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 مقدمة 

إنَّ نجاح المؤسسات واكتسابها ميزة تنافسية لم يعد يقتصر فقط على أكفأ الطرق التي تستخدمها لتحويل      

المدخالت إلى سلع وخدمات بل كذلك يستدعي قدرتها  على تنفيذ الستراتيجيات تسويقية قادرة على معالجة 

ة للعاملين واالهتمام بالقضايا التي تهم القضايا البيئية واالجتماعية من خالل خلق بيئة عمل مناسبة وعادل

أمرا ضروريا في الوقت الراهن  المستهلك و البيئة التي يعيش فيها ، فالتسويق األخضر مطلبا ملحا و

للمؤسسات في ظل التزاماتها األخالقية والمسؤولية تجاه مصالح البيئة و المجتمع  فقد فتح  التسويق األخضر  

مغرية أمام العديد من المؤسسة و أدت إلى تحسين صورتها وسمعتها لدى  آفاقا جديدة و فرصا سوقية

المستهلك خاصة إذا كانت المؤسسات مهتمة بالقيام ببرامج لها نتائج ملموسة على المستهلك مما يؤدي إلى 

 إقبال المستهلك على شراء منتجات صديقة للبيئة  أكثر وكسب والئه  ، فالعمل على تطبيق التسويق األخضر

والتسويق االخضر يعتبر من المفاهيم الحديثة التي دخلت علم .يقود المؤسسة  إلى الرخاء  واالزدهار 

االقتصاد ،ومازال هناك غموض حول هذا المصطلح لدى العديد من المؤسسات حديثة النشأة ولدى الباحثين 

وخلفية  التسويق األخضرم تقديم إطار نظري يحدد مفهولذا نسعى من خالال هذه الدراسة الى و القراء ،

الوقوف مع ر السياسات العامة واألدوات التي يمكن أن تدعم االنتقال إلى التسويق األخض  توضيح و تطوره

وهذا يستدعي طرح  ،عند أحسن االساليب التسويقية التي اعتمدتها بعض الشركات العالمية لتخضير التسويق

 االلمام بمختلف جوانب هذا المصطلح:مجموعة من التساؤالت التي من خاللها يتم 

 ما المقصود بالتسويق األخضر؟ 

  ماذا تمثل البيئة  من منظور التسويق األخضر  ؟كيف يساهم التسويق األخضر في تعزيز االمن

 البيئي ؟

  هل يمكن أن يتيح االنتقال نحو التسويق االخضر فرصة لالستجابة للتحديات التي يواجهها قطاع

 االعمال ؟

 

 

 أوال :اإلطار المفاهيمي للتسويق األخضر

لقد شهد العالم في السنوات األخيرة الماضية تزايدا معتبرا بالوعي البيئي ،هذا األخير الذي لم يقتصر      

على مجال أو قطاع معين بل اشتمل كافة األصعدة ،وإنَّ زيادة الوعي البيئي كان ناتجا عن زيادة التلوث 

،وما سببه من عدة ظواهر كاالحتباس الحراري واألمطار الحمضية وغيرها  البيئي  بمختلف أنواعه

 باإلضافة إلى االستغالل االستنزافي للموارد الطبيعية وخصوصا ذات الرصيد غير المتجدد منها.

ة بل إنَّ االهتمام بالبيئية و المحافظة عليها لم يتوقف على الهيئات والمنظمات الدولية  االقليمية والوطني      

شمل كذلك قطاع األعمال حيث أصبحت المؤسسات باختالف أنواعها ،أحجامها ومجاالت نشاطاتها ملزمة 

 بأخذ بعين االعتبار  الجانب البيئي في ممارساتها االنتاجية والتسويقية حيث أصبحت مسؤولة بيئيا .

ينات وذلك من خالل استعمال مواد أولى بوادر ظهور القضايا البيئية في تاريخ التسويق يرجع إلى الثمان     

التعبئة والتغليف القابلة إلعادة التدوير مواد التنظيف منعدمة الفوسفات ،سيارات ذات استهالك منخفض 
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للبنزين  وغيرها حتى تم الجمع ما بين البيئة والتسويق والذي تطور وأصبح يسمى بالغسل األخضر 

greenwashing* 

حيث تعرض ذلك لالنتقاد  واعتبر الكثير أنَّ هذه التغييرات تخدم األغراض تسويقية  إال أنَّ ذلك لم يكن كافيا   

أكثر منها األغراض البيئية وفي أواخر  التسعينات ومع ما شاهدته هذه الفترة  من أزمات مثل  أزمة األمن 

 ecologieلوجي  الغذائي  ،أسعار الطاقة  وصرامة التشريعات البيئية  ليصبح ما يعرف بالتسويق  االيكو

 marketing  ليسمى في ما بعد ذلك  بالتسويق االخضر marketing green.1 

الموجودة  التهديدات نحو الناس وعي تزايد هو األخضر التسويق نحو التوجه جدوى يؤكد إذن فإنَّ ما     

 في المستمر للتجديد، االرتفاع قابلة الغير وخاصة الطبيعة، في األولية المواد التسويقية، تناقص البيئة في

بديلة،  مصادر عن للبحث مع الحاجة الحالية، الطاقة لمصادر االفتراضي العمر انتهاء وقرب الطاقة، تكالف

 القوانين سن في والمتمثل البيئي، وعيها وزيادة الحكومات دور البيئي،تغير التلوث معدالت تزايد

 لنا للعيش آمنا مكانا لجعلها البيئة على بالمحافظة تنادي التي األصوات البيئة، وتزايد لحماية والتشريعات

 2القادمة. ولألجيال

وإن كان هناك العديد ممن يعتبر أنَّ كل من التسويق البيئي ،التسويق االيكولوجي والتسويق األخضر        

 Americanمصطلحات تشترك في مفهوم واحد ،وقد عرفت جمعية التسويق األمريكية التسويق األخضر 

Marketing Association عبارة عن مختلف الجهود المبذولة من المؤسسة إلنتاج ،تغليف  على أنَّه":

تسويق المنتجات  ،أي أنَّه 3وتسعير وترويج  المنتجات بطريقة تستجيب للمتطلبات البيئية وتحافظ عليها"

يقة أقل التي يفترض أن تكون آمنة  بيئيا حيث أنَّ مختلف العمليات  التي يتضمنها التسويق األخضر تتم بطر

ضررا بالبيئة  ،فغالبا كل  من المسوقين  والمستهلكين أصبحوا بحاجة إلى التحول إلى المنتجات والخدمات 

 الخضراء و التي من المفترض أن تكون مكلفة على المدى القصير .

 Heniomم من قبل 1975وقد تم إصدار أول كتاب عن التسويق األخضر بعنوان "التسويق البيئي" سنة    

& Kinner   ومنذ ذلك الوقت تم نشر العديد من الكتب األخرى حول هذا الموضوع

  1993 ,Coddington Charter1992وOttman 1993.4  ومن أهم التعاريف الرائجة عن التسويق

 :5االخضر نجد ما يلي 

تضر ي ال التسويق األخضر على أنَّه كافة جهود المؤسسة من تصميم ،ترويج  وتوزيع المنتجات الت -

 بالبيئة. 

ع الحد ممختلف األنشطة المصممة لتوليد وتسهيل أي تبادل يهدف الى تلبية االحتياجات اإلنسان  -

 األدنى  من تأثير ضار على البيئة  الطبيعية .

يحة  ومستدامة يمثل االدارة الشاملة  والمسؤولية  على تحديد وتلبية متطلبات المستهلكين بطريقة مر -

. 

 طلب إلى التوجه نحو تدفعهم بصورة الزبائن تفضيالت في التأثير تهدف إلى املةمتك نظامية عملية -

 تقديم على والعمل ذلك مع ينسجم بما االستهالآية عاداتهم بالبيئة وتعديل ضارة غير منتجات

                                                             
 *  Green Washing عطاء انطباع : الغسل األخضر ومفهومه اضيق من التسويق االخضر  حيث يقتصر على التغيير السطحي  للمنتج فقط ال

ي ما يخص  القضايا ف الطبيعة مثال كوضع شجرة على زجاجة  من المواد الكيميائية  حيث يعتبر  على أنَّه مجرد تمويه فقط  من قبل الشركات 

 جد هناك  حرص ورغبة على تبني سلوك مسؤول بيئيا .البييئية  إال أنَّه ال يو

1 -  Julie MIRANDE & Jérôme RAFFIN, Marketing écologique,P :05.sur le site web : juliemirande.com/wp-

content/doc/Le_Marketing_Ecologique.pdf ; 04-07-2015. 
 ،على الموقع االلكتروني :   07، ص :والعشرون الحادي القرن في العالم األخضر توجه التسويقالصمادي ، سامي - 2

http://unpan1.un.org/intradoc/groups...npan026426.pdf: 2015-07-04، تاريخ االطالع. 
3  -sur le site web:https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=G , 04-07-2015. 
4 -Michael Jay Polonsky; An Introduction To Green Marketing ;Electronic Green Journal 1994; P :02. 
5 - Anirban Sarkar , Green Marketing and Sustainable Development Challenges and Opportunities , 

International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research Vol.1 Issue 9, September 

2012,P:122. 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ama.org%2F&ei=EhWXVfGcA8jaUZ6tg-gC&usg=AFQjCNH_XhJvXrkljzbgaprScTLpLGpu_Q&bvm=bv.96952980,d.d24
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ama.org%2F&ei=EhWXVfGcA8jaUZ6tg-gC&usg=AFQjCNH_XhJvXrkljzbgaprScTLpLGpu_Q&bvm=bv.96952980,d.d24
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ama.org%2F&ei=EhWXVfGcA8jaUZ6tg-gC&usg=AFQjCNH_XhJvXrkljzbgaprScTLpLGpu_Q&bvm=bv.96952980,d.d24
http://unpan1.un.org/intradoc/groups...npan026426.pdf


 وحماية البيئة، على الحفاظ هي النهائية المحصلة بحيث تكون التوجه هذا ترضي منتجات

 6الربحية للشركة. هدف وتحقيق المستهلكين

 ضارة )السلع الغير للبيئة الصديقة بالسلع بالتعامل األعمال منظمات التزام يتضمن األخضر فالتسويق     

 وضمن بالمسؤولية البيئية القوي االلتزام إطار في التسويقية باألنشطة والقيام الطبيعية( والبيئة بالمجتمع

 هذه أنَّ كل الواضح بها. ومن الضرر إلحاق وعدم الطبيعية البيئة على المحافظة لضمان محددة ضوابط

 قوي بيئي التزام ضمن التسويقية القيام باألنشطة على تركيزها في البعض بعضها مع تنسجم التعاريف

 مع ينسجم بما االستهالكية وعاداتهم سلوكيات المستهلكين في والتأثير للبيئة، صديقة سلع تقديم نحو وتوجه

  .7للمنظمة األهداف الربحية مع أيضا يتعارض ال وبما التوجه، هذا

البيئية  إال أنَّ  وهناك العديد ممن يعتقد أنَّ التسويق األخضر ماهو إال الترويج للمنتجات ذات الخصائص    

حتياجات مفهوم التسويق األخضر أوسع من ذلك بكثير  فهو يتضمن جميع األنشطة التي تهدف إلى تلبية ا

نتاج  ،التغيير ستهلكين مع عدم االضرار بالبيئة ومن هذه األنشطة تعديل المنتج  ،تغيير في عمليات اإلالم

س بالمهمة في التعبئة و التغليف ،التعديل في عمليات الترويج  والتوزيع وغيرها ،فالتسويق األخضر لي

 السهلة .

و ما أسماها بالقواعد الخمس والتي مجموعة من  القواعد لالقتصاد األخضر  أ Ottmanوقد وضع      

تنص على نشر الوعي البيئي لدى المستهلك ،جعل المستهلك يشعر بالفرق عند استخدام المنتج األخضر، 

كسب ثقة المستهلك،جعل المستهلك يقتنع بأنَّ المنتج االخضر أفضل بكثير مقارنة بالبدائل غير الخضراء 

 8ل على المنتج األخضر.والمستهلك يتحمل أي تكاليف مقابل الحصو

اعد الخمس يلخص التسويق األخضر  من خالل الزعم بأنَّ المؤسسة إذا كانت تتبع القو Ottmanفـــ      

لكلي و يمكن فإنَّ ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحسين المنتجات التي يمكن أن تحسن التسويق و تعزيز األداء ا

ة حياأن يصبح  مصدرا محتمال لالبتكار و التسويق األخضر ذو معنى واسع حيث يتضمن تحليل دورة 

 ة البيئية .المنتج ،تدفقات الموارد ،الكفاءة االستخدامية  للموارد ،الكفاءة االيكولوجية  ،االستدام

إنَّ اانتهاج التسويق األخضر من شأنه أن يحقق تصميم منتجات آمنة ومناسبة أكثر من الناحية البيئية  مع     

ما يخفض التكاليف االنتاجية عبر أسس االبداع البيئي تقليل الضياع و الهدر في المواد األولية و الطاقة وهذا 

مما يؤدي بطبيعة الحال إلى تمييز المنتج المقدم من قبل الشركة عن منتجات المنافسين وخلق سمعة بيئية 

 9طيبة للشركة وتقديمها كعضو نافع في المجتمع.

 :10ويتطلب تبني التسويق األخضر  من المؤسسة ما يلي    

 مسائل البيئية؛دراسة واسعة لل -1

 ايجاد نظام لقياس  ومراقبة اآلثار  البيئية الناجمة عن أداء المؤسسة؛  -2

 وضع سياسة بيئية واضحة؛ -3

 مراقبة تطوير برامج التسويق األخضر  في ظل القوانين والتشريعات المتغيرة؛  -4

 القيام باألبحاث  العلمية لمعالجة المشاكل البيئية والتكنلوجية المستخدمة؛ -5

 ة؛ البرامج التعليمية  لتثقيف المستهلكين  ورفع درجة  وعيهم بالمسؤولية البيئيتطوير  -6

 استخدام الوسائل  المناسبة التي  تضمن التوجه البيئي الفعال للمؤسسة؛  -7

 دعم البرامج والجهود البيئية  على كل المستويات؛  -8

 يئة والمجتمع.المشاركة في دعم و تأسيس المنظمات االجتماعية  التي تعنى بشؤون الب -9

                                                             
 .  05الصمادي ،مرجع سبق ذكره، ص : سامي - 6
 المرجع نفسه. - 7

8 -Ivan Kontic & Jasmin Biljeskovic , Greening the marketing mix (a case study of the Rockwool Group),  

Bachelor’s thesis within Business Administration , 2010.P :10. 
 .179. ص :2007،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،االردن ،  التسويق األخضرتامر البكري واحمد نزار النوري، - 9

 .09الصمادي ،مرجع سبق ذكره ،ص : سامي - 10



ق التقليدي :يرتكز التسويق االخضر على اربع عناصر اساسية مثل التسوي ثانيا :المزيج التسويقي األخضر

 كما يلي :

o يمكن تعريف المنتج األخضر على أنَّه :"أي منتج مصمم ومصنع وفقا لمجموعة من المعايير : المنتج

الموارد الطبيعية  مع المحافظة على خصائص األداء األصلية التي تهدف إلى حماية البيئة وتقليل استنزاف  

وقبل الشروع في عملية انتاج المنتج األخضر ال بد من تحديد االحتياجات البيئية للمستهلك وتطوير .11"

وليس ضروريا أن يكون المنتج األخضر منتجا جديدا كليا بحيث يمكن أن المنتجات وفقا لهذه االحتياجات ،

يتم إجراء مجموعة من التعديالت على المنتج القديم مما يجعله منتجا صديقا للبيئة حيث تتمثل  هذه التعديالت 

التدوير في أسلوب التعبئة  والتغليف أو تغيير نسب بعض المكونات وإعادة استعمال  بعض المواد عبر إعادة 

وأن ال ينتج عن استخدامها نفايات مضرة أو استبدال بعض المكونات  أخرى أقل تأثيرا من الناحية البيئية 

بالبيئة وإنَّ عمليات إنتاج هذه المنتجات ترتكز على الكفاءة اإلستخدامية  للمواد األولية  وخاصة غير 

لاللكترونيات أنَّ ربط االسهامات البيئية   Phillipsولقد أظهرت دراسة قامت بها شركة المتجددة منها .

لإلنتاج يؤدي إلى زيادة  طلب الزبائن على المنتجات الخضراء البيئية ،فالمنتج  له أهمية كبيرة  في التسويق 

األخضر ألنَّ أغلب  الجهود الداعية  إلى التوجه البيئي تتركز على المنتج مما يستدعي وجود التعاون 

ي اإلنتاج  والتسويق ،حيث أنَّ هذا األخير يكون دائما في استعداد لتقديم  المعلومات  المستمر  مابين قسم

الالزمة  حول المستهلكين الخضر بينما  يكون  على قسم اإلنتاج  أو يوفق بين  المعايير البيئية المطلوبة  

م هذه المنتجات وهذا ما مع المعايير التقنية  المتوفرة بحيث يمكن التوصل إلى أفضل صيغة إلنتاج  وتقدي

 :12يعرف بالتصميم الصديق للبيئة .فعند تصميم المنتج األخضر ال بد من األخذ بعين االعتبار ما يلي 

ت البيئية دراسة تأثير التصميم من عدة جوانب  سواء االقتصادية االجتماعية بعد اجراء التغييرا -1

 الالزمة؛

ك من أجل  عتبار  مجموعة من القضايا البيئية وذلعند تصميم المنتج األخضر يجب  األخذ بعين اال -2

 تقليل اآلثار البيئية للمنتج في مختلف مراحل العملية االنتاجية؛ 

تطلعون يدراسة مدى مالءمة المنتج المصمم الحتياجات الزبائن ومدى توافقه مع رغباتهم ومع ما  -3

 القتنائه.

كن جعل المنتجات أكثر اخضرارا ،فالمنتجات ستة طرق والتي تصف كيف يمPrakash كما اقترح        

 : 13ستكون أكثر مالءمة  للبيئة و ذلك اتباع ما يلي

 إصالح المنتج :إطالة عمر المنتج عن طريق جعله قابل لإلصالح؛  -1

 المنتج قابل إلعادة التصنيع :حيث أنَّ المنتج الجديد يكون امتدادا للمنتج القديم؛  -2

 منتج قابل لالستعمال عدة مرات؛قابل إلعادة االستخدام : أي ال -3

ي إنتاج منتج فإعادة التدوير :يمكن اعادة تصميم  المنتجات وتحويلها الى مادة خام يتم استخدامهت   -4

 آخر أو حتى نفس المنتج؛ 

 أن يكون المنتج يستخدم أقل مواد خاما وأقل نفايات في عملية اإلنتاج. -5

السوق التي تدعم التنمية المستدامة  و التي تشتمل على ما وقد ظهرت العديد من المنتجات في             

 : 14يلي

 المنتجات التي يمكن إعادة تدويرها؛ -1

 يئي؛ المنتجات الفعالة والتي توفر المياه ،الطاقة والبنزين والمال والحد من التاثير الب -2

 المنتجات التي يتم تعبئتها وتغليفها  بمواد مسؤولة بيئيا ؛ -3

                                                             
 .175، مرجع سبق ذكره ،ص: واحمد نزار النوريتامر البكري  - 11
 .179-176مرجع سابق ، ص ص : - 12

13 - Ivan Kontic & Jasmin Biljeskovic , op.cit , pp:19-20. 
14 - Anirban Sarkar ,op.cit, p :126. 



ت عضوية  المنتجات العضوية فالمستهلك يكون دائما مستعدا لدفع المزيد مقابل الحصول على منتجا -4

 وصحية ذات جودة  عالية 

 المنتجات المعقدة والتي تلتزم  بالمعايير البيئية؛  -5

o الواجهة يمثل أنه من التسويقي ،ويستمد أهميته للمزيج الهامة العناصر أحد السعر :يعتبر التسعير 

 جودة مستوى بين المستهلكون يقارن ما دائما رقمي،حيث في شكل المنتج وجودة مواصفات عن المعبرة

 العمالء ثقة زيادة إلى أدى ذلك كلما بينهما توافق هناك كان وكلما .به المعروض السعر المنتج ومستوى

تحقيق  في عليه يعول الذي العنصر أنه من أهميته السعر أيضا يستمد عامة، بصفة ومنتجاتها بالمنظمة

 .15المنظمة فيه ترغب الذي المستثمرة األموال علة العائد معدالت

جات المستهلك ،وإنَّ والمستهلك يكون على  استعداد دائم لدفع ثمن المنتج  إذا كان هذا األخير  يلبي احتيا    

يمة المنتج  من ققيمة  المنتج عادة ما تتمثل في قيمة األداء  ،الوظيفة والتصميم وغيرها  حيث يمكن تحسين 

ل الحاسم بين فية للمنتج  وغالبا ما يكون العامخالل إضافة الطابع  البيئي حيث عادة ما تكون  ميزة إضا

 منتجات متساوية القيمة والخدمة .

إنَّ المنتجات البيئية غالبا ما تكون أقل  تكلفة لو أخذنا بعين االعتبار تكاليف دورة حياة المنتج بين       

 16غير المتجددة وغيرها .كفاءة في استهالك الوقود ،الكفاءة  في استهالك  المياه ،كفاءة استخدام المواد 

أحيانا تقوم الشركات بتخفيض أسعار المنتجات البيئية  من أجل تشجيع  المستهلك على شراءها ،حيث       

أنَّ تخفيض األسعار يعتبر استراتيجية أكثر نجاحا للشركة ويمكن استخدام المنفعة البيئية كميزة تنافسية 

مستهلك أخضر أمريكي في  520ها .وقد تم إجراء مسح على للمنتج لتبرير سعر المنتج في حالة ارتفاع

م ووفقا لهذه الدراسة  فإنَّ المستهلكين الذين ال يشترون المنتجات الخضر  يبررون ذلك 2009يونيو 

العتبارها أنها منتجات  مكلفة للغاية ،فالسعر يبقى المحدد الرئيسي إلقبال المستهلك على شراء المنتج 

 17األخضر من عدمه.

o  التسويق ،فهي إدارة تواجه التي الحيوية القرارات أهم من التسويق قنوات قرارات :تعدالتوزيع 

 تؤثر أخرى ناحية المنتج ،ومن على الحصول في المستهلك  مهمة تسهيل في كبيرا دورا تلعب ناحية من

 أن يمكن ال المنتجات وتطوير تخطيط األخرى ،فقرارات التسويقية القرارات جميع على واضحة بصورة

 التسعير ق قرارات تعتمد كما .المحتملة أو الحالية التسويق بقنوات المتعلقة االعتبارات عن بمنأى تتخذ

 في المؤسسة  البيعية القوة قرارات تعتمد كذلك عليهم المؤسسة ستعتمد الذين الموزعين وقدرات نوعية على

 قنوات بين الواضحة العالقة على عالوة هذا الموزعون سيحتاجه الذي والتدريب البيعي العمل حجم على

 اإلعالن مجهودات في التوزيع حلقات من حلقة كل مساهمة مدى تحديد ضرورة حيث من والترويج التسويق

المؤسسة ،وإنَّ اختيار المكان والزمان المناسبين لجعل المنتج متوفر لديه تأثير كبير  منتجات عن والترويج

،فمعظم المستهلكين ليسوا على استعداد للسفر لشراء المنتجات الخضراء بل يجب على  على جذب المستهلك

المسوقين تقديم منتجاتهم الجديدة إلى المستهلكين  بنجاح كتوزيع هذه المنتجات على العديد من نقاط البيع 

ى حتى وإن اضطرت الشركة على إنشاء أسواق خضراء صغيرة خصيصا لمنتجاتها الخضراء فقط.وحت

 . 18قنوات التوزيع التي تستخدمها الشركة ال بد من أن تكون مستدامة وصديقة للبيئة

o إظهار منتجاتها يمثل الترويج كافة األنشطة التي تهدف من خالل المؤسسة إلى : الترويج 

على المنتج . فالترويج في سياق التسويق األخضر  الطلب وتنمية خلق لدى المستهلك بغية مقنعة بصورة

كافة  األنشطة الترويجية  ضمن التوجه  البيئي مع التركيز على الناحية  االرشادية للمستهلكين من  يشمل

                                                             
 كتاب الكتروني على الموقع : 110، ص : ،  التسويق األخضرمحمد بكري عبد العليم ،  - 15

http://www.olc.bu.edu.eg/olc/images/tswy2aa5dr.pdf  : 2015-07-06، تاريخ االطالع. 
16 -- Anirban Sarkar ,op.cit, p :127. 
17 -Aysel Boztepe , Green Marketing and Its Impact on Consumer Buying Behavior , European Journal of 

Economic and Political Studies,volume 05 , number 01 , summer 2012. p :10. 
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خالل الملصقات البيئية  والمعلومات االرشادية  بخصوص االستخدام األمثل للمنتجات الخضراء .ويهدف  

كين بشراء واستخدام المنتجات الترويج األخضر إلى إبراز أهمية  البيئة الصحية  للمستهلك ،اقناع المستهل

الخضراء فضال  عن االلتزام بالخصائص التقليدية  للترويج مثل وضوح الفكرة  ،المصداقية ،الشفافية 

 19،الصراحة  والنزاهة .

فطرق الترويج المتبعة في االقتصاد األخضر ترتكز على تعزيز مصداقية البيئة للمنتج األخضر ،يعتبر     

االلكترونية من أحدث وسائل اتسويق وأسرعها و أكفئها  مقارنة بوسائل الترويج التقليدية  الترويج باألساليب 

وهناك بعض الشركات من تعتمد على ترويج منتجاتها  على الجمعيات البيئية )المدافعة عن البيئة ( باإلضافة 

لبيئية وغيرها من إلى قيام الشركة بحمالت تطوعية  من أجل نشر الوعي البيئي  ووضع برامج تدعم ا

 : 21،وهناك ثالث أنواع  من الترويج األخضر 20أساليب الترويج األخرى

 التركيز على العالقة بين المنتج / الخدمة و البيئة؛  -1

 العمل على تقديم صورة الشركة  من خالل مسؤوليتها البيئية؛  -2

  الترويج لنمط الحياة الخضراء  من خالل تسليط الضوء على المنتج /الخدمة. -3

 ثالثا :التوجه العالمي  نحو التسويق األخضر 

وقد اولت العديد من المنظمات العالمية التي لها  شهد التسويق األخضر اقباال كبيرا في مختلف دول العالم  

ارتباط بقطاع االعمال اهمية كبيرة بالبعد البيئي ،وعلى رأس هذه المنظمات المنظمة العالمية للتقييس 

International Organization for Standardization *  والتي وضعت سلسلة من المعايير البيئية

و التي   Environmental  Management Systems 14000والمعروفة بسلسلة نظم االدارة البيئية 

السلسلة   م حيث تتكون هذه1996م و اكتمل االصدار النهائي لها  مع نهاية سنة 1993بدا العمل بها سنة 

من عدد من المواصفات التي تتمحور حول كل واحدة منها مجموعة من البنود والمتطلبات ذات الطابع الفني 

واإلداري ، الغاية منها تشجيع وتنمية إدارة بيئية اكثر كفاءة وفاعلية في المنظمات المختلفة باتجاه تطوير 

التزام الشركة الصناعية بأداء دور فاعل في تفحص  البيئة وتقديم وسائل مفيدة وعملية. وهي بذلك تعبر عن

عملياتها بشكل شامل مع دمجها مع االعتبارات البيئية ، والبحث عن وسائل لزيادة فاعلية العمليات واقامة 

الدراسات الكفيلة بالحد من إنتاج النفايات في مرحلة مبكرة من مراحل اإلنتاج والبحث عن فرصة لتحويل 

ة غير المطلوبة إلى مواد يمكن إعادة استخدامها وبما يقدم للزبائن والمساهمين فيها والجهات منتجاتها الثانوي

 22ذات العالقة بالقضايا البيئية ضمانات تعزز الثقة بها وبمنتجاتها .

ي يمكن ،ومن اهم المعايير الت14000من اهم المعايير في سلسلة ايزو  14001ويعد معيار ايزو       

بات العامة ا لمعرفة مدى التوجه الدولي نحو التسويق الخضر ،وهو مقياس يشير الى المتطلاالعتماد عليه

ها وان لنظام االدارة البيئية و يصلح للتطبيق  على أي مؤسسة مهما كان نوعها ،حجمها وطبيعة نشاط

ء ماليمكن المؤسسة من تحسين العالقة مع المجتمع وكسب رضا الع 14001الحصول على شهادة االيزو 

حسين صورة تنظرا لزيادة ثقته بان المؤسسة تحترم البيئة التي يعيش فيها وتحافظ عليها  مما يؤدي الى 

 المؤسسة  وحصصها السوقية .

الصادرة عن منظمة االيزو فقد بلغ عدد المنظمات التي تحصلت على شهادة االيزو  ووفقا لالحصائيات     

شهادة  267457شهادة ليرتفع هذا الرقم الى حوالي  251548م حوالي 2010خالل سنة  14001لمعيار 
                                                             

 .بتصرف 08الصمادي ، مرجع سبق ذكره ، ص : سامي - 19
20- Anirban Sarkar ,op.cit- p :127. 
21 - P. B.Singh & Kamal K. Pandey , Green Marketing: Policies and practices 

For sustainable development, Integral Review- A Journal of Management 

Volume 5, No. 1, June-2012 ; p :28. 

صرح عن معايير وهي ت، مويكمن مقرها في جنيف / سويسرا1947سنة  هي منظمة تعمل على وضع المعايير تأسست  المنظمة الدولية للمعايير* 

لقياس العالمي لمختلف وتعمل هذه المنظمة على وضع معايير عالمية مقبولة من اغلب الدول و المنظمات وذلك لتوحيد ا..تجارية وصناعية عالمية

 الخدمات و المنتجات كما سهم في تحرير التجارة الخارجية من خالل منتجات عالمية منافسة وذات جودة عالية .
 ، بتصرف .04،ص: الةدراسة ح-كات الصناعية العربية وأثره في تقليل المخاطر البيئيةتدقيق االداء البيئي في الشرميسر ابراهيم احمد ، - 22

 .2015-05-14االطالع : تاريخ content/uploads/2009/08-http://iefpedia.com/arab/wp/على الموقع االلكتروني :

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwiP3eK94NvGAhUHCNsKHUVgCoo&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&ei=VpilVY_aCYeQ7AbFwKnQCA&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A&bvm=bv.97653015,d.ZGU
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/08/%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%E2%80%93-%D8%AF.-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF.doc
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/08/%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%E2%80%93-%D8%AF.-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF.doc


.وأنَّ أغلب المؤسسات المتحصلة على هذه الشهادة 23% 6م أي ارتفاع قدر بنسبة 2011وذك خالل سنة 

تقع في الدول المتقدمة ،وتعتبر كل من الصين ،بريطانيا و ايطاليا و اسبانيا من الدول التي فاق فيها عدد 

م لتليه كل من الواليات المتحدة 2013خالل سنة  14001شهادة و الخاص بايزو  10000الشهادات 

شهادة  ودول  10000و 1000بعض الدول االوربية بعدد شهادات يتراوح ما بين  األمريكية ،كندا،استراليا و

ا و الدول االفريقية و بعض الدول االوربية وامريكا الجنوبية  فقد تراوح فيها عدد الشهادات ما يغرب اس

 شهادة كما هو موضح في الشكل أدناه.  1000الى  10بين 

 

 

 

 م 2013خالل سنة  14001 التوزيع العالمي اليزو :01الشكل رقم 

 

 

 http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/certification/iso-المصدر : من الموقع االلكتروني :

survey.htm?certificate=ISO%2014001&countrycode=ZA#countrypick : 2015-7-15، تاريخ االطالع. 

ا يفوق الممنوحة حيث بلغت م 14001م ارتفعت عدد شهادات االيزو 2013-1999وخالل الفترة       

اوروبا و  الف شهادة وتعتبر كل من وتعتبر كل من 139م حوالي 1999بلغت سنة الف شهادة بينما  300

ي هذه الدول حيث فاقت ف14001شرق اسيا و المحكي الهادئ من اكثر االقاليم حصوال على شهادة االيزو 

االوسط   م لتنخفض عن ذلك في كل من افريقيا ، االمريكيتين و الشرق2013الف وذلك خالل سنة  100

 وجنوب اسيا .ووسك 

 م2013-1999خالل الفترة  14001: تطور عدد شهادات االيزو  02الشكل رقم 

                                                             
23 - Katie Bird , L'Étude ISO sur la certification des normes de système de management – 2011 ; sur le site 

web : http://www.iso.org/iso/fr/news.htm?refid=Ref1686 le 16-07-2015. 

http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/certification/iso-survey.htm?certificate=ISO%2014001&countrycode=ZA#countrypick
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/certification/iso-survey.htm?certificate=ISO%2014001&countrycode=ZA#countrypick
http://www.iso.org/iso/fr/news.htm?refid=Ref1686


 

http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/certification/iso-المصدر :من الموقع االلكتروني : 

survey.htm?certificate=ISO%2014001&countrycode=AF#standardpick  : 2015-07-16تاريخ االطالع. 

م 2013ل سنة خال 14001الف شهادة ايزو  104وقد احتلت الصين المرتبة االولى عالميا بما يفوق      

متحدة االمريكية فاحتلت الفف شهادة على التوالي أما الواليات ال 23و  24يطاليا و اليابان بـ لتليها كل من ا

هادة خالل سنة شالمرتبة التاسعة عالميا بما يفوق ستة االف شهادة لتليها الهند بما يفوق  خمسة االف 

 م 2013

 ( دول 10)2013سنة خالل  14001ترتيب الدول المتحصلة على شهادات االيزو   :03الشكل رقم 

 

http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/certification/iso-المصدر: من الموقع االلكتروني : 

survey.htm?certificate=ISO%2014001&countrycode=AF#standardpick  : 2015-07-16تاريخ االطالع. 

 األلمانية الصناعة في والتغليف التعبئة مواد استخدام انخفضففي المانيا على سيبل المثال ال الحصر        

 أي معالجتها أو تصنيعها وإعادة المستهلكين من بجمعها الشركات ألزم  الذي القانون سن بعد  10% بنسبة

 عودته وحتى بتوزيعها للمستهلك مرورا الخام المواد معالجة من ابتداء المنتج تتحمل مسؤولية الشركة أنَّ 

 من والزجاجية والبالستيكية ورقيةال العبوات استهالك حجم استخدامه. كما انخفض بعد عودة بقاياه إليها أو

 نص،وقد  م1991 سنة  التعبئة مواد قانون صدور بعد ألمانيا في طن مليون11.7 إلى  طن مليون 13

 لالحتراق  القابلة تلك باستثناء معالجتها تتم أن يجب المواد % من70إلى  60  من أنَّه على األلماني القانون

 في والتغليف التعبئة مواد استهالك حجم وانخفض .جديد من استخدامها إعادة أو كأسمدة االستخدام أو

وقد ، م1997 إلى 1991 من الفترة في طن مليون 6.7 إلى طن مليون 9 من الصغيرة والمشاريع المنازل

 2002 سنة  في الفترة. نفس في خاصة حاويات في والتغليف التعبئة مواد من طن مليون 5 من أكثر جمع تم
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والكرتون  من الورق % 90 م، 1993سنة   62 %مع الزجاج بالمقارنة % من  82 من أكثر معالجة تم

 24م.1993  % سنة  7 مع بالمقارنة األلمنيوم من %70،  1993 عام % سنة 55 مع بالمقارنة

 Green" في كتابهماهذا باإلضافة إلى أنَّ هناك العديد من الشركات العالمية قد تبنت التسويق األخضر ،     

to gold  " ، كل منDaniel Esty     وAndrew Winston   قدما العشرات من األمثلة حول الشركات

  :. 25والتي  يمكن إيجازها في ما يلي ، وهذه بعض األمثلة المختارة تبنت فعليا التسويق األخضرالتي 

  شركةIKEA :د العالمي ، وقالشركات  المتخصصة بإنتاج األثاث على المستوى  وتعد من أكبر

نتجاتها لمعالجة قامت هذه الشركة بتخفيض  تكاليف سلسلتها اللوجستية والتكاليف المالية المرتبطة بتوزيع م

احات اآلثار البيئية،حيث قامت المؤسسة بترويج منتجاتها في علب مسطحة والتي من خاللها تشغل مس

دل ات والقطارات بطريقة متماسكة ومعمن شحن الشاحن IKEA صغيرة مثلى في كل علبة . هذا سمح لـ

ستهالك ا% ونتيجة ذلك : تعزيز قدرة وسائل النقل على الشحن والمساهمة في خفض  50الشحن ارتفع إلى 

 %.15الوقود إلى 

 شركة  Hewlett-Packard:   وقد قامت .الحاسوبوهي شركة أمريكية متخصصة في مجال

هذه الشركة بإعادة معالجة الخراطيش المستعملة وبيعها ،مما سمح لها من إنشاء سوق مربحة لها ومنافسة 

" والذي من Planet Partners للشركات المختصة في إنتاج خراطيش الحبر،وقد أطلقت الشركة برنامج"

مليون دوالر بهامش ربح مرتفع  100مليون من الخراطيش كل سنة أي بقيمة  11وير ما يقارب خالله يتم تد

. 

  شركةGeneral Electric : ضخمة متعددة الجنسيات  وهي  أمريكيةشركة صناعية وتكنولوجية

  الذي وضعته هذه الشركة قدمت " اإلبداع البيئي"ثاني أكبر شركات العالم ،وفي أيطار البرنامج الريادي 

GE  من خالله أهداف طموحة من بينها :خفض االنبعاث الغازية الدفيئة ،زيادة االستثمار في مجال البحث

منتجا بيئيا لها بدءا من المحركات النفاثة إلى األلواح  17البيئية كما أطلقت  و التطوير في مجال التقنيات

 الشمسية و هي األكثر مالءمة لتحسين األداء البيئي.

  شركةCitigroup :قامت هذه 2004أكبر شركات الخدمات المالية األمريكية، وفي سنة  أحد 

ن . هذا % من الورق المعاد تصنيعه ونسخت على الوجهي 30الشركة باختبار بسيط لمكاتبها ، واستعملت 

وقد ساهم ،ألف دوالر  100طن أي حوالي  10االختبار البسيط سمح لها بتقليص استهالك الورق بما يقارب 

رة البسيطة طن بالنسبة لمنتجي الورق ،إذن هذه المباد 82كبير في انبعاث الغازات الدفيئة ب هذا بخفض 

 جلبت  انتباه العديد من المؤسسات.

 

 خاتمة 

إنَّ تبني المؤسسات باختالف أنواعها ،أحجامها ومجاالت نشاطها أصبح يشكل فرصة تسويقية تكسب       

المؤسسة ميزة تنافسية سواء في األسواق المحلية أو األجنبية ،فالمؤسسات التي تراعي التوجه البيئي في 

ير الرسمية المهتمة بالبيئة  اسراتيجياتها التسويقية اصبحت تحظى بالدعم من قبل الهيئات الرسمية و غ

بالدعم و المساعدة المجانية وخصوصا في ما يتعلق بعمليات الترويج ،ويشهد التسويق االخضر اقباال  كبيرا 

ا في ما يتعلق صسواء من قبل الحكومات من خالل سن المزيد من التشريعات البيئية الصارمة وخصو
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25 - entreprise et développement durable ,sur le site web : 

http://www.sas.com/offices/europe/france/software/solutions/developpement_durable/article_developpement_du

rable.pdf . 06-07-2015. 
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فالعديد من المؤسسات التي تبنت  له من أهمية كبيرة .بقطاع االعمال او من قبل المؤسسات نفسها لما 

مما ساهم وبشكل كبير في  انخفاض   تعزيز مسؤوليتها البيئية عزز من التسويق االخضر تمكنت بالفعل من 

،تحسين سمعة المنظمة  من قبل االطراف الناشطة في المجال البيئي عدد الدعاوي القضائية الموجهة اليها 

عالوة على ،باإلضافة الى  تعزيز الحقوق األساسية ) الصحة ،التعليم وحقوق العاملين ( ، وزيادة مبيعاتها

مزايا للدولة منها تخفيض األعباء التي تتحملها الدولة في سبيل أداء مهماتها وخدماتها الصحية ذللك تحقيق 

 والتعليمية والثقافية  واالجتماعية .
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