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 "مـوسى رحمـاني"
الذي تفضل بقبول اإلشراف على ھذه األطروحة ونلت شرف ذلك، شاكرة أیاه 
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 شكر وعرفان
 ن على تیسیره ألموري و توفیقھ لي.بدایة أحمد هللا تعالى حمد الشاكری

 وأتوجھ بخالص الشكر الجزیل واالعتراف بالجمیل للدكتور الفاضل
 "مـوسى رحمـاني"

لى ھذه األطروحة ونلت شرف ذلك، شاكرة أیاه الذي تفضل بقبول اإلشراف ع
على ما بذلھ من مجھودات إلمدادي بالطاقة الالزمة للعمل الدءوب، ولم یبخل علي 
بتشجیعھ ونصحھ وتوجیھھ، كل ھذا كان لي نبراسا سرت علیھ طیلة إعدادي لھذه 

 المذكرة.
 لوالدي الغالي خالص شكر ي وعظیم تقدیريكما أتوجھ ب

عمي عبد الحمید زوجي عادل وو محمد األمین قدیم تشكراتي ألخيدون أن أنسى ت
: دیدوح كریمان، دحماني فطیمة، واألستاذات زوجة أخي حمادي نادینو دقیاني

 ساعدني في ، وجمیع منسیلة حجاج زینب، خلیل صبرینة، لطیفة برني، واعر و
ن فتیحة، بن تبا، لعمارة محمد یزید، ندیل السیدات والسادة :مؤسسة نفطال خاصة 

 .وبلعلم علي ، حاج یحي محمد شیحة سمیر، 
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 جمیع زمیالتي وصدیقاتي كل باسمھا مع حفظ األلقاب والرتب  . •

كل من علمني حرفا وكان لي نعم المثال والقدوة من التعلیم االبتدائي إلى  •
 العالي . التعلیم
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 ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحدید دور التسویق األخضر في توجیه سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة      

(سیرغاز) أي تقوم بالتسویق األخضر، شملت  GPL-Cبمؤسسة نفطال باعتبارها مؤسسة مسوقة للمنتج األخضر 

خالل االبعاد التالیة: المنتج األخضر، التسعیر هذه الدراسة التسویق األخضر كمتغیر مستقل تم قیاسه من 

األخضر، الترویج األخضر، التوزیع األخضر، أما بالنسبة لسلوك المستهلك األخضر كمتغیر تابع  فقد تم قیاسه 

 من خالل ثالثة أبعاد هي: المعرفة البیئیة، االهتمام البیئي، مسؤولیة الفرد االجتماعیة.

ألفراد الذین یملكون سیارات تسیر بسیرغاز ، حیث تم اختیار عینة عشوائیة بلغ تمثل مجتمع الدراسة في ا    

في بعض الوالیات بالجزائر وهي: الوسط (البلیدة،  استبیان 500طار تم توزیع ، وفي هذا اإلفرد 500حجمها 

یدة)، وكذا العاصمة)، الجنوب (بسكرة، ورقلة)، الشرق (سطیف، باتنة)، الغرب (معسكر، تلمسان، سعالجزائر 

 استبیان وهذا لعدم توفر الشروط فیها. 57، وقد تم إلغاء 427وقد استرجعنا منها  ،في مؤسسة نفطال

 وقد توصلنا في دراستنا هذه إلى عدة نتائج أهمها:     

یعتبر التوزیع األخضر عامل مؤثر في سلوك المستهلك األخضر، وبهذا فإن المستهلك یهمه قرب محطات   -
سیرغاز وكذلك طریقة نقله التي تحافظ على البیئة، مما یستدعي بذل مجهودات أكثر من قبل مؤسسة توزیع 

 نفطال في جعل محطات توزیع سیرغاز قریبة من المستهلكین.
األخضر عامل مؤثر في سلوك المستهلك األخضر، لهذا على مؤسسة نفطال تكثیف  اإلعالنیعتبر  -

طویات المتعلقة بسیرغاز ونشرها في محطات الوقود، وكذلك التركیز جهودها من خالل العمل على طبع الم
على اإلعالن التلفزیوني لما له من تأثیر بالغ على األفراد خاصة للفترات التي یقضونها أمام التلفاز مع 
العمل على تكرار الرسالة اإلعالنیة حتى تترسخ أكثر في ذهن المستهلكین، وكذلك اإلعالن عن طریق 

للتأثیر على سائقي السیارات ألنهم كثیرا ما یستمعون لإلذاعة عند سیاقتهم، واإلعالن عن طریق  اإلذاعة
المجالت من خالل وضع نسخ منها في المحالت الموجودة في محطات الوقود لیطلع علیها كل من یتوقف 

 في المحطة.
یرغاز في سلوكهم بین مستهلكي س 0,05عند مستوى معنویة فروق ذات داللة إحصائیة عدم وجود  -

ي، بینما شهر ال الدخل العلمي، المؤهلالعائلیة،  الحالة، العمر، التالیة: الجنساألخضر تعزى للمتغیرات 
 . والمهنة اإلقامةمكان : فروق ذات داللة إحصائیة في كل من متغیري توجد
 

     

 



Résumé 
Cette étude vise à déterminer le rôle du marketing vert pour guider le 

comportement des consommateurs à la protection de l'environnement de NAFTAL 
comme étant une entreprise commercialisant  le produit vert GPL-C (Sirgaz)  . Elle 
englobe le marketing vert comme une variable indépendante mesurée à travers les 
dimensions suivantes : le produit vert, le prix vert, la promotion verte et la 
distribution verte. En ce qui concerne le comportement du consommateur vert comme 
variable dépendante, il a été mesuré à travers trois dimensions qui sont : la 
connaissance de l’environnement, l’intérêt de l’environnement  et la responsabilité 
sociale de l’individu. 

La population étudiée représente des propriétaires de véhicules qui roulent en 
utilisant Sirgaz. Un échantillon d’une taille de 500 individus a été choisi 
aléatoirement. D’où 500 questionnaires ont été distribués dans certaines wilayas du 
territoire national à savoir :  au centre ( Alger et Blida) , au sud ( Biskra et Ouargla), à 
l’est ( Sétif et Batna) et à l’ouest ( Mascara, Saida et Tlemcen) ou  les travailleurs de 
l’entreprise NAFTAL ont été particulièrement ciblés . A l’issue de cette opération, 
nous avons récupéré 427 questionnaires et  57 ne répondant pas aux exigences ont été 
annulés. 

Les principaux résultats atteints dans notre étude se résument comme suit : 
- La distribution verte est considérée comme un facteur influent sur le 

comportement du consommateur vert qui s’intéresse à la proximité des stations de 
distribution de Sirgaz  et les moyens  de son  transport respectant l’environnement. 
Cela nécessite davantage des efforts à fournir par NAFTAL pour rendre lesdites 
stations proches des consommateurs.  

- La publicité verte est considérée comme un facteur influent  sur le comportement 
du consommateur vert. De ce fait, NAFTAL est tenue d’intensifier ses efforts, à 
titre d’exemple, par l’impression de brochures relatives à Sirgaz et les mettre à la 
disposition des consommateurs au niveau des stations.  L’usage des mass-médias 
notamment la publicité télévisée qui a un effet très  important sur les individus 
soumis à une transmission continue et répétitive du message publicitaire à leurs 
esprits vu le temps parfois excessif qu’ils passent devant l’écran. Les annonces à 
travers la radio aux conducteurs souvent à l’écoute sont aussi d(une influence 
importante . Réserver des panneaux publicitaires pour la promotion du produit  
dans des quotidiens ainsi que des revues favorise l’augmentation des 
consommateurs du produit vert. 

L’absence de différences statiquement significatives au niveau moral 0.05 entre les 
consommateurs de Sirgaz dans leur comportement  est due aux variables suivantes : 
sexe, âge , situation familiale, niveau d’instruction, le revenu mensuel alors qu’il 
existe des différences ayant une indication significative dans chacune des deux 
variables :le lieu de résidence et la profession . 



Abstract 

 
         This study aims to determine the role of green marketing to guide consumer 
behavior to protect the environment of NAFTAL as a company marketing the product 
green GPL-C (Sirgaz). It includes green marketing as an independent variable 
measured through the following dimensions: green product, green pricing, green 
promotion and green distribution. Regarding the behavior of the green consumer as 
dependent variable it was measured through the following  three dimensions: 
knowledge of the environment, the interest in the environment and social 
responsibility of the individual. 

The study population represents the owners of vehicles that run using Sirgaz.          
A sample size of 500 individuals was selected randomly. So  500 questionnaires were 
distributed in some provinces of the country namely: the center (Algiers and Blida), 
south (Biskra and Ouargla), east (Setif and Batna) and west (Mascara, Saida and 
Tlemcen) where NAFTAL company workers have been particularly targeted. After 
this operation, we recovered 427 questionnaires and 57  which do not meet the 
requirements were canceled. 

The main results achieved in this study are summarized as follows: 
- The green distribution is considered as an influential factor on the behavior of the  
green consumer  who is interested in the proximity  of Sirgaz distribution stations and 
the means of transporting the product while respecting the environment . This 
requires more efforts to be provided NAFTAL to make these stations near to 
consumers. 
- The green advertising is an influential factor on the behavior of the green consumer. 
Therefore, NAFTAL is bound to intensify its efforts, for example, by printing 
brochures of Sirgaz and make them available to consumers at stations. The use of 
mass media including television advertising has a very important effect on 
individuals subjected to continuous and repetitive transmission of the advertising 
message in their minds given sometimes the  excessive time spent in front of the 
screen. The announcements through radio that drivers often listen are also of much 
influence. To reserve  advertizing spaces to promote the product in daily newspapers 
and magazines helps increase the number  of consumers of green products. 

The lack of statistically significant differences at moral level 0.05 between 
Sirgaz consumers in their behavior is due to the following variables: gender, age, 
marital status, education level, monthly income while there are differences having  
significant indication in each of the two variables: the place of residence and 
occupation. 
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 مقدمـة
 

لقد خلق اهللا عّز وجّل اإلنسان ووفر له أسباب الحیاة في الدنیا، ومّهد له سبل الحیاة فیها، وهیأ           
له البیئة التي یعیش فیها، وحین خلق البیئة بما فیها من عناصر ومكونات وضع لها النوامیس التي تعمل 

 على حفظ التوازن البیئي بین كافة عناصرها الحیة منها وغیر الحیة. 
وقد مارس اإلنسان قدیما نشاطه االقتصادي وتعامل مع البیئة ولم یستنزف مواردها إال أن ذلك بدأ یزول  

مع بدایة التطور الصناعي والتكنولوجي الذي شهده العالم عقب الحرب العالمیة  تدریجیا ویتالشى خاصة
ما تم استخدامه بهذه الحرب من الثانیة في كافة المجاالت، واألنشطة االقتصادیة واالجتماعیة، ونتیجة 

مواد كیماویة سامة ألحقت الضرر بكل عناصر البیئة (ماء، هواء، تربة...) بدأت تظهر أثارها على حیاة 
الكائنات الحیة، ومما زاد من خطورة األمر إنتاج واستخدام أنواع المبیدات ذات الطبیعة الكیمیائیة الملوثة 

، إضافة إلى تداخل مجموعة من العوامل كاالنفجار السكاني الذي لكل جسم یالمسها أو حیز تنتشر فیه
حدث خالل النصف الثاني من القرن العشرین وما رافقه من أنشطة تنمویة لسد الحاجات المتزایدة لمالیین 
البشر فضال عن استنزاف الموارد الطبیعیة، واستعمال أراضي الغابات في إنشاء المصانع ، واستغالل 

راعیة في حل أزمة السكن، إضافة إلى المخاطر الناتجة عن أسباب التلوث التي تسببت فیها األراضي الز 
 اإلنسانالصناعة الحدیثة ووسائط النقل المتزایدة وما تبثه من مواد سامة، وما لهذا التلوث من آثار على 

التدهور  سباب، باإلضافة إلى "تصرفات وسلوكات األفراد االستهالكیة، حیث تعتبر سببا من أوصحته
 1"..%40بنسبة  البیئي

ومع تعاظم النشاط االقتصادي من إنتاج واستهالك، وما رافقه من تزاید في المؤسسات تصاعدت حدة 
آثار المشكالت البیئیة نتیجة استنزاف مواردها والتلوث البیئي، وهذا ما تمخض عنه تغییر بّین في معالم 

توازنها، ومن مظاهر هذا االختالل انقراض الكثیر من الكائنات  البیئة أدى إلى اضطراب أنساقها واختالل
الحیة، وكذا الغابات التي تحولت إلى صحار في مختلف أنحاء العالم، وأخطر هذه الظواهر ثقب طبقة 

... هذه األوضاع األمطار الحمضیة، الضباب الدخان األوزون الذي یشكل تهدیدا مباشرا لكوكب األرض،
أدركت دول  ولیا واضحا بقضایاه ومشكالته، إذنتباه إلى موضوع البیئة وأثارت اهتماما دالمؤرقة لفتت اال

العالم خطورة الوضعیة وتجسد هذا االهتمام خاصة في السبعینات خالل انعقاد مؤتمر استوكهولم عام 
 ، مؤتمر جوهانسبرج1992دي جانیرو عام  ، مؤتمر ریو1989، إضافة إلى مؤتمر القاهرة عام 1972
دیسمبر  19-7، وكذلك قمة المناخ بالعاصمة الدانمركیة (كوبنهاغن) في الفترة الممتدة بین 2002عام 

... ، حیث شهد العالم وعیا بیئیا متصاعدا ال یتوقف عند حمایة البیئة وفقا للضوابط والتشریعات 2009

1 Ishaswini,  Saroj Kumar Datta, Pro-environmental Concern Influencing Green Buying: A Study on Indian 
Consumers, International Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 6; June 2011, p 126, consulted 
on:05-10-2012. 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/viewFile/10821/7676 

                                                 



الصادرة عن المنظمة  یئةمایة البالمتعلقة بح ISO 14000بل إلى إصدار مواصفات كالمواصفة العالمیة 
وتبني سیاسات واستراتیجیات بیئیة على مستوى الدول والمؤسسات المتواجدة فیها مثل  ،العالمیة للتقییس

البتكار األخضر، وكذلك التسویق املة البیئیة، المحاسبة البیئیة، تطبیق هذه األخیرة إلدارة الجودة الشا
ید من المراحل فكانت نقطة البدایة في التسویق الذي وجهت ظهوره بالعد األخضر... هذا األخیر الذي مر
، النظام التسویقي سمح بمرور على األداء التسویقي الكلف المترتبةارتفاع له العدید من االنتقادات منها: 

 كماالزبائن المزید من السلع التي تنتج عند استخدامها مخاطر صحیة ومخاطر أمان ،تأثیر التسویق على 
كإنشاء  لضغط، تأثیر التسویق على المجتمعلبیع تحت الر المرتفعة، الممارسات المخادعة األسعا في

الرغبات المزیفة، محدودیة السلع االجتماعیة، التلوث الثقافي، والقوة السیاسیة الزائدة للتسویق والتي 
كاستخدامه من أجل اإلضرار  أثیر التسویق على األعمال األخرىت ،تستخدم ضد مصالح الجمهور

بالمؤسسات األخرى، إیجاد عقبات أمام دخول مؤسسات منافسة،  وممارسات المنافسة غیر الشریفة، 
بروز وسیادة مفاهیم اجتماعیة جدیدة انعكست على فلسفة التسویق وخصوصا فیما یتعلق بتعزیز مفهوم 

ن الحدیث یتزاید عن التسویق االجتماعي، ومع هذا النقد كا بشكلها الحدیث.المسؤولیة االجتماعیة و 
وضمن التوجه نحو هذا األخیر كان یتم التنبیه إلى الحد من التأثیرات البیئیة من خالل فلسفة التسویق 

الحالي العدید من األسئلة لدى العدید من األطراف المعنیة  الوقت في هذا المفهوم الذي أثار  ،األخضر
فهو یتمحور حول التزام المؤسسات بالمعاییر البیئیة أي التعامل  الزبائن والمستهلكین خاصة بین

 االلتزام القويّ  معبالمنتجات الصدیقة للبیئة (الخضراء) وغیر الضارة بالمجتمع، والقیام باألنشطة التسویقیة 
بالمسؤولیة االجتماعیة والبیئیة وضمن ضوابط محددة لضمان الحفاظ على البیئة الطبیعیة وتجنب 

ضمانا لبقائها واستمرارها، إضافة  ك تحقیق هدف الربحیة للمؤسسةاف مواردها وعدم تلویثها، وكذلاستنز 
بغیة العمل على التأثیر والمنتجات الخضراء وتوعیتهم ولفت انتباههم نحو األفكار  المستهلكین حمایة إلى

، وٕان هذا السلوك تتداخل بالشكل الذي یعكس اهتماما بالبیئة، فیجعله سلوكا أخضر فیهم وتغییر سلوكهم
 العوامل الثقافیة (المعرفة البیئیة، القیم الثقافیة البیئیة) والعوامل االجتماعیةفیه جملة من العوامل منها: 

(العمر، الجنس، الدخل، التعلیم،  العوامل الشخصیة) الشریحة االجتماعیة، الجماعات المرجعیة، األسرة،(
اإلقامة)، وكذلك العوامل النفسیة (التحفیز، اإلدراك، التعلم، المعتقدات  المهنة، الحالة االجتماعیة، مكان

والعوامل أو المؤثرات السایكوغرافیة (االهتمام البیئي، مسؤولیة المستهلك  االتجاهات)-والمواقف 
االجتماعیة) مما یجعل من الصعب على المسوقین تفسیره، وهو ما یحتم علیهم دراسة مختلف هذه 

من خالل  تنبؤ بهذا السلوك وبالتالي التأثیر فیه وجعله سلوكا أخضر أي موجه نحو حمایة البیئةالعوامل لل
، ,,,تنبیهه للعدید من التصرفات منها: االقتصاد في الطاقة، التقلیل من التلوث والتبذیر، إعادة التدویر

لمؤسسة  %100بنسبة ها إذ نجد منها: األلبسة القطنیة شراء المنتجات الخضراء خاصة مع تنوع
NIKE...مبیدات الحشرات لمؤسسة بیت بایت، منتج سیرغاز ، 
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 وبهذا فإن اإلشكالیة الرئیسیة یمكن صیاغتها كما یلي: 

نحو حمایة في الجزائر  سیرغاز التسویق األخضر في توجیه سلوك مستهلكي ما مدى مساهمة      
  البیئة؟

 والتي تصاغ من خاللها األسئلة الفرعیة التالیة: 
 كیف یمكن تمییز المنتجات الخضراء عن المنتجات التقلیدیة ؟ -
نحو حمایة الجزائر  في سیرغاز سلوك مستهلكيكیف یمكن أن یساهم المنتج األخضر في توجیه  -

 البیئة؟
نحو حمایة في الجزائر  رغازسی كیف یمكن أن یساهم التسعیر األخضر في توجیه سلوك مستهلكي -

 البیئة ؟
نحو حمایة في الجزائر  سیرغاز كیف یمكن أن یساهم الترویج األخضر في توجیه سلوك مستهلكي -

 البیئة؟
نحو حمایة في الجزائر  سیرغاز كیف یمكن من خالل التوزیع األخضر في توجیه سلوك مستهلكي  -

 البیئة؟
 

 وقد كانت فرضیات الدراسة كما یلي:
 

 
 

هناك دور للتسویق األخضر في توجیه سلوك المستهلكین نحو حمایة لیس  الفرضیة الرئیسیة األولى:
 البیئة.

نحو في الجزائر  سیرغاز توجیه سلوك مستهلكيهناك دور للمنتج األخضر في لیس : 1الفرضیة  -
 حمایة البیئة.

نحو في الجزائر  سیرغاز هناك دور للتسعیر األخضر في توجیه سلوك مستهلكيلیس : 2الفرضیة  -
 حمایة البیئة.

 نحوفي الجزائر  سیرغاز هناك دور للترویج األخضر في توجیه سلوك مستهلكيلیس : 3الفرضیة -
 حمایة البیئة.

نحو في الجزائر  سیرغاز جیه سلوك مستهلكيهناك دور للتوزیع األخضر في تو لیس : 4الفرضیة -
 حمایة البیئة.

 
 

عزى للمتغیرات تهناك فروق بین المستهلكین في سلوكهم األخضر لیس : الفرضیة الرئیسیة الثانیة
 ).، مكان االقامةیةعائلالحالة الالمؤهل العلمي، ة، مهن، الالشهري الدخلخصیة (السن، الجنس، الش
خصیة (السن، یعزى للمتغیرات الش معرفتهم البیئیة هناك فروق بین المبحوثین فيلیس : 1الفرضیة -

 ).، مكان االقامةیةعائلالحالة الالمؤهل العلمي، ة، مهن، الالشهري الجنس، الدخل

 ج  



خصیة (السن، یعزى للمتغیرات الشاهتمامهم البیئي  هناك فروق بین المبحوثین فيلیس : 2الفرضیة -
 ).، مكان االقامةیةعائلالحالة الالمؤهل العلمي، ة، مهن، الالشهري الدخلالجنس، 

یعزى للمتغیرات الشخصیة  مسؤولیتهم االجتماعیة المبحوثین فيهناك فروق بین لیس : 3الفرضیة -
 ).، مكان االقامةیةعائلالحالة الالمؤهل العلمي، ة، مهن، الالشهري الدخل(السن، الجنس، 

 
 
 

 : نموذج الدراسة
الرئیسیة والفرعیة، وباالستدالل بمتغیرات الدراسة المستقلة  إشكالیة الدراسة ومن الفرضیات انطالقا من    

 والتابعة یمكن بناء النموذج التالي:
 

 نموذج الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 المصدر : من إعداد الباحثة 

 
التسویق األخضر (المنتج األخضر، التسعیر األخضر،  معرفة دوریقوم نموذج الدراسة على       

الترویج األخضر، التوزیع األخضر) كمتغیر مستقل على سلوك المستهلك األخضر (المعرفة البیئیة، 
، وتحدید مدى عالقة العوامل االهتمام البیئي، مسؤولیة المستهلك االجتماعیة) كمتغیر تابع

 .) بسلوك المستهلك األخضرالحالة االجتماعیة السن، الجنس، الدخل، الوظیفة،الشخصیة(
 

 
 
 

 أسباب اختیار الموضوع:
 تعود دوافع ومبررات اختیار الموضوع إلى: 

الشعور بقیمة وأهمیة هذا الموضوع خاصة في ظل الظروف الحالیة والمشاكل التي تعاني منها  -
 البیئة.

جبر المؤسسات على تبني االعتبارات تزاید الوعي بالمشكالت البیئیة وما تحدثه من تأثیرات مما أ -
 البیئیة بها.

 المتغیر المستقل
 التسویق األخضر

 المنتج األخضر -
 التسعیر األخضر -
 الترویج األخضر -
 التوزیع األخضر -

التابعالمتغیر   
 سلوك المستھلك األخضر

 البیئیة المعرفة -
 االھتمام البیئي -
مسؤولیة المستھلك  -

 االجتماعیة

 العوامل الشخصیة

 د  



 قلة الدراسات المهتمة بموضوع سلوك المستهلك األخضر. -
محاولة تسلیط الضوء على بعض الجوانب الهامة في هذا الموضوع وٕایجاد العالقة بین التسویق  -

 األخضر و سلوك المستهلك وكذلك حمایة البیئة والمحافظة علیها.
 
 

 

 أهمیـة البحث: 
تتجلى أهمیة هذه الدراسة في محاولة تعمیق الفهم لألسباب الكامنة وراء المشكالت البیئیة، والدعوة  -

إلعادة النظر في الوسائل واألسالیب المتبعة لمنع هذه المشكالت أو التخفیف من حدتها، والتنبیه 
 لبعض الحلول التي یمكن أن تتبعها المؤسسات االقتصادیة للحفاظ على البیئة.

هذا البحث أیضا أهمیة على المستوى التطبیقي للمؤسسات الجزائریة، إذ من خالله نحاول إبراز ل -
 ضرورة تطبیق فلسفة التسویق األخضر وأثر ذلك على سلوك المستهلك وكذلك على البیئة.

لمؤسسات البحث توجها تسویقیا یؤكد أهمیة التسویق األخضر لما یحققه من مزایا ل یعتمد -
 یمكنه الحفاظ على البیئة. واستبعاد النظرة التي مفادها أن التسویق رمادي وال والمستهلكین،

 
 
 

 أهـداف البحث:
 التأكید على خطورة الوضعیة التي آلت إلیها البیئة بمكوناتها الحیة وغیر الحیة. -
 توجیه األنظار إلى مخاطر تفاقم المشكالت البیئیة التي من شأنها تعطیل مسببات استمرار الحیاة -

 على األرض.
قراراتهم سلوكاتهم و المساهمة في زیادة وعي المستهلكین بأهمیة أخذ البیئة بعین االعتبار في  -

 الشرائیة.
تحفیز المؤسسات الجزائریة على تبني التسویق األخضر لما یمكن أن یحققه من فوائد لها  -

 وللمستهلك، وكذلك للبیئة.
 دور التسویق األخضر في جعل المستهلك یسلك سلوكا أخضر. التعرف على -

 

 :منهـج و أدوات البحـث

قصد اإلجابة على اإلشكالیة واألسئلة المطروحة واختبار مدى صحة الفرضیات اعتمدنا في دراستنا على 

الذي یتالءم وطبیعة الموضوع من خالل سردنا لمختلف المفاهیم والنظریات  التحلیلي المنهج الوصفي

قصد معرفة مدى تأثرهم بالتسویق األخضر   من المستهلكین موجه لعینة استبیانبتوزیع قمنا كما وتحلیلها، 

المقابلة، وتحلیل محتوى  وقد قمنا باستخدام العدید من األدوات منها:ومدى انعكاس ذلك على سلوكهم، 

 الوثائق المتحصل علیها، االستبیان.
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 حدود الدراســة:

 تضمنت الدراسة مجموعة من الحدود الزمانیة والمكانیة نوردها فیما یلي:

 الحدود الزمانیة: -

وانعكاسه على سلوك المستهلك  تضمن هذا البحث دراسة واقع التسویق األخضر في مؤسسة نفطال
 .2015إلى سنة  2004الجزائري، وتحددت فترة الدراسة التطبیقیة من سنة 

 الحدود المكانیة: -

فرعیها: المحمدیة (فرع غاز البترول باقتصرت دراستنا على مؤسسة وطنیة وهي مؤسسة نفطال    
مات بیئیة وتسوق منتجات خضراء، لها اهتما المؤسسةألن هذه الممیع) والشراقة (الفرع التجاري )، 

باإلضافة إلى أننا قمنا بتوزیع استبیان على أفراد عینة الدراسة في مجموعة من الوالیات وقد حاولنا توزیع 
الوسط (البلیدة، الجزائر العاصمة)، وأخرى من الجنوب (بسكرة، ورقلة)، هذا االستبیان باختیار والیات من 

بغیة معرفة ما إذا كانت ، ومن الغرب (معسكر، تلمسان، سعیدة)، وكذلك من الشرق (سطیف، باتنة)
وقد قمنا بتوزیع بعض االستبیانات في مؤسسة نفطال رسالة المؤسسة وصلت إلى جمهورها الواسع، 

 لمعرفة مدى تأثر سلوكهم بالتسویق األخضر للمؤسسة. 

 :للدراسة اإلجرائیة المصطلحات     

وتعني اتخاذ التدابیر واإلجراءات الالزمة لمنع أو التخفیض من استنزاف الموارد  حمایة البیئة: -

البیئیة والتلوث البیئي للحد األدنى بحیث ال یشكل هذا األخیر خطرا على اإلنسان وصحته، وبما 

 حفاظا على التوازن البیئي. تجددهایضمن للموارد البیئیة 

إلى التأثیر في تفضیالت الزبائن بصورة تدفعهم مدخل نظمي متكامل یهدف  التسویق األخضر: -

نحو التوجه إلى طلب منتجات غیر ضارة بالبیئة وتعدیل عاداتهم االستهالكیة بما ینسجم مع 

ذلك، والعمل على تقدیم مزیج تسویقي متكامل قائم على أساس اإلبداع بشكل یرضي هذا التوجه 

حمایة المستهلكین وٕارضائهم وتحقیق هدف  بحیث تكون المحصلة النهائیة الحفاظ على البیئة،

 الربحیة للمؤسسة.

ذلك المنتج المصمم لتقلیل األضرار البیئیة ألقل درجة ممكنة، وذلك بالتركیز : المنتج األخضر    -

على مجموعة من الخصائص البیئیة مثل(استهالك طاقة أقل، إیجاد موارد طبیعیة بدیلة، سالمة 

المكونات الخاصة بتصنیع المنتج، مالءمة التصمیم ألسلوب التغلیف االستعمال، إعادة تدویر 

الخاص بالتسویق األخضر)، مع المحافظة على خصائص األداء الرئیسیة (سهولة االستعمال، 

 المالءمة للغرض، تصمیم متمیز، جودة عالیة).

 و  



لمترتبة عن تعتمد آلیة التسعیر األخضر على الكلفة االجتماعیة (الكلفة ا التسعیر األخضر: -

األضرار البیئیة المصاحبة لعملیات اإلنتاج)، باإلضافة إلى كلفة عناصر اإلنتاج االعتیادیة 

كأساس في تحدید أسعار المنتجات الخضراء، وهذا ما یجعل السعر األخضر یحمل زیادة سعریة 

 بسبب التكالیف اإلضافیة الناتجة الخاصة بجعل المنتج صالحا من الناحیة البیئیة.

وتسعى المؤسسات العاملة في مجال التسویق األخضر من خالله إلى نقل         لترویج األخضر:ا -

أو إیصال توجهاتها ومبادئها البیئیة مع نقل رسالتها التسویقیة الخاصة بالسلع والخدمات التي 

ة، األخضر، العالقات العام اإلعالنفین، ویتكون المزیج الترویجي من تقدمها للزبائن المستهد

 الملصقات البیئیة، ترویج المبیعات، البیع الشخصي، التعبئة والتغلیف األخضر.

یركز التوزیع األخضر على إجراءات السالمة ویخفض من األضرار البیئیة  التوزیع األخضر: -

خالل عملیة تسلیم المنتجات مثال: جعل الغالف أرفع  یخفض من استهالك الشاحنات للبنزین 

 (من خالل تخفیض الوزن)، وكذا یخفف من اآلثار السلبیة على الطریق.

ي یتجنب المنتجات المضرة بالبیئة، هو صاحب قرار الشراء الذ سلوك المستهلك األخضر: -

ویسعى إلى اقتناء المنتجات الودیة والصدیقة للبیئة، لیس هذا فحسب وٕانما أیضا یتجنب التعامل 

مع المؤسسات التي تحدث آثارا سلبیة على البیئة، وأیضا یفكر في طریقة التخلص السلیم من 

اه البیئة، ویساهم بسلوكاته في نفایاته  ونضیف أیضا إلى أنه الفرد الذي یتصرف بوعي تج

 حمایتها.

معرفة عامة حول وقائع، مفاهیم وعالقات تخص البیئة الطبیعیة واألنظمة البیئیة  المعرفة البیئیة: -

 البارزة.

یشیر هذا العامل إلى مدى اهتمام المستهلكین بالبیئة الطبیعیة ومكوناتها  االهتمام البیئي: -

ومدى إیمانهم بضرورة الحفاظ على هذه البیئة  ،شكالتهاالمختلفة، وكذلك مدى اهتمامهم بم

 وحمایتها.

إن هذا العامل یشیر إلى اهتمام المستهلك ببقیة األفراد أو  مسؤولیة المستهلك االجتماعیة: -

أعضاء المجتمع، وتضمینه هذا االهتمام في عاداته أو سلوكه االستهالكي ألنه یضع دائما 

أولویة عدم اإلضرار ببقیة أفراد المجتمع المحیطین به عند قیامه باستهالك أو استعمال منتج 

یقة صنع المنتج وتركیبته والنتائج المترتبة على استعماله معین، وهذا یشتمل على اهتمامه بطر 

یقدم مصلحته الذاتیة على مصلحة  فال یسبب أي ضرر لألفراد اآلخرین، بمعنى أن الفرد ال

 اآلخرین.

 ز  



 

سیتم عرض ما تم الحصول علیه من الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة الدراسات السابقة:      
 فیما یلي: 

 لدراسات العربیةأوال: ا
بن سحنون سمیر، إسهام التسویق االجتماعي والبیئي في معالجة اآلثار السلبیة للممارسات  -1

دراسة میدانیة في الجزائر، أطروحة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة  –التسویقیة الالأخالقیة 

 .2014-2013، 3الدكتوراه في العلوم التجاریة، تخصص تسویق، جامعة الجزائر 

أخالقیة وتوسعها، وفي ظل سعي الكثیر من رجال في ظل تزاید الممارسات التسویقیة الال     

التسویق لتحقیق مصالحهم الشخصیة بشتى الطرق المشروعة وغیر المشروعة، ولو كان ذلك 

 اإلشكالیةعلى  إلجابةمجتمع ككل، فإن هذه الدراسة هدفها اعلى حساب المستهلك والبیئة وال

لى أي مدى یسهم كل من التسویق االجتماعي والبیئي في معالجة اآلثار السلبیة التالیة: إ

 أخالقیة على المستهلك والمجتمع؟للممارسات التسویقیة الال

 وقد توصلت هذه الدراسة إلى العدید من النتائج نذكر منها:  

ة واالستهالكیة یعمل التسویق االجتماعي على دراسة المجتمع ومعالجة قضایاه التنمویة والبیئی -

من خالل معالجة القضایا والظواهر  نمیته وتحسین ظروف معیشة األفرادوالسلوكیة، ویسعى لت

االجتماعیة السلبیة من جهة وترویج السلوكیات واألنماط االجتماعیة اإلیجابیة من جهة أخرى، كما 

یة التي من شأنها التأثیر یمكن أن یكون أداة فعالة لتوعیة األفراد وتحذیرهم من الممارسات التسویق

 علیهم سلبا حیث یمكن المستهلكین من كسب ثقافة ووعي استهالكي یحمیهم من تلك الممارسات.

یعتبر التسویق البیئي من أهم الوسائل التي یمكن أن تسهم بشكل كبیر وفعال في تحسین البیئة التي  -

یئیة واضحة وتعمیمها على مستوى یعیش فیها المستهلك، وأن االعتماد على استراتیجیة تسویقیة ب

 من االنتهاكات التي یتسبب فیها رجال األعمال. واإلنسانجل المؤسسات یمكن أن ینقذ البیئة 

أخالقیة كثیرة ومتنوعة وهي تكون في كل عنصر من عناصر المزیج للممارسات التسویقیة الال -

من  %76,2ستوى المنتج یؤكد التسویقي، فقد تم من خالل االستقصاء التوصل إلى ما یلي: على م

أفراد العینة أن أغلب المنتجات المسوقة حالیا ال ترقى إلى مستوى الجودة المطلوبة وأن الكثیر منها 

أن  %64,3یمثل خطرا على صحة وسالمة المستهلكین، وفي التسعیر أكد غالبیة أفراد العینة  أي 

 %64,9ترقى إلى المستوى المطلوب، ویرى أسعار المنتجات مرتفعة رغم أن جودة هذه المنتجات ال 

من أفراد العینة أن الموزعین یبالغون في هامش الربح ویستغلون ضعف المستهلك وحاجته لبعض 

تتوفر دائما في المكان  لرفع األسعار، وأن هذه المنتجات ال -السیما الضروریة منها –المنتجات 

 ح  



العینة المستجوبة في مختلف البرامج الترویجیة من أفراد %55والزمان المناسبین، بینما الیثق 

عالنیة ویعتبرون أن أغلبها ال أساس له من الصحة وأن المؤسسات المعلنة كثیرا ما التحترم واإل

 الضمانات والوعود التي تقدمها للجمهور المستهدف.

 لجوء الكثیر من المؤسسات الجزائریة إلى الممارسات التسویقیة غیر األخالقیة. -

غنى القانون التجاري الجزائري بالقوانین الردعیة للممارسات التسویقیة غیر األخالقیة إال أن رغم  -

 إلى التخاذل في تطبیق هذه القوانین.مارسات یرجع في غالب األحیان شیوع وتفشي هذه الم

سقوط الكثیر من الجزائریین في فخ هذه الممارسات یرجع أساسا إلى قلة أو انعدام الثقافة  -

 .أحیانا  تهالكیةاالس

بأس به من الجمعیات التي تعنى بحمایة وتثقیف وترشید المستهلك الجزائري،  المالحظ وجود عدد ال -

، ویرجع ذلك إلى ضعف سیاساتها االتصالیة وكذلك قلة إمكانیاتها الكن عملها المیداني یبقى ضعیف

 خاصة المادیة.

 في جل القطاعات. قلة السلع البیئیة في السوق الجزائریة -

ارتفاع أسعار السلع البیئیة في الجزائر مقارنة بالسلع غیر البیئیة، وهذا قد یكون عائقا في انتشار  -

 مثل هذه السلع بین المستهلكین.

 عدم المعرفة الجیدة للمستهلك الجزائري بخصائص وممیزات المنتجات البیئیة. -

خضر "دراسة حالة المستهلك الجزائري"،  حلیمة السعدیة قریشي، محددات سلوك المستهلك األ -2

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص تسویق، جامعة 

  .2009-2008قاصدي مرباح ورقلة، 

نظرا ألن  في حل الكثیر من المشاكل البیئیةصاحب مصلحة  یعتبر المستهلك األخضر     

سلوكه االستهالكي یخضع بشكل مباشر أو غیر مباشر ألثر العوامل، المعاییر، القیم السائدة في 

مجتمعه، لذلك ال بد من فهم شخصیته وتوضیح مدى تأثیر هذه العوامل في تغییر اتجاهاته 

ماهي لیة: التا اإلشكالیةوقراراته االستهالكیة، ولذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى اإلجابة على 

محددات سلوك المستهلك األخضر في الجزائر، وهل یمكن أن تمیز هذه المحددات بین السلوك 

األخضر والسلوك غیر األخضر؟ ولذلك فإن مجتمع الدراسة یتكون من سكان المدن التالیة: 

ا فرد 359الجزائر العاصمة، عنابة، سكیكدة، األغواط، غردایة، ورقلة، وقد شملت عینة الدراسة 

ممثال لمجتمع المستهلكین بحیث تتمثل وحدة المعاینة في هذه العینة على المستهلك الفرد سواء 

 . ااستبیان 417كان ذكرا أو أنثى، وقد كانت عدد االستبیانات الموزعة 

 ط  



 وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة:

وقد  ضر وفقا لمعامل االنحدار،هلك األخعدم وجود تأثیر معنوي لالهتمام البیئي في سلوك المست -

 %65.5استطاع االهتمام البیئي التمییز بین المستهلكین الخضر والمستهلكین غیر الخضر بنسبة 

 وفقا للتحلیل التمییزي.

 وجود تأثر طردي معنوي للمعرفة في سلوك المستهلك األخضر وفقا لتحلیل االنحدار. -

 لوك المستهلك األخضر وفقا لتحلیل االنحدار.وجود تأثر طردي معنوي للجماعات المرجعیة في س -

 عدم وجود تأثر طردي معنوي إلدراك الذات في سلوك المستهلك األخضر وفقا لمعامل االنحدار. -

 وجود تأثر طردي معنوي لمصدر التحكم في سلوك المستهلك األخضر وفقا لتحلیل االنحدار. -

 ك األخضر وفقا لمعامل االنحدار.عدم وجود تأثیر معنوي للقیم البیئیة في سلوك المستهل -

عدم وجود تأثیر معنوي للخصائص الشخصیة المتمثلة في الجنس، السن، الحالة االجتماعیة، الحالة  -

التعلیمیة، والدخل الشهري في سلوك المستهلك األخضر وفقا لتحلیل االنحدار. ووجود تأثیر معنوي 

رافي، نمط السكن في سلوك المستهلك للخصائص الشخصیة المتمثلة في الوظیفة، الموقع الجغ

األخضر. وقد استطاعت الخصائص الشخصیة التمییز بین المستهلكین الخضر والمستهلكین غیر 

 الخضر.

 :ثانیا: الدراسات األجنبیة
 

1-Narges Delafrooz, Mohammad Taleghani, Bahareh Nouri, Effect of green 
marketing on consumer purchase behavior , Qscience Connect, A Qatar 
toundation Academic Journal, 2014. 

ردنا خالل السنوات األخیرة أصبح االهتمام البیئي ظاهرا في العدید من جوانب الحیاة، فموا الملخص:
 یجاد حلولفي إیزعج أو یضر الكوكب مما دفع المفكرین  اإلنسانیةحیاة المحدودة متضررة ، مستقبل 

أثر أدوات التسویق األخضر وهي على التوالي: الملصق  تحلیل تم في هذه الدراسةوقد . مالئمة
تم تقسیم حیث تمت هذه الدراسة في طهران و اإلیكولوجي، العالمة اإلیكولوجیة، واإلعالن البیئي 

       ل اختبار ارتباط سبیرمانااستعمتم و  اشخص 384یبلغ حجم العینة و مال االستجواب في الشرق والش
) the Spearman correlation (   االنحدار.وتحلیل 
 :التالیة النتائجوتوصلت إلى  

ك الشرائي للمستهلك وأبرزت تفحصت العالقة بین أدوات التسویق األخضر والسلو  :الفرضیة األولى -
 األثر األكبر على السلوك الشرائي والعالمة االیكولوجیة لها األثر األقل.عالن البیئي له أن اإل

تفحصت العالقة بین الملصق االیكولوجي والسلوك الشرائي للمستهلك والنتیجة هي  :الفرضیة الثانیة -
وجوب تدریب الفنانین المصممین المتخصصین في هذا المجال لتصمیم ملصقات أحسن . فإن 

 ي  



جات خضراء بین المستهلكین جي من شأنه الترویج الستهالك منتق االیكولو تنامي الوعي بالملص
فیجب على الحكومات مراقبة مصداقیة وصحة الرسائل التي یحویها الملصق االیكولوجي ، كما 

توفر ملصقات وعالمات إیكولوجیة وكذا فوائد استعمال منتجات یجب علیها إعالم مواطنیها بمعنى 
 ئیة.ذات ملصقات وعالمات بی

العالمة ، الفرضیة الثالثة: درست العالقة بین العالمة االیكولوجیة والسلوك الشرائي للمستهلك -
 .االیكولوجیة موضوع جدید له عالقة بالسلوك الشرائي مما یستوجب البحث أكثر في هذا المجال

وأبرزت أن له عالن البیئي والسلوك الشرائي للمستهلك ة الرابعة: تفحصت العالقة بین اإلالفرضی -
للرفع من  هالحظ األوفر في التأثیر على السلوك الشرائي للمستهلك مما یدفعنا للتوصیة باستعمال

اقیته المنخفضة عالن البیئي هو مصدمن سلبیات اإلجعل المنتجات البیئیة مألوفة ومتداولة . واحدة 
أنه یجب تحدید وتركیز  فلیس كل المستهلكین متأثرین بالتسویق األخضر إال ، بین المستهلكین

وترویج المنتجات في أسواق لها اهتمام بیئي فهذا الجزء من السوق یضم المستهلكین األصغر سنا 
 واألكثر تأثیرا.

 

2- Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, The Concept Of Green Marketing 
and Green Product Development on Consumer Buying Approach, Global 
Journal of Commerce & Management Perspective, March-April 2014. 
التسویق األخضر وتطویر المنتجات الخضراء تقنیات مفیدة مستخدمة من طرف المؤسسات للرفع من 
میزتها التنافسیة والحصول على فرصة للفوز برضا المستهلك بغرض تحقیق أهداف المؤسسة، والرفع من 

وعالمة المؤسسة، وٕان هذه الدراسة تركز على مصطلحي التسویق األخضر وتطویر الوعي بصورة 
المنتجات الخضراء وتصور المستهلك تجاه هذین المصطلحین، باإلضافة إلى أنها تعالج المشاكل التي 

 تواجهها المؤسسات عندما تفشل في وضع أسسهما.
 التوصل إلى النتائج التالیة:تم ه الدراسة ومن خالل هذ  
تهتم بتحسین والحفاظ على البیئة الطبیعیة وهذا مفید للمؤسسة  إستراتیجیةیعتبر التسویق األخضر  -

 وللمستهلك وللبیئة من خالل تطویر المنتج األخضر.

أغلب المؤسسات بدأت بممارسة التسویق األخضر وتطویر المنتج األخضر في نشاطاتها الیومیة  -

الستجابة لرغبات المستهلكین، باإلضافة لذلك أصبح هناك بغرض إنتاج منتجات صدیقة للبیئة مع ا

 "المستهلك األخضر". ـــــــتحول لسلوك المستهلك نحو طریقة عیش أكثر خضرة أو كما یعرف ب

الصورة المحوریة المؤسساتیة تؤثر بشكل كبیر على الجانب المعرفي للمستهلك، وبذلك تستطیع  -

ة من طرف المستهلكین وبسهولة. وكنتیجة لذلك الحصول على مستوى كبیر من الرضا والثق

 المؤسسة التي تتصرف بطریقة مسؤولة بیئیا تحصل على أرباح طویلة المدى وتحقق تنمیة مستدامة.

 ك  



یجب على المؤسسات تحدید الحاجات البیئیة للمستهلك وتطویر منتجات خضراء تتجاوز جودتها  -

دائها، تصمیمها، اء في جوانب: من حیث أنتجات الخضر توقعاته، ویجب أن تتأكد أن قیمة الم

 جاذبیتها المرئیة تتجاوز سعر المنتج األخضر.

ترویجیة تستطیع توعیة المستهلكین حول  كإستراتیجیةاألخضر  اإلعالنأغلب المؤسسات تستعمل  -

 طریقة حمایة البیئة كما أنه یضع أسس الصورة اإلیكولوجیة المحوریة للمؤسسة.

 یكون في متناول المستهلك.موقع المخازن یجب أن  -

 األثر البیئي خالل توزیع ونقل المواد األولیة والمنتجات النهائیة.یجب على المؤسسات تخفیض  -

یمد له أهمیة خاصة تتماشى مع تطویر المنتج األخضر فهو  الملصق اإلیكولوجي أصبح -

 .المستهلكین بتعلیمات موثوقة

الحصول على المنتج األخضر كلما استطاعت كلما كان المستهلك مستعد للدفع في سبیل  -

 المؤسسات مالحظة التغیرات الحاصلة في طلبات وسلوك المستهلك.

تواجه بعض المؤسسات التي تطبق التسویق األخضر وتطویر المنتجات الخضراء  بطریقة غیر  -

كولوجیة مناسبة مشاكل تؤدي إلى زوالها في المستقبل مثال: تدني المصداقیة حول االدعاءات االی

في اإلعالن األخضر قد تؤدي إلى تصرفات سلبیة تجاه المؤسسة عند شراء منتج مماثل في 

 المستقبل.

نتاج، بهدف بحذر ودقة كبیرین قبل البدء باإل یجب على المسوقین هیكلة إستراتیجیتهم التسویقیة -

یق أهداف وتطور یكولوجي بغرض تحقي نفس الوقت التخفیض من األثر اإلاالحتفاظ بالمستهلكین وف

 طویل المدى.

التسویق األخضر وتطویر المنتجات الخضراء هما أحسن الطرق أمام المؤسسة حتى تكون مطابقة  -

للمقاییس المفروضة من طرف الحكومات وحتى تنتقل من الجانب النظري لسلوك المستهلك إلى 

 تحقیق الحاجات والرغبات.

بطریقة تبرز جهودها الرامیة إلى تخفیض الخطر على المؤسسات بذل مجهودات تجاه مستهلكیها  -

 البیئي.

3- Babita Saini, Green marketing and its impact on consumer buying 
behaviour, International Journal of Engineering Science Invention, Volume 
2, Issue 12, December. 2013. 

هدف هذه الدراسة هو إبراز كیف یتأثر السلوك الشرائي للمستهلك بالتسویق األخضر وكیف یمكن      
 إتباعللمؤسسات الحصول على میزة تنافسیة من خالل تبنیه وكیف یمكن الرفع من الطلب من خالل 

 ل  



ار، استراتیجیات خضراء وماهي التحدیات التي تواجهها المؤسسات حتى تصبح في طریقها لإلخضر 
تبرز نتائج هذه الدراسة أنه یجب على المؤسسات الرفع من اتصالها مع المستهلكین وأن خصائص و 

لهي في بد ا البحث أجري في مدینة روهیني وهذ ،كالسعر والجودة أهم من خاصیة المسؤولیة البیئیة
 امة.الهند، وأفراد الدراسة من مصادر متعددة عندهم وعي بأهمیة اإلدارة الخضراء المستد

  ة:تالینتائج الوقد تم التوصل في هذه الدراسة إلى ال  
 واعون بوجود منتجات خضراء. 70% -
 مستعدون لدفع أكثر من أجل الحصول على منتج صدیق للبیئة. 30% -
وجد تأقروا بأنه ال  %40وافقوا على وجود معلومات كافیة حول هذه المنتجات، بینما  60% -

 معلومات كافیة حول المنتجات.
 موافقون على ضرورة تبني المؤسسات للتسویق األخضر. 50% -
 % 40من المستهلكین أقروا بأنهم الیتأثرون بالتسویق األخضر في اتخاذهم للقرار الشرائي، و 60% -

 یتأثرون بالتسویق األخضر.
 ال یتأثرون بها. %45من المشترین یفضلون إعادة شراء منتجات خضراء، و  55% -
المستهلكین على استعمال منتجات صدیقة للبیئة، ویشجع المؤسسات على التسویق األخضر یشجع  -

 تطویر منتجات أكثر صداقة للبیئة.
  

4-Vernekar. S.S, Wadhwa.P, Green Consumption An Empirical Study of 
Consumers Attitudes and Perception regarding Eco-Friendly FMCG 
Products, with special reference to Delhi and NCR Region. Opinion. Vol 1, 
 N01, December 2011. 

استراتیجیات التسویق األخضر وأثرها على القرار الشرائي للمستهلك بالتركیز  هذه الدراسة تناولت
مدن  3في  افرد 160، تم فیها توزیع استبیان على FMCGعلى الترویج فیما یخص منتجات 

 هندیة مختلفة وقد تم فیها التوصل إلى النتائج التالیة:
 .سلوكهم الشرائيأشاروا بأن الترویج للمنتج األخضر له أثر قوي على  57%  -
  .أشاروا إلى أن التغلیف األخضر یؤثر بقوة على سلوكهم الشرائي 89%  -
 .أغلب المجیبین ذكروا أن تصمیم غالف یتحلل بیولوجیا یعد عامال بارزا في جاذبیة المنتج -
 .مستعدون للحصول على خدمات من أماكن بیع، وعبر قنوات توزیع ال تسبب ضررا بالبیئة 46%  -
 دون للحصول على خدمات من أماكن غیر واقعة في بیئة ملوثة.مستع 62%  -

 

 

 

 

 م  



 :خطة البحث

 كما یلي:هي فصول رئیسیة  أربعةعلى ه هذ دراستنااعتمدنا في  وبناء على كل هذا     

من خالل  حول البیئة وحمایتهاونحاول فیه تأصیل الجوانب النظریة والمفاهیم األساسیة  الفصـل األول: -

ماهیة البیئـة، عالقة حیث  تناولنا فیه   مفاهیم وأساسیات حول البیــئةالتطرق في المبحث األول إلى 

 مشكلتي، أما في المبحث الثاني فتم التطرق فیه إلى اإلنسان بالبیئة والنتیجة المترتبة على هذه العالقة

هیة الموارد البیئیة وعوامل استنزافها، والتلوث استنزاف الموارد البیئیة والتلوث البیئي من خالل تناول ما

 البیئي وآثاره االقتصادیة.

، حیث تناولنا في مفاهیم وأساسیات حول التسویق األخضرخالله تم التطرق إلى  من :ثانيالفصـل ال -

، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه في التسویق األخضر والمسؤولیة االجتماعیة مدخالالمبحث األول 

أما المبحث الثالث مبررات ومتطلبات ظهور التسویق األخضر والنتائج المتحققة منه وعقبات تطبیقه 

 .المزیج التسویقي األخضرفتناولنا فیه 

، حیث تم في التسویق األخضر وسلوك المستهلك األخضروتم فیه التطرق إلى  :ثالثالفصـل ال -
أما  سلوك المستهلك األخضر الثاني فتناولنا فیها المبحث أم سلوك المستهلكالمبحث األول تناول 

إلى التأثیر في سلوك المستهلك للتوجه نحو حمایة البیئة من خالل التسویق  المبحث الثالث فتطرقنا فیه
 -مع نماذج لبعض المؤسسات-األخضر والسلوكیات الخضراء للمستهلك 

ق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي میدانیة للتسویوتم فیه التطرق إلى دراسة  :رابعالفصـل ال -
الجزائر وواقع التسویق  واقع البیئة وحمایتها في ، حیث تم في المبحث األول استعراضالمحمدیة والشراقة

مؤسسة ماهیة  قنا إلى، أما في المبحث الثاني فتطر بها لبعض المنتجات السلوك االستهالكياألخضر و 
غاز البترول واهتماماتها البیئیة، وفي المبحث الثالث تناولنا التسویق األخضر بالنسبة لمنتج  نفطال
التسویق وتم التطرق في المبحث الرابع إلى  ،المستهلك نحو هذا المنتجوتوجه  GPL/Cوقود -الممیع

 GPL/Cوقود -غاز البترول الممیعاألخضر وعالقته بسلوك المستهلك األخضر لدى مستهلكي 
 .(سیرغاز)

 

 ن  



 

 

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل
 مفاھیم وأساسیات حول البیئة وحمایتھا
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 :تمهید
تعرضت البیئة الضطراب مصدره نشاط اإلنسان منذ الثورة الصناعیة، فمع اعتماده المتزاید على             

اآللة ومع التقدم العلمي السریع الذي شهده العالم، والذي مّكن اإلنسان من الّسیطرة على البیئة، ظهرت معالم 

موارد البیئیة في مقدمة ما لحق بالبیئة من اضطراب، اضطرابها حتى بلغت مرحلة الخطر، ویأتي استنزاف ال

وكذلك التلوث البیئي الذي ال یقل خطورة عنها، وقد نجم عنهما العدید من المشكالت المحلیة وكذلك العالمیة 

وبمرور الوقت ازدادت حدة هذه المشكالت وتفاقمت مع االنفجار السكاني، الرفاهیة، الفقر، التطور التكنولوجي، 

آلیة السوق... إضافة إلى تزاید معدالت االستهالك وما رافقها من استخدام واستنزاف للموارد البیئیة، وما فشل و 

 نتج عنه من تلوث هائل من خالل ما تخلفه من نفایات أدت إلى أضرار جسیمة باإلنسان وبیئته.

ت الحاضر وذلك خشیة نفاذها ولذلك أضحت المحافظة على الموارد البیئیة تلقى اهتماما كبیرا في الوق      

خاصة وأن معظمها موارد غیر متجدد، ونفاذ هذه الموارد یهدد حیاة العنصر البشري ألن زیادة استهالكها یؤدي 

إلى زیادة التلوث البیئي، ونظرا لهذه المؤثرات وغیرها فقد تزاید االهتمام العالمي بالقضایا المتعلقة بالبیئة خاصة 

، وبهذا أصبح التزام الدول والمؤسسات بالمعاییر البیئیة ضرورة را لتفاقم المشكالت بهافي الدول الصناعیة نظ

 .المشكالت البیئیةمن خالل إیجاد تدابیر مانعة من حدوث 
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 المبحث األول: البیــئة
طة دون أن یلحق إن اإلنسان منذ وجوده تعامل مع البیئة بفطرته، واستهلك منها إلشباع حاجیاته البسی

نتیجة لتداخل عوامل عدیدة كاالنفجار ي والتكنولوجي الذي شهده العالم بها أي ضرر، ومع بدایة التطور الصناع
السكاني واستنزاف الموارد البیئیة واستغالل األراضي الزراعیة في إنشاء المؤسسات وشق الطرق وغیرها، ومع 

وتصاعدت حدتها محدثة اختالال في النظام البیئي، ولذلك فإننا تزاید النمو االقتصادي ظهرت مشكالت البیئة 
 في هذا المبحث سنتطرق إلى:ماهیة البیئة، النظام البیئي، االقتصاد والبیئة.

 المطلب األول: ماهیة البیئـة
 في هذا المطلب سنتناول مفهوم البیئة، وتقسیماتها.  

 الفرع األول: مفهوم البیئة
ن المصطلحات الجذابة في عصرنا الحاضر نظرا لما له من تأثیر بالغ على معطیات یعتبر مصطلح البیئة م  

 الحیاة، وفیما یلي ندرج بعض تعاریف البیئة:

 . البیئة في اللغـة:1

أي حل ونزل وأقام، واالسم منه: "تبوأ"  ومنه"بوأ" یعود األصل اللغوي لكلمة البیئة في العربیة إلى الجذر 
 بیئة، بمعنى: المنزل.

 معنیین قریبین من بعضهما:"تبّوأ" أن لكلمة  ابن منظوروقد ذكر  
 بمعنى إصالح المكان للمبیت فیه.األول: 
 1: بمعنى النزول واإلقامة.الثاني
  وفي اللغة الفرنسیة(Environnement)  كما جاء في معجم(Larousse)  بأنها "مجموعة العناصر

P1Fالطبیعیة التي تشكل إطار حیاة الفرد" .

2 

 ما في اللغة اإلنجلیزیة فقد عرفت بالمعاجم بأنها: "مجموعة الظروف والمؤثرات الخارجیة التي لها تأثیر أ
P2Fفي حیاة الكائنات بما فیها اإلنسان".

3 

 أما كلمة(Ecology)   فقد ترجمت إلى اللغة العربیة بعبارة "علم البیئة" التي وضعها العالم األلماني
 بعد دمج كلمتین یونانیتین هما: 1866عام  (Ernest Haeckel)أرنست هیجل

- (oikes)  ،ومعناها مسكن   (logos).ومعناها علم 

 .11، ص1999یئة: قضایا البیئة من منظور إسالمي، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، ، التلوث وحمایة البمحمد منیر حجاب 1
 .  64، ص2005أشرف هالل، جرائم البیئة بین النظریة والتطبیق، مكتبة اآلداب، الطبعة األولى، القاهرة،  2
ي مجال الحفاظ على البیئة، دار الهدى للطباعة دراسة تسلط الضوء على موقف اإلسالم وتشریعاته ف :الشیخ خلیل رزق، اإلسالم والبیئة 3

 .31، ص2006والنشر والتوزیع، الطبعة األولى، لبنان، 
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وعرفها بأنها: " العلم الذي یدرس عالقة الكائنات الحیة بالوسط الذي تعیش فیه ویهتم هذا العلم   -
، كما بالكائنات الحیة وتغذیتها، وطرق معیشتها وتواجدها في مجتمعات أو تجمعات سكنیة أو شعوب

الرطوبة) والخصائص یتضمن أیضا دراسة العوامل غیر الحیة مثل: خصائص المناخ (الحرارة، 
 1الفیزیائیة والكیمیائیة لألرض والماء و الهواء".

نالحظ من خالل التعاریف السابقة للبیئة أن معانیها متشابهة، فهي تشیر إلى المنزل أو المكان الذي 
 تشیر إلى الحال أو الظروف التي تكتنف ذلك المكان. تعیش فیه الكائنات الحیة، كما

 .البیئة في االصطالح:2
للبیئة مفاهیم متعددة وفقا لمجاالت استخدامها ووجهة نظر كل باحث ومفكر. وفیما یلي ندرج بعض  
 التعاریف:

بأنها:  1972عام  ستوكهولمتم تعریف البیئة في مؤتمر األمم المتحدة للبیئة البشریة الذي انعقد في  -
"رصید الموارد المادیة واالجتماعیة المتاحة في وقت ما، وفي مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان 

 2وتطلعاته".
محیط الكائن البشري، الهواء الذي یتنفسه، والماء الذي یشربه و األرض التي "وتعّرف أیضا بأنها:  -

غیر المتحركة (الساكنة)، تشكل  هي مجموعة الكائنات الحیة واألشیاء :یعیش فیها، بصفة أخرى نقول
 3عناصر البیئة أین یعیش الكائن البشري و یقوم بنشاطاته".

والثقافیة وقد عّرف علماء االقتصاد البیئة بأنها: " مجموعة من العوامل والظروف الطبیعیة واالقتصادیة  -
 4ضا في حیاة الناس".التي تحیط وتؤثر في رغبة وقیمة الملكیة، والتي تؤثر أی والجمالیة واالجتماعیة

) بأنها: "الوسط الذي تعمل فیه المؤسسة، ISO )1996 14001وقد ورد تعریف البیئة في معیار اإلیزو  -
والذي یشمل الهواء والماء واألرض والموارد الطبیعیة، والنبات والحیوان واإلنسان وتداخالت جمیع هذه 

 5إلى النظام العالمي".العناصر، وفي هذا الصدد یمتد الوسط من داخل المؤسسة 

"تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة الالحیویة والحیویة كالهواء والجّو والماء  ووفقا للتشریع الجزائري :
 واألرض، وباطن األرض والنبات والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بین هذه 

 
 

 .2008-04-15تم االطالع علیه في البیئة ومفهومها وعالقتها باإلنسان  1
http://www.wildlife-pal.org/environment.htm 

 .29، ص2008حتمیة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان،  رمضان عبد الحمید الطنطاوي، التربیة البیئیة (تربیة 2
3  Ahmed Melha, Les Enjeux Environnementaux en Algérie, Population initiatives for peace, juin 2001, p150. 

 .49الشیخ خلیل رزق، مرجع سابق، ص 4
5 Loïc JACQUESON, INTEGRATION DE L'ENVIRONNEMENT EN ENTREPRISE: Proposition d'un outil de 
pilotage du processus de création de connaissance environnementales, THESE PRESENTEE POUR OBTENIR LE 
GRADE DE DOCTEUR, Ecole national supérieur d'arts et métiers centre de Paris, 2002,  P18. 
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 1یعیة".الموارد وكذا األماكن، المناظر والمعالم الطب

 من خالل التعاریف السابقة یمكن القول بأن:  
البیئة هي الوسط الذي تعیش فیه كل الكائنات الحیة من إنسان ونبات وحیوان، وكذلك تتواجد فیه  -

 العناصر غیر الحیة.
 هناك عالقة تبادلیة بین ذلك الوسط أو المحیط وبین الكائنات التي تتواجد فیه. -

 ارد البیئیة ومستودع للمخلفات.البیئة أیضا هي مصدر للمو  -
 الفرع الثاني: تقسیمات البیئة

 قّسم الباحثون البیئة كل حسب وجهة نظره، حیث:
 قسمت إلى قسمین كما یلي:

هي عبارة عن كل ما یحیط باإلنسان من عناصر طبیعیة، وال دخل لإلنسان في وجودها، البیئة الطبیعیة:  -1
الكائنات الحیة من إنسان، حیوان أو نبات مثل: الصحراء،  وهي ذات تأثیر مباشر أو غیر مباشر على

 البحار، المناخ، التضاریس وغیرها.
تتكون من البیئة األساسیة المادیة التي شیدها اإلنسان، ومن النظم االجتماعیة والمؤسسات البیئة المشیدة:  -2

ت حیاتها، والتي غیرت البیئة التي أقامها، ویمكن النظر إلیها من خالل الطریقة التي نظمت بها المجتمعا
الطبیعیة لخدمة الحاجات البشریة، وتشمل البیئة المشیدة المناطق الصناعیة، والمراكز التجاریة، المدارس 

 2والمعاهد، استعماالت األراضي الزراعیة وغیرها.

 : جزأینإلى  ي" اإلطار البیئsnadgrassو Wallace"  والسو  سنودجراسكذلك قّسمها كل من 
 كاألرض والماء و الطاقة الشمسیة والمعادن و النباتات.ء طبیعي: جز  -1

یتمثل في التشریعات والتنظیمات التي یضعها اإلنسان بغرض تنظیم استخدام البیئة الطبیعیة  جزء تنظیمي: -2
 في إنتاج السلع والخدمات التي تلبي متطلبات المجتمع وحاجاته.

 إلى أربع مجموعات هي: " اإلطار البیئي RauوWooten م كل من "وقسّ 
 حیوان،وریاح، نبات و ة وتشمل األرض بما فیها من تربة، والظروف المناخیة من حرارالبیئة الطبیعیة:  -1

مائیة، باإلضافة إلى مستویات التلوث الطبیعیة ومصادرها إضافة إلى موارد أرضیة وموارد طاقة ومجاري 
 المختلفة وعالقتها بالحیاة.

لسنة  43، یتعلق بحمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة رقم  2003یولیو سنة  19ؤرخ في الم 10-03قانون رقم  1
  .10، ص2003

 البیئة ومفهومها وعالقتها باإلنسان، موقع انترنت، مرجع سابق. 2
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تشمل الخصائص االجتماعیة للمجتمع وحجمه وتوزیعه، باإلضافة إلى خدمات المجتمع و  البیئة االجتماعیة: -2

 والخدمات الثقافیة والسیاسیة والصحیة ...من تسهیالت النقل، 
 وتشمل المنتزهات العامة والمناطق الترفیهیة والمساحات الخضراء. البیئة الجمالیة: -3

مختلفة، عناصر اإلنتاج مثل: رأس المال والتكنولوجیا وتشمل األنشطة االقتصادیة ال البیئة االقتصادیة: -4
 1والعمالة واألرض، وما یترتب على ذلك من دخول قومیة وفردیة تؤثر على الرفاهیة االقتصادیة.

 
 المطلب الثاني: عالقة اإلنسان بالبیئة والنتیجة المترتبة على هذه العالقة

 
النتیجة المترتبة على تلك العالقة والمتمثلة في إحداث في هذا المطلب سنتناول عالقة اإلنسان بالبیئة  و 

 مشكلتي استنزاف الموارد البیئیة والتلوث البیئي.
 

 الفرع األول: عالقة اإلنسان بالبیئة
 

بدأ اإلنسان حیاته على األرض وهمه األكبر حمایة نفسه من مخاطر البیئة، خاصة ما یعایشه من       
تسبب له األمراض، وفیضانات وثلوج وصواعق وعواصف... أي أن اإلنسان في  حیوانات مفترسة وكائنات دقیقة

 .2هذه المرحلة یبحث عن وسائل حمایة نفسه من البیئة
وترجع بدایة المشكلة البیئیة إلى طبیعة العالقة التبادلیة بین اإلنسان وعناصر البیئة الطبیعیة من خالل      

أ اإلنسان في بیئة تزید مواردها عن احتیاجاته، وقد كان یشبع هذه عملیة تبادل المواد اإلنتاجیة، حیث نش
االحتیاجات دون أن یخل بتوازن البیئة، وتدریجیا بدأ یتحكم في البیئة حیث شید السدود، وابتكر أسالیب ونظم 

وانات جدیدة للري، وزادت سیطرته على عناصرها حینما استخدم اآلالت في الزراعة، وأنتج المحاصیل وربى الحی
 لیستهلك لحومها وألبانها وأوبارها... وبهذا أصبح أهم عنصر من عناصر االستهالك.

ومع تزاید النمو والتنمیة تزایدت قدرة اإلنسان على السیطرة على الطبیعة، حیث أدى كل منهما (النمو      
النهضة الصناعیة والزراعیة والتنمیة) في أغلب بقاع العالم إلى تحسین هائل في المستویات المعیشیة من خالل 

والخدمیة، التي تعتمد على االستخدام المكثف للموارد الطبیعیة والطاقة، والتي كانت في نفس الوقت سببا رئیسیا 
 .3في حدوث التلوث البیئي هذا األخیر الذي یمثل سببا الستنزاف الموارد البیئیة

مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، الطبعة األولى، محمد صالح الشیخ، اآلثار االقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منها،  1
 .19 -18، ص ص 2002االسكندریة، 

 .38، ص2010راتب سالمة السعود، اإلنسان والبیئة: دراسة في التربیة البیئیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان،  2
 .80-79محمد منیر حجاب، مرجع سابق، ص ص  3
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قد نتج عنه إخالل بالتوازن البیئي، حیث أحدث الكثیر من بناء على ما تقدم یمكننا القول أن تدخل اإلنسان      
 المشكالت منها ما تعدى حدود الدولة إلى دول أخرى، ومنها ما اقتصر على أجزاء أخرى من سطح األرض.

 
 الفرع الثاني: نتیجة العالقة بین اإلنسان والبیئة

 
لكوارث كالسیول والحرائق وظواهر فا ،نشیر إلى أن التوازن البیئي قد یختل نتیجة العوامل الطبیعیة

ٕان هذه األسباب وغیرها الضطراب البیئة یعیة الضطراب األنظمة البیئیة، و الجفاف والتصحر كلها أسباب طب
، أي استعادة افي حدود قدرة البیئة على استیعابه -فیما عدا القلیل منها –لیست ذات خطر كبیر إذ تبقى دائما 

 1التوازن كما ذكرنا سابقا.

تجدر اإلشارة إلى أنه في كثیر من األحیان تكون تلك الظروف الطبیعیة نتیجة نشاطات اإلنسان و 
 2وتدخله في البیئة بصورة غیر مباشرة.

تعرضت البیئة الضطراب أو اختالل مصدره اإلنسان منذ الثورة الصناعیة، فمع اعتماد اإلنسان وقد 
لذي شهده العالم نتج عنه اختالل البیئة حتى بلغت مرحلة الخطر المتزاید على اآللة ومع التقدم العلمي السریع ا

في القرن العشرین، والخطر الشدید في النصف الثاني منه، وٕان أكثر األنظمة البیئیة اآلن ال تعمل بكفاءتها 
من  الطبیعیة وغیر قادرة على استعادة توازنها على نحو ما كان یحدث من قبل، ویأتي في مقدمة ما لحق بالبیئة

اختالل بسبب نشاط اإلنسان استنزاف الموارد الطبیعیة، حیث أدى القطع الجائر ألشجار الغابات في الزراعة 
لحاجة السكان المتزایدة للغذاء إلى تغییر المناخ و هلك الكثیر من الكائنات الحیة التي كانت تعیش في هذه 

األكسجین، و زیادة ثاني أكسید الكربون،  الغابات،  فضال عن تعرض التربة للجرف والغالف الجوي لنقص
والرعي الجائر قلص من المساحات الخضراء فأوجد سلسلة من اضطراب األنظمة البیئیة في هذه المناطق، 
والصید الجائر أدى إلى انقراض أنواع من الحیوانات والطیور، وفي جانب آخر نشأت مشكلة من أخطر 

ح التلوث سمة عالمنا الراهن، إذ تغلغل في مكونات البیئة الحیة و مشكالت العصر هي تلوث البیئة، حیث أصب
غیر الحیة، ولم یترك نظاما بیئیا واحدا إال واخترقه، وتغیر معالم البیئة ظاهرة أخرى من ظواهر اختاللها، ومن 

بقة األوزون أمثلته الزحف العمراني على األراضي الزراعیة، ارتفاع نسبة ثاني أكسید الكربون في الجو، تهتك ط
وقد ورد  3وغیر ذلك من صور تغیر معالم البیئة وما ینشأ عن ذلك من اختالالت في العدید من األنظمة البیئیة.

من األنواع الحیة التي تعیش في الغابات االستوائیة  %08إلى  07أنه ینقرض من  الموارد العالميعن معهد 
نوع حي یومیا ، ومنذ عام  100ابات، ویعني ذلك نحو في كل عقد إذا استمرت النسبة الحالیة لخسارة الغ

 .42، 41، ص ص 2003اقتصاد حمایة البیئة، دار األمین للطباعة، مصر،  محمد عبد البدیع، 1
 .27، ص2006مكتبة الدار العربیة للكتاب، الطبعة األولى، القاهرة، حسن أحمد شحاتة، التلوث البیئي وٕاعاقة السیاحة،  2
 .44-42محمد عبد البدیع، مرجع سابق، ص ص  3
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فإن الثلث تقریبا من الغابات االستوائیة الموجودة وقتها قد قطعت، كما تضاعف استعمال الخشب ثالث  1950
مرات، وزاد استهالك الورق بستة أضعاف، وزادت كمیة صید السمك بخمسة أضعاف تقریبا، وتضاعف 

قد تضاعف أربع  -وهو مورد غیر متجدد–كما أن حرق الوقود المستخرج استهالك الحبوب ثالث مرات، 
 . 1مرات

من خالل ما سبق اإلشارة إلیه، ومن خالل دراسة العالقة بین اإلنسان والبیئة یمكن القول أن هناك  
 استنزاف الموارد البیئیة وتلوث البیئة. تین سوف نركز علیهما وهما: مشكلتامشكلتین رئیسی

 استنزاف الموارد البیئیة والتلوث البیئي ثاني: مشكلتاالمبحث ال

 ثاره االقتصادیة.التلوث البیئي وآ كذلكو  ،ماهیة الموارد البیئیة وعوامل استنزافها سنتناول في هذا المبحث  

 استنزافهاعوامل الموارد البیئیة و ماهیة المطلب األول:  

مظاهر وعوامل استنزاف الموارد البیئیة، باإلضافة إلى  ماهیة الموارد البیئیة، سنتناول في هذا المطلب   
 استنزاف بعض الموارد البیئیة.

 الفرع األول: ماهیة الموارد البیئیة
  ّفي أو  في باطن األرض ةالموارد المتوفرة في الطبیعة والمخزنة والمخبأ: "بأنهاف الموارد البیئة تعر

اإلنسان خالل حیاته على األرض، وهذه یستفید منها أن ید أو یمكن فأعماق البحار والمحیطات، والتي یست
P17F".الحیوان والتربة والمعادن وغیرهات و الهواء والماء والنبا الموارد تتمثل في

2 
 

اقتصادیة لها قیمة ة أشیاء مادیة أیّ " :فها بأنهالفكر االقتصادي المعاصر نظرته للموارد البیئیة فیعرّ لو 
 3".دهافي إیجا -مباشر- لیس لإلنسان دخل
استخدام الموارد البیئیة أو الطبیعیة یتم بواسطة أو  تبین لنا بأن استغاللیلتعاریف السابقة امن خالل 

  :یلي بماارة إلى تعاریف الموارد االقتصادیة شنا اإلب رداإلنسان أو یقتضي تدخله، وبهذا تج

ولیة مؤسسات األعمال نحو الطبیعة، ترجمة إیهاب عبد الرحیم محمد، علم المعرفة، شركة مطابع لیزا هـ. نیوتن، نحو شركات خضراء: مسؤ   1
 .134، 130ص ص ، 2006، 329الكویت سلسلة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، العدد  -المجموعة الدولیة

 .125، ص 2001العربیة للكتاب، الطبعة األولى، مكتبة الدار حسن أحمد شحاته، البیئة والمشكلة السكانیة،  2
-12-15تم االطالع علیه في  .2000هـ، تشرین األول  1421، رجب 50محمد آدم، ماهیة الموارد االقتصادیة وأنواعها، مجلة النبأ، العدد  3

2007. 
 http://www.annabaa.org/nba50mawared.htm  
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  ّنافعمتیار من ال هاستغاللرصید ذو قیمة اقتصادیة یترتب على " :ف الموارد االقتصادیة بأنهاتعر          
 1."أو اإلشباع، ویشمل هذا الرصید الموارد الطبیعیة والموارد المصنعة والموارد البشریة

  ّاتمیز بأن علیه طلبیتتمتع بندرة نسبیة، ولذلك فإن المورد االقتصادي  التي الموارد" :ف أیضا بأنهاوتعر 
االقتصادي للمورد ولذلك یكون  ،مات التي یدخل في إنتاجهامشتق من الطلب على السلع والخدوهذا الطلب 
دد الطلب على المورد االقتصادي مع زیادة المنافع تحیویرتفع سعره مع زیادة الطلب علیه، و  ،سعر موجب 

 .2"التي یمكن أن تنشأ من استخدامه
ركي یتسع بصفة ساكنا بل هو مفهوم ح الیس مفهوم االقتصاديذلك یمكن القول بأن مفهوم المورد بو 

، فالمورد قد یكون في حالته الطبیعیة 3اإلنسان وحاجاته في تغیر مستمر عبر الزمنقدرات طالما أن  ة،مستمر 
 تفاع به.نتدخل اإلنسان یصبح هذا المورد صالحا لالستخدام واالبو  ،الستخداملغیر قابل 

 :یلي توفر ما للمورد یتطلب سبق أن المفهوم االقتصاديا ویعني م
 ومن ثم یوجد طلب علیه. ،یتمتع بالندرة النسبیة فهو وبالتالي ،أن یكون للمورد سعرا -1
 4الفنیة التي تهیئ المورد لالستخدام. ةتواجد المعرفة والمهار  -2

ارة شاإل رتجد، ومنه یمكن القول بأن الموارد البیئیة أو الطبیعیة جزء من الموارد االقتصادیةما سبق من خالل 
 التفریق بین مفاهیم المصطلحات التالیة:أنه یتعین علینا  إلى دفي هذا الصد

أهمیتها بعد، وال كیفیة تطویعها واستغاللها لما ثروة كامنة لم یعرف اإلنسان  یتمثل المصدر في :دراالمص. 1
 علم بوجودها أصال. فیه نفعه، بل ربما ال یكون اإلنسان على 

المصادر استطاع اإلنسان أن یتعرف علیها ویكتشفها ویطوعها  وهي كذلك جزء من :االقتصادیةلموارد ا. 2
  .الستغالل في إشباع رغباتهل

  .یةفي عملیة اإلنتاجللمساهمة تتمثل في الجزء من الموارد االقتصادیة الذي تم إعداده فعال  :عوامل اإلنتاج. 3
 5لیة اإلنتاجیة.نتاج الذي استخدم فعال في العماإلجزء من عوامل تتمثل في  :تالمدخال. 4

وكل  ،هي عوامل إنتاج، وكل عوامل إنتاج هي موارد اقتصادیة تخالنخلص مما سبق أن كل المد
أي  تمل المدخالشموارد اقتصادیة هي مصادر وعكس ذلك غیر صحیح، وبناء على ذلك فإن الموارد البیئیة ت

م استخدالذي یرتبط بالبیئة الطبیعیة من خالل هذا األخیر ا ،ط االقتصاديامستلزمات اإلنتاج البیئیة الالزمة للنش
   .درافألا تالموارد الطبیعیة في إشباع رغبا

 هناك عدة معاییر یمكن على أساسها تقسیم الموارد البیئیة نذكر منها:و 

 .3، ص2004، عفاف عبد العزیز عاید، اقتصادیات الموارد والبیئة، الدار الجامعیة، مصر، رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمة اهللا 1
 .9، ص2008الجامعي الحدیث، مصر، إیمان عطیة ناصف، مبادئ اقتصادیات الموارد والبیئة، المكتب  2
 .52، ص1996شباب الجامعیة، المشكالت االقتصادیة للموارد والبیئة، مؤسسة أحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمة اهللا،  3
 .10إیمان عطیة ناصف، مرجع سابق، ص 4
 .11-9، ص صاإلسكندریةالسیدة إبراهیم مصطفى، أحمد رمضان نعمة اهللا، اقتصادیات الموارد والبیئة، الدار الجامعیة،  5
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 وطبقا لهذا المعیار تقسم الموارد إلى:معیار التوزیع الجغرافي: 
واجه اإلنسان أیة صعوبات في الحصول علیها، وتتمیز رد ال یلمواوهذه اأ/ موارد متوفرة في جمیع األماكن: 

 وقد تكون موجودة بدون سعر ومثال ذلك: الغالف الجوي والغازات المكونة له. ،بانخفاض أسعارها
وهذه الموارد تتفاوت درجة توافرها أو ندرتها من إقلیم آلخر، وبالتالي یكون  ب/ موارد متوفرة في أماكن متعددة:

الحصول علیها، ویتجدد هذا السعر كما هو الحال بالنسبة ألي سلعة من السلع  تعین دفعه مقابللها سعر ی
 : األراضي الصالحة للزراعة وٕاقامة المصانع والمساكن والطرق.مثلبتفاعل قوى العرض والطلب، 

ض، والتي ال توجد وتتمثل في الموارد النادرة كالمعادن التي في جوف األر ج/ موارد متوفرة في أماكن محدودة: 
إال في أماكن محدودة من العالم وبكمیات صغیرة، وهذه الموارد تتوافر في أماكن دون أخرى ومثال ذلك: 
البترول، حیث یتركز معظم إنتاجه في منطقة الشرق األوسط، كما أن ألمانیا وفرنسا والوالیات المتحدة تنتج ما 

 من اإلنتاج العالمي للبوتاس. % 90یزید عن 
وهي الموارد شدیدة التركیز، حیث أنها موجودة فقط في مكان واحد مثل النیكل  موارد متوفرة في مكان واحد: د/

 1الذي تتفرد كندا بإنتاج معظمه.
 تنقسم إلى:: حسب مظهرها

هي الموارد التي لها كیان مادي ملموس، ولذلك فكل الموارد الطبیعیة سواء كانت متجددة الملموسة: الموارد  .أ
 و غیر متجددة هي موارد ملموسة.أ

على النشاط  اواضح الها تأثیر  لیس لها كیان مادي ملموس إال أن وهي الموارد التيالموارد غیر الملموسة:  .ب
 .2الموقع الجغرافي والمناخ العام السائد في الدولة : اإلنتاجي في الدولة مثل

 تنقسم إلى:: حسب ملكیتها
أو  تلك الموارد التي تكون مباحة للجمیع وال ینفرد أحد بملكیتها سواء من األفراد وهيلكیة: موارد شائعة الم .أ

 .الهواء، البحار وغیرها :الدول، ومن أمثلة هذه الموارد
الموارد التي تخضع لسیطرة دول معینة وال ینازعها في ملكیتها دول أخرى، مثل وهي موارد محددة الملكیة:  .ب

  3والذهب، أو یملكها بعض األفراد مثل قطعان الماشیة. آبار البترول ومناجم الفحم
 تنقسم إلى:: حسب قابلیتها للتجدد

، ویمكن أن نمیز بین نوعین من 4هي موارد طبیعیة یتزاید الرصید منها نتیجة للنمو الطبیعي""موارد متجددة:  .أ
 الموارد المتجددة:

 .20-19سابق، ص صمرجع السیدة إبراهیم مصطفى، أحمد رمضان نعمة اهللا،  1
 .15مرجع سابق، ص إیمان عطیة ناصف، 2
 .126-125حسن أحمد شحاته، البیئة والمشكلة السكانیة، مرجع سابق، ص ص 3
 .14إیمان عطیة ناصف، مرجع سابق، ص 4
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 و سحبه منها كالهواء مثال.أ الموارد التي ال یتوقف تجددها باستهالك اإلنسان لها •
بمعنى  1قد یتوقف تجددها باستهالك اإلنسان لها مثل: األشجار، األسماك وغیرها. الموارد المتجددة التي •

 أنها قد تتعرض للنفاذ وذلك إذا كان معدل استخدامها یفوق معدل تجددها.
 

 :(الناضبة) موارد غیر متجددة .ب
 استمرار  یمكن إنتاجها والتي البد وأن ینفذ رصیدها عاجال أو آجال معتلك الموارد التي ال: "تعرف بأنها -  

 .2استعماله في العملیة اإلنتاجیة"
هذا الرصید مع زیادة عملیات االستخدام التي یكون رصیدها في الطبیعة ثابتا ویتناقض  تلك هي وأیضا -  

بزیادة عملیات  ولذلك فهي تتناقص ،ة ثابتةالبترول في الطبیعواالستخراج منها، ومثال ذلك نجد أن احتیاطات 
عملیات البحث والتنقیب  استخراجها، ولكن هذا ال یتعارض مع إمكانیة زیادة االحتیاطات العالمیة منه مع زیادة

واكتشاف اآلبار الجدیدة إال أن الكمیات المتاحة منه سواء التي تم اكتشافها أو لم یتم الكشف عنها تعتبر كمیات 
 3فهي عرضة للنفاذ.متجددة ولهذا  یرمحدودة وغ

ویعني ما سبق أنه لیس ضروریا أن یكون المورد غیر المتجدد قابل للنفاذ، وكذلك ال یشترط أن یكون  
 المورد المتجدد غیر قابل للنفاذ.

 ة).وفي دراستنا سوف یتم التركیز على النوعین األخیرین للموارد (الموارد المتجددة والموارد غیر المتجدد 
  

 : عوامل استنزاف الموارد البیئیة الفرع الثاني
تتعرض الموارد البیئیة المتجددة منها وغیر المتجددة لالستنزاف وقبل التطرق لعوامل االستنزاف نشیر 

 إلى مفهومه:
بدائل لها، إیجاد یقصد باستنزاف الموارد البیئیة "استهالكها بمعدالت تفوق معدالت تجددها أو  -

 4لها". یر أمثلتخصیص غوهو 

 
، بأنه "االستخدام غیر الرشید لها أي التبذیر في استخدامها على نحو یعرضها للنفاذأیضا یعرف  -

 5قبل إیجاد بدائل كافیة إلحاللها محلها". أو فقدان القدرة على التجدد

 .21السیدة إبراهیم مصطفى، أحمد رمضان نعمة اهللا، مرجع سابق، ص 1
، جامعة االقتصادیةیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الوطني، أطروحة لن االقتصادكتوش عاشور، الغاز الطبیعي في الجزائر وأثره على  2

 .13، ص2004 -2003الجزائر، 
 .14-13إیمان عطیة ناصف، مرجع سابق، ص ص 3
 .57محمد عبد البدیع، مرجع سابق، ص 4
 .59، صسابقالمرجع ال 5
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 في استنزاف الموارد البیئیة نذكر منها: وهناك أیضا جملة من العوامل التي تتسبب
لقد تضاعف عدد سكان الكرة األرضیة خالل النصف الثاني من القرن العشرین، حیث ار السكاني: . االنفج1

ملیارات نسمة، وهذه الزیادة الرهیبة تنذر بالخطر خاصة وأن اإلنسان عمل  6وصل في نهایة هذا القرن إلى 
نفاذ واالختفاء من خالل ، حیث تتعرض بعض الموارد البیئیة للعلى استغالل الموارد البیئیة بطریقة جائرة

االستخدام غیر الرشید لها، ومن ثم تكمن خطورة استنزافها خاصة إذا علمنا أن األثر المترتب على استنزاف 
  1مورد من موارد الطبیعة قد یتعدى إلى مورد آخر، وبهذا تزداد الخطورة وتصبح مشكلة االستنزاف عالمیة.

بشكل  ستهالكالفقد تزاید اإلنتاج وا ولذلك ،سلعا وخدمات أكثرلب السكان وخالل الثورة الصناعیة طلب أغ
 .2واستنزاف الموارد البیئیة األمر الذي جلب معه التلوث ،مذهل

تؤدي زیادة النشاط اإلنتاجي وما یصاحبها من زیادة في معدالت االستهالك إلى سحب . النشاط االقتصادي: 2
مر إلى ما ال نهایة فكثیر من هذه الموارد غیر قابلة للتجدد. الموارد البیئیة، وهذا السحب ال یمكن أن یست

 3للنفاذ.بمعنى أنها قابلة 
إن التقدم التكنولوجي قد وضع الموارد البیئیة في متناول ید اإلنسان . تقدم التقنیة أو التطور التكنولوجي: 3

ة والمعادن، حیث أدى التقدم وأدى بدوره استنزاف موارد هامة كالغابات واألراضي الزراعیة ومصادر الطاق
 .لتقدم تقنیة الصید أثر بالغ في استنزاف الحیوانات وغیرها نزاف البترول، كما كانالمطرد لوسائل النقل إلى است

صادیات الدول المتقدمة باقتصادیات الرفاهیة حیث تتوافر السلع والخدمات في أسواق تسمى اقت:  . الرفاهیة4
طلب السكان نظرا الرتفاع دخولهم، وبالتالي فالرفاهیة هي حصیلة لضخامة هذه الدول، وهي في متناول 

 4هذه المقومات یقوم بضغط متواصل على الموارد البیئیة.بوٕانتاج  ،اإلنتاج وتنوع أنماطه
ؤثر سلبا على نوعیة البیئة، الفقراء ی نمط الحیاة الذي یعیشهتدهور مستوى المعیشة وانحطاط  إن. الفقر: 5

دون مراعاة ألثر هذا االستخدام  المتاحة له والمكثف لعناصر البیئة ال یتوانى عن االستخدام المستمرفالفقیر 
وٕامكانیة استمرار إنتاجیتها بالمعدالت القائمة، فاهتمامه األكبر ینصب نحو توفیر  ،نوعیتهاعلى خصائصها و 

استخدام الموارد هتم بالتحفظ في فال ی احتیاجات یومه بغض النظر عما سیؤول إلیه الوضع في المستقبل،
فانخفاض بل، وأیضا لیس لدیه القدرة التخاذ االحتیاطات والتدابیر التي تساعد على استدامتها في المستق ،البیئیة

لزیادة اإلنتاج، مستویات الدخل وزیادة الفقر یضع ضغوطا متزایدة على إمكانیات االستثمار العیني الالزم 
ج تدفع بالطبقات الفقیرة إلى استغالل كل الفرص المتاحة لتولید أقصى دخل ممكن وانخفاض مستویات اإلنتا

 من الموارد المتاحة المحدودة.

 .129حسن أحمد شحاته، البیئة والمشكلة السكانیة، مرجع سابق، ص 1
 .58، ص2001، دار الرضا للنشر، الطبعة األولى، سوریا، 14000إلدارة البیئیة واإلیزورعد حسن الصرن، نظم ا 2
 .19أحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمة اهللا، مرجع سابق، ص 3
 .61- 60محمد عبد البدیع، مرجع سابق، ص.ص 4
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في إدماج عناصر التكالیف االجتماعیة ضمن إجمالي  لقد فشل القطاع الحكومي . فشل القطاع الحكومي:6 
ئمة موجهة عادة نحو ضمان الحكومیة القا تكلفة اإلنتاج الخاصة بالعدید من األنشطة اإلنتاجیة، فالسیاسات

محددة للدولة، أو تحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة أخرى ال یدخل في طیاتها عالج مشاكل  راداتیتحقیق إ
 البیئة وحمایتها.

حیث أثبتت آلیة السوق الخاصة بتحدید أسعار السلع والخدمات فشلها في إدراج عناصر . فشل آلیة السوق: 7
الجتماعیة إلى جانب التكلفة الخاصة عند تحدید إجمالي التكالیف لإلنتاج وحساب األسعار، فمیكانیكیة التكلفة ا

جانبي الطلب والعرض لتحدید األسعار تهمل أثر السلبیات التي تتعرض لها بعض القطاعات والبیئة المحیطة 
تخریب في البیئة السلع التي تؤدي إلى  غالبا ما تكون، وبهذا فإنه 1العدید من أنواع النشاط اإلنتاجيفي حالة 

ستهالكها ذات أسعار متدنیة مقارنة بالسلع األخرى األكثر مالءمة للبیئة والتي تتطلب تكالیف عند إنتاجها أو ا
إضافیة لتصبح غیر ضارة بیئیا، وهذا یؤدي إلى زیادة إنتاج واستهالك السلع الضارة بیئیا في ظل نظام األسعار 

 السائد. 
 الذي یترافق مع استنزاف الموارد البیئیة وٕاثقال البیئة.نمو االقتصادي: . ال8
أي عدم وجود مالك محدود لموجودات البیئة، فنظرا ألن النظر إلى البیئة كملكیة عامة مشاعة للجمیع:  .9

لع البیئیة والقسم األكبر من السالتعرفة صفر،  البیئة تعتبر ملكا مشاعا فإن قیمة موجوداتها تحسب عند مستوى
 التي تعتبر سلعا عامة تتمتع بخالف األمالك الخاصة بسمتین أساسیتین:

 القسم األعظم من هذه السلع یصعب تجزئته وال یمكن أن یباع.هي أن  األولى:
ما   ما یستطیعبقدر  وبذلك فإنه یستهلك منها ،هي أن أي فرد یستطیع وبحریة أن یستخدم هذه السلع الثانیة:

 2م بدفع أي ثمن، وبالتالي ال یوجد سوق لمثل هذه السلع.دام غیر ملز 
أن ونشیر كذلك إلى  ،البیئیة رداحیث تتسبب في استنزاف المو  ،إن هذه العوامل وغیرها تحدث أضرارا بالبیئة   

هذا األخیر الذي یعتبر أیضا من  ،الحقا سندرجههذه العوامل قد تكون أیضا أسبابا لحدوث التلوث البیئي الذي 
 عوامل استنزاف الموارد البیئیة حیث أن:

البیئة مسؤول عن انقراض آالف الحیوانات والعدید من النباتات في العالم، حیث یتسبب في تدهور تلوث  -
 ویتسبب أیضا في الجفاف والقحط في كثیر ،الثروة السمكیة وانقراض آالف األنواع من الطیور

 3من الدول خاصة الدول اإلفریقیة. 

اقتصادیة معاصرة، الناشر قسم االقتصاد، كلیة  عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، السیدة مصطفى إبراهیم، إیمان محمد زكي، قضایا 1
 .227-222، ص ص2005-2004التجارة، جامعة اإلسكندریة، 

 .2008-05-24القدس (أریج)، تم االطالع علیه في  -األبحاث التطبیقیةمحمد غنایم، االقتصاد والبیئة، معهد  2
 http://www.greenline.com.kw/Reports/019.asp 

زكریا طاحون، التلوث خطر واسع االنتشار: مع التعرض لمشكلة السحابة السوداء، دار السحاب للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، القاهرة،  3
 .23، ص2004
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أن استغالل هذه الموارد كثیرا ما یترتب علیه ما  ةالبیئیلى أنه من أهم الخصائص االقتصادیة للموارد نشیر إ •

اآلثار عادة ما تكون غیر مقصودة ولكنها تؤثر على یسمى بالعوارض االقتصادیة أو اآلثار الخارجیة، وهذه 
السحب الزائد من أحد آبار البترول قد  ، فمثالالموارد أو تؤثر على البیئة بصفة عامةكفاءة اإلنتاج من هذه 

في حسابه وٕان كانت تمثل وهذه التكلفة اإلضافیة ال یأخذها المنتج  ،ترفع من تكلفة اإلنتاج في بئر مجاورة
    1تكلفة فعلیة سیتحملها المنتج المجاور.

 
 : مظاهر استنزاف بعض الموارد البیئیةالفرع الثالث

یتمثل في عدد السكان، وأما طلب على الماء یتزاید یوما بعد یوم لسببین األول: إن ال . استنزاف موارد المیاه:1
وذلك لسببین أیضا األول: الثاني فهو زیادة احتیاجات اإلنسان من الماء، وعن العرض فهو في تناقص مستمر 

 2ندرة هذا المورد نظرا لكثرة االستعمال، وأما الثاني: فهو تلوثه نظرا لسوء االستخدام.هو 
مدى هذا  الماء العذب مداه في القرن العشرین حیث زاد االستهالك العالمي منه علىوقد بلغ استنزاف  

األمم المتحدة إلى أن ثلث عدد سكان العالم یعیشون في مناطق تعاني  القرن ستة أمثال، ویشیر استقصاء أجرته
 3ثلثین.یتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ال 2025من نقص المیاه وبحلول عام 

إنتاجها الزراعي والصناعي أن وتستهلك الدول النامیة ضعف ما تستهلكه الدول الصناعیة أو أكثر رغم  
من  0,71 %أقل من إنتاج األخیرة بكثیر، وعلى مستوى الوطن العربي فإن المشكلة تزداد تعقیدا حیث یمتلك 

 2025قعات مصادر الدول العربیة من المیاه عام ، وتو 4المخزون العالمي للمیاه مما یشیر إلى فقره لهذا المورد
 ) كاآلتي:1993وفقا (إلنجلمان ولروي عام 

 دولة على مستوى العالم في المیاه. 15لبنان واحدة من أفقر  -
 أكثر تسع دول تعاني من ندرة المیاه.مصر وسوریا والمغرب ضمن  -

وقطر والسعودیة والصومال  الجزائر والبحرین وجیبوتي واألردن والكویت ولیبیا وسلطنة عمان -
 5دولة في العالم تعاني العجز المائي. 22وتونس واإلمارات المتحدة ضمن أكثر من 

، وقد عمل اإلنسان منذ وجوده على سطح البیئیةحیویا من الموارد  تعد التربة موردااستنزاف التربة:  .1
 6مما أدى الستنزافها.األرض على استغالل هذا المورد بإسراف وذلك للحصول على احتیاجاته، 

 .12، ص2001تي، اقتصادیات الموارد والبیئة، الدار الجامعیة، رمضان محمد مقلد، عفاف عبد العزیز عاید، السید محمد أحمد السری 1
 .118ص مرجع سابق،راتب السعود،  2
 .62محمد عبد البدیع، مرجع سابق، ص 3
 .171 -170رمضان عبد الحمید الطنطاوي، مرجع سابق، ص.ص 4
 .134، ص2005القاهرة،  سامیة جالل سعد، اإلدارة البیئیة المتكاملة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، 5
 .135حسن أحمد شحاته، البیئة والمشكلة السكانیة، مرجع سابق، ص 6
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عن اإلنتاج،  ویقصد باستنزاف التربة استخدامها على وجه یؤدي إلى نقص إنتاجها أو توقفها
مما یتسبب في تدهورها، ومظاهر هذا التدهور كثیرة منها: التعریة، التصحر، التملح، ونقص المواد 

مدى النصف  اني علیها. وعلىومن أخطر مظاهر استنزاف التربة الزحف العمر الالزمة لغذاء النبات 
ملیون هكتار، وقد أدى ذلك  562الثاني من القرن العشرین تدهورت مساحات شاسعة من التربة بلغت 

اآلن إلى فقدان ما على مدى هذه الفترة، ویؤدي تدهور التربة  % 17إلى نقص إنتاج الغذاء بحوالي 
 1ملیون هكتار سنویا. 6-5بین 

یعتمد اإلنسان على النباتات والحیوانات في توفیر كثیر من  والحیوانیة:استنزاف الثروة النباتیة  .2
حاجاته، ولذلك كان یفترض علیه استغالل هذه الموارد بطریقة سلیمة لیضمن تلبیة احتیاجاته المتزایدة، 
وبرغم ذلك فإنه كثیرا ما یتدخل ویحدث اختالال في التوازن البیئي. حیث أثار تقریر برنامج البیئة 

 واستعرض بعض المؤثرات ذات الداللة الخطیرة منها: 1991صادر عن األمم المتحدة في مایو ال

هكتار على األقل من األراضي الزراعیة تتحول إلى صحاري ال قیمة لها، بسبب قطع  إن ستة مالیین -
 األشجار وٕاتباع أسالیب بدائیة في استغاللها.

یون هكتار تحول إلى أراضي زراعیة محددة سنویا یصل إلى أحد عشر ملمن الغابات ما یدمر  -
 2اإلنتاج وفي سبیلها إلى التصحر.

مخصصات  توعن البالد العربیة فإن موارد الغابات شبه معدومة، باستثناء السودان، ففي الواقع بلغ     
 0.63عالمي المتوسط ال بلغی(باستثناء السودان)، فیما  في البالد العربیة اهكتار  0.04الغابات للفرد الواحد 

 3إن هذه األرقام تظهر لنا أن المساحة النباتیة شبه معدومة في غالبیة البالد العربیة. مرة، 16أي  اهكتار 
وبالنسبة للثروة الحیوانیة فقد اختفى العدید من الطیور والحیوانات واألسماك، وتشیر الدراسات إلى 

شرین، ویرجع انقراض هذه الحیوانات لعدة انقراض حوالي ملیون كائن حي حیواني مع نهایة القرن الع
 4تغییر المواطن البیئیة للحیوانات.إلى أسباب أهمها: الصید، القتل باإلضافة 

یحتاج أي مجتمع إلى مصدر للطاقة یعتمد علیه في تسییر أموره الحیاتیة،  استنزاف الطاقة والمعادن: .3
لزراعة والتدفئة، وتشغیل المؤسسات إذ یمكن االستفادة من هذا المصدر في تسییر نظم النقل وا

الصناعیة وضمان مستوى المعیشة المرتفع، ولكن الواجب أخذه بعین االعتبار هو أن استخدام أي نوع 
لمصادر الطاقة یجب أن یكون ضمن تكلفة معقولة، فعلى سبیل المثال تنفق الوالیات المتحدة األمریكیة 

 .70محمد عبد البدیع، مرجع سابق، ص 1
  .193-192رمضان عبد الحمید الطنطاوي، مرجع سابق، ص ص 2

من أجل التنمیة المستدامة (البعد االقتصادي)، محمد الصالح الماطوسي، اقتصاد الموارد الطبیعیة، ألبر داغر، الموسوعة العربیة للمعرفة 3 
 .429، ص2007ناشرون، الطبعة األولى، بیروت، –المجلد الرابع، الدار العربیة للعلوم 

 .120راتب السعود، مرجع سابق، ص 4

 
 

15 

                                                 



 وحمایتها مفاهیم وأساسیات حول البیئة                 الفصـل األول 
 

تواجه مصادر ، و 1فقط %5الطاقة بینما تنفق الیابان من إجمالي ناتجها القومي على  %11.2حالیا 
الطاقة ضغطا في العالم أجمع، حیث یزید استهالكها مع تزاید عدد السكان ونمو االقتصاد العالمي، 
فعلى مدى النصف الثاني من القرن العشرین تضاعف عدد السكان وزاد حجم االقتصاد العالمي خمسة 

أما عن ، وتلعب الطاقة دورا كبیرا في اإلضرار بالبیئة 2.ثالثة أمثالأمثال وزاد بذلك استهالك الطاقة 
المعادن فقد زاد استهالكها بمعدل یبلغ ثالثة أمثال معدل الزیادة السكانیة، وتستخدم بإسراف في الدول 

 لم الصناعیة، وٕان هذا االستخدام المكثف لها یجعلها في طلیعة الموارد البیئیة المهددة بالنفاذ وذلك ما 
یتعدل نمط استخدامها بتقلیل الضغط علیها مع االستخدام التدریجي لبدائلها ورفع أسعارها إلى المستوى 

 3الذي یتناسب مع ندرتها.
ونتیجة لما حل بالموارد من استنزاف وجب العمل على استغالل هذه الموارد أحسن استغالل تجنبا     

 لنفاذها ولآلثار الناتجة عنها.
 

 االقتصادیة ثارهآو  التلوث البیئي :نيثاالمطلب ال

 .اآلثار االقتصادیة للتلوث البیئيالتلوث البیئي، و  ماهیة سنتناول في هذا المطلب

 البیئي التلوث األول: ماهیة الفرع

 تعریف التلوث البیئي أوال:
 نذكر منها:تعددت تعریفات التلوث البیئي و 

دي نتیجة التكنولوجیا المستخدمة إلى إضافة مادة غریبة إلى یعرفه البنك الدولي للتلوث بأنه: "كل ما یؤ  - 
 ة الموارد وعدم مالءمتها وفقدانالهواء أو الماء أو الغالف األرضي في شكل كمي تؤدي إلى التأثیر على نوعی

 4خواصها أو تؤثر على استقرار استخدام تلك الموارد".

فیزیائي أو كیمیائي أو بیولوجي ممیز یؤدي إلى تأثیر  بأنه " أي تغییر Odumویعرفه العالم البیئي أودیم  - 
ضار على الهواء أو الماء أو األرض أو ما یضر بصحة اإلنسان والكائنات الحیة األخرى ویؤدي إلى اإلضرار 

 5بالعملیة اإلنتاجیة للتأثیر على حالة الموارد المتجددة ".

 .75رعد حسن الصرن ، مرجع سابق، ص 1
 .73محمد عبد البدیع، مرجع سابق، ص 2
 .95، ص 2006اتیجیات حمایة البیئة، مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة األولى، القاهرة،سید محمدین، حقوق اإلنسان واستر  3
 .158، ص2008سوزان أحمد أبوریة، اإلنسان والبیئة والمجتمع، دار المعرفة الجامعیة،   4
المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر،  رزیق المخادمي، التلوث البیئي: مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل، دیوان عبد القادر 5

 .23، ص2006
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المكونة للبیئة أین یعیش الكائن  طبیعیة للعناصرالتغیر الذي یحدث في الممیزات الوكذلك یعرف بأنه " - 
البشري سواء كان الماء، الهواء، أو التربة. والخسائر الناتجة عن سوء استعمال هذه العناصر إذا أضفنا لها 

 1مواد غیر مناسبة والتلوث قد یكون بیولوجیا أو كیمیائیا أو حتى بسبب القمامة أو النفایات الضارة".

التلوث البیئي بأنه " التغییرات الفیزیائیة والكیمیائیة التي تحدث في  Porterو  Vanویعرف كل من  - 
إلى التلوث كنوع من أنواع الضائعات االقتصادیة من وتغیر من خصائصها، فهما ینظران  العناصر الطبیعیة

الجزئي غیر الكفء خالل طرح المخلفات والمواد التالفة أو الضارة إلى البیئیة، فهي إشارة إلى االستخدام 
 2للموارد الطبیعیة".

في كل فعل یحدث أو قد  التشریع الجزائري بأنه "كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة، یتسببه رفویعّ  - 
سالمة اإلنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء واألرض والممتلكات و یحدث وضعیة مضرة بالصحة 

 3الجماعیة والفردیة".

الذي یصیب كل مكونات البیئة فیؤثر فیها ویغیر من  الفسادف حسن أحمد شحاته التلوث البیئي بأنه "ویعر  - 
ظََھَر [:. وهذا ما أشار إلیه القرآن الكریم في قوله تعالى4صفاتها وخواصها بما قد یؤدي إلى إتالفها أو هالكها"

وم اآلیة سورة الرّ  ]یَْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ  اِس لِیُِذیقَُھْم بَْعَض الِذي َعِملُواالفََساُد فِي البَرِّ َوالبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّ 
41. 

"تغیر كیفي في القدر الذي  اإلسالموعلى ضوء هذه التعریفات یمكن بیان وتعریف التلوث وفقا لرؤیة 
ویترتب علیه االختالل  ،سان، والناتج عن التدخل غیر الرشید لإلنخلق اهللا به مكونات أو عناصر النظام البیئي

بمعنى أن اإلنسان بسلوكاته وتصرفاته هو  5.في توازن البیئة وٕاعاقتها عن أداء مهمتها التسخیریة لإلنسان"
 الذي یحدث خلال وضررا بالبیئة وذلك من خالل اإلخالل بالقدر الذي خلق اهللا به مكونات البیئة.

 اوتسبب له بالكائنات الحیةت أو الطاقة التي تلحق أذى المواد والمیكروباأما الملوثات فتعرف بأنها 
 6.ي إلى موتهامضار صحیة أو تؤد

 ما سبق عرضه من تعریفات للتلوث البیئي یمكن استخالص ما یلي لمفهوم التلوث: لمن خال
 التلوث ینتج بسبب وجود مواد غریبة وجدیدة على البیئة أو حدوث تغیرات في البیئة. -

1 Ahmed Melha: op cit, P150. 
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة ISO 14000إدارة البیئة: نظم ومتطلبات وتطبیقات نجم العزاوي، عبد اهللا حكمت النفار،  2

  .102، صاألولى،عمان
 .10، مرجع سابق، ص2003یولیو سنة  19ؤرخ في الم 10-03قانون رقم   3
 .43رمضان عبد الحمید الطنطاوي، مرجع سابق، ص  4
 .435الشیخ خلیل رزق، مرجع سابق، ص  5
 .105، ص2003أیمن سلیمان مزاهرة، علي فالح الشوابكة، البیئة والمجتمع، دار الشروق للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان،   6
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یرات اإلنسان بفعل تصرفاته، ونشیر إلى أنه أیضا قد تتدخل في ذلك عوامل یتسبب في هذه التغ -
 طبیعیة، إال أن تأثیر اإلنسان أكبر ألنه لوال تدخله الستعاد النظام البیئي توازنه.

هذه المواد أو التغیرات تؤثر سلبا على عناصر البیئة الحیة منها وغیر الحیة بحیث یمكن أن  -
 مة البیئیة.تؤدي إلى اإلخالل باألنظ

 
 البیئيثانیا: أنواع التلوث 

 العلماء التلوث إلى أنواع عدیدة وفقا لمعاییر مختلفة وهي:یقسم  
 تصنف إلى:. حسب درجتها: 1

خطورة على األنظمة هو التلوث الذي یقع في نطاق القدرة البیئیة على استیعابه، وال یشكل أ/ التلوث المقبول: 
 ة، حیث یمكن لها أن تعیش وتؤدي الوظائف المختلفة وتعید التوازن مرة ثانیة.البیئیة وحیاة الكائنات الحی

وهو التلوث الذي یتجاوز القدرة االستیعابیة للبیئة مما یحدث خلال في توازن النظام البیئي ب/ التلوث الخطر: 
 وبالتالي یترتب على ذلك أضرارا لمكونات البیئة الحیة وغیر الحیة.

وهو ما یصل إلى درجة القضاء على المكونات الحیة في البیئة ویؤدي إلى تدمیر النظم ج/ التلوث القاتل: 
وخیر مثال على هذا النوع من التلوث هو حادثة تشرنوبل التي وقعت في المفاعالت النوویة  1البیئیة تدمیرا تاما.
تقدیر لة إلعادة اتزانه (حسب سنوات طوی كلیا ویحتاج إلى تي، حیث أن النظام البیئي انهارافي االتحاد السوفی

تي حوالي خمسین سنة) بواسطة تدخل العنصر البشري وبتكلفة امجموعة من خبراء البیئة في االتحاد السوفی
 2.باهظةاقتصادیة 

 . وفقا لظروف النشـأة:2
 .هو الذي ینتج عن مكونات البیئة ذاتها دون تدخل اإلنسانأ/ التلوث الطبیعي: 

وهو الذي یتكون نتیجة لما استحدثه اإلنسان في البیئة من تقنیات واكتشافات، وكذلك ب/ التلوث المستحدث: 
 3النفایات التي تنتج عن النشاطات البشریة المختلفة.

 . حسب طبیعة الملوثات: 3
وهو ناتج عن األحیاء التي إذا ما وجدت في مكان أو زمان أو كم غیر مناسب تسبب أ/ تلوث بیولوجي: 

ن ونباتاته وحیواناته، أو تستهلك قدرا كبیرا من النبات والحیوان، أو تتلف المنشآت التي شیدها أمراضا لإلنسا
 اإلنسان.

 .45لحمید الطنطاوي، مرجع سابق، صرمضان عبد ا 1
 .2008-02-11تم االطالع علیه في ، درجاته وأشكاله -مصادره–وداد العلي، التلوث البیئي مفهومه  2

http://www.greenline.com-kw/Reports/019.asp 
 .23زكریا طاحون، التلوث خطر واسع االنتشار:مع التعرض لمشكلة السحابة السوداء، مرجع سابق، ص 3
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هو الناتج عن المبیدات بأنواعها والغازات المتصاعدة من الحرائق والسیارات والمصانع ب/ تلوث كیمیائي: 
الدقیقة التي تنتج من مصانع اإلسمنت وكذلك الجسیمات  ،والبراكین والبترول ومشتقاته والرصاص والزئبق

 والكیمیاویات السائلة التي تلقى في التربة أو الماء إلى جانب المخلفات التي تنتج من األنشطة المنزلیة وغیرها.
یشمل الضوضاء والتلویث الحراري واإلشعاعات بأنواعها، وخاصة ما ینتج منها من المواد ج/ تلوث فیزیائي: 

 1نفجارات النوویة.الالمفاعالت النوویة وتجارب االناتجة عن  المشعة
 . وفقا لطبیعة النشاط البشري:4

ویقترن بالتقدم وبتطور عملیات التصنیع وباستخدام األسالیب التكنولوجیة، وقد بدأ هذا البیئة الصناعیة:  أ/ تلوث
طاقة لتي تعتمد على مصادر م اآلالت االتلوث مع الثورة الصناعیة إذ تعددت مصادر الطاقة واإلنتاج باستخدا

ومع ازدیاد التقدم الصناعي وتطوره ازدادت الملوثات وتنوعت، إضافة إلى ذلك فإنه انعكس أیضا ، ملوثة للبیئة 
 على البیئة الزراعیة والحیوانیة.

دم نتیجة للتطور الصناعي ولرغبة اإلنسان في زیادة إنتاجیة األرض الزراعیة استخب/ تلوث البیئة الزراعیة: 
وصرف میاه الصرف الصحي ومیاه المصانع في المصارف،  األسمدة الكیماویة والمبیدات والمخصبات

واستخدمها في ري األرض الزراعیة، ونتیجة لذلك ظهر هذا النوع من التلوث وانعكست آثاره على الهواء وغذاء 
 2اإلنسان أیضا وكذلك على الحیوانات.

البیئة  یعني تلوث 1972یف مؤتمر األمم المتحدة المنعقد في استوكهلم عام لتعر طبقا تلوث البیئة البحریة: ج/ 
إلى البیئة البحریة مما یؤدي إلى خلق آثار البحریة "إدخال اإلنسان بشكل مباشر أو غیر مباشر ألي مواد 

ماك وما جانبیة تسبب أضرارا لمصادر الحیاة، وأخطارا على صحة اإلنسان وٕاعاقته لألنشطة البحریة صید األس
 3لنوعیة ماء البحر". یسببه من إفساد

أما أنواع الملوثات البحریة فهي الفضالت الصلبة كالقمامة وحطام السفن الغارقة، وفضالت الصرف  
والتلوث الصحي وشبكات المصارف الزراعیة والفضالت البترولیة والكیماویة، وفضالت المصانع والشركات، 

 اإلشعاعي وغیرھا.
 بلیة المواد للتحلل:. من حیث قا5

وهو ناتج عن الملوثات التي من الممكن أن تتحلل بسرعة من تلقاء نفسها  أ/ تلوث ناتج عن مواد قابلة للتحلل:
ومحطات معالجة القمامة ومیاه الصرف  ،أو بوسائل میكانیكیة مثل محطات معالجة میاه الصرف الرئیسیة

 الصحي.
وهو ناتج عن ملوثات ال تحلل أو تتحلل ببطء شدید في الظروف ل: ب/ تلوث ناتج عن مواد غیر قابلة للتحل

وأكیاس األلمنیوم وكذلك علب  ،البیئیة العادیة، ومن أمثلتها أمالح المعادن الثقیلة كأمالح الرصاص والزئبق

 .55-53راتب السعود، مرجع سابق، ص ص 1
 .88-87محمد منیر حجاب، مرجع سابق، ص  2
 .24-23عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سابق، ص ص  3
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كیة المعنیون بشؤون البیئة "إن األكیاس البالستی ، وفي شأن األكیاس البالستیكیة یقول1والبالستیك الفارغة
المدیر المساعد بمركز العلوم –أیضا تشاندرا بوشان  حلل" ویقولتعام لتالعادیة قد تحتاج إلى ما یصل إلى ألف 

من األكیاس یسبب دمارا في المناطق الحضریة، فمن وجهة النظر البیئیة البالستیك  : "التخلص-والبیئة في الهند
 ".أنسب للمنتجات ذات العمر الطویل مثل خطوط األنابیب

المتاجر الكبیرة بتخفیض استخدام األكیاس البالستیكیة إلى النصف وقد طالبت الحكومة األسترالیة  
، ودول أخرى تبذل جهودا لخفض عدد األكیاس المستخدمة والعثور على بدائل عملیة وغیر 2005بحلول سنة 

  2مكلفة.
 ویقسم التلوث أیضا إلى: 

لماء، التربة، الغذاء)، ا ة (الهواء،لذي یصیب إحدى عناصر البیئة الرئیسیویقصد به "التلوث اأ/ التلوث المادي: 
وتكون آثاره على اإلنسان مباشرة وملموسة ویشمل أربعة أنواع رئیسیة: تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث التربة، 

 . ویمكن شرحها فیما یلي:3وتلوث الغذاء"
  :محتویا على مواد بتركیزات تعتبر ضارة بصحة اإلنسان أو "هو الحالة التي یكون فیها الهواء تلوث الهواء

مثل األتربة أكاسید الكبریت والنیتروجین والجسیمات العالقة ( وأهم ملوثات الهواء هي: 4بمكونات بیئته"
كسید الكربون والهیدروكربونات، باإلضافة إلى هذه الملوثات الشائعة كشفت البحوث والدخان...)، وأول أ

 نبعاث مئات من المركبات غیر العضویة والعضویة في تركیزات الهواء نتیجة أنشطة اإلنسانالعلمیة عن ا
مركبا كیمیائیا في الهواء في بعض المدن األمریكیة واألوروبیة وغیرها  260المختلفة" فقد وجد ما یقرب من 

ق معینة نتیجة مناط كیزات بعض المركبات الكیمیائیة فيمن الدول الصناعیة، كذلك لوحظت زیادة تر 
P71Fاستخدامها.

5 
  :یعرفه المشرع الجزائري بأنه: "إدخال أیة مادة في الوسط المائي من شأنها أن تغیر الخصائص تلوث الماء

الفیزیائیة والكیمیائیة و/ أو البیولوجیة للماء، وتتسبب في مخاطر على صحة اإلنسان وتضر بالحیوانات 
 .6المواقع أو تعرقل أي استعمال طبیعي آخر للمیاه"وتمس بجمال  ،والنباتات البریة والمائیة

 .90-88محمد منیر حجاب، مرجع سابق، ص ص  1
 .2008-02-11تم االطالع علیه في لمیة ... ضد األكیاس البالستیكیة، صوفي هیرس، حرب عا 2

     .http://www.islamonline.net/Arabic/sience/2004/08article02.SHTML  
 .57راتب السعود، مرجع سابق، ص 3
 .78أشرف هالل، مرجع سابق، ص 4
یة عصام الحناوي، تلوث الهواء، عصام الحناوي، الموسوعة العربیة من أجل التنمیة المستدامة (البعد البیئي)، المجلد الثاني، الدار العرب 5

 .164، ص 2006ناشرون، الطبعة األولى، بیروت،–لوم للع
لسنة  43الجریدة الرسمیة رقم  بیئة في إطار التنمیة المستدامة، المتعلق بحمایة ال 10-03الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، قانون رقم  6

 .10، ص2003
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ستخدام التلوث المیاه مشكلة حیویة بالنسبة إلى كل دول العالم، وذلك بسبب اإلنتاج واولقد أصبحت مشكلة      
الناتجة عن العملیات المكثف للمركبات الكیمیائیة، وبالتالي الزیادة المطردة في معدالت صرف النفایات 

تلوث المجاري المائیة بدرجة ملحوظة حیث لم یعد یقتصر على المیاه السطحیة، بل أصبح  ازدادقد فالصناعیة، 
ستخدام األسمدة والمبیدات في الحقول الزراعیة، بسبب ا المیاه الجوفیة مشكلة في كثیر من دول العالمتلوث 

حدث تسربا لمركباتها إلى خزانات وكذلك دفن النفایات الناتجة عن المؤسسات في مناطق غیر مؤهلة لذلك مما ی
 1المیاه الجوفیة.

 :أن التربة مصدر طبیعي محدود  1971حول بیئة الحیاة عام جاء في تقریر األمم المتحدة  تلوث التربة
 أيعقبة أمام أنحاء العالم  من في كثیر در یصبح هذا المصدرهوفي حالة اإلهمال واللالستبدال، وغیر قابل 

حلول مع البیولوجي أو تنعدم ینعدم الوجود ن تتوقف التربة عن الحیاة البشري، وما إتقدم الحق للمجتمع 
هي األخرى من سوء التربة لم تسلم  فإنوكما هو الحال مع الهواء والماء  2عواقب وخیمة على البشریة.

 3فأصبحت ملوثة. تالي انعكس على مصادر الغذاءالوب ،إنتاجهار على نوعیة تلویثها أثّ و استخدام اإلنسان لها، 
وأهم ملوثاتها: تسرب البترول  إلیهاوح بها وتتلوث التربة عند إضافة مواد غیر مرغوب فیها بنسب غیر مسم 

األساسي لتلوث التربة هي الكمیات حیث أن المصدر  ،والمبیدات الحشریة، األسمدة الكیماویة، والنفایات الصلبة
في غیر أماكنها إهماال كبیرا عتبر ترك هذه النفایات ویُ  ،الخطرة) یات الصلبة (الخطرة وغیرالهائلة من النفا

 لهذه الملوثات (النفایات) فیما بعد.تعرض وسوف ن ،سبب في أضرار كثیرة للبیئةیت
لتراكمات األمالح، حیث تتدهور التربة ظم وقصور نظم الصرف تعرض التربة وكذلك فإن الري غیر المن  

من المحاصیل الزراعیة، وینعكس أثر ذلك على  إنتاجهاوحة مما یؤدي إلى انخفاض الزراعیة وتتراجع بفعل المل
 4البیئة وعلى اإلنسان فیها.

  :الغذائیة من حالة نافعة إلى حالة ضارة باإلنسان، أي المادة تلوث الغذاء "عملیة تحول بیقصد تلوث الغذاء
(أو الحیواني) وذات قیمة غذائیة عالیة البشري  لالستهالكتحول المادة الغذائیة من حالة مادة غذائیة صالحة 

(كالغذاء الفاسد أو الغذاء السام) وفي حدودها الطبیعیة إلى حالة مادة غذائیة غیر صالحة لالستهالك البشري 
P77Fلكل أو بعض قیمتها الغذائیة". ةولكنها فاقد صالحة لالستهالك لى مادة غذائیةإأو 

5 
 وهناك أنواع للتلوث الغذائي:   

وي، الموسوعة العربیة من أجل التنمیة المستدامة (البعد البیئي)،        فاطمة عبد الحمید الجوهري، المخلفات الصناعیة السائلة، عصام الحنا 1
 .319مرجع سابق، ص

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة ISO 14000إدارة البیئة: نظم ومتطلبات وتطبیقات نجم العزاوي، عبد اهللا حكمت النقار،  2
 .105، ص2007األولى، عمان، 

 .88رجع سابق، صراتب السعود، م 3
 .113 -109زكریا طاحون، التلوث خطر واسع االنتشار مع التعرض لمشكلة السحابة السوداء، مرجع سابق، ص ص 4
 .103راتب السعود، مرجع سابق، ص 5
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 بسبب اإلشعاع. ویحدثلوث فیزیائي: ت -
أو بقایا األدویة الثقیلة كالرصاص ویتمثل في تلوث الغذاء بالمبیدات والمعادن  تلوث كیمیائي: -

 یویة.والمضادات الح

 .تالطفیلیا أوویكون بفعل البكتیریا أو الفیروسات أو الفطریات  تلوث بیولوجي:  -
إنتاج أو تصنیع الغذاء أو لتلوث التربة التي  ء في أماكنهواویتلوث الغذاء أیضا عن طریق تلوث ال    

وبالنسبة لألسماك تكون ملوثة عندما تكون میاه  ،یزرع فیها، أو عن طریق تلوث الماء المستخدم في تنظیفه
ففي إحدى الجزر الیابانیة أصیب عدد من سكانها بأمراض عصبیة غیر معروفة  1األنهار والبحار ملوثة.

عتماد سكان هذه ث تبین أن هذه األمراض ناتجة عن ادیدة لوالدة أطفال مشوهین، وبعد البحوسجلت حاالت ع
في مجاري المیاه  كان یصب مخلفاتهالمصانع الكیمیائیة  تضح أن أحداألسماك في غذائهم وقد ا الجزیرة على

 2األسماك. إلى انتقلالزئبق المؤكسد والذي القریبة (األنهار) وكانت هذه المخلفات تحتوي على 
الرغم بثاره غیر مباشرة وث غیر المحسوس، وغالبا ما تكون آ"ویقصد به التلب/ التلوث غیر المادي (المعنوي): 

مادي نوعان رئیسیان هما: التلوث الن، ویشمل التلوث غیر یاحقد تكون قاتلة في بعض األمن أنها 
 3والتلوث السمعي (الضوضاء)".الكهرومغناطیسي، 

 واإلزعاج والضرر الذي تحدثه الموجات  ىذیقصد به كل أشكال األومغناطیسي: الكهر  التلوث
تمأل لإلنسان والحیوان والنبات، وهذه الموجات الكهرومغناطیسیة (الضوضاء الالسلكیة)  ةالكهرومغناطیسی

 4الجو المحیط بنا".
سان، وهناك اعتقاد بأن على صحة اإلن ةتأثیر كل هذه الموجات الكهرومغناطیسیعرف حتى اآلن وال یُ     

، وقد مثل هذه الموجات تتدخل بصورة ما في عمل المخ، وتؤثر بشكل أو بآخر على الجهاز العصبي لإلنسان
 أو إلى  كیمیائیة التي تدور في الخالیا الحیة مما قد یؤدي إلى تشوه األجنةفي بعض التفاعالت ال تؤثر

 5.باتاتأو حدوث طفرات في خالیا بعض الن خلف العقليالت
  :(الضوضاء) سبب إزعاجا أو یعلى سامعیه التلوث الضوضائي "هو صوت ذو أثر سلبي التلوث السمعي

 6 وینتج عنه نوع من االرتباك في أداء العمل الذي یقوم به". ،ا لإلنسانضیق
 ولم یكن معروفا من قبل، وهو صادر علىع بدایة القرن العشرین موقد ظهر هذا النوع من التلوث     

والمواصالت من أصوات مزعجة،  وما تصدره وسائل النقل ،استخدام اآلالت الثقیلة والماكینات واآلالت الحدیثة

 .94-93محمد منیر حجاب، مرجع سابق، ص ص  1
 . 97حسن أحمد شحاتة ، البیئة والمشكلة السكانیة، مرجع سابق، ص ص  2
 .57السعود، مرجع سابق، ص راتب 3
 .107، صسابقالمرجع ال 4
 .149زكریا طاحون، التلوث خطر واسع االنتشار مع التعرض لمشكلة السحابة السوداء، مرجع سابق، ص  5
 .158رمضان عبد الحمید الطنطاوي، مرجع سابق، ص 6
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مما ینتج عنه ازدیاد في نبضات  في تغییر المحتوى الهرموني للدم سببتوقد اتضح أن الضوضاء یمكن أن ت
 1القلب وضیق في األوعیة الدمویة، واتساع في بؤرة العین.

تعتبر الضوضاء الناتجة عن آالت المصانع أثناء تشغیلها من أشد أنواع الضوضاء التي یتعرض لها و       
یتأثر سمعهم  ن أن كثیرا من العمالیّ ن تبأبعد  ااإلنسان، وهناك الكثیر من المحاوالت لتخفیض حدتها خصوص

عند كثیرین منهم  فاءة العمللیس هذا فقط بل وجد أیضا أن الضوضاء تؤثر على ك 2تعرضهم یومیا لها.نتیجة 
 .3جهادإلألنها تقلل كثیرا من القدرة على التركیز، كما تزید من الشعور بالتعب وا

و تأتي عارضة  ،ستهالكالعن نشاطات اإلنتاج وا ناجمةأن األضرار التي یسببها التلوث  ونشیر إلى      
ها أو ال یكون هناك الحافز لتالفیها، هذه اآلثار وغیر مقصودة في ذاتها وربما تكون متوقعة ولكن ال یمكن تالفی

وأمثلتها كثیرة في الحیاة الیومیة، قتصادي "بالعوارض الخارجیة" الالجانبیة وغیر المقصودة تعرف في األدب ا
وتلقي بها في مجرى مائي الضارة (كیمیائیة مثال) فالمؤسسة التي ینتج عن نشاطها بعض النفایات أو المخلفات 

المزارعون في ري محاصیلهم بالتأكید هذه المخلفات سوف تؤثر على إنتاجیة محاصیل الفالحین یستخدمه 
، باإلضافة 4تدخل مباشرة في بنود تكالیفها ولكن هذه الخسارة ال تعنى بها المؤسسة ألنها ال ،وتضر بإیراداتهم

ال تعترف بحدود سیاسیة  واعهاحیث أن الملوثات بمختلف أن ،مشكلة التلوث أخذت صفة العالمیةإلى ذلك فإن 
تنتقل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وقد یظهر التلوث في دولة ال تمارس النشاط  قدو بل  ،أو إقلیمیة
 5نتقال الملوثات من دولة صناعیة ذات تلوث عال إلى دولة أخرى.نتیجة االصناعي 

دد اإلنسانیة جمعاء لما یحدثه من آثار مما سبق یتضح لنا أن التلوث بمختلف أنواعه أصبح خطرا یه    
 سلبیة على اإلنسان وما یحیط به.

 وآثاره االقتصادیةالبیئي الثاني: أسباب التلوث  الفرع

 : أسباب التلوث البیئيأوال
لقد تطرقنا سابقا إلى عوامل استنزاف الموارد البیئیة، وأشرنا إلى أن تلك العوامل أیضا تكون سببا في حدوث   

 6سوف نركز على الصناعة كسبب من أسباب التلوث البیئي. البیئي، ولهذا فإننا التلوث
 :قطاع الصناعة قطاع دینامیكي وسریع التطور، وهو القطاع الرئیسي المستهلك  الصناعة والتلوث البیئي

ور الصناعة في لعدد كبیر من الموارد البیئیة، كما أنه القطاع الرئیسي الذي یحدث تلویثا كبیرا بالبیئة، ومع تط

 .103-102حسن أحمد شحاته، البیئة والمشكلة السكانیة، مرجع سابق، ص ص  1
 .129زكریا طاحون، التلوث خطر واسع االنتشار مع التعرض لمشكلة السحابة السوداء، مرجع سابق، ص  2
یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،  د.أحمد مدحت إسالم، التلوث مشكلة العصر، مجلة علم المعرفة: سلسلة كتب ثقافیة شهریة 3

 .214، ص 1990، أغسطس 152الكویت، العدد 
 .363رمضان محمد مقلد، عفاف عبد العزیز عاید، السید محمد أحمد السریتي، مرجع سابق، ص 4
 وداد العلي، موقع انترنت، مرجع سابق. 5
 .274إیمان عطیة ناصف، مرجع سابق، ص 6
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العالم وتزاید الكمیات المنتجة وتعددها لم تعد المشكلة تقتصر فقط على الملوثات التقلیدیة بل تعدتها إلى 
مركبات كیماویة معقدة تنطلق من العملیات الصناعیة، وتتوقف نوعیة وكمیة الملوثات التي تصدر عن 

 األنشطة الصناعیة على عدة عوامل أهمها: 
 اط أو الصناعة الممارسة.نوع النش -  

 حجم المؤسسة الصناعیة وعمرها اإلنتاجي ونظام الصیانة بها. -  
 نظام عمل المؤسسة الصناعیة وكمیة اإلنتاج والتقنیات المستخدمة في العملیات الصناعیة. -  
 نوعیة الوقود والمواد األولیة المستخدمة.  -  
 1لملوثات ومدى كفاءة العمل بها.وجود وسائل مختلفة للحد من إصدار ا -  

وفي الوقت الحالي عادة ما تتركز الصناعات الملوثة في الدول النامیة حیث تحاول الدول المتقدمة فصل        
المراحل الصناعیة الملوثة للبیئة وتوطینها في الدول النامیة، وٕان تزاید عملیات التصنیع یؤدي إلى زیـادة 

 2وزیادة استهالك هذه األخیرة یترتب علیه ارتفاع في معدالت التلوث البیئي.استهالك الموارد البیئیة 
وتجدر اإلشارة إلى أن مؤسسات الصناعات الصغیرة أدت إلى ظهور مشكالت بیئیة كبیرة قد تفوق         

أخطارها أخطار مؤسسات الصناعات الكبیرة في بعض األحیان، ألنه نادرا ما یكون فیها أمن صناعي أو 
جراءات للحد من التلوث، ولهذا فإن العاملین فیها یتعرضون إلى تركیزات عالیة منه، باإلضافة إلى ذلك فإن إ

معظم مؤسسات الصناعات الصغیرة تصرف مخلفاتها السائلة في المسطحات المائیة المجاورة لها دون 
 .3معالجتها، كما تلقي بمخلفاتها الصلبة في غیر أماكنها

اتجاه دول العالم المتقدم نحو استخدام تقنیات حدیثة وٕانتاج سلع جدیدة تتمیز بانخفاض كمیة وعلى الرغم من  
المواد المستخدمة في عملیات إنتاجها وانخفاض كمیة الطاقة الحفریة المستخدمة فیها إال أنها من ناحیة أخرى 

كان یحد من معدالت نمو مثل  قد أدت إلى خلق مشاكل بیئیة من نوع آخر حیث یتولد عنها مخلفات سامة، وٕان
هذه الصناعات مساهمة التقدم التقني في خلق نوع جدید من الصناعات التي تنتج سلعا خاصة بقیاس درجة 

 4التلوث، كما ساهم التقدم التقني أیضا في إنتاج سلع أخرى خاصة بمعالجة التلوث.

 : اآلثار االقتصادیة للتلوث البیئياثانی
ثار االقتصادیة الناتجة عن التلوث البیئي نشیر إلى بعض المعاییر لقیاس درجة التلوث قبل التطرق إلى اآل  

 البیئي وذلك فیما یلي:

 .320فاطمة عبد الحمید الجوهري، مرجع سابق، ص 1
 .274إیمان عطیة ناصف، مرجع سابق، ص 2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في   -حالة التلوث باإلسمنت لمنطقة رایس حمیدو -واط، التكالیف الناتجة عن التلوث البیئيفاطمة الزهراء زر 3 
 .34-33، ص ص1999-1998العلوم اإلقتصادیة، جامعة الجزائر، 

 .275، 274إیمان عطیة ناصف، مرجع سابق، ص.ص 4
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ویتمثل في أخذ عینة من الوسط المعرض للملوثات (كالهواء، الماء) لتحلیلها وقیاس . معیار الوسط البیئي: 1

 درجة تلوثها ثم مقارنتها بالدرجة المسموح بها علمیا.
وهو تحدید كمیة الملوثات المنبعثة من المؤسسات الصناعیة والسیارات خالل فترة عیار انبعاث الملوثات: . م2

 زمنیة معینة ومقارنتها أیضا بالكمیة المسموح بها.
ویعني قیاس مدى توفر بعض الوسائل لمعالجة ما ینشأ من تلوث مثل وجوب . معیار توفر شروط التشغیل: 3

 المؤسسات الصناعیة للحد من انبعاث التلوث. بعضوضع بعض األجهزة في 
ویعني قیاس الملوثات التي تحتویها بعض السلع على أساس الخصائص الكیماویة . مقیاس السلع المنتجة: 4

 1والفیزیائیة المكونة لها (مثل األصباغ والمواد المحفظة)، وتحدید الحد األقصى المسموح به صحیا.
من خالل تحدید الخسارة المشاهدة في الوحدات  نواع الحیوانیة والنباتیة التجاریة:. تقییم التأثیرات على األ 5

 البیولوجیة ببساطة في سعر الوحدة للحصول على قیاس للقیمة، وتحدد الخسارة المشاهدة بطریقتین:
على سبیل المثال الدراسة المیدانیة اإلحصائیة والتي یتم فیها إیجاد العالقة إحصائیا بین إنتاجیة المحاصیل  -أ

 وأنواع من المؤثرات بما في ذلك الفوارق في مناطق التركیز الملوثة.
 حیث یتم دراسة تأثیر مادة ما. –االستجابة المتحكم فیها  –تجارب الجرعة  -ب
ویعتمد الباحث كلیا على التحلیالت اإلحصائیة ألرقام الصحة العامة، ویوجد . تقییم اآلثار على صحة البشر: 6
ثیر من األعمال في هذا المجال ولعل أشهرها هي التحلیالت الشاملة عن العالقة بین تلوث الهواء والصحة الك

، وربما تكون أكثر الطرق عمومیة التي استخدمها كل من لیف 1977البشریة التي أجراها لیف وسیسكن عام 
والفكرة هي أن موت أحد األفراد  وسیسكن في تقییم تقدیراتهم لآلثار الصحیة هي طریقة رأس المال البشري،

یسبب خسائر للمجتمع على صعیدین هما: التكالیف الطبیة وخسارة المساهمة المستقبلیة في الناتج القومي، وهذه 
 األخیرة یمكن قیاسها براتب أو أجر الفرد. 

أو   األرض  یحدث هذا عادة عن طریق إیجاد العالقة بین فروق قیم. تقییم اآلثار على قیم الممتلكات: 7
الممتلكات وفروق مستویات تلوث الهواء، وقد تم إجراء أكثر من إثني عشر دراسة من هذا النوع خالل العقد 

 2األخیر.
ویرى محمد منیر حجاب بأنه قد نستطیع حساب اآلثار االقتصادیة للتلوث: "إذا عرفنا قیمة الخسائر في    

نیة، والخسائر في القوى البشریة وتكالیف العالج من األعراض التي المحاصیل الزراعیة والثروة السمكیة والحیوا
 3تصیب اإلنسان بسبب االختالالت البیئیة".

 .61-60، ص ص2002شریعة، دار المعارف، اإلسكندریة، ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء ال 1
اقتصادیات الموارد والبیئة، ترجمة عبد المنعم ابراهیم العبد المنعم، أحمد یوسف عبد الخیر، دار المریخ، المملكة العربیة أنطوني س. فیشر،  2

 .225، 216، ص ص 2002السعودیة، 
 .102محمد منیر حجاب، مرجع سابق، ص  3
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وباستخدام هذه المعاییر وغیرها یمكن الكشف عن التلوث البیئي، هذا األخیر یحدث العدید من اآلثار وفیما    
 یلي بعض اآلثار االقتصادیة الناجمة عنه:

تلوث الهواء ارتفاع درجة حرارة الجو في العالم، وهذا االرتفاع في درجة الحرارة یطلق علیه أثر  یترتب على    
، وهذا النشاطات اإلنتاجیة یعمل كغطاء أو كصوبة حول الكرة األرضیة الصوبة الزجاجیة، فالغاز المتصاعد من

األشعة بالخروج مرة أخرى، ومن دخول الكرة األرضیة، ولكن ال یسمح لكل هذه بالغطاء یسمح ألشعة الشمس 
ثم یختل التوازن ویترتب على ذلك ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضیة، وهذا یحدث تغیرات في أماكن سقوط 
األمطار، وذلك یؤدي إلى تغیر في المناطق الزراعیة على مستوى العالم مما یؤثر سلبا على اإلنتاج العالمي من 

 1غذاء، وكذلك یؤدي إلى انتشار ظاهرة التصحر وانحصار الغابات وغیرها.المحاصیل الزراعیة الرئیسیة وال
 وتنتج عندما تتفاعل العوادم المنبعثة من مؤسسات حرق الفحم والمؤسسات التي تستخدم  :∗األمطار الحمضیة

، وتشكل هذه األمطار خطورة حیث تتسبب في تفتیت الصخور الجرانیتیة ورفع درجة 2الكهرباء مع الهواء
 وضة البحیرات واألنهار فتقضي على األسماك بها، كما تتلف المحاصیل الزراعیة حم

وأشجار الغابات، فضال عما تسببه من تآكل لقنوات المیاه والمعدات المعدنیة التي تخزن بها میاه الشرب، وزیادة 
 3نسبة الرصاص في میاه الشرب المأخوذة من هذه الخزانات.

 ضرار التي یحدثها تلوث الهواء تآكل طبقة األوزون، وهي الطبقة التي تقوم من األ: ∗تلوث طبقة األوزون
 4بعملیة تنظیف أو تعقیم البیئة وحمایة األرض من األشعة فوق البنفسجیة. 

وقد أثبتت الدراسات أن التعرض لمزید من األشعة فوق البنفسجیة یؤدي إلى إحداث خلل في جهاز   
لها تأثیرات ضارة على عدد كبیر من النباتات، وقد ینطوي هذا على آثار  المناعة في جسم اإلنسان، كما أن

 5خطیرة إلنتاج األغذیة.
  :العالق في الهواء والذي یسبب العدید من  يالدخانحیث تعاني المدن الكبرى من الضباب الضباب الدخاني

دي إلى االختناق، وتعرضت له األمراض منها: احتقان األغشیة المخاطیة، ویؤذي العیون ویثیر السعال وقد یؤ 

 .286، 284حمد مقلد، عفاف عبد العزیز عاید، السید محمد أحمد السریتي، مرجع سابق، ص ص رمضان م 1
األمطار الحمضیة: هي األمطار التي تحتوي على أحماض ومركبات ذائبة تتكون من تفاعل أكاسید الكبریت والنیتروجین المنبعثة من  ∗

 مصادر مختلفة مع بخار الماء في الجو.
اإلدارة المعاصرة، ترجمة ومراجعة : رفاعي محمد رفاعي،  محمد سید أحمد عبد المتعال، دار المریخ للنشر، المملكة رون، دافید راتشمان وآخ 2

 .85، ص2001العربیة السعودیة، 
 .92محمد منیر حجاب، مرجع سابق، ص  3

 ن أشعة الشمس الضارة.طبقة األوزون:عبارة عن غاز عدیم اللون والرائحة تحیط بالغالف الجوي لألرض وتحمیه م∗ 
 .92محمد منیر حجاب، مرجع سابق، ص 4
 .80أشرف هالل، مرجع سابق، ص 5
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شخصا من سكان المدینة بالتهابات شدیدة في  8000لمدة خمسة أیام أدت إلى إصابة  1955مدینة لندن عام 
 1العین واألنف والحنجرة، ومتاعب في الجهاز التنفسي.

نجلترا الذي في إ التیمس"وقد تعرضت بعض األنهار والبحیرات للتلوث بمیاه الصرف الصحي مثل نهر "      
تحول إلى مجرى من المخلفات في منتصف القرن التاسع عشر، أدى ذلك إلى انتشار وبـاء الكولیرا في مدینة 

  2شخصا. 2000لندن، ووفاة عدد كبیر جدا من سكانها وسكان المناطق المحیطة بها بلغ حوالي 

لتلوث البیئي على مستوى بعض وهناك محاوالت أجریت لحساب التكلفة االقتصادیة للتلف الناجم عن ا  
 الدول حیث:

قدرت قیمة التلف الناجم عن التلوث الهوائي والمائي والضوضائي بمبلغ یتراوح بین    1986في هولندا سنة  -
 3ملیون دوالر. 1.1- 0.6

من جملة الدخل   %12.5ملیارات دوالر سنویا، أي ما یمثل 6وتقدر خسائر دولة مثل بولندا بسبب التلوث  -
 القومي.

كما أدى تسرب الغاز السام من مؤسسة صناعة المبیدات الحشریة بمدینة بوبال الهندیة إلى خسائر تقدر  -
 ملیارات من الدوالرات. 3بنحو 

 -كما أشرنا سابقا-هذا فضال على أن للتلوث البیئي آثاره الصحیة على اإلنسان والحیوان وانتشار األمراض  -
 وبئة تهز االقتصاد القومي.التي قد تصل أحیانا إلى أ

كذلك فإن التلوث یتسبب في إتالف اآلثار والبیئة المشیدة بالتفاعل الكیمیائي لمكونات المواد الملوثة والغالف  -
 4الجوي، كما حدث في تماثیل لندن وروما والقاهرة وغیرها.

 هذا ویمكن أن تتضمن هذه الخسائر أیضا:  
 یة اإلنتاجیة واإلنتاج.                                                                    تكالیف الغیاب والمرض ونقص الكفا 
        .انخفاض مدى الرؤیة وما یصاحب ذلك من تكالیف وازدیاد نسبة وقوع الحوادث                                                                                                                                                                   
      .ازدیاد تكالیف اإلضاءة الصناعیة 
 .ازدیاد تكالیف عملیات التنظیف 
 .تكالیف إصالح أضرار المباني والممتلكات 

 
 

 .131محمد عبد البدیع، مرجع سابق، ص 1
 .136المرجع السابق، ص2 
 .102محمد منیر حجاب، مرجع سابق، ص 3
 .82، ص2002زیع، الطبعة األولى، القاهرة، زكریا طاحون، أخالقیات البیئة وحماقات الحروب، دار الوفاء للطباعة والنشر والتو  4
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 .1ضیاع بعض الملوثات التي یمكن االستفادة منها 
ت التلوث أدت إلى زیادة تعقد العالقات الدولیة نتیجة لألعباء باإلضافة إلى أن استفحال مشكال  

وااللتزامات الملقاة على عاتق الدول، وتزاید مسؤولیاتها عن األضرار الناجمة عن ممارستها ألنشطتها داخل 
إقلیمها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، فنظرا لعالمیة مشكلة التلوث فإن هذه الممارسات تسفر عن اإلضرار 

تستطیع أن تتمسك بحقوق سیادتها على  بالبیئة خارج إقلیم الدول، وأصبحت الدول في عالمنا المعاصر ال
    2تستطیع أن تنفي مسؤولیتها عن األضرار التي تلحق بالدول األخرى. إقلیمها، وكذلك ال

بذلك كالت بها ونتجت تفاقمت المشللتعامل غیر العقالني وغیر الرشید مع عناصر البیئة ولهذا نتیجة        
 العدید من التراكمات البیئیة حیث: 

تواجه الدول النامیة تحدیات بیئیة مهلكة وتتحمل هذه الدول الجانب األكبر من الفقر المرتبط  -
المشاكل سوف تعاني هذه الدول من اختفاء الغابات في المناطق بتدهور البیئة نتیجة لهذه 

 من النباتات والحیوانات وغیرها من الموارد البیئیة.  ستوائیة ومن فقدان أنواع متعددةاال
كان المفهوم التقلیدي لألمن في معظم بلدان العالم في السابق قاصرا على األمن العسكري، لكن  -

 هذا المفهوم قد تغیر اآلن بصورة جذریة وأصبح األمن البیئي یشكل هاجسا قویا لدى الجمیع. 

امیها بشكل مطرد وصعوبات البحث عن حلول جذریة لهذه وتن بروز ظاهرة الالجئین البیئیین -
 .3الظاهرة الجدیدة

ستخدام البیئة ألغرض اإلنتاج سوف یصبح أكثر تكلفة وأعلى ثمنا نظرا ألن ذلك یتطلب تنقیة ا -
المحمل باألكاسید وتحسین التربة المجهدة والوقایة من الضوضاء  المیاه الملوثة، وتصفیة الهواء

 .4وغیرها
لها، لهذا فإن قضیة حمایة البیئة لفتت سبق ذكره یستدعي االهتمام بهذه المشكالت وٕایجاد حلول  كل ما      

 أنظار جمیع دول العالم بما فیها الدول المتقدمة والنامیة.
 
 
 
 
 

-186، ص ص2007رشاد أحمد عبد اللطیف، البیئة واإلنسان: منظور اجتماعي، دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة األولى، اإلسكندریة،  1
187. 

 .104محمد منیر حجاب، مرجع سابق، ص 2
 .26ابق، ص مرجع سزكریا طاحون، أخالقیات البیئة وحماقات الحروب،  3
 محمد غنایم، موقع انترنات، مرجع سابق. 4
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 لیاتهاوآحمایة البیئة  المبحث الثالث:
ة العمل الجاد على إنقاذها، فقد نتیجة لتفاقم المشكالت البیئیة بدأ اإلحساس یتزاید بخطورتها وأهمی 

أصبحت حمایة البیئة ضرورة لحمایة وسالمة اإلنسان وبیئته، وتبلور هذا اإلحساس في جهود مبذولة على 
، وكذلك ظهور تمستوى المنظمات والجمعیات، والجماعات الخضر وظهور العدید من االتفاقیات والمؤتمرا

مایة البیئة، وبهذا أصبح التزام الدول والمؤسسات بالمعاییر البیئیة اآللیات االقتصادیة وآلیات أخرى متعددة لح
أیضا، وفي هذا المبحث  ضرورة من خالل إیجاد تدابیر مانعة من حدوث استنزاف الموارد البیئیة والتلوث البیئي

بیئة والتي سوف نتناول: مفهوم حمایة البیئة واالهتمام العالمي بها، باإلضافة إلى وسائل وٕاجراءات حمایة ال
  .لیات أخرى لحمایة البیئة، إضافة إلى آاإلجراءات االقتصادیة للحمایةیة و اإلجراءات القانونمنها: 

 
 االهتمام العالمي بهاتطور  والمطلب األول: مفهوم حمایة البیئة 

 .االهتمام بها تطور في هذا المطلب سنتطرق إلى مفهوم حمایة البیئة باإلضافة إلى 
 

 : مفهوم حمایة البیئةالفرع األول
 تعددت تعاریف حمایة البیئة وفیما یلي بعض هذه التعاریف: 

تعني حمایة البیئة: "الصیانة الالزمة للعناصر المكونة لها لبقائها على حالتها الطبیعیة دون إحداث أي 
 1االتزان البیئي".تغیرات تشوهها، وذلك من أجل تحقیق التوازن البیئي (التوازن بین عناصرها ) وفقا لقانون 

ویرى د. عبد الحكیم عبد اللطیف الصعیدي أن حمایة البیئة تعني: "اتخاذ اإلجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى 
منع خطر قادم ،أو مقاومته أو التقلیل من حدوثه ،أو إنذار من تسول له نفسه اإلقدام علیه، وتحدد اإلجراءات 

 2یته من ناحیة، وطبیعة عمل القائم بالحمایة من ناحیة أخرى".الوقائیة تبعا لطبیعة الشيء المراد حما

تعرف حمایة البیئة بأنها: "مجموعة من اإلجراءات التنظیمیة (التكنولوجیة، االقتصادیة، اإلداریة، القانونیة، 
بشكل  التربویة وغیر ذلك) التي تقوم بها الحكومات والجهات الرسمیة والشعبیة بهدف استغالل الموارد البیئیة

 3عقالني ومنظم، یضمن لألجیال الحالیة والمقبلة تأمین حاجاتها المادیة والروحیة اآلن وفي المستقبل".
 
 
 

والتنمیة المستدامة،        سلیمان بوفاسة، عبد القادر خلیل، البیئة وآلیات حمایتها ألجل تنمیة مستدامة، الملتقى الوطني حول: اقتصاد البیئة 1
 .6ص ،2006جوان  7-6المدیة أیام  ي، الجامعزمعهد علوم التسییر المرك

 .323، ص1996 ،الطبعة الثانیة اإلنسان وتلوث البیئة، الدار المصریة اللبنانیة،الحكیم عبد اللطیف الصعیدي،  عبد 2
جامعة –تصدر عن مركز الدراسات والبحوث االستراتیجیة  -محمد سلیمان، العلوم اإلنسانیة ودورها في حمایة البیئیة، مجلة فصلیة محكمة  3

 . 164، ص2004، 13-12العدد  -دمشق
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بهدف منعها  ت البیئة، ویتناولون المشكالت الكما یتخذ االقتصادیون مفهوما خاصا للحمایة من مشكال
ذي یترتب علیها، حیث أصبح القضاء التام تماما، ولكن بغرض التوصل إلى الحجم األمثل من األذى البیئي ال

 1على التلوث أمرا غیر منطقي وواقعي. 
 وبهذا یمكن القول أن حمایة البیئة تعني:

اتخاذ التدابیر واإلجراءات الالزمة لمنع أو التخفیض من استنزاف الموارد البیئیة والتلوث البیئي للحد األدنى 
ن وصحته، وبما یضمن للموارد البیئیة تجددها وذلك حفاظا على بحیث ال یشكل هذا األخیر خطرا على اإلنسا

 التوازن البیئي.
 

 : تطور االهتمام بحمایة البیئةالفرع الثاني
لقد عرف العالم أول نموذج للمنظمات غیر الحكومیة المسئولة عن حمایة البیئة في نهایة القرن السابع 

" وزادت هذه المنظمات لتصبح الدینیة الطبیعیة جمعیةالحینما ظهرت ألول مرة " 1694عشر وبالتحدید عام 
في أواسط السبعینات،  2574منظمة في أعقاب الحرب العالمیة األولى، ثم لتصل إلى حوالي  170على نحو 

منظمة غیر حكومیة، وقد برزت هذه المنظمات في  5000ولتصل في أواخر القرن العشرین إلى ما یزید عن 
بها في مختلف دول العالم، وقد دعت الدول المتقدمة لتنظیم جهود  مانتشر االهتما الدول المتقدمة أوال ثم

التصنیع وترشیده لما فیه من أضرار بالبیئة، وطالبت بوقف التدهور البیئي والتلوث الناجم عن الصناعات، وتم 
والكتابات التي كان  ، باإلضافة إلى العدید من العلماء)2(تشكیل جمعیات وهیئات ومنظمات بیئیة وأحزاب خضر

 Silent الربیع الصامت  "لها الدور في جعل قضیة البیئة محل اهتمام الرأي العام العالمي مثل كتاب 

spring"   للكاتبة راشیل كارسونRachel Carson  حیث كانت 1962الذي أحدث ضجة بعد صدوره عام ،
ن جراء استخدام المعالجات الكیماویة في العملیات أول من وجه األنظار نحو إنذار العالم باألخطار المتزایدة م

التصنیعیة وقد أثار كتابها إلى أن استخدام الموارد الطبیعیة دون مراقبة أو اهتمام سیكون له آثار خطیرة جدا 
إلى  1968وینذر بمستقبل ملوث ومشاكل في صحة اإلنسان، مما دعا الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة عام 

 1971عالما من المهتمین بالبیئة في فرنسا سنة  2200. وقد اجتمع 3ؤتمر یتفحص مشاكل البیئةاقتراح عقد م
وبعثوا برسالة إلى السكرتیر العام لألمم المتحدة نبهوا فیها إلى ضخامة األخطار التي تهدد البیئة وكذلك البشریة 

وتلویثها، كما أوضح العلماء أن المشاكل نتیجة سوء استغالل اإلنسان للموارد البیئیة والتعدي المستمر علیها 
وعلى الدول  ،وأنه البد من االهتمام باألبحاث التي تتناول حیاة اإلنسان وبیئته ،سوف تزداد إذا توانینا عن حلها

ولة ، وألنها تعتبر المسؤ الصناعیة تولي األبحاث واإلنفاق علیها إلیجاد سبل حمایة البیئة نظرا إلمكاناتها المادیة

 .321محمد صالح الشیخ، مرجع سابق، ص 1
 .259-258، ص ص مرجع سابقراتب السعود،  2
 .117-116نجم العزاوي، عبد اهللا حكمت النقار، مرجع سابق، ص ص  3
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نتشار التلوث البیئي، على أن یقوم بهذه األبحاث علماء مؤهلون یعملون بحریة بعیدا عن القیود والضغوط، عن ا
وقد أشرفت منظمة األمم المتحدة على مؤتمر لمناقشة مشكالت البیئة عقد في استوكهولم عاصمة السوید بین 

لیس لنا إال " كتاب بعنوان دولة، وصدر عن هذا المؤتمر  113عالما من  1000حضره  1972جوان  5-6
 . وقد صدر عن هذا المؤتمر عدة توصیات ركزت على:1عالما متخصصا 22اشترك في تألیفه  "األرض
 مسؤولیة اإلنسان في حمایة البیئة. -
 تعاون جمیع الدول لمعالجة المسائل الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة والنهوض بها. -

 .2ل في مجال حمایة البیئةقیام المنظمات الدولیة بدور منسق فعا -
قدت العدید من االتفاقیات الدولیة المتعلقة معظمها بالتنمیة وحمایة البیئة، وتستهدف المحافظة وقد عُ 

على التوازن الطبیعي بین مكونات البیئة بعناصرها المختلفة من ناحیة، وبینها وبین اإلنسان من ناحیة أخرى، 
 . ومن بین هذه االتفاقیات:3فراد والجماعات والمجتمعات لتحقیق ذلكوتوضیح الحقوق والواجبات الخاصة باأل

 في شأن حمایة البحر األبیض المتوسط. 1976اتفاقیة برشلونة عام  -

 في شأن حمایة بیئة العمل من التلوث الهوائي والضوضاء واالهتزازات. 1977اتفاقیة جنیف عام  -
 ة البحریة من التلوث.للتعاون في حمایة البیئ 1978اتفاقیة الكویت عام  -

 .4في شأن تلوث الهواء بعید المدى عبر الحدود 1979اتفاقیة جنیف عام  -
 .  5المصممة إلیقاف تدمیر طبقة األزون 1989اتفاقیة بروتوكول مونتلایر عام  -

 .6بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها 1989بازل عام اتفاقیة  -
ك هو القیام بدور فعال في حمایة البیئة ووجود نوع من التعاون في هذا المجال بین والهدف من كل ذل

مختلف الدول، وقد حرصت الدول العربیة أیضا على المشاركة بجهد فعال في هذا المجال فقامت بحضور 
 ...، كما عقد بالقاهرة مؤتمر1975وفي برشلونة أیضا عام  1974االجتماعات التي عقدت في جدة عام 

حضره وزراء البیئة في الدول العربیة، وقد تقرر في هذا المؤتمر إعداد  1989خاص بحمایة البیئة عام 
كاملة لمكافحة التصحر، وزیادة المساحات الخضراء في الوطن العربي، وتنفیذ مشروعات تنقیة  إستراتیجیة

 ي للمعلومات البیئیة.المیاه، وأنظمة معالجة الصرف الصحي منخفضة التكالیف مع إنشاء مركز عرب

بیة السعودیة، مملكة العر ال الطبعة األولى، عبد الفتاح بدر، عبد العزیز عبد اهللا قاسم، أسس علم البیئة النباتیة، مركز النشر العلمي، 1
 .149-148ص ص  هـ،1416

 .119، ص 2007إدارة البیئة والتنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ، خالد مصطفى قاسم  2
 .81، ص 2006، البیئة والمجتمع: دراسة في علم اجتماع البیئة، المكتبة الجامعیة، حسین عبد الحمید أحمد رشوان 3
لإلدارة  عمار خلیل التركاوي، القوانین والتشریعات المنظمة لإلدارة البیئیة: مسؤولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي، المؤتمر العربي الثالث 4

 .66 -65، ص ص  سابق مرجعالبیئیة: االتجاهات الحدیثة في إدارة المخالفات الملوثة للبیئة، 
 .241لیزا هـ. نیوتن، مرجع سابق، ص 5 
 .384أحمد باسل الیوسفي، نفیسة أبو السعود، مرجع سابق، ص6 
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كذلك تم عقد مؤتمرات أخرى كان أهمها مؤتمر قمة األرض أو مؤتمر األمم المتحدة للبیئة والتنمیة 
ولمدة عشرة أیام وقد شاركت فیه أكثر من  1992جوان  03بمدینة ریودي جانیرو عاصمة البرازیل في العام 

 مؤتمر ما یلي:، وأهم نتائج ال1دولة من العالم المتقدم والنامي 150
 التوقیع على اتفاقیة حمایة التنوع البیئي. -1
، حیث لم توقع الوالیات المتحدة 2دولة 39التوقیع على جدول أعمال القرن الواحد العشرین من قبل  -2

بندا ینص على أنه ال یجوز ألي بلد أن یؤذي  27األمریكیة وبعض الدول الموالیة لها. وقد شمل إعالن ریو 
خرى، وأن حاجة البلدان النامیة یجب أن تعطى لها أولویة خاصة، وبنود هذا اإلعالن أثار بیئة الدول األ

اعتراض أكثر من دولة، فقد اعترضت أمریكا على بند ینص على المسؤولیة المباشرة للبلدان الصناعیة عن 
 .3بیئة البلدان الفقیرة

النامیة والفقیرة للمساهمة في حمایة بیئة هذه تقدیم المساعدات المالیة من قبل الدول الصناعیة إلى الدول   -3
دفعه  بالمستوجملیار دوالر سنویا بالرغم من أن المبلغ  2.5األخیرة، غیر أن قیمة المساعدات المدفوعة بلغت 

 . 4ملیار دوالر 70هو 

دارة ویعد مؤتمر ریودي جانیرو نقطة تحول مهمة في االهتمام الدولي بالبیئة لبناء نظام دولي خاص باإل
البیئیة على مستوى العالم الذي تم على إثره قیام المنظمة العالمیة للتقییس بإصدار سلسلة المواصفات الدولیة 

 .5التي عّدت إسهاما لتحسین األداء البیئي وتسهیل التبادل التجاري 1996عام  ISO 14000الخاصة بالبیئة 
كد هذا المؤتمر على ضرورة التصدي بجنوب إفریقیا، وقد أ 2002ثم جاءت قمة جوهانسبرج عام 

، وقد وضعت معاییر عملیة لحمایة الثروة السمكیة في العالم، وحددت خططا لخفض  6لمشكلة تدهور البیئة
عدد سكان األرض المحرومین من المیاه إلى النصف، لكن هذه القمة أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول 

د خالفت تعهدها بتخصیص میزانیة سنویة لمساعدات التنمیة تبلغ الطاقة المتجددة وكذلك فإن الدول الغنیة ق
 .7ملیار دوالر 53) 2003ملیار دوالر، ولم یتعد المبلغ حتى عام ( 125

والتي  2009دیسمبر  19-7وعقدت قمة المناخ بالعاصمة الدانمركیة (كوبنهاغن) في الفترة الممتدة بین 
موفد من جمیع  1200بلد وأحصي  192مشاركة حیث جمعت تعتبر من أكبر القمم في التاریخ من حیث ال

 .389، ص  مرجع سابقعبد الحكیم عبد اللطیف الصعیدي،  1
 .171، ص 2002فتحي دردار، البیئة في مواجهة التلوث، نشر مشترك: المؤلف ودار األمل، طبعة منقحة، الجزائر،  2
 389، ص  مرجع سابقعبد الحكیم عبد اللطیف الصعیدي،  3
 .172، 171، ص ص  مرجع سابقفتحي دردار، 4
 .185، صمرجع سابقمحمد عبد الوهاب العزاوي،  5
 .119خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص 6
 .56-55، ص ص2005زكریا طاحون، إدارة البیئة نحو اإلنتاج األنظف، سلسلة صون البیئة،  7

 
 

32 

                                                 



 وحمایتها مفاهیم وأساسیات حول البیئة                 الفصـل األول 
 

ي وكیفیة التقلیل من االحتباس رئیس دولة وحكومة، وذلك للبحث في التغیر المناخ 110بینهم الدول من 
 :التالیة محاورال تناولت الحراري بحیث

 _ تحدید أهداف جدیدة لكبح انبعاث الغازات الدفیئة للدول الصناعیة.
 الصناعیة في التمویل الالزم. _ مساهمة الدول

 خطة عمل في مجال تبادل الكربون. على _ الموافقة
 كما أشارت لجنة التغیر المناخي باألمم المتحدة لمحاور أخرى تتمثل في:     

 خفض االنبعاثات للحد من خطورة ارتفاع درجة الحرارة. _  
 على تغیر المناخ. اإلنسان_ البحث عن معلومات حول تأثیر 

 1997.1لتركیز على ما تم االتفاق علیه في كیوتو عام ا _
خاضت مفاوضات دولة، وقد  195بمشاركة بباریس  2015دیسمبر  12وتم عقد مؤتمر قمة المناخ في      

للتوصل إلى االتفاق بحصر ارتفاع درجة حرارة األرض وٕابقائه "دون درجتین مئویتین"، وبمتابعة الجهود لوقف 
  2018سنة ُدعیت مجموعة الخبراء الدولیین في المناخ إلعداد تقریر وقد  ،درجة مئویة 1.5عند ارتفاع الحرارة 

والجهود المرتبطة بمثل هذا االرتفاع في درجات الحرارة. وفي  درجة مئویة 1.5خاص بسبل التوصل لمستوى ـ
على األرجح لمراجعة  2020دولة أول تقییم ألنشطتها الجماعیة، وستدعى عام  195سُتجري الـنفس السنة 
في أفق الفترة  غازات الدفیئة أعلنت الدول الموقعة إجراءات للحد من تقلیص انبعاثاتها منقد و  مساهماتها.

وستـُجرى أول ، ات الوطنیة التي ستبقى اختیاریةوضع آلیة مراجعة كل خمس سنوات للتعهدوتم  .2025-2030
الذي سیدخل حیز التنفیذ في -ویفترض أن یسرع هذا االتفاق  .2025مراجعة إجباریة التفاق باریس عام 

للجوء إلى مصادر مثل النفط والفحم والغاز، ویشجع على ا العمل لخفض استخدام الطاقة األحفوریة -2020
وجوب أن تقدم الدول  ولذلك نص االتفاق على للطاقة المتجددة ویغیر أسالیب إدارة الغابات واألراضي الزراعیة

ص فصال كامال لمسألة ذوبان الجلید بسبب التغیر یخص، وتم تالمتقدمة موارد مالیة لمساعدة الدول النامیة
 2راشة مثل الدول الواقعة على جز المناخي، وهو ما یشكل إنجازا للدول األشد هش

هذا باإلضافة إلى إصدار العدید من التشریعات والقوانین المتعلقة بحمایة البیئة من قبل العدید من دول 
 العالم المتقدم وكذلك النامي.

 
 
 

 .220-219، الجزائر، ص ص 2010الخلدونیة، منور أوسریر، محمد حمو، االقتصاد البیئي، دار  1
 .2016-01-17، تم االطالع علیه 2015أهم مضامین اتفاق قمة المناخ  2

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/13/%D8%A3%D9%87%D9%85-
%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-2015 
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 وسائل وٕاجراءات حمایة البیئةالثاني:  المطلب
ئة، الوسائل االقتصادیة لحمایة البیئة، آلیات أخرى التنظیم القانوني لحمایة البی سنتناول في هذا المطلب:  

 لحمایة البیئة.
 والوسائل االقتصادیة للحمایة التنظیم القانوني لحمایة البیئةرع األول: الف
 أوال: التنظیم القانوني لحمایة البیئة  

لم، وقد كان للدول یعتبر التنظیم القانوني أكثر وسائل حمایة البیئة انتشارا و قبوال في غالبیة دول العا
. وفیما یلي ندرج أمثلة عن 1الصناعیة الكبرى السبق في االهتمام بحمایة البیئة وٕاصدار التشریعات الخاصة بها

 بعض الدول التي اهتمت بحمایة بیئتها وأصدرت العدید من التشریعات لذلك:
، وفي بریطانیا 1912صحة عام وقانون ال 1889في الوالیات المتحدة األمریكیة صدر قانون النفایات عام   -

 .2 1951وقانون حمایة األنهار سنة 1936صدر قانون الصحة العامة سنة 
تشریعات خاصة تحّدد فیها مواصفات المخّلفات الناتجة من  1969و  1967في بلجیكا تم إصدار عامي   -

 أكثر الصناعات انتشارا فیها. غذیة المحفوظة باعتبارهامصانع األلبان واأل

یلزم كل المؤسسات الصناعیة باتخاذ كل االحتیاطات الالزمة  1970أصدرت الیابان قانونا عام كذلك 
لمنع تلوث البیئة المحیطة بها، إما بمنع صدور مخّلفات ضارة عنها، وٕاما بمعالجة هذه المخلفات جیدا قبل 

 منع تلوث مصادر المیاه. لینص على اإلجراءات الواجب إتباعها ل 1972صرفها، وتم تعدیل هذا القانون عام 
تشریعا  1971كما اهتمت كثیر من الدول بحمایة البیئة البحریة المحیطة بها، حیث أصدرت كندا عام 

صرف مخلفات بعض المصانع (مثل مصانع الورق ومعامل تكریر البترول) ویحدد طرق معالجة هذه  مینظ
 .3المخلفات قبل إلقائها في المیاه اإلقلیمیة

د السوفیاتي صدر العدید من القوانین التي تتعلق بحمایة البیئة ومواردها مثل قانون الحمایة عام وفي االتحا  -
 4...1977، وقانون حمایة الغابات عام 1970

تبني قانون یمنع وضع األكیاس البالستیكیة قرب صنادیق الدفع في المتاجر ألن  2008تم في الصین سنة  -
 2011.5جانفي  01قد طبق هذا المنع في إیطالیا ابتداء من ذلك یحث المستهلكین على شرائها، و 

 

 .323محمد صالح الشیخ، مرجع سابق، ص 1
 .116نجم العزاوي، عبد اهللا حكمت النقار، مرجع سابق، ص 2
 .385-384عبد الحكیم عبد اللطیف الصعیدي، مرجع سابق، ص ص  3
 .323محمد صالح الشیخ، مرجع سابق، ص 4

5“Nudges verts” : de nouvelles incitations pour des comportements écologiques, Centre d’analyse stratégique, LA 
NOTE  D’ANALYSE, N 216 , Mars 2011,P 04, consulté le:11-09-2014 
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwi
So9z4k7_IAhXIshQKHY90DqM&url=http%3A%2F%2Fwww.developpement-
durable.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2FCAS_Nudges_verts_mars_2011.pdf&usg=AFQjCNGLDOqMII2sNUG6ZoN5U_
TCw2m2jg&sig2=9uLNYqSPbOcInrQ_lQG_kw&bvm=bv.104819420,d.bGQ 
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 ،و قد شهدت أیضا الدول العربیة واإلسالمیة جهودا ملموسة واهتماما كبیرا بموضوعات حمایة البیئة 
وترجم هذا االهتمام بالنص علیه في دساتیرها، وكذا في شكل قوانین وتشریعات تنص معظمها على منع 

یئة، وكذلك منع التلوث البیئي بكل صوره وأشكاله وذلك صیانة لحقوق األجیال القادمة، استنزاف الموارد الب
 وفیما یلي نشیر إلى بعض منها:

الذي  1956المعدل سنة 1945أصدرت جمهوریة مصر العربیة تشریعات لمنع تلوث الهواء مثل قانون  -
 المؤسسات الصناعیة والتجاریة.  احتوى على نصوص خاصة باألدخنة واألتربة التي قد تتصاعد في بعض

حدد فیه أقصى درجات تركیز األتربة في المؤسسات الصناعیة  1967كما أصدر وزیر العمل قرارا سنة   
بإنشاء لجنة لحمایة الهواء من  1969حفاظا على صحة العاملین فیها، كذلك صدر القرار الجمهوري سنة 

بتحدید المعاییر الواجب توفرها في الهواء النظیف،  1971وتبعه صدور قرار من وزیر الصحة سنة  التلوث،
 .1والحد األقصى المسموح به في جو العمل، وكذلك في الجو العام

من دستور جمهوریة إیران اإلسالمیة على أنه: "في الجمهوریة اإلسالمیة تعتبر المحافظة  50نصت المادة   -
واألجیال القادمة حیاتهم االجتماعیة السائرة نحو النمو  على سالمة البیئة التي یجب أن یحیا فیها جیل الیوم

مسؤولیة عامة، لذلك تمنع الفعالیات االقتصادیة وغیرها التي تؤدي إلى تلوث البیئة أو إلى تجریبها بشكل ال 
 2یمكن جبره".

ى أنه: عل 1992من النظام األساس للحكم في المملكة العربیة السعودیة الصادر عام  32وقد نصت المادة   -
 .3"تعمل الدولة على المحافظة على البیئة وحمایتها ومنع التلوث عنها"

بشأن حمایة البیئة وكان من أهم أهدافه نشر التوعیة البیئیة  2002سنة  30صدر القانون القطري رقم   -
 لمستدامة.باإلضافة إلى تجریم الكثیر من الممارسات المضرة بالبیئة بكافة عناصرها من أجل تحقیق التنمیة ا

والذي ینص في كثیر من مواده على مسؤولیة كل  2002وقد أصدرت السلطات اللبنانیة قانون البیئة سنة   -
شخص طبیعي أو معنوي عن سالمة وحمایة البیئة والتأكید على أهمیة الدور التربوي في خلق أجیال فاعلة 

المواد التي تجّرم كافة صور االعتداء على  تشارك في الحفاظ على البیئة وحمایتها، وأفرد القانون كثیرا من
 البیئة وقرر لها غرامات مالیة كبیرة تتضاعف في حالة العود الرتكاب هذه الجرائم.

وأصدرت الجمهوریة التونسیة قانونا مستقال یحمي الصحة العامة لإلنسان من مخاطر التلوث، وبجانب ذلك   -
ى أنه یعاقب بالسجن مدة عام اإلنسان الذي یضع عمدا من قانون العقوبات التونسي عل 310نصت المادة 

مواد مضرة أو مسمومة بأي ماء معد لشراب اآلدمیین أو الحیوانات بدون أن یمنع ذلك من توقیع العقوبات 
 .4األشد، كما جّرم القانون مجرد المحاولة كسبب یستوجب العقاب

 .386-385عبد الحكیم عبد اللطیف الصعیدي، مرجع سابق، ص ص 1
 .105-104سید محمدین، مرجع سابق، ص ص  2
 .105المرجع السابق، ص  3
 .154 -152، ص ص  المرجع السابق 4
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ت قوانینها على حمایة البیئة والمحافظة العدید من الدول األخرى التي نص أن هناك باإلضافة إلى  
علیها، ولن نسهب في ذكرها وٕانما الغرض هو ذكر البعض منها فقط لتوضیح االهتمام البالغ بقضایا البیئة 

 وشؤونها من طرف دول العالم بما فیها الدول العربیة واإلسالمیة.
البیئة تستلزم أن یكون هناك تفهم كامل ونشیر إلى أن التنظیم القانوني والتشریعات التي تستهدف حمایة   

یناسبها من  ما بیئي، لكي تستطیع كل دولة أن تضعومعلومات كافیة عن مختلف األنشطة المسببة للتدهور ال
معاییر تسمح بها للعناصر الملوثة الناتجة عن كل نشاط إنتاجي، أو تحدد الخصائص التي یجب أن تكون 

تلك المعاییر والخصائص، وذلك بما  إتباعیع أن تجبر المؤسسات على علیها عناصر البیئة، ومن ثم تستط
 . 1تتضمنه من عقوبات تفرض على كل مخالف ألحكام هذه القوانین

 
  لحمایة البیئة: الوسائل االقتصادیة اثانی

 تؤثر الوسائل المستندة إلى قوى السوق على نفقة اإلنتاج التي تنتقل كلها أو بعضها إلى أثمان السلع 
والخدمات المنتجة، ومن ثم تؤثر على هیكلها النسبي، وبالتالي تؤثر على حجم االستهالك عن طریق ما یعرف 

 . وهناك وسائل مختلفة منها:2بالحوافز والمثبطات أو الكوابح السعریة
من اهتم بالسیاسات االقتصادیة التي تحاول  أول Pigouلقد كان االقتصادي  التلوث:تحصیل تكالیف   -1
عامل مع مشكلة التلوث، حیث اقترح فرض ضریبة من قبل الحكومة على األنشطة الملوثة تعادل التكلفة الت

وهي عبارة عن الفرق بین التكلفة الحّدیة الخاصة والتكلفة  Tax Pigovianالحّدیة وعرفت هذه الضریبة باسمه 
اجیة الملوثة للبیئة بحیث أن كل وحدة الحدیة االجتماعیة للسلوك الملوث ، فإذا كان هناك أحد األنشطة اإلنت

من السلعة المنتجة تصاحبها كمیة محددة من التلوث معروفة فإنه یمكن فرض ضریبة مساویة لتكلفة التلوث 
یلتزم المنتج بدفعها قانونا ، وٕان كان عبؤها سیتوزع على المنتج الذي یحقق أرباحا من النشاط الملوث 

 .3ك الملوث ، وبذلك تكون ضریبة عادلة یتحملها كلیهماوالمستهلك الذي ینتفع باالستهال
أنه یجب التعامل مع  اوقد تم تعدیل قانون بیجو لكن جوهر الفكرة لم یطرأ علیه أي تغییر مؤداه  

الظواهر الخارجیة عن طریق أسالیب قوى السوق ، ولقد أخذت الدول أعضاء منظمة التعاون االقتصادي 
الهدف من هذا المبدأ في حث ، وتمثل 1972بب في التلوث یدفع التكالیف عام والتنمیة بمبدأ " أن المتس

ین ودفعهم نحو ترشید استغالل الموارد البیئة ، وقد تبین من حصر أعضاء منظمة التعاون والتنمیة الملوث
رسما بیئیا شامال ضرائب على تلوث الهواء والماء وعلى النفایات  50االقتصادیة أن هناك أكثر من 

الضوضاء، باإلضافة إلى رسوم مختلفة على المنتجات ، ومن األمثلة البارزة: فرض رسوم نفایات على تلوث و 

 .324، ص  مرجع سابقمحمد صالح الشیخ،  1
 .325، ص المرجع السابق 2
 .388، ص مرجع سابقرمضان محمد مقلد، عفاف عبد العزیز، السید محمد أحمد السریتي،  3
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المیاه في هولندا وألمانیا، ورسوم على انبعاث ثاني أكسید الكربون في الیابان، ودفع مقابل لملوثات الهواء في 
ض ضرائب على استخدام األكیاس البالستیكیة في ، باإلضافة إلى أنه ثبت نجاح فر 1الوالیات المتحدة األمریكیة

وجمع مالیین الدوالرات للحكومة   %95إیرلندا ، حیث أدى ذلك إلى انخفاض عدد األكیاس المستخدمة بنسبة 
سنت على األكیاس البالستیكیة  5وفي واشنطن العاصمة تم فرض رسم قیمته  2لتنفقها على مشروعات بیئیة.

 مما أسهم في انخفاض األكیاس 2010جانفي  01ابتداء من 
 2009بالمقارنة بین تنظیفي  % 66الذي یمر بهذه المدینة بنسبة  Potomacالموجودة في نهر البوتوماك   
 2010.3و
یعد إصدار تراخیص بالتلوث من الوسائل االقتصادیة المباشرة التي تتخذها السلطات  بیع تصاریح التلوث: -2

ت المحلیة في كل دولة الكمیة المسموح بها من التلوث في كل منطقة، ثم لحمایة البیئة، حیث تحدد السلطا
قابلة للتداول یشتریها الملوث، وتسمح له بكمیة من التلوث تعادل قیمة  شهادات أو أذونتصدر تصاریح أو 

لحكومة التصاریح التي یقوم بشرائها، وبهذا یتحمل الملوث تكالیف إضافیة تعادل اإلیرادات التي تحصل علیها ا
من الملوثین وتكون بمثابة تعویض ألفراد المجتمع، وقد استخدمت األزون القابلة للتداول في الوالیات المتحدة 

ا زاد مقدار ما تخّفضه مؤسسة ما ل حافزا للكفاءة اإلنتاجیة ، فكلماألمریكیة على نطاق واسع ، وتتمیز بأنها تمث
  طریق بیع األذون غیر المستعملة.من االنبعاثات، ازداد الدخل الذي تكتسبه عن 

مسببي التلوث  دیون أنه یجب أن تدور مفاوضات بینیرى هؤالء االقتصاتوسیع نطاق الملكیة الخاصة:   -3
والضحایا حول المستویات المثلى لهذا التلوث دون أي تدخل حكومي، حیث یخلصون إلى أن مشكالت التلوث 

دام الموارد البیئة، ویكفي لعالجها إقرار حقوق ملكیة خاصة ألن تنجم عن غیاب حقوق الملكیة المتعلقة باستخ
ذلك یدفع المالك لالقتصاد في استخدام الموارد والمحافظة علیها من التلوث ، وتشیر الدراسات إلى نجاح هذه 
الوسیلة في حمایة البیئة ببعض الدول، فمنح حقوق ملكیة األراضي للمزارعین في تایالند ساعد على تخفیف 

ضاعف االستثمار اإلضرار بالغابات، كما أن منح حقوق ملكیة لسكان المنطق الفقیرة في باندونج بأندونیسیا ، 
 .4في مرافق الصرف الصحي المنزلیة ثالث مرات

 : آلیات أخرى لحمایة البیئةالفرع الثاني  
 غنى عنها جمیعا یرى الدكتور أحمد محمد موسى أن حمایة البیئة تستلزم القیام بمهام أساسیة ال  

 وبالتالي یقسم وسائل حمایة البیئة إلى:

 .328 -326شیخ، مرجع سابق، ص ص محمد صالح ال 1
 صوفي هیرس ، موقع أنترنات ، مرجع سابق. 2

3 “Nudges verts” : de nouvelles incitations pour des comportements écologiques, Centre d’analyse stratégique, Op.Cit, 
P 04. 
 

 .331-329، مرجع سابق، ص ص  محمد صالح الشیخ 4
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: حیث ینبغي رفع مستوى الوعي البیئي  لتفادي مخاطر الجهل بأهمیة الحفاظ على االهتمام بالوعي البیئي -1
في المدارس  البیئة ومواجهة حاالت التلوث وذلك عن طریق: إدخال حمایة البیئة ضمن برامج التعلیم 

ستخدام أجهزة اإلعالم العصریة، وتقدیم المعلومات لرجال األعمال عن التقنیة السلمیة بیئیا والجامعات وا
 ومزایاها.

مجاالت علوم البیئة للعمل على حمایتها ووقایتها من كل أنواع التلوث وذلك في  : فيإعداد الفنیین األكفاء -2
عناصر دراسة الجدوى بالنسبة للمشروعات  مجالي التخطیط والتنفیذ على السواء حتى تكون حمایة البیئة من

 المراد إقامتها، ومن أهم عوامل ضبط السلوك البشري في المجاالت التنفیذیة.
: لحمایة البیئة من االعتداءات التي یمكن أن تقع على أي عنصر من عناصرها، سن القوانین الالزمة -3

ل دون وقوعه، وهذا ال یمنع من وضع العقوبات والقوانین األكثر فعالیة هي تلك التي تقي من التلوث وتحو 
 الرادعة على المخالفات البیئة.

المادیة في حمایة البیئة : حیث یمكن االستفادة من رغبة اإلنسان من تحقیق المكاسب منح الحوافز البیئیة -4
یم القروض اإلعفاء من بعض الضرائب والرسوم عند استخدام تقنیات من شأنها حمایة البیئة ،تقد عن طریق

المیسرة للتحول إلى تقنیات البیئة النظیفة وتقدیم المساعدة التقنیة المؤدیة إلى حمایة البیئة، السماح بالمتاجرة في 
تصاریح التلوث حیث تستطیع المؤسسة قلیلة التلوث أن تبیع حصتها من التلوث المسموح لها إلى مؤسسة یفوق 

 تلوثها الحدود المسموح بها.
: وذلك من خالل تنمیة قدرات المؤسسات المسؤولة عن الكشف عن المخالفات البیئیة، ي البیئةردع ملوث -5

 .1وعدم التراخي في توقیع العقوبات البیئیة على المخالفین لقوانین البیئة
باإلضافة إلى أنه لحمایة البیئة البد من التركیز على التربیة البیئیة حیث تعّرف هذه األخیرة بأنها: ذلك   

النمط من التربیة الذي یهدف إلى تكوین جیل واع مهتم بالبیئة وبالمشكالت المرتبطة بها، ولدیه من المعارف 
والقدرات العقالنیة والشعور بااللتزام ما یتیح له أن یمارس فردیا وجماعیا حل المشكالت القائمة، وأن یحول 

 .2بینها وبین العودة إلى الظهور
طلب وبإمكان المستهلك  ،ء والغاز وحتى المخالفات یتم إرسالها عبر الهاتف النقالفي فرنسا فواتیر الما    

جعلها  مماق من الجهتین فرض طبع األورا  Rutgers، وقد تم في الجامعة األمریكیة له نسخة ورقیة إرسال
ط في هذا شجرة، وفي فرنسا هنالك مخط 620مالیین ورقة لمدة سداسي واحد أي ما یعادل  07توفر أكثر من 

 2009.3اإلطار تم تبنیه من طرف عدة وزارات في إطار ما یسمى ب "مخطط اإلدارة المثالیة" المطبق منذ 

 .163 -161،  ص ص 2007الخدمة االجتماعیة وحمایة البیئة، المكتبة العصریة، الطبعة األولى، مصر،  أحمد محمد موسى، 1
2 Ahmed Melha , op- cit, P 113. 
3 “Nudges verts” : de nouvelles incitations pour des comportements écologiques, Centre d’analyse stratégique, Op.Cit,P 
04. 
 

 
 

38 

                                                 



 وحمایتها مفاهیم وأساسیات حول البیئة                 الفصـل األول 
 

من خالل ما تم التطرق إلیه یمكن القول أن إجراءات حمایة البیئة تنقسم إلى إجراءات عالجیة وأخرى       
دون وقوع التلوث واستنزاف الموارد البیئیة أو تعمل  وقائیة، وأنه البد من التركیز على هذه األخیرة ألنها تحول

 . على تخفیضها من المنبع، وذلك أفضل من عالج المشكالت البیئیة بعد وقوعها
الموارد البیئیة والتلوث البیئي فإنه من  ما أن المؤسسات االقتصادیة تعتبر عنصرا أساسیا في استنزافوب      

وكذلك الضغوطات  ،ئیة خاصة مع ظهور التشریعات والقوانین التي تلزمها بذلكالواجب علیها تبني المسؤولیة البی
 ...من قبل جمعیات حمایة البیئة وجمعیات حمایة المستهلك

 
   لدعم بعض اآللیات التي یمكن تطبیقها في المؤسسات و  المسؤولیة البیئیة للمؤسسات المطلب الثالث:

 البیئةمسؤولیتها                 
باإلضافة إلى بعض اآللیات التي یمكن أن  ماهیة المسؤولیة البیئیة للمؤسسة، سنتناول في هذا المطلب       

: إدارة الجودة الشاملة البیئیة، المحاسبة البیئیة، االبتكار سؤولیتها البیئیة منهاتطبقها المؤسسات لدعم م
 ...األخضر

للمؤسسة البیئیةماهیة المسؤولیة الفرع األول:   
   مفهومها أوال:

 التعهدات  :هي رئیسیة مرتكزات ثالث من مكونةال البیئیة للمسؤولیة رؤیتها  )ENGO( منظمة تطرح       
وفق  العناصر هذه تفصیل ویمكن المصالح،  أصحاب لمتطلبات الفعلیة المراعاة الموارد والطاقة، إدارة البیئیة،
 : التالي

 :مایلي حققت إذا بیئیة سؤولیةم ذات المؤسسة وتكون  :البیئیة التعهدات •
 .البیئیة حمایة دعم بهدف شاملة مؤسسیة رؤیة تبني -
 .أولویة ذات ستراتیجیةإك علیها والمحافظة البیئة حمایة اتخاذ -
 .الوقائیة التدابیر مبادئ تبني -
 .البیئي بالنظام محدودة تكون االقتصادیة العملیات أن أساس على العمل -
 اتخاذ عند الخاصیة هذه ومراعاة اجتماعیة أو/و بیئیة قیمة لها وخدماتها امنتجاته كانت ما إذا معرفة -

 .قراراتها
 التي المؤسسیة الثقافة وتشجیع الحكومیة، اإلجراءات مع ومتناسقة متكاملة قراراتها جعل على العمل -

 .البیئیة القیم بتدعیم تسمح
 :تالیةال النقاط ذكر یمكن اإلطار هذا وفي  :والطاقة الموارد إدارة •
 .بكفاءة الطبیعیة الموارد استغالل -
 .بكفاءة المتجددة الموارد واستعمال إنتاج -
 .الصحیحة اإلنتاج أنظمة وتطبیق اعتماد -
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 .اإلجمالیة البیئیة والفوائد التكالیف ودمج ، والنم استمراریة تحقیق أجل من لألداء تقییم إعداد -
 :یلي ما حققت إذا بیئیا مسؤولة المؤسسة تكون : المصالح ألصحاب الفعلیة المراعاة •
 .المحلیة والمنظمات للسلطات المجاني واإلعالم اإلفصاح أولویة بمبادئ االلتزام -
 الحاضرة الماضیة، البیئیة مسؤولیاتها على المصالح أصحاب من وغیرها المنظمات محاسبة قبول -

 .والمستقبلیة
 .ةالحقیقی البیئیة تأثیراتها عن اإلفصاح بشفافیة االلتزام -
 1.الحقیقیة البیئیة تأثیراتها حول المصالح ألصحاب الدوریة التقاریر تقدیم -

ستساهم بقدر وبهذا یمكننا القول بأنه إذا ما التزمت المؤسسات بما تم ذكره، أو بالبعض منه فقط فإنها       
ة سیحقق لها العدید من ئیوٕان تمتعها بالمسؤولیة البی ،كبیر بعدم اإلضرار بالبیئة، وبالتالي المحافظة علیها

، أو من حیث قبول والمستهلك... سواء من حیث تجنبها لضغوطات األطراف المعنیة بحمایة البیئة  المكاسب
على أساس فقد أوجد الباحثون أن المستهلكین یرفعون من شراءاتهم " المجتمع واألفراد لها واقتنائهم لمنتجاتها،
من األفراد المجیبین على االستطالع  %77أن  1991سنة  Dagnoli دور المؤسسة في المجتمع، ووفقا لدراسة

  .2أقروا بأن السمعة البیئیة للمؤسسة أثرت في اختیارهم للعالمة"
 
 

 3األخضر واهتمام المؤسسة بالبیئة یؤدي إلى تقییم إیجابي للمؤسسة في إدراك المستهلك.وٕان االلتزام      
د عملت على تحمل المسؤولیة البیئیة وكمثال على ذلك مؤسسة وبذلك فإن العدید من المؤسسات ق    

Sonoco إلنتاج الشاي المواد األولیة التي تستخدمها یمكن إعادة تصنیعها  أكثر من ثلثي وهي مؤسسة تعلیب
        وٕان مثل هذه المبادرات .4من موادها األولیة %70التي تعید ھي األخرى تصنیع  Liptonفي مؤسسة 

ویسمح لها والنمو  وهو ما یحقق لها األرباح ویضمن لها االستمرارقد ترفع من مبیعات المؤسسة  أو الجهود

فیان، المسؤولیة البیئیة في المؤسسة الصناعیة (حالة الجزائر)، المؤتمر الدولي الثاني:الحق في بیئة سلیمة، مجلة علمیة محكمة ساسي س 1
 .16 -15، العدد الثاني، ص ص 2013تصدر عن: مركز جیل البحث العلمي، بیروت، دیسمبر 

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/ 

2 ClareD'Souza, Mehdi Taghian, Peter Lamb,   An empirical study on the influence of environmental labels on 
consumers, Corporate communications : an international journal, vol. 11, no. 2, 2006,p 5. 
https://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30008944/taghian-empiricalstudy-post-2006.pdf 
3 Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, The Concept Of Green Marketing and Green Product Development on 
Consumer Buying Approach, Global Journal of Commerce & Management Perspective, March-April 2014, P34, 
consulted on :24-02-2015 
http://www.researchgate.net/profile/Dr_Rashad_Yazdanifard/publication/268747494 

جامعة كربالء، كلیة اإلدارة واالقتصاد، الغري للعلوم االقتصادیة واالداریة، ، مجلة وم وفلسفة التسویق األخضرارشد عبد األمیر جاسم، مفه4
 .140ص، 01، العدد 39، المجلد 2012
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قد تمتع المؤسسة بالمسؤولیة البیئیة بالدخول للسوق العالمیة وبذلك یعزز میزتها التنافسیة، باإلضافة إلى أن 
   . اإلنتاجيم الثقة والرضا على المؤسسة مما یحثهم على الرفع من طاقته ایكسب عماله

     
 ؤولیة البیئیة ثانیا: دوافع تبني المؤسسة للمس

هذه المسؤولیة في تدمج  هاالمسؤولیة البیئیة في المؤسسة أمر ضروري في عصرنا هذا، ونجد أن یعتبر تبني    
 ن األصل فیها طابع اإلجبار:الظاهر طوعیا لك

 سة: أسباب التبني االختیاري للمسؤولیة البیئیة في المؤس -1
 نبعاثات واإلصدارات اإلشعاعیة.الناتجة عن االتقلیل كمیة النفایات وبالتالي تقلیل المخاطر  -
 واالستخدام األمثل للموارد الطبیعیة. حمایة األنظمة البیئیة -

 مشكلة االحتباس الحراري وحمایة طبقة األوزون. اإلسهام ولو بجزء بسیط في معالجة -

 ي المنطقة التي تتمركز فیها المؤسسة وفروعها.زیادة الوعي بالمشاكل البیئیة ف -

للتعرف على المتطلبات البیئیة وتحسین قدراتهم تحسین أداء المؤسسة في النواحي البیئیة، ودفع العاملین  -
 على التفاعل مع البیئة.

تحسین صورة المؤسسات بیئیا، وتحسین الصورة العامة للمؤسسة أمام مجتمعها وقواه الفاعلة في مجال  -
 من كسب ودهم ودعمهم. والبیئة وتمكین المؤسسات مایة المستهلكح

تقلیل التكلفة بإعادة التدویر والبرامج األخرى المشابهة واإلدارة األفضل للجوانب البیئیة لعملیات  -
 المؤسسة.

 السیطرة الجیدة على سلوك األفراد، وطرق العمل ذات التأثیر البیئي المحتمل. -
 

لقد أصبح اهتمام المؤسسات بالجوانب البیئیة ؤولیة البیئیة في المؤسسة: للمسأسباب التبني اإلجباري  -2
 استجابة لمطالب جماعات الضغط كما هو موضح فیما یلي:

 البیئیة.أكثر التزاما ورعایة للجوانب  المتمثلة في التشریعات البیئیة لجعل المؤسسة المتطلبات الحكومیة: -

العوامل الرئیسیة المؤثرة على دوافعهم االستهالكیة، وٕاحدى لقد أصبحت البیئة إحدى  ن:المستهلكو -
 هم لنمط معین من المنتجات دون غیرها.تاالعتبارات األساسیة في تحدید رغباتهم وتفضیال

المساهمین والمستثمرین من  متزایدة من جانب تتواجه المؤسسات ضغوطا ن:المساهمون والمستثمرو -
 .أجل تحسین المؤسسات ألدائها البیئي

، إن القلق الخاص بشؤون البیئة وزیادة الضغوط من القوانین والتشریعات المتالحقة المتطلبات التعاقدیة: -
 1.قد غیرت من أسلوب األعمال وعقد الصفقات على مستوى العالم وكذلك من المجتمع بمختلف فئاته

 .17-16ساسي سفیان، مرجع سابق، ص ص  1
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دفع المؤسسة نحو تبني المسؤولیة  سابقة الذكر یمكن أن تساهم فيالوبهذا یمكننا القول أن كل العوامل        
حمایة البیئة والحفاظ  لفت انتباه المستهلكین لمنتجاتها ولتوجهها البیئي، كذلك وبالتالي المساهمة في البیئیة،
 .بتبني االعتبارات البیئیةولیست مخیرة خاصة وأنها أصبحت ملزمة  علیها

ٕان تخضیر المؤسسة یشیر و قیامها بتخضیر أعمالها، دعم المسؤولیة البیئیة للمؤسسات ی ما ومن بین         
ها لسیاسة بیئیة شاملة أو جزئیة، تساهم في جعلها متالئمة مع البیئة واتجاهاتها، وتشیر السیاسة البیئیة إلى تبنی

استراتیجیا (كسب میزة تنافسیة، أو تجنب تهدید تنافسي) لبرامجها  ابعد مؤسسةالخضراء الشاملة إلى إعطاء ال
شطتها البیئیة، أما السیاسة البیئیة الخضراء الجزئیة فتشیر إلى بعض المفاهیم واإلجراءات التي تتخذها وأن

المؤسسة على المستوى التشغیلي والوظیفي كاستجابة للوائح البیئیة أو لبعض القدرات التي تتوفر لوظیفة أو 
 .1أكثر من وظائف المؤسسة كما في اإلنتاج أو التسویق األخضر

 ات أن تجعل من نفسها خضراء من خالل ثالث آلیات: كن للمؤسسویم
 ):عملیات/ عملیات إضافة القیمة (عملیات تتم على مستوى ال1

أو التخلص  بعض العملیات التي تقوم بها، تصبح خضراء من خالل إعادة تصمیم ة أنیمكن للمؤسس
یة، أو استخدام تكنولوجیا جدیدة، ویتم القیام من البعض اآلخر منها، أو إجراء تعدیالت على التكنولوجیا الحال

 بكل هذا من خالل التركیز على هدف تقلیل األثر البیئي المتراكم لجمیع تلك الخطوات والمراحل.
  / النظم اإلداریة ( عملیات تتم على مستوى الشركة):2

المناخ الالزمین ات أن تتبنى تلك النظم اإلداریة التي تساهم في خلق الظروف و یمكن أیضا للمؤسس
، ویالحظ أن فعالیة النظم اإلداریة التي تسهل من ممارسة عملیات إضافة القیمة على البیئةلتقلیل تأثیر 

العملیات الخضراء إلضافة القیمة تواجه صعوبات واضحة الكتساب الصفات المؤهلة لذلك، إذا لم یصاحبها 
 فلسفة.مقاییس األداء الالزمة والمعبرة عن مدى تبني تلك ال

 
  / المنتجات (عملیات تتم على مستوى المنتج):3

 تتحقق اإلستراتیجیة الخضراء للمنتجات من خالل الطرق التالیة: Charterبناء على شارتر 
 اإلصالح: بغرض تمدید وٕاطالة حیاة المنتج (التركیز على إصالح أجزاء ومكونات المنتج). - أ

 ته.إعادة تهیئة المنتج: بغرض تمدید وٕاطالة حیا - ب

 إعادة تصنیع المنتجات القدیمة: لتنمیة وتطویر منتج جدید.  - ت

 المرات). الذي یمكن من استخدامه للعدید منإعادة استخدام المنتج: (تصمیم المنتج بالشكل   - ث

، ، 2008للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، نجم عبود نجم، البعد األخضر لألعمال: المسؤولیة البیئیة لرجال األعمال، دار الوراق   1
 .163ص
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إعادة تدویر المنتجات: من خالل إعادة تشغیل المنتج وتحویله إلى مواد خام یمكن استخدامها في   - ج
 تصنیع نفس المنتج.تصنیع منتج آخر، أو في 

تقلیل المواد الخام: التي یتم استخدامها في تصنیع المنتج، أو إنتاجه بالشكل الذي یقلل الخسائر   - ح
 .1البیئیة

ة ألعمالها یعتبر من األهداف اإلستراتیجیة التي تسعى لتحقیقها لدعم وبهذا فإن تخضیر المؤسس
ذلك استجابة لمتطلبات حمایة البیئة وتوجهات المجتمع مسؤولیتها البیئیة، وذلك بغیة كسب میزة تنافسیة، وك

 البیئیة.
دعم مسؤولیتها البیئیة تخضیر أعمالها و التي یمكن أن تطبقها المؤسسات ل ٕان هناك العدید من المفاهیمو        

 منها تطبیقها لـ: إدارة الجودة الشاملة البیئیة، المحاسبة البیئیة، االبتكار األخضر...   
 

 البیئةآلیات یمكن تطبیقها في المؤسسات لدعم مسؤولیتها  :لثانيالفرع ا
    إدارة الجودة الشاملة البیئیة أوال :
تعّرف الجودة البیئیة بأنها: "إنتاج السلعة أو تقدیم الخدمة وفقا للمواصفات الدولیة المتعلقة بنظم اإلدارة       

ات المستهلكین والزبائن البیئیین ومتطلباتهم وتوقعاتهم، البیئیة والمراجعة البیئیة، والتي تهدف إلرضاء حاج
ولتحقیق الجودة البیئیة یجب أن یكون هناك نظام تحدد فیه الترتیبات التي یضعها المصّنع طبقا للمواصفات 

 2الدولیة".
مینج وجوران ویشیر مفهوم إدارة الجودة الشاملة البیئیة إلى تطبیق نظم إدارة الجودة الشاملة المطورة من قبل دی

 3وآخرین، والمرتبطة بعملیة التحسین المستمر في الجوانب البیئیة.
 

 وتشمل إدارة الجودة الشاملة البیئیة األبعاد الثالثیة التالیة:
 : وهي جودة المكونات البیئیة المحیطة بالمؤسسة.الجودة المادیة -
 بیئة.: وهي جودة أداء العاملین بالمؤسسة تجاه الالجودة السلوكیة -
: وهي جودة تفاعل جمیع المتغیرات الداخلیة والخارجیة للمؤسسة وتجسیدها بهیئة خطط یتم الجودة التفاعلیة -

 4تنفیذها بما یتالءم مع البیئة.
 ویمكن فیما یلي استخالص تعریف إلدارة الجودة الشاملة البیئیة:      

 .559-557، ص ص2011-2010الدار الجامعیة، االسكندریة، قضایا تسویقیة معاصرة، محمد عبد العظیم أبو النجا،  1
 .126رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص 2
 .185رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ، ص 3
 .279، ص 2006الجودة في الخدمات: مفاهیم، عملیات، تطبیقات، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان،  إدارةقاسم نایف علوان المحیاوي،  4
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ز على دعم اإلدارة العلیا للعمل الجماعي والتحسین تتمثل إدارة الجودة الشاملة البیئیة في منهج وقائي یرتك
المستمر لكافة مراحل دورة حیاة المنتج بدءا من المدخالت وكذلك العملیات، وحتى المخرجات لكل من السلع 
والخدمات بهدف تخفیض استنزاف الموارد البیئیة والتلوث البیئي بكافة أنواعه ( تلوث الهواء، الماء، التربة...) 

 د منها.أو الح

إن تطبیق إدارة الجودة الشاملة البیئیة ینتج عنه تحقیق إنتاج أنظف والذي تكون محصلته منتجا أخضر حیث: 
األنظف في أوروبا وأمریكا الشمالیة في أواخر الثمانینات من القرن الماضي، واستخدمت  اإلنتاجنشأت تقنیة 

هدرة، وبخاصة المخلفات الصلبة والسائلة والعدید من على نطاق واسع وحققت نتائج جیدة في تقلیل الموارد الم
      ، Pollution Preventionالفوائد األخرى، وأطلق علیها العدید من المصطلحات مثل: الحد من التلوث 

 Reduction ofأو تقلیل المخلفات Zero- emissionأو الحد الصفري لالنبعاثات أو عدیمة االنبعاثات 

waste minimization ،  وأخیرا اإلنتاج األنظفcleaner Production .1 
وٕان إدارة الجود الشاملة البیئیة البد أن تشمل كال من المدخالت والعملیات والمخرجات والتي یتم تحقیقها من 

 خالل:
یتم تقدیر كمیة المدخالت لكل قسم من أقسام المؤسسة والتي قد تشمل المواد الخام والكیماویات،  المدخالت: -1
مدخالت المواد  ، ومن المهم مالحظة مدى قدرة المؤسسة على تخفیض النسبة بین2لمیاه، الطاقة الالزمةا

 ومخرجات المنتج مع مرور الوقت، إذ البد أن تتضمن:
 
 

 3تطویر نظم المشتریات والتخزین. -

وقد  التركیز على العملیات التي تستخدم المدخالت بكفاءة متزایدة، وتتمتع برقابة جودة أفضل، -
أضحى تصمیم المنتج نفسه وحجمه وعبوته في اآلونة األخیرة أحد الوسائل الهامة لخفض موارد 

 المدخالت.

أیضا لتخفیض مدخالت الموارد یمكن استبدالها (بدائل المدخالت) من خالل استخدام قدر أقل من  -
ل إحالل مورد وفیر محل ، أو من خال4الموارد الضارة أو المزید من المدخالت عالیة الكفاءة أو كلیهما

مورد آخر نادر أو أقل وفرة، ونشیر إلى أنه قد یحدث العكس أحیانا في الواقع العملي، بمعنى أنه كثیرا 
ما تكون هناك بدائل تستخدم موارد نادرة وموارد غیر متجددة، وذلك ألسباب تتعلق باقتصادیات المنتج 

 .98-97زكریاء طاحون، إدارة البیئة نحو اإلنتاج األنظف، مرجع سابق، ص ص 1
 .108-107سابق، ص صالمرجع ال 2
 ..252- 250سامیة جالل سعد، مرجع سابق، ص ص 3
، 2000ة بهاء شاهین، مبادئ التنمیة المستدامة، الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة، الطبعة األولى، القاهرة، ف دوجالس موسشیت، ترجم 4

 .135ص
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تحولت صناعة السیارات خالل العقدین الماضیین عن  واألداء وأذواق المستهلكین، فعلى سبیل المثال:
استخدام الصلب واتجهت إلى استخدام األلمنیوم والموارد البالستیكیة الجدیدة، والحاویات أیضا تحولت 
إلى مواد بالستیكیة، وهذا الوضع یزید من أهمیة إعادة التدویر، وقد یتم تصمیم المنتجات بحیث 

واد التي أعید تدویرها، وبالتالي یمكن إعادة تشغیل أو استعمال المكونات تستطیع المكونات استخدام الم
 نفسها.

وكذلك یعد تحسین جودة وقدرة المنتج على البقاء لفترة طویلة أحد وسائل تخفیض مدخالت المورد  -
الطبیعي في كل وحدة من وحدات المنتج، أو تحویل المنتج نفسه إلى منتج آخر، فعلى سبیل المثال إذا 

انت هناك قیود على مساحة الغابات التي یمكن استغاللها بدال من تصدیر األخشاب قد یكون من ك
 1.األفضل إنتاج األثاث أو األبواب أو المنازل سابقة التجهیز

البد من التحسین والتطویر المستمر للعملیات حتى یمكن الوصول إلى إجراءات التحسین أثناء  العملیات: -2
 ، وتتضمن إجراءات التحسین:2لمؤسسةالسیر التفقدي با

تطبیق العدید من أسالیب اإلدارة المحسنة بما یساعد على خفض التلوث واستنزاف الموارد من خالل القیام  -أ
 بالعدید من اإلجراءات منها:

 التدقیق البیئي. -
 الصیانة الوقائیة الدوریة. -
 التعامل مع المواد بطریقة مناسبة. -
 
 3ن.تدریب العاملی -

 4.المعلومات واالتصاالت -

تغییر عملیات اإلنتاج: من خالل إجراء تعدیالت علیها بغرض تخفیض الملوثات المنبعثة، وتتراوح هذه   -ب
كبیرة وتكون التكالیف في هذه الحالة  التغییرات بین تغییرات محدودة تنّفذ في أیام وبتكلفة قلیلة، إلى تغییرات

 5أطول. كبیرة ویستغرق التغییر زمنا
عند تحدید المخرجات یجب اللجوء إلى أفضل التقدیرات مع ذكر أساس هذا التقدیر الذي یجب  المخرجات: -3

 أن یشتمل على:

 .41-38المرجع السابق، ص ص 1
 .110زكریاء طاحون، إدارة البیئة نحو اإلنتاج األنظف، مرجع سابق، ص 2
  .131-128ف دوجالس موسشیت، مرجع سابق، ص ص 3
 .156السابق، صالمرجع  4
 .326-325فاطمة عبد الحمید الجوهري، مرجع سابق، ص ص 5
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، ویعتبر المنتج 1المخلفات القابلة إلعادة االستخدام ، اإلنتاج المعیب، وكذلكاإلنتاج: بما فیه اإلنتاج تام الصنع
، وقد ذكرنا 2یكن له أضرار في مراحل إنتاجه أو استخدامه أو التخلص منه مطابقا للمواصفات البیئیة إذا لم

سابقا بأن تطبیق إدارة الجودة الشاملة یمّكن من مطابقة المنتج للمواصفات وٕانتاجه صحیحا من المرة األولى، 
 وهذا ما یعني خلو المنتج من العیوب أو تخفیضها ألدنى حد ممكن.

. كما الحظنا سابقا فإن اإلجراءات التي 3ة، صلبة، غازیة)، مكوناتها وحجمهاالنفایات: بكل أنواعها (سائل
اتخذت لخفض المدخالت ستعمل أیضا على خفض النفایات والملوثات المنتجة، وبهذا فإن هناك عالقة قویة 

 د األدنى.بین ما تم ذكره فیما یتعلق بالمدخالت والعملیات وبین مفاهیم منع التلوث وتخفیض النفایات إلى الح

وتشمل وسائل تخفیض أو منع التلوث تغییر العملیات وتغییر المدخالت وٕاعادة استخدام النفایات وزیادة      
، أو إعادة تشكیله بحیث یصبح أقل ضررا، إذ یمكن على  4كفاءة استخدام الطاقة وتغییر تصمیم المنتج النهائي
حبات صغیرة بدال من إنتاجها في شكل مسحوق لتقلیل الغبار سبیل المثال إنتاج المنتجات الكیمیائیة في الشكل 

الذي یهدر أثناء عملیة التعبئة، كما یمكن استبدال المنتجات الورقیة المعالجة كیمیائیا ببدائل أخرى غیر معالجة، 
 5وبهذا فإن إعادة تصمیم المنتجات قد تكون واحدة من أهم التحدیات التي تمنع التلوث.

ن القول أن التغییرات التي یتم إدخالها على المنتج قد تشمل متطلبات المنتج وتعریفه من جدید وبذالك یمك     
  لیشمل ویتفق و االعتبارات البیئیة، ویكون ذلك مثال من خالل: تصنیع المنتج من موارد متجددة وغیر سامة 

صة بعملیة اإلنتاج، ومتابعة العملیات أو أقل سّمّیة و التعامل معها بطریقة مناسبة ، وزیادة كفاءة الطاقة الخا
بدقة، وٕاجراء التحسینات المستمرة علیها، وٕاطالة عمر المنتج وتصمیمه، بحیث یكون أقل سمیة أو ضررا، 
باإلضافة إلى سهولة إعادة االستخدام أو التدویر ، وبذلك تصبح االعتبارات البیئیة جزءا ال یتجزأ من برنامج 

 ج جدید.تشروط عند تصمیم أي منالمطابقة للمواصفات أو ال
 

 :  المحاسبة البیئیةثانیا   
 المحاسبة البیئیةتعریف  -1   

تعرف المحاسبة البیئیة بأنها: "جزء ال یتجزأ من المحاسبة االجتماعیة، وتعتبر المحاسبة البیئیة  أداة تمد  -
المتعلقة بالنواحي البیئیة إلعطاء صورة  المستفیدین بالمعلومات المحاسبیة، ومتخذي القرارات بمعلومات التكالیف

 108زكریاء طاحون، إدارة البیئة نحو اإلنتاج األنظف، مرجع سابق، ص 1
 .326فاطمة عبد الحمید الجوهري، مرجع سابق، ص 2
 108زكریاء طاحون، إدارة البیئة نحو اإلنتاج األنظف، مرجع سابق، ص 3
 .41ت، مرجع سابق، صف دوجالس موسشی 4
 .136المرجع السابق، ص 5
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كاملة عن أداء الشركة، بحیث تضم بیانات تتعلق باألداء البیئي إلى جانب البیانات والمعلومات المتعلقة 
 .1"بالنواحي المالیة

وتعرف أیضا بأنها: "فرع المحاسبة الذي یتعقب النفقات المترافقة مع المنتجات الضارة بیئیا، في كل خطوة  -
خطوات ما قبل التصنیع وما بعده، فهي تهتم بقیمة العناصر البیئیة التي كانت تعتبر من الخارجیات ولم تعد من 

قبل اإلنتاج وخالل مرحلة  كذلك في إطار مفهوم دورة الحیاة الذي یتتبع تأثیرات المنتج بدءا من مرحلة ما
 2اإلنتاج، وكذلك مرحلة خدمات ما بعد البیع." 

 

 المحاسبة وٕادخال البیئي، األداء عن اإلفصاح نحو االتجاه تزاید لقد :البیئة بالمحاسبة االهتمام اتمبرر   -2   
 الدولیة والهیئات واألهلیة الحكومیة التنظیمات الهتمام نتیجة المحاسبي للنظام العام اإلطار ضمن البیئیة

 ة:التالی تلالعتبارا وذلك المستدامة والتنمیة بالبیئة واألكادیمیة والمهنیة
 .المستدامة التنمیة مفهوم تبني خالل من وتنمیتها حمایتها وضرورة البیئة أهمیة  -
 .الدولیة والمنظمات المهنیة الهیئات من العدید تمارسها التي الضغوط -
 .عنها والمحاسبة بالبیئة والتطبیقیة النظریة الدراسات اهتمام -
 .والمحلیة الدولیة القوانین بموجب البیئیة المحاسبة حتمیة -
 
 

 فیما نلخصها التي األهداف من مجموعة لتحقیق وسیلة البیئیة المحاسبة تعتبر :البیئیة المحاسبة أهداف -3  
  :یلي
 مالیة، فترة لكل وحمایتها البیئة على الحفاظ إلى تهدف التي اإلجمالیة والتكالیف المبیعات عن بیانات إعداد -
 .المناسبة القرارات واتخاذ أخرى إلى فترة من النفقات هذه لتطویر سةالمؤس متابعة إلى یؤدي مما
 .البیئیة والتشریعات القوانین بتطبیق المؤسسة التزام مدى لتوضیح البیئیة النفقات عن التقاریر إعداد -
  .االستمراریة لضمان لمؤسسةل والبیئیة االجتماعیة المسؤولیة توضیح -
P178Fمالیة. فترة كل في لمؤسسةا خصصتها التي لبیئیةا والوفورات المنافع إظهار -

3 

، ورقة علمیة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي حول: سلوك المؤسسة االقتصادیة أهمیة المحاسبة البیئیة في استدامة التنمیةجمیلة الجوزي،  1
 21-20لعلوم االقتصادیة والتجاریة والتسییر، یومي في ظل رهانات التنمیة المستدامة والعدالة االجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة ا

 .78، ص 2012نوفمبر 
http://iefpedia.com/arab/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA-32803 

 .210نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  2
 .79صجمیلة الجوزي، مرجع سابق،  3
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ورغم األهمیة البالغة للمحاسبة البیئیة في المؤسسات إال أنها الزالت بحاجة إلى جهود كبیرة من أجل        
تسجیل وقیاس تأثیرات التلوث البیئي، ولكن یمكن تجاوز هذا األمر خاصة في ظل االهتمام المتزاید بقضایا 

 البیئة.
 

 : االبتكار األخضرثاثال
 االبتكار األخضرمفهوم  -1

 هناك منظوران لالبتكار هما:
 : الذي یرى أن االبتكار هو التوصل إلى ما هو جدیدالمنظور الضیق  -

 ویعرفه بیتر دراكر وفق هذا المفهوم بأنه: "التخلي المنظم عن القدیم".
ى الجدید كلیا، بل إنه قد یكون بمثابة : یرى بأن االبتكار لیس بالضرورة التوصل إلالمنظور الواسع -

 تحسین المنتج وتعدیله حتى یكون ذو أهمیة للسوق وللزبون.
واالبتكار األخضر یقع ضمن مفهوم االبتكار الواسع الذي یشیر إلى التوصل إلى منتج جدید عن طریق التوصل 

كفؤا بیئیا مقارنة بالقدیم. ثانیا: أوال إلى: عملیة خضراء جدیدة أو منتج أخضر جدید یكون مستداما، أو یكون 
 التحسینات على المنتجات لتكون أقل ضررا بیئیا.

وفي الخدمات نجد االبتكار في منظوره الضیق مثال في التسویق الالنقدي الذي یتجنب استخدام النقود الورقیة، 
انتقال األفراد  كما نجده في إدخال خدمات أجهزة الصراف اآللي التي تقلص حركة واستهالك الطاقة في

التحسین نجده في قیام الخطوط الجویة باستخدام محركات محسنة  -للحصول على هذه الخدمات، االبتكار
 لتقلیل اإلزعاج الذي یشكو منه األفراد الذین یسكنون في المناطق المجاورة. اإلقالعلخفض الضوضاء عند 

 
 
 
 المجاالت األساسیة لالبتكار األخضر -2

 ن تحدید المجاالت األساسیة لالبتكار األخضر فیما یلي:من الممك     
    بمنظوریه الضیق والواسع یساهم في إدخال منتجات جدیدة،  االبتكار: حیث أن المنتج األخضر -

 أو تحسین المنتجات الحالیة لتكون أقل ضررا وأكثر مالءمة للبیئة.
تكنولوجیات أو عملیات جدیدة تطویر  ث أن االبتكار األخضر یساهم في: حیالعملیة الخضراء -

 تكون أقل ضررا وأكثر مالءمة للبیئة.
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: الذي یساهم في إدخال المفاهیم الجدیدة وتطبیقاتها، التي تعمل على تحسین االبتكار التنظیمي -
 1البیئي. أداؤهاداء المؤسسة الكلي، بما في ذلك ومن ثم أ البیئة الداخلیة

... یمكن أن ، التسویق األخضرترنت األخضر، الثقافة الخضراء للمؤسسةوغیرها مثل االن كل هذه اآللیات      
، وقد تكسبها بذلك میزة تنافسیة من خالل استخدام تكنولوجیات لالعتبارات البیئیة المؤسسةتبني تدعم وتسهل 

  خضراء، القیام بعملیات خضراء، إنتاج منتجات خضراء جدیدة أو محسنة... وهذا كله من أجل كسب الزبون
 أو المستهلك وكذلك حمایة البیئة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصـة       
 تم تقدیمه یمكن القول أن المشكالت البیئیة لها بعدان أساسیان: خالل ما من

وارتفاع تكلفة استخدامها،  : أن الموارد البیئیة المتجددة منها أو غیر المتجددة أصبحت عرضة للنفاذأولهما -  

حالل األمر الذي أصبح یهدد قدرة هذه رة هذه الموارد على التجدد أو إدل السحب منها أصبح یفوق قدمعذلك أن 

 خاصة غیر المتجددة منها.الموارد على االستمراریة 

 .460 -456نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص ص  1
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 مكانیات النظامأصبحت تفوق إواالستهالك  اإلنتاجالنفایات أو المخلفات الناتجة عن  : أن كمیةثانیهما - 

 لطبیعي منها، وهو ما نتج عنه تفاقم مشكلة التلوث.البیئي على التخلص ا

نتاج االقتصادي من إن ارتباطا وثیقا بالنشاط ألنهما مرتبطتی تجاهلهمافإن هاتین المشكلتین ال یمكن  وبهذا     

محلیا فقط بل تعداه إلى اهتمام عالمي بغیة إیجاد  فلم یكن ،لهذا ظهر االهتمام بالمشكالت البیئیة،  واستهالك

قانوني وكذلك الوسائل لحمایة البیئة منها التنظیم ال اآللیات، فظهرت بذلك العدید من حلول لهذه المشكالت

ارات االعتب لتبني جعل المؤسسات مضطرة  ... كل هذا، إضافة إلى العدید من اآللیات األخرىاالقتصادیة

في المؤسسات  دعمالتي یمكن أن ت اآللیاتالعدید من أن هناك إضافة إلى  ،ة بیئیاالبیئیة، بمعنى جعلها مسؤول

 ،من أجل التخفیف من استنزافها للموارد البیئیة ولتلوث البیئة ألنها تعتبر عنصر أساسي في ذلكتوجهها البیئي 

بتكار األخضر، االنترنت األخضر، التسویق لبیئیة، المحاسبة البیئیة، اال: إدارة الجودة الشاملة لمن هذه اآللیات

من األطراف منها المحافظة على  یمكن تطبیقه لتحقیق العدید من المزایا لكثیر هذا األخیر الذي ...األخضر

وكذلك تحسین صورة المؤسسة بالنسبة للمستهلكین، إضافة إلى تحقیق استمرار المؤسسة  ،البیئة وعلى المستهلك

 من خالل تحقیق الربحیة لها...
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 تمهید                    

كما كان أكثر مرونة في االستجابة  ،لقد مر التسویق بتطورات عدیدة كان فعاال فیها لتطویر المفاهیم         

التطور من مفهوم االنتاج إلى وهذا ما نجده في بدایة  ،لحاجات المستهلكین واالتجاهات الجدیدة في السوق

وجهت له العدید من االنتقادات والتي أدت فیما بعد إلى ظهور التسویق  الذيسویق مفهوم البیع ثم إلى مفهوم الت

إلى تحقیق مجموعة من المزایا للعدید من الذي یهدف  االجتماعي وتاله ظهور التسویق األخضر، هذا األخیر

الحالیة في ظل الضغوط  - األطراف هي: المؤسسة من خالل العمل على تحقیق أهدافها وضمان استمراریتها

توفیر حاجیاته ورغباته وتوعیته بالمنتجات واألفكار الخضراء، للمستهلك ل -ة إلى التزامها بحمایة البیئةالداعی

  -كما أشرنا سابقا –والبیئة من خالل حمایتها والحفاظ علیها خاصة بعد الحالة المزریة التي آلت إلیها 
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 ل في التسویق األخضر والمسؤولیة االجتماعیةالمبحث األول: مدخ
ٕان النظرة ع بشكل عام، و المجتمباعتباره نشاطا موجها نحو ، ظهوره منذ ارتبط التسویق بالمستهلك 

 أبعد من ذلك حیث أصبح حصر في حدود إشباع حاجات ورغبات المستهلكین، بل هيالمعاصرة للتسویق ال تن
في العمل التسویقي، ومن هنا وتحقیقها  التي یجب توافرها والبیئیة األخالقیة من الجوانببالعدید  مرتبطالتسویق 

أمر ذ الجوانب البیئیة بعین االعتبار ق مفهوم المسؤولیة االجتماعیة وأخسویالتجانب كان تبني المؤسسات وفي 
 . واجب

یة التسویق : التطور الفكري لمفهوم التسویق األخضر، وأیضا ماهسنتناول في هذا المبحث وٕاننا
 بالتسویق األخضر.   ISO 14000خضر، وكذلك عالقة البیئة ومعاییر األ

 
 
 

 .المطلب األول: التطور الفكري لمفهوم التسویق األخضر
 خضر والمسؤولیة االجتماعیة.ویق األفلسفة التسویق، وكذلك التسمطلب: التوجه في سنتناول في هذا ال

 
 
 
 

 تسویق.فلسفة الالفرع األول: التوجه في 
التسویقیة، إدارة المؤسسة في أنشطتها  ر بأن هناك خمسة مفاهیم یمكن أن تعمل تحت ظلهایرى كوتل

وهذه المفاهیم تعبر عن مراحل تاریخیة مختلفة مرت بها المؤسسات واعتمدتها نتیجة لتأثیرات محیطة بها، وهذه 
لبیعي، التوجه التسویقي، التوجه االجتماعي ، التوجه نحو المنتج، التوجه ااإلنتاجهي: التوجه نحو المراحل 
 .1للتسویق

 بأن هذه المفاهیم ومراحلها تتحدد في ثالثة كما یتضح في الشكل: Pride &  Ferrellبینما یرى 
 ) یوضح مراحل مفهوم التسویق1شكل رقم (      

 
 
 

      
 .35ثامر البكري، أسس ومفاهیم معاصرة، مرجع سابق، ص المصدر:

 :اإلنتاجيالتوجه / 1
تمیزت هذه المرحلة بوجود طلب كبیر وعرض قلیل للمنتجات، مما دفع العاملین إلى تركیز الجهود على 

هو أن المستهلكین سیشترون كل ما ینتج وبذلك فإن تصریف االعتقاد السائد في هذه المرحلة ، و اإلنتاجزیادة 
 .2المنتجات ال یشكل عقبة أمام المؤسسات

  

 .35، ص2006ثامر البكري، التسویق: أسس ومفاهیم معاصرة، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان،   1
 .182، ص 2008ردینة عثمان یوسف، التسویق الصحي واالجتماعي، دار المناهج، عمان،   2

 التوجه التسویقي التوجه البیـعي التوجه اإلنتاجي

2000 ___________1950 _________1900 __________1850 
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لجانب التسویقي، ا وٕاهمال، اإلنتاجیةالمرحلة هو التركیز على رفع كفاءة وفاعلیة العملیة  هذهز ممیزات ومن أبر 
 ةالسیطر مع  ،فالطلب المرتفع على السلع جعل من مهمة تسویقها أو بیعها أمر سهل ال یستوجب جهدا كبیرا

 .1اإلداریةالواضحة على العملیة 
 التوجه البیعي: / 2

لطلب المرتفع من قبل المستهلكین والزبائن على المنتجات ینخفض تدریجیا، وبدأت بدأ ا 1920عام 
أعادت  1950-1920المؤسسات تدرك ضرورة اهتمامها أكثر بعملیة بیع منتجاتها، وخالل الفترة الممتدة بین 

األرباح، وبالتالي  دراسة وجهة نظرها تجاه األنشطة البیعیة واالعتماد علیها لجعلها الوسیلة الرئیسیة في زیادة
عمال أكثر إدراكا أصبحت هذه المرحلة تمثل التوجه البیعي في نشاطها للتعامل مع األسواق، وأصبح رجال األ

 .2بأن األنشطة التسویقیة المهمة في مجال عملها تتمثل بالبیع الشخصي، اإلعالن والتوزیع
تنفق نسبة كبیرة من وفة بكونها ومن األمثلة على ذلك شركات إنتاج المنظفات والصابون المعر  

ها وامتالكها من قبل شركة  بل دمجلصناعة المنظفات (ق "Tide"استثماراتها على الجهود البیعیة، مثل شركة
 إعالنیةالقة للمنظفات واألسمدة) التي كرست عالمتها التجاریة المعروفة من خالل حمالت مو جامبل العبروكتر 

 .3عالمة التجاریة في أذهان الكثیر من المستهلكینمكثفة وجزئیة، حیث رسخت هذه ال
 التوجه التسویقي: / 3

، وأن نتاجاإلعادة تنظیم فاعلیة إلعمال أنه أصبحت هناك ضرورة أدرك رجال األ 1950في مطلع عام 
 ت، وعلیه فإن هذه المؤسساتفي شراء المنتجا ةـع لم یعد قادرا على جعل المستهلكین أكثر رغبـالترویج الواس

 أوال اإلنتاجأنه یجب البدء بتحدید المنتجات التي یحتاجها ویرغب بها المستهلكون ولیس القیام بعملیة وجدت و 
وممارسة الضغط الترویجي على المستهلك، وعلیه فإن المؤسسات أصبحت تعمل على تحقیق رضا المستهلك 

وٕان هذه  ،ي حاجاته ورغباتهبلذي یلوبالتالي تقدیم المنتجات في الشكل ا ،من خالل التعرف على ما یریده
العام للمؤسسات ككل  األداءنما على نطاق وإ  جذري لیس في مجال التسویق فحسب المرحلة تعد مرحلة تحول

 .4أیضا
 
 
 
 
 
 
 

 35امر البكري، التسویق: أسس ومفاهیم معاصرة، مرجع سابق، صث  1
 .36المرجع السابق ، ص 2
 .31-30، ص ص2010،، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمانوآخرون، التسویق الحدیث: مدخل شامل،  حمید الطائي  3
 .37-36ثامر البكري، التسویق: أسس ومفاهیم معاصرة، مرجع سابق، ص ص  4
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 :منها مصطلحوقد شهدت هذه المرحلة بروز مصطلحات مهمة في التسویق 
    لك المحتمل هالمستأو  ت المستهلك النهائيقعاو بدراسة دوافع وخصائص وعادات وت : یعنىبحوث المستهلك

  ه بالشراء وتكراره.ترغیبالتأثیر على سلوكه لغرض زیادة المبیعات، من خالل  أو المتوقع، وذلك بغیة
 الذي یعني بدراسة السوق من جمیع جوانبه. بحوث السوق: 

دراسة السوق والعوامل ب یعنى اء المستهلكان أو استطالع أر أو استبیاستقصاء وهناك أیضا مفهوم 
ي السوق والعتبارات فدراسة المستهلكین ودوافعهم لمعرفة آرائهم في المنتجات المطروحة  المؤثرة فیه، مع

قائما بذاته ویشمل بحوث المنتجات، لما تسویقیة أخرى، وقد تنامت أهمیة بحوث التسویق وصار هذا النشاط ع
  1والترویج.... وبحوث السوق، وبحوث أسالیب البیع، والتوزیع

 ووفقا للنظرة التقلیدیة للمسوقین فإن:
 حاجات الفرد طبیعیة وال متناهیة (غیر محدودة)، وبذلك یتم تشجیع االستهالك. -

 تنضب). الموارد الطبیعیة ال محدودة وال متناهیة (ال -

 قدرة األرض على تحمل التلوث والتبذیر غیر محدودة. -

 2فع مع تنامي االستهالك وٕاشباع الحاجات. نوعیة الحیاة والسعادة الشخصیة ترت -

 من االنتقادات إلى التوجه التسویقي وهي: ت األخیرة العدیدوقد برزت في السنوا
 .الكلف المترتبة على األداء التسویقي باتت مرتفعة -
 .3أمانتنتج عند استخدامها مخاطر صحیة ومخاطر النظام التسویقي سمح بمرور المزید من السلع التي  -
 البیع تحت الضغط.... عار المرتفعة، الممارسات المخادعةتأثیر التسویق على الزبائن: كما في األس -    
كإنشاء الرغبات المزیفة، محدودیة السلع االجتماعیة، التلوث الثقافي، والقوة  تأثیر التسویق على المجتمع: -    

 ور.السیاسیة الزائدة للتسویق والتي تستخدم ضد مصالح الجمه
ات تأثیر التسویق على األعمال األخرى: كاستخدامه من أجل اإلضرار بالمؤسسات األخرى، إیجاد عقب -    

 .4وممارسات المنافسة غیر الشریفة أمام دخول مؤسسات منافسة، 
بروز وسیادة مفاهیم اجتماعیة جدیدة انعكست على فلسفة التسویق وخصوصا فیما یتعلق بتعزیز مفهوم  -  

 .5ولیة االجتماعیة وبشكلها الحدیثالمسؤ 
 
 

 33-32لطائي وآخرون، التسویق الحدیث: مدخل شامل، مرجع سابق، ص صحمید ا  1
2 Philip Kotler, Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative, Journal of Marketing, American 
Marketing Association, July 2011, Vol. 75, P132, consulted on :29-02-2014. 
http://www.dyane.net/linked/2.1.%20Reinventing%20Marketing%20to%20Manage%20the%20Environmental%20Imp
erative.pdf 

 30ثامر البكري، التسویق: أسس ومفاهیم معاصرة، مرجع سابق، ص  3
 .237نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص 4
 .31ثامر البكري، التسویق: أسس ومفاهیم معاصرة، مرجع سابق، ص 5
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 الفرع الثاني: المسؤولیة االجتماعیة والتسویق األخضر.
 خضر إلى ثالثة مراحل رئیسیة هي:یقسم التطور التاریخي للتسویق األ      

 

 مرحلة المسؤولیة االجتماعیة (التسویق االجتماعي):-1

 1957عام  Peter druckerسة التسویق هو أول من أشار إلى مفهوم المسؤولیة االجتماعیة في درا
بمنتجاتها مع أهداف وقیم  عمال والتي تحدث التكاملبقوله: "إن التسویق یتمثل بالعملیات الدینامیكیة لمنشآت األ

من قبل األفراد وبما یتناسب مع القیم الفردیة لهم ولعموم  المتخذةوبهذا فإنه یتم التركیز على القرارات  المجتمع".
 مع، وبما یمكن المنظمات التسویقیة من تلبیة حاجات ورغبات المستهلكین وتحقیق رضاهم.المجت

غیر أن مالمح  وقد ال یكون التوجه البیئي بارزا بشكل مباشر في المراحل األولى للمسؤولیة االجتماعیة 
لتلوث مجموعة من العوامل مثل التغیرات التكنولوجیة، ا ، حیث تظافرت1960في عام  ظهوره بدأت

. ویمكن تلخیص 1ومتغیراتها مرحلة أكثر استیعابا للبیئةالبیئي....إلى ضرورة انتقال التوجه االجتماعي إلى 
 اعیة وفقا للمفهوم البیئي باآلتي: مفهوم المسؤولیة االجتم

مصالح  مصلحتها الذاتیة، ولكنها مسؤولة في نفس الوقت عنالقیم العقالنیة إلدارة المؤسسة تتمثل في تحقیق  -
كنها ال تمثل هدفها الوحید ؤسسة، ولالمجتمع في ضوء القرارات التي تتخذها، فاألرباح هي شيء جوهري للم

 أهمیة لها. األكثر فاألفراد هم
بالمنتجات التي یحتاجها بالوقت والمكان المالئم،  ترتكز على كونها مسؤولة عن تزویدهالعالقة مع المستهلك  -

 ویشبع حاجاته منها. رفاهیتهیة والمعلومات التي یحتاجها، وبما یحقق مع ضرورة مراعاة النوع
دارة أن تحسن اإلمما یتطلب من طلق من أن لكل فرد منزلة وكرامة، لى العاملین في المؤسسة تنالنظرة إ -

 التعامل معه، وكذلك فإن اإلدارة مسؤولة أمام المالكین والمساهمین ومسؤولة أمام المجتمع أساسا.
التي تتعامل بها المؤسسة على وفق هذا المفهوم تنطلق من كون الفرد عندما  واإلنسانیةقیم االجتماعیة ال -

وبما یحمله من مشكالت تستوعبه بالكامل  اإلدارةك فإن كونه إنسانا، لذلیعمل في المؤسسة فإنه ال ینفصل عن 
 ومن خالل تنظیمه كعنصر مساهم في عمل المجموع.

 یة لها أهمیة ولكن یجب أن ال تطغى على قیم األفراد.القیم التكنولوج -
 القیم السیاسیة التي تملیها الحكومة من الضروري أخذها بعین االعتبار في تحقیق مبدأ "نوعیة الحیاة". -
تساهم في تحقیق نوعیة الحیاة لألفراد  اإلدارة المحافظة على البیئة وجعلها من مسؤولیة الجمیع إذا ما كانت -

 تمع.والمج
لما لها من تأثیر كبیر في األفراد وفي كونها جزءا من الحیاة  اإلدارةالقیم الجمالیة یجب أن تدرك من قبل  -

   .2التي یعیشونها

 .39-38، ص ص2009ثامر البكري، أحمد نزار النوري، التسویق األخضر، دار الیازوري، عمان، الطبعة العربیة،  1
 .43-42، ص ص2001ثامر البكري، التسویق والمسؤولیة االجتماعیة، دار وائل للنشر، عمان،الطبعة األولى،   2
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المستهلكین بتغییر سلوكیاتهم بالشكل  إقناعالتوجیهات االجتماعیة إلى  ویتطلع المسوقون االجتماعیون وذوو 

 1تمع المحیط.الذي یعكس اهتماما بالبیئة والمج
لمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات لیست فقط تجاه المجتمع وٕانما لها مضامین عدیدة وبهذا یمكننا القول بأن ا    

إلى تحقیق األرباح للمالكین والمساهمین  باإلضافةمنها المسؤولیة تجاه الزبائن أو المستهلكین، تجاه العاملین، 
 وكذلك حمایة البیئة.

 تهلك والتوجه البیئي:مرحلة حمایة المس -1
تمثل حركة حمایة المستهلك منظمة من مجموعة من األفراد والمؤسسات الحكومیة والتي تسعى إلى 
االهتمام بالمستهلكین والدفاع عن مصالحهم، وتنمیة مصادر القوة الخاصة بهم والمتعلقة بإجراء المعامالت مع 

 .2البائعین
هو حق  حیث أن المبادئ األساسیة لها ،هو عالقتها بالتسویق األخضروما یهمنا من دراسة هذه الحركة        

إلى حمایة المستهلكین من المنتجات الضارة والممارسات  ضافةإلبا ،العیش في بیئة نظیفة وآمنةبفراد المجتمع أ
رتفاع السیئة في التسعیر واإلعالن. وقد فتحت هذه الحركة الباب أمام تصاعد الوعي البیئي لدى الزبائن وا

 3اهتمام الحكومات وجماعات الضغط بهذا الموضوع، وقد تزامن بروز الحركة االستهالكیة بحركة التوجه البیئي
األفراد بیئة حیاة كاالت الحكومیة المهتمة بحمایة األخیرة تعتبر حركة منظمة للمواطنین واألعمال والو هذه 

یعملون بعنایة أكبر الذین ٕانما تتجه نحو جعل األفراد ، وهذه الحركة لیست ضد التسویق واالستهالك، و وتحسینها
 .4للبیئة

به، ویتجلى ذلك من  لالهتماموالمؤسسات بهذا الموضوع إلى دفع المسوقین المختصین  اهتماموقد أدى        
، وقد كانت 1975عنوان التسویق اإلحیائي عام لى عقد ورشة عمل بل دعوة جمعیة التسویق األمریكیة إخال

 إلى دراسة تأثیر األنشطة التسویقیة على البیئة الطبیعیة (وكان من نتائج هذه الورشة صدور أول كتاب تهدف
 .5وهو ما أعقبه اهتمام واضح بالمجال البیئي 1976عام  Ecological Marketingفي هذا الموضوع بعنوان:

 
 
 
 
 

 .571ابق، ص مرجع س قضایا تسویقیة معاصرة،محمد عبد العظیم أبو النجا،  1
 .245، ص2008محمد عبد العظیم، التسویق المتقدم، الدار الجامعیة، االسكندریة،   2
 .40-39ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص ص  3
، ص 2007، فلیب كوتلر، جاري ارمسترونج، تعریب سرور ابراهیم سرور، أساسیات التسویق، دار المریخ للنشر، الكتاب الثاني، الریاض  4

1153. 
 .41ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  5
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 مرحلة التسویق األخضر -2

بعد ذلك  قویة تبط به من اهتمام بالبیئة برز التسویق األخضر كحركةتحت تأثیر مفاهیم التنمیة المستدامة وما ار 
 وخاصة في التسعینات، وٕان التسویق األخضر یتعلق باالستدامة التي تقف على طرف من التسویق التقلیدي

یجابیة أو سلبیة تأثیرات إذات إن كانت الموارد متجددة أو غیر متجددة، الذي یشجع االستهالك بغض النظر 
وأنظمتها البیئة اعتمادا على مبادئ التسویق التقلیدي الذي یتعامل مع القدرات البیئیة وكأنها بال حدود  على

 .1وعناصرها كسلع مجانیة ال سوقیة
عقد المتخصصة، وتوالى ذ ظهوره اهتمام الشركات والمؤسسات األكادیمیة نوقد نال هذا المفهوم م 

التسویق بعنوان  1991ه جمعیة المعلنین في نیویورك عام ر الذي عقدتالمؤتمرات في هذا الموضوع، منها المؤتم
تبنت عدة شركات مدخل التسویق األخضر كمدخل تنافسي ناجح، ولعل األخضر، وهكذا وفي السنوات الالحقة 

)، إذ أن ISO14000البیئیة ( اإلدارةما أسهم في بروز هذا المفهوم وتبنیه هو تزامن ظهوره مع وضع معاییر 
 .2تسویق األخضر یعزز هذه المعاییر ولكن عبر مدخل إبداعي یعطي التمییز لشركة عن أخرىال

 ن باألنشطة المستدامة  ینادون بالمبادئ التالیة:وبهذا فإن المسوقین المهتمی     
 وبقوة بالتسویق وبقوى أخرى.الحاجات تتأثر  -

 موارد األرض محدودة وهشة. -

 بذیر محدودة جدا.على تحمل التلوث والت ضقدرة األر  -

  3تزید بالضرورة بارتفاع االستهالك وتلبیة الحاجات وٕاشباعها. نوعیة الحیاة والسعادة الشخصیة ال -
تمام بالجانب البیئي واضحا وجلیا، فاعتبرت وبالتالي یمكننا القول أنه في هذه المرحلة أصبح االه

عاب التلوث البیئي مما یستدعي استیالموارد البیئیة قابلة للنفاذ، وكذلك األرض غیر قادرة على 
 محافظة على البیئة.ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .238-237نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص ص 1
 .43-42ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص ص 2

3 Philip Kotler, Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative, OP.Cit, P 132. 
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 المطلب الثاني: ماهیة التسویق األخضر.
 سنتناول في هذا المطلب تعاریف التسویق األخضر، وكذلك أبعاد فلسفة التسویق األخضر.    

 
 
 

 الفرع األول: تعاریف التسویق األخضر.

 باحثون مجاال جدیدا للبحث وقد أطلقوا علیه العدید من المصطلحات مثل:لقد أوجد ال        
 ).Ecological Marketing   )Fisk, 1974التسویق اإلیكولوجي  -

 ).Environmental Marketing  )Peattie, 1995التسویق البیئي  -

 , Green Marketig )Ottman1993 ; Carlson, Grove , Kangun  التسویق األخضر -
1993 ; Polonsky 1994 ; D’Souza 2004 ; D’Souza, Taghian, Lamb,2006 ; 

D’Souza, Taghian, Khosla,2007 
 ,Sustainable Marketing  )Follws & Jobber, 2000 ; Charter, Peattie_ التسویق المستدام 

Ottman, Polonsky, 2006 
تأثیر النشاطات التسویقیة على البیئة ، البحث، وهو تحلیل كیفیة وتعبر هذه المصطلحات على نفس مجال 

، وكذا دراسة التحول من مصطلح "االیكولوجي" إلى وكیفیة دمج المتغیرات البیئیة في القرارات التسویقیة
، إال أن التوجه "األخضر" مصطلح "األخضر" الذي صاحبه تحول من االهتمام البیئي إلى التنمیة المستدامة

البیئي من خالل التأثیر على رغبات المستهلكین، بل یهتم كذلك بالطرق  ال یهتم فقط بالحد من الضرر
. وٕان التحول "األخضر" یسهم في المكونات الثالث البارزة االستهالكیة التي تسمح بتحقیق التنمیة المستدامة

تهلك األخضر للمس تحوال في السلوكلالستثمار: الفرد، الربح والكرة األرضیة إال أن هذا التحول یتطلب 
السلوك اختارت له البحوث التسویقیة العدید من المصطلحات: التصرف المؤید للبیئة، الوعي البیئي،  والذي

          .1البیئي البارز الذي یتماشى مع القیم البیئیة، القناعات والتصرفات
 :للتسویق األخضر التعاریفوفیما یلي بعض  
: "عملیة دراسة حیث عرفته بأنه جمعیة التسویق األمریكیةف أول تعریف قدم للتسویق األخضر كان من طر  -

 .2لألنشطة التسویقیة، في تلوث البیئة واستنفاد الطاقة"یجابیة والسلبیة النواحي اإل
بأنه: "التسویق األخضر أو التسویق البیئي یأخذ بعین االعتبار جمیع   Futrelو  Stanton_ عرفه كل من 

ث وتسهیل أي نوع تبادل یكون الهدف من ورائه تلبیة أو إشباع الرغبات والحاجیات األنشطة التي بإمكانها إحدا
 3یقع بأثر سلبي أقل على البیئة الطبیعیة." اإلشباعبطریقة تجعل هذا  اإلنسانیة

1 Rohini Samarasinghe, The Influence Cultural Values and Environmental Attitudes on Green Consumer Behaviour, 
International Journal of Behavioral Science, Vol 7, NO 1, 2012, PP 83-84, consulted on :29-02-2014. 
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKE
wjbnvrX37zIAhVMWBoKHctVC-8&url=http%3A%2F%2Fbsris.swu.ac.th%2Fjournal%2Fi7%2F7-6_Rohini83-
98.pdf&usg=AFQjCNETqyjxarpM_nGgNzz8oL8IdVQI7Q&sig2=ODouFRRGynkt7Dc6UUwViw 

 .56، األردن، ص2010ر، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عالء فرحان طالب وآخرون، فلسفة التسویق األخض 2
3 Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Le Consommateur « Vert »: Attitude Et Comportement, Institut 
Universitaire De Management International, Université De  Lausanne , Décembre 2002, pp 5-6, consulté le :12-1-2014. 
http://www.hec.unil.ch/cms_irm/wp0211.pdf 
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      بأنه: "كل النشاطات المصممة إلحداث وتسهیل أي تبادل یهدف إلى تلبیة حاجات J.Polonskyعرفه  -

 1انیة، مع إحداث أقل ضرر على البیئة الوطنیة."أو رغبات إنس
 لالستفادةلمنتجات للمواد بعد استخدام ا Recuclingالتدویر  "عملیة إعادة بأنه: التسویق األخضر ویعرف -

 . 2"منها مرة أخرى
المفاهیم  بیئیا، المتعلقة بتدفقبأنه: "العملیة الشاملة (المادیة أو االلكترونیة) المسؤولة  أیضا تم تعریفه -

قنوات التوزیع (المادیة من الشركة إلى الزبائن عبر والخبرات والمنتجات الخضراء نشطة والمعلومات واأل
 .3الزبائن وأهداف الشركة"بما یحقق حاجات وااللكترونیة) 

بأنه: "مدخل إداري خالق یهدف إلى تحقیق الموازنة بین حاجات الزبائن عرفاه  Darymple & Paesonأما  -
 .4متطلبات البیئة وهدف الربحیة"و 
فإن: "التسویق األخضر یوصف بأنه أي نشاط ترویجي یضع في الواجهة  Peattie & Charterحسب  -

 5األخالقیات البیئیة كمبادئ أساسیة لألعمال، وهو یستفید من تغییر سلوك المستهلك نحو عالمة."
 لى التأثیر في تفضیالتدخل نظمي متكامل یهدف إالنوري بأنه: "موأحمد نزار ثامر البكري كل من عرفه  -

غیر ضارة بالبیئة وتعدیل عاداتهم االستهالكیة بما ینسجم طلب منتجات الزبائن بصورة تدفعهم نحو التوجه إلى 
هذا التوجه بحیث تكون  بشكل یرضي اإلبداععلى أساس قائم  مع ذلك، والعمل على تقدیم مزیج تسویقي متكامل

  .6هدف الربحیة للمؤسسة" ضائهم وتحقیقیة الحفاظ على البیئة، حمایة المستهلكین وٕار المحصلة النهائ
، ونحن التسویق األخضرمفهوم  هذه التعاریف من لم یلم بمختلف جوانبمن  مما سبق یمكننا القول أن      

 اریف السابقة:یلي من التع نتفق كثیرا مع تعریف كل من ثامر البكري ونزار النوري ویمكننا استخالص ما
 بغیة االستفادة منها. خضر عملیة إعادة التدویر للموادیتضمن التسویق األ  -1
نما یشمل كذلك المعلومات والخبرات، ومختلف ر ال یقتصر على السلع والخدمات وإ خضإن التسویق األ -2

 لى السوق.إخیرة نشطة المتعلقة بتطویر المنتجات وٕایصال هذه األاأل
 خل یهدف إلى تحقیق اإلبداع والتمیز.إن التسویق األخضر مد -3

1 S.Sarumathi, Green Purchase Behavior- A Conceptual Framework of Socially Consumer Behavior, Global Journal of 
Finance and Management. ISSN 0975-6477 Vol 6, No 8, 2014, p778, consulted on :29-02-2014. 
www.ripublication.com/gjfm-spl/gjfmv6n8_13.pdf 

ثامر البكري، األبعاد اإلستراتیجیة إلعادة التدویر في تعزیز فلسفة التسویق األخضر: استعراض لتجارب منتقاة من شركات ودول مختلفة،  2
 .11، ص 2011، 23، العدد 7مجلة تكریت للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، المجلد 

 .238نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص  3
 .46ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص 4

5 Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, OP .Cit, P33. 
 

 .47ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص 6
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یالتهم نحو إلى الزبائن وبالتالي تغییر تفض ساهم في تدفق المفاهیم الخضراءإن التسویق األخضر  -4
 المنتجات الخضراء وتوعیتهم بضرورة أخذ الجوانب البیئیة بعین االعتبار.

تعدیل المواد الداخلة في ذلك نما كیقتصر على تعدیل المنتجات فقط، وإ  إن مفهوم التسویق األخضر ال -5
بغیة كله وطرق التعبئة والتغلیف وأسالیب التوزیع والترویج وذلك  اإلنتاجیةوتغییر العملیات  اإلنتاج

  حمایة البیئة وحمایة المستهلك والمجتمع.
إن التسویق األخضر یهدف إلى التوفیق بین حمایة البیئة، وتحقیق رغبات الزبائن وحاجاتهم وبالتالي  -6

 ضاهم، وتحقیق هدف الربحیة للمؤسسة وبالتالي استمراریتها.ر 

أنه بغرض الحصول على المستهلكین یجب أن یلتزم التسویق  Yogita Sharmaویشیر        
األخضر بالتفكیر بشكل أساسي في المستهلك من خالل تفادي المیل اتجاه تصنیف جمهور معین في 

بالبیئة، بمعنى توجیه المنتجات لكل المستهلكین ولیس  سوق مصغر یتمثل في المستهلكین المهتمین
 1فقط للمهتمین منهم بالبیئة.

 
 
 
 
 

 الفرع الثاني: أبعاد التسویق األخضر.
بأن المؤسسات یجب أن تعمل على  یرونبأن بعض المسوقین والمختصین  Pride & Ferrellیرى  

 الیة:األبعاد الت إتباعوالمحافظة علیها من خالل  حمایة البیئة
 :إلغاء النفایات أو تقلیلها  -1
 2"جمع نفایة ویقصد بها البقایا، یقال نفایة أي ما نفیته منه لرداءتها أي بقیته". تعرف النفایات لغة بأنها:    
أو یات اإلنتاج أو التحویل فیعرفها المشرع الجزائري بأنها: "كل البقایا الناتجة عن عمل اصطالحاأما     
ج وكل منقول یقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص أعم كل مادة أو منت تعمال، وبصفةاالس

 .3منه، أو یلزم بالتخلص منه أو بإزالته"

1  Yogita Sharma, Changing Consumer Behavior With Respect To Green Marketing – A Case Study Of Consumer 
Durables And Retailing, International Journal of Multidisciplinary Research, August 2011, Vol.1, Issue 4, p 157, 
consulted on :29-02-2014. 
http://zenithresearch.org.in/images/stories/pdf/2011/Aug/12%20vol-1_issue-4_12_YOGITA%20.pdf 
 

حكمة میلود تومي، عدیلة العلواني، تأثیر النفایات الطبیة على تكالیف المؤسسات الصحیة، مجلة العلوم اإلنسانیة، مجلة دوریة دولیة علمیة م 2
 .314، ص2006، نوفمبر 10العدد -الجزائر -تصدرها جامعة محمد خیضر بسكرة

، 2001 لسنة 77الجریدة الرسمیة رقم بتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وٕازالتها،  ،2001دیسمبر سنة  12المؤرخ في  19-01قانون رقم  3
 .10ص
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ضمن مفهوم التسویق األخضر لیس المهم التخلص من النفایات، بل كیف ننتج منتجات بدون نفایات، و 
الیة وغیر ذات جودة ع خالل إدخال مواد أولیةتخفیض النفایات ضمن هذا المدخل من وتستطیع المؤسسات 

، وكذلك استخدام تكنولوجیا حدیثة ومتطورة وطاقة نظیفة، والعمل على إعادة اإلنتاجیةضارة بالبیئة في العملیات 
 1منها. لالستفادةتصنیع النفایات ومعالجتها 

 ت مؤسسةعها، فمثال قامومنوهناك أمثلة كثیرة تبین المنافع البیئیة التي تنجم عن خفض النفایات 
مشروع تابعة لها  2000باالستثمار في وسائل حمایة البیئة في أكثر من ا بأمریكا تسو التعدین والتصنیع في مینا

ملیون دوالر على امتداد عشرة أعوام، وحال ذلك دون التصریف  420ة أرباحا قدرت بحوالي مما حقق للمؤسس
طن من النفایات  313000طن من ملوثات المیاه،  14000اء، وطن من ملوثات الهو  12000لحوالي السنوي 

 أدت إلى خفض لیات الطالءفرنسیة للطالء بإدخال تعدیالت فنیة في عم كذلك قامت مؤسسةلبة والطینیة، صال

، مما أدى إلى خفض استهالك الطاقة في عملیات التجفیف بحوالي %99ة بحوالي بات العضویة المتطایر یالمذ 
80 % ....2 

 إعادة تصمیم مفهوم المنتج:  -2
في كل خطوة من عملیاتها ألن الكل متحد إن المؤسسات تقع علیها مسؤولیة إنتاج منتجات نظیفة 

ومشترك في جمیع األجزاء، فإذا تلوثت عملیات جزء من األجزاء أو أهدرت طاقاته فإن ذلك سینعكس على 
 .3المنتج ككل

احل األولى في تصمیم المنتجات الجدیدة یهدف إلى الحفاظ على وٕان إدخال االعتبارات البیئیة عند المر 
والنقل  اإلنتاجوكذلك الحد من الملوثات التي قد تنجم عن عملیات  ،من استنزافهاالموارد الطبیعیة والحد 

التخلص النهائي من المنتجات بعد انتهاء عمرها  أو لتالي خفض تكلفة عملیات المعالجة..، وباوالتوزیع.
  .4اضياالفتر 

 
 بین السعر والكلفة: العالقة وضوح  -3

 یجبالتكلفة الكلیة للمنتج، إذ هي ار ت في تحدید األسعألساسیة التي تعتمد علیها المؤسساإن القاعدة ا
أو  عكس السعر تكلفة المنتج وبالتالي من المهم جدا أن یوازي القیمة الحقیقیة للمنتج المقدم للزبونأن ی

 .المستهلك

 .63، 62عالء فرحان طالب وآخرون، مرجع سابق، ص 1
 .504عصام الحناوي، الصناعة اإلیكولوجیة، الموسوعة العربیة من أجل التنمیة المستدامة (البعد البیئي)، مرجع سابق، ص 2
 .65وآخرون، مرجع سابق، ص عالء فرحان طالب 3
 .431ابراهیم عبد الجلیل السید، اإلدارة البیئیة، الموسوعة العربیة من أجل التنمیة المستدامة (البعد البیئي)، مرجع سابق، ص  4
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المنتجات الخضراء فقد برزت زیادة في أسعار تلك المنتجات ألنها تملك قیمة أعلى ال وأما بخصوص 
المتمثلة بالبحث عن المواد  الجوانب األخرى لها، أیضانما تعكس وإ  ،قط كون المنتجات ال تضر البیئةتعكس ف

الكلف المتمثلة بالبحث  برز مصادرها، لعل أا یحتویه ذلك من كلف مرتفعةالبدیلة وحمایة الموارد الطبیعیة، وم
 والتطویر.

بحیث تدفع الزبون القتنائها  ،ذلك فإن المنتجات الخضراء یجب أن تمتاز بمزایا تفوق المنتجات االعتیادیةلو      
التي الرئیسیة  وجدت أن أهم األسباب 2002رغم الفرق في األسعار، حیث أن دراسة أجریت في أمریكا عام 

وارتفاع الكلف  م بأنها تتطلب تضحیة تتضمن اعتقادهراء المنتجات الخضراء تجعل الزبائن یعزفون عن ش
 داء.وانخفاض األ

 :جعل التوجه البیئي مربحا -4
 میزة تنافسیة وربما  سوقیة قد تمنحهات أن التسویق األخضر یمثل فرصة لقد أدركت العدید من المؤسسا

لتحقیق الربح السریع بغض النظر عن  ت تتنافس في السوقامة، وفي الواقع فإن معظم المؤسسامستد
ا استراتیجیا اآلثار السلبیة لها على البیئة، والمتمعن في المنافسة السوقیة یدرك أن هذا یعتبر منفذا تنافسی

خاصة مع تنامي الوعي البیئي بین الزبائن وتحولهم ى نوع آخر من المنافسة لإة یمكن أن یأخذ المؤسس
ن مزایا هذا التوجه االستراتیجي أن الهیئات الرسمیة وغیر الرسمیة تروج التدریجي إلى زبائن  خضر، وم

للتوجهات البیئیة بشكل مستمر من خالل أجهزة اإلعالم المختلفة، وفي ذلك مساعدة ودعم مجاني من 
سوف ات التي تتبنى منهج التسویق األخضر، وبالتالي هات لجهود الترویج الخاصة بالمؤسسهذه الج

 خاصة في المدى الطویل.وجه أمرا مربحا یكون هذا الت

وهناك برنامج قامت بتطویره منظمة زیروكس یوضح الكیفیة التي تجعل استخدام التوجه البیئي أمرا 
مربحا، حیث أن العدید من آالت النسخ وعبوات الحبر ینتهي بها المطاف في األرض بعد أن تصبح غیر 

مج زیروكـس إلدارة إعادة تصنیع الممتلكات یشجع الزبـائن على إعـادة مفیدة، وللتقلیل من هذه النفایات فإن برنا
  .1من خالل توفیر ظروف بریدیة مدفوعة الثمنعبـوات الحبر 

بیئي أكثر ربحیة بالنسبة قد تجعل التوجه ال مما سبق یمكننا القول أن فلسفة التسویق األخضر
لطبیعیة وكذلك فإن تخفیض النفایات وٕاعادة استعمال ، من خالل سعیها لالستغالل األمثل للموارد اللمؤسسات

 في تخفیض الكلف على المدى البعید.المواد وتدویرها تعد من األنشطة المهمة 
 
 
 
 

 
 

 .70،69عالء فرحان طالب وآخرون، مرجع سابق، ص ص  1
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 بالتسویق األخضر. 14000ISO: عالقة البیئة ومعاییر المطلب الثالث
 ISO 14000معاییر سنتطرق في هذا المطلب إلى عالقة البیئة بالتسویق األخضر، وكذلك مفهوم 

 وعالقتها بالتسویق األخضر.
 
 

 .الفرع األول: البیئة وعالقتها بالتسویق األخضر
قد یبدو للبعض أن التسویق األخضر یمثل مفارقة تاریخیة، فالتسویق ینظر إلیه كمساهم رئیسي في 

قابل أن ینظر إلیه كمنقذ خلق االستهالك وداعیة إلى استخدام المزید من الموارد الطبیعیة، فكیف یمكن في الم
 ستخدام مصطلح التسویق المضاد لوصف ا 1968محتمل؟ والواقع أن فلیب كوتلر صاغ عام 

على فعل أشیاء معینة منافیة للذوق السلیم مثل: التدخین واستخدام المنتجات  أسالیب التسویق لحمل األفراد
 ون وغیرها.التي تستخدم كلوروفلوروكاربون التي تدمر طبقة األوز  الرذاذ

، فإن مفهوم التسویق یعتمد على حاجات وٕاذا كان مفهوم البیع یقوم على متطلبات النظام اإلنتاجي أوال
ورغبات الزبائن المستهدفین وتحقیق رضاهم أفضل من المنافسین، فعندما یكون هناك زبائن خضر فإن 

 .1لتسویقاالستجابة لحاجاتهم من خالل منتجات ودیة بیئیا تكون من مسؤولیة ا
الهتمام بموضوع البیئة، لذا فقد لمسوقین لوجهت للتسویق قد وجهت بشكل كبیر لوٕان االنتقادات التي 

 .2بدءوا یهتمون بتصحیح البرامج التي تهدف إلى حمایة البیئیة، وجعلوا ذلك جزءا من مسؤولیاتهم االجتماعیة
فقط ألنه یعمل لصالح الزبون، وٕانما وهذا ما فرض على المسوقین التحول نحو التسویق األخضر لیس 

 أیضا ألنه یعمل لصالح المؤسسة.
 

 وعالقتها بالتسویق األخضر. ISO 14000الفرع الثاني: معاییر 
 .ISO 14000أوال: مفهوم معاییر 

 فیما یلي ندرج التعاریف التالیة لهذه المواصفات:
في سویسرا ومقرها مدینة  1946ت سنة ر عن المنظمة العالمیة للمعاییر التي تأسستعبّ  (ISO)اإلیزو 

تهتم بتوحید المواصفات والمقاییس في كل من و . 3هیئة تقییس وطنیة 90جنیف، تضم هذه المنظمة أكثر من 
الصناعة والتجارة والخدمات باستثناء المواصفات الكهربائیة واإللكترونیة حیث تختص بها اللجنة الدولیة 

 (IET)4.لإللكترونیات التقنیة 

 .236-235نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص ص 1
 .59ر النوري، مرجع سابق، صثامر البكري، أحمد نزا 2
مهدي السامرائي، مهدي السامرائي، إدارة الجودة  الشاملة في القطاعین اإلنتاجي والخدمي، دار جریر للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى،  3

 .377، ص2007عمان، 
إلنتاجیة والخدمیة، دار الیازوري للنشر یوسف حجیم الطائي، محمد عاصي العجیلي، لیث علي الحكیم، نظم إدارة الجودة في المنظمات ا 4

 .311، ص2001والتوزیع، عمان، 
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 .Egal  1 والتي تعني التساوي أو التعادل Isos فأصله یوناني من كلمة (ISO)ا مصطلح أم
وهي  منظمة اإلیزو،بأنها: "سلسلة من المعاییر البیئیة المطورة من قبل  ISO 14000  تعرف -

واألداء البیئي، تتضمن نظم اإلدارة البیئیة والمراجعة البیئیة، بما فیها المبادئ واإلجراءات ومؤهالت المراجعین، 
 .2وتحلیل دورة الحیاة، والعالقة البیئیة والجوانب البیئیة في معاییر السلسلة"

لتحسین  إتباعهاتعرف بأنها: "عبارة عن مجموعة من الضوابط التي ینبغي على المؤسسة كما  -  
 .3بما یقلل من آثار عملیات البیئة الخارجیة المحیطة بها" أدائها البیئي
تعرف بأنها: "مجموعة من نظم اإلدارة البیئیة التي ظهرت بهدف تحقیق مزید من التطویر كذلك  -   

 .4والتحسین في نظام حمایة البیئة مع عمل توازن مع احتیاجات البیئة"
وتعرف أیضا بأنها: "مجموعة من المقاییس تمثل مدخال یحدد أنظمة إدارة عملیات أي مؤسسة  -    

یجب على المؤسسات أن تسعى إذ  تجاتها والخدمات التي تقدمها،البیئیة ألنشطتها ومنمع التركیز على النواحي 
لیس فقط إلرضاء زبائنها بل أیضا إلى إدارة مجموعات البیئة التي تخصها بفعالیة وأن تظهر كذلك قدرا مناسبا 

ن تتنامى أعدادهم من المسؤولیة البیئیة للجماعات وأصحاب المصلحة في المجتمع المهتمین بالبیئة والذی
 .5باستمرار"

مواصفة عالمیة أسست ألجل التركیز على الجوانب  ISO 14000من خالل التعاریف السابقة یتبین أن 
 البیئیة والغرض منها هو حمایة البیئیة.

 جملة من الفوائد تتمثل في: ISO 14000وینتج عن تطبیق معیار    
ء العملیات من خالل استخدام موارد ذات جودة عالیة، استخدام النظام یؤدي إلى زیادة كفاءة أدا-1

في الموارد، وبالتالي التقلیل من النفایات ذات التأثیر  روالتي یؤدي استخدامها إلى تقلیل حاالت الضیاع والهد
 البیئي.

ا تحسین األداء البیئي وذلك من خالل ترشید استخدام موارد الطاقة والتي یسبب استخدامها الزائد آثار  -2
 سلبیة على البیئة،  إضافة إلى أن ترشید استخدام الموارد یؤدي إلى تخفیض تكلفة هذه الموارد المستخدمة.

والتكاملیة، حیث یساهم هذا النظام في التحقق من تنفیذ السیاسات  ةخلق نظام رقابي یتصف بالشمولی -3
المؤسسة بالقوانین والتشریعات  باألداء البیئي للمؤسسة، إضافة إلى مراقبة التزام واألهداف المتعلقة

 المعتقلة بالبیئة والتوافق معها.

1 Guide de la Qualité du Contrôle de la Qualité et de la Normalisation,Edition Grand Alger Livres(GAL), Juin  2005, 
P17. 

 .187رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص 2
 .280، ص2006لجودة في الخدمات: مفاهیم، عملیات، تطبیقات، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، قاسم نایف علوان المحیاوي، إدارة ا 3
 .2008-02-10تم االطالع علیه في:  ،واالستفادة منها ISO 14001خالد أبو عصبة، نظم إدارة البیئة  4
 http://olom.info/ib3/ikonboard.cgi?act=Print;f=40;t=33081 
     .8 -7، ص ص2005م، مقدمة في نظم اإلدارة البیئیة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، عبد الرحیم عال 5
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تحقیق میزة تنافسیة للمؤسسة بما یحقق لها سمعة حسنة في السوق لدى منافسیها، و بالتالي زیادة  -4
للتلفزیونات حیث أكدت الدراسات أن هذه  Nokia ، وفي هذا اإلطار نشیر إلى مؤسسة نوكیا 1حصتها السوقیة

بسبب نشر مجلة المستهلك األلمانیة بحثا كان من نتائجه  %57ة قد زادت حصتها السوقیة بنسبة المؤسس
 على المركز األول في األداء البیئي. NoKiaحصول مؤسسة نوكیا 

 الحصول على مزایا مادیة: حیث أن بعض المنظمات تمنح جوائز مادیة للمؤسسات التي لدیها أداء-

 .2بیئي جید
 ات على إدارة تفاعالتها مع البیئة بأكثر فعالیة ومنهجیة مناسبة.تساعد المؤسس -
 یوفر آلیة فعالة إلشراك التجمعات المجاورة وأصحاب المصلحة اآلخرین في برامج اإلدارة البیئیة.        -
البیئة بأكثر فعالیة ، وقد  نتحسین صورة المؤسسة لدى زبائنها وأصحاب المصلحة بإدارتها لشؤو  - 

 3 المؤسسات أن تحسین صورتها بین هذه المجموعات یحقق فوائد غیر مباشر لجمیع جوانب عملیاتها.وجدت 
 .4تحسین االندماج في األسواق العالمیة والتبادالت التجاریة -
تحسین قنوات االتصال بین المؤسسة والجهات الحكومیة المختصة واكتساب تقدیر واعتراف الجهات  -
 العالمیة. 
وضاع البیئیة للموظفین للعمل في بیئة نظیفة وآمنة وخالیة من الملوثات، إضافة إلى زیادة تحسین األ -

 وعیهم بالبیئة.
 زیادة األرباح الناتجة عن الفوائد السابقة. -
 .5تحسین الوضع البیئي في الدولة وفي العالم ككل -

 -ومن خالل ما سبق نستنتج أن:     
بیئي جید من خالل زیادة الكفاءة وبالتالي تحقیق عائد واضح، ومنه إدارة بیئیة جیدة تؤدي إلى أداء 

 تحقیق رفاهیة المجتمع وصحته.
 ونشیر أن هناك مجموعة من االنتقادات وجهت لهذه المواصفة متمثلة في:

 من جهد وتكلفة ووقت إلقامة وتشغیل هذا النظام. ةالطاقة الالزم -
خرى والبیئة على حساب عمل المؤسسة، إضافة تهدف أساسا إلى مراعاة مصالح المنظمات األ  -

 إلى تكالیف االستشارات والبرامج الخارجیة.

  .286-285قاسم نایف علوان المحیاوي، مرجع سابق، ص ص  1
 .319، ص2006محفوظ أحمد جودة، إدارة الجودة الشاملة مفاهیم وتطبیقات، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان،  2

3 Best Practices Guide: Application of ISO 14000 Environmental Management Systems(EMS) for municipalities, p2, 
consulted on :10-02-2008.   
http://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=560f56b4614325a3208b456b&assetKey=AS%3A2803238091
36648%401443845812436 
4 Guide de la Qualité du Contrôle de la Qualité et de la Normalisation, op.cit, p26. 

 . موقع انترنت، مرجع سابقخالد أبو عصبة،  5
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 عودة إلى النظام البیروقراطي لما یستخدمه من إجراءات وخطوات دقیقة.  -

في المواصفة منها: تحدید وتحلیل الجوانب البیئیة للمؤسسة، ووضع  بعض المجاالت المبهمةهناك  -
 .1غایات البیئیةاألولویات واألهداف وال

ورغم هذه االنتقادات المواجهة للمواصفة إال أنها ال تنقص من قیمتها وأهمیتها في حمایة البیئة 
 والمحافظة علیها.

 بالتسویق األخضر. ISO 14000ثانیا: عالقة معاییر 
ال ینفي وجود عالقة بینهما وهي السعي ISO 14000إن االختالف بین التسویق األخضر ومواصفة 

 و حمایة البیئة، ویمكن توضیح العالقة واالختالف بین الموضوعین من خالل النقاط التالیة:نح
مدخل التسویق األخضر ینطلق من ثالث قواعد أساسیة هي: حمایة البیئة وٕارضاء الزبائن وتحقیق  -1

باالعتماد على هدف وحید وهو  ISO 14000هدف الربحیة، بینما أسست القواعد األساسیة لمواصفة 
 حمایة البیئة.

 ات المتبنیة له الختیار األسالیبضر یترك المجال مفتوحا أمام المؤسسمدخل التسویق األخ -2
ة مناسبة لها لتحقیق هدفها في حمایة البیئة، بینما یعتمد نظام اإلدارة واالستراتیجیات التي تراها المؤسس

إلبقاء بها للحصول على على مجموعة من الخصائص أو المعاییر الواجب ا ISO 14000البیئیة 
 .ISO 14000شهادة 

یرتكز مدخل التسویق األخضر على اإلبداع التسویقي البیئي، وبالتالي فإنه یسهم بشكل أساسي في  -3
ة في رفع درجة البیروقراطیة المنظمالمواصفة  ییز الشركة عن غیرها، بینما تسهمتعزیز الموقع التنافسي وتم

 بداع. اإل وبالتالي فهي تقلل من مستوى 

هو وجود بعض الجوانب المبهمة فیها ألنها ISO 14000من االنتقادات التي وجهت لمواصفة  -4
مواصفة خارجیة تحتاج المنظمة لفهمها إلى استشارات وجهود خارجیة، بینما مدخل التسویق األخضر ال 

ها ووفقا إلستراتیجیتها غموض فیه ألنه یعتمد على بناء إستراتیجیة باالعتماد على قدرات المنظمة وٕامكانیات
 .2العامة
 ISO 14000سابقة الذكر إال أنه لكل من مواصفات الوما یمكننا قوله أنه بالرغم من كل االختالفات     

  ومدخل التسویق األخضر أهمیته في المساهمة في حمایة البیئة والحفاظ على الموارد الطبیعیة، لهذا یمكن
یمكنه أن یكون وسیلة في تسویق هذا المنتج  ISO 14000معاییر  فتبني ،أن یتكامال لتحقیق أهداف المؤسسة

 بمعنى تعزیز فلسفة التسویق األخضر والعكس كذلك. 
 

 
 
 
 

الطبعة  ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،ISO 14000نجم العزاوي، عبد اهللا حكمت النقار، إدارة البیئة: نظم ومتطلبات وتطبیقات  1
 .131-130ص ص، 2007األولى، عمان، 

 .71-69ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص ص 2
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 وعقبات تطبیقه والنتائج المتحققة منه ظهور التسویق األخضر متطلباتمبررات و  المبحث الثاني:
 والنتائجأهمیة التسویق األخضر  ،األخضر مبررات ومتطلبات ظهور التسویقالمبحث  في هذا سنتناول

 .وعقبات تطبیقهالمتحققة منه 
 
 

 .ویق األخضر ومتطلباته: مبررات ظهور التسالمطلب األول
 .ومتطلباتهسنتطرق في هذا المطلب إلى: مبررات ظهور التسویق األخضر،      

 
 
 

 الفرع األول: مبررات ظهور التسویق األخضر.
مسوقین أن یكونوا واعین ومدركین للتهدیدات والفرص الموجودة في البیئة الطبیعیة یرى كوتلر أنه على ال 

 والمرافقة ألربعة توجهات أساسیة هي: 
 / تناقص المواد األولیة:1

إن موضوع البحث عن الموارد والمواد البدیلة هو أحد المرتكزات األساسیة التي یستند إلیها التسویق 
 بیعیة المهددة باالستنزاف، وتتجه العدید من المؤسسات للتركیز على البحثاألخضر، لحمایة الموارد الط

 للحفاظ على التوازن البیئي. والتطویر إلیجاد مواد بدیلة
 / ارتفاع كلف الطاقة: 2

تعد الطاقة أحد الموارد األساسیة التي من دون توفرها ال یمكن أن تستمر الحیاة على نفس النسق، لذا فإن       
، فكلفة المنتجات تعتمد بشكل كبیر على كلفة 1في موارد الطاقة أو ارتفاع كلفها یسبب مشاكل جسمیة الندرة

الطاقة المستخدمة في العملیة اإلنتاجیة، ومن بین أهم الموارد غیر المتجددة النفط حیث نالحظ في اآلونة 
فهو یؤدي إلى  ،على عمل المؤسسات وٕان هذا االرتفاع له أثر خطیر ،األخیرة ارتفاع أسعاره بشكل غیر طبیعي

ارتفاع أسعار المنتجات ویسهم في بروز مشاكل اقتصادیة جسمیة في مختلف بلدان العالم، وهذا ما دفع العدید 
 من هذه البلدان إلى البحث عن بدائل أخرى أقل تكلفة مثل: الفحم أو الشمس، أو الریاح...

محافظة على الطاقة، وهذا المصطلح یهدف إلى إیجاد طاقة وبالمقابل برز مفهوم االبتكارات الخضراء لل 
 .2نظیفة ال تضر بالبیئة

 
 
 
 
 
 

 .60ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  1
 .60عالء فرحان طالب وآخرون، مرجع سابق، ص 2
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 / ارتفاع مستویات التلوث:3

إن التلوث وأثاره حفز العدید من المستهلكین نحو تغییر عاداتهم االستهالكیة لتجنب مخـاطر التلوث، وقد      
ین في الوالیات المتحدة یرغبون في دفع أسعار أعلى من المستهلك %42أظهـرت أحد البحوث أن هناك حوالي 

لقاء الحصول على منتجات ذات خصائص تسهم في خفض مستویات التلوث، وهذا التوجه لدى المستهلكین 
سوقیة كبیرة أمام المؤسسات للتوجه نحو أنشطة ضبط التلوث مثل افتتاح مراكز إلعادة تدویر  اخلف فرص

 Burger Kingواد األولیة.... وتقدیم منتجات صدیقة للبیئة، حیث قامت شركتي المنتجات وٕاعادة استعمال الم

& Mcdonald .بتغییر تركیبة العلب الخاصة بها واستعمال أوراق تغلیف لألغذیة قابلة إلعادة االستعمال 
 تغییر دور الحكومات: -1

ذلك فإن الحكومة إن الحكومات تتباین في جهودها المبذولة من أجل حمایة البیئة، وكمثال على 
، 1األلمانیة تقوم بجهود كبیرة في المجال البیئي وهذا یعود لعدة أسباب أبرزها حركة األحزاب الخضر في ألمانیا

وهناك حكومات تقوم بتقدیم الدعم للمؤسسات من أجل تشجیع المنتجات الخضراء وكمثال على ذلك إعفاء 
 ت بیئیة من ضریبة االزدحام المعمول بها في لندن.لصناعة السیارات التي لها محركا "تویوتا"منظمة 
ت في مختلف أنحاء العالم بتبني في الوقت الحاضر یحتم قیام المؤسساوٕان تنامي الوعي البیئي       

مسؤولیاتها االجتماعیة من خالل سن العدید من التشریعات القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة، والقیام بحمالت 
 .2ین وتبني سیاسة إنتاجیة وتسویقیة تساهم في خدمة التوجه البیئي المعاصرالتوعیة للمواطن

أن المسوقین یجب أن یكونوا واعین ومدركین لحقیقة  Enisفضال عن العوامل األربعة آنفة الذكر یرى 
 .3أخرى وهي الزیادة السكانیة وعالقتها بالموارد الطبیعیة

ة بین البیئة والتسویق وهي التي دفعت إلى ظهور فلسفة كل العوامل السابق ذكرها توضح لنا العالق 
 .ویق األخضر، هذا المدخل الذي یحتاج تبنیه إلى جملة من المتطلباتالتس

 

 التسویق األخضر. تطبیق الفرع الثاني: متطلبات

إن تطبیق التسویق األخضر یختلف في اهتماماته عن األنشطة التسویقیة العادیة، ویظهر ذلك من خالل   
 المتطلبات التالیة:

یتطلب التسویق األخضر من المسوقین أن یكون لدیهم تقدیر شامل لكل التأثیرات، وعلى كل  الشمولیة: -1
مستویات نشاط األعمال، في المنتجات والنظام اإلنتاجي، الكفاءة في كمیة الطاقة المستعملة في نظام 

، تحدید مصادر المواد األولیة، اإلنتاجیةالعملیة ،  الكفاءة في كمیة الطاقة المستعملة في سیرورة اإلنتاج
 وأین یجب استثمار االحتیاطي من رأس المال.

 .63-62ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص ص 1
 .61ب وآخرون، مرجع سابق، صعالء فرحان طال 2
 .63ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  3
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یتطلب التسویق األخضر أن یكون لدى المسوقین تشكیلة جدیدة من المعلومات، حول : المعلومات -2
 التأثیرات البیئیة للمنتجات، والموردین، وسیرورة العملیة اإلنتاجیة والتنافسیة.

 1.یتطلب وقتا وال یتم بسرعة : إن االتجاه نحو تطبیق مفهوم التسویق األخضرالزمنیةالفترة  -3

ءات لتمهید ات في تبني التسویق األخضر یجب علیها أن تقوم بجملة من اإلجراولنجاح المؤسس   
 تشمل:و  الطریق أمامها، 

 ة.لبیئیة في الوقت الحالي في المؤسسدراسة واسعة للمسائل ا -

 .ةالمؤسس أداءیاس ومراقبة اآلثار البیئیة الناجمة عن إیجاد نظام لق -
 ةالمؤسسوضع سیاسة بیئیة واضحة وواقعیة بأهداف وبرامج  -
 برامج التسویق األخضر في ظل القوانین والتشریعات المتغیرة.مراقبة تطور  -

 .المؤسسةاستخدام الوسائل المناسبة لتدریب وتأهیل العاملین ضمن التوجه البیئي في  -
 م باألبحاث العلمیة لمعالجة المشاكل البیئیة والتكنولوجیا المستخدمة.القیا -

 تطویر البرامج التعلیمیة لتثقیف المستهلكین ورفع درجة وعیهم بالمسؤولیة البیئیة. -

 ة.لمجهزین ضمن التوجه البیئي للمؤسساستخدام الوسائل المناسبة لتأهیل ا  -

 عنى بشؤون البیئة والمجتمع.التي ت المشاركة في دعم وتأسیس المؤسسات االجتماعیة -

 2دعم البرامج والجهود البیئیة على كافة المستویات. -

     وبهذا فإن توافر متطلبات التسویق األخضر یؤدي إلى تحقیقه ودعمه، وبالتالي تحقیق النتائج المرجوة منه.
 
 
 

 یقهوعقبات تطب هالنتائج المتحققة منو  التسویق األخضرأهمیة  المطلب الثاني:

 وعقبات تطبیقه.المتحققة منه  والنتائج أهمیة التسویق األخضر سنتناول في هذا المطلب
 
 

 التسویق األخضر أهمیة :الفرع األول
دة أطراف فاعلة من دول ومنظمات وحتى من كونه محور اهتمام ع تنبع أهمیة التسویق األخضر   

  یدا عوائد هذا المفهوم.یعي جصبح أ مستهلكین، خاصة وأن كل طرف من هذه األطراف
 

 ات: یة التسویق األخضر بالنسبة للمؤسسأهم -1

للفرص السوقیة التي بدأت تتزاید، خاصة في ظل ارتفاع الوعي  یعتبر التسویق األخضر استجابة -
االستهالكي، وهو ما یخدم تحقیق أهداف المؤسسات في التكیف مع مستجدات األسواق واالستمرار 

 فیها.

 .232-231منور أوسریر، محمد حمو، مرجع سابق، ص ص  1
 .2014-03-04تم االطالع علیه في  .9في القرن الحادي والعشرین، ص  سامي الصمادي، التسویق األخضر توجه العالم 2

http://unpan1.un.org/intradoc/grops/public/documents/arado/unpan26426.pdf  
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سسات للتسویق األخضر في ممارساتها داللة صریحة على اهتمامها بالمسؤولیة یعتبر تبني المؤ  -
لدى جماهیرها، وكذلك تجنب ضغوط الحكومات االجتماعیة، والتي بدورها تخدم صورة المؤسسة 

 بشأن أنشطتها على المجتمع، ویعتبر اتجاها ایجابیا لالهتمام بالتنمیة المستدامة.

ملي في السیاسات التسویقیة على مواجهة المنافسة واالستجابة یساعد التسویق األخضر كمنهج ع -
 لتطلعات المستهلك األخضر.

منفعة في  / من مداخل التسییر الجید للثنائیة تكلفة مدخال تشكل الممارسات التسویقیة الخضراء -
ألولیة المؤسسة، وذلك من خالل االهتمام بتخفیض النفایات وٕاعادة تدویرها، وعقلنة استعمال المواد ا

 وموارد الطاقة، كما یمثل هذا المفهوم تجسید أبعاد التنمیة المستدامة.

 أهمیة التسویق األخضر بالنسبة للمستهلكین: -2

ات على توفیر متطلبات فاهیم التي تعمل من خاللها المؤسسمن الم التسویق األخضر یعتبر -
 بیئة.المستهلكین الذین زاد وعیهم بضرورة استهالك منتجات تحافظ على ال

مقابلة متطلبات وتوقعات المستهلكین بشأن المنافع التي ینتظرونها من  على یعمل التسویق األخضر -
شرائهم للمنتجات، خاصة فیما یتعلق بالجودة، بحیث أخذت المؤسسات تركز على ضرورة تقدیم 

 منتجات بمنافع تعادل أو تفوق المتوقع منها.

ي مصدرا من مصادر التوعیة بشأن االستهالك العقالن ذت الممارسات التسویقیة الخضراء تشكلأخ -
وضرورة حمایة البیئة من التلوث، ویتجلى ذلك من خالل جعل المستهلكین یساهمون في إعادة 
تدویر بعض النفایات الخاصة بالمنتجات وذلك برمیها أو نقلها لألماكن المخصصة لها، باإلضافة 

بحت تعتبر من بین القوى الفاعلة والضاغطة على إلى تكوین جمعیات حمایة المستهلك التي أص
 . صحة المستهلك وال تؤثر على البیئةتراعى فیها  خضراءالمؤسسات بضرورة تقدیم منتجات 

 تنامي اهتمام المؤسسات بالدراسات والبحوث الخاصة بالمستهلكین، خاصة فیما یتعلق  -
 جات الرضا والوالء لألسواق بالمستهلكین الخضر، وتقدیم مزیج تسویقي مناسب یزید من در 

 1الخضراء. -
 

دراسة نظریة تحلیلیة مع اإلشارة إلى تجربة شركة میورا، –بلبراهیم جمال، دور التسویق األخضر في زیادة تنافسیة منظمات األعمال  1
-04تم االطالع علیه في  .78، ص 2014، جوان 12األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واالنسانیة، قسم العلوم االقتصادیة والقانونیة، العدد 

03-2014. 
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEw
iA0Zqyp4XJAhVE1hQKHWo2A4U&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-
chlef.dz%2Fratsh%2FRATSH_AR%2Fla_revue_N_12%2FArticle_Revue_Academique_N_12_2014%2FScience_eco_
admin%2Farticle_08.pdf&usg=AFQjCNG4LfDSM5GLI6BSzyc_G2HR7sgG_A&sig2=hG1U8v8AzXkYYf7_rpk-
1w&bvm=bv.106923889,d.ZWU 
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من الضرر البیئي الذي تتسبب فیه  فیضاسي من التسویق األخضر هو التخوعموما فإن الهدف األس      
في إدراك     )Imag  Corporate Eco-Centricوأیضا تقویة صورة بیئیة محوریة مؤسساتیة ( ،المؤسسات
 یة البیئة.وكذلك توعیة المستهلك بحما 1المستهلك.

 

 النتائج المتحققة من التسویق األخضر :ثانيالفرع ال
 إن التسویق األخضر یحقق العدید من المكاسب للمؤسسات، وعلى مختلف المستویات منها: 

ة، قیق النجاح أو الفشل ألعمال المؤسسإن المستهلكین یمثلون األساس والعامل المهم في تح الرضا: -1
جاحها. وهذا سیحقق الرضا أیضا ة سیكون سببا في نلمتحقق عن المؤسسفإن مستوى الرضا اوبالتالي 

، وكذلك تحقیقها لألرباح ذلك أكثر على سمعتها ومكانتهاالمساهمین فیها والمالكین وسینعكس  لدى
 .2بشكل أفضل

إن التركیز على تقدیم منتجات غیر ضارة بالبیئة یجعل المؤسسة تركز أوال على رفع  تحقیق األمان: -2
ءة عملیاتها اإلنتاجیة، بحیث تخفض من مستویات التلف والتلوث الناتج عن تلك العملیات، وهذا كفا

 .3طلب التعویضات من قبل المتضرریننبها التعرض للمالحقة القانونیة أو األمر یج
ات الخضراء ال تقاس نجاحاتها بمعیار األرباح النقدیة بل إن الكثیر من المؤسس القبول االجتماعي: -3

بشكل أفضل، وهذا  في خدمة وتطویر المجتمع س أیضا بالربحیة االجتماعیة، والتي تعني اإلسهامتقا
 یؤدي إلى تطویر عالقتها بزبائنها وكسب تأیید أعضاء المجتمع.

ة تمثل في جوهرها نجاحات مضافة لها، تتحقق وجهات البیئیة التي تعتمدها المؤسسإن الت االستدامة: -4
 ایة الموارد الطبیعیة والبحث عن طرق بدیلة لها، فضال عن من خالل إسهامها في حم

ة صدیقة للبیئة وهذا من للبیئة، وبالتالي فإنها ستكون مؤسسكونها تستخدم طاقة نظیفة وغیر ملوثة 
 .   4الممكن أن یسهم في دیمومة أنشطة المؤسسة

ها ووضع أسس تطویر طریقة عمل هاعند تغییر  التي تتبنى التسویق األخضر وأیضا فإن المؤسسات -5
من عملیات اإلنتاج وتكالیفها على المدى  ضراء تستطیع في نفس الوقت التخفیضالمنتجات الخ

الطویل، فهناك مؤسسات أصبحت تعتمد أساسا على تكنولوجیات الطاقة الشمسیة خالل تغییرها لطریقة 
 في التكلفة. ایحقق فوائد واقتصاد اوهذا یمثل استثمار  ،عملها

1 Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, Op . Cit , P33. 
، 2012 حاالت دراسیة، دراسات سابقة، مكتبة الجامعة، الطبعة األولى، الشارقة،ثامر البكري، استراتیجیات التسویق األخضر: تطبیقات،  2-

 .266ص 
 .85عالء فرحان طالب وآخرون، مرجع سابق، ص 3
 .267ثامر البكري، استراتیجیات التسویق األخضر: تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات سابقة، مرجع سابق، ص 4
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االستعمال األمثل من خالل تحسین تصمیم المنتج التي تتبنى التسویق األخضر لمؤسسات تستطیع ا -6
لتشجیع  اإلنتاجالمواد األولیة الداخلة في كمیة ذ بعین االعتبار البیئة وتخفیض للمواد األولیة باألخ

 إعادة التدویر وٕاعادة االستخدام وتخفیض اآلثار السلبیة على صحة اإلنسان وعلى البیئة.

فإن أكبر فرصة تستفید منها المؤسسات التي تطبق التسویق األخضر  2011سنة  Ottmanوحسب    -7
 1.الالزمة لذلكهي قدرتها على تلقي ضمانات وقروض من الحكومات لغرض اقتناء التكنولوجیات 

 یمكن أن تعترضه جملة من وغیرها من تطبیق التسویق األخضر المزایا أووٕان تحقیق كل هذه النتائج 
 .العقبات التي قد تعیق تطبیقه

 
 
 

 عقبات تطبیق التسویق األخضرالفرع الثالث: 

أو الخضراء، یمكن  ؤسسات في تعاملها مع المطالب البیئیةمالعقبات التي یمكن أن تواجه الهناك العدید من    
 أن نذكر منها ما یلي:

نجحت في التوصل إلى البدیل  سساتن المؤ صعوبة التوصل إلى البدیل األخضر، حیث أن هناك العدید م -
 البیئیة، لكن في المقابل هناك مؤسساتاألخضر الذي یحقق میزة ألعمالها ویخفض التلوث ویحافظ على الموارد 

 كثیرة لم تنجح في ذلك. 
نقص الخبرة والمعلومات الخاصة بالبیئة، حیث أن ذلك قد یجعل الزبائن في كثیر من األحیان غیر مبالین  -

 راتهم الشرائیة إن كانت المنتجات خضراء أم غیر ذلك.في قرا
ات، مع المشكالت البیئیة من قبل المؤسسمشكلة تصورات الجمهور، حیث أنها تزید من صعوبة التعامل  -

فالكثیر من المشكالت الخطیرة بیئیا وصحیا یراها الكثیر من األفراد لیست بهذه الخطورة كالتدخین مثال، ومما 
ما ن المشكالت البیئیة  وأهمیتها عن الصعوبة هو اختالف تصورات الجمهور للمخاطر الناجمة عیزید من هذه 

 یراه الباحثون والعلماء.
ات قد تأخذ ببرنامج بیئي یفرض علیها التزامات وتكلفة إضافیة قد ات: إن بعض المؤسسعقبة بقیة المؤسس -

 2ات في ذلك.ؤسسفسیة إذا لم تحذ حذوها بقیة المتؤثر على میزتها التنا

جات أوال، ثم ول الفائدة من استخدام هذه المنتن إلى خلق وعي عام حیحتاج المصنعو  اءخضر ید منتجات لتور  -
یجب أن یعرف المستهلك أن التسویق األخضر یشجع المؤسسات على إنتاج منتجات خضراء باستعمال 

 هما أقل ضررا بالبیئة.الخضراء والطاقة الخضراء و  التكنولوجیا
، لذلك في بدایة األمر ریحتاج التسویق األخضر للكثیر من المال الذي ینفق على برامج البحث والتطوی -

 ستكون المسألة مكلفة جدا.

1 Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, Op . Cit , P33 
 .217-216ص ص  نجم عبود نجم، مرجع سابق، 2
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في البدایة ستكون أرباح المؤسسة منخفضة للغایة، ألن المنتجات والتكنولوجیات الخضراء هي أكثر تكلفة،  -

من المستهلكین من هو مستعد لدفع مبلغ إضافي مقابل المنتجات  ولكن على المدى الطویل ستكون مربحة ألن
 الخضراء.

سعر مرتفع للحصول على منتج أخضر مما یكون العدید من المستهلكین على استعداد لدفع  في البدایة قد ال -
  1مشترین للمنتجات الخضراء.ع وعي األفراد بالبیئة سیجعلهم قد یؤثر على مبیعات المؤسسة، وم

تواجه المؤسسات عند تبنیها لسیاسات التسویق األخضر تحدي عدم التوافق بین اتجاهات المستهلكین وبین قد  -
 2.ةسلوكیاتهم وتصرفاتهم الفعلی

 قد یخلق خلطا لدى المستهلكین مما قد یتسبب في الشك في مصداقیتها. تعدد الملصقات الخضراء -
، éthique ، األخالقي'bio'ت خاصة أساسها الطبیعيمصطلحا تزامن ظهور التساؤالت البیئیة مع بروز -

الخضراء، األخالقیة  جات الطبیعیةفي ذهن المستهلك الفرق بین المنت، ولكن  écolo ، اإلیكولوجيvert األخضر
بالرغم من استعمال التسویق اإلیكولوجي لهذه المصطلحات بصفة عشوائیة أحیانا مما واإلیكولوجیة غیر واضح، 

 la lisibilité des produits.3ات وح المنتجیؤثر على وض

 ضر هي تحدیات معقدة ولیستالتحدیات التي تواجه المسوقین الخسبق إلى القول بأن  یقودنا كل ما    
 بسیطة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Haradhan Kumar Mohajan, Aspects of Green Marketing : A Prospect for Bangladesh, International Journal of 
Economic and Research, 2012, P7 -08, consulted on :29-02-2014. 
http://www.ijeronline.com/documents/volumes/Vol%203%20issue%203/01%20-%2001%20-
%2011%20ijer%20v3i3%20mj%202012%20HARDHAN%20KUMAR%20GREEN%20MARKETING%201.pdf 

 . 560محمد عبد العظیم أبو النجا، مرجع سابق، ص  2
3 Julie MIRANDE, Jérôme RAFFIN, Marketing Ecologique , p07, consulted on :29-02-2014. 
http://juliemirande.com/wp-content/doc/Le_Marketing_Ecologique.pdf 
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 المبحث الثالث: المزیج التسویقي األخضر
 یدي، ولهذا فإن عناصر المزیجین السویق التقللمفهوم الت امنطقی ایعتبر المزیج التسویقي األخضر امتداد         

في هذا المبحث سنتناول عناصر المزیج و  تختلف في تسمیتها، ولكن االختالف یكمن في مضمون كل عنصر
التسویقي األخضر (المنتج األخضر، التسعیر األخضر، التوزیع األخضر، والترویج األخضر) باإلضافة إلى 

سنتناول تخضیر أعمال المؤسسة عبر مزیجها و تسویقیین األخضر والتقلیدي، نقاط االختالف بین المزیجین ال
 .Peattieالتسویقي األخضر حسب النموذج الذي وضعه 

 

 ة عبر مزیجها التسویقي األخضر.: تخضیر أعمال المؤسساألول المطلب
 Peattieدم قي مقدمتها النشاط التسویقي، وقد ألعمالها یشمل جمیع أنشطتها وف إن تخضیر المؤسسة 

، والذي یعبر عن نظرة شمولیة لتأثیر المتغیرات الداخلیة والخارجیة ،المؤسسةنموذجا عملیا نحو تخضیر أعمال 
توضیح یلي  باتجاه التفاعل المتبادل مع تبني التسویق األخضر، وفیماوعناصر المزیج التسویقي األخضر 

 لمضامین الشكل:
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 ة عبر المزیج التسویقي.ضیر أعمال المؤسسلتخ Peattieذج ): نمو 2شكل رقم (
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
                                   

 
 
 
 
 

 
 
 261، مرجع سابق، ص ابقة: تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات ساستراتجیات التسویق األخضرثامر البكري، المصدر: 

 
 

 
 

 

 داخلیة الخضراءالمتغیرات ال
8P's 

 تقدیم المعلومات -
 العملیات -
 السیاسات -
 األفراد -

 المزیج التسویقي األخضر
 المنتجات -
 الترویج -
 التسعیر -
 المكان (التوزیع) -
 

 المتغیرات الخارجیة الخضراء
7P's 

 الزبائن المشترون -
 المجهـزون -
 السیـاسیون -
 جماعات الضغط-
 المشكالت -
 اتالتنبـؤ  -
 اءـالشرك -
 

 التسویق األخضر
 

 النجاحات في تخضیر األعمال
4S's 

 
 حاجات المساهمین.– الرضا -

  .العملیات والمنتجات– األمان  -
 مكانة  المؤسسة. – القبول االجتماعي -

 أنشطة صدیقة للبیئة. -االستدامة -
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  : المتغیرات الخارجیة الخضراء:الفرع األول
 وتختلف درجة تأثیرها على ،ةیاسیة واالجتماعیة المحیطة بالمؤسسوعة من المتغیرات السمهي مج
 تها على االستعداد لذلك المتغیر وحجم تأثیره، وهذه المتغیرات هي: ة الخضراء تبعا لقدر أعمال المؤسس

مجال التسویق األخضر، ألن حاجات الزبائن ب هذا الموضوع أهمیة مضاعفة في یكتس لزبائن المشترون:/ ا1
م بشكل مسبق یسهم في الخضر ورغباتهم تختلف اختالفا جذریا عن بقیة الزبائن اآلخرین، لذلك فإن تحدیده

 غبات أولئك الزبائن.ة على صیاغة المزیج التسویقي المالئم الذي ینسجم مع حاجات ور مساعدة المؤسس
ألنهم یوفرون احتیاجاتها، وٕان عملیة البحث عن  لمؤسسات: یعتبر المجهزون عنصرا مهما جدا ل/ المجهزون2

ر المجهزین المالئمین سیكلف التأكد من توفرها مسألة أساسیة، حیث أن عدم توفالبدیلة و  زمصادر التجهی
 .1ة الكثیر من الوقت والجهد والمالالمؤسس

: لقد ازداد الضغط على الحكومات والهیئات الرسمیة من أجل إصدار تشریعات تنسجم مع سیاسیون/ ال3
التوجهات البیئیة السائدة في ذلك المجتمع، حیث برزت العدید من الحركات والهیئات المؤثرة باتجاه تفعیل دور 

 .2تجیتها التسویقیةمن أجل تغییر إسترا المؤسساتالجهات الحكومیة لتطویر دورها في الضغط على 
هذا العامل له صلة مباشرة بالنقطة السابقة إال أنه أكثر اتساعا، فجماعات الضغط قد  / جماعات الضغط:4

تشتمل إلى جانب الحركات السیاسیة، الحركات االجتماعیة المدافعة عن المستهلك والبیئة وفي بعض األحیان 
خضر، عوامل األساسیة المؤثرة في المزیج التسویقي األالحد عن حقوق الحیوان، وتحدید هذه الجماعات یعتبر أ

 ات في التعامل معها وكسبها.ه الجماعات وتوجهاتها یساعد المؤسسوٕان معرفة هذ
ات في المجال من المؤسس كالت التي تتعرض لها العدیدخیرة المشفي اآلونة األ لقد تزایدت / المشكالت:5

تلك الشركات مبالغ  المالحقات القضائیة. (والتي كلفت ان إلىحیالبیئي ووصل األمر في كثیر من األ
ة أن على المختصین في أیة مؤسس ذلك) لار البلیغة التي لحقت بسمعتهاضر فضال إلى األ ،لتعویضات هائلة

جموعة من الزبائن یرفضون التعامل بها، خصوصا إذا علموا أن هناك م وا األعمال البیئیة التي یقومون یدرس
 ات أیة شركة ذات سمعة بیئیة سیئة. منتجمع 

ة دائما أن توجب على المؤسسسیقي األخضر، ألنه یإن التنبؤات لها أثر كبیر في المزیج التسو / التنبؤات: 6 
عدم االشتراك في ذلك المجال، وتكییف رض لها البیئة، وبالتالي اتخاذ قرار تحدد مسبقا المشكالت التي قد تتع

 تلك الناحیة البیئیة.بعدم المساس منتجاتها بما ینسجم مع 
قع في مشكلة التعامل مع لكي ال ت ة،ركاء الحالیین والمحتملین للمؤسسیجب العمل على تقییم الش / الشركاء:7

ینعكس سلبا على صورة ومكانة ارتبطت بمشكالت بیئیة أو اجتماعیة سابقا مما قد  ات التيبعض المؤسس
 ة في المجتمع.المؤسس

 
 
 

 262، مرجع سابق، ص استراتیجیات التسویق األخضر: تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات سابقةثامر البكري،  1
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 : المتغیرات الخضراء الداخلیة.الثاني الفرع
المتعلقة بالتخطیط  هو مجموعة المتغیراتاألول  :تنقسم هذه المجموعة من المتغیرات إلى قسمین

رسم المسار المطلوب وطریقة تقدیم المعلومات وأهمیتها في  ،عبر السیاسات التي تعتمدها ألعمال المؤسسة
 –عناصر المزیج التسویقي األخضر فإنه یتمثل في  القسم الثانيها، أما یة واألفراد العاملین فلعملیات المؤسس

ة مدى تأثیرها في عملیة تخضیر المؤسسوسنتناول عناصر القسم األول لتوضیح  -اإلشارة إلیها التي ستتم
 عمالها وهي:أل
على توجب مثل المعلومات أهمیة خاصة مما یسخضر تفي مجال التسویق األ المعلومات المقدمة: -1

ة البیئي، باإلضافة إلى والخارجیة ذات الصلة بأداء المؤسس ة أن تتابع باستمرار القضایا الداخلیةالمؤسس
المعلومات المتعلقة بإیجاد الموارد البدیلة، والمعلومات الخاصة بتوجهات الزبائن ومیوالتهم نحو طلب المنتجات 

 الخضراء من عدمه.
في العملیات اإلنتاجیة داخل بشكل كبیر على إجراء تحوالت جوهریة  التسویق األخضریرتكز العملیات:  -2

خفض منسجمة مع التوجه الخاص بمدخل التسویق األخضر، والمعتمد على لكي تصبح تلك العملیات  ةالمؤسس
 .1وعدم استنزاف الموارد الطبیعیة، ومنع التلوث، الطاقة المستعملة، وتقلیل التلف والضیاع 

األخضر یجب وضع سیاسات وٕاجراءات إداریة من أجل القیام بعملیة  ضوء فلسفة التسویقفي  السیاسات: -3
جیات خاصة تتالءم مع أهداف ة، وكذلك العمل على وضع استراتیقییم وتحفیز األداء البیئي للمؤسسمراقبة وت
ویقي من أجل إظهار لمزیج التسجیات العملیات التسویقیة الخاصة باة البیئیة، وهذا ینعكس على استراتیالمؤسس

 هذا التوجه.
الذین الفنیة خاصة مواصفات ال يعاملین ذو الیتطلب التسویق األخضر توفر الكفاءات اإلداریة و  األفراد: -4

لدیهم قناعة عالیة بما تقوم به المؤسسة في مجال حمایة البیئة والحفاظ علیها، وهذا نابع من أهمیة اإلبداع في 
 ،جات الخضراء تكون ذات مواصفات خاصة ومتطورة مما یستدعي إبداع عالالتسویق األخضر ألن المنت

رغبات وحاجات   كذلكو  ،ومعرفة متقدمة من أجل تعدیلها بما ینسجم مع ما هو مطلوب من خصائص بیئیة
 .2إلى ضرورة اختیار األدوات الترویجیة المناسبة من أجل إنجاح العملیة التسویقیة ةالزبائن، باإلضاف
ا لصالح توجهات وتوجیهه ،سابقة الذكر من متغیرات داخلیة ومتغیرات خارجیةالر كل العناصر وٕان توف

وكذلك  ،وبالتالي حمایة البیئة والحفاظ علیهاالتسویق األخضر، سهم بدرجة كبیرة في تحقیق المؤسسة البیئیة ی
 بول االجتماعي. بالق تحظىوأیضا یجعلها  ،بشكل آمن وسلیمتحقیق رضا الزبائن وٕاشباع حاجاتهم 

 
 

 
 
 
 

 .265-263یقات، حاالت دراسیة، دراسات سابقة ، مرجع سابق ، ص ص ثامر البكري، استراتیجیات التسویق األخضر: تطب 1
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 .والتسعیر األخضر : المنتج األخضرالثاني المطلب
، وكذلك العوامل المؤثرة على  همفهوممن خالل التطرق إلى:  سنتناول في هذا المطلب المنتج األخضر     

ضر ، باإلضافة إلى التسعیر األخضر من خالل التطرق إلى: التوجه للتسعیر األخإدراك المنتج األخضر
      وطرقه، وكذلك مزایا وعیوب التسعیر األخضر.

 
 

 : المنتج األخضر    الفرع األول
     المنتج األخضرمفهوم  -1
قبل تناولنا مفهوم المنتج األخضر نتناول الشراء األخضر باعتباره خطوة أساسیة في تبني وتطبیق       

 (المنتج األخضر).لتقدیم المنتج النهائي  جیةاإلنتاالتسویق األخضر، إذ نحتاج إلى المدخالت في العملیة 
الشراء األخضر هو العملیة التي تدخل االعتبارات البیئیة في عملیة الشراء، التي تراعي مجموعات       

بتوفیر المشتریات المالئمة من  التشغیلیةالعوامل الثالثة اآلتیة: التشغیلیة والمالیة والبیئیة، حیث ترتبط العوامل 
بالسعر المالئم، وضمن ترتبط بكون المشتریات  المالیةوالعوامل  .الجودة، ومكان وزمان التوریدمیة و حیث الك

ة على الشروط البیئیة التي تفرضها المؤسسفتتمثل في  البیئیةمخصصات موازنة المشتریات. أما العوامل 
 1الموردین، والمواد والمنتجات التي یوردونها.

 ة للشراء األخضر تتمثل في:ن تبني المؤسسئد تنتج عوهناك مجموعة من الفوا    
 التخفیض من آثار التلوث على البیئة الطبیعیة. -

على صحة القضاء على المواد السامة التي تضر بالبیئة، وبالتالي التقلیل من أثر المواد الخطرة  -
 والطبیعة. اإلنسانوسالمة 

 .اإلنتاجیةتشجیع االبتكار األخضر لآلالت والمعدات  -
 لحد من النفایات عن طریق شراء منتجات قابلة للتدویر.ا -

 مالیة بإعادة استخدام المواد والمنتجات. تحقیق وفرة -

 االقتصاد في المیاه. -

 االستغالل العادل للموارد العامة. -

 االستخدام الرشید للطاقة. -

 للسلع والخدمات. اإلنتاجیةتقلیل التكالیف  -

 الخضراء).(من خالل استخدام المعدات واآلالت  الوقت الضائع وتقلیل اإلنتاجیةزیادة  -

الكاذب المرتبط بسلع أو خدمات أو موردین مشكوك في سمعتهم  اإلعالنالقضاء على خطر  -
 البیئیة.

 .261-260نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص ص  1
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 تحسین ظروف العمل وذلك من خالل: -

 تقلیل حوادث العمل عن طریق استخدام آالت خضراء. •

 1یانة...التنظیف، البناء، الص ألغراض توفیر منتجات غیر ضارة •
من هم ویسهل اء، فإن هذا یسة تأخذ االعتبارات البیئیة في عملیة الشر ا ما كانت المؤسسوبهذا فإنه إذ       

 .ءخضراة جعل منتجات هذه المؤسس
أو غیر  أي شيء مادي: "إذ یمكن القول بأنه ویمكننا قبل التعرف على المنتج األخضر تعریف المنتج        

 2لیه من خالل عملیة التبادل."مادي یمكن الحصول ع
یعرف المنتج األخضر بأنه: "ذلك المنتج الذي أجریت علیه تحسینات جوهریة لمقابلة احتیاجات و  

 .3المشتري مستقبال، وباتجاه تقلیل مستوى التلف وأن یكون متوافقا مع االستدامة البیئیة"
تدویر الموارد استراتیجیاته) تستعمل إعادة  ه،ج تصمیمه أو/و خصائصه (إنتاجویعرف أیضا بأنه: "منت      

(المتجددة، غیر السامة، ذات التحلل البیولوجي) والتي تحسن من األثر البیئي أو تقلل من الضرر السمي طوال 
 4دورة حیاتها."

 ویمكن النظر للمنتج األخضر من وجهتین:         
بها على الحیوانات، واحترامها لمبادئ ضراء بعدم تجری: تلتزم المنتجات الخمن وجهة نظر المؤسسة -

R 3 إنقاص :Reduce إعادة االستعمال ،Reuse وٕاعادة التدویر ،Recycle. 
: منتج قابل للتحلل البیولوجي، غیر سمي للطبیعة، ذو أثر قلیل على من وجهة نظر المستهلك -

 5البیئة، سلیم على الكوكب.
مصمم لتقلیل األضرار البیئیة ألقل درجة ممكنة، وذلك ویشیر مفهوم المنتج األخضر إلى:"ذلك المنتج ال 

بالتركیز على مجموعة من الخصائص البیئیة مثل(استهالك طاقة أقل، إیجاد موارد طبیعیة بدیلة، سالمة 
مة التصمیم ألسلوب التغلیف الخاص بالتسویق كونات الخاصة بتصنیع المنتج، مالءاالستعمال، إعادة تدویر الم

محافظة على خصائص األداء الرئیسیة (سهولة االستعمال، المالءمة للغرض، تصمیم متمیز، األخضر)، مع ال
  6جودة عالیة)."

1 UNDP, Achats Ecologique : Guide Pratique Vol 1, Septembre 2008, p5, consulted on :15-05-2013. 
http://www.undp.org/procurement.pdf   

 .124البكري، التسویق أسس ومفاهیم معاصرة، مرجع سابق، ص ثامر  2
 .351مرجع سابق، ص  تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات سابقة، استراتیجیات التسویق األخضر: ثامر البكري 3

4 Sentot Suciarto A, Berta Bekti Retnowati, Green Marketing: Integrated Marketing Communication, The International 
Conference on Greenpreuneurship, Borobudur - Magelang, Indonesia, 20-21 September 2012, p2, consulted on :29-02-
2014. 
http://www.mediafire.com/view/442114rdh4vrd1u/Bertha-Green_Marketing.pdf 
5 Durif, Fabien, Caroline Boivin, Charles Julien, In Search of a Green Product Definition, Journal of Innovative 
Marketing, 2010, Vol 6, Issue 1, p 29, consulted on :13-11-2013.  
http://businessperspectives.org/journals_free/im/2010/im_en_2010_01_Durif.pdf 

 .136جع سابق، صارشد عبد األمیر جاسم، مر  6
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الهتمام أكثر بالمواد فإنه یجب على المؤسسات عند تصمیم منتجات جدیدة ا Philip Kotlerوحسب       
التغلیف حتى یكون قابال للتحلل البیئي، وكذا بالبصمة البیئیة للكربون، كما یجب أن یطوروا  ،المواردالمستعملة و 

أما المؤسسات التي لها منتجات غیر ملموسة تصبح أكثر تنافسیة بإظهار اهتمامها البیئي وطریقتها في 
 1استعمال الطاقة وعدم التبذیر.

عند تقدیمها ألحد المنتجات الخضراء مراعاة الخصائص ت توجب على المؤسساسهنا أنه ی ونشیر      
ر عندما شراء المنتجات الخضراء بصورة أكبدراسات أظهرت أن الزبائن یرغبون في ة للمنتج، ألن الاألصلی

 2صائص المنتج األصلي مع تمییزها.تمتلك خ
 الشروط التي یجب توافرها لیكون المنتج أخضر فیما یلي:  Babita Sainiوقد حدد      

 یحافظ على الماء والطاقة. -

 هوائي واألرضي.یحد من التلوث المائي وال -

 یحمي جودة الهواء. -

 یستعمل موارد متجددة ومسؤولة. -

 ثره البیئي قلیل أو منخفض.أ -

 مصنع بطریقة واعیة بیئیا. -

 3تغلیفه یسمح بحمله دون الحاجة إلى أكیاس (حمله من خالل غالفه). -

بأن طرح منتج یجب أن یركز أوال على الفوائد  UEROMONITORوقد حذر أحد مسؤولي مؤسسة 
لجدیدة التي سیحصل علیها المستهلك، وخاصة فیما یتعلق بوظائف المنتج الرئیسیة ألن التركیز على میزة ا

األخضر مباشرة قد یمنع المستهلك من تجربة المنتجات الجدیدة. وعلى سبیل المثال عندما طرحت منتجات 
مستهلك بأن القوة النسبیة للمنتجات للمرة األولى في بریطانیا ركزت الدعایة على توعیة ال 2Xالغسیل المركزة 

الجدیدة تفوق مثیلتها في المنتجات القدیمة، وبعد مرور ستة أشهر على طرح المنتج بدأت الدعایة تركز على 
 4الفوائد البیئیة، ولوحظ أن قبول االتجاه األخضر أخذ ینمو بسرعة.

ق األخضر ذلك ألن التركیز على الجوانب البیئیة مكانة كبیرة في مدخل التسویله لمنتج اویمكننا القول بأن        
وجود عالقة واتصال  ، وهذا ما یستدعيفهو یعكس أو یجسد الصورة البیئیة للمؤسسة یكون من خالل المنتج

األول على الحصول على المعلومات المتعلقة یعمل ، حیث واإلنتاجین بین قسمي التسویق ومستمر دائمین 

1 Philip Kotler, Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative, OP .Cit, P133.     
 .175ثامر البكري،  أحمد نزار النوري، التسویق األخضر مرجع سابق، ص 2

3 Babita Saini,  Green marketing and its impact on consumer buying behavior, International Journal of Engineering 
Science Invention, December 2013, Vol 2, Issue 12, P61, consulted on :29-02-2014. 
 
  http://www.ijesi.org/papers/Vol%202(12)/Version-2/K021202061064.pdf    

  .2014-03-04تم االطالع علیه في  ،2008التنظیف األخضر، أفریل  4
www.syrcs.org/articles/happi/0006.pdf 
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الثاني یعمل على التوفیق بین االعتبارات البیئیة وهذه االحتیاجات واتجاهاتهم، و برغبات وحاجات المستهلكین 
 والرغبات.

وتتمثل عملیة تحلیل دورة الحیاة تابعة دورة حیاة المنتج وتحلیلها، من أجل تحقیق منتج أخضر البد من مو     
أو مواد خام مرورا بعملیات اإلنتاج  ر بها المنتج بدءا من كونه مادةألي منتج في دراسة جمیع المراحل التي یم

 منه.المختلفة، ثم مرحلة االستخدام النهائي لهذا المنتج حتى ینتهي عمره، ثم مرحلة التخلص النهائي 

ألن كل –لكل مرحلة  على كل التأثیرات البیئیةدورة حیاة المنتج األخضر مراحل وتشتمل دراسة          
... الطاقة والمیاهحیث یتم استهالك الموارد الطبیعیة  خدامواء من ناحیة استس -المنتجات لها آثارها على البیئة

 حیث یتم استعمالها من  ،ثم إلى مكان استهالكها ونقلها إلى مكان البیع، لصناعة هذه المنتجات
  وفیما یلي توضیح لعدة طرق لرفع قیمة المنتج. قبل المستهلك وٕاعادة تثمینها أو رمیها.

 
 تمثیل دورة حیاة المنتج تشمل عدة طرق لرفع قیمته.یوضح ): 3(شكل رقم      

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Loïc JACQUESON, op.cit, p19. 
 من خالل الشكل نالحظ أن دورة حیاة المنتج یجب أن تشتمل على:  
 عملیات االستخراج الضروریة لتوفیر المادة األولیة .  -
ى منتج جاهز. عملیات اإلنتاج والتوزیع الواقعة بین عملیات المؤسسة خطوات تحویل المادة األولیة إل -

 والمستخدم النهائي.
 الوظیفة التي یؤدیها المنتج النهائي للمستهلك أو الزبون. -

5
 

2 1 3
 

4
 

االستخدام المباشرإعادة   1-  
-2 إعادة استخدام العناصر  

إعادة تدویر المواد -3  
التجدید للمواد األولیة -4  
استرداد الطاقة -5  

 ة    ــــبیئ

 استخراج المنتج توزیع
 األولیة المادة

 المادة تحویل
 األولیة

 المنتج استئناف
 
 
 

  نفایة إلى التحول
 

 المواد استرجاع

 استعمال
 مؤداة وخدمة

 المنتج تصنیع

 المنتج تفكیك
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أو إعادة تدویر المواد الممكنة عند انتهاء  ،خیارات إعادة االستخدام المباشر، أو إعادة استعمال العناصر -

 للمنتج.اإلنتاجي  العمر
 خیارات التخلص من النفایة النهائیة. -

ٕان المنتجات الخضراء تركز على خفض لیست كل المنتجات لها نفس األثر البیئي خالل دورة حیاتها، و و        
 نتج.ادة الخام وانتهاء بتصریف المبأسرها، من استخالص المأثیرات على مدى دورة حیاة المنتج الت

     

 لى إدراك المنتج األخضر.  العوامل المؤثرة ع  -2
 مجموعة من العوامل التي تؤثر على عملیة إدراك المستهلك للمنتجات الخضراء كما یلي: peattieحدد        

، ومدى استدامتها وأمانها، وفعالیتها اإلنتاجوتشمل كمیة المواد الخام المستخدمة في  مكونات المنتج: - أ
 في توفیر الطاقة وقبول المجتمع لها.

في المجتمع، هو إشباع  : البد أن یكون الغرض الذي یسعى المنتج إلى تحقیقهغرض من المنتجال - ب
 حاجات ورغبات المستهلكین دون تعریض حیاتهم للخطر.

ات مسؤولیاتها في ضمان استخدام : یجب أن تتحمل المؤسسنتائج استخدام المنتج وسوء استخدامه - ت
قبل المستهلكین، ولذلك یقع على عاتق مدیري التسویق األخضر المهام المنتج بأسلوب صحیح من 

 التالیة:

 ضرورة إخبار المستهلكین باألخطار المعروفة المتعلقة بالمنتجات. •

 استخدام المنتجات وفقا للتعلیمات الموجودة على عبواتها. إرشاد المستهلكین بضرورة •

 ة من المستهلكین.رد للمؤسست سوء االستخدام التي تاالستجابة الفعالة لحاال •

ة إلى أماكن المستهلكین، للتأكد من االستخدام والتخلص اآلمن تنسیق زیارات للعاملین بالمؤسس •
 للمنتجات.

اإلصرار على قیام الموزعین بضرورة إخبار المستهلكین بمعلومات تمكنهم من تداول واستخدام  •
 المنتجات والتخلص منها بطریقة آمنة.

إن متانة المنتج وطول عمره االفتراضي من العوامل الهامة التي تشغل فكر المستهلك : متانة المنتج - ث
 البیئیة أو االقتصادیة.األخضر، وتؤثر على إدراكه للمنتج سواء كان ذلك من الناحیة 

المرتفعة،  فإن ذلك یساعدها على  شتهر بالجودةات تابعة لدول تسإذا كانت المؤس : مكان صنع المنتج - ج
 1بعد البیئي لمنتجاتها وٕادراك المستهلكین لذلك بسهولة.إضافة ال

 

ي"،  مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة حلیمة السعدیة  قریشي، محددات سلوك المستهلك األخضر "دراسة حالة المستهلك الجزائر  1
 .44-43،  ص ص 2009-2008الماجستیر في علوم التسییر، تخصص تسویق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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إلى المتقدمة  السیما في الدولمن قبل المستهلكین  تجات الخضراء إقباال وطلبا كبیراوتلقى المن      
من أنماط التسویق التي ال یحید  االحد الذي جعل مشتریات األطعمة الخضراء في الیابان تشكل نمط

تاجر البیع بالتجزئة، وتزید المنتجات الخضراء في الوالیات المتحدة األمریكیة عنها أي متسوق من م
 وفیما یلي بعض 2003،1بلیون دوالر أمریكي في عام  800نوع بقیمة إجمالیة تتجاوز  600على 

 األمثلة عن المنتجات الخضراء:
 ةمؤسس  BEKO على نوع  2010ام حملتها الترویجیة ع العالمیة لألجهزة الكهربائیة التي أطلقت

كلغ، والتي تتسع لحجم كبیر نسبیا 9جدید من غساالت المالبس الخضراء لالستخدام العائلي بحجم 
من المالبس لغسلها دفعة واحدة، وتستطیع هذه الغسالة توفیر الماء والكهرباء ومواد التنظیف 

 لیدیة.مما یتم استخدامه في غساالت المالبس التق %95(مسحوق الغسیل) إلى حدود 

 مكنسة كهربائیة خضراء صدیقة للبیئة، تهدف من  2010ات الصینیة عام قدمت إحدى المؤسس
خاللها إلى مساعدة مستخدمیها على تحقیق بیئة نقیة ونظیفة ومعطرة خاصة في المنازل، وذلك من 

 خالل قیامها بالمهام التالیة:

 شفط الغبار والماء. -

 من عطور الزهور.تعقیم الهواء وتعطیره بروائح متعددة  -

 القدرة على شفط حشرة عث الغبار. -

 واط. 1400تعمل بقوة كهربائیة قدرها  -

 مزودة بفلتر هواء یتم من خالله تعقیم الهواء الخارج منه. -

 2التحتوي على أكیاس نفایات، بل یتحلل الغبار في الماء والذي یتم التخلص منه الحقا. -

 ة مؤسسNespresso سم التي أنشأت برنامج تحت اécoloboration مع البیئة،  أي المساهمة
قابلة إلعادة الرسكلة، ووضعت تحت تصرف  %100حیث أنتجت كبسوالت من األلمنیوم بنسبة 

 نقطة جمع للكبسوالت. 2000المستهلكین ما یقارب 

من الطاقة الالزمة لصناعة الكبسوالت، وبالنسبة للبیئة  %95ة أو للعالمة هذا یخفض بالنسبة للمؤسس
  3هذا یعني إنقاص األطنان من األلمنیوم والعالمات األخرى للقهوة في النفایات.

 ة مؤسسNike  :طوة في خ %100قامت بتقدیم مالبسها المصنوعة من القطن بنسبة للمالبس
ألن المالبس القطنیة  ،ذات قیمة أحسن للزبائن والمستهلكین %100منتجات طبیعیة منها لتقدیم 

)، مقلدة في ذلك polister( سن من المالبس المصنوعة من مادة البولسترلها ممیزات صحیة أح
أو ما یعرف بالمنتجات  %100شركات الصناعات الغذائیة التي بدأت بتقدیم منتجات غذائیة 

 .144ارشد عبد األمیر جاسم، مرجع سابق، ص  1
 .52بق، ص ثامر البكري: استراتیجیات التسویق األخضر: تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات سابقة، مرجع سا 2

3Julie MIRANDE, Jérôme RAFFIN, Op.Cit, p9.                                            
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نتجة للمالبس ات العالمیة الم، حیث أصبحت هذه المؤسسة أولى المؤسس %100العضویة 
 2005.1المنتجات منذ ات مبیعا لهذه القطنیة وأولى المؤسس

 
 
 
 

 التسعیر األخضر. :الفرع الثاني
 وطرقه التوجه للتسعیر األخضر -1
بأنه: "المبلغ الذي یطلب في مقابل الحصول على السلعة، الخدمة، أو مجموع القیم التي  التسعیر یعرف      

 2أو استخدام السلعة أو الخدمة."/یتبادلها المستهلكون مقابل حصولهم على

ات یمنذ البدایات األولى لظهور مفهوم التسویق األخضر في سبعین األخضر أ التوجه في التسعیربدوقد  
عندما بدأ  ،في نهایة ثمانینیات القرن الماضي تالقرن الماضي، ولكن االهتمامات الجادة في هذا الموضوع بدأ

ة لدى المستهلك بما یتوافق مع األكادیمیون والمتخصصون في التسویق بالدعوة إلى تغییر األنماط االستهالكی
 3المنتجات الخضراء المقدمة لهم.

وٕان ما یمیز السعر األخضر هو أن آلیة التسعیر تعتمد الكلفة االجتماعیة (الكلفة المترتبة عن األضرار        
أسعار كأساس في تحدید ى كلفة عناصر اإلنتاج االعتیادیة )، باإلضافة إلاإلنتاجالبیئیة المصاحبة لعملیات 

تجة المنتجات الخضراء، وهذا ما یجعل السعر األخضر یحمل زیادة سعریة بسبب التكالیف اإلضافیة النا
 4الخاصة بجعل المنتج صالحا من الناحیة البیئیة.

السوق الذي تتعامل معه بدراسة  القیام المؤسسة منة في السعر تتطلب هنا إلى أن الزیادونشیر   
تحمل لقادرون وراغبون من هم المستهلكین أو الزبائن فقد نجد من یادة السعریة، لز للتعرف على مدى تقبل ا

 .ن لدفع هذه الزیادةهم غیر مستعدی، وفي المقابل قد نجد منهم من الزیادة في السعر
 دمة في تسعیر المنتجات منها:ستخهناك العدید من الطرق المو         

 التسعیر على أساس التكلفة األساسیة. -

 تحلیل عدم الخسارة وتأمین األرباح المنشودة.د األسعار على أساس تحدی -

 التسعیر على أساس قیمة السلعة. -

 على أساس االهتمام بسلوك المنافسین.تحدید األسعار  -

 5تحدید األسعار على مستوى األسعار الجاریة. -
 

1 Vazifehdust Hosein, Asadollahi Amin, The Role Of Social Responsibility in Green Marketing & Effects Health & 
Environment in Iran, European Journal Of Sciences, Number 4, Vol 19, Publisher : Euro journal Inc, United Kingdom, 
P 538.  

 .585، ص2007فلیب كوتلر، جاري أرمسترونج، تعریب: سرور ابراهیم سرور، أساسیات التسویق، دار المریخ للنشر، الریاض،  2
 .458سابقة ، مرجع سابق، ص  ثامر البكري: استراتیجیات التسویق األخضر: تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات 3
 .137ارشد عبد األمیر جاسم، مرجع سابق، ص  4
، 2007فلیب كوتلر وأخرون، التسویق: السلع واألسعار، ترجمة مازن نفاع، الجزء الرابع، منشورات دار عالء الدین، الطبعة الثانیة، سوریة،  5

 .225 -219ص ص 
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ضر في تسعیر ت ذات التوجه األخمن قبل المؤسسا وهناك العدید من الطرق التي یمكن اعتمادها
منتجاتها، وقد یكون البعض منها في جوهرها طرق تقلیدیة في التسعیر، ومن أبرز طرق التسعیر وفق 

 التوجه األخضر مایلي:
  التسعیر على أساس الكلف البیئیة: - أ

احتساب كلف المنتج أخذت بعین االعتبار في  ت ذات التوجه األخضرالعدید من المؤسسا      
 ، ما یترتب علیه من تكالیف ناتجة عن األضرار التي تلحقها بالبیئةقضر المقدم للسو األخ

ة الحقا كونها یجب أن ذه التكالیف وغیرها تتحملها المؤسس، الغازات المنبعثة...، هكاإلشعاعات
      تعمل على تصحیح أخطائها تجاه البیئة، من خالل إعادة هیكلة عملیات اإلنتاج بما یخفف 

 التسعیر األخضر وفقا لهذه الطریقة سیكون كاألتي:بالبیئة، وبهذا فإن أو یحد من اإلضرار 
 التسعیر األخضر= الكلفة الكلیة (إنتاج+ تسویق)+ الكلفة البیئیة+ هامش الربح.    

وهذا ما یمكن مالحظته في العدید من القوانین بدول أوروبا وأمریكا، خاصة في تشریعات قانون ضریبة         
ات للوقود وما یترتب من االستخدام المفرط من قبل المؤسسرول، أو ضریبة الكربون وذلك للحد استخدام البت

 1علیه من إضرار بالبیئة الحقا، وما یستوجب من إجراءات للمعالجة.
 التسعیر على أساس القیمة المدركة:  - ب

ساس تحدید ات تحدید األسعار على أساس القیمة المدركة للسلعة، وٕان ألعدید من المؤسسبدأت ا
األسعار بهذه الطریقة هو تقبل وٕادراك قیمة السلعة من قبل المستهلك، ولیس نفقات البائع، وهذا 

 `2یمكن تصمیم السلعة وٕاعداد الخطة التسویقیة قبل أن یتم تحدید السعر. یعني أنه ال
ها ومدى إدراكه یستند على أساس إدراك الزبون للمنافع التي یقوم بشرائ ومفهوم القیمة المدركة     

، ویتأتى هذا اإلدراك من خالل الرسالة لقیمتها، وأنها ذات قیمة أعلى من المنتجات المنافسة
اإلعالنیة الخاصة بالمنتج، ویعتبر هذا األسلوب من أنجح األسالیب في تسعیر المنتجات 

ن أن منتجاتهم ذات قیمة أعلى ومنافع أكبر م ىالخضراء حیث یركز هؤالء المنتجون عل
المنتجات التقلیدیة، لذا فإن سعرها یكون أعلى من تلك المنتجات، والمشكلة التي تواجههم في هذا 
المجال هو قدرتهم عل إقناع الزبائن وجعلهم مدركین للقیمة المتحققة من شراء المنتجات 

  الخضراء.
 التسعیر على أساس تحقیق الربح: - ح

ولذلك فإنه البد من أن  ،حقیق هدف الربحیةطالما كان من أهداف التسویق األخضر ت        
یعتمد الطرق واالستراتیجیات المناسبة للوصول إلى ذلك الهدف، وبذلك فإن  التسعیر على أساس 

 .461-460، مرجع سابق، ص ص  تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات سابقة: ثامر البكري، استراتیجیات التسویق األخضر 1
 .222فلیب كوتلر وأخرون، التسویق: السلع واألسعار، مرجع سابق،  ص  2
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هذه  تحقیق الربح سیكون أحد الطرق الهامة المعتمدة في التسعیر األخضر. وغالبا ما تستخدم
 برز الضرورة في إعادة الطریقة في حالة االزدهار والنمو في األعمال، وت

ة بأن هناك حساسیة رباح المتحققة إذا ما وجدت المؤسستقییم طریقة  التسعیر على أساس األ
   1ة في السوق.یض مستوى األرباح لكي تستمر المؤسسللمستهلك تجاه أسعارها مما یستوجب تخف

تهلك نحو المنتجات أن التسعیر األخضر قد یكون سببا في لفت انتباه المسویمكننا القول ب   
الخضراء ألن هذه األخیرة غالبا ما تحمل زیادة سعریة،  ولكن في مقابل ذلك على المؤسسات أن 

حتى یقبل  تعمل قدر المستطاع على جعل أسعار منتجاتها الخضراء مناسبة بالنسبة للمستهلك
  على اقتنائها.

 التسعیر األخضروعقبات مزایا   -2

 فیما یلي مزایا التسعیر األخضرل تتمث: مزایا التسعیر األخضر: 
األنظمة البیئیة استخدام الموارد الطبیعیة، و كفاءة في حمایة البیئة من خالل الحد من الهدر وعدم ال - أ

 تكالیف خارجیة.بطریقة مجانیة و 
ي حیث أن تساؤالت المستهلك عن أیة عالوة سعریة قد تكون سببا ف زیادة وعي الزبائن والمستهلكین:  - ب

 ى معلومات بیئیة جدیدة.حصوله عل

حیث یمیل العمال للعمل واالستمرار في مؤسساتهم التي تتمیز بالمسؤولیة زیادة والء العاملین:   - ت
 االجتماعیة البیئیة.

ر عالقات ایجابیة مع یإن توسیع مسؤولیة المؤسسة إلى القضایا االجتماعیة والبیئیة یساهم في تطو   - ث
 أطراف عدیدة من أصحاب المصلحة.

إن المؤسسات ستجد في العالوة السعریة البیئیة دافعا جدیدا من أجل التحسین  حسین المستمر:الت - ج
المستمر في المواد والمنتجات والعملیات واستخدام الطاقة والمبادالت البیئیة الجدیدة، وهذا ما یجعل 

 التسویق األخضر فرصة ومجاال جدیدا لكسب میزة تنافسیة.

ي أن التسعیر األخضر قد یعمل على تنشیط دور العالقات العامة فحیث  تحسین سمعة المؤسسة: - ح
 هنیة وسمعتها لدى الجمهور.ة من أجل تحسین صورتها الذالمؤسس
 ت عدیدة یمكن أن هناك عقباقة الذكر سابالفي مقابل هذه المزایا : عقبات التسعیر األخضر

 تواجه التسعیر األخضر:
بعین االعتبار قد یؤدي بدوره إلى خفض  البیئیة أخذ الجوانب : إن الزیادة في السعر نتیجةخفض الطلب - أ

 الطلب وهذا حسب قانون العرض والطلب.

 .463-461، مرجع سابق، ص ص  : تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات سابقةثامر البكري، استراتیجیات التسویق األخضر 1
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دون أن یحصل من  وذلك بأن یتم تحمیل المستهلك عالوة التسعیر األخضر حاالت الخداع المحتملة: - ب
مكن أن یشعر بها یصبح مجرد تكلفة بدون إنشاء قیمة ی المؤسسة على مقابل ذلك، أي أن التسعیر األخضر

 .1الزبون
وبهذا یمكننا القول بأن السعر من أكثر عناصر المزیج التسویقي تعقیدا لكونه مرتبط باستعداد المستهلك       

لدفع مبلغ أعلى مقابل الحصول على منتجات ذات اعتبارات بیئیة أو منتجات خضراء، ولهذا البد من تعریف 
 هذه اإلضافة في السعر.  ضافة لهذه المنتجات حتى یكون مستعدا لدفعالمستهلك جیدا بالمزایا والقیمة الم

 
 
 
 
 

 .والتوزیع األخضر خضر: الترویج األالمطلب الثالث
سنتناول في هذا المطلب الترویج األخضر من خالل التطرق إلى: مفهومه، المزیج الترویجي األخضر،     

  : مفهومه وأبعاده.ل التطرق إلىمن خال التوزیع األخضركذلك أهداف الترویج األخضر، و 
 
 
 

 : الترویج األخضرالفرع األول
 الترویج األخضر مفهوم  -1

عملیة اتصال متعددة األشكال هادفة إلى تحقیق التدفق الفعال للسلعة عن طریقها الترویج یعتبر 
ال هذه ال تنحصر في مباشرة، أو من خالل المنافذ التسویقیة المعتمدة إلى األسواق المقصودة، وٕان عملیة االتص

 2.حدود المستهلكین فقط بل تمتد إلى الوسطاء أیضا لكونهم یمثلون عنصرا مهما في زیادة المبیعات
أحد عناصر المزیج التسویقي األخضر، وتسعى المؤسسات العاملة في مجال األخضر یعد الترویج       

التسویقیة الخاصة ا البیئیة مع نقل رسالتها من خالله إلى نقل أو إیصال توجهاتها ومبادئه التسویق األخضر
 .3بالسلع والخدمات التي تقدمها للزبائن المستهدفین

والقاسم المشترك في األنشطة الترویجیة الخضراء هو التزام الشفافیة والنزاهة في طرح المعلومات البیئیة 
أن تسعى إلى تحقیق سمعتها لیس على المؤسسة  ، و*4والصحیة واالبتعاد كلیا عن ما یسمى "الغسیل األخضر"

من خالل طرح المنتجات الخضراء فقط بل في أن تسوق نفسها بطریقة خضراء من خالل توثیق العالقات مع 
 .5المؤسسات والهیئات التي تهتم بالمحافظة على البیئة ودیمومتها

 
 
 
 

 .256، 255ق، ص صنجم عبود نجم، مرجع ساب 1
 .148ثامر البكري، التسویق: أسس ومفاهیم معاصرة، مرجع سابق، ص  2
 213ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص 3
 الغسیل األخضر: هو طرح معلومات حول منتجات المؤسسة بخصوص آثارها البیئة والصحیة بشكل ال یتناسب مع الوقائع الحقیقیة. *
 .82طالب وآخرون، مرجع سابق، ص عالء فرحان - 5

88 
 

                                                 



 مفاهیم وأساسیات حول التسویق األخضر                                              الثانيالفصل 
 

 المزیج الترویجي األخضر -2
بینها من أجل  مان ستة عناصر أساسیة تتكامل فیالمزیج الترویجي مفي مجال التسویق األخضر یتألف 

 ویمكن توضیح هذه العناصر من خالل الشكل التالي: ،إنجاح العملیة الترویجیة
 ): یوضح المزیج الترویجي األخضر4شكل رقم(                

 
 
 
 
 
 
 
 .217المصدر: ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص          

 هذه العناصر:ي شرح وفیما یل    
  :األخضر اإلعالن أ/

یعتبر اإلعالن وسیلة ترویجیة غیر شخصیة مدفوعة الثمن، یتم من خاللها تقدیم معلومات تخص        
المؤسسة ومنتجاتها إلى الزبائن المستهدفین عبر وسائل اإلعالم المختلفة مثل التلفاز، اإلذاعة، الصحف 

وبسبب المرونة العالیة التي یمتلكها اإلعالن فإنه من الممكن شبكة اإلنترنت،  رید المباشر، وعبروالمجالت والب
 .1أن یصل إلى عدد كبیر من الزبائن والمستهلكین، ویمكن من خالله أیضا التركیز على شریحة معینة منهم

ن السلع عرف كوتلر اإلعالن بأنه:"كل أشكال االتصال غیر الشخصیة من أجل تقدیم معلومات عوقد         
 2أو الخدمات عن طریق جهة متخصصة ومعلومة مدفوعة األجر."

ف اإلعالن األخضر بأنه: "الوسیلة غیر الشخصیة المعتمدة لتقدیم المنتج وتأشیر مدى توافقه مع یعر و 
 .3البیئة الطبیعیة وأنماط المستهلك األخضر، وبما یعكس توجهات المنظمة الخضراء"

هناك معاییر لإلعالن األخضر:هو اإلعالن الذي یبدأ بمحتوى تربوي : "أن 2011سنة  Sharmaووضح 
متعلق بالبیئة، اإلعالن الذي یبین أن المؤسسة غیرت إجراءات التصنیع بهدف تحسین أسلوب الحیاة األخضر، 

   4مؤسسة مسؤولة بیئیا."لكما أن هذا اإلعالن یعطي صورة 
 
 

 .218ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  1
2 Philip Kotler, Marketing Management, Pearson Education, Paris, 2006 , 12 Edition,P 671. 

 .409سابق، صثامر البكري، استراتیجیات التسویق األخضر: تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات سابقة، مرجع  3
4 Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, Op . Cit , P35. 

الملصقات 
 البیئیة

 اإلعالن

ترویج 
 المبیعات

 العالقات
 العامـة

التعبئة 
 والتغلیف

البیـع 
 الشخصي
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 أنواع لإلعالن األخضر هي: ةالثفإن هناك ث Yogita Sharma    وحسب          
 إعالنات تحدد العالقة بین المنتج والبیئة. -

إعالنات تروج لنمط حیاة أخضر مع التركیز على السلعة أو الخدمة (بمعنى كیف یسهم المنتوج في نمط  -
 الحیاة األخضر).

 1إعالنات تقدم فكرة عن المسؤولیة البیئیة للمؤسسة. -

 بأنه یحتوي على ثالث عناصر هي: لبیئي المستعمل من طرف المؤسساتا اإلعالن Davisویصف          
 بإبراز اهتمام المؤسسة بالبیئة. اإلعالنیبدأ  -

 بتحسین البیئة. اهتماماتهاإبراز الطریقة التي غیرت بها المؤسسة إجراءاتها بهدف  یصف -

 2في هذا المجال. نشاطات بیئیة محددة تساهم فیها المؤسسة، وكنتیجة لها تكتسب مصداقیتها یصف -
جملة من األمریكیة  FTS (Federal Trade Commissionاللجنة التجاریة االتحادیة (وقد وضعت 

 في اإلعالن األخضر والمتمثلة في:  یجب توفرها التيأو االشتراكات  اإلرشادات
 إبراز المتضمنات الحقیقیة للمنتج األخضر بعیدا عن أي صور للخداع والتضلیل. -
 الجوانب البیئیة الصدیقة التي یحتویها المنتج والغالف وأي شيء آخر مرتبط به.إیضاح  -
أو لیست  االبتعاد عن المبالغة غیر الواقعیة في الخصائص البیئیة للمنتج، والتي قد تكون بسیطة -

 ذات أهمیة واضحة.
ة وواقعیة ومثبتة المقارنة ما بین المنتج األخضر والمنتج التقلیدي یجب أن تستند على أسس واضح -

  .3فعال ولیس ادعاء
عالن األخضر البد أن یقدم معلومات عن منتجات خضراء، كما أن اإلویمكن أن نشیر هنا إلى أن 

على هذا النوع من اإلعالن أن یكون صادقا وغیر مبالغ فیه حتى ال تتجسد للمستهلك صورة أكثر من التي 
لى مبیعات المؤسسة من هذا المنتج أو من المنتجات األخرى، یجدها في واقع المنتج، وهذا قد یؤثر سلبا ع

قد یهدد المؤسسة في  هذاوبالتالي التأثیر سلبا على سمعتها، وقد تنقل أیضا هذه النظرة السلبیة بین المستهلكین و 
 نموها بل في استمرارها.

 
 
 

 

1 Yogita Sharma, Changing Consumer Behavior With Respect To Green Marketing – A Case Study Of Consumer 
Durables And Retailing, International Journal of Multidisciplinary Research, August 2011, Vol.1, Issue 4, p 157, 
consulted on :13-11-2013.  
http://zenithresearch.org.in/images/stories/pdf/2011/Aug/12%20vol-1_issue-4_12_YOGITA%20.pdf 
2  Narges Delafrooz, Mohammad Taleghani, Bahareh Nouri, Effect of green marketing on consumer purchase behavior 

, A Qatar toundation Academic Journal, Qscience Connect,  2014, P05 consulted on :18-02-2015.  
 http://www.qscience.com/doi/pdf/10.5339/connect.2014.5 

 .409ثامر البكري، استراتیجیات التسویق األخضر: تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات سابقة، مرجع سابق، ص 3
90 

 

                                                 



 مفاهیم وأساسیات حول التسویق األخضر                                              الثانيالفصل 
 

  العالقات العامة: ب/
حالیة أو محتملة ذات نفع أو تعارض مع قدرة المؤسسة في تعرف العالقات العامة بأنها: "أي مجموعة         

 1إنجاز أهدافها."

لقد تنامى دور العالقات العامة كأحد عناصر المزیج التسویقي التي تهدف باألساس إلى تحسین صورة و         
ویمكن تحقیق  المؤسسة، كما أنها أحد وسائل المؤسسة للتعریف بنفسها وبمنتجاتها في مختلف أسواقها الخارجیة،

 هذا الهدف من خالل مجموعة من النشاطات التي تتضمن:
 تسییر صورة المؤسسة واتصاالتها. -

 تسییر العالقة مع الصحافة. -

 المشاركة في المناسبات البیئیة الهامة وتمویلها. -

 عن المنتجات. اإلعالن -

 2المشاركة في المعارض التجاریة. -

لجوانب المهمة في مجال الترویج األخضر، ألن الدراسات وتعد العالقات العامة إحدى النواحي أو ا
المتخصصة في هذا المجال والخبرات السابقة بینت أن المؤسسات التي ال تستجیب إلى االهتمامات البیئیة 

ة نتیجة ذلك، ولهذا فإنه من المهم توجیه جزء من جهود تعرضت إلى آثار سلبیة وخسائر جسیمالعامة قد 
 .3حو االتصال بالجماعات البیئیة ومحاولة كسب دعمهاالعالقات العامة ن

 الملصقات البیئیة (الملصقات الخضراء): جـ/
اذ قرار، بغرض "أداة في ید المستهلك لتسهیل اتخ الملصق البیئي بأنه: Rex and Baumannعرف        

             4."ج صدیق للبیئة، كما أنه یمكنهم من معرفة كیفیة صناعة المنتجاتاختیار منت
شعار یوضع على السلع (أو حیث تقدم الخدمات) لیشیر بأنه: "ختم أو  أیضا الملصق البیئيویعرف 

 .5إلى أن المنتج ودي بیئیا"
 
 
 
 
 
 
 
 

 .163لبكري، التسویق: أسس ومفاهیم معاصرة، مرجع سابق، ص ثامر ا 1
2 Ken Peattie, Environmental Marketiting Management : Meeting the Green Challenge, Pearson Education, 1995, P243. 

 .221ثامر البكري، أحمد نزار النوري ، المرجع السابق، ص 3
4Narges Delafrooz, Mohammad Taleghani, Bahareh Nouri, Op.Cit , P04.   

 .250نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص 5
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: هو إجراء عملي یساعد في تخفیض الفجوة بین البائعین والمشترین من خالل تقدیم الملصق البیئي
 معلومات حول جانبین أساسیین:

 ج.یر الملموسة التي تضم جودة المنت: حیث تقدم الخصائص غ عالمیةوظیفة إ 

 ج.تتمثل في القدرة على تدویر المنت: وظیفة قیمیةP115F

1 

ویختار المصنعون وضع الملصقات البیئیة بصفة إرادیة بغرض تثمین نشاطاتهم البیئیة، وتحاول هذه        
 ویجب أن یستجیب. ا لیست لها نفس الضمانات االیكولوجیةالملصقات إبراز الفوائد اإلیكولوجیة للمنتجات إال أنه

 الملصق األخضر لمجموعة من المعاییر وهي:
 یحترم التزامات إیكولوجیة محددة. -1

یأخذ بعین االعتبار اآلثار البیئیة (تلوث المیاه، الهواء، األرض، وغازات االحتباس الحراري) وذلك  -2
 في كل مراحل دورة حیاة المنتج.

ن، جمعیات حمایة المستهلك، إنشاء هذا الملصق األخضر (المصنعو عدة فاعلین في یتم إشراك  -3
 جمعیات حمایة البیئة، السلطات العمومیة).

في یتم مراجعة معاییر الحصول على هذا الملصق دوریا لضمان الحصول على أحسن المنتجات  -4
 السوق من حیث قدرات استعمالها وقدراتها البیئیة.

 2سها من طرف مؤسسة مستقلة تضمن مطابقة المنتج لمعاییر هذه الملصقة.المنتجات یتم تقیی -5

 أبعاد:  ةوالذي یضم ثالث 2009وقد ظهر في فرنسا ملصق جدید في سبتمبر        
  :سمیة.تیحتوي معلومات على التركیبة، إعادة التدویر، والالبیئة 

  :ساسیة.ج على مواد تسبب حواحتواء المنت یضم القیمة الغذائیةالصحة 

  :احترام األجراء وااللتزام تجاه الممونین.المواطنةP117F

3 

دراسة تهدف إلى حصر ومعرفة  2012وقد أجرت وكالة البیئة والتحكم في الطاقة الفرنسیة سنة       
الملصقات البیئیة، ووضعتها في قائمة تتعلق بالمنتجات الیومیة ذات االستعمال الیومي التي تباع في 

ا أن البعض ومن خالل هذه الدراسة وجدو  ،ملصقة بصفة معمقة 50ت عن إیجاد وتحلیل فرنسا، وقد أسفر 

1 Jacob Cherian, Jolly Jacob, Green Marketing: A Study of Consumers’ Attitude towards Environment Friendly 
Products, Asian Social Science, Canadian Center of Science and Education, Vol 8, No 12,  2012, P 121, consulted on 
:13-11-2013.  
http://www.researchgate.net/publication/267781578_Green_Marketing_A_Study_of_ConsumCon'_Attitude_towards_E
nvironment_Friendly_Products 
2 Les Logos Environnementaux Sur Les Produits : Panorama Des Logos Sur Des Produits De Notre Quotidien, 
ADEME : Agence de L’Environnement et de la Maîtrise de L’Energie, France, Edition : Octobre 2014, PP 4-7, 
consulted on :18-02-2015.  
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats 
3    Julie MIRANDE, Jérôme RAFFIN, Op.Cit , p07.                                            
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معیار بیئي في بعض  90االستجابة إلى  اعلى الملصق البیئي یجب علیه هالو حصمن هذه المنتجات و 
 1المرات.

 الملصقات األكثر شهرة: من نورد بعضوفیما یلي    
 للمواد الغذائیة الملصقات األكثر شهرة): یوضح 1رقم( ولدج

  
 Significationالداللة  الملصق البیئي

 
 الزراعة البیولوجیة

Agriculture Biologique 
 AB 

  

، 1980الزراعة البیولوجیة تم االعتراف بها في فرنسا منذ سنة      
تقییس الزراعة البیولوجیة یضمن نوعیة متعلقة باإلنتاج الذي یكون محترما 

ذه الملصقة الفرنسیة یمكن إضافتها كتكملة للملصقة للبیئة وللحیوان، ه
 ".Euro-feuilleاألوروبیة التي تسمى كذلك "الورقة األوروبیة 

وكل المستثمرات  ،معاییر الحصول على الملصقتین هي نفسها    
سنویا من طرف هیئة  االمنتجات البیولوجیة یتم مراقبتهالزراعیة وصانعي 

لبیولوجیة وتعزیز الزراعة ا طویرللتالوكالة الفرنسیة : (مستقلة
Développement et la Promotion de L'agriculture 

Biologique  :موقعهاwww.agencebio.org.(  
 Institut National de L'origine  منشأ والجودةلالمعھد الوطني ل( 

et de la Qualité  :موقعھاwww.inao.gouv.fr(    
 :المنتج الحاصل على ھذه الملصقة فرھا في وتتمثل الشروط التي یجب توا

عدم استعمال مواد كیمیائیة مثل: مبیدات الحشرات، األسمدة،  -1
 مواد قتل الحشائش الضارة...

 عدم استعمال منتجات معدلة جینیا. -2

 عدم إجهاد التربة. -3

 إحترام الحیوان خالل نقله، تربیته، ذبحه. -4

یشترط  أن  )transformés( بالنسبة للمنتجات التي یتم تحویلها -5
  على األقل من مكوناتها صادرة عن زراعة بیولوجیة. %95تكون 

Agriculture 
Biologique 

logo européen 
 

 

هذا التقدیر یمنح قیمة قانونیة للمنتجات الفالحیة المحولة أو غیر المحولة،  Mentionتقدیر 

1 Les Logos Environnementaux Sur Les Produits : Panorama Des Logos Sur Des Produits De Notre Quotidien, OP. Cit, 
PP 4-5. 
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"صادرة عن مستثمرة ذات قیمة بیئیة 
 "عالیة

"Issus d’une 
exploitation 

de Haute Valeur 
Environnementale" 

ء من طرف والصادرة عن مستثمرات تحترم البیئة ویتم تأطیر هذا اإلجرا
  وزارة الفالحة الفرنسیة.

 وللحصول علیه البد أن تتوفر الشروط التالیة:
نشاطات فالحیة ذات آثار محدودة على الیابسة والماء وعلى  -1

 الطبیعة.

، الحد من المبیدات الحشریة والتسییر المحافظة على التنوع البیئي -2
 العقالني لألسمدة والري.

ن تكون مكوناتها ناتجة عن بالنسبة للمنتجات المحولة یجب أ -3
  مستثمرات ذات قیمة بیئیة عالیة.

 
Source :prepared by the researcher reffering to: Les Logos Environnementaux Sur Les 

Produits : Panorama Des Logos Sur Des Produits De Notre Quotidien, OP. Cit, PP 06-11. 
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باإلضافة إلى المواد الغذائیة نستطیع أن نجدها في منتجات التنظیف،  :خرىاألمنتجات لبالنسبة ل -1
 احة...منتجات التجمیل، المنتجات الورقیة، المنتجات النسیجیة، اإلعالم اآللي، السی

 لمنتجات أخرىالملصقات األكثر شهرة ): یوضح 2ول رقم(دج   
 

 Significationالداللة  الملصق البیئي
 

 الملصق البیئي األوروبي
Écolabel Européen 

 

من طرف اللجنة األوروبیة بمبادرة من دول شمال  1992أنشئ سنة 
 37000نوع من المنتجات (ما یعادل  35أوروبا وفرنسا، یتعلق ب 

  سلعة وخدمة متوفرة في أوروبا).
یستعمل هذا الملصق في العدید من أصناف المنتجات ولكل نوع 

 منها شروطه:
بالنسبة للصابون، غسول الشعر، مرطب الشعر الشروط  -1

 هي:

معاییر صارمة فیما یتعلق بالتحلل البیولوجي للحد من  •
 آثارها على المحیط المائي.

 .اإلنسانة على صحة الحد من استعمال مركبات خطیر  •
 حجم محدود من التغلیف. •

 شروط هي:البالنسبة لورق المرحاض، المنادیل الورقیة... -2

استعمال ألیاف معاد تدویرها أو تم الحصول علیها من  •
 غابات معاد تشجیرها.

غازات االحتباس  وانبعاثالحد من استعمال الطاقة  •
الحراري، وتلوث الهواء والماء خالل صناعة هذه 

  تجات.المن

 Ange Bleuالمالك األزرق 
 

 

وهذا الملصق اإلیكولوجي األلماني هو أقدم  1978أنشئ سنة 
صنف من المنتجات (نجده  125 ـالملصقات في أوروبا، ویتعلق ب

  سلعة أو خدمة). 12000في 
المنتج الحاصل على ھذه وتتمثل الشروط التي یجب توافرھا في 

 :الملصقة 
من األلیاف  %100إلى  %75یستعمل في إنتاجه من  -1

 معاد تدویرها ، والباقي ناتج عن غابات معاد تشجیرها.
 .اإلنسانالحد من استعمال مركبات خطیرة على صحة  -2
 منتجات فعالة طاقویا. -3
 ھذه المنتجات یتم إعادة تدویرھا أو تصلیحھا  بسھولة. -4
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 أوروبا الشمالیة وزة الملصق البیئي
Écolabel 
Nordique 
(Nordic Swan) 

 

 
 

سلندا، صق متعلق بدول أوروبا الشمالیة (اوهو مل 1989أنشئ سنة 
صنف من  63السوید، النرویج، الدنمارك، فنلندا) ویتعلق ب 

  المنتجات.
وتتمثل الشروط التي یجب توافرھا في المنتج الحاصل على ھذه 

 الملصقة في:
 .اإلنسانالحد من استعمال مركبات خطیرة على صحة  -1
غازات االحتباس الحراري خالل تصنیع  نبعاثاالحد من  -2

 المنتج.
 استعمال مواد أولیة متجددة. -3
استعمال قطن ناتج عن زراعة بیولوجیة، وخشب منتج في  -4

 غابات معاد تشجیرھا.

3- Source : prepared by the researcher reffering to :  Les Logos Environnementaux Sur Les 
Produits : Panorama Des Logos Sur Des Produits De Notre Quotidien, OP. Cit, PP 06-25. 

 ملصق متعلق بتجهیزات اإلعالم اآللي:  -4

 بتجهیزات اإلعالم اآللي متعلقة الملصقات األكثر شهرة ): یوضح 3ول رقم(دج
 Significationالداللة  الملصق البیئي

 ملصق التجهیزات المكتبیة
Un logo pour les équipements 

informatiques 

  

في الوالیات المتحدة األمریكیة، وهو  1992أنشئ سنة     
 14ویتعلق ب  2001مسیر من طرف االتحاد األوروبي سنة 

صنف من المنتجات (في مجال التجهیزات المكتبیة في 
 أوروبا).

وللحصول على هذا الملصق یشترط أن یكون المنتج فعال 
  طاقویا.

 
Source : prepared by the researcher reffering to :  Les Logos Environnementaux Sur Les 

Produits : Panorama Des Logos Sur Des Produits De Notre Quotidien, OP. Cit, PP 30-31. 
       

قد تكون  وٕانما رسم أو صورةتكون فقط على شكل  الأنها ول الملصقات اجدوما استنتجناه من خالل       
وھذه األخیر كذلك  "مستثمرة ذات قیمة بیئیة عالیة"صادرة عن مثل التقدیر: أو شعار أیضا على شكل كتابة 

  تعبر عند تواجده بالمنتج عن الملصق البیئي.
 زها:تتضمن العدید من المزایا من أبر  ویعتبر الملصق األخضر أداة ترویجیة

 مة في الترویج األخضر.فضة قیاسا بالوسائل األخرى المستخدخكلفتها المن -
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یمكن استخدامها بشكل ثابت (ملصق جداري في لوحة إعالنات المدینة) أو متحرك (ملصق على حافالت  -

 النقل العام)، وهذا من شأنه أن یصل إلى أكبر عدد من الجمهور.
 ..كأن یكون على شكل نشرات كهربائیة ضوئیة متحركة. ،یمكن إدخال تقنیات فنیة جدیدة في عرضه -
 خضر المعلن عنه.قدرتها على إبراز الجوانب الفنیة والدقیقة في المنتج األ -

یكون تأثیرها كبیر جدا قیاسا بغیرها من الوسائل األخرى، حیث یمكن مثال عرضها على الجدار الداخلي  -
 لمالعب كرة القدم والتي یشاهدها الجمهور الحاضر للمباراة، وكذلك من یشاهدها على التلفاز.

نها أن فة لإلشارة إلى جوانب كثیرة من شأتستخدم هذه األداة بشكل كبیر من قبل الدولة عبر مؤسساتها المختل -
في المجتمع (مكافحة التدخین، تعاطي  ة، أو الحد من بعض الظواهر الخطرةتصب في التوعیة االجتماعی

ئیة یمكن أن تساهم في خدمة البیئة ثقافیة، ریاضیة، بی إیجابیةالمخدرات...)، أو الحث على تبني جوانب 
 .1والمجتمع

 ات البیئیةشعار بالنسبة للمنتجات الغذائیة تسمى "ال لمسنا من خالل اطالعنا على بعض المراجع أنه كما أننا   
Les Logos Environnementaux"ات البیئیة ملصقال"المنتجات تسمى  أنواع ، وبالنسبة لباقي

écolabels "المعنى وھي تعبر على نفس. 
  ترویج المبیعات: د/

تلك األشیاء المتنوعة التي تحتوي على مجموعة من األدوات المحفزة والتي یعرف ترویج المبیعات بأنه: "
صممت ألن یكون تأثیرها سریع وقصیر األمد لغرض اإلسراع في تحقیق عملیة الشراء للسلع أو الخدمات من 

 2قبل المستهلك أو التاجر."
 ا یلي:مترویج المبیعات للمنتجات الخضراء ینبع موٕان استخدام 

 إدراك المؤسسة بأن هذا النشاط الترویجي ذو أثر فعال ومباشر في زیادة حجم المبیعات. -
وخاصة إذا تم اعتماد أسلوب یعد من أكثر الوسائل الترویجیة قدرة على وصف المنتج بدقة وتوضیح ممیزاته،  -

 ات في ذلك.العین
جودة المنتج، وٕاظهار المیزة التنافسیة التي یتمتع بها المنتج األخضر قیاسا عال في التعبیر عن یعد أسلوب ف -

 بغیره من المنتجات التقلیدیة البدیلة.
زیادة عدد العالمات التجاریة للمنتجات البدیلة المطروحة في السوق، مما یتطلب جهد ترویجي ممیز لخلق  -

 التأثیر المباشر على المشتري.
شیر العدید من الدراسات والبحوث االستطالعیة بأن هذا األسلوب الترویجي هو األكثر تجاوبا وقبوال من ت -

 3طرف المستهلكین.

 .420-419رجع سابق، ص صثامر البكري، استراتیجیات التسویق األخضر: تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات سابقة ، م 1
 .161ثامر البكري، التسویق: أسس ومفاهیم معاصرة، مرجع سابق، ص 2
 .224ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص 3
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وٕان ترویج المبیعات األخضر یمكن للمؤسسات أن تستفید منه من خالل بث رسائل خضراء ، كما أنه مفید     
ء منتجات خضراء جدیدة من خالل: العینات كمكمل أو كإعالن بدیل یرفع من الوعي ویشجع على شرا

 المجانیة، قسائم الشراء، المسابقات، الهدایا المجانیة، خدمات ما بعد البیع، ربح أو تمویل جوائز خضراء.
  البیع الشخصي: هـ/

 یعرف البیع الشخصي بأنه: "التقدیم الشخصي والشفهي للسلعة أو الخدمة أو الفكرة، بهدف دفع المستهلك       
 1المرتقب نحو شرائها أو االقتناع بها."

قرب من المستهلكین، ومن أجل دعم تعتبر القوى البیعیة أبرز الوسائل االتصالیة المستعملة للتو        
التي تتعلق اإلجابة على تساؤالت المستهلكین ستراتیجیة تسویقیة خضراء یجب على القوى البیعیة أن تتمكن من إ

، یجب أن یتمیزوا بالقدرة على تقییم اهتماماتهم البیئیة الحالیة والمستقبلیة أنهافة إلى باإلض ي،بالجانب البیئ
وعلیهم أیضا احترام مجموعة من األخالقیات "الخضراء" خالل قیامهم بعملهم كاستعمال سیارات غیر ملوثة 

 :ـوتستعمل فیها مصادر طاقة نظیفة، ویجب التأكد من وعي رجال البیع وٕادراكهم ل
 البیئیة في مستویاتها التسویقیة والمؤسساتیة. ستراتیجیةاإل -

 ج.رات البیئیة لهذا النوع من المنتالخصائص والقد -

 القدرات البیئیة للمؤسسة خاصة في ما یتعلق بطرق العمل، سیاسات المؤسسة وطریقة تطبیقاتها. -

لحصول منهم على معلومات ما یتعلق بالمشاكل البیئیة، والى تقییم اهتمامات المستهلكین فیالحاجة إ -
 2تخص مدى إمكانیة طلب المستهلك لمنتجات خضراء أكثر (منتجات أكثر احتراما للبیئة).

 التعبئة والتغلیف األخضر: و/
لقد أثارت الدراسات إلى أن الحجم األكبر من النفایات في الوالیات المتحدة األمریكیة تأتي من األغلفة، 

م األكبر من الموارد تذهب هدرا إجمالي النفایات الصلبة. وهذا یعني أن الحج من %34والتي یصل مقدارها إلى 
 .3ال یمكن إعادة تدویرها لغرض إعادة استخدامها كمواد أولیة داخلة في عملیة تغلیف الحقةو 

وٕان التغلیف األخضر یشیر إلى كون المواد المستخدمة في التغلیف قابلة للتدویر أو التحلیل البیولوجي، 
 .4إلعادة االستخدام أو أن تكون أقل ضررا بیئیا مقارنة بمواد التغلیف المستخدمة من قبل المنافسینأو 

وقد سعت المؤسسات المصنعة لألغلفة إلى العمل على إعادة النظر في التعامل مع األغلفة بالشكل 
وتعاملها مع المستهلك  ةلتوافق مع التوجهات الخضراء للمؤسسوا التقلیدي، وذلك لتقلیل التكالیف من جانب

ا من األشجار. وقد عمدت بعض آخر، وخاصة تلك األغلفة الورقیة والتي تأتي غالب والبیئة من جانب
ا في بعض ات ذات التوجهات الخضراء إلى تقلیص استخدامها لألغلفة الخارجیة أو حتى عدم استخدامهالمؤسس

 .160ثامر البكري، التسویق أسس ومفاهیم معاصرة، مرجع سابق، ص 1
2Ken Peattie , Op.Cit, PP 241-243.  

 .412التسویق األخضر: تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات سابقة ، مرجع سابق، صثامر البكري، استراتیجیات  3
 .248نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص 4

98 
 

                                                 



 مفاهیم وأساسیات حول التسویق األخضر                                              الثانيالفصل 
 

عندما قامت ببیع أنابیب معجون األسنان بدون  Migrosة السویسریة العمالقة األحیان، كما فعلت المؤسس
 Mcمستوى مبیعاتها، وكذلك ما فعلته سلسلة مطاعم انخفاض في  أغلفتها الكارتونیة، وهذا األمر لم یحدث أي

Donalds لتي توقفت عن استعمال عبوات البولسترین لرزم السندویشات، وقامت بدال من ذلك باستخدام الورق ا
 .1للمستهلك لتغلیفها وتقدیمها

من خالل تناولنا لعناصر المزیج الترویجي األخضر یمكننا القول أن هذه العناصر مجتمعة تعمل على      
التعریف بمنتجات المؤسسة وممیزاتها البیئیة، مع العمل على لفت انتباه المستهلك أو الزبون وتوعیته بمنتجات 

سوق الذي تتعامل معه، وفي هذه الحالة ینبغي على المؤسسة خاصة إذا كانت تلك المنتجات جدیدة على ال
المؤسسة العمل على تشجیع المستهلكین على تجربة المنتج من خالل إتباع أسالیب معینة للترویج منها: العینات 

 المجانیة....
 أهداف الترویج األخضر  -2

بمرور لنفس المؤسسة قد تختلف األهداف الترویجیة للتسویق األخضر من مؤسسة إلى أخرى، أو حتى       
 :الوقت إال أنها بشكل عام قد تتمحور في

 خلق الوعي البیئي: - أ

ج حتى یصبح واعیا بوجود منتج والمنت أحد األهداف هي إعالم الجمهور المستهدف عن المؤسسة 
 هي فوائده البیئیة وفوائده األخرى، باإلضافة إلى إقناع  أخضر جدید، كیف یعمل هذا المنتج، وما

) أو تغییر معتقداته ج أخضردال منتجه االعتیادي بمنتك للتوجه نحو عالمة خضراء (أو استبالمستهل
، وكذلك تذكیر المستهلك بأنه سیحتاج قریبا إلى حول المنتج أو حتى البحث عن معلومات أكثر عنه

  2.المنتج وٕاعالمه بمكان وطریقة شرائه
 التشجیع على تجربة المنتج:  - ب

والمستهلكین الزبائن لمراحل األولى من عملیة الترویج في خلق الوعي لدى قد ینجح المسوقون في ا
تج. وفي بالمنتج، ولكن قد یفقد الزبائن اهتمامهم بالمنتج في مرحلة التقدیم من عملیة تبني المن وترغیبهم

نتج... توفیر إمكانیة تجریب الم مثل: العینات المجانیة،  أسالیب معینة للترویج إتباعهذه الحالة یجب 
وغالبا ما تلجأ المؤسسات المسوقة للمنتجات الخضراء لهذه األسالیب من أجل تعریف المستهلكین بالمنتج 

 بشكل أفضل وحتى یحددوا المنافع المضافة إلیه.
 تحدید االحتماالت:    - ت

والذین من تحدید أو تعریف الزبائن المهتمین بمنتجات المؤسسة،  هي أحد األهداف األساسیة لعملیة الترویج 
في الصحف  اإلعالناتالممكن أن یقوموا بشراء تلك المنتجات وفي هذه الحالة من الممكن اللجوء إلى استخدام 

 .413-412ثامر البكري، استراتیجیات التسویق األخضر: تطبیقات، حاالت دراسیة، دراسات سابقة ، مرجع سابق، ص ص 1
2 Ken Peattie , Op.Cit, P231. 

99 
 

                                                 



 مفاهیم وأساسیات حول التسویق األخضر                                              الثانيالفصل 
 

استقبال أسئلة واستفسارات الزبائن عبر البرید والهاتف، وفي هذه الحالة فإن الزبائن  إمكانیةوالمجالت مع توفیر 
  في أن یقوموا بشراء المنتج.الذین سیقومون باالستفسار هم األكثر احتماال

 :المخلصیناالحتفاظ بالزبائن   - ث
ن ذو تكلفة أقل اظ على الزبائن، وهذا عادة ما یكو یمكن توجیه جزء مهم من الجهد الترویجي نحو الحف

زبائن جدد، وهذا التوجه یكون مناسبا في حالة المؤسسات التي تمتلك قاعدة واسعة من  كسبمن محاولة 
وهذا قد ینطبق على -تمتلك مثل هذه القاعدة ها أهدافها، ولكن المؤسسات التي الالزبائن تحقق ل

نحو إلى توجیه جهودها الترویجیة فإنها بحاجة مستمرة  -المؤسسات العاملة في مجال التسویق األخضر
 اكتساب زبائن جدد والعمل على الحفاظ علیهم.

 مواجهة الجهود الترویجیة المنافسة: - ج

سوقون من استخدام الترویج إلى مواجهة البرامج الترویجیة الخاصة بالمنافسین، ویتم أحیانا یهدف الم
اللجوء إلى ذلك من قبل المؤسسات التي تواجه منافسة حادة في األسواق التي تعمل فیها وقد ینطبق ذلك 

 سواء من قبل على المؤسسات التي تعمل في مجال التسویق األخضر، ألنها تواجه منافسة مزدوجة
مجال التسویق األخضر لذلك فإنها تكون  في  مماثلة أو التي تعملمنتجات تقلیدیة تقدم المؤسسات التي 

 . بحاجة مستمرة لتوجیه جزء من جهودها الترویجیة نحو مواجهة المنافسین
 خفض تقلب المبیعات: - ح

ن العوامل منها: نتیجة لتأثیر مجموعة م إن الطلب على العدید من المنتجات قد یتباین من شهر ألخر
، والمؤسسة ال تستطیع العمل بالكفاءة المطلوبة عند تقلب مبیعاتها بشكل متسارع، ..الطقس، األعیاد.

 تولیدتلك التقلبات من خالل  من تقلیلعلى الولذلك فإن األسالیب الترویجیة تشجع 

سسة استخدام مواردها المبیعات خالل الفترات التي تمتاز ببطء المبیعات، وبذلك یصبح بإمكان المؤ  
 1بشكل أكثر كفاءة.

سابقة الذكر فإنه على المؤسسات تشكیل مزیج الوبهذا یمكننا القول أنه من أجل تحقیق األهداف    
 ترویجي یقوم بإیصال الرسالة الموجهة إلى المستهلكین بصورة واضحة ومقنعة وغیر مبالغ فیها.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .216-214د نزار النوري، مرجع سابق، ص ص ثامر البكري، أحم 1
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 رالتوزیع األخض :الفرع الثاني
 مفهوم التوزیع األخضر -1

التوزیع بأنه: "جریان مادي للسلع من خالل القنوات التوزیعیة، أو أنه تلك  McCarthyیعرف           
 والنشاطات التي تجعل المنتج متوفرا للمستهلك في الوقت الدي یطلبه وفي المكان الدي یرغبه. أو ه

نظمات واألشخاص وانتقالها من المؤسسة المنتجة عملیات انسیاب السلع والخدمات التي تشارك فیها الم
  1  إلى المستهلك."

تحركات المخزون ونقل  "مجموعة من نشاطات األعمال التي تتضمنفیعرف بأنه:  التوزیع األخضر أما         
 2ج النهائي مع االهتمام بالمسؤولیة البیئیة للمؤسسة."المنت

المؤسسات أن تھتم بأن یكون لدیھا إنتاج محلي والمركزیة في  فإنھ البد على Philip Kotlerوحسب        
 3.نترنت للـتخفیض من األثر البیئيستفادة من البیع عبر اإلاإلنتاج، كما یمكن اال

فإن التوزیع األخضر یركز على إجراءات  2014سنة  Arseculeratne & Yazdanifard ووفقا لـ          
یة خالل عملیة تسلیم المنتجات مثال: جعل الغالف أرفع  یخفض من السالمة ویخفض من األضرار البیئ

  4ات للبنزین (من خالل تخفیض الوزن)، وكذا یخفف من اآلثار السلبیة على الطریق.استهالك الشاحن
بدال من النظام التقلیدي  Tow-wayوٕان مدخل التسویق األخضر یعتمد على نظام التوزیع ذو االتجاهین        

One-way ، یساعد األول وبشكل كبیر على تحقیق المنفعة لتجار الجملة وباعة المفرد وذلك عبر تقویة حیث
صالتهم مع المنتجین، وكذلك تقویة صالتهم مع زبائنهم، بسبب اعتماد القناة التوزیعیة للتسویق األخضر على 

ملة مثل الزجاجات الفارغة، أكیاس التي تشیر إلى إعادة مخلفات أو بقایا المواد المستع عملیة إعادة التدویر
 البالستیك، األوراق، األجهزة التالفة... إلى أماكن إنتاجها أو بیعها وهذا ما 

یعرف بنقطة البیع، عوضا عن رمیها وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالیة، أو الحصول على منتجات 
 لشكل التالي:من خالل ا القناة التوزیعیة للتسویق األخضرویمكن توضیح  5.جدیدة

 
 
 
 
 
 

 .271حمید الطائي وآخرون، التسویق الحدیث: مدخل شامل، مرجع سابق، ص 1
2Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, Op . Cit , P 35  
3 Philip Kotler, Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative, OP .Cit, P133.    
4 Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, Op . Cit , P35 
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 ): یوضح القنوات التوزیعیة لمدخل التسویق األخضر5شكل رقم (         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .243: ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، صالمصدر    

ذه ه ،شكل كبیر على عملیة إعادة التدویرظام التوزیع ذو االتجاهین یعتمد بنالحظ من خالل الشكل أن ن      
 تعمل على المحافظة على البیئة من خالل التقلیل من التلوث البیئي. األخیرة التي

یجب أن تحمل عالمة التدویر كما هي مبینة في  ت التي تكون قابلة إلعادة التدویروٕان جمیع المنتجا      
فة إلى ذلك فهي أخضر، باإلضا ن هذا المنتجأجل إعطاء إشارة إلى المستهلك بأ )، وذلك من06الشكل رقم (

   1تعتبر وسیلة إعالن للمنتوج.
 ): یوضح نموذج إعادة التدویر.6شكل رقم (           

 
 
 .81 خرون، مرجع سابق، صالمصدر: عالء فرحان طالب وآ       

 .81عالء فرحان طالب وأخرون، مرجع سابق، ص  1

  وسیط
 سلع             جدیدة

جدیدة سلع  
المفرد بائع الزبون   المنتج تاجر الجملة 

االستخدام بقایا  

بائع  الزبون
 المفرد

 تاجر
 الجملة

  المنتج
          بقایا

 

لزبونا  المنتـج 
 بقایـا االستخدام

 سـلـع جدیـدة

 المنتج بائع المفرد الزبـون
جدیدة سلع  

االستخدام بقایا  
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لى وبما یؤدي إنبعاثات د من استهالك الطاقة، الحد من االویمكن تحدید االعتبارات البیئیة في التوزیع بالح     
الوقایة من تلوث الهواء والمساهمة في الحد من ظاهرة الدفء الحراري، وهذه األهداف یمكن تحقیقها من خالل 

 یلي حسب شركة باناسونیك: ما
 تعزیز خیارات النقل الواعیة بیئیا. - خ

 استخدام الشاحنات البیئیة. - د

 استخدام سیارات الدیزل الحیوي. - ذ

، تحسین سیاقة البیئیة، اختیار الحجم المالئم للشاحنةمن خالل: الل مراعاة تحسین عملیات النق - ر
 معامل الحمولة، استخدام النقل المشترك للمواد، حفظ الموارد عند التغلیف.

 

 أبعاد التوزیع األخضر -2
 یمكن الكشف عن أبعاد مهمة في التوزیع األخضر فیما یلي:   

ثل بعدا أخضر وبهذا فإن اختیار الموقع یم بر النقل من أهم مسببات التلوث، لهذا فإن ترشید النقلیعت - أ
بالقرب من األسواق (وكذلك بالقرب من الموردین) یساعد في خفض الحاجة إلى النقل، وٕان النقل مسألة 

ارثه، كما أن استخدام مركبات بالغة األهمیة لیس في استهالك الوقود فحسب بل وفي حوادث النقل وكو 
 حات النظامیة یجعل من النقل عن طریقها أقل ضررا بیئیا.ة في استخدام الوقود وٕاجراء التصلیكفأ

مكن المستهلك، وی-أن تكون قصیرة كما في قناة المؤسسة: إن قناة التوزیع یمكن ل قنوات التوزیعطو  - ب
الزبون. وفي الحالة األولى -تاجر المفرد -تاجر الجملة -الوكیل -أن تكون طویلة كما في: المؤسسة

 یتم تحمیل تكالیف إضافیة یفرضها الوسطاء، في احدة والفإن المنتج ینقل لمرة و 
 
حین أن قناة التوزیع الطویلة تؤدي إلى نقل المنتج لعدة مرات وشحنه وتفریغه لمرات عدیدة مما قد  

 1إضافة إلى أن زیادة المخزون لدى هذه الحلقات وتعدده یزید من مخاطر تلفه أیضا.یعرضه للتلف 

یكون المنتج متوفر سیكون له أثر بارز على المستهلك، فالقلیل جدا من  وٕان اختیار أین ومتى    
   2المستهلكین سیغیرون مسارهم (طریقهم) فقط لشراء المنتجات الخضراء.

إن المتاجر التقلیدیة یمكن أن تصنف بكونها متاجر متلفة للموارد ومستهلكة للطاقة على   المتاجر: - ت
حیث تعمل على الضغط  (Wal-Mart) متاجر لى هذا األخیرعكس المتاجر الودیة بیئیا وكمثال ع

تعمل أنظمة  ، وفي هذه المتاجرمن موردیها لیقدموا المزید من المنتجات القابلة للتدویر 7000على 
رات من تكییف  الهواء باستخدام مواد ال تؤثر على طبقة األوزون، وتجمع میاه األمطار في مرافق السیا

 .274-272نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص ص  1
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یة المحیطة، كما یتم فیها استخدام ضوء الشمس لإلضاءة، باإلضافة إلى طبیعالسقوف لري المناظر ال
 1أنها تستخدم أجهزة الفیدیو لتوعیة المستهلكین.

بین المزیج التسویقي التقلیدي، والمزیج جوهریة اختالفات هناك أن من خالل ما تم تناوله یمكننا القول ب        
 ختالفات في:ویمكن تحدید هذه اال، التسویقي األخضر

یهدف المزیج التسویقي إلى التشجیع على زیادة المبیعات، أما المزیج التسویقي األخضر فیأخذ بعین  -
 باإلضافة إلى زیادة مبیعات المنتجات الخضراء. ،البیئة وكذلك المستهلكاالعتبار 

أن المزیج التسویقي  ، غیروبجانب التلوث البیئي ال یهتم المزیج التسویقي بالموارد البیئیة واستنزافها -
 .وحمایة البیئة األخضر یعمل على المحافظة على الموارد البیئیة

حتى لو كانت  االستهالك وتلبیة حاجاتهم ورغباتهم على یعمل المزیج التسویقي على تشجیع المستهلكین -
ن خالل م بحمایة البیئة ة المستهلكینیعمل على توعیغیر أن المزیج التسویقي األخضر  لبیئة،مضرة ل

 .وتوجیهها نحو المنتجات الخضراء تغییر عاداتهم االستهالكیة السیئة
هلكین وبهذا یمكننا القول أنه من مسؤولیة التسویق األخضر تنمیة الوعي البیئي لدى المست        
 ئنمن خالل المنتجات المقدمة والحمالت الترویجیة المصاحبة لها، والتي من خاللها یتبین للزبا والزبائن

 أو على البیئة. یره سواء كان ذلك على الزبون الفوائد المتحققة من اقتناء هذا المنتج دون غ والمستهلكین
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 خالصة الفصل

 
وبهذا یمكننا القول بأن التسویق األخضر ال یقتصر فقط على تعدیل المنتجات الخضراء وتوجیهها         

ل المواد الداخلة في اإلنتاج وتغییر العملیات اإلنتاجیة وطرق التعبئة للمستهلكین وٕانما یتضمن كذلك تعدی

، وهو ال یقتصر على السلع والخدمات وٕانما یشمل كذلك المعلومات لتغلیف وأسالیب التوزیع والترویجوا

ایة والخبرات، ومختلف األنشطة المتعلقة بتطویر المنتجات وٕایصال هذه األخیرة إلى السوق، وذلك كله بغیة حم

البیئة فهو یتضمن كذلك عملیة إعادة التدویر للمواد بغیة االستفادة منها ، وتحقیق هدف الربحیة للمؤسسة 

وبالتالي استمراریتها، وتحقیق رغبات المستهلكین وحاجاتهم وحمایتهم من خالل المساهمة في تدفق المفاهیم 

ضراء وسلوكاتهم وتوعیتهم بضرورة أخذ الجوانب الخضراء إلیهم، وبالتالي تغییر تفضیالتهم نحو المنتجات الخ

 البیئیة بعین االعتبار.
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 تمهيد

تعتبر دراسة سلوك المستهلك نقطة االنطالق في العملية التسويقية، ألن فهم سلوكه ومعرفة دوافعه          

في تحقيق أهداف المؤسسات ونجاحها في تسويق سلعها وخدماتها، فالعملية  الهامةالشرائية من األمور 

التسويقية أصبحت تبدأ بالمستهلك وتنتهي به من خالل تحديد حاجات ورغبات المستهلكين ومعرفة 

ولكن مع  ميوالتهم وأذواقهم، وكذا إمكانياتهم وترجمة هذه الحاجات والرغبات والميوالت إلى سلع وخدمات،

االستهالك وتعاظمه إذ أصبح يمثل عامال حاسما في إحداث المشكالت البيئية وتفاقمها، أصبح تنامي 

من خالل توجيهه إلى تغيير عاداته ته لزاما العمل على التأثير على سلوك المستهلك وميوالته وتفضيال

ل المنتجات التي تحافظ على البيئةاالستهالكية نحو  جعل حماية و ، ى كيفية التخلص منها بطرق آمنةوا 

رضائهم،، البيئة ضمن أولوياته من خالل التسويق  ويمكن تحقيق ذلك إضافة إلى حماية المستهلكين وا 

هذا األخير الذي يهدف من خالل مزيجه التسويقي )منتج أخضر، تسعير أخضر، ترويج  ،األخضر

 إلى لفت انتباه المستهلك وتوعيته بالبيئية وحمايتها. أخضر، توزيع أخضر(
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 : سلوك المستهلكالمبحث األول
، إضافة سنتناول في هذا المبحث: ماهية سلوك المستهلك، نشأة وتطور دراسة سلوك المستهلك 

 .إلى نماذج دراسة سلوك المستهلك
 

 سلوك المستهلك ةهيالمطلب األول: ما
وفوائد دراسة هذا السلوك تطرق إلى: مفهوم سلوك المستهلك وكذلك أهمية نفي هذا المطلب س

 باإلضافة إلى نشأة وتطور دراسة سلوك المستهلك.
 

 الفرع األول: مفهوم سلوك المستهلك
 قبل تطرقنا لتعاريف سلوك المستهلك نشير إلى مفهوم السلوك من خالل التعاريف التالية:

الصادرة عن عضالت الكائن "االستجابة الحركية والفردية، أي أنه االستجابة  يعّرف السلوك على أنه: -
 1الحي، أو عن الغدد الموجودة في جسمه".

ويعّرف أيضا بأنه:"أي نشاط يصدر عن الكائن الحي نتيجة لعالقته بظروف معّينة. ويتمثل هذا في  -
محاوالته المتكررة للتعديل أو التغيير من هذه الظروف حتى تتناسب مع مقتضيات حياته، وحتى يتحقق له 

 .2نسه االستمرار"البقاء ولج
ية مؤثرات داخل األنشطة الجسمية، وهو ما يعني أننالحظ أن التعريف األول حصر السلوك في 

غير أن التعريف الثاني جعل السلوك نشاطا خارجيا يمكن التعديل فيه ، السيطرة عليهمما ال يمكن تحكمه 
 وتغييره وتكييفه مع التغييرات المحيطة.

ويمكن القول أن السلوك اإلنساني مزج بين االثنين وهو ما يوّضحه التعريف التالي: "السلوك  
اإلنساني استجابة لفظية أو حركية للمؤشرات الداخلية والخارجية التي يواجهها الفرد، والتي يسعى من 

 .3خالله إلى تحقيق توازنه البيئي"
سب طبيعة االستهالك أو االستخدام إلى: مستهلك أّما عن المستهلك فقد تّم تقسيم المستهلكين ح 
 منهما: مشتري صناعي، وفيما يلي تعريف كلنهائي و 
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هو من يقوم بشراء السلع أو الخدمات الستعماله الشخصي، أو استعمال ": المستهلك النهائي -
 .1أفراد أسرته "

      سلع أو خدمات أخرىلخدمات إلنتاج هو من يقوم بشراء السلع أو ا": المشتري الصناعيأما  -

أو استعمال أفراد  ن الشراء لالستعمال الشخصيو كمالها في أداء أعماله، بحيث ال يأو الستع      
 .2"األسرة

 سنتناول تعاريفه فيما يلي: وعن سلوك المستهلك 
الشراء،  بأنه: "أفعال المستهلك التي تحدد حاجاته ورغباته، بحثه عن المعلومة، Vyasعرفه  -

 3جات والخدمات بهدف إشباع رغباتهم."ال، وا عطاء تغذية عكسية عن المنتاالستعم
يمثل التصرفات التي يتبعها األفراد بصورة مباشرة سلوك المستهلك بأنه: " Howardعّرف  -

بما في ذلك اإلجراءات التي تسبق هذه  ،للحصول على السلع والخدمات االقتصادية واستعمالها
 .4تحددها "التصرفات و 

يمثل مجموعة من اإلجراءات التي ال فإنه يرى بأن سلوك المستهلك: " Ougustأما بالنسبة إلى  -
نما يكون التعبير عنها عند اتخاذ قرار الشراء "  .5يمكن مشاهدتها باستمرار، وا 

ويعّرف أيضا بأنه: "السلوك الذي يقوم به المستهلك عندما يبحث ويشتري ويستعمل ويقّيم  -
 6ويتخلص من السلع والخدمات )بعد استعمالها( التي يتوقع أن تشبع حاجاته".

التصرفات واألفعال التي يسلكها األفراد في تخطيط سلوك المستهلك على أنه: " Molinaوتجد  -
 7وشراء المنتج ومن ثم استهالكه ".

 يمكن استخالص ما يلي:التعاريف السابقة من خالل 
التعرف على سلوك المستهلك من خالل األفعال والتصرفات التي يقوم بها عند اتخاذ قرار  يتم -

 شراء سلعة أو خدمة معينة من بين بدائل عديدة مطروحة.

                                                 
أحمد شاكر العسكري، التسويق: مدخل استراتيجي للبيئة التسويقية وسلوك المستهلكين والمزيج التسويقي، دار الشروق، الطبعة  1

 .18، ص2000األولى، عمان، 
 المرجع السابق، نفس الصفحة. 2

3 Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, Op . Cit , P.34. 
 .116، ص2006حميد الطائي وآخرون، األسس العلمية للتسويق الحديث: مدخل شامل، دار اليازوري، الطبعة العربية،عمان،  4
 117المرجع السابق، ص 5

الجزء ، 2010عنابي بن عيسى، سلوك المستهلك: عوامل التأثير البيئية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،  6
 .17، صاألول

محمود جاسم الصمدعي، رشاد محمد يوسف الساعد، إدارة التسويق: التحليل التخطيط، الرقابة، دار المناهج، الطبعة األولى، عمان،  7
 .114، 113، ص ص2006
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المعلومات حتى يكون مناسبا، هذه لى معلومات سابقة، أو يتطلب جمع قرار الشراء يكون مبني ع -
 لتأكد.وأحيانا يكون فيه نوع من المخاطرة وعدم ا

يسعى المستهلك من شرائه لمنتج معين إلى إشباع حاجاته ورغباته بما يتماشى مع قدرته  -
 الشرائية.

تعتبر دراسة السلوك االستهالكي عملية صعبة ومعقدة ألنها ناتجة من تفاعل مجموعة من  -
 العوامل الداخلية والخارجية.

مات، وتقييم المستهلك لها بعد إن دراسة السلوك االستهالكي تشمل استعمال السلع أو الخد -
االستخدام، باإلضافة إلى التعرف على رضا المستهلك من عدمه، فإذا تحقق اإلشباع والرضا فإن 
المستهلك سيقوم بتكرار الشراء، أما إذا لم يتحقق الرضا فإنه سيبحث عن منتج آخر يحقق له 

 حاجاته ورغباته.

خلص من المنتج بعد استعماله، وهنا يجب التنبيه كذلك فإن دراسة السلوك االستهالكي تشمل الت -
إلى أنه على الباحثين في مجال سلوك المستهلك أخذ هذا الجانب بعين االعتبار وا عطائه اهتماما 
كبيرا، من خالل تنبيه المستهلكين إلى االستعمال األمثل والعقالني للمنتجات إضافة إلى محاولة 

سلع التي تم استهالكها، وأغلفة ال نفايات والعبوات الفارغةإيجاد بعض الحلول العملية لقضايا ال
 وذلك للتخفيف من حدة األضرار البيئية.

 

 :لسلوك المستهلك أبعاد ومبادئ نذكرها فيما يلي 
 في: أبعاد سلوك المستهلكتتمثل 

هو سلوك سريع التغيير وغير مستقر، مما يجعل إمكانية دراسته  ديناميكية سلوك المستهلك: -1
صعبة إال في حاالت سلع معينة، وبالتالي فإنه ال يمكن تطبيق نفس اإلستراتيجية التسويقية في 

 كل الحاالت وعلى كل المنتجات.
مستمر بين النواحي اإلدراكية والشعورية  تفاعل حيث أن هناك التفاعل في هذا السلوك: -2

واألحداث البيئية الخارجية، ومن أجل فهم المستهلك يجب التعرف على  ،سلوكية للمستهلكوال
 عناصر أساسية هي: ةثالث

 في ماذا يفكر المستهلك )عنصر اإلدراك والتفكير( ؟ -
 بماذا يشعر المستهلك )عنصر التأثير والشعور( ؟ -
 1ماذا يفعل المستهلك )عنصر السلوك( ؟ -

                                                 
 .13، ص1998 عائشة المنياوي، سلوك المستهلك )المفاهيم واالستراتيجيات(،  مكتبة عين شمس، الطبعة الثانية، القاهرة، 1
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ويمكننا القول أن اإلجابة على هذه األسئلة ليست سهلة، وهي تستدعي دراسة مختلف الجوانب    
 المتعلقة بالسلوك االستهالكي.

 

  فتتمثل في: مبادئ السلوكأما 
 أن يكون وراءه دافع.إن كل سلوك ال بد و  -
يهدف إليه، والذي يحدد هذا الغرض هو  اني سلوك هادف، بمعنى أن له غرضالسلوك اإلنس -

 حاجات الفرد ورغباته جسدية كانت أم نفسية.

 السلوك ليس منعزال وقائما بذاته، بل يرتبط بأحداث أو عمليات تكون قد سبقته وأخرى تتبعه. -

 كثيرا ما يعمل الاّلشعور على تحديد السلوك. -

بب وقد يكون السبب ظاهر س ل مستمر، وال يوجد سلوك بشري بدونالسلوك اإلنساني عم -
 ومعروف،

 1أو غير ظاهر وال معروف. 

هذه الدراسة تعد ذات ألن سبق يستدعي دراسة وتحليل مختلف جوانب السلوك االستهالكي،  كل ما     
 .أهمية بالغة لمختلف األطراف

 الفرع الثاني: أهمية وفوائد دراسة سلوك المستهلك
 تنبع أهمية وفوائد دراسة سلوك المستهلك من أنها تشمل وتفيد كافة األطراف حيث:        

تمكن المستهلك من فهم ما يتخذه يوميا من قرارات شرائية، وتساعده على معرفة اإلجابة على األسئلة  -
 2التالية: ماذا يشتري؟ لماذا يشتري؟ كيف يشتري؟

أو التعرض إلى كافة المعلومات  هلك األفراد واألسر في التعرف كما تفيد دراسات سلوك المست -
والبيانات التي تساعدهم في االختيار األمثل للسلع والخدمات، يضاف إلى ذلك أن نتائج الدراسات 
السلوكية واالستهالكية تفيدهم في تحديد حاجاتهم ورغباتهم حسب األولويات التي تحددها مواردهم 

 حيطة.المالية والظروف الم
وتبرز الفائدة الكبيرة لدراسات سلوك المستهلك على مستوى األسرة، حيث قد يتمكن المؤثرين على  -

القرار الشرائي في األسرة من إجراء كافة التحليالت الالزمة لنقاط القوة أو الضعف لمختلف البدائل 
كما تفيد هذه الدراسات السلعية أو الخدمية المتاحة واختيار البديل الذي يحقق أقصى إشباع ممكن، 

                                                 
 .74أحمد شاكر العسكري، مرجع سابق، ص 1
 .21عنابي بن عيسى، سلوك المستهلك: عوامل التأثير البيئية، مرجع سابق، ص 2
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في تحديد مواعيد التسوق األفضل لألسرة واألماكن المرغوبة أكثر وحسب الطبقة االجتماعية 
 1للمشتري.

تمكن الباحث من فهم العوامل أو المؤثرات الشخصية، والعوامل أو المؤثرات الخارجية التي تؤثر  -
 على تصرفات المستهلكين.

لتسويق من معرفة سلوك المشترين الحاليين والمحتملين والبحث تمكن دراسة سلوك المستهلك رجل ا -
كذلك فإن  2عن الكيفية التي تسمح له بالتأقلم معهم أو التأثير عليهم بما يتماشى وأهداف المؤسسة،

 -تبني إدارات المؤسسات لنتائج دراسات سلوك المستهلك تبرز أهميته عند تخطيط ما يجب إنتاجه 
إضافة إلى  هلكين ووفق إمكانياتهم وأذواقهم،رضي وي شبع حاجات ورغبات المستوبما ي   -كمًّا ونوًعا

ذلك فإن تبني مفهوم الدراسات السلوكية واالستهالكية من ِقبل تلك المؤسسات يساعدها في تحديد 
مة، كما تفيد دراسات سلوك المستهلك كافة أطراف العملية ناصر المزيج التسويقي األكثر مالئع

وأولويات اإلنفاق وتوزيع الموارد  ،والتسويقية في تحديد أولويات االستثمار المربحة من ناحيةاإلنتاجية 
المالية المتاحة لدى تلك المشروعات اإلنتاجية التسويقية من ناحية أخرى بما يضمن لها األرباح التي 

 3ة.تمكنها من استمرارية العمل وتحقيق التوسعات المطلوبة في ظل المتغيرات المختلف

ويرى البعض أن التغيير في األذواق والتفصيالت تأتي من أهم األسباب التي تحتم دراسة سلوك  -
المستهلك، حيث أن األسواق المعاصرة تّتسم بالتغيير المستمر في األذواق والتفضيالت نتيجة الرتفاع 

الم ساعد ئل اإلعوساوكذلك فإن تقدم  ،مستوى التعليم واالنفتاح الثقافي بين مختلف الدول
لتعرف على األنماط االستهالكية وفي مختلف الدول، كما أدى االهتمام بالتسويق الدولي المستهلكين ل

 4إلى رغبة المؤسسات في التعرف على سلوك المستهلك األجنبي الستغالل الفرص الدولية.
امل والمؤثرات وتبقى عملية فهم سلوك المستهلك معقدة ألن هذا األخير يتأثر سلوكه بجملة من العو 

 منها ما هي داخلية ومنها ما هي خارجية تصعب معرفتها وتحديدها بدقة.

 

 

 

 

 

          
 

                                                 
-17، ص ص2004محمد إبراهيم عبيدات، سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، عمان،  1

18. 
 .23-21بن عيسى، سلوك المستهلك: عوامل التأثير البيئية، مرجع سابق، ص ص عنابي 2
 .18مرجع سابق، ص محمد إبراهيم عبيدات،  3
 .25، ص2006طلعت أسعد عبد الحميد وآخرون، سلوك المستهلك: المفاهيم العصرية والتطبيقات، مكتبة الشفري، الرياض،  4
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 وعالقة هذا السلوك بالتسويق المطلب الثاني: نشأة وتطور دراسة سلوك المستهلك

 و أسباب تطور دراسة هذا السلوك. ،نشأة دراسة سلوك المستهلك سنتناول في هذا المطلب     
 

 

 كدراسة سلوك المستهل نشأةالفرع األول: 

  هو علم ناتج عن العلوم التطبيقية الناتجة عن العلوم اإلنسانيةدراسة سلوك المستهلك        
واالجتماعية، كاالقتصاد وعلم النفس، علم االجتماع أو حديثا األنتروبولوجيا، هذه المادة الحديثة تقترح 

ي أفق متعدد التخصصات، ولم يتم تفضيل مقاربة عن أخرى لفهم سلوكات المستهلك من خالل تبن
في دراسة سلوك المستهلك فعلم النفس ساهم بصورة كبيرة في توجيه الباحثين في بداية ومنتصف 
السبعينات، وبرزت مساهمات علم النفس االجتماعي وعلم االجتماع واالقتصاد في بداية الثمانينات، 

  1اهمته بقوة في بداية التسعينات.وقد سجل علم األجناس البشرية مس

 1966في هذا المجال ظهور الكتاب األول في سلوك المستهلك عام  وقد شهد البحث العلمي    
" عام سلوك المستهلك" وبعده كتاب، Nicocia نيكوسيا" للمؤلف عمليات القرار االستهالكيبعنوان "
ذلك ظهور  وتال، Engel, Kolla and Blacwell كوال وبالكوال ،أنجلمن تأليف كل من  1968
  Howard andهوارد وشيثمن تأليف  1969" سنة نظرية سلوك المشتريبعنوان " كتاب

Sheth.2  

من بين  -دراسة سلوك المستهلك–االهتمام بهذا المجال  الباحثين العرب مؤخراوقد بدأ بعض      
رشاد الساعد د.حمد الغدير و .د " للمؤلفين:متكاملسلوك المستهلك: مدخل المراجع العربية كتاب "

 د.عائشة مصطفى المنياوي" للمؤلفة سلوك المستهلك: المفاهيم واالستراتيجياتوكتاب " ،1997سنة 
سلوك المستهلك: عوامل التأثير "، و"سلوك المستهلك: عوامل التأثير البيئية، كتابي "1998سنة 

 .... 2003سنة  عنابي بن عيسى" للمؤلف النفسية
 

  تطور دراسة سلوك المستهلك أسباب  الفرع الثاني:

 متعددة ساهمت في تطور دراسة سلوك المستهلك نذكر منها: عواملأسباب و هناك         
: أدى التطور السريع بسبب التقدم التكنولوجي إلى قصر الفترة الزمنية دورة حياة أقصر للمنتجات -1

لحياة السلعة في السوق، نتيجة لظهور السلع الجديدة والمعدلة والبدائل األخرى، وتتطلب هذه 

                                                 
1 Denis Darpy, Pierre Volle, Comportement du consommateur : concept et outils, Dunod, 2éme édition, Paris, 

2007, pp 17-18. 

 الجزء، 2010ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، عنابي بن عيسى، سلوك المستهلك: عوامل التأثير النفسية،  2
 .14-13، ص صالثاني
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الظروف من المنتج الدراسة السريعة للسوق والتعرف على األفكار الجديدة التي تشبع االحتياجات 
 1.كينالمتغيرة للمستهل

: أدى االهتمام المتزايد بقضايا البيئة وتلوثها والنقص الكبير في الطاقة والمواد العوامل البيئية  -2
الخام بالمنتجين والمسوقين وصانعي القرار، إلدراك بعض اآلثار السلبية إلنتاج بعض السلع 

نسان، والحقيقة أن على بيئة اإلوطرق توزيعها كالمنظفات الكيماوية، العبوات المخلفات والنفايات 
بحوث المستهلك التي تم إنجازها كشفت عن العديد من التجاوزات والممارسات المضرة بحياته، 
كل هذا أدى إلى زيادة االهتمام بإجراء دراسات وأبحاث المستهلك حول كل ما يهمه من النواحي 

 2البيئية في حياته الحالية والمستقبلية.

: إن نمو حركات حماية المستهلكين خاصة في المجتمعات مستهلكالمتزايد بحماية ال االهتمام  -3
المتقدمة خلقت حاجة ملحة لفهم كيفية اتخاذ المستهلك لقراراته الشرائية، وقد نصت أجهزة حماية 

 المستهلك على مستوى العالم على أربعة حقوق أساسية للمستهلك وهي:

  من األمان في االستخدام. في توفير منتجات تتضمن مستوى عالالحق 

 .الحق في توفير معلومات صادقة عن المنتجات 

  االختيارمن المنتجات تتيح للمستهلك حرية الحق في توفير بدائل متعددة. 

 .الحق في االستماع إلى آراء المستهلك وشكاواه 

جات المستهلك ونظرا لالهتمام بإرساء هذه الحقوق بدأ رجال التسويق االهتمام بدراسة حا          
المتزايد للتوجه االجتماعي للتسويق فرض على التطبيق  . كما أن3ودوافعه والتعرف على اتجاهاته الشرائية

التسويقيين إتباع المنهجية العلمية في تنفيذ دراسات سلوك المستهلك،  نممارسين األكاديمييالكثير من ال
  4وذلك بهدف إنتاج وتقديم منتجات بالكميات والنوعيات واألسعار المناسبة.

أدى تزايد عدد الخدمات وتنوعها إلى تحول معظم دول العالم النمو في مجال تسويق الخدمات:  -4
ثير من مقدمي الخدمات أن تسويق الخدمات أكثر إلى اقتصاد الخدمة، حيث أصبح واضحا لك

 فحصها أو إنتاجها  أو  ك أن الخدمات ال يمكن رؤيتها،تسويق السلع الملموسة، ذلصعوبة من 

أو تخزينها مقدما،  حيث أنه في كثير من مجاالت الخدمات كالنقل والمواصالت تنتهي الخدمة 
فقد شركة الطيران لجزء من اإليرادات في  إذا لم تستهلك في وقت إنتاجها، كما هو الحال في

حالة إقالع الطائرة وبها أماكن شاغرة، ونتيجة لصعوبة التسويق في مجال الخدمات فإن األمر 

                                                 
 .18عائشة المنياوي: مرجع سابق، ص 1
 .21-20محمد إبراهيم عبيدات، مرجع سابق، ص ص  2
 .19-18عائشة المنياوي: مرجع سابق، ص ص  3
 .21مرجع سابق، صمحمد إبراهيم عبيدات،  4
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وأذواقهم نحو ما يطرح لهم من يقتضي توافر معلومات عن المستهلكين المستهدفين واتجاهاتهم 
 خدمات.

بغية تحقيق أدركت العديد من المؤسسات أهمية الدخول لألسواق الدولية نمو التسويق الدولي:   -5
أهدافها، غير أنه ما من شك في أن العائق الرئيسي للمجهودات التسويقية الدولية هو عدم وجود 
بيانات كافية ودقيقة عن األسواق المستهدفة، وكذلك عدم التوافق مع احتياجات المستهلكين 

الستهالكية في األسواق األجنبية في كثير من األحيان، األمر الذي يحتم وتفضيالتهم وعاداتهم ا
على رجال التسويق ضرورة فهم سلوك المستهلك في األسواق الخارجية مما يساعد على تكييف 

ستراتيجيتهم التسويقية لمقابلة حاجات المستهلك المستهدف في هذه األسواق.   منتجاتهم وا 

إن توافر برامج الحاسوب المختلفة وأساليب التحليل  اإلحصائية: استخدام الحاسوب واألساليب  -6
المتعددة، سهل إجراء بحوث دراسة سلوك المستهلك نتيجة إلمكانية تخزين قدر كبير من 

 1المعلومات عن المستهلك وخصائصه واتجاهاته واهتماماته.

الهادفة للربح  لقد واجهت المؤسسات غير أهمية التسويق للمؤسسات غير الهادفة للربح:  -7
ومازالت تواجه منذ سنوات العديد من المشاكل في الكثير من النواحي، كالمواصفات والنفقات التي 

تراكم معطيات سلبية لدى المستهلكين المستهدفين حول ضعف ايد باستمرار باإلضافة إلى تتز 
ه األسباب وغيرها مستوى الخدمات وأسعارها التي تقدمها تلك المؤسسات غير الهادفة للربح، لهذ

بدأت بعض إدارات تلك المؤسسات بتطبيق بعض مفاهيم التسويق الحديث، وذلك من أجل 
مكانات المستهلكين في األسواق المستهدفة منها.حاجات وأذالتعرف على   2واق وا 

في االتحاد  كاالهتمامات الحكومية المركزية، انهيار الفكر الشيوعي–كل هذه األسباب وغيرها    
النماذج ظهرت العديد من  وقد، تطور دراسة سلوك المستهلك ىأدت إل -السوفياتي ودول أوروبا الشرقية

 التي حاولت تفسيره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 .20-19عائشة المنياوي: مرجع سابق، ص ص 1
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 : نماذج دراسة سلوك المستهلك.لمطلب الثالثا
تحديد أنه:"بناء نظري يمثل الظاهرة أو أي ظاهرة في الحياة العملية، عن طريق بيعرف النموذج 

 1العناصر التي تؤثر في الظاهر، وبيان العالقات المتشابهة بين هذه العناصر".
، والنتائج المباشرة أو الرجعية التفاعالت في شكل مبسط وفي سلوك المستهلك"يمثل النموذج 

   2لعناصر نظام اتخاذ قرار المشتري".
ملخص وبسيط من الواقع يوضع نموذج سلوك المستهلك يعتبر: تمثيل وبهذا يمكننا القول أن  

بغرض توضيح المتغيرات التي تتحكم أو تؤثر في سلوك المستهلك وكذا طبيعة العالقة الموجودة بين هذه 
 المتغيرات.
ولقد تعددت النماذج المتعلقة بدراسة سلوك المستهلك وتم تقسيمها إلى النماذج الجزئية والنماذج  

 طلب.سنتناوله في هذا المما الشاملة وهذا 
 

 الفرع األول: النماذج الجزئية المفسرة لسلوك المستهلك.
في اإلجراءات التي تؤثر في  ملين أساسينهي النماذج التي استندت إلى عامل أو عاالنماذج الجزئية: "

 3"سلوك المستهلك، ومن ثم في قرار شرائه.
 منها ما يلي: وتختلف هذه النماذج باختالف المداخل التي يتبناها الباحثون للدراسة 

 النموذج االقتصادي أوال:
تعتبر أولى النظريات التي ظهرت والزالت إلى يومنا الحاضر معتمدة في تفسير سلوك المستهلك،  

ألفريد وقد جاء من بعده  Adam Smithآدم سميثوأول من نادى بهذه النظرية هو العالم االقتصادي 
تقوم نظرية مارشال على أساس " المنفعة الحدية " حيث أن الفرد في  Alfred Marshallمارشال 

شباع حاجاته من خالل اعتماد الن كمعيار لقياس درجة الرغبة  قودسلوكه يسعى إلى تعظيم منفعته وا 
 واإلشباع المتحقق من السلعة، وقد قامت نظريته على االفتراضات التالية:

شباع حاجاتهأن المستهلك يسعى دائما إلى تعظيم م - ما يمكن دفعه من الموارد  من خالل أقل ،نفعته وا 
 (.)النقود

 لديه معلومات متكاملة عن البدائل المتاحة من السلعة التي يرغب في إشباع حاجته منها. -

 أن سلوكه االستهالكي دائما رشيد ومتعقل. -

 

 

                                                 

 .268، ص 2فسية؛ الج عنابي بن عيسى، سلوك المستهلك: عوامل التأثير الن 1 
 .269المرجع السابق، ص  2
 .104، ص 2009ثامر البكري، أحمد نزار النوري، التسويق األخضر، دار اليازوري، الطبعة العربية، عمان،  3



 التسويق األخضر والسلوك األخضر للمستهلك                                      الثالثالفصل 

 

117 

 

 النموذج ما يلي:مما يؤخذ على هذا و 
 .1من السلعة لدى الفرد ألنه يختلف من شخص آلخر من الصعب قياس اإلشباع المتحقق -

في على الرغم من أنها تؤثر  ،إهماله الجوانب النفسية واالجتماعية في تفسير سلوك المستهلكين -
 قراراتهم الشرائية.

 تركيزه على التصرف الرشيد والعقالني للمستهلك، وهذا ال يتوفر لدى العدد الكبير من المستهلكين. -

القرار على أساس التحليل االقتصادي قد يكون مناسبا أكثر للسلع ذات القيمة المرتفعة، ولكن  اتخاذ -
 ليس من المنطق أن يقوم المستهلك بهذا التحليل في حالة السلع زهيدة الثمن.

افتراض أن المستهلك تتوفر لديه معرفة كاملة عن ظروف السوق مثل: خصائص السلعة، بدائلها،  -
 ة لكل منها، ومصادر توزيعها.المزايا النسبي

الختيار منها ما يحقق له تمتع بالقدرة على التحرك الجغرافي بين األسواق افتراض أن المستهلك ي -
شباع.  أقصى منفعة وا 

 ثانيا: النموذج النفسي. 
يرى علماء النفس أن االقتصاديين قد أغفلوا العوامل النفسية التي تؤثر في سلوك المستهلكين  

وتصرفاتهم، والتي تبدو واضحة في إقبالهم على شراء صنف معين دون سبب واضح يبرر ذلك بالرغم من 
وقد وضعت عدة نماذج  2تشابهه مع صنف آخر أو أكثر في الكثير من الخصائص إن لم يكن جميعها،

 في هذا الجانب منها:
 :Pavlovالنموذج التعليمي لبافلوف  -1

أن الفرد )أو الحيوان( يمكنه التعلم من خالل اعتياده على سلوك تقوم هذه النظرية على أساس   
وعوامل معينة فتصبح بذلك عادة له، فقد وجد بافلوف بعد سلسلة من التجارب على إحدى الحيوانات أن 
هناك ارتباطا وثيقا بين التدريب وبين درجة االستجابة، فقد كان يستخدم جرسا يقرعه بصفة متكررة 

 يقدم له الطعام حيث ارتبط في ذهنه الجرس بالطعام.للحيوان قبل أن 
هذا النموذج يمكن االستفادة منه من قبل رجال التسويق، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تدخل  

حديثا إلى السوق وتجد منافسة شديدة لمنتجاتها، حيث يمكنها طرح عينات مجانية للمستهلكين بهدف 
 ثم تعويدهم على شرائها. تكوين فكرة مناسبة عن منتجاتها، ومن

 :Freudالنموذج النفسي لفرويد  -2
حيث يبين بأن  تقوم نظرية فرويد على أساس دراسة نفسية الفرد وانعكاسات ذلك في سلوكه،

 لنفسية اإلنسان هي:هنالك ثالث أجزاء 

                                                 
 .89-88ثامر البكري، التسويق: أسس ومفاهيم معاصرة، دار اليازوري، الطبعة العربية، عمان، ص ص 1
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وهو ذلك الجزء الذي يخزن فيه الفرد دوافعه القوية الملحة، أي  الالشعور أو العقل الباطن: -أ
 المشاعر الحقيقية لرغباته وحاجاته.

 وهو المركز الواعي المخطط للتنفيس عن انفعاالته الداخلية. الذات أو األنا: -ب

ب به الغرائز في صورة مقبولة يقصد به ذلك الجزء الذي تترت الذات العليا أو الشعور الظاهر: -جـ
 اجتماعيا لتجنب الشعور باأللم أو الخجل أو الندم.

وما يمكن االستفادة منه من هذه النظرية أن المستهلك ال يعبر عن شعوره الحقيقي في عملية  
األفراد  بل هناك مشاعر داخلية يحاول أن يحققها بسلوك ظاهري، وكمثال على ذلك قيام أحد ،الشراء

عن ذلك بسلوكه الظاهري بأنه شخص أنيق، ولكن في حقيقية شعوره  بشراء بدلة فاخرة بسعر مرتفع معبرا
 1الداخلي )الخفي( هو التباهي أمام اآلخرين أو ليشعرهم أنه ميسور الحال...

، وبعد استخدام Dicterللدوافع من بينهم  يوهناك كتاب آخرون اعتبروا الحوافز المحرك األساس 
جهت البحوث نحو جانب آخر على يد الباحث النفساني نظرية الحوافز في تفسير سلوك المستهلك تو 

Evans،  وذلك من خالل دراسته للشخصية ومحاولته استخدام أساليب قياسية كمية في تحديد األبعاد
ومن  بغية تفسير السلوك اإلنساني، وقد شهد هذا التيار تطورا ملحوظا. هذااألساسية للشخصية الفردية، و 
تلك المرتبطة بالمراحل المعرفية، بمعنى آخر الحصول على معلومات  أحدث توجهات التيار النفسي

دراك والتذكر والتصور الذهني في تحقيق اإلومعالجتها من طرف الفرد، فقد ساهمت البحوث المتعلقة ب
 2تقدم في مجال فهم سلوك المستهلك .ال

يمكن قوله حول هذا االتجاه أنه ظل جزئيا في تحليله ألنه أهمل جوانب أخرى مهمة يمكنها  وما 
 رات االجتماعية.ثير في سلوك المستهلك تتعدى المؤثرات النفسية وهي المؤثالتأ

 .ثالثا: النموذج االجتماعي
وتحليل سلوك من أوائل الذين اعتمدوا على علم االجتماع في دراسة  (T. Veblen) فيبلنيعتبر  

الفرد يقوم بشراء السلع إلشباع حاجاته ورغباته التي تتأثر تأثرا كبيرا أن المستهلك، حيث أوضح 
بالمجموعة التي ينتمي إليها، وأوضح أيضا أن الفرد يرغب في التطلع إلى األنماط السلوكية والعادات 

ا، ويتم التركيز في هذا النموذج على الشرائية الخاصة بالطبقات االجتماعية األعلى من التي ينتمي إليه
عالقة الفرد بالمجتمع ومدى تأثره به، وكذلك دراسة المجموعات البشرية وكيفية تكوينها ونظم العمل فيها، 

 3والعالقات بين أفراد المجموعة.
وصفه للطبقة المترفة وشرحه لعاداتها االستهالكية، حيث  فيبلنومن أشهر األمثلة التي قدمها  
نما توصل  إلى أن أغلب عمليات الشراء التي يقوم بها أصحاب تلك الطبقة ليس وراءها حاجات حقيقية، وا 

                                                 
 . 90-89ثامر البكري، التسويق: أسس ومفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص ص   1

2 Marc Filser, Le Comportement du Consomateur, édition Dalloz, Paris, 1994 ,p18. 
 .94أحمد شاكر العسكري، مرجع سابق، ص 3
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هي مجرد تحقيق للمظهر والتفوق والتميز االجتماعي، والهدف األساسي لهذه الطبقة هو التباهي 
ن الطبقات األخرى تسعى لتقليدها.  1باالستهالك وا 

ة ركز على جزء واحد وهو الجانب االجتماعي في التأثير هذا النموذج كغيره من النماذج السابق 
 على السلوك، وهذا وحده غير كاف.

إال لم تكن كافية في دراسة سلوك المستهلك ألنها لم تلم  الذكر سابقةهذه الدراسات  نظرا ألنو  
 بجزء بسيط من جوانب السلوك لهذا جاءت النماذج الشاملة لدراسة سلوك المستهلك.

 

 : النماذج الشاملة )الكلية( المفسرة لسلوك المستهلك.الثاني الفرع
إدخال عدد كبير من  لقد جاءت هذه النماذج لتكمل ما جاءت به الدراسات السابقة، وقد حاولت 

 فيما يلي سنتطرقوامل حسب رأي كل باحث، و رة في سلوك المستهلك، ويختلف عدد هذه العالعوامل المؤث
 لبعض هذه النماذج:

  Nicosia: نموذج نيكوسيا: أوال
( صيغة مبسطة 7شكل رقم)يمثل ال 1966سنة  Francesco Nicosiaاقترح النموذج من طرف  
أربعة مجاالت رئيسية. إذ يرى نيكوسيا أن قرارات المستهلك ناتجة عن عملية أو إجراء يتكون من  له حيث

  إلى مجاالت جزئية. يمكن تقسيمه إلى مجاالت أو حقول من النشاط التي تقسم بدورها
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 (.Nicosia(: يوضح نموذج نيكوسيا )7شكل رقم )                   
 :1المجال 

                   
 

                                                                            
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .274، ص2عنابي بن عيسى، جالمصدر:       
 

الصادرة من المؤسسة لتكوين موقف المجال األول من هذا النموذج يبدأ من الرسالة اإلعالنية 
( من مجالين فرعين هي: خصائص المؤسسة وخصائص 1لدى المستهلك نحو المنتج، يتكون المجال )

ناسب نحو السلعة أو الخدمة المستهلك، ويعتبر قبول وفهم الرسالة عامال مشجعا لتكوين االتجاه الم
ر الذي يضم عملية البحث عن المعلومات ياألخ ( هذا2ة، ويصبح االتجاه بعد ذلك مدخال للمجال )المعني

وتقييم المنتج الذي قدم في الرسالة باإلضافة إلى المنتجات األخرى المعروفة، وعلى هذا األساس يظهر 
محفز خاص بالعالمة تحت تأثير مجموعة من العوامل )اإلعالن عند نقطة البيع، مواقف وسلوكات 

 ((.3تحول إلى عملية الشراء )المجال )البائعين...( والذي قد يتحول أو ال ي
، ((4ج واستهالكه فيما بعد )مجال )إلى تخزين المنت ((3وأخيرا يؤدي سلوك الشراء )مخرج المجال)

((، وتؤدي هذه التجربة إلى تغيير خصائص 4وتسمح هذه العملية بإثراء تجربة المؤسسة )مخرج مجال )
(، ويساهم سلوك الشراء من جهته في زيادة 2نحو المنتج والمؤسسة )مجال فرعي  هالمستهلك واستعدادات

خصائص المؤسسة 
 (1مجال جزئي )

 البحث والتقييم 

خصائص 
المستهلك مجال 

 (2) جزئي

إلى  من مصدر الرسالة
 اتجاه المستهلك

 موقف    رسالة تعرض

 ( 2المجال)
عملية البحث وتقييم 
المنتج قبل اتخاذ أي 

    قرار. 

    المحفز )الدافع(    تجربة  

 :3المجال 
 عمل الشراء 

 استهالك
 تخزين

 القرار )النشاط( 

 سلوك الشراء
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معرفة المؤسسة لردود أفعال المستهلك نحو منتجاتها، وموقف المستهلك يمكن أن يصبح إيجابيا أو سلبيا 
 1 بعد شرائه المنتج.

طة به إال أن وبالرغم من أن نيكوسيا لم يوضح محددات استخدام هذا النموذج والقيود المحي
أنه يوضح األسس التي يمكن االستناد عليها لبناء نموذج يوضح تداخل  :للنموذج فوائد عديدة منها

 العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية وعالقتها بسياسات الترويج.

 (Engel) ثانيا: نموذج أنجل

 وفق هذا النموذج فإن سلوك المستهلك يستند إلى ثالث إجراءات هي:  
 إن معرفة وتحديد االحتياج يستند إلى إدراك المستهلك للمنبهات. المعرفة: -
 وذلك من أجل تحقيق التوازن المطلوب من خالل إشباع االحتياجات. التعرف على المشكلة: -

إلى سلوك قادم ألن السلوك السابق سيكون له  سوف يقود إن تقييم قرار الشراء :نتيجة الشراء -
المستقبلي، فإذا حقق قرار الشراء الرضا واإلشباع المطلوب للمستهلك فإنه على السلوك  تأثير

سوف يقوم بتكراره، أما إذا لم يحقق ذلك فإنه سوف يقوم بالبحث عن المعلومات حول 
وفيما يلي المراحل التي يمر بها قرار الشراء بالنسبة  2المشكلة ومن ثم اتخاذ قرار جديد

 ". Engelلنموذج "
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 Engel(: يوضح نموذج الشراء لـ 8شكل رقم ) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 .31المصدر: محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص

 مدخالت

 استقبال الحواس

 إدراك

 التعرف على المشكلة

 نعم قف اذهب قف

 التعرف على المشكلة

 نعم اذهب قف

 تقييـم الحلـول

 نعم  اذهب قف

 إجراءات الشراء

 اذهب قف

 الحل
 سلوك تابع

 التقييم بعد الشراء

 كال نعم كال نعم

 الخصائص الشخصية للدوافع 

 معلومات وخبرات سابقة

 مواقف

 تحفيز وحدة السيطرة المركزية

 إجراءات المقارنة
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)معلومات عن المؤسسة والبيئة  نجد بأن هناك أهمية كبيرة للمدخالت Engelمن مخطط        
 ،المحيطة(، والتي يتم استقبالها عن طريق الحواس هذه األخيرة التي تؤثر على إدراك الفرد لما يحيط به

أمام المستهلك ثالث خيارات هي: إما القبول أو  أنه Engelوعلى مدى تعرفه على المشكلة، ويجد 
التوقف أو االستمرار بالبحث عن معلومات إضافية حول المشكلة مع وضع الحلول ومن ثم القيام 

التوقف أو القيام باتخاذ قرار الشراء، وبعد اتخاذ قرار الشراء أو  بتقييمها، ويتوجب عليه إما القبول
إما االستمرار في اتخاذ نفس القرار أو العودة من جديد إلى البحث عن واستخدامه للمنتج فإنه سوف يقرر 

 المعلومات والتحليل والتقييم بهدف اتخاذ قرار شراء جديد.
  Howard and Shethثالثا: نموذج هوارد وشيث 

، وقد أجريت عليه مجموعة من التعديالت ليظهر في 1969ظهر هذا النموذج أول مرة سنة 
 .2للعديد من االختبارات الميدانية النموذجهذا  وقد تعرض ،19771 شكله النهائي سنة
أو استيعاب مختلف المثيرات من المحتمل أن تتكون ذا النموذج نجد أن عملية اإلدراك وفقا له
أن األفراد يميلون إلى رؤية ما صائصه النفسية األخرى، وهذا يعني الفرد وخ التجاهاتوتشكل وفقا 

)السعر، الجودة، الخدمة( يتم إدراكها بطريقة مختلفة من  فإن األبعاد المختلفة للبدائليريدون رؤيته، لذلك 
 3قبل األفراد.

 وبشكل عام فإن النموذج يتكون من أربعة عناصر أساسية هي:
ات بالمنبهموضوعية، الرمزية واالجتماعية، ونقصد تمثل كل المنبهات الهامة أو الالمدخالت:  -1

: تلك المنبهات التي تعبر عن الخصائص الموضوعية للمنتج مثل: النوعية، السعر، الجودة، الهامة
: فهي تلك الرسائل ذات المصدر التجاري حول خصائص المنبهات الرمزيةالخدمة والجاهزية، أما 

المنتج، أما االجتماعية فتشمل المعلومات المقدمة من طرف المحيط االجتماعي حول الجوانب 
 4بية والسلبية لمختلف البدائل المتاحة.االيجا

 تنقسم بشكل عام إلى نوعين:  المتغيرات الفرضية: -2

المتغيرات التي ترتبط بالتعليم وهي الدوافع والعالمات التي تمثل المجموعة األولى والتي  -
 تستحضر في ذهن المستهلك.

 عوامل الكبح أو المنع ومستوى الرضا بعد شراء العالمة. -

                                                 
 .282عنابي بن عيسى، سلوك المستهلك: عوامل التأثيرالنفسية، مرجع سابق ، ص 1

2 Marc Filser، op.cit،p29. 

 .119، ص2010حميد الطائي وآخرون، التسويق الحديث: مدخل شامل، دار اليازوري، الطبعة العربية، عمان،  3
 .283عنابي بن عيسى، سلوك المستهلك: عوامل التأثير النفسية، مرجع سابق، ص 4
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إن قياس فعالية األنشطة الترويجية يظهر بأن هناك اختالفات بين ردود أفعال  )المخرجات(:الجواب  -3
المشترين تجاه هذه األنشطة، حيث يقوم المختصون بترتيب هذه األجوبة المختلفة وتنظيمها تحت 

 عنوان المخرجات وذلك على النحو التالي:
ات وتميزها وأن الجواب يعتمد على درجة تقبل يرتبط مستوى االنتباه بمدى إدراك المعلوم االنتباه: -

 هذه المعلومات واستقبالها من قبل المشتري.
يرتبط بمجموع المعلومات التي يمتلكها المشتري عن العالمة المعروضة والذي يمثل  الفهم: -

 اإلدراك، هذا األخير يختلف من فرد آلخر باختالف الجانب الدافعي للسلوك.

والذي يتعلق  ،عني الحكم الذي يعطى من قبل المشتري للعالمةي الموقف تجاه العالمة: -
 بالخصائص التي يوليها أهمية كبيرة وتؤثر عليه بحيث تجعله مهيئا التخاذ قرار الشراء.

نما أيضا الشراء، القصد )النية(:  - القصد من الشراء ال يتضمن تهيئة المشتري تجاه العالمة فقط وا 
دم اتخاذ قرار الشراء، وهذا مستخدم بشكل واسع في شراء السلع وتحديد العوامل التي أدت إلى ع

 المعمرة.

يمثل التعبير الظاهري لتهيئة المشتري آخذا بعين االعتبار جميع عوامل المنع التي  سلوك الشراء: -
 من الممكن أن تظهر ثم تقود إلى عدم اتخاذ قرار الشراء.

لها أثار عديدة وكبيرة على سلوك الشراء، فإذا كانت تمثل  المعلومات المرتدة )التغذية العكسية(: -4
كبير على تكوين اتجاهات ومواقف  إشباع المشتري وتفهمه لجودة المنتج فإنه سيكون لها تأثير

 1لمشتري تجاه المنتج وتثير اهتمامه، ومن الممكن أن يقوم بتكرار قرار الشراء.ا
ة في تفسير سلوك المستهلك إال أن هناك مجموعة يتمتع بأهمية بالغ شيثو هوارد رغم أن نموذج 

 تؤخذ عليه تتمثل فيما يلي:التي من النقاط 
تكون كل القرارات متسلسلة ومنتظمة مثلما هو وارد في هذا النموذج، فهناك ال يمكن أن  -

 قرارات تؤخذ دون تخطيط أو تدبير مسبق، وال ينطبق عليها التسلسل الوارد في هذا النموذج.
 .2بيق هذا النموذج في حالة عدم تعدد العالمات والمنتجاتيصعب تط -

إال أنه يبقى ممكن االستخدام  ،جودة بهو رغم هذه االنتقادات الموجهة لهذا النموذج والنقائص الم       
متعددة العالمات، وبذلك فهو يمثل إضافة يمكن االستعانة بها في اتخاذ نماذج الفي حالة المنتجات 

 المستهلك، خاصة وأنه قد تم اختباره ميدانيا.جديدة لسلوك 

 
 

                                                 
 .121-119حميد الطائي وآخرون، التسويق الحديث: مدخل شامل، مرجع سابق، ص 1
 .284حمد الغدير، رشاد الساعد، مرجع سابق، ص 2
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 ( Blac Boxرابعا: نموذج الصندوق األسود )
 الشكل التالي: ه من خاللحيوضفي سلوك المستهلك ويمكن تالنماذج أبرز   يعتبر من 

 لسلوك المستهلك. (: يوضح نموذج الصندوق األسود9شكل رقم ) 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 .106ثامر البكري،أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص المصدر: 
 

يتكون الشكل من ثالث مكونات أساسية مؤثرة في سلوك المستهلك أولها العوامل الخارجية مثل 
قراره، و فهي تؤثر في تفكير المستهلك ، وكذلك باقي العوامل: االقتصادية والجغرافية... لمزيج التسويقيا

للداللة  ،ر الصندوق األسود هو تعبير مجازي عن المستهلكحيث أن تعبي ي للنموذج،وهو المكون الثان
على أنه تصعب معرفة أو تحديد ما في ذهنه، حيث تتم معالجة المعلومات المستلمة وكذلك تتفاعل 
المؤثرات الخارجية مع العوامل الداخلية للفرد مثل الحاجات والرغبات المحفزات، القيم... وناتج هذا 

مثل باتخاذ قرار الشراء وتحقيق االستجابة المتمثلة بالجزء الثالث من النموذج، وهذه االستجابة التفاعل يت
ن تحقيق الشراء قد تتوجه نحو الرغبة بذلك المنتج وشرائه، أو عدم الرغبة وعدم ال قد يتكرر قيام بالشراء، وا 

 1أو ال يتكرر.
مال حيث أنه قد ألم بجوانب مختلفة يمكنها يمكننا القول أن هذا النموذج يعتبر نموذجا متطور وشا 

بل أيضا العوامل الداخلية ومؤثرات  ،التأثير في سلوك المستهلك، فلم يركز فقط على العوامل الخارجية
أخرى، وقد مثل المستهلك بالصندوق األسود الذي حقيقة يعتبر كذلك ألنه يصعب معرفة رغباته وحاجاته 

                                                 
 .106-105ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص ص 1

 اآلراء والتوجيهات. -
 أرغب/ ال أرغب. -

 أوافق/ ال أوافق. -

 الشراء/ عدم الشراء. -

 تكرار الشراء. -

 تكرار الشراء.  عدم -

 الصندوق األسود ) ذهن الزبون(. -
 معالجة المعلومات. -

 التعلم. -

 العوامل الداخلية.  -

 المحفزات، الحاجات والرغبات. -

 التوجهات: المسلمات والقيم . -

 الشخصية. -

 نمط الحياة. -

 عملية اتخاذ القرار. -

 حل المشكلة. -

 البحث عن المعلومات. -

 تقييم البدائل. -

 الشراء. -

 المزيج التسويقي. -
 العوامل االقتصادية والجغرافية. -

 العوامل الثقافية. -

 العوامل االجتماعية. -

 العوامل الشخصية. -
 

 العوامل الخارجية                المعالجة                االستجابة
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خص ألخر، إضافة إلى ديناميكية هذا النموذج حيث يمكن للباحث ودوافعه للشراء التي تختلف من ش
 إدخال بعض التعديالت عليه عند الحاجة.

أهم المتغيرات التي وبهذا فإن النماذج الشاملة قد ساهمت في فهم المستهلك وسلوكه، وتوضيح  
المستهلك حتى لو أنها ، دون إهمالنا للنماذج الجزئية التي كانت بداية الدراسات حول سلوك تؤثر فيه

فتحت الباب أمام النماذج الشاملة. غير أن ما نعيبه بالنسبة  التي إال أنها هي ،تناولت جانبا معينا فقط
سالفة الذكر )النماذج الجزئية والنماذج الشاملة( هو إغفالها لجانب البيئة في دراسة سلوك اللكل النماذج 

بعين ر بالغ على سلوك المستهلك حيث أصبح مهما جدا أخذه المستهلك، هذا الجانب الذي أصبح له تأثي
مفروضة على وكذلك للضغوطات التي أصبحت  ،المزرية التي آلت إليها البيئة لحالةاالعتبار خاصة ا

، حيث أن هناك من المستهلكين من أصبح .أخذها االعتبارات البيئية بعين االعتبار..وجوب المؤسسات ب
يقودنا للحديث  سلوكه وما قد يؤثر فيه وهو ما جانب البيئي وهو ما قد ينعكس علىيساوره قلق واهتمام بال

 .سلوك المستهلك األخضرعن 
         

 األخضرسلوك المستهلك : المبحث الثاني

باإلضافة إلى السلوك  العوامل المؤثرة فيه ، ،ماهية سلوك المستهلك األخضرمبحث سنتناول في هذا ال   
 الشرائي األخضر ومراحل اتخاذ قرار الشراء األخضر.

 

 سلوك المستهلك األخضر ماهيةالمطلب األول: 
 .و أنماط حياته سلوك المستهلك األخضر تعاريفسنتناول في هذا المطلب       

 
 

 
 
 

  : تعاريف سلوك المستهلك األخضرالفرع األول
 للتوجه األخضر التأثير في المستهلكين وجعلهم يسلكون سلوكا أخضر يمكن للمؤسسات المتبنية     

إحدى القوى الدافعة والمحفزة لعملية  يعتبرون ن الخضريالمستهلك كما أنمتوافق مع توجه المؤسسة، 
من خالل سعي  داء البيئي الخاص بالمؤسساتين األتحس ألخضر، وبالتالي فإنهم يشجعون التسويق ا

 م منتجات ترضي رغبات وتوجهات أولئك المستهلكين، وبما يتوافق مع توجهاتهم البيئية.تقديهذه األخيرة 

 ولقد عرف المستهلك األخضر عدة تسميات مثل:
  (.1975،و وابستر1972المستهلك الواعي بالمشاكل االجتماعية )أندرسون وكونينغام 

  (.1976المستهلك المعني بالمشاكل البيئية )هينيون 

  (.1995األخضر )شروم المستهلك 

  1(.1996المستهلك الواعي بالمشاكل البيئية )روبارتز 

 

                                                 
1Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit, p9.  
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وقد قدمت العديد من التعاريف للمستهلك األخضر منها:       
بأنه: "هو الذي يأخذ بعين االعتبار نتائج مشترياته على المجتمع  1975عام  Websterعرفه  -

 1والبيئة."

 2"المستهلك الواعي والمهتم بالمشاكل البيئية."بأنه:  2007سنة  Soonthonsmaعرفه  -

  وعرف كذلك بأنه: "الشخص الذي في سلوكه االستهالكي يحاول بوعي أن يكون له تأثير محايد  -

 3أو إيجابي على األرض وبيئتها وسكانها."      
بالقضايا التي تتناولها، وله االستعداد  ابالبيئة وملتزم اكما عرف بأنه: "ذلك الفرد الذي يكون مهتم -

للتحول من منتج أو مجهز إلى آخر حتى إذا استلزم األمر ألن يدفع سعرا أعلى في سبيل 
 4الحصول على سلع صديقة للبيئة."

لشراء  يوفي تعريف آخر للمستهلك األخضر عرف على أنه: "األفراد الذين يأخذون الحذر الكاف -
القدرة على إعادة تدويرها وتكون آمنة ولديهم قلق نحو  في التربة، ولهم ت القابلة للتحللالمنتجا

 5بقاء الموارد الطبيعية."

ويعرف أيضا بأنه:"الزبون أو المستهلك ذو الوعي البيئي العميق، والذي يتعامل بشكل أساسي  -
وك والتي تدفعه إلى تجنب شراء منتجات أي شركة مشك ،على القيم التي يؤمن بها باالعتماد

 6بتوجهها البيئي، وليس فقط عدم استهالك السلع المضرة بالبيئة."

"المستهلك األخضر هو مستهلك مهتم بالمشاكل البيئية، مستهلك يدعم البيئة، ومستهلك لديه وعي  -
 7اجتماعي."

وعموما فإن المستهلك األخضر هو الذي يتجنب المنتجات التالية:        
 صحته.المنتجات الخطرة التي تهدد  -

 المنتجات التي تضر بشكل كبير البيئة عند إنتاجها أو استعمالها أو التخلص منها. -

 واالستعمال والتخلص. اإلنتاجالمنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من الموارد في  -

                                                 
1 Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit, p9. 
2 Nurul Zarirah Nizam  et al, Understanding Green Purchasing Behavior among Gen Y in Malaysia by 

Examining the Factors Influenced, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, June 2014, 

Vol 6, No 2, P184.  

http://journal-archieves37.webs.com/181-194jun14.pdf 
3 Ken Peattie , Op.Cit, P154 

 .209مرجع سابق، ص  تطبيقات، حاالت دراسية، دراسات سابقة، ثامر البكري، استراتيجيات التسويق األخضر: ، 4

 .210المرجع السابق، ص  5

                                                                                                       .                                                                        5، صمرجع سابقسامي الصمادي،  6
7 Chaiyawat Kamoln, The relationship between demographic and Individual differences factors and purchasing 

behavior of green products in thai consumers,  University of Sarasota, Florida, 1998, p29. 
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المنتجات التي تسبب نفايات غير ضرورية من خالل التغليف المفرط، خصائص المنتج الزائدة،  -
 وقصر عمر المنتج.

 المنتجات التي تستخدم مواد مأخوذة من أنواع وبيئات مهددة باالنقراض. -

 1المنتجات التي تستلزم قسوة واستغالل غير ضروريين للحيوانات. -
وعن السلوك األخضر فإنه ال يوجد سلوك إيكولوجي واحد ثابت، فيمكن أن يقوم الفرد بإعادة   

كمية كبيرة من الوقود، كما يمكن أن يعيد تدوير العبوات تدوير نفاياته المنزلية ويستعمل سيارة تستهلك 
ن القيام ببعض هذه و  2البالستيكية دون العبوات الزجاجية  قد يجعل المستهلك أخضر. تالسلوكياا 

أن المستهلك األخضر هو صاحب قرار الشراء الذي يتجنب المنتجات المضرة نرى ببهذا فإننا و  
نما ناء المنتجات الودية والصديقة للبيئةإلى اقت، ويسعى -المذكورة أعاله– بالبيئة ، ليس هذا فحسب وا 

أيضا يفكر في طريقة التخلص و  لتي تحدث آثارا سلبية على البيئة،ات امع المؤسسأيضا يتجنب التعامل 
بوعي تجاه البيئة، ويساهم بسلوكاته في الفرد الذي يتصرف  ونضيف أيضا إلى أنه السليم من نفاياته 

 حمايتها.
 

 ة المستهلك األخضرحيا أنماط الفرع الثاني: 
الواقع الفعلي يشير إلى وجود اختالف بين المستهلكين الخضر أنفسهم، ويتأثر ذلك بدرجة        

 Roper Starch Worldwideقد قام مكتب جه األخضر في سلوكهم التسويقي، و اهتمامهم وتبنيهم للتو 
المستهلك األخضر سنويا وتقديمها للواليات المتحدة األمريكية، بتحليل نمط حياة  1997 -1990بين 

النسبة يظهرون تنازليا بة مع المشاكل البيئية، و حيث قدم خمسة أصناف من المستهلكين الذين لهم عالق
 (:1997النسب لسنة اللتزاماتهم نحو البيئة )

 True- Blue Green  (12% :)المستهلكون الخضر الحقيقيون    -1

  والتزاما بعدد كبير من النشاطات البيئية المهنية، يمكن اعتبارهم  انخراطاهم األكثر
 .leadersوقادة  activistesنشطاء وفعالين 

 .)ينتمون إلى الطبقة الراقية اجتماعيا واقتصاديا )تربية، دخل، ومستوى الشغل 

 .يساهمون ماديا في كل ما يتعلق بالبيئة، ويتدخلون سياسيا 

 Greenback- Greens (6%:)  كون الخضر المدعمونالمستهل  -2

 خصائص  ثمن أعلى من أجل اقتناء منتوج ذي يتميزون عن بعضهم في رغبتهم في دفع 

 ال تضر بالبيئة.

                                                 
سميرة صالحي، بين اآلداء التسويقي واآلداء البيئي للمؤسسات االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة  1

 http://manifest.univ-ouargla.dz قاصدي مرباح ورقلة.
2 Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit, p 36. 
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 طبقة اجتماعية اقتصادية عالية، وهم في العموم أصغر سنا )أكثر شبابا(. ذوو 

 ولو أن مساهماتهم المادية ليست ذات أهمية من المجموعة األولى، إال أنها ليست  حتى
 أكثر أهمية من األجزاء األخرى التالية.

 Sprouts (37%:)المستهلكون البراعم   -3

 ء إلى المجموعتين االنتما المجموعة األكثر اكتظاظا )تعدادا(، يمكنهم االلتحاق أو
 معينة.ستراتيجية السابقتين باستخدام إ

 طبقة اجتماعية اقتصادية عالية. ذوو 

 ( يتصرفون أحيانا تصرفات بيئية أو تخدم البيئة كإعادة التدويرRecyclage لكن ال ،)
 بيئي. -يلتزمون وال ينخرطون في أي نشاط اجتماعي ومهني

 Grousers (13%:)المستهلكون المتذمرون   -4

 بأي تصرف نحو البيئة. االهتمام بمشاكل البيئة، وال يقومون تقريبا قليلو 

 طبقة اجتماعية اقتصادية غير عالية نوعا ما. ذوو 

 Basic Browns (13%:)المستهلكون الالمبالون   -5

 .أقل اهتماما بالبيئة 

 .مستواهم االجتماعي االقتصادي متدني جدا 

  تسديد ديونهم.بالبيئة، بل بانشغالهم األساسي ليس 

( فإن المستهلك األكثر قبوال لنشاطات التسويق 1996) Roper Starch Worldwideوحسب     
 1سنة، ولديها دخل سنوي عالي. 44-30الموجه للبيئة هو المرأة المثقفة التي تبلغ من العمر من 

هما: االستهالك الشخصي للمنتوجات مجموعتان للسلوك االيكولوجي  Ling-yeeوقد حدد       
 التحليل العاملي لمقياس السلوك المتطور من قبل. البيئةالخضراء، والمشاركة في حمالت لحماية 

Roberts  2حدد بعدين: االقتصاد في المصاريف وحماية البيئة. 1996سنة 

وقد يرجع ذلك إلى تأثرهم بجملة من  ،تصنيفاتهموبهذا فإن المستهلكين الخضر يختلفون في          
 العوامل.

 

 

 

 

 

 
. 

                                                 
1 Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit, pp10-11. 
2 Ibid, p 36. 
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 في سلوك المستهلك األخضر لعوامل المؤثرة: اثانيالمطلب ال
  المستهلك األخضر وهي:عوامل تؤثر عادة في سلوك  ةثالث 2005سنة  Kim and Choiحدد  -

 .المدركة للمستهلكالجماعي، االهتمام البيئي، الفعالية  اإلحساس

- Mostafa  تهلك األخضر في: االهتمام ؤثرة على السلوك الشرائي للمسحدد العوامل الم 2009سنة
لبات البيئية، المواقف ، الشك تجاه المتطالمعرفة البيئية االهتمام البيئي،، (Altruismاإليثار )باآلخر
 البيئية.

- Ahmed and Juhdi  تجاه المأكوالت العضوية، الوعي بنشاطات الحكومة  اإلدراك: 2008سنة
ج وتوافر فر المنتالمنتج صديق للبيئة، توا، االقتناع بسالمة المنتج لالستهالك، اإليمان بأن ودعمها

 .المستهلك األخضر(للبيئة )هي أبرز العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك الصديق المعلومات حوله 

- Ahmed and Juhdi, Panni  أكدوا أن توافر المعلومات حول المنتجات الخضراء  2006سنة
 1.األخضرالمستهلك باإلضافة إلى توفر مثل هذه المنتجات يؤثر بشكل كبير على سلوك 

المستهلك ى العديد من المراجع والدراسات العوامل المؤثرة على سلوك وقد حددنا باالطالع عل 
 فيما يلي: األخضر

 
 

 
 

 

 الفرع األول: العوامل الثقافية واالجتماعية.
 

 

 أوال: العوامل الثقافية.
 في: لمؤثرة في سلوك المستهلك األخضرالعوامل الثقافية ا تتمثل

يمكن تعريفها بأنها: "معرفة عامة حول وقائع، مفاهيم وعالقات تخص البيئة  البيئية: المعرفة -1
 2الطبيعية واألنظمة البيئية البارزة."

وفي مجال المعرفة فإن المستهلكين الذين لديهم معرفة بالمشاكل البيئية سيكونون محفزين تجاه  
سنة  Martin and Simintiras، هذه العالقة من الصعب إثباتها ومع ذلك فإن السلوكات الخضراء

 1970بداية  قد علقا على عدد من المحاوالت لفحص الرابط بين المعرفة البيئية والسلوك في 1994
   3في تحديد أي رابط واضح. وفشال
كاملة حول أن أغلب األشخاص ليست لديهم معرفة  1995سنة   Kempton et alوقد الحظ   -

 مسؤولة بيئيا.المشكالت البيئية حتى يتصرفوا بطريقة 

                                                 
1 Hans Ruediger Kaufmann, Mohamed Fateh Ali Khan Panni, Yianna Orphanidou, Factors Affecting Consumers 

Green Purchasing Behavior : An Integrated Conceptual Framework, The Amfiteatru Economic Journal, 2012 , 

No 31, p 52, consulted on :13-11-2013.  
http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Article_1100.pdf 
2 Hans Ruediger Kaufmann, Mohamed Fateh Ali Khan Panni and Yianna Orphanidou, Op. Cit, p52. 
3 Ken Peattie , Op.Cit, P161. 



 التسويق األخضر والسلوك األخضر للمستهلك                                      الثالثالفصل 

 

131 

 

- Rokicka  وجد أن الوصول إلى بلوغ درجة عالية من المعرفة البيئية ينجم عنه  2002سنة
 سلوكات صديقة للبيئة أحسن.

- Mostafa  وجد أن المعرفة البيئية لها أثر بارز على نية المستهلك في شراء  2009سنة
  1المنتجات الخضراء.

فعة الشخصية بتكلفة يتوجه سلوك المستهلك في الحالة العامة لتحقيق المن القيم الثقافية البيئية:  -2
المستهلك األخضر فيتوجه إلى تحقيق منفعة أو لذة آنية ولكن بتوجهات مستقبلية  أقل، أما سلوك

يستفيد منها المجتمع بأكمله )مثال بيئة أنظف( ، وفي هذا اإلطار فإن توجهات وقيم المستهلك 
صرفاته. فقد أثبتت )مثل القيم الثقافية للفرد، األخالقيات والقيم السياسية( لها عالقة وطيدة بت

ن توجهات القيم إال أ اث العالقة بين القيم الشخصية والتصرفات مع شراء الغذاء الصحي.األبح
)مثل تفضيل المنتوجات التي تحترم البيئة( تتميز بعدم الثبات كما أن وسلوك المستهلك األخضر 

 1994سنة  Schiffman & Kanuk ـشروط ومقاييس السوق تختلف من ثقافة ألخرى، ووفقا ل
، والتي يتشارك فيها مع كل أفراد مجتمعه لثقافية تعتبر قوى بارزة تحدد نظرة الفرد للعالمفإن القيم ا

هي  فإن التوجهات القيمية 1961سنة   Kluckhohn & Strodtbeckـوتؤثر على أفعاله، ووفقا ل
كر وهذه االختالفات ينجم عنها التأثير على الطريقة التي يف ،خرىأبعاد أساسية تختلف من ثقافة أل

ويتصرف بها األفراد المنتمين لهذه الثقافة، هذه األبعاد تحدد مدى توجه هذه الثقافة نحو الماضي 
           وكذا مدى توجهها نحو العنصر الرجولي  ،أو المستقبل، مدى اهتمامها بالفرد أو الجماعة

 2أو األنثوي.
 

 

 

 ثانيا: العوامل االجتماعية.
هلك تنعكس على سلوكه وتعامله يمكن تحديدها في مختلفة يتأثر بها المستهنالك عوامل اجتماعية        

  :العناصر التالية
من قبل أعضاء عبارة عن تصنيف أو تقسيم المجتمع إلى عدة شرائح  هي: الشريحة االجتماعية -1

المجتمع أنفسهم، أو هي عبارة عن مجموعة من األفراد الذين يمتلكون الخصائص االجتماعية 
واالدخارية وتؤثر  اإلنتاجيةنفسها، ويمكن القول أن الشريحة االجتماعية تؤثر في توجهات األفراد 

 في توجهاتهم نحو طلب بعض المنتجات.
بمدخل التسويق األخضر إلى أن الشرائح االجتماعية  من البحوث الخاصة وقد توصلت أعداد    

 3األعلى هم غالبا ما يمثلون أكثر الشرائح انجذابا للمنتجات الخضراء.

                                                 
1 Hans Ruediger Kaufmann, Mohamed Fateh Ali Khan Panni and Yianna Orphanidou, Op. Cit, p53. 
2 Rohini Samarasinghe, OP.Cit, P 84 . 

 .107ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  3
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لك تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على اتجاهات األفراد تهي "تلك التي تم الجماعات المرجعية: -2
 1وسلوكهم ".
اإلشارة إلى أن الفرد ال يحتاج أن يكون فردا من تلك الجماعة حتى يتأثر بها، إذ أنه قد  وتجدر

 يعجب بمجموعة معينة لكنه ال يستطيع االنتساب لها مثل الفرق الرياضية والفنانين.
ويسعى عدد من الجماعات البيئية إلى االستعانة بعدد من الرياضيين أو الفنانين أو حتى 

حمالتهم البيئية لما يمتلكه هؤالء األفراد كجماعات مرجعية من تأثير في سلوك  السياسيين لدعم
المستهلك، لذلك نالحظ بعض المؤسسات تستعين بتلك الحركات بما تحويه من رموز شخصية عند تبنيها 

 2لمدخل التسويق األخضر ومحاولة منها في التأثير على تفضيالت ورغبات المستهلكين.

بدراسة تأثير المعايير االجتماعية للجماعات المرجعية   Minton and Roseوقد قام كل من 
على سلوك المستهلكين الخضر وتوصال إلى وجود عالقة معنوية بينهما خاصة سلوك إعادة تدوير 

 3مخلفات المنتجات وسلوك البحث عن المعلومات المتعلقة بالمنتجات الخضراء.
إليها الفرد، وتعتبر أولى الجماعات المرجعية التي تؤثر على هي المجموعة التي ينتمي  األسرة: -3

 ،سلوكه بشكل عام وسلوكه الشرائي بشكل خاص، وهي المؤسسة االستهالكية األكثر أهمية في المجتمع
مما أدى بالكثير من الباحثين والمختصين إلى االهتمام بها في محاولة لمعرفة األدوار التي يلعبها كل فرد 

 4فيها.
تختلف بشكل  -دور الزوج أو الزوجة أو األوالد في شراء السلع والخدمات -ويالحظ أن أدوار الشراء    

كبير باختالف طبيعة المنتج، ونشير أنه قد حدث تغير كبير في الدور التقليدي الذي كانت تقوم به المرأة 
في  -دور صانع القرار إن لم يكن-حيث أصبحت تلعب دورا مؤثرا جدا  خاصة بعد دخولها ميدان العمل،

بعض أنواع السلع والخدمات التي لم يكن لها أي دور في شرائها من قبل مثل السيارات والخدمات 
وجدير بالذكر أيضا اختالف الدور الذي يمكن أن يلعبه أعضاء األسرة  المصرفية والقانونية وغيرها.

 .باختالف المرحلة التي يمرون بها وهم بصدد اتخاذ قرار الشراء
ويؤثر األطفال أيضا بشكل كبير على قرارات األسرة الخاصة بشراء السلع والخدمات، حيث تتوافر 

العديد من العالمات التجارية الخاصة بالكثير من السلع نتيجة  لهم قدرات أكبر على حفظ وتذكر أسماء

                                                 
 .82ثامر البكري، التسويق أسس ومفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص 1
 .109-108ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص ص  2
قريشي حليمة السعدية، محددات سلوك المستهلك األخضر: دراسة حالة المستهلك الجزائري، مذكرة مقدمة الستكمال شهادة  3

 .100، ص 2009-2008الماجستير في علوم التسيير، تخصص تسويق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
 .143طائي وآخرون، األسس العلمية للتسويق الحديث، مرجع سابق، صحميد ال 4
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إلعالنات تلك السلع وكذلك دخولهم شبكة االنترنت وتعرضهم  ،التي يشاهدون فيها التلفاز طول الفترات
 1والخدمات.

فمن الطبيعي أن يكون  ،األفراد وتوجهاتهم ر لألسرة في سلوك الشراء وتفضيلونتيجة للتأثير الكبي   
سلوك الشخص كفرد يختلف عن سلوكه كفرد من أسرة، ولعل هذا االختالف يبرز بشكل واضح في 

راسات إلى أن األفراد المسؤولين عن أسرة التوجه نحو شراء المنتجات الخضراء، فقد أشارت إحدى الد
السيما إن كانت تمتلك أطفاال يميلون إلى اقتناء المنتجات الخضراء حرصا منهم على صحة أطفالهم، 

( من المستهلكين الخضر يمارسون سلوكيات لحماية البيئة %76,9أن ) Tremblayوقد توصلت دراسة 
 2حرصا على صحة أطفالهم.

جهة أخرى فإن تأثير األسرة في سلوك المستهلك األخضر يبرز إن كان أحد أفرادها متبن لهذا  ومن   
بهم، ومن ثم فإن أفراد األسرة التوجه، ألن من سمات المستهلكين الخضر محاولة التأثير في المحيطين 

  يكونون أقرب المحيطين وربما أكثر المتأثرين.
 
 
 

 

 والعوامل النفسية.الفرع الثاني: العوامل الشخصية 
 

 

 أوال: العوامل  الشخصية
الباحثين  والجدال بين في مجال التسويق األخضر تثير العوامل الشخصية مجاال واسعا للنقاش     

قد ال يفسر سلوك المستهلكين الخضر ومواقفهم والمتخصصين، فمنهم من يعد دراسة العوامل الشخصية 
من يعد العوامل الشخصية ذات أثر كبير ومهم في السلوك (، ومنهم Ottman 1998من البيئة مثل )

( مستندين Straugham 1999( و )Robert 1996االستهالكي لدى المستهلكين الخضر مثل كل من )
أن المنتجات الخضراء في أغلب األحيان تحمل زيادة سعرية وقد  :في ذلك إلى العديد من األسباب أهمها
 يلي: . ومن أهم المؤثرات الشخصية ما3المنخفض اقتناءها يكون من الصعب على أصحاب الدخل

 :العمر -1

)دراستهم  1988سنة  Balderjahnو  1981سنة    Van Liere et Dunlap  من الباحثينكل  -
سنة  Sandahl et Roberston، و متعلقة بالمواد العزلة للمنازل واستعمال سيارات أقل تلويثا(

مة أوجدوا عالقة ها 1996سنة  Robertsو   1990سنة   Vining et Ebreoو   1989
يجابية بين السن والسلوك اإل سنة أكثر  40-30يكولوجي. المستهلكون ذوو العمر المتوسط بين وا 

والتي  1990سنة  Dychwald et Gableيكولوجية مما يتطابق مع دراسة حساسية للمشاكل اإل

                                                 
 .205محمد عبد العظيم، إدارة التسويق: مدخل معاصر، مرجع سابق، ص 1
 .101حليمة السعدية قريشي، مرجع سابق، ص  2
 .111 -110ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص ص  3
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باالنتماء والمسؤولية تجاه  اإلحساسيصبح فيه أبرزت أن العمر المتوسط هو ذلك العمر الذي 
 الجماعة األقوى.

)دراسة تتعلق  1988سنة  Balderjahnو  1984سنة  Antilو  1975سنة  Websterإال أن  -
يكولوجية المختلفة(، لوكيات اإلباالقتصاد في الطاقة، شراء واستعمال المنتجات الخضراء والس

Pickett et al  1يكولوجية.قة بارزة بين السن والسلوكيات اإلعاللم يجدوا أي  1993سنة 

الشباب  ه في مجال التسويق األخضر فإنأن فيرى 2000سنة  Skiziniskey وفيما يخص        
بائن المحتملين للمنتجات الخضراء، وسبب ذلك أنهم تربوا على القيم الخاصة باحترام أكثر الز  هم

ينفي احتمال توجه الفئات العمرية األكبر نحو  ولكن ذلك الالطبيعة وعدم الهدر في استخدام الطاقة، 
 هذه المنتجات.

عند دراسة أثر الجنس في سلوك المستهلك األخضر نالحظ انقسام الباحثين في الرأي : الجنس -2
توجه استهالكي أخضر؟ ومع ذلك يمكن مالحظة ميالن  ن تحديد أي من الرجل أو المرأة ذيبي

الكفة نحو المرأة واعتبارها أقوى توجها نحو البيئة بحكم تركيبتها النفسية والعاطفية ومسؤوليتها 
للمستهلكين األلمان وجد أنه على الرغم من أن  Holzer et Schannوفي دراسة  2األسرية. 

واالستجابة السلوكية إال أنهن  متقدمات  من حيث االهتمامالنساء يعرفن أقل عن المشاكل البيئية 
 Robertsو    1981سنة      Van Liere et Dunlapأبحاثأبرزت قد و ، 3عن الرجال بكثير
إال أن أغلب الدراسات  اإليكولوجيةأن المرأة مهتمة أكثر من الرجل بالمشاكل  1996سنة 

Webster  و  1975سنةBrooker  و 1976سنةArbuthnot   و  1977سنةAntil  سنة
 Vining etو  1989سنة  Sandahl et Roberstonو  1988سنة  Balderjahnو  1984

Ebreo   و  1990سنةPickett et al   4لم يجدوا أي عالقة دالة. 1993سنة 

- MacDonald and Hara   وجدوا أن هناك عالقة هامة بين الجنس والسلوك الشرائي  1994سنة
 Banerjeeأكبر ، ونفس النتيجة توصل إليها كل من  اإيكولوجي اوعي ألن النساء لديهن ضراألخ

and McKeage   1994سنة. 

- Laroche and, Bergeron and Barbaro-Forleo’s   وجدوا أن الجنس له أثر  2001سنة
 5.على استعداد المستهلكين لدفع مبالغ أكبر لمنتوجات خضراء

                                                 
1 Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit, p 37. 

 .112ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  2
3 Ken Peattie , Op.Cit, P157.  
4 Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit, p 37-38. 
5 My H. Bui, Environmental Marketing: A Model Of Consumer Behavior, Loyola University New Orleans, 

2005, pp22-23, consulted on :13-11-2013.  

http://libroweb.alfaomega.com.mx/catalogo/pmlproduccionmaslimpia/libreacceso/reflector/ovas_statics/unid3/P

DF_Ingles/Environmental_Marketing.pdf 
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المسوقون الذين يعملون في مجال تسويق المنتجات ذات الحساسية السعرية تنبهوا إلى : الدخل -3
ل واإلنفاق واالدخار، فسعوا إلى معرفة قدرات زبائنهم الشرائية ومدى توافقها بالدخاألمور المتعلقة 

 مع أسعار المنتجات التي يقدمونها لهم.

وفي مجال التسويق األخضر يمثل الدخل أهمية نسبية ألن المنتجات الخضراء في معظم      
أثر الدخل على دراسة  التوجه نحو ن إلىأسعار أعلى، وهذا ما دفع الباحثو  األحيان تكون ذات

 1السلوك االستهالكي األخضر من حيث قوة تأثيره أو ضعف تأثيره مقارنة بعوامل أخرى.
- Sandahl et Roberston  و 1989سنة Roberts  ناقضوا النتائج المتوصل إليها،  1996سنة

والتي تجزم أو ترى بأن األفراد الحساسين تجاه المشاكل البيئية ينتمون إلى الطبقة الراقية، على 
 Balderjahnو ، )تتعلق باستعمال مراكز إعادة التدوير( 1975سنة   Websterعكس أبحاث 

 .1990سنة  Vining et Ebreo)تتعلق بالمواد العازلة للبنايات(، و 1988سنة 

-   Webster   دراسة تتعلق باستعمال بنزين بدون رصاص، مواد تنظيف بدون  1975سنة(
رجاع القارورات القابلة إلعادة التدوير(. سنة  Balderjahn ،  1984سنة  Antil و فوسفات، وا 

عمال المنتجات الخضراء واالهتمامات ي الطاقة، شراء واستباالقتصاد ف انتتعلق) 1988
عالقة أي لم يجدوا  1993سنة  Pickett et al و  (، واالستعمال المسؤول للسيارة اإليكولوجية

 2.بين الدخل والسلوك االيكولوجي
ئة إن اختالف مستوى التعليم قد يخلق زيادة في الطلب على بعض المنتجات من قبل ف م:يالتعل -4

المنتجات الخضراء  التعليم المتقدم مهتمين بشكل أكبر بشراء معينة دون غيرها، فقد يكون ذوو
نما ما يحصل عليه الفرد أو يتعلمه خالل  أكثر من غيرهم، فالشهادة ليست هي صاحبة التأثير وا 

ليم وهناك اعتقاد أن االهتمام البيئي مرتبط مباشرة بمستوى تع 3حصوله على الشهادة هو األساس.
أن سلوك اقتصاد الطاقة المنزلية يتأثر بشدة  1988سنة  Balderjahnالمستهلك، وقد وجدت 

وجدا أن العكس  1989سنة  Robertsonو  Samdahlحسب مستوى التعليم، غير أن 
وجدت  Illinois.USAمن سكان والية  2000صحيح، وفي دراسة أجريت على أكثر من 

 4اكل البيئية ودعم األنظمة البيئية.ي وتصورات المشارتباط سلبي بين المستوى التعليم

المستوى التعليمي العالي يميلون أكثر إلى تبني  وقد أثبتت بعض الدراسات أن األشخاص ذوي -
راكز إعادة التدوير(، )تتعلق دراسته باستعمال م 1975نة س Webster  :سلوكات  إيكولوجية

                                                 

 .113ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص 1 
2 Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit, p 38. 

 .114-113ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص ص  3
4 Ken Peattie , Op.Cit, P159 
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)تتعلقان بالمواد العازلة للبنايات،  1988سنة  Balderjahnو  1977سنة   Arbuthnotو
 اقتصاد الطاقة(.

- Webster  دراسة تتعلق باستعمال بنزين بدون رصاص، مواد تنظيف بدون فوسفات،  1975سنة(
رجاع القارورات القابلة إلعادة التدوير أو المستعملة(،  سنة  Balderjahn ،  1984سنة  Antilوا 

لم يجدوا أن هناك عالقة  1993سنة  Pickett et al خرى(، و) تتعلقان بالسلوكات األ 1988
 1.بين المستوى التعليمي والسلوكات االيكولوجية دالة

يتأثر األشخاص بمهنهم التي يشغلونها وينعكس ذلك على منتجاتهم التي يحتاجونها المهنة:  -5
طبيعة عمله، بينما ومدى توافقها مع وظائفهم، فالعامل البسيط يشتري المالبس التي تتماشى مع 

المدير في المؤسسة يهتم بشراء المالبس مرتفعة الثمن، وعليه فإنه على رجال التسويق مراعاة 
الخصوصية الوظيفية في منتجاتهم بما يتوافق مع احتياجات هذه المجاميع من المشترين، وقد 

م تصميم يأخذ األمر أكثر خصوصية كما هو مثال في مؤسسات إنتاج الكمبيوتر عندما يت
  2..أو مهندسين. الحاسوب لمجموعة مديرين

أن المستهلك األخضر ينتمي  1972سنة   Anderson and Cunninghamوقد توصلت دراسة     
وبشرى زيدان فقد  Robertsو Kinnearإلى الوظائف المرموقة في المجتمع، أما دراسات كل من 

توصلوا إلى عدم قدرة الوظيفة كمتغير شخصي على التمييز بين السلوك األخضر والسلوك غير 
 3األخضر.

وجود عالقة بين الحالة االجتماعية  إلى 2000سنة  Chanتوصلت دراسة الحالة االجتماعية:  -6
ومون باألنشطة من المستهلكين الذين يق %73للمستهلك وبين سلوكه األخضر، حيث تبين أن 

 1998.4ونفس االستنتاج توصلت إليه دراسة عايدة رزق هللا سنة البيئية متزوجون، 

تعتبر االختالفات بين الدول من حيث االهتمام البيئي الشامل في كثير من  مكان اإلقامة: -7
األحيان طفيفة نسبيا، في حين أن هناك اختالفات كبيرة حول قضايا محددة حيث نجد 

وألمانيا  البريطانيين قلقون للغاية بشأن تلوث المياه، السويديون قلقون بشأن األمطار الحمضية
حول الروابط بين البيئة والصحة الشخصية. وعلى المستوى الوطني يمكن أن تكون هناك 

حول السلوك بالمملكة وفي تقرير . اختالفات بين سكان العاصمة والمقيمين في الحضر والريف
كانت هذه االختالفات طفيفة نسبيا مع بعض االستثناءات المتوقعة حيث  1986سنة  المتحدة

                                                 
1 Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit, p 38 

 .  84ثامر البكري، التسويق أسس ومفاهيم معاصرّة، مرجع سابق، ص 2
 .107قريشي حليمة السعدية، مرجع سابق، ص 3
 .107ص سابق،المرجع ال 4
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كانت القمامة أولوية ضعيفة جدا بالنسبة لسكان الريف، وكان سكان العاصمة بشكل ملحوظ أكثر 
  1.اهتماما بشأن اضمحالل المناطق الحضرية ومستنفذات السيارات

)تتعلقان بالمواد العازلة  1988سنة  Balderjahn ،  1984سنة  Antil وفي دراسة      
للبنايات واالقتصاد في الطاقة( يؤكدان أن األفراد الذين يعيشون في منطقة ذات كثافة سكانية 

 عالية يميلون أكثر لتبني السلوكات الخضراء )االيكولوجية(. 
  Van Liere et Dunlap   و 1981سنة Balderjahn  1988سنة،Sandahl et 

Roberston  تتعلق الدراسات السابقة بسلوكات أخرى( لم يجدوا عالقة بين مكان  1989سنة(
   2اإلقامة والسلوك.

 

 

 

 ثانيا: العوامل النفسية.
 تتأثر اختيارات شراء الفرد بأربعة عوامل نفسية رئيسية وهي: 

رد باتجاه بلوغ األهداف شيء خارجي يؤثر على سلوك الف يعرف التحفيز بأنه: " التحفيز )الدافعية(: -1
تعبير عن رغبات أو احتياجات أو تمنيات غير محققة يحاول الفرد العمل  كما يعرف بأنه: " 3المقصودة"

 4". على إشباعها
ن ما يهم في هذا الموضوع هو أن الفرد في سلوكه يبحث عن شراء الحاجات من السلع  وا 

استقرار لوجوده، ومن ثم يأتي البحث عن والخدمات التي يكون أكثر حاجة لها ألنها تمثل في حقيقتها 
لك تلبية الحاجات األخرى ذات األهمية األقل، ومع ذلك فإن األفراد يختلفون عن بعضهم في ترتيب ت

الحاجات، ولعل هذا يبرز الفرق بين المستهلك االعتيادي والمستهلك األخضر ألن عددا من المستهلكين 
يعدون المنتجات الخضراء منتجات غير ضرورية، بينما يراها المستهلكون الخضر حاجات أساسية 

 5اليمكن االستغناء عنها.

  6".فسيرها تمهيدا لترجمتها إلى سلوكالخارجية وت يعرف اإلدراك بأنه "عملية استقبال المؤثرات اإلدراك: -2

ويعرف كذلك بأنه: " العملية التي يتم من خاللها معرفة الفرد لألشياء الموجودة في عالمه المحيط 
 7به عن طريق حواسه ".

                                                 
1 Ken Peattie , Op.Cit ,p158 
2 Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit, p 38-39 . 

 .69ثامر البكري، تسويق الخدمات الصحية، مرجع سابق، ص 3
 المرجع السابق، نفس الصفحة. 4
 .115ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  5
 .137حميد الطائي وآخرون، األسس العلمية للتسويق الحديث مدخل شامل، مرجع سابق، ص  6
 .36ثامر البكري، التسويق أسس ومفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص  7
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ويحدث  ،)المثيرات( م من التعرض لنفس المؤثراتوقد يختلف اإلدراك من فرد آلخر على الرغ 
 هذا بسبب تأثير ثالثة أنواع من العمليات اإلدراكية وهي:

 

 :ميل واتجاه األشخاص إلى غربلة وتصفية معظم عن أنه عبارة ب فيعر  االنتباه االنتقائي
 المعلومات والمؤثرات التي يتعرضون إليها.

 

 والمؤثرات التي يتعرض أنه ميل واتجاه الفرد إلى تفسير المعلومات ب يعرف :التعريف االنتقائي
لها بالطريقة التي تساهم في تدعيم ما يعتقده بالفعل عنها، وليس بالضرورة ما يكون مقصودا 
منها. ويعني هذا ضرورة قيام رجال التسويق بمحاولة فهم معتقدات وخبرات المستهلكين والتي 

ات أو عن طريق رجال يمكن أن تؤثر على طريقة تفسيرهم للمعلومات التي يتلقونها عبر اإلعالن
 البيع.

  :وهو احتمال تعرض األشخاص لنسيان وعدم تذكر كثير مما تعلموه، ومن االستبقاء االنتقائي
هنا نجدهم يميلون إلى استبقاء المعلومات واألحداث التي تدعم وتتفق مع اتجاهاتهم ومعتقداتهم 

 1.اتتذكرهم لتلك األحداث والمعلوم فقط، األمر الذي يزيد من احتمال

مختلف الجوانب فإن المسوقين يهتمون بكيفية إدراك واستجابة الزبائن للمنتجات من مختلف  وفي
ن غالبية المستهلكين الخضر عادة ما  الجوانب مثل: الجودة، الجمالية، السعر وصورة ذلك المنتج، وا 

 2فاظ عليها.يدفعهم إلى سلوكهم االستهالكي هذا إدراكهم العالي لمشكالت البيئة والموارد وضرورة الح

 3: يعّرف التعلم بأنه: " التغييرات الحاصلة في سلوك الفرد الناجمة عن الخبرة ". التعلم-3  
  ويستند التعلم إلى 4،لمويرى أصحاب نظريات التعلم بأن غالبية السلوك اإلنساني هو سلوك متع

 أساسين هما:
 :أو القيام بنفس رد الفعل نتيجة لمنبهات أو مؤثرات  ،يقصد به إعطاء نفس الجواب التعميم

 متقاربة.
 :ردود أفعال أو استجابات متباينة  وهو عكس التعميم حيث أن الفرد يعطي التمييز 

مختلفة من خالل التعرض لمنبهات متقاربة وشبه متماثلة، ولكن التعرض لها يكون في أوقات  أو
 5وشروط مختلفة.

 

                                                 
 .219 -218مرجع سابق، ص  إدارة التسويق: مدخل معاصر، محمد عبد العظيم، 1

 .115ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  2
 .87ثامر البكري، التسويق: أسس ومفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص 3
 .221محمد عبد العظيم، إدارة التسويق: مدخل معاصر ، مرجع سابق، ص 4
 .134-133حميد الطائي وآخرون، التسويق الحديث: مدخل شامل، مرجع سابق، ص 5
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فإن نظريات التعلم توجه المسوقين إلى إمكانية زيادة الطلب تسويق األخضر وفيما يخص مجال ال    

 1على منتج معين عبر دعمه بحافز قوي واستعمال مسببات التحفيز.

من خالل العمل والتعلم يكتسب األفراد معتقدات ومواقف تؤثر  :المعتقدات والمواقف )االتجاهات( -4
وقد يبني الفرد  2فكرة وصفية لدى الفرد عن شيء معين".بدورها على سلوك شرائهم، والمعتقد هو" 

أو على آراء اآلخرين، أو على اإليمان بالشيء الذي يعتقده، كما قد يبنيها  معتقداته على معرفة فعلية، 
 على نواحي عاطفية وانفعالية بحته.

سم الصورة ألنها تساهم في ر  ،ويهتم المسوقون بالمعتقدات التي يكونها األشخاص عن المنتجات
الذهنية عن تلك السلع والخدمات والعالمات الخاصة بها بشكل يؤثر في النهاية على السلوك الشرائي 
لهؤالء األشخاص، فإذا كانت بعض المعتقدات خاطئة تمنع من الشراء عندئذ يكون على المسوقين 

هذا الصدد إلى أن سوق األلبان األمريكي تعرض النخفاض حاد في  ، ونشير في3تصحيح هذه المعتقدات
المؤسسات األمريكية  سنة مضت، وقد دفع هذا الوضع  25لم يشهده منذ  1994معدالت االستهالك عام 

إلى القيام بدراسات وأبحاث سوقية للوقوف على معتقدات واتجاهات الزبائن، حيث أشارت تلك األبحاث 
دة صحيا فقط لألطفال وال تناسب الكبار، لذا ى المستهلك األمريكي بأن األلبان مفيإلى شيوع اعتقاد لد

مليون دوالر، استهدفت تغيير  110ت تلك المؤسسات حمالت إعالنية مكثفة أنفق عليها أكثر من تبن
معتقدات واتجاهات المستهلكين نحو شرب اللبن، وقد أسفرت تلك الجهود التسويقية عن ارتفاع معدالت 

 .19994  من جديد بحلول عاماالستهالك 

ن الخضر أحد المؤشرات المهمة التي ت البيئية التي يمتلكها المستهلكو وهكذا يمكن عد المعتقدا
توجه سلوكهم االستهالكي وتخلق لديهم الصورة المحببة ألنماط معينة من المنتجات، وفي نفس الوقت فإن 

نحو الدفاع عن البيئة والحفاظ عليها أو عدم االهتمام واالكتراث المواقف العامة لدى األفراد قد تدفعهم 
 5بها.

 

 

 

                                                 
 .116ي، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص ثامر البكر  1
الرياض ،  الكتاب األول،فليب كوتلر، جاري ارسترونج، تعريب سرور علي إبراهيم سرور، أساسيات التسويق، دار المريخ،  2

 .318ص
 .223 -222مرجع سابق، ص إدارة التسويق: مدخل معاصر، محمد عبد العظيم، 3
 .133-132، ص ص 2008الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، طه طارق، إدارة التسويق، دار  4
 .116ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  5
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أو  أو السلبي لألفراد تجاه األشياء المستمر االيجابي اإلحساسوتعرف المواقف بأنها:" 
 Cornelissen and et al، 2010سنة   Beckford and et alوقد أثبتت دراسات كل من  1المشاكل."

بأن الموقف البيئي له أثر  2009سنة  Mostafa،  1988سنة   Lynne and Rola،  2008سنة 
 2إيجابي على السلوك الشرائي األخضر.

، والسلوكية( أو العاطفية يلي تحديد العالقة بين مختلف االتجاهات )المعرفية، الحسية اوفيم
 وسلوك المستهلك األخضر:

 العالقة بين المعرفة والسلوك أوجدت عالقة دالة : أغلب األبحاث حول العالقة مع التوجه المعرفي
 كأبحاث:

- Arbuthnot  1977سنة ،Antil  1984سنة ،Vining et Ebreo  1990سنة ،Ling-yee  سنة
1997. 

عرفة فإن العالقة بين الم 1993سنة  Pickett et al ، و1975سنة   Maloney et al ـوفقا ل -
 والسلوك األخضر غير ثابتة .

نستطيع الجزم بأن معرفة أكبر تؤدي إلى  ال، فإن هناك عالقة بينهما ولكن 1984سنة   Antilوعن  -
 تغير في السلوك االيكولوجي.

- Niva et al   أن نقص المعلومات واحدة من أبرز األسباب لعدم تحفز  يؤكدون 1998سنة
فالمستهلكون بصفة عامة ال يعرفون أثار سلوكاتهم على  ،يكولوجيةإالمستهلكين لتبني سلوكات 

أبرزوا أن أغلب المستهلكين ال  1991سنة  Kemptonو  1985سنة   Kempton et alالبيئة. 
 يدركون الفائدة من اختيار أدوات كهرومنزلية أو سيارات تستهلك طاقة أقل.

وك اإليكولوجي للومات على السوهنالك العديد من الدراسات التي أبرزت أثر النقص في المع -
، Maloney et al  1985، 1981سنة  Baird et Brier، 1977سنة   Milsteinكدراسات:

Cités dans Antil   1984سنة.  

  :هناك سلم معتمد لقياس العالقة بين المتغيرين )الحسي العالقة مع التوجه الحسي والسلوكي
 .1975سنة   Maloney et al والسلوكي( وسلوك المستهلك، وهو سلم 

- Maloney et Ward   و 1973سنةet al    Maloney ن )الحسي هذان المتغيرا 1975سنة
 وسلوك المستهلك لهم عالقة محدودة.والسلوكي( 

                                                 
1 Hessam Zand Hessami, Parisa Yousefi, Investigation of major factors influencing green purchasing behavior: 

Interactive approach, European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2013,  vol.2, No.4, P587, 

consulted on:10-03-2014.  

http://european-science.com/eojnss/article/viewFile/251/pdf 
2 Ibid ,p587. 
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- Pickett et al   أن هناك عالقة بارزة بين االلتزام اللفظي )متعلق بالمتغير  اأوجدو  1993سنة
 السلوكي( وسلوك إعادة التدوير. 

- Antil  بينهما.  أوجد أن هناك عالقة دالة 1984نة س 
 (.1975سنة   Maloney et al سلم سابقة الذكر اعتمدت على ال)كل الدراسات 

-Roberts   استعمل سلمه الخاص والذي يحوي أسئلة عاطفية )حسية(، فوجد بدوره عالقة  1996سنة
 هامة. 

-Arbuthnot   يكولوجيا يميل جابي )متغير حسي( تجاه اإلوجد أن الفرد الذي له توجه إي 1997سنة
 عموما الستعمال مراكز إعادة التدوير.

-Balderjahn   يميلون  تجاه نمط حياة إيكولوجي ف إيجابيوجد أن األفراد الذين لهم موق 1988سنة
يكولوجي، كما أن األفراد الذين لهم موقف سلبي تجاه التلوث لهم سلوك شرائي واستهالكي إأكثر لتبني 

 سلوك محافظ على الطاقة  وسلوك إعادة التدوير.
-Webster  1975سنة ،Van Liere et Dunlap  1981سنة ،Samdahl et Roberston   سنة

والسلوك، مع تأكيدهم على عدم وجود إال عالقة ضعيفة بين الموقف )مركب حسي(  لم يجدوا 1991
 1عالقة بينهم.

 
 

 

 

 العوامل أو المؤثرات السايكوغرافية )علم النفس السكاني(: الفرع الثالث: 
المؤثرة العوامل السايكوغرافية من أهم العوامل  أن ن في مجال التسويق األخضريعتبر الباحثو     

ما يلي توضيح لعاملين من هذه العوامل وفي والمحددة لسلوك المستهلك في مجال التسويق األخضر
 المتعلقة بنمط الحياة:

تصرف تجاه النتائج البيئية. هذا التصرف يتأثر بصورة مباشرة "يعرف بأنه:  االهتمام البيئي: -1
اآلخرين، وباألخبار التي تنقلها وسائل االتصال. االهتمام البيئي يؤثر على  بالتجربة الشخصية، تجربة
 2"السلوك األخضر أو البيئي.

يشير هذا العامل إلى مدى اهتمام المستهلكين بالبيئة الطبيعية ومكوناتها المختلفة، وكذلك مدى   
تها، ففي الكثير من األحيان اهتمامهم بمشكالتها ومدى إيمانهم بضرورة الحفاظ على هذه البيئة وحماي

ل التسويق يعد الوعي البيئي أحد العوامل األساسية المؤثرة في سلوك المستهلك وتدفعه إلى تبني مدخ
  3.األخضر

                                                 
1Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit ,pp48-50. 
2 Hessam Zand Hessami, Parisa Yousef, Op.Cit, P588. 

 .117ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  3
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والمستهلك الذي يتمتع بوعي بيئي هو ذلك الشخص اإليكولوجي الذي استبدل مصلحته الشخصية   
كاملة في  واإلنسانيةباالهتمام البيئي، والذي يتمتع بحس المسؤولية واحترام األجيال المستقبلية 
تكلفة بيئية، و الموارد الاستعماله للموارد، والمستهلك الواعي ذو الحس البيئي يقيس مدى توافر 

في  2006سنة  Panniوقد وجد  1استعمالها باإلضافة إلى أثر استعمالها على البيئة وعلى نفسه.
أبحاثه أن أغلب المستهلكين الواعين بالمشاكل البيئية يقومون بجهود لشراء منتجات أقل ضررا ببيئتهم 

 2ومجتمعهم خالل شرائهم لها.
- Crosby , Gill and Taylor  عبروا عن االهتمام البيئي بأنه تصرف قوي موجه نحو  1981سنة

 حماية البيئة.

- Seguin, Pelletier and Hunsley  وجدوا بأن االهتمام البيئي قد يكون له أثر كبير  1998سنة
على درجة تحفز األفراد لتغيير نشاطاتهم السلوكية قصد حل المشاكل. وفي عدد كبير من الدراسات 

 تمام البيئي محدد هام لشراء أغذية عضوية.وجد أن االه

- Hungerford & Tomera  1987  وجدا بأن االهتمام البيئي له عالقة مباشرة بالتصرف الصديق
 للبيئة. 

- Biswas, Liecata, Mckee, Pullig and Daughtridge,2000; Mainieri, Barnett, 

Unipan and Oskamp, 1997; and Schwepker and Cornwell, 1991 

وجدوا أنه يمكن توقع مستوى اهتمام ونية األفراد لشراء منتجات خضراء من خالل مستوى اهتمامهم 
 البيئي.

- Mostafa  على نية المستهلك في وجد أن االهتمام البيئي والموقف لهما أثر إيجابي  2009سنة
 3شراء منتجات خضراء.

- Kim and Choi   4رائي.اشرة على السلوك الشوجدا أن االهتمام البيئي يؤثر بصفة مب 2005سنة 

 .بالبيئةوبهذا يمكننا القول بأن الوعي البيئي للمستهلكين يتجسد في اهتمامهم     

         ى اهتمام المستهلك ببقية األفرادإل إن هذا العامل يشيرجتماعية: اال مسؤولية المستهلك -2
أو أعضاء المجتمع، وتضمينه هذا االهتمام في عاداته أو سلوكه االستهالكي ألنه يضع دائما 
أولوية عدم اإلضرار ببقية أفراد المجتمع المحيطين به عند قيامه باستهالك أو استعمال منتج 
 معين، وهذا يشتمل على اهتمامه بطريقة صنع المنتج وتركيبته والنتائج المترتبة على استعماله

                                                 
1 Aysel Boztepe, OP .Cit, P09. 
2 Hessam Zand Hessami, Parisa Yousef, , Op.Cit ,p587. 
3 Hans Ruediger Kaufmann, Mohamed Fateh Ali Khan Panni and Yianna Orphanidou, Op. Cit, p53,54. 
4 Hessam Zand Hessami, Parisa Yousef, , Op.Cit ,p588. 
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دم مصلحته الذاتية على مصلحة يق لألفراد اآلخرين، بمعنى أن الفرد ال فال يسبب أي ضرر
 1 رين.اآلخ

 خرى منها:باإلضافة إلى عوامل أ
       الفرد بأنه غريب  إحساس: في العلوم االجتماعية يعني هذا المصطلح  L’aliénation العزلة -1

،  1988سنة   Balderjahnأو منفصل عن محيطه، عن عمله أو عن نفسه هذا التعريف قدمه 
 والذي أوجد عالقة إيجابية ودالة بين العزلة واالستعمال المسؤول للسيارة.

 اإلحساسبعدم التحكم في المصير ) اإلحساسوفي هذا اإلطار يوجد متغير أكثر استعماال وهو 
  .بالعجز(

حيز التحكم هو فإن  1984سنة   Antilحسب عالية المدركة من طرف المستهلك: والفحيز التحكم  -2
 مدى توقع الفرد لمكافأة أو تشجيع على سلوكه.

د، الصدفة أو التحكم الداخلي يتميز بتحكم الفرد في األحداث، والتحكم الخارجي يعتمد على االعتقا
، 1984سنة   Antil، 1975سنة  Websterمن طرف المستهلك حسب المدركة القدر. الفعالية 

Roberts   ـووفقا ل ، تعبر عن قدرته على التقليل من المشاكل االيكولوجية. 1996سنةRoberts  
 فإن التحكم القوي في األحداث يمكن اعتباره درجة مرتفعة من الفعالية المدركة. 1996سنة 

من طرف المستهلك" هو المتغير المستقل  الفعالية المدركةفإن متغير " 1975سنة  Websterحسب 
الوحيد الذي يعطي نتيجة دالة على المتغيرات التابعة الثالث التالية: استعمال خدمة إعادة التدوير، 

 2مؤشرات الوعي االجتماعي، ومؤشر المسؤولية االجتماعية.
وهو أن خضوع المستهلك العتقاد محدد تعبر عن " :للمستهلك الفعالية المدركةفإن   Ellenحسب

 3"جهوده الفردية يمكن أن يكون لها أثر في حل المشكلة.
له قناعة أنه يستطيع التقليل من مشاكل التلوث،  1975سنة  Websterعند المستهلك األخضر 

يؤكد أن الفرد الذي  1977سنة  Arbuthnotيكولوجي لمشترياته، ويأخذ بعين االعتبار األثر اإل
سنة   Robertsيقوم بإعادة تدوير نفاياته يعتقد بأن هذه العملية لها أثر إيجابي على البيئة. أبرز 

أنه كلما اعتقد الفرد أنه يستطيع الحد من المشاكل المرتبطة بنفاذ الموارد الطبيعية، كلما توجه  1996
لهم نفس  1984سنة    Antilو 1981سنة  Crosby et al إلى سلوك إيكولوجي، وكل من 

 4الرأي.
                                                 

 .117ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  1
2 Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit ,pp43-44. 
3 Ellen.Pam Scholder, Wiener.Joshua Lyle, Cobb.Walgren, The Role of  Perceived Consumer Effectiveness in 

Motivating Environmentally Conscious Behaviors, Journal of Public Policy and Marketing , Fall 91, Vol 10, 

Lssue 2, p103, consulted on :13-02-2014.  

https://www.jstor.org/stable/30000238?seq=2#page_scan_tab_contents 
4Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit ,p44.  
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أن هناك  : المستهلك األخضر يعتقد أن الوضعية الحالية للبيئة تشير إلىاألهمية المدركة للبيئة -3
غير المتبني لسلوكات صديقة للبيئة يعتقد أن  المستهلك مشاكل عويصة، على العكس من ذلك

 Banerjee andو  2009سنة  Leeالمشاكل البيئية ستحل من نفسها. وقد وجد كل من 

Mckeage  و  1994سنةSinnapan and Abdrahman  أن إدراك األفراد للمشاكل   2011سنة
 البيئية له أثر كبير على سلوكهم الشرائي األخضر.

: تحددها المعرفة والتجربة المباشرة وغير المباشرة، والتي تختلف درجتها من لمدركةفائدة المستهلك ا -4
في  2008سنة  Lee  فرد إلى أخر، وتحددها ثقة المستهلك في قدرته على تحسين البيئة. وقد أثبت 

دراسته أن من أهم العوامل المؤثرة على سلوك المشترين الخضر الصغار في السن هي الفائدة 
 1للمستهلك. المدركة

جملة من العوامل ب يتأثر األخضرالمستهلك  سلوك لنا أن تضحمن خالل ما تم اإلشارة إليه ي 
تياره للمنتجات الخضراء وهو ما قد يجعل اخ ...الثقافية واالجتماعية، الشخصية، النفسيةالمتداخلة منها 

 .ذلك يقودنا للحديث عن السلوك الشرائي األخضر صعبا، و
 

 .األخضر مراحل اتخاذ قرار الشراءالسلوك الشرائي األخضر و الثالث:  المطلب
 سنتناول في هذا المطلب مفهوم السلوك الشرائي األخضر ومراحل اتخاذ قرار الشراء األخضر.    

 

 

 

 

 الفرع األول: مفهوم السلوك الشرائي األخضر
 الشراء وهو ينقسم إلى أربعة أنواع: عرف السلوك الشرائي بأنه: السلوك النهائي للمستهلك خالل       

السلوك الشرائي الباحث عن تفادي توتر ما ، السلوك الشرائي الباحث عن التنوع، السلوك الشرائي المعقد
 .2السلوك الشرائي العادي، بعد الشراء

 :ـأما عن السلوك الشرائي األخضر فيعرف ب       
"السلوك الشرائي األخضر يتضمن العقالنية في استهالك الطاقة، وتجنب شراء المنتجات ذات  -

 .3التغليف غير المالئم"
     "السلوكات الشرائية الخضراء تتضمن شراء منتجات مصنوعة أو مغلفة بمواد معاد تدويرها،  -

 4أو يكون تغليفها قابال إلعادة االستخدام."

                                                 
1 Hessam Zand Hessami, Parisa Yousef, , Op.Cit ,p588. 
2 Narges Delafrooz, Mohammad Taleghani, Bahareh Nouri, Op.Cit , P05.     
3James A Roberts , Green consumer in the 1990s:profile and implication for advertising , Journal of Business 

Research, 1996, vol.36,p217.  
4 Minton Ann.P, Randal.L Rose, The effects of environmental concern on environmentally friendly consumer 

behavior: an exploratory study, Journal of Business Research, Elsevier Science,1997, Vol. 40, p37. 
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( spraysأن السلوكات مثل شراء البخاخات ) 1996سنة  Chanوقد اعتبر بعض الباحثين مثل  -
سلوكات شراء  شروبات المحتواة في عبوات قابلة للتحلل هي بدورهاموالالتي تستجيب للمقاييس 

 .1أخضر
 Mainieri Tina, Barnett Elaine G, Unipan Trisha R, Oskamp Stuartوقد اعتبر  -

من البالستيك والورق المعاد تدويرهما، وكذلك المصابيح ذات جات مصنوعة منتأن اقتناء 
االستهالك المنخفض للطاقة ومواد التنظيف التي تحتوي على مواد غير مضرة بالطبيعة كلها 

 .2اءخضر  شرائية اتسلوك
يمكننا القول بأن السلوك الشرائي األخضر هو سلوك يقوم به المستهلك لشراء منتجات  وبهذا

 .خضراء وهو جزء من سلوك المستهلك األخضر
 

 .األخضر مراحل اتخاذ قرار الشراءالفرع الثاني: 
 :أدناه ي موضحة بالشكلهقرار الشراء إلى خمسة مراحل كمايقسم   

 قرار الشراء (: يوضح مراحل اتخاذ10الشكل رقم) 
 
 
 

Source :Philip Kotler et autres- op.cit-  p22 

 

ن الت       سويق األخضر يستلزم نظرة متوازنة أكثر لعمليتي الشراء واالستهالك، مع التركيز على وا 
 :التالي ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل   3مرحلة ما بعد الشراء )االستعمال والتخلص من المنتج(.

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Hessam Zand Hessami, Parisa Yousefi, Op.Cit , P58 
2 Fariddeddin Allameh Haery,  Morteza Raei Dehaghi,  Azam Yazdani,  Effect of Green Marketing on Consumer 

Purchase Intentions With Regard to the Company's Image as a Mediator in the Retail Setting : Case study: The 

Customers of Naghshe-e Jahan Sugar Company,  International Journal of Academic Research in Business and 

Social Sciences, November 2013, Vol 3, No 11, p444 , consulted on :13-02-2014.  

http://hrmars.com/hrmars_papers/Effect_of_Green_Marketing_on_Consumer_Purchase_Intentions_With_Regar

d_to_the_Companys_Image_as_a_Mediator_in_the_Retail_Setting.pdf 
3 Ken Peattie , Op.Cit ,p86. 

إدراك وجود 
 حاجة أو مشكلة

البحث عن 
 المعلومات

سلوك ما بعد  قرار الشراء تقييم البدائل

 الشراء

 مرحلة ما بعد الشراء مرحلة قرار الشراء مرحلة ما قبل الشراء
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 (: يوضح الطرق المختلفة الستعمال أو للتخلص من المنتج11شكل رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Philip Kotler et autres, op.cit, p229. 
 وفيما يلي شرح لمراحل اتخاذ قرار الشراء األخضر:  
وهي المرحلة التي تسبق الشراء وتتضمن: إدراك وجود حاجة أو مشكلة، : : مرحلة ما قبل الشراءأوال

 البحث عن المعلومات، وتقييم البدائل وفيما يلي شرح لهذه الخطوات:
 إدراك وجود الحاجة أو المشكلة -1
االهتمام البيئي خالل سنوات السبعينات فرصة إلعادة التفكير في طبيعة الحاجات،  كان لقد      

لدراسة الحاجات )هرم وخالل سنوات الثمانينات بدأ يبرز االهتمام البيئي في أهم النماذج المستعملة 
 ه:ماسلو(، ويمكن توضيح ذلك في مراحل

 الحياة مثل الملبس، المأكل، الدفء: تتمثل في الحاجات األساسية في الحاجة الفيزيولوجية -أ
 وهي حاجات حيوية.

: أصبح لدى األفراد وعي بوجود مواد مسرطنة، سامة، إضافات وبقايا الحاجة إلى األمن -ب
مما جعل مشكلة األمن تأخذ أهمية كيمياوية في األغذية، ألعاب خطيرة وسيارات غير آمنة 

 تتأثر بالحرارة( كبيرة لدى المستهلكين مما يدفعهم إلى المطالبة بتغليف آمن )الحاويات التي ال

 المنتـج

التخلص منه 
 مؤقـتا

 تأجيره

 إقراضـه 

التخلص منه 
 نهائيا

 االحتفـاظ به

استخدامه في استعماله 
 العادي

االحتفاظ به 
 للمستقبل 

 استخدامه في استعماله آخر
 

 إعطـاؤه

 رميـه

 استبداله

 بيـعـه

لغرض 
 االستعمال

لغرض إعادة 
 بيعه 

من طرف 
 وسيط 

لمستعمل 
 لوسيـط آخر
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منتجات الخضراء ذات المزايا األمنية المدركة مثل األغذية ال كما أدى ذلك إلى تطور
 العضوية.

الحب والتقبل. االهتمام البيئي مرتبط بالخوف من  لالنتماء: الحاجة الحاجات االجتماعية -ت
 األضرار البيئية وأثرها على األفراد المقربين.

 الحاجة إلى التقدير -ث

في المحافظة على األرض وسالمة األجيال القادمة أصبح  اإلسهام: الحاجة لتحقيق الذات -ج
 1بالنسبة لعدد متزايد من األفراد. مصدرا متناميا لتحقيق الذات

حاليا عند غالبية شرائح المجتمع  دن الوعي المتنامي بالمشاكل البيئية متواجيمكننا القول أو    
ولهذا فإنه  ...والجماعات الضاغطةعالم، اإلعالنات لوسائل اإلوذلك نتيجة للتغطية المتزايدة 

على هذه الحاجات  أكثر يتوجب على رجال التسويق في هذه المرحلة القيام بالبحوث للتعرف
والمشاكل التي يواجهها المستهلكون وأسبابها، والكيفية التي يمكن من خاللها توجيه هؤالء 

قناعهم بقد الخضراء المستهلكين إلى المنتجات شباع التي يسوقونها، وا  رتها على حل مشاكلهم وا 
 حاجاتهم.

 البحث عن المعلومات. -2
 يمكن أن يحصل المستهلك على المعلومات من العديد من المصادر منها:  

 العائلة، األصدقاء، الجيران، المعارف... المصادر الشخصية: -أ

 عبوة.البيع، التجار، المعارض، البيانات المثبتة على ال اإلعالن، رجال المصادر التجارية: -ب

 2.إلعالم، جمعيات حماية المستهلك..وسائل االمصادر العامة:  -ت

ن ما هو  ي العادي والسلوك الشرائي األخضرالبحث عن المعلومات في السلوك الشرائ يفرق بين وا 
. وفي بحث لبروكتروجامبل أشار إلى الرغبة في الحصول على معلومات حول العالقة بين المنتج والبيئة

 .واإلعالناتأن المستهلكين يبحثون عن معلومات بيئية أكثر تعمقا من تلك التي تظهر في الملصقات 
ويقوم المستهلكون الخضر عادة ببحث نشيط عن المعلومة، حيث الحظ أكبر المصنعين أن عددا 

 المستهلكين متعلقة بالبيئة.من المكالمات الهاتفية الموجهة لمصلحة  متناميا
للمستهلك، حيث أن والتعرض لمصادر المعلومات الخضراء يؤثر بوضوح على القرار الشرائي  

ه أسما أسس دليال The Council for Economic Priorities (CEF )مجلس األولويات االقتصادية 
والذي اشترك فيه  اعيا وبيئيا،معيارا اجتم 11 ـعالمة وفقا ل 2400والذي صنف  "التسوق لعالم أفضل"

من القراء غيروا العالمات  %78أكثر من مليون مستهلك أمريكي، وأسفرت أبحاث هذا الدليل على أن 

                                                 
1 Ken Peattie , Op.Cit ,p86. 

 .92ثامر البكري، التسويق أسس ومفاهيم معاصرّة، مرجع سابق، ص 2
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أن المستهلكين الذين يتعرضون في  Henionوقد وجد  .التي يستعملونها نتيجة لإلطالع على هذا الدليل
نقاط البيع لمعلومات حول احتواء مواد التنظيف على فوسفات غيروا من سلوكهم الشرائي لصالح منتجات 

 1تحتوي فوسفات أقل.

يارات قائمة على صنع خللمعلومات حتى يتمكنوا من يحتاجون ن المستهلكي أنوبهذا يمكننا القول   
ال يشجعهم على التفاعل مع المعرفة، حيث أن غياب أو نقص المعلومات قد يكبت لديهم الرغبة أو 

–حجم المعلومات  كلما زاد نهوا   ،وعهم في اتخاذ قرارات الشراء الخاصة بذلكد شر ات الخضراء عنالمنتج
ا المستهلك كلما ساهم ذلك في التي يحصل عليه -شرط أن تكون صحيحة، غير متناقضة أو مبالغ فيها

يجب على المؤسسات أن تقوم الخضراء المتاحة وخصائصها، ولذلك  المنتجاتب دة وعيه ومعرفتهزيا
 وعي ومعرفة المستهلكينتنمية لشكل الذي يساهم في لخاص المالئم لا األخضر بتصميم المزيج التسويقي

التي تسوقها لهم، كما يجب عليها أن تحدد بدقة مصادر المعلومات التي يمكنهم  الخضراء بالمنتجات
 .االعتماد عليها

 تقييم البدائل.          -3
 بالنسبة للمستهلك األخضر هناك مستويات مختلفة للبدائل الشرائية:  

 منرفض االستهالك  يعتبر : بالنسبة للمستهلك األخضرNon-Purchaseاالمتناع عن الشراء  -أ
االمتناع عن الشراء قد  . كما أنمن األفعالأأ، وهو ستهالكيأبرز األفعال الشرائية في المجتمع اال

يكون بديال اقتصاديا ومرضيا للمستهلك إذا كان بإمكانه تلبية حاجاته إما من خالل تصنيعه لغذائه 
خضر وهو شراء بيته وسيارته بنفسه، هناك شكل آخر من االستهالك األلولباسه بنفسه أو تصليحه 

وهذا بغرض إبطاء عدد مرات تبدالها إال في حالة الضرورة القصوى سمنتجات دائمة ومقاومة وعدم ا
 الشراء.

: هي واحدة من البدائل Borrowing, hiring and leasing روالتعاقد والتأجي، االستعارة  -ب
عادته إلى  مالكه بعد ذلك مما يسمح الخضراء التي تسمح بامتالك المنتج فقط خالل استعماله وا 

د، وهذه العملية موجودة منذ القدم خاصة بالنسبة للسلع كالكتب، األدوات مثل بالمحافظة على الموار 
 السلم، تجهيزات الرضع... وهي بديل واضح بالنسبة للمستهلك األخضر.

السوق الموازية يلبي  منهذا الشراء  : خالل Buying second-handهو مستعمل اشراء م -ت
المستهلك األخضر حاجاته دون أن يتسبب في استهالك موارد طبيعية أكثر، هناك أسواق متعددة 

 وحتى األلبسة...تسمح بذلك مثل السيارات، المنازل، الكتب، 

االهتمام البيئي قد يشجع بعض المستهلكين على : Alternative Productsالمنتجات البديلة  -ث
قد يشمل ذلك و تهم االعتيادية، كليا عن مشتريامن خالل شراء منتجات مختلفة  تلبية حاجاتهم

                                                 
1 Ken Peattie , Op.Cit ,p87. 
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يخرج الفرد في  DVD جهاز استبدال السلعة المادية بالخدمة مثال: للترفيه عن النفس بدال من شراء
ل السيارة يتم استعمال الدراجة الهوائية، أو بدل استعمال مواد التنظيف التي عن استعما نزهة، عوضا

 تحتوي على مواد كيميائية يتم استعمال مواد طبيعية للتنظيف.

ستهلك الذي أثار أكبر قدر من سلوك الم: Alternative brands البديلة التجارية العالمات -ج
االهتمام خالل بدايات التسويق األخضر هو تحول أو توجه المستهلك من العالمات العادية إلى 

نتجات خضراء( العالمات خضراء بصفة حصرية )تنتج حصريا مالعالمات الخضراء، قد تكون هذه 
 لديها عالمات خضراء. أو من بين تشكيالت

 هو :Lifespan-based purchasingاألبدي أو الدائم )الشراء المرتكز على الديمومة( الشراء  -ح
شكل خاص من أشكال التحول في العالمة، مما يلزم المستهلكين شراء منتجات ذات نوعية رفيعة 

 جدا بسعر مرتفع جدا وتتميز بديمومتها، ولها ضمان مدى الحياة.

المستهلكون األوفياء  : Keep faith with existing brands االحتفاظ بالعالمات الحالية  -خ
عتادوا استهالكها منتجا ستهالك األخضر عندما تنتج العالمة التي ا للعالمة بإمكانهم التحول إلى اال

 1جديدا أخضر.

هنا أنه على رجال التسويق القيام بالتعرف على الطريقة التي يستخدمها المستهلكون في  شيرنو  
تقييم بدائل المنتجات المتاحة أمامهم، وذلك التخاذ خطوات جادة من شأنها التأثير بصورة إيجابية على 

 هؤالء المستهلكين.ل الشراء األخضر قرارات
 

 اتخاذ قرار الشراء وما بعد الشراء : مرحلتااثاني
 يلي: خالل هذه المرحلة يهتم المستهلك األخضر بما: اتخاذ قرار الشراء  -1

بالنسبة لبعض المنتجات التي ال تنتج  في كل البلدان يختار المستهلك األخضر تلك : أين يشتري -أ
أو يحاول شراءها من التي تنتجها مؤسسات لديها مسؤولية اجتماعية أو يفضل استالمها بالبريد، 

 أقرب مراكز البيع.

: يختار المستهلك األخضر الشراء بكميات منخفضة، ويحاول مثال في حالة الكمية التي يشتري -ب
الطاقة أن يستهلك أقل قدر ممكن منها أو حتى يصبح منتجا لطاقة نظيفة تحقق له اكتفاءه وتسمح 

 له ببيع الفائض.

في حالة الشراء األخضر قد ينتظر : جموعة من العوامل: وقت الشراء قد يتأثر بممتى يشتري -ت
، قد ينظر كذلك إن تقرها مؤسسة خضراء معترف بها المستهلك عروضا لها خصائص إيكولوجية

                                                 
1 Ken Peattie , Op.Cit ,p88. 
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كان لديها ملصقة، أن تعطيها جمعيات حماية المستهلك مصداقية، كما قد يؤخر المستهلك األخضر 
  1شراء منتج إلى حيث توفر منتج أخضر.

قد يتصرف المستهلك األخضر بعد قيامه بعملية الشراء بصورة مغايرة  سلوك ما بعد الشراء:  -2
 :ـللمستهلك العادي حيث يقوم ب

األخضر قد يستمر في استعمال نفس المنتج ولكن  كالمستهل: استعمال المنتج بصورة مغايرة -أ
كلم في الساعة وهذا  80عة بصورة مغايرة فمثال نجده قد يتبع التعليمات البيئية بعدم تجاوز سر 

 للتخفيف من الغازات المنبعثة من السيارة.

: قد يعيد المستهلك األخضر استعمال جزء من المنتج أو كل المنتج في إعادة استعمال المنتج -ب
وكمثال على ذلك زراعة النباتات في وعاء الزيت، أو وعاء  إطار تلبية حاجات ورغبات أخرى

 من الشمس. غالف األدوات الكهرومنزلية كواق حديدي مستعمل، أو استعمال

: يميل المستهلك األخضر إلى التخلص من المنتج بطريقة آمنة ونافعة من التخلص من المنتج -ت
 خالل تمكين مستهلكين آخرين من االستفادة منه وقد يتم ذلك بإعادة بيعه، أو إعطائه )منحه(.

أن  1992عادة تدوير علب األلمنيوم سنة أظهرت دراسة أجرتها جمعية إ : إعادة تدوير الغالف -ث
أقروا بأن قرارهم  %55من المستهلكين يقرون بإعادة تدويرهم لألغلفة المستعملة، كما أن  53%

 الشرائي يتأثر بالمواد المستعملة في التغليف، فاالهتمام بإعادة التدوير يؤثر على القرار الشرائي.

أهمية أكبر للعناية والتصليح في محاولة منه إلطالة المستهلك األخضر يعطي  :العناية والتصليح -ج
عمر المنتج وتأخير الحاجة الستبداله )إلعادة شراء منتج أخر(، وبذلك فهو يحبذ أكثر المنتجات 

 2التي يكون تصليحها والعناية بها سهال.
فيما هلك األخضر، سواء سلوك المستهلك العادي يختلف عن سلوك المستوبهذا يمكننا القول أن 

وما لهذا األمر من آثار على البيئة، وبذلك فإنه البد من  ،المنتجات أو التخلص منها أيضا يخص اختيار
المساعدة على ذلك العمل على التأثير في المستهلك بجعله يسلك سلوكا أخضر، ومن بين اآلليات 

 التسويق األخضر.

 

 

 

 
 

                                                 
1 Ken Peattie , Op.Cit ,p88. 
2 Ibid,p89. 
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 و حماية البيئة من خالل التسويق األخضرالتأثير في سلوك المستهلك للتوجه نحالمبحث الثالث: 
 -مع نماذج لبعض المؤسسات- والسلوكيات الخضراء للمستهلك

ادات استعدو المبحث التأثير في سلوك المستهلك من خالل التسويق األخضر،  في هذاسنتناول  
وجهت سلوك ، باإلضافة إلى تقديم نماذج لمؤسسات الخضراء هملسلوكياتالمستهلكين للتوجه األخضر و 

 المستهلك نحو حماية البيئة من خالل التسويق األخضر.
 

 من خالل التسويق األخضر التأثير في سلوك المستهلك  المطلب األول:
 عناصر يجب توفرها حتى يكون التسويق أخضر وهي: ةثالث Babita Sainiلقد حدد 

أن تقوم المؤسسة بالفعل بما تعلن عنه في حمالتها التسويقية. وأن تكون كل سياساتها االستثمارية أوال: 
 متوافقة وصديقة مع البيئة.

حيث ال يكفي تعريف األفراد بما تقوم به المؤسسة، بل يجب أن تبرز  ،ثانيا: تربية المؤسسة لمستهلكيها
 لهم أهمية ذلك.

في  همالمشاركة أي تشخيص فوائد األفعال الصديقة للبيئة من خالل إشراكثالثا: منح المستهلكين فرصة 
 1النشاطات اإليجابية بيئيا.

سلوك، العوامل، وأهداف المنهج الشرائي  فهم خالل القرن العشرين استطاعت أغلب األسواق 
ونظرا لألثر الكبير على البيئة الطبيعية فإن نشاطات التسويق  .باستعمال التسويق األخضرللمستهلك 

األخضر مستعملة بكثرة من طرف العديد من المؤسسات مما أدى إلى التحول في المنهج الشرائي 
 للمستهلك تجاه المنتجات الخضراء.

ل استعمال وقد يختار العديد من المسوقين التأثير على وعي المستهلكين بالمشاكل البيئية من خال  
 قصد تشجيعهم على االندماج في جمعيات بيئية تحثهم على (Marketing Ploys) التسويقية األالعيب

 2.ادية إلى المنتجات الخضراءاالنتقال من المنتجات االعتي

وقد دفعت السلوكات االستهالكية الخضراء المسوقين لمحاولة فهم المواقف الصديقة للبيئة للمستهلكين     
نشاء مزيج تسويقي يحمي الموارد البيئية ويمنح في نفس الوقت قيمة مضافة للمنتجات.  3وا 

هذا من خالل تحديد عالقة  لمستهلكسلوك اح العالقة بين التسويق األخضر و ويمكن توضي 
 كما يلي:  األخير بالمزيج التسويقي

 

 

 

                                                 
1 Babita Saini, OP.Cit, P 62. 
2 Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, Op . Cit , P34. 
3 Ishaswini,  Saroj Kumar Datta, Op . Cit , P126. 
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 سلوك المستهلكوالتأثير في الفرع األول: المنتج األخضر والتسعير األخضر    
 :األخضر لمنتجأوال: ا     

من المستهلكين  %30فإن هناك  2010سنة  Young, Hwang, Mcdonald , Oates ـوفقا ل 
يقرون بأن المنتجات الخضراء يجب أن تكون فعالة طاقويا، تساعد في الحفاظ على الموارد المائية، 

، استعمالها أو تصريفها. المكونات المضرة التي يتضمنها سليمة من الناحية البيئية خالل عملية تصنيعها
مصنعون إلنتاج منتجات صديقة بيئيا لتلبية المنتج قد تؤثر على القرار الشرائي للمستهلك لذلك يتجه ال

 1رغبات المستهلكين الخضر.
أخضر في الواليات  امستهلك 520على   (Grail Research) 2009في دراسة أجريت في جوان و  

سنة وهم واعون بوجود منتجات خضراء وقاموا بشرائها  65و 18المتحدة األمريكية، أفراد االستجواب بين 
المنتجات الخضراء بالنسبة لهؤالء األفراد هي: تلك التي تقلل من األثر على فمن قبل، وفقا لهذه الدراسة 

   2.ويرها، مكونة من مواد عضوية أو مواد طبيعية(البيئة ) إما تستهلك طاقة بطريقة فعالة، معاد تد
 Kuhn  أبرز أن تحسين طرق تصنيع منتوج أخضر يحسن من الحصة السوقية  1999سنة

 3ستراتيجية تسويقية مستديمة.إتباع إللمؤسسة نظرا لقدرتها على 
مواد : األغذية، وهذه الدراسة حول طبيعة المنتجات، امستهلك 60وقد أجريت دراسة على  

التجميل، األدوية واألثاث، فوجد أن أغلبية المستهلكين واعون تماما باألغذية الصديقة للبيئة، وجزئيا فيما 
 4يخص مواد التجميل واألدوية.

ر منتجات خضراء تكسبها ميزة تنافسية، أنه البد على المؤسسات أن تطو قول ا الا يمكننوبهذ 
     البيئية وتعديل منتجاتها لتتوافق معها. باإلضافة إلى تحديد اهتمامات المستهلكين

 األخضر ثانيا: التسعير
وتستعمل أغلب أثر السعر يختلف وفقا لدخل المستهلك، فإن   Rashad وYeow  حسب  

ستراتيجية األسعار المخفضة لتشجيع المستهلكين على شراء منتجات صديقة للبيئة وفي هذه المؤسسات إ
تنافسية في السوق، وفي حالة ما إذا كان المنتج أعلى سعرا يجب على الحالة تخلق المؤسسات ميزة 

ن ، والشكل، ونجد مثال أن المستهلكيالمؤسسات تحقيق االختالف في الجودة )النوعية(، الخصائص
مؤسسة منتجة للقهوة( ألنها عالمة خضراء تحترم ( Starbucksمستعدون لدفع سعر أعلى لمنتوجات 

                                                 
1 Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, Op . Cit , P34 
2Aysel Boztepe, Green Marketing and Its Impact on Consumer Buying Behavior, European Journal of Economic 

and political Studies, 2012, p10, consulted on :13-11-2013.  

 http://ejeps.fatih.edu.tr/docs/articles/146.pdf 
3Jacob Cherian, Jolly Jacob, OP.Cit, P121.  
4 Chitra, K, In search of the Green Consumers: A perceptual Study, Journal of Services Research, April-

September 2007, Volume 7, Number 1, p183, consulted on :11-01-2014.  

https://books.google.dz/books?id=bf0jBAAAQBAJ&pg=PA223&lpg=PA223&dq=Chitra,+K,+In+search+of+th

e+Green+Consumers:+A+perceptual+Study&source=bl&ots=6cluuimWE0&sig=q_1pdf8sMgDtHSK8PjPIsey4

zrI&hl=fr&sa=X&ved=0CCoQ6AEwAmoVChMI1tHXp72GyQIVwjU-Ch1i0gPE#v=onepage&q&f=false 
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ذ إجراءات للحد من التلوث البيئي، باإلضافة لذلك فإن لدى المستهلكين فكرة إيجابية التغيرات البيئية وتتخ
 1ه في المستقبل. ر مما يرفع من إمكانية إعادة شرائعلى هذا المنتج األخض

شخص في كل بلد،  1000، بمعدل اشخص 27000على  اأوروبي ابلد 27وفي دراسة أجريت في  
من أفراد العينة مستعدون لدفع مبلغ أكبر من أجل شراء منتجات خضراء، والسويديون هم  %75وجد أن 

 2.%88.8األكثر استعدادا للدفع أكثر بمعدل 
داريين  808وفقا لدراسة أجريت على عينة من   من المستهلكين البلجيكيين من طلبة وعمال وا 

 %27فقط مستعدون لدفع ثمن أعلى ب  %10ن وجد أ Ghent Universityيعملون في جامعة غانت 
 3من أجل الحصول على منتجات صديقة للبيئة.

لاللكترونات وجدوا فيها أن المستهلكين PHILIPS  وفي إحدى الدراسات التي قدمتها مؤسسة        
مستعدون لتحمل الزيادة في السعر في حالة ما إذا كان المنتج بنفس جودته وخصائصه المتعارف عليها 

        4فة إلى كونه سليما من الناحية البيئية.إضا
تشجيعهم على ويمكننا القول بأن سعر المنتج األخضر يجب أن يكون في متناول المستهلكين ل 

ن كانت هناك زيادة سعرية ال بد من تعريف المستهلك بأنها ناتجة عن اقتناء هذه المنتجات ، وا 
 حتى يكون على استعداد لدفعها.  الخصائص البيئية للمنتج

 

 والتأثير في سلوك المستهلك األخضر خضر والترويجالفرع الثاني: التوزيع األ
 : األخضر التوزيعأوال:    

يجب على المؤسسات أن تعطي لمنتجاتها مكانا استراتيجيا مناسبا للمستهلك ) في متناوله( حتى  
جات الخضراء قين ينجحون في تحقيق تموقع للمنتوأغلبية المسو  ،تستطيع التأثير على قراره الشرائي

ركزت على ما يسمى ببرنامج "التوزيع المركزي"، ووضع أسس  B&Gمؤسسة  الجديدة في السوق.
، وكذا التخفيض من استهالك تخفيض من عدد تحركات وسائل النقلسياسات تراعي الفوائد البيئية مثل: ال

لها مكانة متميزة  B&Gالبنزين للتقليل من التلوث وبذلك حصلت على جائزة "التميز البيئي"، مؤسسة 
 على المدى الطويل. اإلنتاجلدى المستهلك نتيجة لذلك فإن طلبهم على منتجاتها رفع من مستوى 

 

                                                 
1 Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, Op . Cit , P34 
2 Pirani. E,  Secondi. L, Eco-Friendly Attitudes: What European Citizens Say and What They Do, Int. Journal of 

Enviro, 2011, No 5, p69, consulted on :13-11-2013.  

http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/108220110108.pdf 
3  Magali Morel ,Francis Kwakye, Green marketing: Consumers’ Attitudes towards Eco-friendly Products and 

Purchase Intention in the Fast Moving Consumer Goods (FMCG) sector, Master thesis, Umeå School of 

Business, 2012, p10 , consulted on :05-02-2013.  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:553342/fulltext01 
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 األخضر الترويجثانيا:   
من  %30فإن  Gallup organizationوفقا للتقرير األوروبي المعد من طرف منظمة غالوب  

األوروبيين يعتقدون أن أحسن طريقة يروج بها تجار التجزئة للمنتجات الخضراء هي إعطاؤهم معلومات 
  أكثر حول هذا النوع من المنتجات.

التالية: م يوافقون على المقولة منه %96، وجد أن اطالب 238في دراسة أجريت في الهند على  
  "سأفضل الحملة الترويجية التي تحمي البيئة".

وبالتالي فإن ذلك يساعد  ،والترويج للمنتجات الخضراء يساهم في رفع الوعي بوجود بدائل خضراء 
 1المستهلك على إيجاد المنتجات الخضراء.

أن ينجح في جعل المستهلكين  أحد أبرز التحديات االتصالية بالنسبة لالتصال األخضر هوو 
 جاتها وممونوها.والنتائج(، حلولها الممكنة، منت يربطون بين المشاكل البيئية واالجتماعية )األسباب

وبهذا فقد يبدو االختيار  ،عالمهإ قناع والتأثير على المستهلك أكثر من أساسا باإليهتم اإلعالن  
معلومات للمستهلك عن المشاكل البيئية المساعدة في قد ينجح في تقديم ، و األفضل للتسويق األخضر

 2الرفع من الوعي والفهم البيئي.
ردة ستراتيجية تسويقية تسمح للمسوقين باستعمال طرق إبداعية ومتفإاألخضر  اإلعالن ويعتبر 

عالن على المشاكل التي يوضحها لهم اإل يركزقناعية القوية تجعل المستهلك للتعريف بالمنتج، الرسالة اإل
 3باإلضافة إلى التأثير على سلوكهم الشرائي.

فإن أغلب المستهلكين يتأثرون باإلعالن الذي ينعكس في التزام  Igbazuaو  Rashadوحسب  
تؤثر على السلوك الشرائي شهارية عن اهتمامها بالبيئة فالمؤسسات التي تعبر رسائلها اإل المؤسسة بالبيئة،

عندما تبين في إعالناتها بط صورتهم بمؤسسات تحمي البيئة. والمؤسسات للمستهلكين ألنهم يحبون أن ترت
 4االجتماعي والبيئي فهي تتأكد من الحصول على العديد من المستهلكين األوفياء. التزامهاوفي ترويجها 

عن طريق وسائل اإلعالم أو الجرائد كطريقة  عالن األخضراإلوقد اختارت بعض المؤسسات  
التأثير على السلوك الشرائي  عالن األخضراإللتقديم منتوجاتها للمستهلكين المسؤولين بيئيا. هدف 

ثار بالبيئة، وتوجيه اهتمامهم نحو اآلللمستهلكين من خالل تشجيعهم على شراء منتجات غير مضرة 
 5اإليجابية لسلوكهم الشرائي.

                                                 
1 Magali Morel ,Francis Kwakye, Op.Cit, P11-12. 

2 Ken Peattie , Op.Cit, P243-244. 
3 Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, Op . Cit , P35 
4 Rashad Yazdanifard, Igbazua Erdoo Mercy, The impact of Green Marketing on Customer satisfaction and 

Environmental safety, International Conference on Computer Communication and Management,  Singapore, 

2011, vol.5,  p638, consulted on :05-02-2013.  

http://www.ipcsit.com/vol5/117-ICCCM2011-C20008.pdf 
5 Narges Delafrooz, Mohammad Taleghani, Bahareh Nouri,  , Op.Cit , P05 
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عالم تلعب دورا مهما في تربية ن وسائل اإلبأ 2003سنة  Moser and Uzzell وقد وجد 
 1المستهلكين وفهمهم ألهمية المشاكل البيئية.

يسمى  ابيئي الديها برنامج Samsungأن مؤسسة  2010سنة   Laric & Lynagh ـوفقا ل 
الذي يوفق بين الطلب على تكنولوجيات دقيقة، مع مسؤولية التقليل من   "Planet First"الكوكب أوال 

تقوم  Samsungمؤسسة فإن اآلثار البيئية من أجل تحسين نمط الحياة األخضر، باإلضافة لذلك 
. في هذه الحالة تتشكل انطباعات ESPNبالترويج ألفكارها البيئية من خالل موقعها االلكتروني ومجلة 

دراكهم مستهلكين خالل تعرضهم لهذا اإلال إيجابية لدى عالن األخضر مما يؤثر على تصرفاتهم وا 
 لإلعالن األخضر، وكذا اعتقاداتهم حول صورة المؤسسة.

إيكولوجيا إيجابيا، ويؤثر على عالن األخضر يجعل المستهلك يسلك سلوكا الجانب البيئي لإل 
  2نواياه الشرائية لهذا المنتوج.

ويترجم هذه القيم إلى شراء يساعد في تشكيل قيم المستهلك،  اإلعالن األخضر Baldwin حسب 

 3.جات خضراءمنت
، وهو مستعمل من طرف خضراءجات يعمل كدليل للمستهلك الختيار منت الملصق األخضر 

يصال رسائل صديقة للبيئة.        4المسوقين لتمييز منتجاتهم ، تموقعها، وا 

في ذهن المستهلك الملصق األخضر دليل مادي يعطي مصداقية  : Jérômeو  Julieحسب و  
لتصرفات المؤسسة ويعطي ضمانا علميا لها، من جهة أخرى يعتمد العديد من المستهلكين على 

 5الملصقات الخضراء لعدم تمتعهم بالثقافة الكافية التي تسمح لهم بالقيام بخيارات فعالة إيكولوجيا.
أن الملصق البيئي يسهل على المستهلك التعرف على المنتج الصديق للبيئة، كما أن هنالك  وذكر 

 6عالقة طردية بينه وبين النية الشرائية للمستهلك.
أن الوعي بالملصق البيئي له أثر إيجابي على  Nik Abdul Rashid’sوقد أبرزت دراسة  

 7للمستهلك.النية الشرائية المعرفة بالمنتج األخضر، وكذا على 

في ذهن المستهلك،  امسبق االملصقات الخضراء من شأنها أن تحدث تأثير أن  ثامر البكرييرى  
 8خاصة إذا ما تكررت مشاهدتها حيث تخلق مكانة للمنتج لدى المستهلك قبل شرائه.

                                                 
1 Hessam Zand Hessami, Parisa Yousef, , Op.Cit ,p588. 
2 Yeow Kar Yan, Rashad Yazdanifard, Op . Cit , P35 
3Narges Delafrooz, Mohammad Taleghani, Bahareh Nouri,  , Op.Cit , P05  
4 ClareD'Souza, Mehdi Taghian, Peter Lamb, Op.Cit , P 04. 
5 Julie MIRANDE, Jérôme RAFFIN, Op.Cit, p07.                                           
6 Usama  Awan, Muhammad  Amer Raza, Green Consumer Behavior: Empirical Study of Swedish Consumer 

Behavior, Recent Researches in Economics, P 91, consulted on :13-11-2013.  

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Montreux/ICICIC/ICICIC-14.pdf 
7 Narges Delafrooz, Mohammad Taleghani, Bahareh Nouri,  , Op.Cit , P04.   
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 Rashid   حدد أنه عندما يكون المستهلكون واعون بالملصق البيئي فإنهم  2009 سنة :
 بطريقة إيجابية تجاه اكتساب معلومات تسويقية خضراء، وشراء منتجات خضراء.يتجاوبون 

    Chase and Smith  وجدا أن الرسائل البيئية في اإلعالنات وكذا الملصقات البيئية " 1999 سنة
من أفراد العينة ، في نفس الدراسة أكثر من  %70 ـعتبرت مؤثرة في بعض المرات على القرار الشرائي لا 

ها، وأغلب نصف المجيبين أشاروا أنهم يعيرون أهمية أقل لمثل هذه الرسائل نظرا لالستعمال المكثف ل
 1 عالنات البيئية ليست لها مصداقية"المجيبين أشاروا أن اإل

من األفراد المجيبين يفضلون شراء منتجات  %83أن  1991سنة  Dagnoliوقد أبرزت دراسة  
 البيئية. االنتساب فقط يعتقدون بمصداقية هذا %15بيئيا، إال أن سليمة 

إال أنه من المثبت أن المعنى الواضح للملصق البيئي سيكون مما الشك فيه له أثر إيجابي  
 2لترويج القيمة الخضراء للمنتوج

ؤسسات أن تستخدم الملصق البيئي كمكمل وليس كمعوض يجب على الموبهذا يمكننا القول أنه  
لمجهوداتها الرامية إلى الرفع من الوعي البيئي والتربية البيئية، كما يجب على الرسائل اإلشهارية أن تبعث 

ن تركز جهودها الترويجية لتعزيز مصداقية الملصق فس المستهلك تجاه الملصق )بمعنى أالثقة في ن
 البيئي(.
تعتبر العالقة مع الصحافة واحدة من أهم مظاهر   Peattieحسببالنسبة للعالقات العامة: و 

، مما خلق فرصا متعددة للمؤسسات تسمح ة"االتصال األخضر" بسبب االهتمام المتنامي بالمشاكل البيئي
ى اهتمامها حيث أن القدرات البيئية للمؤسسة ومدلها بتحقيق ميزة تنافسية من خالل العالقات العامة، 

بالبيئة أصبحت موضوعا للمناقشة في أكبر الحصص التلفزيونية، فيكفي أن تظهر المؤسسة في أحد 
من حملة إعالمية تسمح بالتعريف بالمؤسسة  لالستفادةالعناوين الكبرى للمجالت البيئية المتخصصة 
 3وبتكلفة أقل وبإحداث أثر أكبر لدى المستهلكين.

بأن التغليف األخضر له أثر هام  Randiwelaو   Wannimayakeكل منوقد أظهرت دراسة 
وقد  Wadhwa و Vernekearوهذا ما أثبتته أيضا دراسة كل من  ، 4الخضراء على شراء المنتجات

 Fast Movingنتجات الميسرة متمت هذه الدراسات بالنسبة لنوع خاص من المنتجات وهي ال

                                                 
1 Jacob Cherian, Jolly Jacob, OP.Cit, P121. 
2 ClareD'Souza, Mehdi Taghian, Peter Lamb, Op.Cit, P  04 . 
3 Ken Peattie , Op.Cit, P  243.  
4 Wannimayake W.M.C.B , Randiwela Pradeep, Consumer attractiveness towards Green Products of FMCG 

sector: An empirical study, Oxford Business and Economics Conference Program, 2008, p13, consulted on :13-

11-2013.  

http://www.google.dz/url?url=http://www.gcbe.us/2008_OBEC/data/W.m.c.b.%2520Wanninayake,%2520Prade

ep%2520Randiwela.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LhNrVb3OKMK9swswH4CADQ&ved=0CBg

QFjAA&usg=AFQjCNFzhpJr56WIagBVylvGntcog5W5wA 
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Consumer Goods (FMCGوأجريت ) لنكا والهند وقد تباينت النتائج بين البلدين ير يفي كل من س
 1.نظرا لالختالفات الثقافية بينهما

 إلى أن المؤسسات قد تواجه العديد من التحديات منها:  اإلشارةويمكن  

 تغيير تفضيالت المستهلكين للمنتجات الصديقة للبيئة. -

 واالدعاءات الصديقة للبيئة. اإلعالناتالتشكيك في  -

السلبي للمستهلك تجاه المنتجات تجاه المنتجات الصديقة للبيئة والتكاليف المرتفعة التي  اإلدراك -
2تستثمرها المؤسسات في تطوير المنتجات الصديقة للبيئة.

 

 ابحيث يكون قادر  األخضر ن خالل ما تقدم يمكن القول أنه يجب بناء وتصميم المزيج التسويقيم 
لفت انتباه و  -خاصة وأن هذا السلوك معقد وصعب الفهم-به،  هلك والتنبؤتأثير في سلوك المستالعلى 

ر يطو  المستهلكين إلى الجوانب البيئية وهذا يجعلهم مهتمين بهذا الجانب وواعين به في سلوكاتهم، وكذلك
يشجعهم على  مما ويجعل المستهلكين يفرقون بينها وبين المنتجات العادية االهتمام بالمنتجات الخضراء

 اذ القرار الشرائي األخضر.اتخ
 

       والسلوكيات الخضراء )سلوكياتهم استعدادات المستهلكين للتوجه األخضر  المطلب الثاني:
 لحماية البيئة(

استعدادات المستهلكين للتوجه األخضر، والسلوكيات الخضراء  المطلبسنتناول في هذا  
 للمستهلكين)سلوكاتهم لحماية البيئة(.

          

 للتوجه األخضرالفرع األول: استعدادات المستهلكين            
من المستهلكين  %50إلى أن أكثر من دولة  16على  1992سنة  أوتمانأشارت دراسة قام بها  

نهم بالقضايا البيئية، و عبروا عن مدى اهتمام  أصبح المستهلكأخذ يتزايد حيث  الوعي االستهالكي ا 
يراعي في قرارات شرائه ماذا يستهلك؟ كيف يستهلك؟ وما هي المنتجات التي تحافظ على صحته وبيئته 

هي المؤسسات التي يتعامل المستهلك بثقة مع منتجاتها؟ فالدراسات تؤكد  والتي ال تحافظ عليهما؟ وما
ملحوظا وواضحا في اتجاهات المستهلكين نحو تبني المنتجات الخضراء، وهو ما تثبته بأن هناك تغيرا 

 %49مريكية والتي توصلت إلى أن حوالي " بالواليات المتحدة األBarry and sealدراسة "باري وسيل" "
ان قد غيروا سلوكهم الشرائي بصورة مسؤولة تجاه المحافظة على البيئة، ويشير أيضا ديوان من السك

                                                 
1Vernekar. S.S, Wadhwa.P, Green Consumption An Empirical Study of Consumers Attitudes and Perception 

regarding Eco-Friendly FMCG Products, with special reference to Delhi and NCR Region. Opinion. Vol 1, N0 1, 

December 2011. P71,  consulted on :10-02-2013.  

https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/TMC284/Green%20Economy/10.pdf 
2 Ishaswini,  Saroj Kumar Datta,  Op.cit, p 126. 
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وأنه من الالزم عليهم  ،من السكان يدركون مسؤوليتهم تجاه البيئة %84اإلحصائيات بأستراليا بأن حوالي 
 1سلوكهم الشرائي بما يخدم تطلعاتهم البيئية.تغيير 

من األشخاص البالغين في الواليات المتحدة األمريكية يهتمون  %87أن  تشير التقارير الحديثة 
منهم بأن حماية البيئة سوف يتطلب تغييرات جوهرية  %80بالظروف التي تحيط بالبيئة الطبيعية، ويعتقد 

منهم يعتبرون أنفسهم من حماة البيئة أو من  %57في أنماط الحياة الحالية الخاصة بهم، كما أن 
 2المعنيين بقضاياها.

في الواليات المتحدة  ( الذي أجريGreen Gap)  الفجوة الخضراء استبيان 2008سنة  وفي 
 Boston College Centerللمواطنة) ومركز بوسطن   Cone LLC والذي قامت به مؤسسة األمريكية

for Corporate Citizenship)من األمريكيين يفضلون   %40 ما يقارب أن أظهر هذا االستبيان حيث
 (The Gallp Environment Pollمؤسسة القطب البيئي  أنها صديقة للبيئة، يعتقدونمنتجات شراء 

جوهرية تغييرات يقرون بإجرائهم ل من األمريكيين % 28أن  ت بدورهاوجدأفي الواليات المتحدة األمريكية 
  حماية البيئة.سلوب حياتهم بهدف في أ

مليون  200تقر بوجود في الواليات المتحدة األمريكية ية بحوث التسويقلل Mintelمؤسسة  
 منتجات الخضراء.أمريكي يشترون ال

سعر أكبر من  دفعشراء وفي بعض األحيان التفاد من نية المستهلكين في التسويق األخضر اس 
قدمت تقديرات كما أن الدراسات السلوكية ة، يالبيئ أجل منتجات تمنحهم فوائد شخصية إلى جانب الفائدة

) من  المستهلكين الدائمينتفوق التقديرات الحقيقية حول استجابة السوق، كما أنها تقدر أن عددا كبيرا من 
 3متجددة.ات خضراء تتضمن طاقات بغرض شراء منتج %15-5الزيادة من ( ينوون دفع  40-70%

ن يكونون مستعدون فقط لدفع ثمن أكبر إذا كان لديهم المستهلكيفإن  Yogita Sharmaوحسب  
داء أحسن، وظيفة، تصميم، جاذبية يمة إضافية قد تكون هذه القيمة: أاقتناع شخصي بالحصول على ق

وبهذا فإن التسويق األخضر يجب أن يأخذ كل هذه العوامل بعين االعتبار عند تحديد  ،مرئية أو ذوق
 4سعر أكبر. 

 :هسبق ذكره فإن وعلى عكس ما 
ن المستهلكين لهم موقف إيجابي تجاه المنتجات الصديقة للبيئة، فإ Mandese (1991) ـوفقا ل -

 5.تترجم بالضرورة إلى شراءات خضراء ولكن سلوكاتهم ال

                                                 
1 Vazifehdust Hosein, Asadollahi Amin, ,  Op .Cit , pp 538-539. 

 ,561-560محمد عبد العظيم أبو النجا، قضايا تسويقية معاصرة، مرجع سابق، ص  2 
3 Haradhan Kumar Mohajan,  Op .Cit , p 06. 
4Yogita Sharma, OP.Cit, P157.  
5  Magali Morel ,Francis Kwakye, OP.Cit, P10 . 
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أبرز أن المستهلكين  1991سنة  Simmons Market Researchمكتب الدراسات السوقية  -
يكولوجي ال يترجم لون أنهم يفضلونها، فاالهتمام اإلاألمريكيين ال يشترون فعليا المنتجات التي يقو 

 دائما إلى سلوك )شراء منتجات إيكولوجية، إعادة التدوير(.

( %30إال أن نصفها فقط ) %60المشاكل البيئية تصل إلى في ألمانيا نسبة العائالت الواعية ب -
 1لهم سلوكات بيئية منتظمة.

ية مشكل جاد أو جاد جدا، ولكن ثلثهم فقط مْن يعتبرون أن التغيرات المناخمن الفرنسيين  93% -
 CO2.2يستعمل يوميا وسيلة نقل قليلة إصدار 

- Danlap and Mertig  1995سنة ،Danlap, Van Liere, Mertig and Jones  سنة
2000 ،Kaplan and Ali   2000سنة ،Kan and Ahmed  وجدوا أنه بالرغم  2011سنة

ينعكس في  من أن العديد من األشخاص واعون ومهتمون بالمشكالت البيئية إال أن ذلك ال
 3.سلوكاتهم الصديقة للبيئة

بيئية، ولكن ذلك ال يؤثر بالضرورة العديد من التقديرات تقول بأن المستهلكين يدركون المشكالت ال -
 4جات صديقة بيئيا.منتلوكاتهم  لشرائهم فقط على س

تترجم بالضرورة إلى أفعال أو سلوكات  وبهذا يمكننا القول بأن اإلرادة أو المواقف اإليكولوجية ال       
عدم وعي األفراد ذلك إلى  مالئمة خاصة وأنها تستوجب تغييرات هامة في العادات اليومية ، وقد يعود

وبالسلوكات المناسبة لمواجهتها، كما أنه وبالرغم من رغبة الفرد في تبني  ةشاكل البيئيمبالمخاطر وال
مقابل  صطدم ببعض األمور في الواقع كعدم القدرة على دفع سعر أعلى أن هذا قد ي إالخضراء سلوكات 

مع توقعات المستهلكين، أو عدم  عدم تناسب المنتجات الخضراء ى منتجات خضراء، أوالحصول عل
         وجود حاويات فرز للنفايات البالستيكية عن الورقية...

  

 الفرع الثاني: السلوكيات الخضراء للمستهلكين)سلوكاتهم لحماية البيئة( 
يرى الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا أنه يمكن إرساء الجوانب المفاهيمية للتسويق األخضر  

   من خالل التركيز على: 
من شأنها تقليل التأثير السلبي على البيئة من خالل ز ودفع المستهلكين نحو القيام بتصرفات تحفي -

 تعديل أنماطهم الحياتية والمعيشية الحالية.

ى التي تركز على قيم الدعم والصيانة من خالل الحفاظ عل المستهلكين إلى التصرفاتتحفيز ودفع  -
 العمل بشكل جيد.أجهزتهم الستمرارها في 

                                                 
1 Dominique Marguerat, Ghislaine Cestre, Op.Cit ,p50 . 
2 Centre d’analyse stratégique , "Nudges verts" : de nouvelles incitations pour des comportements 

écologiques, Op.Cit P02 
3Hans Ruediger Kaufmann, Mohamed Fateh Ali Khan Panni and Yianna Orphanidou,  Op.Cit , p 51.   
4 Narges Delafrooz, Mohammad Taleghani, Bahareh Nouri, Op.Cit , P04.   
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تحفيز المستهلكين ودفعهم إلى التصرفات التي توصف بالكفاءة من خالل قيامهم بإجراء تغييرات  -
 1يقة للبيئة.ا بشراء األجهزة واألدوات الصدو هيكلية في سلوكهم، كأن يقوم

 هناك العديد من السلوكيات الخضراء أو الممارسات اليومية للمستهلك األخضر منها:و    
من الطاقة  %25القيام بإطفاء األجهزة الكهربائية غير المستخدمة، ألن ذلك يمكن أن يوفر  -

ذا ما تم إطفاء الحاسبات في المؤسسات بعد نهاية يوم العمل فإن ذلك سيوفر  المستخدمة في المنزل، وا 
 من الطاقة. % 50

إنجاز عمليات االتصال من خالل اعتماد البريد االلكتروني وقراءة الرسائل البريدية والتقارير وطباعة  -
 اقة.ما هو ضروري للتوفير في استهالك الورق والط

 10000حكام فتحة حنفية الماء بعد االستعمال، إذ أن سقوط قطرة واحدة يعني ضياع ما يقرب من إ -
 بالثانية سنويا على مستوى العالم.لتر ماء 

دعم وتشجيع المنتجين المحليين الذين يقدمون منتجات خضراء صديقة للبيئة، واالستعداد لدفع سعر  -
 أعلى تعبيرا عن ذلك التشجيع.

 نتاجها عن طريق عملية إعادة التدوير.ية أو األكياس الورقية التي يتم إم المناديل الورقاستخدا -

 استخدام وسائل النقل العام في التنقل للمسافات القريبة داخل المدينة بدال من استخدام السيارة الخاصة. -

 التقنين في شراء المنتجات بما يتوافق مع الحاجة الفعلية. -

صادر البديلة للطاقة والتي ال تعتمد على المصادر والموارد التقليدية كالنفط والفحم دعم واستخدام الم -
 2واألخشاب، وكما هو في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمساقط المائية....

السلوك  التي نميز منها:خضراء يوجد مجموعة من السلوكات ال 1998سنة  Giannelloni ـوفقا ل    
ألخضر، إعادة التدوير، االقتصاد في الطاقة، تبني نمط سياقة مسؤول، استعمال مصادر الشرائي ا

 3متجددة للطاقة، التقليل من التلوث والتبذير.

 ستهالك األخضر هي:أن الروابط السلوكية لال Yogita Sharmaوقد ذكر  
 شراء منتجات مثل المنظفات ذات األثر البيئي األقل )المنخفض(. -

 يستعمل فيها الورق المعاد تدويره مثل ورق الكتابة. شراء منتجات -

 شراء المنتجات العضوية. -

 شراء المنتجات المحلية. -

                                                 
 . 576محمد عبد العظيم أبو النجا،  قضايا تسويقية معاصرة، مرجع سابق، ص  1
 .217ثامر البكري، استراتيجيات التسويق األخضر، مرجع سابق، ص  2

3 Chaker Najar, Imed Zaiem, Influence de L’implication Durable sur L’intention et le Comportement D’achat 

Ecologique, Revue Libanaise de Gestion et d’Economie, No 4, 2010, P08, consulted on :05-10-2012.  

http://ac.els-cdn.com/S1999762010700203/1-s2.0-S1999762010700203-main.pdf?_tid=40375b44-87d9-11e5-

8be7-00000aacb35d&acdnat=1447180466_e35a1aea968095d8d3eee5797038701b 
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 الشراء من متجر محلي )متاجر قريبة(. -

 البحث عن منتجات تستخدم تعبئة وتغليف أقل. -

  1عوض استخدام الكيس البالستيكي. )أكياس خاصة( استعمال قفة -
جعل  :ـقاد القلق تجاه البيئة وما يحدق بها من مخاطر ببعض المستهلكين في أمريكا للقيام ب وقد 

مساكنهم خضراء لتكون أقل استخداما للطاقة واالعتماد على الطبيعة أكثر في التدفئة والتبريد واإلنارة، 
اء منتجات أقل ضررا وكذلك اقتناء سيارات صديقة للبيئة )هجينة( واستخدام مواد قابلة للتدوير، وشر 

 2إلى زيادة في عدد المتاجر التي تتعامل بالمنتجات الخضراء.بالبيئة والمجتمع، وهذا ما أدى بالمقابل 
ن قيام المستهلك بأحد هذه   وبهذا يمكننا القول بأن كل السلوكيات سابقة الذكر تحمي البيئة، وا 

يئة لهذا البد من التركيز على جانب توعيته السلوكيات أو البعض منها قد يساهم في المحافظة على الب
ن هناك مجموعة من المؤسسات أو الجهات التي تسعى إلى ذلك ألنها تدرك الخطر المحدق وتوجيهه ، وا 
 بالبيئة.

 
 

 التسويق األخضرمستهلك نحو حماية البيئة من خالل المطلب الثالث:نماذج لمؤسسات وجهت سلوك ال
نماذج لبعض الجهات أو المؤسسات التي عملت على إقناع المستهلك  سنتناول في هذا المطلب 

الجمعية العلمية الملكية لي توجيه سلوكه نحو حماية البيئة وهي: بأفكارها أو منتجاتها الخضراء وبالتا
 للتنظيف األخضر باإلضافة إلى العديد من األمثلة Method مؤسسة شركة "بيئة" الشارقة،، باألردن
 األخرى.

 
 

 : الجمعية العلمية الملكية باألردنالفرع األول

 مؤسساتبالعديد من األعمال منها تقييم التأثيرات البيئية المحتملة لل  الجمعية العلمية الملكية  تقوم          
واقتراح الحلول العملية للحد من التلوث البيئي والسيطرة عليه، وتؤدي الجمعية دورا  الصناعية الكبيرة

جوهريا في الحفاظ على سالمة المواطنين األردنيين عن طريق فحص سالمة الكثير من المنتجات 
الغذائية التي يتم استهالكها يوميا، واختبار العديد من المواد الصناعية التي تؤثر على حياة 

هلكين...، باإلضافة إلى أنها السباقة إلى قيادة بحوث الطاقة المتجددة وتطبيق نتائجها على أرض المست
 3.الواقع

وألن األردن يواجه اختالال مستمرا في التوازن بين الطلب على المياه من قبل القطاعات المختلفة  
أن الحلول التقنية ضرورية  والعرض المتاح منه، وذلك لفت انتباه الجمعية العلمية الملكية وهي ترى

للتغلب على مشاكل المياه إال أنها غير كافية فالتسويق االجتماعي أيضا من شأنه رفع مستوى المعرفة 
                                                 

1 Yogita Sharma, OP.Cit, p 156. 
 .210ثامر البكري، استراتيجيات التسويق األخضر، مرجع سابق، ص  2
                                                                                                                                          .2014-03-03، تم االطالع عليه في لمحة عن الجمعية العلمية الملكي 3

www.rss.go/ar/page/127   
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والوعي حول القضايا البيئية ومنها قضايا المياه من خالل تغيير السلوك. وحسبها فإن إشراك المجتمعات 
لتغيير السلوكي يضمن نجاح واستدامة الجهود المبذولة المحلية المعنية والشباب تحديدا في مشاريع ا

 إلحداث التغيير المطلوب للسلوك.
( على تنفيذ مشروع 2012أول  تشرين -وقد عملت الجمعية العلمية الملكية خالل الفترة )شباط 

"تعزيز مشاركة الشباب في قضايا المياه في محافظة جرش" ويعنى هذا المشروع بالتغيير السلوكي 
تخدام التسويق االجتماعي وكسب التأييد، ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب وتعميق فهمهم لقضايا باس

المياه في المجتمعات المحلية شبه الحضرية في األردن ألنها األكثر تأثرا بشح المياه، من أجل ذلك تم 
متعلقة باستخدامها تشكيل مجموعة شبابية لتسهم في حل مشاكل المياه وتغيير السلوكيات الخاطئة ال

وتعزيز السلوكيات الجيدة في مناطق الدراسة، وقد عزز المشروع دور الشباب في تنمية مجتمعاتهم من 
 خالل تمكينهم من المساهمة في معالجة قضايا المياه والتي من أهمها اإلسراف في المياه وتلويثها.

ميدانية لتحليل الوضع المائي  حاتبمجموعة مسو وبالتعاون مع المجلس األعلى للشباب تم القيام  
القائم في المناطق المستهدفة، وبناء عليه تم تحديد أهم المشاكل المتعلقة بالمياه في كل منطقة، ومن ثم 

ة على موقع التواصل إعداد وتنفيذ خطة عمل للمساهمة في حل تلك المشكالت، كما تم إنشاء صفح
التواصل بين أعضائها بهدف تعزيز السلوكيات عالن عن أنشطة اللجنة وتسهيل االجتماعي لإل

االجتماعية البيئية المرغوبة، وتخلل المشروع عددا من ورش العمل التدريبية التي استهدفت أعضاء اللجنة 
الشبابية، حيث اكتسب الشباب  معرفة جيدة فيما يتعلق بمهارات التنمية البشرية والجوانب التقنية كالتدقيق 

دارة الطل ب على المياه، وتولى أعضاء اللجنة زمام المبادرة في نقل تلك المعرفة إلى أقرانهم من المائي وا 
خالل األنشطة الشبابية المختلفة. وعقد أعضاء "لجنة شباب جرش للمياه" بالتعاون مع فريق الجمعية 

العمل  العلمية الملكية وسلطة مياه جرش والقطاع الخاص ممثال بشركة مياه اليرموك، العديد من ورش
وجلسات العصف الذهني لربات المنازل في محافظة جرش وذلك لرفع وعيهن بشأن ندرة المياه في 

منزال في "جرش وسوف وساكب" تم  150 ـاألردن، كما قام أعضاء اللجنة بإجراء عمليات التدقيق المائي ل
 قطعة لتوفير المياه في تلك المنازل.  600بعدها تركيب 

وكان هناك العديد من الدروس المستفادة خالل فترة المشروع ، من بينها أن الشباب يملكون  
نه يجب توظيف تلك الطاقات بشكل سليم أنفسهم ومجتمعاتهم المحلية، إال أالطاقات والقدرات لتغيير 

حيث أن قرارات  يمكنهم ألن يصبحوا شركاء في الحوارات العامة وحشد التأييد بشأن قضايا المياه الرئيسية
 1دارة الطلب على المياه وبالتالي الحفاظ على البيئة.اب تلعب دورا حاسما فيما يتعلق بإوسلوكيات الشب

 
 

                                                 
، تم االستدامة واالقتصاد األخضر: التسويق االجتماعي نحو تمكين المجتمعات  المحلية األردنية في إدارة الطلب على المياه 1

 .2014-03-03االطالع عليه في 
www :envirocitiesmag.com/articles/sustainability-and-green/social-marketing.php  
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 : شركة "بيئة" الشارقةالفرع الثاني
بشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتمثل المهمة األساسية لها في  2007تأسست الشركة سنة  

في مجال إدارة النفايات على مستوى المنطقة، وتوفير البنية التحتية لها، حيث اعتماد أفضل الممارسات 
يتكون الفريق العامل لديها من طاقم عمل ذو كفاءة عالية وخبرة كبيرة في المجال، وتمتلك أسطول تنظيف 

من  مركبة حديثة للتنظيف وجمع النفايات، ويعتبر مرفق "بيئة" الستعادة المواد األكبر 480مؤلف من 
نوعه على مستوى المنطقة، وثالث أكبر مرفق من نوعه في العالم، وتعمل "بيئة" على جعل إمارة الشارقة 

وذلك من خالل مجموعة من  1،%100األولى في تحقيق هدف تحويل النفايات من المكبات بنسبة 
 الجهود المبذولة تتمثل في:

نطوي على تدريب بيئي شامل، وخطة "بيئة" على أن خطة المشروع ت ـنص المرسوم التأسيسي ل -1
تعليمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والتعليمية والعالمية إلعداد البرامج التعليمية من أجل نشر الوعي 

 البيئي، وتطوير التفكير البيئي على جميع مستويات المجتمع لخلق بيئة مستدامة.

الزوار والتثقيف البيئي" في إمارة  عمدت ألول مرة على مستوى الشرق األوسط على تأسيس "مركز -2
لتمكين الزوار من معرفة المزيد عن الحلول المستدامة التي  اشخص 100 ـالشارقة، حيث يتسع المبنى ل

دارة النفايات، كما يشمل أيضا على قاعات مؤتمرات مهيأة...   تتيحها شركة "بيئة"  في مجال البيئة وا 

ط برنامج إعادة التدوير في المناطق السكنية عام أطلقت ألول مرة على مستوى الشرق األوس -3
والذي يهدف إلى زيادة الوعي البيئي على نطاق واسع وتمكين السكان من فرز النفايات في المنزل  2012

ومن ثم يتم إعادة تدويرها، حيث جلبت "بيئة" حاويات ملونة باللونين األزرق واألخضر وخصص اللون 
ادة التدوير أما األخضر فخصص للنفايات األخرى، وتوضع حاويات النفايات األزرق للنفايات القابلة إلع

داخل المظالت وذلك لمنع تفاعل النفايات مع الحرارة وأشعة الشمس التي قد تؤدي إلى تشكيل الميثان 
والروائح، وتوضع الحاويات بعيدا للمحافظة على جمال المدينة، وقد خصصت معدات حديثة للتنظيف، 

ات التوعية والتي تتكون من نشرة تعريفية ومجموعة من األكياس الملونة الزرقاء والخضراء، وكذلك أدو 
والوسائل اإلعالمية والتي تم توفيرها لمالك المنازل السكنية للمساعدة في عملية التدوير، إضافة إلى 

 أدوات التوعية البيئية األخرى.

 إعادة التدوير.أطلقت برنامج الوالء األول من نوعه للمكافأة على  -4
أنشأت "مدرسة التثقيف البيئي" وهي برنامج شامل باللغتين العربية واالنجليزية يتكون من سلسلة  -5

من األنشطة البيئية، يشمل مخططات دراسية مصممة لزيادة الوعي البيئي لدى التالميذ، حيث يستند 

                                                 
-21تم االطالع عليه في   ،11-10ص ص  ،% 100تحويل النفايات من المكبات بنسبة  2015العرض التقديمي،  مجلة بيئتي: 1

03-2014.  

www.beeah-uae.com/sites/default/files/Bee%27ah%20Corporate%20Presentation%20-%20Arabic.pdf 
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دارة النفايات وا عادة التدوير، والمبادئ البرنامج إلى تعريف التالميذ بمختلف القضايا البيئية بما في ذلك إ
عادة التدوير، والطاقة والمحافظة على المياه. عادة االستخدام وا   البيئية التالية: تقليل االستهالك وا 

برنامج "امتياز" الجديد المصمم لتعزيز أداء موظفي الشركة التنفيذي  2013في مايو  أطلقت -6
 لتصبح من أكثر الشركات الجذابة للموظفين في اإلمارات العربية المتحدة.

حملة توعية، حيث تضمنت الحملة إعالنا تلفزيونيا  2013أطلقت "بيئة" في شهر رمضان الكريم  -7
 على تلفزيون الشارقة. خاصا بإعادة التدوير تم بثه

خضرارا" ابتداء من عادة التدوير من أجل شارقة أكثر اأطلقت "بيئة" مبادرة توعية تحمل عنوان "إ  -8
الحملة البيئية، كما تم توزيع منشورات  قيمت أكشاك خاصة بالترويج لرسائلحيث أ 2013سبتمبر  20

 تعريفية وأكياس خضراء وزرقاء...

عن مشروع "مراقبة جودة الهواء" في الشارقة، ضمن معرض  2013أعلنت "بيئة" في أكتوبر  -9
 ومنتدى الشرق األوسط لإلدارة البيئية وتقنياتها.

 " إلعادة تدوير كبسوالت القهوة.NESPRESSOتم عقد شراكة "بيئة" مع "نسبرسو  -10
ترحب "بيئة" بتعليقات جميع األفراد وأفكارهم من خالل البريد االلكتروني التالي:  -11

marketingarobeeah.  .1 .باإلضافة إلى وضعها لمجموعة من األرقام المجانية لذلك 
من أجل المحافظة على نظافة وجمال الشواطئ قامت "بيئة" بإطالق حملة توعية لتشجيع رواد  -12

الشواطئ والمنتزهات على التخلص من مخلفاتهم بطريقة صحيحة، وأقامت كذلك حملة تنظيف للشواطئ 
ومنشورات مليئة بالنصائح التي توضح كيفية التخلص من النفايات بشكل سليم وكيفية فرز وتوزيع حقائب 

 المخلفات القابلة إلعادة التدوير عن غيرها.
تطلب "بيئة" وبلدية مدينة الشارقة من كافة مصنعي أكياس النفايات إنتاج أكياس زرقاء وخضراء  -13

 2قابلة للتحلل العضوي.
ة للوعي البيئي، لتشجيع التالميذ والهيئة التدريسية على إقامة مشاريع بيئية أطلقت "بيئة" جائزة الشارق -14
 متميزة.

 

                                                 
تم ، 32-25ص ص ، 2013لحلم سيصبح حقيقة، عدد شتاء ا %.100تحويل النفايات من المكب بنسبة  2015مجلة بيئتي:  1

 .2014-03-21االطالع عليه في   
www.beeah-uae.com/sites/default/files/Bee%27ah%20New%20Newsletter%202013%20Arabic%20Final.pdf    

                                                                                                           

، ص ص 06، الجزء 2012، عدد فصل الربيع مجلة بيئتي: إعادة التدوير في المناطق السكنية، خدمة مجتمعية القتصاد أفضل 2
 .2014-03-21تم االطالع عليه في ، 19-20

www.beeah-uae.com/sites/default/files/myBee%27ah%20New%20Newsletter%206_Spring_2012_Ara.pdf 
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حرصا على نشر الوعي الكامل بين الموظفين في المؤسسات بقضايا البيئة من حولهم، وتطبيق  -15
لتي تهدف مكتبية، واسياسات صديقة للبيئة في مكاتبهم تقدم شركة "بيئة" خدمات جمع وا عادة تدوير النفايات ال

 1دارة نفايات المؤسسات بصورة مستدامة وفعالة.للمساعدة في إ
ستراتيجية لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية، وشركة "اتصاالت" اتفاقية شراكة إ وقعت شركة "بيئة" -16

 2ولتعزيز عمليات شركة "بيئة" من خالل شركة اتصاالت.
شراك المجتمع من خالل النشاطات "بيئتي" هي مبادرة من شركة بيئة تهدف إلى زيادة الوع -17 ي وا 

التفاعلية والفعاليات والحوار، تعتمد المبادرة على دعم الشركات في مكافأة األفراد الناشطين بيئيا من أجل 
 مجتمع أنشط وأفضل.

إضافة إلى العديد من الجهود األخرى المبذولة في هذا المجال، والعديد من االتفاقيات الموقعة مع    
فة، والمشاركة في المؤتمرات، والعمل على االستفادة من خبرات العديد من الدول الرائدة في جهات مختل

وقد حققت الشركة بذلك العديد من اإلنجازات واستطاعت التأثير في العديد من األفراد  المجال البيئي...،
 والمستهلكين، ونذكر مما حققته:

في  اتلميذ 164000إلى أكثر من  2014-2013 وصلت "مدرسة التثقيف البيئي" في العام الدراسي -18
مارات العربية المتحدة، من خالل بوابتها اإللكترونية وورش العمل وغيرها مدرسة في دولة اإل 203أكثر من 

 من الفعاليات والمسابقات .
مها " تعتبر جائزة الشارقة للوعي البيئي ومسابقة إعادة التدوير بين المدارس من أهم الفعاليات التي تقد -19

 مدرسة. 80أعوام السابقة أكثر من  ة" حيث استقطبت الجائزة خالل الثالثيمدرسة التثقيف البيئ
حصلت الشارقة على لقب "أنظف مدينة عربية" خالل مؤتمر تنظيم البلدان العربية الذي انعقد في  -20

ن الفوز بهذه الجائزة يعكس الجهود الكبيرة لشركة "بيئة"2013الدوحة في مايو   3. ، وا 
 إطار مستعمل بمرفق إعادة تدوير اإلطارات يوميا. 9000يتم معالجة  -21
من خالل العديد من البرامج والمبادرات استطاعت "بيئة" المساهمة في توعية مؤسسات القطاع العام  -22

 .والخاص لتحقيق التزاماتهم تجاه البيئة وتمكينهم من دمج االعتبارات البيئية في مشاريع التطوير الخاصة بهم
تعريف وتعليم الجمهور بمعنى البيئة المستدامة، وكيفية مشاركة أي فرد في تحسين البيئة من حوله،  -23

وبهذا ساعدت األفراد في تكوين عادات إيجابية لحماية البيئة انطالقا من الفرد ونحو المجتمع، حيث تعمل 
 بجهد لتصل رسالتها إلى المدى الواسع في المنطقة.

 
 

                                                 
 .23-22ص ص ، مرجع سابق، % 100تحويل النفايات من المكبات بنسبة  2015العرض التقديمي،  مجلة بيئتي: 1

 .2014-03-21تم االطالع عليه في  ،52ص  ،2012مجلة بيئتي: معا من أجل بيئتنا، عدد فصل الصيف  2
www.beeah-uae.com/sites/default/files/myBee%27ah%20Newsletter%207_summer_2012_Arabic.pdf 

 .29-62ص ص لحلم سيصبح حقيقة، مرجع سابق، ا %.100تحويل النفايات من المكب بنسبة  2015مجلة بيئتي:  3
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 1 .%10إلى  %5ساهم برنامج إعادة التدوير في المناطق السكنية في دعم زيادة معدل التحويل من  -24
أصبحت الشارقة ثاني أكبر مدينة في العالم واألولى في المنطقة بإدخال آالت إيداع المصابيح  -25

 الكهربائية المنزلية والبطاريات إلعادة تدويرها.
لبيئة ورفع مستوى وعيهم من خالل مسيرة "يوم للسعي من أجل ا اشخص 600حشد أكثر من  -26

 2التي نظمتها شركة بيئة بالشراكة مع "هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير. 2012األرض" سنة 
 ونتيجة لكل هذه االنجازات وغيرها حصلت شركة "بيئة" على العديد من الجوائز منها:   
في الشرق األوسط المقدمة من جوائز  على جائزة أفضل شركة إلدارة النفايات 2013حصلت عام  -27

ت موقعها كرائد في المجال في جوائز الشرق األوسط عام الثالث على التوالي، كما أثبإدارة المرافق وذلك لل
حيث نالت جائزة أفضل شركة إلدارة النفايات الصلبة للعام وذلك للمرة الثانية على  2013للتميز البيئي لعام 

 التوالي.
، تكريما 2013رئيس مجلس إدارة الشركة باختياره الشخصية ذات الرؤية البيئية لعام كما تم تكريم  -28

 لمساهماته في نشر الوعي حول القضايا البيئية وتأثيره على المجتمع من أجل اتخاذ قرارات مستدامة.
لتميزها  -مؤشر عالمي لمبادئ المسؤولية المجتمعية– MVO 8000حازت شركة بيئة على شهادة  -29

 3في مبادرات الشركات المجتمعية.
قائد لتقنية المعلومات في الشرق األوسط  50بجائزة أفضل  2013فازت شركة "بيئة" في فبراير  -30

 4لتقنيتها المبتكرة في إدارة النفايات.
 للتنظيف األخضر Method : مؤسسةالثالثلفرع ا

ات التي تهتم ظيف المنازل، وتعتبر من بين المؤسستن ضمن قطاع Method تعمل مؤسسة      
باستطاعة المنتج األخضر تغيير شكوك بعض المستهلكين  بتسويق المنتجات الخضراء حيث عمدت على

 Leلتنظيف المرحاض، ومنتج  Lil’Bowl Blueالتصدي للمهمات الصعبة وذلك من خالل طرح منتج 

Scrub  لتنظيف الحمام، يحتوي األول الخالي من التريبولي فوسفات على حمض الالكتيك للحصول على
م الناعم من أجل إزالة الرواسب التنظيف العميق والقضاء على الروائح، ويحتوي الثاني على مطحون الرخا

 األوساخ بطريقة فعالة.و 
 %100المعاد تدويره بنسبة  ة أول زجاجة تنظيف صنعت عبوتها من البالستيكوأنتجت المؤسس 

 في بريطانيا.
                                                 

 .17-13ص ص ، كتيب بيئة التعريفي((، الريادة في التغيير%100مجلة بيئتي: نحو إعادة التدوير بنسبة  1
www.beeah-uae.com/sites/default/files/Bee%27ah%20Corporate%20Brochure%20-%20Arabic.pdf 

 .14-12ص ص ، 2012بيئتي: معا من أجل بيئتنا، عدد فصل الصيف  مجلة 2
www.beeah-uae.com/sites/default/files/myBee%27ah%20Newsletter%207_summer_2012_Arabic.pdf 

 .73-32ص ص مرجع سابق، الحلم سيصبح حقيقة،  %.100تحويل النفايات من المكب بنسبة  2015مجلة بيئتي:  3

 .40ص ، 2013، عدد فصل الربيع بيئتي:  العمل معا من أجل مستقبل أكثر اخضرارا مجلة 4
www.beeah-uae.com/sites/default/files/Spring%202013%20New%20Newsletter%20Arabic.pdf 
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ن مسؤولي شركة   يطمحون إلى توفير المعلومات الالزمة عن منتجاتهم، حيث  Methodوا 
" إلبعاد السموم عن المنزل، والهدف من Methodأصدرت الشركة كتيب "األخضر الفعال دليل شركة 

الكتيب تثقيف المستهلكين وتعليمهم كيفية إنشاء غرفة صحية في المنزل، حيث يعرض الكتيب عدة 
لقطات عن منتجات التنظيف التقليدية ويوضح بأنها تحتوي على مركبات كيميائية تنتقل إلى الدورة 

ه المركبات ترتبط بكثير من المشاكل الصحية التي يعاني الدموية لألطفال المولودين حديثا، وكثير من هذ
 منها المستهلك. 

، Method Babyبنود لألطفال الصغار يدعى  ةة على طرح خطا يضم أربعوتعمل المؤسس 
فإن كل هذه الصيغ طبيعية  ةالمؤسسباإلضافة إلى طرح تشكيلة من منتجات العناية بالجسم، وحسب 

 . EDTA ـوخالية تماما من البارابين وال %99-%95بنسبة  
وقد تغيرت شكوك المستهلكين في قضية التنظيف األخضر، وذلك مع تحسن أداء المنتجات  

 2007.1سنة  %32إلى أكثر من   Method ةمؤسس الخضراء وقد ارتفعت مبيعات

التي تعتبر مؤسسة مصغرة قامت بثورة خضراء  Purodorوضمن قطاع مواد التنظيف نجد مؤسسة  -
حيث توجهت إلى صناعة مواد التنظيف بطريقة غير ضارة بالصحة وال بالبيئة، بعدما  2005منذ 

 2008.2و  2007بين  %50كانت تسوق منتجات كيميائية ملوثة، وبذلك تضاعفت مبيعاتها إلى 

في كاليفورنيا،  Laverneلنفايات في مدينة : قام باحثون بتجربة حول إعادة تدوير اإعادة التدوير -
مسكنا إلعالم أصحابها بعدد  120حيث تم يوميا ولمدة أربعة أسابيع وضع ملصقات على أبواب 

، وقد كان األثر االجيران المشاركين في برنامج  إعادة تدوير وكذا توضيح كمية المواد المعاد تدويره
كما دام هذا األثر لمدة أربعة أسابيع إضافية  %19 ـيرها بفوريا حيث ارتفعت كمية المواد المعاد تدو 

 بعد التوقف من وضع هذه الملصقات.

على استعمال المروحة بدل المكيف،  ابيت 290في كاليفورنيا تم وضع ملصقات تحث  :اقتصاد الطاقة -
، ثاني ادوالر  54 ـوقد كانت أول رسالة تعلمهم أن تبني هذا التغيير سيخفض الفاتورة الشهرية للكهرباء ب

 gaz a effet المسببة لالحتباس الحراريالغازات تعلمهم أن هذا السلوك سيؤدي إلى تخفيض رسالة 

de serre كلغ، الرسالة الثالثة تذكرهم بأن استعمال المروحية هو السلوك األكثر مسؤولية نظرا  100 ـب
الستهالكه طاقة أقل، وأخيرا تعلمهم الرسالة الرابعة بأن نسبة مرتفعة من الجيران تستعمل المروحة بدل 

، المنازل de votre communautéالمكيف، مع استعمال عبارة "االختيار األكثر شعبية في حيكم" 
 التي وصلتها

 3في الفاتورة الموالية. %10الرسالة األخيرة هي التي انخفض استهالكها بنسبة   -
                                                 

  www.syrcs.org/articles/happi/0006.pdf     .2014-02-20، تم االطالع عليه في 2008التنظيف األخضر، أفريل  1
2 Julie Mirande, Jérome Raffin, OP.Cit, pp 10-11.                                           
3“Nudges verts” : de nouvelles incitations pour des comportements écologiques, OP.Cit ,P 05. 
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 الفصل خالصة

 

 

من الواضح اختالف سلوك المستهلك العادي عن سلوك المستهلك األخضر حيث أن األول       

     قيق منفعة يهدف إلى تح التقوده تحقيق الفائدة الشخصية على عكس السلوك الواعي بيئيا فإنه 

تي تكون عموما مفيدة للمجتمع أو فائدة شخصية بل تحقيق منفعة مستقبلية )بيئة أنظف( وال

ن تفهم تصرفات المستهلك ومعرفة دوافعه الشرائية يعتبر من المستلزمات الحاسمة و  ككل، ا 

رف بالتسويق أو ما يع ،واألساسية ألية خطة تسويقية خاصة مع التوجه الحديث للتسويق

األخضر هذا األخير الذي يسعى إليجاد الحلول لحماية البيئة والمستهلك من خالل تقديم منتجات 

صديقة للبيئة، وتوجيه المستهلكين نحو إعادة النظر في تفضيالتهم وعاداتهم االستهالكية بما 

التسعير  عناصر المزيج التسويقي األخضر )المنتج األخضر، خاللمن  ينسجم وهذا التوجه.

عن ( -خضراء...أو ملصقات  خضراء إعالنات- األخضر، التوزيع األخضر، الترويج األخضر

براز الفوائد البيئية نشر المعلومات البيئية و طريق  ، مما يجعل لدى المستهلك للتوجه األخضرا 

 التعرف علىخر ، وبمعنى آوكذا أسبابه وأثاره على البيئةعرفة حول البيئة ومستويات التلوث ، م

اهتمامهم بالبيئة مما ينتج عنه  زيادة المشكالت البيئية وأسبابها مما يرفع مستوى وعيهم وبالتالي

، وآمنةضراء والتخلص منها بطريقة سليمة جاه البيئة من خالل شراء منتجات خسلوكات إيجابية ت

 .حمايتهافي  باإلضافة إلى الحفاظ على البيئة والمشاركة
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

   
 تمهید: 
البیئة وحمایتها والتسویق األخضر وكذلك  ل السابقة إلى اإلطار النظري لمفهومو بعدما تطرقنا في الفص 

- مؤسسة نفطالفإننا في هذا الفصل التطبیقي سنحاول إسقاط الجانب النظري على ، سلوك المستهلك األخضر

على اعتبار  -)للمؤسسة فرع المحمدیة (فرع غاز البترول الممیع)، فرع الشراقة (الفرع التجاري، المدیریة العامة-

لدیها  أنمما یعني  2004 إصدار  14001ISO على شهادةة وحاصل خضراء،منتجات  تسوق ةاألخیر  أن هذه

التسویق األخضر في توجیه سلوك المستهلكین  دوركعینة لمحاولة معرفة  اوبذلك فإنه یمكن إدراجه ،وجها بیئیات

 ة.ئالبی حمایة نحو

وواقع التسویق األخضر  واقع البیئة وحمایتها،ندرج المتعلقة بالمؤسسة جوانب وقبل تطرقنا لمختلف ال 

 . في الجزائر سبة لبعض المنتجاتسلوك المستهلك بالنو 
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 بالنسبة لبعض المنتجات يكستهال االسلوك الو  وواقع التسویق األخضر ة وحمایتهاالبیئاقع المبحث األول: و 

 في الجزائر
واقع البیئة وحمایتها في الجزائر وواقع التسویق األخضر على هذا المبحث سوف نسلط الضوء  في     

  بها.واالستهالك األخضر 
 
 
 

 : واقع البیئة وحمایتها بالجزائرولالمطلب األ 
 تها.حمایو  واقع البیئة في الجزائرسنتناول في هذا المطلب  
 

 الفرع األول: واقع البیئة في الجزائر
 ، جراء وجودعرضة للمخاطر سكان المدن الكبرى وهو ما جعل يالبیئ لقطاع بتدهور ا تتمیز الجزائر    

نفایات صناعیة وطبیة وكیمیائیة خطیرة لم یتم التخلص منها منذ سنوات ومخزنة بطرق غیر تقنیة 
لى تطور أمراض إ ، وهو ما أدىلصلبة والنفایات الغازیةمضبوطة وصارمة، خصوصا النفایات السائلة، ا

 1.السكان د نفایات خطیرة مضرة بصحةالجلد، الربو والحساسیة نتیجة التلوث ووجو  خطیرة كسرطان
 یمكننا توضیح واقع البیئة في الجزائر من خالل إدراج واقع البیئة في بعض والیات الوطن:و 

یشكل االنتشار المذهل للمحاجر على امتداد الشریط الجبلي بین مدینة باتنة  واقع البیئة في والیة باتنة: -1
الخطیرة والمهددة للبیئة واإلنسان على مستوى مرورا ببلدیة وادي الشعبة إلى مدینة عین التوتة، أحد العوامل 

صرح حیث   تدمیر للموارد الطبیعیةكلم، یعني  35محجرة على مسافة  20هذا اإلقلیم، فتواجد أكثر من 
أدى الذي االستغالل المفرط لهذه المحاجر و  ،زمة التلوث البیئيللبیئة والمحیط عن أ” ثوقر“رئیس جمعیة 

الشعبة وعین  يه الطبیعي للغابات والجبال المشرفة على سهول بلدیة وادإلى خلق تشوهات مریبة للوج
التوتة، وكان لهذا االستغالل آثار سیئة على المناطق الغابیة؛ من خالل عملیات اكتساح مواقع التشجیر 
وتجدید المساحات المشجرة والنباتات المرافقة الستعمال مساحاتها كمواقع إلنشاء المحاجر. كما تطرق في 

عل التفجیرات المستمرة، مما أدى إلى جفاف اآلبار حدیثه إلى فقدان المیاه وتسربها إلى الطبقات السفلى بف
المستعَملة للشرب والفالحة، فهناك أربعة آبار تعرضت للجفاف نهائیا، كما أصبح خزان الماء المدشن 
حدیثا بهذه القریة معرضا للتشقق، مثله مثل بقیة المباني بالناحیة. ونفس الشيء مس األراضي الفالحیة 

، والتي أصبحت مع مرور الوقت ذات تربة معزولة من العناصر المساعدة على والواقعة في نفس المحیط
كما اكتسحت هذه المحاجر جل المساحات الرعویة، فبعد أن كانت هذه المساحات  توفر غطاء نباتي.

آالف رأسا من الماشیة والماعز،  10مواقع مفضلة لثروة حیوانیة ُقدرت من طرف الفالحین، بحوالي 
 مهجورة بالكامل ولم تعد القطعان موجودة وال األعشاب صالحة لذلك. ویضیف محدثنا أن أصبحت حالیا 

                                                                                                                                                        
، تم االطالع علیه منتخبون یتحدثون عن تدهور بیئي مقلق في مدن سكیكدة الكبرى: وجود نفایات خطیرة مضرة بصحة السكانمحمد غناي،  1

 .2016-02-17یوم 
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=218938?print 
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هذه التفجیرات أرهبت الشیوخ واألطفال، كما أصیب عشرات المواطنین في هذه المناطق بأمراض تنفسیة 
اجا للدواجن وتعتبر عین التوتة من أكبر المناطق إنت 1.وجلدیة ملحوظة، وبعض القرى عرفت نزوحا جماعیا

االستعمال  والبیض، وعلى أهمیة هذا النشاط االقتصادي، فقد اعتبر سالحا فتاكا في حق البیئة بسبب
اویة، واالنتشار الكبیر لبقایا الدجاج المیت وقشور البیض وما تسببه من أخطار على الواسع لألدویة الكیم

الضالة، باإلضافة إلى أن المنطقة ككل  صحة اإلنسان، واالنتشار الرهیب لمختلف الحشرات والحیوانات
تحولت إلى محیط مالئم لتطور مختلف األمراض الخطیرة، وال یزال نشاط بیع قطع الغیار القدیمة على 

والمسیلة یسبب تلوثا كبیرا بالمنطقة التي تحولت إلى سوق  باتنة الرابط بین 28حواف الطریق الوطني رقم 
مواطنین وتدهور ظروف النظافة لصحة ا آثار سلبیة علىمن لهذا النشاط وما · كبیر في الهواء الطلق 

من انعدام المساحات الخضراء بسبب زحف  بوالیة باتنة تعاني مدینة بریكةو  2.واإلطار المعیشي للسكان
غیاب  أدى إلى ارتفاع نسبة التلوث بفعل عوامل بشریة صناعیة محضةفناطقها اإلسمنت على معظم م

جل الترفیه عن النفس واستنشاق هواء أتنفسا طبیعیا ضروریا لإلنسان من تعتبر مالمساحات الخضراء التي 
سیما على مستوى التجمعات األساسیة للمواطن ال نقي، وبالتالي تسجیل ضیاع أحد الحقوق الطبیعیة

 3.السكانیة الكبرى
وأحد أهم األقطاب الصناعیة  والیة من أكبر المدن االقتصادیةال هذه تعتبر: واقع البیئة في والیة وهران  -2

وكذلك العدد  ،، ما جعل منها وجهة التجار والصناعیین باعتبارها مركزا للتبادل التجاريالجزائروالتجاریة ب
، األمر الذي أدى إلى ارتفاع الحركة المروریة، مما أثر التي تسیر بالمدینة الهائل من السیارات والشاحنات

دق ناقوس  ما دفع المهتمین بالبیئة إلى بهاسلبا على البیئة بفعل الغازات المنبعثة من المركبات الموجودة 
من السیارات الخطر والمطالبة بالحد من المشكل الذي سوف یتسبب في تلوث الهواء جراء الغازات المنبعثة 

قد  مدیریة البیئة لوالیة وهرانباإلضافة إلى أن  4وهو ما قد یعرض صحة مواطني الوالیة إلى الضرر.
إعذارا إلى العدید من المؤسسات في مختلف المناطق الصناعیة بالوالیة وعلى رأسها المنطقة  50 وجهت

 في تلوث البیئة وٕاضرارها للغطاء النباتيالصناعیة بالسانیا بسبب إفرازاتها العشوائیة التي تتسبب یومیا 
 

                                                                                                                                                        
،  تم 2012-04-25، نشر في محجرة بوالیة باتنة تهدد صحة السكان والتنوع البیئي 20استغاللها المفرط شوه منظر غابات المنطقة:   1

 . 2016-02-14االطالع علیه یوم 
http://www.essalamonline.com/ara/permalink/10672.html 

-02-17تم االطالع علیه یوم  ،”طریق الجزار”بقایا الدواجن تصنع یومیات عین التوتة و: اللجنة الوالئیة للبیئة تطالب بالتدخل العاجل  2
2016. 

http://www.djazairess.com/elbilad/70863 
 .2016-02-14تم االطالع علیه یوم  ،اإلسمنت یكتسح المساحات الخضراء ببریكة في باتنة تسبب في ارتفاع نسبة التلوث  3

http://www.vitaminedz.org/Article/Articles_18300_1027316_5_1.html 
  .2016-02-12، تم االطالع علیه 2013-02-24، نشر في كارثة تهدد وهران بسبب الغازات المنبعثة من السیارات  4

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=2087 
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سجلت مدیریة البیئة لهذه الوالیة حاالت  حیثوتعریض حیاة المواطنین لخطر اإلصابة بأمراض مزمنة،  
 1.المؤسسات لرمي إفرازاتهاهذه خطیرة إثر استعمال أماكن مجاورة للمناطق السكنیة من قبل 

األطباء المتخصصین في جراحة األنف الحنجرة واألذن، من حذر عدد من  :البیئة في والیة عنابة واقع -3
نتیجة لحنجرة االرتفاع المقلق لحاالت اإلصابة بسرطان األنف ومختلف األمراض الخاصة باألذن وا

أن اإلصابات بالداء  وصرح عدد من هؤالء األطباءة، ردیة التي تتخبط فیها والیة عنابالوضعیة البیئیة المت
، وٕالى جانب هذه الفئة من المرضى، هناك فئة في هذه الوالیةیومیا األولى تكاد تسجل الخبیث في مراحله 

أخرى تصاب بأمراض مختلفة تبدأ على شكل التهابات في الجیوب األنفیة، ناجمة أساسا من انبعاث 
الروائح الكریهة وتلوث الجو بشكل كبیر. في هذا السیاق، دق المعنیون ناقوس الخطر من أجل لفت 

أكوام من النفایات حیث تتجمع وسط المدینة خاصة لیها البیئة االنتباه للوضعیة الكارثیة التي تتواجد ع
المنزلیة، یصل وزنها إلى أطنان تتأثر بتغیر المناخ وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وبالتالي تحولها 
لمصدر انبعاث میكروبات خطیرة عبر الهواء تنقلها الروائح التي یتم استنشاقها، لتتسبب في بروز أنواع 

 .ن األمراض التي تصیب جهاز األنف الحنجرة واألذن إلى جانب تأثر الجهاز التنفسي كذلكالعدید م
 فرتیال وأرسیلور میتال :المركبات الصناعیة فإن قایا المنزلیة، االنتشار الواسع للنفایات والبباإلضافة إلى 
ت عمومیة تهدف لحمایة بادراال توجد أي موفي مقابل ذلك فإنه ، نبعاث الغازات السامةال تعتبر مصدرا

على األقل من االنتشار المزري ألطنان من النفایات المنزلیة، وما یصاحبها من تكاثر للفئران  بیئةال
 2.الضارة األخرىوالحشرات 

كالغابات والواجهة البحریة أي الشواطئ على  العاصمة معظم األماكن العمومیة في الجزائرب یتواجدو      
 للراحةون عن فضاءات كم هائل من النفایات التي یخلفها المصطافون وزوارها الباحث وجه التحدید، تحت

 2015لسنة  االصطیاف موسم انطالق منذ أنه للوالیة المستهلك حمایة جمعیة رئیس وكشفواالستجمام،
   3.المحیط نظافة مجال في شكوى 100 تلقوا قد 

أساسا الواقع المریر للبیئة بالجزائر، والناتج بعض والیات الوطن قد یعكس  وٕان عرضنا لواقع البیئة في
 .من قبل األفراد وسلوكاتهم السیئة تجاهها لهاغیر العقالني تعمال االس عن

 
 

                                                                                                                                                        
 . 2016-02-13إعذارا إلى المؤسسات الصناعیة، تم االطالع علیه یوم  50مدیریة البیئة توجه وهران:   1

http://www.elbilad.net/article/detail?id=8651 
-02-13تم االطالع علیه یوم  ،من تفشي األمراض الخبیثة بسبب الملوثات البیئیة أطباء یحذرون: وسط المدینة تحول إلى مكب نفایات  2

2016. 
http://www.al-fadjr.com/ar/est-info/255711.html 

 
،  2015-08-15شكوى منذ بدء موسم االصطیاف: مواطنون یطالبون بتشكیل شرطة بیئیة ومعاقبة ملوثي البیئة، نشر في  100أزید من  3

 .2015-08-16تم االطالع علیه في 
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/252195.html 
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 الفرع الثاني: حمایة البیئة في الجزائر
عن وضعیة البیئة بالجزائر أضحت قضیة حمایتها من أهم القضایا المتداولة على  هنتیجة لما سبق ذكر 

ة یالساحة الوطنیة، لذلك فقد تكاثفت الجهود والمساعي على مستوى مؤسسات الدولة من أجل إرساء سیاسة بیئ
بعض اإلجراءات وفیما یلي ندرج  ،سن القوانین والتشریعات إضافة إلى ،من خالل العدید من اإلجراءات المتخذة

 المتبعة لحمایة البیئة بالجزائر.
والمتعلق بحمایة البیئة والذي یهدف إلى  1983فیفري  05المؤرخ في  83/03قانون رقم التم إصدار 

وكذلك  ، تجنب القضاء علیهاو ها دحمایة الموارد الطبیعیة وتجد ىى إلعتس ،تنفیذ سیاسة وطنیة لحمایة البیئة
 23المؤرخ في  84/12قانون رقم ال، ثم 1المعیشة ونوعیتها ظروفتجنب التلوث بكل أشكاله ومكافحته وتحسین 

 1991دیسمبر  02المؤرخ في  91/20قانون رقم الالمتضمن النظام العام للغابات وعدل ب 1984جوان 
 .2والمتضمن النظام العام للغابات والنصوص التنظیمیة المطبقة له

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  2001دیسمبر سنة  12المؤرخ في  19-01قانون رقم اللك وكذ
 وٕازالتها والذي تنص المادة الثانیة منه بأنه یرتكز على المبادئ التالیة:

 الوقایة والتقلص من إنتاج وضرر النفایات من المصدر. •

 النفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها. تنظیم فرز •
باستعمال تلك النفایات على أو بكل طریقة تمكن من الحصول  ،النفایات بإعادة استعمالها أو برسكلتهاتثمین  •

 .على الطاقةمواد قابلة إلعادة االستعمال أو الحصول 
 ة العقالنیة للنفایات.یالمعالجة البیئ •

كذلك التدابیر و ة، إعالم وتحسیس المواطنین باألخطار الناجمة عن النفایات وآثارها على الصحة والبیئ •
 .3المتخذة للوقایة من هذه األخطار والحد منها أو تعویضها

لبیئة في إطار التنمیة المستدامة، المتعلق بحمایة ا 2003یولیو  19المؤرخ في  10-03قانون رقم الویأتي 
 حیث تتضمن مادته الثانیة أن حمایة البیئة في هذا اإلطار تهدف إلى:

 المبادئ األساسیة وقواعد تسییر البیئة. تحدید  •

 شروط المعیشة، والعمل على ضمان إطار معیشي سلیم. نبتحسیترقیة وتنمیة وطنیة مستدامة  •

 الوقایة من كل أشكال التلوث واألضرار الملحقة بالبیئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها. •

 إصالح األوساط المتضررة. •

 األكثر نقاء. توكذلك استعمال التكنولوجیا ،العقالني للموارد الطبیعیة المتوفرةترقیة االستعمال اإلیكولوجي  •

                                                                                                                                                        
1 Ahmed Melha, op. cit, P 22. 

 سالمي رشید، أثر تلوث البیئة في التنمیة االقتصادیة في الجزائر، أطروحة دكتوراء في العلوم االقتصادیة فرع التسییر، جامعة الجزائر، 2
 . 127، ص 2005-2006

 .10، مرجع سابق، ص 2001دیسمبر سنة  12المؤرخ في  19-01القانون رقم  3
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 . 1تدعیم اإلعالم والتحسیس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئة •

خاضعة لترخیص  *من نفس القانون على أنه: یعین كل مستغل لمؤسسة مصنفة 28وتنص المادة 
 240-05للمرسوم التنفیذي رقم  اطبق -هذا األخیر الذي تتمثل مهامه على مستوى المؤسسة. 2للبیئة مندوب

 فیما یلي: -2005جوان  28المؤرخ في 
 ة على مستوى المؤسسة.یالقوانین البیئالتنظیمات و  تطبیق -  

 العمل بقواعد جیدة للتسییر البیئي داخل المؤسسة. - 

 یة والتخفیض من التلوث.البحث بصفة مستمرة عن وسائل الوقا - 

 وضع نظام الرقابة الذاتیة على النفایات والتجهیزات المضادة للتلوث. - 

 .ISO14001 ةیة ونظام اإلدارة البیئیخاصة المراجعة البیئ يتسییر البیئلجدیدة ل وسائلتبني  - 
 العقالني للموارد الطبیعیة: الماء، الطاقة، المواد األولیة. غاللاالست ضمان - 

 .3توعیة العمال وتدریبهمتحسیس و  - 
المتعلق بتحدید كیفیة التصریح  2005سبتمبر  10المؤرخ في  315-05وقد تضمن المرسوم رقم        

الذي تصرح من خالله المؤسسات بنفایاتها الخاصة  - )01نظر الملحق رقم(أ–بالنفایات الخاصة الخطرة 
 هذه النفایات.الخطرة وبذلك تتمكن الوالیة من معرفة كمیة 

في الفصل الثاني منه نظام رخصة استغالل المؤسسة  198-06وقد تضمن المرسوم التنفیذي رقم   
ة تثبت أن المنشأة المصنفة المعنیة تطابق األحكام والشروط یهذه األخیرة التي تمثل وثیقة إدار  ،المصنفة

السیما أحكام هذا  ،اموالتنظیم المعمول بهالمتعلقة بحمایة وصحة وأمن البیئة المنصوص علیها في التشریع 
ویسبق كل طلب رخصة استغالل مؤسسة مصنفة حسب الحالة وطبقا لقائمة المنشآت المصنفة ما  ،مو المرس
 یلي:

 الشروط المحددة في التنظیم المعمول به. ویصادق علیه حسب موجز التأثیر على البیئة یعدسة ار د -

 الشروط المحددة في هذا المرسوم. دراسة الخطر تعد ویصادق علیها حسب -

 .4للكیفیات المحددة في التنظیم المعمول به اطبق یتمتحقیق عمومي  -
 

                                                                                                                                                        
 .9، مرجع سابق، ص2003یولیو سنة  19المؤرخ في  10-03قانون رقم  1
بأنها: مجموع منطقة اإلقامة التي تتضمن منشأة  2006مایو  31المؤرخ في  198-06المؤسسة المصنفة تعرف وفقا للمرسوم التنفیذي رقم  *

تخضع لمسؤولیة شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص یحوز المؤسسة والمنشأة المصنفة  واحدة أو عدة منشآت مصنفة
 التي تتكون منها، أو یستغلها أو أوكل استغاللها إلى شخص آخر.

 .12ص ، مرجع سابق ، 2003یولیو سنة  19المؤرخ في  10-03قانون رقم   2
3 Guide écologique du délégué à l’environnement, ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement pour 
un Développement Durable, Algérie ,Décembre 2004, p4. 

الجریدة ضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ی، 2006مایو سنة  31المؤرخ في  198-06المرسوم التنفیذي رقم  4
 .10، ص 2006لسنة  37الرسمیة رقم 
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 تهالدراسة إلى تحدید مدى مالءمة إدخال المشروع في بیئ هتهدف هذ دراسة وموجز التأثیر على البیئة:  -1

والتحقیق من التكفل بالتعلیمات المتعلقة بحمایة  ،أو غیر المباشرة للمشروع/المباشرة و اآلثاریم مع تحدید وتقی
 .1يالبیئة في إطار المشروع المعن

تهدف دراسة الخطر إلى تحدید المخاطر المباشرة أو غیر المباشرة التي تعرض  دراسات الخطر:  -2
ن كان السبب داخلیا أو خارجیا ویجب أ سواءاألشخاص والممتلكات والبیئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة 

وكذا تدابیر  ،ص من احتمال وقوع الحوادث وتخفیف آثارهایتسمح هذه الدراسة بضبط التدابیر التقنیة للتقل
وتنجز من طرف مكاتب دراسات ومكاتب خبرة أو مكاتب استشارات  .التنظیم للوقایة من الحوادث وتسییرها

ویجب أن تتضمن دراسة الخطر العناصر  ،مختصة في هذا المجال ومعتمدة من قبل الوزیر المكلف بالبیئة
 اآلتیة:

 عرض عام للمشروع. •
 في حالة وقوع حادث. یتضرروصف األماكن المجاورة للمشروع والمحیط الذي قد  •

نهج المختار وعمل المشروع واختیار الم ،ع والحجم والقدرة والمداخلقو (الموصف المشروع ومختلف منشآته  •
...) مع استخدام خرائط عند الحاجة (مخطط إجمالي ومخطط الوضعیة ه ذجات والمواد الالزمة لتنفیوالمنت

 ومخطط الكتلة ومخطط الحركة...)

تحدید جمیع عوامل المخاطر الناجمة عن استغالل كل منشأة معتبرة بما فیها العوامل الداخلیة والعوامل  •
 الخارجیة التي تتعرض لها المنطقة.  

 ةالمصنفة لكي تحدد األحداث الطارئة الممكن حدوثها بصف ةالمؤسستحلیل المخاطر والعواقب على مستوى  •
یم بحیث یمكن تصنیفها وكذا منهج تقی واحتمال وقوعها ،مستوفیة ومنحها ترقیما یعبر عن درجة خطورتها

 المخاطر المتبع إلعداد دراسة الخطر.

والبیئة وكذا  )فیهم العمال داخل المؤسسة بمن(لة على السكان في حالة وقوع حوادث تمتحلیل اآلثار المح •
 اآلثار االقتصادیة والمالیة المتوقعة.

 .2وكیفیات الوقایة من الحوادث الكبرى ونظام تسییر األمن ووسائل النجدة ،كیفیات تنظیم أمن الموقع •
 خالل مدة الدراسة الخطر  نجاز مراجعة بیئیة وات المصنفة القائمة فهي مطالبة بإوبالنسبة للمؤسس     

مختلف مصادر حیث یحدد في المراجعة البیئیة  2006-06-04من تاریخ صدور المرسوم تتعدى سنتین
التلوث واألضرار الناجمة، مع اقتراحات للتدابیر واإلجراءات واألحكام التي تهدف إلى الوقایة منها وتخفیفها أو 

 .إزالتها
 

                                                                                                                                                        
، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقــة على دراسة وموجز 2007مایو سنة  19المؤرخ في  145 -07المرسوم التنفیذي رقم  1

 . 93، ص 2007لسنة   34التأثیر على البیئة، الجریدة الرسمیة رقم 
 .12-11، مرجع سابق، ص ص2006مایو سنة  31المؤرخ في  198-06المرسوم التنفیذي رقم  2
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 بل تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات نذكر منها: صر األمر على إصدار القوانینتلم یق    

 ، وكذلك باشرت11992الذي أدخل سنة   Polleur/Payeurالجزائر على مبدأ الملوث/الدافع مصادقة •
ومكافحة  ،الوزارة المكلفة بالبیئة بمجموعة من األعمال تهدف إلى الوقایة من التلوث خاصة الصناعي منه

ملیون دوالر مخصصة إلزالة  27 إلطار منح البنك العالمي بلدنا قرضا قیمتهاألضرار الناتجة عنه. وفي هذا ا
للبالد، وتخصیص الجزء األكبر من القرض في تحدید أجهزة مكافحة  التلوث في المناطق الشمالیة الشرقیة

بعنایة، كما قامت یدال وسالتلوث وٕاقامة أجهزة معالجة النفایات السائلة والغازیة بالمركبین الصناعیین أسمدال 
مصالح البیئة أیضا بعملیات مراقبة النشاطات المتعلقة بالبیئة لمالحة رایس حمیدو بالجزائر ولمركب الدهان 

وقد مولت الجزائر العدید من المشاریع األخرى بمحطات مراقبة نوعیة الهواء على مستوى  ،2لسوق أهراس
أحسن التجارب العالمیة في مجال حمایة البیئة وقع اختیارها  النتقاءالعدید من نقاط القطر، وفي محاولة منها 

لعدید من الكفاءات في مجال اصدد تمویل تكوین بوهي حالیا ، على الیابان التي تعتبر رائدة في هذا المجال
ن ویشرف على تكوینهم خبراء یابانیو  حیث سیتابعهم ،یوما 45ویتمحور حول التكنولوجیات النقیة لمدة  ،البیئة

تقام في الیابان وتنتهي سنة مجموعة التكوینات التي سمن وهذا التكوین  ،ا في مجال البیئةین عالمو فرو مع
التكوین األول محور: "التسییر البیئي الصناعي والمدني في الجزائر" والثاني حول: "التلوث الصناعي  2008

موضوع: "تسییر البیئة والمنشآت" وكذا تقنیات وتسییر المراقبة"، أما التكوین الثالث فقد اختار له المنظمون 
فسیتطرق إلى  ن القادمرة وأیضا تقنیات تسییر واسترجاع النفایات، أما التكویذمعالجة الغازات المنتشرة والمیاه الق

 .3التكنولوجیات النقیة
 العدید من اإلجراءات التي توحي بالتوجه األخضر للجزائر منها: اتخاذ •

الطاقات النظیفة بقصر  استعمالتشجیع ل 2010دة سنة ول للطاقات المتجدالدولي األالصالون إحیاء  -
ن وقد تم فیه التصریح بأ ،مؤسسة أغلبها جزائریة 40بمشاركة نحو لجزائر) ا -المعارض (الصنوبر البحري

لجنوب السیما في المناطق المعزولة في االمتجددة تملك برنامجا هاما لتطویر الطاقات وزارة الطاقة "
ن كانت جد مكلفة بالمقارنة إ ن الهدف یتمثل في "تشجیع استعمال الطاقات النظیفة حتى و وأوالهضاب العلیا" 

وقد 4.ن هذا الصالون "سیسمح بالتعریف بالمؤسسات التي تنشط في هذا المجال"إ مع الطاقات الكالسیكیة". و 
بمركز االتفاقیات محمد بن أحمد بوهران بمشاركة  2014تم افتتاح هذا الصالون في طبعته الخامسة في 

 طابعه الرئیسي الموجه أساسا نحو الطاقات المتجددة ب  عارضا من داخل وخارج الوطن، 100أكثر من 

 
                                                                                                                                                        
1 Ahmed Melha, op. cit, P18. 
2 Ibid, P98  

             2009-03-13تم االطالع علیه یوم ، الجزائر تستقي من تجربة الیابان في میدان البیئة 3
http://www.beeaty.tv/new/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=76&Itemid=72&limit=9&limitstart

=135(13/03/2009)    
 .1010-10-11، نشر في ستعمال الطاقات النظیفةا: تشجیع 2010ول للطاقات المتجددة الصالون الدولي األیة، وكالة األنباء الجزائر   4

http://www.djazairess.com/aps/90630             2015-08-27تم االطالع علیه یوم      
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على شعب أخرى تتصل بحمایة البیئة مع التركیز على القطاعات التي لها عالقة مباشرة مع االنشغاالت 
میاه تحت زاویتین متكاملتین النفایات في الجانب المتعلق بتثمین الطاقة وتسییر الالوطنیة الراهنة مثل تسییر 

  .1قتصاد الموارد والعالقة مع الطاقةاهما 

إلى انطالق  المدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر وترشید استخدام الطاقة أشار في إطار االهتمام بالبیئةو  -
خالل فصل الصیف حیث هناك تنسیق مع الصناعیین "صناع حملة تحسیسیة حول ترشید استعمال الطاقة 

 .لتطبیق المواصفات الخاصة باألجهزة المكیفات"
 

یعد من ضمن التحدیات التكنولوجیة التي تخص كل القطاعات بمختلف  أن التحكم في الطاقةوأوضح          
التكییف فالبرنامج یخص العزل الحراري ازل للتقلیص من فاتورة التدفئة و أجهزتها مثل التحكم في الطاقة بالمن

مسكن في كل المناطق المناخیة في الجلفة  600للمنازل بتقنیات جدیدة أثناء البناء و كتجربة انطلق البرنامج بـ
 100والبلیدة ومستغانم وفي الجزائر العاصمة والهدف تقییم كمیة الطاقة المستغلة، وستعمم التجربة حیث سطر 

 2. 2015علیه من طرف مجلس الوزراء األخیر في ماي  سب البرنامج المصادقألف مسكن كل سنة ح

 التي النظافة حمالت بعض الجزائر، والیةل ومحیطه المستهلك وٕارشاد حمایة جمعیة رئیس استحسن
 وترتیب تهیئة إعادة في قوله حد على ساهمت وقد والشواطئ، األحیاء في المدني المجتمع أفراد بها یقوم

وقد   المحیط، تلویث في یساهم فرد كل ضد مالیة غرامات لفرض  دعا، وقد األحیاء من الكثیر
 بالشرطة یعرف ما استحداث طریق عن النظافة بمراقبة مختصة هیئات تخصیص ضرورة على شدد

 نالمواطنی  من بالمائة 90 أن وجدوا أعّدوها میدانیة ودراسة آراء سبر خالل من أنه المتحدث وأردف البیئیة،
، وهو إجراء معمول به في الكثیر من دول على كل من یرتكب جریمة ضد البیئةیؤیدون فكرة فرض العقوبات 

 3العالم.

آلت في الفترة األخیرة، خاصة مع الوضعیة المزریة التي  دیزاتویمكن القول أن االهتمام بالبیئة قد       
 .إلیها

 

 
 

                                                                                                                                                        
  .2015-08-27تم االطالع علیه یوم  .كید على ضرورة االستثمار خارج المحروقات في الصالون الدولي للطاقات المتجددة بوهرانالتأ  1

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141027/17837.html  
 .2015-06-30، تم االطالع علیه في 2015جوان  08، 2030 ألف حافلة إلى استعمال الغاز الممیع آفاق 11تحویل ملیون سیارة و2

 http://essalamonline.com/ara/permalink/44674.html   
 شكوى منذ بدء موسم االصطیاف: مواطنون یطالبون بتشكیل شرطة بیئیة ومعاقبة ملوثي البیئة، موقع انترنت سبق ذكره. 100أزید من  3
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:
 

 بالنسبة لبعض المنتجات في الجزائرسلوك المستهلك و واقع التسویق األخضر لمطلب الثاني: ا

سنتناول في هذا المطلب واقع التسویق األخضر في الجزائر وسلوك المستهلك في الجزائر بالنسبة لبعض      
 المنتجات.

 
 

  واقع التسویق األخضر في الجزائر الفرع األول:
التسویق االجتماعي والبیئي في معالجة اآلثار إسهام حول " 2013في دراسة قام بها بن سحنون سنة        

التسویق  حیث حاول معرفة مدى انتشار ،"دراسة میدانیة في الجزائر–السلبیة للممارسات التسویقیة الالأخالقیة 
بإجراء استقصاء أخذ  من خالل قیامه-جد وما مدى لجوء المسوقین إلى هذا النشاط، فو  األخضر في الجزائر

بأرقام وتقاریر من جهات معنیة بنشاط حمایة  ك الجزائري، باإلضافة إلى أنه استعانفیه آراء المستهل
یزال محدودا وفي بدایته وخیر دلیل على ذلك قلة وشح المنتجات  أن التسویق األخضر ال -المستهلكین

لیسوا على  كما أن الكثیر من المستهلكین الجزائریین ،الخضراء الموجودة في السوق، واألسعار المرتفعة لها
 1.یشجعهم على استهالكها إطالع جید بخصائص وممیزات المنتجات الخضراء وذلك ال

وٕان ارتفاع –وحسب رأینا فإن ارتفاع األسعار لیس مبررا كافیا لعدم اقتناء الجزائریین للمنتجات الخضراء      
األسعار لهذه المنتجات قد یكون سببا في تساؤل المستهلك عن هذا االرتفاع وهذا قد یقوده إلى معرفة 

ألن هناك منتجات خضراء محلیة ولكنها غیر مرتفعة الثمن مثل منتج غاز  -الخصائص البیئیة لهذه المنتجات
، وهي مؤسسة إلنتاج المبیدات الحشریة لمؤسسة نفطال، منتجات مؤسسة بیت بایت GPL/Cالبترول الممیع 

إال أن هذه المنتجات ال تلقى إقباال كبیرا من قبل المستهلكین ألسباب نذكر منها: أن غالبیة المستهلكین 
الجزائریین ال یعرفون المنتجات الخضراء وحتى وٕان كانوا على علم بها فإنهم ال یدركون أهمیتها بالنسبة لهم 

هذا ما استنتجناه من خالل مناقشتنا مع الطلبة وبعض األساتذة –نقص المعرفة والوعي وللبیئة بمعنى غیاب أو
 الصینیة لألسواق الخضراء، وغزو المنتجات كافي القتناء المنتجاتإضافة إلى غیاب التشجیع ال  -الجامعیین

 الصین ن، فقد "أضحتالجزائریة بتشكیالت متنوعة وبكمیات مناسبة وفي كل األماكن بمعنى قربها من المستهلكی

وهنا یكمن دور التسویق األخضر في  2014.2  عام خالل دوالر ملیار 8.24قیمة  للجزائر إذ بلغت أول مصدر
 .اءخضریقتني المنتجات الوجعلھ  لمستهلكسلوك افي  التأثیر

 
 
 

          
 

                                                                                                                                                        
دراسة میدانیة في الجزائر، –التسویقیة الالأخالقیة بن سحنون سمیر، إسهام التسویق االجتماعي والبیئي في معالجة اآلثار السلبیة للممارسات  1

 .260ص ،2014-2013، 3أطروحة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه في العلوم التجاریة، تخصص تسویق، جامعة الجزائر 
2 Centre National de l’Informatique et des Statistiques, Direction Générale des Douanes, Ministère des Finances , 
Statistiques du Commerce Exterieur de l’Algerie, 2014, P17. 
http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Ann%C3%A9e%202014%20DEFINITIVE.pdf 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:
 
 
 
 

 .مؤسسة بیت بایت الجزائر وهي بالتسویق األخضر تقومجزائریة  سةلمؤسذج وفیما یلي نمو                              
 المؤسسة:تعریف  -1

بدعم من الوكالة الوطنیة لدعم  2004هي مؤسسة ذات مسؤولیة محدودة، بدأت مرحلة االنجاز سنة    
وهي استخدام تكنولوجیا جدیدة للمبیدات  20071وتشغیل الشباب، بدایة نشاطها كانت في فیفري 

، إیكولوجي، بیولوجي، ونتیجة لذلك فإن المؤسسة %100المنتج طبیعي الحشریة والقوارض، حیث 
 تحصلت على الجوائز التالیة:

  ، وهذا ما سمح لها2010سنة  ALINON: تحصلت المؤسسة على جائزة في مسابقة الجزائر العاصمة -

  . Médafco-Consultingمنظمة من طرف الباالستفادة من سنة مجانیة من التكوین والتدریب 
) PME-PMIتحصلت المؤسسة على الجائزة األولى وطنیا لالبتكار ( 2010-12-27 :الجزائر العاصمة -

 االستثمار.  والمتوسطة وترقیةمن تنظیم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة 

 .تم تكریم المؤسسة من قبل رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة 2011-03-08العاصمة:  الجزائر -
من تنظیم وزارة العمل والتشغیل  ENSEJفي إطار  اإلبداعالحصول على جائزة  2011-05-01: سطیف -

 والضمان االجتماعي.

تقى المقاوالت دولة عربیة (مل 17مترشح مسجل من  3800من بین  12: تم الحصول على المرتبة تونس -
 ).2011-2010العربیة 

 08وقد تم اختیارها من بین  ANIMAشاركت المؤسسة في ملتقى  2011-09-29و  28 : یوماتونس -
 أصحاب المشاریع األوائل.

 Innovation Prize of    أحسن ابتكار في افریقیا على جائزة 2012في  : تم الحصولأدیسابابا -

Africa. 
في الجزائر من  ALINOUحصلت المؤسسة على شهادة شرفیة من برنامج  2012: في الجزائر العاصمة -

 . Médafco-Consultingتنظیم 
المسیر صنف أحسن مشروع نالت مؤسسة بیت بایت جائزة "محمد بن راشد" للشباب  2013-12-09في  -

 2013.2صناعي في الوطن العربي سنة 

 
 
 

                                                                                                                                                        
1  http://www.bitbaitint.com/index.php/fr/presentation/itemlist/category/3-safe-protection -02-12علیه في تم االطالع  
2014  

2 http://www.bitbaitint.com/index.php/fr/evenements   2014-02-12تم االطالع علیه في  
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 

 األخضر والتسویق مؤسسة بیت بایت -2

 یتمیز المزیج التسویقي لمؤسسة بیت بایت ب:
وتعني هذه العبارة "طعم صغیر" من ممیزات هذا  "Bit Bait: اسم المنتج هو بیت بایت " المنتج - أ

 المنتج مایلي:

     " یستخدم في القضاء على الحشرات، "جال" معبأ في الحقن أي "طعم هالميیتخذ المنتج شكلین هما:  -
 للقضاء على القوارض. مكعبات وأقراصأو 

كلغ من 02المواد السامة، حیث أن الفرد ال یتعرض للموت إال بعد استهالك  ال یحتوي على نسبة كبیرة من  -
هذا المبید، فهو یحتوي على مادة سولفات الكالیسیوم التي تؤثر على الجهاز الهضمي بدل الجهاز العصبي، 

 محدثة بذلك اإلمساك لدى الحشرات والقوارض.

ت ما یعتمد في إنتاجه على: الطحین، السكر، في استهالكه الیومي ألن من المبیدا اإلنسانال ینافس  -
غیر أن منتج بیت بایت یعتمد في تركیبته على مادة الجبس ویعتمد كذلك على حمض  البطاطا، البیض...

 أسید البوریك غیر المصنف عالمیا في قائمة المواد الخطرة.

 .-حالیا في األسواقعلى خالف المبیدات الحشریة المتواجدة – اإلنسانیشكل خطرا على صحة  ال -
 رائحة له، ال یتبخر.ال  -

 أمراض الحساسیة.ال یتسبب في  -

ال یحتوي على مواد ضارة بالبیئة ألنه طبیعي، وهو یساهم في تخصیب األرض عند استعماله للقضاء على  -
 القوارض التي تنتشر في المزارع واألراضي الفالحیة.

 یستعمل في القطاع الصحي والصناعي. -

 یقضي على الصراصیر من النوع األلماني، والصرصور األمریكي الكبیر حیث: مبید اقتصادي -

  تكون اإلبادة بطیئة، ما یسمح بالقضاء على الحشرات بعد عودتها إلى مكان تكاثرها %20تركیز ،
الصراصیر تتغذى على بعضها البعض فإن هذا سیسمح بانتشار مفعول المبید الموجود  أنوبما 

 .في جسم الحیوان المیت إلى المجموعة، مما یساهم في إبادة جماعیة
  تكون اإلبادة متوسطة. %20.29تركیز 

 33.50%  تكون اإلبادة سریعة بالطعم الهالمي المستخدم خصیصا إلبادة الحشرات یتخذ شكل
استخدام المكعبات وجهة لالستعمال المنزلي، أما بالنسبة للشركات واإلدارات فإنه یتم حقن م

 1.قراص إلبادة القوارضاألو 

                                                                                                                                                        
براءة اختراع وشهادة اعتراف باإلبداع من منظمة البحث العالمیة في جنیف   الحائز على" عبد الیمین زینو" الباحث الجزائري حوار مع  1

  2014-02-12تم االطالع علیه في . 2010یولیو  24، السبت، یوم لـ ''الجزائر نیوز'' والدیوان األوربي لالختراعات
http://www.djazairnews.info/2009-11-10-17-11-46/17510-2010-07-24-17-52-20.html 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 تستهلك كمیة قلیلة جدا من الماء والطاقة. اإلنتاجعملیة  -

 قلیلة أیضا وعملیة التخلص منها ال تشكل أیة خطورة. اإلنتاجالمخلفات الناتجة عن عملیة  -

 سنوات على األقل بعد إنتاجه. 03عمر المنتج  -
المنتجات الخضراء إضافة سعریة غیر أن منتجات مؤسسة بیت بایت  لغالبا ما تحم التسعیر: - ب

تتمیز بانخفاض سعرها مقارنة بأسعار مبیدات المؤسسات األخرى، وأسعارها في متناول المستهلكین 
الید ن ، إضافة إلى أمحلیةویرجع ذلك إلى أن المركب األساسي للمنتج هو الجبس وهو مادة 

  العاملة في المؤسسة محلیة.
تقوم المؤسسة ببعض األنشطة الترویجیة بغیة تعریف المستهلكین بمنتجاتها البیئیة، غیر  الترویج: - ت

أن هذه المجهودات غیر كافیة و ما تركز علیه المؤسسة هو اإلعالن ضمن موقعها اإللكتروني 
http://www.bitbaitint.com/ على  حیث تضع فیه مختلف منتجاتها وتركز في إعالناتها

... إضافة إلى مواد كیمیائیة %0طبیعي وفیه  %100 خاصة وأنه الخصائص البیئیة للمنتج
 « Safe Protection » حمایة آمنة وضعها لبعض الشعارات منها:

الزراعة، سهل التحلل  غیر خطیر على ،Danger »  «  Protection sansحمایة بدون خطر
 No Risque for Agriculture , Readily Biodegradable » وعند تحلله یصبح أسمدة

and Becomes Fertilizer »   ن دل وهذا إ ،یشكل خطورة علیهم على األطفال وبأنه الوتركز
 األسعارتركز في إعالناتها على  على أمر فإنما یدل على التوجه البیئي للمؤسسة حیث نجدها ال

 .و تأثیرها الكبیر على المستهلكین رغم انخفاضها
یكون لجهات محلیة وكذلك للخارج حیث تنتج المؤسسة منتجها محلیا غیر أن توزیعه  التوزیع: - ث

تزوید الشركات األجنبیة بالجزائر من ضمنها المتمركزة في حاسي تقوم ب نجدها في الجانب األول
، المستشفیات، دور الحضانة إلى شركات النظافة العمومیة مسعود بكمیات من المبید، باإلضافة

 العدید إلى منتجها بتصدیرالمؤسسة تقوم و  ر ماركت ...،وكذلك محالت السوب ،والحقول الزراعیة
إضافة إلى ن منتج المؤسسة وإ  المغرب، تونس، لبنان، لیبیا، هونغ كونغ، فرنسا... هامنالدول  من

أیضا، كما أي خطورة  تطلب إجراءات خاصة عند نقله وال یشكلی الة الذكر فإنه السالفالخصائص 
تعرضها ألشعة  عند هو الحال بالنسبة لباقي أنواع المبیدات الحشریة التي قد تتعرض لالنفجار 

 الشمس.
خطورتها في الجهاز التنفسي، حشریة التي نذكر منها: وٕاذا ما نظرنا إلى أضرار المبیدات ال       

ضیق شدید في التنفس، زیادة ضربات القلب وعدم انتظامها، فشل في إلى  استنشاقهاؤدي یحیث 
وظائف التنفس، آالم حادة بالصدر، القيء واإلسهال المستمر مع آالم حادة بالبطن، بعض حاالت 

في أمراض خطرة على جمیع أجهزة الجسم تؤدي  أیضا قد تتسببو ،  النزیف الحاد، أزمة رئویة حادة
  وكذلكالتسمم المعوي، فیحدث  لى الوفاة، فقد یتأثر الجهاز الهضمي بالمبیدات الحشریةبالحالة إ
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المبیدات الحشریة الجهاز العصبي، مسببة فشًال في وظائفه، ومؤثرة  یبوقد تص، سرطان في الكبد
هاز لجبالنسبة لأما ، في جمیع الخالیا العصبیة وفي الوظائف الحسیة والحركیة للجهاز العصبي

رض الجلد والعین للمبید في حاالت تعو التناسلي فقد تكتفي بإحداث عقم لدى الرجال والسیدات، 
ضافة إلى أن إ  1...ةتحدث حكة جلدیة أو أكزیما، مع حساسیة في العین والتهابات في القرنی الحشري

، األنهار والبحار)، وكذلك تلویث اآلبارالمبیدات الحشریة قد تنتقل مخاطرها إلى تلویث المیاه (
 من خالل غذائه (النباتات واألسماك).  اإلنسان وكل هذا قد ینتقل إلى 2التربة

(المنتج  وبالنظر إلى كل هذه األخطار وغیرها على المستهلك أن یختار بین منتج مؤسسة بیت بایت 
وهنا یكمن دور المؤسسة في  ،باقي المبیدات الحشریة) وبین الذي یجنب العدید من المخاطر البیئي

 ا في الحفاظ على البیئة وعلى صحة المستهلك.مستهلكین بمنتجاتها ودورهتعریف ال

 تعد من بین العدید من المؤسسات الجزائریة التي تقوم بالتسویق األخضر،هذه المؤسسة وبهذا فإن   
مؤسسة  ،البلیدة دنیادار مؤسسة مجمع صیدال، مؤسسة معالجة وتثمین النفایات،  :والتي نذكر منها

 ..نفطال.

 بالنسبة لبعض المنتجات في الجزائرسلوك المستهلك  :الفرع الثاني
ألف عائلة خالل سنة  12حصاء، شمل أزید من میداني أعّده الدیوان الوطني لإل كشف تحقیق     

موجهة للنفقات ج د 25.000دج، منها  59.700كاملة، أن معدل النفقة الشهریة لألسرة الجزائریة بلغ 
ن مرات خالل العقد األخیر، وما أثار استغراب المختصی 3الغذائیة، حیث تضاعفت نفقات الجزائریین 

ل الشهري للعائلة لأللبسة واألحذیة ومستحقات الهاتف دخلمن ا %64في التحقیق هو تخصیص 
وسیلة أساسیة في حیاة الجزائریین ال بّین التحقیق أن الهاتف النقال تحول إلى قد و  والنقل، واالنترنت

یمكن االستغناء عنه، وهذا ما ساهم في ارتفاع نفقات العائلة التي عادة ما یملك جمیع أفرادها هواتف 
دج، وهذا ما یجعل العائلة  2000إلى  دج1000نقالة، حیث یبلغ متوسط فاتورة الهاتف الواحد من 

دج على  2000دج على الهاتف، باإلضافة إلى  5000إلى  دج2000الجزائریة تنفق شهریا ما بین 
       .التي تحولت هي األخرى ألكثر من ضرورة االنترنت

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
  2014-02-12تم االطالع علیه في ، 2012-11-04، نشر في المبیدات الحشریة" قاتل یترصد أرواح الناس1

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/dfc5809c-61f5-4302-a25b-1b74a9603a48 
  2014-02-12تم االطالع علیه في ، 2011، نشر في أكتوبر أضرار المبیدات الحشریة على صحة اإلنسان والبیئة دراسات خضراء: 2

http://green-studies.com/2011/10/%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7-2/ 
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خیل بالدیوان الوطني وفي هذا اإلطار أكد المدیر التقني المكلف باإلحصائیات االجتماعیة والمدا                                               
، %20الذي أشرف على التحقیق أن الهاتف زاد في نفقات العائلة الجزائریة بنسبة  لإلحصائیات،

یعني من النفقات اإلجمالیة للعائالت الجزائریة، وهو ما  %40وأضاف أن النفقات الغذائیة شكلت نسبة 
توجه نترنت واللباس، وهو ما یعكس أیضا ماد على الكمالیات من الهاتف واالتوجه المجتمع إلى االعت

 1.المجتمع نحو الرفاهیة
حسب أرقام تقریر المنظمة الدولیة  2010احتلت الجزائر عام ستهالك الخبز فقد ال وبالنسبة          

ملیون قطعة خبز في  49رب للتغذیة والزراعة (فاو) المرتبة األولى عالمیا في استهالك الخبز بما یقا
المنظمة تحتل المراتب األولى دولیا في استهالك  حسب أرقام نفس 2013ما تزال إلى غایة الیوم و 

 ویشیر التقریر إلى أن سعر الخبز  .ملیون خبزة في الیوم 80إلى  65الخبر بمعدل یتراوح ما بین 

وراء المعدالت المرتفعة لالستهالك الیومي للخبز  االجتماعیةالمتدني الذي یبقى في متناول كل الشرائح 
 2.في الجزائر

أعلن االتحاد الوطني للتجار والحرفیین الجزائریین نتائج ویزید التبذیر في شهر رمضان حیث      
شهر بالتنسیق مع الفیدرالیة الجزائریة ال هذا تحقیق میداني هو األول من نوعه حول واقع التبذیر في

دج یومیًا  250در بـ للمستهلكین وأعوان النظافة وكشف من خالله أن متوسط استهالك الفرد الجزائري ق
 ملیارات 10دج من التبذیر بقیمة  350دج من االستهالك و  7500دج أي ما قیمته  12یبذر منها 

 .دینار في الشهر
 

 50ملیار خبزة خالل شهر رمضان یتم رمي  2.1وحسب التحقیق تبین أن الجزائریین یستهلكون        
بالمائة من المواد المدعمة على  60ت أن التبذیر یطال ملیون خبزة منها في المزابل، كما أكدت الدراسا

غرار الخبز والحلیب والسكر والزیت. وفي نفس السیاق قال الناطق الرسمي لالتحاد العام للتجار 
والحرفیین الجزائریین أن التحقیق جاء بالتنسیق مع شبكة كبیرة من التجار وعمال النظافة الذین كشفوا 

ن التبذیر یكون بطریقة غیر عقالنیة في األحیاء الراقیة حیث وجدت كمیات عن حقائق مهمة مفادها أ
 3.معتبرة من المواد الغذائیة رمیت في المزابل وهي صالحة لالستهالك

                                                                                                                                                        
 .2015-08-20تم االطالع علیه في الدخل واالستهالك،  ن الجزائري...المواط  1

http://eldawe.net/lb/1482 
 .2015-08-20تم االطالع علیه في ، 2013ملیون خبزة عام  80إلى  2010ملیون خبزة في الیوم عام  49من  2
-08-20تم االطالع علیه في ، في رمضان” بالعینكلو أی“دج : الجزائریون  12یبذر منها دج یومیًا  250متوسط استهالك الفرد قدر بـ  3

2015. 

http://www.elhayatalarabiya.com/home/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-250-
%D8%AF%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%8A/ 
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، أكد األمین العام للفدرالیة لدى الجزائریین أیضا ومن أكثر األسباب التي ضاعفت حجم االستهالك      
یأتي في المقدمة، بسبب تعدد القنوات الفضائیة المحلیة التي تتعامل مع  عالنأن اإل الجزائریة للمستهلكین،

 1.التي غزت المواطن في البیوت إلعالناتالمشاهد كمستهلك، من خالل عرض عدد كبیر من ا
العدید في ناتج عن عدم مسؤولیة ووعي المستهلك الجزائري  وبهذا یمكننا القول أن ارتفاع معدل االستهالك     

بالهاتف النقال فإننا نالحظ أن األطفال الصغار یستخدمونه وسیلة للعب في  فیما یتعلق أنه من النواحي حیث
التي یمكننا فهذا یعني جهله بمخاطره الجسیمة  وفیما یتعلق بزیادة استعمال المستهلك له الكثیر من األحیان،

 اإلشارة إلى بعضها فیما یلي:
اعات الصادرة مجال األشعة من التساهل أو التقلیل من المخاطر الناجمة عن اإلشع حذر خبراء فنلندیون في -

إذ تم اكتشاف أضرار  الء الخبراء إلى نتائج غیر مبشرةفقد توصلت دراسة أجراها هؤ  .النقالةعن الهواتف 
 یسببها المحمول عبر التعرف على التغیرات البیولوجیة التي تحدثها إشعاعات الهاتف في أداء خالیا الجسم

وهو ما یؤدي إلى تعطیل أو إحداث توترات ، عرض هذه الخالیا لتغییر طریقة عملها وفاعلیتهاحیث تت
 بة بأورام سرطانیة وبخاصة في منطقة الدماغ. كیمیائیة في هیكل الخلیة مما یساهم في احتمال اإلصا

رة حذر فیها الخبراء من خطو  ري لي" في جامعة واشنطن والتيدیدة بقیادة الباحث "هنهناك دراسة أمریكیة ج -
في ید األطفال صغار السن كأداة للعب ألن خالیا المخ  ه. وأوصوا بعدم ترك نقالاستخدام األطفال للهاتف ال

وأوضحوا أن األطفال  ، ویؤدي تعرضها للموجات الكهرومغناطیسیة إلى الخطورة.عةبسر في هذا السن تنمو 
هم أكثر الفئات التي تتأثر بسبب التعرض لموجات كهرومغناطیسیة وخصوصًا في منطقة الرأس، مؤكدین 

هنا أكدوا على عدم  الموجات الكهرومغناطیسیة قد یكون لها آثار سلبیة على الطفل والجنین. ومن أنعلى 
 .نقالالحوامل بشكل مكثف للهاتف ال تعرض األمهات

 ألنعاًما،  16من استعمال المحمول لألطفال أقل من   حذر المكتب الصحي التابع للحكومة البریطانیةوقد  -
عاًما هم األكثر عرضة إلى  16فإن األطفال أقل من وبهذا  جهازهم العصبي یكون في مراحل تكوینه،

 .الجهاز العصبي وخلل وظائف المخأمراض 
أن الهواتف النقالة یمكن أن  واوجدفقد ما دراسة "دیفید بومیرایا" وفریقه العلمي في جامعة نوتنغهام البریطانیة، أ -

 2. تزید من االنقسام الخلوي، وبالتالي مخاوف حدوث السرطان

هناك العدید من المحسنات والمواد الحافظة التي تدخل في صناعة وفیما یتعلق بالخبز فإننا نجد أن          
والتي تحتوي على عدة عناصر كیماویة وبنسب  األخرىرغیف الخبز المحسن وغیره من المواد الغذائیة 
 ساسیة في صناعة الخبز مادة الدقیق المادة األ إلىتضاف  متفاوتة ومن ضمنها مادة برومات البوتاسیوم التي

                                                                                                                                                        
 .2015-08-20الجزائري... الدخل واالستهالك، تم االطالع علیه یوم  المواطن  1

http://eldawe.net/lb/1482 
 

 .2015-08-23تم االطالع علیه في والقتل البطيء، أحمد الموجي، الهاتف المحمول   2
http://www.elazayem.com/B(6).htm 
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 إلى إضافتهایتم  أخرىلى محسنات إ باإلضافةكساب العجینة بعد تحلل المادة نوعًا من التماسك وذلك إل
جرتها منظمة الصحة أوقد كشفت البحوث التي  ا،كسابة طعمًا ومذاقًا خاصًا وشكًال محسنعجینة الخبز إل

سرطانیة  إمراض تسبب في حدوثتو  اإلنسانمادة خطرة وضارة بصحة  بأنهاعلى هذه المحسنات  العالمیة
وهنا تكمن الخطورة في استخدام هذه المحسنات التي تحتوي على مادة برومات  ،وذلك على المدى البعید

ودائمة  اإلنسانفي حیاة  أساسیةالبوتاسیوم وخاصة في تحضیر وصناعة رغیف الخبز الذي یعتبر مادة غذائیة 
  .1الحضور على مائدته وفي كل وجباته

ارتفاع االستهالك بالنسبة للمستهلك وكذلك فإن  ، وكذلك الخبز المحسن یخص الھاتف النقال ھذا فیما         
یعكس غیاب عقالنیة المستهلك الجزائري، وبما أنه متأثر وهو ما  ینجم عنه ارتفاع معدل النفایات،الجزائري 

الخضراء في  اإلعالناتومع غیاب  -كما ذكرنا سابقا-في استهالكه بما یرد في التلفاز من إعالنات
مع عدم وعیه خاصة  المحطات الجزائریة فإن المستهلك سیتوجه أكثر نحو المنتجات غیر الخضراء

، -كما ذكرنا سابقا–الجزائریة  الصینیة لألسواق غزو المنتجات ما زاد األمر سوءا هوو بالمنتجات الخضراء، 
 یتجه نحو هذه المنتجات. وهو ما یجعل الفرد الجزائري

سلوكا یسلك  -غالبیتهفي –وبالتالي فإننا ومن خالل ما تم ذكره یمكننا أن نستنتج أن المستهلك الجزائري      
في محطات التلفاز  ةالمعروض یتأثر باإلعالنات، وبما أنه المنتجات لبعض غیر أخضر في استهالكه

ر الهاتف النقال بدال من تقدیم ت الخضراء كتوضیح مثال مخاطنایة فإنه یتوجب عرض وتكثیف اإلعالالجزائر 
نهم األكثر تأثرا بهذه والتركیز في ذلك على شریحة األطفال أل .عروض حول تخفیض أسعار المكالمات..

ئة ویسلك سلوكا استهالكیا أخضر، باإلضافة إلى أن الدور یحمایة البب حتى یتم إنشاء جیل واع اإلعالنات
یكون لجمعیات حمایة المستهلك باالقتراب منه من خالل حمالت الكبیر في نشر ثقافة استهالكیة خضراء 

 التوعیة والتحسیس...
 
 

 واهتماماتها البیئیة المبحث الثاني: مؤسسة نفطال
االهتمامات البیئیة الهیكل التنظیمي لمؤسسة نفطال، ماهیة مؤسسة نفطال، سنتناول في ھذا المبحث       

  .مؤسسةلل
 
 

  نفطال مؤسسةماهیة  المطلب األول:
تعریف مؤسسة نفطال، المنتجات المسوقة من قبل نفطال واإلمكانیات المتاحة  المطلبسنتناول في ھذا       

 الهیكل التنظیمي لمؤسسة نفطال.لدیها، 
 
 
 

                                                                                                                                                        
 .2015-09-09محسنات الخبز. تم االطالع علیه یوم  أضرار  1

http://forums.fatakat.com/thread3407052 
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 تعریف مؤسسة نفطال الفرع األول:
الصادر  101-80رقم  ت المؤسسة الوطنیة لتكریر المنتجات البترولیة وتوزیعها بموجب المرسومأنشئ     
حیث تم انحالل المؤسسة  1987إلى سنة  1982نذ سنة ، وعرفت عدة تطورات م1980-01-01خ بتاری

 ن هما:سستین وطنیتیمؤ  189-87الوطنیة لتكریر المنتجات البترولیة وتوزیعها وٕانشاء بمقتضى المرسوم رقم 
 مكلفة بتكریر المواد البترولیة. :NAFTEC نفتك -

 مكلفة بتسویق المواد البترولیة وتوزیعها.: NAFTAL نفطال -

 سة مستقلة تماما ولها كامل الصالحیات في تسییر شؤونها.حیث أصبحت نفطال مؤس
ترولیة ثم مهمتها توزیع وتسویق المنتجات البإنشاء مؤسسة نفطال  189-87تم بموجب المرسوم رقم    

 یلي: ت إلى ماتمت إعادة هیكلتها وجزئ
 ؛CLP الوقود والزیوت -
 ؛GPL غاز البترول الممیع -
 ؛AVM النقل الجوي البحري -
 BITUME.1 الزفت -

لمجمع   100%وأصبحت مؤسسة ذات أسهم تابعة 1998وتم أیضا إعادة هیكلة مؤسسة نفطال سنة   
تسویق وتوزیع المنتجات البترولیة متخصصة في دج  15 650 000 000رأسمال یقدر بـ سوناطراك، ب

 السوق الوطنیة، وتقع مدیریتها العامة بالشراقة والیة الجزائر. ومشتقاتها على مستوى
 المتعلق بتعدیل هیكلة مؤسسة نفطال وتنظیمها إلى: 2003نوفمبر  12المؤرخ في  760وذلك بقرار رقم    

 فرع التسویق یختص بتسویق الوقود والزیوت. -

 فرع غاز البترول الممیع. -

 فرع الزفت ومشتقاته. -

 .(النقل البحري والجوي)الفرع الدولي  -
وتظهر على الشعار كلمة  -كما هو موضح في الشكل أسفله – وتحمل المؤسسة شعارا خاصا بها      

NAFTAL  :وتنقسم هذه األخیرة إلى كلمتین 
- NAFT.تعني نفط : 

- AL) اختصار لكلمة الجزائر :ALgeria.( 
 ."نفط الجزائر" وبهذا فإن كلمة نفطال تعني

الفروع  خمسة خطوط تعبر عنحرفي (م،ن) المعبرة عن كلمة مواد النفط، وتوجد به ویتكون رمزها من 
  لمؤسسة نفطال وهي: الخمسة الموجودة سابقا

                                                                                                                                                        
المعدل والمتضمن أحداث  1980أفریل  06المؤرخ في  80/101المعدل للمرسوم  1987أوت  25المؤرخ في  87/189المرسوم رقم   1

 المؤسسة الوطنیة لتكریر المنتجات البترولیة وتوزیعها.
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 الفرع التجاري؛ -

 فرع الزیوت والزفت والعجالت؛ -

 فرع غاز البترول الممیع؛ -

 فرع الوقود؛ -

 1الفرع الدولي. -

 .-لمؤسسة نفطالهذا ما سنراه في الهیكل التنظیمي  –فروع فقط  ةغیر أنها حالیا تحولت إلى ثالث  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                        
 سب ما صرح به رئیس دائرة تحویل السیارات إلى سیرغاز.ح  1
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 مكانیات المتاحة لدیهانفطال واإل مؤسسة منتجات المسوقة من قبلال الفرع الثاني:

 یمكننا توضیح المنتجات المسوقة من قبل نفطال من خالل الشكل التالي: -
 

 المنتجات المسوقة من قبل مؤسسة نفطال یوضح): 12شكل رقم (                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Présentation de la Société NAFTAL, Mai 2014, p 05. 
 

  OHSAS 18001، 2008إصدار  ISO 9000ر مصادق علیها من خالل معایینشاطات الوقود  -1
 تشتمل على:هي ، و 2004إصدار  ISO 14001ومعیار 

 التموین، التخزین، التزود، تسویق المنتجات الخاصة بالطیران والبحریة.مهامها : الطیران والبحریة •

 التزود بوقود البریة.التموین، التخزین، مهامها  البري:الوقود  •

 وتحتوي نشاطات الوقود على: -

 وقود بري.مخزن  44 •

 مراكز بحریة. 06 •

 مخزن وقود بحري. 30 •

،  معبأ  vrac(غیر معبأ GPLالتموین، التخزین، التزود والتعبئة وتسویق  :ــ تتكفل ب GPLنشاطات  -2
conditionné وقود ،GPL.( 

 الوقــــــــــــود

 وقـود بــري وقـود جــوي وقـود بحـري

 غاز البترول الممیع

 منتجـات أخـرى

 (Bunker)بنكر  -

 (BTS)زیت وقود  -

 مازوت بحري -

 Jet A1وقود الطائرات النفاثة  -

 Avgas 100LLبنزین  -

 بنزین ممتاز بدون رصاص  -
 بنزین ممتاز -
 بنزین عادي -
 مازوت  -

 غاز البترول الممیع خام -
 غاز البترول الممیع مكیف -
 غاز البترول الممیع وقود -

 

 (…xylène,  toluène, white spirit)منتجات خاصة  -

 خدمات من غیر الوقود. -

 زیـوت  -
 زفـت  -
 عجـالت -
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 على: GPLوتحتوي نشاطات  -

 مركز تعبئة. 41 •

 غیر معبأ. GPLمراكز  10 •

 .dépôts Relais  مستودع رابط 47 •
 :ـالنشاطات التجاریة تتكفل ب  -3

الوقود البري، مواد التشحیم البریة، الزفت، العجالت، ومنتجات أخرى موجهة  توزیع وتسویق •
 للسیارات.

وقود) على مستوى شبكة محطات الخدمات تسیرها  GPL(قارورات البوتان و GPLتسویق  •
 نفطال.

 .GPLالسیارات إلى وقود  لتحوی •
 تحتوي النشاطات التجاریة على: -

 مركز توزیع. 48 •

 تملكها نفطال. 680طة خدمات منها مح 2106شبكة مكونة من  •

 مركز تخزین وتشكیل الزفت. 15 •

 . GPL-Cمركز تحویل السیارات إلى  32 •

 مركز الزیوت والعجالت. 24 •

 وسائل نقل المنتجات تشتمل على:  -4

 وحدة. 3600نقل:  حظیرة •

 في طور اإلنجاز. 380منها كلم  Canalisations :1110خطوط األنابیب أو قنوات  •

P40Fطن. 10000وحدات بطاقة أو قدرة إجمالیة للتخزین  Barges  :07بارجة  •

1 

 وقد تم تحقیق مایلي:
ملیار دج في ارتفاع  332,7رقم أعمال یقدر بـ  2014حققت نشاطات المؤسسة سنة  :األعمالرقم  -

 ملیار دج. 326,34حیث قدر بـ  2013بالنسبة لسنة محسوس نوعا ما 
 ملیار دج. 32,6ما یقدر بـ  2014االستثمار لسنة  بلغت نفقات :االستثمارات -

على مستوى  Les métiers de baseفي المهن القاعدیة  2014سنة القوى العاملة المكونة  :التكوین -
، حیث سنة عامال 330 10المؤسسة، وفي مجاالت أخرى (الموارد البشریة، المالیة، التدقیق...) ارتفع إلى 

 . عامال 1518، بفارق یقدر بـ عامال 812 8 تم تكوین 2013

 2.عامال  709 30تم توظیف  2014-12-31 : إلى غایة العمال تعداد -
 
 

                                                                                                                                                        
1 Présentation de la Société NAFTAL, op.cit ,  pp 6-12. 
2 http://www.naftal.dz/fr/index.php/rapports-annuels 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 الفرع الثالث: الهیكل التنظیمي لمؤسسة نفطال
 یمكن تمثیل الهیكل التنظیمي لمؤسسة نفطال كما یلي:    

 
 ): یوضح الهیكل التنظیمي لمؤسسة نفطال 13شكل رقم ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفطالمؤسسة البشریة للمدیریة العامة ل مدیریة الموارد المصدر:
 

 ثالثة أقطاب أو وحدات رئیسیة: یمكن التفریق بینمن خالل الهیكل التنظیمي 

 مدیریـة اإلدارة العـامـة الداخلي للمؤسسةمدیریة األمن 

فرع غاز البترول الممیع  التجـاري الفرع
GPL 

 فرع الوقـود

 الرئیس المدیر العام
 )SPAلنفطـال (

 ستراتیجیة/المدیریة التنفیذیة: اإل
 التخطیـط واالقتصـاد

المدیریة التنفیذیة 
 للموارد البشریة

المدیریة التنفیذیة 
 المـالیـة

المدیریة المركزیة للصحة، األمن، البیئة، 
 H.S.E.Qالجودة 

المدیریة المركزیة للتدقیق 
 ومراجعة الحسابات

المدیریة المركزیة 
 للصیانة

المدیـریـة المركزیـة لالتصال 
 والعالقات العامة

 

المدیریة المركزیة للشؤون 
 القانونیة

 

المدیریة المركزیة للشؤون 
 االجتماعیة والثقافیة

 

المدیریة المركزیة لنظم 
 المعلومات

 

المدیریة المركزیة 
 للهندسة
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: ممثلة بالرئیس المدیر العام الذي یتواجد في قمة الهیكل التنظیمي ألنه یعتبر عنصر العامة المدیریة -1
أساسي وهام في المؤسسة، وهي مكلفة بالسیاسة العامة للمؤسسة، القیادة والتسییر االستراتیجي وكذلك 

 الربط بین مختلف الوحدات في المؤسسة.
حیث  تتكون من المدیریات التنفیذیة، المدیریات المركزیة، المدیریات المساعدة: المدیریات الوظیفیة -2

 تتمثل كل منها في:

یات : تتضمن المدیریات التنفیذیة للموارد البشریة، المدیریات التنفیذیة المالیة، المدیر المدیریات التنفیذیة -
 ویتم من خاللها: ستراتیجیة والتخطیط واالقتصاد.التنفیذیة اإل

 تحدید السیاسات واالستراتیجیات للمؤسسة. •

 تغیرات واتجاهات السوق.التنبؤ ب •

 ستراتیجي.ضمان التسییر اإل •

 مختلف المدیریات.ضمان الترابط والتنسیق بین  •

 مساعدة المدیریات التشغیلیة (العملیة) للمؤسسة. •

كما هي  المدیریات المركزیةالهیكل التنظیمي للمؤسسة العدید من  تضمنحیث ی :المدیریات المركزیة -
 ).10موضحة في الشكل رقم (

 مؤسسة نفطال.مقر تضمن التسییر الجید ل :المدیریات المساعدة -
ستراتیجیة المسطرة من قبل اإلتعمل على تطبیق األهداف : المدیریات التشغیلیة (العملیة) للمؤسسة -3

 حیث:  ،فرع غاز البترول الممیع ،الفرع التجاري، فرع الوقود المؤسسة من خالل فروعها:

 Jet-A1 etمكلف بنشاطات التموین، التخزین، والتسلیم الخاص بوقود الطائرات (: فرع الوقود -

Methmix( أو البواخر )، البحریةGas-oil et fuel-oils ووقود السیارات )زیت الفیولو  المازوت ،
 باإلضافة إلى )A72 ،White spirit(البنزین الممتاز، البنزین العادي، بنزین بدون رصاص، المازوت، 

 .تشحیم الطائرات والبحریة (البواخر) زیوت ومواد
      والزیوت الوقود توزیع و التسویق نشاطي تطویر و تنظیم في الفرع هذا مهام َتكمن الفرع التجاري: -

 ضمان دفبه التوزیعو  التخزین من كل هیاكل تطویرو  ،يالوطن ترابال عبر تخزینها ونقلها وكذا والعجالت

 نوعیة صورة وتحسین  ،وعجالت وزیوت وقود من الزبائن احتیاجات وتلبیة السوق متطلباتلالجیدة تغطیة ال

 .المؤسسة منتجات

، ویمكن توضیح الهیكل التنظیمي لهذا الفرع فیما 2004تم تأسیس هذا الفرع سنة  :فرع غاز البترول الممیع -
 یلي:
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 لمؤسسة نفطال بترول الممیعالهیكل التنظیمي لفرع غاز ال): یوضح 14شكل رقم (
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدیریة الدراسات، التنبؤات والتخطیط لفرع غاز البترول الممیع. المصدر:

   
 
   

 مدیریة الصیانة واإلنجاز 
(D.M.R) 

مراكز المادة  مخازن الربط مراكز التعبئة
 الخام

خطوط أنابیب غاز  وحدة
 البترول الممیع   

G.P.L 

مدیریة الدراسات  
 والتطویر

المدیریة التقنیة  
 والصیانة

مدیریة النقل     
 

مدیریة خطوط أنابیب 
 غاز البترول الممیع

 G.P.L 

ةــــــاألمان  

 

 فرع غاز البترول الممیع

G.P.L  

دـــمساع  

 

الداخلي األمن مساعد  

االتصال خلیة  

 

 مكلف بالمھام   

 مسؤول وحدة االتصال

 مكلف بالمھام    
 إطار الدراسات 

مدیریة المالیة 
 والمحاسیبة

مدیریة  
 االستغالل 

 اإلعالم فریق
 اآللي

 

التدقیق  فریق 
ومراجعة 
 الحسابات

 

 

مدیریة 
الصحة.األمن 

  .البیئة
 

 مدیریة التسویق

مدیریة الشؤون 
 القانونیة

 

 

مدیریة الموارد  
 البشریة

مدیریة اإلدارة  
 والوسائل

مدیریة الدراسات، 
 التنبؤات والتخطیط

فریق إدارة 
 الجودة

193 
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الهیكل  الهیكل التنظیمي الخاص بمؤسسة نفطال، وكذلك –نالحظ من خالل الهیكلین التنظیمیین        
أن المؤسسة لدیها اهتمام بالجانب البیئي حیث نجد الهیكل األول یحتوي على  -GPLالخاص بفرع  التنظیمي

مدیریة مركزیة للصحة، األمن، البیئة، الجودة ، أما الهیكل التنظیمي الثاني فنجده یحتوي على مدیریة الصحة، 
 -التجاري وفرع الوقود ونفس الشيء بالنسبة للفرع –األمن، البیئة، أما إدارة الجودة فنجدها تمثل فرقة مستقلة 

ف المحددة حیث نجد أن األهداف لیتم تحقیق األهدا وذلك لیكون االهتمام منصبا على كلیهما بدرجة أكبر
 الصحة، األمن، البیئة تتمثل في: متعلقة بـلاستراتیجیة اإل
 احترام القوانین وتطبیقها. -

 التحكم في المخاطر التي تمس الصحة، األمن، البیئة. -

 ظروف عمل العمال.تحسین  -

 حاذاة من المؤسسات التابعة لنفطال من المخاطر التي تنجر عن نشاطاتها.محمایة السكان بال -

 الحد من النفایات. -

 ترمیم وٕاعادة تهیئة األماكن الملوثة. -

 ترقیة التكنولوجیا. -

وتمثل حمایة البیئة انشغاال كبیرا بالنسبة لمؤسسة نفطال وینبثق ذلك من االلتزامات الوطنیة والدولیة       
 المتعهد بها، وفي هذا المجال تلتزم المؤسسة بـ:

 مواجهة تغیرات المناخ والمساهمة في تحسین نوعیة الهواء. -

 على األقل تخفیضها.تسویق منتجاتها والقضاء علیها أو تسییر النفایات الناتجة عن  -

 استرجاع الزیوت المستعملة على مستوى نقاط البیع. -

 حمایة المیاه السطحیة والجوفیة. -

 عقلنة االستهالك خاصة فیما یخص الطاقة. -

 تشجیع الوقود النظیف، والطاقات المتجددة. -

ویعتبر األمن مسؤولیة الجمیع، إذ البد من إشراك جمیع الفاعلین من أجل تحقیق هدف مشترك للعمل في   
 محیط آمن وفي هذا المجال التزمت نفطال بما یلي:

 تنمیة ثقافة األمن. -

 تعزیز األمن في مكان العمل. -

 التحكم وتسییر المخاطر التي تنجر عن نشاطاتها. -

 البضائع.ل تعزیز األمن في نق -

حیث أن كل عامل له الحق في التقدم في محیط عمل جید، وفي هذا  الصحة في العمل هي حق أساسي،  
 المجال تلتزم نفطال بـ:

 الحفاظ على صحة عمالها. -
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 1الحد من آثار نشاطاتها على صحة العمال، الزبائن، المساهمین والسكان المحاذین لها. -
 وبالنسبة لمدیریة التسویق الخاصة بـفرع غاز البترول الممیع نجد دورها یتمثل في:  

 .غاز البترول الممیع ستراتیجیة تسویق منتجاتتحدید إ •
 تحدید أهداف البیع والمساهمة في تحقیقها في مختلف المناطق. •

 وضع نظام تسییر موجه نحو إرضاء السوق. •

 نوعیة السلع والخدمات. ستراتیجیة بالتركیز على تحسینوضع إ •

 تطویر دراسات السوق. •

 متابعة تطورات السوق الداخلیة والمنافسة. •

 تطویر وٕاطالق منتجات جدیدة. •

 متابعة تحصیل الدیون. •

 ).01(نظر الملحق رقم أل التنظیمي الخاص بهذه المدیریة على الهیك ولإلطالع

هیكلها التنظیمي یحتوي نقل عبر خطوط األنابیب حیث نجد ونالحظ أیضا أن المؤسسة تولي اهتماما لل       
 غاز البترول الممیع حیث نجد: أنابیبغاز البترول الممیع، ووحدة خطوط  أنابیبمدیریة خطوط على: 

 :بالنسبة لـوحدة خطوط أنابیب غاز البترول الممیع فهي تتكون من -
 وحدة الجزائر وسط (مربوطة بمقاطعة البلیدة). •

 الجزائر (مربوطة بمقاطعة الخروب). وحدة شرق •

 وحدة غرب الجزائر (مربوطة بمقاطعة تلمسان). •
 :غاز البترول الممیع تتمثل مهامها الرئیسیة في أنابیببالنسبة لـمدیریة خطوط  -

 تنظیم وتسییر نشاط نقل منتج غاز البترول الممیع عن طریق خطوط األنابیب. •

الصناعي للتركیبات وتجهیزات نقل غاز البترول الممیع عن صیانة، واألمن ال استغاللمسؤولة عن  •
 طریق خطوط األنابیب.

 .إنشاء وتحیین الملفات التقنیة لمجموع تجهیزات وأشغال خطوط األنابیب •
 باإلضافة إلى مهام أخرى تتمثل في:

إنجاز مخطط التفتیش والحمایة... والسهر على تطبیقه من طرف وحدات النقل عن طریق خطوط  •
 نابیب.األ

حسین مخطط النقل عن طریق خطوط األنابیب بالتعاون مع مسؤولي وحدات خطوط األنابیب ومتابعة ت •
 تطبیقه.

 تحسین ووضع وتحدیث إجراء النقل عن طریق خطوط األنابیب. •

                                                                                                                                                        
1 http://www.naftal.dz/fr/index.php/environnementتم   2015-05-21االطالع علیه في  
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غاز  وسائل التدخل االستعجالي األولي ووضعها تحت تصرف وحدات النقل عبر خطوط أنابیب قتناءا •
 .البترول الممیع

...) من أجل التكفل السریع TRCطراك، ا، سونENACإعداد اتفاقیات مع المؤسسات المتخصصة ( •
 بالتدخالت واألشغال الثقیلة التي تستلزم وسائل مهمة، وكفاءات تقنیة غیر متوفرة لدى مؤسسة نفطال.

عن طریق  یهات األمن الصناعي وحمایة البیئة، التي تحكم نشاط النقلالسهر على احترام قواعد وتوج •
 خطوط أنابیب وتطبیق التعلیمات الخاصة بهذا النشاط.

 طراك.اتسییر العالقات مع مدیریات التكریر نافتاك وتركیبات سون •
 ).02( نظر الملحق رقمبهذه المدیریة أعلى الهیكل التنظیمي الخاص  طالعولال 

غاز البترول الممیع والتي یتمثل دورها فرع ویحتوي الهیكل التنظیمي أیضا على مدیریة النقل الخاصة بـ     
 في:

 وسائل النقل داءأضمان تحقیق أهداف الفرع الخاصة بتطویر نشاط النقل (التموین، الصیانة، و  •
وذلك برقمنة نظم التسییر التي تسمح بإخراج مؤشرات من أجل اتخاذ القرار الجید في  ) والرفع

 .الوقت المناسب
صیانة، وتحسین التموین كما ونوعا لعتاد النقل الذي التحدید واستخدام وضمان المتابعة لسیاسة  •

 بصفة جیدة.یؤدي إلى سیرورة نشاط غاز البترول الممیع 

 إعداد واقتراح واستخدام السیاسة واإلستراتیجیة المتبناة من طرف المؤسسة في مجال النقل والصیانة. •

 استغالل العتاد الجدید في إطار الضمان.متابعة تحقیق برامج  •

 غاز البترول الممیع. المستمر على صیانة العتاد الناقل استجابة لمتطلبات نشاط السهر  •

 السهر على تحسین وسائل النقل والتخفیض من تكالیفها. •

 قاعدة المعلومات الخاصة بالممونین.الحرص على تأسیس وتحیین  •

 داء حظیرة غاز البترول الممیع.الصیانة وتحسین أ السهر على تطبیق مخططات نشاطات •

 1.)03(على الهیكل التنظیمي الخاص بهذه المدیریة أنظر الملحق رقم  ولإلطالع
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
 مدیریة الدراسات، التنبؤات والتخطیط لفرع غاز البترول الممیع.معلومات مقدمة من طرف  1
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 نفطال لمؤسسةطلب الثاني: االهتمامات البیئیة الم
مضغوط الطبیعي الغاز السنتناول في هذا المطلب إنجازات مؤسسة نفطال في المجال البیئي، منتج      

GNC األخضر.       
 
 

 في المجال البیئي نفطال مؤسسةإنجازات  الفرع األول:          

حسب ما تم التصریح به من قبل أحد المسؤولین في المدیریة العامة لنفطال وحسب ما الحظناه من         
 بالبیئة كان منذ زمن بعید غیر أنهخالل اطالعنا على مجالت المؤسسة للسنوات الماضیة فإن اهتمام المؤسسة 

 زاد في اآلونة األخیرة.
المتطلبات الصارمة المتعلقة التوجه نحو حمایة البیئة ألن  وقد أصبحت المؤسسة مجبرة ال مخیرة على      

ي ساریة المفعول، التالبالصحة، األمن، وحمایة البیئة للتنمیة المستدامة تفرض علیها التطبیق الصارم للقوانین 
منذ سنة تعرضها في حالة ما إذا لم تحترم هذه القوانین إلى عقوبات قد تمس سمعتها أو صورتها وبذلك نجدها 

أصبحت تشارك مع وزارة البیئة في برنامج المخطط الوطني للنشاط البیئي، والتمسك بمبادئ النمو  2000
صة فیما تیجیا في سیاسة تطویر المؤسسة خااالقتصادي المستدام بمنظور بیئي، وتمثل حمایة البیئة محورا استرا

التحكم في هذه المخاطر یهدف ستعملة، المنقولة، والمسوقة، و المخزنة، الم :المنتجات یتعلق بخطورة التعامل مع
وقد قامت المؤسسة بالعدید من النشاطات والمجهودات في  ،1إلى حمایة األشخاص والممتلكات وكذا البیئة

  المجال البیئي حیث:
في عملیة التشجیر في  المؤسسةنفطال والمدیریة العامة للغابات شاركت  مؤسسة في إطار اتفاقیة تعاون بین -

 الرئیس بقیادة مؤسسةمن خالل وفد عن ال بعض والیات الوطن منها: میلة، مسیلة، األغواط، تلمسان...
أكتوبر  25ن ذلك یوم هكتار وكا 100المدیر العام حیث تم في والیة تلمسان المشاركة في تشجیر 

2009.2  
أنظر الملحق رقم – بأخرى بالستیكیة قارورات الغاز القدیمعن قرارها في استبدال مؤسسة نفطال أعلنت    -

الشركة ن من و وآخر  مجمع نفطال وبعد لقاء جمیع مسؤولجاء القرار ، هذا وهو مشروع قید الدراسة -)04(
، تم خالله التأكید على »RAGASCO«الشركة النرویجیة ن عن و مسؤولو سطوانات الغاز الوطنیة ال

وجعلها جذابة من الناحیة » B13«ضرورة الدخول في شراكة من أجل تغییر شكل قارورة غاز البوتان 
نفجار وال تتآكل بفعل الصدأ، ة في حلتها الجدیدة غیر قابلة لالالخارجیة وأكثر أمنا، حیث ستكون القارور 

وٕان  ،نقل ویخفف من عبء العمالفة الوزن وسهلة الحمل مما سیقلص من تكالیف التحافظ على البیئة، خفی
شفافة مما یسمح لمستعملیها باإلطالع على منسوب الغاز الموجود بداخلها، كما أن إحاطتها  ستكون القارورة

بموافقة رسمیة من المشروع بقارورة بالستیكیة سیقلل من حجم الضجیج الذي كانت تتسبب فیه. وقد حظي 
. وبمجرد تجسید هذا المشروع، فإن قارورات غاز البوتان المستعملة من طرف الجزائریین طرف السلطات

                                                                                                                                                        
1 http://www.naftal.dz/fr/index.php/environnement تم  2015-05-21االطالع علیه في    
2 Revue NAFTAL NEWS : Communication, Innovation, Progrès, Avril 2010, N°11 , P27. 
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ملیون قارورة على المستوى الوطني، سیتم التخلص منها بصفة تدریجیة وهي العملیة التي  22والبالغ عددها 
ستستعمل القارورات » نفطال«زیع المواد البترولیة تستغرق فترة طویلة، كما أن الشركة الوطنیة لتسویق وتو 

 1ألغراض أخرى.القدیمة 
بالبیئة قامت بوضع "المشروع النموذجي إلنشاء المعالجة البیولوجیة لألرضیات"، وضمن اهتمام نفطال    -

 حیث تهتم بالعناصر التي تحمي البیئة وذلك تماشیا مع مبادئ التنمیة المستدامة، وفي هذا اإلطار فإن
تسییر المواقع واألرضیات الملوثة یحتاج الهتمام مالئم، وهذا األمر یشكل انشغال مؤسسة نفطال نتیجة 

  2لتأثیر هذا التلوث على البیئة.
نعم، إلعطاء حیاة "إضافة إلى ذلك فإن المؤسسة تهتم بجانب فرز النفایات الناتجة عن نشاطها تحت شعار  -

 "Ensemble, pour donner une nouvelle vie à nos déchetsجدیدة لنفایاتنا 
 یحتوي على المحاور التالیة:  والذي لتسییر نفایاتها اتضع المؤسسة مخطط حیث

 .معرفة ومراقبة تدفق النفایات 

  ) وضع حاویات الفرز االنتقائيTri Sélectif(  بألوان   حاویات ثالثوذلك من خالل وضع
 مختلفة كما یلي:

 مخصصة للقارورات البالستیكیة فقط مع اإلشارة إلى ضرورة إفراغها قبل رمیها.: الحاویة الزرقاء •

: مخصصة للورق حیث تتضمن: الجرائد، بقایا ورق المطبعة، ورق التعبئة الحاویة الصفراء •
 والتغلیف، مجالت ومنشورات، ورق وأظرفة.

حدید، علب : مخصصة لباقي النفایات حیث تتضمن: علب األلمنیوم والالحاویة الخضراء •
 الیاغورت، علب الحلیب والعصائر، األكواب، نفایات المطبخ.

وهذه النفایات  ترمى بهذه الحاویات ویتم تسلیمها لمدیریة اإلدارة العامة نفایات أخرى ال وهناك
 تتضمن: أنابیب ومصابیح الفلورسنت، البطاریات، خراطیش الطابعات.

  اقتصادیة مقبولة.ضمان تثمین النفایات ومعالجتها في ظروف 

 .تخزین النفایات في أحسن الظروف 

 .تخفیض مصاریف تفریغ النفایاتP48F

3        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
 2015-03-05تم االطالع علیه في  .2014-12-29، نشر في جریدة النهار في قـارورة الغاز بـتصمیـم وشكل جدیدیـنحبیبة محمودي،  1

http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/231157-
%D9%82%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-
%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%80%D9%85-
%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%80%D9%86.html 
2 Revue NAFTAL NEWS : Communication, Innovation, Progrès, Novembre 2013, N°14 ,  P17. 
3 Ibid, P21. 
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نفطال، مؤسسة (فیما یتعلق بالمدیریة العامة ل وما الحظناه ولمسناه هو نظافة المحیط العام للمؤسسة                                                              
 .التجاري وفرع غاز البترول الممیع) اوكذلك فرعه

والعمل على المحافظة على  وبهذا فإن كل ما سبق ذكره یعبر عن مدى اهتمام المؤسسة بالجانب البیئي        
وتشجع المستهلكین  GPL/Cو منتج   ،GNCمنتج  البیئة، حتى أن المؤسسة تسوق منتجات خضراء منها

 على اقتنائهما.
   

  GNC األخضر مضغوطالطبیعي الغاز ال منتج الفرع الثاني:    
- GNC )Gaz Naturel Comprimé( أو: غاز طبیعي مضغوطGNV )Gaz Naturel Véhicule  (

هو نفسه الغاز الموزع عبر شبكة الغاز الطبیعي في المنازل للتدفئة والمطبخ والمصانع، یستعمل كوقود 
بمجموعة من الخصائص  هذا الوقود یتمیز، )05الملحق رقم ( أنظرالثقیلة و  الخفیفة یالئم كل السیارات

 یلي: نذكرها فیما

 :ذو المزایا التالیة بالمقارنة بالمازوتوقود نظیف  -1
   الغازات المنبعثة. 95% -

 CO2غاز ثاني أكسید الكربون  40% -

 CO أول أكسید الكربون 95% -

 NOXأكسیدات األزوت  30% -

 HCالهیدروكربونات غیر المحترقة  80% -

 ).98) مقارنة مع البنزین الممتاز (Octane )125مؤشر جید لألكتان  -2

 جودة في الجانب األمني. GNCالغاز الطبیعي یتمیز بأنه أخف من الهواء، مما یمنح  -3

 ضجیج أقل. -4

 .تكنولوجیا متحكم فیها في تطور واضح -5
 یكون مباشرة من شبكة الغاز الطبیعي المتوفرة. GNCتموین محطات خدمات  -6

في الدول األوروبیة في حافالت نقل األفراد وسط المدینة، وفي شاحنات نقل  GNCویستعمل منتج        
P49Fالنفایات، وقد وجد بعد استعماله أن نوعیة الهواء تغیرت في العدید من المدن مثل: مدرید، لشبونة وروما.

1 

ن للضغط بعملیة قادتها سونلغاز، وذلك بإنشاء محطتی 1998سنة  تنمیة هذا الوقود في الجزائروقد بدأت        
سیارة تابعة لسونلغاز  85تحت التصرف، و  GNCحافالت تسیر بـ  10(حسین داي، جسر قسنطینة)، ووضع 

 GNCلتوزیع ) unité pilote. وقد قامت نفطال بإنشاء وحدة قیادیة (2002منذ سنة  GNCتم تحویلها إلى 
 لمحطة الخدمات سیسان، ویتوقع إطالق دراسات لثالث وحدات توزیع أخرى على مستوى الجزائر العاصمة،

                                                                                                                                                        
1 Fiche Publicitaire : Le Gaz Naturel Comprimé GNC, Station Sissane Rouiba,  Mardi 25 Novembre 2014. 
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وهران وعنابة، وفي هذا اإلطار تم الشروع في دراسة إمكانیة ربط شبكة توزیع الغاز التابعة لسونلغاز بمحطات 
  الخدمات لنفطال.

 رنامجین من طرف وزارة الطاقة والمناجم:ولتطویر هذا المنتج تم إنجاز ب     
ملیار دج، وتهدف إلى تحویل  7,3لالستثمار بحوالي جمالیة التكلفة اإلقدرت : 2011-2007مرحلة الفترة  -

 04سیارة أجرة و  14000محطة خدمات، تحویل  40بالجزائر العاصمة) وٕانشاء  100حافلة (منها  175
 النقل الحضریة). حظیرة(التوقف وصیانة  terrains de remisageمحطات للتخزین 

ملیون دج سنویا)، تتوقع  600ملیار دج (بمعدل  20,3جمالیة : بلغت التكلفة اإل2025-2012فترة مرحلة ال -
موزعة عبر المدن الكبرى. ربط هذه المحطات بشبكة الغاز الطبیعي  GNCمحطة خدمات  112إنشاء 
   GNC.1حافلة  500واقتناء 

      
 وتوجه  GPL/Cوقود -غاز البترول الممیعالتسویق األخضر بالنسبة لمنتج المبحث الثالث: 

 المستهلك نحو هذا المنتج.

وتوجه  ،GPL/Cوقود -غاز البترول الممیع التسویق األخضر بالنسبة لمنتج سنتناول في هذا المبحث     
 .المستهلك نحو هذا المنتج

 

 GPL/Cالتسویق األخضر بالنسبة لمنتج : المطلب األول
األخضر ، الترویج GPL/Cاألخضر لمنتج ، التسعیر GPL/Cالمنتج األخضر المطلب  سنتناول في هذا    

 GPL/Cاألخضر لمنتج ، التوزیع GPL/Cلمنتج 
 
 
 

 لمؤسسة نفطال GPL/C األخضر لمنتج التسعیر و  المنتج األخضر  الفرع األول:
 GPL/Cاألخضر  المنتجأوال:     

في منطقة المیشیغان على  1921غاز البترول الممیع ألول مرة في الوالیات المتحدة األمریكیة سنة ظهر       
وهو اآلن وقود منتشر یستعمله المالیین من السائقین في العالم مثل إیطالیا، بولونیا، تركیا،  متن شاحنات.

 2استرالیا، الجزائر...
، وهي السنة التي شهدت ظهور 1984استعمال غاز البترول الممیع كوقود في الجزائر إلى سنة  ویعتبر     

        3أول سیارات تسیر بهذا الوقود وأول محطات لتوزیعه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
1 http://www.naftal.dz/fr/index.php/gnc 2015-03-05في تم االطالع علیه    

 .04الدلیل الستعمال وصیانة عربة محولة إلى "سیرغاز"، یومیا مع طاقة نظیفة، ص. 2
، 2009-02-11یوم   -یومیة إخباریة وطنیة–، نشر في المواطن 2014نفطال تنوي مضاعفة مبیعات وقود غاز البترول الممیع في أفق   3

 .2015-03-05تم االطالع علیه في 
http://www.djazairess.com/elmouwatan/1797  
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جها غاز البترول الممیع كوقود، وهو خلیط متجانس م التجاري الذي قدمته نفطال لمنتویعتبر سیرغاز االس                                      
ویمكن من خالل الشكل التالي توضیح أهم مصادر التموین بغاز البترول  1وغاز البروبان. تانغاز البو من 

 وقود:  -الممیع
 

 وقود -): یوضح أهم مصادر التموین بغاز البترول الممیع15شكل رقم (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Revue NAFTAL NEWS : NAFTAL Organise un Séminaire International Sur Le 
GPL-c, Numéro Spécial 2009, p39. 

     

للمرور  مستخلصان من البترول أو من الغاز الطبیعيوالبروبان  البوتانل الشكل أن نالحظ من خال      
        لشركة سوناطراك نتاجفي حقول اإلأو بمصانع الفصل  كسوناطرالشركة  بمحطات تمییع الغاز الطبیعي

الذي یتم تصدیر  البروبان والبوتان، وحدات الفصل، للحصول على  لشركة سوناطراكمصانع تكریر البترول أو 
لیتم بیعه من قبل المؤسسات على شكل إما: غاز البترول  جزء منه والجزء اآلخر یوجه للبیع في السوق الوطنیة

 .وقود، بروبان (مختلط ومكیف)، بوتان (مختلط ومكیف)-الممیع
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
 .04الدلیل الستعمال وصیانة عربة محولة إلى "سیرغاز"، مرجع سابق، ص   1

' على مستوى حقول الغاز GPLإنتاج ' GP2 & GP1Zوحدات الفصل 
)SH( 

  )SH(التصدیر  )SH(محطات تمییع الغاز الطبیعي

 الفصل في الحقول مصانع

 SH/ اإلنتاج
 البروبان والبوتان

 )GPLcغاز البترول الممیع وقود(
 )SH(مصانع تكریر البترول

 البیع في السوق الوطنیة   )SH(' على مستوى حقول البترولGPLإنتاج '
 (شركة نفطال وآخرون)

 البروبان المختلط
 والبروبان المكیف

 البوتان المختلط
 والبوتان المكیف
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 من خالل الشكل التالي توضیح معدل استهالك غاز البترول الممیع في الجزائر: ویمكن     
 

 
 

Source : Revue NAFTAL NEWS : Communication, Innovation, Progrès, Union International du 
GAZ , 4éme Rencontre du WOC5, Numéro Spécial Novembre 2014, P69. 

 

 حیث نجده:تختلف  GPL/C  ـنسب الخلیط أو المزیج المكون للإلشارة فإن و 
 من البروبان. %96في الشتاء یتكون من:  -

 1بوتان. %20بروبان، و %80في الصیف یتكون من:  -

 سیرغاز یحافظ على البیئة: •
 فیما یلي:بالتركیز على البیئیة ویمكن توضیح خصائص سیرغاز     

 م).°20بار،  1من الهواء تحت الشروط النظامیة ( یعتبر غاز أثقل -

 بار). 8إلى  5(یكون في حالة سائلة داخل الصهریج بفضل تمیعه تحت ضغط خفیف  -

 عدیم اللون، غیر قابل لالنحالل، غیر سام، ذو سیولة عالیة، وجد نظیف. -

د األخرى، وقد حدد یعتبر سیرغاز جد مطابق لمواصفات السیارات وهو أقل ضررا بیئیا من أنواع الوقو  -
الفروق   )EETP European Emission Test Programme( البرنامج األوروبي لدراسة االنبعاثات

 التالیة التي یتمیز بها سیرغاز:
 ): (Très basses émissions de NOxنبعاثات جد ضئیلة من أكسیدات األزوت ا -1

 .%96دیزال: أقل من  /سیرغاز -
 .%68بنزین: أقل من /سیرغاز -

 )Particules, Fumée, Suies( الجزیئات، الدخان، ترسبات القندیل -2
 .%99دیزال: أقل من  /سیرغاز -
 
 

                                                                                                                                                        
1 Yazid Lamara Mohamed , Le GPLc :  vers un nouveau départ, Salon international des énergies renouvelables des 
énergies propres et du développement durable « era 2010 »,  NAFTAL, Branche Commercialisation, 19- 21 octobre 
2010, P05. 

 -غاز البترول الممیع 
 GPL-Cوقود 

76% 

 بوتان
15% 

 بروبان
9% 

 في الجزائر  GPLیوضح معدل استھالك غاز البترول الممیع ) 16(شكل رقم 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 : )Benzène( بنزان -3
 .%28دیزال: أقل من  /سیرغاز -
 .%82بنزین: أقل من  /سیرغاز -

 : )Formaldéhyde( دیهیداتاألل -4
 .%94دیزال: أقل من  /سیرغاز -
 .%72بنزین: أقل من  /سیرغاز -

 غیاب كلي بالنسبة لسیرغاز:  Soufre, Plombكبریت، رصاص -5

 ):  Gaz à effet de serre(غاز االحتباس الحراريCO2  غاز ثاني أكسید الكربون -6

 .%07دیزال: أقل من  /سیرغاز -
 1.%08بنزین: أقل من  /سیرغاز -

وقود یحافظ أكثر -وقد أظهرت كل التجارب التي قامت بها المخابر المتخصصة أن الغاز الطبیعي الممیع      
 .2من البنزین والمازوت على البیئة

 سیارة:غاز یحافظ على محرك السیر  •

بفضل سیرغاز نحصل على احتیاط مضاعف من الوقود، وبالتالي القدرة قدرته على السیر أطول:  -1
 على السیر أطول.

 یطیل مدة حیاته:  -2

الحالة الغازیة لسیرغاز تعطیه خاصیة االمتزاج الجید مع الهواء أین یكون االحتراق كامال في غرف النار  -
 للمحرك.

 تقل الترسبات على شموع اإلشعال (الوالعات)، وعلى رؤوس المكابس. -

)، 100(أكبر من للبروبان  الجد عال Octane: بفضل مؤشر أكتان محرك جد كاتم للصوت -3
 المحرك وبالتالي رفاهیة سمعیة بحیث یتناقص الضجیج. Cliquetisقعقعة  تتناقص

 : زیت التشحیم ال یتحلل بفعل سیرغاز في حالته الغازیة ألن هذا األخیر:تباعد مدة تغییر الزیوت -4

 غیر قابل لالنحالل أثناء تزییت جدران أسطوانات غرف االحتراق. -

                                                                                                                                                        
 .5-4الدلیل الستعمال وصیانة عربة محولة إلى "سیرغاز"، مرجع سابق، ص ص  1

سنة من أجل البیئة  2013(تم تقدیمه من طرف اإلذاعة الجزائریة تحت شعار  فطال تستعمل الوقود النظیف لتقلیص اللجوء الى المازوتن  2
 .2015-10-15والتنمیة المستدامة)، تم االطالع علیه في: 

http://www.radioalgerie.dz/environnement/ar/articles/%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D9%84-
%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-
%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

   1غیاب المواد المضافة مثل الرصاص، المواد المحللة للوقود، یزید من عمر الزیوت. -

 جملة من النصائح لتفادي الحوادث وهي:المستهلك   بإتباعوكل ما سبق ذكره یتحقق     
 علبة العزل: -1

 تأكد دائما من إحكام غلق علبة العزل للخزان. -

 مستوى شبكة التبرید والتأكد من سالمتها. بانتظام راقب -
 الصمام: -2

 ي القطعة التي تضمن سالمتك.لمس الصمام الرئیسي للخزان، فهتو تفكك  ال -

 جمالیة، ألنه خطر على سالمتك.من سعته اإل  %80الخزان أكثر من  مهما یكن یمنع ملء -

 الخزان األسطواني: -3

 .اأو جزئی اتحاول تفریغ الخزان بنفسك سواء كان التفریغ كلی ال -
على شبكة ال من سالمة سیره بالبنزین قبل أي تدخل أو  اتأكدو في حالة تعطل المحرك عند السیر بسیرغاز  -

 سیرغاز.

   الخزان الدائري:  -4
فأكثر من البنزین في الخزان ألن المحرك عند بدایة تشغیله یستعمل البنزین قبل  التر  20حافظ دائما على  -

 االنتقال إلى سیرغاز.

 قوموا دوریا بمراقبة صندوق العربة، والتوصیالت بواسطة البصر وكذلك الشم. -
 التشحین الخارجي: -5

 في حالة عطل ال تصلحوا عرباتكم إال في مراكز سیرغاز لنفطال. -

 الصیانة من خالل:باإلضافة إلى   
 كم.20000كل  اإلحراقالتغییر المنتظم لشموع  -

 كم.25000التغییر المنتظم لمرش الهواء كل  -

 كم.25000التغییر المنتظم لمرش الغاز كل  -

 السیر بالبنزین لمدة ساعة مرتان أو ثالث في الشهر لتفادي تعطل مضخة البنزین. -

  2من أن مستوى سائل التبرید الئق، ألن أي نقص في السائل قد یتسبب في تعطیل مخفض الضغط. التأكد -
: سیرغاز بالمقارنة مع أنواع البنزین األخرى یسمح بادخار جد مهم في مصاریف سیرغاز اقتصادي •

سیر دج في حالة ال 27.570التنقل، ففي حالة المستهلك المستعمل لسیرغاز بدل البنزین یوفر مبلغ 
 3كلم في السنة. 30.000بمعدل 

                                                                                                                                                        
 .07، ص الدلیل الستعمال وصیانة عربة محولة إلى "سیرغاز"، مرجع سابق 1
 .12-8سابق، ص ص المرجع ال 2
 .10مرجع سابق، ص ، الدلیل الستعمال وصیانة عربة محولة إلى "سیرغاز" 3
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

إضافة إلى  منوآیتمیز بمجموعة من الخصائص فهو منتج بیئي  GPL/C وبهذا یمكننا القول أن منتج     
  ...تمتعه بخصائص اقتصادیة

 

 GPL/Cاألخضر لمنتج تسعیر ال:اثانی     
لسعر بالمقارنة بأنواع منخفض ا GPL/Cغالبا ما تحمل المنتجات الخضراء زیادة سعریة غیر أن منتج    

 : ینالتالی ینویمكن توضیح ذلك من خالل الجدول الوقود األخرى،
 

 .1,6والمازوت لمحرك یسع  GPL/Cواستهالك مقارنة بین سعر یوضح ): 4جدول رقم (
 
 
 
 
 

 Source : Mouloud  BOUCHAHBOUNE, Expérience de NAFTAL dans le GPL carburant 
« Sirghaz » et  perspectives de développement, Séminaire sur l’efficacité énergétique dans le 
transport «  Promotion des carburants et véhicules  propres », Le 4 Juin 2015, Hôtel Hilton- Alger, 
p14. 

بفارق  دج مقارنة بسعر المازوت والبنزین، 09نالحظ من خالل الجدول أن سعر سیرغاز جد منافس ب       
دج للتر، ولكن إذا تم مقارنة تكلفة استهالكه مع المازوت نالحظ أن هذا األخیر أقل تكلفه  05سعر یزید عن 

الفرق بینهما طفیف وبهذا یمكننا القول أن سعر ، وبهذا فإن كلم100دج في  15استهالك من سیرغاز بحوالي 
 سیرغاز مشجع للمستهلك على اقتنائه.

 
 
 

 .3سم 1800كلم لمحرك 100زین في والبن GPL/C): یوضح مقارنة بین سعر واستهالك 5جدول رقم (
 

 الوقود
 

 السیر    

 سیرغاز البنزین
 الربح
 (دج)

 االستهالك
 (دج)

 الثمن
 (دج)

 االستهالك
 (دج)

 الثمن
 (دج)

 138,30 137,70 15,3 276,00 12,0 في المدن
 69,30 75,60 8,4 144,90 6,3 خارج المدن

 91,90 99,00 11,0 190,90 8,3 مختلط
 

 یومیا...طاقة نظیفة  سیرغاز،وثیقة إشهاریة بعنوان: المصدر: 
         

 GPL/C المازوت أنواع الوقود
 دج 09 13.75 لتر)\السعر (دج

 لتر 8,5 لتر 4,4 كلم)100\االستهالك(لتر
 دج 76 دج 61 كلم)100\تكلفة استهالك (دج
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

بحوالي الضعف، غیر أننا نالحظ أن نالحظ من خالل الجدول أن سعر البنزین یفوق سعر سیرغاز       
في حالة  اسیرغاز یستهلك بدرجة أكبر من البنزین، ولكن رغم ذلك فإننا نجد بأن المستهلك سیكون مستفید

دج في حالة استعماله سیرغاز في المدن، ویحقق  138,30استعماله سیرغاز فنجده بذلك یحقق ربحا مقداره 
له سیرغاز خارج المدن، وفي حالة استعماله سیرغاز في المدن وخارج دج في حالة استعما 69,30ربحا مقداره 

 دج. 91,90یحقق ربحا مقداره المدن (مختلط) فإنه 
وبهذا فإننا من خالل الجدولین السابقین نجد أن سعر سیرغاز یعتبر منافس جدا بالنسبة لسعري المازوت       

رغم أن معدل استهالكه یفوقهما، وبالنسبة للمازوت فإن الفارق بین سیرغاز طفیف جدا وال  وخاصة البنزین،
یؤثر على اقتناء المستهلك لسیرغاز خاصة للمیزات البیئیة التي یتمتع بها، أما بالنسبة للبنزین فنجد أن الفارق 

 ستعمال سیرغاز.أن المستهلك ال یكون له أي جانب من التردد في ا معتبر جدا وهو ما یفترض
 

   لمؤسسة نفطال GPL/C األخضر لمنتج والتوزیع ترویجال: الفرع الثاني
 
 

 GPL/Cالترویج األخضر لمنتج  أوال: 
لمستهلكي بحمالت بالنسبة  2013سنة خیرة إطار النشاط الجواري لمؤسسة نفطال قامت هذه األفي  -

الوضعیات الصحیحة و منتجاتها السیما العائالت، وذلك لتحسیسها بأخطار سوء استعمال منتجات نفطال، 
لالستغالل األمثل لهذه المنتجات، وتوعیة  المستهلكین بأخطار المنتجات المقلدة، كما قامت أیضا نفطال 

لخارج وتقدیم بعض الخدمات والهدایا بنشاط یتمثل في التقرب من المصطافین السیما جالیتنا المقیمة با
 نفوسهم. لعائالت إلدخال البهجة والسرور علىلألطفال وا

والذي تخللته عدة عروض  " ئر بدون سیارةالجزا" تحت شعار  یوم تحسیسيفي نفس السنة ونظمت أیضا  -
الموعد من خالل  فلكلوریة، نشاطات ترفیهیة لغرض مواكبة النظرة البیئیة (التوجه البیئي) نفطال كانت في

تنظیمها للقاءات مع األطفال في محطات الخدمات على مستوى شارع دیدوش مراد، وهذا من خالل القیام 
  GPL/C.1بما فیها منتج  بعدة نشاطات كالرسم، التلوین، الهدف منها تعریف األطفال بمنتجات نفطال

"دلیلها الستعمال وصیانة عربة محولة إلى سیرغاز، یومیا مع  نسخة من 5000 قامت نفطال بإصدار كما -
 دج للنسخة الواحدة أي75كلف  والذي )،06( أنظر الملحق رقمباللغتین العربیة والفرنسیة  طاقة نظیفة"

وهو موجه للمستهلكین بغیة تعریفهم بمنتج  ،2014سنة  النسخ، وقد تم إصداره دج إلجمالي375 000
GPL/C یئیة وكل الجوانب المتعلقة بهذا المنتج منها محافظته على محرك السیارة، نصائح وخصائصه الب

شهرا، وذلك بغیة تحفیز المستهلكین على استعمال  12لتفادي الحوادث...، باإلضافة إلى ضمان مدته 
GPL/C  غیر أن هذا الدلیل لم یمنح  للمستهلكین ألن المؤسسة متخوفة من مدة الضمان الموضوعة في

مكانیات الكافیة لمعرفة أسباب عملیة التشغیل)، ألنه لیس لها اإلدلیل (في حالة شكوى تخص التركیبة أو ال
أي أن  ،تباعه للنصائح المذكورة في الدلیلبب سوء استعمال المستهلك أو عدم إالتعطل فقد یكون ذلك بس

                                                                                                                                                        
1 Revue NAFTAL NEWS : Communication, Innovation, Progrès, Novembre 2013, Op.Cit , PP40-41 
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من هذا الدلیل  اوتعرض نسخوبالتالي تتحمل المؤسسة ذلك...  ،للمستهلك في حد ذاته االسبب یكون راجع
 .GPL/Cمنتج ك لیكون عل درایة أكبر بخصائص في المعارض حتى یطلع علیها المستهل

موضحة فیها  هذا المنتج عن وثائق إشهاریة بطبعفإن المؤسسة قامت  GPL/Cوللتعریف أكثر بمنتج  -
 : حمایته للبیئة حیث

  07 -(أنظر الملحق رقم 1984كان األول سنة-.( 

   تم نشره بنسخ كبیرة الحجم وأخرى صغیرة الحجم تم توزیعها على وقد  2009والثاني سنة
 ).-08 -المستهلكین (أنظر الملحق رقم

  2015توزیعها كان في سنة غیر أن  2014سنة به م القیام أما الثالث والذي كان بصورة مطورة ت 
  (أنظر الملحق رقم 1.دج 71 000نسخة كلفت المؤسسة ما یقارب  300حوالي  اوقد كان عدده

- 09-.( 

  11و  10-رقم ین(أنظر الملحق بعض المطویات التي تصدرها المؤسسةإضافة إلى -(. 
 2عند بدایة انطالق المنتوج. 1985غیر أن اإلشهار التلفزیوني الوحید یعود إلى سنة  -

إصدار  دوریایتم لتعریف بالمؤسسة وتحسین صورتها سواء بالنسبة لزبائنها أو لعمالها، فإنه إضافة إلى ا -
 ،مجلة خاصة یتم فیها توضیح كل ماهو متعلق بنشاطات المؤسسة والمستجدات فیها ونشاطاتها الترویجیة

وتوضیح بأنه  GPL/Cواهتمامها بمنتج  ،ویظهر جلیا في األعداد التي اطلعنا علیها التوجه البیئي للمؤسسة
وقد تم وضع  ))19)، (18( ،)17)، (16)، (15( ،)14()، 13)، (12حق رقم (أنظر المال( منتج بیئي

وذلك  )http://www.naftal.dz( العدید من نسخ المجالت الخاصة بالمؤسسة في موقعها االلكتروني
التي یرغبونها والحصول على المعلومات  حتى تكون في متناول المستهلكین ویسهل علیهم االطالع علیها

 .عن المؤسسة
حول  2009سنة جوان  23و  22 یومي : -باهضة كلفها أمواال –وقد قامت المؤسسة بإقامة ملتقى دولي  -

حضره العدید من األطراف المتعاملین في فندق األوراسي بالجزائر العاصمة،  GPL/Cغاز البترول الممیع 
الوكالة الوطنیة لتشجیع وعقلنة  ،-العلمة -والمراقبةة الوطنیة ألجهزة القیاس م: المؤسسمع المؤسسة منه

،  شركة فرنسیة متخصصة في تجهیزات الغاز BAG spaاستعمال الطاقة، مؤسسة تعبئة قارورات الغاز 
GURTNER شركة تركیة متخصصة في صناعة خزانات تحت الضغط ،ISISAN جمعیة ،World 

LPG Association  تهدف إلعطاء قیمة لقطاعGPL  مقرها فرنسا، باإلضافة إلى الشركة اإلیطالیة
LOVATO ...الهدف من هذا الملتقى هو  الرائدة في صناعة األجزاء اإللكترونیة لآلالت الكهربائیة

                                                                                                                                                        
 .سیرغازطرف رئیس دائرة تحویل السیارات إلى معلومات متحصل علیها من   1

2 Yazid Lamara Mohamed,  Op.Cit ,  P23. 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

مكانته في الجزائر باإلضافة إلى التوضیح بأنه منتج بیئي  حتوضیواالهتمام به و  GPL/Cالتعریف بمنتج 
، )20حق رقم (أنظر المال وفي هذا الملتقى لمؤسسة البیئي واضح من خالل هذا المنتجاوقد كان توجه 

)21) ،(22( . 

إضافة إلى أن المؤسسة تشارك في المناسبات والمعارض التي لدیها توجها واهتماما بالبیئة وكأمثلة لذلك:  -
 20و  19مي یو طاقة النظیفة والتنمیة المستدامة، شاركتها في المعرض الدولي للطاقات المتجددة، الم

ومشاركتها في ندوة حول كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل "تعزیز الوقود ، بتمنراست 2010أكتوبر 
 . 2015جوان  04و  03یومي النظیف والمركبات" 

 
 

 GPL/C األخضر لمنتج توزیعال :ثانیا                  
من أجل تحسین شبكة  شبكة خطوط األنابیبدة تأهیل لتطویر وٕاعا اواسع اأطلقت مؤسسة نفطال مخطط -

استجابة لمتطلبات زبائنها وشركائها، وٕان خلق هذا النشاط هیكلة السیاسة تحدیث وٕاعادة  التموین متبنیة
استثماري یهدف إلى لتنمیة وتحدیث البنى التحتیة لنفطال ویدخل في إطار تنفیذ برنامج  اجدید ایعطي نفس

"الشبكة أنابیب تسمى  خطوط شبكةعن طریق  -GPL/Cبما فیها - البلد بالمنتجات البترولیةتأمین تموین 
محت تلمسان سشي في والیة لعلم أن بدایة استغالل مركز الرمالذكیة" تربط بین مناطق التوزیع مع ا

نجاز بالنسبة لمؤسسة تنشط في قطاع النفط والغاز بما في ذلك التوزیع. وسیتم للمؤسسة بتأكید أهمیة هذا اإل
، حیث تم 2017كلم ومن المقرر استكمالها سنة 2720توسع في شبكة خطوط األنابیب على مسافة ال

بعنابة حیث یحمل أنبوبین أنبوب یربط بین سكیكدة وبرحال  2009جویلیة  27في إطالق الشطر األول 
GPL  الشركة الوطنیة لشراكة مع بوصة، هذا المشروع أطلق با 12و 08وأنبوب منتجات متعددة بمقاییس

 18 ـبمدة إنجاز مقدرة ب l’Entreprise Nationale de Canalisation (ENAC) لخطوط األنابیب
من الوقود، وهناك أیضا  3ملیون م 02تصل إلى تموین بالمنتجات الشهرا یسمح للمنطقة باالستفادة من 

منتظم لمختلف نقاط  وضمان تموین ،أجزاء أخرى تربط مناطق أخرى من الوطن من أجل تسهیل النقل
   1.التوزیع
دقة لمختلف وٕان تجسید هذه المشاریع یسمح للمؤسسة بامتالك تسییر أفضل للتوزیع ومراقبة أكثر     

الطرقات (تخفیض نسبة االستحواذ مایة من بینها تخفیض تكالیف النقل وح أخرى مزایا التحویالت، وهناك
ألن االعتماد   وكذلك وحمایة البیئة  على الطریق ) ویسمح أیضا بالتقلیل من نسبة الحوادث في الطرقات،

 على خطوط األنابیب یخفض من استخدام الشاحنات.
خالل الشكل التالي )، ومن 23الملحق رقم (بیب أنظر لمعرفة كیف یتم النقل عن طریق خطوط األناو      

ولالطالع أنظر الملحق رقم  من قبل المؤسسة جزةالمن(البروبان والبوتان)  GPLخطوط أنابیب نوضح 
)24(. 
 

                                                                                                                                                        
1 Revue NAFTAL NEWS : Communication, Innovation, Progrès, Avril 2010, Op.Cit , P42-43. 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 (البروبان والبوتان) المنجزة من قبل المؤسسة GPL): یوضح خطوط أنابیب 17شكل رقم (
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة خطوط األنابیبرئیس حوار مع المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على 

 
تم عملیة توضع في خزانات منفصلة، وت خطوط األنابیببعد أن یتم نقل البروبان والبوتان عبر        

في شاحنة بخزان حتى یتم الحصول على مزیج  -كما تم اإلشارة إلیها سابقا –مزجها وفقا للنسب 
GPL/C الذي یتم نقله إلى المحطات، ونشیر إلى أن هناك محطات یصلها كل من البروبان والبوتان ،

ویتم فیها مزج المركبین فقط وبالتالي االستغناء عن استعمال الشاحنات وما ینتج  ،األنابیب خطوط عبر

 أرزیــو

 البلیـدة

 كلم 420

 المصدر نفطال

 سكیـكدة

 برحال (عنابة)

 كلم 85

 المصدر نفطال

 المصدر سوناطراك                                      المصدر سوناطراك              
 

 هذا الخط قید اإلنشاء                                   هذا الخط تم إنجازه حدیثا             

 تمثل النقل بخطوط األنابیب          
 

 كلم 14

 كلم 44

 كلم 84

 كلم 85

 كلم 105

 المصدر نفطال

 المصدر نفطال المصدر نفطال

 المصدر نفطال المصدر نفطال

 المصدر نفطال

 كلم 2.5

 أرزیــو

 سیدي بلعباس

 تلمسـان

 الجزائر العاصمة

 (میناء الجزائر)

 ي رزین)یدبراقي (س

 البلیـدة

 سكیـكدة

 (قسنطینة)الخروب 

 میـنـاء بجـایـة

 مركـز بجایـة

 المصدر سوناطراك           المصدر سوناطراك      المصدر سوناطراك     المصدر سوناطراك        
 

 تمثل النقل بخطوط األنابیب          
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

، محطة عین البیضاء (أم البواقي)، (تلمسان) محطة بوماریاوهي:   خاصة على البیئة آثار عنها من
 محطة بشار.

لمسافات طویلة،  بهذه الطریقة النقل تستفید من أن المؤسسة نالحظ من خالل المخططین أعالهو        
من المزایا  لالستفادة  -هذا ما یوضحه الشكل الثاني- تعمل على زیادة خطوط األنابیب باإلضافة إلى أنها

أو ما یسمى مخطط بیب طوط األنالمتعلقة بخن هناك العدید من المشاریع ا، ولإلشارة فإالمذكورة سابقا
حیث تسعى المؤسسة لنقل غیة تجسیدها الیا على دراستها بوالتي تعمل المؤسسة ح، 2050التطویر حتى 

عیسى (تیزي  يواد :من المراكز أو من المخازن إلى هذه الوالیات خطوط األنابیبالبروبان والبوتان عبر 
الزبیریة ، سیدي خالد (البویرة))، المطروحة (الطارف، بوسعادة، )مداوروش (سوق أهراس، مسیلة، وزو)

 مدیة).المدیة)، باتنة، بني سلیمان ((

ل هذه الوسیلة في والیتي تیسمسیلت اعمتستفكر في استم تجسید هذه المشاریع فإن المؤسسة  وٕاذا ما
 1وبسكرة.

رة إلى مركز الوقود بـ "خروبة" ) بزیا2013لشركة نفطال (في  الرئیس المدیر العامقام في مجال النقل و   -
لوضع قید التنفیذ المرجعیة الجدیدة للنقل، التي تم إنشاؤها من قبل المدیریة المركزیة لنظام المعلومات، وقد 
نوه بأن هذا المشروع یعكس حسبه أهمیة بالغة، السیما بالنسبة لالمتیازات والتسهیالت التي یمنحها لنشاط 

الرئیس یعتبر استراتیجي في المؤسسة. وقد أشار النشاط الذي  بما فیه غاز البترول الممیع، هذانقل الوقود 
سیاسة باالنعكاس اإلیجابي لونوه  ،المدیر العام إلى أن شركة نفطال تفتخر الیوم الكتسابها مرجعیة النقل

لمعاییر والمقاییس الدولیة لمطابقته لمجال النقل وهذا في نفطال لتحسین وعصرنة نشاطات الشركة السیما 
زیع الوقود والتي تهدف لتحقیق األهداف التالیة: توسیع عملیة ترمیز وسائل نقل نفطال المطبقة في مجال تو 

بغیة  ز مختلف أنواع خزانات النقللتشمل سیارات األطراف األخرى، ترمیز مختلف الشركاء الناقلین، ترمی
زیة وترمیز الزبائن ومركتوحید مختلف برامج النقل الموجودة أصال وٕادماجها في هذه السیاسة الجدیدة. ترقیم 

تقل أهمیتها عن سابقتها  تكون للمؤسسة لغة نظام واحدة، باإلضافة إلى امتیازات وأهداف أخرى الل
 2كالشفافیة، األمن، وسهولة عملیة إعداد التقاریر.

 غاز البترول الممیع وهو موزع على الشبكة الوطنیة لمحطات الخدمة التي تسیرها نفطال،وقود وبالنسبة ل     
كلم في الجنوب، وكذا طاقة  100كلم في الشمال وأقل من  50بمعدل مساحة بین المحطات یقدر بأقل من 

 متر مكعب. 16000إجمالیة تفوق 

                                                                                                                                                        
 حسب ما صرح به أحد العاملین بمصلحة خطوط األنابیب بفرع غاز البترول الممیع. 1

2 Revue NAFTAL NEWS : Communication, Innovation, Progrès, Novembre 2013, Op.Cit , P14. 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

ة شرعت في برنامج جدید یخص وضع نقاط بیع أن المؤسس أكد الرئیس المدیر العام لنفطالوقد       
أن أول نقطة بیع تقع بمنطقة عین الصفراء بوالیة  ، علما - وقود -مخصصة حصریا لغاز البترول الممیع

 1النعامة، وقد تم تشغیلها، مضیفا أن فضاءات مماثلة یجري إنجازها في مختلف أرجاء الوطن.
إلى  1983وقد حققت من سنة  GPL/C  تعتبر نفطال المؤسسة الرائدة التي تنشط في مجال تطویر و       

 مایلي: 2015جوان 
 3.2م 9960محطة بطاقة تخزین تبلغ  600توزیع مكونة من  شبكة -

 GPL/C.3  ـمحطات حصریا ل 04 -

 3.4م 6300بقدرة إجمالیة تبلغ  GPLشاحنة بخزان  405توزیع مكونة من  حظیرة -
مبذولة من طرف المؤسسة لتشجیع تبني لهناك العدید من المجهودات اباإلضافة إلى ما تم ذكره           

GPL/Cعملیة التحویل في متناول المستهلك وذات ثقة أكبر، نذكر منها: ، ولجعل 
ویمكن  GPLمنتج  ـفي العدید من االنجازات أو األشغال الخاصة ب باهظةتحملت المؤسسة تكالیف  -1

 توضیح ذلك من خالل الجدول التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                        
-05-15، تم االطالع علیه نقطة 1000غاز البترول الممیع عبر نفطال تشرع في بیع إیمان. ك، بهدف تقلیص استعمال المازوت:  1

2015     . http://www.al-fadjr.com/ar/economie/237342.html 
2 Mouloud  BOUCHAHBOUNE, OP.Cit, P06. 
3 Revue NAFTAL NEWS : Communication, Innovation, Progrès, Numéro Spécial Novembre 2014 , Op.Cit , P70. 
4 Mouloud  BOUCHAHBOUNE, OP.Cit, P06. 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

من طرف مؤسسة نفطال  GPLالمبالغ المخصصة لإلنجازات المتعلقة  بمنتج  ): یوضح6جدول رقم (
 .2014-2009في الفترة بین 

 

 األعمال
 التكلفة (ملیون دینار)

 المجموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 3على ( مركز تحویل 14 إنشاء -

 .)إنجازات
30 90 90 - - - 210 

 12 - - - - 10 2 مركز تحویل  12وتحدیث  وضع -
 إنشاء نقاط بیع سیرغاز  -

(نقاط بیع تابعة لنفطال، نقاط بیع 
 معتمدة)

285 570 570 570 570 570 3135 

 450 150 - 150 - 150 - إنشاء محطات خضراء سیرغاز -
مركز إنشاء محطات سیرغاز داخل  -

 نفطالالتخزین والتوزیع 
20 40 40 40 40 40 220 

 GPL/C( 180 360 - 450 - 450 1440نقل (طرق تطویر  -
(مركز  زیادة قدرة تخزین البروبان -

 )خام /التخزین والتوزیع
- 04 04 - - - 08 

 9.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 )سنة/ینمركب 40تكوین ( -
تصاالت (المیزانیة أشغال اال -

 السنویة)
01 01 - 01 - 01 04 

 5488.6 1212.6 611.6 1212.6 705.6 1226.6 519.6 تكلفة البرنامج (ملیون دینار)
 

 نفطال.مؤسسة ل الفرع التجاريمن إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق مقدمة من المصدر: 
    

 GPL/Cاستعمال  سسة لتشجیعالمجهودات المبذولة من طرف المؤ  من خالل الجدول نالحظ أن     
للفترة الممتدة ملیار دینار  5.5تتمثل في إعداد برنامج استثمار مخصص لتطویر هذا المنتج یقدر بحوالي 

 ، ویمكن تلخیص البرنامج في النقاط التالیة:2014-2009من سنة 
 ویل جدید عبر كامل التراب الوطني.مركز تح 14إنشاء  -

 .ملیون دینار 12مركز تحویل بقیمة  12وضع وتحدیث  -
 .اقتناء وتركیب خزانات سیرغاز لمحطات الخدمات المتواجدة في المناطق الحضریة -
 غیار (مضخات كهربائیة، توصیل...).، وقطع  GPL/Cاقتناء عدادات  -
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 على مستوى المحطات بهدف الرفع  GPLزیادة قدرة تخزین البروبان: إنشاء طاقة استیعاب جدیدة لتخزین  -
 من قدرتها على تلبیة الطلب.

وقود  -حول: "التجهیزات المتعلقة بتحویل غاز البترول الممیع 2013القیام بیوم تقني في أیضا تم  -2
GPL/Cوقود -، والغاز الطبیعيGNC  حیث قامت الشعبة التجاریة بتنظیم یوم تقني بالمدیریة العامة "

ا إطارات لنفطال حول آفاق تطویر الغاز الموجه للنقل، وهذا بحضور مدیر الشعبة التجاریة وأیض
)، LOVATO GAS SPA et SAFE SPAالمؤسسة باإلضافة إلى ممثلي المؤسستین االیطالیتین (

وقد أشار المتدخل إلى  ،GNCو   GPL/Cهذه المداخلة تمت بتقدیم التجربة الجزائریة حول استعمال 
السماح فطال تشارك من خالل نشاطاتها في تطویر وترقیة المنتجات البیئیة من خالل نأن مؤسسة 
للمؤسسة  نمنتجیْ  ، في هذا اإلطار هناكسعر-: نوعیةمن المقاربة أو العالقة باالستفادةللمستهلكین 

والتي تعد آفاق ترقیتهما موجودة في الجزائر بصورة  GNCو  GPL/Cیدخالن في هذا التوجه وهما 
جد معتبرة، وفي هذا اإلطار فإن مؤسسة نفطال تسعى إلى وضع آلیة تسمح من خاللها بإقامة اتفاقیة 

ص على إشراك مؤسسات وطنیة لها تعاون بین منتج هذا التجهیز (التحویل) بمعاییر عالمیة مع الحر 
 ذه التجهیزات وهي:مكانیات والمؤهالت لصناعة هاإل

• EN AMC.متخصصة في األجزاء المیكانیكیة : 

• SITEL.متخصصة في األجزاء اإللكترونیة : 

• ENICAB.متخصصة في صناعة الكوابل الكهربائیة : 

• BAG.متخصصة في الخزانات واللواحق : 
كل أجزاء غیر تجهیزات في العام من خالل استیراده في ش 13000في أول وهلة سیتم اقتناء ما مقداره      

 كمعدل إدماج في السنة. %30مركبة لیتم دمجها فیما بعد، وهذا لضمان تحویل التكنولوجیا مع ضمان مقداره 
بأن هناك مراحل یجب  LOVATO GAS SPAوقد وضح الرئیس المدیر العام للشركة اإلیطالیة      

السیارات، عامل السالمة الذي یعد مهم للغایة،  تباعها حتى ال یتم إغفال العوامل التالیة: نوعیة المنتوج، تحویلإ
 وهذه المراحل تتمثل في:

 لضمان جودة تحویل السیارات. امتالك عمال مهنیین مؤهلین -1

 في شكل أجزاء یتم تجمیعها على المستوى المحلي. GPL ـإرسال التجهیزات المتعلقة ب -2

 لضمان الجودة. إجراء تجارب ومراقبة لعملیة التركیب   -3

 مقبلة المورد األساسي لهذا التجهیز. المرحلة التكون في سة مقاوالتیة لإیجاد مؤسمحاولة  -4

األساسیین الحصول على المتعاملین  أضاف نفس الشخص في قوله: لدینا إستراتیجیة تؤكد قدرتنا في  وقد
من األنبوب (أنبوب الغاز) إلى غایة وصول هذا المنتج إلى السیارة، وعلیه یمكن أن  لغرض تسییر كل فرع 

المتخصصة في  LOVATO و المتخصصة في محطات التزوید، SAFEنحصل على شراكة ثالثیة بین 
ى لتحفیز أصحاب السیارات علقال أنه و  التجهیزات المتعلقة بتغییر نمط الوقود، ونفطال فیما یتعلق بالتركیب.
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وبالتفصیل لكل عناصر األمان  ،أكثر البد من القیام بعمل ترویجي GPL/Cالمستوى األمني الستهالك 
  1للسیارات.الطاقة استهالك الموجودة في تجهیزات تحویل نموذج 

 :ـمن أجل تطویر الشبكة قامت مؤسسة نفطال ب -5
أنواع من العقود لذلك  ةثالث: حیث اقترحت نفطال لنقاط البیع المعتمدةGPL/C  تجهیزاتتسهیل منح  •

 وهي:

 لصالح نقاط البیع  %70مع اقتسام هامش الربح بنسبة  ،عقد إیجار دون التنازل على العتاد
بعد إمضاء أول  %20/%80لصالح مؤسسة نفطال، وترتفع هذه النسبة إلى   %30المعتمدة، و

 سنوات. 05عقد بعد مرور 

  على مراحل).عقد البیع باإلیجار (الدفع بالتقسیط أو 

 .عقد البیع المباشر 
 :)GPL/C )des kits injection séquentielle تخفیضات هامة في أسعار تجهیزات •

   تركیب خزان أسطواني. دج 35500دج إلى  45600من 

  النظام مع الخزان تركیبدج  39500دج إلى  48000من. 
یرین الخواص لمحطات الخدمات من عام لنفطال أن المؤسسة تشجع المسكما أوضح الرئیس المدیر ال -6

مستوى محطاتها، خاصة من خالل تكفل هذه الشركة  علىوقود –تسویق غاز البترول الممیعأجل 
 2بأشغال تركیب التجهیزات ومحطات توزیع هذا الوقود وتقاسم األرباح بین الطرفین.

النقل الخاصة  حظیرةمن حیث: التخزین، خطوط األنابیب،  GPL/Cتطویر السلسلة اللوجستیة لـ  -7
 3بالتسلیم.

ضافة إلى المجهودات السابق ذكرها فإن ه باإلفإن GPL/Cمن أجل دعم أو توجه المستهلك لمنتج  -8
 :ـب قامت 2015حتى جوان  مؤسسة نفطال

 في السنة. تحویال 8000تحویل لمؤسسة نفطال موزعة على التراب الوطني بقدرة تبلغ  مركز 30إنشاء  •

 تم إجراؤها على مختلف عالمات السیارات المتواجدة بالجزائر. عملیة التحویل •

 أنواع من التجهیزات تم تسویقها تبعا لنوعیة المحرك ودرجة تطوره التكنولوجي: 03 •

 ) التجهیز Le kit الكالسیكي ((Carburateur) )1983.( 

  تجهیزinjection mono-point et mulipoint   )1997.( 

  تجهیزinjection séquentielle )2004.( 

                                                                                                                                                        
1 Revue NAFTAL NEWS : Communication, Innovation, Progrès, Novembre 2013, OP.Cit, PP30-31 

-05-15، تم االطالع علیه في نقطة 1000نفطال تشرع في بیع غاز البترول الممیع عبر إیمان. ك، بهدف تقلیص استعمال المازوت:  2

2015  .http://www.al-fadjr.com/ar/economie/237342.html  
3http://www.naftal.dz/fr/index.php/gplc-gnc  
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: حیث قامت نفطال بتكوین تقنیین مركبین موظفین لدى المتعاملین المالكین GPL/Cتكوین مركبي  •
العمومیة ، وتم توسیع عملیة التكوین لتشمل المتعاملین الخواص مهمة كاإلدارات والشركات  لحظائر

 تقني من طرف نفطال. 1000حیث: تم تكوین أزید من  1997سنة 

 مكان التكوین:   
 وهران. التكوین ومركز الخروبمركز التكوین  : یتم فيبالنسبة للجزء النظري

 : یتم في موقع تحویل السیارات.بالنسبة للجزء التطبیقي
، ولم GPL/Cكل ما تم ذكره سابقا یعد مجهودات مبذولة من قبل مؤسسة نفطال للتحفیز على اقتناء منتج      

 .دعم هذا المنتجیقتصر األمر على ذلك وٕانما الدولة الجزائریة أیضا بذلت مجهودات في 
 

 GPL/Cالفرع الثالث: مجهودات الدولة بالنسبة لمنتج 
والغاز الطبیعي اتخذت السلطات العمومیة منذ  GPL/C ـنظرا لالحتیاطي الهام الذي تحوزه الجزائر ل      

 GPL/Cبدایة الثمانینات سیاسات متعددة تهدف لتطویر منتجاتها الغازیة كوقود معوض للوقود التقلیدي خاصة 
ویعتبر تطویر  على نطاق واسع.GPL/Cوهي سنة تعمیم  1997الذي ارتفع الطلب المسجل علیه منذ سنة 

 1أولویات قطاع الطاقة والتي تدخل ضمن المخطط الوطني للتنمیة المستدامة.الغاز كوقود في الجزائر من 
شف المدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر وترشید استخدام الطاقة، أن اإلستراتیجیة الجزائریة ترتكز على وقد ك   

 استعمال الغاز الطبیعي   تكثیف في 2016حمایة البیئة من خالل االنطالق ابتداء من سنة 
ألف حافلة إلى استعمال الغاز 11الممیع وكذا الطاقات المتجددة، وقد سطر برنامج تحویل حوالي ملیون سیارة و

 2030.2آفاق   GPLالممیع 
 من خالل المراسیم والمنشورات الوزاریة: GPL/C منتجالتعریف ب في مجهودات الدولةما یلي نتناول فیو        

والمتعلق بشروط استعمال وتوزیع غاز البترول  1983أوت  13المؤرخ في  496-83المرسوم رقم  -1
 كوقود للسیارات. GPLالممیع 

والمتعلق بشروط  1985نوفمبر  28في  والمعدل 1983أوت  31المنشور الوزاري المؤرخ في  - أ
 التي تزود بها السیارات. GPLتجهیز مراقبة واستغالل تركیب تجهیزات وقود 

والمتعلق بشروط تهیئة  1988جوان  03المعدل في  1983سبتمبر  20المنشور الوزاري المؤرخ في  - ب
 واستغالل تجهیزات توزیع غاز البترول الممیع.

سبتمبر  20المعدل للمنشور الوزاري المؤرخ في  1989سبتمبر  02المنشور الوزاري المؤرخ في  - ت
 تهیئة واستغالل تجهیزات توزیع غاز البترول الممیع. والمتعلق بشروط 1983

                                                                                                                                                        
1 Yazid Lamara Mohamed, Op.Cit , P03. 

 2015-09-15تم االطالع علیه في ، 2015جوان  08، 2030الممیع آفاق  ألف حافلة إلى استعمال الغاز 11تحویل ملیون سیارة و2 
 http://essalamonline.com/ara/permalink/44674.html 
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المتعلق بشروط منح تراخیص تركیب تجهیزات  1988جانفي  02المنشور الوزاري المؤرخ في  - ث
 .كوقود للسیارات GPLتسمح باستعمال غاز البترول الممیع 

 ات.المستعمل كوقود للسیار  GPLوالمحدد لتركیبة مزیج  1988جانفي  02منشور مؤرخ في  - ج

والمتعلق بالتنظیم المحدد لشروط التجهیزات التي تعمل  1990أوت  18المؤرخ في  245-90مرسوم  -2
 لضغط الغاز.

 1والمتعلق بقواعد تخزین وتوزیع المنتجات البترولیة. 1997نوفمبر  17المؤرخ في  435-97مرسوم  -3
 وبالنسبة للنشاطات الترویجیة التي قامت بها السلطات العمومیة نذكر:  

 %07إلى  %17من  TVA(تخفیض  2007، 2006الحوافز التي نصت علیها قوانین المالیة لسنتي  -8
آخر نص علیه  محفز دج)، وهناك 01دج إلى  2.60من  TPP، وتخفیض GPL/Cلكل معدات 

 la vignette automobile pour les véhicules (إلغاء قسیمة السیارات المحولة 2010قانون سنة 

convertis .( 

المتضمن قانون  2013دیسمبر  30المؤرخ في  08-13من القانون  73حافز نصت علیه المادة  -9
خالل إمضاء دفتر الشروط لالستیراد باستیراد حصة من  وكالء بیع السیارات تجبر 2014المالیة لسنة 

 .GNCو   GPL/Cالسیارات تعمل ب 
من السیارات  %10تقدر ب  والذي یحدد حصة 2014من المنشور المؤرخ في جوان  02المادة  -10

 قبل بیعها. GPL/Cالمستوردة من طرف وكالء السیارات یجب تحویلها إلى 

) والصندوق الوطني للتحكم في APRUEالوكالة الوطنیة لتشجیع وعقلنة استعمال الطاقة (  -11
من نفقات تركیب العتاد لفائدة  %50ینصان على التكفل ب  2014-2013) في FNMEالطاقة (

 مستعمل السیارة.

 2في محطة الوقود. GPL/C ألزمت وزارة الطاقة إدراج 2009ذ من -12

أنه: یتم منح  2015یولیو سنة  23المؤرخ في  01-15من األمر رقم  27وقد ورد في المادة  -13
البترول ة بغاز دج بالنسبة للسیارات المجهز  20000تخفیض في الرسم المطبق على السیارات قدره 

 3.3سم 2500باستثناء السیارات ذات سعة أسطوانة تساوي أو تفوق  وقود، -الممیع

، حیث  2030سنة في آفاق إلى تسطیر برنامج للنجاعة الطاقویة وقد بادرت وزارة الطاقة  -14
من حظیرة السیارات الوطنیة في  %30بمعدل  وقود -اقترحت التحول إلى استعمال غاز البترول الممیع

والهیئات ، ولهذا الغرض تم التأكید على تطبیق هذا اإلجراء من قبل اإلدارات 2030آفاق سنة 

                                                                                                                                                        
1 Mr Mouloud  BOUCHAHBOUNE, Op.Cit, P 04-05. 
2 Ibid , P17 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ، 2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2015یولیو سنة  23المؤرخ في  01-15األمر رقم  3
 .12، ص 40العدد 
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الملحق ظر دیها. ولإلطالع على هذا القرار أنوالمؤسسات العمومیة بالنسبة لحظیرة السیارات المتوفرة ل
 ).25رقم (

البنزین الممتاز، (البنزین  المنتجات البترولیةتطبیق رسم على  مكرر 28في المادة  وردوقد  -15
 كما هو موضح في الجدول التالي:غاز أویل) ، الخالي من الرصاص البنزین العادي،

 
الرسم المطبق على المنتجات البترولیة (البنزین الممتاز، البنزین العادي، یوضح ): 07جدول رقم (

 أویل).البنزین الخالي من الرصاص، غاز 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

، یتضمن 2015دیسمبر سنة  30الموافق ل  1437ربیع األول عام  18المؤرخ في  18-15قانون رقم  المصدر:
 .08، ص 72، العدد یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجر  ،2016قانون المالیة لسنة 

    

ة بذلت مؤسسهذا اإلجراء سوف یوجه المستهلكین نحو سیرغاز خاصة إذا ما تطبیق وٕاننا نعتقد أن      
وتغییر اعتقادات المستهلكین  خاصة البیئیة منها ممیزاتهبالمنتج و  نفطال مجهودات أكبر في التعریف

 .نحو هذا المنتج
هناك العدید من األطراف التي تتدخل فیه ویمكن توضیح ذلك من نجد  GPL/Cولألهمیة البالغة لسوق 

 خالل الشكل التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرسم (دج/هكتولتر) تعیین المواد رقم التعریفة الجمركیة
 600,00 البنزین الممتاز .10.27 م
 500,00 البنزین الممتاز .10.27 م

 .10.27 م
البنزین الخالي من 

 الرصاص
600,00 

 100,00 غاز أویل .10.27م
 (بدون تغییر) غاز البترول الممیع/وقود .11.27م.
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 في الجزائر. GPL/C): یوضح األطراف المتدخلة في سوق 18شكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Revue NAFTAL NEWS : NAFTAL Organise un Séminaire International Sur Le GPL-c, 
OP.Cit, p39. 

      

في الجزائر وهي:  GPL/Cنالحظ من خالل الشكل أن هناك العدید من األطراف المتدخلة في سوق         
كل حسب دوره وهذا  ومؤسسات التحویل، تجار السیارات، GPL العمومیة، مؤسسات التوزیع، موردو السلطات

 للمستهلك وتحفیزه على اقتنائه. GPL/Cكله بغیة إیصال 
  من قبل المستهلك )GPL/C(منتج التحول للمنتج األخضر: المطلب الثاني

تحویالت السیارات (من قبل مؤسسة نفطال والخواص)، والمبیعات لمنتج  سنتناول في هذا المطلب      
GPL/C حصة منتج ، لمؤسسة نفطالGPL/C المتعلقة بالدول الرائدة في واإلحصائیات، في السوق الوطنیة 
 ، باإلضافة إلى معیقات هذا المنتج وآفاق المؤسسة المتعلقة به.وموقع الجزائر منها GPL/C استهالك

 
 
 

  GPL/Cلمنتج والمبیعات  (من قبل مؤسسة نفطال والخواص)، ت السیاراتالیتحو الفرع األول: 
 ؤسسة نفطالمل

 :من قبل مؤسسة نفطال GPL/C تحویالت السیارات لمنتج -1
 من قبل نفطال: GPL/Cفیما یلي جدول یوضح تحویل السیارات إلى       

 
 
 
 
 

 التوزیع والبیع

 ترویـج

 التسعیر
 و سن القوانین

 الزبـائن
 ( أصحـاب السیـارات)

GPL مـوردو   
 مؤسسات التوزیع

 تجار السیارات 

 مؤسسات التحویل
 السلطات العمومیة

 التمـوین

 ترویـج
 استهـالك

 ترویـج تحویـل
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 قبل مؤسسة نفطال. من 2014 إلى 2008سنة  من  GPL/C):تحویل السیارات إلى 08جدول رقم (
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الفترة

عدد 
 التحویالت

3322 5711 1720 2155 343 398 2320 

 

 لمؤسسة نفطال.لفرع التجاري لقبل مدیریة التقنیة والصیانة  عتماد على وثائق مقدمة منالمصدر: من إعداد الباحثة باال
 

 :خالل الجدول مننالحظ      
سیارة أي نسبة زیادة  2389ـ ب 2009إلى  2008من سنة    GPL/Cارتفاع عدد تحویالت السیارات إلى -

 :ویرجع سبب الزیادة إلى %72تقدر بـ 
  تخفیض المقدمة من قبل السلطات العمومیة في هذه الفترة والمتمثلة في الحوافزTVA  من

 .دج 01دج إلى  2.60من  TPP، وتخفیض GPL/Cلكل معدات  %07إلى  17%
 وضع أجهزة ثمن تخفیض كما أن المؤسسة قامت بGPL/C  (أي تخفیض سعر التحویل) حیث

 دج.000 37دج وأصبح 000 52كان الثمن یقدر بـ 

یرجع إلى البرنامج االستثماري المتعلق بتطویر  2010إلى  2009انخفاض التحویالت من سنة  -
ملیون دینار والذي ظهرت  519.6بـ  2009الذي قدر سنة  )06(أنظر الجدول رقم    GPL/Cاستعمال

ولیتم تدارك هذا االنخفاض قامت نفطال  .سیارة 720 1بانخفاض عدد التحویالت إلى  2010نتیجته سنة 
ففي  ملیون دینار، 226.6 1بمیزانیة تقدر بـ   GPL/Cلتطویر استعمال  2010بتكثیف مجهوداتها سنة 

خصص لها  2010ي مبالغ إلنشاء محطات خضراء لسیرغاز في حین سنة لم یتم تخصیص أ 2009سنة 
 2009ملیون دینار سنة  02ملیون دینار، أما بالنسبة لتحدیث مراكز التحویل فقد خصص لها مبلغ  150

أدى إلى  2009یجة البرنامج االستثماري لسنة . وهذا ما یفسر أن نت2010أضعاف سنة  05لیرتفع إلى 
أدى  2010، أما البرنامج االستثماري لسنة 2010في سنة  GPL/Cت السیارات إلىعدد تحویال انخفاض

تم إلغاء  2010كما یظهره الجدول أعاله، باإلضافة إلى أنه في سنة  2011لى زیادة عدد التحویالت سنة إ
  .2011قسیمة السیارات المحولة وهو محفز آخر الرتفاع التحویالت الذي ظهر سنة 

راجع إلى نقص تجهیزات وعتاد التحویل  2011مقارنة بسنة  2013و  2012المحسوس لسنتي االنخفاض  -
استخدام ما تبقى من بل تم  2011منذ سنة  GPL/Cلم یتم شراء تجهیزات التحویل لـ ألنه  • GPL/Cإلى

باقتناء ففي نهایة هذه السنة قامت المؤسسة  2013 وبالنسبة لـ 2012في سنة  تجهیزات السنة الماضیة
وهذا ما  .وهو ما جعل عدد التحویالت منخفض ،التجهیزات وبالتالي عملت شهري نوفمبر ودیسمبر فقط

                                                                                                                                                        
 ماتم التصریح به من طرف مسؤول بمدیریة: االستراتیجیة، التخطیط، االقتصاد بالمدیریة العامة لمؤسسة نفطال. حسب  •

219 
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حیث لم یتم تخصیص أي مبلغ في المیزانیة لوضع وتحدیث مراكز التحویل ) 06ل رقم (یظهره أیضا جدو 
 .2011منذ سنة 

راجع إلى  2014إلى  2013سنة من أضعاف  06بحوالي  GPL/Cالسیارات إلى ارتفاع عدد تحویالت -
من السیارات المستوردة  %10 ـحصة تقدر بوالمتمثلة في تحدید الحوافز المقدمة من قبل السلطات العمومیة 

-2013، باإلضافة إلى أنه في فترة قبل بیعها GPL/Cیجب تحویلها إلى  التي من طرف وكالء السیارات
والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة على  استعمال الطاقةیة لتشجیع وعقلنة الوكالة الوطن نصت 2014

بتمویل حوالي ، حیث ساهمت الدولة ي السیاراتلفائدة مستعمل من نفقات تركیب التجهیزات %50 ـالتكفل ب
وقد قامت بتقسیمه بین  GPL/Cملیون دج لدعم تحویل السیارات لـ  300بمبلغ تجهیز تحویل  000 10

عتبرت هذه األخیرة مركز تحویل كبقیة مراكز تحویل الخواص بالرغم من أن الخواص ومؤسسة نفطال وا
، ولهذا فإن المؤسسة مركز تحویل ولیس مركز واحد كما هو الحال بالنسبة لبعض الخواص 30نفطال لدیها 

لم تفتح المجال للتحویالت إال في  -%50دعم سعرها یتوافق مع سعر الخواص المبجعل –ولتجنب الخسارة 
ذه الفترة، وقد تم في ه 320 2دج وهو ما جعل التحویالت تصل إلى  000 35بمبلغ  2014أواخر سنة 

وبما أنه في متناول المستهلك فإنه یتوقع أن یكون عدد التحویالت  2015سعر التحویل سنة استعمال نفس 
 مرتفع في هذه السنة.

 من قبل الخواص: GPL/Cتج تحویالت السیارات لمن -2

 من قبل الخواص GPL/Cیوضح تحویالت السیارات لمنتج  ):09جدول رقم (
  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الفترة

عدد 
 التحویالت

11000 5000 11000 12000 13000 13000 14000 

 

 لمؤسسة نفطال. لفرع التجاريل مدیریة التقنیة والصیانة قبلالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق مقدمة من 
    

 -)09جدول رقم (–والخواص  -)08جدول رقم (– إذا ما قارنا جدولي التحویالت لمؤسسة نفطال       
 1983نالحظ أن هذا األخیر یقوم بالتحویل أكثر من نفطال رغم أن هذه األخیرة بدأت التحویالت منذ سنة 

وهو ما یعني أن نفطال تتمتع بالخبرة في هذا المجال أكثر من  1995فكانت بدایتهم فقط منذ خواص أما ال
یارته بمراكزها خاصة وأن أسعار نفطال للتحویل الخواص وبالتالي كان یفترض أن یتجه المستهلك لتحویل س

 -وقود -ول الممیعكما ذكر لنا رئیس دائرة تحویل السیارات إلى غاز البتر  –منخفضة على أسعار الخواص 
ستراتیجیة، التخطیط، بمدیریة: اإل -  وهو ما جعلنا نستفسر عن سبب ذلك، وكان جواب أحد المسؤولین

تسویق وتوزیع المنتجات متخصصة في هو أن مؤسسة نفطال  -االقتصاد التابعة للمدیریة العامة لنفطال
تعتبر وظیفة  GPL/Cوبالتالي فإن تحویل السیارات إلى  ،البترولیة ومشتقاتها على مستوى السوق الوطنیة
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

على  بأیة طریقةأو المستهلك ثانویة، وٕاننا نرجع ذلك أیضا إلى أن الخواص یعملون على كسب الزبون 
 العكس من ذلك في مؤسسة نفطال فهي ال تولي أهمیة كبیرة لهذا الجانب خاصة وأنها مؤسسة عمومیة.

جدولین نجد أن التحویالت في مؤسسة نفطال انخفضت انخفاضا هائال سنتي وٕاذا ما قارنا أیضا ال    
وهو  2011التحویالت في هاتین السنتین ارتفعت عنها في سنة  ، غیر أنه بالنسبة للخواص2012-2013

یدعونا للقول بأن الخواص أكثر  ، وهو ماما یعني أن تجهیزات التحویالت متوفرة ولم تؤثر على نشاطهم
 حرصا على عملیة التحویل من مؤسسة نفطال.

 .نفطال والخواص منذ بدایة نشاطهمال التراكمیة تحویالتالل شكالوفیما یلي نوضح من خالل     
 : یوضح التحویالت التراكمیة لنفطال والخواص منذ بدایة نشاطهما )19شكل رقم (

 
مدیریة التقنیة والصیانة بالفرع التجاري لمؤسسة  على وثائق مقدمة من طرف باالعتمادالمصدر: من إعداد الباحثة 

 .نفطال
أما  ،تحویال 398 80بـ  2014سنة إلى غایة  1983منذ سنة عدد التحویالت لمؤسسة نفطال  تقدر      

 تحویال 302 64بفارق  تحویال 700 144تقدر بـ  2014إلى غایة سنة  1995فمنذ سنة  بالنسبة للخواص
وقد یعود ذلك لألسباب المذكورة  سنة قبل انطالق الخواص 12التحویالت بمؤسسة نفطال بدأت بـ رغم أن 

 .سابقا
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 :لمؤسسة نفطال GPL/Cمبیعات منتج  -3
 من خالل الجدول التالي: GPL/Cمبیعات منتج یمكن توضیح تطور 

 .2014إلى  2008): یوضح التطور السنوي للمبیعات من 10جدول رقم (
 

المنتوج    
 الفترة

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 3562018 3313945 2957442 2587778 2257806 2104367 1940254 بنزین

 8497386 8315334 8058297 7488386 7007743 6972692 6369542 مازوت

 247463 263480 276174 289005 281564 283493 283125 سیرغاز

 متریك الوحدة: طن
، االقتصاد بالمدیریة العامة اإلستراتیجیةالتخطیط، على وثائق مقدمة من مدیریة  باالعتمادمن إعداد الباحثة المصدر:.

 لمؤسسة نفطال.

 
 .2014إلى  2008التطور السنوي للمبیعات من  ): یوضح20شكل رقم (

 
 السابق. المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معطیات الجدول

 

 ) والرسم البیاني السابق ما یلي:16نالحظ من خالل الجدول رقم (
نسبة  ارتفعتفي حین   283.000ثابتة نسبیا حوالي  GPL/C: مبیعات 2010إلى سنة  2008من سنة  •

. وهو الذي جعل مؤسسة نفطال تسعى إلى %16أما البنزین فارتفع بنسبة  %10مبیعات المازوت بـ 
لمازوت الذي بلغت فاتورة استیراده مبالغ ضخمة عن طریق تقدیم تسهیالت وتحفیزات من تقلیص استهالك ا

 :تمثلت في GPL/Cأجل توجیه المستهلك نحو استعمال 
 .-كما أشرنا أعاله – GPL/Cوضع أجهزة ثمن تخفیض   -

 
 

 -

 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000

 4 000 000

 5 000 000

 6 000 000

 7 000 000

 8 000 000

 9 000 000
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 سیرغاز
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

على تشجیع الخواص على  هذه الفترةع معتبر في هامش التوزیع للمحطات حیث عملت المؤسسة في رف -
عمل نفطال من خالل   -%80األكبر حوالي  ةألنهم یمثلون الشریح – في محطاتهم GPL/Cإدراج منتج 

وقد  – GPL/C خزانعلى تجهیز نقطة بیع سیرغاز في محطات الخدمات للخواص من خالل تزویدهم ب
تي أن المؤسسة ح 2008خاصة مع نهایة سنة انا كبیرا من قبل أصحاب المحطات ستحسعرف هذا األمر ا

 وذلك ألن -هه العدید من العقباتعلى هذه الخزانات تواج هالم تستطع االستجابة لكل الطلبات ألن حصول
لمؤسسة  %50و من األرباح %50( كان بالتساوي بینهما 2003بدایة الخواص بین نفطال و اقتسام األرباح 

 05لنفطال وبعد مرور  %30للخواص و  %70تحولت النسبة إلى   2008بتداء من نوفمبر وا ،)نفطال
سنوات  05وبعد مرور  لنفطال %20للخواص و  %80تتحول النسبة إلى ) 2013(بدایة من ذلك سنوات 

 أو البیع مباشرة. اإلیجاري البیعأخرى ونتیجة لوفاء أصحاب المحطات فإن نفطال تقترح علیهم 

 بـ: قامت السلطات العمومیةباإلضافة أنه خالل هذه الفترة  -

 ة المحلیة لتمویل عملیات التحویل.توقیع اتفاقیة بین وكالة ترقیة واستعمال الطاقة وبنك التنمی 

   لترقیة وقود  2007-2006إصدار قوانین مالیة سنةGPL/C یر إیجابي خالل والتي كان لها تأث
  .2010-2008الفترة 
) والذي یهدف 2011-2007وهذا كله في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة للفترة (    

وهذا الذي سیظهر تأثیره في ارتفاع مبیعات سنة  GPL/Cإلى تحویل السیارات إلى استعمال 
2011. 

)، في حین انخفضت 2010مقارنة بالسنة السابقة ( %03 ب GPL/C: ارتفعت مبیعات 2011سنة  •
إلى  %10من  ، كما انخفضت نسبة مبیعات المازوت %15إلى  %16ات البنزین من نسبة مبیع

 )7( وهذا ما یثبته جدول التحویالت رقم GPL/C. ویعود ذلك إلى تحول السیارات إلى استعمال 07%
 2011إلى  2010من سنة  %25 ـب GPL/Cحیث نالحظ ارتفاع نسبة تحول السیارات إلى استعمال 

 باإلضافة إلى منح امتیازات كالحصول على قسیمة السیارات المحولة مجانیا.

سنوات  03خالل  GPL/Cفي مبیعات  امستمر  ا: نالحظ انخفاض2014إلى سنة  2012من سنة  •
، في حین ارتفعت نسبة مبیعات 2011مقارنة بسنة  2014في سنة  %14لتصل نسبة االنخفاض إلى 

 ا، وفي نفس هذه الفترة نالحظ ارتفاع2011مقارنة بسنة  2014في سنة  %38ین لتصل إلى البنز 
تحول السیارات إلى  انخفاضویعود ذلك إلى  .%13في مبیعات المازوت لیصل إلى نسبة  امستمر 

من خالل  GPL/Cلرفع من مبیعات ة نفطال عملت في هذه الفترة لرغم أن مؤسس •GPL/Cاستعمال 
 محطات التي توزع هذا الوقود.الرفع عدد 

 
 

                                                                                                                                                        
 أنظر جدول التحویالت. •
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 366 بـ  2013مقارنة بسنة  2068ـ ب 2014سنة  GPL/Cورغم ارتفاع تحول السیارات إلى استعمال  •
إال  من نفقات تركیب العتاد لفائدة مستعمل السیارة. %50 ـتكفل الدولة ب أضعاف) بسبب 05(حوالي 

بنسبة انخفاض  247.463لتصل إلى  2014بقیت في انخفاض مستمر سنة  GPL/Cأن مبیعات 
حوافز المقدمة، وهذا ما أثار استغراب المسؤولین بمؤسسة رغم كل ال 2013مقارنة بمبیعات سنة  06%

وعندما استفسرنا عن النتیجة المتوصل إلیها رد أحد  ،نفطال والذي دفعهم لعقد اجتماع لمناقشة األسباب
لسیارة بما فیها خزان ا ن خالل ملءعن تهریب المازوت والبنزین عبر الحدود، م بأنه ناتجالمسؤولین 

 نجده السبب الوحید في ذلك إذ یمكننا إرجاع ذلك إلى أسباب أخرى منها: غیر أننا ال المحولة لسیرغاز،

  في هذه الفترة هناك العدید من المحطات التابعة لنفطال أغلقت من أجل إعادة بنائها          
 لیحها وقد یستغرق ذلك زمنا طویال.أو تص

 حدوث أعطال في محطات خاصة بنفطال موزعة لـ GPL/C. 
  حدوث مشاكل في توزیع المنتج والناتجة عن سوء البرمجة، أعطال بالشاحنات الموزعة لهذا

أحد  كما تم التصریح به من قبل –المنتج الذي قد یؤثر تأثیرا بلیغا خاصة وأن عددها قلیل 
 -المسؤولین

  منتج وقد سألنا أیضا أصحاب بعض السیارات وقیل لنا أنهم أحیانا عندما یرغبون في تعبئة
GPL/C  ویضطرون بذلك إلى اقتناء وقود  -خاصة في الصباح الباكر–یجدون المحطة مغلقة

 آخر.

  إضافة إلى أن هناك محطات تابعة لنفطال تتم تعبئة السیارة بـ GPL/C ،فیها بطریقة تقلیدیة
 . مال یعنیهألن األمر  بعدم وجود المنتج االدعاءوهو ما قد یدفع العاملین أحیانا إلى 

 GPL/Cكل هذه العوامل وغیرها قد تكون سببا في تحفیز المستهلك على اقتناء البنزین أو المازوت بدل        
 .في هذه السنة وهذا ما خفض الطلب علیه

 .GPL/C منتج لتفسیر التوجه نحو استعمال اأساسی سلوك المستهلك عامالویبقى     
 

 في السوق الوطنیة GPL/Cالفرع الثاني: حصة منتج 
في السوق الوطنیة من خالل حظیرة السیارات السیاحیة بالنسبة للبنزین  GPL/Cیمكننا توضیح حصة منتج     

 :من خالل الشكل التالي ،GPL/Cوالمازوت وكذلك 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

Source : Mr Mouloud  BOUCHAHBOUNE, Op.Cit, P09. 
 

، تلیها  %74أن النسبة األكبر تمثل السیارات التي تستعمل البنزین بنسبة  أعاله نالحظ من خالل الشكل      
وهي  %6بـ  GPL/C، والنسبة األقل هي للسیارات التي تستعمل %20السیارات التي تستخدم المازوت بنسبة 

مرة نسبة  12نسبة ضعیفة جدا إذا ما قارناها بنسبة السیارات التي تستعمل البنزین حیث تمثل هذه األخیرة 
 . GPL/Cالسیارات التي تستعمل 

حطات الوقود من خالل الشكل التالي:شبكة مویمكننا أیضا توضیح       

GPL\Cفیھا
30%

GPL\Cبدون
70%

تغطیة : یوضح شبكة محطات الوقود) : 22(شكل رقم  
GPL/Cالشبكة من طرف 

 
Source : Mr Mouloud  BOUCHAHBOUNE, Op.Cit, P09. 

  
بینما محطات الوقود  %30تمثل  GPL/Cنالحظ من خالل الشكل أن محطات الوقود التي تحتوي على         

یكون عائقا بمعنى أنها تمثل أكثر من الضعف، وهو ما قد  %70تمثل نسبتها  GPL/Cالتي ال یتواجد فیها 
رقم فة توزیع هذه المحطات على المستوى الوطني أنظر الملحق . ولمعر GPL/Cأمام استعمال المستهلك لمنتج 

)26 .( 
 
 

 بنزین
74% 

 مازوت
20% 

GPL\C 
6% 

 توزیع حضیرة السیارات السیاحیة وفقا لمصدر طاقتها: یوضح: 21)(شكل رقم  
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 وموقع الجزائر منها GPL/C استهالك الفرع الثالث: اإلحصائیات المتعلقة بالدول الرائدة في
المبذولة سواء من قبل مؤسسة نفطال أو من قبل الدولة الجزائریة وتبني المستهلك لـ  الجهودبعد أن تناولنا      

GPL/C  سنوضح موقع الجزائر في استخدامه بالمقارنة بالدول الرائدة فیه ویمكن توضیح ذلك من خالل الشكل
 التالي:

 

 GPL/Cاإلحصائیات المتعلقة بالدول الرائدة في یوضح  ):23شكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Mouloud  BOUCHAHBOUNE, Op.Cit, p24 
     

 

 وهي:  GPLنتاج العالمي من ك خمس دول تستهلك أكثر من نصف اإلهنا 2011في سنة 
 ملیون طن). 4,45كوریا الجنوبیة ( -

 ملیون طن). 2,49تركیا ( -

 ملیون طن). 2,3روسیا ( -

 ملیون طن). 1,66بولونیا ( -

 ملیون طن). 1,22إیطالیا ( -
الل الشكل أن: كوریا الجنوبیة تحتل المرتبة األولى عالمیا، وٕان سیاسة الدولة بها تشجع نالحظ من خ       

الكبرى للسیارات بصفة إجباریة، وكل الدول الخمسة التي  والحظائرخالل سیارات األجرة  GPLاستعمال على 
 GPL.1تم ذكرها لها سیاسة ضریبیة تحفیزیة لمستعملي 

سواء  تبقى ضعیفة جدا GPL/Cوٕان التجربة الجزائریة (الجزائر تدخل ضمن باقي الدول) فیما یخص       
خاصة إذا  -الذي تتمتع به GPLرغم االحتیاطي الهام من  –استعمال المنتج السیارات أو  فیما یخص تحویل

 كوریا الجنوبیة، بولونیا.ما قارناها بدول أخرى ال تحوز على هذا المورد مثل: تركیا، إیطالیا، 

                                                                                                                                                        
1 Mr Mouloud  BOUCHAHBOUNE, Op.Cit, p24  

 ملیون سیارة 2,3

 

 سیارة محولةملیون  01أكثر من 

 

 سیارات
 (ألف)

 االستھالك
 (ألف طن)
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 فإن: 2013أما بالنسبة لسنة  2011هذا فیما یخص سنة   
وقود، وبالتالي وصل استهالكه إلى  –الكثیر من الدول طورت أسواقها لتسویق غاز البترول الممیع  

في السنوات العشر إلى  %57ملیون طن أي بنسبة  9.4، وقد ارتفع الطلب إلى 2013ملیون طن سنة  25.8
قلیال في السنوات األخیرة بسبب تطور  جة توسع األسواق، هذا النمو تباطأ، وهذا االرتفاع كان نتی2013سنة 

 1اقتصاد الوقود.
 .2013وقود لسنة -أكبر أسواق غاز البترول الممیع): یوضح 11جدول رقم (  
 

 الدولة
 االستهالك
 (ألف طن)

 السیارات
 (باآلالف)

 التزوید محطات

 1994 2410 3987 كوریا

 4400 3000 2850 روسیا

 10089 3935 2727 تركیا

 1090 1020 1775 تایلند

 5520 2750 1575 بولندا

 3250 1930 1520 إیطالیا

 1517 234 980 الیابان

 2750 1500 821 أكرانیا

 3703 490 813 أسترالبا

 310 141 730 الصین

 35749 7501 8024 بقیة دول العالم

 70372 24911 25802 مجموع دول العالم

 
Source : Autogas incentive  policies : A country-by-country analysis of why and how 
governments encourage Autogas and what works, OP.Cit, p13 . 

 :نالحظ من خالل الجدول        
 70000وقود، وهناك حوالي  –سیارة تسیر بغاز البترول الممیع  25000000العالم حوالي یوجد في  -

 محطة تزوید بهذا الوقود.

                                                                                                                                                        
1 Autogas incentive  policies : A country-by-country analysis of why and how governments encourage Autogas and 
what works, World LP Gas Association, 2014 UPDATE, p13 . 
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwj
94IT7sczIAhUKbxQKHcAQA00&url=http%3A%2F%2Fwww.wlpga.org%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fautogas_incentive_policies_2014.pdf&usg=AFQjCNFpTnTAIAgGcObNDJ-
Emo_OhmCpfw&sig2=EQ8DuAMJV737x66DLkp5jw&bvm=bv.105454873,d.bGQ 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

الدول الخمس األكثر  طن، وتمثل 25000000وقود حوالي  –استهالك العالم لغاز البترول الممیع   -
روسیا بنسبة ، %15,45كوریا بنسبة  وهي: نصف استهالك بقیة دول العالم وقودال لهذااستهالكا 

 .%06,10بولندا بنسبة ، %06,88تایالند بنسبة ، %10,57تركیا بنسبة ، 11,05%
وقود تمثل النسبة األكبر في تركیا حیث تمثل  –بالنسبة للسیارات التي تسیر بغاز البترول الممیع  -

 .%09,67بنسبة ، وبعدها كوریا %11,04بنسبة ، ثم بولندا %12,04، تلیها روسیا بنسبة 15,80%
یخص محطات التزود بهذا الوقود فنجد العدد األكبر للمحطات یتواجد بتركیا حیث تمثل نسبة أما فیما  -

 .%06,25بنسبة وبعدها روسیا ، %07,84بولندا بنسبة  ،14,34%
من بین  وقود –غاز البترول الممیع بالتزود وقد یكون زیادة عدد السیارات المحولة وكذلك محطات    

 .العوامل المشجعة على استهالك هذا الوقود
البترول سترالیا... معدل الضرائب على غاز ونجد في دول مثل: تركیا، كوریا، تایالند، إیطالیا، الیابان، أ   

وهذا قد یكون حافزا قوي  ،1وقود منخفض بمعدل ثالث مرات في اللتر الواحد منه على البنزین –الممیع 
 وقود. –هلكین لغاز البترول الممیع المست القتناء

وتدخل الجزائر ضمن بقیة دول العالم وهي ال تندرج حتى ضمن العشر الدول األوائل بالرغم من           
عشر المذكورة في لتمتلكه غالبیة الدول ا وقود والذي ال -من منتج غاز البترول الممیع الذي تحوزه االحتیاطي

 في الجزائر إلى العدید من العوائق التي تحول دون ذلك. GPL/Cیرجع ضعف استخدام  الجدول، وقد
 

 نفطال المتعلقة بهذا المنتج مؤسسة وآفاق GPL/C: معیقات منتج الثالثالمطلب 

 وآفاق نفطال المتعلقة بهذا المنتج.،  GPL/Cمعیقات منتج  سنتناول في هذا المطلب        
 

 GPL/Cالفرع األول: معیقات منتج 
 :مایلي  في  GPL/Cتطویر منتج تتمثل معیقات       

 .القانونیة لفتح نقاط بیع جدیدة تماطل اإلدارة في منح التراخیص •
ملیون دینار جزائري،  09تكالیف استثمار مرتفعة لسلسلة التوزیع، فمثال تجهیز نقطة بیع یكلف حوالي  •

P83Fدینار جزائري. ملیون 19حوالي وشاحنة صهریج تكلف 

2 
 

 

 ،كلغ 5000جمالیة تفوق طاقته اإلخزان هوائي  بمعنى أنه لوضع ،GPL/Cتركیب وتوزیع  منتج ل •
 ): -27- (أنظر الملحق رقم: تتمثل فيهناك العدید من الشروط التي البد من توفرها 

  م.20 ـتبعد ب وحظیرةكافتیریا 

                                                                                                                                                        
1 Autogas incentive  policies : A country-by-country analysis of why and how governments encourage Autogas and 
what works, OP.Cit, p34 . 
2 Yazid Lamara Mohamed,  Op.Cit, P23. 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 )  مستودع غسل السیاراتBox Lavage (م.10 ـیبعد ب 

 م.15 ـمكتب المسیر یبعد ب 

  م.60 ـب شخص یبعد 5000مؤسسة عمومیة تضم أكثر من 

 م.40 ـمقر سكن المسیر یبعد ب 

  شخص، أو مؤسسة تابعة  5000مؤسسة من الدرجة األولى عدد العاملین بها أقل أو یساوي
 م.40 ـتبعد بللدفاع الوطني 

  م. 10 ـیبعد بخزان وقود 

 م.30 ـتبعد بمن الدرجة الثانیة (خطیرة، غیر صحیة أو غیر مالئمة)  مؤسسة 

 م.12 ـمركز تحویل كهرباء، أو خط كهرباء یبعد ب 

 م.15 ـالطریق السیار أو خط وطني أو خط السكة الحدیدیة یبعد ب 

 م. 06 ـموزع الوقود یبعد ب 

  م. 20 ـتبعد ب ومساكن غیر مصنفةبنایات 

بالنسبة  ، حیث یعتبر سعر المازوت تنافسيGPL/Cالفرق الضعیف بین سعر المازوت وسعر  •
 .∗  GPL/Cلسعر

 والمتمثلة في: إضافة إلى معیقات تتعلق بتحویل السیارات •

 :غیاب جهاز ومیكانیزمات تسمح بمراقبة 

 .GPLتركیب خلیط  -1
سیرغاز ) والذي یعبر عن شخص یضع خزان 28(أنظر الملحق رقم المطابقةالتحویالت غیر  -2

 .تحت كرسي السیارة
 .%80 ـالخزان و المقدرة ب عدم احترام نسبة ملء -3
 .غیاب دعم الدولة على نطاق واسع لتشجیع أصحاب السیارات على القیام بعملیات التحویلP85F

1 

  غیاب سوق داخلیة لعتاد التحویل من الوقود إلىGPL/C.P86F2 

في الجزائر ال یسمح بركنها في  GPL/C أن السیارات المستعملة لمنتج نجدأیضا من بین العراقیل  •
 ،المركز التجاري لباب الزوار كمثال على ذلك، المراكز التجاریة أسفل الخاصة التي تكون الحظائر

 .)29أنظر الملحق رقم(
 ب التي تدفعهم للعزوف عن استعمالاألسبابعض أصحاب السیارات أن هناك مجموعة من  ویصرح •

 :منها GPL/Cمنتج 
 .انخفاض الكفاءات التقنیة للسیارات 

                                                                                                                                                        
 ).4أنظر الجدول رقم ( ∗

1 Mouloud  BOUCHAHBOUNE, OP.Cit, PP13-15. 
2Yazid Lamara Mohamed,  Op.Cit, P23. 
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 .التضحیة بالصندوق الخلفي للسیارة لصالح قارورة كبیرة من الغاز 

  .التخوف من تقلیل قوة المحرك 

  التخوف من خطر االنفجار في حالة وقوع حادث حیث یعتقد العدید من األشخاص بأن هذا المنتج
 1خطیر.

لهذا البد على المؤسسة أن تبذل  GPL/C تكون عائقا أمام استخدام األفراد لمنتج كل هذه األسباب قد      
التي یمكن نقلها إلى العدید من  –األخضر من أجل تغییر هذه الصورة السلبیة مزیجها التسویقي جهدا من خالل 
وبالتالي جعلهم كمروجین  ؤالء األفراد إلى استعمال هذا المنتجإلى صورة إیجابیة بغیة توجیه ه -األفراد اآلخرین

 إلقناع األفراد اآلخرین باستعماله.
 

 :GPL/C  منتجآفاق نفطال فیما یتعلق بالفرع الثاني: 
سنویا أي ضعف ما هو محقق  اطن 600000ى إل  GPL/Cمبیعات  رفع تهدف مؤسسة نفطال إلى •

 حالیا.

 تحقیق مایلي: :بالنسبة لشبكة التوزیع •

  محطة مخصصة  40، تابعة للخواص 10، تابعة لنفطال 100كاآلتي: محطة موزعة  1000بناء
 .نقاط بیع معتمدة GPL/C  ،850فقط لـ 

 صهریج  -شاحنة 20ن: اقتناء وسائل التمویcamion-citerne ـل GPL .في السنة 

  اطن 9900حالیا إلى  اطن 7050الرفع من قدرة التخزین التي تبلغ حالیا. 
 .اطن10000 ـأي قدرة إضافیة تقدر ب %75إلى  %30من شأنه الرفع من نسبة تغطیة الشبكة من  مما     
 :بالنسبة لنشاطات التحویل •

  الرفع من حصةGPL/C  أي ما یقارب  إلى سیارة 200000السیارات السیاحیة من  حظیرةفي
عملیة تحویل  65000من خالل تحقیق  وذلك 1500000 ـیقدر بسیارة في سوق متوقع  400000

 وحدة تمثل قدرة التحویل 200000ل ما یعادبها نفطال أو المتعاملون الخواص) في السنة (تقوم 

المحددة من طرف القانون یتم  %10الوطنیة، وفي نفس الوقت هذه النسبة تمثل كذلك نسبة 
 الوصول إلیها من خالل:

 (بمعنى مركز تحویل في كل والیة). تحویل لتغطیة التراب الوطني مركز 17بناء  •

 تكوین عمال مركبین حسب الطلب. •

 إمضاء اتفاقیات مع وكالء السیارات. •

 .GPL/C  تجهیزاتبتأمین التزود  •

                                                                                                                                                        
 2015-05-15تم االطالع علیه في ، 2010-01-12عمال سیرغاز، نشر یوم نفطال تفشل في إقناع المواطن باست  1

http://www.djazairess.com/elyawm/2618 
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 مصانع محلیة لتجهیزات وصهاریج من خالل مشروع إنجاز  إشراك السوق الوطنیةGPL/C  
P88Fالموجهة للمحطات.

1 

P89Fترقیة الترویج والسعر.باإلضافة إلى  •

2 

مومیة قبل مؤسسة نفطال أو من قبل السلطات الع هناك مجهودات مبذولة سواء من بهذا یمكننا القول أن     
 -رغم أن هذه المجهودات حسب رأینا غیر كافیة –وقود -قتناء غاز البترول الممیعمن أجل تحفیز المستهلك ال

نحو هذا المنتج العامل المفسر لعدم توجهه  هویبقى سلوك ،غیر كافإال أن اقتناء هذا المنتج من قبل المستهلك 
 لیله من خالل االستبیان.وهذا ما سنحاول تح

 

 المبحث الرابع: التسویق األخضر وعالقته بسلوك المستهلك األخضر لدى مستهلكي سیرغاز
 

مستوى إدراك التسویق األخضر ومستوى ، الطریقة واإلجراءات المتبعة في الدراسةسنتناول في هذا المبحث      
 السلوك األخضر لدى مستهلكي سیرغاز

 المطلب األول:الطریقة واإلجراءات المتبعة في الدراسة
االتساق باإلضافة إلى  التحلیل الوصفي لعینة الدراسة، دراسة ثبات االستبیانالمطلب سنتناول في هذا   

 .لمحاور االستبیانالداخلي 
محددا وترسل بواسطة البرید أو تسلم إلى  امجموعة من األسئلة التي تعد إعداد"االستبیان بأنه: یعرف      

 .3"األشخاص المختارین لتسجیل إجاباتهم ثم إعادتها
لجمع البیانات والمعلومات للدراسة كأداة رئیسیة  -)31-30رقم ( یننظر الملحقا– قد تم وضع استبیانل      

لقیاس "دور التسویق األخضر في توجیه سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة"، والهدف من ذلك هو معرفة مدى 
سؤاال، وتم تحكیمه  73وقد تضمن االستبیان  تأثیر التسویق األخضر في المستهلك وانعكاس ذلك على سلوكه.

 .-)32رقم (انظر الملحق  - من طرف أساتذة في التخصص
 محاور رئیسیة هي: ةوقد تم تقسیم االستبیان إلى ثالث    

 : تضمن مجموعة من األسئلة عن المعلومات العامة ألفراد العینة.المحور األول -

(المنتج كمتغیر مستقل، تضمن األبعاد  تضمن مجموعة من األسئلة عن التسویق األخضر المحور الثاني: -
 الترویج األخضر، التوزیع األخضر).األخضر، التسعیر األخضر، 

كمتغیر تابع، تضمن األبعاد  المستهلك األخضرسلوك : تضمن مجموعة من األسئلة عن المحور الثالث -
 بیئي، مسؤولیة الفرد االجتماعیة)(المعرفة البیئیة، االهتمام ال التالیة
وهذا  ااستبیان 57وقد تم إلغاء  ،427 منها رجعناتاس، حیث ااستبیان 500 بلغ حجم االستبیانات الموزعة        

 لعدم توفر الشروط فیها.
                                                                                                                                                        
1 Mr Mouloud  BOUCHAHBOUNE, OP.Cit, PP19-20. 
2 Revue NAFTAL NEWS : Communication, Innovation, Progrès, Numéro Spécial Novembre 2014, Op.Cit , P71. 

 .52عماد توما كرش، علم االحصاء، المعهد التقني الموصل، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراق، ص  3
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 ول: دراسة ثبات االستبیانالفرع األ 
 

عدم وجود اختالفات كبیرة عندما یتكرر تطبیقها على األشخاص ذاتهم وفي بأنه: "ثبات االستبیان یعرف     
للثبات الداخلي  spss 22حصائیة فقد تم استخدام "معامل ألفا كرونباخ" ببرنامج عن الطرق اإلو  1."أوقات مختلفة

 ) یوضح ذلك:12للعینة، والجدول رقم (
 

 ): معامل ألفا كرونباخ لالستبیان إجماال12جدول رقم (                 

Statistiques de fiabilité 
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

926 67 

 

 spss 22عتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الباحثة باال

، أي 0,926ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة مرتفع وقدرت قیمته بـ ن معامل أنالحظ من خالل الجدول أعاله      
 عید تطبیقه على ذاتأذا إ عني أن صدق االستبیان عال جدا. و ، وهو المطلوب إحصائیا. ما ی0,6أنه یتجاوز 

لفا كرونباخ للمتغیرات واألبعاد مرتفعة بدورها وهذا ما أفس النتائج. وعموما  كانت نتائج سنتحصل على ننة العی
 .)13( هو موضح في الجدول رقم

 
 ): معامل ألفا كرونباخ13(  جدول رقم

 محاور الدراسة معامل الفا كرونباخ
معامل الفا 

 كرونباخ
 محاور الدراسة

خضرالتسویق األ 0.883 ترویج المبیعات 0.695  
األخضرالتوزیع  0.765 خضرالمنتج األ 0.787   
خضرالتسعیر األ 0.743 المعرفة البیئیة 0.867  
خضرالترویج األ 0.880 االهتمام البیئي 0.896  
ضراإلعالن األخ 0.853 مسؤولیة الفرد االجتماعیة 0.822  
األخضرالمستهلك  0.932  العالقات العامة 0.754 

 

 .spss 22عتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الباحثة باال

 

                                                                                                                                                        
1 Brigitte escofier, Analyse factorielle et multiples (objectif, méthodes, etinterprétation)  dunod, 4eme édition, Paris, 
2008, p129. 
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 : التحلیل الوصفي لعینة الدراسةثانيالفرع ال
لعینة الدراسة فقد  سیرغاز، أما بالنسبةب تسیرفي األشخاص الذین یملكون سیارات  مجتمع الدراسةمثل ت    

 تم اختیار عینة عشوائیة من مجموعة من والیات الجزائر. وقد كانت موزعة كاآلتي:
 أوال: متغیر الجنس والعمر

 متغیر الجنس )1

 ): یوضح متغیر الجنس ألفراد عینة الدراسة14الجدول رقم (

 
 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 75.7 75.7 75.7 280 ذكر 
نثىأ  90 24.3 24.3 100.0 

Total 370 100.0 100.0  

                    
 .spss 22عتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الباحثة باال    

 فقط إناث، ویمكن إرجاع ضعف %24,3من حجم العینة ذكور، وحوالي  %75,7: حوالي بالنسبة للجنس -
 متالك فئة اإلناث للسیارات مثل فئة الذكور.نسبة اإلناث في العینة إلى عدم ا

 

 متغیر العمر )2

 ): یوضح  متغیر العمر ألفراد عینة الدراسة15جدول رقم (
 

 
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 14.3 14.3 14.3 53 سنة25 لىإ سنة 20 من 
 51.4 37.0 37.0 137 سنة35لىإ سنة26 من
 81.6 30.3 30.3 112 سنة45 لىإ سنة 36 من

 100.0 18.4 18.4 68 سنة 46 من كثرأ
Total 370 100.0 100.0  

 

 .spss 22عتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الباحثة باال
 

ذوي سن  %14,3المدروسة حیث یتضح أن نسبة ) أعمار العینة 15: یوضح الجدول رقم (بالنسبة للعمر -
ذوي سن ما  %30,3سنة، وحوالي  35و  26ما بین  %37سنة، في حین نجد  25سنة  و  20ما بین 

، من خالل هذا %18,4سنة فنسبتها حوالي  46سنة، أما الفئة ذات األعمار أكثر من  45و  36بین 
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هذا یقودنا إلى القول أنه كلما زاد عمر الشخص سنة، و  26أعمارهم أكثر من  %85,7الجدول نالحظ أن 
 زادت معرفته وخبرته وتجربته مما یجعل قراءته لالستبیان أكثر دقة.

 

 ثانیا: متغیر المؤهل العلمي والحالة العائلیة
 لمي متغیر المؤهل الع )1

 الدراسة): یوضح متغیر المؤهل العلمي ألفراد عینة 16جدول رقم (                              
 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 41.1 41.1 41.1 152 ثانوي 

 90.3 49.2 49.2 182 جامعي
 97.8 7.6 7.6 28 ماجستیر
 100.0 2.2 2.2 8 دكتوراه
Total 370 100.0 100.0  

 
 .spss 22عتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الباحثة باال

 
 

) أن معظم المالكین لسیارات 16م (: یتمیز المستوى التعلیمي حسب ما یبینه الجدول رقالمستوى التعلیمي -
، منهم حوالي %59,2المستوى(جامعي،ماجستیر،دكتوراه) حیث بلغت نسبتهم تسیر بسیرغاز هم ذوي 

دكتوراه، وهذا دلیل على ارتفاع المستوى  %2,2ماجستیر، و  %7,6جامعي، ذوي مستوى  49,2%
 یعكس أهمیة القرارات التي یتخذونها، إضافة إلى سلوكاتهم البیئیة. التعلیمي ألفراد العینة كما أنه

هم ذوي مستوى ثانوي، وبالتالي أفراد العینة هم من مختلف المستویات وعلیه یمكن  %41,1كما أن حوالي 
أن نعتبر أن العینة تمثل مجتمع الدراسة تمثیال جیدا وبالتالي فإن إجاباتهم ستكون موضوعیة حسب مستواهم 

 بها.العلمي، كما أنه كلما زاد المستوى العلمي للفرد أصبحت إجابته أكثر دقة وموضوعیة یؤخذ 
 ) متغیر الحالة العائلیة2

 ): یوضح متغیر الحالة العائلیة ألفراد عینة الدراسة17جدول رقم (
 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 69.2 69.2 69.2 256 متزوج 

عزبأ  114 30.8 30.8 100.0 
Total 370 100.0 100.0  

 

 .spss 22المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج                             
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 التي بلغت  أكبر من نسبة العزابوهي  )%69,2( تمثل من خالل الجدول نالحظ أن نسبة المتزوجین     
وقد یعكس ذلك سلوكهم األخضر، حیث أن األفراد الذیت تون لدیهم عائلة (المتزوجین) یكونون  .)%30,8(

 أكثر حرصا على صحة أبنائهم وعائلتهم. 
 الدخل الشهري ، متغیر المهنة و متغیر مكان اإلقامةثالثا: متغیر 

 الدخل الشهريمتغیر  )1
 الدخل الشهري ألفراد عینة الدراسة): یوضح متغیر 18جدول رقم (                          

 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 25.4 25.4 25.4 94 دج 30000 من قلأ 

 لىإ دج30000 من
 73.2 47.8 47.8 177 دج50000

 100.0 26.8 26.8 99 دج50000 من كثرأ

Total 370 100.0 100.0  

                             

 .spss 22عتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الباحثة باال                                      
  

من أفراد العینة دخلهم الشهري ما  %47,8نجد أن ما نسبته ) 18رقم (خالل الجدول  : منالدخل الشهري -
 %74,6، وبالتالي أكثر من دج 50000دخلهم یتجاوز  %26,8دج وحوالي  50000دج و 30000بین 

دج وهو ما قد یعكس بأن قراراتهم لن تكون فقط مبنیة على دخلهم  30000من أفراد العینة دخلهم یفوق 
 الشهري(وهذا قد یعكس سلوكهم األخضر).

 
 المهنة) متغیر 2

 ): یوضح متغیر المهنة ألفراد عینة الدراسة19جدول رقم (                                 
 

 

 
Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 31.4 31.4 31.4 116 بسیط موظف 
 74.6 43.2 43.2 160 عادي  موظف
 عالي موظف
 الدرجة

94 25.4 25.4 100.0 

Total 370 100.0 100.0  
 

 .spss 22عتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الباحثة باال                            
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:
 

من أفراد العینة هم موظفون عادیون، في حین نجد  %43,2المهنة: یتضح من الجدول أعاله أن حوالي  -
 حیث اعتبرنا: طاءهم موظفون بس %31,4موظفون من درجة عالیة،  %25,4حوالي 

، ودخلهم الشهري أقل من وما قبل الثانوي مستوى التعلیم ثانوي والموظف البسیط: هم األشخاص ذو  •
 دج.30000

دج إلى 30000مستوى التعلیم الجامعي، ودخلهم الشهري من  ووالموظف العادي: هم األشخاص ذ •
 دج.50000

مستوى التعلیم ماجستیر أو دكتوراه، ودخلهم الشهري یفوق  وموظف عالي الدرجة: هم األشخاص ذو ال  •
 دج.50000

 ) متغیر مكان اإلقامة  3
 ): یوضح متغیر مكان اإلقامة ألفراد عینة الدراسة20جدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 4.1 4.1 4.1 15 نفطال 

 31.9 27.8 27.8 103 الوسط
 51.6 19.7 19.7 73 الشرق
 65.9 14.3 14.3 53 الغرب
 100.0 34.1 34.1 126 الجنوب
Total 370 100.0 100.0  

                     
 .spss 22على مخرجات برنامج  باالعتمادالمصدر: من إعداد الباحثة 

 

من أفراد العینة هم من والیات الوسط (البلیدة،  %27,8: من خالل الجدول نجد أن حوالي مكان اإلقامة -
من الشرق (سطیف، باتنة)،  %19,7من الجنوب (بسكرة، ورقلة)، وحوالي  %34,1الجزائر العاصمة)، 

من مؤسسة نفطال ویرجع اختالف  %4,1من الغرب (معسكر، تلمسان، سعیدة)، وحوالي  %14,3وحوالي 
 النسب إلى:

 ات الوطن.صعوبة الوصول إلى جمیع والی •

 أعلى نسبة هي الجنوب وهذا راجع لمكان إقامة عائلة الباحثة. •

 ثاني نسبة هي الوسط وهذا راجع إلى مكان عمل الباحثة. •

وبهذا یمكننا القول من خالل التحلیل الدیموغرافي للعینة أن أفرادها من الجنسین، وذو مؤهل     
أن المهن التي یشغلونها مختلفة أیضا، علمي مختلف ودخلهم الشهري من مستویات مختلفة، كما 

 وهذا دلیل على أن العینة تمثل المجتمع تمثیال جیدا. 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 الفرع الثالث: االتساق الداخلي لمحاور االستبیان

  .قد تم التأكد من هذا االتساق عن طریق حساب معامل االرتباط بین المحاورل        

 معامل االرتباط بین محاور التسویق األخضر -1

 ): یوضح معامل االرتباط بین محاور التسویق األخضر21جدول رقم (              

 

 spss.22المصدر: مخرجات برنامج                                          
 

من خالل نتائج الجدول السابق نالحظ أن العالقة بین محاور التسویق األخضر طردیة وذات داللة        
ویالحظ أنه توجد عالقة ارتباط قویة بین كل من التسویق ،  )0.01أقل من أو تساوي (عالیة جدا  إحصائیة

خضر والتسعیر األخضر أما األخضر والتوزیع األخضر وترویج المبیعات والعالقات العامة واإلعالن األ
 .فهما أقل ارتباطا -التسویق األخضر والمنتج األخضر-ن المحورا
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 خضرسلوك المستهلك األمعامل االرتباط بین محاور  -2
 

 سلوك المستهلك األخضرمعامل االرتباط بین محاور ):22جدول رقم ( 
 

 
 الفرد مسؤولیة

 االجتماعیة
 االھتمام
 البیئي

 المعرفة
 ضرخاأل المستھلك البیئیة

 الفرد مسؤولیة
 االجتماعیة

Corrélation de Pearson 1 .679** .407** .864** 
Sig. (bilatérale)  .000 .000 .000 

N 370 370 370 370 
 **Corrélation de Pearson .679** 1 .511** .872 البیئي ھتماماال

Sig. (bilatérale) .000  .000 .000 
N 370 370 370 370 

 **Corrélation de Pearson .407** .511** 1 .749 البیئیة المعرفة
Sig. (bilatérale) .000 .000  .000 

N 370 370 370 370 
 Corrélation de Pearson .864** .872** .749** 1 ضرخاأل المستھلك

Sig. (bilatérale) .000 .000 .000  

N 370 370 370 370 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 spss.22المصدر: مخرجات برنامج                                 
 

 من خالل نتائج الجدول السابق نالحظ أن: 
أقل من أو تساوي –عالیة جدا  إحصائیةالعالقة بین محاور المستهلك األخضر طردیة وذات داللة  -

حیث نالحظ أن هناك عالقة قویة بین سلوك المستهلك األخضر وكل من المعرفة البیئیة  -0.01
 ي ومسؤولیة الفرد االجتماعیة.واالهتمام البیئ

 إحساسالفرد إذا كان لدیه –وجود عالقة قویة بین االهتمام البیئي ومسؤولیة الفرد االجتماعیة  -
 .-بالمسؤولیة االجتماعیة یكون لدیه اهتمام بیئي والعكس صحیح

هتمام وجود عالقة قویة بین سلوك المستهلك األخضر وكل من مسؤولیة المستهلك االجتماعیة واال  -
بالمسؤولیة االجتماعیة كلما كان سلوكه أخضر،  إحساسالبیئي والمعرفة البیئیة، أي أنه كلما كان للفرد 

 .أیضا وكلما كان له اهتمام ومعرفة بیئیة كلما كان سلوكه أخضر
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 مستهلكي سیرغازلدى  األخضرسلوك المستوى التسویق األخضر و  إدراك مستوىالمطلب الثاني: 
 المستهلك األخضر.سلوك االستبیان المتعلقین بالتسویق األخضر وب محوريسنتناول في هذا المطلب تحلیل   

 

 لدى مستهلكي سیرغاز  التسویق األخضرإدراك  مستوىالفرع األول: 
 خضرالمنتج األأوال: 

 

 لمنتج األخضرالمتوسطات الحسابیة المرجحة واالنحرافات المعیاریة لعبارات ا): یوضح 23جدول رقم (

 العبارة
المتوسط  یرموافق بشدةغ غیر موافق محاید موافق موافق جدا

 المرجح
االنحراف 
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار المعیاري

 من حسنأ سیرغاز
 تالمازو 

189 51.1 106 28.6 37 10 32 8.6 6 1.6 3.19 1.034 

 السیر ختارأ
 من بدال بسیرغاز
 ینبنز ال

150 40.5 127 34.3 52 14.1 38 10.3 3 0.8 3.04 1.016 

 سیرغاز منتج قتنيأ
 سام غیر نهأل 

144 35.9 144 38.9 66 17.8 24 6.5 3 0.8 3.03 0.934 

 قلأ سیرغاز یعتبر
 نواعأ من بیئیا ضررا

 خرىاأل الوقود
173 46.8 147 39.7 39 10.5 11 3 0 0 3.30 0.776 

 0.738 3.14 - - - - - - - - - - خضراأل المنتج
 

 :            الجداول )33(رقم  ملحق المنتج األخضرلى ،أنظر إ spss.22اعتمادا على مخرجات  ةعداد الباحثالمصدر:من إ
)1،2 ،3 ،4( 

 توضیح مقیاس لیكارت الخماسي. مالحظة:
 جابات العینة .سئلة لغرض معرفة آراء و اتجاهات إجابات األحساب المتوسط المرجح إل

، غیر موافق بشدة 1، غیر موافق2، محاید3، موافق4موافق بشدة –بما أن المتغیر الذي یعبر عن الخیارات 
وزان.ویتم حساب المتوسط تعبر عن األ -spss-22وهو مقیاس ترتیبي واألرقام التي تدخل في برنامج -0

  5على 4وذلك بحساب طول الفترة وهي في دراستنا عبارة عن حاصل قسمة  -المرجح معامل لیكارت الخماسي
 ویصبح التوزیع حسب الجدول التالي: 0.80ینتج طول الفترة  5على  4وعند قسمة 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 المتوسط المرجح تمجاال ): یوضح:24جدول رقم (               
 

 المستوى المتوسط المرجح
 غیر موافق بشدة 0.79لى إ 0من 
 غیر موافق 1.59لى إ 0.80من 

 محاید 2.39لى إ 1.60
 موافق 3.19لى إ 2.40
 موافق بشدة 4لى إ 3.20

                        
 
 
 

 من إعداد الباحثة.المصدر: 
 

 :نأنجد  )23رقم (من الجدول 
أبدوا  ٪28.6حسن من المازوت و حوالي من أفراد العینة أكدوا بشدة على أن سیرغاز أ ٪51.1حوالي   -

موافقین فراد العینة من أ ٪79.7كثر من موافقتهم على أن سیرغاز أحسن من المازوت، وعلیه نجد أن أ
 .3.19كدته قیمة المتوسط المرجح التي بلغت وهذا ما  أ ،أن سیرغاز أحسن من المازوتعلى 

٪غیر موافقین  1.6حسن من المازوت و حوالي من أفراد العینة غیر موافقین على أن سیرغاز أ٪8.6 أن كما
 بشدة وهي نسب ضعیفة.

 ٪34.3حوالي سیرغاز بدال من البنزین و ر بیبشدة على اختیارهم السن و ة موافقفراد العینمن أ 40.5٪ -
راد العینة قید الدراسة موافقین. وهذا ما فأغلب أن على السیر بسیرغاز بدال من البنزین وعلیه نجد و موافق

 ).3.04كدته قیمة المتوسط المرجح (أ
ى، من أنواع الوقود األخر قل ضررا بیئیا ن على اقتنائهم لسیرغاز ألنه غیر سام و أو لعینة موافقفراد اأغلب أ  -

ن و ٪ موافق46.8 ن )،(و موافق ٪38.9ن بشدة ،و ٪ موافق35.9موافقة على التوالي (سبة الحیث بلغت ن
ن) وعلیه كانت نتیجة المتوسط المرجح موافقة لهذه النتیجة حیث بلغت نتیجته على و ٪ موافق39.7،بشدة

 .3.03،3.30التوالي :
بالنسبة لمعرفتهم للمنتج األخضر كانت بالموافقة  ینةفراد العأ القول أن إجابات أغلبخیر یمكن وفي األ      

 .3.13المرجح البالغة كدته قیمة المتوسط وهذا ما أ
بالنسبة للعبارتین األولى والثانیة نجد أن أغلب المستهلكین یعتبرون أن سیرغاز أفضل من المازوت وأغلبهم  -

یزات هذا المنتج كذلك یفضلون السیر بسیرغاز بدال من البنزین وقد یعود تفضیلهم له لعلمهم ووعیهم بمم
 والتي تم ذكرها سابقا. 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

قل ضررا بیئیا غیر سام و أبالنسبة للعبارتین الثالثة والرابعة نجد أن أغلب المستهلكین یعتبرون أن سیرغاز  -
وهي مذكورة –من أنواع الوقود األخرى، وهو ما یعني أن المستهلكین على وعي بالخصائص البیئیة للمنتج 

 سابقا
 

 خضرالتسعیر األ :ثانیا
 الحسابیة المرجحة واالنحرافات المعیاریة لعبارات التسعیر األخضر): یوضح المتوسطات 25جدول رقم (

 العبارة
 غیر موافق محاید موافق موافق جدا

عیر موافق 
المتوسط  بشدة

 المرجح
االنحراف 
 المعیاري

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 نأل  سیرغاز قتنيأ
 مقارنة منخفض سعره

 االخرى الوقود سعارأب
148 40 155 41.9 46 12.4 18 4.9 3 0.8 3.15 0.878 

 منتج سعر ارتفع لو
 مستعد نيإف سیرغاز
 الزیادة هذه لدفع

64 17.3 117 31.6 67 18.1 65 17.6 57 15.4 2.18 1.332 

 هذه لدفع مستعد ناأ
 منتج نهأل  الزیادة

 بیئي
81 21.9 115 31.1 77 20.8 87 23.5 10 2.7 2.46 1.115 

 0.923 2.60 - - - - - - - - - - ضرخالتسعیر األ
 

 )3، 2، 1(الجداول  )34رقم ( أنظر إلى ملحق التسعیر األخضر ،spss.22اعتمادا على مخرجات  ةعداد الباحثمن إ المصدر:
 

 أن:) 25(ل یتبین من الجدو 
اقتناء سیرغاز ألن سعره منخفض مقارنة بأسعار  العینة أجابوا بموافق بشدة علىمن أفراد  ٪40حوالي   -

٪) 81.9فراد العینة قید الدراسة ( أجابوا بموافق وعلیه نجد أن أغلب أ ٪41.9وحوالي  ،الوقود األخرى
العینة  فرادمن أ ٪5.7خرى. وحوالي الوقود األواع نأو نتیجة النخفاض أسعاره مقارنة بهم لسیرغاز هؤ نااقت

كدت موافقة العینة مة المتوسط المرجح لهذه العبارة أن قیإال أ سعاره.نتیجة النخفاض أ هم لسیرغاز لیسؤ اقتنا
 .3.15سعاره.حیث بلغت نائها لسیرغاز هو نتیجة النخفاض أن اقتعلى أ

) الزیادة هذه لدفع مستعد نيفإ سیرغاز منتج سعر ارتفع لوفراد العینة على عبارة (أما فیما یخض إجابات أ -
 ٪15.4٪ غیر موافقین،17.6 ،ون٪ محاید18.1ن،و ٪ موافق31.6 ن بشدة،و ٪ موافق17.3كانت كما یلي :

 .2.18ى الحیاد حیث بلغت قیمته متوسط المرجح لهذه العبارة آلت إلن قیمة الغیر موافقین بشدة .إال أ
 ٪)53نصف العینة (  كدت حواليینة إلى دفع الزیادة ألنه منتج بیئي ،أفراد العوفیما یخض استعداد أ -

٪ 26.2حوالي و  العینة كانت اجابتهم بالحیاد ،  رادمن أف ٪20.8لى دفع هذه الزیادة .وحوالي استعدادهم إ
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

األخضر كانت دالة على موافقة نتیجة المتوسط المرجح للتسعیر ن إال أ غیر مستعدین لدفع هذه الزیادة ،
 .2.60یمة المتوسط المرجح  خضر ،حیث بلغت قأفراد العینة اتجاه التسعیر األ

المستهلك لسیرغاز هو انخفاض  من خالل العبارة األولى نالحظ أن المعیار األساسي في اختیار           
السعر، وهو ما یعني أن المستهلك لدیه حساسیة تجاه السعر، وهو ما یتوافق مع ما وجدناه عندما اتصلنا ببعض 

ن اقتناء المستهلك لهذا المنتج ناتج عن بأ تم التأكید التابعة لمؤسسة نفطالى سیرغاز مراكز تحویل السیارات إل
 انخفاض سعره.

بالنسبة للعبارة الثانیة فإن أفراد العینة التزموا الحیاد وهو ما یعني عدم استعدادهم لدفع الزیادة في السعر،  -
دخل الحقیقي للفرد الجزائري ال رغم أن أغلبهم على درایة بأنه منتج أخضر وقد یكون ذلك راجع إلى أن ال

 نه من اقتناء المنتجات مرتفعة السعر.یمكّ 
وقد یعود ذلك لعدم  ،بالنسبة للعبارة األخیرة نجد أن أفراد العینة لیس لدیهم قابلیة للتضحیة من أجل البیئة -

على حمایة البیئة وعیهم بالوضعیة التي آلت إلیها وٕالى ما سیؤول إلیه الحال في حالة ما إذا لم یعمل الفرد 
 والحفاظ علیها.

 رخضالترویج األ: ثالثا
 تضمن المزیج الترویجي األخضر مایلي:    

 عالن األخضراإل -1
 األخضر اإلعالن): یوضح المتوسطات الحسابیة المرجحة واالنحرافات المعیاریة لعبارات 26جدول رقم (

 العبارة
المتوسط  یر موافق بشدةغ غیر موافق محاید موافق موافق جدا

 المرجح
االنحراف 
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار المعیاري

 عالناتإ على اطلعت
 سیرغاز حول نفطال

42 11.4 111 30 143 38.6 47 12.7 27 7.3 2.25 1.054 

 توضح نفطال عالناتإ
 سیرعاز بین العالقة

 والبیئة
76 20.5 121 32.7 119 32.2 43 11.6 11 3.0 2.56 1.035 

 تبین نفطال عالناتإ
 یجابياإل ثیرأالت

 البیئة على لسیرغاز
71 19.2 125 33.8 119 32.2 42 11.4 13 3.5 2.54 1.036 

 توضح نفطال عالناتإ
 بالبیئة اهتمامها

47 12.7 120 32.4 149 40.3 41 11.1 13 3.5 2.40 0.964 

 البیئیة عالناتاإل
 مبالغ غیر لسیرغاز

 فیها
40 10.8 128 34.6 161 43.5 26 

7.0. 
 

15 4.1 2.41 0.919 

 0.796 2.43 - - - - - - - - - - خضرعالن األاإل

       ولاالجد) 35رقم (اإلعالن األخضر حق لى مل،أنظر إ spss.22اعتمادا على مخرجات  ةعداد الباحثمن إ المصدر:
)1،2 ،3 ،4( 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 

غلبها األخضر كانت أ عالنفراد العینة على عبارات اإلأ جاباتنجد أن إ عالهمن خالل الجدول أ
كبر نسبة أحیث بلغت  ،بالموافقة اإلجابةم تلیها نسبة ث ٪،43.5٪ و32.2حیث تراوحت ما بین  ،بالحیاد

 اجابو أراد العینة فأ٪ فقط من 30و ٪34.6ــــ ب فیها، مبالغ غیر لسیرغاز البیئیة عالناتاإلوافقة على عبارة ملل
غیر موافقین غیر موافقین بشدة و  20حوالي و  محاید ٪38.6ل نفطال مقاب عالناتإعلى اطالعهم على  بموافق

فراد العینة  بالحیاد حیث بلغت نسبتهم أجابات إغلب أعالنات نفطال بالبیئة فكانت إات ما فیما یخص اهتمامأ.
موزعین بین غیر موافق  ٪14.6 حواليموزعین بین موافق بشدة و موافق، و ٪ 45.1٪ مقابل حوالي  40.3
 . )2,43(االخضر تؤول الى موافق عبارات اإلعالن المتوسط المرجح لغیر موافق.وعلیه كانت نتیجة بشدة و 

 :قد یرجع ذلك إلىو  العینة تمیل إجاباتهم إلى الموافقة نجد أن أفراد 
التي قامت بطبعها  القصاصاتیخص المطویات و  المجهودات المبذولة من قبل المؤسسة خاصة فیما 

وكذلك الفائدة ، وبأنه منتج بیئيممیزات سیرغاز  فیه وضحت منها منو الدوریة والمجالت  وكذلك دلیل المستهلك
المؤسسة تضع تحت تصرف المستهلكین أرقام هواتفها،  إلى أنباإلضافة ه... المتحصل علیها عند استعمال

ستفسار، إذ قمنا باالتصال ببعض لالالحاجة في حالة  لها تلف مراكز التحویل التابعةأرقام هواتف مخوكذلك 
وكذلك فإن للمؤسسة موقعا ، استقبالهم لنا بالهاتف بصدر رحب هذه المراكز وطرحنا علیهم بعض األسئلة وكان

في  المؤسسة الكترونیا یمكن للمستهلك من خالله االطالع على المعلومات المتعلقة بنفطال ومستجداتها، وتضع
  .موقعها مختلف األعداد المتعلقة بمجالتها حتى تكون في متناول المستهلكین

وٕان أفراد العینة یوافقون على أن إعالنات نفطال حول الخصائص البیئیة لسیرغاز غیر مبالغ فیها ذلك 
ن المؤسسة في إعالناتها عن حتى ال تتكون للمستهلك صورة عن هذا المنتج غیر الموجودة في الواقع، وإ 

التقوم بالتفصیل في هذا الجانب كما هو الحال في جانب  -خاصة في المطویات- لسیرغازالجوانب البیئیة 
  .بوضع قیمة التخفیض، المبلغ المستفاد منه..التخفیضات إذ تقوم 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 العالقات العامة -2
 المرجحة واالنحرافات المعیاریة لعبارات العالقات العامة): یوضح المتوسطات الحسابیة 27جدول رقم (

 

 العبارة
المتوسط  عیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق جدا

 المرجح
االنحراف 
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار المعیاري

 في نفطال تشارك
  العامة البیئیة المناسبات

 البیئیة المعارض و 
54 14.6 97 26.2 132 35.7 48 13.0 39 10.5 2.21 1.164 

الملتقى  على مطلع ناأ
 نفطال الدولي الذي نظمته

سیرغاز والذي  حول
 ممیزاته ت فیهوضح

 ةیالبیئ

34 9.2 67 18.1 149 40.3 60 16.2 60 16.2 1.88 1.161 

 اهتمامها نفطال توضح
 بعض في بالبیئة
     التلفزیونیة الحصص
 الجرائد و

35 9.5 94 25.4 138 37.3 60 17.3 39 10.5 2.06 1.08 

 0.937 2.05           العالقات العامة
 

 )3،2،1(ول االجد )36رقم ( لى ملحق العالقات العامةنظر إ،ا spss.22اعتمادا على مخرجات  ةعداد الباحثمن إ المصدر:
    

كانت أغلبها بالحیاد،  ات العامةالعینة على عبارات العالقفراد ن إجابات أأ عالهیتبین من الجدول أ
كبر نسبة للموافقة على بلغت أحیث ، جابة بالموافقةتلیها نسبة اإل ثم ٪ ،40.3٪ و 35.7حیث تراوحت ما بین 

٪ محاید  35.7٪ مقابل 26.2 ـب ،البیئیة المعارض و العامة البیئیة المناسبات في نفطال تشاركعبارة 
حول  نفطالالدولي الذي نظمته  الملتقى بموافق على اطالعهم على اجابو فقط من أفراد العینة أ ٪18.1و

بین غیر  ٪ موزعین بالتساوي ما 32.4٪ محاید و حوالي 40.3 بلمقاة، یالبیئ ووضحت فیه ممیزاته سیرغاز
الجرائد الحصص التلیفزیونیة و ها بالبیئة في اهتمامعبارة توضح نفطال  ما فیما یخصموافق بشدة وغیر موافق. أ

موزعین بین موافق  ٪34.9٪ مقابل حوالي 37.3بالحیاد حیث بلغت نسبتهم  فكانت أغلب إجابات أفراد العینة
علیه كانت نتیجة المتوسط المرجح و  غیر موافق.و  موزعین بین غیر موافق بشدة ٪27.8وحوالي  موافق،بشدة و 

 لى :یاد ویمكن إرجاع هذه النتائج إحلى التؤول إ لعبارات العالقات العامة 
 تظهر في حمالت للحفاظ على البیئة، باإلضافة إلى أنها ال تمول مشاریع بیئیة أن المؤسسة ال. 
 .ال نجدها تظهر في حصص تلفزیونیة لتوعیة المستهلكین بالجوانب البیئیة 
 .غیاب عالقة مؤسسة نفطال مع الصحافة وما لذلك من تأثیر على المستهلكین 
 فالملتقى الذي وضحت فیه األهمیة البیئیة لسیرغاز  ،المؤسسة ال تعقد مؤتمرات من فترة ألخرى

 .2009منذ سنة كان 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 

 ترویج المبیعات: -3
 ): یوضح المتوسطات الحسابیة المرجحة واالنحرافات المعیاریة لعبارات ترویج المبیعات28جدول رقم (

 

 العبارة
المتوسط  عیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق جدا

 المرجح
االنحراف 
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار المعیاري

تقدم نفطال بعض 
الهدایا للمستهلكین 

وخدمات ما بعد البیع 
على  للتشجیع

 استعمال سیرغاز

44 11.9 95 25.4 105 28.4 58 15.7 68 18.4 1.97 1.276 

 1.276 1.97           ترویج المبیعات
 

 ).1(الجدول رقم )37رقم ( ترویج المبیعات حق لى ملأنظر إ ، spss.22اعتمادا على مخرجات  ةعداد الباحثمن إالمصدر: 
      

       ٪ موافق جدا 11.9العینة قید الدراسة توزعت كما یلي :أفراد جابات إن أ ظمن خالل الجدول نالح      
 بعد البیع ما خدماتفراد العینة لمسوا بعض الهدایا و أ٪ من 37.3ن حوالي أیمكن القول  ومنه ،٪ موافق25.4و

     غیر موافق٪ موزعین ما بین 34.1ا أي حوالي نفس النسبة تقریبو  غاز،عند استخدام سیر التي تقدمها نفطال 
 ا٪ التزمو 28.4في حین نجد  خدمات ما بعد البیع.ن نفطال تقدم هدایا و أغیر راضیین على  ،وغیر موافق بشدة

 جابتهم على عبارات ترویج المبیعات.إالحیاد في 
 ).1.97لى الحیاد (إكانت نتیجة المتوسط المرجح تؤول وحسب معامل لیكارت الخماسي 

 

على أي هدایا من  اتمیل إجابات أفراد العینة إلى الحیاد مما یعني أنه من الممكن أنهم لم یتحصلو      
 ك ألن ترویج المبیعات للمؤسسة یفتقر إلى:المؤسسة، وكذل

 تقدیم هدایا للمستهلكین من فترة ألخرى، كالقمصان، الیومیات، سیاالت... -
غیاب التخفیضات، إذ نجد أن غالبیة التخفیضات المتعلقة بهذا المنتج ناتجة عن دعم الدولة ولیست دعم  -

 من المؤسسة.
كما هو الحال بالنسبة لبعض المنتجات التي تعرض في التلفزیون الجزائري مثل قهوة  غیاب الطمبوالت -

 .أروما مثال
(مبیعاتها، الملتقیات المنجزة...) لجمهورها وهو ما السنویة ها نشاطاتحصیلة  تقدیمتقوم ب مؤسسة نفطال ال -

 قد یكون له تأثیر على المستهلكین.
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 خضرالتوزیع األ: رابعا
 یوضح المتوسطات الحسابیة المرجحة واالنحرافات المعیاریة لعبارات التوزیع األخضر):29جدول رقم (

 

 العبارة
المتوسط  ر موافق بشدةغی غیر موافق محاید موافق موافق جدا

 المرجح
االنحراف 
 ٪ رالتكرا ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار المعیاري

 سیرغاز قتنيأ
 بیعه نقاط نأل 

 .قریبة

76 20.5 106 28.6 73 19.7 81 21.9 34 9.2 2.29 1.270 

 سیرغاز قتنيأ
 منتج نهأل 

 محلي.

83 22.4 144 38.9 94 25.4 39 10.5 10 2.7 2.68 1.021 

 سیرغاز قتنيأ
 طریقة نأل 

 تتم توزیعه
 طریق عن

 غیر نابیبأ
 ملوثة

34 20.0 151 40.8 101 27.3 31 8.4 13 3.5 2.65 1.004 

 نقل طریقة
 عن سیرغاز

 نابیباأل  طریق
 من تقلل

 استخدام
شاحنات ال
تالي تقلل وبال

من استخدام 
الوقود، 

نبعاثات اال 
عن الناتجة 

الشاحنات، 
 مخاطر
 ...الطریق

105 28.4 136 36.8 93 25.1 25 6.8 11 3.0 2.81 1.019 

التوزیع 
 خضراأل

          2.61 0.831 

         ولاالجد )38رقم ( التوزیع األخضر حق لى مل،أنظر إ spss.22على مخرجات  عداد الباحثة اعتمادامن إالمصدر: 
)1 ،2، 3 ،4( 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:
     

ن سیرغاز ألل همتناءاقشدة على جابوا بموافق بمن أفراد العینة أ ٪20.5حوالي یتبین من الجدول أن  
 ٪)49.1فراد العینة قید الدراسة ( أجابوا بموافق وعلیه نجد أن حوالي نصف أ ٪28.6وحوالي  ،نقاط بیعه قریبة

یجة لقرب نقاط هم لسیرغاز لیس نتؤ د العینة اقتنافرامن أ ٪31.1. وحوالي اقتنائهم لسیرغاز ألن نقاط بیعه قریبة
سیرغاز هو نتیجة لقرب ها لالعبارة أكدت حیاد  العینة على أن اقتناءن قیمة المتوسط المرجح لهذه بیعه. إال أ
 .2.29لغت حیث ب، نقاط البیع

 

 ٪22,4فإن حوالي ) محلي. منتج نهأل  سیرغاز قتنيأفراد العینة على عبارة (أما فیما یخض إجابات أ       
أجابوا بموافق  ٪38,9نه منتج محلي، وحوالي من أفراد العینة أجابوا بموافق بشدة على أن اقتناء سیرغاز أل

. وحوالي ه منتج محلينهم لسیرغاز ألؤ اقتنا ٪)61,3فراد العینة قید الدراسة ( نصف أمن  أكثر نوعلیه نجد أ
لإلجابة بغیر موافقین ألن اقتناءهم لسیرغاز منتج  هيالتزموا الحیاد، والنسبة األضعف فراد العینة من أ 25,4٪

ها العینة على أن اقتناء  موافقةكدت مة المتوسط المرجح لهذه العبارة أن قیال أإ ،٪13,2محلي حیث بلغت 
 .2.68حیث بلغت  ألنه منتج محليلسیرغاز هو 

ن طریقة توزیعه تتم عن طریق أنابیب أل  سیرغاز قتنيأفراد العینة على عبارة (أما فیما یخض إجابات أ
أجابوا بموافق وعلیه نجد أن  ٪40,8، وحوالي شدةجابوا بموافق بمن أفراد العینة أ ٪20) فإن حوالي .غیر ملوثة

طریقة توزیعه تتم عن طریق أنابیب ألن هم لسیرغاز ؤ ا٪) اقتن60,8فراد العینة قید الدراسة (أكثر من نصف أ
فراد العینة التزموا الحیاد، والنسبة األضعف هي لإلجابة بغیر موافقین حیث من أ ٪27,3. وحوالي غیر ملوثة

 نها لسیرغاز هو ألءن اقتناكدت موافقة العینة على أأمة المتوسط المرجح لهذه العبارة ن قیوإ ٪. 11,9بلغت 
 .2.65حیث بلغت ، طریقة توزیعه تتم عن طریق أنابیب غیر ملوثة

طریقة نقل سیرغاز عن طریق األنابیب تخفض من فراد العینة على عبارة (خض إجابات أما فیما یأ
) من استخدام الوقود، االنبعاثات الناتجة عن الشاحنات، مخاطر الطریق ...استخدام الشاحنات وبالتالي تقلل 

علیه نجد ان أكثر من  ٪ اجابوا بموافق و36,8جابوا بموافق بشدة، وحوالي من أفراد العینة أ ٪28,4فإن حوالي 
ب تخفض طریقة نقل سیرغاز عن طریق األنابی( موافقون على أن ٪)65,2فراد العینة قید الدراسة ( نصف أ

من استخدام الشاحنات وبالتالي تقلل من استخدام الوقود، االنبعاثات الناتجة عن الشاحنات، مخاطر الطریق 
فراد العینة التزموا الحیاد، والنسبة األضعف هي لإلجابة بغیر موافقین حیث بلغت من أ ٪25,1). وحوالي ...

نقل سیرغاز عن طریق األنابیب تخفض ن قة  العینة على أمة المتوسط المرجح لهذه العبارة أكدت موافوٕان قی ،9,8٪

.حیث بلغت من استخدام الشاحنات وبالتالي تقلل من استخدام الوقود، االنبعاثات الناتجة عن الشاحنات، مخاطر الطریق ..
2.81. 

 ).2,61لى موافق (كانت نتیجة المتوسط المرجح تؤول إوحسب معامل لیكارت الخماسي 
 وقد یرجع ذلك إلى: الموافقةنجد أن عبارات المتوسط المرجح تؤول إلى 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

المجهودات المبذولة من قبل مؤسسة نفطال من أجل تقریب منتج سیرغاز من المستهلكین من خالل 
أفراد عینة الدراسة ضافة إلى أن التي لم یكن یتواجد فیها سابقا، باإلتوفیر هذا المنتج في العدید من المحطات 

على علم بطریقة نقل سیرغاز عن طریق األنابیب وما لذلك من آثار إیجابیة على الجانب البیئي وقد یكون ذلك 
 من طریقة النقل هذه. ي الرفعمجهودات المؤسسة ف ضا عنناتج أی

 

 لمستهلكي سیرغاز السلوك األخضر مستوى الثاني: فرعال
ت تم وقد ، ؟ضرخأنة المدروسة باعتبارهم مستهلكین أفراد العیسلوك هل معرفة هذا المحور هو دراسة هدف 

 :األبعاد التالیة دراسته من خالل
 المعرفة البیئیة. -

 االهتمام البیئي. -

 .مسؤولیة الفرد االجتماعیة -

 .المعرفة البيئيةأوال:
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 المعرفة البیئیة):یوضح المتوسطات الحسابیة المرجحة واالنحرافات المعیاریة لعبارات 30جدول رقم (

 العبارة
المتوسط  موافق بشدةیر غ غیر موافق محاید موافق موافق جدا

 المرجح
االنحراف 
 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار المعیاري

 اختالل في رئیسي سبب نساناإل 
 البیئي التوازن

262 70.8 90 24.3 11 3.0 5 1.4 2 0.5 3.64 0.662 

 البیئي التلوث من الجزائر تعاني
 بسبب البیئیة الموارد واستنزاف

 لها الرشید غیر االستخدام
234 63.2 115 31.1 13 3.5 5 1.4 3 0.8 3.55 0.706 

 همأ من المازوت و البنزین یعتبر
 كلآت بالتاليو  الهواء تلوث مصادر

 .وزوناأل  قةبط
192 51.9 127 34.3 33 8.9 17 4.6 1 0.3 3.33 0.842 

تلوث التربة ینعكس على تلوث 
 .الغذاء

234 63.2 108 29.2 19 5.1 7 1.9 2 0.5 3.53 0.729 

 انقراض عن ؤولسم البیئة تلوث
 من العدیدو  الحیوانات الفآ

 النباتات
218 58.9 127 34.3 18 4.9 6 1.6 1 0.3 3.50 0.692 

 مواالأ الدول یكلف البیئي التلوث
 ضخمة وخسائر

196 53.0 137 37.0 26 7.0 8 2.2 3 0.8 3.39 0.779 

 انتشار سبابأ من البیئي التلوث
 مراضاأل و وبئةاأل 

242 65.4 113 30.5 12 3.2 2 0.5 1 0.3 3.60 0.608 

 مشكلة تمثل البالستیكیة كیاساأل 
 .التحلل صعبة نهاأل  بیئیة

210 56.8 134 36.2 17 4.6 6 1.6 3 0.8 3.46 0.733 

 سبب والمبیدات سمدةاأل استخدام
 .الجوفیة المیاه تلوث في

197 53.2 127 34.3 37 10.0 9 2.4 0 0 3.38 0.764 

 ماكنهاأ غیر في النفایات ترك
 للبیئة كبیرة ضراراأ یسبب

248 67 101 27.3 11 3.0 9 2.4 1 0.3 3.58 0.694 

 تعتبر سیةیالكهرومغناط الموجات
 مضرة فهي التلوث نواعأ من نوع

 .االنسان بصحة
144 38.9 155 41.9 63 17.0 5 1.4 3 0.8 3.17 0.813 

وجود في المدن الكبرى الدخان الم
 ساسا من عوادم السیاراتأتي أی

139 37.6 154 41.6 49 13.2 17 4.6 11 3.0 3.06 0.979 

 مناسب حل التدویر عادةإ نأ عتقدأ

 .البیئي التلوث مشكلة على للقضاء
140 37.8 169 45.7 51 13.8 6 1.6 4 1.1 3.18 0.806 

 مرأ المدینة خارج المصانع وجود
 على السلبي ثیرهاأت من للحد مهم

 البیئة
227 61.4 112 30.3 20 5.4 8 2.2 3 0.8 3.49 0.766 

 0.461 3.42           المعرفة البیئیة

             الجدول )39رقم ( المعرفة البیئیة حق أنظر إلى مل ،spss.22المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات 
 )14إلى  1 من(
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

لى عبارات المعرفة البیئیة كانت أغلبها بموافق عالعینة أفراد جابات من خالل الجدول أعاله نالحظ أن إ      
 فهي التلوث نواعأ من نوع تعتبر الكهرومغناطسیة الموجاتماعدا عبارة (  ٪،50حیث تجاوزت نسبة جدا، 
 نأ عتقدأ )،(ساسا من عوادم السیاراتلدخان الموجود في المدن الكبرى یأتي أا)، (نساناإل  بصحة مضرة

جابة فیها بموافق جدا التي تراوحت نسبة اإل )البیئي التلوث مشكلة على للقضاء مناسب حل التدویر عادةإ
 أفراد نوعلیه یمكن القول أ ٪،41.9٪و 45.7جابة بموافق تراوحت مابین أما اإل ٪ ،38.9٪ و37.6مابین 

جر، األ المستوى االجتماعي (أي رغم اختالف المستوى العلمي و  العینة المدروسة بمختلف صفاتها الدیموغرافیة،
 لها معرفة بیئیة. ،مكان اإلقامةورغم اختالف الجنس و  الحالة العائلیة)

وافق بشدة حسب معامل لیكارت أي م 3.42نه حصل على لنا لنتائج الجدول السابق نالحظ أوعند تحلی
 الخماسي.

 ویرجع ذلك إلى:   
وتوفر مختلف المعلومات حوله نظرا للوضعیة المزریة التي آلت إلیها  االهتمام الدولي بالجانب البیئي       

البیئة والتي أصبحت تستدعي تكاثف الجهود لحل المشكالت البیئیة، وهو ما جعل الحدیث عن البیئة في 
عي رائد، المجالت، وكذلك في االنترنت... وما لذلك من أثر بالغ في رفع الو مختلف وسائل اإلعالم: التلفاز، الج

 البیئي للمستهلكین وزیادة معرفتهم بالجوانب البیئیة.
 

 االهتمام البیئي:ثانیا: 
 یوضح المتوسطات الحسابیة المرجحة واالنحرافات المعیاریة لعبارات االهتمام البیئي ):31جدول رقم (

 

 العبارة
 غیر موافق محاید موافق موافق جدا

عیر موافق 
المتوسط  بشدة

 المرجح
 االنحراف
 المعیاري

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

سمح بحرق المخلفات في أال 
 الشارع

245 66.2 101 27.3 21 5.7 2 0.5 0 0 3.60 0.623 

ماكن التدخین في األسمح بأ ال
 المغلقة

245 66.2 108 29.2 13 3.5 3 0.8 01 0.3 3.60 0.626 

خفض من استخدامي أ
 البالستكیةكیاس لأل 

198 53.5 138 37.3 26 7.0 8 2.2 0 0 3.42 0.626 

لقي بالنفایات في األماكن أ
 المخصصة لها

256 69.2 100 27 10 2.7 2 0.5 02 0.5 3.64 0.619 

 المنتجات مكونات في دققأ
 المعلبات خاصة الشراء عند

183 49.5 142 38.4 38 10.3 7 1.9 0 0 3.35 0.741 

 كالتاأل  لىإ جاأل ما نادرا
 السریعة الغذائیة

125 33.8 139 37.6 77 20.8 22 5.9 07 1.9 2.95 0.977 

أتخلص من مخلفات المنتجات 
بعد استخدامها  بالطریقة 

190 51.4 137 37.0 38 10.3 4 1.1 01 0.3 3.38 0.735 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 السلیمة
جهزة الكهربائیة قوم بإطفاء األأ

ن ذلك یوفر غیر المستخدمة أل 
 من الطاقة

221 59.7 124 33.5 14 3.8 11 3.0 0 0 3.50 0.711 

لمعاد فضل استخدام السلع اأ
تدویرها في االستعماالت 

 یومیةال
116 31.4 114 30.8 92 24.9 39 10.5 09 2.4 2.78 1.076 

هتم بما ینشر في وسائل أ
عالم المختلفة بخصوص اإل

 البیئة
136 36.8 165 44.6 44 1.9 19 5.1 06 1.6 3.10 0.911 

عرف تماما الجهة التي أتوجه أ
لیها عند حدوث مشكل بیئي إ

 ما
103 27.8 131 35.4 72 19.5 37 10 27 7.3 2.66 1.192 

حكام فتحة الماء بعد قوم بإأ
 االستعمال

215 58.1 129 34.9 15 4.1 07 1.9 04 1.1 3.47 0.758 

دوات جهزة واألم بشراء األأقو 

 الصدیقة للبیئة
160 43.2 146 39.5 52 14.1 11 3 1 0.3 3.22 0.817 

قوم بصیانة األجهزة للحفاظ أ
علیها لكي تستمر في العمل 

 بشكل جید.
191 51.6 139 37.6 35 9.5 5 1.4 0 0 3.39 0.715 

على ستعد لدفع سعر أنا مأ
للمنتجات الخضراء لتشجیع 

 المؤسسات المنتجة لها
143 38.6 131 35.4 62 16.8 25 6.8 9 2.4 3.01 1.023 

ستخدم وسائل النقل العام في أ
التنقل للمسافات القریبة بدال 
 من استخدام السیارة الخاصة

92 24.9 140 37.8 72 19.5 41 11.1 25 6.8 2.63 1.167 

قوم بشراء المنتجات بما أ
 یتوافق مع حاجتي الفعلیة

160 43.2 164 44.3 21 5.7 23 6.2 2 0.5 3.24 0.856 

واستخدم المصادر دعم أ
 البدیلة للطاقة

144 38.9 174 47 45 12.2 7 1.9 0 0 3.23 0.732 

خذ بعین االعتبار یجب أن نأ
اآلثار السلبیة للمنتجات على 

 البیئة قبل شرائها
149 40.3 178 48.1 38 10.3 5 1.4 0 0 3.27 0.697 

نوافذ إلقاء المخلفات من 
السیارات ظاهرة سلبیة یجب 

 منهاالتخلص 
263 71.1 87 23.5 13 3.5 3 0.8 4 1.1 3.63 0.696 

فضل شراء المنتجات التي أ
 تحمل شعارات بیئیة صادقة

173 41.1 152 46.8 38 10.3 6 1.6 1 0.3 3.32 0.746 

ء المنتجات القابلة فضل شراأ
 عادة التدویرإل

148 40 148 40 60 16.2 10 2.7 4 1.1 3.15 0.864 

 0.776 3.32 0 0 1.9 7 13.5 50 35.7 132 48.9 181فضل شراء المنتجات من أ
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

التي تهتم بحمایة المؤسسات 
 البیئة .

قاطع منتجات المؤسسات أ
 التي تلوث البیئة

196 53 122 33 43 11.6 3 0.8 6 1.6 3.35 0.839 

 0.453 3.26         - - االهتمام البیئي

 

           ولاالجد) 40رقم (االهتمام البیئي  حقظر إلى ملأن ،spss.22اعتمادا على مخرجات المصدر: من إعداد الباحثة 
 )24إلى 1 من(

 ،غلبها بموافق جدالى عبارات االهتمام البیئي كانت أع فراد العینةأ یوضح الجدول أعاله أن إجابات
جابة حیث كانت نسبة اإل ،).السریعة الغذائیة كالتاأل لىإ لجاأ ما (نادرا ماعدا عبارة ،٪50حیث تجاوزت نسبة 

وسط وبلغت قیمة المت ٪20.8 ابة بالحیادجفي حین بلغت نسبة اإل ٪37 ــــموافق ب، و ٪33.8بموافق جدا 
  نجد كذلك العبارات التالیة:موافق حسب معیار لیكارت الخماسي، و  تدل على نتیجةو  2.95المرجح لهذه العبارة 

المختلفة  اإلعالم هتم بما ینشر في وسائلأیومیة، ستعماالت اللمعاد تدویرها في االاستخدام السلع ا فضلأ(
جابة التي تراوحت نسبة اإل)، و لیها عند حدوث مشكل بیئي ماأعرف تماما الجهة التي أتوجه إ ،بخصوص البیئة

وعلیه یمكن  ،٪41.9و ٪45.7بین جابة بموافق تراوحت ماأما اإل ،٪38.9و ٪37.6فیها بموافق جدا مابین 
المستوى االجتماعي أي رغم اختالف المستوى العلمي و  ن العینة المدروسة بمختلف صفاتها الدیموغرافیة،القول أ

 لها اهتمام بیئي. ،ورغم اختالف الجنس ومكان اإلقامة )، الحالة العائلیةدخل الشهريال (
أي موافق بشدة حسب معامل لیكارت  3.26حصل على  نهلنا لنتائج الجدول السابق نالحظ أوعند تحلی

 الخماسي.
بمعنى بما أن أفراد عینة الدراسة  لدیهم معرفة بیئیة فإن هذا یجعلهم محفزین نحو السلوكات الخضراء 

 أنهم یتصرفون بطریقة مسؤولة بیئیا وهذا ما انعكس على اهتمامهم البیئي فنجد أن غالبیة االجابات كانت بموافق
یقومون بإطفاء األجهزة الكهربائیة غیر المستخدمة ألن ذلك یوفر  %59.7 ن نسبةونلمس ذلك في أ شدة.ب

  ..استخدام السلع المعاد تدویرها. من أفراد العینة یفضلون %31الطاقة،
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 مسؤولیة الفرد االجتماعیة . ثالثا:
المعیاریة لعبارات مسؤولیة الفرد ):یوضح المتوسطات الحسابیة المرجحة واالنحرافات 32(جدول رقم 

 االجتماعیة

 العبارة
 غیر موافق محاید موافق موافق جدا

عیر موافق 
المتوسط  بشدة

 المرجح
االنحراف 
 المعیاري

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 نصح على حرصأ
 اآلخرین رشادإ و 

 البیئة على بالمحافظة
217 58.6 123 33.2 25 6.8 4 1.1 1 0.3 3.49 0.695 

 الدولة مؤسسات شاركأ
 في المدني المجتمعو 

 ظالحفا لحمالت التنظیم
 .البیئة على

158 42.7 135 36.5 65 17.6 9 2.4 3 0.8 3.18 0.862 

 حمالت في شاركأ
 البیئة بنظافة التوعیة

 وتجمیع المحلیة
 النفایات

173 46.8 132 35.7 57 15.4 6 1.6 2 0.5 3.26 0.817 

 حمالت في شاركأ
 بالحي التشجیر

194 52.4 125 33.8 43 11.6 8 2.2 0 0 3.36 0.772 

 دویرت عملیة شجعأ
 على للحفاظ المخلفات

 .البیئة
158 42.7 170 45.9 36 9.7 5 1.4 01 0.3 3.29 0.719 

 طرق خریناآل علمأ
 المخلفات من التخلص
 المنزلیة وغیر المنزلیة

158 42.7 155 41.9 48 13 8 2.2 0 0 3.33 1.631 

 یلقي صخش يأ منعأ
 مصارف في بالمخلفات
 وأ الصحي الصرف

 .المیاه مجرى

216 58.4 114 30.8 33 8.9 7 1.9 0 0 3.46 0.736 

 قلأ منتجات بشراء قومأ
 والمجتمع بالبیئة ضررا

177 47.8 148 40 39 10.5 6 1.6 0 0 3.34 0.731 

 المواطنین جهود شجعأ
 التوعیة مجال في

 صیانة حول البیئیة
 المیاه مصادر

214 57.8 132 35.7 20 5.4 4 1.1 0 0 3.50 0.651 

 سؤولیة الفردم
 االجتماعیة

- - - - - - - - - - 3.36 0.573 

ول االجد )41رقم ( مسؤولیة الفرد االجتماعیة حق ،أنظر إلى ملspss.22المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات 
 )9إلى  1 من(
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

كانت أغلبها  على عبارات مسؤولیة الفرد االجتماعیة أفراد العینةجابات خالل الجدول أعاله نالحظ أن إمن      
أي رغم اختالف  العینة المدروسة بمختلف صفاتها الدیموغرافیة، أفراد نوعلیه یمكن القول أ ،بموافق جدا

لها  ،مكان اإلقامةورغم اختالف الجنس و  )الحالة العائلیة، الشهريالدخل (المستوى االجتماعي المستوى العلمي و 
 .بالمسؤولیة االجتماعیة إحساس

أي موافق بشدة حسب  3.42نه حصل على في الجدول السابق نالحظ أوعند تحلیلنا لنتائج المتوسط المرجح 
 معامل لیكارت الخماسي.

یتمتعون بالمسؤولیة االجتماعیة، بمعنى أنهم یأخذون بعین بهذا یمكننا القول أن أفراد العینة المدروسة و       
، فال یقومون بالتصرفات المضرة ببیئتهم ویهتمون بمصلحة األفراد االعتبار نتائج سلوكاتهم على أفراد المجتمع

 المحیطین بهم بالمجتمع.
 

 : تطبیق طریقة التحلیل العاملي على المعطیات لثالمطلب الثا
 تفسیر التمثیالت البیانیة.القیم الذاتیة لمصفوفة االرتباط وكذلك سنتناول في هذا المطلب    

 

 الفرع األول: القیم الذاتیة لمصفوفة االرتباط
 ) یوضح: القیم الذاتیة لمصفوفة االرتباط33جدول رقم(

Récapitulatif des modèles 

Dimension 
Alpha de 
Cronbach 

Variance représentée 
Total (Valeur 

propre) 
Inertie 

1 .876 5.868 .309 
2 .798 4.099 .216 
Total  9.967 .525 
Moyenne .844a 4.984 .262 
a. La moyenne alpha de Cronbach est basée sur la valeur propre 

moyenne. 

 SPSS 22المصدر: مخرجات 

 

عوامل الضغط من  العتبار القیم الذاتیة األكبر منوالذي یأخذ بعین ا نباالعتماد على معیار كایز       
الواحد وانطالقا من معطیات أصحاب المصالح والمستفیدین من مخرجات المؤسسات ولوجود تشریعات مشددة 

 4,09 وهي خاصة بتمثیل المحور األول والقیمة  الذاتیة الثانیة  5,86الجدول فإن القیمة الذاتیة األولى تساوي 
وهي خاصة بتمثیل المحور الثاني وبما أن نسبة المعلومة (الكثافة أو التباین) المفسرة من طرف المستوي 

وهي نسبة مقبولة وكافیة لتمثیل األفراد (عدد  %52,5المكون من المحور األول والمحور الثاني تساوي 
 االستبیانات) والمتغیرات.
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 

 البیانیةالفرع الثاني: تفسیر التمثیالت 
بعد إیجاد األشعة الذاتیة والقیم الذاتیة قمنا بحساب إحداثیات نقاط األفراد والمتغیرات على المحاور العاملیة كل 

 على حدى.
: بعد الحصول على إحداثیات األفراد كان التمثیل البیاني كما هو موضح في التمثیل البیاني لألفراد -1

 :الشكل التالي
 

 التمثیل البیاني لألفراد. ): یوضح24شكل رقم (
 

 
 

 SPSS 22المصدر: مخرجات 
        

 
 

المجموعة تمثل نالحظ أن إجابات األفراد تنقسم إلى مجموعتین حیث  أعالهمن خالل التمثیل البیاني                                  
 ، أماإجاباتهم كانت متقاربة ومترابطةذا یدل على أن هو  ،متمركزة  في جهة واحدةوهي األولى أغلبیة األفراد 

كانت إجاباتهم بعیدة عن المجموعة األولى وهم یمثلون أفراد  306إلى  275المجموعة الثانیة تمثل األفراد من 
عینة الشرق (خاصة والیة سطیف) حیث وجدنا أن إجاباتهم كانت عشوائیة ویمكن إرجاع هذا إلى أن غالبیة 

 سیارات أجرة. سیاقةلوالیة مهنتهم هي ا هذهالمجیبین من فراد األ
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 
 

 بعد حساب إحداثیات المتغیرات للجدول التالي: التمثیل البیاني للمتغیرات: -2

 الثانيو مركبات المتغیرات للمحورین األول  : یوضح)34( رقمجدول 
Mesures de discrimination 

 

Dimension 
Moyenne  

1 2 
 009. 015. 004. الجنس
 047. 075. 020. العمر

 051. 071. 031. العلمي المؤھل
 025. 045. 005. الشھري الدخل
 005. 002. 007. العائلیة الحالة
 025. 045. 004. المھنة
 218. 378. 059. قامةاإل مكان

 186. 116. 257. خضراأل المنتج
 483. 610. 355. خضراأل التسعیر
 560. 358. 762. خضراأل الترویج

 378. 162. 595. خضراأل عالناإل
 512. 492. 533. العامة العالقات

 249. 106. 391. تاالمبیع ترویح
 387. 133. 641. خضراأل التوزیع
 507. 270. 744. رضخاأل التسویق
 212. 211. 213. البیئیة المعرفة
 291. 145. 437. البیئي االھتمام
 401. 439. 363. االجتماعیة الفرد مسؤولیة
 436. 426. 447. ضرخاأل المستھلك

Total actif 5.868 4.099 4.984 

 SPSS 22المصدر: مخرجات 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 
. 

 : یوضح التمثیل البیاني للمتغیرات)25( شكل رقم

 
 SPSS 22المصدر: مخرجات 

 

(الترویج اٍألخضر،   من خالل الجدول والتمثیل البیاني نالحظ أن المحور األول یمثل هذه المتغیرات       
ق األخضر) بصفة جیدة حیث أن درجة ارتباطها العامة، التوزیع األخضر، التسوی عالن األخضر، العالقاتاإل

الفرد  مسؤولیةخضر، العالقات العامة، ، أما المحور الثاني فهو یمثل (التسویق األ %50بالمحور األول تفوق 
ضعیف وهذا  ىفي المستو  غرافیة تمثیلهاو ا المتغیرات الدیماالجتماعیة، سلوك المستهلك األخضر) بصفة جیدة أم

 ما یعكس عدم أهمیتها في الدراسة.
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 

 الدراسة فرضیات اختبار بناء النموذج و  :رابعالمطلب ال
 النموذج. اختبار فرضیات الدراسة، وبناء سنتناول في هذا المطلب     

 

 عالقة االرتباط بین التسویق األخضر وسلوك المستهلك األخضر : الفرع األول
 

هناك دور للتسویق األخضر في توجیه سلوك المستهلكین نحو حمایة لیس  الفرضیة الرئیسیة األولى:اختبار 
 البیئة.

التسویق األخضر والسلوك االستهالكي رتباطیة بین ن الختبار العالقة اال رتباط بیرسومعامل ا ):35جدول رقم(
 ألفراد العینة

 
Correlations 

 
 ضرخاأل المستھلك رخضاأل التسویق

 التسویق
رضخاأل  

Pearson Correlation 1 ,228** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 370 370 

 المستھلك
ضرخاأل  

Pearson Correlation ,228** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 370 370 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 SPSS 22المصدر: مخرجات 

 
بین التسویق األخضر  0,228هناك عالقة ارتباط معنویة تقدر ب  أن أعالهن من خالل الجدول ییتب     

لوك المستهلكین في توجیه سللمؤسسة بأبعاده یساهم  ، ما یعني أن التسویق األخضروسلوك المستهلك األخضر
هناك دور للتسویق  أنأي  ،بالتالي نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلةو نحو حمایة البیئة، 

 األخضر في توجیه سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة.
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 
 

 ویمكن اإلجابة عن الفرضیات الفرعیة من خالل الجدول التالي:
 

 سلوك المستهلك األخضر و محاور التسویق األخضر  معامل االرتباط بین): یوضح 36جدول رقم (
 

 
 

 spss.22المصدر: مخرجات برنامج 
 

من خالل الجدول نالحظ وجود عالقة ارتباط معنویة بین سلوك المستهلك األخضر وكل من: الترویج 

ال توجد عالقة بین السلوك األخضر  بینما األخضر، المنتج األخضر، اإلعالن األخضر والتوزیع األخضر.

 .لمستهلكي سیرغاز مع كل من التسعیر األخضر والعالقات العامة

هناك دور للمنتج األخضر لیس : هاألولى والتي تنص على أن الصفریة الفرعیة الفرضیةبالتالي نرفض 

دور للمنتج األخضر في توجیه ونقبل الفرضیة البدیلة بأن هناك  ،لوك المستهلكین نحو حمایة البیئةفي توجیه س

 كما هو موضح في الجدول التالي: .سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:
 

رتباط بیرسون الختبار العالقة اإلرتباطیة بین المنتج األخضر والسلوك : معامل ا):37الجدول رقم(
 االستهالكي ألفراد العینة

 

 ضرخاأل المستھلك خضراأل المنتج 

 المنتج
 خضرألا

Pearson Correlation 1 ,185** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 370 370 

 المستھلك
 ضرخاأل

Pearson Correlation ,185** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  

N 370 370 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SPSS 22المصدر: مخرجات 

 

من خال ل هناك دور للتسعیر األخضر في توجیه سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة.لیس  :2الفرضیة  -
للتسعیر األخضر في توجیه سلوك  النتائج المتوصل إلیها نقبل الفرضیة الصفریة أي أنه ال یوجد دور

 كما هو موضح في الجدول التالي: .المستهلكین نحو حمایة البیئة
 

بیرسون الختبار العالقة اإلرتباطیة بین التسعیر األخضر والسلوك ):: معامل إرتباط 38الجدول رقم(
 االستهالكي ألفراد العینة

 

 خضراأل التسعیر ضراألخ المستھلك 

 المستھلك
 ضراألخ

Pearson Correlation 1 ,041 
Sig. (2-tailed)  ,431 

N 370 370 

 التسعیر
 خضراأل

Pearson Correlation ,041 1 
Sig. (2-tailed) ,431  

N 370 370 
  

 SPSS 22المصدر: مخرجات 
 

وبالتالي  هناك دور للترویج األخضر في توجیه سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة.لیس  :3الفرضیة -
دور للترویج األخضر في توجیه هناك  أننرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة والتي تنص على 

  نحو حمایة البیئة، كما هو موضح في الجدول التالي:لوك المستهلكین س
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 
رتباطیة بین ترویج المبیعات اال رتباط بیرسون الختبار العالقة معامل ا ):39الجدول رقم(

 والسلوك االستهالكي ألفراد العینة
 

 االخضر الترویج االحضر المستھلك 
 Corrélation de االحضر المستھلك

Pearson 
1 .253** 

Sig. (bilatérale)  .000 
N 370 370 

 Corrélation de االخضر الترویج
Pearson 

.253** 1 

Sig. (bilatérale) .000  
N 370 370 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 SPSS 22المصدر: مخرجات  
 

وبالتالي نرفض  للتوزیع األخضر في توجیه سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة. هناك دورلیس  :4الفرضیة -
لوك األخضر في توجیه س للتوزیعدور هناك  أنالفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة والتي تنص على 

 المستهلكین نحو حمایة البیئة، كما هو موضح في الجدول التالي:
  

معامل إرتباط بیرسون الختبار العالقة اإلرتباطیة بین التوزیع األخضر  ):40الجدول رقم(
العینةوالسلوك االستهالكي ألفراد   

 

 خضراأل التوزیع ضرخاأل المستھلك 

 المستھلك
ضرخاأل  

Pearson Correlation 1 ,320** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 370 370 

 التوزیع
خضراأل  

Pearson Correlation ,320** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  

N 370 370 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SPSS 22المصدر: مخرجات 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 تبعا للمتغیرات الشخصیة األخضر همسلوكفي  الفروق بین مستهلكي سیرغازتحلیل : نيالفرع الثا
 )، الدخل الشهري والمهنةالمهنة، مكان االقامة(الجنس، العمر، المؤهل العلمي، 

 

 اختبار الفروق بین الذكور واإلناث من مستهلكي سیرغاز في سلوكهم األخضرأوال: 
 أدناه ، كما هو موضح في الجدولT-testمن أجل دراسة هذه الفروق نستخدم اختبار 

 
 تبعا لمتغیر الجنس االهتمام البیئي ومسؤولیة الفرد االجتماعیةللمعرفة البیئیة،  Test-tإختبار التجانس  ):41الجدول رقم(

 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F 

Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 البیئیة المعرفة
Equal variances assumed 1,479 ,225 -,289 368 ,773 -,01616 ,05587 -,12602 ,09371 

Equal variances not assumed   -,302 161,782 ,763 -,01616 ,05356 -,12193 ,08962 

 البیئي االھتمام
Equal variances assumed 4,257 ,040 -,114 368 ,909 -,00628 ,05492 -,11429 ,10172 

Equal variances not assumed   -,126 179,656 ,900 -,00628 ,04985 -,10465 ,09208 

 الفرد مسؤولیة

 االجتماعیة

Equal variances assumed ,194 ,660 2,268 368 ,024 ,15653 ,06903 ,02079 ,29226 

Equal variances not assumed   2,331 157,588 ,021 ,15653 ,06716 ,02387 ,28918 

 SPSS 22مخرجات  المصدر:

   
نه ال توجد فروق بین الذكور واإلناث في أنالحظ  ،ومن خالل قیمة الداللة أعالهمن خالل الجدول        

أین كان مستوى معرفتهم البیئیة واهتمامهم البیئي، بینما هناك فروق بینهما من ناحیة مسؤولیتهم االجتماعیة 
من متوسطات فئة كانت متوسطات فئة الذكور أكثر  حیث ،0,05وهي أقل من  0,024مقدرا ب  الداللة

 .هن، وهذا موضح في الجدول أدناهمسؤولیة اجتماعیة مناإلناث، ما یعني أنهم أكثر 
 

 تبعا لمتغیر الجنسمسؤولیة الفرد االجتماعیة لیوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  ):42الجدول رقم(
Group Statistics 

 N Mean الجنس 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 الفرد مسؤولیة
 االجتماعیة

 03447, 57673, 3,3960 280 ذكر

نثىأ  90 3,2395 ,54685 ,05764 

 

 SPSS 22المصدر: مخرجات 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

فبدوره لم یبد أي داللة معنویة، ما یعني أن الجنسین ال  زسیرغالمستهلكي  بالنسبة للسلوك األخضر    
 )43(رقم وهو ما یوضحه الجدول  یختلفان في سلوكهم األخضر في هذه الدراسة.

 

 للسلوك االستهالكي األخضر تبعا لمتغیر الجنس Test-t):إختبار التجانس  43الجدول رقم(

 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 ضرخاأل المستھلك

Equal variances 

assumed 
3,748 ,054 ,896 368 ,371 ,04470 ,04989 -,05341 ,14280 

Equal variances 

not assumed 
  ,966 172,088 ,335 ,04470 ,04628 -,04664 ,13604 

 SPSS 22مخرجات  المصدر:

 
 ثانیا: اختبار الفروق بین مستهلكي سیرغاز وفقا للحالة العائلیة:

 

 للسلوك االستهالكي األخضر تبعا لمتغیر الحالة العائلیة Test-tالتجانس   اختبار):44دول رقم(ج

 
 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 ضرخاأل المستھلك

Equal variances 

assumed 
,815 ,367 -1,241 368 ,215 -,05749 ,04631 -,14856 ,03358 

Equal variances 

not assumed 
  -1,240 216,647 ,216 -,05749 ,04634 -,14883 ,03385 

 SPSS 22مخرجات  المصدر:

 
بین مستهلكي سیرغاز وفقا لحالتهم  إحصائیةمن خالل الجدول یتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة 

 .العائلیة سواء كانوا متزوجین أو عزاب
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 العائلیةللحالة للمعرفة البیئیة، االهتمام البیئي ومسؤولیة الفرد االجتماعیة تبعا  Test-t):إختبار التجانس  45جدول رقم(
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 البیئیة المعرفة
Equal variances assumed ,666 ,415 -,396 368 ,692 -,02057 ,05191 -,12265 ,08151 

Equal variances not assumed   -,402 223,933 ,688 -,02057 ,05123 -,12152 ,08039 

 البیئي االھتمام
Equal variances assumed 3,553 ,060 -,417 368 ,677 -,02126 ,05103 -,12160 ,07908 

Equal variances not assumed   -,419 220,427 ,675 -,02126 ,05069 -,12115 ,07864 

 لفردا مسؤولیة

 االجتماعیة

Equal variances assumed 1,441 ,231 -2,034 368 ,043 -,13063 ,06423 -,25693 -,00434 

Equal variances not assumed   -2,038 217,958 ,043 -,13063 ,06411 -,25698 -,00429 

 

 SPSS 22لمصدر: مخرجات ا

 

حصائیة في كل من المعرفة البیئیة ین أنه لیس هناك فروق ذات داللة إمن خالل الجدول یتب       
 وة العائلیة، بینما یوجد اختالف ذلمتغیر الحال ، ویرجع ذلكواالهتمام البیئي بین مستهلكي سیرغاز 

لجدول المجموعات اإلحصائیة یتبین أن هذه ووفقا  ، داللة معنویة بینهم في المسؤولیة االجتماعیة
 الفروق كانت لصالح العزاب، ویمكن توضیح ذلك من خالل الجدول التالي:

 

 للحالة العائلیةمسؤولیة الفرد االجتماعیة تبعا یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل ):46جدول رقم(
 

Group Statistics 

 
 الحالة
 العائلیة

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 الفرد مسؤولیة
 االجتماعیة

 03570, 57128, 3,3177 256 متزوج

 05324, 56847, 3,4483 114 أعزب

 

 SPSS 22المصدر: مخرجات 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 ومؤهالتهم العلمیة  ا: اختبار الفروق بین مستهلكي سیرغاز في سلوكهم األخضر  وفقا لفئتهم العمریةثالث
 التباین بین مستهلكي سیرغاز في سلوكهم األخضر  وفقا لفئتهم العمریةاختبار 

 

 للسلوك االستهالكي تبعا لمتغیر العمرنتائج تحلیل التباین ):47جدول رقم(
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 البیئیة المعرفة
 

Between Groups 1,180 3 ,393 1,868 ,135 

Within Groups 77,075 366 ,211   

Total 78,255 369    

 البیئي االھتمام
Between Groups ,663 3 ,221 1,079 ,358 
Within Groups 74,949 366 ,205   

Total 75,611 369    

 الفرد مسؤولیة
 االجتماعیة

Between Groups 2,128 3 ,709 2,182 ,090 
Within Groups 118,957 366 ,325   

Total 121,084 369    

 ضرخاأل المستھلك
Between Groups ,706 3 ,235 1,393 ,244 

Within Groups 61,813 366 ,169   

Total 62,519 369    

 SPSS 22المصدر: مخرجات 

یتبین أنه ال توجد فروق بین المبحوثین في استهالكهم األخضر ) 47( رقموفقا للجدول 
 تهم العمریة.تعزى لفئا البیئي، مسؤولیة الفرد االجتماعیة) االهتمام بأبعاده(المعرفة البیئیة، 

 اختبار التباین بین مستهلكي سیرغاز في سلوكهم األخضر وفقا لمؤهالتهم العلمیة )1
 

 للسلوك االستهالكي تبعا لمتغیر المؤهالت العلمیةنتائج تحلیل التباین ):48الجدول رقم(

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 البیئیة المعرفة
Between Groups ,622 3 ,207 ,978 ,403 

Within Groups 77,633 366 ,212   

Total 78,255 369    

 البیئي االھتمام
Between Groups ,902 3 ,301 1,473 ,222 

Within Groups 74,710 366 ,204   
Total 75,611 369    

 الفرد مسؤولیة
 االجتماعیة

Between Groups 3,363 3 1,121 3,485 ,016 

Within Groups 117,721 366 ,322   
Total 121,084 369    

 ضرخاأل المستھلك
Between Groups 1,187 3 ,396 2,361 ,071 

Within Groups 61,332 366 ,168   

Total 62,519 369    

 SPSS 22المصدر: مخرجات 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

أظهرت النتائج أن مستوى الداللة غیر معنوي في كل من المعرفة البیئیة واالهتمام البیئي        
) على  0,071، 0,222، 0,403للمستهلكین، فقد قدرت مستویات الداللة ب( األخضروالسلوك 

في المسؤولیة . بینما كانت هناك فروق 0,05كبر من مستوى الداللة أالترتیب لكل منهما وهي 
نا إلى االختبارات البعدیة واستخدمنا فیها اختبار أالفئة التي أحدثت هذه الفروق لج ة، ولتحدیداالجتماعی

LSD(أقل فرق دال) كاآلتي: 
 

المقارنات المتعددة لتحلیل الفروق المعنویة في السلوك االستهالكي  : یوضح)49( جدول رقم
 األخضر تبعا لمتغیر المؤهل العلمي

Dependent Variable: االجتماعیة الفرد مسؤولیة  

 LSD 

(I) المؤهل 
 العلمي

(J) المؤهل 
 العلمي

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 2897, 0446, 008, 06232, *16715, جامعي ثانوي
 0446,- 2897,- 008, 06232, *16715,- ثانوي جامعي

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 SPSS 22المصدر: مخرجات 
 

، فإن الفئة التي أحدثت الفروق كانت األفراد ذوو أعالهوفقا للنتائج المتحصل علیها في الجدول       
وقد یرجع ذلك  ،فئة األفراد ذوي المستوى الجامعيوقد أحدثت فرقا معنویا مع  ،فأقل المستوى الثانوي

وكذلك التوجیهات والردع، والقوامة علیهم في فأقل إلى الثقافات المتنوعة التي یكتسبها طالب الثانوي 
وهذا ما یجسد في غالب األحیان في الحمالت التي تقوم بها الدولة بهیآتها أو األفراد للحفاظ  المدارس

كما  ،ما یجعلهم غیر مبالین بهذه الجوانب، بینما طالب الجامعة یحسون بنوع من الحریة على البیئة
 غیر معنیین بمثل هذه الحمالت عموما. أنهم
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 والمهنة مكان اإلقامةاختبار الفروق بین مستهلكي سیرغاز في سلوكهم األخضر  وفقا ا: لثثا 
 لمكان اإلقامة اختبار التباین بین مستهلكي سیرغاز في سلوكهم األخضر  وفقا)1

 

 للسلوك االستهالكي تبعا لمكان االقامةنتائج تحلیل التباین  ):50( رقمالجدول 

 Sum of Squares Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

 البیئیة المعرفة
Between Groups 3,792 4 ,948 4,647 ,001 
Within Groups 74,463 365 ,204   

Total 78,255 369    

 البیئي االھتمام
Between Groups 4,401 4 1,100 5,640 ,000 
Within Groups 71,210 365 ,195   

Total 75,611 369    

 الفرد مسؤولیة
 االجتماعیة

Between Groups 16,590 4 4,147 14,487 ,000 
Within Groups 104,494 365 ,286   

Total 121,084 369    

 ضرخاأل المستھلك
Between Groups 7,006 4 1,751 11,515 ,000 
Within Groups 55,514 365 ,152   

Total 62,519 369    

 
 SPSS 22المصدر: مخرجات 

 
 حوثین في سلوكهمبإحصائیا بین المیتضح أن هناك فروق دالة  أعالهمن خالل الجدول      

 .اإلقامةاألخضر وأبعاده وفقا لمتغیر مكان 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 

االستهالكي األخضر تبعا ):جدول المقارنات المتعددة لتحلیل الفروق المعنویة في السلوك 51الجدول رقم(
 قامةلمكان اإل

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable 

(I) مكان 

قامةاإل  

(J) مكان 

قامةاإل  

Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 4301, 1583, 000, 06910, *29419, الوسط الشرق البیئیة المعرفة
 3308, 0102, 037, 08151, *17051, الغرب  
 2948, 0335, 014, 06644, *16413, الجنوب  
 2480, 0121, 031, 06000, *13006, الوسط الجنوب 

 6833, 1908, 001, 12522, *43706, نفطال الشرق البیئي ھتماماال

 3853, 1196, 000, 06758, *25246, الوسط

 4137, 1002, 001, 07971, *25698, الغرب

 2666, 0111, 033, 06497, *13885, الجنوب
 5355, 0610, 014, 12064, *29821, نفطال الجنوب 

 الفرد مسؤولیة
 1,0394 4429, 000, 15168, *74115, نفطال الشرق االجتماعیة

 6918, 3699, 000, 08186, *53086, الوسط

 6474, 2677, 000, 09656, *45757, الغرب

 3913, 0818, 003, 07870, *23656, الجنوب

 7920, 2172, 001, 14614, *50459, نفطال الجنوب

 4341, 1545, 000, 07107, *29430, الوسط

 3933, 0487, 012, 08760, *22101, الغرب
 6929, 2580, 000, 11056, *47545, نفطال الشرق ضرخاأل المستھلك

 4765, 2418, 000, 05967, *35917, الوسط

 4334, 1566, 000, 07038, *29502, الغرب

 2926, 0670, 002, 05736, *17985, الجنوب
 5051, 0861, 006, 10652, *29560, نفطال الجنوب 

 2812, 0775, 001, 05180, *17932, الوسط

 0670,- 2926,- 002, 05736, *17985,- الشرق

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 SPSS 22المصدر: مخرجات 

 
 تأن منطقة الشرق هي المنطقة التي أحدثمن خالل النتائج المتحصل علیها نالحظ عموما        

كذلك في السلوك ة و فروقا، وقد كانت لصالحها، سواء في االهتمام البیئي، المسؤولیة االجتماعی

 .فلم تحدث الفروق مع مبحوثي نفطال فقطالمعرفة البیئیة في جانب خضر عموما، أما األ

 

268 
 



 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 ثالثا: اختبار الفروق بین مستهلكي سیرغاز في سلوكهم األخضر  وفقا للدخل الشهري
 للسلوك االستهالكي تبعا لمتغیر الدخل الشهرينتائج تحلیل التباین ):52الجدول رقم( 

 

 Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

 البیئیة المعرفة
Between Groups 1,122 2 ,561 2,669 ,071 
Within Groups 77,133 367 ,210   

Total 78,255 369    

 البیئي االھتمام
Between Groups ,719 2 ,359 1,761 ,173 
Within Groups 74,893 367 ,204   
Total 75,611 369    

 الفرد مسؤولیة
 االجتماعیة

Between Groups ,798 2 ,399 1,217 ,297 
Within Groups 120,287 367 ,328   
Total 121,084 369    

حضراأل المستھلك  
Between Groups ,816 2 ,408 2,427 ,090 
Within Groups 61,703 367 ,168   

Total 62,519 369    
       

 SPSS 22المصدر: مخرجات 

ضراء نه ال توجد فروق في السلوكات  الخإعاله فألنتائج المتحصل علیها في الجدول بناء على ا          
 .ك تعزى لدخلهم الشهريللمستهل

 للمهنة)اختبار التباین بین مستهلكي سیرغاز في سلوكهم األخضر وفقا 2       
 للسلوك االستهالكي تبعا لمتغیر المهنةنتائج تحلیل التباین ):53الجدول رقم(

 
Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

 البیئیة المعرفة

Between Groups 1,540 2 ,770 3,684 ,026 

Within Groups 76,715 367 ,209   

Total 78,255 369    

 البیئي االھتمام
Between Groups ,930 2 ,465 2,286 ,103 
Within Groups 74,681 367 ,203   

Total 75,611 369    

 الفرد مسؤولیة
 االجتماعیة

Between Groups 8,140 2 4,070 13,226 ,000 
Within Groups 112,944 367 ,308   

Total 121,084 369    

 ضرخاأل المستھلك

Between Groups 2,826 2 1,413 8,686 ,000 

Within Groups 59,693 367 ,163   

Total 62,519 369    

 SPSS 22المصدر: مخرجات 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

حصائیة بین المبحوثین تعزى لطبیعة إذات داللة  امن خالل الجدول یتبین لنا أن هناك فروق

مسؤولیة الجماال وبعدیه( المعرفة البیئیة و إقد تجلت في كل من السلوك األخضر مهنتهم، و 

 االجتماعیة)، بینما لم تكن الفروق دالة مع االهتمام البیئي.

 ):جدول المقارنات المتعددة لتحلیل الفروق المعنویة في السلوك االستهالكي األخضر تبعا لمتغیر المهنة54الجدول رقم(
Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable 
(I) المهنة (J) المهنة 

Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 البیئیة المعرفة

 بسیط موظف

 2205, 0012, 048, 05575, *11085, عادي  موظف
 عالي موظف

 2899, 0404, 010, 06345, *16516, الدرجة

  موظف

 عادي

 0012,- 2205,- 048, 05575, *11085,- بسیط موظف
 عالي موظف

 1711, 0625,- 361, 05942, 05430, الدرجة

 عالي موظف

 الدرجة

 0404,- 2899,- 010, 06345, *16516,- بسیط موظف
 0625, 1711,- 361, 05942, 05430,- عادي  موظف

 الفرد مسؤولیة

 االجتماعیة

 بسیط موظف

 4272, 1611, 000, 06765, *29416, عادي  موظف
 عالي موظف

 5039, 2011, 000, 07699, *35249, الدرجة

  موظف

 عادي

 1611,- 4272,- 000, 06765, *29416,- بسیط موظف

 عالي موظف

 الدرجة
,05833 ,07209 ,419 -,0834 ,2001 

 عالي موظف

 الدرجة

 2011,- 5039,- 000, 07699, *35249,- بسیط موظف

 0834, 2001,- 419, 07209, 05833,- عادي  موظف

 ضرخاأل المستھلك

 بسیط موظف

 2647, 0713, 001, 04918, *16801, عادي  موظف

 عالي موظف

 الدرجة
,21241* ,05597 ,000 ,1023 ,3225 

  موظف

 عادي

 0713,- 2647,- 001, 04918, *16801,- بسیط موظف
 عالي موظف

 1475, 0587,- 397, 05241, 04440, الدرجة

 عالي موظف

 الدرجة

 1023,- 3225,- 000, 05597, *21241,- بسیط موظف

 0587, 1475,- 397, 05241, 04440,- عادي  موظف

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 SPSS 22المصدر: مخرجات 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

من خالل الجدول أعاله یتبین لنا أن الفروق أحدثتها فئة الموظفین البسطاء مقارنة بالموظفین العادیین                                              

بین  اماعدا في جانب االهتمام البیئي لم تظهر فروق كانت لصالحهم والموظفین ذوي الدرجات العلیا، وقد

وحیث أن تصنیف فئات الموظفین انحصر في المستوى التعلیمي والدخل الشهري، وبما  .وفقا لمهنتهمالمبحوثین 

أنه لم تظهر اختالفات في السلوك األخضر للمبحوثین وفقا لدخولهم،فقد نرجع االختالف الذي ظهر بین مختلف 

 واهم التعلیمي.لمبحوثین وفقا لمستفئات المهن في الدراسة إلى االختالفات التي وجدت بین ا
 
 
 
 

 أثر التسویق األخضر في توجیه السلوك االستهالكي نحو حمایة البیئة : الفرع الثالث
 
في إطار تحدید النموذج المفسر للعالقة بین المتغیرین التابع والمستقل (التسویق االخضر والسلوك االستهالكي 

، وذلك  Stepwise  Multiple Rregression األخضر) تم استخدام تحلیل االنحدار المتعدد التدریجي
. واستبعاد المتغیرات غیر الدالة لتحدید أهمیة كل متغیر مستقل على حدى في المساهمة في النموذج الریاضي

  وقد كانت النتائج موضحة في اآلتي:
  

 : یوضح النموذج المختصر)55جدول رقم (
Model Summary 

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,370a ,137 ,123 ,38555 

a. Predictors: (Constant) المنتج األخضر، التسعیر األخضر، اإلعالن األخضر، العالقات العامة،  
 ترویج المبیعات، التوزیع األخضر

 
 SPSS 22المصدر: مخرجات 

 
، حیث أن معامل االرتباط بین المتغیرین معامل التحدیدل االرتباط و نتیجة حساب معام عالهیبین الجدول أ     

ختیارها تفسر تغیرات التي تم ان المأي أ 0.13معامل التحدید هي  قیمة أما،  0,370التابع والمستقل قدر ب 
تدخل  خرىأإلى وجود متغیرات یرجع بة ضعیفة، وهذا وهي نس ٪13.7خضر بنسبة المستهلك األسلوك تغیرات 

 .خارج نطاق هذه الدراسة في تفسیر سلوك المستهلك األخضر
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 تحلیل التباین لخط االنحدار): یوضح 56رقم (جدول 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 8,559 6 1,427 9,597 ,000b 

Residual 53,960 363 ,149   

Total 62,519 369    

a. Dependent Variable: ضرخأللمستھلك اا  
b. Predictors: (Constant), لمبیعلتترویج ا خضرأللمنتج اا , خضرأللتسعیر اا , خضرألإلعالن اا  , التوزیع   ,

خضرألا  العامة العالقات ,
 SPSS 22المصدر: مخرجات 

 
 
 

ن على أ فرضیته الصفریة التي تنصوالبیانات و  االنحداره ندرس مدى مالءمة خط عالمن خالل الجدول أ     
 ال یالئم البیانات المعطاة. االنحدارخط 
H0 ال یالئم البیانات المعطاة. االنحدار: خط 
H1  یالئم البیانات المعطاة. االنحدار: خط 

 0.05من  قلوهي أ 0.00ختبار هي توى داللة االمسو  9.597فیشر هي  اختبارن قیمة أعاله یبین الجدول أ
 وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة أي خط االنحدار یالئم البیانات.

 المعامالت): یوضح 57رقم (جدول 
 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,822 ,101  27,926 ,000 
 094, 1,679 096, 032, 053, خضراأل المنتج
 097, 1,665- 100,- 027, 044,- خضراأل التسعیر
 000, 4,930 306, 031, 152, خضراأل التوزیع

 017, 2,394 153, 033, 079, اإلعالن األخضر
 107, 1,616- 109,- 030, 048,- العامة العالقات

 630, 483,- 029,- 019, 009,- تاالمبیع ترویح

a. Dependent Variable: المستھلك األخضر 
 SPSS 22المصدر: مخرجات 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

، التسعیر األخضر، خضرن معلمة المنتج األنجد أ -المعالم معنویة– sigقیم المعنویة عند دراسة           
وبالتالي  ،٪5معنویة عند مستوى  إحصائیةالترویج األخضر، العالقات العامة وترویج المبیعات لیس لها داللة 

من  بینما ظهر أن كال ،فإن هذا یؤكد أنه ال أثر لهذه األبعاد على السلوك االستهالكي األخضر لعینة الدراسة
فقط بهما. أي أن السلوك  ادالین معنویا، وعلى هذا یكون النموذج مفسر  األخضراألخضر والتوزیع  اإلعالن

 خضر كاآلتي:عالن األخضر والتوزیع األاإلاألخضر لمستهلكي سیرغاز مرتبط بكل من 

ومنه وجود عالقة طردیة بین التوزیع األخضر وسلوك المستهلك  0.152قیمة معامل التوزیع األخضر هي  -
یساهم في التغیرات الحاصلة في السلوك  –التوزیع األخضر–األخضر، كما أن المتغیر المستقل 

 .٪15.2االستهالكي األخضر لدى عینة الدراسة األخضر ب 
ومنه وجود عالقة طردیة بین اإلعالن األخضر وسلوك  0.079قیمة معامل اإلعالن األخضر هي  -

السلوك یساهم في التغیرات الحاصلة في  –اإلعالن األخضر–المستهلك األخضر، كما أن المتغیر المستقل 
 .٪7,9االستهالكي األخضر لدى عینة الدراسة األخضر ب 

 ووفقا لنتائج جدول المعامالت تكون معادلة االنحدار كاآلتي: 
 اعالن أخضر 0,079توزیع أخضر +  0,152+  2,822= األخضرالسلوك االستهالكي 

 : وبالتالي یمكن القول أن
التوزیع األخضر عامل مؤثر في سلوك المستهلك األخضر، وبهذا فإن المستهلك یهمه قرب محطات توزیع  -

هي قیمة ضعیفة مما یعني أن  0.152غیر أن سیرغاز وكذلك طریقة نقله التي تحافظ على البیئة، 
ت أكثر في علیها بذل مجهودا ، ولهذامجهودات مؤسسة نفطال غیر كافیة في مجال توزیع منتج سیرغاز 

جعل محطات توزیع سیرغاز قریبة من المستهلكین ألنه وكما ذكرنا سابقا فإن المحطات التي یتواجد بها 
من المحطات التي ال یتواجد بها هذا المنتج وتتواجد بها مختلف  %70في مقابل  %30سیرغاز تمثل نسبة 

باإلضافة إلى نقص  للمنتج األخضر،مام تحول المستهلك أنواع الوقود األخرى وهو ما قد یكون عائقا أ
) GNCأو  GPL-C ( انظیف اتستعمل وقود وكذلك فإن هذه الشاحنات ال ،الشاحنات التي تنقل سیرغاز

 بالرغم من أنها تنقله.
وقیمة  عالن األخضراإلوكذلك فإن العامل المؤثر من الترویج األخضر في سلوك المستهلك األخضر هو  -

دا مما یعني أن مجهودات المؤسسة في مجال اإلعالنات حول سیرغاز وهي ضعیفة ج 0,079معامله 
أن تكثف جهودها من خالل العمل على طبع المطویات ونشرها في لهذا علیها  ، كذلك غیر كافیة

 لفترات التي ى األفراد خاصة في االتلفزیوني لما له من تأثیر بالغ عل اإلعالنالمحطات، وكذلك التركیز على 
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

حتى تترسخ أكثر في ذهن المستهلكین، وكذلك  اإلعالنیةیقضونها أمام التلفاز مع العمل على تكرار الرسالة 
عن طریق اإلذاعة للتأثیر على سائقي السیارات ألنهم كثیرا ما یستمعون لإلذاعة عند سیاقتهم،  اإلعالن
طلع علیها دة في المحطات لیعن طریق المجالت من خالل وضع نسخ منها في المحالت الموجو  واإلعالن

 .كل من یتوقف في المحطة
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 دراسة میدانیة للتسویق األخضر في مؤسسة نفطال لفرعي المحمدیة والشراقة              الفصل الرابع:

 
 خالصة 

 

اج إلى تكاثف كل حتضعیة البیئیة في الجزائر مزریة وتالو أن  من خالل ما تم تناوله یمكن القول        

وأن التسویق ، وهو ما أدى إلى إصدار القوانین والتشریعات المتعلقة بحمایة البیئة، الجهود لحمایتها

، ومن تهتم بالجانب البیئي  وتنتهجه ، وٕان بعض  المؤسسات الجزائریة أصبحتاألخضر في بدایاته

 ئیة خاصة فیما یتعلق، هذه األخیرة  التي كانت لها العدید من االهتمامات البینفطالمؤسسة  بینها

غیر كافیة إال أنها  هذا المنتجمن أجل الترویج ل  ، حیث بذلت العدید من المجهوداتغازبمنتجها سیر 

، ولهذا البد من التركیز على جانبي اإلعالن وتوزیع منتج وهو ما أثبتناه من خالل تحلیل االستبیان 

یزة تنافسیة نفطال تتمتع بممؤسسة ، وٕان خاصة وأنهما األكثر تأثیرا في سلوك مستهلكي سیرغازغاز سیر 

 أن : لق بهذا المنتج  ومیزتها ناتجة عنفیما یتع

 المنتج محلي. -

 وضعیتها االحتكاریة في السوق. -

 أسعارها تنافسیة مقارنة باألسواق العالمیة. -

 میزة دعم الدولة لمنتج سیرغاز. -

مؤسسة نفطال، غیر كل هذه حوافز تدفعها لألمام لكنها یفترض أن تدعم بجهود داخلیة أي من قبل 

 أن الجهود الترویجیة لهذه األخیرة غیر كافیة.
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  ةـخاتم
 

، فظهرت أصبحت تتعرض لإلنهاك واالستنزاف أن البیئة التي یعیش فیها اإلنسان لم یعد خافیا اآلن 
، وقد تنوعت هذه المشكالت مع تزاید النشاط االقتصادي العتماده أخذت تهدد سالمة الحیاة البشریة مشكالت

بذلك ، فینتج لى منتجات موجهة الستهالكهاالكبیر على البیئة في حصوله على الموارد الطبیعیة التي تتحول إ
: مشكلة استنزاف الموارد البیئیة بما فیها لهذا ظهرت مشكلتان أساسیتان هما ،نفایات یتم تصریفها بالبیئة

المتجددة وغیر المتجددة حتى أصبحت عرضة للنفاذ ، ومشكلة التلوث البیئي الناتج عن اإلنتاج واالستهالك 
قدرة البیئة على استیعابه، وتعدى األمر ذلك أن أصبح عالمیا یتعدى حدود دولة إلى معا، والذي أصبح یفوق 

فظهرت العدید  من المؤتمرات واالتفاقیات وجماعات الضغط البیئیة  یستدعي إیجاد حلول عالمیة أخرى، وهذا ما
 ISOمواصفة إضافة إلى ظهور منظمات منها المنظمة العالمیة للمواصفات التي صدرت عنها ال ،القویة

المتعلقة بحمایة البیئة، وظهور أبحاث وأقسام خاصة بالبیئة في المؤسسات والدول، وطورت آلیات  14000
لبحث كیفیة التحكم في التلوث البیئي، وٕاعادة استخدام بعض المواد أو إعادة تدویرها، ومعالجة مواد أخرى 

، وزیادة ، وفرض المزید من الغراماتاتاالنبعاثل معدتخفیف من تأثیرها ، أیضا فرض قیود أكثر صرامة على لل
، وتیسیر الوصول إلى البیئیة، وزیادة الوعي العام بالقضایا وحدود استغالل الموارد الطبیعیة الوعي بآثار

، كل هذا االهتمام شكل ضغوطا وغیرها من مصادر المعلومات اإلنترنتالمعلومات واآلراء البیئیة عبر شبكة 
بیئیة الكتساب ثقة المجتمع ني االعتبارات التبلمجبرة ال مخیرة  مما جعلها ات االقتصادیةبالنسبة للمؤسس

 ها وبقائها.ر استمرا، وبالتالي ضمان ودعمه
      سواء بالنسبة للمؤسسة  یقدمها انتهاجهأهمیة خاصة نظرا للمزایا التي  التسویق األخضرویحتل مفهوم    

ه تیر الذي یعد سببا من أسباب استنزاف الموارد البیئیة وتلویثها من خالل تصرفاهذا األخ ،أو للبیئة أو للمستهلك
هذا فإن المؤسسات لو  .وعدم وعیه بأهمیة البیئة والحفاظ علیها.. ،التخلص منهاأو  وسلوكاته في اختیاره للمنتجات

ویقي األخضر (منتج التسبدأت تولي البعد البیئي أهمیة بالغة في استراتیجیاتها التسویقیة من خالل المزیج 
إعالن أخضر، ملصقات بیئیة، عالقات عامة، ترویج -أخضر، تسعیر أخضر، توزیع أخضر، ترویج أخضر

) والعمل من خالله على التأثیر في سلوك المستهلكین وتوعیتهم بمختلف الجوانب -المبیعات، تغلیف أخضر...
یاتهم... لجعلهم یسلكون سلوكا أخضر یحمي البیئة، ألخذ البیئة بعین االعتبار في سلوكاتهم ومشتر  البیئیة

 وبالتالي التخفیض من حدة مشكالتها للعیش في بیئة نظیفة وآمنة لنا ولألجیال القادمة.
اقترحنا بعض  وعلى ضوئهامجموعة من النتائج  إلىفیها توصلنا  حیث من خالل دراستنا تأكیدهوهذا ما حاولنا 

 فیما یلي: التوصیات نذكرها
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 یها إلنتائج المتوصل الأوال: 
  الجانب النظريالنتائج المتوصل إلیها من  -1

مسؤولة ات والتصرفات الاللسلوكمواردها بسبب ا الوضعیة الكارثیة التي آلت إلیها البیئة نتیجة استنزاف -
 ستدعي تكاثف جهود كل األطراف (الحكومة، المؤسسات، األفراد) لحمایتها.أصبحت ت لإلنسان

عوامل ، وهو ما تجلى في مسؤولیتها البیئیة بسبب بالحفاظ على البیئة وحمایتهاؤسسات ملزمة أصبحت الم -
 .ولوجود تشریعات مشددة هاالضغط من أصحاب المصالح والمستفیدین من مخرجات

 للتسویق األخضر أهمیة بالغة بالنسبة للمؤسسات والمستهلكین وللبیئة، وتنبع هذه األهمیة من قدرته في التأثیر -
من خالل عناصر المزیج التسویقي األخضر (منتج أخضر، تسعیر وتفضیالتهم المستهلكین  سلوكاتعلى 

 أخضر، ترویج أخضر، توزیع أخضر).
یتأثر المستهلكون بالمنتج األخضر إذا تمیز بالجودة، إضافة إلى كونه سلیم من الناحیة البیئیة، وٕادراك  -

 المستهلك لهذه المیزة اإلضافیة.
دراكه قد یكون سببا لتساؤل المستهلك عن هذه الزیادة وبالتالي إ ذلكسعر المنتج األخضر مرتفع فإن إذا كان  -

للمنتج األخضر فإن هذا سیكون محفزا على اقتنائه  امنخفضأما إذا ما كان سعره  ،بأنه یتمتع بمواصفات بیئیة
 قعاته.خاصة إذا أدرك المستهلك أن له قیمة إضافیة أو إذا كان یتوافق مع تو 

منتجات الخضراء یعمل الترویج األخضر على جذب انتباه المستهلك وتعزیز معرفته بالمشكالت البیئیة، وبال  -
عالنات خضراء، ملصقات خضراء، أغلفة خضراء... بمعنى غیر مضرة بالمستهلك إمن خالل استعمال 

 وبالبیئة.
 ن المستهلكین وفي متناولهم.یكمن دور التوزیع األخضر في جعل المنتجات الخضراء بالقرب م  -
مح في البقاء واالستمرار وفرض داة ضروریة لكل المؤسسات التي تطأیفرض نفسه ك أصبحالتسویق األخضر  -

 .في السوق نفسها
العدید  البیئة تعاني من إیمانه بأن ألنه نابع من المستهلك العاديسلوك المستهلك األخضر عن سلوك یختلف  -

ا بأسلوب فاعل للحفاظ سالمتها ودیمومتها، وهذه المشكالت یجب التعامل معه مشكالت المؤثرة علىمن ال
في حل تلك المشكالت عبر توجهاته االستهالكیة  قلیلبإمكان الفرد أن یشارك ولو بشكل وٕانه على البیئة، 

استعمال منتجات ذات خصائص ومواصفات بیئیة أفضل سیسهم وبشكل أساسي في وٕان ، للحفاظ على البیئة
  لحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.ا

 :من الجانب التطبیقيالنتائج المتوصل إلیها  -2
 .GPL/Cوهو ما یعطل عملیات تحویل السیارات إلى  GPL/Cغیاب التموین الكافي لتجهیزات  -
البیئي والتعریف بمنتجاتها  للتعریف بتوجههامن قبل مؤسسة نفطال مبذولة هناك مجهودات  -

 غیر أن هذه المجهودات غیر كافیة. GPL/Cكین على اقتناء منتج البیئیة وتحفیز المستهل
عالنات المؤسسة تركز على جانب االقتصاد في التكالیف أو التخفیض بتفصیل دقیق بمعنى إ -

أكثر من ... GPL/Cار التخفیض في تجهیزات التركیز على أن سعر المنتج منخفض، مقد
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ن المنتج نظیف، أخضر... ولكن ال یتم التفصیل نجد أنه یكتب أحیث الجانب البیئي  تركیزها في

 في غالب األحیان مع غیاب االعالنات التلفزیونیة.في هذا الجانب 
 أسعار الوقود (البنزین، المازوت، سیرغاز) ثابتة على مدى سنوات ولم تتغیر. -
ن غیاب نظام معلوماتي دقیق في المؤسسة هذا ما لمسناه حیث أننا عندما نحصل على معلومة م -

مصلحة معینة وللتأكد منها نطلبها من مصلحة أخرى فإننا نجد أن القیم متقاربة ولیست نفسها، 
باإلضافة إلى أن هناك العدید من المعلومات التي حاولنا الحصول علیها ولم نتمكن من ذلك ألن 

توى ذلك مبیعات الوقود على المس لىعكمثال  المؤسسة في حد ذاتها تفتقر لمثل هذه المعلومات
 الوطني...

یمكننا القول أن هناك مجهودات مبذولة من طرف المؤسسة وكذلك السلطات العمومیة، ولكنها  -
 غیر كافیة ولم تأت بالنتیجة المراد تحقیقها.

 هي غیر متوفرة على المدى الواسع ظناه أن ما تحصلنا علیه من مطویات وقصاصاتما الح -
التصل قد ، وبهذا فإن المعلومة في محطات الخدماتذ أننا النجدها بالنسبة لكل المستهلكین إ

 .هبالشكل المرغوب فیإلى المستهلك 
 

 اإلجابة على فرضیات الدراسة:
لیس هناك دور للتسویق األخضر في توجیه سلوك المستهلكین نحو  بالنسبة للفرضیة الرئیسیة األولى:

بأن هناك دور للتسویق األخضر في توجیه  حمایة البیئة، فإننا نرفض هذه الفرضیة ونقبل الفرضیة البدیلة
 سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة.
 أما بالنسبة للفرضیات الفرعیة فإننا:

نرفض الفرضیة الصفریة الفرعیة األولى والتي تنص على أنه: لیس هناك دور للمنتج األخضر في توجیه  -

أن هناك دور للمنتج األخضر في توجیه سلوك سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة. ونقبل الفرضیة البدیلة ب

 المستهلكین نحو حمایة البیئة.

بالنسبة الفرضیة الثانیة: لیس هناك دور للتسعیر األخضر في توجیه سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة،  -
یه إلیها نقبل الفرضیة الصفریة أي أنه ال یوجد دور للتسعیر األخضر في توجمن خالل النتائج المتوصل 

 سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة.
بالنسبة للفرضیة الثالثة: لیس هناك دور للترویج األخضر في توجیه سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة.  -

فإننا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة والتي تنص على أن هناك دور للترویج األخضر في 
 ة البیئة.  توجیه سلوك المستهلكین نحو حمای
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لیس هناك دور للتوزیع األخضر في توجیه سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة. فإننا  :أما الفرضیة الرابعة -

نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة والتي تنص على أن هناك دور للتوزیع األخضر في توجیه 
 سلوك المستهلكین نحو حمایة البیئة.

 

هناك فروق بین المستهلكین في سلوكهم األخضر تعزى للمتغیرات الشخصیة  لیس :لثانیةالفرضیة الرئیسیة ا
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  فإننا توصلنا إلى أنه، االجتماعیة) (السن، الجنس، الدخل، الوظیفة، الحالة

م العائلیة، التهبین مستهلكي سیرغاز في سلوكهم األخضر تعزى للمتغیرات الشخصیة لجنسهم، أعمارهم، ح
عند مستوى  )قامة والمهنةالفروق في كل من متغیري(مكان اإل ي، بینما ظهرتشهر ودخلهم ال مؤهالتهم العلمیة،

 .0,05داللة أقل من 
 معرفتهم البیئیة هناك فروق بین المبحوثین في لیسه التي تنص على أن بالنسبة للفرضیة الفرعیة األولى -

 ، فإننا توصلنا إلى أنه الن، الجنس، الدخل، الوظیفة، الحالة االجتماعیةیعزى للمتغیرات الشخصیة (الس
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مستهلكي سیرغاز في معرفتهم البیئیة تعزى لمتغیر الجنس، الحالة 

بینما ظهرت فروق ذات داللة معنویة لكل من متغیر  الشهري، ة، العمر، المؤهل العلمي، الدخل،العائلی
 .0,05عند مستوى داللة أقل من  اإلقامةالمهنة ومكان 

اهتمامهم  هناك فروق بین المبحوثین في لیسه والتي تنص على أن بالنسبة للفرضیة الفرعیة الثانیة -
ال  ه، توصلنا إلى أنجتماعیة)یعزى للمتغیرات الشخصیة (السن، الجنس، الدخل، الوظیفة، الحالة االالبیئي 

لمتغیر الجنس، الحالة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مستهلكي سیرغاز في اهتمامهم البیئي تعزى
ظهرت فروق ذات داللة معنویة عند  بینما العمر، المؤهل العلمي، الدخل الشهري والمهنة. العائلیة،

 . اإلقامةالمبحوثین تعزى لمتغیر مكان 
مسؤولیتهم  في هناك فروق بین المبحوثین لیسه والتي تنص على أن للفرضیة الفرعیة الثالثةبالنسبة  -

، فقد توصلنا یعزى للمتغیرات الشخصیة (السن، الجنس، الدخل، الوظیفة، الحالة االجتماعیة) االجتماعیة
عند مستوى حصائیة بین مستهلكي سیرغاز في مسؤولیتهم االجتماعیة إهناك فروق ذات داللة إلى أن 

، المؤهل العلمي. بینما ال توجد فروق اإلقامةتعزى لمتغیر الجنس، المهنة، مكان  0,05داللة أقل من 
 بینهم تعزى لمتغیر العمر والدخل الشهري.

 

 :    توصیات الدراسة 
 من خالل دراستنا نستخلص التوصیات التالیة:          

ٕالزام یة تتفق وحجم األخطار التي تهدد البیئة الجزائریة، و الحرص على جعل التشریعات والقوانین البیئ_ 
ألنها  االجتماعیة بمسؤولیاتها هتمامواالالجزائریة بتطبیق التشریعات الخاصة بالمحافظة على البیئة  المؤسسات

 .تعتبر عامل مهم في استنزاف الموارد البیئیة وٕاحداث التلوث البیئي
سویق األخضر من خالل تقدیم ضمانات وقروض بغرض اقتناء تشجیع المؤسسات على تطبیق الت      -

 التكنولوجیات النظیفة.
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تشدید الرقابة على المنتجات وفرض إجراءات صارمة على غیر المطابقة للمواصفات منها، وتشجیع تبني   -

 المؤسسات للمعاییر البیئیة.
لك وتنویعها، وتقدیم المعلومات یجب على المؤسسات تطویر منتجات خضراء تتجاوز جودتها توقعات المسته  -

 الالزمة للمستهلكین حول هذه المنتجات.
قیمة المنتجات الخضراء (من حیث األداء، التصمیم...) تفوق سعر المنتج األخضر، والعمل قدر یجب جعل  -

 اإلمكان على تخفیض أسعار هذه المنتجات حتى یقبل علیها المستهلك.
-عالنت الخضراء، والتركیز على جانب اإلالغة في مواصفات المنتجاتكثیف الجهود الترویجیة مع عدم المب -

ألنه یعتبر من أكثر عناصر المزیج الترویجي تأثیرا على المستهلكین خاصة  -دون إهمال العناصر األخرى
مختلف األفراد مع تكرار الرسالة اإلعالنیة والتركیز على شریحة األطفال بمعنى التربیة البیئیة لهم، وعلى 

 .كورا وٕاناثا بمختلف فئاتهم العمریة...)(ذ
یجب العمل على تكاثف جهود الجهات المعنیة (الهیئات الحكومیة، جمعیات حمایة المستهلك، جمعیات    -

حمایة البیئة...) من أجل نشر الثقافة االستهالكیة السلیمة، وتوعیة المستهلكین بالمخاطر البیئیة ومدى 
الصحیة ومزایا المنتجات الخضراء، والتركیز على جانبي المعرفة البیئیة  تفاقمها، وبمخاطر المنتجات غیر

  وتعزیز الفهم حول المشكالت البیئیة وحلولها. والتوعیة البیئیة للمستهلكین
العمل على دعوة المؤسسات الجزائریة إلى تبني فلسفة التسویق األخضر للمحافظة على البیئة، من خالل  -

الخضراء إیجاد مكانة في السوق وأن تصبح في لبدایة حتى تستطیع المنتجات في احكومي خاصة الالدعم 
 المستقبل ذات كفاءة اقتصادیة وربحیة یستفید منها كامل المجتمع.

 الخضراء للوصول إلى أكبر شریحة من المستهلكین. واألفكار القیام بحمالت ترویجیة للمنتجات  -
(من كل   النماذج المفسرة لسلوك المستهلكاالستفادة من  تستطیع المؤسسات للتأثیر على سلوك المستهلك -

النموذج أو جزء منه فقط) فبالنسبة لنموذج نیكوسیا مثال یمكن للمؤسسة من خالل إعالناتها التركیز على 
عالنیة ل الصورة اإلمع جع – منتجاتهاتجاه و  هالدى المستهلك تجاه ان موقفصورتها البیئیة حتى تكوّ 

على رجال حسب وٕانما ر شراء منتجات المؤسسة، لیس هذا فمما یجعله یتخذ قرا -غ فیهاواضحة وغیر مبال
على ردود األفعال اإلیجابیة والسلبیة في نفس الوقت، فبالنسبة لألولى (ردود  للتعرفالتسویق أن یحرصوا 

ر عنه، وهو ما األفعال اإلیجابیة) یجب العمل على الزیادة من مزایا المنتج بما یجعل المستهلك راض أكث
ینتج عنه والء لهذه العالمة أو المنتج، وكذلك نقل المستهلك لشعوره بالرضا لآلخرین...، أما بالنسبة 
للجانب الثاني (ردود األفعال السلبیة) فإنه یجب البحث عن أسبابها للعمل على تالفیها ألن عدم رضا 

سوق إن لم تتخذ اإلجراءات الالزمة لعدم المستهلك عن منتجات المؤسسة قد یجعلها عرضة للخروج من ال
 نقل هذا الشعور (عدم الرضا) لآلخرین. 

التوجه البیئي في مواد معززة بدروس عملیة وتطبیقیة، وكذلك فتح  الوطنیة ضرورة تبني وزارة التربیة -
تخصصات بیئیة في الجامعات ضمن كلیاتها وأقسامها وضمن مواد في المناهج الدراسیة حتى تأخذ 
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امعات الجزائریة والمعاهد العلمیة بمسؤولیاتها لحمایة وتحسین البیئة، إضافة إلى تنظیم دورات تدریبیة الج

 للعاملین في المؤسسات ولعینات من المستهلكین للمساهمة في زیادة الوعي البیئي.
 :GPL/Cومنتج  االقتراحات بالنسبة لمؤسسة نفطال  

من خالل التخفیض من نیة وذلك بإشراك المصالح العمومیة (جال الحصول على التراخیص القانو آتخفیض  -
 داریة، واالمتثال لإلجراءات المعمول بها دولیا).اإلجراءات اإل

بغرض جعل  أي اإلعفاء التام من الضرائب، من خالل اإللغاء الكلي للضرائب GPL/Cتخفیض سعر  -
 المازوت.منخفض ومنافس لسعر  سعره

 طنین دون مقابل حتى یتحفزوا أكثر للتوجة نحو هذا المنتج.للموا GPL/Cجعل تركیب تجهیز  -
من خالل منح امتیازات  GPL/Cجلب اهتمام وكالء بیع السیارات الجدیدة لتطویر السیارات التي تسیر ب  -

 ضریبیة لصالح السیارات الجدیدة التي تسیر بهذا النوع من الوقود.
مكافأة تقدیم امتیازات لمالكي السیارات كمن خالل  إشراك السلطات العمومیة في عملیة تحویل السیارات -

  .بیئیة
الوكالة الوطنیة لتشجیع وعقلنة استعمال الطاقة مواصلة العمل ببرنامج دعم الدولة كالبرنامج الذي تدیره  -

APRUE  
 الموجهة للمحطات. GPL/Cوصهاریج  GPL/Cوضع قواعد قویة لصناعة تجهیزات تحویل  -
مشكلة أي قبة التقنیة للسیارات لتشمل السیارات التي تسیر بالغاز قصد مواجهة توسیع مهام مراكز المرا -

 .یمكن أن تقع
في التكوین في تخصص المیكانیك (معاهد التكوین المهني، الثانویات  GPL/Cدمج تدریس مبادئ وقود  -

 التقنیة...).
ي فتح مراكز تحویل ومحطات إشراك الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب قصد تشجیع الشباب على االستثمار ف -

 بمساعدة مؤسسة نفطال في التكوین وفي إمدادهم بالتجهیزات الالزمة. GPL/Cتوزیع 
 السیارات للمؤسسات الوطنیة، اإلدارات... حظیرةإشراك السلطات العمومیة في القیام بعملیة تحویل  -
وتوضیح وجعلها دائمة  GPL/Cحول تكثیف العملیات الترویجیة، خاصة فیما یتعلق باإلعالنات التلفزیونیة  -

التي تعاني منها  الحالیة االقتصادیة، التقنیة، األمنیة، وخاصة البیئیة وربط ذلك بالمشكالت مزایا المنتج
ة وما یلها بالتركیز على األجیال المستقب، وتوضیح ما سیؤول إلیه الحال في حالة عدم الحفاظ علی البیئة

 .سیحل بهم
ألن عدده قلیل جدا بالمقارنة  GPL/Cلرفع من محطات الوقود الخاصة بـ على المؤسسة العمل ل -

 بالمحطات التي یتواجد بها أنواع الوقود األخرى .
والتي تعتبر  GPL/Cعلى السلطات العمومیة االلتزام بالتموین الكافي للسوق الجزائریة بمعدات تحویل  -

لدول السباقة في هذا المجال مثل تركیا، إیطالیا، أولویة تسمح بتحقیق قفزة كمیة ونوعیة، واللحاق بركب ا
 بولونیا...
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من خالل اتخاذ إجراءات تحفیزیة كاإلجراءات الضریبیة وٕادخاله في الحیاة العادیة  GPL/Cتعمیم استعمال  -

 وتقریبه من الجمهور من خالل إشراك قطاعات متعددة مثل: قطاع التعلیم، المراقبة التقنیة للسیارات...
 .GPL/C بمنتج المتعلقة ت العمومیة على تطبیق القوانینوقوف السلطا بد منال -
لعمومیة من أجل جعل ال بد من تكثیف الجهود والعمل الجاد سواء من قبل مؤسسة نفطال أو السلطات ا -

 .ویعمل على اقتنائه GPL/Cبمختلف الجوانب والمعلومات المتعلقة ب  المستهلك واع
محطات عبر الحدود من خالل العمل على تحدید الكمیات الممنوحة للالحد من ظاهرة تهریب الوقود  -

 هم كمیة محدودة أیضا.ؤ إنما إعطا ،خزان المستهلكینالموجودة بالحدود وعدم ملء 
، المؤسسة تضع موقعها االلكتروني في محطات الوقود وفي قارورات الزیوت الخاصة بالسیارات أنحبذا لو  -

 مستهلكین.أكبر لل حتى تجعل هناك تفاعال
والمجالت خاصة في محطات الوقود ألنها المكان GPL/C توفیر المطویات والقصاصات الخاصة ب  -

 الذي یقصده مستعملي هذا المنتج.
وفي األخیر نرى أنه من المهم جدا تحسین عالقة المستهلك بالبیئة حیث یجب إقناع المستهلك       

وأن الحاجة قد تستدعي التضحیة بمكاسب األمد  ،كتستدعي السیطرة على االستهال الحیاة بأن جودة
والتأكید على جانبي الوعي البیئي والتربیة البیئیة من جهة  ،القصیر من أجل بیئة أفضل لألجیال القادمة

ب أن یقود إلى العنایة وهذا بالضرورة یج ،واإلحساس بالمسؤولیة تجاه هذه المشكالت من جهة ثانیة
   بیئة وحمایتها.بنظافة ال
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 الجمھوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشعبیـة

التعلیم العالي و البحث العلمي وزارة  
 

جامعـة محمد خیضـر       كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة                                          
بسكرة                                                                  و علوم  التسییر                 

 
 
 
 
 

 
  أخي الفاضل ..... أختي الفاضلة

 تحیة طیبة
 
 
 
 
 

 استبیـــــان
 

 

 
موضوع " دور التسویق األخض�ر  یھدف ھذا االستبیان إلى جمع البیانات الالزمة لدراسة 

اس�تكماال لمتطلب�ات نی�ل ش�ھادة ال�دكتوراه  في توجیھ سلوك المستھلكین نحو حمایة البیئ�ة "
 الواردة فیھ. بیاناتفي العلوم االقتصادیة، و قد تم اختیاركم لإلجابة على ال

بق��راءة جمی��ع فق��رات ھ��ذا االس��تبیان ب��تمعن و اإلجاب��ة عن��ھ بك��ل ص��دق            تك��رمكمیرج��ى   
لتعبی�ر لل إلیھا، و و موضوعیة لما لذلك من أثر كبیر على صحة النتائج التي سوف نتوص

بصراحة تامة خدمة للبحث العلمي ال داع�ي ل�ذكر اس�مكم ، ونؤك�د لك�م بأن�ھ س�یتم التعام�ل 
 مع جمیع البیانات التي تقدمونھا بسریة تامة و لن ُتستخدم إال ألغراض البحث العلمي. 

 
 

 كل الشكر والتقدیر لكم على تعاونكم
 

              س�����������میة عم�����������راوي  الباحث�����������ـة:                                                                    
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أوال: المعلومات الدیمغرافیة و الشخصیة             
 

 . أمام الخیار المالئم (X)یرجى التفضل بوضع إشارة 
 

 : الجنس1. 
ذكر              أنثى              

 : العمر2. 
سنة  20-25                      سنة  26-35             سنة  36-45          سنة فأكثر  46              

 :المؤھل العلمي3.
جامعي                    ثانوي وما قبل الثانوي                   ماجستیر               دكتوراه                     

 :الحالة العائلیة4.
متزوج                                 أعزب                  

 

 : الدخل الشھري5. 
   دج50000أكثر من       دج50000إلى30001من دج          دج30000أقل من                    

 

 :...........................................المھنة6. 
          

 

 عبـارات اإلستبانـةثانیا: 
 : أبعاد اإلبداع اإلداريالمحور األول

 في المكان الذي تراه مناسبا: (X)یرجى وضع إشارة            
 

موافق  العبـــــارة الرقم
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق
غیر 

موافق 
 بشدة

األخضر التسویق  
      المنتج األخضر

      سیرغاز أحسن من المازوت  07

      أختار السیر بـ سیرغاز بدل من البنزین 08

      غیر سام.ألنه منتج سیرغاز اقتني   09

      سیرغاز أقل ضررا بیئیا من أنواع الوقود األخرى .یعتبر  10

      التسعیر األخضر

       الوقود األخرى.منخفض مقارنة بأسعار  ألن سعره أقتني سیرغاز  11

      .هذه الزیادةلدفع مستعد سیرغاز فإني منتج لو ارتفع سعر  12

      أنا مستعد لدفع هذه الزیادة ألنه منتج بیئي. 13

      الترویج األخضر

14 
 اإلعالن األخضر:

 طلعت على إعالنات نفطال حول سیرغاز.ا

     

      إعالنات نفطال توضح العالقة بین سیرغاز والبیئة 15

یجابي لسیرغاز على البیئة.إعالنات نفطال تبین التأثیر اإل 16       

      إعالنات نفطال توضح اهتمامها بالبیئیة. 17
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عالنات البیئیة لسیرغاز غیر مبالغ فیها.اإل 18       

19 
 العالقات العامة:

في المناسبات البیئیة العامة والمعارض البیئیة. نفطالتشارك   

     

20 
أنا مطلع على الملتقى الدولي الذي نظمته نفطال حول سیرغاز والذي 

 وضحت فیه ممیزاته البیئیة. 

     

الجرائد.في بعض الحصص التلفزیونیة و  اهتمامها بالبیئة نفطال توضح 21       

22 

 ترویج المبیعات:
للتشجیع  بعض الهدایا للمستهلكین وخدمات ما بعد البیعنفطال م تقد 

.على استعمال سیرغاز  

     

23 
 التوزیع األخضر

قریبة.أقتني سیرغاز ألن نقاط بیعه   

     

      أقتني سیرغاز ألنه منتج محلي 24

      أقتني سیرغاز ألن طریقة توزیعه تتم عن طریق أنابیب غیر ملوثة للبیئة. 25

26 

 طریقة نقل سیرغاز عن طریق األنابیب تخفض من استخدام الشاحنات
وبالتالي تقلل من:استخدام الوقود، االنبعاثات الناتجة عن الشاحنات، 

 مخاطر الطریق...

     

 
 أن: المحور الثاني

 أمام العبارة التي تمثل وجھة نظرك: (X)الرجاء وضع عالمة 

موافق  العبـــــارة الرقم
غیر  محاید موافق بشدة

 موافق
غیر 

موافق 
 بشدة

 المستهلك األخضر
 المعرفة البیئیة

التوازن البیئي.اختالل  سبب رئیسي في نساناإل 27       

28 
تعاني الجزائر من التلوث البیئي واستنزاف الموارد البیئیة بسبب 

 االستخدام غیر الرشید لها

     

29 
البنزین والمازوت من أهم مصادر تلوث الهواء وبالتالي تآكل طبقة  یعتبر

 األوزون

     

تلوث الغذاء.تلوث التربة ینعكس على  30       

الف الحیوانات والعدید من النباتات.تلوث البیئة مسؤول عن انقراض آ 31       

وخسائر ضخمة. التلوث البیئي یكلف الدول أمواال 32       

البیئي من أسباب انتشار األوبئة واألمراض. التلوث 33       
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تحلل.صعبة الاألكیاس البالستیكیة تمثل مشكلة بیئیة ألنها  34       

.استخدام األسمدة والمبیدات سبب في تلوث المیاه الجوفیة 35       

كبیرة للبیئة. اترك النفایات في غیر أماكنها یسبب أضرار  36       

37 
الكهرومغناطیسیة (الضوضاء الالسلكیة) تعتبر نوع من أنواع الموجات 

 التلوث فهي مضرة بصحة االنسان.

     

السیارات. أساسا من عوادمالدخان الموجود في المدن الكبرى یأتي  38       

      أعتقد أن إعادة التدویر حل مناسب للقضاء على مشكلة التلوث البیئي. 39

المدینة أمر مهم للحد من تأثیرها السلبي على البیئةوجود المصانع خارج  40       

41 
 االهتمام البیئي:

 ال أسمح بحرق المخلفات في الشارع.

     

      ال أسمح بالتدخین في األماكن المغلقة.  42

      أخفض من استخدامي لألكیاس البالستیكیة. 43

      ألقي بالنفایات في األماكن المخصصة لها. 44

      أدقق في مكونات المنتجات عند الشراء خاصة المعلبات. 45

      نادرا ما ألجأ إلى األكالت الغذائیة السریعة. 46

      أتخلص من مخلفات المنتجات بعد استخدامها بالطریقة السلیمة. 47

48 
أقوم بإطفاء األجهزة الكهربائیة غیر المستخدمة ألن ذلك یوفر من 

 الطاقة.

     

ستخدام السلع المعاد تدویرها في االستعماالت الیومیة.أفضل ا 49       

بخصوص البیئة. عالم المختلفةأهتم بما ینشر في وسائل اإل 50       

      أعرف تماما الجهة التي أتوجه إلیها عند حدوث مشكل بیئي ما. 51

      أقوم بإحكام فتحة الماء بعد االستعمال. 52

بشراء األجهزة واألدوات الصدیقة للبیئة.أقوم  53       

العمل بشكل جید.األجهزة للحفاظ علیها لكي تستمر في أقوم بصیانة  54       

55 
أنا مستعد لدفع سعر أعلى للمنتجات الخضراء لتشجیع المؤسسات 

 المنتجة لها.

     

56 
وسائل النقل العام في التنقل للمسافات القریبة بدال من استخدام  أستخدم

 السیارة الخاصة.

     

      أقوم بشراء المنتجات بما یتوافق مع حاجتي الفعلیة. 57

      أدعم وأستخدم المصادر البدیلة للطاقة. 58

     ن نأخذ بعین االعتبار اآلثار السلبیة للمنتجات على البیئة قبل یجب أ 59
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 شرائها.

      إلقاء المخلفات من نوافذ السیارات ظاهرة سلبیة یجب التخلص منها. 60

      أفضل شراء المنتجات التي تحمل شعارات بیئیة صادقة. 61

قابلة إلعادة التدویر.الأفضل شراء المنتجات  62       

      أفضل شراء المنتجات من المؤسسات التي تهتم بحمایة البیئة. 63

      أقاطع منتجات المؤسسات التي تلوث البیئة. 64

      مسؤولیة الفرد االجتماعیة:

      أحرص على نصح وٕارشاد اآلخرین بالمحافظة على البیئة. 65

66 
أشارك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التنظیم لحمالت الحفاظ 

 على البیئة.

     

بنظافة البیئة المحلیة وتجمیع النفایات.أشارك في حمالت التوعیة  67       

      أشارك في حمالت التشجیر بالحي. 68

      أشجع عملیة تدویر المخلفات للحفاظ على البیئة. 69

      أعلم اآلخرین طرق التخلص من المخلفات المنزلیة وغیر المنزلیة. 70

71 
بالمخلفات في مصارف الصرف الصحي أو  أمنع أي شخص یلقي

.مجرى المیاه  

     

      أقوم بشراء منتجات أقل ضررا بالبیئة والمجتمع.  72

 73  
أشجع جهود المواطنین في مجال التوعیة البیئیة حول صیانة مصادر 

 المیاه.
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) : استبیان باللغة الفرنسیة 31الملحق رقم (  
 
 

 
الجزائریـة الدیمقراطیـة الشعبیـة الجمھوریـة  

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
 

 
 

جامعـة محمد خیضـر        كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة                                                 
               بسكـرة                                                                     و علوم  التسییر           

قسم العلوم االقتصادیة                                                                                        
 

 
 
 
 

Chère(e) madame/monsieur, 
 

Ce questionnaire a pour but la collecte des données nécessaires à l’étude du thème ‘’ le rôle du marketing vert 

dans l’orientation du comportement des consommateurs vers la  protection de l'environnement" en 

complément aux  exigences de l’obtention du diplôme de doctorat en  science économique. Vous étiez choisi(e) 

pour  répondre aux expressions  ci jointes. 

Nous vous prions de lire tous les paragraphes de ce questionnaire attentivement et de répondre honnêtement 

et objectivement comme  cela a un impact significatif sur la nature des résultats à  atteindre.   

Il n’est pas  nécessaire de mentionner votre nom et nous vous assurons que toutes les données que vous 

fournissiez seront traitées  avec stricte confidentialité  et ne seront utilisées qu’à des fins de recherche 

scientifique. 

 

Nous apprécierons votre coopération  pour laquelle nous vous remercions.   

 
 
 
 
La chercheuse : Soumia Amraoui 
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1. Informations démographiques et personnelles 
 

.Mettez une croix (x) devant la réponse appropriée 
 

1- Sexe 

□Male□Femelle 
2- Age 

□ 20-25ans      □26-35ans□ 36-45ans □46 ans et plus 
 

3-Qualification scientifique 
□Niveau secondaire et avant □universitaire □magister□ doctorat 
4-Situation familiale 
□ marié(e) □célibataire 
 

5-Revenu mensuel 
□Moins de30000DA□de 30001 à 50000DA □ plus de50000DA 
 

6- Profession ………………………………….. 
 

 

2. Expressions du questionnaire 
 
1erAxe :  

Mettre une croix sur la case qui vous convient : 
 

N=° L’expression 
Enacco

rd 
absolu 

Enacco
rd Neutre Endésa

ccord 

En 
désacc

ord 
absolu 

Le marketing vert 
Le produit vert      

07 SIRGHAZ est mieux que le Gasoil.      
08 Je préfère rouler en utilisant SIRGHAZ au lieu de l’essence.      
09 J’achète le produit SIRGHAZ parce qu’il n’est pas toxique.      

10 SIRGHAZ est considéré moins nocif pour l’environnement que les 
autres carburants. 

     

La tarification verte      

11 
J’achète SIRGHAZ parce qu’il a un bas prix en comparaison avec les 
prix des autres carburants. 

     

12 Si le prix du produit SIRGHAZ augmente je serai prêt pour payer cette 
augmentation. 

     

13 Je suis prêt à payer cette augmentation, car c’est un produit 
environnemental. 

     

La promotion verte      

14 L’annonce verte : 
J’ai lu les annonces de NAFTAL au sujet de SIRGHAZ. 

     

15 Les annonces de NAFTAL montrent la relation entre SIRGHAZ et 
l’environnement. 

     

16 Les annonces de NAFTAL montrent l’effet positif de SIRGHAZ sur      
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l’environnement. 
17 Les annonces de NAFTAL montrent son intérêt pour l’environnement.      
18 Les annonces de SIRGHAZ relatives à l’environnement sont 

exagérées. 
     

19 Les relations générales : 
NAFTAL participe aux évènements et expositions de l’environnement. 

     

20 Je suis au courant du séminaire international organisé par NAfTAL sur 
SIRGHAZ et précisant ses avantages environnementaux  

     

21 NAFTAL montre un intérêt pour l’environnement dans certaines 
émissions de télévision et les journaux. 

     

22 
:Promotion des ventes 
NAFTAL présente quelques cadeaux et services après ventes aux 
consommateurs pour les encourager à utiliser SIRGHAZ. 

     

23 La distribution verte 
J’achète SIRGHAZ parce que les points de ventes sont proches. 

     

24 J’achète SIRGHAZ parce que c’est un produit local.      
25 J’achète SIRGHAZ parce que sa distribution s’effectue à travers des 

pipes non polluants. 
     

26 
SIRGHAZ est transporté par canalisations réduisant l’utilisation des 
camions et par conséquent la réduction de l’utilisation d’autres 
carburants et les émissions des camions et les risqué de la route. 

     

 
2emeAxe :  

:Mettez une croix devant l’expression qui représente votre point de vu 

N=° L’expression 
Enacc
ord 

absol
u 

Enacc
ord 

Neutr
e 

Endés
accor

d 

En 
désac
cord 
absol

u 
Le consommateur vert  

Connaissance de l’environnement 
27 L’être humain est la cause principale du déséquilibre écologique.      

28 
L’Algérie souffre de la pollution de l’environnement et de l’épuisement 
des ressources de l’environnement à cause de leur utilisation 
irraisonnable. 

     

29 L’essence et le gasoil sont considérés parmi les principales sources de 
pollution de l’air et par conséquent l’érosion de la couche d’ozone. 

     

30 La pollution du sol se répercute sur la pollution de l’alimentation.      

31 La pollution de l’environnement est responsable de l’extinction  de 
milliers d’animaux et plusieurs plantes. 

     

32 La pollution de l’environnement coute de l’argent aux états et des 
pertes énormes. 

     

33 La pollution environnementale causes de la propagation d'épidémies et 
de maladies. 

     

34 Les sacs en plastique représentent un problème environnemental parce 
que leur décomposition est difficile. 

     

35 L’utilisation des engrais et des insecticides provoque la pollution des 
eaux souterraines. 

     

36 Laisser les déchets dans des endroits inappropriés provoque d’énorme 
préjudice à l’environnement. 

     

37 Les ondes électromagnétiques (bruit sans fil) est considéré comme un 
des types de pollution, elles sont nocives à la santé de l’être humain. 
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38 La fume existante dans les grandes villes est essentiellement due aux 
échappements des véhicules 

     

39 Je pense que le recyclage est une solution adéquate pour résoudre le 
problème de la pollution de l’environnement. 

     

40 L’emplacement des usines en dehors des villes est important pour 
limiter ses effets négatifs sur l’environnement. 

     

41 Intérêt à l’environnement : 
Je ne permets pas de bruler les déchets dans les rues. 

     

42 Je ne permets pas de fumer dans les endroits clos.      
43 Je réduits l’utilisation des sacs en plastique.      
44 Je mets les déchets dans les endroits qui leur sont affectés.      
45 Je vérifie les ingrédients des produits à l’achat surtout les conserves.      
46 J’ai rarement recours au fastfood.      
47 Je me débarrasse des restes des produits par la manière saine.      

48 J’éteins les appareils électriques non utilisés pour économiser de 
l’énergie. 

     

49 Je préfère utiliser les produits recycles dans les usages quotidiens.      

50 Je m’intéresse à ce que publient les divers medias au sujet de 
l’environnement. 

     

51 Je sais exactement le lieu ou je dois y aller quand un problème 
environnemental survient. 

     

52 Je ferme le robinet d’eau après usage.      
53 J’achète les appareils et outils éco-friendly.      

54 Je fais la maintenance des appareils pour leur préservation  afin qu’ils 
continuent à bien fonctionner. 

     

55 Je suis prêt à payer un prix plus élevé pour les produits verts afin 
d’encourager les entreprises productrices. 

     

56 j’utilise les transports publics pour les courts trajets au lieu d’utiliser 
mon propre véhicule. 

     

57 J’achète les produits conformément à mes besoins réels.      
58 Je soutiens l’utilisation des sources d’énergie alternatives.      

59 Nous devons prendre en compte les effets négatifs des produits avant 
de les acheter. 

     

60 Jeter les restes par les fenêtres des voitures est un phénomène négatif  
qui doit être éliminé. 

     

61 Je préfère acheter des produits qui portent des écolabels véridiques.      
62 Je préfère acheter des produits recyclables.      

63 Je préfère acheter des produits auprès des magasins qui s’intéressent à 
la protection de l’environnement. 

     

64 Je boycotte les entreprises qui polluent l’environnement.      
Responsabilité sociale de l’individu :      

65 Je veille à conseiller les gens de préserver l’environnement.      

66 Je participe à l’organisation des campagnes de préservation de 
l’environnement. 

  
 

   

67 Je participe aux campagnes de sensibilisation à la propreté de 
l’environnement local et à la collecte des déchets. 

     

68 je participe aux campagnes de reboisement du quartier.      
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69 J’encourage l’opération de recyclage des déchets pour la protection de 
l’environnement. 

     

70 J’apprends aux gens  les méthodes de se débarrasser des déchets 
ménagers et non ménagers. 

     

71 J’empêche  quiconque de jeter des déchets dans les égouts et les cours 
d’eau. 

     

72 J’achète des produits moins nocifs pour l’environnement et la société.      

73 
j’encourage les efforts des citoyens dans le domaine de la sensibilisation 
à l’environnement pour l’entretien des sources d’eau.  
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قائمة محكمي االستبیان) : 32الملحق رقم (  

 
 

 3جامعة الجزائر  د. دحماني فاطمة
 3جامعة الجزائر  د.بن قویة مختار
 جامعة علي لونیسي العفرون د. حجاج زینب
 جامعة علي لونیسي العفرون د.خلیل صبرینة

 جامعة علي لونیسي العفرون د. سهام عبد الكریم
 جامعة محمد خیضر بسكرة د. لطیفة برني
 جامعة محمد خیضر بسكرة د. وسیلة واعر
 -القلیعة– طبیقيالمدرسة العلیا لالقتصاد الت د.خیاري محمد
 -دراریة– المدرسة التحضیریة لالقتصاد د.ماضي محمد

رئیس دائرة تحویل السیارات إلى سیرغاز بالفرع  السید لعمارة محمد یزید
 التجاري لمؤسسة نفطال
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 ): المنتج األخضر33الملحق رقم (
 

 غاز أحسن من المازوت سير  - 1
 )1اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 1.6 1.6 1.6 6 غیر موافق بشدة 

 10.3 8.6 8.6 32 موافق غیر

 20.3 10.0 10.0 37 محاید

 48.9 28.6 28.6 106 موافق

 100.0 51.1 51.1 189 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
 

 بسيرغاز بدال من البنزين .أختار السير  -2

 )2رقم (جدول 
 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 8. 8. 8. 3 یشدة موافق غیر 

 11.1 10.3 10.3 38 موافق غیر

 25.1 14.1 14.1 52 محاید

 59.5 34.3 34.3 127 موافق

 100.0 40.5 40.5 150 یشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 

 أقتني منتج سيرغاز ألنه غير سام  -3
 

 )3اجلدول رقم (  

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 8. 8. 8. 3 بشدة موافق غیر 

 7.3 6.5 6.5 24 موافق غیر

 25.1 17.8 17.8 66 محاید

 64.1 38.9 38.9 144 موافق

 100.0 35.9 35.9 133 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 يعتبر سيرغاز أقل ضررا بيئيا من أنواع الوقود األخرى. -4

)4اجلدول رقم (  

 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumuli 

Valide 3.0 3.0 3.0 11 موافق غیر 

 13.5 10.5 10.5 39 محاید

 53.2 39.7 39.7 147 موافق

 100.0 46.8 46.8 173 یشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 التسعير األخضر): 34رقم ( ملحقلا
 

 أقتني سيرغاز ألن سعره منخفض مقارنة بأسعار الوقود األخرى. -1
 

 )1اجلدول رقم (  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumuli 

Valide 8. 8. 8. 3 بشدة موافق غیر 

 5.7 4.9 4.9 18 موافق غیر

 18.1 12.4 12.4 46 محاید

 60.0 41.9 41.9 155 موافق

 100.0 40.0 40.0 148 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
  لو ارتفع سعر منتج سيرغاز فإني مستعد لدفع هذه الزيادة-2

)2رقم (اجلدول   

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumuli 

Valide 15.4 15.4 15.4 57 بشدة موافق غیر 

 33.0 17.6 17.6 65 مةافق غیر

 51.1 18.1 18.1 67 محاید

 82.7 31.6 31.6 117 موافق

 100.0 17.3 17.3 64 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 أنا مستعد لدفع هذه الزيادة ألنه منتج بيئي. -3

 
 )3اجلدول رقم (  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.7 2.7 2.7 10 یشدة موافق غیر 

 26.2 23.5 23.5 87 موافق غیر

 47.0 20.8 20.8 77 محاید

 78.1 31.1 31.1 115 موافق

 100.0 21.9 21.9 81 یشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 ): اإلعالن األخضر35رقم ( ملحقال

 
 

 اطلعت على إعالنات نفطال حول سيرغاز -1
)1اجلدول رقم (    

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 7.3 7.3 7.3 27 یشدة موافق غیر 

 20.0 12.7 12.7 47 موافق غیر

 58.6 38.6 38.6 143 محاید

 88.6 30.0 30.0 111 موافق

 100.0 11.4 11.4 42 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 البيئة نفطال توضح العالقة بين سيرغاز و إعالنات  -2

)2اجلدول رقم (    

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.0 3.0 3.0 11 یشدة موافق غیر 

 14.6 11.6 11.6 43 موافق غیر

 46.8 32.2 32.2 119 محاید

 79.5 32.7 32.7 121 موافق

 100.0 20.5 20.5 76 یشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 إعالنات نفطال تبين التأثير االيجابي لسيرغاز على البيئة -3

 )3اجلدول رقم (
 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumuli 

Valide 3.5 3.5 3.5 13 بشدة موافق غیر 

 14.9 11.4 11.4 42 موافق غیر

 47.0 32.2 32.2 119 محاید

 80.8 33.8 33.8 125 موافق

 100.0 19.2 19.2 71 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 توضح اهتمامها بالبيئة  نفطال إعالنات -4

 )4اجلدول رقم (
 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumuli 

Valide 3.5 3.5 3.5 13 بشدة موافق غیر 

 14.6 11.1 11.1 41 موافق غیر

 54.9 40.3 40.3 149 محاید

 87.3 32.4 32.4 120 موافق

 100.0 12.7 12.7 47 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 اإلعالنات البيئية لسيرغاز غير مبالغ فيها . -5

 
 )5اجلدول رقم (  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumuli 

Valide 4.1 4.1 4.1 15 بشدة موافق غیر 

 11.1 7.0 7.0 26 موافق غیر

 54.6 43.5 43.5 161 محاید

 89.2 34.6 34.6 128 موافق

 100.0 10.8 10.8 40 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 ): العالقات العامة36الملحق رقم (
 

 تشارك نفطال في المناسبات البيئية العامة و المعارض  البيئية . -1
 

 )1اجلدول رقم (  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10.5 10.5 10.5 39 بشدة موافق غیر 

 23.5 13.0 13.0 48 موافق غیر

 59.2 35.7 35.7 132 محاید

 85.4 26.2 26.2 97 موافق

 100.0 14.6 14.6 54 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 حول سير غاز والذي وضحت فيه مميزاته البيئية. أنا مطلع على  الملتقى الدولي الذي نظمته  نفطال -2

 )2اجلدول رقم (  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 16.2 16.2 16.2 60 بشدة موافق غیر 

 32.4 16.2 16.2 60 موافق غیر

 72.7 40.3 40.3 149 محاید

 90.8 18.1 18.1 67 موافق

 100.0 9.2 9.2 34 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 عض الحصص التلفزيونية و الجرائد.توضح نفطال اهتمامها بالبيئة في ب -3

 )3اجلدول رقم (  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10.5 10.5 10.5 39 بشدة موافق غیر 

 27.8 17.3 17.3 64 موافق غیر

 65.1 37.3 37.3 138 محاید

 90.5 25.4 25.4 94 موافق

 100.0 9.5 9.5 35 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 

 
 

351 
 



 ترويج المبيعات ): 37رقم (ملحق 
 

 تقدم نفطال بعض الهدايا للمستهلكين وخدمات ما بعد البيع للتشجيع على استعمال سيرغاز -1
)1اجلدول رقم (    

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 18.4 18.4 18.4 68 بشدة موفق غیر 

 34.1 15.7 15.7 58 موافق غیر

 62.4 28.4 28.4 105 محاید

 88.1 25.7 25.7 95 موافق

 100.0 11.9 11.9 44 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 التوزيع األخضر ): 38رقم (ملحق 
 

 .قريبة بيعه نقاط نأل سيرغاز قتنيأ  -1
 )1اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 9.2 9.2 9.2 34 بشدة موافق غیر 

 31.1 21.9 21.9 81 موافق غیر

 50.8 19.7 19.7 73 محاید

 79.5 28.6 28.6 106 موافق

 100.0 20.5 20.5 76 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 محلي. منتج نهأل سيرغاز قتنيأ  -2

)2اجلدول رقم (  

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.7 2.7 2.7 10 بشدة موافق غیر 

 13.2 10.5 10.5 39 موافق غیر

 38.6 25.4 25.4 94 محاید

 77.6 38.9 38.9 144 موافق

 100.0 22.4 22.4 83 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 ملوثة غير نابيبأ طريق عن تتم توزيعه طريقة نأل سيرغاز قتنيأ -3

 )3اجلدول رقم (
 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.5 3.5 3.5 13 بشدة موافق غیر 

 11.9 8.4 8.4 31 موافق غیر

 39.2 27.3 27.3 101 محاید

 80.0 40.8 40.8 151 موافق

 100.0 20.0 20.0 74 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 .الطريق الشاحنات،مخاطر عم الناتجة عاثاتباالن و الوقود استخدام من تقلل نابيباأل طريق عن سيرغاز نقل طريقة -4
)4اجلدول رقم (  

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.0 3.0 3.0 11 بشدة موافق غیر 

 9.7 6.8 6.8 25 موافق غیر

 34.9 25.1 25.1 93 محاید

 71.6 36.8 36.8 136 موافق

 100.0 28.4 28.4 105 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 لمعرفة البيئيةا): 39رقم ( ملحق ال

 
 .البيئي التوازن اختالل في رئيسي سبب اإلنسان -1

 )1اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 5. 5. 5. 2 بشدة موافق غیر 

 1.9 1.4 1.4 5 موافق غیر

 4.9 3.0 3.0 11 محاید

 29.2 24.3 24.3 90 موافق

 100.0 70.8 70.8 262 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 لها الرشيد غير االستخدام بسبب البيئية الموارد استنزاف و البيئي التلوث من الجزائر تعاني -2

 )2اجلدول رقم (
 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8. 8. 8. 3 بشدة موافق غیر 

 2.2 1.4 1.4 5 موافق غیر

 5.7 3.5 3.5 13 محاید

 36.8 31.1 31.1 115 موافق

 100.0 63.2 63.2 234 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 .وزوناأل ةبقط كلأت بالتالي و الهواء تلوث مصادر أهم من المازوت و البنزين يعتبر -3

 )3اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3. 3. 3. 1 بشدة موافق غیر 

 4.9 4.6 4.6 17 موافق غیر

 13.8 8.9 8.9 33 محاید

 48.1 34.3 34.3 127 موافق

 100.0 51.9 51.9 192 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 تلوث التربة ينعكس على تلوث الغذاء. -4

 )4اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5. 5. 5. 2 بشدة موافق غیر 

 2.4 1.9 1.9 7 موافق غیر

 7.6 5.1 5.1 19 محاید

 36.8 29.2 29.2 108 موافق

 100.0 63.2 63.2 234 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 .النباتات من العديدو   الحيوانات آالف انقراض عن ؤولسم البيئة تلوث -5

 )5اجلدول رقم (                                           

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumuli 

Valide 3. 3. 3. 1 بشدة موافق غیر 

 1.9 1.6 1.6 6 موافق غیر

 6.8 4.9 4.9 18 محاید

 41.1 34.3 34.3 127 موافق

 100.0 58.9 58.9 218 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
 

 .ضخمة خسائر و مواالأ الدول يكلف البيئي التلوث -6
 )6اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumuli 

Valide 8. 8. 8. 3 بشدة موافق غیر 

 3.0 2.2 2.2 8 موافق غیر

 10.0 7.0 7.0 26 محاید

 47.0 37.0 37.0 137 موافق

 100.0 53.0 53.0 196 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 .مراضاأل و وبئةاأل انتشار سبابأ من البيئي التلوث -7

 )7اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3. 3. 3. 1 بشدة موافق غیر 

 8. 5. 5. 2 موافق غیر

 4.1 3.2 3.2 12 محاید

 34.6 30.5 30.5 113 موافق

 100.0 65.4 65.4 242 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 التحلل صعبة نهاأل بيئية مشكلة تمثل البالستيكية كياساأل -8

 )8اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8. 8. 8. 3 بشدة موافق غیر 

 2.4 1.6 1.6 6 موافق غیر

 7.0 4.6 4.6 17 محاید

 43.2 36.2 36.2 134 موافق

 100.0 56.8 56.8 210 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 .الجوفية المياه تلوث في سبب المبيدات و سمدةاأل استخدام  -9

 
 )9اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.4 2.4 2.4 9 موافق غیر 

 12.4 10.0 10.0 37 محاید

 46.8 34.3 34.3 127 موافق

 100.0 53.2 53.2 197 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 للبيئة كبيرة ضراراأ يسبب ماكنهاأ غير في النفايات ترك -10

 )10اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3. 3. 3. 1 بشدة موافق غیر 

 2.7 2.4 2.4 9 موافق غیر

 5.7 3.0 3.0 11 محاید

 33.0 27.3 27.3 101 موافق

 100.0 67.0 67.0 248 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
 

 .نساناإل بصحة مضرة فهي التلوث واعأن من نوع تعتبر مغناطسية الكهرو الموجات -11
 )11اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8. 8. 8. 3 بشدة موافق غیر 

 2.2 1.4 1.4 5 موافق غیر

 19.2 17.0 17.0 63 محاید

 61.1 41.9 41.9 155 موافق

 100.0 38.9 38.9 144 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
 

 .ساسا من عوادم السياراتأتي ألدخان الموجود في المدن الكبرى يا -12

 )12اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.0 3.0 3.0 11 بشدة موافق غیر 

 7.6 4.6 4.6 17 موافق غیر

 20.8 13.2 13.2 49 محاید

 62.4 41.6 41.6 154 موافق

 100.0 37.6 37.6 139 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 .البيئي التلوث مشكلة على للقضاء مناسب حل التدوير عادةإ نأ عتقدأ -13

 
 )13اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.1 1.1 1.1 4 بشدة موافق غیر 

 2.7 1.6 1.6 6 موافق غیر

 16.5 13.8 13.8 51 محاید

 62.2 45.7 45.7 169 موافق

 100.0 37.8 37.8 140 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 .البيئة على السلبي ثيرهاأت من للحد مهم مرأ المدينة خارج المصانع وجود -14

 )14اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8. 8. 8. 3 بشدة موافق غیر 

 3.0 2.2 2.2 8 موافق غیر

 8.4 5.4 5.4 20 محاید

 38.6 30.3 30.3 112 موافق

 100.0 61.4 61.4 227 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 االهتمام البيئي): 40رقم ( ملحقال

 
 ال أسمح بحرق المخلفات في الشارع . -1

 )1اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5. 5. 5. 2 موافق غیر 

 6.2 5.7 5.7 21 محاید

 33.6 27.4 27.3 101 موافق

 100.0 66.4 66.2 245 بشدة موافق

Total 369 99.7 100.0  

Manquant Système 1 .3   

Total 370 100.0   

 
 ال أسمح بالتدخين في األماكن المغلقة . -2

 )2اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3. 3. 3. 1 بشدة موافق غیر 

 1.1 8. 8. 3 موافق غیر

 4.6 3.5 3.5 13 محاید

 33.8 29.2 29.2 108 موافق

 100.0 66.2 66.2 245 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 البالستكية .أخفض من استخدامي لألكياس  -3

 )3اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.2 2.2 2.2 8 موافق غیر 

 9.2 7.0 7.0 26 محاید

 46.5 37.3 37.3 138 موافق

 100.0 53.5 53.5 198 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 األماكن المخصصة لها .ألقي بالنفايات في  -4
 

 )4اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5. 5. 5. 2 بشدة موافق غیر 

 1.1 5. 5. 2 موافق غیر

 3.8 2.7 2.7 10 محاید

 30.8 27.0 27.0 100 موافق

 100.0 69.2 69.2 256 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
 
 

 .المعلبات خاصة الشراء عند المنتجات مكونات في دققأ -5
 

 )5اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.9 1.9 1.9 7 موافق غیر 

 12.2 10.3 10.3 38 محاید

 50.5 38.4 38.4 142 موافق

 100.0 49.5 49.5 183 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 .السريعة الغذائية كالتاأل إلى لجأأ ما نادرا -6

 
 )6اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.9 1.9 1.9 7 بشدة موافق غیر 

 7.8 5.9 5.9 22 موافق غیر

 28.6 20.8 20.8 77 محاید

 66.2 37.6 37.6 139 موافق

 100.0 33.8 33.8 125 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 أتخلص من مخلفات المنتجات بعد استخدامها  بالطريقة السليمة . -7

 )7اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3. 3. 3. 1 بشدة موافق عیر 

 1.4 1.1 1.1 4 موافق غیر

 11.6 10.3 10.3 38 محاید

 48.6 37.0 37.0 137 موافق

 100.0 51.4 51.4 190 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 أقوم بإطفاء األجهزة الكهربائية غير المستخدمة الن ذلك يوفر من الطاقة . -8

 
 )8اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.0 3.0 3.0 11 موافق غیر 

 6.8 3.8 3.8 14 محاید

 40.3 33.5 33.5 124 موافق

 100.0 59.7 59.7 221 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 أفضل استخدام السلع المعاد تدويرها في االستعماالت اليومية  -9

 )9اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.4 2.4 2.4 9 بشدة موافق غیر 

 13.0 10.5 10.5 39 موافق غیر

 37.8 24.9 24.9 92 محاید

 68.6 30.8 30.8 114 موافق

 100.0 31.4 31.4 116 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 بما ينشر في وسائل اإلعالم المختلفة بخصوص البيئة. أهتم -10
 

 )10اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.6 1.6 1.6 6 بشدة موافق غیر 

 6.8 5.1 5.1 19 موافق غیر

 18.6 11.9 11.9 44 محاید

 63.2 44.6 44.6 165 موافق

 100.0 36.8 36.8 136 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 أعرف تماما الجهة التي أتوجه إليها عند حدوث مشكل بيئي ما . -11

 
 )11اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 7.3 7.3 7.3 27 بشدة موافق غیر 

 17.3 10.0 10.0 37 موافق غیر

 36.8 19.5 19.5 72 محاید

 72.2 35.4 35.4 131 موافق

 100.0 27.8 27.8 103 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 أقوم بإحكام فتحة الماء بعد االستعمال. -12

 
 )12اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.1 1.1 1.1 4 بشدة موافق غیر 

 3.0 1.9 1.9 7 موافق غیر

 7.0 4.1 4.1 15 محاید

 41.9 34.9 34.9 129 موافق

 100.0 58.1 58.1 215 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 أقوم بشراء األجهزة و األدوات الصديقة للبيئة . -13
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 )13اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3. 3. 3. 1 بشدة موافق غیر 

 3.2 3.0 3.0 11 موافق غیر

 17.3 14.1 14.1 52 محاید

 56.8 39.5 39.5 146 موافق

 100.0 43.2 43.2 160 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 أقوم بصيانة األجهزة للحفاظ عليها لكي تستمر في العمل بشكل جيد. -14

 )14اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.4 1.4 1.4 5 موافق غیر 

 10.8 9.5 9.5 35 محاید

 48.4 37.6 37.6 139 موافق

 100.0 51.6 51.6 191 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 أنا مستعد لدفع سعر أعلى للمنتجات الخضراء لتشجيع المؤسسات المنتجة لها . -15

 
 )15اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.4 2.4 2.4 9 بشدة موافق غیر 

 9.2 6.8 6.8 25 موافق غیر

 25.9 16.8 16.8 62 محاید

 61.4 35.4 35.4 131 موافق

 100.0 38.6 38.6 143 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 استخدم وسائل النقل العام في التنقل للمسافات القريبة بدال من استخدام السيارة الخاصة . -16
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 )16اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6.8 6.8 6.8 25 بشدة موافق غیر 

 17.8 11.1 11.1 41 موافق غیر

 37.3 19.5 19.5 72 محاید

 75.1 37.8 37.8 140 موافق

 100.0 24.9 24.9 92 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 أقوم بشراء المنتجات بما يتوافق مع حاجتي الفعلية . -17

 
 )17اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5. 5. 5. 2 بشدة موافق غیر 

 6.8 6.2 6.2 23 موافق غیر

 12.4 5.7 5.7 21 محاید

 56.8 44.3 44.3 164 موافق

 100.0 43.2 43.2 160 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 للطاقة .أدعم و أستخدم المصادر البديلة  -18

 
 )18اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.9 1.9 1.9 7 موافق غیر 

 14.1 12.2 12.2 45 محاید

 61.1 47.0 47.0 174 موافق

 100.0 38.9 38.9 144 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 أن نأخذ بعين االعتبار اآلثار السلبية للمنتجات على البيئة قبل شرائها. يجب -19
 

 )19اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.4 1.4 1.4 5 موافق غیر 

 11.6 10.3 10.3 38 محاید

 59.7 48.1 48.1 178 موافق

 100.0 40.3 40.3 149 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 إلقاء المخلفات من النوافذ السيارات ظاهرة سلبية يجب التخلص منها . -20

 

 )20اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.1 1.1 1.1 4 بشدة موافق غیر 

 1.9 8. 8. 3 موافق غیر

 5.4 3.5 3.5 13 محاید

 28.9 23.5 23.5 87 موافق

 100.0 71.1 71.1 263 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 أفضل شراء المنتجات التي تحمل شعارات بيئية صادقة . -21

 

 )21اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3. 3. 3. 1 بشدة موافق غیر 

 1.9 1.6 1.6 6 موافق غیر

 12.2 10.3 10.3 38 محاید

 53.2 41.1 41.1 152 موافق

 100.0 46.8 46.8 173 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 أفضل شراء المنتجات القابلة إلعادة التدوير . -22
 

 )22اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.1 1.1 1.1 4 بشدة موافق غیر 

 3.8 2.7 2.7 10 موافق غیر

 20.0 16.2 16.2 60 محاید

 60.0 40.0 40.0 148 موافق

 100.0 40.0 40.0 148 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 أفضل شراء المنتجات من المؤسسات التي تهتم بحماية البيئة . -23

 
 )23اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.9 1.9 1.9 7 موافق غیر 

 15.4 13.5 13.5 50 محاید

 51.1 35.7 35.7 132 موافق

 100.0 48.9 48.9 181 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 أقاطع منتجات المؤسسات التي تلوث البيئة  -24

 
 )24اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.6 1.6 1.6 6 بشدة موافق غیر 

 2.4 8. 8. 3 موافق غیر

 14.1 11.6 11.6 43 محاید

 47.0 33.0 33.0 122 موافق

 100.0 53.0 53.0 196 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
. 
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 مسؤولية الفرد االجتماعية .  ):41رقم ( حقالمل
 
 البيئة على بالمحافظة خريناآل رشادإو  نصح على حرصأ -1

 )1اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3. 3. 3. 1 بشدة موافق غیر 

 1.4 1.1 1.1 4 موافق غیر

 8.1 6.8 6.8 25 محاید

 41.4 33.2 33.2 123 موافق

 100.0 58.6 58.6 217 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
 

 .البيئة على ظالحفا لحمالت التنظيم في المدني المجتمع و الدولة مؤسسات شاركأ -2
 )2اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8. 8. 8. 3 بشدة موافق غیر 

 3.2 2.4 2.4 9 موافق غیر

 20.8 17.6 17.6 65 محاید

 57.3 36.5 36.5 135 موافق

 100.0 42.7 42.7 158 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 .النفايات تجميع و المحلية البيئة بنظافة التوعية حمالت في أشارك -3

 )3اجلدول رقم (

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5. 5. 5. 2 بشدة موافق غیر 

 2.2 1.6 1.6 6 موافق غیر

 17.6 15.4 15.4 57 محاید

 53.2 35.7 35.7 132 موافق

 100.0 46.8 46.8 173 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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 بالحي التشجير حمالت في شاركأ -4

 )4اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.2 2.2 2.2 8 موافق غیر 

 13.8 11.6 11.6 43 د محاي

 47.6 33.8 33.8 125 موافق

 100.0 52.4 52.4 194 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 .البيئة على للحفاظ المخلفات دويرت عملية شجعأ -5

 )5اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3. 3. 3. 1 بشدة موافق غیر 

 1.6 1.4 1.4 5 موافق غیر

 11.4 9.7 9.7 36 محاید

 57.3 45.9 45.9 170 موافق

 100.0 42.7 42.7 158 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 .المنزلية غير و المنزلية المخلفات من التخلص طرق خريناآل علمأ -6

 
 )6اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.2 2.2 2.2 8 موافق غیر 

 15.1 13.0 13.0 48 محاید

 57.0 41.9 41.9 155 موافق

 99.7 42.7 42.7 158 بشدة موافق

31 1 .3 .3 100.0 

Total 370 100.0 100.0  
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 .المياه مجرى وأ الصحي الصرف مصارف في بالمخلفات يلقي صخش يأ منعأ -7

 
 

 )7اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.9 1.9 1.9 7 موافق غیر 

 10.8 8.9 8.9 33 محاید

 41.6 30.8 30.8 114 موافق

 100.0 58.4 58.4 216 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 

 
 .المجتمع و بالبيئة ضررا اقل منتجات بشراء قومأ -8

 )8اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.6 1.6 1.6 6 موافق غیر 

 12.2 10.5 10.5 39 محاید

 52.2 40.0 40.0 148 موافق

 100.0 47.8 47.8 177 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  

 
 المياه مصادر صيانة حول البيئية التوعية مجال في المواطنين جهود شجعأ -9

 )9اجلدول رقم (

 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1.1 1.1 1.1 4 موافق غیر 

 6.5 5.4 5.4 20 محاید

 42.2 35.7 35.7 132 موافق

 100.0 57.8 57.8 214 بشدة موافق

Total 370 100.0 100.0  
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