
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم االقتصادية مذكرة
 تخصص: اقتصاد وتسيير مؤسسات

 
 

 
 
 
 

 
 

 لجنة المناقشة
 

 مؤسسة االنتماء الّصــفـة الرتبة أعضاء المجنة الرقم
 جامعة بسكرة رئيسا أستاذ محاضر أ عاشور فمة 1

 جامعة بسكرة مشرفا أستاذ محاضر أ برني لطيفة 2

 جامعة بسكرة ممتحنا أستاذ محاضر ب ر صميحةجعف 3
 
 
2020/ 2019السنة اجلامعية:   

 

 

 اجلمهػػورية اجلزائػػرية الدؽلقػػراطية الشعبيػػػة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العارل والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 
 بسكرة -جامعة زلمد خيضر

 كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت
 ـ االقتصاديةلعلػػػو اقسػػم 

Université Mohamed KHIDHER -Biskra 

Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion 

Département des Sciences Economiques 

 

 

 االقتصاديةدور التسويق األخضر في تحسين األداء التسويقي بالمؤسسات 
 

 -دراسة حالة مؤسسة تويوتا لصناعة السيارات -

 :ةإعداد الطالب    

 بحيري بثينة  -

 األستاذة المشرفة:

 برني لطيفة

 



 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر في العلوم االقتصاديةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماست
 زبصص: اقتصاد وتسيَت مؤسسات 

 
 

 
 
 
 

 
 

 لجنة المناقشة
 

 مؤسسة االنتماء الّصــفـة الرتبة أعضاء المجنة الرقم
 جامعة بسكرة رئيسا أستاذ محاضر أ عاشور فمة 1

 جامعة بسكرة مشرفا أستاذ محاضر أ برني لطيفة 2

 بسكرة جامعة ممتحنا أستاذ محاضر ب جعفر صميحة 3
 
 
2020/ 2019السنة اجلامعية:   

 

 

 اجلمهػػورية اجلزائػػرية الدؽلقػػراطية الشعبيػػػة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العارل والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 
 بسكرة -جامعة زلمد خيضر

 كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت
 ـ االقتصاديةلعلػػػو اقسػػم 

Université Mohamed KHIDHER -Biskra 

Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion 

Département des Sciences Economiques 

 

 

 االقتصادية دور التسويق األخضر في تحسين األداء التسويقي بالمؤسسات
 

 -دراسة حالة مؤسسة تويوتا لصناعة السيارات -

 ة:إعداد الطالب    

 بحيري بثينة  -
 األستاذة المشرفة:

 برني لطيفة

 



 

 



 

 

 شكر وعرفان
 

الحمد هلل الذي أليمنا الصبر والثبات وأمدنا بالقوة والعزم عمى مواصمة 

مشوارنا الدراسي وتوفيقو لنا في إنجاز ىذا العمل المتواضع، فنحمدك الميم 

ونشكرك عمى نعمتك وفضمك ونسألك البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى 

 حبيبك وخميمك عميو أفضل الصالة والسالم. وسالم عمى

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة المشرفة "برني لطيفة" عمى 

كل ما قدمتو لي من توجييات ومعمومات قيمة ساىمت في اثراء موضوع 

الدراسة من جوانبو المختمفة طيمة فترة إنجاز ىذه المذكرة، حرصا عمى أن 

 صورة كاممة ال يشوىو أي نقص.يكون ىذا العمل في 

 الشكر موصول أيضا إلى األساتذة أعضاء المجنة المناقشة 

 الذين تفضموا بقراءة ىذه المذكرة.

 وفي األخير أشكر كل من ساىم من قريب 

 نجاز ىذه المذكرةأو من بعيد في إ

 



 

 

 :الملخص

بأىم ادلفاىيم ادلرتبطة بو، فالعتباره من  هتدؼ ىذه الدراسة إلزالة الغموض حوؿ مفهـو التسويق األخضر واإلحاطة

ادلفاىيم حديثة النشأة، وكذلك التعرؼ على دور التسويق األخضر يف ربسُت األداء التسويقي دبؤسسة تويوتا. حيث 

اشتملت ىذه الدراسة على جانب نظري وجانب تطبيقي واعتمدنا خالذلا على ادلنهج الوصفي التحليلي، فتوصلت نتائج 

سة أف تبٍت مؤسسة تويوتا دلنهج التسويق األخضر ساىم يف خلق ميزة تنافسية ذلا مكنتها من كسب حصة ىذه الدرا

 سوقية معتربة بسوؽ السيارات الصديقة للبيئة شلا ساىم يف زيادة مبيعات ىذا النوع من السيارات. 

قي األخضر، األداء التسويقي، مؤسسة : التسويق األخضر، ادلنتجات الصديقة للبيئة، ادلزيج التسويالكلمات المفتاحية

 تويوتا.

Summary  :  

The study aims to demystify the concept of green marketing  , and surround 

the most relevant concepts as new concepts, and to recognize the role of 

green, marketing in improving  Toyota green marketing performance the 

study included a theoretical aspect and a practical aspect in which we 

adopted the analytical descriptive approach and the results of this study 

found marketing approach by Toyota helped create a competitve advantage 

that enabled it to gain a market share in the ecofriendly car market. Which 

contributed to the increase of sales of this kind Cars.  

Key words  :  Green Marketing, Green products, Green marketing mix, 

Marketing performance, Toyota Foundation.  
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 واألشكال اولالجدقائمة 
 
 
 



 قائمة االشكال والجداول
 

I 

 قائمة الجداول
 الصفحة العنـــــــــــــــوان الرقم

 01 االختالفات الجوىرية بين المزيج التسويقي التقليدي واألخضر 10

 86 0272-7997تطور مبيعات المنتجات الصديقة للبيئة خالل الفترة  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة األشكال

 الصفحة العنــــــــــــــــــــــــــــــــوان الرقم

 00 مراحل نشوء وتطور مفهوم التسويق األخضر 10

 02 عناصر المزيج التسويقي األخضر 10

 30 مراحل تقييم األداء التسويقي 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 مــقدمــة
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 مقدمة:

يعترب نشاط التسويق من أىم الوظائف والعمليات اليت تقـو هبا ادلؤسسة االقتصادية كونو ؽلثل الرابط األساسي بينها وبُت 

اليت سبكنها من معرفة حاجياهتم ورغباهتم ادلختلفة لتقدصل ادلنتجات اليت ترقى دلستوي تطلعات ىؤالء  ها،ويعد الوسيلةعمالئ

ذباه ادلؤسسة ومنتجاهتا. وتظهر نتائج ىذه األنشطة من خالؿ األداء التسويقي الذي يعد إالزبائن وبالتارل ربقيق والئهم 

موارد ادلؤسسة  استغالؿسات يف تنفيذ قراراهتا وخططها التسويقية، كما يعرب عن زلورا مهما لبياف صلاح أو فشل ادلؤس

وكوف ادلؤسسة تعمل يف ظل بيئة متغَتة تتسم بادلنافسة العالية وظروؼ بيئية غَت مستقرة،  وقابليتها يف ربقيق أىدافها.

سوقية عالية يف السوؽ ادلستهدفة وذلك صلدىا تسعى جاىدة لتحقيق ادليزة التنافسية اليت سبكنها من احلصوؿ على حصة 

ادلنافسة الشرسة بُت ادلؤسسات االقتصادية حيث أثارت ىذه  انطالؽوىذا ما أدى إذل  من خالؿ األداء التسويقي الفعاؿ

 األخَتة حاجيات كثَتة ومتنوعة لدى ادلستهلكُت شلا ساىم يف توليد عادات وأظلاط استهالكية مضرة للبيئة واجملتمع.

أدت إلخالؿ ادليزاف الطبيعي، الذي أوجده اخلالق عز وجل فكاف ىذا يف ظهور آثار سلبية على البيئة الطبيعية  وساىم

البد على االنساف من مراجعة أخطائو حىت يعيد ىذا التوازف ومن ىنا بدأت االنتقادات على مفهـو التسويق التقليدي 

و التلوث، وغَتىا ا وما نتج عنها من استهالؾ غَت مربر للطاقة وتلك النشاطات اليت عملت على كثرة ادلنتجات وتنوعه

تنامي الوعي البيئي واذباه احلكومات ضلو الوقوؼ يف وجو األضرار البيئية بإصدار من ادلشاكل البيئية اليت ألزمت ضرورة 

شلا دفع هبا إذل البحث صبلة من القوانُت والتشريعات البيئية و اليت أصبحت تشكل عائق و ربدي جديد أماـ ادلؤسسات 

ذل أف ظهر التسويق األخضر، الذي إ، دمات و أساليب التسويق التقليديعن سبيل التغيَت يف طرؽ إنتاج السلع و اخل

الوسيلة اليت تعمل على إقناع العمالء مع ترصبة متطلبات ادلسؤولية االجتماعية واألخالقية  ويعد مفهـو حديث النشأة، 

 هبذا التوجو اجلديد. االىتماـكاستجابة للتحديات البيئية اليت أفرزت ضرورة للتسويق والذي يعترب  

ويف ىذا اخلصوص أصبح تبٍت مفهـو التسويق األخضر اليـو حاجة ملحة يف أغلب ادلؤسسات االقتصادية فهو احلل 

ؤسسة تويوتا اليابانية من خالؿ الفعاؿ وادلالئم لتحقيق التوازف بُت القوانُت واألرباح وتوقعات الزبائن وىذا ما أدركتو م

تبنيها ذلذا ادلفهـو وذلك بتسويق ادلنتجات الصديقة للبيئة لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة ودؽلومة أعماذلا احملافظة على ادلوارد 

 الطبيعية دبا يساعد على ربسُت األداء التنافسي للمؤسسة.
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توجو البيئي لدى ادلؤسسات واألضرار البيئية الناذبة عنها ونظرا ألعلية ىذا ادلوضوع، وسبب ادلشاكل ادلذكورة سابقا حوؿ 

سوؼ يتم البحث يف طبيعة تكوين ادلزيج التسويقي دلؤسسة تويوتا ومدى التزامها دبعايَت ومفاىيم ادلنتج األخضر حسب 

 ادلعايَت الدولية وما عالقة أبعاد التسويق األخضر بأبعاد األداء التسويقي.

 إشكالية الدراسة:

 ذا ادلنطلق ؽلكن طرح التساؤؿ الرئيسي التارل:ومن ى

 ؟يف مؤسسة تويوتا ما دور التسويق األخضر يف ربسُت األداء التسويقي

 وىذه اإلشكالية تقودنا إذل األسئلة تقودنا التالية:

 ىل ىناؾ دور للتسويق األخضر يف رفع قيمة مبيعات مؤسسة تويوتا؟ .1

 صة السوقية دلؤسسة تويوتا؟ىل ىناؾ دور للتسويق األخضر يف زيادة احل .2

 ىل ىناؾ دور للتسويق األخضر يف رفع رحبية مؤسسة تويوتا؟ .3

 ىل ىناؾ دور للتسويق األخضر يف كسب رضا زبائن ادلؤسسة؟ .4

 ىل ىناؾ دور للتسويق األخضر يف زيادة والء الزبائن دلؤسسة تويوتا؟ .5

 الدراسات السابقة:

 (2014-2013)بوشارب، الدراسة األوذل: 

ىذه الدراسة إذل رفع الغموض عن مفهـو التسويق األخضر وأىدافو، وكذلك معرفة دور التسويق األخضر يف  ىدفت

ربقيق التنمية ادلستدامة. حيث مت اعتماد الباحث على ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي، للوقوؼ على بعض ادلفاىيم اليت 

ابلة وتقدصل االستبياف، وسبثل رلتمع ىذه الدراسة يف رلموعة من ذلا صلة بادلوضوع. وقاـ جبمع ادلعلومات عن طريق ادلق

 ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية ذات نشاطات سلتلفة بعضها ذات طابع عمومي وأخرى مؤسسات خاصة.

 وتوصلت ىذه الدراسة إذل النتائج التالية:

تماعية كما ػلرص على ربقيق األىداؼ الرحبية ػػػػػػ يعترب التسويق األخضر توجو تسويقي مسؤوؿ من الناحية البيئية واالج

 للمؤسسة. 
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ػػػػػ ارتفاع أسعار ادلنتجات اخلضراء وكذلك عدـ قدرة ادلؤسسة على تغطية ىذه التكاليف غلعل منهج التسويق األخضر ال 

 يتوافق مع أىداؼ ادلؤسسات.

 ؤسسات لتبٍت التسويق األخضر.ػػػػػػ نقص الوعي البيئي لدى ادلستهلك يعد أحد ادلعوقات اليت تواجو ادل

 (2014)ضبودة، الدراسة الثانية:   

ولقد ىدفت ىذه الدراسة للتعرؼ على مدى تطبيق التسويق األخضر يف ادلنشآت الصناعية العاملة يف قطاع غزة، وكذلك 

حث ادلنهج الوصفي توضيح العالقة بُت تبٍت مفهـو التسويق األخضر وربقيق فاعلية األداء التسويقي. حيث استخدـ البا

 مؤسسة صناعية فلسطينية بقطاع غزة. 71التحليلي. وجلمع ادلعلومات قاـ بتوزيع االستبياف على 

 وتوصلت ىذه الدراسة إذل النتائج التالية:

 ػػػػػػ إف توجو ادلؤسسة الصناعية إلنتاج منتجات صديقة للبيئة غلعلها ربقق أرباح.

ادة أرباحها من خالؿ أداء تسويقي جيد دلختلف أنشطتها كما تسعى لتحقيق إرضاء ػػػػػػػ تسعى ادلؤسسات الصناعية لزي

 الزبائن النعكاسهم إغلابا على ربقيق أىدافها.

ػػػػػػ وجود عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بُت تبٍت مفهـو التسويق األخضر واألداء التسويقي من قبل مدراء 

 ادلؤسسات الصناعية.

 ادلؤسسة الصناعية دلنهج التسويق األخضر يف إنتاجها يضمن ذلا ربسُت أدائها التسويقي.ػػػػػػػ تبٍت 

 (2016)قريشي، الدراسة الثالثة: 

ىدفت ىذه الدراسة إذل اقًتاح ظلوذج للتسويق األخضر للمؤسسات البًتولية العاملة يف الوطن العريب، اعتمدت الباحثة 

سؤاؿ  138دراسة. كما قامت جبمع ادلعلومات من خالؿ توزيع استبياف مكوف من على ادلنهج الوصفي دلعاجلة إشكالية ال

 مؤسسة بًتولية. وتوصلت ىذه الدراسة إذل النتائج التالية: 100على 

 تطبيق ادلؤسسات البًتولية للتسويق األخضر من شأنو أف ػلقق ذلا ميزة تنافسية. -

 سات البًتولية ضلو تطبيق مفهـو التسويق األخضر.القوانُت البيئية ال سبثل قوة ضاغطة لدفع ادلؤس -

 إف ادلؤسسات البًتولية حديثة النشأة أكثر قدرة على تعزيز تبٍت مفهـو التسويق األخضر. -
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 نموذج الدراسة:

 أبعاد التسويق األخضر                             أبعاد األداء التسويقي         

   ) ادلتغَت التابع(                                 )ادلتغَت ادلستقل(            

 

 

 

 

 

 فرضيات الدراسة:

 ىناؾ دور للتسويق األخضر يف رفع قيمة ادلبيعات مؤسسة تويوتا. .1

 ىناؾ دور للتسويق األخضر يف زيادة احلصة السوقية مؤسسة تويوتا. .2

 ىناؾ دور للتسويق األخضر يف رفع رحبية مؤسسة تويوتا. .3

 للتسويق األخضر يف كسب رضا الزبائن.ىناؾ دور  .4

 ىناؾ دور للتسويق األخضر يف زيادة والء الزبائن دلؤسسة تويوتا. .5

 منهجية الدراسة:

من أجل اإلحاطة دبعادل إشكالية البحث، وربليل أبعاد ادلتغَتين وبغرض الوصوؿ إذل النتائج والتوصيات اليت تفيدنا يف 

استنا على ادلنهج الوصفي التحليلي وذلك لتأطَت اجلانب النظري للدراسة، كما حل ادلشكلة ادلطروحة، اعتمدنا يف در 

 استخدمنا يف اجلانب التطبيقي منهج دراسة حالة.

 أىداف الدراسة:

 هندؼ من خالؿ ىذه الدراسة لتحقيق ما يلي:

 إزالة الغموض حوؿ مفهـو التسويق األخضر واإلحاطة بأىم ادلفاىيم ادلرتبطة بو. .1

 ػ ادلنتج األخضر
 ػ التسعَت األخضر
 ػ الًتويج األخضر
 ػ التوزيع األخضر

 ػ ظلو ادلبيعات 
 ػ احلصة السوقية 

 ػ الرحبية
 الزبوفء ػ رضا

 ػ والء الزبوف
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 واقع التسويق األخضر دبؤسسة تويوتا. التعرؼ على .2

معرفة ادلكاسب اليت يولدىا تطبيق التسويق األخضر لدى ادلؤسسات االقتصادية بصفة عامة، ولدى مؤسسة  .3

 تويوتا بصفة خاصة.

 توضيح العالقة بُت تبٍت مفهـو التسويق األخضر وربقيق فاعلية األداء التسويقي دبؤسسة تويوتا. .4

 دبفهـو التسوؽ األخضر لدى ادلؤسسات اجلزائرية. االىتماـًتاحات تساىم يف خلق الوصوؿ إذل نتائج واق .5

 أىمية الدراسة:

 وتربز أعلية ىذه الدراسة يف النقاط التالية:

تكمن أعلية ىذه الدراسة يف احملافظة على البيئة الطبيعية ومواردىا، واليت تنشأ من أعلية التسويق األخضر وما -

 ية على الفرد وادلؤسسة واجملتمع ككل. ػلققو من أثار إغلاب

التعريف دبنهج التسويق األخضر العتباره من ادلواضيع حديثة النشأة ولفت انتباه ادلؤسسات اجلزائرية إذل أعلية - 

، هبدؼ   التسويق األخضر كتوجو فعاؿ يف ربسُت ادلؤسسات ألدائها التسويقي. استغالؿىذا ادلفهـو

 خطة البحث:

األوؿ فيهما  فصلُتمن اجلانب النظري ، حيث تكوف إذل جانبُت: اجلانب النظري، واجلانب التطبيقي البحث قسم ىذا 

فتم التطرؽ فيو إذل  الفصل الثاشلأما حولو، أساسيات تو و ماىي، من حيث األخضر إلطار النظري للتسويقتطرقنا فيو ل

، مفاىيم حوؿ األداء التسويقي، حيث تضمن ألخضرإمكانية ربسُت األداء التسويقي للمؤسسة من خالؿ تبٍت التسويق ا

 .التسويق األخضر كمدخل لتحسُت األداء التسويقيمن مث 

 وتأثَته األخضرلتسويق حاولنا فيو إبراز ا اجلانب الثاشل: والذي يتمثل يف اجلانب التطبيقي ويتكوف من فصل واحدأما 

أثر التسويق األخضر على األداء ، مث محة عامة عن مؤسسة تويوتالأرفقناه بداية ب ،تويوتا التسويقي يف مؤسسة األداءعلى 

 .التسويقي دلؤسسة تويوتا

 

 



 

 

 
 

 

 

  

 الفصل األول

 اإلطار النظري للتسويق األخضر
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 تمهيد:

يعترب مفهـو التسويق األخضر من بُت ادلواضيع احلديثة يف رلاؿ إدارة التسويق، والذي ظهر كنتيجة لتنامي الوعي البيئي 

يعد التسويق األخضر دبثابة الوسيلة اليت تعتمدىا بعض ضرار البيئية، و ووقوؼ اذليئات الرمسية والغَت رمسية يف وجو األ

لًتصبة ادلسؤولية االجتماعية يف سلتلف أنشطتها من جهة، وااللتزاـ دبختلف القوانُت والتشريعات ادلؤسسات االقتصادية 

 البيئية من جهة أخرى. 

ظري دلفهـو النطار ؿ تقدصل اإلوبناءا على ذلك سنحاو  وىذا ما يثَت رلموعة من األسئلة لدى الباحثُت هبذا ادلوضوع.

 من خالؿ ىذا الفصل والذي يتألف من:التسويق األخضر 

 :ماىية التسويق األخضر المبحث األول. 

 :أساسيات يف التسويق األخضر المبحث الثاني. 
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 المبحث األول: ماىية التسويق األخضر

بالتعامل بالسلع الصديقة للبيئة والغَت ضارة باجملتمع والقياـ باألنشطة  ادلؤسساتيتمحور التسويق األخضر حوؿ إلتزام

 التسويقية يف إطار االلتزاـ القوي بادلسؤولية االجتماعية ضمن ضوابط زلددة لضماف احملافظة على البيئة وعدـ الضرر هبا.

 المطلب األول: تطور مفهوم التسويق األخضر

ى سلتلف ادليادين وادلستويات. ولعل أىم األسباب والعوامل اليت أدت إذل ظهور ىذا عرؼ العادل تزايد بالوعي البيئي عل

التوجو سبثلت يف االرتفاع ادلستمر دلعدالت التلوث البيئي بشىت أنواعو كتلوث مياه الشرب واذلواء، إضافة إذل التغَت ادلناخي 

زوف، واستنزاؼ ادلوارد الطبيعية بكميات ىائلة بسبب وادلتمثل بالتسخُت احلراري العادلي بسبب تلف أجزاء من طبقة األو 

عمليات التصنيع، تلف البيئة الطبيعية نتيجة سللفات الصناعة، األمطار احلامضية، وكل ىذا أصبح خطرا حقيقيا يهدد 

 للمؤسسات الصناعية واعتربت العمليات التصنيعية ادلسببات الرئيسية ذلذهموجهة العادل، وكانت أصابع االهتاـ 

 اإلشكاليات. 

وىذ ما نتج عنو ظهور العديد من اجلمعيات واذليئات اليت تندد بضرورة احملافظة على البيئة جلعلها ادلكاف ادلناسب ليعيش 

فيو اإلنساف براحة وأماف. وقامت احلكومات واذليئات الرمسية بتجسيد ىذه الغايات يف شكل قوانُت تنص على ضرورة 

 للحفاظ على البيئة ومواردىا الطبيعة.ازباذ االجراءات ادلناسبة 

وعلى ضوء ىذه التطورات العادلية بدأت العديد من ادلؤسسات بإعادة النظر دبسؤولياهتا االجتماعية واألخالقية يف 

ن شلارساهتا التسويقية، وإعطاء البعد البيئي أعلية بارزة يف اسًتاتيجياهتا التسويقية. ومن ىنا كانت بداية ظهور ظلط جديد م

التسويق، عرؼ بالتسويق األخضر والذي يعد منهج تسويقي يقدـ حلوؿ لتلك األثار االجتماعية والبيئية السلبية ويتمحور 

 . (05، صفحة 2009)الصمادي، حوؿ االلتزاـ القوي بادلسؤولية البيئية يف شلارسة األنشطة التسويقية 

 ثة مراحل وىي كاالي:ووفقا لذلك فإف التطور التارؼلي للتسويق األخضر مر بثال
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 (  Social Marketingالفرع األول: مرحلة المسؤولية االجتماعية )التسويق االجتماعي

على أنو رلموعة من االلتزامات فو ظهرت مفهـو التسويق االجتماعي يف بداية سبعينيات القرف ادلاضي، وؽلكن تعري    

وتعزيز احملتوى االجتماعي يف أنشطتها، وأما من وجهة النظر التسويقية اليت تتبناىا ادلؤسسة اإلنتاجية حلماية اجملتمع، 

ادلؤسسة بتعظيم أثرىا اإلغلايب وتقليل أثرىا السليب يف اجملتمع. ومعٌت ذلك أف ادلؤسسة غلب أف  التزاـفيعرؼ على أنو 

 التسويقية. تتمتع بروح ادلسؤولية اذباه اجملتمع والبيئة الطبيعية أثناء قيامها دبختلف األنشطة

ادلوارد الطبيعية  استغالؿويعترب كل ىذا التقصَت يف تقدصل اخلدمات االجتماعية، تفاقم دلشكالت الفقر والبطالة، وسوء 

 Peterكانت األسباب الرئيسية وراء ظهور مفهـو التسويق االجتماعي، إذ أف أوؿ من أشار إذل ىذا ادلفهـو ىو 

Druckerالديناميكية دلنظمات األعماؿ واليت ربدث التكامل  ق يتمثل بالعملياتإف التسوي" ـ بقولو 1957عاـ

، 2018)عبدالفتاح، ليصبح زلط دراسات العديد من ادلختصُت يف علم التسويق. "دبنتجاهتا مع أىداؼ وقيم اجملتمع 

تياجات السوؽ . والتوجو بالتسويق االجتماعي يؤكد أف أوؿ مهمة غلب أف تقـو هبا ادلؤسسة ىي دراسة اح(60صفحة 

 ادلستهدفة وتلبيتها بأكثر فعالية من ادلنافسُت وبالشكل الذي ػلقق رغبات ادلستهلكُت وػلفظ أػو ػلسن من رفاىية اجملتمع.

 .(79، صفحة 2017)مديوشل و كشيدة، 

اإلشارة إذل وىكذا فالتوجو االجتماعي بدأ يركز على التأثَتات البيئية للمنتجات على ضلو كبَت، لذا كاف من الواجب 

، 2018)عبدالفتاح،  ادلفهـو االجتماعي الذي يربز العالقة بُت ادلسؤولية االجتماعية وادلسؤولية البيئية. وادلتمثلة فيما يلي:

 .(60صفحة 

يعٍت أنو ال بد من دراسة االىتمامات اإلنسانية يف اجملتمع من قبل رجاؿ التسويق وأخذىا بعُت : أوال: ادلفهـو اإلنساشل

 عتبار يف صبيع األنشطة التسويقية.اال

ؤكد على ضرورة تطوير تركيبة ادلنتج بالشكل الذي غلعلو يتوافق والتصاميم الصديقة للبيئة،  ي :ثانيا: االستهالؾ الذكي

 كتطوير منتجات ذات عبوات أو اإلنتاج دبكونات معادة التدوير، أو قابلة إلعادة التدوير.

اؿ البعد البيئي يف صبيع األنشطة التسويقية، سواء يف تصنيع ادلنتجات أو طريقة التعبئة أو دبعٌت إدخ :ثالثا: ادلفهـو البيئي

 التغليف.
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يقصد بو أف ادلسؤولية االجتماعية تسعى للموازنة بُت ثالثة إىتمامات ىي ربقيق  :رابعا: مفهـو التوازف بُت االىتمامات

 ية للمجتمع.الرضا للمستهلكُت، ربقيق رحبية ادلؤسسة، ربقيق الرفاى

 (Consumer Protectمرحلة حماية المستهلك ) الفرع الثاني:

إف اذلدؼ األساسي من ىذه ادلرحلة ىي ضباية ادلستهلكُت من ادلنتجات الضارة واألثار السلبية اليت ؼللقها النشاط 

ؤسسات حلماية حقوقهم  التسويقي دلعظم ادلؤسسات االقتصادية، وتعترب صبلة من النشاطات اليت تقـو هبا األفراد وادل

كمستهلكُت أو كزبائنوعالقة ىذه ادلرحلة بالتسويق األخضر تكمن يف ادلبادئ األساسية اليت تقـو عليها ىذه ادلرحلة واليت 

تتمحور حوؿ حق الفرد يف العيش يف بيئة نظيفة وآمنة، فضال عن ضباية ذلك الفرد من ادلنتجات الضارة وادلمارسات 

ة اليت قد يتعرض إليها، سواء يف التسعَت، الًتويج أو التوزيع. وىذا ما أدى إذل تصاعد اإلىتماـ بالوعي السيئة و االنتهازي

البيئي لدى الزبائن، وارتفاع اىتماـ احلكومات وصباعات الضغط )وىم رلموعة من ادلؤسسات أو االفراد الذين يتحركوف 

أنفسهم أو من ؽلثلهم من أي ضرر قد يلحقو األخروف هبم على  باذباه ربقيق أىدافهم ادلتمثلة بالسعي ضلو احلفاظ على

 النحو ادلباشر أو الغَت مباشر(.

وىنا ؽلكن تعريف التوجو البيئي بأنو "حركة مؤسسة هتدؼ إذل حقوؽ ادلواطنُت يف العيش يف بيئة آمنة والتوجو ضلو    

 ضباية تلك البيئة وتطويرىا ".

ا ملحوظا يف احلركات البيئية من بذرات ادلسؤولية االجتماعية، فضال أهنا شهدت أوؿ وىذه ادلرحلة مهمة كوهنا شهدت ظلو 

، 2014-2013)بوشارب،  تأطَت مفاىيمي ألكثر ادلوضوعات قربا بالتسويق األخضر وىو موضوع التسويق االحيائي.

 (07صفحة 

 (Green Marketingالفرع الثالث: مرحلة التسويق األخضر )
، وقد تلقى ىذا ادلفهـو منذ بروزه 1995تسويق األخضر بقوة يف هناية الثمانيات وبالتحديد يف عاـ ظهر مفهـو ال     

اىتماـ الكثَت من ادلؤسسات كمدخل تنافسي ناجح،بسبب اجلهود اليت بذلتها اجلهات ادلختلفة وسعي ادلؤسسات إلغلاد 

وظهور 14000ضع معايَت اإلدارة البيئية ايزو مدخل جديد يتناسب مع تغَتات البيئية، وتعترب أىم أسباب نشأتو و 
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كذلك ربرؾ اجلهات الضاغطة وادلنظمات الداعية النقي، و العديد من ادلفاىيم وادلصطلحات على غرار اإلنتاج النظيف أو 

 .(13، صفحة 2015)بلحيمر و قندوز،  حلماية البيئة

 الشكل ادلوارل يوضح مراحل تطور مفهـو التسويق األخضر:

 : مراحل نشوء وتطور مفهوم التسويق األخضر   7قمالشكل ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1950      1960            1980 

 8، صفحة 2014-2013)بوشارب،  ادلصدر:

 

 
 
 

 المسؤولية االجتماعية

 حماية المستهلك

يق األخضرالتسو  
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 المطلب الثاني: تعريف التسويق األخضرومبررات ظهوره

 الفرع األول: تعريف التسويق األخضر

اريف ادلقدمة يف التسويق األخضر، ونظرا التساع أبعاد ىذا ادلفهـو واذباه معظم األحباث لقد وردت العديد من التع     

 والدراسات احلديثة ضلو ادلواضيع البيئية، ويف ىذا اإلطار سنتطرؽ إذل أىم التعاريف اليت قدمت حوؿ التسويق األخضر:

تسويق ادلنتجات اليت تعترب صديقة للبيئة وأف "التسويق األخضر على أهن (AMAتعرؼ اجلمعية األمريكية للتسويق) أوال:

تكوف آمنة وأف تضمن عدد من األنشطة ادلختلفة اليت تتمثل يف تعديل ادلنتج تغيَت طريقة اإلنتاج. تغيَت طريقة وأساليب 

 (128، صفحة 2017)كايف و كايف،  التعبئة والتغليف، وتعديل وتطوير أساليب الًتويج."

تسويق األخضر بأنو "كل األنشطة ادلصممة لتوليد وتسهيل عمليات التبادؿ باذباه إشباع ال polonskyعرؼ  ثانيا:

 .(80، صفحة 2017)مديوشل و كشيدة، حاجيات ورغبات الزبائن واألفراد وأال يكوف ذلا تأثَت ضار على البيئة الطبيعة." 

دمات واليت تتسم يف كوهنا صديقة فعرفاه على أنو "عملية بيع ادلنتجات و/أو اخل Henlon&Kinner: أما ثالثا

 .(166، صفحة 2018)فتحي و قاسي،  للبيئة"

 بينما يرى سويداف وحداد "التسويق األخضر بأنو تطوير وتسعَت وترويج وتوزيع معُت للمنتجات اليت ال تؤذي البيئة" رابعا:

 .(24، صفحة 2014)ضبودة، 

ية اإلدارية الكلية ادلسؤولة عن سبييز وربديد وتوصيل حاجات : كما يعرؼ التسويق األخضر على أنو "ىو العملخامسا

 (72، صفحة 2014)النجار،  ادلستهلك واجملتمع على أسس االستدامة والرحبية وخدمة العمالء وفق ادلسؤولية االجتماعية."

زبائن : ويعرفو كل من البكري والنوري بأنو: "مدخل نظمي متكامل يهدؼ إذل التأثَت يف تفضيالت السادسا

بصورة تدفعهم ضلو التوجو إذل منتجات غَت ضارة بالبيئة وتعديل عاداهتم االستهالكية دبا ينسجم مع ذلك والعمل 

على تقدصل مزيج تسويقي متكامل قائم على أساس اإلبداع بشكل يرضي ىذا التوجو حبيث تكوف احملصلة النهائية 

 (24-23، الصفحات 2014)كايف،  ىدؼ الرحبية للمؤسسة." احلفاظ على البيئة وضباية الزبائن وإرضائهم وربقيق

 التسويقية وتتمثل يف التسعَت، الًتويج،  ومن التعاريف السابقة ؽلكننا تعريف التسويق األخضر بأنو رلموعة األنشطة
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و استهالؾ والتوزيع اليت تسعى للتأثَت يف سلوكيات ورغبات ادلستهلكُت هبدؼ تغيَت عاداهتم االستهالكية وتوجيههم ضل

ادلنتجات الصديقة للبيئة وذلك بشكل ؽلكن ادلؤسسة من ربقيق ىدؼ الرحبية مع ضرورة احملافظة على البيئة الطبيعية وعدـ 

 إحلاؽ األذى هبا.

 الفرع الثاني: مبررات ظهور التسويق األخضر

-169، الصفحات 2018و قاسي، )فتحي ىناؾ رلموعة من العوامل اليت فرضت ظهور مفهـو التسويق األخضر وسبثلت يف: 

170) 

 أوال: تناقص الموارد األولية

 تنقسم ادلوارد األولية ادلوجودة يف البيئة إذل ثالثة أصناؼ وىي:

كادلاء واذلواء حيث أصبحت ىذه ادلوارد تعاشل يف الوقت الراىن   Infiniteويتمثل يف ادلوارد الغَت زلدودة: أ ػ النوع األوؿ

يت هتدد البيئة وتشكل خطرا عليها يف األمد البعيد، وىذا ما أدى إذل ربريك اذليئات واجلمعيات الكثَت من ادلشاكل ال

األمثل ذلذه ادلوارد وتفادي الكوارث احملتمل وقوعها يف ظل استمرار  االستخداـالداعمة للبيئة بتوحيد جهودىا لًتشيد 

 قة األوزوف، تناقص كميات ادلياه وتلوثها، وغَتىا.تلك التجاوزات؛ فضال عن وقوع بعض األضرار مثل: اتساع ثقب طب

وتتمثل يف الغابات دبا سبتلك من ثروات  Finite Renewableب ػ النوع الثاشل: ادلوارد احملدودة والقابلة للتجديد 

كالنباتات واألشجار. وىي األخرى كغَتىا من مكونات البيئة الطبيعية أصبحت تشهد تناقص ملحوظ بسبب التصرفات 

َت الواعية من قبل العنصر البشري كقطع األشجار، رمي النفايات، احلرائق واليت كانت السبب يف الكثَت من ادلشاكل الغ

البيئية. لذلك غلب أف تستخدـ ىذه ادلوارد بعقالنية باإلضافة إذل القياـ حبماية الًتبة وتنظيم ضبالت إعادة التشجَت 

 دلواجهة ىذا التناقص. 

وىي ادلوارد اليت Finite Non-Renewableسبثلت يف ادلوارد احملدودة الغَت قابلة للتجديد و  ج ػ النوع الثالث:

تعترب نفاذيتها مشكل حقيقي لكوف ىذه ادلوارد موجودة يف الطبيعة بكميات زلدودة وال ؽلكن إعادة ذبددىا وتتضمن 

ضلو البحث والتطوير إلغلاد بدائل سبكنها  النفط، الفحم، احلديد...إخل. لذا تقـو العديد من ادلؤسسات بًتكيز جهودىا

 .التقليل من استنزاؼ ىذه ادلوارد
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 ثانيا: ارتفاع كلفة الطاقة

تعترب الطاقة من أكثر اجملاالت حيوية وأعلية يف صلاح معظم األعماؿ بادلؤسسات الصناعية، حيث أف كلفة  

ـ يف معظم العمليات الصناعية واإلنتاجية.  ادلنتجات ترتبط بشكل أساسي بكلفة الطاقة ألف ىذه األخَتة تستخد

وأهنا تعترب من ادلوارد ادلنتهية الغَت قابلة للتجديد ويف مقدمتها النفط الذي أصبحت تشهد أسعاره ارتفاعا غَت طبيعي  كما

دوالر للربميل 2.23يف حُت كاف سعره  2008دوالر للربميل الواحد يف أواخر 120ليصل إذل ما يقارب 

ا االرتفاع يشكل عقبة تعرقل سَت عمل ادلؤسسات حبيث يؤدي إذل ارتفاع أسعار ادلنتجات شلا يساىم يف .وىذ1970سنة

بروز مشاكل اقتصادية يف العديد من بلداف العادل. وىذا ما دفع ادلؤسسات للبحث عن مصادر بديلة للطاقة بأقل األضرار 

 الرياح. ادلمكنة كاستخداـ الطاقات ادلتجددة مثل الطاقة الشمسية، 

 ثالثا: ارتفاع مستوى التلوث

واليت pollutuيعترب التلوث من ادلفاىيم اليت يصعب إغلاد تعريف موحد وشامل ذلا فالكلمة جاءت من أصل التيٍت 

ىذا ادلصطلح من األذى ادلادي الذي تطلقو النشاطات  استخداـتعٍت جعل الشيء غَت نظيف أو قذر والبعض ػلدد 

ثار السلبية واألضرار اليت تلحق بالبيئة غالبا ما يكوف مصدرىا فعل البشر سواء كانت بشكل مباشر البشرية. فنجد أف األ

ادلبيدات الزراعية، مبيدات احلشرات، رمي النفايات يف  استخداـأو غَت مباشر. مثال تلوث ادلياه ينتج بشكل أساسي من 

 .إخل.البحَتات واألهنار. والتلوث اذلوائي مصدره دخاف ادلصانع..

 رابعا: تغير دور الحكومات

زبتلف دور احلكومات واىتماماهتا باجلانب البيئي فبعض ىذه احلكومات سبنحو حصة اىتماـ كبَتة وتسعى جاىدة 

لتسليط الضغوطات على ادلؤسسات من أجل مراعات البيئة الطبيعية يف سلتلف األعماؿ والتوجهات اليت تسلكها وتظهر 

 واذليئات الداعية للبيئة النظيفة. يف ىذه البلداف احلركات

اذليئات الرمسية يف ىذه البلداف بسن التشريعات اليت تنص على ضباية البيئة، والقياـ حبمالت توعية  حيث قامت

للمواطنُت، وفرضت على ادلؤسسات ضرورة االلتزاـ بادلسؤولية االجتماعية اذباه البيئة، وذلك عن طريق تبٍت سياسة إنتاجية 

تسهم يف خدمة التوجو البيئي ادلعاصر. يف حُت ىناؾ بلداف ال تعطي أي اىتماـ هبذا التوجو ويرجع ذلك إذل  وتسويقية

 إمكانياهتا ادلادية احملدودة اليت ال تسمح ذلا بتخصيص ميزانية للتكفل هبذا اجلانب.
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 أىداف التسويق األخضر وأىميتو :المطلب الثالث

 الفرع األول: أىداف التسويق األخضر

 يستند تطبيق منهج التسويق األخضر إذل أربعة أىداؼ رئيسية ىي:

 إلغاء مفهـو النفايات أو تقليصها  :أوال

ضمن إطار التسويق األخضر تغَت ادلفهـو التقليدي يف التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة،حيث أصبح الًتكيز على      

جية لتصميم وإنتاج السلع بدوف نفايات )أو نفايات قابلة للتدوير( األنشطة اليت تساىم يف رفع كفاءة العمليات اإلنتا

 .أي أف ادلهم ىو ليس ما غلب أف نفعلو بالنفايات، بل كيف ننتج سلعا بدوف نفايات.بدال من كيفية التخلص منها

 (06، صفحة 2009)الصمادي، 

 إعادة تشكيل مفهوم المنتج  :ثانيا

لتسويق األخضر وذلك دبواكبة تكنولوجيا اإلنتاج دلفهـو االلتزاـ البيئي، حبيث أصبحت لقد تغَت مفهـو ادلنتج يف ظل ا     

تعتمد عملية اإلنتاج بشكل كبَت على مواد خاـ غَت ضارة للبيئة، واستهالؾ احلد األدسل منها، باإلضافة إذل ضرورة تدوير 

وإعادة تصنيعها مرة أخرى لتصبح قابلة  ادلنتجات نفسها بعد انتهاء ادلستهلك من استخدامها حيث ؽلكن تفكيكها

 (112، صفحة 2016)قريشي،  .يف تغليفها على مواد صديقة للبيئة وقابلة للتدوير لالستهالؾ، واالعتماد

 وضوح العالقة بين السعر والتكلفة  :ثالثا

اليت يتم تقدؽلها  سعر ادلنتج غلب أف يعكس كلفتو احلقيقية أو يكوف قريبا منها. وىذا يعٍت أف سعر السلعة     

للمستهلك غلب أف يوازي التكلفة احلقيقية اليت تتحملها ادلؤسسة واليت تضم التكاليف التالية: تكاليف البحث عن موارد 

بديلة، تكاليف ضباية ادلوارد البيئية، تكاليف تقدصل منتجات صديقة للبيئة، شلا ينتج عنها تكاليف مرتفعة وتنعكس على 

 (81، صفحة 2017)مديوشل و كشيدة،  ليت تكوف أسعارىا مرتفعة نسبيا.ادلنتجات اخلضراء ا

 رابعا: جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا 

تسعى معظم ادلؤسسات لتحقيق الكسب السريع شلا جعلها تعمل لتحقيق ىذه الغاية بكل ما أتيحت من قوة بغض      

أدركت العديد من ادلؤسسات أف التسويق األخضر يشكل فرصة  يف حُت.النظر عن اآلثار السلبية اليت قد تنجم على البيئة

يف ادلنافسة السوقية يدرؾ أف ىذا يعترب منفذا تنافسيا  وادلتمعن  .سوقية قد سبنح ادلؤسسة ميزة تنافسية ولردبا تكوف مستدامة
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 ادلستهلكُت وربوذلم ؽلكن أف يسَت بادلؤسسة إذل سياؽ تنافسي جديد، وخاصة مع تنامي الوعي البيئي بُت اسًتاتيجيا

ومن مزايا ىذا التوجو االسًتاتيجي ىو أف اذليئات الرمسية تروج للتوجهات البيئية بشكل  .التدرغلي إذل مستهلكُت خضر

ويف ذلك مساعدة ودعم رلاشل من ىذه اجلهات جلهود الًتويج اخلاصة  .طبيعي ومستمر من خالؿ أجهزة االعالـ ادلختلفة

)قريشي و .وبالتارل سيكوف ىذا التوجو أمرا مرحبا وخاصة يف ادلدى الطويل .نهج التسويق األخضربادلؤسسات اليت تتبٌت م

 (380، صفحة 2011قدري، 

 أىمية التسويق األخضر :الفرع الثاني

 (37، صفحة 2014)ضبودة،  وتكمن أعلية التسويق األخضر بالنسبة للمؤسسة االقتصادية اليت تتبٌت ىذا ادلنهج يف:     

 : إرضاء حاجات المالكينأوال

إف منهج التسويق األخضر يفتح آفاقا جديدة وفرصا سوقية مغرية أماـ ادلؤسسات اليت تطبقو، شلا يتيح أمامها اجملاؿ  

لتجنب ادلنافسة التقليدية، وىذه الفرصة ربقق زيادة تنافسية يف السوؽ ادلستهدفة وخاصة عندما تتوجو إذل دبنتجات 

دؼ هبا ذوي التوجهات البيئية يف السوؽ. ويساعد ىذا الوضع التنافسي على ربقيق مكاسب وأرباح صديقة للبيئة، تسته

 .أعلى، فضال عن اكتساب مسعة جيدة يف اجملتمع وتلبية حاجات ادلالكُت

 ثانيا: تحقيق األمان في تحقيق المنتجات وإدارة العمليات

هبا إذل ضرورة البحث عن األساليب والطرؽ اليت من شأهنا رفع   إف توجو ادلؤسسة إلنتاج سلع آمنة وصديقة للبيئة يدفع

كفاءة عملياهتا اإلنتاجية وتطويرىا بالشكل الذي يتالءـ مع ىذا التوجو البيئي،شلا ؼلفض من مستويات التلف والتلوث 

دفع تعويضات  البيئي الناجم عن ىذه العمليات اإلنتاجية، فضال عن ذبنب ادلالحقات القانونية اليت قد تقضي إذل

 للمتضررين، وإثارة صبعيات البيئة وضباية ادلستهلك.

 ثالثا: القبول االجتماعي للمؤسسة

إف ادلؤسسات اليت تتبٌت فلسفة التسويق األخضر ربظى بتأكيد قوي من اجملتمع، بشىت فئاتو وأطيافو بسبب انسجاـ 

د االجتماعي يساعد ادلؤسسة على توطيد روابطها مع أىدافها مع أىداؼ اجملتمع خبصوص االلتزاـ البيئي، وىذا التأيي

 عمالئها احلاليُت وكسب عمالء جدد يف ادلستقبل.

 رابعا: دؽلومة األنشطة 
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إف ذبنب ادلؤسسة اخلضراء للمالحقات القانونية وتأييد اجملتمع ذلا بسبب القبوؿ العاـ ألىدافها وفلسفتها، ؽلكنها من 

 ودعم عملياهتا وأنشطتها التجاريةديقة للبيئة، االستمرار يف تقدصل منتجاهتا الص

 المبحث الثاني: أساسيات حول التسويق األخضر

من بينادلظاىر اليت ذبسد تبٍت فلسفة التسويق األخضر يف ظل ربمل ادلؤسسات دلسؤولياهتا البيئية واألخالقية ىو      

ذل تطوير برامج تسويقية حلماية البيئة الطبيعية واحملافظة إعداد مزيج تسويقي يأخذ يف احلسباف اجلوانب البيئية باإلضافة إ

 عليها والًتويج دلشاريع إعادة التدوير هبدؼ التقليل من النفايات والتلوث...إخل.

 المطلب األول: المزيج التسويقي التقليدي

 Marketing Mixالفرع األول: تعريف المزيج التسويقي التقليدي 

 ف اليت أعطيت للمزيج التسويقيسنعرض فيما يلي أىم التعاري

"رلموعة من األدوات ادلستعلمة من طرؼ ادلؤسسة لتحقيق  :ادلزيج التسويقي على أنو Kotler: لقد عرفو أوال

 (41، صفحة 2016-2015)بطيب، االستجابة ادلرغوبة يف أسواقها ادلستهدفة." 

من طرؼ منتج السلعة أو اخلدمة وادلستخدمة يف عملية : ادلزيج التسويقي "ىو رلموعة من ادلتغَتات ادلتحكم فيها ثانيا

 (38، صفحة 2010_2009)زقاي،  تلبية حاجيات الزبائن ادلستهدفُت ويقصد بذلك رلموعة أدوات النشاط يف السوؽ."

تهدؼ بأنو: "رلموعة من ادلتغَتات أو العناصر ادلتكاملة اليت يديرىا ادلسوقوف خلدمة السوؽ ادلس   Petre: وعرفو ثالثا

 (118، صفحة 2014)كايف،  وربقيق أىداؼ ادلؤسسة."

ومن التعاريف السابقة ؽلكننا تعريف ادلزيج التسويقي بأنو رلموعة من العناصر أو ادلكونات واليت سبثلت يف ادلنتج،      

دبختلف األنشطة السعر، الًتويج، ادلكاف اليت يتم درلها والتحكم فيها من قبل القائمُت على وظيفة التسويق للقياـ 

 التسويقية على النحو ادلخطط لو لتلبية حاجيات الزبائن ادلستهدفُت بغرض ربقيق أىداؼ ادلؤسسة.
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 الفرع الثاني: عناصر المزيج التسويقي التقليدي

 (254-253، الصفحات 2012)البكري ث.،  يتكوف ادلزيج التسويقي التقليدي من أربعة عناصر أساسية وىي كالتارل:

   Producالمنتج أوال:

ادلنتج ىو عبارة عن كل شيء مادي ملموس أو غَت ملموس يتلقاه الفرد أو ادلؤسسة من خالؿ عملية التبادؿ. وىذا      

ادلنتج قد يكوف يف صورة سلعة، خدمة، فكرة، أو تركيبة ذبمع بُت عنصرين أو أكثر من العناصر السابقة، هبدؼ إلشباع 

 حاجيات ورغبات ادلستهلُت.

يعترب ادلنتج أساس العالقة بُت طريف العملية التسويقية، ألف كل طرؼ من ىذه العالقة لو أىداؼ أو منافع يسعى     

لتحقيقها من خالؿ تعاملو مع ادلنتج، فمثال ادلنتج )ادلصنع( يهدؼ إذل ربقيق أرباح ورضا الزبائن، وادلستهلك يسعى 

انب االعتبارية اليت تتمثل يف مواكبة تطورات احلياة من حيث التصميم، إلشباع حاجياتو ورغباتو ...إخل، فضال عن اجلو 

 (254، صفحة 2012)البكري ث.،  .اخلدمات ادلرافقة، مستوى اجلودة والتنوع يف البدائل

 Priceثانيا: السعر 

سلعة أو خدمة. ويعترب  السعر يف مفهومو البسيط ىو عبارة عن القيمة ادلالية اليت يدفعها ادلشًتي للبائع لقاء حصولو على 

أحد ادلكونات احلامسة ضمن عناصر ادلزيج التسويقي، لكونو ذو صلة أساسية بالقرارات واألعماؿ ادلرافقة لعملية ربديد 

األىداؼ والسياسات اخلاصة بادلؤسسة، وعمليات التبادؿ اليت تتم بينها وبُت سلتلف اجلهات، يستخدـ كأداة تنافسية مع 

 (309، صفحة 2007)عبد الرحيم،  .يف ذات اجملاؿ أو اليت تقـو بتقدصل نفس ادلنتجات ادلؤسسات العاملة

 Promotionثالثا: الترويج 

يهدؼ الًتويج وبشكل أساسي إذل زيادة الوعي العاـ أو التعريف بادلؤسسة ومنتجاهتا سواء كانت جديدة يف ذلك      

التعريف خبصائص ادلنتجات ادلقدمة وأسلوب استخدامها،  السوؽ أوموجودة مسبقا ومن ادلمكن أيضا أف يهدؼ إذل

 .وعنصر الًتويج ذو صلة أساسية باألنشطة ادلستعملة لإلعالـ اآلرل أو إلبالغ األفراد واجلماعات حوؿ ادلؤسسة ومنجاهتا

 (254، صفحة 2012)البكري ث.،  .وقد تستعمل يف كثَت من األحياف للًتغيب يف شراء تلك ادلنتجات ادلقدمة
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  Placeرابعا: التوزيع

يسعى القائموف على عملية التوزيع ضمن إدارهتم دلزغلهم التسويقي جلعل ادلنتجات متوفرة بالكميات ادلناسبة يف ادلكاف   

وذلك عن  .ادلناسب ويف الوقت ادلناسب مع احلفاظ على الكلف االصبالية وإدارة ادلخزوف والنقل يف أدسل مستوى شلكن

ه ادلنتجات يف األسواؽ ادلستهدفة أو لكل الزبائن ادلهتمُت بذلك ادلنتج لتمكُت ادلؤسسة من ربقيق رضاء طريق توزيع ىذ

 (85، صفحة 2018)البحَتي،  الزبائن وكسب حصة سوقية سبكنها من احلفاظ على مكانتها يف السوؽ.

 المطلب الثاني: المزيج التسويقي األخضر

 Green Marketing Mix األخضر الفرع األول: تعريف المزيج التسويقي

على الرغم من أف ادلزيج التسويقي التقليدي ال زاؿ يعترب األساس يف التسويق األخضر، إال أنو وقع ربت ىجـو      

النقاد يف إطار التوجو اجلديد ضلو التسويق األخضر. حيث يرى البعض أنو يتسبب يف الكثَت من اآلثار البيئية السلبية اليت 

مع مفاىيم التسويق األخضر. ويركز على إشباع حاجيات ادلستهلك بغض النظر عن االعتبارات البيئية، مثل  ال تنسجم

تقدصل بعض السلع الضارة بالبيئة مع ىدر ادلوارد الطبيعية واستخداـ موارد غَت صديقة للبيئة. أما التسويق األخضر فإنو 

)عبدالفتاح،  ل القرارات التسويقية ادلتعلقة بادلزيج التسويقي األخضر.يركز على البعد البيئي وادلسؤولية االجتماعية يف ك

 (137، صفحة 2018

وعرؼ ادلزيج التسويقي األخضر بأنو: "رلموعة من األدوات والعناصر التسويقية اليت تعمل ادلؤسسة على ربقيق التكامل  

 ؤسسة مع عدـ اإلضرار بالبيئة الطبيعية".واإلندماج بينها، وذلك من أجل خدمة السوؽ ادلستهدؼ وربقيق أىداؼ ادل

 (172، صفحة 2018)فتحي و قاسي، 

ويعرؼ أيضا على أنو: "رلموعة من ادلتغَتات االجتماعية والسياسية الواجب أخذىا بنظر االعتبار عند قياـ الشركات أو 

 (83، صفحة 2007)البكري و النوري،  منظمات األعماؿ بتبٍت مدخل التسويق األخضر".

ما عرؼ ادلزيج التسويقي األخضر على أنو: "رلموعة السياسات التسويقية وادلتعلقة بادلنتج وتسعَته وتروغلو وتوزيعو ك

باإلضافة إذل كافة اإلجراءات والعمليات واألنشطة ادلتضمنة يف ىذه السياسات وادلوجهة أساسا إذل األسواؽ ذات 

 (15، صفحة 2017)عيد األغا،  ىذه التطلعات وربقيق أىداؼ ادلؤسسة." التطلعات والرغبات البيئية، دبا يعمل على تلبية
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شلا سبق ؽلكننا تعريف ادلزيج التسويقي األخضر بأنو عبارة عن رلموعة العناصر وادلتغَتات اليت ترتبط مع بعضها البعض 

ُت االعتبار ضرورة احملافظة للقياـ دبختلف األنشطة التسويقية على النحو ادلخطط لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة. مع األخذ بع

 على البيئة الطبيعية وعدـ إحلاؽ الضرر هبا. 

 الفرع الثاني: عناصر المزيج التسويقي األخضر

 ىناؾ توجهاف لتقسيم عناصر ادلزيج التسويقي األخضر وىي كالتارل:

 سبثلت يف:)4Pأوال: يرى أغلبية الباحثُت أف ادلزيج التسويقي األخضر يتكوف من أربعة عناصر أساسية )

 Green Productأ ػ ادلنتج األخضر: 

يعد ادلنتج األخضر حجر األساس يف ادلزيج التسويق األخضر، ويعترب دبثابة امتداد تطبيقي حقيقي دلفهـو التسويقي 

 األخضر، ؽلكن تعريف ادلنتج األخضر على أنو:" أي منتج مصمم ومصنع وفقا جملموعة من ادلعايَت اليت هتدؼ إذل ضباية

 (65، صفحة 2016)البكري و إمساعيل،  استنزاؼ ادلوارد الطبيعية مع احملافظة على خصائص األداء األصلية".  البيئة لتقليل

 (92، صفحة 2017)مديوشل و كشيدة،  للمنتج األخضر رلموعة من اخلصائص سبيزه عن باقي ادلنتجات وسبثلت يف:

 ادلنتجات األخرى.ادلنتج األخضر أقل ضررا وتكلفة على البيئة من  (1

 منتج أقل استخداما للموارد اخلطرة كادلواد احلافظة والكيمياوية. (2

 منتج أكثر ربقيقا للجودة البيئية دبا ذلك أنو أقل تلفا وأكثر استجابة حلاجيات الزبائن وصبعيات ضباية ادلستهلك. (3

 ؼللقها التسويق واإلعالف السليب.منتج موجو حلاجيات حقيقية للمستهلكُت اخلضر، وليس للحاجيات ادلزيفة اليت  (4

ػلمل ادلنتج األخضر على غالفو ملصقات تضم معلومات سبكن ادلستهلك من التعرؼ على شليزات وخصائص  (5

 ىذا ادلنتج وكذا التأثَتات الصحية والبيئية ادلًتتبة عن استهالكو.

 (09_08، صفحة 2014)اسحق،  باإلضافة إذل اخلاصيتُت التاليتُت:

ضر أكثر استخداما للموارد والطاقات ادلتجددة كادلنتجات الغذائية مصدرىا ادلوارد الزراعية، وكذلك ادلنتج األخ (1

 الطاقة الشمسية يف عملية اإلنتاج. استخداـ
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 (Reuse) إعادة االستعماؿ  (Recycling)وىي:إعادة التدوير R5منتج أكثر ربقيق لإلعدادات اخلمس  (2

 وأخَتا إعادة التصليح (Remanufacturing)التصنيع إعادة (Reconditioning)إعادة التكييف 

(Repair). 

 Green pricingب ػ التسعَت األخضر: 

اليت يتخذىا رجاؿ التسويق حيث تؤثر على فعالية ادلؤسسة وصلاحها يف   االسًتاتيجيةيعد التسعَت أحد أىم القرارات     

العناصر األكثر أعلية يف عناصر ادلزيج التسويقي كسب حصة وادلنافسة يف السوؽ، ويعترب التسعَت األخضر من بُت 

 ،(20، صفحة 2017)عيد األغا، األخضر، 

وغالبا ما ربمل ادلنتجات اخلضراء إضافة سعرية يف األمد القصَت بسبب التكاليف اخلاصة اليت ذبعل ادلنتج صاحل بيئيا    

وكذلك أساليب إنتاجية أكثر تطور تنسجم مع  فإنتاج ىذه ادلنتجات يتطلب تكاليف كبَتة يف رلاؿ البحث والتطوير،

-2013)بوشارب،  ىدؼ إستخداـ الطاقة بكفاءة والتقليل من ضياع وتلف ادلواد األولية إلنتاج منتجات صديقة للبيئة.

 (21، صفحة 2014

 (416، صفحة 2011)صاحلي،  ومن مزايا التسعَت األخضر ما يلي:

 ـ الكفاءة يف إستخداـ ادلوارد الطبيعية.ضباية البيئة من خالؿ احلد من اذلدر وعد (1

 زيادة وعي الزبائن من خالؿ حصوذلم على معلومات بيئية جديدة مقابل العالوة السعرية للمنتجات اخلضراء. (2

زيادة والء عماؿ ادلؤسسة، ألف العماؿ ؽليلوف للعمل واالستمرار يف مؤسستهم اليت تتمتع بادلسؤولية االجتماعية  (3

 والبيئية.

ادلؤسسات القائمة على الكفاءة ستجد يف الزيادة السعرية البيئية دافعا جديدا من أجل التحسُت ادلستمر  كما أف (4

يف منتجاهتا، واستخداـ الطاقة يف البحث عن التقنيات البيئية اجلديدة، وىذا ما غلعل التسعَت األخضر يعطي 

 فرصة جديدة لكسب ميزة تنافسية.

 Green promotionج ػ الًتويج األخضر 
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يعرؼ الًتويج األخضر على أنو: "األنشطة والفعاليات اذلادفة إذل خلق التأثَت اإلغلايب لدى الزبوف ذباه التعامل مع     

)البكري و إمساعيل،  ادلنتجات الصديقة للبيئة واآلمنة عرب اعتماد وسائل اتصاؿ ال ربدث استنزاؼ للموارد الطبيعية."

 (66، صفحة 2016

ج األخضر ال تقتصر على مضموف الرحبية فحسب بل تذىب على أبعد من ذلك حيث تنقل ادلؤسسة من فعملية الًتوي

خاللو توجهاهتا وصورهتا البيئية إذل الزبائن مع نقل رسالتها التسويقية اخلاصة بادلنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها ، وقد 

ادلبيعات ،العالقات العامة ،البيع الشخصي، التعبئة يأخذ الًتويج يف التسويق األخضر عدة أشكاؿ كاإلعالف وتنشيط 

،التوظيف ، ادللصقات البيئية من نوع العالمة ادلستعملة لتقدصل ضمانات للزبوف بأف ادلنتجات احلاملة للعالمة تتطابق مع 

)بوشارب،  :وػلمل الًتويج األخضر رلموعة من األىداؼ سبثلت يف(175، صفحة 2018)فتحي و قاسي، ادلعايَت البيئية ، 

 (26، صفحة 2013-2014

 خلق الوعي لدى ادلستهلك خبصوص ما تقدمو ادلؤسسة من منتجات خضراء. (1

ربفيز الطلب األورل بالتعرؼ عن ادلنتج األخضر ومزايتو البيئية واالجتماعية، واالنتقاؿ إذل الطلب االنتقائي بالًتكيز  (2

 جارية.على إبراز نقاط القوة وادلنافع ادلميزة للعالمة الت

التشجيع على ذبربة ادلنتجات اخلضراء، سواء عن طريق تقدصل عينات رلانية أو السماح للزبائن بتجربة ادلنتج ما  (3

 يسمح ذلم بتحديد جودة ومنافع ادلنتجات اخلضراء.

ادلزدوجة مواجهة اجلهود الًتوغلية ادلنافسة حيث ال يسعى الًتويج إذل زيادة احلصة السوقية فقط بل مواجهة ادلنافسة  (4

 اليت تفرضها سواء ادلؤسسات اليت تقدـ منتجات خضراء أو تلك اليت تقدـ منتجات تقليدية.

 Distristributionد ػ التوزيع األخضر 

تعترب ادلنافذ التوزيعية احللقة األساسية لتحقيق ىدؼ أي مؤسسة بوصوؿ ادلنتجات اليت تقـو بإنتاجها إذل الزبوف النهائي، 

لوسيط الذي يعمل على جعل اخلدمة أو السلعة متاحة لالستخداـ أو االستهالؾ. وال ؽلكن ربقيق أىدافها إذ تعد دبثابة ا

إذ دل يقابلها سياسة زلكمة وسليمة لتوزيع منتجاهتا نظرا لتوزيع ادلستهلكُت على نقاط جغرافية واسعة، وتعدد ادلنتجات 

لذلك فإف عملية إيصاؿ ادلنتجات تستدعي رسم سياسة توزيعية  ادلطروحة يف السوؽ وتنوعها وكذلك زيادة حدة ادلنافسة.

تشتد إذل تقرير حاجات ادلستهلكُت ومنو ربديد كمية الطلب يف السوؽ وربديد النقاط التوزيعية الالزمة الكفيلة بإيصاؿ 
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يف ظل احًتاـ  ادلنتج للمستهلك يف الوقت وادلكاف ادلناسبُت وغلب على ادلؤسسة تطبيق كل ىذه األنشطة والعمليات

 (137، صفحة 2014)كايف،  مكونات وعناصر البيئة واحلرص بضرورة احملافظة عليها لتحقيق ما يسمى بالتوزيع األخضر.

والتوزيع األخضر ىو عملية مراعات االعتبارات البيئية يف ربريك ادلنتجات من ادلصدر إذل الزبوف، وذلك للحد من     

ثات الغازات وللتخفيف من ظاىرة االحتباس احلراري وىذه االعتبارات ؽلكن ربديدىا من استهالؾ الطاقة واحلد من انبعا

 (11، صفحة 2014)اسحق،  خالؿ ما يلي:

 تعزيز خيارات النقل الواعية بيئيا. (1

 العمل على ربسُت عمليات النقل من خالؿ السياقة البيئية. (2

 .الشاحنات البيئية واختيار احلجم ادلالئم للشاحنة استخداـ (3

 النقل ادلشًتؾ للمواد. استخداـ (4

 احلفظ اجليد للمنتجات عند التغليف.  (5

 تقوية ربالفات مع شركات التوزيع األخضر. (6

وتنقسم إذل بعدين  عنصرا)p)15ثانيا:يف حُت يرى بعض الكتاب والباحثُت أف ادلزيج التسويقي األخضر يتكوف من 

 كالتارل:   Peattieوالذي يشار إليو يف ظلوذج ادلزيج التسويقي الداخلي وادلزيج التسويقي اخلارجي 
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 (: عناصر المزيج التسويقي األخضر20الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (K, 1992, p. 104) 
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 :أ. ادلزيج التسويقي اخلارجي

 (77-76، الصفحات 2010)طالب، حبيب، و العوادي،  : 7Psويتألف من سبعة عناصر

 Payingcustomersشًتوف الزبائن ادل (1

حاجات العتبار يعد الزبائن الغاية اجلوىرية ألي عملية تسويقية وقد يكتسب ذلك أعلية أكرب مع التسويق األخضر، 

ورغبات الزبائن اخلضر زبتلف جذريا عن حاجات ورغبات الزبائن العاديُت، وبالتارل ربديدىا مسبقا يساعد ادلؤسسة يف 

 دلناسب الذي يتوافق مع ىذه احلاجيات والرغبات.إعداد ادلزيج التسويقي ا

 Providersاجملهزوف  (2

يضم اجملهزوف الذين يعملوف ضمن إطار مفهـو التسويق األخضر. وتعد ىذه الفئة من بُت العناصر األكثر أعلية لدى 

 جات اخلضراء.توريدىا بالطاقة وادلواد األولية الصديقة للبيئة، والالزمة إلنتاج ادلنتادلؤسسة ألهنم مصدر 

إف عدـ توفر اجملهزوف ادلالئمُت سيكلف ادلؤسسة الكثَت من الوقت واجلهد وادلاؿ يف سبيل البحث حىت وإف كانوا 

 موجودين يف أسواؽ خارجية.

 Politiciansالسياسيوف  (3

عي البيئي بالنسبة إذل لقد تفاوتت االىتمامات البيئية بُت بلداف العادل تبعا جملموعة من الدوافع واألسباب أعلها نضج الو 

 ىذه البداف وكذا اإلمكانيات ادلادية ذلا.

ونرى بروز العديد من احلركات واذليئات البيئية الساعية لتفعيل دور اجلهات احلكومية واذليئات الرمسية من أجل إصدار 

دلؤسسات لتغيَت تشريعات تنسجم مع التوجهات البيئية السائدة يف ذلك اجملتمع وتطوير دورىا يف الضغط على ا

 اسًتاتيجياهتا التسويقية دبا يتالءـ مع مفهـو التسويق األخضر.

 Pressure groupsصباعات الضغط  (4

إف الوعي البيئي الذي شهده العادل يف اآلونة األخَتة أدى إذل ظهور العديد من ادلنظمات واذليئات الداعية إذل ضباية 

رة اليت سبارس على البيئة. وأصبحت ىذه ادلنظمات مثل منظمة ضباية ادلستهلك الزبوف والبيئة واحلد من التجاوزات الغَت مرب 
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والسالـ األخضر واألحزاب اخلضر وغَتىا سبثل رلاميع ضغط على ادلؤسسات االقتصادية يف سبيل توخي احلذر يف تعاملها 

 يف ربديد ادلزيج التسويقي. مع ادلسائل البيئية وبذلك فإف معرفة توجهات ىذه اجلماعات يعد أحد العوامل ادلهمة

 Problemsادلشكالت  (5

ويصل األمر يف أغلب األحياف  تزايدت يف اآلونة األخَتة ادلشكالت اليت تواجو بعض ادلؤسسات خاصة يف اجملاؿ البيئي

 إذل تعرض ىذه ادلؤسسات للمالحقات القضائية وربملها خسائر مادية تتمثل يف التعويضات اليت تدفعها باإلضافة إذل

 اإلساءة لسمعة ادلؤسسة.

فادلتخصصوف يف العمليات التسويقية يدرسوف بعناية األعماؿ ذات احلساسية البيئية، ربسبا للتعرض ألي مشكالت قد 

ت أي مؤسسة تؤثر سلبا على مستقبل ادلؤسسة وخاصة إذا علم أف ىناؾ رلموعة من الزبائن يرفضوف التعامل مع منتجا

 ذات مسعة بيئية سيئة.

 Predictionsبؤات التن (6

إف التنبؤات ذلا أثر كبَت يف ادلزيج التسويقي األخضر، ألف ادلؤسسات ال تستطيع ازباذ القرارات الصائبة ما دل ربدد مسبقا 

ادلشكالت اليت قد تتعرض ذلا البيئة وتكييف ادلنتجات دبا ينسجم مع عدـ ادلساس بتلك الناحية البيئية سواء كاف يف رلاؿ 

لية أو الكائنات احلية، والعمل على تطوير برامج البحث والتطوير من أجل تقدصل حلوؿ لتلك ادلشكالت من ادلوارد األو 

 خالؿ ىذه الربامج.

 Partnersالشركاء (7

إف ادلؤسسة دائما ما تكوف بتماس مباشر مع أطراؼ عديدة، منها ادلوردوف وادلوزعوف والشركاء ويتحمل كل طرؼ منهم 

 لية االجتماعية.جانبا كبَتا من ادلسؤو 

 ب ػ ادلزيج التسويقي الداخلي: 

 (303، صفحة 2016)حسن و عباس،  (:8psويتألف ادلزيج التسويقي الداخلي من شبانية عناصر)

 Product  ادلنتج  (1

وىي تقدصل ادلنتجات اخلضراء للعمالء، مع ضرورة متابعة ىذه ادلنتجات خالؿ مراحل دورة حياهتا لضماف استخدامها 

 وجو البيئي.ضمن الت
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  Priceالتسعَت  (2

وىو تسعَت ادلنتجات دبا يتالءـ مع ادلستهلكُت اخلضر، ولكن قد ربمل ىذه ادلنتجات اخلضراء أسعار بعض اإلضافات 

 جديدة. ةبسبب كلفة البحث والتطوير ادلستمر لضماف استخداـ موارد صديقية للبيئة ومصادر طاق

 Placeالتوزيع )ادلكاف(  (3

زيع تتعامل بادلنتجات اخلضراء ومناسبة للمستهلكُت من حيث سهولة الوصوؿ إليها، مع ضماف قيامها منافذ تو  استخداـ

 بإجراءات توزيع ادلنتجات من ادلصدر إذل الزبوف ضمن ادلتطلبات وااللتزامات البيئية.

  Promotion الًتويج (4

على الناحية االرشادية للمستهلكُت من خالؿ  ويتضمن كافة األنشطة الًتوغلية ضمن توجو البيئي، باإلضافة إذل الًتكيز

 ادللصقات البيئية وتزويدىم بادلعلومات اليت سبكنهم من االستخداـ اآلمن للمنتجات اخلضراء.

  promotion Information توفَت ادلعلومات  (5

األداء البيئي للمؤسسة، تعد ادلعلومات مهمة جدا للمؤسسات دبوجبها يتم مراقبة القضايا الداخلية واخلارجية ادلتعلقة ب

باإلضافة إذل معلومات خاصة بأذواؽ الزبائن واحتياجاهتم وكيفية إغلاد ادلواد األولية والبدائل األخرى وادلوردوف وطريقة 

 التوريد وغَتىا من ادلعلومات اليت تساعد يف عملية صياغة القرارات.

 Processesالعمليات  (6

ية غلب التأكد من استخداـ احلد األدسل للطاقة تقليل التلف والضياع احلد من أثناء القياـ دبختلف العمليات اإلنتاج

 استنزاؼ ادلوارد ألجل تقدصل منتجات تتوافق مع مدخل التسويق األخضر.

 Policiesالسياسات  (7

 تقييم األداء البيئي بشكل مستمر.تبٍت سياسات لتشجيع ودعم التوجو البيئي يف ادلؤسسة ومراقبة و 

 Peopleاألفراد  (8

 توظيف الكفاءات ذات التوجو البيئي وتدريب الكادر البشري لرفع قدراهتم ومهاراهتم يف رلاؿ االلتزاـ البيئي.

 

 



 الفصل األول....................................................اإلطار النظري للتسويق األخضر
 

28 

 الفرع الثالث: المقارنة بين المزيج التسويقي التقليدي والمزيج التسويقي األخضر

ى إذل زيادة اللـو على العملية التسويقية إف التسويق التقليدي يركز بشكل أساسي على ظلو ادلبيعات وىذا التوجو أد     

نتيجة تزايد األثار السلبية على البيئة، وكل ذلك بسبب العمل على زيادة الطلب بشكل كبَت جدا والًتكيز ادلبالغ فيو على 

 رغبات الزبائن، فضال عن االرتفاع يف مستويات التلوث الناذبة عن العمليات التصنيعية.

ويق األخضر، فإنو يركز عرب مزغلو التسويقي على وضع االعتبارات البيئية كأحد العناصر األساسية أما فيما ؼلص التس     

والفعالة يف عملية ازباذ سلتلف القرارات التسويقية. وعلى عكس  التسويق التقليدي فإف ادلسؤولية االجتماعية والبيئية 

تسويق األخضر، جنبا إذل جنب مع اذلدؼ ادلتعلق بتحقيق تؤدي دورا أساسيا يف اعتبارات ادلؤسسات ادلتبنية دلدخل ال

النمو وزيادة ادلبيعات ، وىكذا فإف ادلؤسسة ادلتبنية ذلذا التوجو ستحاوؿ أف سبيز وتعرؼ احملددات اخلاصة باستعماؿ ادلوارد 

الطاقة ادلستخدمة يف الطبيعية ، وتبحث عن بدائل للموارد ادلستنزفة بشكل كبَت ، باإلضافة إذل تركيزىا على اختزاؿ 

العملية اإلنتاجية ، وبناءا على ذلك ، فإنو يقع على عاتق ادلؤسسة ذات التوجو التسويقي األخضر مسؤولية تنمية الوعي 

البيئي لدى الزبائن من خالؿ ادلنتجات اليت تقدمها واحلمالت الًتوغلية ادلصاحبة لتقدصل تلك ادلنتجات ، وذلك جلعل  

دلنافع ادلصاحبة الستخداـ تلك ادلنتجات بالنسبة ذلم أو للبيئة بشكل عاـ ، أو حىت للتأكد من تلك الزبائن يتعرفوف ا

 (26-25، الصفحات 2015)بن سحنوف،  ادلزايا خصوصا إف كانت لديهم أفكار مسبقة عن ىذا ادلوضوع .

 لتسويقي األخضر وىي كالتارل:يج ايتم يف ىذا اجلدوؿ عرض أىم االختالفات بُت ادلزيج التسويقي التقليدي وادلز 
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 لمزيج التسويقي التقليدي واألخضر: االختالفات الجوىرية بين ا7الجدول رقم 

 (83، صفحة 2009)البكري و النوري، ادلصدر: 

وبناءا على ما تقدـ، ؽلكن القوؿ بأف االختالؼ األساسي بُت التسويق التقليدي والتسويق األخضر يرتكز أساسا على 

يف حُت أف التسويق اذلدؼ ادلنشود منو، إذ أف التسويق التقليدي يهدؼ بشكل أساسي إذل ربقيق النمو وزيادة ادلبيعات، 

، باإلضافة إذل اذلدؼ التقليدي واجتماعيةاألخضر يعد ذا ىدؼ أوسع وأمشل، كونو يعمل على ربقيق أىداؼ بيئية 

 ادلتمثل بالنمو وزيادة ادلبيعات. 

 
 

 المزيج التسويقي األخضر المزيج التسويقي التقليدي جوىر االختالف

 اذلدؼ .1

 

مراعات متطلبات البيئة واجملتمع بادلساواة  ظلو ادلبيعات وزيادهتا. 

 مع ىدؼ النمو.

 حبرص.احلفاظ عليها واستخدامها تسخَتىا لصاحل ىدؼ ادلبيعات. ادلوارد ادلتاحة .2

تكييفها دبا ينسجم مع ضباية البيئة  تسخَتىا لصاحل ىدؼ الرحبية. أدوات ادلزيج .3

 وربقيق الرحبية.

االستجابة جلميع حاجيات ورغبات  العالقة مع الزبوف  .4

الزبائن دوف األخذ بعُت االعتبار 

 لبيئة.متطلبات ا

توجيو الزبوف وضبايتو من العادات 

االستهالكية اخلاطئة ذات األثار السلبية 

 على البيئة واجملتمع.

تنصب على التعاوف والتكاتف مع  تنصب ضلو ادلنافسة والرحبية. االسًتاتيجيات  .5

 األطراؼ األخرى.

يف الغالب سوؽ شامل متسع  السوؽ .6

 جغرافيا.

ه سوؽ مستهدؼ وزلدد بدقة وأبعاد

 اجلغرافية ضيقة 



 الفصل األول....................................................اإلطار النظري للتسويق األخضر
 

30 

 المطلب الثالث: أساليب ومتطلبات ومحددات التسويق األخضر

 الفرع األول: أساليب التسويق األخضر

باف رئيساف يف التسويق األخضر، األوؿ ىو الدفاعي أو أسلوب رد الفعل والثاشل ىو ادلبادأة وفيما يلي شرح ىناؾ أسلو     

 (66-65، الصفحات 2014)احلواؿ،  سلتصر لكل أسلوب كاالي:

 أوال: األسلوب الدفاعي

عبارة عن صدور رد فعل سبيل معظم ادلؤسسات لتبٍت األسلوب الدفاعي يف التسويق األخضر، وىذه االسًتاتيجية ىي 

ادلؤسسة اذباه التحركات البيئية للمنافسُت مع عدـ فعل سوى ادلطلوب فقط لتجنب التخلف عن الركب، وكذلك تقيد 

ىذه ادلؤسسات باللوائح والتشريعات احلكومية البيئية لتفادي الوقوع يف ادلخالفات القانونية اليت قد تلحق هبا خسائر مالية 

ادلالية والضرائب، دبعٌت أف ادلؤسسة أثناء إتباعها ذلذه االسًتاتيجية تلتـز باحلد األدسل من قواعد من خالؿ العقوبات 

 التسويق األخضر لتجنب التبعات والعواقب السلبية. 

مع ذلك فإف أي مؤسسة تتبع مثل ىذا األسلوب يف التسويق األخضر لن تصادؼ زيادة ملموسة يف قبوذلا بالسوؽ ألف 

تحسن قياسا بادلنافسُت وستكوف ىناؾ قناعة لدى الزبائن أف جهود ىذه ادلؤسسة ال سبثل سوى احلد األدسل، صورهتا لن ت

بشكل عاـ لو أخلفت أي مؤسسة عن الوفاء بادلعايَت البيئية فلن ربصل أبدا على ادليزة التنافسية يف ىذا البعد البيئي 

 بإنتهازيتها.وستكوف عرضو ادلستهلك واحلكومة يف ادلستقبل للشعور 

البديل لالسًتاتيجية الدفاعية ىو أسلوب ادلبادأة حيث تقدـ ىذه االسًتاتيجية أفضل فرصة دليزة  ثانيا: أسلوب ادلبادأة

تنافسية مستدامة. ويشمل ىذا األسلوب أخذ زماـ ادلبادرة وفعل ما ىو أكثر من ادلطلوب إلرضاء الزبائن والبيئة على حد 

ابة حلوافز السوؽ بدال من التقيد باللوائح والقوانُت فقط، ومصدر الربح يف التسويق األخضر سواء. ويقصد بذلك االستج

يكمن يف خلق مسعة حسنة للمؤسسة حيث هتدؼ لتكريس صورة ادلؤسسة على أهنا مسؤولة بيئيا. كما تستخدـ أسلوب 

ن ادلؤسسات ألف السياسات البيئية تلقى دمج التسويق األخضر داخل اسًتاتيجية التسويق. وىذا ما ؽلثل مشكلة للعديد م

 مكانة ىامشية ويصعب يف الغالب التحكم فيها ودرلها داخل عملية التخطيط االسًتاتيجي.
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 الفرع الثاني: المتطلبات الالزمة لتبني المؤسسة للتسويق األخضر

ن اإلجراءات لتمهيد الطريق عند التفكَت بتبٍت فلسفة التسويق األخضر بنجاح غلب على ادلؤسسة أف تقـو دبجموعة م

 (152، صفحة 2014أمامها وتتمثل يف: )النسور و الصغَت، 

 .أوال: دراسة واسعة للمسائل البيئية يف الوقت احلارل للمؤسسة

 .ثانيا: إغلاد نظاـ لقياس ومراقبة اآلثار البيئية الناصبة عن أداء ادلؤسسة

 امج ادلؤسسة. ثالثا: وضع سياسة بيئية واضحة وواقعية بأىداؼ وبر 

 .رابعا: مراقبة تطور برامج التسويق األخضر يف ظل القوانُت والتشريعات ادلتغَتة

 .الوسائل ادلناسبة لتدريب وتأىيل العاملُت ضمن التوجو البيئي يف ادلؤسسة استخداـخامسا: 

 .سادسا: القياـ باألحباث العلمية دلعاجلة ادلشاكل البيئية والتكنولوجيا ادلستخدمة

 بعا: تطوير الربامج التعليمية لتثقيف ادلستهلكُت ورفع درجة وعيهم بادلسؤولية البيئية.سا

 .الوسائل ادلناسبة لتأىيل اجملهزين ضمن التوجو البيئي للمؤسسة استخداـثامنا: 

 .تاسعا: ادلشاركة يف دعم وتأسيس ادلؤسسات االجتماعية اليت تعٌت بشؤوف البيئة واجملتمع

 .امج واجلهود البيئية على كافة ادلستوياتعاشرا: دعم الرب 

 الفرع الثالث: محددات التسويق األخضر

أي نشاط ؽلكن أف ؽلارس وخاصة إذا كاف حديث العهد على بيئة االعماؿ، فإنو حتما يصادؼ طريقو معيقات تعرقل 

شطة احلديثة اليت ؽلكن أف . والتسويق األخضر ىو من بُت األناستخداموسَته إما تكوف يف بداية تطبيقو وحىت شيوع 

 (72-71، الصفحات 2012)البكري ث.،  تتعرض إذل عدد من احملددات يف تطبيقو واليت تتمثل يف:

أوال: ضعف ادلعلومات ادلتاحة يف الكثَت من األحياف تقود إذل ضعف الوعي البيئي لدى ادلستهلك. وىذا ما ينطبق على 

حقوقو كمستهلك يف الكثَت من األحياف. واخللل ادلتحقق تتحمل مسؤوليتو  ضعف ادلستهلك يف الوعي البيئي وعدـ معرفة

اجلهات الرمسية واجملتمعية اليت تقف دبسافات بعيدة إذل حد ما عن ادلستهلك يف قيمة وطبيعة ادلعلومات اليت ؽلكن أف 

اجملتمع الزاؿ غلهل معٌت  تقدمها لو. لكي يصيغ قراراتو بشكل سليم. وىذا ما يأشر، بأف الكثَت من األفراد وعمـو
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التسويق األخضر وأعليتو بادلؤسسات أيضا. بل أننا ال نبالغ يف األمر إذا ما قلنا بأف اجلهل ؽلتد حىت إذل ادلتخصصُت يف 

 التسويق.

 ثانيا: الزالت نسبة ادلنتجات اخلضراء قليلة إذل حد ما قياسا بادلنتجات التقليدية يف دوؿ العادل. وقد تنحصر يف بعض

األحياف ليكوف التعامل هبا مقتصرا على بعض ادلراكز البيعية، واليت من شأف ذلك أف تكوف ىنالك صعوبة على ادلستهلك 

 يف الوصوؿ إليها ويتعذر عليو شرائها وىذا ما ينعكس على عدـ رواج السلع اخلضراء وشيوع تداوذلا. 

دلنتجات اخلضراءػ، العتقاد أصحاهبا بأف ادلردود البيعي ثالثا: ضعف النشاط الًتوغلي ادلوجو من قبل ادلؤسسات ضلو ا

ادلتحقق من جراء احلملة الًتوغلية سيكوف زلدودا يف ربفيز الشراء ألنو سيقتصر على عدد زلدود من ذوي االىتماـ 

ادلبيعات بادلنتجات اخلضراء. وىذا يعٍت من جهة نظرىم بأهنم لن يستطيعوا اسًتداد كلفة احلمالت الًتوغلية من خالؿ 

 ادلتحققة من جرائها، أو أهنا قد تضطر لرفع أسعار ادلنتجات اخلضراء السًتداد الكلف الًتوغلية.

رابعا: غالبا ما تكوف أسعار ادلنتجات اخلضراء مرتفعة نسبيا قياسا دبثيالهتا من ادلنتجات التقليدية. وىذا يرجع إذل 

د طبيعية يف الًتكيب، الشيء الذي من شأنو أف يؤدي الرتفاع أسعارىا، اخلصائص ادلميزة اليت سبتلكها واعتمادىا على موار 

فضال عن كوف ىذه ادلنتجات ال زالت يف مرحلة التقدصل قياسا دبثيالهتا من ادلنتجات األخرى. ومن ادلعلـو أف ادلنتجات 

لكثافة يف النشاط الًتوغلي واطلفاض اليت تقع يف مرحلة التقدصل يف دورة حياة ادلنتج سبتاز بارتفاع الكلف واألسعار جراء ا

 ت وزلدودية السوؽ اليت تعمل هبا.حجم ادلبيعا
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 خالصة الفصل:

لقد تناولنا ىذا الفصل اإلطار ادلفاىيمي والنظري دلوضوع التسويق األخضر، حيث مت التعرؼ على مفهـو التسويق 

التارؼلي ذلذا ادلفهـو وكذلك مربرات ظهور التسويق  األخضر من وجهة نظر رلموعة الباحثُت، وأيضا أعليتو والتطور

األخضر وأىدافو، كما مت توضيح االختالؼ بُت ادلزيج التسويقي التقليدي وادلزيج التسويقي األخضر، وادلتطلبات والنتائج 

بيق ادلؤسسة ذلذا ادلًتتبة عن تبٍت فلسفة التسويق األخضر وكذا أساليب التسويق األخضر وأىم احملددات اليت ربوؿ دوف تط

 ادلنهج التسويقي.

وتوصلنا من خالؿ ما قمنا بعرضو خالؿ ىذا الفصل، إذل أف التسويق األخضر يعد رلموعة من األنشطة وادلهاـ     

التسويقية اليت تسعى للتأثَت فيب سلوكيات الزبائن وتوجيههم الستهالؾ منتجات خضراء، بغرض زبفيض التأثَتات السلبية 

ادلنتج والعمليات اإلنتاجية. حيث أف مفهـو التسويق األخضر يقـو على مبدأ  استخداـة واجملتمع الناصبة عن اذباه البيئ

جعل ادلؤسسة االقتصادية ذبمع بُت ىدفها األساسي ادلتمثل يف ربقيق األرباح مع ضباية البيئة الطبيعية من األضرار اليت قد 

 تنجم عن سلتلف العمليات اليت تقـو هبا.

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

مكانية تحسينه من خالل  األداء التسويقي وا 

 لمتسويق األخضر تطبيق
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 :تمهيد
ادلؤسسات االقتصادية إذل ربقيق مستويات عالية ومتميزة من األداء التسويقي يف بيئة األعماؿ اخلاصة هبا،  تسعى       

 أصبح ضرورة حتمية أفرزهتا متغَتات البيئة التنافسية، لذلك يعتربواالرتقاء لتحقيق متطلبات النمو والبقاء كما أف التميز 

، إذ  يعد دبثابة اجملس احلقيقي الذي اقتصاديةمفهـو األداء التسويقي مفهوما جوىريا و غايتا يف األعلية ألي مؤسسة 

 باالعتمادعلى تقييم أدائها التسويقي  باستمراريعطي صورة واضحة عن سَت أعماذلا وىذا ما أوجب على ادلؤسسة العمل 

و، حيث تقـو بعض ادلؤسسات يف سبيل ربصيل أداء تسويقي جيد بإتباع نوالعمل على ربسي وسلتلف مؤشرات قياسعلى 

 .منهج التسويق األخضر

ومعرفة إمكانية ربسينو من خالؿ تبٍت ادلؤسسة دلفهـو التسويق األخضر ومن أجل اإلحاطة دبفهـو األداء التسويقي 

 سنحاوؿ يف ىذا الفصل أف نتطرؽ إذل:

 :سويقي.األداء التمفاىيم حوؿ  المبحث األول 

 :التسويق األخضر كمدخل لتحسُت األداء التسويقي. المبحث الثاني 
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 األداء التسويقيمفاىيم حول المبحث األول: 

عملها تطوير يعترب األداء التسويقي مدخل أساسي لتمكُت ادلؤسسة من احلصوؿ على اإليرادات اليت تساىم يف      

الشرياف الرئيسي الذي يغذي ادلؤسسة  العتبارهبو  االىتماـادلديرين إذل والنمو وىذا ما يدفع  االستمراروتوجيهها ضلو 

ويصب يف أدائها الكلي ويسمح ذلا بتحقيق أىدافها، ونظرا ألعلية ىذا األداء يف ادلؤسسة وجب اإلشارة إذل أىم النقاط 

 واحليثيات النظرية اليت أسندت إليو.

 المطلب األول: تعريف األداء وأنواعو

 .التطرؽ إذل مفهـو األداء وكذلك أنواعو احلديث عن األداء التسويقي دوف ال ؽلكننا

 الفرع األول: تعريف األداء

 لقد وردت العديد من التعاريف دلصطلح األداء وسنتطرؽ إذل أعلها فيما يلي: 

تلف العمليات ادلرافقة ذلا من أوال: يتمثل األداء يف الكيفية اليت يؤدي هبا العاملوف مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية أو سل

الوسائل ادلتاحة ربت تصرفهم لتوفَت مستلزمات اإلنتاج، وإلجراء التحويالت الكمية والكيفية ادلناسبة  استخداـخالؿ 

 (11، صفحة 2017)الشميلي،  لطبيعة العملية اإلنتاجية خالؿ الفًتة الزمنية ادلدروسة.

ألنشطة وادلهاـ اليت يزاوذلا ادلوظف يف الشركة والنتائج الفعلية اليت ػلققها يف رلاؿ ثانيا: ويعرؼ األداء على أنو "عبارة عن ا

عملو بنجاح لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة بكفاءة وفعالية وفقا للموارد ادلتاحة واألنظمة اإلدارية والقواعد واإلجراءات والطرؽ 

 (18، صفحة 2018)قراوية،  احملددة للعمل."

اء النتائج احملققة من تفاعل سلتلف العناصر الداخلية للمؤسسة مع التأثَتات اخلارجية عليها ثالثا: كما يقصد باألد

 (173، صفحة 2013)كواشي ، واستغالؿ ذلك بالطريقة اليت سبكن ادلؤسسة من ربقيق أىدافها. 

ومتها واحملافظة على ميزهتا األمثل للموارد ادلتاحة لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة ودؽل االستخداـرابعا: عرؼ األداء أيضا بأنو "

 (2013)حسُت، التنافسية." 

خامسا: ويعرؼ األداء من وجهة نظر االسًتاتيجية على أنو قدرة ادلؤسسة على البقاء والتكيف والنمو يف إطار األىداؼ 

 (112حة ، صف2017)كايف و كايف،  اليت تسعى إذل ربقيقها، ويأي يف مقدمتها النجاح االسًتاتيجي. االسًتاتيجية
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وؽلكننا أف نعرؼ األداء بأنو عبارة عن رلموعة األنشطة وادلهاـ اليت يقـو هبا الفرد أثناء مزاولة عملو بادلؤسسة،  

 األمثل للموارد ادلتاحة لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة بكفاءة فعالية. االستغالؿوالنتائج الفعلية اليت ػلققها من خالؿ 

 الفرع الثاني: أنواع األداء

تصنيف أداء ادلؤسسة يطرح إشكالية ربديد ادلعيار الدقيق والعلمي الذي يتم على أساسو التصنيف ادلناسب،  إف    

وباعتبار األداء يرتبط دبفهـو األىداؼ فإنو ؽلكن االعتماد على معيار الشمولية الذي تقسم من خالؿ األىداؼ إذل 

، صفحة 2016-2015)كيالشل،  ذل األداء الكلي واألداء اجلزئي.أىداؼ كلية وأىداؼ جزئية. وبالتارل ؽلكن تقسيم األداء إ

84) 

 أوال: األداء الكلي 

ويتجسد يف اإلصلازات اليت ساعلت صبيع العوامل والوظائف أو األنظمة الفرعية للمؤسسة يف ربقيقها وال ؽلكن نسب 

ألداء ؽلكن احلديث عن مدى وكيفيات اإلجازات احملققة إذل أي عنصر دوف مساعلة باقي العناصر ويف ىذا النوع من ا

 بلوغ ادلؤسسة أىدافها الشاملة كاالستمرارية، الشمولية، األرباح، النمو.

 ثانيا: األداء اجلزئي

 يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة وينقسم بدوره إذل عدة أنواع زبتلف باختالؼ ادلعيار ادلعتمد لتقسيم

نقسم حسب ادلعيار الوظيفي إذل األداء ادلارل، األداء التسويقي، األداء اإلنتاجي، أداء عناصر ادلؤسسة حيث ؽلكن أف ي  

 (89، صفحة 2001)مزىودة، وظيفة األفراد. 

 (119-118، الصفحات 2007-2006)سليماشل،  وسنقدـ فيما يلي شرح مبسط لكل نوع من ىذا األداء:

يق التوازف ادلارل، وبناء ىيكل مارل فعاؿ، ربقيق مردودية وتعظيم األداء ادلارل: يتمثل يف مدى قدرة ادلؤسسة على ربق (1

العائد على االستثمار باعتباره أحد أىم أىداؼ ادلؤسسة لذا فإف البعد ادلارل لألداء الكلي للمؤسسة يتحقق من 

 خالؿ ربقيق ادلردودية وتعظيمها. 

ات ادلتعلقة بالوظيفة التسويقية وتتمثل ىذه ويتحدد ىذا األداء من خالؿ رلموعة من ادلؤشر  :األداء التسويقي (2

 ادلؤشرات يف احلصة التسويقية. رضا العميل، شهرة العالمة التجارية، ومدى سبوضعها يف ذىن ادلستهلكُت.
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األداء اإلنتاجي: يتحقق ىذا األداء من خالؿ ربقيق ادلؤسسة معدالت إنتاج مرتفعة مقارنة مع ادلؤسسات ادلنافسة،  (3

إنتاج منتجات جبودة عادلية بأقل تكاليف شلكنة تستطيع من خالذلا ادلؤسسة مواجهة منافسيها. وذلك من خالؿ 

 باإلضافة إذل زبفيض التعطيالت الناذبة عن توقف اآلالت أو التأخر يف تسليم الطلبيات.

خرى وتوجيهها بالشكل يعد ادلورد البشري أىم مورد يف ادلؤسسة فمن خاللو يتم ربريك ادلوارد األ :أداء وظيفة األفراد (4

الذي ؽلكنها من ربقيق أىدافها، فيعد بقاء واستمرار عمل ادلؤسسة مرىوف بأداء العنصر البشري، كما ترتكز فعالية 

ىذا األداء يف كفاءات البشرية واختيار ادلهارات العالية، حيث أف ىذه الفعالية تظهر من خالؿ وضع الشخص 

، قت ادلناسب. ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب ويف الو   (28، صفحة 2008-2007)ىرـو

 المطلب الثاني: مفهوم األداء التسويقي وأىميتو

 الفرع األول: مفهوم األداء التسويقي

إمكانياهتا ادلادية والبشرية وكذلك ادلعلوماتية من أجل  استخداـأوال: األداء التسويقي ىو مدى قدرة ادلؤسسة على 

ة ذلك مع أداء ادلنافسُت يف السوؽ لتعزيز نقاط القوة لديها واجتناب نقاط الضعف من ربقيق أىدافها التسويقية ومقارن

 (117، صفحة 2013)الطويل و العبادي،  أجل ربقيق أىداؼ البقاء والنمو للمؤسسة يف عادل األعماؿ.

ىداؼ التسويقية ثانيا: ويعرؼ أيضا األداء التسويقي على أنو" مدى ربقيق ادلؤسسة لألىداؼ الكلية وبضمنها األ

 (193، صفحة 2014)كايف،  وذلك عن طريق ادلؤشرات الفعلية ادلتحققة مع ادلؤشرات ادلستهدفة لفًتة سابقة."

 (41، صفحة 2012)ػلي،  ثالثا: األداء التسويقي ىو "مستوى ربقيق ادلؤسسة ألىدافها ادلوضوعة يف اخلطة السوقية."

مساعلة الوظائف التسويقية للمؤسسة يف ربقيق أىدافها وغاياهتا من خالؿ رابعا: األداء التسويقي يعد مقياس دلدى 

 (177، صفحة 2014)كشمولة،  االحتفاظ بالزبائن احلاليُت وكسب زبائن جدد.

إف األداء التسويقي يوضح درجة صلاح ادلؤسسة أو فشلها، من خالؿ سعيها لتحقيق أىدافها التسويقية، خصوصا    

ية السريعة اليت تواجهها ادلؤسسات. وىذا ما يفرض عليها تبٍت التوجو ادلناسب لتطوير تقنياهتا وضماف يف ظل التغَتات البيئ

 القدرة على االستجابة دلتغَتات البيئة وربقيق األىداؼ اليت تسعى الوصوؿ إليها.
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تداد لو مع مراعاتو ؼلتلف عن األداء الكلي للمؤسسة، وإظلا يعد جزء منو وام وبذلك فإف األداء التسويقي ال     

 ربقيق األىداؼ اخلصوصية الوظيفية، وارتكازه بشكل أساسي على النشاط التسويقي لتحقيق أىداؼ تسويقية تسهم يف

 العامة للمؤسسة.

 الفرع الثاني: أىمية األداء التسويقي

ة بزيادة األرباح احملققة، كما تربز أعلية األداء التسويقي يف كونو يرتبط بشكل مباشر مع ربقيق أىداؼ ادلؤسسة وادلتمثل -

يقًتف األداء التسويقي للمؤسسة بتحقيق أىداؼ اجملتمع واليت تتحدد طبقا لثالثة أسس ىي األساس االقتصادي، 

 األساس القانوشل، واألساس األخالقي.

ابر وإظلا ؽلثل قوة إف اعتناؽ ادلؤسسة دلفهـو التسويقي يعمل على ربسُت األداء ادلارل كوف التسويق ليس رلرد مفهـو ع -

)ضبودة،  والدليل على قوتو ىو النتيجة الذي يضيفها على مؤشرات ادلؤسسة األساسية مثل الرحبية واحلصة السوقية.

 (44، صفحة 2014

 (115، صفحة 2017)كايف و كايف،  تظهر أعلية األداء التسويقي عن طريق األبعاد الثالثة التالية: -

 مُت والدالالت ادلعرفية سواء كانت بشكل مباشر أو ضمٍت.ادلتمثل بادلضا :البعد النظري 

 الدراسات والبحوث. استعماؿعن طريق : البعد التجاري 

 :عن طريق تطبيق األساليب ادلتعلقة بتقوصل نتائج األداء التسويقي. البعد اإلداري 

كما أف األداء التسويقي   ػ يعد األداء التسويقي نشاط مهم لبياف مدى صلاح ادلؤسسات يف تنفيذ خططها أو فشلها

موارد ادلؤسسة ومساعدهتا يف ربقيق أىدافها. واألداء التسويقي الفعاؿ مسألة ذات أعلية  استغالؿيعرب عن 

للِمِؤسسات يف ظل الظروؼ البيئية ادلتغَتة دلا ػلقق ذلا من منافع وغلعلها يف مركز قوي ذباه ادلنافسُت وػلقق ادليزة 

ملية ربقيقو ليست سهلة ألنو ػلتاج إذل موارد مادية وقدرات بشرية ووقت وصرب ومتابعة التنافسية ذلا. إال أف ع

)ضبودة،  مستمرة حلاجات ورغبات توقعات وأذاؽ الزبائن فضال عن متابعة أوضاع ادلنافسُت وأدائهم التسويقي.

 (45، صفحة 2014
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 المطلب الثالث: تقييم األداء التسويقي

وفعالية العمليات التسويقية للتغيَت خالؿ فًتة نشاط ادلؤسسة وىذا ما ؽللي عليها ضرورة القياـ عادة ما زبضع كفاءة       

بتشخيص وتقييم الوضع احلقيقي لصحة وسالمة العملية التسويقية دبجملها، ومن الواضح أف أفضل طريقة إلعادة النظر 

سويقي والذي يعد دبثابة العملية اليت سبنح ادلؤسسة قاعدة يف تقييم وربسُت الوظيفة التسويقية ىو القياـ بتقييم األداء الت

 لتحقيق الفعالية التسويقية. 

 الفرع األول: تعريف تقييم األداء التسويقي

 ولقد وردت العديد من التعاريف ذلذا ادلصطلح نذكر منها:

دلختلف وظائفها خالؿ فًتة زمنية أوال: يعرؼ تقييم األداء التسويقي على أنو "الوقوؼ على مستوى تأدية إدارة التسويق 

 (125، صفحة 2011-2010)بوكريطة،  معينة هبدؼ معرفة االضلرافات."

ثانيا: تقييم األداء التسويقي ىو التعرؼ على مدى توافق األداء التسويقي الفعلي مع ادلعايَت التسويقية احملددة مسبقا، 

ىداؼ، لتكوين صورة واقعية دلا ػلدث فعال بادلؤسسة للوقوؼ وكذلك مدى النجاح يف تنفيذ اخلطط ادلوضوعة وربقيق األ

 (503، صفحة 2004)النجار، على اإلجراءات ادلالئمة اليت غلب ازباذىا لتحسُت األداء. 

ثالثا: يعرؼ أيضا تقييم األداء التسويقي بأنو" الفحص الشامل وادلنتظم وادلستقل والدوري لبنية العمل التسويقي واألىداؼ 

اتيجيات واألنشطة التسويقية للمؤسسة وبذلك ربديد ادلشكالت التسويقية والفرص ادلتاحة مث اقًتاح خطة عمل واالسًت 

 (332، صفحة 2003)احلسن،  لتحسُت األداء التسويقي للمؤسسة".
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 الفرع الثاني: عناصر تقييم األداء التسويقي

 (132، صفحة 2012-2011)ؼلو،  صر رئيسية وادلتمثلة يف:ينبغي أف يشمل تقييم األداء التسويقي على أربعة عنا    

 أوال: ادلنهجية

وغلب أف  وذلك عن طريق إتباع إطار عمل منطقي زلدد بشكل مسبق، وضع تسلسل منظم خلطوات التقييم،

، ومنو يسلط تقييم األداء التسويقي الضوء على طبيعة التحسينات اليت غلب إدخاذلا لتمكُت ادلؤسسة من ربقيق أىدافها

 سينتج عن ىذه اإلجراءات ادلنهجية خطة عمل شاملة تعاجل اإلجراءات قصَتة وطويلة األمد.

 ثانيا: الشمولية

غلب األخذ بعُت االعتبار رلمل العناصر ادلؤثرة يف األداء التسويقي للمؤسسة بشكل شامل، بدال من ربديد نقاط 

قي أعراض ادلشكلة ليبحث يف األسباب احلقيقية وسبل الضعف فحسب، بل يلـز أف يتجاوز تقييم األداء التسوي

 معاجلتها.

 ثالثا: االستقاللية

غلب أف يكوف تقييم األداء التسويقي عملية مستقلة وموضوعة ومتماشية مع طبيعة عملية التدقيق والتقييم ذاهتا، فإف 

س لديو أي اىتمامات شخصية بالنتائج ادلسؤوؿ عن إجراء تقييم األداء التسويقي عليو أف يكوف كامل االستقاللية ولي

 وأال يرتبط بأي عمل قد ينتج عن مثل ىذه اإلجراءات.

 رابعا: الدورية

باعتبار نشاط التسويق يعمل ضمن بيئة ديناميكية سبتاز بالتغَت ادلستمر، لذلك البد على ادلؤسسة أف تتجنب     

ف احلاجة إليو يف حالة حدوث األزمات فقط، بل عليها أف األسلوب الوقائي الدوري لتقييم األداء التسويقي والذي تكو 

تلجأ إلجراء عملية تقييم األداء التسويقي بصفة دورية ودائمة ألف ذلك سيعود عليها بالفائدة اليت ستنعكس على صحة 

 وسالمة ادلؤسسة سواء يف األوقات احلسنة أو السيئة.
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 الفرع الثالث: مراحل تقييم األداء التسويقي

 (272، صفحة 2007)الغرباوي، عبد العظيم، و شقَت،  تقييم األداء التسويقي دبجموعة من ادلراحل وىي كما يلي: ؽلر 

 أوال: ربديد ما الذي يتم قياسو

أي النتائج والعمليات اليت تكوف موضوع ادلتابعة والرقابة، ويتم الًتكيز على العناصر ذات التأثَت األكثر على التكلفة أو 

 ط هبا الكثَت من ادلشاكل.اليت ترتب

 ثانيا: ربديد معايَت أو مقاييس األداء التسويقي

 وذلك يف ضوء أىداؼ ادلؤسسة عامة وأىداؼ التسويق بصفة خاصة.

 ثالثا: قياس األداء التسويقي الفعلي

 ويتم ذلك يف الوقت ادلناسب الكتشاؼ ادلشاكل احملتملة قبل أف يصبح الوضع حرجا.

 اء الفعلي بادلعايَت ادلوضوعةرابعا: مقارنة األد

 وذلك هبدؼ الكشف عن وجود أية اضلرافات عن اخلطة ادلوضوعة.

 خامسا: ازباذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

يف حالة اختالؼ األداء الفعلي عن ادلعدالت أو ادلعايَت ادلوضوعة، يتم ازباذ اإلجراءات التصحيحية من خالؿ اإلجابة 

 ىل االضلراؼ يف األداء متذبذب أـ دائم؟،ىل يتم أداء العمليات بصورة غَت صحيحة؟ ...إخل.على عدة تساؤالت مثل: 

 ويوضح الشكل التارل سلتلف مراحل تقييم األداء التسويقي
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 : مراحل تقييم األداء التسويقي3الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (772صفحة  ،0277-0272)بوكريطة، المصدر:

 
 
 

 األىداف المخططة

معايير األداء تحديد  

األداء الفعلي  قياس  

مقارنة األداء 
الفعلي 

عاييربالم  

 انحرافات موجبة  ال توجد انحرافات

 انحرافات سالبة

تشخيص االنحرافات السالبة 
 وتحديد أسبابها



 خضرلتسويق األاتحسينو من خالل تطبيق األداء التسويقي و  .....................ثاني...الفصل ال
 

44 

 التسويق األخضر كمدخل لتحسين األداء التسويقي المبحث الثاني:

 تسعى ادلؤسسات االقتصادية لتحسُت أداءىا باستمرار وقد يكوف ىذا التحسُت بصورة شاملة على ادلستوى الكلي  

على منافسيها. ويتحقق ىذا للمؤسسة أو على ادلستوى الوظيفي وذلك سباشيا مع تطورات احمليط ولضماف بقائها وسبيزىا 

من خالؿ التكامل بُت عناصر ومدخالت ادلؤسسة لتحسُت العمليات اإلنتاجية وسلرجاهتا. وبالتارل الوصوؿ إذل مستويات 

 أداء متميزة.

 المطلب األول: مؤشرات تقييم األداء التسويقي

يقي حيث مت تقسيمها من قبل بعض الباحثُت تتوجد العديد من ادلؤشرات اليت يتم من خالذلا قياس وتقييم األداء التسو 

 إذل مؤشرات )كمية قابلة للقياس( ومؤشرات نوعية )خاصة بالزبائن(.

 الفرع األول: مؤشرات كمية لتقييم األداء التسويقي

 الرغم من وجود عدة مؤشرات ومقاييس كمية لألداء التسويقي إال أننا سنركز على أىم ىذه العناصر واليت سبثلت على    

 يف: احلصة السوقية، ظلو ادلبيعات، احلصة السوقية، الرحبية.

 أوال: نمو المبيعات

يشكل بعد ظلو ادلبيعات دورا رئيسيا يف اسًتاتيجيات اإلدارات العليا بادلؤسسات االقتصادية،  وتبُت من خالؿ   

داؼ دبا يف ذلك ظلو ادلبيعات وادلدراء بأف ادلؤسسات غلب أف يكوف ذلا رلموعة واسعة من األى دراسات  ادلختصُت

مقياس ظلو ادلبيعات تأمُت اقتصاديات احلجم واالستفادة من منحى اخلربة أو لتحقيق أىدافها ادلالية بفعالية، إذ يوفر 

التعلم، وطبقا لذلك تتمكن ادلؤسسة القيادية يف السوؽ ومن خالؿ موقعها التنافسي ادلتميز من مضاعفة مبيعاهتا ومن مث 

ية، شلا ينتج عنو اطلفاض يف تكلفة حجم إنتاجها الذي يؤدي إذل تراكم خربة العاملُت يف العمليات اإلنتاجية والتسويق

(يف كل مرة يتضاعف فيها حجم اإلنتاج %30-%10إنتاج وتسويق الوحدة الواحدة من ادلنتج بنسبة تًتاوح ما بُت) 

وادلبيعات. وقد أكد الباحثوف بأف ادلبيعات تعد من ادلبادئ ادلهمة يف النشاط التسويقي، حيث يهدؼ ىذا األخَت يف 

، صفحة 2013)الطويل و العبادي،  ة حجم ادلبيعات وىذا احلجم ىو ادلعيار األوؿ لنجاح األداء التسويقي.النهاية إذل زياد

126) 
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وتتضمن عملية ربليل ادلبيعات قياس وتقييم حجم ادلبيعات الفعلية ليتم مقارنتها مع حجم ادلبيعات ادلتوقع ربصيلها، 

تنفيذ اخلطة البيعية، كما يعترب ربليل ادلبيعات خطوة ضرورية تساعد وذلك للتأكيد من مدى كفاءة اإلدارة التسويقية يف 

ادلؤسسة يف التنبؤ بادلبيعات للسنة ادلقبلة، ويفضل عند ربليل ادلبيعات االصبالية الرجوع إذل ادلبيعات للسنوات السابقة 

ص أو الزيادة فيها خالؿ تلك واعتمادىا كمرجع دلعرفة التطور الذي حدث يف مستوى ىذه ادلبيعات ودراسة أسباب النق

 (48، صفحة 2012)الناجي،  الفًتة.

ويف معظم األحياف ال يكفي رقم ادلبيعات اإلصبارل لتقدصل ربليل شامل ووايف عن نسب تطور ادلبيعات لذا يتطلب األمر 

 (134، صفحة 2012-2011)ؼلو،  القياـ بتحليل أكثر تفصيال وذلك حسب األسس التالية:

 يل ادلبيعات حسب ادلناطق اجلغرافيةأ ػ ربل     

وذلك من خالؿ تقسيم حجم ادلبيعات اإلصبارل حسب ادلناطق البيعية ادلختلفة اليت تقـو ادلؤسسة خبدمتها والتعامل معها. 

ويهدؼ ىذا النوع من التحليل إذل معرفة مقدار ادلبيعات ادلتحققة يف كل منطقة وكذلك مقدار الزيادة أو االطلفاض فيها، 

فقد صلد من خالؿ ىذا التحليل بالرغم من زيادة إصبارل ادلبيعات لكن توجد منطقة معينة تسجل اطلفاضا يف معدؿ 

 ادلبيعات مقارنة بالسنوات ادلاضية يف حُت باقي ادلناطق تسجل زيادة يف حجم ادلبيعات، كما قد ػلدث عكس ذلك.

 ب ػ ربليل حجم ادلبيعات حسب ادلنتجات    

التحليل من قبل ادلؤسسات اليت تقـو بإنتاج منتجات متنوعة وعديدة وبالتارل هتدؼ من خاللو إذل دراسة ويستخدـ ىذا 

مبيعات كل سلعة على حدة، ومقارنتها مع ادلبيعات احملققة للسنوات السابقة أو مبيعات ادلنتجات ادلنافسة دلعرفة نسبة 

سة من توجيو رلهوداهتا التسويقية ضلو السلع اليت ربقق أكثر قبوؿ كل سلعة يف السوؽ ادلستهدفة. وىذا ما ؽلكن ادلؤس

 نسبة زيادة وظلو.

 ج ػ ربليل مبيعات حسب العمالء   

ويتضمن ربليل ادلؤسسة للمبيعات على حسب اجملموعات ادلختلفة للعمالء، وىذا ما ؽلدىا بادلؤشرات اليت سبكنها من 

وعة من ىذه العمالء، لتقدير اجلهود ادلطلوبة وادلبذولة من أجل كل احلكم على مظاىر القوة والضعف اليت سبيز كل رلم

 رلموعة من ىؤالء العمالء.



 خضرلتسويق األاتحسينو من خالل تطبيق األداء التسويقي و  .....................ثاني...الفصل ال
 

46 

ويف الغالب ذبد ادلؤسسة أف معظم مبيعاهتا موجهة ضلو رلموعة زلددة من العمالء وبالتارل عليها تركيز معظم جهودىا 

 ة.واىتمامها على ىذه اجملموعة اليت تعد الفئة ادلرحبة ذلذه ادلؤسس

 ثانيا: احلصة السوقية

سبثل احلصة السوقية أحد ادلؤشرات اذلامة والفعالة اليت تعزز ادلركز التنافسي للمؤسسة، حيث تسعى جل ادلؤسسات     

لتحقيق حصة سوقية متميزة ومرتفعة يف سوقها واحملافظة عليها من خالؿ تقدصل منتجات عالية اجلودة وبأسعار مناسبة، 

ها التسويقية دبا يتناسب مع حاجات وتوقعات الزبائن، إضافة إذل استمرارية حبثها عن أسواؽ جديدة وكذلك تطوير أنشطت

 (46، صفحة 2014)ضبودة،  لتطرح منتجاهتا فيها.

األمثل دلواردىا  االستخداـوتعرب احلصة السوقية عن مدى قدرة ادلؤسسة وكفاءهتا يف السيطرة على السوؽ من خالؿ 

حجم ادلبيعات بالسوؽ ادلستهدفة مقارنة دبنافسيها، إذ أف عدد القطع ادلباعة ربدد القدرة التنافسية ادلتاحة يف زيادة 

 (46، صفحة 2012)الناجي، وتعتمد عليها ادلؤسسات لبناء ما يعرؼ باقتصاديات السوؽ باالعتماد على اإلنتاج الكبَت. 

يد احلصة السوقية اليت غلب تغطيتها وخدمتها، ليتم بعد ويتم قياس مؤشر احلصة السوقية عندما تقـو ادلؤسسات بتحد  

ذلك مقارنتها مع ادلنافسُت يف نفس القطاع سواء مقارنتها مع حصة ادلؤسسة اليت سبتلك أكرب حصة سوقية يف القطاع 

فًتة  نفسو أو مع احلصة السوقية ألكرب ثالث مؤسسات قائدة يف السوؽ إذ ؽلكن الوصوؿ إذل ىذه احلصة السوقية خالؿ

 (418، صفحة 2008)عبد العظيم،  زمنية معينة وؽلكن ربقيقها بشكل يتناسب مع الظروؼ البيئية واخلارجية للمؤسسة.

 (47، صفحة 2012تقاس احلصة السوقية باستخداـ ثالثة طرؽ أساسية وتتمثل يف: )الناجي، 

 دلؤسسة على إصبارل ادلبيعات الكلية يف السوؽ.واليت تقاس بقسمة مبيعات ا: أ ػ احلصة السوقية اإلصبالية للمؤسسة    

 تقاس بقسمة مبيعات ادلؤسسة الكلية على مبيعات أكرب ادلنافسُت يف السوؽ. :ب ػ احلصة السوقية النسبية   

    . : وربسب بقسمة مبيعات ادلؤسسة على ادلبيعات اإلصبالية للسوؽ ادلخدـو  ج ػ حصة السوؽ ادلخدـو

 ثالثا: الرحبية 

عرؼ الرحبية أهنا ما ربصل عليو ادلؤسسات من مكاسب مالية خالؿ بيعها للمنتجات والسلع يف فًتة زمنية معينة. أو ت    

مستوى األرباح اليت ربققها ىذه ادلؤسسة قياسا بادلنافسُت. وتتعلق القيمة احلالية ألرباح ادلؤسسة بالقيمة السوقية ذلا وتعترب 

 (30، صفحة 2010)الدروسي، لكفاءة يف العمل التنافسي. اذلدؼ ادلبدئي وادلقياس األفضل ل
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إف ربقيق األرباح عن طريق تلبية حاجيات ورغبات الزبائن يعرب عن اذلدؼ األساسي للنشاط التسويقي، و يساىم      

قاء دلواجهة يف ربقيق حصة السوقية للمؤسسة ويكوف لو األثر الكبَت يف ربسُت األداء التسويقي كما ؽلكنها من النمو والب

 (121، صفحة 2017)كايف و كايف،  الظروؼ التنافسية اليت تشهدىا األسواؽ يف الوقت احلاضر.

 وتعترب الرحبية قياس للعائد يف صورة األرباح اليت ػلصل عليها ادلساعلُت الستثماراهتم بادلؤسسة وتوضح يف النسب التالية:

 (43، صفحة 2012)ػلي، 

توضح ىذه النسبة رحبية ادلؤسسة فيما يتعلق برأس ادلاؿ الذي يقدمو مالؾ ادلؤسسة : يةأ ػ عائد حقوؽ ادللك     

 )ادلساعلُت(.

هتدؼ ىذه النسبة إذل تقدصل ادلعلومات عن أداء ادلؤسسة بالًتكيز على الكفاءة اليت يستخدـ  :ب ػ عائد رأس ادلاؿ   

 معها رأس ادلاؿ.

 ء التسويقي )المقاييس الخاصة بالعميل(الفرع الثاني: مؤشرات نوعية لتقييم األدا

إنتقييم األداء التسويقي انطالقا من الزبوف عملية غاية يف األعلية. ألهنا سبكن إدارة التسويق من استغالؿ الطاقات     

الكامنة يف سبيل جذب الزبائن وربقيق رضاىم لبناء صورة ذىنية جيدة لديهم عن ادلؤسسة، وربقيق والئهم على ادلدى 

 (280، صفحة 2007)الغرباوي، عبد العظيم، و شقَت،  لبعيد وادلؤشرات النوعية تتمثل يف:ا

 أوال: رضا الزبوف 

ويعرؼ الرضا على أنو احلكم الذي يصدره الزبوف عن ذبربتو االستهالكية للمنتجات وينتج عن ادلقارنة بُت ما توقع      

لرضا بكمية اإلشباع وادلنفعة الناذبة من استهالؾ منتج معُت. فإذا  احلصوؿ عليو وما ػلصل عليو فعال. حيث تقاس نسبة ا

كانت خصائص ادلنتج زبتلف عن تلك اليت يتوقعها الزبوف فإف ذلك غلعلو يشعر بأف رغبتو دل يتم تلبيتها. ويف حُت  

 (128، صفحة 2013)الطويل و العبادي،  كانت خصائص ادلنتج توافق أو تفوؽ التوقعات يتم بذلك ربقيق رضا الزبوف.

أف رضا الزبائن ؽلكن ادلؤسسة من قياس مدى مالئمة العرض للطلب، فتعمل قدر ادلستطاع على ربسُت عرضها من      

اخلدمات دبا يضمن التكامل مع أنشطتها الوظيفية. وكلما كاف الزبوف راضيا كلما استطاع أف غللب للمؤسسة زبائن جدد 

 (83، صفحة 2014-2013)خلوط، لديها مصدر لتحقيق أرباح أكثر.  من خالؿ األثر اإلغلايب، شلا يشكل
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ولقد تبُت أف ىذا الرضا غلعل ادلؤسسة تستفيد دبنافع عديدة إذ يعد مدخال لتحسُت عالقتها الزبوف، حيث يضمن 

 دمها ادلؤسسة.استمرارية تعامل الزبوف مع ادلؤسسة دلدة طويلة، ويقلل من حساسية الزبائن ذباه أسعار ادلنتجات اليت تق

 (129، صفحة 2013)الطويل و العبادي، 

 ثانيا: والء الزبائن    

يقصد بالوالء ذلك الرضا العاـ الذي يشعر بو الزبوف عند تعاملو مع ادلؤسسة. وقد أثبتت العديد من الدراسات      

 ادليدانية أف الرضا يعد أحد العوامل الرئيسية اليت تؤدي إذل ظهور مفهـو الوالء.

ويعرؼ الوالء بأنو رلموعة االذباىات وادلعتقدات وادليوؿ اليت تتكوف لدى الزبائن عن ادلؤسسة يف حد ذاهتا، وعن عالمتها 

وعما تقدمو من منتجات، حبيث ذبعلهم ال يظهروف أي استعداد للتعامل مع ادلنافسُت، ويستمروف يف التعامل معها على 

وىا أكثر من منافسيها، وأهنا تعرؼ حاجاهتم وتستجيب النشغاالهتم أكثر من ادلدى البعيد من منطلق شعورىم بالثقة ضل

 (251، صفحة 2011)ثابت،  غَتىا.
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 المطلب الثالث: دوافع تحسين األداء التسويقي

-2015)كيالشل،  ىناؾ رلموعة من األسباب اليت ذبعل ادلؤسسة تسعى لتحسُت أدائها التسويقي ومن أىم ما يلي:

 (103-102، الصفحات 2016

 أوال: تسارع وتَتة التغَتات احمليطة بادلؤسسة

إف التحوالت السريعة اليت طرأت يف زليط ادلؤسسة االقتصادية فرضت عليها عدة أساليب ومداخل سبكنها من إستغالؿ 

قرير مكانتها عالة يف تالفرص وتفادي التهديدات ومن بُت ىذه ادلداخل ىو ربسُت أدائها التسويقي العتباره الوسيلة الف

 وقدرهتا التنافسية.

 ثانيا: احلفاظ على ادلكانة التنافسية

ربرص ادلؤسسة االقتصادية باستمرار على أعلية االحتفاظ دبكانتها التنافسية، بُت ادلؤسسات ادلنافسة وذلك من خالؿ 

جحة ىي اليت ربرص على استدامة ذلك التفوؽ التميز الذي ؼللق قيمة ذلا ولعمالئها احلاليُت أو ادلرتقبُت، وادلؤسسة النا

من خالؿ التحسُت ادلستمر يف أدائها وربكمها يف ادلزج الدقيق بُت ادلهارات البشرية واألصوؿ ادلادية بطريقة تضمن ذلا 

 التميز أماـ منافسيها.

 ادلتزايد باجلودة االىتماـثالثا: 

تماد عليها يف ربسُت أدائها الكلي أو على مستوى وظائفها، وأىم تعترب اجلودة من أىم ادلداخل اليت ؽلكن للمؤسسة االع

مبدأ ؽلكن االعتماد عليو يف تطبيق اسًتاتيجية اجلودة الشاملة ىو مبدأ التحسُت ادلستمر الذي يضمن للمؤسسة التواصل 

تحقيق جودة عالية وضماف مع بيئتها باستمرار اعتمادا على البحث والتطوير وتشجيع االبداع وتنمية ادلعرفة وادلهارات ل

 أقصى إشباع لعمالئها.

 رابعا: اشتداد ادلنافسة

إف الصراع الذي تواجهو ادلؤسسة يف القطاع الذي تنشط فيو بفرض تدعيم قدرهتا التنافسية اعتمادا على أسس واصفة 

الية من األداء لضماف ودقيقة مثل )الكفاءة، اجلودة، االبتكار االستجابة حلاجات الزبائن( وذلك لتحقيق مستويات ع

بقاءىا، ويبقى التحسُت ادلستمر من أىم العوامل اليت غلب االعتماد عليها لكي تكوف مؤسسة دائمة اليقظة ومدركة دلا 

 ػلدث من حوذلا دلواجهة منافسيها.



 خضرلتسويق األاتحسينو من خالل تطبيق األداء التسويقي و  .....................ثاني...الفصل ال
 

50 

 خامسا: االلتزامات االجتماعية والبيئية للمؤسسة االقتصادية

بقاءىا مرىوف بقدرهتا على االلتزاـ بدمج االىتمامات البيئية واالجتماعية يف إف ضماف استمرارية ادلؤسسة االقتصادية و 

 نشاطاهتا ومعامالهتا.

وىذا االلتزاـ يطلب منها التحسيس والبحث ادلستمر على السبل اليت تضمن ذلا ذلك، ويف ىذا الصدد صدرت مواصفة 

دامها من قبل صبيع ادلؤسسات ربت صيغة دولية تعطي إرشادات حوؿ ادلسؤولية االجتماعية ومن الضروري استخ

ISO :26000)) 

 المطلب الثالث: عالقة التسويق األخضر باألداء التسويقي للمؤسسة

إف تبٍت ادلؤسسة لفلسفة التسويق األخضر ؽلنحها رلموعة من االمتيازات واخلصائص اليت سبكنها من ربسُت أدائها 

 التسويقي وذلك من خالؿ:

 ورة "سمعة" المؤسسةالفرع األول: تحسين ص

وتعرب مسعة ادلؤسسة عن التغَتات اليت تتبعها رلموعة األطراؼ ادلتعاملة معها سواء كانوا: ادلالؾ، العمالء، ادلوردوف، 

 ادلوظفوف، البنوؾ، ادلنظمات غَت احلكومية، الدولة.

توجو بيئي. حيث أف ادلؤسسات  إف تبٍت فلسفة التسويق األخضر غلعل ادلؤسسة قريبة من عمالئها، خاصة الذين لديهم

اليت تعتمد ىذا التوجو ربظى بتأييد قوي من اجملتمع بشىت فئاتو وأطيافو بسبب انسجاـ أىدافها مع أىداؼ اجملتمع 

خبصوص االلتزاـ البيئي وىذا التأييد يساعد ادلؤسسة على توطيد عالقاهتا مع زبائنها احلاليُت وؽلكنها من كسب عمالء 

 (88، صفحة 2014-2013)بوشارب، جدد. 

ويرى بعض ادلختصُت أف السمعة اجليدة للمؤسسة تنشأ نتيجة إتباعها ألربعة مبادئ أساسية يف سلتلف األنشطة وتتمثل 

 (60، صفحة 2014)اسحق، يف:

 أوال: مبدا ادلصداقية مع ادلستثمرين والعمالء وادلوردين. 

 ثانيا: مبدا الثقة بُت ادلؤسسة والعمالء واجملتمع.

 ثالثا: مبدا االعتمادية. 
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 رابعا: مبدا ادلسؤولية البيئية.

إف تطبيق ادلؤسسة دلفهـو التسويق األخضر غلعلها تعمل دبنتجات عالية اجلودة وتستخدـ وسائل إعالـ ذات مصداقية. 

سويق على حسن وتتعامل بطريقة مسؤولة بيئيا واجتماعيا. وىذا ما ؼللق ذلا مسعة بيئية جيدة يف السوؽ تساعد رجاؿ الت

الفرص التسويقية ادلتاحة والتأثَت يف سلوؾ ادلستهلك الواعي بيئيا شلا ؽلكنها من زيادة مبيعاهتا وىذا ما يؤدي إذل  استغالؿ

 (119، صفحة 2016)قريشي،  ربسُت أدائها التسويقي.

 الفرع الثاشل: زبفيض التكاليف وزيادة األرباح

قيق ظلو دببيعات ادلؤسسة وربسُت أدائها الفعلي، وذلك عن طريق توفَت يسعى منهج التسويق األخضر إذل رب     

اخلدمات واألنشطة التسويقية بطرؽ عقالنية. فهو يقـو على استبداؿ نظم اإلنتاج واالستهالؾ التقليدية بطرؽ معاصرة 

اليف عن طريق التقليل العقالشل للموارد، حيث يساىم توجو التسويق األخضر يف التحكم بالتك االستغالؿتعتمد على 

ادلوارد خصوصا غَت ادلتجددة منها. عن طريق ما يسمى بالكفاءة األيديولوجية  استغالؿمن استهالؾ الطاقة والكفاءة يف 

 (WBCSD)واليت تعترب نتيجة لتطبيق ادلفهـو البيئي للمنتج وتعرؼ حسب رللس األعماؿ العادلي للتنمية ادلستدامة

وادلنتجات بأسعار تنافسية بغرض إشباع حاجات اإلنساف وربقيق رفاىية نوعية احلياة اليت على أهنا تقدصل اخلدمات 

يعيشها، مع احلفض التدرغلي للموارد ادلستعملة ولألثار البيئية يف سلتلف دورة حياتو إذل مستوي يوازي قدرهتا )ادلوارد 

 (85، صفحة 2014-2013)بوشارب، والبيئة(. 

رلموعة من ادلبادئ حوؿ الكفاءة  1995لعادلي للتنمية ادلستدامة وفق ىذا التعريف سنة ولقد وضع رللس األعماؿ ا

 (51، صفحة 2015-2014)ادلومٍت،  البيئية حيث سبثلت يف:

 أوال: تقليل الطلب على ادلوارد واستهالؾ الطاقة لتوفَت ادلنتجات واخلدمات.

 ثانيا: تقليل انبعاث الغازات السامة.

 ية تدوير ادلواد.ثالثا: ربسُت عمل

 ادلوارد ادلنتجة. استخداـرابعا: ربسُت 

 خامسا: إطالة استدامة ادلنتجات.

 سادسا: الزيادة يف ربسُت جودة ادلنتجات واخلدمات.
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ادلوارد.  استخداـإف اعتماد التسويق األخضر على منتجات ذات مفهـو بيئي يساىم يف ربقيق ادلؤسسة لكفاءة       

 م األساسيات اليت من خالذلا ؽلكن ربسُت األداء التسويقي للمؤسسة ادلتبنية ذلذا ادلنهج.واليت تعترب أحد أى

مساعلة التسويق األخضر يف زيادة كفاءة ادلؤسسات االقتصادية يساعدىا على التقليل من تكاليفها خصوصا تلك ادلتعلقة 

ستعماؿ زلتوى العلبة، من إعادة توجيهها باإلنتاج أو بالتعبئة والتغليف حيث تسمح بعض العلب وادلغلفات بعد ا

   Myriam PUAUTمن قبل Pollute2009الستعماالت منزلية أخرى ولقد أفادت دراسات قدمت يف ندوة 

من ادلؤسسات الفرنسية زادت من أرباحها خالؿ تبنيها ادلفهـو البيٍت للمنتج. وىذا ما يعكس أف %93أف أكثر من 

 (102، صفحة 2010)الدروسي، ا للمؤسسة. التوجو البيعي األخضر توجو مرحب

 الفرع الثالث: تحقيق ميزة تنافسية

إف منهج التسويق األخضر يفتح أماـ ادلؤسسات اليت سبارسو آفاقا جديدة، وفرصا تسويقية مغرية شلا يتيح أمامها اجملاؿ 

ق قطاعات سوقية صديقة للبيئة، شلا غلعل لتجنب ادلنافسة التقليدية. عن طريق خلق قيم بيئية معتربة للزبائن، وبالتارل خل

ادلؤسسة سباقة دلنافسيها يف السوؽ، وغلعلها قريبة من زبائنها خصوصا الذين لديهم توجو بيئي وىذا ما يساعدىا على 

 (377، صفحة 2011)قريشي و قدري،  ربقيق ميزة تنافسية.

ة وتنفيذ نشاطات التسويق ادللتزمة وادلفيدة بيئيا، فادلؤسسات اليت تتبٌت اسًتاتيجية التسويق األخضر تتمكن من صياغ

هبدؼ خلق اإليرادات عن طريق عقد الصفقات اليت تتوافق مع أىدافها االقتصادية واالجتماعية، يف إطار اسًتاتيجية 

اتيجية لإللكًتونيات بأف اسًتاتيجية دمج التسويق األخضر يف اإلسًت  Philipsالتسويق ادللتزمة بيئيا. حيث أكدت شركة 

الكلية للمؤسسة تعترب اسًتاتيجية ناجعة يف السوؽ. كما توصلت دراسة حالة يف ادلملكة ادلتحدة وأدلانيا إذل أف اسًتاتيجية 

، 2008)بدراوي،  األعماؿ التجارية اليت تأخذ ادلشاكل البيئية بنظر االعتبار ؽلكن أف تؤدي هبا إذل خلق ميزة تنافسية.

 (215صفحة 

ادلؤسسة دلنتجات خضراء ػلقق ذلا ميزة تنافسية، سبكنها من احلصوؿ على أسواؽ خاصة بادلستهلكُت فتسويق       

اخلضر. فهذه الفئة من ادلستهلكُت تتوجو ضلو ادلنتجات اخلضراء لتميزىا عن غَتىا من ادلنتجات دبجموعة من اخلصائص 

ت نظيفة ال تضر بالبيئة. وىذه ادلميزات ال ؽلكن منها تعترب ادلنتجات اخلضراء منتجات سليمة التضر بصحتهم ومنتجا

إغلادىا يف منتجات ادلؤسسات اليت ال تتبٌت منهج التسويق األخضر شلا يعطي ادلؤسسة مصداقية ال مثيل ذلا، واليت تعد 
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قة لتقدصل دبثابة ميزة تنافسية ذلا، خصوصا مع تزايد فئة ادلستهلكُت ادلهتمُت بالقضايا البيئية فإف كانت ادلؤسسة سبا

، أنو 2012منتجات صديقة للبيئة، فسيمنحها ىذا ميزة تنافسية مستدامة. حيث أثبتت دراسات أجريت يف فرنسا عاـ 

من ادلستهلكُت مستعدوف لتغيَت زلل إقامتهم واالنتقاؿ  %72يف حالة تساوي سعر ادلنتج العادي مع ادلنتج األخضر فإف 

 (88، صفحة 2014-2013)بوشارب،  خلضراء.إذل أماكن أخرى للحصوؿ على ادلنتجات ا

 الفرع الرابع: كسب رضا والء الزبائن

من أجل خلق عالقة طويلة األجل بُت ادلؤسسة والزبوف، غلب على ادلسوؽ أف يربط بُت القدرة التكنولوجية      

فإف جعل اسًتاتيجية وحاجيات السوؽ وكذلك أف يلـز بضرورة إشراؾ الزبوف يف تطوير وربسُت ادلنتجات. وبالتارل 

التسويق األخضر آلية حيوية مهمة يف بناء إخالص ووالء الزبوف تستلـز البحث عن احللوؿ ادلناسبة للمشاكل البيئية 

وتطوير ادلنتجات والعمليات اخلضراء بالشكل الذي ػلقق أىدافا التسويقية. وتعد ادلوازنة بُت الزبائن ومطالب البيئة من 

 (46، صفحة 2015-2014)ادلومٍت،  ليت تواجو وظيفة التسويق.التحديات الرئيسية ا

يضمن التسويق األخضر للمؤسسة اليت تنفذ أىم األسس اليت يقـو عليها ىذا ادلفهـو ربقيقها ذلدؼ رضا الزبائن،    

اجلهات  وذلك من خالؿ تركيز ىذه ادلؤسسة أىم مسؤولياهتا على عدـ إستغالؿ الزبائن، وكذلك التزامها مع متطلبات

الضاغطة وتقدؽلها دلنتجات خضراء آمنة ومتوفرة اقتصاديا فكل ىذا غلعلها ربافظ على زبائنها وتأخذىم ضلو الوالء الذي 

من شأنو أف غلعلهم مدافعُت على ادلؤسسة ومنتجاهتا. فعلى سبيل ادلثاؿ أف تقـو مؤسسة تعمل يف رلاؿ تسويق وبيع 

ء بتدعيمها لربامج التوعية البيئية عرب وسائل اإلعالـ ادلختلفة وتوثيق معلوماهتا علميا عن األجهزة الكهربائية ادلنزلية اخلضرا

أجهزهتا اخلضراء ادلقدمة للسوؽ فهذه اخلطوة قد تدعمها  لتأمُت والء الزبوف، السيما إذا أظهرت مصداقيتها لدرجة أف 

رتفاع أسعار منتجاهتا اخلضراء مقابل القيمة ادلضافة تذكر بعض سلبيات اجلهاز الكهربائي الذي تبيعو وكذلك إذا بررت ا

 (218، صفحة 2008)بدراوي،  أو ادلرجوة منو، وىذا يزرع الثقة لدى الزبوف ويعزز والءه ذباه ادلؤسسة ومنتجاهتا.
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 خالصة الفصل:

تقييمو. كما قمنا لقد قمنا من خالؿ ىذا الفصل بالتطرؽ إذل أىم ادلفاىيم اليت زبص األداء التسويقي، ومؤشرات 

بذكر الدوافع اليت ذبعل ادلؤسسة تسعى لتحسُت أدائها التسويقي، وكذلك دور التسويق األخضر يف ربسُت األداء 

 التسويقي.  

فتبُت لنا من خالؿ ما مت عرضو أف األداء التسويقي ىو جزء وامتداد من األداء الشامل للمؤسسة مع مراعات اخلصوصية 

على النشاط التسويقي وػلقق أىدافا تسويقية تسهم يف ربقيق األىداؼ العامة للمؤسسة. كما يعكس الوظيفية، فهو يركز 

درجة صلاح ادلؤسسة أو فشلها، من خالؿ ربقيقها ألىدافها ادلوضوعة يف اخلطة التسويقية يف ظل التغَتات البيئية السريعة 

سلتلف ادلؤشرات الكمية والنوعية وسيلة ناجعة يف تشخيص  اليت تواجهها ادلؤسسة. ويعد تقييم األداء التسويقي من خالؿ

 وتقييم الوضع احلقيقي لسالمة وصحة العمليات التسويقية، شلا ؽلنح ادلؤسسة قاعدة قوية لتحقيق الفعالية التسويقية.



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثالث

التسويق األخضر وتأثيره على 

 األداء التسويقي في مؤسسة تويوتا
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 :تمهيد

خالؿ اإلطار النظري للدراسة، إذل أىم ادلفاىيم واحليثيات بعد أف تطرقنا يف الفصلُت السابقُت األوؿ والثاشل من 

دلفهـو التسويق األخضر على ربسُت ادلؤسسة االقتصادية اليت زبص التسويق األخضر واألداء التسويقي وكذلك أثر تطبيق 

تا وذلك األداء التسويقي، سنحاوؿ من خالؿ ىذا الفصل إسقاط األسس السابقة على دراسة حالة ذبربة مؤسسة تويو 

ادلؤسسة دلفهـو التسويق األخضر ومدى تأثَته على أدائها التسويقي، وذلك من خالؿ ربليل تطبيق للتعرؼ على واقع 

 أبعاد كل من ادلتغَتين ولتحقيق ىذه األىداؼ قمنا بتقسيم ىذا الفصل إذل:

 حملة عامة حوؿ مؤسسة تويوتا المبحث األول:

 على األداء التسويقي دلؤسسة تويوتاأثر التسويق األخضر  المبحث الثاني:
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 المبحث األول: لمحة عامة حول مؤسسة تويوتا

 األول: تعريف ونشأة مؤسسة تويوتاالمطلب 

 الفرع األول: التعريف بمؤسسة تويوتا

رئيسي يف مدينة يقع مقرىا ال1937أوت،28ىي مؤسسة يابانية متعددة اجلنسيات لصناعة السيارات، تأسست تويوتا يف 

قدرت أرباحها  370.870مليونُت، بلغ عدد موظفيها إذل20.067.137تويوتا بالياباف، يقدر رأمساذلا ب 

 دولة يف كل أضلاء العادل.  28فرعا موزعة عرب  522. سبلك ادلؤسسة 2019مليوف ين لسنة 30.225.681

 (.   2012ذلك عاـ)ماليُت سيارة سنويا و  10وتعد أوؿ مؤسسة مصنعة للسيارات تنتج 

 ، بال تاريخ(www.Toyota. global.com)ادلوقع اإللكًتوشل دلؤسسة لتويوتا: 

 الفرع الثاني: نشأة وتطور مؤسسة تويوتا

ا. وتعد كامتداد لشركة والده ادلختصة يف النسيج واليت تأسست تمؤسسة تويوتا من قبل كشروا تويو  أنشأت

، بينما ميوؿ االبن ارتكز ضلو صناعة السيارات   Toyota Automaticloom Worksوكانت تسمى 1906سنة

حيث قاـ بتوجيو جهوده البحثية ضلو ىذا اجملاؿ، وبعد سنوات من العمل ادلتواصل واألحباث يف صناعة السيارات أشبرت 

سيارة  مت إنتاج أوؿ1936ويف عاـ ،بتطوير ظلوذج حملرؾ سيارة تعمل بالبنزين  1935جهود كشرو وفريق عملو سنة 

ا ".وقد مت عرض ىذا الطراز يف تتباع ربت اسم عائلة مؤسسها "تويو (حيث كانت ىذه السيارات  AAتويوتا )موديل 

معرض للسيارات يف الياباف و القت صلاحا باىرا ،واعتربت مساعلتها كأوؿ سيارة يابانية الصنع ضمن ادلعرض خطوة 

 لياباشل.أسهمت يف رفع مسعة تويوتا وصورهتا يف اجملتمع ا

بعمل استبياف عن مدى رضا العمالء حوؿ اخلدمات ادلقدمة وكذلك اسم 1936وقامت مؤسسة تويوتا يف أواخر عاـ 

ادلؤسسة وبناء على نتيجة ىذا االستبياف مت تغيَت االسم من "تويودا "إذل "تويوتا " وذلك لسهولة نطقها واستخدامها 

 تا )حقل األرز اخلصيب(. داخل اإلعالنات كما أف ادلعٌت احلريف لتويو 

كما بدأت بالتوسع خارج الياباف يف فًتة ، بشكل رمسيToyota Motors)تأسست مؤسسة تويوتا)1938يف عاـ 

كاف )مديل كرواف( أوؿ سيارة تصل إذل أمريكا،   1957اخلمسينيات من خالؿ دخوذلا إذل األسواؽ األمريكية ففي عاـ 
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تا كوروال( يف أسواؽ الواليات ادلتحدة األمريكية حيث مكنت ىذه اخلطوة بتوزيع )مديل تويو  1965كما قامت عاـ 

 تويوتا من بناء مسعة جيدة يف ىذه األسواؽ وبالتارل سبكنت من منافسة ادلنتجُت احملليُت.

: ويف السبعينيات أصبحت مؤسسة تويوتا أكرب رابع مصنع للسيارات يف العادل. حيث أدت أزمة النفط عاـ 1970

بب احلرب النفطية مع إسرائيل، إذل قطع النفط على الواليات ادلتحدة األمريكية وىذا ما جعل ىذه األخَتة بس 1973

ومن جهة أخرى كاف اىتماـ تويوتا  تتوجو بالطلب ضلو السيارات األصغر حجما واليت تستهلك كميات وقود أقل.

شلا أعطى لبعض موديالهتا )كتويوتا، نيساف، وتويوتا  بالسيارة االقتصادية كبَت جدا وخصوصا من ناحية اجلودة والكفاءة

 ىوندا( مكانة كبَتة يف السوؽ األمريكية خالؿ تلك الفًتة.

: ولقد شهدت فًتة الثمانينات ربوال كبَتا يف عادل صناعة السيارات، حيث قامت مؤسسة تويوتا واليت أصبحت 1980

إلنشاء 1984ة بالتحالف مع منافستها )جنراؿ موتورز( عاـ ثاشل أكرب مصنع للسيارات بعد جنراؿ موتورز األمريكي

 وحدات إنتاج مشًتكة يف والية كنتاكي األمريكية.

: بدأت تويوتا خالؿ فًتة التسعينيات بتوسيع خطوط إنتاجها، فبدال من تركيزىا على السيارات صغَتة احلجم، 1990

بفتح فرع لكزس ادلختص يف 1989حيث قامت عاـ فقد أضافت إذل ذلك إنتاج سيارات أكثر حجما وأكثر فخامة، 

رندو ىايل اندر(، وركزت أيضا على إنتاج 4صناعة السيارات الفاخرة، كما تعددت سياراهتا ذات الدفع الرباعي مثل )

 السيارات الرياضية كظهور النسخة الرياضية من طراز كامري وىي )كامري سوالر(.

ضل سيارة ىجينة مبيعا يف العادل وىي )تويوتا بريس( واليت تعد أوؿ سيارة بإنتاج أوؿ وأف1997كما قامت تويوتا عاـ

 صديقة للبيئة من إنتاج مؤسسة تويوتا.

بإنشاء فرع سايوف والذي يضم عدة أنواع من ضمنها السيارات الرياضية واليت وجهت لفئة  2002كما قامت تويوتا عاـ

 الشباب.

ج السيارات يف الياباف، حيث توسعت حوؿ العادل بزيادة عدد مصانعها ولقد أصبحت مؤسسة تويوتا أكرب مصنع إلنتا 

دولة. كما توسعت خطوط إنتاجها لتشمل أكرب عدد من موديالت تويوتا مع مراعات جودة منتجاهتا  28لتتوزع عرب 

جل اآلرل الر  استخداـلتغطية حاجيات وأذواؽ ادلستهلكُت، وذلك باالعتماد على تكنولوجيات جد متطورة من بينها 

 (https://www.toyota-industries.com).لتجميع أجزاء السيارات
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 المطلب الثاني: استراتيجيات وأىداف وأىم منتجات وخدمات تويوتا

 التسويقية التي تتبعها مؤسسة تويوتا االستراتيجيةالفرع األول: 

 عة من السياسات وادلبادئ وسبثلت يف:تسعى مؤسسة تويوتا لتحقيق الريادة والتميز يف رلاؿ عملها، من خالؿ رلمو 

(www.Toyota.com, s.d.) 

يهدؼ إلنتاج الكمية الضرورية يف الوقت ادلناسب مع  (JITأوال: تعمل تويوتا وفق نظاـ إنتاجي خاص هبا يسمى )  

 السعي للتخلص من الفائض باستخداـ نظاـ السحب لتفادي زيادة اإلنتاج عن ادلطلوب وذلك لتقليل التكاليف

 وربسُت األداء.

 ثانيا: تقسيم السوؽ الكلي إذل رلموعة من القطاعات، لتسهيل عملية تشخيص كل قطاع ومعرفة خصائصو وميزاتو. 

ثالثا: تعتمد تويوتا بشكل كبَت على عمليات حبوث السوؽ لدراسة احتياجات ورغبات ادلستهلكُت من أجل تصميم 

 .ادلنتجات اليت تتوافق مع رغباهتم وتطلعاهتم

رابعا: تقـو سياسة تويوتا على مبدأ التحسُت والتطوير ادلستمر لتقدصل منتجات ذات جودة عالية مرفقة باخلدمات اليت 

 يرغبها ادلستهلك باإلضافة إذل زبفيض األسعار يف األوقات ادلناسبة.

ي زبلق لديهم روح خامسا: تركز ادلؤسسة جهودىا حوؿ العنصر البشري، حيث تسعى لتوفَت كل حاجيات موظفيها لك

االنتماء وادلسؤولية ذباه ادلؤسسة، شلا غلعل كل موظف يسعى لتقدصل أفضل جهد ليضمن لزبائن ادلؤسسة أعلى جودة من 

 منطلق فهمو أف اجلودة تبٌت على أساس أداءه اجليد لعملو.

 الفرع الثاني: أىداف مؤسسة تويوتا

 ولقد سبثلت أىم أىداؼ مؤسسة تويوتا يف:

دؼ مؤسسة تويوتا لتحقيق النمو والزيادة يف حجم مبيعاهتا يف األجل القصَت، مع الًتكيز على ربقيق األرباح يف أوال: هت

 األجل الطويل.

 ثانيا: السعي لتحقيق رضا ووالء زبائنها احلاليُت، إضافة إذل العمل على كسب زبائن جدد.

 ثالثا: توسيع حصتها السوقية لتشمل كل أضلاء العادل.

 تطوير وإنشاء صناعات جديدة.  رابعا:
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 الفرع الثالث: أىم الصناعات والخدمات التي تقدمها مؤسسة تويوتا

 (.toyota Motor corporation, s.d) وتتمثل أىم منتجات وخدمات مؤسسة تويوتا يف:

، السيارات أوال: يرتكز النشاط األساسي دلؤسسة تويوتا حوؿ صناعة السيارات بأصناؼ متعددة )السيارات الفاخرة

 الصغَتة احلجم، السيارات الرياضية، السيارات رباعية الدفع...إخل(.

 ثانيا: صناعة حافالت الركاب والرافعات والشاحنات الزراعية. 

 ثالث: صناعة زلركات سلتلف ادلركبات وقطع الغيار. 

 رابعا: صناعة ادلركبات البحرية. 

 خامسا: صناعة الرجل اآلرل.

سسة تويوتا من خالؿ فرعها ادلتخصص باخلدمات ادلالية بتقدصل رلموعة من اخلدمات )كمنح ساسا: كما تقـو مؤ 

 القروض، التمويل، الصَتفة(.
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 المبحث الثاني: أثر التسويق األخضر على األداء التسويقي لمؤسسة تويوتا

رضت عليها مراعات توجو تعد تويوتا من ادلؤسسات القائدة يف سوؽ السيارات، وىذه ادلكانة العادلية ف

ادلستهلك واذليئات الرمسية، فكانت من السباقُت لتبٍت مفهـو التسويق األخضر حيث أف مهاـ مؤسسة تويوتا ال تقتصر 

على تعزيز جودة منتجاهتا وربقيق رضا زبائنها فحسب بل تركز مبادراهتا أيضا وبشكل أساسي على حل القضايا البيئية 

ة متنوعة من األنشطة وادلقًتحات والتقنيات االنتاجية احلديثة اليت تعمل من خالذلا على ربسُت العادلية من خالؿ رلموع

 األداء البيئي للسيارات اليت تنتجها.

 المطلب األول: واقع التسويق األخضر بمؤسسة تويوتا

 ويتمثل يف:متكامل أخضر وتعمل مؤسسة تويوتا يف إطار اسًتاتيجية التسويق األخضر وفقا دلزيج تسويقي 

 الفرع األول: تبني تويوتا للمنتج األخضر

تعمل مؤسسة تويوتا لتصنيع منتجات صديقة للبيئة تساىم يف بناء رلتمع آمن ونظيف. حيث تستثمر يف سبيل ذلك كم 

تاجي ىائل من الوقت والرباعة واجلهد يف سبيل جعل منتجاهتا ذات أثر إغلايب على البيئة واجملتمع، ويقـو النظاـ اإلن

دلؤسسة تويوتا باإلضافة إذل ربقيق راحة باؿ الزبائن يأخذ بعُت االعتبار عناصر البيئة الطبيعية والعمل على مواجهة 

التحديات اليت تواجهها البيئة كالتلوث، االحتباس احلراري، ادلوارد الطبيعية احملدودة، ولقد قامت تويوتا بًتصبة رسالتها 

 هتا الصديقة للبيئة واليت سبثلت يف:البيئية من خالؿ تقدصل سيارا

 (Toyota  Priusوال:سيارة تويوتا بريس) أ

بالياباف لتكوف بذلك أوؿ سيارة إنتاج ىجُت تسمى بالسيارة الصديقة للبيئة، ومت عرضها يف 1997بدأ انتاجها عاـ 

كز سوقها الرئيسي بالياباف وأمريكا دولة ومنطقة حوؿ العادل ويتمر 40وتباع اآلف يف أكثر من  2001األسواؽ العادلية عاـ 

 الشمالية.

وتتميز ىذه السيارة اخلضراء عن غَتىا بأهنا ربتوي على تقنيات ربد من انبعاث الغازات السامة، وربتوي سيارة تويوتا 

لتخزين  بريس على زلركُت أحدعلا يعمل بالبنزين والثاشل كهربائي، كما ربتوي على بطارية ذات خاليا أيوف الليثيـو وذلك
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الطاقة أثناء عمل زلرؾ البنزين الستخدامها بعد فًتة عندما يتوقف ذلك احملرؾ. وذلك لتوفَت استهالؾ الوقود وتقليل األثار 

 الضارة على البيئة.

مثالية وذات مواصفات عالية من اجلودة لتساىم يف ربقيق Toyota Priusحرصت شركة تويوتا على أف تكوف سيارة 

 حيث يتمتع ىذا الطراز دبجموعة من ادلميزات وسبثلت يف:  األرباح للمؤسسة

كلم. مقارنة بالسيارة العادية اليت   25استهالؾ قليل جدا للوقود حيث تستهلك لًت واحد فقط من البنزين لقطع   -

 لًت لقطع نفس ادلسافة. 10تستهلك 

 .co2تعد اقل مركبة إنتاجا لغاز ثنائي أكسيد الكربوف ػػػػػػ 

 كما سبتلك سيارة تويوتا بريس زلركُت أحدعلا كهربائي والثاشل يعمل بالبنزين.ػػػػػػػ  

 (Toyota Mirai)مَتايثانيا: تويوتا 

حيث عرضت تويوتا ىذا النوع يف بداية سنة  ىي سيارة من النوع الفاخر متوسطة احلجم تعمل خباليا وقود اذليدروجُت،

.اسم مَتاي باليابانية يعٍت ادلستقبل. وتعد تويوتا مَتاي من 2015رب ديسم15وبدأ تسويقها يف الياباف ابتداء من 2014

 السيارات الصديقة البيئة واليت تعمل باخلاليا اذليدروجينية كمصدر بديل للطاقة، تعد من السيارات الصديقة للبيئة.

 (Toyota RAVالسيارة الكهربائية )ثالثا: 

الكهربائية سهلة القيادة. وىي من السيارات الصديقة للبيئة وتعد  تعد من أحدث إصدارات تويوتا يف سلسلة السيارات

امتدادا لسيارة بريس اذلجينة، وتعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل دوف استهالؾ للوقود، ال تصدر انبعاثات للغازات 

 سيارات الصديقة للبيئة.السامة. وتتميز ىذه السيارة دبستويات أداء عالية واطاللة الفتة، إضافة العتبارىا من ال

 (Toyota I roodرابعا: سيارة تويوتا )

من نوع السيارات صغَتة احلجم، ربتوي على ثالث عجالت وتتسع لشخصُت فقط غللساف  Toyota I rood)(تعترب

لتنافس من خاللو يف سوؽ السيارات الصديقة للبيئة، حيث  هذا الطرازخلف بعضهما، قامت مؤسسة تويوتا بتصنيع

كيلو   2وي ىذه السيارة على بطاريات من نوع "ليثـو أيوف" ؽلكنها تشغيل زوج من احملركات الكهربائية يف السيارة بقوة ربت

كيلومًت دوف شحن البطارية وصممت ىذه   50واط. كما تتميز بتكنولوجيا "ادلرونة احليوية" اليت سبكنها من السَت دلسافة 
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ربى وؽلكن عند توقف البطارية استخدامها كالدراجة. ما قد يزيد الطلب على السيارة حلل مشكلة السَت يف ادلدف الك

 شرائها حلل أزمة التنقل يف ادلدف الكربى.

 الفرع الثاني: تبني تويوتا للتسعير األخضر

"، حيث تقـو ىذه  penetrationالسعرية اليت تسمى االخًتاؽ " االسًتاتيجيةتعتمد تويوتا يف تسعَت منتجاهتا على 

على ربديد سعر منخفض يف البداية من أجل جذب أكرب عدد من الزبائن. مث تقـو برفع السعر تدرغليا،  سًتاتيجيةاال

مع السيارات اخلضراء. وذلك هبدؼ إزالة  االسًتاتيجيةوذلك بعد أف تضمن قاعدة قوية من الزبائن، وتنتهج تويوتا نفس 

ئية، العتبارىا سيارات جديدة على ثقافتهم االستهالكية. فإف مؤسسة التخوؼ لدى ادلستهلك ادلتعلق هبذه السيارات البي

تويوتا مازالت تعمل على تشجيع ادلستهلكُت لقبوؿ ادلنتجات الصديقة للبيئة. من خالؿ وضعها أسعار منخفضة نسبيا 

ع ضماف أف يكوف ومقبولة لدى ادلستهلك ليقارب سعر البيع تكلفة اإلنتاج. ويالمس يف أحياف كثَتة سعر التكلفة. م

 (.www.Toyota. global.com, s.d)ىدفها الرحبي طويل األمد من منطلق سياسة االخًتاؽ. 

 الفرع الثالث: تبني تويوتا الترويج األخضر

يأخذ الًتويج األخضر دورا أساسيا ضمن اسًتاتيجيات التسوؽ األخضر اليت تتبعها مؤسسة تويوتا. فهي تعمل 

يذ اسًتاتيجيات تروغلية تأخذ البعد البيئي ضمن أحد أولوياهتا. وهتدؼ ىذه االسًتاتيجيات باستمرار على تأسيس وتنف

إذل إشباع سوؽ السيارات دبنتجات تويوتا عالية اجلودة إضافة إذل بعثها لرسالتها التسويقية اليت مفادىا ضرورة احملافظة 

ة على تعزيز العالقة بينها وبُت عمالئها وغلعلهم على على البيئة خالؿ القياـ دبختلف األنشطة. وىذا ما يساعد ادلؤسس

 تواصل معها دلعرفة ادلزيد حوؿ منتجات تويوتا اخلضراء.

أي قبل سنتُت من إطالقها سيارهتا  1995ولقد كانت بداية نشاط مؤسسة تويوتا يف النرويج األخضر منذ سنة 

وؽ ادلستهدفة باشرت يف نشر رسالتها الًتوغلية لتوعية أوؿ سيارة صديقة للبيئة(.وذلك بعد أف حددت تويوتا الس)بريس

سيارة فور إطالقها يف 1800ادلستهلكُت حوؿ شليزات السيارة الصديقة للبيئة. حيث ساعدهتا ىذه اخلطوة يف بيع 

.هبدؼ جذب Priusأثناء ضبلتها الًتوغلية اخلضراء للسيارة 1997مليوف دوالر عاـ 15السوؽ. ولقد أنفقت تويوتا 

نتباه ضلو منتجاهتا وإقناع ادلستهلك بالشراء. وتستخدـ ادلؤسسة عدة تقنيات تروغلية تساعدىا يف زيادة حجم مبيعاهتا اال
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ونشر قيمها البيئية يف آف واحد. وتتمثل يف الصحافة. التلفزيوف. شبكة االنًتنت. ملتقيات صحفية. اجلرائد. الكلمة 

ىذا ما غلعل عالقتها بالعمالء وكيفية التأثَت عليهم ضرورية جدا من أجل ادلنطوقة. النشرات االعالنية وادللحقات. و 

 (.https://www.toyotaforklift.com/, s.d)اسًتاتيجيتها اخلضراء.

 الفرع الرابع: تبني تويوتا للتوزيع األخضر

البيعية ادلوزعة  سبتلك مؤسسة تويوتا سلسلة توزيعية ىائلة تسعى من خالذلا إلغلاد منتجاهتا إذل سلتلف النقاط

عرب أضلاء العادل، وذلك وفق نظاـ زلكم هبدؼ وصوؿ ىذه ادلنتجات للمستهلك النهائي يف الوقت وادلكاف ادلناسب. 

ولقد أدركت ادلؤسسة أف نشاط التوزيع كغَته من االنشطة االخرى ينجم عنو تأثَتات بيئية. لذلك فإف مؤسسة تويوتا 

ا يف عمليات إدارة النفايات مع شبكة ادلوزعُت والوكالء التابعُت إليها هبدؼ ربسُت اختارت أف تشارؾ معرفتها وخرباهت

أدائها البيئي. ومن ادلهم جدا لدى مؤسسة تويوتا أف تشارؾ موزعيها ادلعتمدين وتساند جهودىم ليكونوا مسؤولوف بيئيا 

تو دلا سبثلو ىذه العناصر من أعلية لدى فيقـو نظاـ تويوتا االنتاجي على اعتبار مشاركة ادلوزعُت أحد أىم أولويا

 (.www.Toyota.com, s.d).ادلؤسسة
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 المطلب الثاني: نجاحات وآفاق مؤسسة تويوتا في مجال التسويق األخضر

 الفرع األول: الشهادات التي حصلت عليها منتجات تويوتا الصديقة للبيئة

جوائز وسبثلت لقد ربصلت منتجات تويوتا الصديقة للبيئة على عدة 

 (https://web.archive.org/web/20190327122339)يف:

 .2007إذل عاـ 2004أوال: فازت مؤسسة تويوتا جبائزة أفضل زلرؾ اقتصادي يف استهالؾ الوقود من عاـ 

 .2008ثانيا: نالت مؤسسة تويوتا جائزة لتصنيع أفضل زلرؾ أخضر عاـ  

ية دبنح مؤسسة تويوتا ذلندسة السيارات والصناعة بأمريكا الشمالية وساـ صلمة ثالثا: قامت وكالة ضباية البيئة األمريك 

 .2014الطاقة 

-2009تويوتا بريس ىي أكثر سيارة اقتصادًا يف استهالؾ الوقود لعامي  رابعا: طبقًا لوكالة ضباية البيئة األمريكية

 ـ. 2012

 ـ.2015خامسا: فازت تويوتا بوساـ صانع السيارات اخلضراء عاـ 

سادسا: قدـ قسم ادلواصالت الربيطاشل تقريراً أف تويوتا بريس ىي ثالث أقل مركبة إشعاعًا لغاز ثاشل أكسيد الكربوف تُباع 

 يف بريطانيا.

  .للبيئة للعاـ يف اختيار رلموعة من اخلرباء األدلاف سابعا: فازت السيارة تويوتا بريس بلقب السيارة الصديقة

ـ حىت عاـ 2013ؿ اذلجُت على وساـ أفضل زلرؾ اقتصادي يف استهالؾ الوقود من عاـ  1,5ثامنا: فاز زلرؾ تويوتا 

ؿ  1,8ؿ إذل  1,4ـ وأفضل زلرؾ للفئة 2009ـ كما حصل على وساـ أفضل زلرؾ جديد وأفضل زلرؾ لعاـ 2017

 ـ.2016ـ وأفضل زلرؾ أخضر لعاـ 2018لعاـ 

 ـ.2016 صلـو عاـ 05على  Toyota Priusتاسعا: حصلت طراز 
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 الفرع الثاني: األفاق المستقبلية لمؤسسة تويوتا في إنتاج السيارات الصديقة للبيئة.

بات لدى تويوتا اليابانية ما يكفي من اخلربة إلدراؾ أعلية ادلنتجات الصديقة للبيئة ومكانتها لدى العمالء لذلك 

ـ إذل تزويد كل طراز من طرازات تويوتا بالتقنية  2030ربرص تويوتا اآلف على وضع خطة اسًتاتيجية هتدؼ حبلوؿ عاـ 

، 2057اذلجينة سواًء كانت الصغَتة أو العائلية أو الرباعية الدفع. كما أهنا تصمم طراز جديد  "بيوميل ميشا" للعاـ 

ثة يف اذلواء، فإف ظلوذجاً إضافياً  يساىم يف تأكيد مكانتها الرائدة يف ادلركبات الصديقة للبيئة فعوضاً عن ضخ الغازات ادللو 

ىذه السيارة تستخدـ تلك الغازات بعينها كوقود يف عملية "إعادة التوازف إذل الطبيعة وأخذت مؤسسة تويوتا بعُت االعتبار 

أف التطور الذي سيلحق بتصاميم البناء خالؿ العقود اخلمسة ادلقبلة سيؤدي إذل ضيق الشوارع وازدياد ناطحات السحاب 

جلديدة ميزة تعديل احلجم دبا يتناسب مع وضعية الطريق ففي حاؿ مرور السيارة داخل شارع ضيق، فوفرت يف مركبتها ا

 Toyota) ؽلكن ذلا االنكماش بسهولة، قبل أف تعود لتتسع يف ادلساحات ادلفتوحة للتحوؿ إذل ما يشبو غرفة االستقباؿ.

Motors corporation, s.d.) 

 مؤسسة تويوتاالمطلب الثالث: تطور األداء التسويقي ل

تشكل عملية قياس األداء عملية دقيقة مستمرة وشاملة ذبريها مؤسسة تويوتا على أنشطتها للتأكد من كوف ادلؤسسة تسَت 

تدرج االعتبارات التسويقية ضمن حيث  بالشكل الصحيح الذي ػلقق أىدافها ادلستقبلية ويرفع من مستويات أداهتا،

 يفية طويلة ادلدى. ويظهر ذلك من خالؿ مؤشرات األداء التسويقي اليت سبثلت يف:اسًتاتيجية ادلؤسسة يف اخلطط التسو 

 الفرع األول: تطور الحصة السوقية

لقد تطور أداء مؤسسة تويوتا بشكل متزايد حيث أصبحت ادلؤسسة القائدة يف صناعة السيارات خالؿ 

مصنعا  26قد ازداد عدد مصانعها حوؿ العادل من ، ف2007السبعينات والثمانيات وأكرب منتج للسيارات يف العادل سنة 

، ومن أجل الوقوؼ على ما حققتو تويوتا يف رلاذلا التنافسي تشَت اإلحصائيات 2007مصنعا سنة  63إذل 1995سنة 

%( فقط يف حُت  02بنسبة )1970أف تويوتا كانت سبتلك حصة سوقية يف سوؽ السيارات بالواليات ادلتحدة سنة 

%( من نفس السوؽ. وىذا ما مكن تويوتا من رفع 40ة ادلنافسة ذلا جنراؿ موتورز تقدر ب )كانت حصة ادلؤسس

بعد أف  2006%( سنة 13و) 1990(سنة %08و) 1980%( سنة 03حصتها السوقية لتزداد ىذه احلصة إذل )
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ارات اليابانية %(. كما سبتلك تويوتا حصة يف سوؽ السي26إذل حوارل ) (GMاطلفضت حصة منافستها جنراؿ موتورز )

 ,https://web.archive.org/web/20190327122339) %( من السوؽ األوروبية.06)%(، و40)بنسبة 

1992) 

البيئية ضمن اسًتاتيجيتها العامة بنجاح كبَت، وذلك من خالؿ إدارهتا  االسًتاتيجيةاستطاعت مؤسسة تويوتا من دمج  

 1997ىم أولوياتو. حيث قامت بإنتاج أوؿ سيارة صديقة للبيئة سنةدلزيج تسويقي متكامل يأخذ البعد البيئي ضمن أ

(Toyota Prius)    وبعد النجاح الذي صادفتو من تلقاء إنتاجها ذلذه السيارة قامت بتطوير أصناؼ أخرى من

تها السيارات اخلضراء تتمتع دبواصفات عالية اجلودة واإلتقاف مصممة بالشكل الذي يرضي رغبات زبائنها. حيث مكن

ىذه اخلطوة من كسب تأييد اجملتمع بشىت فئاتو وأطيافو شلا جعلها تتمتع بسمعة بيئية جيدة، وىذا ما ساعدىا يف خلق 

ميزة تنافسية جديدة كمؤسسة رائدة يف صناعة السيارات اخلضراء مقارنة دبنافسيها، كانت السبب يف ربصيلها حلصة 

 سوقية عالية بسوؽ السيارات الصديقة للبيئة.

 ومن خالؿ ىذا نؤكد صحة الفرضية األوذل: ىناؾ دور للتسويق األخضر يف رفع احلصة السوقية دلؤسسة تويوتا.

 الفرع الثاني: تطور نمو المبيعات

 2010-1997خالؿ الفًتة   Toyota Priusيوضح اجلدوؿ التارل مدى تطور مبيعات السيارة الصديقة 
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 2020جويلية 15، بال تاريخ(www.toyota.fr/cars/new_cars/prius/index.tme) ادلصدر:

 0272-7997قة للبيئة خالل الفترة تجات الصدي: تطور مبيعات المن0الجدول رقم 

 الًتاكمية اإلصبالية خ الياباف الياباف السنة

1997 0.3 - 0,3 0,3 

1998 17.7 - 17,7 18 

1999 15.3 - 15,3 33,3 

2000 12.5 6.5  19 52,3 

2001 18.5 18.5 37 89,3 

2002 20.0 21.4 41,4 130,7 

2003 27.2 26.1 53,3 184 

2004 68.7 66.0 134,7 318,7 

2005 58.5 176.4 234,9 553,6 

2006 72.4 240.1 312,5 866,1 

2007 82.0 347.5 429,5 1295,6 

2008 104.4 325.3 429,7 1725,3 

2009 251.1 279.0 530,1 2255,4 

2010 258.9 170.8 429,7 2685,1 

 وحدة 1000×  1االرقاـ: 
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دوؿ تطور مبيعات منتجات تويوتا الصديقة للبيئة بشكل متزايد ،حيث كشفت نالحظ من خالؿ معطيات ىذا اجل

 31 تاريخ حىت وذلك ادلياع مليوف 2.86ن م وأكثر الياباف، صديقة للبيئة يف مليوف سيارةبيع  مؤسسة تويوتا عن

 ، 2010 ديسمرب

 ثاشل بعاثان من طن ماليُت 4نم الياباف يف البيئة زبليص يف 2010 إذل1997الفًتة من  مؤسسة تويوتا خالؿ صلحت

 الذي الغاز من ىائلة كميات وىي طن، مليوف15 قرابة من العادل حوؿ البيئة وزبليص الضار بالبيئة، الكربوف أكسيد

 احلراري". ظاىرة "االحتباس يف رئيسي يتسبب بشكل

 ومن خالؿ ىذا نؤكد صحة الفرضية الثانية: ىناؾ دور للتسويق األخضر يف زيادة مبيعات مؤسسة تويوتا.-

 حيةالفرع الثالث: تطور الرب

وساىم تبٍت منهج التسويق األخضر دبؤسسة تويوتا من زيادة الكفاءة اإلنتاجية وتقليل التكاليف واخلفض من 

مستويات التلوث الناصبة عن سلتلف أنشطتها اإلنتاجية. حيث سبكنت تويوتا من زبفيض تكلفة الوحدة من السيارات 

ستوى ظلو مبيعات ىذه ادلنتجات. ىذا ما يؤدي بالتارل الرتفاع الصديقة للبيئة. وىذا ما جعلها تسجل زيادة ملحوظة يف م

 نسبة أرباحها.

 ضر يف زيادة رحبية مؤسسة تويوتا.ومن خالؿ ىذا نؤكد صحة الفرضية الثالثة: ىناؾ دور للتسويق األخ-

 الفرع الرابع: رضا ووالء الزبائن

تطوير أدائها، وربسُت جودة منتجاهتا وذلك سبكنت مؤسسة تويوتا من خالؿ العمل بشكل مستمر ومتواصل على    

باستخداـ أساليب متنوعة، وحيث ركزت بشكل أساسي على عمليات دراسة سوؽ السيارات إذ تقـو باستمرار على 

وذلك من خالؿ ذبميع البيانات حوؿ آراء ادلستهلكُت خبصوص ادلنتجات اليت تقدمها،  دراسة ادلتغَتات البيئية احمليطة هبا،

ير ىذه ادلنتجات حبيث تتناسب مع رغبات زبائنها جلعل ىؤالء الزبائن يشعروف باالنتماء اذباه ادلؤسسة وما بغرض تطو 

 تقدمو من منتجات. إذ يشكل الزبائن لدى مؤسسة تويوتا نقطة قوة ذلا ومصدر صلاحها. 

تويوتا بريس "و"تويوتا مَتاي" ومن خالؿ اطالعنا على أراء مالكي سيارات تويوتا ذات ادلواصفات البيئية خاصة طراز "

الحظنا أف معظم ىؤالء الزبائن يعربوف عن إعجاهبم الشديد وارتياحهم ذلذا النوع من السيارات، العتبارىا حسب رأي 
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األغلبية أهنا سيارة سهلة القيادة واقتصادية يف استهالؾ الوقود. كما أف سبيزىا خباصية السيارات اخلضراء غلعلهم يشعروف 

نتيجة امتالكهم ذلذا النوع من السيارات. كما يقـو أغلب زبائن تويوتا عند رغبتهم يف استبداؿ السيارات اليت بالفخر 

ؽلتلكوهنا بأخرى من نفس الطراز أو من طرازات تويوتا اجلديدة وىذا يعٍت أنو سيعود لشراء سياراهتا رلددا ويدؿ ذلك على 

 (.www.toyotaoman.com.sa, s.d) والء الزبائن دلاركة تويوتا.

 ومن ىنا نؤكد صحة الفرضية الرابعة واخلامسة:-

 ىناؾ دور للتسويق األخضر يف كسب رضا الزبوف دلؤسسة تويوتا.

 ىناؾ دور للتسويق األخضر يف كسب والء الزبوف دلؤسسة تويوتا.
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 خالصة الفصل:

صناعة السيارات دلفهـو التسويق األخضر، وكذلك من أجل التعرؼ على واقع تطبيق مؤسسة تويوتا اليابانية ل

معرفة األثر الذي يًتكو على أدائها التسويقي. تطرقنا يف بداية الفصل إذل تقدصل أىم ادلعلومات اليت زبص ادلؤسسة  

ي كالتعريف هباو نشأهتا وأىم أىدافها. كما تقدمنا من خالؿ ربليل بعض البيانات اليت ربصلنا عليها من ادلوقع الرمس

دلؤسسة تويوتا بالتعرؼ على ادلزيج التسويقي األخضر للمؤسسة والنجاحات اليت حققتها مؤسسة تويوتا من خالؿ 

 تطبيقها دلفهـو التسويق األخضر. وأيضا أىم التطورات اليت شهدىا األداء التسويقي للمؤسسة.



 

 

ةــــــاتمـــالخ  
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 :الخاتمة

دت إلحداث العديد من ادلشكالت البيئية أصبحت لقد شهد العادل صبلة من التطورات اذلائلة والسريعة اليت أ

هتدد أمن العادل ، وىذا ما أفرز ضرورة تنامي الوعي البيئي من قبل ادلنظمات و اذليات الرمسية وذلك للوقوؼ يف وجو ىذه 

ث األضرار البيئية من خالؿ قوانُت وتشريعات بيئية صارمة ،اليت أصبحت تشكل عائق أماـ ادلؤسسات االقتصادية حي

أدركت العديد من ىذه ادلؤسسات أف التوجو ضلو تطبيق مفهـو التسويق األخضر يعد سبيل للوقوؼ يف وجو ىذه القوانُت 

الصعبة كما وأنو يعد أداة فعالة لتحقيق مستويات أداء متميزة، فالتسويق األخضر يقـو على إصلاح عمل ادلؤسسات من 

داؼ ادلؤسسة ودؽلومة أعماذلا وتلبية حاجيات الزبائن ومتطلباهتم وكذلك خالؿ تقدصل منتجات الصديقة للبيئة لتحقيق أى

 احملافظة  على موارد البيئة الطبيعية. 

فالتسويق األخضر يعد منهجا تنافسيا جديد ؽلكن ادلؤسسة من الدخوؿ ألسواؽ جديدة وبالتارل ػلقق حصة سوقية كما 

ـر التنافسي مقارنة بادلؤسسات ادلنافسة ذلا. حيث سبكنت مؤسسة يكسبها قيمة مضافة. وىذا قد يضع ادلؤسسة يف قمة اذل

 البيئية ضمن اسًتاتيجيتها العامة. االسًتاتيجيةتويوتا العادلية إلدراؾ أعلية ىذا التوجو االسًتاتيجي احلديث من خالؿ دمج 

 ومن خالؿ ىذه الدراسة توصلنا إذل رلموعة من النتائج وسبثلت يف:

 ي:نتائج الجانب النظر 

  أف معظم التعاريف  توصلناكما  بُت الباحثُت إلعطاء تعريف موحد دلصطلح التسويق األخضر، اتفاؽال يوجد

للتأثَت فيب سعى يعد رلموعة من األنشطة وادلهاـ التسويقية اليت تأف التسويق األخضر ادلعٌت الذي يفيد تصب يف 

البيئة واجملتمع  اذباهفيض التأثَتات السلبية زبسلوكيات الزبائن وتوجيههم الستهالؾ منتجات خضراء، بغرض 

 ادلنتج والعمليات اإلنتاجية. استخداـالناصبة عن 

  يقـو على مبدأ جعل ادلؤسسة االقتصادية ذبمع بُت ىدفها األساسي ادلتمثل يف الرحبية وظلو إف التسويق األخضر

تلف العمليات اليت تقـو هبا، وذلك من خالؿ ادلبيعات مع ضباية البيئة الطبيعية من األضرار اليت قد تنجم عن سل

أي إنتاج منتجات تتالءـ مع  إلغاء مفهـو النفايات، إعادة تشكيل مفهـو ادلنتجربقيق األىداؼ التالية: 

 جعل التوجو البيئي أمرا مرحبا.، وضوح العالقة بُت السعر والتكلفة مواصفات ادلنتجات الصديقة للبيئة،
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 س درجة صلاح ادلؤسسة أو فشلها، من خالؿ ربقيقها ألىدافها ادلوضوعة يف اخلطة إف األداء التسويقي يعك

 التسويقية يف ظل التغَتات البيئية السريعة اليت تواجهها ادلؤسسة.

  األداء التسويقي ىو جزء وامتداد من األداء الشامل للمؤسسة مع مراعات اخلصوصية الوظيفية، فهو يركز على

 أىدافا تسويقية تسهم يف ربقيق األىداؼ العامة للمؤسسة.النشاط التسويقي وػلقق 

  يعد تقييم األداء التسويقي من الوسائل الناجعة يف تشخيص وتقييم الوضع احلقيقي لسالمة وصحة العمليات

 التسويقية، شلا ؽلنح ادلؤسسة قاعدة لتحقيق الفعالية التسويقية.

  شرات الكمية )احلصة السوقية، الرحبية، ظلو ادلبيعات( ومؤشرات يعتمد تقييم األداء التسويقي على رلموعة من ادلؤ

 .ربقيق رضا الزبائن ووالء الزبائن(نوعية )

  إف إتباع ادلؤسسة السًتاتيجية التسويق األخضر ؽلكن ادلؤسسة من كسب مسعة حسنة يف بيئة أعماذلا قد تؤدي

 هبا خللق ميزة تنافسية مستدامة.

 نتائج الجانب التطبيقي:

 ت مؤسسة تويوتا من دمج اسًتاتيجية التسويق األخضر ضمن اسًتاتيجيتها العامة وذلك من خالؿ إدارهتا سبكن

 دلزيج تسويقي يأخذ البعد البيئي ضمن أحد أىم أولوياتو.

  تعتمد مؤسسة تويوتا يف تسعَت سياراهتا الصديقة للبيئة على سياسة سعرية زلكمة تقـو من خالذلا بتقدصل ىذه

 أسعار منخفضة جلذب الزبائن ضلوىا.ادلنتجات ب

 .تسعى مؤسسة تويوتا من خالؿ تبنيها دلفهـو التسويق األخضر بتحقيق أىداؼ طويلة األجل 

  تبٍت ادلؤسسة دلنهج التسويق األخضر ساىم يف خلق ميزة تنافسية ذلا، مكنتها من كسب حصة سوقية معتربة

 بسوؽ السيارات الصديقة للبيئة.

 زيادة يف ظلو مبيعات سياراهتا الصديقة للبيئة وىذا من خالؿ سبكنها من زبفيض تكلفة  سجلت مؤسسة تويوتا

 الوحدة الواحدة من ىذه ادلنتجات شلا ساىم يف زيادة أرباحها.

 .ساىم التسويق األخضر يف ربقيق رضا زبائن مؤسسة تويوتا وربقيق والئهم اذباه منتجاهتا 
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 الفرضيات: اختبارنتائج 

 ل ىذه الدراسة إلى:من خال وتوصلنا

 األوذل: واليت تنص على أف ىناؾ دور للتسويق األخضر يف رفع قيمة ادلبيعات دلؤسسة تويوتا.قبوؿ 

 قبوؿ الفرضية الثانية: واليت تنص على أف ىناؾ دور للتسويق األخضر يف زيادة احلصة السوقية دلؤسسة تويوتا.

 ىناؾ دور للتسويق األخضر يف رفع رحبية مؤسسة تويوتا. قبوؿ الفرضية الثالثة: واليت تنص على أف

 زبائن مؤسسة تويوتا. يف كسب رضاقبوؿ الفرضية الرابعة: واليت تنص على أف ىناؾ دور للتسويق األخضر 

 على ربقيق والء زبائن مؤسسة تويوتا.واليت تنص على أف ىناؾ دور للتسويق األخضر  : الفرضية اخلامسةقبوؿ 

 ة:آفاق الدراس

 وتندرج أفاؽ ىذه الدراسة واليت ؽلكن اعتبارىا كمواضيع حبثية للدراسة مستقبال:

 .أثر التسويق األخضر على تنافسية ادلؤسسات االقتصادية 

 .معيقات تطبيق التسويق األخضر بادلؤسسات اجلزائرية 

 .أثر تقدصل ادلنتجات اخلضراء على رضا الزبوف
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