  1981الذي حدث مبنطقة  الشلف  مث استأنفت األعمال به سنة  1985

و هي املؤسسة االقتصادية  الوحيدة  يف هذه املنطقة ،مث مت تغريها مبقتضى املرسوم ( SNMC  72  )ملواد البناء 
 .(30 .10 .1982)الصادر بتاريخ (  82   -    325)الوزاري رقم 

أصبحت املؤسسة عمومية مستقلة  الطابع صناعي و جتاري ، يتمثل نشاطها األساسي يف إنتاج و 1989يف سنة 
من خالل استقالل  تسري نشاطاهتا الصناعية املتعلقة هبذا اإلنتاج امسنت   (  (EPA – 50تصنيع االمسنت من نوع 

 عادي  امسنت خاص اجلري املائي  وكذا مشتقات االمسنت ،

لتصبح من أحسن (cpj-45(اليت حتمل عبارة ( بور تو لندا  ) تطوير مادة االمسنت من نوعيةكما مت مؤخرا 
 .املنتجات على مستوى الوطين

كلم  غرب والية الشلف    فهي حتتل  موقعا    07تقع مؤسسة االمسنت و مشتقاته  يف  بواد سلي  على بعد 
الرابط بني اجلزائر العاصمة   04اسرتاتيجيا حيث تربط بني عدة واليات ،  إذ أهنا تقع مبحاذاة الطريق الوطين رقم 

 .ووهران و كذا  خط السكة احلديدية الرابط بني الواليتني

 أهداف المؤسسة :ثانيا



 ميدانيةالالدراسة :الفصل الثالث
 

- 73 - 
       

تسعى مؤسسة االمسنت إىل حتقيق مجلة من األهداف تتجسد من خالل املخطط  التجاري  الذي أعدته  مديرية 
 الذي متثل أهم أهدافه  يف)(2006-2010لتنظيم و التخطيط  التطري للفرتةا

 ج      .مليار د    38حتقيق رقم أعمال مرتاكم يقدر ب *

 % 68دل مت ج مبع.مليار د27حتقيق قيمة مضافة تقدر ب *

 %55ج أي مبعدل .مليار د  22لنفقات الفعلية  لالستغالل يقدر بحتقيق هامش عملي أو ما يعرف بزيادة ا*

  مليار 19حتقيق هامش إمجايل   للتمويل الذايت يقدر ب *

متتلك مليون طن سنويا،   6تطور رأس املال و مسامهاهتا تقدر الطاقة اإلنتاجية ملصنع االمسنت ب    : ثالثا
 .املؤسسة إمكانيات مالية تسمح هلا بتحقيق هذا الرقم، كما تساهم املؤسسة يف رؤؤس أموال الشركات أخرى

 ج  ذلك مبسامهة.د 80000000ب 1989قدر لرأس مال هذه املؤسسة يف سنة 

 صيدلة،من صندوق املسامهة للكيمياء ، برتو كيمياء %40

 من صندوق مسامهة املناجم ، احملروقات30%

 من صندوق املسامهة للبناء30%

و مالكة للمؤسسة ة هي شركة البناء و مواد البناء و بعدحل صناديق املسامهة أصبحت الشركة القابضة للمؤسس
 ج.د000 000 5000كما مت رفع رأس ا تدرجييا   إىل أن أصبح   ،100%بنسبة 

 :إلنتاج االسمنتلثانيا مراح

إىل املصنع و من مث املرور مبجموعة من األولية وصوالتنطلق عملية إنتاج االمسنت من احملاجر حيث جتد املادة 
 .املراحل اإلنتاجية داخل املصنع

إىل  يصل حجمهاو املتفجرات بشكل  بواسطة اآلالتخراج الكلس و الرمل بطرق خمتلفة يتماسك:الحجرة 1
 مرتين ، علما أن احلجرة تنقسم إىل عدة وحدات منها
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من جبل ( argile)  و تقوم بنقل الصلصال (   calcaire)   اليت تنتج  الكلس     : وحدة سيدي العروسي
املاعز ببلدية واد سلي  عن طريق  الشاحنات اليت تصل الصلصال حىت احلجرة حيث يتم الطحن  التكسري  اجليد 
للمادتني ،   ومن  خالل هذه العملية يتم إحصاء  كمية  املادة املستخرجة  من املادتني شهريا  و سنويا  الن 

 بذالك حيتوي على ميزان ضخم يسمح( concasseur) مطاحن   

و من جهة أخرى جند اجلبس ينقل من احلجرة  بوزغاية  حيث يتم نقله عن طريق الشاحنات اليت تنقل أيضا برادة   
 احلديد و كذالك الرمل من سيدي عامر

 عند الوصول إىل املصنع يتم خلط و اسرتجاع هذا املزيج : المصنع

 تطبيق المؤسسة للمواصفة البيئية :الثالث المطلب

 :نظام اجلودة و البيئة إدارة -

، ألهنا  ISO 14001و ISO 9001أنشأت مؤسسة االمسنت  بدأت تطبق إدارة اجلودة و البيئة و تتكيف مع 
تعمل على حتقيق املنتجات اليت تليب احتياجات السوق و العمالء و تسيطر على اجلوانب البيئية اهلامة املرتبطة 

 مها باألنشطة و املنتجات و اخلدمات اليت تقد

 :تطبق مؤسسة االمسنت املواصفة البيئية و هذا من أجل

 .احملافظة على املوارد املائية  -

 االعتماد على تقنيات خضراء  -

 . خلق مناطق لتخزين النفايات -

 .التحكم يف املخاطر البيئية  -

صة جلميع أما فيما يتعلق باإلنتاج فإن مؤسسة االمسنت قد تعمل على حتقيق أهداف اجلودة و البيئة املخص
 من خالل نظام إدارة اجلودة و البيئة( اخل..........اإلنتاج و الدعم و اإلدارة) العمليات 

 االسمنت و مشتقاته  الهيكل التنظيمي لمؤسسة: المطلب الثاني 
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 ؤسسة االمسنت و مشتقاته بالشلفاهليكل   التنظيمي مل
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 مفاهيم عامة حول عينة الدراسة:  ثانيالمبحث ال

من أجل الدراسة امليدانية اليت ختص حبثنا مت التعامل مع عينة من املؤسسات قد مت اختيارها و سنتطرق يف هذا 
املبحث اىل تعريف العينة املدروسة مث ذكر هذه املؤسسات مع حتديد نوعها و أخريا حتديد منتجات و منافسي 

 :هذه املؤسسات 
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 تعريف العينة المدروسة :  المطلب األول

مؤسسة اقتصادية ذات طابع إنتاجي و لقد قمنا بأخذ عينة  04قد مت تسليط ضوء دراستنا على جمتمع مكون من 
مؤسسات اقتصادية إنتاجية موزعة على  4إىلمن جمتمع الدراسة و اليت وصل عددها  %04عشوائية قد متثلت يف 

 .والية الشلف

 تبيين المؤسسات المدروسة :   40الجدول رقم 

 اسم المؤسسة منتوجات المؤسسة نوع المؤسسة

  الشركة االمسنت إمسنت مؤسسة عمومية

 شركة اخلزف        Céramis خاصةمؤسسة

 شركة الزجاج زجاج مضغوط - زجاج صيدالين مؤسسة عمومية

املؤسسة الوطنية للبالستيك و املطاط  أنابيب مؤسسة خمتلطة
 ENPC  الشلف -

 22املرجع نفسه، ص : املرجع

 

 

 

 

 نسبة أنواع المؤسسات المدروسة :  40لجدول رقم ا

 نوع المؤسسة التكرار النسبة

%50 

%25 

02 

01 
 مؤسسة عمومية
 مؤسسة خاصة
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 مؤسسة خمتلطة 01 %25

 اجملموع 04 044%

 (باالعتماد على معطيات الدراسة ) من إعداد الطالبة : المرجع

 عبارة عن مؤسسات ذات طابع عمومي من العينة هي%04من خالل نتائج اجلدول تبني لنا أن نسبة :التعليل

هي مؤسسات  %20ةبينما باقي النسبة و املثمتلمن العينة هي عبارة عن مؤسسات خاصة ،  %20ةو نسب 
 خمتلطة

 و منافسي المؤسسات منتوجات:المطلب الثاني

 أهم منتجات و منافسي المؤسسات المدروسة  توضيح:  40الجدول رقم

 المؤسسات المنتجات المنافسين

 االمسنت االمسنت /

SCAAT متوشنت 
Roza cérame بليدة 

CERAMIC شراقة 
HADDAD ورقلة 

 CERAMIS اخلزف الصحي

 زجا ج مضغوط /
 زجاج صيدالين

 الزجاج

/Tplast سيدي بلعباس 
Enpcسطيف 

El afia  برج الكيفان 
Tuboplast اجلزائر وادي السمار 

 شركة البالستيك و املطاط أنابيب

 ( باالعتماد على معطيات البحث) الطالبةمن إعداد :  المرجع
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 ال تطبق املواصفة البيئية 
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 ال  ــــــــــحالة اإلجابة ب:04جدول رقم -

 النسبة التكرار ISO 14000سبب عدم تبني 

 طور اإلجنازمؤسسة حديثة يف  -

 عدم وجود ميزانية مالية كافية -

 عدم امتالك إمكانيات متطورة  -

 تطبيق املواصفة يؤدي لتوقف النشاط -

40 

40 

40 

40 

00،00% 

20% 

00،00% 

%08 ,33 

 %044 02 موعاجمل

 .(باالعتماد على معطيات الدراسة) الطالبةمن إعداد : المرجع

 :التعليق

هذا ISO 14000من املؤسسات اليت ال تطبق مبادئ  % 00،00من خالل حتليل نتائج اجلدول تبني لنا أن نسبة 
 ISOمن املؤسسات اليت ال تطبق املواصفة   %20مؤسسات جديدة يف طور اإلجناز، كما أن نسبة  كوهنابسبب  

ال تطبق املواصفة املذكورة سابقا و  %00،00كافية،كما قد تبني لنا أن نسبة غري  وجود ميزانية مالية نتيجة 14000
هذا راجع لقدم الوسائل و عدم متلك إمكانيات متطورة و حديثة ملعاجلة النفايات ، كما قد تبني أن نسبة 

 .املؤسسة عن النشاط يف حالة تطبيقها فتوق إىلال تطبق املواصفة السابقة و هذا راجع  %08،00

 

25% 

75% 

 تكرار

 نعم

 ال.
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 نعم ــــــــحالة اإلجابة ب

ذه املواصفة و هذا راجع إىل سعيها يف حتسني هلأما يف حالة اإلجابة ب نعم قد تبني لنا مؤسسة واحدة متبنية 
ن أجل اكتساب ميزة تنافسية و احلصول على أكرب حصة لك مو ذ ،مالية اتصورهتا كما أن هلا إمكانيات و قدر 

 . سوقية

 وجود مشاكل بيئية : 00جدول رقم

 النسبة التكرار اإلجابة

 تلوث

 مشاكل أخرى

 عدم وجود مشاكل

2 

1 

1 

%50 

20% 

25 % 

 %044 4 موعاجمل

 (باالعتماد على معطيات الدراسة ) الطالبة من إعداد :  المرجع

 

 : التعليق

33% 

25% 

34% 

8% 

 تكرار

 مؤسسة حديثة

 ميزانية قليلة

 وسائل قديمة

 توقف عن نشاط
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من 25%تعاين من مشاكل التلوث ، بينما نسبةمن العينة املدروسة  %00من خالل نتائج اجلدول تبني لنا أن نسبة
من %25العينة هلا مشاكل أخرى تتمثل يف الغبار و الضجيج الناجم عن اآلالت ، و باقي النسبة و اليت متثل 

 .العينة ليس هلا أية مشاكل بيئية 

 يمثل وجود المشاكل البيئية    : 40الشكل رقم

 
 الطريقة المستخدمة لمعالجة النفايات  : 01جدول رقم

 النسبة تكرار اإلجابة

 احلرق

 الدفن و الرمي و طرق أخرى

 طرق أخرى

 مجيع الطرق املذكورة

4 

2 

0 
1 

4% 

50 % 

20 % 

25% 

 %044 4 موعاجمل

 (باالعتماد على معطيات الدراسة)الطالبةمن إعداد :  المرجع

 

 : التعليق

50% 

25% 

25% 

 تكرار

 تلوث

 مشاكا أخرى

 غياب مشاكل 
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لعينة تعتمد % ا 50، بينما نسبةطريقاحلرق نسبة معدومة عن تانفايأن معاجلة الل نتائج اجلدول تبني لنا من خال
من العينة تتخلص من %25سبة ، كما أن ن كمؤسسة الزجاجعلى الدفن و الرمي و طرق أخرى ملعاجلة نفايتها 

من العينة تعاجل نفايتها عن طريق احلرق و طرق  %25 نفايتها عن طريق االعتماد على طرق أخرى ، بينما نسبة
 أخرى ، 

 

 حالة اإلجابة بطرق أخرى :  01جدول رقم 

 النسبة التكرار أخرى لمعالجة النفايات طرق

 بيع النفايات

 التدوير

 التصغري من حجم النفايات

 وضع حمطات لتصفية املياه

40 

40 

 

01 

02 

 

66 .41% 

33.33 %  

 

08.33 % 

16.66% 

 %044 02 جمموع

 . (باالعتماد على معطيات الدراسة )الطالبة من إعداد :  المرجع

 

 : التعليق

0% 

50% 

25% 

25% 

0% 

 تكرار

 الحرق.

 الدفن و طرق 

 طرق أحرى

 جميع الطرق
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من العينة طرقها األخرى تتمثل يف بيع النفايات ، بينما  ،41.66%ةل نتائج اجلدول تبني لنا أن نسبمن خال
من العينة تعتمد على  08.33%لتخلص من النفايات ، كما أن نسبةمن العينة تعتمد على التدوير ل%33.33نسبة

 .حمطات لتصفية املياهتقوم بوضع %16.66التصغري من حجم النفايات ، و باقي النسبة و اليت متثل

 

 قيام المؤسسة بدورات تكوينية للتوعية بالبيئة:  00جدول رقم -0

 النسبة التكرار اإلجابة

 نعم
 ال

3 
1 

75 % 
25 % 

 %044 4 اجملموع

 (باالعتماد على معطيات الدراسة )الطالبةمن إعداد :  المرجع

 :التعليق

من العينة تقوم بدورات تدريبية لعماهلا و توعيتهم حبماية البيئة ، بيمنا  ،75%من خالل نتائج اجلدول تبني لنا
 .تدريبية الدورات هبذهال ال تقوم 2%0نسبة 

42% 

33% 

8% 
17% 

 تكرار

 بيع نفايات

 التدوير

 تصغير نفايات

 وضع محطات
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 نعم  ـــــــــحالة اإلجابة ب :  00جدول رقم

 النسبة التكرار :دورات تدريبية من أجل 

 توعية العمال

 تسيري الفضالت

40 

42 

66،66% 

00،30% 

 %044 46 اجملموع

 . (باالعتماد على معطيات الدراسة )الطالبةمن إعداد :  المرجع

 :التعليق

من العينة قد تقوم بدورات تدريبية عن البيئة و هذا من أجل  %66،66من خالل نتائج اجلدول تبني لنا أن نسبة 
 تتدريبية من أجل تسيري الفضالالدورات هبذهال تقوم %00،33توعية العمال ، بينما نسبة 

 

 

75% 

25% 

0% 0% 

 تكرار

 نعم

 ال

67% 

33% 

 تكرار

 توعية العمال

 تسيير النفايات
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 ال  ــــــحالة اإلجابة ب : 00جدول رقم 

 النسبة التكرار :عدم القيام بدورات تدريبية بسبب

 نقص يف امليزانية

 نقص يف اليد العاملة و اإلمكانيات

 عدم احلاجة هلا

42 

42 

40 

25.02% 

25.02.% 

%42.85 

 %044 42 اجملموع

 (الدراسة باالعتماد على معطيات )الطالبةمن إعداد :  املرجع

 :التعليق

من العينة اليت ال تقوم بدورات تدريبية راجع لسبب نقص يف %28.57من خالل نتائج اجلدول تبني لنا أن نسبة
من هذه العينة راجع لنقص يف اليد العاملة و عدم توفر اإلمكانيات ، بينما %28.57امليزانية، بينما نسبة 

 .من هذه العينة راجع لعدم احلاجة إليها    42.85%نسبة

 يمثل أسباب عدم القيام بدورات تدريبية              : 00مالشكل رق

 

 

 

28% 

28% 

44% 

 تكرار

 نقص الميزانية

 نقص يد عاملة

 عدم الحاجة
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 تملك المؤسسة إلمكانيات التخلص من النفايات بطريقة آمنة  : 01جدول رقم

 النسبة التكرار اإلجابة

 نعم
 ال

1 

3 
25 % 
75 % 

 %044 4 جمموع

 .(باالعتماد على معطيات الدراسة ) الطالبة من إعداد :  المرجع

 :التعليق

من العينة متتلك إمكانيات للتخلص من النفايات بطريقة آمنة   %25من خالل نتائج اجلدول تبني لنا أن نسبة 
من العينة ال متتلك إمكانيات للتخلص من النفايات بطريقة آمنة و ذلك %75كاستخدام شاحنات ، بينما نسبة 

 .ة هلااعدم احلاج

 

 التشريعات القانونية لها أثر إيجابي على البيئة  : 01رقمجدول 

 النسبة التكرار اإلجابة

 نعم

 ال

4 

4 

044% 
44% 

25% 

75% 

 تكرار

 نعم

 ال
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 044% 4 جمموع

 .(باالعتماد على معطيات الدراسة ) الطالبة من إعداد :  المرجع

 :التعليق 

خالل نتائج اجلدول تبني لنا أن كل العينة املدروسة قد أجابت ب نعم ألهنا ترى هذه التشريعات تفيد البيئة  من
قد تفرض  من خالل النصوص و القوانني املفروضة على املؤسسات للمحافظة على البيئة، كما أن هذه التشريعات

 .غرامات مالية عن التلوث

 

 إنتاج منتجات صديقة للبيئة أمرا مربحا التوجه البيئي نحو  : 01مجدول رق

 النسبة التكرار اإلجابة

 نعم
 ال

3 
1 

75 % 

25 % 

 %044 4 اجملموع

 .(باالعتماد على معطيات الدراسة ) الطالبة من إعداد : المرجع

 : لتعليقا

العينة ترى بأن التوجه البيئي حنو إنتاج منتجات صديقة للبيئة أمرا  من 75% من خالل نتائج اجلدول تبني لنا أن 
 .ذلكمن العينة ال ترى ،% 25بينما نسبة  مرحبا،

 

100% 

 تكرار

 نعم
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 حالة اإلجابة بنعم :   14جدول رقم 

 النسبة التكرار :التوجه البيئي أمرا مربحا ألن

 حتسني صورة املؤسسة و مواجهة املنافسة
 اجملتمعاحملافظة على البيئة و 

 ختفيض تكاليف التلوث

42 

46 

40  

18،05% 
00،00% 

22،72% 

 %044 00 اجملموع

 . (باالعتماد على معطيات الدراسة ) الطالبة من إعداد :  المرجع

 :التعليق 

البيئي يساهم يف حتسني صورة ترى أنالتوجه من هذه العينة  % 05،05من خالل نتائج اجلدول تبني أن نسبة 
من العينة تراه من وجهة احملافظة على البيئة و  %00،00املؤسسة و القدرة على مواجهة املنافسة، بينما نسبة 

 .وجهة املسامهة يف ختفيض التكاليفمن العينة تراه من  %22،25اجملتمع ، وباقي العينة و اليت متثل نسبة 

 التعاقد مع الوسطاء المساهمين في المحافظة على البيئة  : 10جدول رقم

 النسبة التكرار اإلجابة
 نعم
 ال

3 
1 

75 % 

25 % 

 %044 4 اجملموع

 (باالعتماد على معطيات الدراسة ) .الطالبةمن إعداد :المرجع

75% 

25% 

 تكرار

 نعم

 ال
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 :التعليق

تعاقدات مع مديرية البيئة ألهنا من العينة هلم تعاقدات و قد تتمثل يف %75من خالل نتائج اجلدول تبني لنا أن 
 25%ة تعمل على تزويد املؤسسات مبعلومات و إجراءات جيب إتباعها من أجل بيئة نظيفة و آمنة ، بينما نسب

 ليس هلم تعاقدات و هذا راجع لعدم احلاجة للتعامل معه و راجع  لندرة املشاكل

 حافظة على البيئةيمثل التعاقد مع الوسطاء المساهمين في الم : 00الشكل رقم 

 

 الغالف الصديق للبيئة يزيد من القدرة التنافسية  : 11رقمجدول 

 النسبة التكرار اإلجابة
 نعم
 ال

 عدم احلاجة للغالف

2 

1 

1 

50 % 

%25 

%25 

 %044 4 اجملموع

 (باالعتماد على معطيات الدراسة ) من إعداد الباحثة :  المرجع

 :التعليق

الغالف الصديق للبيئة حيمي  من العينة أجابوا بنعم ألن%50ةخالل نتائج اجلدول تبني لنا أن نسب من
البيئة و اجملتمع و بالتايل تطبيق مبادئ التسويق األخضر و هذا يساهم يف حتسني صورة املؤسسة و بالتايل 

ال يهمه الغالف بل يهمه احملتوى أجابوا ب ال ألن املستهلك و خاصة اجلزائري 25% بني.تنافسيةاكتساب ميزة 

75% 

25% 

 تكرار

 نعم

 ال
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من العينة قد ال تعتمد على الغالف أي % 25بينما باقي النسبة و اليت متثل.اجلانب البيئي  ملهبو ( اجلودة )
 .منتجاهتا بدون غالف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاج العام  :الثالثالمطلب

من خالل الدراسة اتضح لنا أن هناك مؤسسة واحدة من العينة املختارة قد تعمل هذه األخرية على تطبيق  -
 .و هي مؤسسة االمسنت مشتقاته ISO 14000املواصفة 

50% 

25% 

25% 

 تكرار

 بدون غالف ال نعم
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اتضح لنا أن بعض املؤسسات من العينة املدروسة قد يتسببوا يف تلوث البيئة بكل أنواعه مبا فيه تلوث  قد -
 اليت تلوث اهلواء ،مؤسسة اخلزف الصحي  ؤسساتفامل. اخل.......اهلواء تلوث املياه

ناطق و هذا ما يفرض وجود املؤسسات يف امل من السكان، مالئمة لقرهباوجود مؤسسات يف أماكن غري  -
 .مثل مؤسسة االمسنتالصناعية 

 مثل مؤسسة إنتاج الزجاج ISO 14000ماية البيئة بدون تطبيقها ملواصفة حلوجود بعض املؤسسات تسعى  -

وجود بعض املؤسسات تسعى يف التقليل من التلوث و ذلك عن طريق استخدام الطرق املثلى ملعاجلة  -
 .عة عن التلوث النفايات و هذا يؤدي إىل ختفيض التكاليف املدفو 

 .للعمالاهتمام بعض املؤسسات بالبيئة و القيام بدورات تكوينية و هذا من أجل زيادة الوعي البيئي  -

 .احلث على احملافظة على البيئة أجل تعامل أغلب العينة مع مديرية البيئة و هذا من  -
 .تغالل العقالين للموارد و الطاقةاالستطبيق التسويق األخضر يؤدي اىل   -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
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 من خالل الوقوف على واقع تطبيق مفهوم التسويق األخضر يف عدة مؤسسات اقتصادية إنتاجية بوالية 
 .على البيئة يف  احملافظة التسويق األخضر  الشلف ملعرفة أمهية 

قد تناولنا يف البداية جمتمع و عينة الدراسة قد مت تعريفها إىل جانب استخدام أساليب القياس و مجع 
البيانات، مث حتليل البيانات املستخرجة من االستمارات باستخدام أساليب إحصائية و متثيالت بيانية و هذا من 

 .على البيئة  ة افظاحملر و أجل استخالص النتائج و حتديد املؤسسات اليت تطبق التسويق األخض

والية الشلف ال تتبىن التسويق األخضر ميكن احلكم على أن املؤسسة اجلزائرية و باخلصوص اليت تنشط يف 
.للمحافظة على بيئتها ما عادا مؤسسة االمسنت و مشتقاته 
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 مقدمةال

ن بيئتنا الطبيعية هي أساس وجودنا  هي أساس عيشنا ، فهل نستطيع العيش و لو ليوم واحد بدون أن إ

نلجأ و لو اىل مورد واحد من موارد األرض الطبيعية؟ بالتأكيد ال ،لذلك نعتقد أنه من البديهي و املنطقي أن 

و ألجيالنا القادمة ، ولينعم بين البشر يف العيش  تتكاثف جهود اجلميع من أجل محاية كوكبنا و احلفاظ عليه لنا

 .يف هذه األرض اىل أن يرثها اهلل  جل و على يرث من عليها 

عموما و لعدة سنوات مضت كانت أصابع االهتام توجه بشكل مباشر أو غري مباشر ملنظمات األعمال األساسية 

و بنفس املستوى كانت  من املوارد الطبيعية،للدمار البيئي الذي نال من األرض و للتناقض اخلطري يف عدد 

و هكذا بدأت املنظمات تبحث  منظمات األعمال  حتس تدرجييا  مبسؤوليتها جتاه اجملتمع و البيئة اليت تعمل هبا،

 .األخضرهو تطوير مدخل التسويق  هذا اجملالو أحد احللول البارزة يف املشكلة، عن احللول الناجعة ملعاجلة هذه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئة حولعموميات   :األولالمبحث 
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نظرا لوجود أمهية كبرية للبيئة ، سوف نتطرق يف مبحثنا هذا إىل مفهوم البيئة ، مكونات البيئة ووظائفها و نتطرق 
 .كذلك اىل املنظمة و النظام البيئي

 البيئة مفهوم  :المطلب األول

 :ئةمحاية البي مثيف هذا املطلب سوف نتطرق اىل تعريف البيئة 

 :البيئةتعريف  – 1

و نظرا ملا احلياة، على معطيات نا احلاضر ملا له من تأثري يف عصر  البارزةصطلح البيئة من املصطلحات يعترب م
 . يبتغيه البحث العلمي من دقة فيتوجب علينا حتديد أصول التاريخ

،قال ابن ( باء)ذ منه الفعل املاضي الذي أخ (بؤا)يعود األصل اللغوي لكلمة البيئة يف اللغة العربية إىل اجلذر 
منظور يف معجمه الشهري لسان العرب باء إىل الشيء أي رجع إليه و ذكر املعجم نفسه معنيني قريبني من 

 .بعضهما البعض لكلمة تبوأ

 .اصطالح املكان و هتيئته للمبيت فيه :األول

 .مبعىن النزول و اإلقامة :الثاين

 "Oki ;s"عن األصل اليوناين لكل من املفردتني فهو مشتق "Ecologie"أما مصطلح 

 .و اليت تعين علم Logesو اليت تعين  مسكن و املفرد، 

م و 9681عامو االيكولوجي أو علم التبيؤ كمصطلح نسب تارخييا إىل عامل البايولوجيا األملاين ارنست هيجل 
 .العضويةالذي استخدمه لإلشارة إىل عالقة الكائن احلي بيئته العضوية و غري 

إذ يعرف علم التبيؤ بالعلم الذي يهتم بالعالقات و التفاعالت بني األحياء مع بعضها مثل النباتات و احليوانات 
و األحياء األخرى و بينها و بني حميطهما املتكون من املاء و اهلواء و املعادن و الرتبة و أن جوهر تشكيل هذا 

 .النظام هو األشعة الشمسية

 (ENVIRONNER)فهو مشتق عن اللغة الفرنسية و حتديدا عن املفردة  (ENVIRONMENT)أما مصطلح 
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          .اذا بناءا على ما سبق ميكن القول بان  مفردة بيئة تشري بشكل عام ألي حميط حييط بفرد أو مجاعة أو منظمة 

شموليته و تفاعله و تداخله مع  مما تقدم نستطيع أن ندرك أن ملفهوم البيئة معىن عميق و ذو مذلول واسع و نظرا ل
العلوم األخرى مما زاد االندفاع لالهتمام به من قبل الدارسني و الباحثني ليكشفوا معامله و الغوص يف حقائقه و 

 :هذا ما أفضى بسيل من التعاريف و اليت نورد أمهها

 :م فهما متسعا للبيئة حبيث أصبحت تدل على 9191لقد أعطى مؤمتر ستوكهومل عام  

  ذلك الرصيد من املوارد املادية و االجتماعية املتاحة يف وقت ما و يف مكان ما إلشباع حاجات
 :كما جاء بتعريف آخر لألمم املتحدة عن البيئة أيضا بأهنا. اإلنسان و تطلعاته

  ذلك النظام الفيزياوي و البايولوجي الذي حيي فيه اإلنسان و الكائنات األخرى ،و هي كل
و يضيف قاموس البيئة . كانت معقدة تشمل على عناصر متداخلة و مرتابطةمتكامل و إن  

 :بأهنا

 اوي و البايولوجي الذي حييط بالكائن احليالوسط الفيزياوي و الكيمي. 

 :و تأسيسا على ما سبق نستنتج ما يلي

 .و البايولوجي الذي حييط الكائنات احلية الكيماويالبيئة ذلك الوسط الفيزياوي و  -1

 .قة تبادلية بني ايحميط و الكائنات احلية الساكنة فيههناك عال -2

طبيعة و خصائص كل البيئة و الكائنات احلية تتالءم حسب نوع التفاعل احلاصل سواء  -3
 1. بصورة سلبية أو اجيابية

                                                           
، ص  1009لنشر و التوزيع ، عمان األردن، دار امليسرة ل ،(ISO 14000نظم و متطلبات ) جنم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار، اإلدارة البيئية - 1

 19،  19ص
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ئنات ذلك ايحميط الفيزياوي ،البايولوجي ،الكيميائي و املتكون من الكا" كما قد نعرف البيئة الطبيعية  على أهنا 
احلية و املوارد الطبيعية اليت حتيط باإلنسان و اليت تربط بينهما عالقات متداخلة متكاملة متثل النظام الطبيعي 

 1"العام

هي الغالف ايحميط بكوكب الكرة األرضية و مكونات الرتبة و طبقة : " كما قد تعرف كذلك البيئة على أهنا
نعيش، هي األرض اليت نزرعها لألمن الغذائي، هي مصدر املياه األوزون، البيئة هي األكسجني الذي نتنفسه ل

أساس احلياة هي املعادن اليت حنتاجها للصنع ، هي مصدر مواد البناء و احلراريات و الغازات و الكيماويات، 
 3. البيئة هي املوازن بني اإلنسان و احليوان و النبات

عيش فيه اإلنسان و حيصل على مقومات حياته من غذاء و  الذي ي اإلطارهي : " كما قد عرفت البيئة على أهنا
 . كساء و مأوى و ميارس فيه عالقاته مع أقرانه من بين البشر

حسب هذا التعريف يتبني أن البيئة ليست جمرد موارد يتجه إليها اإلنسان ليستمد منها مقومات حياته، و إمنا 
و العادات و األخالق و القيم و  االجتماعيةاملؤسسات تشتمل البيئة أيضا على عالقات اإلنسان اليت تنظمها 

 2.األديان

من خالل عمل املنظمة  (ISO)كما قد مت تعريف البيئة حسب اللجنة الفنية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس
مل الوسط الذي تع: " ضمن جمال حمدد تؤثر فيه و تتأثر به بعالقات السبب و النتيجة ، حيث مت تعريفها كاآليت

به املنظمة مبا يف ذلك اهلواء و املاء و الرتبة و املوارد البشرية و األحياء النباتية و احليوانية و اإلنسان و العالقات 
 3".املتبادلة بينها

و بناءا على ما سبق من تعاريف البيئة ، ميكن القول أن البيئة هي الوسط الذي تتواجد به املنظمة من خالل 
 .تأثر املتواجدة بينهماأثري و العالقات الت

                                                           
 86ص  1009ثامر البكري ، أمحد نزار النوري ، التسويق األخضر، دار اليازوري، عمان ، الطبعة العربية  - 1
 45،ص  8991،املكتبة األكادميية ، القاهرة ، مصر ،(مدخل بيئي)و البيئة  االقتصادعلي السيد أمبايب ،   -3

 2002، دار األمل ، تيزي وزو ، اجلزائر،  التلوثالدردار، البيئة يف مواجهة  فتحي - 3
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 حماية البيئة -2

يعترب التغليف من أهم املصادر النفايات املتواجدة يف البيئة،بالتايل وفق مدخل التسويق األخضر جيب أن يكون 
هذا الغالف يسعى إىل استخدام مواد قابلة للتدوير،حيث جند بعض الزبائن يفضلون شراء هذه املنتجات اليت 

تخدام مرة ا أخرى أو التدوير و ذلك من اجل تفادي املشاكل البيئية للعبوة بعد استعمال ما أغلفتها قابلة لالس
 1.بداخلها

 مكونات البيئة و وظائفها :يالمطلب الثان

 :يف هذا املطلب سنتطرق اىل مكونات البيئة مث وظائف البيئة 

  : قسمني إىل البيئة تقسيم ميكن السابقة، املفاهيم على بناء

 :الطبيعية البيئة . أ

ونباتات و  وحميطات وحبار وتربة هواء وه ماء من للبيئة والبيولوجية الفيزيقية اجلوانب الطبيعية بالبيئة يقصد
تفاعالهتا املتداخلة من دورات الرياح و املياه و ظواهرها الكلية مثل املناخ و توزيعاته اجلغرافية ،كما تشمل 

و اليت ميثل   2.ملصايد و الغابات ،و غري املتجددة كاملعادن و البرتولالثروات الطبيعية املتجددة كالزراعة و ا
كل منها نظاما بيئيا يكون يف حالة اتزان طبيعي يتميز أحيانا و بدرجة عالية من االكتفاء الذايت،كما قد 

م بيئية يقوم يف أحيان أخرى بإنتاج بعض العناصر الطبيعية الفائضة ميكن أن يقوم بتخزينها أو بتصديرها لنظ
 3.و عادة ما تعتمد هذه النظم على الشمس كمصدر أساسي لتوفري احتياجاهتا من الطاقة. أخرى

 :البيئة المشيدة -ب
قد تتكون هذه البيئة من البنية األساسية املادية اليت شيدها اإلنسان و من النظم االجتماعية و املؤسسات 

يدة من خالل الطريقة اليت نظمت هبا اجملتمعات حياهتا ،و اليت اليت أقامها،و من مث ميكن النظر إىل البيئة املش
                                                           

 990،ص 1001يوسف حجيم الطائي و آخرون ، نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية و اخلدمية ، دار اليازوري ، عمان ، األردن،   - 1
 

 33بق ذكره، ص س مرجععلي السيد أمبايب،  - 2
 

3
 - Bruno Cohen –Bacrie ;communiquer efficace et développement durable :l’entreprise citoyenne aux 

collectivité durable ;édition démos ; paris ;2006 ; P 66  
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غريت البيئة الطبيعية خلدمة احلاجات البشرية،و تشمل البيئة املشيدة استعماالت األراضي للزراعة و املناطق 
و  السكانية و التنقيب فيها عن الثروات الطبيعية و كذلك املناطق الصناعية و املراكز التجارية و املدارس

 1.اخل...........املعاهد و الطرق
 :اإلطار البيئي اىل أربع جمموعات (  D.WOOTEN)وووتن ) (J.G.RAUكما قسم كل من رو

و تشمل الرتبة،الظروف املناخية من رياح و حرارة،النبات و احليوان عالوة على املوارد : البيئة الطبيعية - أ
افة إىل مستويات التلوث الطبيعية و مصادرها املختلفة األرضية و موارد الطاقة و اجملاري املائية،باإلض

 .و عالقاهتا باحلياة
عالوة على خدمات  حجمه و توزيعه، للمجتمع،و تشمل اخلصائص االجتماعية  :البيئة االجتماعية - ب

 اجملتمع مثل تسهيل النقل و اخلدمات الثقافية و السياسية و الصحية 
 .و التجارية و غري ذلك من اخلدمات

 .و تشمل على املنتزهات العامة و املناطق الرتفيهية و املساحات اخلضراء: البيئة الجمالية -ج
عناصر اإلنتاج مثل رأس املال و التكنولوجيا  املختلفة،تشمل على األنشطة االقتصادية  :البيئة االقتصادية-د

 و ما يرتتب عن ذلك من دخول قومية األرض،و العمالة و 
 2.لرفاهية االقتصاديةو فردية تؤثر على ا 
 :الوظائف البيئية -1

على الرغم من التطور الذي حققه اإلنسان إال انه ال زال يعتمد على خدمات  و وظائف البيئة الستمرار 
إىل أربع أقسام ،تتضمن الوظائف التنظيمية و ( R.S.DE.GROOT)حياته ،و اليت قسمها دي جورت 

ل وظيفة تعتمد يف أدائها على تفاعلها مع الوظائف األخرى، كما و ك. اإلنتاجية  و الوسطية و املعلوماتية
أن زيادة املخلفات  و امللوثات البيئية  حبجم يفوق القدرة االستيعابية  للبيئة يؤثر على أداء وظائفها بكفاءة  

 :و ميكن تلخيص هذه الوظائف يف اجلدول التايل

 سانالوظائف البيئية الالزمة لحياة اإلن :1الجدول رقم 

                                                           

1
 99ص ، 1009، ة املتحدةديب، اإلمارات العربي للبيئة،مؤسسة جائزة زايد الدولية  البيئة،حممد عبد الكرمي علي عبد ربه، مقدمة يف اقتصاديات  - 

2
 83، ص 2002،دار كنوز املعرفة العلمية ، عمان ،األردن،8فراس أمحد اخلرجي،اإلدارة البيئية، ط - 
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 التنظيمية الوظائف

 الضارة االصطناعية التأثيرات ضد الحماية -

 المناخ في والتحكم التنظيم -

 المائية األجسام حماية -

 تعريتها ومنع التربة حماية -

 والصناعية اإلنسانية المخلفات تدوير وإعادة تخزين -

 للنبات المغذية األولية والمعادن العضوية المواد تدوير وإعادة تخزين -

 والوراثي البيولوجي التنوع على الحفاظ -

 المختلفة الكائنات وتغذية وتكاثر لهجرة مالئمة بيئات توفير -

 :وتوفر اإلنتاجية الوظائف

 األوكسجين -

 والتغذية الشرب ومياه الطعام -

 الخ... والسكان للصناعة المياه -

 والمنسوجات المالبس -

 والتصنيع البناء ومواد البناء -

 األحفوري دوالوقو  الطاقة -

 المعادن -
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 الطبية الموارد -

 الوراثية الموارد -

 الجمالية الموارد -

 :لوجود المناسب المجال وتوفر :الوسيطة الوظائف

 الكائنات -

 المصايد التشجير، الزراعة، -

 الصناعة -

 والطرق كالسدود الهندسية المشروعات -

 المحميات -

 وتوفر المعلوماتية الوظائف

 الجمالية المعلومات -

 والدينية الروحية المعلومات -

 والفني الثقافي اإللهام -

 99-98.ص ص سابق، مرجع ربه، عبد علي الكرمي عبد حممد :املصدر

يوضح اجلدول السابق الوظائف البيئية الالزمة حلياة اإلنسان،حيث البيئة بوظائف  متنوعة تقسم إىل وظائف 
ووظائف إنتاجية  اخل،...و التنظيم و التحكم يف املناخ تنظيمية كاحلماية ضد التأثريية االصطناعية الضارة

اخل، ووظائف وسيطية لتوفر اجملال لوجود ....توفر لنا األوكسجني و الطعام و مياه الشرب و التغذية
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ووظائف معلوماتية لتوفر املعلومات اجلمالية و املعلومات  اخل، ...الكائنات و الزراعة و التشجري و املصايد
 .اخل.... لدينيةالروحية و ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاكل البيئية  :الثانيالمبحث 
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عرفت البيئة خالل القرن املاضي،باإلضافة إىل مشكليت التلوث و التصحر ظهور مشاكل بيئية جديدة كمشكلة 
ملبحث و للتعرف على هذه املشاكل البيئية، فإننا سنتناول يف هذا ا.و ظاهرة التغري املناخي تآكل طبقة األوزون 

  .التلوث مث نتطرق اىل التصحر و نتعرض يف آخره تآكل ثقب األوزون و ظاهرة التغري املناخي 

 التلوث  :األولالمطلب 

 االقتصاديةالوسائل دور احلكومة يف احلد من التلوث مث  أنواعه، سنتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف التلوث،
  :حلماية البيئة 

 :التلوث تعريف -1

راسات العلمية احلديثة بأن الدمار قد بات خطرا يهدد مجيع أجزاء البيئة الطبيعية على كوكب لقد أثبت الد
األرض بشكل سيؤثر فيه مستقبال على سري و تطوير احلياة ،إال أن تطور األنشطة البشرية  الصناعية و 

بتصريف املخلفات الصناعية  الزراعية  و العمرانية و غريها قد أفرزت نوعا جديدا  من التأثريات البيئية  تثمل
السامة أو بإطالق الغازات السامة أو العناصر ذات النشاط اإلشعاعي املدمر و ما إىل ذلك ،و هذا ما يعرف 

 .بالتلوث البشري املنشأ

و هلذا حدث حتول جذري يف اإلدراك العام العاملي بتزايد و االهتمام بالتغريات البيئية ايحملية منها و العاملية ، 
قد رافق التطور العديد من املشاكل  البيئية اخلطرية إذ أن دخول املواد املؤدية  و املضرة يف البيئة قد أوضح ف

بأهنا عملية متيزت بتأثريات عكسية على صحة اإلنسان  و اإلنتاج الزراعي و األنظمة االيكولوجية  الطبيعية 
 .1األخرى

 :يأيتو هنا يتوجب علينا إيضاح مفهوم التلوث و كما 
املتحدة للعلوم الواليات  االستشارية لرئيسقدمت اهليئة املعنية بتلوث البيئة التابعة للجنة  9188ففي عام 

 .التايل للتلوث التعريف

                                                           
1
 89،ص 2002،مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية،مصر،8و املالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منها،ط االقتصاديةحممد صاحل الشيخ، اآلثار  - 
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  إن تلوث البيئة هو التغيري غري املستحب يف حميطنا كليا، و على أوسع نطاق فهو ناتج عرضي عن الفعاليات
باشر أو غري املباشر للتغيريات الطاقة يف مناذجها و مستويات اإلشعاع و القوام من خالل التأثري امل اإلنسانية،

 .الكيميائي و الفيزيائي ووفرة الكائنات احلية
 :م التعريف التايل 9188عام  املؤسسة األوروبية يفو لغرض منع التلوث و السيطرة عليه وضعت 

 يجة النشاط اإلنساين املتمثل باملواد و األخبرة  و احلرارة نعين بالتلوث ذلك التصريف املباشر أو غري املباشر نت
و الضوضاء الصادرة إىل اجلو و املاء و األرض اليت قد تكون مضرة بصحة اإلنسان و جودة البيئة و اليت 

 .تؤدي بالنتيجة إىل دمار و تلف املمتلكات املادية و التأثري و التدخل باالستخدامات الشرعية للبيئة
 فهما ينظران إىل .الفيزيائية و الكيميائية اليت حتدث يف العناصر الطبيعية و تغري من خصائصها  التغيريات

التلوث كنوع من أنواع الضائعات االقتصادية من خالل طرح املخلفات  و املواد التالفة أو الضارة إىل البيئة ، 
 فهي إشارة االستخدام اجلزئي غري الكفء للمواد الطبيعية

التعاريف الواردة  آنفا  أن التلوث هو املخرجات من أي نشاط  ديناميكي  حيا و غري حي نستنبط من 
مقصود أو غري مقصود تعجز معه األنظمة البيئية عن املعاجلة مما يؤدي إىل استحداث عالقة طردية بني زيادة 

 1.هذه املخرجات و تدهور صحة البيئة
 :التلوثأنواع   -2

 :هيوفقا إىل األسس اليت ينظر من خالهلا إىل التلوث و يتباين تصنيف التلوث البيئي 
 :التلوث وفق الوسط الذي يطرح فيه - أ

 تلوث هوائي  -9
 تلوث مائي  -1
 تلوث تربة -9

 :التلوث وفق الطبيعة -ب

 .تلوث فيزيائي -9

                                                           
1
 - iso 14000 ;2004 ;Système de management environnemental ; pp 4-10  
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 .تلوث كيميائي -1
 .تلوث بايولوجي -9

 :التلوث وفق مصدره -ج

 .لوث مدينت -1

 .تلوث زراعي-2

 .تلوت صناعي-3

 :ق الوسط الذي يطرح فيهالتلوث  وف - أ
 :التلوث الهوائي -1

اهلواء عنصر من عناصر احلياة فهو ال يرى بالعني اجملردة و لكن ميكن اإلحساس به و نشعر حبقيقة 
 .الطبيعةوجوده عند االهتزاز أغصان األشجار و ما شبه ذلك من خواص 

ونات الطبيعية الغازية للهواء الطبيعي و املقصود بتلوث اهلواء هو أي تغيري يف تركيز واحد أو أكثر من املك
، سواءا كان هذا التغيري زيادة أو نقصان أو ظهور غازات و أخبرة أو جسيمات عالقة أو غري ذلك هو 

 .حالة من حاالت التلوث اهلوائي
 :التلوث المائي -2

بقاءها على هذا فاإلنسان و احليوان و النبات و األحياء األخرى تستمر يف  احلياة،املاء ضرورة الستمرار 
العنصر إضافة إىل أن النشاطات األساسية يف اجملتمع تستخدمه كأساس يف إدامة احلياة مثل العمليات 

 .اخل.......الصناعية و الكهربائية و الصحية 
و نتيجة لذلك ساهم اإلنسان بتلوث هذا العنصر بأشكال و درجات خمتلفة حيث يعرف تلوث املياه 

املياه الطبيعية بسبب إضافة املواد الضارة فيها برتاكيز متزايدة أو إدخال تأثريات  بأنه االحنطاط بنوعية
 .عليها مثل زيادة درجة حرارهتا أو نقصان بعض مكوناهتا الطبيعية األساسية

 :تلوث التربة -3
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أو على هيئة جزيئات ( جلمود،حصى،حجر)تعرف بأهنا املادة املعدنية اليت قد توجد على هيئة صلبة 
 ية ناعمة يشار هلا بالرمال و الغرين و الطنيمعدن

و من خالل ممارسة اإلنسان لنشاطاته تتعرض الرتبة للعديد من الفضالت منها الغازية املتحررة يف اجلو و 
السائلة اليت تصرف يف املياه و الصلبة اليت بصورة عامة ترتك يف الرتبة أو اإلشعاعات و ما إىل ذلك و 

نات العضوية و غري العضوية للرتبة مبا حتويه من أحياء بايولوجية مؤدية هبا إىل تغيري اليت تتفاعل مع املكو 
 .خصائصها الكيمائية و الفيزيائية وصوال الفناء

 :التلوث وفق الطبيعة - ب
 :التلوث الفيزيائي -1

ميثل التلوث الفيزيائي خطرا كبريا على الطبيعة كما و نوعا مثل الضوضاء و احلرارة و خصوصا 
اعات بأنواعها فهي حتطم اخلاليا احلية للكائن احلي و تتلفها و تسبب مرض سرطان الدم أو اجللد اإلشع

 .أو العظام إضافة إىل تغيري الصفات الوراثية
 :التلوث البايولوجي - 2    

يعرف بأنه التلوث الناتج عن األحياء اليت إذا ما وجدت يف مكان و زمان بكم غري مناسب أي بنسبة 
 .احلد الطبيعي تسبب أضرار لإلنسان و النبات و احليوان تزيد عن

وتعد امللوثات البايولوجية مبا حتويه من فطريات و بكترييا و طحالب و طفيليات من أقدم امللوثات على 
 .  مليون سنة 1000وجه األرض أي منذ 

 :التلوث الكيميائي -3    
ا يف جمال الكيمياء العضوية و غري العضوية و يقال باستمرار األحباث العلمية شهد القرن املاضي انفجار 

ماليني مركب كيميائي فانطلقت هذه املواد أما بطريقة مباشرة نتيجة  90أنه مت تركيب حوايل 
االستخدامات البشرية للمبيدات و املنظفات و املذيبات و األمسدة و ما إىل ذلك ،أو بطريقة غري 

 .رية كالتعدين و الرتميد و احرتاق الوقود و العمليات الصناعيةمباشرة كنفايات منتجات األنشطة البش
 :التلوث وفق مصدره -ج
 :التلوث المدني -1
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تعترب الصناعات املدنية و النمو االقتصادي و التكنولوجي هي األسباب اجلذرية لتلوث البيئة 
فيكون النمو املدين خصوصا عندما يكون العاملني فيها غري منتبهني ألثارها السلبية على بيئة املدن 

 :سببا للتلوث بسبب تداخل جمموعة عوامل منها
  زيادة استهالك الطاقة و حتررها إىل اجلو. 
  (.املباين و الطرق) اكتساء األراضي الطبيعية 

التلوث االستهالك غري العقالين و غري املخطط للموارد الطبيعية مما يولد كميات كبرية من املخلفات  -2
 :الزراعي

زراعة و بشكل كبري يف التلوث البيئي من خالل احتياج املزروعات للمياه و املبيدات و سامهت ال
األمسدة الكيماوية إذ أن االستعمال املفرط و اخلاطئ للمبيدات بأنواعها و األمسدة بأنواعها سبب 

عضوية و غري مشكلة بيئية فمع تسرب مياه الري إىل املياه اجلوفية و السطحية ايحمملة باملواد الضارة ال
العضوية أدى ذلك إىل تلوثها و إطالق هذه املواد بفعل احلرارة و الضوء غازات تضر بالغالف 
اجلوي عالوة على ذلك تقتل هذه املواد الكائنات احلية الدقيقة النافعة يف الرتبة مسببة خلال يف 

 .التوازن الطبيعي 
 :التلوث الصناعي -3

ألحداث التنمية االقتصادية و االجتماعية الشاملة و ذلك ملا  تعترب الصناعة من الدعامات األساسية
ميكن أن تقوم به من خلق فرص جديدة للعمل و توسيع مصادر الدخل و تنوعه يف أي جمتمع إضافة إىل 

 .زيادة حقيقة يف قيمة املادة اخلام و اليت ميتلكها ذلك اجملتمع
 فوائد عديدة و لكن غالبا ما يؤدي إىل أضرار و على الرغم من أن النمو و التطور الصناعي يؤدي إىل

بيئية منها استنزاف للموارد الطبيعية و ما التلوث احلاصل يف اهلواء و املاء و الرتبة و ازدحام املدن و 
 الضوضاء و الفضالت اهلائلة و ما ينتج عن هذا كله التشوه البيئي غري املتوازن إال دليل على ذلك

 :في الحد من التلوثدور التدخل الحكومي  -3
ال بد من وجود دور احلكومة لتتوىل تنظيم حقوق امللكية بالنسبة للبيئة فإذا كانت البيئة ملكية عامة فالبد من 
تدخل الدولة حلماية هذه امللكية ،قد تزداد أمهية التدخل احلكومي الختاذ إجراءات تصحيحية و حقيقة األمر فإنه 
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ث هنائيا فمنع التلوث يعين مجيع األنشطة االقتصادية ، بل إيقاف احلياة بأكملها ال ميكن للحكومة أن متنع التلو 
 اخل........فكيف ميكن تصور احلياة بدون مصانع أو سيارات

 .و ميكن أن يتم التدخل احلكومي للحد من التلوث البيئي بأساليب مباشرة أو بطريقة غري مباشرة

 :التدخل الحكومي المباشر - أ
ميكن للحكومة التدخل املباشر للتخفيف من حدة التلوث البيئي بوضع معايري خاصة يلتزم املنتجون هبا ختفيفا 
حلدة التلوث فعلى سبيل املثال ميكن أن تفرض احلكومة مواصفات خاصة للمدخالت اليت يستخدمها املنتجون 

ليت جيب استخدامها يف تسيري السيارات ووضع عند قيامهم بالعمليات اإلنتاجية كذلك ميكن حتديد أنواع الوقود ا
 .عقوبات ملن خيالف هذه التعليمات أو فرض ضرائب مرتفعة على استخدام األنواع األخرى من الوقود

 :التدخل الحكومي غير المباشر -ب    
تستخدم احلكومة أدوات معينة حمفزة أو مثبطة لتحقيق األهداف البيئية حيث تؤثر هذه األدوات على 

لقرارات االقتصادية لرجال األعمال و توجيهها حلماية البيئة فكل من يقوم بتلويث البيئة عليه أن يدفع مثن ا
هذا التلوث و استخدامه يف احلد من آثار التلوث و من أهم األدوات االقتصادية اليت تستخدم يف هذا الشأن 

 :ميكن أن نستعرض ما يلي
 ةفرض ضريبة على األنشطة امللوثة للبيئ. 
 منح إعانة ملنتجي السلعة امللوثة للبيئة. 
 إنشاء سوق خاصة حبقوق التلوث. 

 :الوسائل االقتصادية لحماية البيئة -4
تعتمد هذه الوسائل على مبدأ جعل امللوث يدفع ، الذي أدى إىل ظهور العديد من النظم املختلفة و األدوات 

 :االقتصادية لتطبيقه منها
فعندما يدفع امللوث  للتلوث،ذلك عن طريق وضع تسعرية أو رسم أو ضريبة و يتم  :تحصيل تكاليف التلوث -

 .فإن هذا سيكون دافعا له على عدم التلويث ملوثاته،مثن 
حيث حتدد السلطات ايحملية يف كل دولة الكمية املسموح هبا من التلوث يف كل منطقة  :بيع تصاريح التلوث -

ابلة للتداول يشرتيها امللوث تسمح له بكمية من التلوث تعادل معينة ،مث تصدر تصاريح أو شهادات أو أذون ق
 قيمة التصاريح اليت يقوم بشرائها
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يرى بعض االقتصاديني أنه ميكن محاية البيئة من خالل إعادة ختصيص حقوق   :توسيع نطاق الملكية الخاصة -
و إتاحة الفرصة هلم لكي يبيعوا تصاريح امللكية عن طريق إعطاء حقوق اهلواء و املاء النظيفني لألفراد املستهلكني ،

 1.التلوث اخلاصة هبا دون أن يتسبب ذلك يف حدوث أضرار هلم

 التصحر  :الثاني المطلب

 .مكافحته أسبابه وسائل مراحله، التصحر، تعريف :التالية للعناصر التطرق سيتم

 :التصحر تعريف -1

 :لقرارين 1974 ديسمرب يف ةاملتحد لألمم العامة اجلمعية إصدار عند التصحر مصطلح برز

يتضمن دعوة الدول لالهتمام بدراسات التصحر و التعاون فيما بينها لتقصي ظواهره و تبني :القرار األول
 .طرق مكافحته

 .م9199يتضمن قرار بعقد مؤمتر دويل عن التصحر عام : القرار الثاين

و عرف التصحر على  2 م 9199سبتمرب 1 أوت إىل 11و عقد هذا املؤمتر يف نريويب يف الفرتة املمتدة من 
اخنفاض و حتطيم القدرة االحتمالية البيولوجية لألرض و اليت تؤدي يف النهاية إىل ظهور مسات و ظروف :" انه

 .انه مظهر التدهور العام يف النظم البيئية يف شكل نقص أو تدمري االحتمال البيولوجي.الصحراء

و احليواين املوجه لالستخدامات املتعددة ،يف نفس الوقت الذي تعترب فيه  و ذلك يعين اخنفاض اإلنتاج النبايت
 3".زيادة اإلنتاجية  أمرا ضروريا إلشباع احلاجات املتزايدة للسكان املتطلعني إىل التنمية

 :9119التصحر عام  الدولية ملكافحةو عرف التصحر حسب االتفاقية 

                                                           
1
 . 92-93 ص جنم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار ، مرجع سبق ذكره ، ص - 
 

2
 .   802 -808 ص جنم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار، مرجع سبق ذكره ،ص - 
 

3
 . 809 – 803 ص ره ، صجنم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار، مرجع سبق ذك - 
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و ينتج عن عدة عوامل منها  الرطبة،و شبه اجلافة و حتت  التصحر هو تدهور األرض يف املناطق اجلافة "
 1."تغريات املناخ و نشاط اإلنسان

 :مراحل التصحر -2
 :قد مير باملراحل التالية

يبدأ بظهور بوادر التدهور البيئي املوضعي ممثال يف تغيري كمي و نوعي تراجعي  :تصحر أولي خفيف-
 .ملكونات الغطاء النبايت و الرتبة

 %18ميثل مرحلة معتدلة من التدهور البيئي ينعكس يف اخنفاض التغطية النباتية يصل إىل  :سطتصحر متو -

 .و تغري يف الرتكيب النبايت ،و اجنرا فات خفيفة للرتبة ، و تعريتها بسبب الرياح و املياه أو ازدياد ملوحة الرتبة
و  ،ة ،و حتل حملها نباتات ضارةملفيدتتميز هذه املرحلة بنقص واضح يف نسبة النباتات ا :تصحر شديد -

و ازدياد يف امللوحة إىل درجة ال ميكن ( %80)  ازدياد معدل اجنراف الرتبة،و تعريتها و نقص كبري يف إنتاجها
 .استمرار زراعتها

و هي املرحلة القصوى للتدهور،حيث تصبح األرض جرداء و تنعدم قدرهتا  :تصحر شديد جدا -
ون قد حتولت إىل كثبان رملية أو حواف أو مناطق صخرية عارية أو اإلنتاجية ألن األرض نفسها تك

 2.مالحات
 :أسباب التصحر -3

الزيادة :االقتصادية مثل –يرجع التصحر ألسباب متعددة و متداخلة يف نفس الوقت هناك العوامل اجتماعية 
 .اخل.........يةالطرق املطبقة يف استخدام األرض الزراع اهلجرة،السكانية، التحضر الغري املنضبط، 

هذه العوامل إىل قسمني أحدمها ميثل العوامل الرئيسية للتصحر، و  ( A.GRAINGER) و يقسم جرياجنري  
االستغالل املبالغ فيه لألراضي الزراعية ،الرعي املبالغ  :تتمثل العوامل الرئيسية يف.األخرى ميثل العوامل الثانوية

 .دارة السيئة للري و الصرففيه، قطع األخشاب و إزالة الغابات، اإل

                                                           
1
 ص ، ص2002على كتاب اقتصاديات  موارد البيئة ، اميان عطية ناصف وهشام حممد عمارة، فرع منهور،  باالعتمادينظر ) من إعداد الطالبة  - 

302-382 . 

2
 . 330 -324 ص  حممد صاحل الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص - 
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و التصحر .و تتمثل األسباب الثانوية يف الزيادة السكانية ، التغريات املناخية، التطور االقتصادي و االجتماعي 
 1رجع أساسا إىل الضغط الدميغرايفينتج بصفة عامة  عن التداخل املركب  من العوامل األوىل الرئيسية ، كما ي

تفاقم مشاكل  للمعيشة معاحلد األدىن  الغذائي واقتصادية تتمثل يف فقدان األمن  و للتصحر آثار اجتماعية و
 2.اجملاعة و اهلجرة االضطرارية للشعوب التغذية والفقر و سوء 

 :وسائل مكافحة التصحر -4

 :التصحر يف أهم وسائل مكافحةتثمل 

ر األرض لصون مكونات و ذلك بتصحيح الوسائل املستخدمة اليت تؤدي إىل تدهو :  الوسائل التقنية -
 .األرض من تربة و نبات و مياه

 :و تكون هذه الصيانة ب
 إقامة األحزمة الواقية و مصدات الرياح اليت تزرع حول مناطق الزراعة  بقصد جتنب اثر الرياح على الرتبة ؛ -
 رعوية؛ إضافة مواردحتسني املراعي من ناحييت محاية أراضي املراعي من التعرية و  -
ر للوقود بزراعة األشجار قرب القرى و التجمعات السكانية من املشاريع اإلقليمية اليت عرضت إتاحة مصد -

م ،مثل مشروع احلزام األخضر لدول مشال إفريقيا  9199على مؤمتر األمم املتحدة للتصحر عام 
 3.اخل........

 4:الوسائل االقتصادية -
 ، و فرتات مساح قد متتد قبل إن تصبح قادرة على رد حتتاج اجملتمعات املتضررة من اثر التصحر إىل دعم مايل

هذا الدعم املايل املطلوب يصل باجلهد العاملي لتنفيذ الربامج الدولية ملكافحة التصحر على حنو ما . القروض
و لتنفيذ اخلطط الوطنية ملكافحة التصحر ،أضيف البعد  ،9199خطط له مؤمتر األمم املتحدة للتصحر عام 

                                                           
1
 . 40صفتحي دردار، مرجع سبق ذكره ، ص  - 

2
ة، القاهرة ، مصر ، ،دار النهضة العربي(تقييم أثر النشاط االقتصادي على عناصر النظام البيئي)بد اهلل الصعيدي، النمو االقتصادي و التوازن البيئيع - 

 . 54، ص 2002
3
 . 40فتحي دردار ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 
 

4
  48 -40ص  ،املرجع نفسه، ص - 
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هود مكافحة التصحر، و خاصة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اليت تضمنت مالحق اإلقليمي جل
لتجعل من مواردها منافذ خاصة ( بنوك التنمية اإلقليمية)العمل اإلقليمي و أشارت إىل دور املؤسسات املالية 

 تشكل جزء من التنمية تتضمن مكافحة التصحر األنشطة اليت.لدعم و متويل مشروعات مكافحة التصحر 
اليت ترمي املتكاملة لألراضي يف املناطق القاحلة و شبه القاحلة و شبه الرطبة اجلافة من اجل التنمية املستدامة و 

هذه .،إعادة تأهيل األراضي اليت تردت جزئيا ،استصالح األراضي اليت تصحرت خفض تردي األراضي:إىل 
أضافت هلا  التصحر،و اخلطط اليت أملت هبا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  النقاط الثالث اليت تبنتها التوجيهات

تنمية موارد األراضي اجلافة و الصحراوية و  :هيالدول العربية نقطة رابعة يف برامج عملها يف األراضي اجلافة 
 .اجلديدةخاصة يف مشروعات استصالح األراضي 

 ة البيئية المواصفة البيئية و اإلدار   :المبحث الثالث

سيتم التطرق يف هذا املبحث اىل تعريف املواصفة البيئية نظرا ألمهية البيئة جيب ايحمافظة عليها و من أجل هذا 
 :، اإلدارة البيئية مث آثار اإلدارة البيئية

 ( ISO 14000)البيئية  تعريف المواصفة  : المطلب األول 

متطلبات هتتم بتكوين نظام إدارة بيئية ميكن تطبيقه يف مجيع عبارة عن جمموعة  ( ISO 14000) تعترب املواصفة 
 .جغرافيةأنواع و أحجام املنظمات و يتكيف مع خمتلف الظروف املتنوعة سواء كانت ثقافية اجتماعية 

هتدف هذه املواصفة أساسا إىل تدعيم عملية محاية البيئة و منع التلوث أو توازنه مع احلاجات االقتصادية و 
ية إضافة إىل تسهيل عملية التطبيق من خالل مجع متطلبات املواصفة و حتديدها و بشكل متزامن و االجتماع

 1.مراجعتها يف أي وقت

 :مزايا عديدة منها   (ISO 14000)لذا فقد أظهر التنفيذ الفعلي للمواصفة 

 .التوافق املتزايد مع التشريعات البيئية و الطاعة لألهداف  السياسية اإلسرتاتيجية -1

                                                           
1
 52صره ، عبد اهلل الصعيدي، مرجع سبق ذك - 
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أن هناك عالقة بني العمل التشريعي و األداء البيئي  (KANNA & QUIMITO 2000)لقد وجد كل من 
للمنظمات  حيث أن حتديد  العالقة بني املقاييس البيئية املوضوعة من قبل املسؤولني األساسيني عن البيئة يف 

األمد للربامج البيئية املعتمدة و على مستوى  الدولة و املقيمني لألداء البيئي لتلك املنظمات أهنا حتقق فوائد طويلة
 .تلك الدولة

فمع السنوات األخرية ظهر منو سريع يف التشريع و السياسات البيئية مثل فرض الضرائب البيئية و مجعها و مع إن 
 .مشاطهمهذه املعاجلات هلا أبعاد بيئية معينة  لكنها ال تكتمل إذا مل يتم اهتمام مدراء البيئة أنفسهم بتفعيل 

اعرتاف املنظمات الصريح بأن تطورها متعلق باملصادر البيئية املؤثر على نشاطها و هذا عمق درجة  -2
 .االهتمام بالبيئة

تصاعد رغبة املنظمات يف شرح وضعها البيئي للرأي العام ايحملي و العاملي مستهدفة باستعدادها للتقييم  -3
 .ربة و املعرفة فيما خيص باملبادائات البيئيةالبيئي و إعادة  تأهيل نشاطاهتا  و اكتساب اخل

 .منع التلوث و احلفاظ على املواد األولية مبا يسهم بتقليل الكلف -4
 .إجياد أسواق و مستهلكني جدد -5
تعزيز صورة املنظمة لدى املنظمني و املوردين و املستثمرين و األفراد و اجلهات األخرى املتعاملة مع  -6

 .املنظمة
 .ني جتاه مسؤولياهتم البيئيةرفع معنويات العامل -7
 .سوقية أعلىيزيد من إبداع املنظمات و قدرهتا على التنايف ألجل احلصول على حصة  -8
حتسني التخطيط املايل  من خالل حتديد الرأمسال الرئيسي  و املستقبلي و تكاليف تشغيل نشاطات  -9

 .اإلدارة البيئية 
 .اقف األزمات و الطوارئ البيئيةحتسني إستحضارات  اإلدارة العليا يف مو  - 11    

 33إجياد لغة عاملية بسيطة و مفهومة إلدارة البيئة و محايتها من التلوث -  11     
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 اإلدارة البيئية مفهوم نظام  :الثانيالمطلب 

 سنتطرق يف هذا املطلب لتعريف اإلدارة البيئية مث أهدافها
 : تعريف اإلدارة البيئية   – 1

ية هي اإلدارة اليت يصنعها اإلنسان و اليت تتمركز حول أو على نشاطات اإلنسان و عالقاته  اإلدارة البيئ
مع البيئة  الفيزيائية  و األنظمة البايولوجية املتأثرة  و أن جوهر اإلدارة البيئية يكمن يف التحليل املوضوعي  و 

تطوير تكنولوجيا بدون تغيري يف النظام  الفهم و السيطرة  الذي تسمح به هذه اإلدارة لإلنسان  أن يستمر يف
 الطبيعي 

كما قد نعترب نظام اإلدارة  البيئية من العناصر الرئيسية  يف إجناز التطورات املستدمية فهي منظومة 
متكاملة  وواسعة هتدف إىل تقليل التلوث  و الوقاية منه إىل ـأقصى حد ممكن من املصدر كما  و قد متتد أحيانا 

 .يئات املتضررة مسبقا فهي تعمل على التطور املستدمي من الناحية البيئية على اختالف حمتوياهتاملعاجلة الب
يستخدم كأداة فاعلة للمحافظة ( املنظمة) إذن نظام اإلدارة البيئية  هو ذلك النظام الفرعي من النظام األكرب 

ع التطبيق العملي و املسؤولية اجتاه موض EMSعلى الدميومة و التطور من خالل الوظائف املمنوحة له فعليا 
املنظمة و اجملتمع فتبدو هذه اإلدارة كحلقة وصل بني املنظمة  و البيئة الطبيعية بكل حمتوياهتا لتالءم  استمرار 

 1.توافق النظامني معا و ال وجود للنزاعات بينهما
دارة البيئية يف إطار املنشآت الصناعية يقوم جاء يف تقرير منظمة األمم املتحدة حول الربامج البيئية ، أن مفهوم اإل

أساسا على وضع اخلطط و السياسات البيئية من أجل رصد و تقييم اآلثار البيئية للمنشأة الصناعية، على أن 
تشمل املراحل اإلنتاجية كافة انطالقا من احلصول على املواد األولية ووصوال إىل املنتج النهائي و اجلوانب البيئية 

و تقوم أيضا على تنفيذ أكفء اإلجراءات الرقابية ، مع األخذ باحلسبان جانب التكاليف و األثر . قة بهاملتعل

                                                           
1
 . 218، ص  2002عارف صاحل خملف، اإلدارة البيئية ، احلماية اإلدارية للبيئة ، دار اليازوري ، عمان ، األردن ،  - 
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البيئي هلذه اإلجراءات أيضا، إضافة إىل كيفية استخدام املوارد و ال بد من توضيح األدوات و الطرق املتبعة ملنع 
 1.التلوث و لالستخدام الرشيد للموارد

كن تعريف اإلدارة البيئية بأهنا جزء من اهليكل التنظيمي للمؤسسة تقوم من خالهلا املؤسسة و بناء على ما سبق مي
بإدارة أنشطتها الداخلية لرتشيد استخدامها للموارد و التقليل من تأثرياهتا السلبية على البيئة الداخلية و البيئة 

 2.ايحميطة هبا

 :هاأهداف - 2
تعامل مع القضايا البيئية و إدارهتا  ضمن سياسة  واضحة لإلدارة تراعي إن اهلدف منها هو هتيئة املؤسسات لل

 :اإلجراءات و القوانني البيئية السائدة ،و مبا حيقق األهداف التالية
 ؛3متكني املؤسسات من التعامل مع القضايا البيئية و عناصرها املختلفة -
 ة البيئية ؛مساعدة املؤسسات على وضع األهداف و السياسات اخلاصة باإلدار  -
و  العالقة بأساليبالشركات باملتطلبات و كذا القوانني و التشريعات ذات  املؤسسات وإرشاد  -

 سالمة اإلدارة البيئية؛
 4تشجيع املؤسسات يف احلصول على شهادة املطابقة من اجلهات املختصة بالسالمة البيئية؛ -

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  45حي دردار، مرجع سبق ذكره ، ص فت - 

2
  41املرجع نفسه، ص  - 
 

3
 - http /www.qsae/org/web_en/pdf/ISO 14000 concept . pdf 20 /01/2016 

 
4
 30،ص 2003، دار الشروق، عمان ،األردن،8أمين سليمان مزاهرة و علي فاتح الشوابكة ، البيئة و اجملتمع، ط - 
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 آثار تطبيق نظام اإلدارة البيئية  :الثالثالمطلب 
 :تقسيم آثار تطبيق نظام اإلدارة البيئية إىل ميكن

 :يفتتمثل هذه اآلثار : اآلثار االقتصادية -1
 ترشيد استخدام املوارد و تقليل هدر الطاقة؛ -
 تقليل نسب املعيب يف اإلنتاج؛ -
 زيادة كفاءة العاملني بفضل الربامج التدريبية و انتقاء الكفاءات؛ -
 ؛ضبط العالقة مع اجملهزين و حتسينها -
زيادة إنتاجية العاملني جبعل حميط العمل مناسبا بيئيا ،إذ أشارت بعض الدراسات مؤخرا أن األبنية  -

 . % 98املناسبة بيئيا ميكن أن تزيد من إنتاجية العاملني إىل 
 .وفرات يف التكاليف -
 .وفرات مالية يف جماالت عديدة  -
 1.حتقيق مزايا تنافسية -
 :و تتمثل يف :اآلثار االجتماعية - 2
 ؛و اإلصدارات الصناعية تقليل املخاطر املؤثرة  على صحة و أمن اإلنسان  و الناجتة عن االنبعاتاث -
 2حتسني صحة اإلنسان يف العمل و اجملتمع؛ -
و قد تساعد املنظمات و اجملتمعات  لغة مشرتكة  و طريقة تفكري حول اجلوانب البيئية اليت -

 3احلكومات من التواصل و العمل مع البعض؛
 

                                                           
1
 .829 – 821حممد عبد الكرمي علي عبد ربه ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 
 

2
  812-818ص .املرجع نفسه ص - 
 

3
 . 34فتحي دردار، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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حتسني الصورة العامة للمنظمة أمام جمتمعها  و قواه الفاعلة يف محاية املستهلك  و البيئة  و متكني  -
 1املنظمات بالتايل  من كسب  ودهم  و دعمهم؛

 :و تتمثل هذه اآلثار يف :اآلثار البيئية -3 -
 محاية األنظمة البيئية الطبيعية  و كذلك البيئات املسكونة  و حىت الرباري؛ -
 اخل؛............ام أكفئ للموارد الطبيعية  كاألراضي و املياه  و الطاقةاستخد -
 2تقليل كمية النفايات  و إعادة استخدام املواد؛ -
 منع التلوث و محاية البيئة على طريق التنمية املستدامة ؛ -
 3تساهم يف معاجلة االحتباس احلراري  و ثقب األوزون؛ -
 :يفو تتمثل  :اآلثار اإلدارية -4 -
 دة رضا العاملني؛زيا -
 4حتسني اإلجراءات املتبعة  و التوثيق و تقليل اهلدر اإلداري؛ -
 الوعي اإلداري املسبق للمشاكل سوف  يقدم أفضل فرصة  للحل الكفء؛ -
 الوعي اإلداري املسبق لآلثار البيئية  يوفر فرصة للتخطيط  للتقليل من اآلثار السلبية؛ -
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 813ي عبد ربه ، مرجع سبق ذكره ، ص حممد عبد الكرمي عل - 
 

2
 . 48حممد صاحل الشيخ ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 
 

3
ل عبد الصمد جنوى و طالل حممد مفضي بطاينة، اإلدارة البيئية للمنشآت الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافسي، املؤمتر العلمي الدويل حو  - 

   835،ص  2004قوق و العلوم االقتصادية جامعة ورقلة ، األداء املتميز للمنظمات و احلكومات ، كلية احل
 

4
  41-42-43ص .، ص 2088مذكرة خترج ، باتنة ،  ،عز الدين دعاس، أثر تطبيق نظام اإلدارة البيئية من طرف املؤسسات الصناعية - 
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ملنظمة  اليت ترتبط مباشرة باآلثار البيئية  و منع التلوث ، مما حيسن من نشر املسؤولية يف مجيع أحناء ا -
 1فعالية و كفاءة برامج منع التلوث؛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 . 822جنم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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 الخاتمــة

نظرا لالستعمال الغري الرشيد للموارد الطبيعية و الطاقة و إساءة استخدام البيئة و اعتبارها مصدر لتعظيم  األرباح 

                                                                                       ن البيئة هي أساس بقاءنا و استمرار احلياة ،أد ى هذا التأثري السليب على البيئة و هذا تسبب يف فقط و نسيان أ

ظهور مشاكل ببيئية ، و هذا ما دفع اهليئات املختصة بإصدار قوانني تنص على محاية البيئة و جترب على ايحمافظة 

واليت   ISO 14000تقييس لسلسلة املواصفات عليها ، و قد متثلت هذه اإلجراءات يف إصدار املنظمة العاملية لل

هتدف إىل حتقيق قدر من التوازن بني مطالب األعمال و االقتصاد من جهة و مطالب البيئة و استمرار احلياة من 

 .جهة أخرى
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 المقدمة

إن التطور الصناعي و التكنولوجي و اشتداد املنافسة  الشرسة بني املؤسسات قد أفرز آثار سلبية على البيئة و نتج 

عنها ظهور مشاكل بيئية و هذا ما دفع الكثري باالهتمام املتزايد بالبيئة و السعي حنو احملافظة عليها، و إتباع 

جديدة أال و هي التسويق األخضر و الذي ميثل الوليد الشرعي للتوجه  إجراءات لفائدهتا من بينها تطبيق فلسفة

 االجتماعي للتسويق أو ما يسمى املسؤولية االجتماعية التسويقية و حركة محاية املستهلك   

 و ميكن اعتباره على  أنه  عبارة عن توجه معاصر يف التعامل ما بني خمتلف األطراف املتفاعلة يف العملية التسويقية

فضال عن كوهنا تعبري عن املسؤولية املشرتكة جتاه املنتجات املعروضة يف السوق، و املمارسات احلاصلة يف التعامل 

كما أنه قد يدعو إىل ضرورة قيام املنظمات باحرتام البيئة و العمل  .مع مفردات احلياة اليومية و تأثريها على البيئة

 .على محايتها و صيانتها
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 األخضرالتسويق ماهية  : ثانيالمبحث ال

 اجتاهاتالبيئية ، و تبين مبادئ التسويق البيئي اىل التأثري على مواقف و  باالعتبارات االهتمامأدى زيادة 
، األمر الذي يوجب على املسوقني املستهلكني ، و قيمهم وسلوك الشراء لديهم املرتبط بسلع و خدمات معينة 

دات من أجل تقدمي منتجات أكثر تكيفا مع االعتبارات البيئية و مبادئ التسويق املضامني املتعلقة هبذه املستج
األخضر ، و من هذا املنطلق سنتطرق اىل التطور التارخيي للتسويق األخضر مث تعريفه مث متطلباته و أخريا نذكر 

 أمهية و أهداف التسويق األخضر 

 األخضرالتطور التاريخي للتسويق  : المطلب األول

 :األخضرنتطرق للمراحل الثالث اليت مر هبا التسويق سوف 

 مرحلة المسؤولية االجتماعية  -1

املنظمات بتعظيم اآلثار االجيابية و تقليل اآلثار السلبية ملمارساهتا  و  التزام إىليشري مفهوم املسؤولية االجتماعية 
 .تقوية القيم السائدة يف اجملتمع

اليت تصدر عن اجلهات احلكومية و  األنظمةاملنشأة للقوانني و  احرتاملى كما أن املسؤولية االجتماعية تشمل ع
 35.احملافظة على البيئة

إن التسويق : " بقوله 7591عام  " Petter Drucker:"هذا املنحى يف دراسة التسويق هو  إىلو أول من أشار 
 ".هتا مع أهداف و قيم اجملتمعو اليت حتدث التكامل مبنتجا األعمالميكية ملنشآت يتمثل بالعمليات الدينا

فإن التوجه االجتماعي بدأ يركز على التأثريات البيئية للمنتجات بشكل أكرب ، و لذلك ال بد من  هكذاو 
املفهوم االجتماعي التسويقي الذي يربز العالقة الوثيقة بني املسؤولية االجتماعية و املسؤولية البيئية و  إىل اإلشارة
 :فهوم و هيهلذا امل األساسيةاخلصائص جمموعة من  إىليشري 

                                                           
،  7002دار امليسرة للنشر و التوزيع ، عمان األردن،  ،(ISO 14000نظم و متطلبات ) جنم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار، اإلدارة البيئية - 35

 39،  39صص 
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بعني االعتبار االهتمامات و التوجهات ذات حيث جيب على التسويق أن يأخذ  : اإلنسانيالمفهوم  - أ
و املتعلقة بأمناط احلياة اليت يعيشها الفرد و ما تفرضها بيئة احلياة املتطورة من مستجدات  اإلنساينالبعد 

 .األفرادليتعامل معها 

و الذي يشري إىل اهتمام الزبائن مبعرفة التفاصيل املتعلقة برتكيبة املنتج و دورة   :الك الذكياالسته -ب
 .حياته و التصاميم الصديقة للبيئة

من خالل متابعة اآلثار البيئية للمنتج خالل دورة حياته للتأكد من أنه ال يسبب   :المفهوم البيئي -ج
 .تهل حياي ضرر للبيئة يف أي مرحلة من مراحأ

 36.و ميكن القول بأن التسويق األخضر هو الوليد الشرعي للتوجه االجتماعي التسويقي

محاية الزبائن من  إىلهي حركة هتدف "أن محاية املستهلك   :مرحلة حماية المستهلك و التوجه البيئي -2
 .املمارسات السيئة للشركات  إىل باإلضافةاملنتجات الضارة 

أن من  إىل، و ميكن أن يشار هنا  األخضراالستهالكية هو عالقتها بالتسويق و ما يهمنا من دراسة احلركة 
محاية املستهلكني  إىل باإلضافةهلذه احلركة هو حق أفراد اجملتمع يف العيش يف بيئة نظيفة و آمنة  األساسيةاملبادئ 

 .اإلعالنمن املنتجات الضارة و املمارسات السيئة يف التسعري و 

محاية حق املواطن يف العيش يف بيئة آمنة و التوجه حنو محاية   إىلحركة منظمة هتدف " فهو  أما التوجه البيئي
 ".تلك البيئة و تطويرها 

املنظمات حنو توجيه اهتمام أكرب  األفراد وتتجه حنو دفع و هذه احلركة ليست ضد التسويق و االستهالك و إمنا 
 37.للمتطلبات البيئية

                                                           
36

 - iso 14000 ;2004 ;Système de management environnemental ;pp 4-10  

 

37
 - idem 
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حلماية املستهلك منذ اخلمسينات من القرن املاضي هدفت حلماية حقوق  كما قد نشأت حركات متعددة
 .املستهلك و توفري املعلومات الالزمة له لتمكينه من االختيار الصحيح للسلع

روبرت كيندي  األمريكيتلقت هذه احلركات أول دعم هلا على مستوى رمسي ،حيث قام الرئيس  7592و يف عام 
بشأن محاية املستهلك ، أوضح فيه أربعة حقوق أساسية للمستهلك  األمريكيالكوجنرس  إىلبتوجيه خطاب 

، احلصول على املعلومات الكافية ( حلمايته من السلع الضارة)  األمانو  األمنمتثلت يف أن للمستهلك احلق يف 
و التعبري عن  ، حرية االختيار ضمن تعددية الفرص و أسعار تنافسية، (حلمايته من الغش و اخلداع) و الصادقة 

 38.رأيه و أخذه بعني االعتبار عند سن القوانني و التشريعات احلكومية

تعد هذه املرحلة مهمة كوهنا شهدت منو احلركات البيئية من بذرات املسؤولية االجتماعية باإلضافة إىل أهنا 
 39.اإلحيائي شهدت أول تأطري مفاهيمي ألكثر املواضيع قربا بالتسويق األخضر و هو موضوع التسويق

 : األخضرمرحلة التسويق  -3

لقد أصبح اجملتمع يف بداية و منتصف الثمانينات أكثر اهتماما بالبيئة الطبيعية و بدأت منظمات األعمال يف 
 تعديل سلوكها البيئي يف السعي حنو تضمني االهتمامات االجتماعية 

 املتخصصة مثل  و البيئية اجلديدة، و الدليل على ذلك هو صدور عدد من الدوريات

اخل، و لقد كانت هذه الدوريات خمصصة (......اإلدارة العاملية اخلضراء) و ( إسرتاتيجية األعمال و البيئة ) 
و هنا بدأت تظهر مصطلحات مثل التسويق البيئي . األعماللتقدمي حبوث ذات صلة  بالسلوك البيئي ملنظمات 

 .و التسويق األخضر

                                                           
38

 - idem 

39
 . 32-39 ص جنم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار ، مرجع سبق ذكره ، ص - 
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تنافسيا ناجحا و لعل ما أسهم يف  كمدخال األخضرعدة شركات مدخل التسويق  تبنت األخريةو يف السنوات 
 األخضر، إذ أن التسويق  ( ISO 14000)البيئية  اإلدارةبروز هذا املفهوم و تبنيه هو تزامن ظهوره مع وضع معايري 

 .األخرىيعزز هذه املعايري و لكن عرب مدخل إبداعي يعطي التمييز لشركة عن 

  :التايلتتمثل يف الشكل  أساسيةمراحل  3مر عرب  األخضرميكن القول بأن التسويق  األخريو يف 

 مراحل نشوء و تطور التسويق األخضر 2الشكل رقم  

     

  

  

 

 

 

 

                            7591                         7591                     7591  

 33ص خضر،دار اليازوري،ثامر البكري،التسويق األ: املرجع

 

 

 مفهوم التسويق األخضر  :المطلب الثاني

االجتماعيةاملسؤولية   

 محاية املستهلك

 محاية البيئة الطبيعية
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، فمنهم من استخدم مصطلح التسويق البيئي ، و منهم من  األخضرناقش الكثري من الباحثني موضوع التسويق 
أطلق عليه مصطلح التسويق املستدام ، و منهم من استخدم مصطلح التسويق االيكولوجي ، و منهم من أطلق 

 :، و فيما يلي تأيت بعض التعريفات التاليةاألخضرمصطلح التسويق  عليه

الكلية اليت ختتص بالتعرف  اإلداريةالعملية " على أنه  األخضرالتسويق  بتعريف( Pierr & Prothero 1997)قام 
ة على ، و توقع حاجات املستهلك و حاجات اجملتمع ، و العمل على إشباع كال النوعني من احلاجات بطريق

حتقيق أرباح للمنشأة و احلفاظ علال البيئة يف صورة صحية ، مع احلفاظ على موارد اجملتمع من أجل  إىلتؤدي 
 40".القادمة األجيال

التسويقية لتسهيل التبادل  األدواتتطبيق " هو  األخضرأن التسويق  إىل ( Mintu and Lozad 1995)و يشري
  البيئةو تقصد و حتمي  يقة حتافظبطر   األفراداملشبع للمنظمات و 

جمموعة من االعتقادات و االلتزام بنمط معيشة  يركز على " على أنه  األخضرالتسويق  ( Button1989)و يعرف 
و سكاهنا ، و الذي يستخدم من املوارد ما هو ضروري و مناسب فقط ، و يعرتف حبق كل  األرضأمهية احرتام 

 41"ية هي كينونات متفاعلة و مرتابطةكينونات احلأنواع احلية يف احلياة  و يدرك أن كل ال

خلق تأثري إجيايب  إىل يهدفأي نشاط تسويقي خاص مبنظمة معينة ، " على أنه  األخضركما قد يعرف التسويق 
 "السليب ملنتج معني على البيئة  التأثريو إزالة 

 "بالبيئة الطبيعية عملية تطوير و تسعري و ترويج منتجات ال تلحق أي ضرر " و يعرف على أنه 

  لألنشطةعملية دراسة النواحي االجيابية و السلبية " على أنه  (A.M.A) األمريكيةكما قد عرفته اجلمعية 
 "التسويقية و أثرها يف تلوث البيئة و استنفاد الطاقة  

ائن بصورة التأثري يف تفضيالت الزب إىلمدخل نظمي متكامل يهدف " على أنه  األخضرف التسويق            كما قد عر  
طلب منتجات غري ضارة بالبيئة و تعديل عاداهتم االستهالكية مبا ينسجم مع ذلك و  إىلتدفعهم حنو التوجه 

                                                           
40

 . 303 – 309 ص جنم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار، مرجع سبق ذكره ، ص - 

41
 . 990 -973 ص  ، مرجع سبق ذكره، صحممد صاحل الشيخ - 
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بشكل يرضي هذا التوجه حبيث تكون احملصلة  اإلبداعالعمل على تقدمي مزيج تسويقي متكامل قائم على أساس 
 42".الرحبية للشركة  هدفو حتقيق  همإرضائالنهائية احلفاظ على البيئة ، محاية املستهلكني و 

، و هو العلم الذي يدرس  األخضرهو أحد فروع علم االقتصاد  األخضرالتسويق " و أخريا ميكن القول بأن 
  تنفيذهامجيع أنشطة املنظمة ذات البعد البيئي أثناء ختطيطها و 

 .و توجيهها و رقابتها 

،  إشباع حاجات املستهلك و محايتهمن خالل حتقيق املوازنة بنيكما أنه قد يساهم يف حتقيق التنمية املستدامة 
 ربحمحاية البيئة ، حتقيق ال

 المتطلبات الالزمة لتبني التسويق األخضر  :المطلب الثالث

اإلجراءات لتمهيد عند التفكري بتبين فلسفة التسويق األخضر بنجاح جيب على املنظمة أن تقوم حبزمة من      
 :تشمل علىالطريق أمامها ، 

 .املنظمة يف احلايل الوقت يف البيئية للمسائل واسعة دراسة -

 .املنظمة أداء عن النامجة البيئية اآلثار ومراقبة لقياس نظام إجياد -

 .املنظمة وبرامج بأهداف وواقعية واضحة بيئية سياسة وضع -

 .ريةاملتغ والتشريعات القوانني ظل يف األخضر التسويق برامج تطور مراقبة -

 .املنظمة يف البيئي التوجه ضمن العاملني وتأهيل لتدريب املناسبة الوسائل استخدام -

 .املستخدمة والتكنولوجيا البيئية املشاكل ملعاجلة العلمية باألحباث القيام -

 البيئية باملسؤولية وعيهم درجة ورفع املستهلكني لتثقيف التعليمية الربامج تطوير -

 .للمنظمة البيئي التوجه ضمن اجملهزين لتأهيل املناسبة الوسائل استخدام -
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 .واجملتمع البيئة بشؤون تعىن اليت االجتماعية املنظمات وتأسيس دعم يف املشاركة  -

 املستو كافة  على البيئية واجلهود الربامج دعم -

 أبعاد و أهمية التسويق األخضر  : الرابعالمطلب 
 لتسويق األخضر مث أمهيته سنتطرق يف هذا املطلب اىل أبعاد ا

 أبعاد التسويق األخضر -1
 :هيأربعة أبعاد أساسية و  إىل األخضريستند تطبيق منهج التسويق 

لقد تغري املفهوم التقليدي يف التعامل مع النفايات و بقايا الصناعة  (:أو تقليلها) إلغاء مفهوم النفايات  -1
(  األدىنأو باحلد ) و إنتاج سلع بدون نفايات ، حيث أصبح الرتكيز على تصميم  األخضرضمن التسويق 

أي أن املهم هو ليس ما .  اإلنتاجيةبدال من كيفية التخلص منها ، و ذلك من خالل رفع كفاءة العمليات 
 43.ع بدون نفاياتسل جيب  أن نفعله بالنفايات ، بل كيف ننتج

 اإلنتاجحبيث يعتمد  البيئي،فهوم االلتزام مل اإلنتاجيتمثل يف مواكبة تكنولوجيا  :إعادة تشكيل مفهوم المنتج -2
فضال عن ضرورة تدوير . منها األدىنو استهالك احلد  بالبيئة،بشكل كبري على مواد خام غري ضارة 

مصنعها بالنهاية  إىللتعود  منها،و خاصة املعمرة  استخدامها،املنتجات نفسها بعد انتهاء املستهلك من 
فيعتمد على  التغليف،أما ( ضمن حلقة مغلقة ) الصناعة مرة أخرى  إىلحيث ميكن تفكيكها و إعادهتا 

 .مواد خام صديقة للبيئة و قابلة للتدوير
و . جيب أن يعكس سعر املنتج تكلفته احلقيقية أو يكون قريبا منها :وضوح العالقة بين السعر و التكلفة -3

أن يوازي القيمة اليت حيصل عليها من  جيب( التكلفة احلقيقية على املستهلك) هذا يعين أن  سعر السلعة 
 .عن كون املنتج أخضرالسلعة، مبا يف ذلك القيمة املضافة النامجة 

لقد أدركت العديد من املنظمات أن التسويق األخضر يشكل فرصة سوقية  :جعل التوجه البيئي أمرا مربحا  -4
املنظمات تتنافس يف السوق لتحقيق  قد متنح املنظمة ميزة تنافسية و لرمبا مستدامة ، يف الواقع إن معظم

و املتمعن يف املنافسة  يف السوق يدرك أن هذا . الكسب السريع ، بغض النظر عن اآلثار السلبية على البيئة 
نوع آخر من املنافسة ، و خاصة مع تنامي  إىلاملنظمة  يأخذيعترب منفذا تنافسيا اسرتاتيجيا ، ميكن أن 
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و من مزايا هذا التوجه االسرتاتيجي . مستهلكني خضر إىلو حتوهلم التدرجيي  املستهلكنيالوعي البيئي بني 
هو أن اهليئات الرمسية و غري الرمسية تروج للتوجهات البيئية بشكل طبيعي و مستمر من خالل أجهزة 

 و يف ذلك مساعدة و دعم جماين من هذه اجلهات جلهود الرتويج اخلاصة باملنظمات اليت. املختلفة اإلعالم
  44.مرحبا ، و خاصة يف املدى الطويل و بالتايل سيكون هذا التوجه أمرا. تبني منهج التسويق األخضر 

 :أهمية التسويق األخضر - 2
من الواضح أن تبين  مفهوم التسويق األخضر حيقق ملنظمات األعمال فوائد و مكاسب كبرية ، و ميكن أن يضع 

فتبين فلسفة التسويق األخضر جيعل املنظمة . ا مينحها القيادة يف السوق املنظمة على قمة اهلرم التنافسي ، و لرمب
فضال عن احملافظة على البيئة و ترشيد استخدام املوارد . قريبة من عمالئها و بالذات الذين لديهم توجه بيئي 

 : كما يليو يف هذا السياق نشري إىل عدد من املزايا املرتتبة على ممارسة التسويق األخضر  . الطبيعية
 إرضاء حاجات المالكين  :أوال

منهج التسويق األخضر آفاق جديدة و فرص سوقية مغرية أمام املنظمات اليت متارسه مما يتيح  من املتوقع أن
. أمامها اجملال لتنجب املنافسة التقليدية و بالتايل حتقيق زيادة تنافسية يف السوق و خاصة عندما تتوجه إىل السوق

ة للبيئة ، و تستهدف ذوي التوجهات البيئية املتواجدة يف السوق ، و سيساعد هذا الوضع مبنتجات صديق
التنافسي على حتقيق مكاسب و أرباح أعلى ، فضال عن اكتساب مسعة جيدة يف اجملتمع و تلبية حاجات 

 .املالكني

 45تحقيق األمان في تقديم المنتجات و إدارة العمليات : ثانيا
اج سلع آمنة و صديقة للبيئة يدفع املنظمة لرفع كفاءة عملياهتا اإلنتاجية ، ممن خيفض من إن الرتكيز على إنت

، فضال عن جتنب املالحقات القانونية و اليت قد  اإلنتاجيةعن العمليات مستويات التلف و التلوث البيئي الناجم 
  كدفع تعويضات للمتضررين و إثارة مجعيات البيئة و محاية املستهل إىلتقضي 

 تحقيق األرباح   :ثالثا
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 . 393جنوى عبد الصمد  و طالل حممد مفضي بطاينة ، مرجع سبق ذكره ،  - 
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املرتفعة الكفاءة و اليت تعتمد على مواد خام أقل أو معادة التدوير، أو توفر  اإلنتاجية األساليباستخدام إن 
 .الطاقة من شأنه أن حيقق وفرات يف التكلفة  و من مث أرباح أكثر

 القبول االجتماعي للمنظمة  :رابعا
حتظى بتأييد قوي من اجملتمع بشىت فئاته، بسبب انسجام أهدافها  األخضرويق إن املنظمات اليت تتبىن فلسفة التس

مع أهداف اجملتمع خبصوص االلتزام البيئي، و هذا التأييد االجتماعي يساعد املنظمة على توطيد عالقاهتا مع 
 .عمالئها احلاليني و كسب عمالء جدد يف املستقبل

 تحقيق الميزة التنافسية : خامسا
يف حتقيق ميزة تنافسية عن طريق خلق قيم بيئية معينة للعمالء و من مث إنشاء  األخضرالتسويق قد يساهم 

 .صديقة للبيئة، مما جيعل املنظمة سباقة على منافسيها من الناحية البيئية يف السوققطاعات سوقية 
 

 ديمومة األنشطة : سادسا
نية و تأييد اجملتمع هلا بسبب القبول العام ألهداف و إن جتنب املنظمة اخلضراء أو املستدامة للمالحقات القانو 

  46.فلسفتها ، ميكنها من االستمرار يف تقدمي منتجاهتا الصديقة للبيئة، و دعم عملياهتا و أنشطتها التسويقية
 المزيج التسويقي األخضر  :المبحث الثالث

( املنتج،السعر،الرتويج، التوزيع)تقليدية على الرغم من أن عناصر املزيج التسويقي األخضر هي ذاهتا العناصر ال
حيث يرى النقاد أنه يؤدي ، كما أن املزيج التسويقي التقليدي ال يزال يعترب األساس يف التسويق األخضر، 

اىل اآلثار السلبية اليت ال ينسجم مع مفاهيم التسويق األخضر، مثال إشباع حاجات املستهلك بغض النظر 
أما التسويق األخضر فإنه قد يركز عن البعد البيئي ، و هلذا سنتطرق يف مبحثنا هذا االعتبارات البيئية،  عن

اىل تعريف املزيج التسويقي التقليدي، مث مقارنته مع املزيج التسويقي األخضر و أخريا دراسة عناصر املزيج 
 .التسويقي األخضر

 المزيج التسويقي مفهوم   :األولالمطلب 

 :التسويقي مث ذكر عناصره املزيجعريف سنتطرق يف هذا املطلب لت
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 :تعريف المزيج التسويقي -1

ذلك املزيج الذي يدمج جمموعة من املتغريات اليت هتيئها املؤسسة من أجل التأثري " قد نعرف املزيج التسويقي بأنه 
 47"على السوق املستهدف 

تفاعلة و املستعملة من أجل حتقيق جمموعة من األنشطة التسويقية املتداخلة و امل" كما ميكن تعريفه على أنه 
 ".أهداف املنظمة 

 :عناصر المزيج التسويقي  -2

، و اليت تستطيع من خالله التسويقية  لإلدارةجمموعة من األدوات املتاحة " إن عناصر املزيج التسويقي متثل 
 ".تكييف هذه العناصر يف حتقيق أهدافها و من مث أهداف املنظمة ككل

 :عناصر املزيج التسويقي األربعةو نتناول فيما يلي 

  :المنتج -1
حاجات  حمسوسة تشبعغري  حمسوسة وأو فكرة مؤلفة من حزمة خواص  خدمة، سلعة،هو عبارة عن           

 48حيث يتم احلصول عليها مقابل مبلغ من املال أو أي وحدة قيمة رغباهتم،املستهلكني و 
أما اخلواص الغري احملسوسة يف املنتج  التصميم،ية مثل اللون و تتضمن اخلواص احملسوسة يف املنتج اخلواص املاد

و الواقع أن املنتج أو العرض هو أساس أي .الشعور بالصحة و السعادة و غريها التفاخر،فتتضمن أشياء مثل 
ة و هتدف الشركة إىل جعل املنتج أو العرض خمتلفا و أفضل يف بعض النواحي حبيث جتعل السوق املستهدف عمل،

 49.فضله حىت و إن كان سعره عاليات
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  790العزاوي، مرجع سبق ذكره ، ص حممد عبد الوهاب  - 

48
 . 790، ص 7007،دار وائل، عمان ، األردن ،3حممد عبد الوهاب العزاوي ، أنظمة إدارة اجلودة و البيئة ، ط - 

49
 - 

طاينة، اإلدارة البيئية للمنشآت الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافسي، املؤمتر العلمي الدويل حول عبد الصمد جنوى و طالل حممد مفضي ب 
   399،ص  7003األداء املتميز للمنظمات و احلكومات ، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية جامعة ورقلة ، 
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 :التسعير -2

السعر هو عبارة عن مبلغ من املال أو أي مقابل مادي آخر مث مبادلته باملنتج أي أنه طريقة كمية لقياس 
 القيمة اليت يضعها العمالء على املنتج 

العناصر األخرى  ، بينماإيراداو الواقع أن السعر هو العنصر الوحيد من عناصر املزيج التسويقي الذي يدر 
 .املنظمةتشكل تكلفة على 

 تظهر أهداف التسعري فيما يلي و قد

 حتقيق أقصى ربح ممكن ؛  -1       

 حتقيق الثبات و االستقرار يف السوق ؛  -2            

  حتقيق أقصى رقم ممكن للمبيعات ؛  - 3            

  : التوزيع -3

قية اليت ختتص بضمان توريد احتياجات املستهلكني و املستفيدين من هو حتديد كافة النشاطات و اجلهود التسوي
السلع و اخلدمات ، من أماكن وجودها يف املصنع أو متاجر التجزئة أو اجلملة أي حتقيق املنفعة املكانية، و الزمنية 

 .و الشكلية و منفعة احليازة

و اليت يتم من خالهلا ( منافذ التوزيع ) سمىو عليه فإن أنشطة التوزيع تنفذ من خالل قنوات التوزيع أو ما ي
 .إىل أماكن الطلب عليهاانتقال السلع و اخلدمات من مصادر إنتاجها 

  :الترويج -4

اإلقناعي املوجه لتعريف املستهلك باملنتجات و اخلدمات اليت تتناسب مع حاجاته  االتصالكل صور " يقصد به 
 ".و رغباته 
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و تزويدها باملعلومات و التأثري عليها و حماولة إقناعها  املستهدفة،باألسواق حيث جند التزويد أساسا لالتصال 
اإلعالن و البيع : أهداف املنظمة، هلذا جند الرتويج يأخذ أشكاال متعددة مثلبأفكار و عروض و ذلك مبا حيقق 

  .اخل........الشخصي و تنشيط املبيعات و العالقات العامة و الدعاية

 و تواصل  اتصالزيج الرتوجيي جمتمعة أو منفردة مبثابة عمليات و تكون عناصر امل

 .املستهلك الختاذ القرار الشرائي  إقناعي للتأثري على سلوك

 المزيج التسويقي األخضر و مقارنته مع المزيج التقليدي  :الثانيالمطلب 

 :يديسنتطرق لتعريف املزيج التسويقي األخضر مث مقارنته مع املزيج التسويقي التقل

 :تعريف المزيج التسويقي األخضر - 1

هو عبارة عن جمموعة من املتغريات االجتماعية و السياسية الواجب أخذها بنظر االعتبار عند قيام الشركات أو 
هذه العناصر ذات تأثري مباشر على املزيج التسويقي إذ أن ، عمال بتبين مدخل التسويق األخضرمنظمات األ

كييف العناصر األساس من مزيج التسويقي و مبا ينسجم مع املبادئ اخلاصة ملدخل مراعاهتا تساعد على ت
 50التسويق األخضر

دي على أن املزيج التسويقي األخضر قد يتكون من عناصر جديدة مت تصنيفها كما قد يرى سامي الصما
 :ضمن بعدين داخلي و خارجي و  هو كما يلي

 -مجاعات الضغط -الساسة -املزودون -العمالء اخلضر :مناملزيج التسويقي األخضر اخلارجي يتألف 
 .الشركاء -التنبؤ -املشكالت و القضايا

 -العمليات -املعلومات -الرتويج -املكان -التسعري -املنتج: أما املزيج التسويقي األخضر الداخلي قد يتألف من
 51.األفراد -السياسات
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  37املرجع نفسه، ص  - 

51
 . 372رجع سبق ذكره، ص جنم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار، م - 
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 ليدي و املزيج التسويقي األخضرتقاملقارنة بني املزيج التسويقي ال  :13اجلدول رقم 

 :ميكن حتديد االختالفات اجلوهرية بني كال املزجيني يف اجلدول املوايل 

 

 

 

 

 

 

 جوهر االختالف  المزيج التقليدي  المزيج األخضر 
مراعاة متطلبات البيئة و اجملتمع على قدم املساواة مع 

 هدف النمو 
اهلدف-7 منو املبيعات و زيادهتا   

عليها و استخدامها حبرص  احلفاظ املوارد املتاحة-2 تسخريها لصاحل هدف املبيعات    

أدوات املزيج-3 تسخريها لصاحل هدف الرحبية  تكييفها مبا ينسجم مع محاية البيئة و حتقيق الرحبية   

توجيه الزبون و محايته من العادات االستهالكية اخلاطئة 
مع ذات اآلثار السلبية على البيئة و اجملت  

االستجابة جلميع حاجات و رغبات 
الزبائن دون األخذ بعني االعتبار 

 متطلبات البيئة 

العالقة مع الزبون-3  

االسرتاتيجيات-9 تنصب حنو املنافسة الرحبية  تنصب على التعاون و التعاضد مع األطراف األخرى   
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امل متسع جغرافيا يف الغالب سوق ش سوق مستهدف و حمدد بدقة و أبعاده اجلغرافية ضيقة  السوق-9   

 93ثامر البكري، التسويق األخضر،دار اليازوري للنشر و التوزيع،عمان ،ص  :املرجع

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر المزيج التسويقي األخضر : المطلب الثالث

ختالف إال أن اال ،(الرتويجاملنتج، السعر، التوزيع، ) عناصر املزيج التسويقي األخضر هي ذاهتا العناصر التقليدية 
 :ا، و هذا سيتم تناوله يف اآليتهو يف أسلوب صياغة هذه العناصر و إدارهت

 :ألخضرالمنتج ا - أ

 األخضر المنتجمفهوم  : أوال

يعترب املنتج األخضر أحد العناصر األساسية اليت تعتمد عليها بقية عناصر املزيج التسويقي األخضر ، مبعىن أن 
 .مج الرتويج تفقد معناها إذا كان املستهلك ليس حباجة إىل هذا املنتجبرامج التسعري و برامج التوزيع و برا
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مصمم و مصنع وفقا جملموعة من املعايري اليت هتدف إىل محاية البيئة  منتج،" األخضر على أنه  تعريف املنتجميكن 
 52".خصائص األداء األصليةو تقليل استنزاف املواد الطبيعية مع احملافظة على 

و  ذاتيا،و اليت ميكن أن تتحلل هو ذلك املنتج الذي يستخدم املواد الصديقة للبيئة : "فه على أنهكما ميكن تعري
 ".البيئي االلتزاممع ضرورة متابعته خالل مراحل دورة حياته لضمان بقائه ضمن  يعاد تدويرها،

موعة من التعديالت على جم إجراءأي أن املنتج األخضر ليس بالضرورة أن يكون جديد كليا، و أنه ميكن أن يتم  
حبيث يقرتب من حتقيق اهلدف املنشود من تقليل للمواد املستخدمة و ختفيض مستوى اآلثار  االعتيادي،املنتج 

 .السلبية للمنتج على البيئة

التوجه البيئي ترتكز على  إىلو ميتلك  املنتج أمهية كبرية يف مدخل التسويق األخضر ألن أغلب اجلهود الداعية 
 53.تجاملن

 :ح األخضر قد تتمثل فيما يليتمن خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستخلص جمموعة من اخلصائص للمن

 .النفاياتاملنتج األخضر يركز على سلع حتمي البيئة من التلوث أي دون نفايات أو حبد أدىن من -

ة البيئية أو ذات درجة أقل الضرر املنتج األخضر يقوم باستعمال مواد صديقة للبيئة أي مواد سليمة من الناحي -
 .البيئي

 .املنتج األخضر يستند اىل نظام حتليل دورة احلياة  -

املنتج األخضر يعمل على التقليل يف استعمال املواد األولية و الطاقة حيث تلجأ العديد من الشركات إىل  -
اهتا و الطاقة اليت حيتاجها املنتج عند أنشطة البحث و التطوير بغية ختفيض نسبة املواد املستخدمة ملنتجتكثيف 

 .االستعمال، و منه العمل على ختفيض التكاليف و حتقيق السالمة البيئية

 54.خملفات اإلنتاج عن طريق تدويرهااملنتج األخضر يعمل على تدنية و تقليل  -
                                                           
52
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 - idem 

54
 389عبد ربه ، مرجع سبق ذكره ، ص حممد عبد الكرمي علي  - 
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 خطوات تطوير المنتج األخضر : ثانيا

 :ليةأن املنتج األخضر مير باخلطوات التا( بييت)يرى 

حبيث تقوم املنظمات مبراجعة منتجاهتا اإلنتاجية احلالية  :تحديد أهداف و مهام البحث و التطوير .1
حتضري و جتهيز منتجات تعتمد على  إىلو تنتهي هذه املراجعة  بالبيئة،باستخدام بعض املعايري املتعلقة 

 .لى استخدام تكنولوجيا نظيفةمواد خام قابلة إلعادة التدوير و التجديد، و عمليات إنتاجية تعتمد ع

و هنا تقوم املنظمات بتحليل اآلثار البيئية ملنتجاهتا خالل دورة حياهتا و حتليل   :تحليل النظم الحالية .2
النظم الفنية ، و دراسة السوق، و ذلك ملعرفة نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات اليت ميكن أن 

 .تواجهها عند تقدمي منتجات خضراء

تقوم املنظمات يف هذه املرحلة بإدماج املنظمات املتعلقة بالبيئة يف عملياهتا   :وير المواصفاتتط .3
 .اإلنتاجية، و حتديد متطلبات دورة حياة املنتجات، ووضع املعايري البيئية

بتكارية املنظمات بعض األساليب اإلحبيث تستخدم   :ابتكار المنتجات والعمليات اإلنتاجية البديلة .4
 .ل إىل منتجات خضراء جديدةللتوص

و يف هذه املرحلة تستخدم املنظمات جمموعة من اإلجراءات اليت متكنها من اختيار   :تقييم البدائل .5
 .البديل املناسب مثل االعتماد على معايري التقييم البيئية

 .و هو املنتج الذي مت اختياره يف املرحلة السابقة :تنفيذ البديل المختار .6

و هو أن تقوم املنظمة بالتأكد من إرضاء املستهلكني و املوزعني   :أداء المنتج بعد البيعقياس و رقابة  .7
 55.إعادة تدوير خملفته للمنتج، و متابعة إجراءات

 التصنيع األخضر  :ثالثا

                                                           
55
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عملية صنع منتجات سليمة من الناحية البيئية عرب تصميم العمليات  إىلمصطلح التصنيع األخضر يشري 
التحسس ملختلف القضايا : "تنفيذها بشكل كفئ ، كما ميكن تعريف التصنيع األخضر على أنه اإلنتاجية و 

 . "عند القيام بالعمليات اإلنتاجية االعتبارالبيئية، و أخذها بنظر 

 :التاليةو ميكن القيام بذلك عرب االعتماد على األسس 

جيعل من املمكن إعادة استخدام  و ذلك عرب تصميم املنتجات بشكل  :جعل المنتجات قالبة للتدوير -1
 .مكوناهتا مرة أخرى

 استعماهلا يف العملية التصنيعية و ذلك عرب إعادة مجع ما يتبقى من املنتجات بعد :استعمال مواد معادة -2

أو  األولية،و ذلك عرب دراسة خصائص مكونات املواد   :استعمال مواد أولية سليمة من الناحية البيئية -3
 .ضرة من الناحية البيئيةاستبدال املواد امل

حيث يتم ذلك بشكل كبري يف تقليل كمية املواد املستخدمة، و   :استعمال مواد و مكونات أخف وزنا -4
 .هذا شائع بشكل كبري يف صناعة السيارات 

و تقليل الطاقة اليت  اإلنتاجية،و يعين ذلك تقليل الطاقة املستخدمة يف العملية  : استخدام طاقة أقل -5
 .حيتاجها املنتج عند االستعمال

حيث تلجأ العديد من الشركات إىل تكثيف أنشطة البحث و التطوير يف سبيل   :استخدام مواد أقل -6
التوصل إىل ختفيض نسب املواد املستخدمة يف منتجاهتا ، و كذلك عرب حماولة زيادة كفاءة عملياهتا 

أثناء العملية اإلنتاجية ، و بالتايل إمكانية خفض الكلف و حتقيق السالمة اإلنتاجية للتقليل من الضياع 
 56.للبيئة

 دورة حياة المنتج األخضر : رابعا

                                                           
56
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املنتج أحد أدوات التحليل اإلسرتاتيجي اليت تستخدمها املنظمات لغرض البقاء و االستمرار يف  تعترب دورة حياة
 تضمن هلا مستوى مرضي من األرباح ات و احلصة السوقية اليت الصناعة، و حتقيق النجاح من خالل حجم املبيع

 : و متر دورة حياة املنتج عرب أربعة مراحل تتمثل يف

تبدأ هذه املرحلة من وقت ظهور املنتوج و تقدميه للسوق، فاملبيعات تبدأ من نقطة   :مرحلة التقديم .1
أن تغطي لة و جيب على املؤسسة الصفر و األرباح تكون سلبية، ألن اإليرادات األولية تكون قلي

ات و األرباح بالصعود تكاليفها العالية نتيجة احلمالت الرتوجيية و نفقات التوزيع ، مث تبدأ املبيع
 . التدرجيي

  و قد تزداد هذه املخاطرة بشكل خاص يف جمال املنتجات اخلضراء، كوهنا حتوي على تغيريات جذرية          
   . اإلضافة إىل مصاريف تروجيية عالية للتعريف خبصائص و مميزات هذه املنتجات عن املنتجات األصلية ، ب

و خالل هذه املرحلة تزداد املبيعات بشكل متسارع و يزداد هامش الربح، و هذا النجاح   :مرحلة النمو .2
راحل لطاملا كانت هذه املرحلة هي األكثر رحبا من بقية امل. جيذب العديد من املنافسني لدخول السوق

 .فإن املنظمات حتاول تطيل هذه املرحلة قدر اإلمكان

و هي املرحلة األطول من بني مراحل دورة حياة املنتج، و أن معظم املنتجات تكون يف   :مرحلة النضج .3
مرحلة النضج من ذروهتا، إذ تشهد املنافسة ذروهتا يف هذه املرحلة ألن العديد من املنتجات املنافسة قد 

 .قطرحت إىل السو 

هي االحندار و اليت تؤول يف هنايتها إىل و هي املرحلة األخرية لدورة حياة املنتوج   :مرحلة االنحدار .4
و تبدأ . خروج املنتج من السوق ، و حتول املؤسسة إلنتاج سلع جديدة تدخل هبا السوق مرحلة أخرى 

يف التكاليف تنعكس على مالمح هذه املرحلة باالخنفاض الشديد يف مستوى املبيعات و ارتفاع واضح 
 .مستوى اإليرادات النهائية املتحققة ، و اليت تصل إىل مستوى اخلسارة

 :التسعير األخضر-ب

 تعريف التسعير األخضر  :أوال
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على مدى فعالية جناح  تؤثريعترب التسعري أحد أهم القرارات اإلسرتاتيجية اليت يتخذها املسوق، و اليت 
العنصر الوحيد من عناصر املزيج التسويقي الذي عن طريقه حتقق املنظمات املنظمة ؛ ألن التسعري يعد 

 .اإليرادات و املداخيل، و ذلك بالتأثري على أكرب عدد ممكن من الزبائن احلاليني و املرتقبني

أما تسعري املنتجات اخلضراء عادة ما حتمل إضافة سعرية بسبب التكاليف اإلضافية اخلاصة جبعل املنتج 
ن الناحية البيئية، ألن املنتجات اخلضراء عادة ما تتطلب جهودا و تكاليف كبرية يف جمال صاحلا م

 البحث و التطوير، و التعديل يف األساليب اإلنتاجية مبا ينسجم مع هدف االستخدام الكفء للطاقة 

 . و تقليل التلف و الضياع يف استعمال املواد األولية

 57أهداف التسعير األخضر : ثانيا

األنشطة التسويقية و من ضمنها التسعري جيب أن توجه حنو هدف معني، و هكذا فإنه جيب على  كل
اإلدارة أن حتدد أهداف التسعري قبل قيامها بتحديد السعر ذاته و هذه األهداف جيب أن تكون متوافقة 

 .مع األهداف العامة للمنظمة ككل و مع أهداف الربنامج التسويقي بشكل خاص

 : ذه األهدافو من أهم ه

 :التوجه نحو الربح -1

 .لتحقيق عائد معني

 .تعظيم األرباح

 :التوجه نحو المبيعات- 2       

 .لزيادة حجم املبيعات 

 .للحفاظ على احلصة السوقية أو لزيادهتا
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 .التوجه حنو احلفاظ على املكانة املالية

 األسعاراحملافظة على استقرار 

 .واجهة املنافسةم

األهداف ختتلف من منظمة ألخرى حسب اإلسرتاتيجية املتبعة من قبلها، و حسب  و على العموم هذه
 58.الظروف احمليطة هبا و إمكانياهتا

 العوامل المؤثرة في قرارات التسعير   :ثالثا

 :على املنظمة أن تأخذ بعني االعتبار جمموعة العوامل املؤثرة و هذه العوامل هي

 :العوامل يف قد متثل هذه  :العوامل الديمغرافية .1

 .اخل........عدد الزبائن احملتملني، أعمارهم، مستواهم الثقايف، جنسهم

 .موقع الزبائن احملتملني

 .معدالت الشراء املتوقعة ألولئك الزبائن

 .احلالة االقتصادية أللئك الزبائن

تسويق أن يبحثوا هذه العوامل تتمثل يف جمموعة من األسئلة اليت يتوجب على مدراء ال  :العوامل النفسية .2
 :األسئلةالقرار املناسب يف موضوع التسعري، و هذه  الختاذفيها 

 هل أن الزبائن احملتملون سيستعملون السعر كمؤشر جلودة املنتج؟

 هل أن الزبائن احملتملون سينجذبون اىل السعر األعلى؟

 ؟ما هو مقدار السعر الذي سيكون الزبائن راغبني يف دفعه للحصول على املنتج

                                                           
58

 - idem 



 الفصل الثاني                                                                  الطرح النظري للتسويق األخضر

- 56 - 

 

إن سعر أي منتج جيب أن يغطي كلفة اإلنتاج و الرتويج و التوزيع، باإلضافة إىل   :العوامل الكلفوية .3
و هنا تلعب الكلفة دورا مؤثرا و  حامسا يف قرار . نسبة معينة من الربح حتدد حسب قرار املنظمة

 .ى العكس من ذلكتدير أنشطتها من أجل حتقيق خسارة، و إمنا علالتسعري، فال توجد منظمة أعمال 

املنافسة ، و كيف عند وضع أو حتديد السعر، جيب على املنظمة أن تأخذ بعني االعتبار   :المنافسة .4
و بشكل أساسي، فإن األحكام جيب أن  بوضعه،الذي ستقوم . سيكون رد فعل املنافسني اجتاه السعر

 :التاليةتوجه حنو العوامل 

 .عدد املنافسني

 .موقع املنافسني

 .لدخول إىل السوق أو الصناعةظروف ا

 .درجة التكامل العمودي من قبل املنافسني

 .هيكل الكلفة للمنافسني

 .ردود الفعل السابقة للمنافسني يف مواجهة التغيري يف األسعار

الدولة تضع هذه األسعار أو القوانني احملددة لألسعار حفاظا على مصلحة   :التشريعات القانونية .5
االستغالل، كما أنه قد ميثل تأثري إجيايب للمنظمات اخلضراء، خصوصا و إن  من املستهلك و محايته 

 59.كانت بعض هذه التشريعات تراعي باإلضافة إىل السعر، مواضيع محاية البيئة و املستهلك

 طرق التسعير  :رابعا   

ؤثرة يف قرارات التسعري، بعد أن تقوم املؤسسة باختيار هدفها من عملية التسعري ، و دراسة جمموعة العوامل امل
 :تصبح اآلن جاهزة ،الختيار طريقة التسعري األنسب من خالل وجهة نظرها،و من أهم هذه الطرق
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و هو من أكثر طرق التسعري شيوعا ، و يستند على إضافة هامش   :التسعير على أساس هامش الربح .1
ه يف حالة متكن الشركة من حتقيق و ميكن القول أن هذا األسلوب ميكن تطبيق. ربح حمدد لكلفة املنتج
 .مستوى املبيعات احملدد

ووفقا هلذا األسلوب تقوم الشركة بتحديد السعر الذي من   :التسعير على أساس العائد المستهدف .2
إمهاله ملسألة لكن ما يعيب هذا األسلوب هو . املمكن أن حيقق هلا معدل عائد معني على االستثمار

املنافسني ، لذا جيب على الشركات املتبعة هلذا األسلوب أن تبحث عن خفض  املرونة السعرية، و رد فعل
 .تكاليفها بنوعيها، ملواجهة احتمالية عدم حتقيق املبيعات املتحققة

مفهوم القيمة املدركة يستند على أساس مدى  إدراك الزبون   :التسعير على أساس القيمة المدركة .3
. دى إدراكه لقيمتها، و أهنا ذات قيمة أعلى من املنتجات املنافسةحلزمة املنافع اليت يقوم بشرائها و م

من قبل الزبون،  حيث بدأت العديد من الشركات مؤخرا يف تسعري منتجاهتا على أساس القيمة املدركة
حيث يركزون على إدراك القيمة من قبل املشرتين ال على الكلفة اليت يتكبدها املنتجون أو البائعون ،  

 . سي الختاذ قرار التسعريكمفتاح أسا

و هي عدد من الطرق اليت تأخذ بعني االعتبار نفسية الفرد و طريقة تعامله مع   :أسعار العامل النفسي .4
األسعار احملددة للبضائع، و من أهم  هذه الطرق طريقة األسعار الكسرية، و اليت تقوم على أساس 

 .ا أن حتفز املشرتي يف عملية الشراءاعتماد بعض الوحدات التسويقية أسعار معينة من شأهن

حيث أن استعماله من  املرتفعة،و هذا السعر ممكن أن يكون ذو نفع يف جمال املنتجات اخلضراء ذات األسعار 
 .املمكن أن خيفف نوعا ما من أثر ارتفاع السعر

تركز على عوامل خمتلفة و على العموم توجد جمموعة واسعة و متنوعة أخرى من طرق التسعري، اليت من املمكن أن 
 .من أجل حتديد أو وضع سعر املنتج

 60:التوزيع األخضر -ج 
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 التوزيع األخضر مفهوم : أوال

ال ميكن ألي منظمة أن حتقق أهدافها سواء على املدى القصري أو املدى البعيد إذا مل تقابلها سياسة حمكمة 
اط جغرافية واسعة، و تعدد املنتجات املطروحة يف و سليمة لتوزيع منتجاهتا، نظرا لتوزيع املستهلكني على نق

السوق و تنوعها و زيادة حدة املنافسة، لذا فإن عملية إيصال املنتجات تستدعي رسم سياسات توزيعية 
تقدير حاجات املستهلكني، و منه حتديد كمية الطلب يف السوق، و حتديد النقاط التوزيعية الالزمة  إىلتستند 

 . ملنتج إىل املستهلك يف الوقت و املكان املناسبنيو الكفيلة بإيصال ا

 :تعريف التوزيع األخضر 

مراعاة االعتبارات البيئية يف حتريك املنتجات من املصدر إىل و ميكن تعريف التوزيع األخضر بأنه عملية 
االنبعاثات و ميكن حتديد االعتبارات البيئية يف التوزيع يف احلد من استهالك الطاقة و احلد من . الزبون

 :للتخفيف من ظاهرة االحتباس احلراري و هذه االعتبارات ميكن حتقيقها من خالل مايلي

 تعزيز خيارات النقل الواعية بيئيا؛

 استخدام الشاحنات البيئية؛

 استخدام سيارات الديزل احليوي؛

 تقوية حتالفات مع شركات التوزيع األخضر؛

 وظائف القناة التوزيعية:  ثانيا       

الزبائن، فالقناة التوزيعية تتخطى مسألة الوقت و  إن القناة التوزيعية تنقل السلع و اخلدمات من املنتجني إىل    
املسافة و الفجوة اليت تفصل املنتجات و اخلدمات عن أولئك الراغبني فيها، و هذه العملية تتم مبساعدة أعضاء 

 :لوظائف منهاالقناة التوزيعية، و الذين يقومون مبجموعة من ا
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يتم حتقيقها من خالل مجع و توزيع البحوث التسويقية، و املعلومات اخلاصة   :جمع المعلومات .1
باالستخبارات التسويقية ذات الصلة بالعوامل و القوى املؤثرة يف بيئة عمل املنظمة و املطلوبة للمساعدة يف 

 .ختطيط و تنظيم عملية التبادل

 . الرتوجيية املناسبة و تقاسم اجلهد الرتوجيي بني خمتلف أعضاء القناةمن خالل وضع األسس   :الترويج .2

إجياد الزبائن احملتملني و االتصال هبم و حماولة التعرف على حاجاهتم و رغباهتم بشكل دقيق   : االتصال .3
 .إليصال رسالتهم إىل املنظمة و إيصال رسالة املنظمة هلم

 .و بقية شروط العرض و هكذا يتم نقل ملكية البضاعةالتوصل إىل اتفاق على السعر،   :التفاوض .4

 .احلصول على قروض، أو تسهيالت لتغطية كلف عمل القناة : التمويل .5

 .من خالل حتمل خماطرة إدارة عمل القناة  :المخاطرة .6

التعاون على نقل السلع عرب القناة التوزيعية و تنسيق عملية خزن   (:النقل و الخزن)االمتالك المادي .7
 61.ائع سواء  لدى املنتج أو أعضاء القناة التوزيعيةالبض

 مستويات القناة التوزيعية لمدخل التسويق األخضر  :ثالثا

ميكن أن يتم وصف القناة التوزيعية من خالل عدد مستوياهتا، حيث يعرب كل مستوى من املستويات عن الوسيط 
و مبا . اعد يف تقريب املسافة بني املنتجني و الزبائنأو جمموعة من الوظائف اليت تسالذي يقوم بأداء وظيفة معينة 

 .أن املنتج و الزبون النهائي كالمها يقومان ببعض العمل، ففي هذه احلالة فأهنما يعتربان جزء من القناة
 .إن القنوات التوزيعية ختتلف يف حجمها باختالف عدد أعضائها 

 .الزبون مباشرة إىلمن املنتج  .7
 .الزبون إىلملفرد باعة ا إىلمن املنتج  .2
 .الزبون إىلباعة املفرد  إىلباعة اجلملة  إىلمن املنتج  .3
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 .الزبون  إىلباعة املفرد و  إىلالوكالء مث  إىلمن املنتج إىل باعة اجلملة  .3
إن النوع األول يعرف بالقناة التسويقية املباشرة بينما األنواع الثالث األخرى تعرف بالقنوات غري املباشرة كوهنا 

 لى وسطاع حتوي
 األخضرالترويج  -د

 األخضرمفهوم الترويج  : أوال
نقل توجهاهتا   يعد الرتويج أحد العناصر األساسية يف املزيج التسويقي األخضر و من خالله يكون بإمكان الشركة

  مهاأو صورهتا البيئية اىل الزبائن مع نقل رسالتها التسويقية اخلاصة باملنتجات أو اخلدمات اليت تقد
 :عريف الترويج األخضرت

 إىلاليت هتدف  االتصالعملية : " الرتويج يعد عمال واجهيا للمنظمة التسويقية أو اإلنتاجية و ميكن تعريفه كاآليت
 "بناء العالقة مع الزبائن و إدامتها من خالل إعالمهم و إقناعهم مبا تقوم الشركة ببيعه أو تسويقه

ملزيج التسويقي للمنظمة و الذي يتم استخدامه إلخبار و حث و تذكري أحد عناصر ا: "                     كما قد عر ف على أنه 
السوق مبا تبيعه املنظمة من منتجات و تأمل أن يكون هنالك تأثري لدى املستلم عرب أحاسيسه و سلوكه و 

 ".معتقداته
 ".جتاهات و السلوكسلسلة املعلومات املتواصلة بني البائع و املشرتي هبدف التأثري يف اال: "                 كما قد عر ف كاآليت

و بالتايل فإن الشركات العاملة يف جمال التسويق األخضر غالبا ما تسعى إىل نقل أو إيصال توجهاهتا و مبادئها 
البيئية جنبا إىل جنب مع سعيها إىل نقل رسالتها الرتوجيية اخلاصة باملنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها للجمهور 

 62.املستهدف

 :رأهداف الترويج األخض
قد ختتلف األهداف الرتوجيية للتسويق األخضر بشكل كبري من منظمة إىل أخرى، أو حىت لنفس املنظمة مبرور 

 :ام قد تتمحور حول األهداف اآلتيةالوقت إال أهنا بشكل ع
 :خلق الوعي -1
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ن  عادة ما يوجه اجلهد الرتوجيي حنو خلق الوعي لدى الزبائن مبا تقدمه املنظمة من منتجات و خصوصا أ
كانت تلك املنتجات جديدة على السوق الذي تتعامل معه املنظمة ، حيث أن عملية جعل الزبائن واعني أو 

 .مدركني للمنتجات املقدمة من قبل الشركة هو عنصر حاسم يف عملية تبين ذلك املنتج
 
 
 : تحفيز الطلب - 2

و هو الطلب " لتحفيز الطلب األويل                                                            عندما تقوم املنظمة بتقدمي منتجات مبتكرة ألول مر ة ، فإهنا تسعى 
و ذلك عن طريق إعالم الزبائن عن املنتج و كيف يتم " على صنف املنتج عوضا عن عالمة معينة من املنتج

حنو عالمتها التجارية حيث يتم الرتكيز يف  االنتقائيكما تسعى إىل حتفيز الطلب . استخدامه و ما هي فوائده
 .الرتوجيية لتأشري نقاط القوة و املنافع املميزة لعالمتها التجارية بشكل  واضحهذه املرحلة حنو توجيه اجلهود 

 :التشجيع على تجربة المنتج -3
يف هذه احلالة جيب إتباع أنواع معينة من أساليب الرتويج مثل العينات اجملانية، و توفري إمكانية جتربة املنتج و 

للمنتجات اخلضراء هلذه األساليب من أجل جعل الزبائن و هنا غالبا ما تلجأ املنظمات املسوقة . غريها
 .يتعرفون على املنتج بشكل أفضل ، و إن حيددوا بأنفسهم جودة املنتج و املنافع املضافة إليه

 :االحتماالتتحديد -4
هو حتديد أو تعريف الزبائن املهتمني مبنتجات الشركة، و الذين من قد يكون هدف أساسي لعملية الرتويج، 

و يف هذه احلالة فإن الزبائن الذين سيقومون باالستفسار هم األكثر  .املنتجاتمكن أن يقوموا بشراء تلك امل
 .احتماال يف أن يقوموا بشراء املنتج

 :بالزبائن المخلصين االحتفاظ-5
هو أحد من األمور املؤكدة يف جمال التسويق هو أن بناء العالقات الطويلة األمد مع الزبائن و احلفاظ عليها 

 .تعترب مهمة جدا بالنسبة ملنظمات األعمال األهداف األساسية ملعظم املسوقني و مثل هكذا عالقات 
و منا ميكن توجيه جزء مهم من اجلهد الرتوجيي حنو احلفاظ على الزبائن، و هذا التوجه عادة ما يكون ذو  

 .كلفة أقل من حماولة اكتساب زبائن جدد
 :المنافسة مواجهة الجهود الترويجية-6
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برامج الرتويج اخلاصة باملنافسني ، و  يف بعض األحيان يهدف املسوقني من استخدام الرتويج إىل مواجهة 
هذا النوع من األنشطة الرتوجيية ال يهدف بالضرورة إىل زيادة حصتها السوقية، و إمنا قد يهدف إىل محاية 

 .  مبيعات الشركة أو حصتها السوقية احلالية
 :ب المبيعات خفض تقل-7

إن الطلب على العديد من املنتجات قد يتباين من شهر ألخر نتيجة لتأثري عدد خمتلف من العوامل مثل 
 .اخل......الطقس ، األعياد، العطل األسبوعية ، ظهور منتجات جديدة 

فالتغيري يف  .و املنظمة بالتأكيد ال تستطيع العمل بالكفاءة املطلوبة عندما تتقلب مبيعاهتا بشكل متسارع 
و . حجم املبيعات يرتجم إىل تغيري يف اإلنتاج ، مستويات اخلزين ، املوارد املالية أو حىت عدد األفراد العاملني

لكن عندما تشجع األساليب الرتوجيية يف تقليل تلك التقلبات من خالل توليد املبيعات خالل الفرتات اليت 
 63.لشركة استخدام مواردها بشكل أكثر كفاءةااملبيعات ، فأنه يصبح بإمكان  ببطءمتتاز 

 :المزيج الترويجي
مللصقات البيئية، ، املزيج يتألف من ستة عناصر أساسية، و هي اإلعالنيف جمال التسويق األخضر فإن هذا ا

 .ع الشخصي، و التعبئة و التغليف، البيترويج املبيعات، العالقات العامة
 :خضراإلعالن األ -1

اإلعالن الذي تتبناه املنظمة اخلضراء لنقل فلسفتها البيئية من خالل رسالتها اإلعالنية اإلعالن األخضر هو 
و يتصف اإلعالن األخضر بالرتكيز على ترويج قيم و ثقافة استهالك صديقة للبيئة . إىل مجهورها املستهدف 

، (بالدهون و املواد احلافظة عدم تناول الوجبات السريعة املشبعة ) و االبتعاد عن االبتذال االستهالكي السريع
ترويج سلوك استهالكي صديق للبيئة، إبراز أمهية البيئة الصحية للمستهلك، إقناع  املستهلك بشراء و 

الرمسية و الغري ( مثل اجلهات احلكومية)استخدام املنتجات اخلضراء ، و التنسيق مع اجلهات الرقابية الرمسية 
مثل ) باخلصائص التقليدية لإلعالن  االلتزامفضال عن (. افظة على البيئةمثل مجعيات محاية املستهلك و احمل)

 64(صراحة ، النزاهة  و املصداقيةوضوح الفكرة اإلعالنية، ال
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 :البيع الشخصي -2
أن هناك ثالث جماالت أساسية من املعلومات البيئية اليت جيب أن يكون رجل البيع ملما هبا و (فلر)أوضح

 :هي
 جيب على رجل البيع أن يكون على دراية جيدة باملنافع اليت حيققها املنتج   :منتج المنافسة البيئية لل

بالنسبة للبيئة حىت يتمكن من إقناع العمالء هبذه املنافع ، و يتطلب أن يكون البائع على معرفة تامة باآلثار 
 .البيئية للمنتج سواء أثناء مراحل إنتاجه أو استخدامه لدى املستهلك الصناعي

 هناك الكثري من املواد اخلام الصناعية و املنتجات الكيماوية ختضع لقوانني   :وافق مع النظم البيئية الت
 .لكل األسئلة اليت توجه له من العمالء يف هذا الشأن االستجابةبيئية، فال بد أن يكون رجل البيع قادرا على 

 شهادة إيزو(ISO 14000):  لصناعيني بالتعامل يف منتجات هناك اهتمام كبري من قبل املشرتين ا
الشهادة، و ميكن أن يلعب رجل البيع دورا هاما يف بيان و شرح نظام اإلدارة البيئية املنظمات على هذه 

 65.باملنظمة للعمالء
  :العالقات العامة -3

توضيح الفهم اجلهود التخطيطية و التشاور الفعال إلسناد و "                                               قد عر فها معهد العالقات العامة الربيطاين على أهنا 
 ".املشرتك بني املنظمة و مجهورها 

 66:و تنصب اهتمامات العالقات العامة كنشاط تروجيي حنو حتقيق اآليت
  تغري اجتاهات األفراد اجيابيا حنو عمل املنظمة و أنشطتها و هذا ما ينعكس على زيادة املبيعات احملتملة

 .للشركة
  نتجات اليت تتعامل هبا الشركة و األنشطة اليت تقوم هبا و تعزيز إىل امل إدراكاجعل األفراد أو اجلمهور أكثر

 .مكانة عالمتها التجارية
 رسم صورة إجيابية عن املنظمة لدى اجملتمع و األطراف األخرى و انسجاما مع فلسفة و رسالة املنظمة. 
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 يف تفعيل اجلانب الرتوجيي املهم  بناء عالقة متينة و قوية مع رسائل النشر و اإلعالن املختلفة لكوهنا املصدر
. 

كما قد تعد العالقات العامة إحدى النواحي أو اجلوانب املهمة يف جمال الرتويج األخضر، ألن الدراسات 
املتخصصة يف هذا اجملال و اخلربات السابقة قد بينت جسامة اخلسائر و اآلثار السلبية اليت تتعرض هلا 

 .لبيئيةاالهتمامات االشركات اليت ال تستجيب إىل 
جمموعة من األساليب املفيدة يف جمال حتسني العالقات العامة و  Hopfenback و يف نفس الوقت يقدم  

 :األساليبالالزمة لتحسني مسعة الشركة و تقدميها كشركة خضراء و من هذه 
 السالم األخضر األرض،أصدقاء : التعاون مع اهليئات و املنظمات البيئية مثل. 
 صحفية الالزمة إلعالم الصحافة دائما بكل املستجدات يف جمال األنشطة البيئية اخلاصة عقد املؤمترات ال

 .بالشركة 
 تقارير سنوية خاصة بأنشطة الشركة البيئية إصدار. 
  67مع إشراك الزبائن يف تلك األنشطةإقامة حلقات نقاشية و تقدمي احملاضرات البيئية 
 :الملصقات البيئية  -4

تبنية ملدخل التسويق األخضر دائما إىل متييز منتجاهتا أو تقدميها بشكل يتناسب تسعى منظمات األعمال امل
، من امللصقات و العالمات اخلضراء مع املزايا و الفوائد اليت تقدمها مثل هكذا منتجات ، حيث يوجد عدد

 .ضراء تتطابق مع املعايري البيئيةو تؤكد أن هذه املنتجات خ
 :المبيعاتترويج   -5

تلك األشياء املتنوعة و اليت حتتوي على جمموعة من األدوات " على أهنا  7551عام   Kotlerقد عرفها 
املختلفة احملفزة و املصممة ألن يكون تأثريها سريع و قصري األمد لغرض اإلسراع يف حتقيق عملية الشراء 

 68"ملستهدف للسلع، و اخلدمات من قبل املستهلك أو الزبون ا
 جمموعة من األدوات احملفزة للطلب "  ترويج املبيعات على أهنا  إىل فيشري 7551م عا  Stanton et alأما 
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 "و املصممة لدعم اإلعالنات و تسهيل عملية البيع الشخصي
 :تعلق األمر برتويج املبيعات للمنتجات اخلضراء فإن استخدامه ينبع من اآليتو بقدر  
 ال و مباشر يف زيادة حجم املبيعاتإدراك الشركة بأن هذا النشاط الرتوجيي ذا أثر فع. 
  يعد من أكثر الوسائل الرتوجيية قدرة على وصف املنتج و خصائصه املميزة و بشكل دقيق، و خباصة إذا ما

 .مت اعتماد أسلوب العينات يف ذلك
  قياسا بغريه و مقدار امليزة التنافسية اليت يتمتع هبا املنتج األخضر يعد أسلوب مؤثر يف التعبري عن جودة املنتج

 .من املنتجات التقليدية البديلة
  تشري العديد من الدراسات و البحوث االستطالعية بأن هذا األسلوب الرتوجيي هو األكثر جتاوبا و قبوال من

 .املستهلكني
النماذج، الصور امللونة و كذلك  العينات،و من أبرز األمثلة املستخدمة يف ترويج املبيعات هو استخدام 

 . و غريها ملسابقاتإقامة ا
و يف جمال الرتويج األخضر ، تسعى منظمات األعمال و بشكل دؤوب حنو حماولة تعريف الزبائن بأفضلية 
املنتجات اخلضراء، لذا فإهنا غالبا ما تركز على ترويج املبيعات من خالل تقدميها لعينات جمانية من منتجاهتا 

 80.بات اليت تبني أمهية مثل هكذا منتجات على توزيع املطبوعات و الكتيو كذلك الرتكيز 

 :التعبئة و التغليف -6
تعد التعبئة و التغليف واحدة من األمور األساسية  املهمة اليت يعتمد عليه مدخل التسويق األخضر ، حيث 
أنه يركز على تعبئة املنتجات بأسلوب يقلل من املواد املستخدمة ، و يسعى إىل استخدام مواد قابلة إلعادة 

. لتدوير و قد أصبح هذا املوضوع أحد األركان األساسية اليت يعتمد عليها جمال ترويج املنتجات اخلضراء ا
ذلك إلمكانية حيث أن العديد من الزبائن املتبنني ملدخل التسويق األخضر يفضلون شراء هذه املنتجات و 

 69.تدوير هذه األغلفة
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 الخاتـمة

يدة للمؤسسات إلعادة النظر يف فلسفتها التسويقية من أجل حتسني إن فكرة التسويق األخضر هي فرصة ج

و ترشيد استخدام املوارد  العالقة مع املستهلكني وغريهم ،كما أنه قد يسعى  يف بناء صورة جيدة عن املؤسسة

 الطبيعية ، و كذلك محاية البيئة بغية حتسني مسعتها يف األجل الطويل 

ت األعمال فوائد و مكاسب كبرية ميكن أن تضع املؤسسة على قمة اهلرم و تبين هذه الفلسفة حيقق ملؤسسا

 .التنافسي و لرمبا مينحها القيادة يف السوق
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 المقدمة العامة

منذ السبعينات من القرن املاضي ، و يف إطار املسؤولية  االجتماعية و األخالقية  ، شهد العامل تزايدا بالوعي 
االجتاه زيادة معدالت التلوث و من أهم األسباب اليت دفعت هبذا . ي على خمتلف األصعدة و املستوياتالبيئ

البيئي و الذي مشل  تلوث مياه  الشرب و اهلواء الذي نتنفسه ،التغري املناخي و املتمثل بالتسخني احلراري العاملي 
بسبب تلف أجزاء من طبقة األوزون ،تزايد استنزاف املوارد الطبيعية  بسبب عمليات التصنيع الغري مسئولة ، تلف 

 .تيجة عوادم و خملفات الصناعة ، االعتداء املساحات اخلضراء و تقلصها البيئة الطبيعية ن

و على ضوء هذه املتغريات قد برزت مجعيات و هيئات تنادي باحملافظة على البيئة جلعلها مكان آمنا للعيش لنا و 
اإلنسان و البيئة  لألجيال القادمة و ذلك عن طريق سن تشريعات و اختاذ اإلجراءات املناسبة لتنظيم العالقة بني

 .بالتايل جعلها مكانا آمنا للعيش مبا يكفل احملافظة على مواردها الطبيعية و

و استجابة هلذه التشريعات بدأت العديد من منظمات األعمال بإعادة النظر مبسؤولياهتا االجتماعية و األخالقية 
                                     ويق عر ف بالتسويق األخضر، و الذي يعترب و من هنا بدأ االهتمام بنمط جديد من التس. يف ممارستها التسويقية

هذا األخري أحد فروع علم االقتصاد األخضر و هو العلم الذي يدرس مجيع أنشطة املؤسسة ذات البعد البيئي 
أثناء ختطيطها و تنفيذها و توجيهها و رقابتها و تطويرها لعناصر املزيج التسويقي هبدف حتقيق أهدافها و إشباع 

 .ستهلكني املرتقبنيو رغبات امل حاجات

 تحديد اإلشكالية : أوال

يعد التسويق األخضر عملية نظامية متكاملة هتدف إىل التأثري يف تفضيالت الزبائن بصورة تدفعهم حنو التوجه إىل 
طلب منتجات غري ضارة بالبيئة وتعديل عادهتم االستهالكية مبا ينسجم مع ذلك و العمل على تقدمي منتجات 

جه حبيث تكون احملصلة النهائية هي احلفاظ على البيئة، و يف هذا اإلطار جاءت إشكالية حبثنا و ترضي هذا التو 
 اليت ميكن صياغتها يف السؤال التايل

 تسويق األخضر المحافظة على البيئة ؟لل هل يمكن -

 :و من خالل التساؤل الرئيسي ميكننا طرح التساؤالت الفرعية التالية         

 بالتسويق األخضر ؟ما املقصود  -
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 ما مدى تأثري تطبيق مفهوم التسويق األخضر يف حتسني أداء املؤسسة ؟ -

 كيف نستطيع استغالل الطبيعة إلنتاج منتجات ذات بعد بيئي ؟ -

 التسويق األخضر( مؤسسات الشلف ) هل تتبىن املؤسسات اجلزائرية 

 فرضيات البحث: ثانيا

 :عية نطرح من الفرضيات التالية لإلجابة على اإلشكالية و التساؤالت الفر 

 هناك تأثير إيجابي لتطبيق مفهوم التسويق األخضر في المؤسسات االقتصادية الجزائري

 هناك نقص يف استيعاب مفهوم للتسويق األخضر  لدى املؤسسات و ذلك حلداثته -

 .البيئة احلالية هتدد نشاط املؤسسة  -

 .ا أكثر تكيفا مع حميطها إن تبين التسويق األخضر من طرف املؤسسة جيعله -

 أهمية الدراسة و أسباب اختيار الموضوع : ثالثا 

 :أهمية الدراسة   

التسويق األخضر اليت هي عبارة عن  اسرتاتيجيةالحتالل املؤسسة مكانة هامة و اكتساهبا ميزة تنافسية جيب تبين 
 تطوير الوظيفة التسويقية من املفهوم التقليدي إىل املفهوم األخضر  اسرتاتيجية

 رفع مستوى الوعي البيئي  -

 تزايد االهتمام الوطين و الدويل حبماية البيئة  -

هلذا املوضوع  أمهية و ضرورة للمؤسسات ال ميكن االستغناء عنها بأي شكل من األشكال، حيث يعد  -
 .اجة إليها تتزايد أكثر بتزايد حدة املنافسةمن موضوعات الساعة و اليت أخذت احل

 .احملافظة على البيئة من خالل تبين فلسفة التسويق األخضر -
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 :الموضوعأسباب اختيار 

 :ذاتيةأسباب

 القناعة باألمهية القصوى بتطبيق التسويق األخضر يف املؤسسات  -

 امليل إىل الطبيعة و احملافظة على البيئة  -

 :وعية أما األسباب املوض      

حتسني املؤسسات اجلزائرية بأمهية التسويق األخضر و بالتايل زيادة االهتمام به مما يؤدي ذلك إىل حتقيق التنافسية 
 .يف األسواق الدولية و كدا األداء املتميز يف ظل احملافظة على البيئة

 بحث فيهاملوضوع يصاحبه نوع من الغموض و التعقيد و التجديد لذا هو جدير بالدراسة و ال

 .باإلضافة إىل ما سبق خاصة يف اجلزائر هذه الدراسة و حبدود اإلطالع تعترب من الدراسات القليلة و احلديثة

 أهداف الدراسة: رابعا

من أمهية تطبيق مفهوم التسويق األخضر و دوره يف حتسني قدرة املؤسسة على التنافسية يف األسواق  انطالقا
 :إىلالدولية من جهة و احملافظة على البيئة من جهة أخرى قد هتدف هذه الدراسة 

 التعريف باملفهوم التسويق األخضر   -

 .التعرف على مدى تطبيق املؤسسات اجلزائرية للتسويق األخضر -

 فع الغموض على التسويق األخضر باعتباره مفهوم جديد للتسويقر  -

 معرفة أهم القضايا البيئية داخل و خارج املؤسسات اجلزائرية -

 إبراز أمهية التسويق األخضر يف مواجهة املشاكل البيئية  -

 وضع مجلة من االقرتاحات للمؤسسات حمل الدراسة مبا يتعلق باملوضوع -
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 دراسات سابقة :خامسا

 : الدراسة األوىل

تفعيل التسويق األخضر بتوجهات البيئة : " لقد متت الدراسة اليت قام هبا كل من عبد الرضا فرج بدراوي حول 
حيث استخدم الباحثون أسلوب االستبيان وزع على عينة عشوائية من املستهلكني حيملون "  املعتمدة على السوق

ة قصدية من العاملني يف منظمات األعمال و دائرة محاية و حتسني مؤهال علميا ال يقل عن البكالوريا ، و عين
و كان هدف هذه العينة للتعبري األصدق عن آلية عمل املنظمات و توجهات املستهلكني و . البيئة يف البصرة 

العراق يعاين التجار يف أولويات قرار الشراء منها ما يتعلق بالبيئة ، و قد توصل الباحثون بعد حتليل النتائج إىل أن 
من تدهور بيئي خطري أكدته التقارير الدولية و احمللية بسبب الظروف اليت مر هبا ،كما أن املنظمات  األعمال 
العراقية قد ال تتبىن  املبادرات الداعمة للتسويق األخضر و املتمثلة باألنظمة اإلدارية اخلضراء و العمليات اخلضراء 

 .ضراء الودودة للبيئةاملضيفة للقيمة ، و املنتجات اخل

 :الدراسة الثانية 

التسويق األخضر توجه العامل يف القرن احلادي العشرون ، حيث : " دراسة نظرية قام هبا سامي الصامدي حول 
حاول فيها التعريف مبختلف مراحل التطور التارخيي للتسويق األخضر مروا بتعريف التسويق األخضر ، مفهومه و 

و كذا التعريف باملزيج التسويقي األخضر ، و ذلك حملاولة اإلحاطة مبختلف جوانبه لتعريفه أهدافه و أمهيته ، 
للمؤسسة الستخدامه يف خمتلف مراحل اإلنتاج ، و كذلك للمستهلك لكي يكون رشيدا يف خمتلف استهالكا ته 

 ؛ حىت ال تكون مضرة بصحته و كذا بالبيئة احمليطة به 

بتأثريه على البيئة ، حيث تناول موضوع التسويق األخضر ، مدى تبين املؤسسة هلذا حماولة ربط التسويق األخضر 
 .النهج يف خمتلف نشاطاهتا التسويقية ، و تأثريه يف مواجهة التحديات البيئية الراهنة 

 محددات الدراسة: سـادسا 

 :ميكن األخذ بنتائج هذه الدراسة و العمل على تعميمها يف ضوء احملددات التالية 

 اقتصرت هذه الدراسة يف مناقشة اشكاليتها باألساس على منوذج االستمارة  -
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 .املؤسسات االقتصادية اإلنتاجية كما قد اقتصرت هذه الدراسة على عينة من -

 استخراج املؤسسة اليت تعمل على تطبيق التسويق األخضر  -

 صعوبات البحث : ســابعا 

و ميدان الدراسة من جهة  جهة،باعتبار حداثة املوضوع من قد واجهتنا عدة صعوبات يف إعداد هذا البحث 
ففيما يتعلق باجلانب األول وجدنا صعوبة يف احلصول على املراجع املتخصصة املضبوطة املتعلقة بالتسويق .أخرى

 األخضر و عالقته بالبيئة 

سة ، صعوبة إجياد أما اجلانب الثاين هي صعوبة احلصول على معلومات من املؤسسات اليت كانت حمل الدرا
مؤسسة للقيام بالدراسة امليدانية خاصة أن طبيعة املوضوع تتطلب ذلك هبدف استيعاب املعارف النظرية بشكل 
أحسن و مطابقتها مع واقع املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ، كما قد لقيت صعوبة يف التنقل من مؤسسة إىل أخرى 

مناطق بعيدة و معزولة ، صعوبة احلصول على الوثائق الداخلية و بالتايل استغراق الوقت ووجود مؤسسات يف 
 .للمؤسسة و أخريا  صعوبة فهم املوضوع من طرف املؤسسات وهذا راجع حلداثة املوضوع

 تقسيمات البحث: ثــامنا 

تناولنا يف مقدمة حبثنا . حبثنا من مقدمة عامة و فصل نظري، باإلضافة إىل فصل ميداين و خامتة عامة يتكون
 البحث،حدود  السابقة،الدراسات  البحث،فروضه،أهداف  املوضوع،اإلشكالية، أمهية الدراسة و أسباب اختيار 

 .البحثصعوبات و تقسيمات 

لبيئة بدأ بتعريف البيئة مث انتقاال إىل  املشاكل البيئية وصوال للمواصفة تطرقنا يف الفصل األول ملفاهيم عامة حول ا
مدخل للتسويق األخضر بدأ بتعريف التسويق انتقاال إىل التسويق األخضر وصوال  كذلكالبيئة و اإلدارة البيئية ،  و 

حيث تناولنا منهجية البحث  إىل املزيج التسويقي األخضر ، لنعرج إىل الدراسة امليدانية من خالل الفصل الثاين ،
، و التعريف مبيدان الدراسة و حتليل إشكالية البحث يف ميدانه ، لنختم حبثنا هذا خبامتة عامة تعرضنا فيها لنتائج 

 .الدراسة ، اقرتاحات و توصيات  و آفاق البحث 
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 وثائق داخلية من املؤسسة

 الرئيس المدير العام

 

 مسئول تأمين الجودة

 األمانة

 

 
 خلية االتصال

 ع.م . مساعد ر

 مديرية التفتيش

مديرية الموارد          مديرية التنظيم و التخطيط

 البشرية     

مديرية التموين  دراسة  المديرية العامة   

 السوق         
 مديرية المحاسبة و المالية مديرية التنمية     

مصلحة التنظيم و 

 التخطيط 

 مصلحة التنظيم

مصلحة اإلعالم 

 االلي

 المحاسبة   . م 

 المالية    . م 

 المستخدمين   . م

 اإلعالم     . م  

 الوسائل العامة. م 

 

 التنظيم و المنازعات

 األمن   . م

 م التموين     

 

 

 دائرة متابعة المشاريع 

 مصلحة الدراسات  والتعاقد

 نيابة المديرية التقنية

 

 المصلحة التجارية 

 مراقبة الجودة . م

 مصلحة الدراسات و المراقبة

 

 مصلحة         البمجة و الفوترة

 مصلحة اإلشهار      

 قسم المحاجر     قسم النتاج       قسم الصيانة    

 دائرة الكهرباء
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 عامةال خاتمةال

بالبيئة أال و هو التسويق لقد قمنا من خالل موضوعنا هذا مبعاجلة ألحد مواضيع التسويق احلديث املرتبط 
من خالل دراسة أمهية  و ذلك. عتباره محاية من املشاكل البيئية، و ذلك بدراسة التسويق األخضر و ااألخضر

 .اإلنسانالبيئة و معرفة ما يواجهها من مشاكل و بالتايل تطبيق فلسفة التسويق كحماية للبيئة و 

و هذه اإلشكالية اليت . و تبعا إلشكالية البحث اليت متحورت حول أمهية التسويق األخضر يف احملافظة على البيئة
، و بإتباع املنهج الوصفي التحليلي انب النظري واجلانب التطبيقيمتت معاجلتها من خالل فصلني جيمعان بني اجل

 انطالقا من حتليل النتائج املتوصل إليها و تفسريها ، و فيما يلي عرض ألهم النتائج النظرية و التطبيقية 

  استنتاجات خاصة بالجانب النظري : أوال 

ل كونه يسعى مفهوم التسويق األخضر من املواضيع احلديثة و املهمة بالنسبة إىل مؤسسات األعما يعد– 1
، و يساعد يف حتقيق امليزة التنافسية عن طريق خلق قيم بيئية للعمالء و خاصة نرى العديد للمحافظة على البيئة

 .ارد الطبيعيةمن املنظمات تدعو إىل احملافظة على املو 

مات اليوم يف ظل بيئة ديناميكية حركية سريعة التغري لذا أصبح من الضروري أن تسعى ملواكبة هذا تعمل املنظ– 2
التغري عن طريق التحسني املستمر ألدائها التسويقي و ذلك من خالل تقدمي سلع و خدمات تليب احتياجات 

 .الزبائن و أذواقهم املتغرية تبعا لتغري الظروف البيئية احمليطة هبم 

فلسفة ، و بالتايل هي امتداد لو محاية املستهلك و محاية البيئةلتسويق األخضر عبارة عن تكامل متوجه حنا – 3
 .  املفهوم االجتماعي للتسويق

 االجتماعية و البيئية  تاالعتبارااملزيج التسويقي األخضر ما هو إال املزيج التسويقي التقليدي متضمنا  – 4

 

 النتائج الميدانية: ثانيا 

قد اقتصرت الدراسة على عينة من املؤسسات االقتصادية اإلنتاجية فقد توصلت النتائج اىل وجود مؤسسات  - 1
تعمل على احملافظة على البيئة و تطبق مبادئ التسويق األخضر من خالل تسيري النفايات و القيام بالتدوير و هي 
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ه املبادئ  أي باقي مؤسسات العينة أي مؤسسة االمسنت و مشتقاته، على عكس وجود مؤسسات ال تعمل هبذ
 .وجود نقص يف استيعاب التسويق األخضر من طرف املؤسسات اإلنتاجية 

أظهرت النتائج أن استيعاب مفهوم التسويق األخضر كان من طرف مؤسسة االمسنت و مشتقاته  ، فتطبيق  – 2
، وكذا احملافظة على املستهلك و اإلضرار بالبيئةقق أهدافها دون مفهوم التسويق األخضر يساعد املؤسسة على حت

 .بالتايل قدرهتا على التكيف مع حميطها 

تأثري تطبيق مفهوم التسويق األخضر على أداء املؤسسة ، قد كان أكرب أبعاد مفهوم التسويق األخضر تأثريا  – 3
لبيئة ، أي إلغاء النفايات أو تقليلها على أداء املؤسسة هو حتقيق ميزة تنافسية بإنشاء قطاعات سوقية غري مضرة با

 .و كان أقل أبعاد مفهوم التسويق األخضر تأثريا باألداء هو بعد جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا 

و .ISO00111من خالل العينة املدروسة تبني لنا أن هناك مؤسسة واحدة تعمل على تطبيق املواصفة البيئية – 4
 .هي مؤسسة  

 .ها بعملية التصنيع األخضر على مواد أولية أقل و سليمة من الناحية البيئية تعتمد عند قيام – 5

 ختفيض التكاليف و ذلك راجع خلفض تكاليف التخلص من النفايات  – 6

 ختفيض انبعاث الغازات السامة املؤثرة على صحة السكان القريبني من الشركة  – 7

 حتسني صحة العامل يف الشركة  – 8

 و صورة املؤسسة يف اجملتمع  حتسني مسعة – 9

 

 االقتراحات : ثالثا 

يف ضوء االستنتاجات اليت توصلت إليها الباحثة و اليت ارتكزت على املفاهيم النظرية ملفهوم التسويق األخضر و 
تأثريه يف مواجهة التحديات البيئية الراهنة ، باإلضافة إىل البحث و التحليل للبيانات ، و استكماال ملتطلبات 
منهجية قد متكنا من الوصول إىل جمموعة من االقرتاحات اليت تساهم يف حتقق االستمرارية و النجاح جلميع 

 :املنظمات ، و من أهم هذه االقرتاحات 
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ضرورة تبين املنظمات املعاصرة ملفهوم التسويق األخضر و بصورة واضحة ضمن اخلطط اإلسرتاتيجية الرئيسية  – 1
 ظة على بيئة نظيفة و إرضاء حاجات الزبائن و متطلباهتم باإلضافة اىل حتقيق الرحبية هلا للمؤسسة من أجل احملاف

مبا يتالءم ( التدوير ) على العينة املدروسة أن تقوم بتصميم منتجاهتا بطريقة تسمح هلا بعملية إعادة التصنيع  – 2
 مع متطلبات البيئة و عدم اإلضرار هبا  و مع حاجات الزبائن و متطلباهتم و رغباهتم 

ا يف حتقيق ميزة تنافسية البد للمؤسسات املدروسة من إنشاء قطاعات سوقية صديقة للبيئة حيث يساعده – 3
 .عن طريق خلق قيم بيئية معينة للعمالء ، مما جيعلها سباقة على منافسيها من الناحية البيئية يف األسواق 

ضرورة االهتمام بتحقيق أكرب قدر ممكن من األرباح ، و عدم االستقرار ضمن حدود معينة فيجب على العينة  –4
ملتقدمة من أجل خفض التكاليف ، و زيادة جودة املنتجات ، و استخدام املدروسة من استخدام التكنولوجيا ا

 ISO 14000مواصفات بيئية عاملية متمثلة يف 

 .استخدام الوسائل املناسبة لتدريب و تأهيل العاملني ضمن التوجه البيئي يف املنظمات  – 6

 املؤسسات أن جتد حل للدخان املتصاعد يف اجلو و الذي يزيد من ثقب طبقة األوزون  على  - 7

 تغيري بعض الشركات و حتويلها اىل املناطق الصناعية  و إبعادها عن السكان  - 8

 ضرورة نشر الوعي البيئي للمستهلك و إبراز مدى خطورة املنتجات املقلدة على صحته  –9

 االستثمارات ذات البعد البيئي برتكيب أجهزة جديدة ملنع التلوث  ضرورة التوسع أكثر يف –11

 آفاق الدراسة : رابع 

ميثل هذا البحث حماولة تسليط الضوء على اإلشكالية املطروحة املتمثلة يف ما هي أمهية التسويق األخضر يف 
أخرى تأيت مكملة له، لذلك  احملافظة على البيئة، إال أن هذا اجلهد وحده غري كايف ، بل جيب متابعته ببحوث

تظهر من خالل ما أوردناه يف هذا البحث آفاق أخرى هلذه الدراسة ، مكملة ملا جاءت فيها ، و إشكاليات 
 :جديدة ميكن أن تكون حماور لبحوث قادمة نوردها فيما يلي 

 تأثري تطبيق التسويق األخضر يف مواجهة املنافسة  . 1
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 ت تبين التسويق األخضر يف اجلزائر إجراء دراسات واسعة ملعوقا . 2

 أثر البيئة على القرار الشرائي للمستهلك اجلزائري . 3

 .البحث يف مدى تأثري تطبيق التسويق األخضر على األداء التسويقي للمؤسسات االقتصادية  . 4

 

 

 

 

 

 



 شكر و تقدير
أول شكري هو هلل رب العالمين الذي رزقني العق ل ووفقني  

 إلتمام هذا البحث المتواضع

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني من قريب و  
بن  : بعيد في انجاز هذا العمل ، و خاصة األستاذ المشرف  

بتوجيهاته و مالحظاته في  شني يوسف الذي أف ادني كثيرا  
.هذا البحث فجزاه اهلل خير جزاء  

شة التي سيكون لها دورا كبيرا  و الشكر الجزيل للجنة المناق
.في تقويم و تثمين هذا البحث    

 



هرس األشكالــــــــف  

 عنوان الشكل رقم الصفحة
 

 رقم الشكل

 10 اهليكل التنظيمي ملؤسسة االمسنت الشلف 76

 08 تبين املواصفة      ISO 14000 10 

 ISO 14000 10سبب عدم تبين املواصفة  08

 10 وجود مشاكل بيئية 08

 10 الطرق املستخدمة ملعاجلة النفايات 08

ى ملعاجلة النفاياتذكر الطرق األخر  08  10 

 10 قيام املؤسسات بدورات تكوينية 08

 10 ذكر سبب القيام بدورات تكوينية 08

 10 تبيني أسباب عدم القيام بدورات تكوينية 08

 01 متلك املؤسسة إلمكانيات التخلص من النفايات 08

 00 أثر التشريعات القانونية على البيئة 00

 00 توضيح دور التوجه البيئي يف زيادة الرحبية 08

 00 تبيني سبب أثر التوجه البيئي على رحبية املؤسسة 88

 00 التعاقد مع الوسطاء املسامهني يف احملافظة على البيئة 88

 00 أمهية الغالف الصديق للبيئة يف زيادة القدرة التنافسية 88

 



 داولــــهرس الجفــــــــــ

 رقم الجدول عنوان الجدول الصفحة
 

 10 الوظائف البيئية الالزمة حلياة اإلنسان 13

 10 املقارنة بني املزيج التسويقي التقليدي و املزيج التسويقي األخضر 94

 10 ذكر املؤسسات املدروسة 77

 10 توضيح نسبة أنواع املؤسسات املدروسة 77

نتجات و منافسي املؤسسات املدروسةتوضيح م 77  05 

 16 توضيح نسبة املؤسسات احملافظة على البيئة 78

 17 طريقة احملافظة على البيئة 78

 ISO 14000 18تبين املؤسسات املواصفة  78

 ISO 14000 19عدم تبين املواصفة  78

 01 توضيح املشاكل البيئية 78

 00 الطرق املستخدمة ملعاجلة النفايات 78

 00 طرق أخرى ملعاجلة النفايات 78

 00 قيام املؤسسات بدورات تكوينية حول البيئة 79

 00 سبب القيام بالدورات التكوينية 78

 01 سبب عدم القيام بالدورات التكوينية حول البيئة 77

 06 متلك املؤسسة إمكانيات للتخلص من النفايات بطريقة آمنة 77

 07 التشريعات القانونية هلا أثر اجيايب على البيئة 77

 08 التوجه البيئي حنو إنتاج منتجات صديقة للبيئة أمرا مرحبا 74

 09 املوافقة عن التوجه البيئي حنو إنتاج منتجات صديقة للبيئة أمرا مرحبا 74

 01 التعاقد مع الوسطاء املسامهني يف احملافظة على البيئة 74

غالف الصديق للبيئة يف اكتساب ميزة تنافسيةأمهية ال 48  00 

 


