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 تمهيد

 دور حدود النمو االقتصاديلإن تزايد الوعي العالمي اليوم حول المشاكل البيئية واإلجتماعية و     

في ذلك، أفرز واقع ضرورة المساهمة والمشاركة في الدفاع عن مصالح البشرية وخاصة ما يتعلق 

من المجاميع بالتحديات األخالقية واإلجتماعية والطبيعية وهو المطلوب إلتماسه بشكل أكبر 

لمساهمتها الكبيرة في هاته المعضالت ودورها  ،االقتصادية وبشكل خاص من منظمات األعمال

الفعال في تحقيق التنمية االقتصادية المنشودة والرفاه االجتماعي والبيئي حيث يعتبر هذا الوضع 

ي نشاطاتها ى نحو مطلق فلها، بل يعد رهان لبقائها خاصة تجاه فلسفتها المتبناة عل اكبير االيوم تحدي

ذا هوالتي مغزاها تحقيق أحسن ميزة ومكانة في السوق بما يعظم لها على نحو متصاعد األرباح، ف

تحقيق ة تتجلى في كيفيللعديد منها معضلة  يعتبر اجديد اواقعاليوم لمنظمات األعمال  الوضع شكل

بح من منطلق الرفس الوقت تحقيق في نو ،بين المتطلبات االجتماعية والبيئية الطبيعية افقالتو

 مع المحافظة على مدى مستدامعلى جسيد ذلك فت ،لحياة أفضل معا أخالقي مسؤول وهذا ضمن مبدأ

يتطلب وضع سياسات وإستراتجيات مناسبة  ،المكانة السوقية والمغزى االقتصادي من وجودها

نجاح أو موجه منظمات األعمال لل وتكييف لوظائفها الرئيسية، ومن ذلك الوظيفة التسويقية التي تعد

لجديدة سوية والتغيرات والمتطلبات االالفشل إقتصاديا وإجتماعيا ومجس إلستشعار السلوكيات غير 

وخاصة ما تعلق بالرهانات االجتماعية والطبيعية  ،التي تحدث في أصناف البيئة المختلفة

يل ين إليجاد النمط واألسلوب الكفواإلقتصادية اليوم والتي سعى العديد من الباحثين والمتخصص

حيث وصلوا إلى إجماع قوامه اإلعتماد على نموذج للنمو مظاهر السلبية التي إرتسمت بها،  لتجاوز

قائم على اإلستدامة، والذي من مضامينه الفلسفية والتطبيقية األخذ بأهم المتطلبات االقتصادية 

مع عليه بما أج ،ألجيال الحاضرة والمستقبليةواإلجتماعية والبيئية الطبيعية الفاضلة لمصلحة ا

ذا هفي سبيل تعريف وتجسيد بمصطلح التنمية المستدامة، حيث تعددت اللقاءات والمؤتمرات 

بشكل كبير من أجل معالجة مختلف أوجه الخلل بين البيئة التنمية المستدامة وقد تزايد رواج  .التوجه

ن ظروف المعيشة وتوزيع الثروة في العالم وتأمين ولتحسي ،االقتصادية والطبيعية واإلجتماعية

 الصحة البشرية والتوازن البيئي.

تنمية ال ألعمال، فالوظيفة الرائدة لتحقيقهذا النمط التنموي في منظمات ا بالتوجه إلى تطبيق

ية مارسات الحالوفق إجماع الباحثين والمتخصصين في الشأن التنموي وفي نقد الم المستدامة

ى في األول يتجلتحديين ضمن هذا التوجه،  والتي تواجه ،هي الوظيفة التسويقيةألعمال لمنظمات ا

حيث تعد ممارساتها الوجه الباطن ، السلبي لهاته الوظيفة تجاه رهانات التنمية المستدامة الجانب

م اومن ذلك التوجه الع ،بمنظمات األعمال بشكل عام قترنتوالظاهر لعديد من مظاهر السلبية التي إ

لتحفيز أشكال مختلفة من اإلستهالك المادي وما يتطلبه من موارد إنعكست سلبا على مقدرة البيئة 

ة عاب مخلفات ذلك اإلستهالك، وعلى البيئيوفيما بعد على مقدرتها في إست ،الطبيعية لتلبيتها

ن في خصصياالجتماعية من خالل النسق االجتماعي الذي تم نشره والذي إعتبر لدى العديد من المت

 اوحشمت اإقتصادي اللقيم واألنساق االجتماعية الطبيعية السائدة، كما حققت نمط اهذا الشأن مدمر

حقيقية الخلفيته الذي خرج من دائرة تلبية الحاجات إلى دائرة تحقيق أقصى الرفاهية بأي ثمن و

وية جهات مشرقة وسيتطلب تهذيب هاته الممارسات باألخذ بأنماط وتو تحقيق الربح بأي طريقة، ما

ذي والتحدي الثاني هو الدور ال .للفلسفة والممارسات التسويقية وفق هذا المسار التنموي المطلوب

 الفعال في منظمات األعمال لتجسيد اوممارساتها ودوره االتسويق من خالل فلسفته ستؤديه وظيفة

حلى بها بيعية، نظرا للميزة التي يتمتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية واإلجتماعية والط

ته على إحداث الجديدة، وقدرالتسويق فيما يخص ديناميكيته لتحقيق التغيير والتوافق مع التغيرات 
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كما أن معظم نشاطاته وخاصة ما تعلق منها  .لوب سواء داخل المنظمة أو خارجهام المطؤالتال

ي تعد ائد المادي لبقاء المنظمة وإستراتجياته التبتخطيط المنتجات وإيصالها لمستهدفيها بما يحقق الع

تأثير مباشر على الوظائف الكالسيكية األخرى  اتقوام إستراتجيات منظمات األعمال، تعد ذ

التي يمكن من خاللها تحقيق التوافق بأكثر فعالية، وكذلك في الدور الرائد ولمنظمات األعمال 

نموي كون العديد من متطلبات المسار الت ،وى المجتمعللتسويق في إحداث التغيير المطلوب على مست

المنتشرة حاليا والتي تخص بشكل كبير الجوانب  السلوكيات العديدةالمستدام أساسها الحد من 

اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية الطبيعية، مع قدرته على تشجيع العديد من السلوكيات المرتبطة 

من خالل األدوات العامة التي يحقق بها فلسفته )المزيج  ،بهذه الجوانب كون التسويق يساهم

فها ومن ذلك سياسة المنتوج التي تساهم بشكل كبير عند تكيي ،التسويقي( في إحداث التغيير المطلوب

في حماية البيئة الطبيعية والحد من إستغالل الموارد الطبيعية، وكذا  نوفق المتطلب العام المعالج

 ي التي تساهم بشكل فعال في تحفيز ونشر السلوكيات المتوافقة مع متطلباتسياسة اإلتصال التسويق

التنمية المستدامة سواء كانت السياسة المتبعة مقرونة مع المنتجات المقدمة أو بما يندرج ضمن 

 إطار المساهمة العامة في إطار غير ربحي.

ها التي تدامة هو تهذيب فلسفتالفلسفة والممارسات التسويقية ضمن مسار التنمية المس المتطلب من

فة فلس ضمن ،لضمان البقاءوللحصول على الربح المادي  ،أساسها البحث عن الحاجة وتحفيزها

قوامها البحث عن األحسن للمنظمة والمجتمع على المدى الحالي والطويل حيث يندرج ضمن ذلك 

قبول اإلرتقاء بشكل عام بال تسوية المسار االقتصادي وفق أسس المسؤولية واألخالق، بما يؤدي إلى

لتنمية ل اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي الطبيعي لمنظمات األعمال، بما يرتقي بالجوانب الثالثة

 بما يحقق مستهلكين واعي ،مسار التنموي المستدامالالتي تعد دعائم  المستدامة

 ن ومندمجين ضمن هذا المسار. 

  :البحثأوال: تحديد مشكلة 

 البحث في: تتجلى إشكالية

 كيف يتم وضع توجه تسويقي لمنظمات األعمال يساعد في تحقيق التنمية المستدامة؟ -

 تالية:ال الفرعية واإلشكالية المطروحة بالصيغة أعاله تفرض على الباحث اإلجابة على األسئلة

 ماهي أسس الفلسفة التسويقية ؟ -

تعتبر المنهج المالئم لحل مختلف المشاكل ها؟ ولماذا ؤماهي التنمية المستدامة وأبعادها ومباد -

 البيئية التي تعاني منها البشرية؟  

لماذا العالقة الترابطية بين التسويق والتنمية المستدامة؟ وما مدى مساهمة التسويق في تحقيق  -

 مبادئ وأهداف التنمية المستدامة؟

 التنمية المستدامة؟ تحقيق لالسياسات التسويقية لمجمع هنكل الجزائرمالئمة ما مدى  -

 ولهذا فإننا نلخص أبعاد مشكلة الدراسة في جانبين وهما: 
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الجدل الفكري حول مكانة التوجهات التسويقية الحالية  المساهمة في تتمثل فيمشكلة فكرية:  -

فإنها إلى حد كبير غير متوافقة وغير  ،حسب صدى عام ،ضمن مسار التنمية المستدامة والتي

  لب القيام بجهود لتكييفها فلسفيا وتطبيقيا بما يحقق ميزة إقتصادية وإجتماعية وبيئية.مقبولة، ما يتط

وهي مرتبطة بالمنظمة موضوع الدراسة، فبالرغم من الصدى العالمي لريادتها  :مشكلة ميدانية -

في تبني مسار تسويقي متوافق بشكل عام مع متطلبات التنمية المستدامة وبشكل خاص في الدول 

 تتميز بوعي عالي دولتها األموبكون  ،كونها منظمة متعددة الجنسيات لها سمعة عالمية ،تطورةالم

تجاه هذا المسار مدعما بالجانب القانوني، فضمن حالة الجزائر التي تعتبر دولة سائرة في طريق 

  .ما مدى إمكانية تطبيق هذا المسار المتبع عالميا البحث فيفيمكن  ،النمو

 : ت الدراسةفرضيا ثانيا:

 :إعتمد الباحث على بعض الفرضيات تبعا لطبيعة المشكلة المعروضة وخصائصها     

 الفرضية الرئيسية: -

ضمن رؤية السوق والمتغيرات البيئية،  ،يعتبر التسويق الموجه الرئيسي لنجاح منظمات األعمال

البقاء وية ولتحقيق الريادة ولتحقيق مكاسب مادية ومعنبممارسته، واألجدر ما يتطلب األخذ باألفضل 

 .في عالم األعمال

 الفرضية الفرعية األولى:  -

ها تهتم بشكل كون ،تعتبر الوظيفة التسويقية من أهم وظائف منظمات األعمال لتحقيق البقاء والتكيف

 خاص بالتجاوب مع متغيرات مختلفة ببيئاتها العامة والخاصة.

 الفرضية الفرعية الثانية: -

 يفة التسويقية رائدة في تحقيق دمج متطلبات التنمية المستدامة في منظمات األعمال.تعتبر الوظ

 الفرضية الفرعية الثالثة: -

 متوافق مع متطلبات التنمية المستدامة يعتبر من إهتمامات مجمع هنكل.رهان تحقيق توجه تسويقي 

 منهج الدراسة:ثالثا: 

ى في جانبه النظري والتطبيقي، بهدف التعرف عل إتبع في البحث األسلوب الوصفي التحليلي     

كيفية تحقيق مسار تسويقي يسعى لتحقيق تنمية مستدامة، ففي الدراسة النظرية تم اإلعتماد على ما 

توفر من مصادر أجنبية وعربية من دوريات، كتب، مقاالت وأطروحات ورسائل وشبكة المعلومات 

خصية مع مقابالت ش علىجمع البيانات والمعلومات في مد عتأالدولية، أما في الجانب التطبيقي فقد 

 لىعاإلنتاج والتسويق ومسؤولة التنمية المستدامة بالمجمع وفي وباألخص مجمع هنكل إطارات 

ستبيان إ وعلى نتائجالسجالت والوثائق الممنوحة وكذلك التقارير وبشكل خاص شبكة األنترنت، 

 لبحث.يعالج الجوانب الرئيسية لمحاور اأعد ل
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 أهداف الدراسة:: رابعا

إلى توضيح مدى مساهمة التسويق في تحقيق التنمية المستدامة، ضمن هذا الدراسة  هذهتهدف      

 الهدف العام تسعى الدراسة إلى:

التعرف على مختلف أساليب تنبي مسار تسويقي متوافق مع متطلبات التنمية المستدامة في المنظمة  -

ة إلى مجهوداتها على مستوى فروعها في الدول المتطورة التي قطعت شوطا الدراسة، باإلشار محل

 في تبني التوجه المعالج.

إختبار العالقة بين متطلبات التنمية المستدامة وأهم اإلجراءات المتبعة لخلق سياسات تسويقية  -

 متوافقة معها.

  .ستداما مع المسار التسويقي المإختبار العالقة بين السياسات التسويقية المعتمدة حاليا وتوافقه -

تقديم بعض التوصيات التي تساعد المنظمة المبحوثة ومنظمات األعمال بشكل عام على كيفية  -

ار عولمة ففي إط اداخلي ااإلستفادة من تشكيل سياسات تسويقية مستدامة، والذي إن لم يكن متطلب

 للولوج إلى األسواق العالمية. اتميح افالعديد من متطلبات هذا التوجه أصبح متطلب ،األسواق

 أهمية الدراسة:: خامسا

تتجلى أهمية الدراسة في كونها تتناول بالدراسة والتحليل موضوع من الموضوعات الهامة      

والحديثة المطروحة خصوصا منذ العشرية األخيرة من القرن الماضي، فبإعتبار التسويق الوظيفة 

نها من أهم الوظائف تأثيرا وديناميكية في ظل التوجه القائم على الرائدة في منظمات األعمال لكو

السوق ومن أهم أدوات التكيف والتوافق مع المستجدات البيئية رغم العديد من جوانب السلبية التي 

إرتسمت بممارساته والتي مست العديد من العناصر االجتماعية واإلقتصادية، دون أن ننسى التأثير 

 ،البيئي والذي تعاظم االهتمام به بشكل كبير لما تعرفه الكرة األرضية من أزمات الكبير على البعد

فإذا تم األخذ بالجهود والرؤى واإلجراءات التي تحقق له التحول إلى وظيفية متوافقة تماما مع منهج 

ل ضتنموي يراعي المتطلبات البيئية على مدى مستدام، فذلك سيحقق له ريادة أكبر كما سيكون له الف

الكبير في التحول للمسار المستهدف )التنمية المستدامة(، كون ممارسات التسويق المأخوذة ستؤثر 

على أكبر نسبة من أصحاب المصلحة )المستهلكين بشكل أكبر والمساهمين في النشاطات التسويقية 

 ومنهم الموردون، الناقلون، مؤسسات اإلشهار، محالت البيع بالتجزئة، الموظفون....(.

كما تتجلى أهمية الدراسة كذلك في إبراز التوجهات التسويقية الحديثة والتي تعتبر اليوم معيار 

للنجاح وتحقيق ميزة تنافسية في أغلب منظمات األعمال في العالم، وفي الواقع المحلي يمكن األخذ 

رور عبر لمبها كقفزة نوعية لتطبيق الفلسفة والممارسات التسويقية في منظمات األعمال بدون ا

 المحطات التي عرفها التسويق في الدول التي قطعت شوطا فيه.

كما أن هاته الدراسة تعتبر منبرا إلنتقال منظمات األعمال لألخذ بالمتطلبات البيئية كمحدد لنجاحها 

بالتوافق مع العناصر البشرية والمالية والتنظيمية، وخاصة ما تعلق بإدراج الرهانات البيئة 

 ة في السياق اإلقتصادي لتحقيق الرفاه المرتبط بالمنظمة والمجتمع.واإلجتماعي
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كما تساهم هاته الدراسة في اإلشارة إلى منفذ للخروج من حالة التشبع التي تعاني منه العديد من 

األسواق، والمتجلي في مسار تسويقي جديد معالمه األنماط والسلوكيات اإلستهالكية المسؤولة 

از كذلك نمط تنافسي جديد بالنسبة لمنظمات األعمال أال وهو التحلي بالمسؤولية واألخالقية، مع إبر

 االجتماعية واألخالقية.

 كما تظهر أهمية الدراسة كذلك في الجوانب التالية:

تسهم هاته الدراسة في زيادة المعارف تجاه التقنيات الحديثة في مجال التسويق وخاصة ضمن  -

ج محلية التي بدأت تهتم وبشكل كبير بالتقنيات الحديثة لهذه الوظيفة، للخرودائرة البيئة االقتصادية ال

من دائرة العجز التي تواجهها منظمات األعمال الناشطة فيها إلعطائها نفس جديد ومن أجل مواكبة 

 التقدم الذي يميز العالم اليوم. 

ت العالمية المسيطرة على منظماالالمساهمة في تكوين إطار يحقق مكانة لمنظمات األعمال أمام  -

 األسواق محليا وعالميا وإن أمكن منافستها.

تناولت الدراسة متغيرين يعطى لهما حقهما في التحليل وإبراز كيفية خلق توافق بينهما والتكامل  -

 مع بعضهما أال وهما التسويق والتنمية المستدامة.

ذج األلماني في تطبيق تسويق متوافق مع السعي إلفادة منظمات األعمال الجزائرية باألخذ بالنمو -

متطلبات التنمية المستدامة من خالل نموذج مجمع هنكل والذي سعى لتكييف نشاطاته وفق بيئة 

محلية "هنكل الجزائر"، وهذا بعد التأكد من تبني هاته األخيرة لمتطلبات التسويق المتوافق مع 

ما والمعارف البحثية والتطبيقات العالمية الرائدة ب متطلبات التنمية المستدامة والمستمدة من البناءات

 يساهم في تحسين واقع هاته المنظمات واإلرتقاء بالسوق واإلقتصاد الجزائري.

المساهمة في اإلثراء المكتبي لهذا الموضوع نظرا إلفتقار المكتبة العربية بشكل عام والجزائرية  -

ضوع التسويق، واقعه وتقييم سياساته ضمن بشكل خاص إلى البحوث والدراسات التي تأخذ بمو

متطلبات التنمية المستدامة وسياسات وتقنيات دمجه وتكييفه ضمن ذلك المسار، وهذا وفق حدود 

 إطالع الباحث بما أجراه من مسح مكتبي عبر الوسائل المتاحة والمختلفة.

  البشرية: وضمن ذلك فإننا نورد الحدود المكانية، الزمنية،حدود الدراسة:  :سادسا

بالنسبة لمكان الدراسة فقد تم إختيار مجمع هنكل لصناعة مواد التنظيف الحدود المكانية: -

دوسلدورف بألمانيا ولها فروع في العديد من دول العالم وبالنسبة  األم فيوالتجميل، والذي يقع مقره 

اجية اصمة ووحداتها اإلنتللفرع المحلي فهي هنكل الجزائر التي تقع مديريتها العامة بالجزائر الع

في كل من الرغاية بالعاصمة، عين تيموشنت بالغرب وشلغوم العيد بالشرق وبتركيز كبير على 

 لألسباب التالية: دون سواه هذا المجمعالفرع األخير، حيث يرجع إختيار 

ندماجها إ كونها منظمة متعددة الجنسيات رائدة عالميا ماليا وتسويقيا وفي توجهها التوسعي وكذلك -

بشكل سوي في البيئات التي تستهدفها، باإلضافة إلى كونها من المنظمات القليلة الرائدة في مجال 

المسؤولية االجتماعية واألخالقية، كما قطعت شوطا هاما وإيجابيا في تكييف سياساتها وإستراتجياتها 

من أهم المجمعات التي  مع متطلبات التنمية المستدامة، ولذلك فهنكل حققت صدى عالمي لكونها
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حققت الريادة في التوافق مع مسار التنمية المستدامة ومستدل ذلك الجوائز والشهادات العالمية التي 

 نالتها من قبل منظمات مهتمة بذلك وهيئات عالمية للتقييس.

بير كيتميز قطاع نشاط هنكل بكونه من أكثر األنشطة  تأثيرا على البيئة الطبيعية )اإلستخدام ال -

للمواد الكيميائية( وعلى البيئة اإلجتماعية )التأثير المباشر لهاته المواد على الموظفين وما يتطلب 

ذلك من إجراءات وقائية، باإلضافة إلى دور منتجاته في اإلرتقاء بالجانب االجتماعي كونها متعلقة 

لسوق الجزائري كبير  في ا بنظافة وصحة للمستهلكين( وبالنسبة للبيئة االقتصادية فالمجمع له صدى

وما يعكس ذلك اإلقبال الكبير على منتجاته سواء كان من المستهلكين النهائيين أو الوسطاء )البيئة 

اإلقتصادية(، وضمن ذلك يجب تقييم اإلجراءات المتخذة في الجوانب التي تعد سلبية وتحديد عوامل 

 لثالثة ألبعاد التنمية المستدامة.النجاح في الجوانب األخرى بما يتوافق مع المتطلبات ا

بالنسبة للحدود الزمانية للدراسة وهي الفترة التي قام الباحث فيها بإجراء الحدود الزمانية:  -

مقابالت مع مدراء األقسام والمهندسين الفنيين المسؤولين عن السياسات البيئية وسياسة اإلستدامة 

مية سبة للحصول على المعلومات التي تخص سياسة التنوالعمليات اإلنتاجية وتقديم اإلستبيان، بالن

 فرنكفورتبالمديرية الفرعية ب 9103مارس  04المستدامة للمجمع في العالم فكان بإتصال مباشر في 

بألمانيا، وبالنسبة لسياسة التنمية المستدامة لفرع الجزائر فكان مع مسؤولة القسم المتخصص بذلك 

كذلك باإلتصال بالنسبة للفرع وهي فرنسية الجنسية لها تكوين في  )التنمية المستدامة( والقائمة

وبالنسبة للفرع اإلنتاجي بشلغوم  2012إلى غاية ماي  9103ألمانيا، حيث كان ذلك من أكتوبر 

وبالنسبة لتوزيع إستمارات اإلستبيان ، 9104العيد فكان في الفترة الممتدة ما بين مارس وأفريل 

 .2012ماي  11وتم إسترجاعها يوم  9104أفريل  10كزية بالعاصمة يوم فكان في المديرية المر

تتمثل الحدود البشرية في عينة الدراسة والتي تتكون من مسؤولي األقسام في  الحدود البشرية:-

المجمع محل البحث )التسويق، األمن الصناعي، اإلنتاج، التنمية المستدامة، اإلتصال( وكذلك 

تنفيذية )المهندسين واألعوان المسؤولين عن التنفيذ( ومنه فالعينة عبارة مجموعة من اإلطارات ال

 عن صنفين:

ن المسؤولون عن تنفيذ السياسات واإلستراتجيات للعمليات اإلنتاجية والتسويقية والقيام يباإلداري -

 بالتواصل مع السوق والمجتمع.

 ن المسؤولون عن تنفيذ الخطط واإلستراتجيات.يالفني -

 الدراسات السابقة: ثامنا:

لقد أجريت العديد من الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة وخاصة في الدول المتقدمة، أما      

الدراسات في الدول العربية فهي قليلة ويعاب عليها أنها حاولت فقط إلقاء الضوء على موضوع 

 ية دون ربطها بأي نشاطالتسويق األخضر والتسويق االجتماعي والمسؤولية االجتماعية واألخالق

موضوع التسويق ضمن  بصلة، إال إذا إستثنينا دراسة حديثة تناولت بنوع من اإلسها يآخر ذ

 متطلبات التنمية المستدامة.
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 الدراسات العربية:  - 

( التسويق اإلجتماعي، إهتمت الدراسة بشكل خاص بالشق 2002دراسة ردينة عثمان يوسف ) -

اعي، حيث قام الباحث بإبراز تطور إستخدام التسويق االجتماعي في المتضمن التسويق االجتم

منظمات األعمال وكذلك أهم العناصر المعتمدة في ذلك، مع طرحه ألهم النظريات والنماذج 

المساهمة في نمذجة التسويق االجتماعي، حيث توصل من خالل الدراسة أن تحقيق التوافق مع 

لبيئة االجتماعية يكون من خالل وضع سياسات ومنتجات المتطلبات اإلجتماعية ومكانة في ا

إجتماعية هادفة تراعي المبتغى من المثالية والفضيلة مع إعتماد منهج علم النفس واإلجتماع لتحقيق 

  ذلك.

( التسويق األخضر، إهتمت الدراسة بإبراز التوجه التسويقي بما 2010دراسة ثامر البكري ) -

يعية وذلك وفق مدخل التسويق األخضر، حيث قام الباحث بإبراز كيفية يراعي متطلبات البيئة الطب

راز وخلصت الدراسة إلى إب ،تكييف عناصر المزيج التسويقي بما يتالئم مع متطلبات هذا التوجه

دور التسويق األخضر كمدخل للحد من الممارسات التي إتهم التسويق بإحداثها في البيئة الطبيعية 

لتصريف المنتجات،  ومن النتائج التي خلصت إليها الدراسة  ضرورة وضع  وكمنفذ تسويقي حالي

سياسات وإستراتجيات لقياس التأثير البيئي لمنظمات األعمال ومناهج لتدريب وتأهيل العاملين ضمن 

 االهتمام بالمجال البيئي، مع السعي لدمج البرامج والجهود البيئية على كافة المستويات.

، إهتمت الدراسة بإبراز اإلتجاهات 21( التسويق في القرن 2012مان صادق )دراسة درمان سلي -

ومن ذلك التسويق االجتماعي، األخضر، العكسي وكلها أوجه للتسويق  21التسويقية في القرن 

ضمن متطلبات أبعاد التنمية المستدامة، كما قدمت الدراسة بعض النماذج للحد من المشكالت البيئية 

ثارها على البيئة بمختلف أصنافها وعلى المستهلكين وتوصلت إلى أن األخذ ببعض واإلجتماعية وآ

تعتبر من  ،األنماط اإلستهالكية المسؤولة واألخالقية واألنماط التسويقية التي تم اإلشارة إليها سابقا

 تدامة. سأهم األدوات المعتمد عليها حاليا في تحقيق مسار تسويقي متوافق بشكل إيجابي مع التنمية الم

 الدراسات األجنبية: -

ركزت  Bernard Pinet (9113) le marketing et le développement durable  دراسة -

هاته الدراسة على دراسة العالقة بين التسويق والتنمية المستدامة من خالل إبراز تأثير التسويق على 

ض الدول تغليف في فرنسا وفي بعالبيئة الطبيعة وبتشخيص أدق من خالل تحليل تأثير نفايات ال

األوربية، حيث وصلت الدراسة إلى نتيجة تخص هذا الجانب فقط مفادها ضرورة إعتماد تغليف 

صديق للبيئة )قابل للتحلل في أقصر مدة ومصنع من مواد وتقنيات صديقة للبيئة( والمساهمة في 

مع إقتراح تشريعات ومدونات إعادة تدوير تلك المخلفات من طرف منظمات األعمال المنتجة له، 

 عمل لمنظمات األعمال تصب في نفس المنحى.

ركزت هاته الدراسة  Elizabeth Pastore Reiss (9111 )Le Marketing Durable دراسة  -

على إبراز المستهدفين من التسويق المستدام وأهم التوجهات اإلستهالكية لتبني هذا التوجه وكذلك 

صر المزيج التسويقي للتوافق مع هذا التوجه، حيث وصلت إلى إعطاء كيفية تكييف وتطوير عنا

بعض النماذج التطبيقية وبشكل خاص في الدول المتطورة لتطبيق هذا النمط التسويقي، كما وصلت 
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الدراسة إلى نتيجة مفادها التركيز الكبير على تثقيف المستهلك كونه أهم جانب للتحول إلى هذا 

 النمط التسويقي.

 Ganael Bascoul et Jean Michael Moutot  Le Marketing et Le (2009)سة درا -

développement durable ، ركزت هاته الدراسة على كيفية إبراز خلق ترابط بين التنمية المستدامة

والتسويق وفق أطر القيمة المنتظرة، فالدراسة سعت إلى إبراز دور القيمة المنتظرة في الجانب البيئي 

تماعي مع كيفية تحقيقها في العملية اإلنتاجية وتجاه أصحاب المصلحة وفي السياسات التسويقية واإلج

بشكل عام )المنتوج، التسعير، الترويج، التوزيع(، كما وضعت نماذج لتحقيق تغيير للسياسات 

م في االتسويقية ضمن مسار التنمية المستدامة ووصلت إلى نتيجة مفادها أهمية تبني التسويق المستد

األوضاع البيئية الراهنة وكذلك األخذ به كمنفذ تسويقي جديد في عالم األعمال، مع التفكير في وضع 

 أدوات لقياس القيمة المنتظرة لتحقيق فعالية أكبر لها.

ركزت هاته الدراسة  Gildas et Les Autres (9112) Oser Le Marketing Durableدراسة  -

التي ظهرت ضمن سياق التوجه نحو التنمية المستدامة وإرتباطها على إبراز أنماط اإلستهالك 

بإستهالك الموارد وكذلك في إبراز رهانات منظمات األعمال تجاه مسار التنمية المستدامة )الفرص 

والتهديدات(، حيث وصلت إلى نتيجة مفادها ضرورة دمج بعض اإلعتبارات السوقية واإلجتماعية 

ومن ذلك تنمية الشراء األخالقي، وضرورة تطوير المقاييس العالمية  لتحقيق مسار تسويقي مستدام

 التي تخص اإلمتثال بحماية البيئة والمجتمع.

أظهرت هاته الدراسة  John Grant (2009) Le Manifeste Du Marketing Vertدراسة  -

المسؤولة الجذور التاريخية للتسويق األخضر ومن ذلك ظهور األنماط اإلستهالكية والشرائية 

المتوافقة معه، حيث حاول الباحث ضمن هاته الدراسة وضع نموذج لمنظمات األعمال لتحقيق توجه 

تسويقي أخضر، ووصل إلى نتيجة مفادها أن جوهر التغيير نحو هذا النمط التسويقي يكون أوال 

 بالتوعية واإلتصال ثم القيام بإجراءات عملية.

  Alice Audouin et Les Autres (9112)La Communication Responsableدراسة  -

أبرزت هاته الدراسة الرهانات العامة للتنمية المستدامة )اإلقتصادية، اإلجتماعية، البيئية( كما بينت 

دور قطاع اإلتصال في ترقية التوجه نحو هذا المسار، بإبراز تأثيراته الحالية على أنماط البيئة 

ة للوصول إلى مسار تسويقي مستدام، حيث وصلت الدراسة إلى المختلفة وكذلك اإلجراءات العملي

نتيجة مفادها أن تحقيق سياسة إتصال تسويقي يخدم مسار التنمية المستدامة بكل فعالية يكون 

 باإلشتراك الفعال مع أصحاب المصلحة بمختلف مستوياتهم وقوتهم التأثيرية.

كزت هاته الدراسة على إستعراض ر Reta Fahd (9100 )Le Marketing Durableدراسة   -

الواقع الحالي للممارسات التسويقية ضمن مسار التنمية المستدامة وحتميات التوجه نحو مسار 

تسويقي متالئم مع هذا المسار مع إعطاء الحلول والنماذج للتكيف مع هذا التوجه التنموي، ووصلت 

ذولة ه هذا المسار بالترويج للجهود المبإلى نتائج مفادها ضرورة التركيز على تثقيف المستهلك تجا

لتحقيق التقبل من الجهات الضاغطة التي لها مصلحة وكذلك التركيز على األخذ بمتطلبات التحلي 

 بالمسؤولية واألخالق ضمن هذا التوجه. 
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فبعرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع التسويق والتنمية المستدامة، نجد 

 لنا العديد من الحقائق نذكر منها: سردت أنها

أن هاته الدراسات بمختلف المواضيع التي عالجتها، كلها تصب في بوثق واحد أال وهو تحقيق  -

ممارسات تسويقية متوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة مع ضرورة األخذ باإلعتبارات الضرورية 

 متطلبات اإلرتقاء بهم. بلك واألخذ لذلك والتي هي بشكل خاص حماية البيئة والمسته

إعتمدت معظم الدراسات وخاصة األجنبية على أمثلة واقعية مستمدة من المجتمعات الغربية والتي  -

تعد أوجه رائدة لتحقيق مسار تسويقي مستدام، كما إعتمدت على إستبيانات لتحليل ردود فعل 

 تهلكين تجاه السياسات المستدامة.منظمات األعمال تجاه هذا المسار وكذلك ردود فعل المس

إجماع نتائج الدراسات السابقة على الجانب التوعوي والتثقيفي لمتطلبات أبعاد التنمية المستدامة  -

بالنسبة المستهلكين وأصحاب المصلحة بشكل عام قبل تقديم المتوافق معها من السياسات التسويقية 

 وهذا لتحقيق إقتصاد في الوقت والمال.

الدراسات السابقة التي تصب في موضوع الدراسة هي دراسات أجنبية وبالنسبة للدراسات  معظم -

العربية فال تعدوا أن تكون تلميحات عن الموضوع المعالج بعيدا عن المعالجة الفلسفية والعملية 

 لإلشكالية المدروسة.

ع المعالج فادها أن الموضوفتحليل الدراسات السابقة وبشكل خاص األجنبية منها يقودنا إلى نتيجة م -

هو في البدايات األولى للبناء المعرفي، فالعديد منها عبارة عن دعوات عامة لتطبيق منهج تسويقي 

متوافق مع التنمية المستدامة )التسويق المستدام(، دون الخوض في الجانب المنهجي وفي أهم 

 األساليب والتقنيات واإلستراتجيات الالزمة لتحقيق ذلك.

عرض إلى أهم نقاط القوة والضعف بالنسبة للدراسات السابقة فإننا ال ننفي مساهمتها الكبيرة في بالت

صياغة وتعزيز الجانب النظري والبناء المنهجي للموضوع المعالج، وكذلك المساهمة في صياغة 

 الجانب التطبيقي وخاصة ما تعلق بالجوانب الواجب تقييمها والتي تعد عناصر ضرورية لتحقيق

 توجه تسويقي متوافق مع أبعاد ومتطلبات التنمية المستدامة.

 صعوبات الدراسة: تاسعا:

الدراسة العديد من المعوقات بعضها تتعلق بأدبيات الموضوع والبعض اآلخر بالجانب ت واجه     

 الميداني للدراسة، فمن أهم المعوقات التي تمت مواجهتها نذكر:

وع بسطحية، فأغلبها يذكر الموضوع من خالل بعض الجهود تناول المصادر والمراجع الموض -

التي تقوم بها منظمات األعمال دون ذكر أو عرض أسس علمية ومنهجية لتحقيق التوجه المعالج 

 مع اإلشارة أن غالبية الدراسات هي أجنبية وبالتالي فهي تخضع لعامل تأثير إختالف البيئة.

ونها جديدة ولم يتم إلى حد اآلن تحكيمها وإخضاعها إلى صعوبة األخذ بالعديد من المصطلحات ك -

 إجماع عالمي وما يؤكد ذلك األخذ بالعديد من المصطلحات التي تصب ضمن نفس مضمون الطرح.
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من اإلشكال في تدقيق مضمونها، كون  امعظم الدراسات التي تم األخذ بها هي أجنبية ما حقق نوع -

بيعتها المادية )البناء النظري والتطبيقي( ولكنها تستمد من العديد منها ال تستمد معانيها من ط

 مادي )إشارات نفسية(. الاألغراض التي تؤديها في نقل المضمون غير 

تأثر اإلجابة عن اإلستبيانات بالقوانين والمسارات والتعليمات الصادرة من المؤسسة األم، غير  -

اسات المأخوذ بها مطبقة في الجزائر، كما سجلت أن ذلك لم يؤثر على نتائج الدراسة كون معظم السي

إشكالية أخرى هو عدم اإلستجابة لإلستبيانات المقدمة في الفروع اإلنتاجية نظرا لحالة القلق المنتاب 

 وراء ذلك.

 تقسيم البحث:

إتساقا مع طبيعة المشكلة والهدف من دراستها فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول نظرية      

تطبيقي، في كل فصل ثالثة مباحث، فالفصل األول الموسوم بعرض لروافد المسارات وفصل 

الجديدة للنشاط التسويقي، فقد تم التعرض فيه إلى أهم المفاهيم واألبعاد والنشاطات المشكلة للنشاط 

إتسمت به هاته الوظيفة  الذيالتسويقي وفق منظور كالسيكي وكذلك إستعراض أهم القصور 

علق بالجانب االجتماعي والبيئي الطبيعي، ثم عرض أهم التوجهات والحلول التي وخاصة ما ت

أعتمدت للحد من ذلك القصور ومن تلك السلبية وهذا باألخذ بالفلسفات والتوجهات التي تحقق القبول 

 االجتماعي والبيئي ثم بعد ذلك القبول والمكانة االقتصادية. 

ة مية المستدامة والرهانات اإلقتصادية واإلجتماعية والتسويقيوبالنسبة للفصل الثاني الموسوم بالتن

فقد تم التعرض إلى أهم المفاهيم المسندة للتنمية المستدامة بإجراء عرض تاريخي لها، أبعادها 

متطلباتها ومسار تطبيقها في عالم ومنظمات األعمال مع التركيز على كيفية دمجها في هاته األخيرة 

حليل العالقة القائمة بين التسويق والتنمية المستدامة من وجهة نظر إيجابية وسلبية ليتم اإلنتقال إلى ت

 ثم عرض أوجه التكامل بينهما.

قد ف بة نظرية وتطبيقية لخلق توافق بين التسويق والتنمية المستدامةأما الفصل الثالث الموسوم بمقار

ج ار التنمية المستدامة، مع إعطاء نموذتم التعرض فيه إلى أنماط التسويق الحديثة المتوافقة مع مس

منهجي لتحقيق نمط تسويقي متكامل متوافق مع مسار ومتطلبات التنمية المستدامة )التسويق 

المستدام( مع عرض أهم أوجه التكييف والتجديد ودمج السياسات التسويقية مع هذا المسار 

 المستهدف.

ة ميدانية على مستوى منظمة متعددالدراسة ال التعرض فيه إلىوبالنسبة للفصل الرابع فقد تم 

يل وهذا بعرض وتحل ،الجنسيات متخصصة في صناعة مواد التجميل والمنظفات المنزلية والغراء

مجهوداتها فيما يخص إشكالية البحث المطروحة مع تقييم وإختبار نتائج الدراسة وإختبار الفرضيات 

 وتقديم المقترحات.

 

  



 ك
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 رض لروافد المسارات الجديدة للنشاط التسويقي: الفصل األول: ع

وجهاته             ت في اكبير اتطور ،قريبوحتى وقت  ،يات التسويق وتطوره يالحظفي أدب تفحصمال     

جميع  فيتعاظم دوره مرجع ذلك ، والمفاهيم المحددة لفلسفتهحيث إنعكس كل ذلك على  ،إهتماماتهو

وامل من أهم الع، حيث تعد هاته األخيرة في ممارساتهعض السلبية نتيجة لبكذلك و ،نواحي الحياة

 فالبرغم من وجود العديد من النظريات والنماذج .فلسفته ونشاطاتهفي الدافعة للتغيير والتطوير 

ن األهداف م والتي القت نجاحا كبيرا في تحقيق العديد ،السلوكية التي طبقت في مجال التسويق

شكلت  ،وخاصة تجاه المتطلبات البيئية هاعنإنجر التي بعض السلبية أن إال  ،اإلنسانية والتجارية

الوقت  فيالمتخصصون في المجال التسويقي حيث يدرك ، هنشاطاتجانب قصور في فلسفته و

ماذج جديدة ن، ببناء الجانب البيئي كمحدد للنجاحالمتطلبات التي تراعي جميع أهمية األخذ ب ،الراهن

 ورا في إحداث التغيير والتصحيح.في التسويق تلعب د

فاألول سيقوم بتسليط الضوء على  ،مباحث ةيتم تغطية هذا الفصل بثالثهذا الطرح سوف لتحليل و

للتسويق، وسيهتم الثاني بدراسة أهم اإلنتقادات الموجهة واإلقتصادية تحديد أهم الخلفيات العلمية 

تسمت رإ التأثيرات السلبية التييقية للحد من التوجهات التسولنشاطاته، ليتم في الثالث عرض أهم 

 به.
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 المجاالت:و التسويق: المفهوم، األهمية، األهداف المبحث األول:

ال نبالغ إذا أسمينا العصرالذي نعيشه بعصر التسويق، فالفكر والفلسفة التسويقية نجدها في كل     

والغوص  .مجاالتنى عنه في أي مجال من اللعلم ال غمفصل من مفاصل الحياة حيث أضحى هذا ا

، لكذهاته األهمية يتطلب التعرض إلى أهم الروافد التي وصلت بالتسويق إلى توضيح إبراز وفي 

بالتعرض إلى المفاهيم الحالية التي حددت له هاته المكانة ثم اإلنتقال إلى تحديد األهداف المبتغاة 

 .حاليا ستخدم فيهاالمصوال إلى إستعراض مجاالت ومن تطبيقه 

عرض ألهم المفاهيم المحددة للفلسفة والنشاطات التسويقية واألهداف المطلب األول: 

 :اتهاالمستقاة من تطبيق

ة لتراكمات نتيج في التعاريف المحددة لهثراء  يالحظ المسار الماضي والحالي للتسويق  تتبعإن     

حيث إنعكس  ديدبالتغير الش تتسمبيئية ثرات البحوث والتطبيقات، وكذلك بسبب مؤمعرفية في حقل 

ب باألخذ في الغال سيتم توضيح ذلك، حيث في اإلجماع حول مفهومه وأهدافه وتطبيقاته كل ذلك

 شكل خاص وكبير بتمحيص هذا الجانب.آراء المجمعات العلمية الغربية التي إهتمت بب

 من إتجاهات لعدة هوم التسويقخضع مف ها للتسويق:ؤعرض ألبرز المفاهيم التي تم إرسا-أوال

 ة مختلفةسياقات زمنيتجاري وهذا خالل الالتجاري وغير دوره  إنعكست فيالتي مفاهيم الفلسفات وال

ه ئي إثراأسهم فما أشكال التطبيق وتغير سلوك المستهدفين منه، تعدد بحكم تراكم البحوث فيه و

محددة له اليوم يكون من خالل التمييز بين المفاهيم الواإلشارة إلى  دوره تطبيقاعلما وفي تعميق 

عبارة عن ميول أو طريقة تفكير والنشاط أال وهما الفلسفة التسويقية والتي هي  همعلمين يحددان

 التسويقي الذي يتناول الجوانب العلمية واألدوات المستخدمة لتحقيق الغرض من األخذ بمفهومه

 : 1وهما وتطوره لتناول المفهوم التسويقي نوعليه فهناك مدخال

دراسة التسويق إبتداءا من مالحظة الحاجات والرغبات غير في المدخل الفلسفي: أي اإلنطالق  -

  .في السوق ووضعها وموازنة ذلك بإمكانيات المؤسسة ،اإلستهالكيسلوك الأنماط ومشبعة ال

يفيات إتخاذ دراسة طرق وك وفق هذا المدخل يتمالمدخل اإلداري والوظيفي )مدخل النشاط(:  -

عاليات الفسويقي( من خالل نظام يعرف بنظام قرارات األنشطة التسويقية المختلفة )المزيج الت

بما يمكن من خدمة  ،(ينالتسويقية )تقديم المزيج التسويقي المناسب في المكان والزمان المناسب

 المستهلك بفعالية عالية.  

 

 

 

 

                                                           
 .  22، ص6442، دار وائل للنشر، عمان إستراتجيات التسويقنزار عبد المجيد البرواري أحمد محمد فهمي البرزنجي، 1
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 :( المداخل األساسية للتسويق0-0شكل)ال

 

 

 

  

 

 

 

 

    ، دار وائل للنشرإستراتجيات التسويقالمصدر: نزار عبد المجيد البرواري، أحمد محمد فهمي البرزنجي، 

 .22، ص6442عمان 

فير الوظيفي بتو المدخل اإلداريحيث يهتم كال المدخلين مع بعضهما البعض، يتفاعل ويتكامل 

نبه إليها المدخل الفلسفي، الذي يقوم على البحث عن الحاجات التي يحددها ويالمستلزمات األساسية 

الربح  وهوال أ العام للمنظمةهدف التحقيق والرغبات ثم تلبيتها بكفاءة وفعالية وتفوق في سبيل 

 آلية هذا التفاعل والتكامل: التالي وإشباع حاجات المستهدفين، حيث يوضح الشكل

ي الوقت فأثر للتسويق  اذ اوأعطت مفهوم عل بين المدخلينحققت التفامن التعاريف المرصودة التي 

 نهمم في المجال اإلستراتجي والمجال االجتماعي، والذين نذكر الكتابالراهن ما نقتبسه من بعض 

 : 0مايلي

التسويق بأنه مالحظة الحاجات مفهوم إلى  Shaw Semenik et Williams (0110) شيري -

بما يحقق الرفع من مستوى المعيشة وهذا من خالل ممارسة  ،هاوالرغبات غير مشبعة بغية إشباع

 .1أنشطة تساعد على إنتقال المنتوجات بين المنظمة والمستهلكين

والذي يمكن المنظمة من ، فيرى التسويق من خالل مدخل لصناعة القرار Porter (0226)  آما -

 ية( تتماشى مع المناسب للمستهلكخدمة زبائنها بفعالية عالية من خالل تقديم منتجات )مادية وخدم

القيام بالتصميم والتسعير وإختيار أدوات الترويج وقنوات التوزيع المناسبة بعد التعرف على وذلك ب

 . مورغباته محاجاته

التسويق بأنه مجموعة األنشطة الموجهة فيرى  J Lendervie D Lindon et (6442)وبالنسبة  -

السوق سواء  عوانخالل إنتاج سلع وخدمات ومبادلتها مع أإلشباع حاجات ورغبات األسواق من 

موعة بأنه عبارةعن مجفيريانه كذلك   للتسويقأخرى نظرة  للكاتبينأن كما  .كانوا أفراد أو جماعات

 .لبيع منتجاتها للمستهلكين بصفة ذات مردودية نظماتالوسائل المتاحة للم

                                                           
6Marie France vernier, le marketing sous pression, journée d’étude de marketing et développement durable, 
université d’Aix Provence 00/42/6442. 

 المنتوج

 الترويج

 التسعير

 التوزيع

القرارات 

 اإلدارية

)المدخل 

 اإلداري(

قيق أهداف المنظمةتح  

 تلبية حاجات المستهلك
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ن النشاط التسويقي هو العامل األكثر تأثيرا بأ  J Lendervie et D Lindonالنظرتين ل كلتا تجمع

أكبر  بما يتسم نحو السعي لكسبة، اإلقتصادية في ظل سوق تسوده المنافسنظمة وتحديدا لنشاط الم

 .1عليهموالحفاظ عدد من المستهلكين 

مفهوم التسويق بالرفع من المستوى المعيشي يربطان ف Philip Kotler et B-Dubois (6442)أما  -

االقتصادية، خصوصا في ظل سيادة  اد والمجتمع والوصول بهم إلى درجة عالية من الرفاهيةلألفر

ات وهي نظرة كلية بعيدة مستوى معيشة األفراد على ما يتهيأ لهم من سلع وخدمب رتقاءاإلمفهوم 

 :2من خالل هماقفوة الجزئية لمنظمات األعمال، حيث يتحقق ذلك عن النظر

 ورغباتهم. معرفة حاجات المستهلكين 

 .تخطيط وتطوير المنتجات التي تشبع هذه الحاجيات والرغبات 

 طرق توزيعها والترويج لها.  أكفأتحديد أحسن السبل والوسائل لغرض التسعير و 

فيرى التسويق بأنه النشاط الموجه للتأثير على المستهلك بغية البيع  P Camenish(0220) أما -

ويق قائمة على التأثير على المستهلك بصفة تؤدي إلى زيادة بأكثر فعالية، فنظرة كامنيش للتس

وإستهوائه خاصة من خالل عنصر اإلشهار الذي يعمل على  رائهالمبيعات ويكون ذلك من خالل إغ

امة عتحسين صورة المنتوج والمؤسسة، ولهذا يعتبر كامنيش عنصر اإلتصال التسويقي)العالقات ال

أدوات التسويق للتأثيرعلى عقالنية المستهلك وجعل سلوكه الشرائي  أهمالعالمة التجارية، اإلشهار(، 

ضياتها مة والتي من فريتوافق مع النظرية التقليدية للسوق في حالة المنافسة التا وهو ما، إندفاعي

ضافة باإل ،فالمستهلك يحصل على جميع المعلومات المتاحة رغم توفرها التامة المنافسةأن ضمن 

 .3محددة منافسةتجاه  امندفع ما يجعل سلوكهز ألن المنتجات متجانسة ة التمييإلى صعوب

إننا ف ،مفهوم التسويقأخدت بكال المدخلين في تحديد اآلراء واإلجتهادات التي وبإستعراض أهم 

فة فأساس النشاط التسويقي هو معرفوفق ذلك ، ةوتطبيقي ةعلمينستطيع أن نستمد منها مدلوالت 

ر فالمستهلك يعتبر الجانب األكثبغية تلبيتها بأكثر فعالية، الجمهور  حاجات ورغبات وميوالت

وهي نظرة إقتصادية بحثة قائمة على المنفعة  إستهدافا وتأثيرا من خالل أشكال مختلفة من اإلغراء

لمادية آداة للهيمنة امنظرين، حيث يعتبرون التسويق وفق ذلك الوالتي ال يتوافق معها العديد من 

 عطياأن لذاوالوجاري أمسترونخ  ومن أهم هؤالء كوتلر، هدف الربحيةلك بغية تحقيق على المسته

هاته  وأبعاد ،خالقياألريه شبهات المادية واإلغراء غير تغير ذلك الذي تع اجديد امفهومللتسويق 

النظرة تتمثل في تحويل اإلهتمامات نحو الجانب االجتماعي من خالل العمل على تقديم ما يحتاجه 

ق المدخلين وفومنه فالشيء المضاف للتسويق  ،فراد ويرجونه من خالل إنتاج وتبادل منتجات وقيماأل

  .تقديم قيم للعمالء وبناء عالقات قوية معهم وه

                                                           
1 Philip kotler et les autres, marketing management, 13eme éditions, Pearson éducation, paris 2013. 

 .12، ص 6406، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، أسس التسويقمحمد أمين السيد علي،  2
 . 22، ص6442، دار اليازوري عمان، إدارة التسويق في المنظمات غير ربحية نظام موسى سويدان، 3
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نافع فتشير وبالنسبة للم ثار الخارجية الواضحة،ي اآلأهمية التسويق ف تتجلىأهميته ومنافعه: -ثانيا

 .داخل نفسية المستهلك وفي نفسية أفراد المجتمع ككلالمتحققة إلى الجوانب الكامنة 

تبره بأنه تجاوز األفكار والمعتقدات التي تعيبرز لنا التعرض للتسويق كمفهوم وممارسة فأهميته: -1

ادية مكانا بارزا في الحياة االقتصاليوم إحتل  قدمجرد نشاط من نشاطات منظمات األعمال التقليدية، ف

والسياسية وما أثبت ذلك بشكل أكبر تناول الكثير من الباحثين والمهتمين  واإلجتماعية والثقافية

يق مجموعة إلى  تحقاليوم ، ومنه فالتسويق يسعى التسويق في جوانب عديدة غير الجانب االقتصادي

 :1وكلي يمكن توضيحها في اآلتيمن األهداف ذات بعد جزئي 

سعى التي يجملة القيم  منظمات األعمال فيدور التسويق بالنسبة ل يظهر: بالنسبة للمنظمة -أ

ضافة باإلفي عالم األعمال  على مكانتهابما ينعكس  ،االقتصادي واإلجتماعي المجال فيلتحقيقها 

 إلى تحقيق التالي:

لتركيز على السوق والمستهلك أكثر من ا بتركيز سياساتها وإستراتجياتهاتوجهاتها اإلنتاجية  تقويم -

ع اإلقتصادي )البقاء والنمو والتوسواإلنتاجية، كما يساهم في تبرير الوجود  على العمليات المالية

 .(ومواجهة المنافسة الشديدة

وسيع وهذا بت ،المساعدة على التحول من قاعدة التبادل إلى قاعدة العالقاتيعتبر من أهم الوظائف  -

 ماعد على تحقيق قيعلى معلومات تسقواعد العالقات مع العمالء والسعي لحل مشاكلهم والحصول 

 . لهم مضافة

تأييد والتعاطف مع المنظمة )الصورة االجتماعية التي تنعكس على كسب اليعد من أهم وسائل  -

 الجانب االقتصادي(.

حقيق تالمساهمة في في  ،ة المستهلكينوفق نظر ،يتجلى دور التسويقبالنسبة للمستهلك:  -ب

 :يف لمحيطة، حيث تتجلى أهمية  التسويق وفق ذلكالخاصة ومتطلبات بيئتهم ا همحتياجاتإشباع إل

زود التوازن بين الدخل واإلستهالك، كما ي بما يحققتوجيه القدرة الشرائية بالنسبة للمستهلكين  -

لوك سالمستهلكين من خالل وسائل إتصاله بالحقائق والمعلومات المتعلقة باألسواق والمنتجات و

 المستهلكين اآلخرين. 

ي نذكر منها التسويق التفاعل ،من خالل أنماط تسويقية جديدة إليهمديدة بالنسبة تحقيق قيم ج -

والتسويق عبر قواعد البيانات والتسويق بالعالقات والتسويق المبني على المعرفة والتسويق 

 وغيرها من الروافد النوعية التي تصب في بحر التسويق المتنامي األطراف. ،اإللكتروني

لتي ا تتجلى أهمية التسويق بالنسبة للمجتمع في الطبيعة الشمولية لفلسفته: بالنسبة للمجتمع-ج

عد كما ي ركية،للحمقياس عبارة عن التسويق على المجتمع ككل، ف ،بإيجابية أكثر ،تنعكس تأثيراتها

                                                           
1Landrevie- Lindon, Mercator, Dalloz 7émeéditions, Paris 2003, pp 15-17. 
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مجتمع ، فأهمية تطبيق التسويق بالنسبة لل)التسويق االجتماعي( المجتمعلحركية رائدة تسويق أداة ال

   :1لى فيتتج

الرفع من المستوى المعيشي لألفراد والوصول بهم إلى درجات عالية من الرفاهية االقتصادية   -

كما  ،فالمستهلك لديه حاجات مختلفة يحاول إشباعها بقدر اإلمكان بما تحقق له الرقي االجتماعي

ات العالمية ، فالمؤشراإلقتصادية واإلجتماعية للمجتمعمقياس لدراسة الحركية  يعتبر التسويق اليوم

التسويق ب حيث يطلق على ذلكللتطور ظاهر لقياس تطور المجتمعات تأخذ بتطبيق التسويق كمؤشر 

 .الفعال

ه من سلع وخدمات مما يدفعه المستهلك ثمنا لما يشتري 50%تمثل تكلفة النشاطات التسويقية  -

عب التسويق يل ، كماالقدرة الشرائية تأثيرا واضحا على مستويات األسعار ومنه على وبالتالي فإن له

في ترشيد اإلستهالك إذا ما أتبعت سياسة تسويقية مناسبة تخدم السياسة اإلجتماعية  ارئيسي ادور

روري ضالالعمل على إلغاء اإلستهالك غير اآلليات المعتمدة لتحقيق ذلك في حيث تتجلى ككل، 

من رفع كذلك ال، وتنويع والتشكيل في المنتجاتوتوجيه المستهلك إلى السلع البديلة والتقليل من ال

ع أشكال إلغاء جمي، باإلضافة إلى كفاءة أنشطة النقل والتخزين لتقليل التالف من السلع والخدمات

الترويج التي تعمل على تنشيط الطلب وتحويلها إلى برامج تعليمية تهدف إلى شرح جوانب األزمة 

 وأسبابها وكيفية التعايش معها.

للتجارة الداخلية والخارجية وبالتالي يساعد على النمو االقتصادي والتغير  االتسويق إنتعاش يحقق -

اإلجتماعي والثقافي، فنجاح أي نظام أو فشله إقتصاديا كان أو إجتماعيا أو ثقافيا يتوقف إلى حد 

فاية ك ل وخارج البلد بأحسنكبير على نجاح منظمات األعمال المختلفة على تسويق منتجاتها داخ

 ممكنة، كما يبرز دور التسويق ضمن نفس السياق في الترابط ما بين أهدافه وأهداف خطط التنمية 

ة حقيقة في نصيب الفرد من السلع والخدمات والرفاهيالزيادة الفإذا كانت التنمية تعني ، اإلقتصادية

 .لذلك ، فالتسويق يعد من العوامل الضامنةوالسعادة

غبات إشباع حاجات ور علىالكامنة  قدرته التسويق كما تم اإلشارة إليها في تشير منافعمنافعه: -2

ق البقاء يتحقتمتد إلى أنواع من المنافع  خمسةيحقق فهو  ،ضمن ذلك ،التسويقفين منه، المستفيد

ق من خالل تحقيق التقابل والتطاب أكبربصفة تحقق هاته المنافع توواإلستمرار لمنظمات األعمال، 

كل من والتي تعد شفقط تجهيز ة فالتسويق يتحول إلى وظيفات ورغبات الزبائن وإال مع إحتياج

ل الجدولمنافع العامة التي يحققها التسويق في ا، حيث يمكن عرض 2أشكال قصر النظر التسويقي

 التالي:

 

 

 

 

                                                           
 .06، ص6400، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، مبادئ التسويقمحمد الصالح المؤذن،  1
 .26، ص6441 دار الحامد األردن ،التسويق المعاصرى سويدان، نظام موس 2
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 ( المنافع العامة التي يحققها التسويق:0-0دول )جال

 مضمون المنفعة المنفعة المحققة

 القيمة المستحدثة من تشكيل المواد األولية واألجزاء المكونة للمنتجات. فعة الشكليةالمن

 الحاجة إليها.وقت القيمة المتحققة من المنتجات في  المنفعة الزمانية

 .الحاجة إليهامكان تحققة من المنتجات في القيمة الم المنفعة المكانية

 الزبائن للمنتجات.  القيمة المكتسبة من تملك المنفعة الحيازية

 التسويق تدفق المعلومات بين المشاركين في المتحققة منالقيمة المضافة  المنفعة المعلوماتية

 . والمستفيدين من نشاطاته

 .20، ص6441المصدر: نظام موسي سويدان، التسويق المعاصر، دار الحامد األردن 

 هاستهدفيدد وتتنوع المجاالت التي تتعمجاالت تطبيق المفهوم والفلسفة التسويقية: -ثالثا

تجلى أهمها وتطبيقاته والتي ت مفهومه وهذا تبعا للتطورات التي عرفها فلسفته ونشاطاته،بالتسويق 

 :1في

ة المرتبطة معمرالبصنفيها السلع المعمرة المرتبطة خصوصا برفاهية الفرد وغير  :السلع المادية -

 اء.ذبحياة الفرد اليومية كالغ

والمرتبطة أساسا  المنتجاتملموس من المرئي وغير العن الجانب غير وهي عبارة : تالخدما -

ة الجوانب الفنية لسير الحياكذلك فهي تمثل بجوانب رفاهية الفرد كالصحة، السياحة، النقل، و

   كخدمات القضاء والبحوث التقنية....إلخ.

العلمية والترفيهية ذات الصدى التجمعات ذات الصبغة الثقافية و وهي عبارة عنالتظاهرات: -

 والملتقيات ذات الطابع العلمي والترفيهي والتظاهرات اإلنتاجيةكالمهرجانات  ،الكبير

دراسة المستهدفين من هاته  دور التسويق في هذا الميدان فييبرز ...إلخ، حيث واإلستهالكية

 ستهدفين.من المعدد عاب أكبر يالنشاطات وتخطيط خطوات إقامتها بغية جذب وإست

، سياسي إقتصاديلهدف هو تسويق الشهرة سواء كان ي المرتبط باألفراد التسويقفالتوجه : األفراد-

وهو السعي إلقامة عالقات طيبة بين أفراد  التوجهبرز إهتمام جديد ضمن هذا  اإجتماعي، كمأو 

 الذيولرياضي من خالل تسويق أصحاب الرأي وأصحاب اإلقتداء اإلجتماعي والثقافي وا ،المجتمع

 .2الخاص باألفراد التسويقمن أهم إهتمامات عد حاليا ت

                                                           
1 P-Kotler et les autres, Marketing management, 12eme éditions Pearson éducation, paris 2013, p8-14.  
2 Ibid,p11. 
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الهدف والجانب المتجسد من تسويق المهارات واألفكار الجديدة  يعد التسويق اإلبتكاري: المهارات-

 خلق أنماط سلوكية وتفاعلية ومعيشية لم تكن معروفة. منه هو 

 مصانع ،ال هو التشهير باألماكن )مناطق سياحيةمن أهم إهتمامات التسويق في هذا المج: األماكن-

وكالء ال ،ن في التنميةوإقامات، عقارات، مناطق بيئية..(، حيث يعد خبراء االقتصاد المتخصص

 ، وكاالت اإلشهار والعالقات العامة من أهم رجال التسويق المعتمد عليهم في هذا الميدان.  العقاريون

حق غير ملموس على جانب منقول أو غير منقول  إلىقانوني  الملكية وفق مفهومتشير  :الملكية-

مثل حقوق التصنيع وحقوق اإلشهار، وفي الوقت الراهن فالملكية تباع وتشترى وتخضع للنشاط 

 الملكيات تسويقنذكر  ، والمنهج التسويقي المتجسد وفق ذلكالتسويقي وفق مبادئ متعارف عليها

 .منقولة مثل بيع وشراء براءات اإلختراع الفنيةالغير و (الوكاالت العقارية)المنقولة 

تسعى المنظمات سواء كان توجهها إقتصادي أو إجتماعي أو سياسي أو ذات توجه بيئي  :المنظمات-

ة ومن الوسائل المعتمد بيئة المحيطةسام بصورة جيدة وإيجابية لجميع أطراف الإلى الظهور واإلت

كوضع  بيئي وتضامنيو إجتماعياإلتصال ذات بعد إستخدام نماذج من  لتحقيق هذا الغرض،

 نشاطات للتكافل والتعاون االجتماعي ونشاطات تربوية تهدف لتوجيه المجتمع نحو مبادئ سامية.

جميع المعارف والمكتسبات الجديدة المطروحة هي  المستهدف من تسويق المعلومةالمعلومات: -

ذا الميدان التسويق في هى الحياة، وبالنسبة لتطبيق لخدمة العلم وعالم األعمال والتي تضيف قيمة إل

اليب بشكل خاص على أسحيث يتم التركيز  ،تميز عن تسويق السلع المادية والخدماتفيجب أن ي

 اإلتصال التي تعتمد على المجالت المتخصصة واألنترنت والموسوعات العلمية. 

إليجابي ا باإلحساسهو جعلها تتسم كار األف الهدف من تطبيق الممارسات التسويقية علىاألفكار: -

 Charles   Revsonريفسونللمجتمع، مثلما أشار إليه شارل  توجه مشرق بالنسبةميزة وتحقق و

فكل من  ،في مقولته "في المصنع نقوم بتصنيع منتجات ولكن في نقاط البيع فنحن نقوم ببيع األمل

 ".تجلية في السعادة واألملالم يشتري منتوج فهو في الواقع يشتري حقيقة المنتوج

ظهر  فقد ،وفق مدخل إداري ووظيفي التسويقتطبيق التي تعد موضوع  عرض المجاالتمن خالل 

والذي أطلق عليه بما وراء التسويق  ،منهج تسويقي عام يأخذ بأهم العناصر المشار إليها سابقا

(Meta marketing)وفق  ، فأساس هذا المفهومE.J.KELLY  ليس العملية التسويقية أن الهدف من

تقديم و هم، وإنما الحصول على الوالء وكسب رضاالغرض منها تحقيق الربح وإرضاء الزبائن فقط

التحلي باألسس األخالقية، كما يشير كذلك إلى تجميع األسس المساهمة في و مساعدتهمالعون لهم و

أنه منهج ب، كما حدد مفهومه كذلك قاإلدارية والتقليدية والعلمية واإلجتماعية والتاريخية في التسوي

لتطبيق التسويق في كل جانب من جوانب الحياة من خالل التركيز على األبعاد االجتماعية 

بدمج  إنشاء قاعدة معرفية للتسويق تقوم فهو عليهواألخالقية والخبرة العلمية والتجارية للتسويق، و

مفهوم ما وراء التسويق على خمسة  مفهومه في كل جانب من جوانب حياة اإلنسان، حيث يركز

 :1فيوالمتمثلة  مجاالت لتطبيق التسويق

                                                           
 .20، مرجع سبق ذكره، صالتسويق المعاصرنظام موسي سويدان، 1
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: يشمل تسويق المنتوجات الملموسة بنوعيها المتينة )الرفاهية( وغير متينة تسويق المنتجات -

 ملموسة )الخدمات(.الة( والمنتوجات غير ي)المعيش

)برامج الخدمات الحكومية( يشمل التسويق المادي والتسويق الحكومي تسويق المنظمات:  -

 والتسويق الثقافي. 

النشاطات التي تهدف إلى خلق إتجاهات ومواقف          يركز علىتسويق الفرد)الشخص(:  -

 :1والذي يشملوسلوكات إيجابية تجاه الفرد 

  :دين المؤي من تهدف إلى جلب أكبر عددمن األنشطة التي عبارة عن مجموعة التسويق السياسي

االتصال بإستخدام وسائل ، وذلك برنامج أو فكرة معينهولاسي أو لحزب معين ألمرشح سي

 في المضامين والعمق فياإلتساع وسيلة أخرى ضرورية، فمن قضاياه األساسية الجماهيري أو أي 

 محددة.بحل المشاكل وتنفيذ برامج طروحات الخاصة تعدد األ

  اآلخرين بالشكل الذي يهدف للترويج تسويق الشهرة والسمعة: عبارة عن جهود لإلتصال مع

 لبعض األفكار الخاصة واإلرتقاء بشهرة وسمعة المستهدفين من التسويق. 

  ن.داء معيآالتسويق اإلعتمادي: يصف جهود اإلتصال باآلخرين حول أفضل طريقة لتحقيق 

  :)تخلق يالت لتحقيق األلفة والرومانسية يهدف هذا النوع من التسويقتسويق الشعور)العواطف 

 .إلستخدام المكثف للتقنيات اإلشهاريةوهذا من خالل ا روابط عاطفية مع المستهلكين

قات التطبي معين ومنعلى الجهود والبرامج المتخصصة للترويج لمكان : يشمل تسويق المكان -

 ياحي.والتسويق الس الجغرافيالشائعة لهذا النوع من التسويق نذكر تسويق مقر العمل، التسويق 

عبارة عن تنفيذ ومراقبة البرامج التي تؤثر في الحصول على أفكار وهو  تسويق اإلجتماعي:ال-

تسويق القضية أو فكرة )العمل على الحصول على إجتماعية مالئمة للصالح العام فهو يتضمن 

محاولة الحصول على إعتراف ومساعدة ( والتسويق المبرمج )إعتراف ومساندة لفكرة إجتماعية

 (.ترويج ألفكار ذات مصلحة عامةومشاركة لل

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 22-26ابق، ص صالمرجع السنظام موسي سويدان،  1
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 االجتماعي لتطبيق الفلسفة والنشاطات التسويقية: االقتصادي والمطلب الثاني: المنهج 

 منعة التسويقية في مجمو والنشاطات واإلجتماعي لتطبيق الفلسفة اإلقتصادييتجلى المنهج      

أجمع  والتيوتعظم العالقة بينهما،  المنظمة والمستهلك بينالمراحل التي تشكل تبادل المنفعة 

مراحل متناسقة ومتكاملة، تبدأ بمعرفة  لشأن التسويقي أنها تتشكل من خمسالمتخصصون في ا

متطلبات البيئة والسوق وحاجات المستهلكين للوصول إلى نتيجة خلق قيم وبناء عالقات مع الزبائن 

 . 1بالتقييم الدوري لهاته العالقة مع األخذ وهذا بعد تصميم السياسات التسويقية المناسبة

 انب أساسيجهاته العناصر الثالثة  دراسة عتبريفهم البيئة والسوق وإحتياجات المستهلك:  -أوال

شكل الضرروية فيها والتي تعناصر الما يتطلب منا اإللمام وتحليل أهم  ،لنجاح أي سياسة تسويقية

 مارسات التسويقية. ملل ارهان

وظائف  لدراسة وتحليل المتغيرات المؤثرة على اضروري االبيئة عنصرتحليل تبر يعفهم البيئة:  -1

الراهن  في الوقتيعتبر  المدخل البيئيف على الممارسة التسويقية،منظمات األعمال وبشكل خاص 

في ظل حالة عدم التأكد الذي  لنجاح السياسة التسويقية ولبقاء المنظمة في عالم األعمال امحدد

ليس و وفق آلية التوافق المستدام، وأهم إعتبارته أبعاده الذي يتطلب الخوض في فهمرماأل ،يميزه

 والتأثر.   وفق آلية األثر

صة وخاومكوناتها  في تحديد مفهوم للبيئة: هناك العديد من اآلراء التي إجتهدت مفهوم البيئة-أ

 لها األثر الضمني والواضح فيالمرتبطة بعالم األعمال، وهذا لإللمام أكثر بمتغيراتها التي تكون 

، ضمن ذلك فمن المفاهيم التي حددت 2تحقيق النجاح وهذا وفقا لآلراء الرائدة في تحليل هذا العنصر

 مفهوم البيئة نذكر:

غيرات الداخلية والخارجية التي يجب التفاعل تالبيئة بأنها مجموعة من المProcter  (0112)يعرف 

يعرف فJackson(0288 ) أما  ،بر األمان وتحقيق أهداف المنظمةوالتكامل معها بغية البقاء في 

تي الالبيئة بأنها كل شيء خارج حدود المنظمة والتي تتضمن مجموعة من المتغيرات والميادين 

 ،( فيرى البيئة بأنها األشياء الكلية التي تحيط بالمنظمة0114)Brownوبالنسبة  ،تؤثر على نشاطها

فالبيئة Emry et Trist (0284 )نذكر  ، ومنهملبيئة وفق نظرة أخرىكذلك من الكتاب من يرى ا

 عبارة عن مجموعة العناصر التي تتعامل معها المنظمة وتشكل معها عالقات سببية مركبة.وفقهما 

مجموعة  عبارة عنهي ، فالبيئة التسويقيةيرى البيئة من خالل التركيز على ف Kotler  (6446)أما 

توجب سى كفاءة اإلدارة التسويقية، ما يالداخلية والخارجية التي تؤثر عل من القوى والمتغيرات

 القيام بأنشطة وفاعليات لتحقيق التوافق معها. 

والتي  هاوخارجالمنظمة القوى الفاعلة داخل عبارة عن إال  في الميدان التسويقي ماهيالبيئة وعليه ف

هتمام بها إلسباب اوبالنسبة أل ،ع المستهلكينمدرة إدارة التسويق إلجراء التبادل على ق لها تأثير

                                                           
 .62ص ،2006، دار المريخ، الرياض أساسيات التسويقفيليب كوتلر، جاري أرمسترونج،  1
 .22محمود جاسم الصميدعي، أحمد محمد فهمي البرزنجي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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ما يتطلب فهم هذا المحيط المنظمة ماهي إال عبارة عن محيط كبير تعمل فيه بيئة كون 1فتتجلى في

من أجل خلق نوع من التوافق مع الظروف المتغيرة التي قد تكون مصدر ، وكذلك والتفاعل معه

 ا.والتي قد تحقق لها فرصأتهديد لوجود المنظمة 

عدة مداخل وتقسيمات الحظ ت ،أدبيات علم اإلدارة والتسويق بالرجوع إلى البيئة: تقسيمات-ب

كل مدخل وتقسيم دراسة مجموعة من العناصر والتي يستهدف ، حيث خذ بها عند دراسة البيئةؤي

غلب أ التي أخذت فيومن التقسيمات الشائعة ، ومنها ما يبقى نظري صرف يأخذ بهمنها الشائع 

 :2دراسات نذكرال

األصناف  التقسيم فإننا نميز بينهذا ق فو: التقسيم طبقا لدرجة التغير الذي تنطوي عليه البيئة-

 التالية من البيئة: 

 البيئة الهادئة العشوائية: وهي البيئة البسيطة التي ال يمكن التنبؤ بها. 

 ة للتنبؤ بمغيراتهاكثرقابلياألالبيئة الهادئة العنقودية: وهي البيئة بطيئة التغير و. 

 التنبؤ بها وتتطلب مرونة في التعامل معها.   اعلة: وهي بيئة صعبالبيئة المتحركة المتف 

  البيئة المقربة: وهي البيئة المعقدة سريعة التغيير تتطلب من المنظمة جهودا كثيفة لمعرفة

 التغيرات التي تحدث فيها.

يئة ضمن هذا التوجه هو األخذ بالمتغيرات بفأساس تقسيم ال التقسيم حسب درجة السيطرة: -

 : مسيطر عليهاالالمسيطر عليها وغير 

 .)..المتغيرات المسيطر عليها: وهي المتغيرات الداخلية )المزيج التسويقي، المصادر المالية 

  مسيطر عليها: وهي المتغيرات الخارجية )القانونية، السياسية، اإلجتماعية الالمتغيرات غير

 والثقافية(.

 حيث ،فالبيئة تحدد وفق نظرتين خاصة وعامة ،: وفق هذا التقسيمالتقسيم حسب درجة التأثير -

يل تحلفيما يخص  من أكثر النماذج إستخداما من طرف منظمات األعمالهذا النوع من التقسيم يعد 

 ، وضمنه نميز بين األنواع التالية من البيئة:3البيئة وخاصة البيئة التسويقية

  الموردون ومن ذلك 4وتتضمن األبعاد والعناصر األكثر إلتصاقا بالمنظمة لخاصة:البيئة ا 

  ....العمالء، المنافسون

                                                           
 .22، ص6406، دار الحامد، عمان  أساسيات التسويق الشامل والمتكاملالصميدعي،  محمد محمود جاسم1
 .24-01، ص6444، دار حامد للنشر والتوزيع عمان التسويق مدخل كمي وتحليلمود جاسم محمد الصميدعي، مح 2
 .040، ص6442، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الرياض التسويق في عالم متغيرعبد المحسن إبن أحمد العصيمي،  3
 .022،ص 6404ق عمان ، دار الوراالتسويق وفق منظور فلسفي ومعرفي معاصرإحسان دهش جالب،  3
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  :نشاطها )المجالالمنظمة المجال العام الذي تمارس في ظله وتتضمن البيئة الكلية 

 (.واإلجتماعي والثقافي، السياسي والتقني والتكنولوجي.... والقانونيإلقتصادي ا

ن هناك تقسيم ، أفيما يخص تحليل البيئة التسويقيةمن التطبيق العملي لهاته التقسيمات  والمالحظ

 هو الذي يقسم البيئة إلى:، معتمد في أغلب الدراسات والتحليالت

، كما هو ثير غير مباشرأوأخرى ذات ت وفيها نميز بين عناصر ذات تأثير مباشرالبيئة الداخلية: -

 موضح في التالي:

 داخلية ذات التأثير المباشر: تتشكل من عناصر المزيج التسويقي )المنتوج، التسعير البيئة ال

ة حسب يفالتوزيع الترويج( وهي متغيرات يمكن السيطرة عليها من طرف اإلدارة وتكون مك

 كأنظمة اإلنتاج.المتحكم فيها  باإلضافة إلى الوظائف األخرىمتطلبات القوى الخارجية، 

 ها تأثير مباشر تسويقية التي لالالتأثير غير مباشر: تتمثل في المتغيرات غير  البيئة الداخيلة ذات

نظام ، (الموراد المالية الالزمة لعملية اإلنتاجنظام التمويل ) على الجانب التسويقي والتي نذكر منها

ظام ن (،الموارد البشرية)النظام المسؤول عن عمليات تخطيط وتنظيم والرقابة وتحفيز  األفراد

 .(من أجل تحقيق التدفق الكامل للمعلوماتالنظام المتكامل ) المعلومات

البيئة الخارجية مثل ما تم اإلشارة إليها تتجلى في العناصر العامة المحيطة ذات البيئة الخارجية: -

 :1التحليل العام لهاته البيئة يركز على دراسة ستة أنماط تتجلى فيو .التأثير الشامل

 :التكيف  ة والتي تتطلب تحقيقالظروف البيئية المتعلقة بالطبيعهي مجموعة  البيئة الطبيعية

 :2 منها لمستجدات الحالية التي توجهها والتي نذكرمعها، خاصة تجاه ا والتوازن

  بوجود نقص أو عجز في الموارد  الحاليالنقص في بعض الموارد الطبيعية: يتصف العصر

جهة إلشباع حاجات األفراد، األمر الذي فرض ويفرض على األولية الالزمة إلنتاج المنتجات المو

بذل العديد من اإلجراءات طلب منها ، ما يتمنظمات األعمال األخذ بالحسبان هذا العجز والنقص

لتغيير أسلوب إستهالك الموارد التي تتميز بالنذرة  ها اإلنتاجي والتجاري وكذلكيجاد بدائل لنمطإل

 .)ترشيد الطلب(

 دفع يي: تتهم منظمات األعمال بمساهمتها الكبيرة في مستويات التلوث األمر الذي التلوث البيئ

 ومن ذلك إستخدام سياسات ،يجاد أدوات ووسائل وتقنيات للحد من هاته اإلشكاليةإلبها إلى البحث 

 تسويقية مرنة.

 والتشريعية  ةدراسة البيئة السياسي عند األهميةالعناصر ذات تتجلى : البيئة السياسية والقانونية

ط على ضغ المنظمة، والتي تشكل في مجملها عنصرفي القوانين والتشريعات واألجهزة الحكومية 

ومعدالت األمان  آداء منظمات األعمال، ومن ذلك القوانين المنظمة للمنافسة وخصائص المنتجات

قافية ية والثوالجودة والضمان، فالتشريعات تعد نتاجا لتفاعالت البيئية السياسية واالجتماع

                                                           
1 P-Kotler et les autres, Marketing management,12eme , op-cit, p284. 

 .22محمد أمين السيد علي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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، اأن يكون سلوك منظمات األعمال سليم خاللها والتكنولوجية مع منظمات األعمال والتي تسعى من

 ولكن كونها تعد أنها معوقات فقط علىالنظر إلى هاته البيئة على منظمات األعمال ولهذا ال يجب 

 ،ال دعم مستقبليبناء سمعة وصورة جيدة للمنظمة على المدى الطويل وتحقيق مجل ا مهماجانب

خاصة ما يتعلق باإلستفادة من أنظمة دعم الصادرات واإلعفاءات الضريبية والتسهيالت 

 .1اإلقتصادية

 :كحجم  ،معرفة الحركة السكانية الموجودة الهدف من دراسة هاته البيئة هو البيئة الديموغرافية

تغيراتهم  ينبغي القيام إتجاهوما  غرافيةوالديم همتحوالتو السكان وكثافتهم وتوزيعهم وأعمارهم

كأساليب التوزيع والتجهيز  ،للتعامل معهاخاصة طريقة لها فئة من السكان كون كل  المحتملة،

 ونوعية المنتجات المستهلكة.

  :تعتبر البيئة اإلقتصادية الجانب األكثر إهتماما من طرف منظمات األعمال البيئة اإلقتصادية

العناصر  من أهمو كونها الجانب األكثر تأثيرا عليها ،دراسة البيئةضمن مجال  والنشاطات التسويقية

لدخول نذكر مستويات ا ،لسماتها المستهدفة في دراسة البيئة االقتصادية والتي تعطينا نظرة عامة

 ودورة األعمال.  والنقديةوحجم الطلب والسياسة المالية 

   :التيارد المالية المتاحة لألفراد والمو عبارة عنالدخل وفق منظور إقتصادي مستوى الدخل 

الصادر خصوصا من األجور، المعاشات، اإلئتمان شراء ما يحتاجونه وتمكنهم من القيام بعملية 

، وكذلك نتيجة الثروة التي يملكها (الفوائد المدفوعة واألرباح الناتجة عن إمتالك األوراق المالية)

لهدف األساسي من دراسة الدخول هو االهتمام ، وا2األفراد مثل امتالك األراضي أو العقارات

 .3بمقدار األموال المتوافرة لدى الفرد وبنمط اإلنفاق الخاص لهذه األموال

   :خالل فترة  مدلول دراسة الطلب هو التعرف على حجم الطلب على منتوج معينحجم الطلب

في زمن معين من هذا هو عبارة عن مجموع ما يحتاجه األفراد في منطقة معينة وف زمنية معينة،

 4وهي حيث تظهر أربعة عوامل محددة لذلكالمنتوج والتساؤل الرئيسي ماهي محددات الطلب، 

فعلى مقدار ما يتحصل الفرد من دخل المنفقة على المنتجات في المجتمع، دخل األفراد )األموال 

ه من نستطيع شرائتحدد مستوى األسعار مقدار ما )مستوى األسعار ،(يتوقف طلبهم على المنتجات

السلع والخدمات والذي يطلق عليه بالدخل الحقيقي والذي هو عبارة عما نشتريه من الدخل المتاج 

االقتصادية للدولة والتي  الحالة يقصد به) المناخ االقتصادي للدولة(، بالتوافق مع أسعار المنتجات

المنتجات متوافرة بكمية قد تكون في حالة رواج بحيث األفراد يعملون ويحصلون على دخول و

 (.كبيرة أو في حالة ركود والبطالة كبيرة وهناك نذرة في بعض المنتجات

  :ال لتعرض إلى دورة األعمل اخ االقتصادي للدولة يقودفتحليل المن المناخ االقتصادي للدولة

متتاليا حسب تعاقبا و ا، والتي تأخذ نمط5والتي تشير إلى التقلبات التي تحدث في االقتصاد بشكل عام

                                                           
 .041، ص2000الدار الجامعية، اإلسكندرية، ،مبادئ التسويقعبد السالم أبو قحف، 1

2
P- Kotler et les autres, Marketing Management, 11éme édition, op-cit,p20. 

  .55، ص0222عمان ، دار صفاء.مبادئ التسويق الحديث ،حممد الباشا ونظمي شحادة3
  .22ص  محمد أمين السيد علي، مرجع سبق ذكره، 4
 .20، مرجع سبق ذكره، صعبد السالم أبو قحف 5
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، حيث يتسم أي مناخ لدولة ما بالنسبة لمنظمات المتخصصين في ذلك ومنهم جوزيف شومبيتر

 : 1التالية ميزاتاألعمال والوظيفية التسويقية بالم

 تتميز بإستغالل منظمات األعمال لطاقتها اإلنتاجية بالكامل والذي ينتج عنه تعدد : مرحلة الرخاء

 وتنوع المنتجات في السوق.

 في هاته المرحلة تخفض المنظمات طاقتها اإلنتاجية كما ينجر عن ذلك إنخفاض : مرحلة الركود

حجم وأنواع المنتجات المقدمة، حيث تؤدي هاته الوضعية إلى إحجام المستثمرين للقيام بإستثمارات 

واق ألسجديدة، وبالنسبة لمنظمات األعمال ذات اإلدارة الرشيدة فهي تعمل على تفادي الخروج من ا

التركيز على الجوانب الوظيفية  2في هاته المرحلة من خالل القيام ببعض التصرفات من أهمها

للمنتجات وقيمتها ومنافعها بدال من التركيز على الجوانب المظهرية لها، وكذلك  العمل على تخفيض 

 تكلفة المنتوج من خالل زيادة جودة العمليات اإلدارية واإلنتاجية.

 د: يحدث الكساد عندما تفقد الثقة والذي من مظاهره إمتناع منظمات األعمال عن مرحلة الكسا

 اإلستثمار في مشروعات جديدة كما تسعى إلى التخفيض من حجم ما تنتجه من منتجات. 

 وهي المرحلة التي في ظلها يستعيد االقتصاد نشاطه وتعود مستويات اإلنتاج : مرحلة االنتعاش

 ة منرشيدة الركود، والرجوع إلى مرحلة اإلنتعاش يكون بإتباع سياسات إلى سابق عهدها قبل أزم

 ذلك إستخدام السياسة النقدية والمالية. 

 حوث العلمية المعرفة المستمدة من البالبيئة التكنولوجية إلى إستخدام تشير : البيئة التكنولوجية

لى لراهن ذات تأثير كبير عتحقيق بعض األهداف، فالتكنولوجيا في الوقت اإلنجاز بعض المهام و

األنشطة والفعاليات التسويقية، فعلى المنظمة أن تتنبأ لكل ما يحيط بها من تطور في التكنولوجيا  

 ة التكنولوجيةالبيئ أثرض الخطوات المنهجية للتالئم مع أعطى كوتلر بع ولذلكحتى ال تكون متخلفة، 

عن  تحديد قوة إتجاه المتغيرات الناتجة، ثم لتحديد األثر التكنولوجي على المجتمع ككحيث نبدأ ب

وضع اإلستراتجيات المناسبة من خالل ، ليليها بعد ذلك األثر التكنولوجي وأثرها على المنظمة

وضع المالئم مع التطور التكنولوجي وتقييم أثر ذلك على المجتمع من خالل السعي لمعرفة مدى 

 التقبل وإستعاب المجتمع لهذا التطور.

 تتضمن البيئة اإلجتماعية مجموعة القيم والتقاليد التي يتفاعل مناإلجتماعية الثقافية:  البيئة 

ية كذلك العالقات المتشابكة التي تجمعهم، أما بالنسبة للبيئة الثقافهي تمثل خاللها األفراد فيما بينهم و

ي تشمل القيم لتفهي تتضمن جميع المتغيرات المتعلقة بأسلوب وطريقة عيش األفراد وتصرفاتهم وا

واألفكار والتوجهات والمعتقدات، وبالنسبة لتحليل تأثيرات البيئة اإلجتماعية والثقافية فهناك 

 : 3والمتمثلة فيمنظمات األعمال بعين اإلعتبارعنصران تأخذهما 

                                                           
 .321-49صص عبد السالم أبو قحف، مرجع سبق ذكره، 1
 .26ص ، مرجع سبق ذكره،محمد أمين السيد علي 2
 .012إحسان دهش جالب، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  القيم الراسخة الصعبة التغيير: وهي القيم األصيلة التي ال يمكن الخروج عنها، فكلما كانت القيم

إذا حدث تغيير في إحدى مفاصلها يصاحب ذلك معارضة ، فسخة تكون هناك صعوبة في تغيرهارا

 قوية.

  بارة ع راسخة سهلة التغير: وهي التي تركز عليها معظم السياسات التسويقية فهيالالقيم غير

 هي سهلة التغيير.ف ،عن قيم مبنية على مواقف

عمال رفة الفرص والتهديدات التي تساعد منظمات األهو معفالهدف العام من دراسة البيئة التسويقية 

بيئة ، وبالنسبة لمداخل التعامل واإلستجابة مع الا التنافسية وتجعلها في وضع أفضلعلى زيادة قدرته

 :للتعامل وهيالتسويقية فنجد إستراتجيتين أساسيتين 

ظمة إال عليها وما على المن التفاعل التسويقي: وفق هذا المدخل فالعوامل البيئية ال يمكن السيطرة -

 وعلى ضوء ذلك فهي تقوم بتعديل خططها وبرامجها. ،اإلستجابة لها

اإلستباق التسويقي: فالمنظمة وفق هاته اإلستراتجية تعمل على إستباق التغيرات البيئية بل تقوم  -

 بإحداث تغيرات بيئية تالئم خططها. 

ق هو معرفة مكوناته الرئيسية وهيكله وأبعاده الغرض من التعرض لتحليل السوإن  السوق:فهم -2

 مع متعامليه.تكوين عالقات مربحة لهدف  ،والعناصر المستهدفة فيه

المحددة لمفهوم السوق وهذا وفق العناصر المستهدفة من  التوجهاتتعددت  :السوق مفهوم-أ

 :1، فالسوق هوالتحليل

 .قرارات ينتج عنها إنتقال السلع والخدماتمجموع القوى والشروط التي في ضوئها يتخذ البائعون  -

 عة أو خدمة.لالطلب الكلي للمشترين المحتملين لس - 

 المكان أو المنطقة أو الفضاء الذي يقوم فيه المشترون والبائعون بوظائفهم. -

 المستهلك أو المستفيد. إلىاآللية التي توجه إنسياب السلع والخدمات من المنتج  -

تحقق وفق والذي ي هو نقطة إلتقاء مختلف الفاعلين والفعاليات االقتصادية آلراءفالسوق وفق هاته ا

 :2عدة معالم منها

 المكان: يتحدد وفقا للكثافة السكانية، القيم اإلجتماعية، اإلختالفات الفيزيولوجية... -

 لتغيرات الطقس، زمن الحاجة، التغيرات التكنولوجية.... االزمان: يتحدد وفق -

 المنتجات أو الخدمات: تتحدد وفقا للمعالم الحضارية، مستوى التعلم والثقافة ...نوعية  -

                                                           
 .20وبشير عباس العالق، مرجع سبق ذكره، ص  محمود جاسم الصميدي 1
 .61، الجزائر، ص6440، دار العلوم دراسة السوقنصيب رجم، 2
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إستخدام السلعة، درجة  خص طريقة الشراء، المنفعة المحققة، معدالتالذي يموضوع التبادل:  -

 الحساسية للجهود التسويقية، درجة الوالء...

، هذا في حالة وجود معطيات كافيةهناك من يحدد معالم السوق من خالل دراسة الطلب وأن كما 

  :1لك فتشكيالت األسواق تكون كاآلتيوفق ذو

السوق الحالي: عبارة عن مجموع الزبائن أو المستهلكين الذين يستهلكون المنتجات المقدمة من  - 

يشكلون ما يعرف بالحصة السوقية التي عبارة عن  المنظمة بصفة منتظمة وغير منتظمة، فهم

مجموع الكلي للمبيعات والتي تقاس بعدد النتوج أو عالمة معينة بالنسبة إلى مجموع مبيعات م

 الوحدات المباعة أو بالقيمة النقدية المتمثلة في رقم األعمال(.

عبارة عن المجتمع الكلي الذي يفترض أن هو الذي السوق النظري: يمثل السوق الحالي للمهنة و -

 يستهلك منتوج أو خدمة معينة. 

يمكن للمؤسسة أن تضيفه إلى سوقها الحالي الذي مستقبلي السوق الالكامن: عبارة عن السوق  -

السوق الكامن بأنه عبارة عن  يرىالتميز، وهناك من من خالل المجابهة وبأخذه من المنافسة 

سلعة أوخدمة ولديهم القدرة المالية التي تمكنهم من لمجموعة األفراد أو المنظمات الذين هم بحاجة 

 .  2ئها ولهم الحق في الشراءشرا

مدلول السوق ال يأخذ بمفهومه العام في الدراسات التسويقية، ولكن يتم األخذ بعنصر تقسيم السوق ف

كون العديد من منظمات األعمال ال تستطيع تلبية جميع متطلبات الزبائن أو على األقل ال تستطيع 

سيم لحاجات والرغبات والتوزيع الجغرافي، فتقنتيجة اإلختالف الشديد بين ا ،تها بنفس اآلداءيتلب

السوق يعني تجزئته إلى مجموعات مميزة ومعروفة تجمع بينهم خصائص مشتركة بشكل يسمح 

 بتحقيق اإلشباع لهم بأكثر فعالية. 

تجزئة السوق إلى قطاعات متجانسة مع  قسيم السوق كما تم اإلشارة إليه هوتتقسيم السوق: -ب

من خالل تكوين المزيج  ،بإعتباره هدف تسويقي تعمل المنظمة على إشباعهالنظر إلى كل قطاع 

 : 3ومن المعايير المستخدمة في تقسيم السوق نذكر ،التسويقي المناسب لكل فئة

 لسوقا تقسيميتم إعتماد هذا النوع من على أساس العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية:  التقسيم-

 نذكر: ا التي منهوومميزات سلوكية ومعيشية متشابهة  توصفا صائصخيكون للمستهلكين عندما 

 ...(.ياة )الطفولة، الكهولة، الشيخوخةالتقسيم على أساس مرحلة دورة الح -

  األصناف التالية: يمكن التمييز بينالتقسيم على أساس طراز ونمط المعيشة: وضمن ذلك  -

                                                           
 .22نصيب رجم، مرجع سيق ذكره، ص1
 .02محمد صالح المؤنن، مرجع سبق ذكره، ص 2

cit,p284-, opémeMarketing management, 12er et les autres, Kotl-P 3 
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 مان وال يجازفون وال يحبون أصحاب اإلتجاهات الشائعة: يتصفون بالبحث عن األمان والض

المخاطرة بل يفضلون الحياة التقليدية، وال يشترون إال السلع ذات العالمات التجارية المعروفة 

 والشعبية كما يضعون أنفسهم مع األكثرية أو الحشود.

  :رمز  ذاتوفهم يشترون سلعا ذات قيمة  ،يبحثون عن المكانة في المجتمعهم الذين المتطلعون

كانة التي يتطلعون إليها، فهم في الغالب يبحثون عن األشياء الجديدة في الحياة ويحبذون تعزز الم

 المجازفة.

  الناجحون: هم من أصحاب المكانة اإلجتماعية المرموقة والذين يسعون إلى التمتع بحياة راقية

 فهم من مفضلي الحياة النوعية وليس الرمزية أو التعبيرية. ،هنيئة وسعيدة

 ون: وفق هؤالء فنوعية الحياة هي األهم في حياتهم )تفضيل النوعية عن الكمية( كما اإلصالحي

أنهم فة باإلضاأفضل تعلما وثقافة مقارنة بالمجموعات الثالثة المذكورة سابقا،  يتميزون بكونهم

يميلون إلى المشاركة في إتخاذ القرارات التي تخص المجتمع ويقومون بشراء السلع الطبيعية 

 مات التجارية ذات الوجاهة. والعال

المبدأ المعتمد عليه في هذا التقسيم هو إختالف عادات الشراء التقسيم على األساس الجغرافي: -

 فكل ،تتصف بالتباين في المناخ والثقافة وطبيعة المجتمع والدين كونهابإختالف المناطق الجغرافية 

يتطلب إتباع  وفق ذلك م السوقيتقسو، 1اتذلك ينعكس في التباين في الحاجات والرغبات والمتطلب

 حتمي الذي األمر ،واحد نمطإستحالة اإلعتماد على مع ثبات  ع كل نمط سياسات تسويقية متوافقة م

ومن السياسات التسويقية الشائعة للتوافق مع هذا المتطلب  ،إتباع متنوعة تتوافق مع كل مستهدف

 : 2نذكر

 وجودلائم على التعامل مع القطاع السوقي دون أخذ أي إعتبار نمط تسويقي ق :التسويق الجماهيري -

فروقات فيه، سواء ما تعلق بالمنتجات المقدمة أو األسعار أو قنوات التوزيع أو أساليب الترويج 

سعار أ التي تنعكس علىوالمبرر من إختيار هذا النمط التسويقي هو التخفيض من تكاليف النشاط 

 المستهدفين منها. بلها من طرف بالتالي على تقالمنتجات و

: وفق هذا المدخل من التسويق فالمنظمة تقدم نوعين أو أكثر من برامجها التسويق المتنوع -

بحيث  ،التسويقية للسوق الكلي مع تحقيق إختالف واضح في النوعية والخصائص لكل برنامج

 .3يصلح كل واحد لقطاع محدد ضمن السوق الكلي

ب تحقيق نجاح إستباقي وفعال للسياسات التسويقية تحليل المظاهر السلوكية يتطلفهم المستهلك: -3

إلى  قودفي فهم المستهلك ي ضالخوو، العملية التسويقية والذي يعد لبلعملية الشراء لدى المستهلك 

 األعمال، ثم التعرض للمنطلقات التسويقية لدراسته.  ا لمنظماتعد هدفه التي تسمات البحث عن

                                                           
 .22محمود جاسم الصميدعي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .22مرجع سبق ذكره، ص نظام موسى سويدان، 2
 .24محمود جاسم الصميدعي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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تركز منظمات األعمال في الوقت الراهن بحوثها  :المرتبطة بدراسة المستهلك المفاهيم-أ

التسويقية على التحديد المستمر لمستهلكيها ودوافعهم الشرائية وإحتياجاتهم، فوفق منظورعام 

فالمستهلك هوالشخص الذي يقوم بشراء السلع والخدمات من السوق بهدف إشباع حاجاته، ومن 

لذي لديه القدرة على شراء المنتجات المعروضة للبيع بهدف إشباع الحاجات وجهة نظر أخرى فهو ا

والشيء المهم بالنسبة لمنظمات األعمال من دراسة المستهلك هو ، والرغبات الشخصية والعائلية

عرض ما يتمعرفة سلوكه والذي عبارة عن مجموعة األعمال واألفعال والتصرفات التي يقوم بها عند

حصول على سلعة أو خدمة والتي تترافق مع حاجاته ورغباته غير خارجي قصد اللمنبه داخلي او 

ستهلك األهمية بعد تحديد الم يوبالتالي فتحديد سلوك المستهلك يعتبر العنصر اآلخر ذمشبعة، ال

 : 1حيث نلمس في ذلك  العديد من المفاهيم المحددة له، ومن ذلك  نذكر نفسه

المشاعر التي يبديها المستهلك في أماكن البيع وأمام بأنها  Albertnatant Bitlot(0112)يعرفه 

أما  المنظمة،وأمام النشاطات التي تجعله وفيا لمنتجات  ،خاصة عنصر اإلشهار ،إغراءات التسويق

تصرف األفراد الذين يسعون بصورة مباشرة للحصول على المنتوجات  المؤذن فيعرفه بأنه

فسلوك المستهلك هي ، التي تسبق وتحدد هذه التصرفاتاإلقتصادية بما في ذلك القرارات 

التصرفات، المشاعر اآلراء التي يبديها األفراد أو الجماعات إلشباع حاجياتهم عندما يتعرون لمنبه 

 حيث تتعدد مداخل التسويق لدراسة سلوك المستهلك حسب الغرض واألهداف. خارجي أو داخلي

صفح مختلف النظريات المفسرة للسلوك بتك: لقات التسويقية لدراسة المستهلالمنط-ب

فالمنطلقات الرئيسية لدراسة أي مستهلك تركز على ثالثة عناصر رئيسية وهي التعرف  ،اإلستهالكي

هاته وضع ومرجع  ،على الحاجات والرغبات وتحديد المواقف والتأثير في عملية اإلستهالك

 :2بكونه ي يتميزالذ ستهالكياإلسلوك لالخصائص العامة ل يه المنطلقات

كل  إلى والدوافع تشيرأو باطن،  ظاهره دافع وسبب ءورامن كل سلوك أو تصرف إنساني يكون  -

و أ قوة أو طاقة كامنة تدفعه ليسلك سلوكا لتحقيق هدف معين كإستجابة لمواقف قد تكون فطرية

ات بيئية ؤثرتقدير شخصي للشيء أو لمإلى  مكتسبة وشعورية أو ال شعورية، حيث يشير الموقف

 محيطة. 

 قد سبقته وأخرى تتبعه.اإلنساني سلوك هادف ومرتبط بأحداث وأعمال  السلوك -

 يتالئم ويتوافق مع مواقف يواجهها حتى يصل إلى الهدف المطلوب.   ، السلوك اإلنساني متنوع  -

ى إلفهو يتبدل ويتعدل حسب الظروف باإلضافة  ،السلوك اإلنساني عملية مستمرة وهو مرن -

 صعوبة التنبؤ به. 

جلى معالمها فتتدراسة السلوك اإلستهالكي العناصر التي يتم التركيز عليها في  لمعالموبالنسبة 

  في:

                                                           
 . 12، ص6442يع، عمان ، دار الحامد للنشر والتوزسلوك المستهلك مدخل اإلعالنكاسر نصر المنصور،  1

 .216، ص 2000، دار وائل للنشر عمان سلوك المستهلكعبيدات، محمد إبراهيم  2 
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حالة الشعور بالحرمان أو اإلفتقار إلى شيء  يشير مضمون الحاجة إلى التعرف على الحاجيات:-

لفعلية والحالة المرغوبة، حيث لخص كما تشير إلى حالة عدم التوازن بين حالة المستهلك ا ،مفيد

في هرمه المعروف والتي إعتبرها  أبراهام ماسلوأشار إليها في العناصر التي مضمون الحاجة 

 التالي:   الشكلفي ، مثلما هو موضح للتكوين البشري اأساسي اجزء

 ( مضمون الحاجات لدى أبراهام ماسلو: 6-0شكل)ال

 
Source : C. Debourg, J.Cavellin Et O. Perrier, Pratique le Marketing, 2éme éditions Berti 

Alger 2004, p41. 

حاجات األمن تتمثل في حاجات ل في المطعم والمسكن والنوم، وتتمث فالحاجات الفيسيولوجية

ة حاجات اإلجتماعيفي التمثل فحاجات اإلنتماء االقتصادي، أما بالنسبة لالسالمة، المأوى، األمان 

ام الذات تتجلى في إحترفحاجات اإلحترام ، أما ة في التأثير والتفاخر والعالقات مع اآلخرينالمتمثل

تتمثل في الحاجات النفسية فحاجات تحقيق الذات ، وبالنسة لواإلعتراف باإلنجازات والكرامة

 والفردية وما يستطيع المرء تحقيقه.

كل فعال في الحصول على المعرفة فهو يساعد بشتحديد الحاجة وبالنسبة لدور هرم ماسلو في 

ما يساهم في تحقيق اإلثارة ، المحتملة لموقف المستهلك مع تحديد أي مرحلة من مراحل الحاجة

الكامنة للترغيب في المنتوج، كما يساعد هرم ماسلو في تجزئة السوق من خالل معرفة األفراد 

 .1لمتبعةمج التسويقية واإلستراتجيات ابشكل إيجابي مع البراالممكن إستجابتهم والزبائن المحتملين 

تشكل فهي  ،شكل ضمنها اإلحتياجات البشريةتوت تمثل الرغبة الصيغة التي تأخذها: الرغبات-

بإختالف الثقافة والحضارة وشخصية المستهلك  والرغبة ال تتأثرالمرحلة المتطورة من الحاجة، 

قا لثقافة المجتمع وظروف البيئة وشخصية تمثل المرحلة المتطورة من الحاجة بعد تشكيلها وف كما

 فالحاجة تكتشف ومن خالل تأثير الجهود التسويقية فيتم خلق الرغبة. ،الفرد

: يعد تشكيل المواقف اإلستهالكية من المسائل الهامة التي يهتم بها رجال التسويق فالكثير المواقف-

بير عن الموقف هو التعتهلكين، وعلى سلوكيات ومواقف المسمن اإلستراتيجيات التسويقية تبنى 

أو  الشعور الداخلي الذي ينعكس في قرار شخص حول خدمة أو سلعة معينة والذي يكون مفضال

إلى كذلك  تشير المواقف، كما 2غير مفضل، مهم أو غير مهم، ميال لبعض األشياء أو غير ميال

بة لعلماء بالنسعتقاد أو منتوج، أما فرد أو سلوك أو إ إستجابتهم سلبيا أو إيجابيا حيالو ميل األفراد

                                                           
 .602محمد إبراهيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص1
 .042، ص 6442، دار الحامد عمان التسويق مفاهيم معاصرةنظام موسى سويدان، شفيق إبراهيم حداد،  2

تحقيق الذات
حاجات اإلحترام

حاجات اإلنتماء

حاجات األمن

الحاجات الفسيولوجية
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يطلق  اإلدراك والتي ،النفس االجتماعي فالمواقف تنتج من خالل ثالثة أجزاء وهي التأثير، السلوك

يشير إلى العواطف اإليجابية أو السلبية حيال شيء ما )كيف  يفالمكون التأثير، عليها بالمكونات

لة يوالت والنية في التصرف بطريقة معينة بما له صفيشير إلى الم ، والمكون السلوكينشعر حياله(

المكون اإلدراكي فيشير إلى اإلعتقاد والتفكير الذي نحمله عن مادة أو موضوع ، أما بالمستهدف

 معين في موقفنا.

تسويقية فالمواقف عبارة عن ميوالت مكتسبة من خالل خبرة تجاه سلعة أو خدمة أما من وجهة نظر 

والمواقف  مة تجارية أو سعر أو غالف أو معلومات مستنبطة من اآلخرينأو محل تجاري أو عال

من ضتنعكس على السلوك اإلستهالكي، والتي تم حصرها بشكل عام تتأثر بمجموعة من المؤثرات 

 خمسة مجاميع وهي: 

 .(الموقف المادي)يشمل الموقع، الطقس، اإلضاءة، الصوت المنبعث المحيط المادي:  -

 شمل األفراد المؤثرين على المستهلك.يعي: المحيط اإلجتما -

 وإستخدامه، والذيشرائه المتاح للمستهلك لمعرفة المنتج و المنظور الزمني: وهو مقدار الوقت -

 وجود عدد من البدائل المتاحة ليختار المستهلك من بينها. ب يتأثر

 المهمة: وهي الدور المنوط للسلع أو الخدمة بعد عملية الشراء. -

مزاجية: فالحالة المزاجية تؤثر على نوعية المعلومات المبحوثة وفي عملية الشراء الحالة ال -

 وكيفية اإلستهالك.

مثلة المتلدراسة سلوك المستهلك ومن المتخصصين في التسويق من لهم معالم أخرى  كما أن هناك

 : 1جوانب ثالثة وهي في

لمستهلكين ومن ذلك عددهم وتوزيعهم يهتم بأهم المعلومات التي يجب جمعها حول ا :الجانب األول-

 تالجغرافي )معايير الجنس والعمر ومستوى التكوين والنشاط المهني(، باإلضافة إلى المعلوما

من يستهلك وماذا يستهلك وأين ومتى وألي والتي تهدف للتعرف على ستهالك خاصة بسلوك اإل

 استعمال وكيف وكم يستهلك وأي الوسائط األكثر تداوال. 

يركز على مواقف المستهلكين وتظهر أهمية هذا الجانب بالنسبة لرجل التسويق  :نب الثانيالجا-

( بل ما يفكر فيه )سلوك ذهني ،عندما يسعى لمعرفة ليس فقط ما يفعله المستهلك )سلوك فعل(

والموقف كما تم اإلشارة إليه هي تلك المعارف واالعتقادات واآلراء والمشاعر التي يظهرها فرد 

ثالثة  ينبتجاه شيء معين، حيث يميز المتخصصون في الميدان التسويقي كما تم اإلشارة إليه  معين

البعد اإلدراكي المعرفي ويبنى باالعتماد على مدى الشهرة وصورة المنتوج  وهي أبعاد للمواقف

اطف العو ويتحقق من خاللالبعد التأثيري و ،والمعارف المتوفرة عن الشيء أو الموضوع المعني

رة عن التقييم الكلي للفرد نحو عالمة مستهلك تجاه عالمة معينة، فهي عباوالمشاعر المتكونة لدى 

                                                           
 .602-602بق ذكره، صمحمد إبراهيم عبيدات، مرجع س 1
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يهتم بالرغبة لدى الفرد للقيام بفعل محدد، وحسب بعض اآلراء الذي البعد اإلرادي أو شيء، وكذلك 

 فالمكون اإلرادي قد يتضمن السلوك الفعلي نفسه.

كونه  ،را من اهتمامات المسوقين والدارسين للسلوك اإلستهالكييأخذ حيزا معتبالجانب الثالث:  -

ن والتي تشمل بدورها مجموعة من المنطلقات التي ويهتم بعمليات االختيار التي يقوم بها المستهلك

 :1هيوبتضييق مجال الحديث يمكن حصرها في خمس عوامل أساسية وتكون هذا الجانب، 

أو  طابع المتعة والرفاهية ومحفزات ذات طابع عقالنيومنها المحفزات ذات حوافز الشراء:   -

 المنفعة والمحفزات ذات الطابع األخالقي.

والذي  ،وزن لكل معيار ،ضمن هذا الجانب ،إعطاء حيث يتممعايير االختيار بين العالمات:   -

ة ميختلف من عالمة ألخرى وبمقارنتها مع بعضها البعض فإن العالمة ذات القيمة األكبر هي العال

 المختارة. 

دراسة االرتباط بالنسبة للمنتوج: ويقصد به مدى األهمية التي يعطيها الشخص للقرار المتخذ   -

 بشأن منتوج معين وإلى أي مدى يكون المستهلك معني بعملية الشراء.

درجة تدارس المنتوج: وهي المدة الزمنية المستغرقة للتفكير قبل عملية الشراء، وضمن ذلك يتم   -

ز بين ثالثة أنماط شرائية وهي الشراء المدروس أو العقالني، الشراء االندفاعي والشراء التميي

 الروتيني. 

المعلومات والنصائح التي يوليها المستهلك اهتمامه وتؤثر في قراراته: وضمن هذا الجانب يتوجب   -

 اراته.في قر على رجل التسويق العمل على معرفة المصادر التي يوليها المستهلك اهتمامه وتؤثر

ة للنشاطات التسويقي اناجح مدخال: تعد دراسة سلوك المستهلك أهمية دراسة سلوك المستهلك-ج

مشبعة، والتي تكون بشكل عام من خالل اإلجابة الوهذا لمساعدتها على التحديد الناجع للحاجات غير 

هلك أين يشتري المست يشتري المنتوج؟ متى تتم عملية الشراء؟ منالعامة التالية من عن األسئلة 

شراء(؟ ماهو الدافع لل)المنتوج؟ كيف يشتري؟، وصوال إلى السؤال الصعب، لماذا يشتري المستهلك 

          كتسب أهميتها من دراسة الكيفية التي يقوم بها فرد ما بإتخاذ قراراته لذلك فدراسة المستهلك ت

كما تتضح هاته األهمية من  ،ال/الوقت/الجهد(توزيع وإنفاق الموارد المتاحة لديه وفق ثالثية )المل

من؟ ولماذا؟ لتصل إلى وصف وتحديد خصائص  ،خالل عملية التحليل الموقفي للمستهلكين

 كما ،المشترين وحاجاتهم ورغباتهم وماهي المعايير المهمة التي تحكم إتخاذهم لقرارات الشراء

 .2ةسويقية في مختلف البيئات المستهدفتعتبر دراسة المستهلك القلب المحرك ألية إستراتجية ت

لدراسة المستهلك فقد وجدت العديد من النماذج التي عملت على  النظرية الخلفياتوبالتعرض إلى 

خله ومعرفة الكيفية التي يتصرف بها والطريقة التي ينفق بها د ،التفسير الصحيح لسلوك المستهلك

 على مجموعات السلع والخدمات المختلفة.

                                                           
1:J. Lendrevie & D. Lindon,op.cit, p139. 

 .11أحمد محمد فهمي البرزنجي، مرجع سبق ذكره، صو  نزار عبد المجيد البرواري 2 



23 
 

ما يجب تأكيده أنه ال توجد نظريات ونماذج متكاملة  :لنماذج المفسرة لسلوك المستهلكأهم ا-د

 ،عبارة عن محاوالت وإجتهاداتما هو إال أو مقبولة بشكل مطلق لتفسير سلوك المستهلك، فالموجود 

  القت قبوال واسعا في مجال تحليل سلوك المستهلك نذكر: ومن التي

اإلقتصادي في دراسة سلوك المستهلك هو مبدأ تحقيق الرشاد   : المرجع النموذج اإلقتصادي-

حسابات التفكير الرشيد والهو مرجعه ف قرار شرائي ذهاعند إتخفالمستهلك وفق النظرية االقتصادية 

وهذا من  له أكبرمنفعةبما يحقق  ،خدماتم إستهالك سلع واإلقتصادية الدقيقة التي تساهم في تقيي

وعلى الرغم من المساهمة الكبيرة للنموذج  ،1ريها بين مختلف البدائلة التي يجخالل المقارن

اإلقتصادي في تفسير السلوك الشرائي للمستهلكين وتصرفاتهم فقد واجه العديد من اإلنتقادات نذكر 

 منها:

إهمال الجوانب النفسية واإلجتماعية في تفسير سلوك وتصرفات المستهلك الشرائية، وتركيزه فقط  -

موجود في الحياة العملية، إال لعدد قليل من المستهلكين وفي الستهلك الرشيد المنطقي غير على الم

 مواقف شرائية محدودة.

إهمال قياس درجة التفضيل واإلشباع طالما أن ذلك يتوقف على كفاية المعلومات المتاحة لهم  -

ؤشر يم المنافع وفق موالعنصر الذي عرف جدال هو كيفية تقي ،وعلى حرية األشخاص في اإلختيار

 متجانس. 

بالنسبة للتقييم القائم على المعرفة الكاملة بظروف السوق وخصائص المنتجات ومزاياها النسبية  -

وبدائلها ومصادر إنتاجها، فالقدرة على إختيار البديل الذي يحقق له أفضل مردودية إقتصادية هو 

 لحاالت. مجرد إفتراض لم تثبت صحته في الكثير من المواقف وا

يفترض النموذج وجود عالقة عكسية بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعرها، ولكن في الواقع  -

ما يقومون بشراء السلعة عندنجد العديد من المستهلكين  في كثير من األحيان نجد عكس ذلك أينو

هم من أن وف، وهذا بسبب تخاويترددون في شرائها عندما يكون السعر منخفض ايكون سعرها مرتفع

 إنخفاض السعر مقرون بإنخفاض الجودة وبالتالي فذلك يتناقض مع النظرية اإلقتصادية.

أن آراء اإلقتصاديين وأفكارهم غير عملية، فهي يرون ن في التسويق يالمتخصصولهذا فالعديد من 

 تقوم على تخيالت وإفتراضات حسابية متناسين جوهر السلوك وحكم المواقف وظروف المستهلك

 النفسية واإلجتماعية. 

فات التي ات والتصرستخداما واسعا لتفسير بعض السلوكتم إستخدام علم النفس إ النماذج النفسية:-

التي لم تستطع األفكار االقتصادية تفسيرها، حيث ويقوم بها األفراد عند شراء السلع والخدمات 

 :2وهي عادأبالشراء على ثالثة  تعتمد النظريات النفسية في تفسير السلوك اإلستهالكي وعادات

                                                           
 .621، مرجع سبق ذكره، صمحمد الصالح المؤذن 1
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الالشعور: فالكثير من علماء النفس يعتقدون أن الشخص ال يعي تماما دوافع جميع أنواع السلوكيات  -

التي يسلكها ويقوم بها، فهو في الكثير من الحاالت ال يعرف السبب الرئيسي لسلوك وتصرف معين 

 التصرفات واألفعال هي أفعال وتصرفات الشعورية.  ف

اإلدراك بأنه عملية إستقبال األفراد لمثيرات تمهيدا لترجمتها إلى إستجابات  يشيراإلدراك:  -

لتي تصرفات االسلوكيات وال، فالمحيطة باإلنسان وإعطائها معنى اإلدراك هو عملية فهم البيئةف

تلفة ومدى ا المخوناتهاألفراد تجاه البرامج التسويقية المقدمة هي ذات صلة وثيقة بإدراكهم لمك يبديها

، وهذا يعني أن سلوك المستهلك وتصرفاته أصبح يتوقف على كيفية إدراك ما يحيط من فهمهم له

ظاهرة نفسها يتم إدراكها وفهمها بطرق مختلفة من قبل أن الأشياء وأشخاص ونظم وبرامج، كما 

 المستهلكين حسب تباين مستويات إدراكهم وإختالفها بين بعضهم البعض.

م: للتوصل إلى فهم علمي صحيح لمحددات سلوك المستهلك وتصرفاته الشرائية ال بد من التعل -

علم عبارة عن فالت ،تناول عنصر التعلم الذي أصبح له أهمية كبيرة في فهم وتفسير سلوك المستهلك

ة رالتغيرات المتراكمة التي تحدث في سلوك الفرد نتيجة الخبرات السابقة والتكرار، كما تعتبر اإلثا

واإلستجابة من أهم نماذج التعلم وأكثرها شيوعا وإستخداما أي اإلرتباط والتالزم بين متغيرين، كما 

يعد التعلم اإلجتماعي أداة لها أهمية كبيرة لتفسير السلوك، فهو يتمثل في مالحظة نتائج سلوكيات 

قف لمها في الموافالعديد من أشكال السلوك يتم تع ،وتصرفات اآلخرين والنصائح الناتجة منهم

 .    1اإلجتماعية المختلفة

يعد علم اإلجتماع من العلوم السلوكية التي أضافت الكثير من المفاهيم          اإلجتماعي: النموذج-

رد بالبيئة وذلك من خالل دراسته لعالقة الف ،تفسير سلوكيات األفراد وتصرفاتهملوالطرائق التحليلية 

ن ياهناك عنصران رئيسومدى تأثره بها، فوفقا للتحليل اإلجتماعي اإلجتماعية التي يعيش فيها 

يعتبران محددين لتفسير السلوك الشرائي اإلنساني أال وهما الطبقات اإلجتماعية والجماعات 

مجموعة من الناس لدى كل واحد منهم موقف إجتماعي االجتماعية عبارة عن فالطبقة ، 2المرجعية

الفرد دائما يرغب في التطلع إلى األنماط ن، ويخرراد المجتمع اآلالنسبة ألفمتساو إلى حد ما ب

السلوكية والعادات الشرائية الخاصة بالطبقات اإلجتماعية األعلى من الطبقة اإلجتماعية التي يتنمي 

وك سل في كون االجتماعي، أما الجماعات المرجعية فيبرز تأثيرهاإليها وهو ما يعرف بالتسلق 

وذلك  ليهافي اإلنتماء إ ونإليها أو يطمح تتأثر بالجماعات المرجعية التي ينتمون األفراد وتصرفاتهم

 الممارسة.الضغوط من خالل  المقدمة أوخالل المعلومات  من

تتمثل الخطوة الثانية ألي مسار تسويقي ناجح في إنتاج قيمة للعمالء وقيم  إنتاج قيمة للعميل:-ثانيا

ميل تجلى أثر إنتاج قيمة للعيكما ، صص سوقية إضافيةححقيق لمنظمات األعمال يظهر أثرها في ت

، فإنتاج للمنظمة اوفي بما يجعلهاألمر الذي يؤدي إلى إستمرار والئه  ،في جعل العميل مرتفع الرضا

يكون  ، وتحديد مفهوم إنتاج قيمة للعميلقيم للعمالء يعد من المراحل المتقدمة لتطور الفكر التسويقي

صطلح ممتخصصين في التسويق يشير آلراء  بالرجوعى العمالء ذوي األولوية، أوال بالتعرف عل

الموظفون، الزبائن أي العميل إلى ثالثة أنواع من المتعاملين مع المنظمة وهم العمالء الداخليون 

                                                           
 .622، مرجع سبق ذكره، صمحمد الصالح المؤذن 1
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فه وبالنسبة لقيمة العمالء فتشير ما تضي، نون النهائيون والزبائن الصناعيوالمستهلكأي األفراد 

الخدمات للزبائن وخاصة تجاه الزبائن األفراد بشكل يساعد على بناء عالقات مستدامة معهم، السلع و

ومن المتخصصين الذين تناولوا هذا الحقل بإلمام نجد فيليب كوتلر والذي حدد مفهوم قيمة العميل 

ميل قيمة للع قائم على تحقيق لبناء توجه تسويقي، و1في الفرق بين قيمة الزبون الكلية والتكلفة الكلية

  :2ومن أهمها نذكرهناك مجموعة من األسس والمبادئ التي يجب األخذ بها 

يم إجمالي القما يمكن تحقيقه من  يشير مصطلح بناء حقوق العميل إلىبناء حقوق العميل: -1

المشتركة لكل من المنظمة وعمالئها على طول فترة العالقة بين الطرفين، فالنشاطات التسويقية ال 

حقيق وتبل يمتد ذلك إلى بناء عالقات معهم وإمتالكهم  ،ميجاد العمالء والحفاظ عليهإلف فقط تهد

أي النظر إلى العمالء كأصول تحتاج أن تدار وتعظم )إستثمار في  ،مدى الحياةمعهم قيم مشتركة 

تي الوضمن هذا التوجه فقد تم وضع العديد من النماذج لقياس هاته العالقة ومن تلك  ،العالقات(

، ما تم وضعه من طرف فيليب كوتلر وجاري أمسترونج والموضحة في لدى المسوقين حققت قبوال

  الشكل التالي:

 للعميل وتأثيرها على المنظمة )المردودية التجارية(:حقوق ( العالقة بين تحقيق بناء 2-0الشكل)

 

 رجة الربحد                                                             

 الفراشات األصدقاء الحقيقيون 

 الغرباء األصدقاء الدبقون

 درجة الوفاء
 .10، ص6441اسيات التسويق، دار المريخ، الرياض ، أسفيليب كوتلر، جاري أمسترونج المصدر:

تم  يفحسب فليب كوتلر وجاري أمسترونج فالعالقة بين درجة الوفاء والربح المعنوي المحقق والت

امة والتي تؤدي إلى بناء عالقة مستدحققة تها في المصفوفة أعاله تشكل مختلف العالقات المقاطإس

 : 3يكالتالال، وبالنسبة لتحليل طبيعة العالقة المتحققة في مربعات المصفوفة فيكون  أو

بين عروض المنظمة وإحتياجات الزبائن ولكن دون  توافقفالفراشات مربحة ولكن دون والء ) -

التي  نتيجة طبيعة الفراشات الحقيقية ،ر( ويرجع تسمية هذا الجزء من المصفوفة بالفراشةأثر كبي

الء شات إلى عمونادرا ما تنجح عملية تحويل الفرا ،نستمتع بها لوهلة قصيرة ونتركها بعد ذلك

  هؤالء العمالء من خالل الحمالت الترويجية فقط.وعليه فيجب التركيز على  لديهم والء للمنظمة،

                                                           
1 Philip kotler, marketing management, volume editions, paris 2007, p38. 

 .10، ص6441، دار المريخ، الرياض أساسيات التسويقفيليب كوتلر، جاري أمسترونج،  2 
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القوي  نتيجة للتوافقفهم المربحون باإلضافة إلى والئهم المادي والمعنوي،  :األصدقاء الحقيقيون -

بذل الكثير من الجهود للحفاظ عليهم على هاته األخيرة إحتياجاتهم وعروض المنظمة، وبين 

 . هامن خالل نشر تجاربهم الجيدة مع أصدقاء حقيقيين أي مروجين للمنظمةوتحويلهم إلى 

فهم مرتفعوا الوالء لكنهم ليسوا مربحين حيث يوجد توافق محدود بين  :األشخاص الدبقون -

إحتياجاتهم وعروض المنظمة، كما أن تكاليف تحقيق والئهم أكبر من األرباح المحققة منهم وإن لم 

 أن تحولهم إلى مربجين يجب أن تستغني عنهم.  المنظمةتستطع 

ظمة نئهم المتوقع بسيط ويوجد توافق بسيط بين عروض المفربحيتهم منخفضة ووال :الغرباء -

 تستثمر أي مجهود فيهم. أال نظمةوإحتياجاتهم وعلى الم

 افالهدف من هذا التحليل هو عرض مستوى العالقات التي يمكن أن تحقق بين المنظمة وعمالئه

  عالقات ذات أثر مستدام. ممستهدفين أكثر لتحقق وتبني معهومن هم 

إلى زيادة منفعته من المشتريات ألصناف  العميل حصةتشير زيادة حصة العميل: زيادة -2

ة يفعال المقدمة إليه، ويتحقق ذلك بأكثر ع أكبر للمنتجات والخدماتيالمنتجات المختلفة عن طريق تنو

 والذي من مبادئه:( Cross-Sellingتشجيع أسلوب البيع المتقاطع )من خالل 

هولة يجب أن تتسم بالسف قيد قد ينشأ في العالقة بين المنظمة والعميلالبساطة: أي منع أي تع - 

 والفهم والتذكر والتطبيق.

إستخدام قاعدة ضخمة من المواقف المختلفة لمواجهة اإلختالفات بين العمالء من خالل المرونة:  -

 وإحتياجات السوق.

هداف مية وديناميكية لتحقيق األالبرامج البيعية وفق أسس عل يجب تخطيط: الهادفالعملي اإلتجاه -

 التسويقية وتفادي ضياع الفرص.

العناية بالعميل القيام بمجموعة من التصرفات البشرية والمادية تؤدي إلى شير العناية بالعمالء: ت -

 إشباع حاجات العميل وتحقق له درجة عالية من الرضا.

ة إلى تطوير كافة اإلمكانيات الالزميل يشير بناء عالقات مع العمبناء عالقات مع العميل:  -ثالثا

فبناء ة، المنظم ضمنهالتحقيق وتوصيل القيمة للعميل في كافة القطاعات السوقية التي تتعامل 

 وبناء عالقات طويلة معه  ركزجعل العميل هو المأي مركزية للعميل عالقات مع العميل يشير إلى 

فقط في إدارة قاعدة بيانات تجسد  اضيق اهومالقة مع العميل مفوقت قريب عرفت إدارة الع فإلى

العميل )إدارة المعلومات التفصيلية عن العمالء وإدارة نقاط التماس مع العميل بعناية بهدف تعظيم 

لكن حديثا أخذت إدارة العالقة مع العمالء منحى شامل لبناء عالقات مربحة عن طريق ووالئهم(، 

، وضمن هذا المبتغى فقد وجدت العديد 1ة عليهم وتنميتهمتحقيق الرضا والقيمة للعمالء والمحافظ

اإلستراتجية الشاملة والعمليات المتكاملة بين فهي  ،2، نذكر منهاتبين مسار ذلك من التعاريف
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التحاور والتشاور والثقة المتبادلة بينهم من أجل من نشاطاتها والتي أساسها المنظمة والمستفيدين 

فهي القدرة على الحوار المستمر مع الزبائن بإستعمال تشكيلة ، وكذلك هماإلحتفاظ بهم وتحقيق قيم ل

 من الوسائل المختلفة التي تعمل على إبقاء اإلتصال الدائم معهم. 

 متمثلةالمجموعة من المتطلبات  من المرتكزات الرئيسية لتحقيق إدارة عالقة مقبولة مع الزبائنو

  في:

 في إجمالي المنفعة المحققة مطروحا منهام اإلشارة إليها القيمة كما تتتجلى قيمة العميل: -1

 : تحقيقها للمستهلك والتي منهاتتعدد القيم التي يجب حيث ، 1التكلفة

ة والمطابقداء والمتانة من له جوانب اآلقيمة السلعة: يقصد بها الخصائص المادية والتي تض -

 والجمال والجودة.

 ي اآلداء.فتضمن عنصر التميز تقيمة الخدمة:  -

اإلحتراف، الكياسة من مقدم المنتوجات أو الخدمة ومن ذلك القيمة الشخصية: والتي تتحقق  -

 ..المجاملة الثقة، المبادرة..

يظهر بشكل خاص في القيمة الذهنية: وهو األثر الذي يتركه المنتوج في ذهن المستهلك والذي  -

 بعد إستهالك المنتوج. في األثر النفسي المتحققوكذلك  الرسالة اإلشهارية

 :يتحملها الزبون فتتشكل منوبالنسبة للتكاليف التي 

 كلفة النقدية: وهي القيمة التبادلية للمنتجات والمتمثلة في السعر.   تال -

 كلفة الوقت: وتتمثل في الوقت الضائع المبذول في شراء السلع والخدمات وكذلك عملية إستهالكها. -

 )الجسماني(. جهد الذي يقوم به الزبون للحصول على المنتوجكلفة المجهود: وهو ال -

صاحبه نوع من د يوالذي قالمنتوج الكلفة النفسية: وتتمثل في المجهود النفسي المبذول للتالئم مع  -

 حقق تطلعاته.اإلحباط إذا لم ي

 المتحققة من خالل العالقة الرياضية التالية: يمكن تحديد القيمة عليه و 

                                                  فة الطاقةالوقت + تكل + تكلفة منافع التشغيلية + األبعاد النفسية/ التكاليف الماليةالقيمة= ال

 + التكلفة البيئية. المبذولة

يشير رضا العميل إلى درجة إدراك الزبون لمدى فعالية جهود المنظمة في تقديم رضا العميل: -2

سرور أو البالذي يوحي  ذلك الشعور يشير كذلك بأنهجه لتلبية حاجاته ورغباته، كما المنتوج المو

ن من للزبائوالرضا يتحقق ، العميلداء المنتوج مع توقعات آعدم السرور والذي ينتج عند مقارنة 

ومعرفة  مورغباته مفهم حاجات العمالء من خالل اإللمام بحاجاته 2عنصرين رئيسيين وهماخالل 

                                                           
1 P- Kotler et les autres, marketing management, 9 th édition, Pearson education , Paris, 1997, p41. 
2 P- Kotler et les autres, marketing management, 11eme édition, Pearson education ,Paris, 2003, p40. 
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شاء فتحقيق رضا مستدام للمستهلك يتطلب إن ،القياس المستمرل التي تحدد سلوكه الشرائي والعوام

جة قياس درفبرنامج خاص لقياسه وكذلك وضع إجراءات لتتبع رضا العمالء على األمد الطويل، 

العودة إلستهالك  في تظهر مالمحها عبارة عن حالة نفسيةهو درجة اإلرتياح والذي الرضا يخص 

 .صعوبة قياس ذلك كمياتسجيل مع  آخرينمن طرف  ستهالكهإلج ومعدل التوصية المنتو

بيري وبرودور بين األعمال التي قام بها  ،ومن الدراسات التي تناولت ذلك في الوقت الراهن 
قيمة وال ،الجودةوالتي تشمل  المجاالت العشرة لالرتياححيث حدد درجات الرضا ب، 2002و  1660

والعمل الجماعي المشترك بين  البيئةالتوافق مع و ،وسهولة الوصول ،لكفاءةوا ،وحسن التوقيت
 والبيئة ،بما يتوافق مع متطلبات المستهلكين ،وسلوكيات خدمة خط الجبهة المنظمات والمستهلكين

خدم التحسين المستمر والتغيير التنظيمي وغالبا ما تست، فهذه العوامل تساعد على بتكاراإلبوااللتزام 
 . متكامال انموذجوالتي تعد ير بنية قياس الرضا لتطو

ن باراسوراماا كل من قام بهالتي تعد قاعدة في قياس الرضا، األعمال التي األخرى  اإلسهاماتومن 
نظرية الفجوة في ذلك حيث إستخدموا ، 1622و 1622سنوات بين  ليونارد الموزيثامل وبيري 

 أثبت والذي هو موضوعي كمي في طبيعته، داءاآلداء وتصوراتهم عن آللبين توقعات العمالء 
 اسورمانقام به باراألعمال التي إلى  باإلضافةبعض القصور في تحليل بعض المتغيرات الكمية، 

 .1داء وفقا للتوقعاتآلاقياس لزيثمال وبيري )التصور واألداء المتوقع( و

هي قاعدة بيانات مع العميل والء اء بناآلداة المعتمدة عالميا للتأكد من والء مع العمالء:  بناء-3

لى الحفاظ ع فيساهم عبارة عن مجموعة من البيانات الشاملة حول الزبائن التي ت هيو ،التسويق

ء بناء الوالو، والء العميل إلى عملية دأب التعامل مع المنظمةإلى بناء حيث يشار  عالقات معهم،ال

تناسب  (، المكان )دم وجود بدائل أمام العميلعتكار)اإلحيتحقق من خالل عدة عناصر نذكر منها 

تمكين ز )(، التحفياإلرتباط بالمنظمة نتيجة السعر المنخفض(، السعر)موقع المنظمة مع سكن العميل

ومن السياسات التسويقية  ،(، الجانب العاطفي )اإلسم التجاري(العميل من الحصول على جوائز

 .2بيع المتداخل، البيع المتصاعد اإلستهداف الفعالمع العمالء نذكرال لبناء الوالءالمعتمدة 

جيع فالشكل األول يهدف إلى تش ،شكلين في عملية بناء والء للزبائنفهو يأخذ البيع المتداخل:  -

 من نوع آخر العمالء على إستهالك نوع واحد من المنتجات مع الحصول على منتجات مجانية

تم من خالله يالثاني فيتمثل في التأثير من خالل حدث ما تعتبر هدفا تسويقيا فيما بعد، أما الشكل 

 النموذج اإلستهالكي.توسيع 

: يتضمن هذا النوع من البيع العمل على إقناع العمالء إلستهالك المنتجات البيع المتصاعد -

 وهذا بإشراك العمالء في عملية إعداد مراحل الجودة. والخدمات من خالل مستوى عال من الجودة

 ام ذلكتستطيع إستخد ظمة على سلوك عمالئها الشرائي فإنهاتهداف الفعال: عندما تتعرف المناإلس -

 تجاه األفراد الذين لهم عالقة مع عمالئها قصد بناء والء معهم.

 

                                                           
1 Nathalie van laethem, La boite d’outils de la responsabilité marketing, dunod 2008, p22   
2 Ibid, p23. 
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 المطلب الثالث: أدوات تحقيق الفلسفة والسياسات التسويقية )المزيج التسويقي(:

سويقية إستخدام مجموعة من األدوات التي يجب أن تكون تطبيق الفلسفة والنشاطات التيتطلب     

التي و ظمة األعمال والوظيفية التسويقيةوالتي تعتبر جانب إستراتيجي لمن ،متجانسة مع مرور الوقت

إنسجام بمن األدوات التي تعمل لح عام بالمزيج التسويقي، فهي عبارة عن مجموعة طعرفت وفق مص

ستقراء تاريخي حولها نجد أن عرفت العديد من اآلراء واإلختالفات منها، وبإالهدف وتناغم لتحقيق 

 للخروج برأي يخدم موضعونا المعالج. تحليلهاحول مكوناتها، ما يتطلب 

 مجموعة من األدوات لتحقيق يشير المزيج التسويقي إلى إستخداممفهوم المزيج التسويقي:  -أوال

  James Culitonحيث يعد ،لمستهلك ومنظمة األعمالبالنسبة ل داف الفلسفة والنشاطات التسويقيةهأ

ير غ األهداف التسويقية، لتحقيقبأنه خليط من المكونات إليه أشار  والذيأول من أطلق هذا اإلسم 

يعد والذي  ئيس نقابة المسوقين األمريكينر Nille Bordenفيعود إلى  ،أن صياغته بشكل علمي

داة آعشرة  يتحيث إشتمل في بادئ األمر على إثن ،0240عام  المزيج التسويقي إسمأطلق أول من 

وات العالمة التجارية، قن ،التسعير ،يستخدمها المسوقون لتنفيذ سياساتهم وهي تخطيط المنتوج

العرض والخدمات وتحليل  غليفالتعبئة والت، ترقية المبيعاتاإلعالنات،  التوزيع، البيع الشخصي،

 في 09قام بإختزال العناصر  Jerome Mc-carthy (0261) نغير أالحقائق والبيانات والشحن، 

، (4P)يع التسعير الترويج والتوز ،أربعة عناصر تؤدي الغرض التسويقي بأكثر فعالية وهي المنتوج

 نفسه والذي إنعكس في التعريفات التي حددت بقيورغم هاته التباينات فمدلول المزيج التسويقي 

بأنه مجموعة من   Zikmmund et Demico  (1993)ه ، حيث عرفمع مرور الزمن معناه

 Pecter Etمعينة لخدمة سوقها المستهدف، كما عرفه  منظمة األدوات التسويقية التي تستعملها

Donnelly   (2000)  المسوقون يستخدمهابأنه مجموعة من المتغيرات والعناصر المتكاملة التي 

 .1لخدمة السوق المستهدف وتحقيق أهداف المنظمة

ي ففالمالحظ من تناول الباحثين لتعريف المزيج التسويقي بأن هناك إجماع وتقارب شديد، غير أنه 

يرات نتيجة إلنعكاسات التأثوهذا  يعرف بعض التغيرات في العناصر المكونة لمزيجهالواقع الحالي 

اللها تستطيع من خ والتي ة،البيئية، غير أنها ال تخرج من دائرة األدوات المتاحة لإلدارة التسويقي

ي  سواء ف ، غير أن السائد يبقى المزيج التسويقي الرباعيتحقيق أهدافها وأهداف المنظمة ككل

أن يأخذها كل مكون من هم المضامين التي يجب الكتابات أو التطبيق العملي، حيث يمكن إبراز أ

 في الجدول التالي: وفق إجماعمكوناته 

 

 

 

صر المزيج التسويقي التي يجب األخذ بها عند صياغة أي سياسة ( أهم مضامين عنا9-0جدول )ال

 تسويقية

                                                           
 . 21، ص6442، دار اليازوري عمان التسويق األخضرثامر البكري، أحمد نزار النوري،  1
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 أهم المضامين التي يجب األخذ بها (السياسة) 

 المنتوج 

)مجموعة الخواص الفيزيائية والكيميائية التي 

 تهدف إلشباع المطلوب من حاجات المستهلك(.

كنولوجيا الت – التصميم-الصيانة  –التعبئة والتغليف 

العالمة   -القيم الجودة  – المنفعة -المنتوج بيئة

 الضمان.

  التسعير

 )القيمة التي تعبر عن اإلشباع الموجه للمستهلك(

 معدل-بالسعرواإلختراق  القشط-السعر المقبول 

ة دراس - الربحية المقبول إستراتيجة سعر الدخول

    وعتكلفة الخض -تكاليف القيادة -التكاليف الزائدة

 وضع السعر الموحد. -المواإلست

 الترويج 

على تحفيز ال)األدوات المستخدمة للحث و

 الشراء وإعادة الشراء(

اإلتصال )وضع نموذج اإلتصال المقبول سواء 

قوة  -المبيعات  ترقية -العامة العالقات-اإلشهار

 البيع(

  التوزيع

)الجهود المبذولة لتوفير المنتوج في الزمان 

 والمكان المناسبين(

 -ر قنوات التوزيع المناسبة )البيع بالتجزئةإختيا

 البيع عبر األنترنت( -التصدير -البيع بالجملة

Source : Marie Camille Debourg, Joel Clavelin et Olivier Perrier, Pratique du marketing, 

Berti Editions, Alger 2004, p103. 

للمستهلكين،  دةمتطلبات جدي خصوصا في تتجلىئية فالمزيج التسويقي يواجه العديد من التحديات البي

  وتطورات حاصلة في البيئة االجتماعية والسياسية والتكنولوجية بشكل خاص. 

على الرغم من شيوع إستخدام المزيج المزيج التسويقي: ويعرفها التي عرفها  التحديات-ثانيا

إلى  لعديد من المتخصصين يدعوناألربعة عناصر في التطبيقات التسويقية إال أن ا يالتسويقي ذ

وهذا بإضافة عنصر األشخاص أو  ،)P3إستخدام خمسة عناصر للمزيج التسويقي بدال من أربعة )

المستهلكين، ألنه من غير المعقول وضع المنتوج والتسعير والترويج والتوزيع بدون الرجوع إلى 

تهلك المنتوج أو مقدمه، أي إعتماد هوية العميل وآرائه ومتطلباته غير الظاهرة سواء ما تعلق بمس

 وصف العميل كسبب وليس كنتيجة. 

 Bernard Boom et Mary Bitnerهناك آراء أخرى تدعو إلى إعتماد نموذج آخر ومنهم كما 

 :1، فالمزيج التسويقي وفقا لهم هو4Cب 4Pوالذين ينادون بإستبدال  Robert Lautrerbon   وكذلك 

عد دراسة ب فالمنظمة تستطيع فقط أن تبيع ما يريده المستهلك شرائه: جالمستهلك بدال من المنتو -

 .فزمن تهييج الشراء بشكل عام قد إنتهى حاجاته ورغباته،

                                                           
1 Richard Ettenson,and other , « Rethinking the 4 P's », Harvard Business Review, January-February 
2013. 

http://hbr.org/product/rethinking-the-4-p-s/an/F1301C-PDF-ENG
http://hbr.org/product/rethinking-the-4-p-s/an/F1301C-PDF-ENG
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 فالتكلفةلك، تحقق رضا للمستهالتكلفة والتي كافة أنماط  وتحليل فيجب فهم: التكلفة بدال من السعر -

تي تضر ات بأدنى التكاليف الهلك ال يريد المنتج، فالمستتمثل وفق ذلك الحلول الصحيحة والصالحة

تخدام عدم اإلحساس بالذنب عند إسب، بل يريد التكلفة التي تحقق له أكبر وعي بصحته وصحة محيطه

 منتوج أو خدمة معينة. 

فالمستهلكون لم تعد لديهم الرغبة  :الراحة في الحصول على المنتوج أو الخدمة بدال من التوزيع -

أماكن البيع للحصول على المنتجات، فالطريقة المفضلة اليوم هي إستخدام الكاتالوجات للذهاب إلى 

، كما أن تقسيم السوق اليوم ال يتم وفق كل ذلكوبطاقات اإلئتمان والهواتف الذكية للحصول على 

 .بالنسبة للحصة السوقية األسس التقليدية ولكن يجب أخذ عنصر التواجد في كل مكان

 ويجفالتر ،فمضمون االتصاالت هي الدعاية الجيدة من خالل الحوار :دال من الترويجاإلتصاالت ب -

 ات لم تعد له مكانة، فأساس الترويجيالمطبق منذ سنوات الستينالقائم على التالعب في المشاعر 

 للمنظمة ومنتجاتها اليوم هو الحوار واإلقناع لجدوى سياسة المنظمة ومنتجاتها.

 I9و 4P، فهناك من يشير إلى نموذج )P3لتوجه ) للمزيج التسويقي معارضكما يوجد توجه آخر 

زيد في أجزاء السوق سوف يإيجابي أن تحقيق تموضع  التي يقوم عليها هذا النموذج هيفرضيات الو

هويتها، فالمزيج التسويقي المقدم وفق ذلك هو  والتي تنعكس علىمن مصداقية صورة المنظمة 

 Politique de، وسياسة اإلتصال Place، التوزيعPriceعير ، التسProductالمنتوج 

communication   سياسة الشراكة Politique de partenariat والهوية الحسيةsensorielle  

Identité واإلبتكار Innovation. 

شير إلى تف الهوية الحسيةأما ع سياسات وإلتزامات تجاه الشركاء، فسياسة الشراكة تشير إلى وض

 معينة وهذا بالحواس الخمسة.للمنظمة الدرة على رصد العالمة التجارية الق

 تكنولوجياوهو يتوافق مع شيوع إستخدام   7C’Sأساسهإقتراح نموذج للمزيج التسويقي  كما تم

في الممارسات التسويقية، وخاصة مع تطور إستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية       اإلعالم واإلتصال 

 :1يتجلى في 7C’Sصل االجتماعي( فالمزيج التسويقي )شبكات التوا

فأول خطوة هي تحديد الجمهور المستهدف وأهم وسائل التواصل :  Communityالمجتمع -

 .اإلجتماعي

 يجب ،: بعد معرفة الجمهور المستهدف ووسائله االجتماعية األكثر إستخداما Contenuالمضمون -

 جوانب تسهيل الحياة التي يحققها المنتوج ووضع مختلف تحديد محتوى التواصل )تسليط الضوء على

 اآلراء التي تخصه(.

والهدف من التركيز على  ،وسيلة تبادل المحتوى مع األخرينعبارة عن : هو  Curationالكرايشن -

المحتوى الهائل على الويب وعرض منتجات المنظمة بطريقة  تحقيق مكانة ضمنالكرايشن هو 

العرض األمين للمحتوى ويجعله أكثر مالئمة لمنتوج هم الكرايشن في ساكما ي ،هادفة ومنظمة

 .ذات االهتمام الواسعوالقضايا 

                                                           
1 Isabelle Calmé et autres, Le marketing mix du point de vente, 3e édition, Dunod, 2010, p128. 
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 شكل ، والذي يكون علىالمحتوى على األنترنتتفاعل : وهو فعل إنتاج  Constrictionاإلنشاء -

 نص أو صور فيديو.

البيانات والقياسات  جلي فيوالمت : وهو الفعل المادي لمحتوى المشاركة Connectionالتواصل -

لتقاسمها  على إستعداد ، التي تكونونوع المحتوى الذي تنجذب إليه الفئات المستهدفة للعرض الالزمة

مع أصدقائهم وزمالئهم، كما يشير أيضا إلى أساليب التواصل لتحقيق فهم عميق لما يحبه الجمهور 

 المستهدف.

 للمشاركة بعد القيام بعمليات التواصل. : هو الجزء الفعلي Conversationالمحادثة -

: ال يمكن الحديث عن وسائل اإلعالم االجتماعية دون الحديث عن وجود Conversionالتحويل  -

، والعائد المتوقع تحقيقه جراء إتباع أي إستراتجية تسويقية ضمن هذا المجال فيها العائد من اإلستثمار

       .هو تحقيق الوعي وزيادة المبيعات والوالء

فما تم اإلشارة إليه في األخير هو المزيج التسويقي الذي يعد توافقا مع تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 

 )P3ل)معارض يعد مزيج تسويقي تعرضت إلى نموذج جديد من الغير أن أحدث األفكار التي 

رد لألعمال لة هارفما نشر في مجمنستقيه ما من التطبيقات الواسعة للممارسات التسويقية،  والمستمد

من أكثر األدوات إستخداما  رغم أنه )P3إعادة النظر في نموذج )الذي مفاده ، و9100في جانفي 

  Van Waterschootورواد هاته النظرة هم  من طرف منظمات األعمال حاليا، إلستهداف السوق

Den Bulte et المروجين ل)الذي يعد من أكبر ، كما أن فيليب كوتلرP3( الحديث عن النموذج بدأ ب

فوفق هذا النموذج فالعميل هو المركز ، 1االتصاالت( ،الراحة ،( )المستهلك، التكلفةC3البديل وهو )

  فرص الشراكة والتعاون ورد الفعل ،عملية االتصال والتكلفة تأخذ بعين اإلعتبار عمر المنتوج

 .والراحة البيئة واإلجتماعية وأخيرا الراحة تتضمن سهولة الوصول إلى المنتجات وأساليب الدفع

 Conrado et منوهو الذي إقترحه كل  ، (C3مقترح عوض )وجد وفق ذلك نمط آخر كما 

Jonathan  Knowels، ف) هذا النموذج فوقاP3( التوفير و يجب أن تتحول إلى نموذج االقتصاد

تحقيق  منينتقل ن يجب أوالتوزيع  ،)المحافظة(، فمفهوم المنتوج يجب أن ينتقل إلى تقديم الحل

والتحول إلى  ،تعليمي وإرشاديترويج القيام ب، مع توجقيمة للمنتحقيق إلى  المنفعة الزمانية والمكانية

ليوم ا عالم األعمالعيشها يالتحديات العالمية التي مع بما يتوافق هذا النمط من المزيج التسويقي 

ياسات للسعلى إعادة تفكيرها التنظيمي يتطلب من منظمات األعمال العمل وخاصة متطلب التنمية، 

 :2لألسس التالية اوفقالتسويقية 

اصة وخ ،في جميع أنحاء المنظمةاألخذ بالمتطلبات العالمية تشجيع الفكر اإلداري القائم على  -

لتي تبنتها االعمل شعارات عالميا للزبائن، ومن نماذج ذلك المتقاربة بتكييف منتجاتها مع اإلحتياجات 

تجاه وهو التفائل الجيد  Dowchemiclومنها شعار داو للكيمياويات ، من المنظمات اليوم العديد

 . اتها وخدمتها المقدمةمنتوجالرهانات العالمية ل

                                                           
1 Isabelle Calmé et autres ,op-cit, p128. 
2 P- Kotler  et les autres, marketing management, 9 eme edition,op-cit,p542. 
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هذا  مكن وقد، العميلقيمة على يركز الذي  المنهجإعادة تنظيم قسم التسويق بما يعكس ويعزز  -

كل منها يركز على عنصر  ،تخصصات مكملة ضمن من إعادة تنظيم قسم التسويقالنمط موتوروال 

 :1أربعة عناصر رئيسية وهي، حيث يركز عنصر المحافظة على واحد وهو الحفظ )المحافظة(

 تسليط وبعيدا عن وصف المنتجات وخصائصها  مع الطلبالمتوافق العرض  حقيقتقديم الحل: ت

 الضوء على تفوقها التكنولوجي.

 دورة مناملة دائريا والتي تعتبر عملية الشراء للعميل جزء الوصول: تطوير القنوات المتك 

 بدل التركيز فقط على مكان قنوات الشراء والتوزيع. ،ككل العالقة معه

  ما يحقق حصول التبادل بأسرع تسليط الضوء على من القيمة: توضيح الفوائد من الحل بدل

  .تكلفة اإلنتاجوعلى  وقت

 ل إحتياجات كل نقطة إتصاو دىحافية تخص كل عميل على توفير معلومات كالسعي لم: التعل

 بدل اإلعتماد فقط على اإلشهار والعالقات العامة أو العالقات التجارية العالمية. ،في دورة الشراء

 Down Lacobucciما إقترحه وبالنسبة للمستجدات الحالية التي عرفها المزيج التسويقي كذلك، 

حيث  (3C, STP,7PS)من العناصر خوارزمية مكونةسويقي بأنه والذي بين المزيج الت 9103عام 

 3Cالتجزئة، اإلستهداف، تحديد المواقع، و إلى STPإلى المزيج التسويقي المعروف و 7PSتشير 

 أصحاب المصلحة. الشراكة مع المنظمة والمنافسة وإلى 

اغة أي التسويقية، فصي التأثيرات البيئية التي عرفتها الممارسات هي المقترحفمرجع هذا المزيج 

الرغبات، األمن، التعليم(        المستهلك )اإلحتياجات، مع اإلرتباط يكون بنموذج من النماذج السابقة 

البيئة المحيطة )الظروف الوطنية والدولية، الطقس والمناخ األمور االجتماعية والثقافية، الظروف و

 .االقتصادية(

التسويقي  المزيجف، ة للمزيج التسويقي تبقى نظرية فقط إلى حد كبيروما يشار إليه أن التوجهات الحديث

مع إجراء التعديالت الالزمة التي تتوافق مع التأثيرات والمتطلبات  )P3المستخدم بشكل عالمي هو )

 البيئية.

 

 

 

 

 

                                                           
1 P- Kotler  et les autres, marketing management, 9 eme edition ,Ibid, p542. 
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 في ظل التأثيرات البيئية: ةتحليل واقع الفلسفة والنشاطات التسويقي المبحث الثاني:

لكثير اغم من الثورة التجارية واإلجتماعية التي حققها التسويق في العالم والتي تجسدت في بالر     

منظور ق ووفغير إنه ، التغييرات الهيكيلية والتي إنعكست إيجابا في العديد من نواحي الحياةمن 

تي إعتبرت الو، نابعة من نشاطاتهسلبية مجموعة من اإلنتقادات نتيجة لتأثيرات فالتسويق يواجه آخر 

أثير فإعتبار التسويق سياسة إقتصادية وإجتماعية لها ت ،تحليلية بأنها آثار وبائية لنشاطاته رؤىوفق 

على المستهلكين األفراد والمجتمع والبيئة من خالل اليد الخفية التي تعمل على تحقيق اإلشباع 

هاته  التحول منهو  ب اليومفالمطالات بغض النظر عن آثار ذلك فقد شابه الكثير من النقد، للحاج

تعديل الفلسفة التسويقية السائدة اليوم من خالل تنبي  أساسهاالنظرة الحدية إلى نظرة إجتماعية 

ى بنا التعرض إل ريفح، ومن أجل تحليل هذا المنحنى مناهج جديدة منبعها هموم المجتمع وتطلعاته

حث لتي تتوافق إلى حد كبير مع موضوع البجوانب النقد التي تعرفها الممارسات التسويقية اليوم وا

  للمساهمة في إنارة السبل لتحقيق إستراتجية تسويقية لها مقومات عالية تجاه درجة الكمال. ،المعالج

 مظاهر النقد التي تواجهها الفلسفة والنشاطات التسويقية:المطلب األول: 

قوق إجحاف لح ، تجلت في أشكال منتجلت في ممارساتيواجه التسويق حاليا العديد من النقد      

لى غاية التأثير إ وصوال مبيئتهالشروط المثلى للعيش في  وعلى موتعديا على إنسانيتهالمستهليكن 

قيم االجتماعية بشكل عام، والتشريح األعمق لهاته السلبية نجدها تكون على مستويين، التأثير في ال

 .1وى المجتمع ككلعلى مستوى المستهلكين األفراد وتأثير على مست

د بينت دراسات مسحية أن لدى المستهلكين األفراأوال: تأثير التسويق على المستهلكين األفراد: 

 تشكلمواقف مختلفة تجاه الممارسات التسويقية ولكن أكثرهم يجمعون أن معظمها غير محبذة و

اع في إرتف جلىتت ،، والسمات العامة لهاته السلبية وفق دراسات مسحيةضرر بالنسبة إليهم

ملية عكذلك ، ونعكس على قدرتهم الشرائية بدون وجه حقوالتي تللمنتجات مبرر الاألسعارغير 

 ،منةآلاالمنتجات الرديئة غير إنتشار بيع وتفشي الممارسات المضللة، و ،البيع بالضغظ الشديد

، وهو وما 2المخططالتقادم تجسيد نمط إستهالكي ذو تأثير نفسي على المستهلك أساسه والعمل على 

  مستفيض.سيتم توضيحه بتحليل 

أسعار  النشاطات التسويقية برفعالكثير من النقاد  يتهم: المنتجات أسعارالزيادات المفرطة في -1

دون األخذ بعين اإلعتبار القدرات كل البعد عن أسعار التكلفة وهامش الربح،  ابعيدالمنتجات 

 في تعظيم أرباح المديرينأوال هو الرغبة وراء ذلك  كامنةال سباباألالشرائية للمستهلكين، ومن 

 INSEEالوكالة الفرنسية لإلحصاء  األرقام المقدمة منفحسب  .المسؤولين الداخليين في المنظمة

أما الجانب الثاني من رقم أعمال منظمات األعمال،  % 10فمتوسط أجور المديرين التنفيذيين هي

قيادة  لبلوغ إستراتجيةلبحث والتطوير على األمد القصير اليف اتغطية تكوراء هاته السياسة هو 

التسويقية )الضعف في المبيعات(،   لمواجهة بعض المشاكلكذلك السوق )تعظيم رقم األعمال( و

                                                           
 .000، ص6440، دار وائل للنشر، عمان التسويق والمسؤولية اإلجتماعيةتامر البكري،  1
 .000المرجع السابق، ص  2
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غير أن العديد من المتخصصين يعتبرون هاته األسباب أسباب خاصة، غير أن األسباب العامة 

 : جع إلىللزيادات المفرطة في األسعار فتر

ضعها التي يالكبيرة الزيادات هي  مرجع إرتفاع تكاليف التوزيعارتفاع تكاليف التوزيع: -أ

وهي في حقيقة الواقع تمثل قيمة أكبر من قيمة خدماتهم  ،الوسطاء في حالة إتباع التوزيع غير مباشر

عية في القناة التوزيإلى عدد الوسطاء الكبير هذا اإلرتفاع )الهوامش الربحية المفرطة(، كما يرجع 

إتباع ك ،دائهم بعض الخدمات اإلضافية التي ينجر عليها إرتفاع في التكاليفآالواحدة، وكذلك بسبب 

 .أنظمة التسليم باليد وأنظمة اإلستفسار عن تلبية الحاجات والتي تقيم بالجهد والوقت المقدر

ة في زيادة التسويقي بالمبالغيتهم النشاط  السعي لتغطية بعض التكاليف على المدى القصير:-ب

و السعي هرتفاع مرد هذا اإلو ،األسعار بالنسبة لبعض للمنتجات وهذا إذا ما استثنيا المنتجات العادلة

ف البحث والترويج والتوزيع وكذلك تكالياإلستثمارات في أدوات اإلنتاج تكاليف سريع لتغطية  بشكل

الذي نية اإللكترولحوسبة أنظمة التغطية تكاليف ي ، وفي الوقت الراهن فمرد ذلك هو السعوالتطوير

عدد كبير من التقنيين ألتممة  حيث يستخدم من أجل ذلكإعتمدته العديد من منظمات األعمال 

لمواجهة الخسائر التي تخلفها بعض المنتجات الفاشلة فحسب نتيجة العمليات العادية، وكذلك 

 .1من التكلفة اإلجمالية 30%هي ي للمنتوج خارج اإلطار الحقيقفتكاليف التسويق  ،دراسات

تكاليف  ارتفاعالظاهرة والتي تنعكس في سباب األمن أهم  والترويج المرتفعة: تكاليف اإلشهار-ج

عنصر اإلشهار، مع إعطاء مالحظة أنه ال في تكاليف الترويج المرتفعة وخاصة ، نذكر المنتجات

متداولة ولكن اإلحصائيات اللتأثير هذا العنصر دية توجد إلى حد الساعة إحصائيات حول التكلفة الح

عامة وهي عبارة عن مؤشرات مالية  ،هي التي تخص قطاعه بصفة عامة )مؤشرات كلية(

سواء ما تعلق باإلشهار المطبوع أواإلشهار السمعي ، لإلستثمارات الموجهة لهذا القطاع

نا ذفإذا أخ ،نترنت، الهواتف الذكية....(البصري)التلفزيون، البريد اإللكتروني، المذياع، شبكة اإل

بالنسبة لقطاع و 6400مليار آورو سنة  62 قدرت ببا فتكاليف اإلشهار وقطاع األغذية في آور

ا آورو وهذ 02444 ر خالل بث فيلم بإشها إذاعةكلفة ، كما قدرت تمليون آورو 262التجميل 

اد فإذا أخذنا اإلتحيزانية العامة لإلشهار وبالنسبة للمدقيقة،  62ساعات و2 ب خالل وقت زمني يقدر

(، حيث يمثل التلفزيون 6442مليار آورو)إحصائيات  604 فميزانية اإلشهار تبلغ ،األوربي كمثال

، أما على المستوى %60.2ع ، اإلشهار المطبو%6.6األنترنت ،%0.6، السينما%02ما نسبته 

 %2.2الراديو %6.2األنترنت ،%4.2، السينما%02.0العالمي فاإلشهار في التلفزيون يمثل ما نسبته

نسبة كبيرة من ميزانيات منظمات  تمثلميزانية اإلشهار أصبحت ، ف%240واإلشهار المطبوع 

 ضمن ذلك  يمكن عرض بعضبتأثير سلبي على السعر النهائي للمنتوج، و إنعكساألعمال وهو ما 

  مية، كما هو موضح في الجدول التالي:األعمال العالمنظمات الميزانيات المخصصة لإلشهار لبعض 

 

 

                                                           
1  Sur le site www.l’entrepriselexpress.fr  consulte le 24- 09- 2010. 
2 Rapport sur la publicité, marketing et développement durable alliance possible,www.crioc.be-pdf.p09.  

http://www.l'entrepriselexpress.fr/
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 .6404لسنة  العالميةاألعمال منظمات ( مخصصات اإلشهار لبعض 2-0جدول )ال

 قيمة اإلستثمارات الموجهة لإلشهار المنظمة

 بروكتل وغامبل -

 دانون -

 إينليفر -

 لولاير -

 كارفور -

 فورد -

 فورتيس -

 آورو 21202102

 آورو 22422444

 وآور 20662220

 آورو 22022012

 آورو 24262260

 آورو 62212222

 آورو 62241201

Source : www.crioc.be,pdf, Rapport sur la publicité, marketing et développement durable 

alliance possible, p11.  

 

ل غير أخالقية تقوم على التضلي ممارساتتطبيق بكذلك يتهم التسويق ممارسات التضليل: -9

نظام لل بالتأثيرات السلبية لخداع، ومن األسباب المهمة وراء هذا السلوك الالمسؤول ما يرتبط وا

تعمل وفق ضغوط كبيرة األعمال منظمات فمعظم ميكانيزم إقتصاد السوق(، اإلقتصادي السائد )

فالقائمون على النشاطات  ووفق ذلكرقم أعمالها،  بما يحسنللحصول على أكبر حصة سوقية 

سية غير مسؤولة تنبثق من ضغوط تناف همنشاطات، فمعظم يميلون إلى الخذاع واإلستغالليقية التسو

اإلشهار و الغش في التغليفوبالنسبة ألشكال التضليل فتظهر في ، أكثر من الرغبة في غش العميل

فمظاهر التضليل  ، وغير ذلك من الممارسات غير أخالقية،ووفق تحليل عام واألسعار الخادعة

التضليل  ،السعروهي بصفة عامة في أربعة عناصر أساسية  تظهرخداع في الممارسات التسويقية وال

  .1المقدمة في الضماناتلتغليف والتضليل في افي الترويج، 

وب إنتشار أسلالممارسات التسويقية  فياليوم  يتم مالحظتهما : الخاص باألسعار التضليل-أ

يها فال يسمح له في وضعية المستهلك ر عندما يكون والذي يظه ،التضليل عن طريق األسعار

كال وتمتد أش فع السعر المعقول والواقعي أم الما إذا كان يدلذا يكون غير عارف  ،بمقارنة األسعار

التضليل في األسعار في إشهار أسعار مزيفة من خالل نشر سعر معين وفي عملية الشراء يواجه 

 السعر الذي ال يمثل الكمية المتوقعة للمنتوج. التضليل ب المستهلك سعر آخر، وكذلك

من مظاهر التضليل هو الترويج المضلل ومن  اآلخر الشكل التضليل الخاص بالترويج:-ب

 والعمل على الترويج لبعض ،دائهآالممارسات الشائعة في هذا الميدان سوء تمثيل سمات المنتوج و

 شريفة ومن ذلك:الالممارسات غير 

 خزين المنتجات خوفا من سرعة نفاذها دون أن يكون ذلك صحيحا.التشجيع على ت -

                                                           
 .022، مرجع سبق ذكره، صماعيةالتسويق والمسؤولية االجتثامر البكري،  1
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 وكذلك ،عرض مبالغات ال تعبر عن حقيقة المنتوج فال يؤدي الغرض المنتظر من إستخدامه -

 الترويج لمنتجات دون ذكر تصاريح معتمدة في إستهالكها.

 .اإلشهارشروط اإلتفاق وإجراءات التعاقد واقعيا تكون مخالفة لما تم ذكره في  -

إنخفاض مستوى الجودة أو هو ذلك في الرئيسي سبب الاإلشهار عن عروض خاصة مغرية و-

الترويج بالخداع لمنتوجات يدعي المنتج أنها تحمل شهادات وعالمات جودة مع ، والخدمة المقدمة

 وجود مراكز للخدمة معتمدة لدى المعلن أو المورد.

خداع البصري النجد التغليف بخداع والتضليل المرتبط من أشكال الالتضليل الخاص بالتغليف: -ج

عالقة تناسق بين المشاهد والسلعة وفي حقيقة األمر هو يسعى لخلق بصري وهو عبارة عن وهم 

واضحة مثل مكونات السلعة العلى غير ذلك، كما يظهر الخداع في التغليف في البيانات غير 

وجود البيانات التي تحدد الطريقة السليمة مصدرها، تاريخ اإلنتاج والصالحية أو في عدم 

في  وكذلك المبالغة إستعمال عالمات وأسماء تجارية غير متوافقة مع المنتوج األصلي،لإلستخدام، 

 محتويات التغليف من خالل التأثير على التصميم أو إستخدام أسماء مضللة أو وصف حجم بصورة

  .1مضللة

سبر دراسات سوقية يعتبر الضمان من أكثر الجوانب ب :التضليل عن طريق الضمانات الخادعة-د

ماية فالضمان يوفر حناحية النظرية الومجاالت سوء الفهم بين المستهلكين ومنظمات األعمال، فمن 

حماية للمنظمة من وحماية للمستهلك من الخسارة الناتجة عن شراء بضاعة فاسدة في اإلتجاهين، 

ين ، ونظرا ألن معظم المستهلكام البعيد عن شروط الضمانتخدبعض اإلشكاليات التي تأتي من اإلس

فهم يجدون أنفسهم غير قادرين على اإلستفادة من الحماية  يجدون صعوبة في فهم شروط الضمان

ضمن ذلك فالعديد من منظمات األعمال تقدم ضمانات وفي حالة الوقوع في ف، 2التي يوفرها لهم

 أن، ومن مظاهر التضليل فيما يخص هذا العنصر مشكلة تخص الضمان فهي تتبرأ من ذلك

ذلك تقديم ، وكالضمانات تبقى في حدود ضيقة جدا خاصة في ظل إرتفاع تكاليف تصليح المنتوج

الضمان غير مكتوب وغير صريح من باإلضافة إلى كون مع طبيعة السلعة،  غير منسجمضمان 

 حيث المدة الزمنية.  

لمستهلك في عملية الشراء لمعرفة المنتوج وخصائصه وشكله يحتاج االبيع عن طريق الضغط: -2

 ،ويتحقق هذا األمر بصفة أكبر إذا جذب إنتباه وأثارإهتماهه ووجد رغبة في إستهالكه ،وأسعاره

طويع و تب اإلقناع والذي يعمل على تحويل إذا صاحب ذلك أسلو بفعالية أكبرهذا األمر ويتحقق 

قبل مرسل أو متحدث وهو القائم بعملية اإلقناع تجاه المستهدف  آراء اآلخرين نحو رأي مستهدف من

ير أخالقية غ الممارساتفالتسويق يتهم بالقيام ببعض ن ذلك ، وضم(المتعرض لإلقناع)أو المستقبل 

طريق الضغط المرتفع والذي يكون أساسه التمادي في  في أشكال من البيع عن مظاهرهاتتجلى 

 :3وفق ذلك نذكر الشائع، ومن عملية اإلقناع

                                                           
 
 .244، ص6404دار الصفاء للطباعة والنشر،  مبادئ وأساليب التسويق،علي فالح الزغبي،  2

3 Elizabeth Pastore Reiss, le marketing durable, editions eyrolles, Paris, 2007, p 80. 
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ية تجلى في اإلستمالة العاطفالمنتشر وفق ذلك ي شكلالاإلعتماد على العاطفة في اإلستمالة: ف -

  وهو في الحقيقة على غير ذلك. للمستهلك من خالل اإلقناع بالرسالة التي يكون مضمونها منطقيا

لى ير الئق هو اإلعتماد ععن طريق اإلغراء: فمن األساليب المعتمدة في بيع المنتجات بأسلوب غ -

 اإلغراء وخاصة اإلغراء العاطفي والذي يتخذ عدة أشكال نذكر منها المغريات الجنسية 

(leantender-dow). 

ون معينة من التخويف يجعلهم يتأثر جاتض المستهلك إلى درياإلعتماد على درجة التخويف: فتعر -

تر فإثارة التخويف يؤدي إلى إرتفاع درجات التو بالنصائح الموجهة إليهم وبالرسالة المستهدفين بها،

رون أن ياإلشهار في المتخصصين كثير من ف، بدون أي مقاومة المنتجاتتقبل  بما ينعكس على

التخويفي )اإلشهار التحذيري( ينعكس بنتائج إيجابية على إستهالك المنتجات تطبيق اإلشهار 

الخوف والقدرة على اإلقناع، فالمغريات التي هاجس وحسبهم فهناك عالقة قائمة بين  ،المستهدفة

 Chimane et Canock  (0110)تبعث شعورا قويا بالخوف تكون فعالة، حيث يطلق كل من 

على هاته الظاهرة بتفاعل ما يسمى "اإلنسجام اإلدراكي في أذهان المتلقين"، ففي حالة بث إشهار 

سعى ي حيثنسجام إلى حالة اإلنسجام فالمستهلك يتحول من حالة الإل ،يحتوي على عنصر الخوف

 من خالل هذا التأثير إلى الحصول على الحاجات التي أثيرت بواسطة هاجس الخوف كما يشير  

Hall et Lebrege(0126)  طريقة قوية إلقناع بأن هواجس الخوف واإلشهارات التخويفية تعد

   لتغيير مواقفهم وإتجاهاتهم.الجمهور 

لرأي اقي على تكرار الرسالة اإلشهارية ولتكرار: يعتمد هذا األسلوب التسويالتأثير المتراكم وا -

 ي ذلك إلى تعديل اإلتجاهات العامة نحو أسلوب أو موضوع معين، وقد إتضح، بما يؤدالمنشور

هم الذين  ،أن المستهلكين المستهدفين الذين عرض عليهم أكثر من مبرر أو سبب لإلقناع ضمن ذلك

 التي تعد الجانب الخفي لهاته المبررات.  المنتجاتيقبلون على شراء 

هو طرح منتوج ببيانات تكون غامضة المعتمدة ضمن ذلك  ليةفاآلالغموض في المنتوج أو الخدمة:  -

ير واليحتاج إلى تفس اما يدفع للفضول وشراء المنتوج، فالمنتوج إذا كان واضحبوغير مفهومة 

دفه فالمستهلك يسته امقاومة رسالته، أما إذا كان غامض آلدائه فهو يعطي فرصة للمستهلكين على

 بدون الشعور أن موجه إليه. 

عن طريق عرض وتحليل آراء متباينة لموضوع المنتوج: يؤدي عرض مؤيد إلستخدام منتوج  -

 كما أن ،نظر الطرف المعارض )تبني رأي الخبير(لى دفع المستهلك نحو تبني وجهة أو خدمة إ

يكون له تأثير وإقناع للمستهلك أكبر من وجهة تجاه إستهالك منتوج ما ياد عرض وجهة نظر بح

األمر معظم آراء الخبراء هي غير صادقة نظر خبير معين إلستخدام المنتجات، مع اإلشارة أن 

ن مهذا من النوع من التضليل إستخدام واسع حاليا عرف يالذي يتسبب في تضليل المستهلك، حيث 

 . 1وقينطرف العديد من المس

                                                           
 .610نظام موسى سويدان، مرجع سبق ذكره، ص 1
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بعض الممارسات السلبية التي إرتسمت بالتسويق لم تبق  تأثير التسويق على المجتمع ككل: -ثانيا

حيث  ،ةعام اتبل إمتدت إلى واقع المجتمعات من خالل تأثير(، المستهلكحبيسة أطر جزئية فقط )

ارسات بعض الممأن هذه التأثيرات عبارة عن جوانب سلبية فقط في يرى العديد من النقاد 

 بأنها منبع السلبية والمشاكلبينما هناك من يتهم الفلسفة والممارسات التسويقية  الالمسؤولة،

اإلقتصادية واإلجتماعية التي نعيشها اليوم ما يتطلب تهذيبها، حيث تتجلى أهم الممارسات السلبية 

المادية لزائفة وخلق الرغبات ا مستوى المجتمع ككل في ققتها الممارسات التسويقية على التي ح

 .ةالتأثيرات السياسيالعديد من التلوث الطبيعي والثقافي وتحقيق الكثيرة جدا و

يتهم الكثير من النقاد الفلسفة المساهمة في خلق الرغبات الزائفة والمادية الكثيرة جدا: -1

اهرها المختلفة ظوالتي تعتبر المادة  بم ،المختلفة اإلى المادية بأشكاله والتسويقية بأنها فلسفة تدع

انب الروحيات وهي الواقع الوحيد الذي ينشغل به المجتمع بعيدا عن ألوان الوجود، وخاصة ج

اإلتجاه المادي في الفلسفة التسويقية أدت بنزول أفراد ، فالمتجلية في األفكار والمشاعر والتجريد

اج كيفما فها أدوات اإلنتتكي ، حيث إعتبرتهم عجينة رخوةالمجتمع إلى درجة ثانوية في سلم اإلنسانية

الوصول إلى اية لغ ، نوالفلسفته يحكم على المجتمع بما يمتلكون بدال من يكو اتشاء، فالتسويق وفق

 .   1تحقيق الربح عن طريق مواردهم المالية

فمعظم منظمات األعمال في الوقت الراهن تطبق قاعدة " فقط تفعل ذلك" بتركيز جهودها على 

والرغبات وتوفير وسائل اإلشباع واإلغراء، فالمستهلك يعتبر وفق هاته النظرة تحفيز الحاجات 

الوصلة النهائية للعملية اإلنتاجية، فحياته تحولت إلى مجموعة من المنتجات ناتجة عن مجموعة 

والتي تجلت في مظاهر األحالم والقلق  ،األمراض النفسية التي سببها بشكل خاص حدود الرفاهية

من أجل السعي للحصول على وكذلك  ، نحو األفضل والرغبات والحاجات االمتناهيةوحب التطلع 

لإلستهالك ومن ذلك الطب الجديد )الجراحات التجميلية(، الرياضات الجديدة، األنماط أنماط جديدة 

فمعدل اإلستهالك العالمي زاد بنسبة ما تم ذكره  ضمنو ،Nomadisme))اإلستهالكية الجديدة 

 حدوث العديد من  أدى إلى، ما 6442 سنة 57.6%مقابل  ،6441ائيات عام حسب إحص %72

لى الجانب عبدوره سلبية تمثلت في ضغوط سياسية لمواجهة هذه الزيادات والذي إنعكس التأثيرات ال

 .2اتتعبئة المدخرات لمواجهة هذا التغيرل من خالل السعياإلقتصادي 

 مجتمعات من أثقال إندفاعها نحو الفلسفة والقيم واألخالقكما عمدت الفلسفة التسويقية إلى تحرير ال

جل سبب إنفالت غرائز اإلنسان، من أ تعد ها بقيم وأخالق السوق وثقافته والتيتستبدلإوالمشاعر و

فهي تعمل على خلق رغبات إستهالكية جديدة من خالل  تمديد مرحلة اإلنتعاش والنمو في السوق

  ار وتحويل الكمالي إلى ضروري والناذر إلى شائع.خلق وتحفيز حاجات جديدة بإستمر

التي أساسها  مجموعة و ،بفلسفة الرغبةWilliam Black فهذا التأثير الكلي للفلسفة التسويقية وصفها 

تهدف لتشكيل ثقافة تقدم رؤية جديدة للحياة السعيدة مظاهرها الترف  ،من اإلغراءات التجارية

لك ت تدميروإلى إعتناق منهج جديد يدعو للوفرة في اإلنتاج ثم  ،والمتعة والرغبة وإمنتاع الذات

المنتجات وإلى اللهث وراء حمى اإلستهالك من أجل اإلستمتاع والشعور بالسعادة والتي أدت في 

                                                           
 .22، ص0122، دار الكتاب اللبنانية، بيروت لبنان، إقتصادنامحمد باقر الصدر، 1

2Elizabeth pastore reiss, op-cit, p46. 
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ة لإلنسانية وفقدان السيطرة على الرغبات وكل العالقات يمجملها إلى فقدان الغايات الحقيق

 ة على تبادل السلع. التي أصبحت مقام االجتماعية،

جارية تحولت فالعالمة التهذا التوجه والمظاهر السلبية لتأثير الفلسفة التسويقية على المجتمع، ضمن 

إلى مقياس نفسي لكل شخص، فالعالمة التجارية في الوقت الراهن قبل أن يكون لها مدلول تجاري 

قية ه، فهي حولت قيمة الفرد األخالمادي فهي تركز على المدلول النفسي وعلى شخصية الفرد ومكانت

تأثيرها إلى تقسيم الطبقات اإلجتماعية وفق  بل وتعد ،والثقافية إلى مجموعة من اللذات النفسية

نموذج اإلستهالك ووفقا لتوجهات معيشية معينة، فإذا أخذنا عينة من مستهلكين يستهلكون عالمة 

ثل المنتوج بقدر ما تمثل التوجه النفسي فالعالمة ال تم ،معينة وهي عبارة عن منتجات راقية

ه داة لربط المستهلك بمنظمة األعمال فأي توجه تتبعآ قد أصبحت العالمة التجارية للمستهلك، كذلك ف

 فالمستهلك قبل أن يشتري منتوج ،المنظمة سينعكس على المستهلك عن طريق عالماتها التجارية

 .اإجتماعي امعين فهو يشتري عقد

تشكل األزمات البيئية التي يعاني منها عالمنا ي التلوث وإستنزاف موارد البيئة: المساهمة ف-2

إلستهالك امساهمته الكبيرة في ومرد ذلك هو بشكل خاص،  اليوم ضغطا متزايدا على نشاط التسويق

، وكذلك المساهمة في أشكال من التلوث لها تأثير منظم للعديد من الموارد الطبيعيةالالفاحش وغير 

 البيئة وعلى المكون البشري. ير علىكب

 تتهم النشاطاتالنشاطات التسويقية في اإلستغالل الكبير للموارد الطبيعية:  مساهمة-أ

القائمة على  هتنفيذ أهداف فلسفتفي سبيل  ير للمواد األولية وهذاإستغالل كبفي المساهمة بالتسويقية 

ي هإستنبطت من دراسات وإحصائيات فم التي ، فوفقا لألرقاشباع المتزايد للحاجات والرغباتاإل

والموجهة خصوصا  كد ذلك وتبرز حجم اإلستغالل غير عقالني للموراد المتجددة وغير متجددةتؤ

  نتاج المنتجات النهائية وتغليفها وفي عمليات التوزيع وفي القيام بالترويج.إل

ع إلى اإلحصائيات المتداولة بالرجو اإلفراط في إستهالك المواد األولية الموجهة لإلنتاج:-

 ،يالحظ التنامي الكبير في إستغالل المواد األولية إلشباع النزعة اإلستهالكية التي فرضها التسويق

 نجد أن حجم إستهالك المواد األولية ،الوحيدة المتوفرةالتي تعد  بالرجوع إلى إحصائيات أوروبيةو

أين تراجع بسبب األزمة المالية  6442غاية سنة  إلىوهذا  ،دولة إزداد نتيجة إزدياد الطلب 62في 

 إنخفاض األجور النقدية ومن ثمة األجور الحقيقية، حيث يمكن عرض تطورإلى  والتي أدتالعالمية 

دول اإلتحاد   فيإستهالك المواد األولية الموجهة لتطبيق السياسات التسويقية وخاصة سياسة المنتوج 

 في الجداول التالية:األوروبي 
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( تطور إستهالك المواد األولية الموجهة إلنتاج المنتجات في دول اإلتحاد األوربي 0-0 جدول )ال

 :)طن(28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

8233697 8093297 7154698 7154698 6965704 7243913 6757464 6648473 

   Source : www.eurostat.eu consulte le 22-05-2015 

ي الجدول فيمكن توضيحها ف ،بالنسبة لكمية المنتوجات المستهلكة بالنسبة لكل فرد يوميا )بكلغ(

 التالي:

 :)كلغ(إلنتاج المنتجات لكل فرد( الكميات المستهلكة من المواد األولية 2-0ول )جدال

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

62.2 62.7 61.1 62.1 62.2 60.2 27.6 26.66 

Consulte le 22-05-2015 SOURCE : Www.eurostat.eu, 

يبين  والجدول التالي، تحويل هاته المواد األولية إلى منتجات نهائية الكثير من الطاقةحيث يتطلب 

 : المنتجات النهائيةتطور إستهالك الطاقة الموجهة إلنتاج 

متوسط إستهالك الطاقة لكل مصنع والموجهة إلنتاج المنتجات النهائية والوسيطية ( 2-0)جدول ال

  (:من الوقود األحفوري في دول اإلتحاد األوروبي )لتر يوميا

    SOURCE : www.eurostat.eu, consulte le 22-05-2015 

وما نجم عن ذلك إرتفاع حجم إستخدام الوقود  ،hبالنسبة لتوزيع المنتجات فقد عرف هو أيضا توسع

ح حجم يمكن توضي األحفوري وما يتبعه من تحوله إلى ثاني أكسيد الكاربون بعد اإلستعمال، حيث

تطور إستهالك الطاقة من طرف وسائل النقل المختلفة لنقل المنتجات من المنتجين إلى المستهلكين 

 النهائيين في الجدول التالي: 

)لكل وحدة نقل  ( تطور حجم الوقود األحفوري المستخدم في وسائل نقل المنتجات2- 0جدول )ال

 سنويا باللتر(: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2070979 200871 300492 307905 311987 307355 301576 275155 

SOURCE : www.eurostat.eu consulte le 22-05-2015. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

326869 320411 325043 312858 265562 286485 286485 275155 

http://www.eurostat.eu/
http://www.eurostat.eu/
http://www.eurostat.eu/
http://www.eurostat.eu/
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تتجلى أوجه إستنزاف المواد  المواد األولية الموجهة لسياسة  الترويج:إستهالك اإلفراط في -

ومنها الورق  ،إيصال الرسالة التسويقيةفي أدوات  في تلك المستخدمة ية في النشاط الترويجياألول

المستخدم في المجالت واإلشهارات وكذلك المواد المستخدمة في عملية ترقية المبيعات وقوة البيع 

التي و والدراسة المتاحة ضمن هذا الشأن هي التي تمت في فرنسا  والطاقة المستخدمة في إذاعتها،

منظمة أعمال   224إستهالك وسائل الترويج للمواد األولية والطاقة والماء لعينة تتكون من خصت 

 :1كاآلتيموضحة عليها حيث كانت النتائج التي تم الحصول  رائدة في العالم،

كمية الطاقة والمواد األولية المستخدمة من طرف متوسط   حيث قدر بالنسبة للوسائل المطبوعة: -

 المطبوعات والمجالت التي تخص منتجاتها:تصميم مة واحدة لمنظ

  والمستخدمة في صناعة الورق.2م02004إستهالك الماء 

  كيلو واط. 024إلى 224إستهالك الطاقة ما بين 

اقة يتطلب الترويج عبر شبكة األنترنت إستخدام كبير للطبالنسبة للترويج عبر شبكة األنترنت:  -

، فمن خالل دراسة تمت في فرنسا حول هذا الموضوع وجدت ر متجددةوالتي تكون من مصادر غي

 أن إيذاع أربعة ومضات إشهارية وفيديو إشهاري وعنوانين إلكترونين يتطلبان حوالي:

 044444  واط من الكهرباء. 644444إلى 

 0002 من الوقود األحفوري 2م. 

ل كبير للمواد يج عبر التلفزيون إستغالالقيام بالترويتطلب كذلك بالنسبة للترويج عبر التلفزيون:  -

تطلب يإشهار يقدر بخمسة دقائق فاألولية والطاقة والتي تقاس خالل فترة إعداد وإذاعة الترويج، 

وهو ما يتطلب كميات من الوقود  كيلو واط 224إلى  624كمية من الكهرباء تتراوح ما بين 

 .األحفوري

على  اغطويشكل ضوهو ما شكل  لشتى موارد البيئة ركبي فالنشاطات التسويقية بشكل عام مستهلك

صندوق ال تقريرحسب ف ،األجيال القادمةإمكانيته للخطر بما يهدد قدرة ويضع  الرأسمال الطبيعي

ي لنمط جإستعاب األثر البيولوقدرة البيئة على البصمة البيولوجية و حول أثرالدولي لحماية البيئة 

إذا أخدنا أنماط اإلنتاج واإلستهالك  50%عاني من عجز يقدر بتالحياة واإلستهالك الحالي، فهي 

، أي أننا بحاجة إلى كرتين أرضيتين لمالئمة أسلوب الحياة الذي نعيشه اليوم، 9101لي سنة الحا

 :9111-0260والشكل التالي يبين أثر البصمة البيولوجية على كوكب األرض خالل الفترة 

 

 

 

                                                           
1Alice Audoin, La communication responsable, groupe eyrolles,Paris 2010, p87.  
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 :9111-0260 ولوجية لإلنسانية خالل الفترةالبصمة األيك ( تطور3-0شكل )ال

عدد 
الكرات 
األرضية 

لتلبية 
حاجات 
 اإلنسان

0.2     

0.2  

0.0  
 

 تطور الحاجات العالمية 
0.6 

0 

4.2     

4.2  

4.0 

4.6  

4 
 0124 0124 0124 0114 6444 6442 

Source : le site www.wwf planet vivant 2009, consulte le 16-03-2011.  

ئة مما إلى إحداث تغيير سلبي في البيفهو يشير التلوث  فهوممبالنسبة ل :المساهمة في التلوث-ب

ئة بأنه إدخال ملوثات إلى البي حدد كذلكيؤدي إلى نضوب بعض الموارد وإختالل النظام البيئي، كما 

لوث وبالنسبة لمساهمة النشاطات التسويقية في الت ،البيئي هاامنظبما يلحق ضرر بها وفي الطبيعية 

 فتكون في شكلين أساسيين هما:  

لناتجة ا تغليف من أهم مصادر التلوث الصلبتعتبر نفايات الالتلوث من خالل النفايات الصلبة:  -

تقنية ادية وصإقتلتطورات نتيجة  ، والتي عرفت زيادة كبيرة في اآلونة األخيرةمن النشاط التسويقي

 حيث يمكن عرضنعكاسات على األنماط الحياتية الغذائية والدوائية والمعيشية، أفرزته من إ وما

 :تطور كميات مخلفات التغليف في الجدول التالي

 )طن(:في دول اإلتحاد األوربي ( الكميات السنوية من مخلفات مواد التغليف2-0جدول )ال

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 609425655 700993110 700006710 60829662 702401778 703158020 الكمية

SOURCE : www.eurostat.eu, consulte le 22-05-2015. 

 202تقدر ب فردمن كل وبالنسبة لحالة الجزائر فمتوسط كمية النفايات الناتجة سنويا عن التغليف 

المصدر األول المنزلي حيث يعد صناعي ومنزلي،  جهتانساكن والتي يكون مصدرها  كلغ/

نتيجة الذي أدى إلى معانات معظم التجمعات الحضرية والريفية  ، األمرمليون طن 06.2بحوالي

كلغ في اليوم  4.22- 4.2 ما بينالفرد الواحد من النفايات مخلفات  قدرت كما، تسييرها صعوبات

 كلغ في اليوم. 0.6-0 ا بيناألكثر تحضرا فقدرت موفي المناطق 

ة بحجمها  فيبقى محتشما مقارن)إعادة تدويرها( على المستوى العالمي وبالنسبة لتثمين هاته النفايات 

نسبة اإلسترجاع لكل صنف من أصناف المواد كما هو موضح في الجدول التالي الذي يبين 

 المستخدمة:

 

http://www.eurostat.eu/
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 ادة تدوير المواد من المخلفات العامة لمواد التغليف:نسبة إعمتوسط ( 1-0جدول )ال

 نسبة إعداة التدوير صنف المواد

 %04 البالستيك

 %1.2 الكارتون

 %0.00 النسيج

 %2.6 المعادن

 %0.22 الزجاج

 www.sustainabledevelopement.un.org, consulte le 22-03-2011. Source : 

حوث بللحد منها من المنبع، حيث وصلت النتيجة لهات الصعوبة تبذل العديد من الدول مجهودات و

من حجم المواد الداخلة في صناعة األغلفة وبالتالي التقليل من حجم  %66ب التخفيضالعلمية إلى 

 . %2ب زيادةعرف اإلستهالك العالمي لمواد التغليف وقت الفضالت في 

  التلوث الثقافي من المفاهيم الحديثة المرتبطة بتلوث البيئة، فبإعتبار الثقافة يعتبر الثقافي: التلوث-

مكون أساسي لمعارف ومكتسبات اإلنسان التي تخلق من عالمه الخارجي ومؤسساته اإلجتماعية 

خاصة  يلهال في تفاصالتوغإشكالية كبيرة تستدعي الوقوف عند معالمها ومن أصبحت تعاني فاليوم 

 :  1يكون في شكلين رئيسين وهماتجاه أشكال من التلوث الصادر من نشاطات التسويق والذي 

 تحتويه منما إلى باإلضافة  ،نزعة االستهالكيةاإلشهارات والتي تعد مسوق للالهائل من  مالك -

 .السابق المبتغىلتحقيق إجتماعية ملوثات أخالقية و

قيم اإلنسان وذلك عن طريق الغزو الثقافي وهو تلوث عالمي االنتشار لتي تصيب ا كارالتلوث باألف -

لعظمى نتيجة سيطرة القوى ا ،ويقصد بالتلوث الفكري وجود تأثير ثقافي جاد مسيطر باتجاه واحد

 نشر ثقافتها اإلنتاجية واإلستهالكية. ل التي تسعىوالشركات المتعددة الجنسيات 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Alice Andoin,op-cit,p87. 

http://www.sustainabledevelopement.un.org/
http://www.sustainabledevelopement.un.org/
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 التاثيرات البيئية التي مست بالتغيرات الهيكلية للنشاط التسويقي: المطلب الثاني: أهم

م جديدة لتشير التغيرات الهيكيلة التي مست النشاط التسويقي إلى المؤثرات التي أعطت معا     

 تكنولوجيا في تأثيرخصوصا والمتجلية بما يتوافق مع ميزة هاته المعالم  وهذا ،للممارسات التسويقية

عاظم ثير المتأوالت وظاهرة العولمة)بما يطلق عليه حاليا البيئة التكنولوجية( تصال اإلعالم واإل

للتكيف التسويق  القائمون على يسعى، حيث لمؤثرات الثقافيةباإلضافة إلى التأثير المتزايد ل ،للمنافسة

 األثر التنافسي الجديد وأثر البقاء الذي يجب مواكبته.وفق منظور هاته العوامل  مع

لعلمية في ميدان ة االمعرف التكنولوجيا بشكل عام إلى تطبيقتشير  تحليل تأثير التكنولوجيا:-الأو

ي وبالنسبة للميدان التسويق ،بأنها إستخدام العلم في حل مشكالت الحياة ىهناك من ير ، كماالحياة

ة لهادفمجموعة من األدوات واألجهزة واألساليب المستخدمة في تحقيق سياساته وافي تمثل تف

بأنها منحى نظامي لتصميم العملية التسويقية هناك من يراها  ، كمالتطويره والرفع من فعاليته

، وضمن ذلك فالمتخصصون في علم كساب التسويق مزيدا من الفعاليةإلوتنفيذها وتقويمها وهذا 

شرق م يرون تأثير التكنولوجيا على النشاطات التسويقية من وجهتين، وجهة النفس التكنولوجي

 وآخر غير محبذ.

 اكلت جانبش التكنولوجيا بشكل عامفالدور المشرق للتكنولوجيا في النشاطات التسويقية: -1

أشكال من و ساهمت بطريقة سريعة ومتنامية في توليد مصادرللنشاطات التسويقية، فهي  اإيجابي

القدرات ما يطلق عليها بلإلتصال، فالتكنولوجيا حققت  اطرقمعالجتها وأساليب طورت المعلوماتية و

 : 1المتمثلة فيالثالثة 

الخاصة بالسوق والمستهلكين والمنافسة وتطورات البيئة  القدرة الهائلة على إقتناص المعلومات -

 .بشكل عام

القدرة الهائلة على تحويل المعلومات إلى جانب فعال من أشكال اإلتصال للحصول على المزيد  -

 من المعلومات الدقيقة.

قسيم السوق تالفعالية في ، خاصة لتحويل القرارات المتخدة إلى جانب تطبيقي فعاللقدرة الهائلة ا -

 .إلى قطاعات ووضع سياسيات أكثر فعالية إلستهداف السوق

د المساهم كونها تع ،لنشاطات التسويقيةفي الوقت الراهن تعد ضرورية بالنسبة لالتكنولوجيا ف  

  حققةالمتحققة وغير المتتي تخص المنتوجات والعمليات والتوجهات بالتطورات ال للتنبؤ والمحدد

وافق تجاه آداة لتحقيق الت ، كما تعد اليوممواكبة التغيرات التي تمس المنظمة وعناصر البيئةلوكذلك 

عناصر وتكييف السياسات التسويقية من خالل المساهمة الفعالة في المتغيرات والمتطلبات البيئية 

  .2وفق معطيات جديدةيقي المزيج التسو

                                                           
 .22، ص6442،عمانناهج للنشر والتوزيعدارالم ،تطبيقات التسويق في األنترنتبشير عباس العالق،  1
 .24، ص، مرجع سبق ذكرهنظام سويدان 2
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تي بالرغم من المزايا المحبذة لتأثير التكنولوجية على النشاط التسويقي: الاألبعاد غير -2

ب كلها والتي تص تجاههمحبذة الللتسويق، فقد ظهرت العديد من الجوانب غير  حققتها التكنولوجيا

 :1محبذة نذكرالر ممارسات غيالومن  في جانب تأثير سلبي تجاه البيئة االجتماعية،

لتي وخاصة عبر النواقل اإللكترونية وا مسيطر عليه للنشاطات التسويقيةالالتطور الرهيب وغير  -

 إلى الربح دون مراعاة أي مسؤولية أو جانب أخالقي. تهدف وفق منحنى متصاعد

غ األسواق وغياب القيم المنتظرة في عدد كبير من المنتجات نتيجة التوسع في تنميط المنتجات لبل -

 .عن طريق القنوات اإللكترونية العالمية

من  بالعديد وإتصافه ،التوجه العام من المزيج التسويقي الواقعي إلى المزيج التسويقي اإلفتراضي -

السلبية التي إنعكست على الحقوق األساسية للمستهلكين )إنخفاض ضمان حقوق المستهلكين جوانب 

 في العالم اإلفتراضي(.

د قام العديد فق ،ا من عرض هاته المزايا والعيوب لتأثير التكنولوجيا على النشاط التسويقيوإنطالق

جاه ت خلق قيم للتسويق فيمن المتخصصين في المجال التسويقي بأعمال تصب في مجملها 

ت ع جبهاومن ذلك وضومجانيتها نتقال المعلومات في ذلك الحرية الكبيرة إل مستغلين، التكنولوجيا

ظام ن بما يشكل ،والممارسات السيئة للحد منهاأحسن الممارسات ضية لتبادل المعلومات حول إفترا

 .إفتراضي لتقييم نشاط منظمات األعمال

ن يتسم بقيم إيجابية تجاه المستهلك والمجتمع إنطالقا مطويل األمد في سبيل تحقيق مسار تسويقي 

والذي هو عبارة  2بمبادئ التسويق بالعالقات، فذلك يتطلب اإللتزام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال

قد ف ذلكوضمن  ،عن نظام مبني على اإلرتباط والتبادل والتعاون مع الزبون على المدى الطويل

 :  في تجليةوالم ،تساعد على تحقيق ذلكثمانية قواعد  kelly  (1997)وضع

وة صامتة قبما يحقق إلتصال العمل على كسب عدد كبير من المتعاملين عبر تكنولوجيا اإلعالم وا -

 كفاءة عالية. تاما يحقق نظام معلومات تسويقية ذوبين، كبير من المستخدممن عدد  متشكلة

عل أي التركيز على الجانب البشري لخلق تفا ،تكنولوجيا المستخدمةبشري على التحقيق تأثير  -

تأثير لك ذضمن حيث يظهر  ،ديدة(تجاه الخدمة المقدمة أكثر من التركيز على التقنية )تقديم أفكار ج

والذي ينص على أن قيمة الخدمة مرتبطة بعالقة طردية مع مربع عدد  Mitkalef (0112)قانون 

عي للتفاعل معها والس ،المستخدمين أي أن قيمة الخدمة أو السلعة مرتبطة بعدد المتصلين بالنظام

 للحصول عليها.

ليس خطي عند إستخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال التحلي بقانون القيمة اإلسمية: فالنجاح  -

 فاألرباح تأتي ببطء وبمجرد البدء في التصاعد فهي تنفجر.

                                                           
1 François laurent, etudes marketing, village mondial, Paris 2006, p179. 
1ibid, p179. 
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ة ومراقبة تمييز النقاط الحرج فيالقدرة الكبيرة العمل على تحقيق النقاط الحرجة: أي  مبدأالتحلي ب -

 المنافسين واألسواق الصغيرة.

قنياتها وفي ت إلندماج المبكر في تكنولوجيا اإلعالم واإلتصالفالي بقانون زيادة العائدات: التح -

 تزايد المردودية التجارية. يساهم في الجديدة

قانون الكرم: عند األخذ بالتكنولوجيا في أي سياسة تسويقية يجب األخذ بقانون الكرم وهو تقديم  -

ا ، حيث يعد هذسعار(السعر المنخفض )وخاصة من خالل الترويج القائم على التخفيض في األ

   لتحقيق قيم.النموذج القانون حاليا 

التطوير المستمر والمتزايد فالوالء يتحقق من إستخدام التكنولوجيا من خالل قانون الوالء:  -

 .الذي يحقق الرخاء للجميعللنشاطات التسويقية و

بناء الدائم ، فاإلبتكار يمثل القانون عدم الكفاءة: يشير قانون عدم الكفاءة إلى السعي الدائم لإلبتكار -

 في البحث الدائم عن الفرصالذي يساهم للسياسات التسويقية من خالل البحث الدائم عن الخلل و

 والتهديدات.

للنشاط التسويقي ساهم في التحول من الممارسات المادية في األسواق إلى السعي  التكنولوجي التوجه

-Pوهو ما أشار إليه تم طرحه من منتجات، في الجانب اإلفتراضي بما يلتحقيق قيم 

(2000)Drucker داة الرئيسية اليوم إلشباع الحاجات والرغبات بعدما هي اآل، فالتكنولوجيا وفقا له

باع السوق الفوقية والتي تشير إلى اإلش في تجلىجديد  اسوقي اكانت أداة داعمة فقط، فهي حققت نمط

تصميم المنتجات الموجهة إلشباع حاجياتهم واإلستفادة اإلفتراضي من خالل مساهمة األفراد في 

في  Sawheney (0222)، وهو ما أشار إليه لقيم المنتظرة الكبيرة المحققة ضمن هذا الفضاءمن ا

 لمنتجاتاأي سوق يتضمن أبعاد قيمية وتكنولوجية إلنتاج وفق له فهو ف ،مفهوم السوق الفوقيل هتحديد

 .1السوق ذات البعد التكنولوجي، والتي تعرف كذلك بباتالموجهة إلشباع الحاجات والرغ

إلى تداخل  قتصادياإلمنظور التشيرالعولمة وفق تأثيرات العولمة على النشاط التسويقي: -ثانيا

فهي تعمل وتتنافس في سوق عالمي ليس له حدود، كما تستخدم األعمال منظمات العالقات بين 

صبحت تتم في أوفق ذلك األنشطة اإلنتاجية والتسويقية ف نة،تنوعة وتتفاعل مع ثقافات متبايعمالة م

وبالنسبة للممارسات التسويقية فتأثيرات العولمة تظهر بشكل ، 2سوق مفتوح ومتداخل ليس له حدود

باإلضافة إلى التغييرات التي أحدثتها وتحدثها في هيكل التسويق  ،النمط اإلستهالكي خاص على

يث يمكن حوإستغالل الفرص التسويقية وضمان البقاء واإلستمرار،  تعلق باإلستراتجياتخاصة ما ي

 مناقشة ذلك في: 

ساهمت وتساهم العولمة في خلق مجتمع : المادي المساهمة في تعاظم مجتمع اإلستهالك-1

ة ، وبالنسبأي السلع والخدمات اإلنتاجية العملية والذي عبارة عن مجتمع قيمه مخارج إستهالكي

جتماع لذلك فيرون أن هذا النمط االجتماعي مر بالعديد من المراحل التاريخية إلى لتحليل علماء اإل

                                                           
1 François laurent, op-cit, p180. 
2 Jean Jacques Lamb, Chantal de Moerloose, marketing stratégique et opérationnel, 7eme editons 

Dunod, paris 2008, p40. 
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، مةنمط من التأثير السلبي لظاهرة العول التوجه اإلستهالكي غاية ما وصل إليه اليوم، حيث يعتبرون

 في التالي: كما هو موضح سمات كل مرحلة حيث تتجلى 

هاته  Daumas  (6442)رىيالعالمية الثانية:  إلى الحرب 1881المرحلة األولى منذ سنة -أ

فة جديدة لم تكن معرو على إيجاد منتجاتالذي ساعد لتطور الصناعي المرحلة، بأنها كانت نتيجة ل

 ،نمط إنتاجي قائم على اإلنتاج الضخم والذي حقق بيع المنتجات بأسعار منخفضةفي خلق  بما ساهم

 تستفيد العديد  ثحي ،تحتيةالبنى الوشبكات النقل لتطور  على نطاق واسع نتيجة توزيعاعرفت  والتي

تهالك اإلس فقد إنتقلت من إطار اإلجتماعية من هذا النمط، وبالنسبة لعملية اإلستهالكالطبقات من 

 ،ةإستهالك عالمة تجارية معينة إلى اإلستهالك في المساحات المخصصأي المحالت التجارية في 

 إتجاهبالمستهلكين  وإغراء ، كما نمى اإلشهار لتثقيفالتجاريةالمات عالقائم على تعدد إستهالك ال

ة لتذوق طعم الحداثوفق هاته المرحلة هو آداة اإلستهالك ف، ورات الجديدة لإلنتاج واإلستهالكالتط

 . 1التسويق الجماهيري في تطورالمرحلة كما ساهمت هذه والموضة وجعل الحياة ممتعة، 

أهم ما ميز هذه المرحلة هو النمو : 1595إلى سنة  1591نة اإلستهالك المكثف من س-ب

 جوراأل زيادة بسببزيادة إنتاجية العمل  نتيجةاإلقتصادي الذي ميز معظم اإلقتصاديات المتطورة 

 همإستهالكنية الذي أدى إلى مضاعفة ميزااألمر  ،إرتفاع متوسط الدخل الفرديما صاحبه من و

نتيجة التوافر ظهور مجتمع رغيد اإلستهالك  ما أدى إلىب 0122و0124ما بين سنوات خاصة 

لع إستهالك السالذي إنتقل إلى ونمط اإلستهالك القائم  على الكبير للمنتجات، وكل ذلك إنعكس

اإلئتمان في نمو  منمعدات الترفيه، األزياء....إلخ( وما صاحبه المعمرة وسلع التفاخر)

أساليب الحصول على المنتجات ومن ذلك أسلوب وتطور  ،اإلستهالكي)القروض اإلستهالكية(

تزايد تسجيل ع م ،بين األسعارما ل يضتفب القيامبعد  الخدمة الذاتية القائم على حرية إختيار المنتجات

 وتيرة شراء السلع السريعة اإلستهالك ولمرة واحدة وكذلك تعاظم تحديث المنتجات بشكل سريع.

هاته المجتمع خالل  اوصل إليه تي( الحالة ال0124ار)عالم اإلجتماع اإلستهالكي بودري وصف

فاإلستهالك وفق ذلك ينظر إليه بمنظار تحقيق التمايز ، اإلستهالك للتميزهاجس بمرحلة المرحلة 

عالمة ملموسة للنجاح اإلجتماعي وجلب الهيبة والتقدير، كما مكن هذا النمط واإلنتماء فهو 

ط الحياة السهلة األكثر راحة واألكثر حرية وهو مرادف اإلستهالكي األفراد من الوصول إلى نم

 دىأ، وبالنسبة للتقيم االقتصادي لهذا النمط اإلستهالكي فقد والمرحوالهرج والخفة لمصطلح المتعة 

، مع تسجيل إرتفاع في الدخل المتاح لألسر %0.0 في النمو بلغ متوسطهاإلى تحقيق زيادات سنوية 

 ..%00.6إلى  %2.22بشكل مطرد من

سنة  النمط اإلستهالكي منذهذا عرف : 2118-1581مرحلة اإلستهالك الجماهيري الكبير -ج

ستهالكي اإلنمط ال ، فسيمات هذا)تاريخ أوج األزمة المالية العالمية( 6442إلى غاية سنة  0124

دي بملذات رفضل والتمتع الففي اإلهتمام باإلستهالك الفردي والمتعة الفردية )العيش األ الجديد تجلت

المجتمعات ضمن هاته الفترة وباء حيث عرفت الحياة والتخلص من أي شيء زائد على الحاجة(، 

                                                           
1Daumas-j-c, consommation de masse et grande distribution une révolution permanente, revue 

d’histoire, 2006, p56. 
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فالعروض تنوعت وأصبح باإلمكان الوصول إليها بكل سهولة نتيجة التطور  ،اإلستهالك الكبير

تقليدية الواحدة وطرق التوزيع الكبير في قطاع اإلتصاالت، كما تقلص الوالء للعالمة التجارية ال

وتحول اإلستهالك من مجرد أسلوب إلشباع الحاجة والرفاه إلى نموذج إلنتاج المشاعر العاطفية 

أكثر منه  للحصول على الراحة النفسية اجانبوبالنسبة للتسوق في حد ذاته فقد أصبح يعد  ،والجمالية

 لشراء المنتجات.

هالك السلع المادية إلى إستهالك من إستفي هاته المرحلة تحوالكما عرف النمط اإلستهالكي 

نسبي للنشاطات اإلقتصادية من القطاع الصناعي إلى قطاع الخدمات ، ما أدى إلى تحول الخدمات

وبالنسبة للمنتجات المادية فقد عرفت إنخفاض في أسعارها نظرا إلعتماد طرق إنتاجية متطورة 

المتوافق مع هذا النمط من لمجتمع فا Rossfort (6442) فوفقا ل، 1تقوم على التقليل من الفائض

 امفجميع األنشطة البشرية مرتبطة بشكل أو بآخر باإلستهالك ، اإلستهالك هو مجتمع جاهل القيم

يوميات ف لتحقيق الذاتتحقيق الرفاه والتنافس السعي لأدى إلى نشوء نظرة الفردية واألنانية و

هالك والمنتجات الجديدة حتى و لو كان المستهلكين أساسها الحصول على المنتجات المعدة لإلست

المسؤولية التي أساسها اإلستهالك في حدود الذات مع عدم التحلي بمع إهمال  ،وظيفيا االمنتوج قديم

فض إلى رالتي حققها نموذج اإلستهالك المتطرق إليه أدت األنانية فاإلضرار بالنفس والمجتمع، 

  تتطلب تضافر جهود فردية.التي عامة الكل مشاالأي مضمون للمصلحة العامة وأي جهد لحل 

مارسات والتي منبرها المالعولمة  تأثيرمن األشكال السلبية لتعميم ثقافات إستهالكية معينة: -2

يع خالل التدفق السرمن  هو السعي الحثيث لنشر ثقافات وعادات وسلوكيات جديدةالتسويقية، 

الصادر من خاصة  ،تهدف السوق العالميةمن خالل نموذج مدروس يسوهذا والكبير للمنتجات 

، فأمريكا اليوم تطرح نفسها في النموذج األمريكي ةلمتجلياالرائدة في عمليات اإلنتاج والدولة 

اته هاإلستهالكية، وما  العالمي لثقافتهاكنموذج واحد ال منافس له من خالل العمل على الترسيخ 

كي للنظام الرأسمالي القائم على اإلستهالك الواسع من سيطرة النموذج اإلستهال االثقافة إال وجه

توج، وهذا ما أدى بمعظم خر وهو إستهالك العالمة بدل المننمط آو (Nomadisme)المتنقل و

اإلهتمام بترسيخ إلى األخذ بهذا النموذج كونه النموذج المسيطر، من خالل منظمات األعمال 

وهو الذي ، 2الي فهي تخاطب القلب عوض العقلالمادي وبالت الجانبصورتها المعنوية عوضا عن 

د قوفقه ، فالحداثة ذلك في مقولته التي وصف بهابشكل صريح  Hawekein(0220) عبر عنه 

ثقافة تجارية مهيمنة تعتقد أن كل المشاكل االجتماعية يمكن حلها من خالل  ،ت وبشكل طبيعيأنشأ

أن أولوية المستهلك في الحياة  Spretnak ترى التنمية واإلبتكار والتمويل والنمو والتصنيع، كما 

التي حققتها العولمة فمصدر تحقيق سعادته  تحقيق رفاهيته من خالل النزعة اإلستهالكية ياليوم ه

ت السلعة األسمى، كما طغ تصبحفضمن هذا النسق اإلعتقادي فالنقود ومالكيها  ،هي السلع المادية

حيث  ،عة اإلستهالكية الواسعة على كل اإلعتبارات األخرىمعايير الحياة المترفة المدفوعة بالنز

                                                           
1Gilles Lipovetsky ,la société  d’hyperconsommation, Alternatives Economiques n° 060 - juin 2006, pp74-98.  
2 Elizabeth Pastore-Reiss,op-cit, p17.    
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مع تعاظم اإلعتقاد بأن الوفرة الواسعة في  حدد األساسي لما يحدث في المجتمعالسوق هو الم أصبح

 .1اإلنتاج واإلستهالك هو السبيل لحل كل المشاكل

 ت عنصرا من عناصرجتماع اليوم أن الثقافة اإلستهالكية في عصرنا قد صاركما يؤكد علماء اإل

إتجاه  المختلفة من تأثير على السلوك اإلنساني فيالتسويقية وهذا نتيجة لما تمارسه المصادر  ،الثقافة

ما هالك السلع والخدمات اليوم معلالميل نحو اإلستهالك )مصطلح ثقافة اإلستهالك(، كما يعتبر إست

 لمجتمعات المعاصرة. لإلنتماء ل

ة على الفلسف العولمةتأثيرات مظاهر من التوجهات التسويقية: إعادة تشكيل الفلسفة و-3

ط انمأوفق محددات جديدة والتي أثرت بشكل مباشر على  لنشاطات التسويقية إعادة تشكيل بيئتهاوا

الممارسات التسويقية المتبعة، فتأثيرات العولمة على المستهلكين واألسواق أفرزت متطلبات جديدة 

            لتسويق للبقاء في عالم األعمال ولتحقيق مكانة ضمن بيئتهم الجزئية يجب أن يراعيها رجال ا

لتسويقية على النشاطات ا تؤثرمن أهم التداعيات والمتطلبات التي الكلية التي يعملون في كنفها، وو

 :  2ية في ظل تأثير العولمة نذكروالتي يجب األخذ بها في تخطيط وتنفيذ السياسات التسويق

لتزام بتحقيق المعايير العالمية: فالقائمون على التسويق اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى اإل -

 بها د ويقص ،من الولوج إلى األسواق الدوليةعايير العالمية في ممارساتهم بما يمكنهم بتحقيق الم

 اتعمليالة ، أو إدارالمنتجاتعلق األمر بإنتاج سواء ما ت للقيام باألشياء ها عالميامتفق عليالطريقة ال

حقيق تعليه بما يطلق أصحاب الخبرة كما تشير كذلك إلى األخذ من  ،أو توريد مواد اتأو تقديم خدم

 للتحسين. ةمتواصل جهودمن بذل  هالجودة وما يتطلب

إلعتبار ن ايالتخلي عن المنظور األحادي في التسويق: فمن تأثيرات العولمة التي يجب أخذها بع -

ئم القاولي التسويق هو التخلي عن المنظور األحادي الطاغي في الممارسات اليوم ومن طرف مسؤ

ضيقة للمستهلكين والسوق والمجتمع وللمتغيرات المؤثرة في عملية اإلستهالك  على النظرة ال

)النظرة الضيقة لألمور التي ال تستوعب اإلختالفات بين المستهلكين(، فالمدخل الذي يجب األخذ 

دخل السوسيولوجي)المتغيرات االجتماعية، االقتصادية الثقافية، السياسية، التكنولوجية( به هو الم

نية والمحاكاة، القيم الدي يةت المرجعية، وسائل اإلتصال التقليداوكذلك المحددات البنائية )الجماع

 واإلجتماعية(.

ال منظمات أشكبمختلف  مسؤولي التسويقمن ظاهرة العولمة  تتطلبالتحول نحو التفكير العالمي:  -

إعطاء إهتمام أكبر باألسواق العالمية سواء بهدف تحقيق فرص جديدة للربحية أو تلك  األعمال،

ا اإلتسام بالتفكير العالمي والذي يشير إلى التطور والتكيف تبعذلك ، كما يتضمن االتي تمثل تهديد

 للمتغيرات المحلية والعالمية.

ر الصدمة الثقافية إلى المخاوف والمشاعر التي يحسها الناس عند تجنب الصدمات الثقافية: تشي -

 جديدة(، فالعولمة قافة)إستعاب ثعن محيطهم  محيط إجتماعي مختلف تماما ثقافة أوب مشاركتهم

                                                           
قسم العلوم منشورات ، التنمية المستدامة بين الحق في إستغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئةعبد هللا عجمان الغامدي،  1

 .   022ص ،6404السياسية جامعة الملك سعود للملكة العربية السعودية 
 .620، ص6442، الدار الجامعية الجديدة، مصر التسويق باألنترنت والتجارة اإللكترونيةطارق طه،  2
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عملت على جلب تركيبات مختلفة لألنشطة اإلنتاجية ما جعل منظمات األعمال تتعامل مع ثقافات 

 بالتخبط رالشعوي أدى إلى حدوث ما يعرف بالصدمة الثقافية ويقصد بها األمر الذ ،تنظيمية متباينة

توجه نتيجة التعرض لثقافات مختلفة مغايرة للمألوفة لديهم، وهو ما يتطلب إعداد نماذج الوفقدان 

 إتصال لمعرفة التباين بين الثقافات وتحقيق تجانس فيما بينها.

  الي:ي ظل تاثير العولمة فيمكن تلخيصها في الجدول التبالنسبة لواقع الممارسات التسويقية اليوم فو

 ( أهم تأثيرات العولمة على الوظيفة التسويقية:04-0جدول)ال

 ميزات السياسات التسويقية في إطار العولمة ميزات السياسات التسويقية التقليدية

 على النمط اإلستهالكيتأثير كبير  معزولالفردي الاإلستهالك 

 حققة من األموال المدفوعةتالبحث عن القيمة الم ر األدنىالبحث عن السع

 تقسيم السوق وفقا إلعتبارات كل مستهلك البحث عن مستهلكين متجانسين

 السعي لتكوين هوية محلية إلندماج في الثقافة العالميةلالسعي 

 الحنين إلى العالمات المحلية وتكوين عالمة خاصة السعي نحو العالمات العالمية

عف اإلهتمام باألمور األخالقية ض
 وبحماية البيئة

 تزايد اإلهتمام بالجوانب األخالقية وحماية البيئة

نقص اإلهتمام بمصدر المنتوج وتأثيره 
 بعد اإلستهالك

اإلهتمام كبير بالمنحى الذي يأخذه المنتوج من بداية 
 دورة حياته إلى نهايتها

المستهلك ليس له أي إعتبارات سياسية 
 ملية اإلستهالكفي ع

اإلعتبارات السياسية المحدد األول في عملية 
 اإلستهالك

Source : Jean Paul Tréguer et Jean Marc Segate, le nouveau rôle du marketing, dunod 

2005, p42. 

القرارات التسويقية المتخدة من طرف منحنى بالرجوع إلى التأثير المتعاظم للمنافسة: -ثالثا

المستهلكين في السوق وعلى  قراراتنجدها كلها تصب في التأثير على  ،ألعمال اليوممنظمات ا

ن م اإلبداعمراقبة أنشطتهم وطرق  من خاللوهذا  ،نحو كبير على مجابهة إستراتجيات المنافسة

 واألسعار المعروضة والجهود الترويجية المبذولةقنوات توزيع جديدة إنشاء طرح منتجات و

ة لمنظمات اليوم تشكل بالنسب ، فالمنافسةنفس الزبائنالمبذولة للوصول إلى األخرى ومختلف الجهوذ 

لقدرة على الصمود في السوق بغرض تحقيق األهداف المتعلقة بالربحية والنمو اإلستقرار ااألعمال 

وهي المنافسة على الموارد والمنافسة  1ثالثة مجاالت للتنافساليوم تواجه أي منظمة أعمال  حيث

واحدة  وسيلةواسطة ب ،ى المنتجات أي المنافسة على إشباع الحاجات سواء كانت فردية أو متعددةعل

                                                           
 .24شفيق براهيم حداد، مرجع سبق ذكره، صو نظام سويدان 1
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كسب قيم تكون خارج المجال اإلنتاجي جل وهذا أل ،أو بعدة وسائل والمنافسة ذات الرسائل المختلفة

 دةيالتجارية ولتحقيق بعض الغايات ومن ذلك تبني أنماط إستهالكية جد للصورةلتحقيق ميزة 

 التالي.  في والموضحةولمواجه المنافسة هناك العديد من المبادئ المنهجية العالمية المعتمدة في ذلك، 

جب يتو ،خطة تسويقية فاعلة لمواجهة المنافسة لتحقيقمواجهة المنافسة: لالعامة مبادئ ال-1

تي حددها لتنافس الالقوى الخمس ل من مكوناتاألخذ ببعض العوامل الدافعة نحو التنافس والتي تعد 

 :المتجلية فيمايكل بوتر و

ة نجاح أن تقيم إحتمالي ،لتنافسيعند دراسة وضعها ا ،نظماتيستلزم من الم تشخيص المنافسين: -

ودخول منافسين جدد، فزيادة المنافسين يزيد من طاقة القطاع الصناعي اإلنتاجي والذي  منافسيها

ن مفتوزيع وبروز أشكال أخرى للترويج، ولهذا يؤدي إلى تخفيض األسعار وزيادة قنوات ال

ن يمكالتي الضروري دراسة إمكانية توفير عوائق وحواجز لدخول مؤسسات جديدة إلى السوق، و

نماط طرح أ ،المعاكسلمتطلبات الرأسمالية، الترويج الوقوف ضد توفير اأن تأخذ عدة أشكال منها 

ف كلما زادت تكاليحيث  تحمل تكلفة العائق تسويقية ومنتجات جديدة لم تكن معروفة، وهذا مع

 لدخول إلى السوق.    منظمات الجديدة لنفقات العائق كلما زادة إحتمالية إعاقة ال

ية يتطلب تحليل الوضع التنافسي كذلك األخذ بعين اإلعتبار القوة التفاوض: تحديد القوى التفاوضية -

 ة بيئتهم وإنشغاالتهم الحالية والمستقبلية.والتي تمس أنماط إستهالكهم ووضعي ،مستهلكينمع ال

تتوقف قوة الضغوط التنافسية على درجة نمو القطاع الصناعي الذي : الضغوط التنافسيةتحديد -

تنتمي إليه منظمة األعمال، ففي حالة سوق ذو نمو منخفض فالمنافسة تشتعل إذا ظهرت بوادر 

 تغطية التكاليف الثابتة العالية يؤدي إلىسعي لكما أن اللمحاولة اإلستحواذ على الحصة السوقية، 

 الطاقة اإلنتاجية )مثل ط التنافسية بين منظمات األعمال من خالل السعي إلستغاللزيادة الضغو

غالل وتستخدم سياسة السعر إلستفإنها تزيد من حمالتها الترويجية  ،الفنادق في حالة ضعف الطلب

 .(ةبإعتبارها تمثل تكاليف عالي غير مستغل

إستراتجي لمواجهة المنافسة هو التوجه نحو المنافسة  توجهأهم أهم آليات مواجهة المنافسة: -2

ما يسمح بالنسبة لها، ب وتحديد األبعاد األكثر أهمية بالنسبة للمنظمة والتي تعد حيوية وهذا بمعرفة

في  عن ذلك تقليص بإستثمار المزيد من الموارد في المجاالت التي تحقق قيمة أكبر وما ينجم لها

التي وأهم مجال لمواجهة المنافسة هو إقامة البحوث والدراسات ، 1النفقات والتغلب على المنافسة

، فالمنظمات التي لديها توجه تحقق لها التميز ومن ذلك أنماط إدارية جديدة أو مزيج تسويقي جديد

وتقوم فهم شاف مجاالت قوتهم وضعقوي نحو المنافسة تقيم بإستمرار مواقع منافسيها الرئيسيين إلكت

 والتي تنصب على العناصر التالية:تقوية ميزتها التنافسية ألجل  بإجراء بحوث ودراسات

 التكلفة المنخفضة: وهي إمكانية تزويد المستهلكين بمنتجات أقل تكلفة من المنافسين.تحقيق  -

                                                           
 . 22-26صص نظام موسى سويدان وعبد المجيد البرواري، مرجع سبق ذكره،  1
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 ت وطريقة تقديمها والتي تقاسجودة )مضمون المحتوى(: وهو التميز في نوعية المنتجاتحقيق ال -

 من وجهة نظر الزبائن من خالل الخبرة المتخصصة والمتراكمة.  

تمكن بة التي المناس توزيعاإلتصال وال الوصول إلى المستفيدين بأكثر فعالية: وذلك بوضع قنوات -

أساسا ته ايشكل في حد ذالنوع من اإلستجابة  هذاومن الوصول إلى المستهلك بأكثر فعالية ومرونة، 

 قويا لتحقيق ميزة تنافسية.

في بناء ميزة تنافسية هو إنشاء نظام فعال لمراقبة المنافسين والذي  األكثر إعتمادا اليوم والطريقة

لكل عنصر أو مجال من مجاالت ( أسلوب المقارنة المرجعية) 1Benchmarkingيولد بيانات مقارنة 

محفظة المنظمة من الترتيبات  بمقارنةاألعمال ظمات منالفعلية، كما يسمح هذا النظام ل التنافس

وكذلك مقارنة تكاليف تقديم السلع  ،2 اإلحتياطية مقارنة مع ما يقدمه المنافسون اآلخرون فعليا

  ات للمجموعات المستفيدة)الزبائن(.والخدم

ات عن أسلوب ينطوي على دراسة وتحليل تقني عبارة Benchmarkingفأسلوب المقارنة المرجعية

وخاصة المنظمات األكثر نجاحا لتكون مصدر  ،اإلدارة ووسائل تنظيم المنظمات األخرى )المنافسة(

وللحصول على األفضل وكذلك لتحديد سياسات وإستراتجيات وأهداف تكون موضوع التنافس  إلهام

رعة سداء العددية( التي تخص الجودة واإلنتاجية والباإلعتماد على مؤشرات قياسية )مؤشرات اآل

وضع قاعدة للتحليل والتكيف وتنفيذ أفضل الممارسات لتحسين في  بما يساهم، والوقت في أداء المهام

لتقييم وسيلة  ابأنهالمقارنة المرجعية  3نادي باريس حيث يعرف ،داء المنظمة مقارنة بالمنافسةآ

لفرصة اغية إتاحة ب ،والعمليات مقارنة مع األفضل المعروفة في فئتهاأنظمة التسيير والمنتجات 

فالمقارنة المرجعية هي عملية مقارنة منتجات ، 4تحقق لها التقدم والتميزوضع أهداف للمنظمة ل

طرق عتماد أحسن الالمنظمات الرائدة في الصناعات األخرى إلوالمنظمة وأعمالها مع المنافسين 

ب التي وبالنسبة ألهم الجوانداء ولتحقيق مكانة وميزة بين المنافسين، لتحسين الجودة والنوعية واآل

 فيمكن عرضها في الجدول التالي: مقارنتها وقياسها مع المنافسة لتحقيق التميزيجب 

 

 

 

                                                           
1 Nathalie Van Laethem, tout fonction du marketing, dunod 2005,p134. 
2 Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Benchmarking, consulte le 04-09-2012 
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 :1( مختلف أنواع القياس التي يمكن أن تعتمد عليها المنظمة لوصف المنافسة11-1)الجدول

 وصف القياس                 نوع القياس

 منظمة.ال داخلاإلدارات  آداء مختلفمقارنة بين ال داخلي

 منتجي المنتوجات المماثلة(.)مقارنة بين المنافسين المباشرين  تنافسي

 مقارنة بين أنماط التعامل مع اإلدارات والتنظيمات الخارجية. وظيفي

 مقارنة بين مسار وتقنيات العمل. أفقي
Source : Nathalie van laethen, toute la fonction marketing, dunod 2005, p134.  

 فيمكن إبرازها في الجدول التالي:القياس متطلبات ووبالنسبة لنماذج تطبيق القياس 

 المرجعية:( طريقة عمل والمتطلبات لمختلف أنواع القياسات 09-0جدول )ال

نماذج مختلف أشكال  التطبيقمنهج  اإلستخدامات الممكنة

 المقارنة

تستخدم في المنظمات التي تنشط 

البنوك   وساطة المالية مثلالفي 

 ...التأمين 

جمع المعلومات حول المنظمة  -

 إستخدامهاالمستهدفة بما تتيح 

، ومقارنتها مع اآلداء بكل سهولة

، حيث يتم مواجهة هنا الداخلي

 سرية المعلوماتمشكل 

 

 نماذج المقارنة الداخلية

 

المنظمة  تستخدم في حالة إطالق

 لمنتجات أو خدمات جديدة

وضع نموذج رة عن عبا

ستين متناف منظمتينللمقارنة بين 

رة أو غير مباشرة بصفة مباش

 أو بصفة محدودة

 

 نماذج المقارنة التنافسية

التي تعاني مشاكل  المنظمات

ظام بن خصوصا تسويقية تتعلق

ن ومإدارة العالقة مع المستهلكين، 

تقوم بتبادل أجل ذلك فهي 

 معلومات مع مؤسسات أخرى.

لنماذج التي تهتم ا عبارة عن

بالممارسات التي تعالج إشكاليات 

بإقامة حيث تتم  ،معينة مماثلة

تشاركية مع المنظمات عالقات 

 التي تعد مرجعية. 

 

 نماذج المقارنة التناظرية

لإلجابة  هاته النماذج  تستخدم

 على األسئلة التالية:

 ماهي األهداف المحبذة؟ -

 

 

 

 نماذج المقارنة اإلستراتجية
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ماهي المنتجات أو الحلول التي  -

 يمكن اعتمادها؟

ماهو التموضع الذي يمكن  -

 إعتماده؟

ماهي الميزة التنافسية التي   -

 ؟تحقيقهايمكن 

لنماذج العالمية األخذ با

الموضوعة لوضع إستراتجيات 

 معينة

 

ين األداء ستهدف إلى تح تحقيق تموضعل

 والتنظيم
 نماذج المقارنة العملية

Source: Nathalie Van Laethem, tout fonction du marketing, dunod 2005, P133.  

Méthodologie du المرجعي القياس حيث تعتمد عملية القياس على منهجية يطلق عليها بمنهجية 

1
Benchmarking في الجدول التالي، حيث يمكن توضيح هاته المنهجية: 

 ي:اإلطار المنهجي للقياس المرجع( 13-1جدول)ال

 المتطلبات        المرحلة

 

 التخطيط   

 د موضوع القياس المقارن.يتحد -

 تحديد األشخاص والمنظمات المعنية بالقياس المقارن. -

 د وسائل جمع المعلومات.يتحد -

 تحديد اإلنحرافات. - التحليل    

 األداء في المستقبل. مستويات توقع  -

 للموظفين.إعالن نتائج التحليل  - التكامل     

 وضع أهداف عملية.  -

 تطوير خطط عمل. - العمليات

 ورصد التقدم المحرز. بدء العمل بإجراءات محددة -

 المعايير. إعادة تحديد -

 تحديد موقف المسؤولين. - النضج

 .التي تعتبر متكاملة دمج الخطة  -

Source: Richard y et Peter keith kelly, Progresser avec le benchmarking, les 

presses du management montreal 1995,p31. 
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والموضح مضمونها في  Check Listeكما تعتمد عملية القياس المقارن على قائمة التحقق 

 الجدول التالي:

 ( الخطوات األساسية التي يتم من خالل إعداد منهجية للقياس المقارن: 14-1جدول )ال

 الفاعلة الجهات الوقت النشاطات المراحل
    المعرفة والفهم

    اإلستهداف

    التخطيط

    الجمع

    المقارنة

    التنفيذ

    المقارنة

Source : Nathalie Van Laethem, tout fonction du marketing, dunod 2005, P134.  

من   فيه المتدخلةق الدقيق والمعرفة المفصلة لآلداء والهياكل فالمعرفة والفهم: تشير إلى التحق -

 .(SWOT)نقاط القوة والضعف والفرص والتهديداتتحديد خالل 

 العمالء. قطاع النشاطتحديد المنظمات التي تشترك في الحجم، يتم  فوفق هاته المرحلةاإلستهداف:  -

تحديد مجاالت التقييم واألهداف والمعايير المستخدمة والموارد يتم  وضمن هاته المرحلةالتخطيط:  -

 .والتالزم مع أصحاب المصلحةالدائم للتوافق مع السعي  ،لمالية والبشرية الالزمة للدراسةا
المنظمة  جمع البيانات والمعلومات التي لها عالقة بآداءوضمن ذلك يتم : جمع البيانات -

م ياداء، ووضع إستبيان لجميع الشركاء بغية القواختيارالشركاء الذين يساهمون في تحديد مقاييس اآل

 .بجمع البيانات المختلفة

 :1بالنسبة لمقارنة آداء المنظمة مع غيرها فيكون في اآلتيو

هذا من ، والتقدم فيهاتحقيق تحديد خطوات كبير وفيها االختالف يكون المجاالت التي  تحديد -

 ..(.. م الرسوم البيانية والجداولاستخدا)لها  النسبية تقييم المعلومات وإجراء التحاليل خالل

حث عن لبوالسعي ل داء بالنسبة للمنظمات المتفوقةداء بالمقارنة مع أحسن اآلحديد ثغرات اآلت -

 ين.تحديد سبل التحسذلك وووضع تفسيرات ذات مصداقية وتدابيرلمحو  ،أسباب هذه االختالفات
من خالل األخذ بأهم التوصيات الصادرة من  داءتنفيذ التغييرات الالزمة للحد من ثغرات اآل -

 تحديد الثغرات. ةعملي

                                                           
1 Yvelise Lebon, Nathalie van Laethem, Le marketing orienté résultat, Dunod Paris 2003, P12. 
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ائج النتتقييم و المؤشرات معوالمقارنة له ط خطم وضعتم مع ما  التقدم رصدالقيام بالمقارنة:  -

 .تحقيقهاالمحققة وآجال 

المنافسة نمط مؤشرات لآلداء األحسن لمنظمات األعمال في ظل تعاظم  فالنموذج المقارن يوفر

وب تحليل المنافسة، مع اإلشارة إلى أن هذا النمط وهذا بالتكامل مع بحوث التسويق وأسل المتنوعة

  موضح في الجدول التالي: مثلما هو يختلف عن أسلوب بحوث التسويق وتحليل المنافسة

 : جعيةالمر ذج المقارنةبحوث التسويق وتحليل المنافسة ونمو( مقارنة بين إستخدام 12-1جدول)ال

  بحوث التسويق تحليل المنافسة النماذج المقارنة

تحليل إستراتجيات  تحليل ما يحقق األفضل

 المنافسة

تحليل السوق، تجزئة 

السوق، دراسة تأثير 

 المنتوج.

 

 الهدف العام

وضع تقنيات لتلبية حاجات 

 المستهلكين

تحليل إستراتجيات 

 المنافسة

تحليل متطلبات 

 المستهلكين

 الهدف الرئيسي

 مجال التطبيق ع والخدماتالسل السوق والمنتجات التقنيات وكذلك المنتجات

 تذكر إلىأي سلبية ليس له 

 حد اليوم

البحث فقط على  البحث فقط في السوق

كيفيات إشباع حاجات 

 المستهلكين

 حدود التطبيق

األحسن في اإلستخدام لدى 

 المنافسة

مصادر  نولمستهلكا التحليل

 المعلومات

Source : Yvelise Lebon, Nathalie van Laethem, Le marketing orienté résultat, 

Dunod Paris 2003, P 12.  

  دراسة المؤثر الثقافي كعنصر ذو تأثير في التغيرات الهيكليةيعود إدراج  :المؤثرات الثقافية-رابعا

 لتأثيره في إحداث أنماط تسويقية جديدة لم تكن معروفة حيث نتيجة ،التي مست النشاطات التسويقية

وهو نموذج يسعى لبناء مكانة سوقية لمنظمات األعمال ، حراك الثقافي""الوجد أن سبب ذلك هو 

الذي و من خالل اإلرتقاء بالثقافة بدال من المنتجات "نموذج التسويق الحركي"، فالمؤثر الثقافي

مون ما يتطلب تحليل هذا المض هياكل تسويقية جديدةأفرزيطلق عليه وفق ذلك ب"ثقافة التغيير" 

 إلستكشاف مسار التأثير . ومقوماته البنائية

ن نوعا ما عن فإننا نكون بعيديمفهوم ثقافة التغيير  فالخوص في تحليل: ثقافة التغييرمضمون -0

 1271ومن ذلك تعريف إدوارد تايلور  ،االقتصادي لالتعاريف التقليدية التي أعطيت لها في الحق

المسببة قافة فوفقا له فالث ،ط االقتصاديها على النشافي تحديد مفهوم الثقافة وتأثير االذي يعد مرجع

األخالق والقوانين واألعراف ، الفنون، ركب الذي يشمل المعارف، اإلعتقادهي ذلك المللتغيير 

 وكذلك فهي القيم واألفكار والفلسفات واإلتجاهات والرموز والتراكمات والناتج المادي.

ة المفاهيم ليكتحليل تأثيرها على إعادة هلاألخذ به ي يمكن تالالمسببة للتغيير  وبالنسبة لمفهوم الثقافة

لها  البنية الفوقية التابعة لبنية تحتية أو أنها البنية األساسية التي تخضع هيف ،والنشاطات التسويقية
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ين ومكمن بأنها بطانة نظام مع هافي علم التغيير فيرونوبالنسبة للمتخصصين خرى، جميع البنى اآل

مون الذي يعكس طبيعة نمو العالقات التي توجه نشاط األفراد والجماعات ذلك المضفهي  ،أسراره

، وبالنسبة لمكامن التغيير الذي تحدثه الثقافة في السياسات في تنظيم معين محدد بالزمان والمكان

قافة جديدة في خلق ث مع الثقافة الجديدة أوجانب المساهمةالتسويقية فيكون من وجهتين جانب تكييف 

خرى، غير أن النظرة السائدة فترى أن هذا التأثير عام يظهر في المجتمع وينعكس على ة ألتعد بديل

 . من خالل قيامها بتعديل توجهها التسويقي منظمة األعمال

لى ع تأثير المؤثرات الثقافيةيظهر دور المؤثرات الثقافية في تعديل التوجه التسويق: -2

ن خالل م نشاطات التسويقيةال علىومن ثمة  المجتمعي في التأثيرات التي تنعكس أوال ف التسويق

لمتمثلة في مجموعة ( واSubcultureالثقافة الفرعية )تأثير على ، وبتركيز أكثر عنصر التكيف

نصر ع من خالل وكذلك، عاداتقيم و ،يتقاسمون معتقداتالخصائص الثقافية لمجموعة من األفراد 

لوظيفة ل تحقيق تالئم عملية والجغرافي(،  الموقع ،ةوالجسميالعرق واألصل )الخصائص الطبيعة 

 :1في تتمثلالتسويقية مع التغيرات التي تحدث في الثقافة يكون باألخذ بعدة عناصر 

التي ترغب  للمنظمات بالنسبة إكتساب وتعلم الثقافة: تعد عملية إكتساب الثقافة ذات أهمية كبيرة -

ر يجب توفيالمطلوب ضمن ذلك نجاح تحقيق ال، ولمغايرة تتسم بثقافةفي تسويق منتجاتها في أسواق 

مع العمل على دراسة كافة الحساسة موضوعات المعاني مشتركة وإتصال حقيقي حول أهم 

ة يالمستقبلاآلنية و هاآثارلمعرفة  ،السائدة في تلك األسواقالحضارية وعناصر الثقافة والخصائص ال

 المحتملة على السياسات التسويقية.

مات التسويقية لمنظستراتجيات اإلشاركة في الثقافة: يلعب هذا العامل دورا حاسما في بناء الم -

حقيق المزيج التسويقي في ت في ثقافتهم بشكل نسبي يسهل مهمةفمشاركة أفراد المجتمع ، األعمال

مواكبة  هوضمن ذلك المتطلب و ،أهدافه وكذلك يحقق اإلستفادة من قيم وتجارب وعادات ناجحة

قيم المتشابهة ومستوى الحياة واإلهتمامات المشتركة والسلوكيات المتشابهة والتي تنشأ من خالل ال

أن  إلى ، مع اإلشارةالمشاركة في قضايا المجتمع االجتماعية،التعليم، النجاح الفردي، المهارات 

عنصر  على يمتد تأثيرهااإلجتماعية  ماعية تعتبر مؤثرات متصلة بالحاجاتالدخل والطبقة اإلجت

 الثقافة ولهذا يتوجب إستخدام الرمزية بفعالية لترك آثار إيجابية.

مكن أن فالثقافة األصلية ي ،المساهمة في حركية الثقافة: من خصائص الثقافة الدينامكية والتطور -

ة افة األصلية ثقافقافة أصلية والثقثتتالشى لتحل محلها ثقافة فرعية وبالتالي تصبح الثقافة الفرعية 

ويتحقق ذلك عندما تستطيع الثقافة الفرعية بعناصرها األساسية اإلستجابة لكل حاجات  ،فرعية

 مين على القائ م بها، ولهذا يتوجب علىهودوافع األفراد الذين يكتسبونها خالل مسيرة حياتهم وإحتاك

من خالل  طورهذا التالفلسفة التسويقية مالحظة اإلتجاه العام لتطور الثقافات الفرعية ومالحقة نتائج 

الكثير من الثقافات ال تكون بدايتها مؤثرة ولكن كما يمكن اإلشارة كذلك أن ، اإلستجابة أو التكيف

 هابرامجف إعادة تكييعلى الفلسفة التسويقية ما يحتم  إنتشارهاهم في إن ذلك يسمع تزايد أفرادها ف

 التسويقية وفق منحنى الثقافة الجديدة.

                                                           
 .  021 -022،ص ص 6442، دار الحامد عمان سلوك المستهلككاسر نصر المنصور،  1
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لوب لإلرتقاء تحول إلى أسيجب أن يبالتكيف مع الثقافة بل   يجب أن يكتفي فقطفالتسويق اليوم ال

عالمات ال اأساسهمن خالل نماذج تسويقية  ،الحركات الثقافيةبالثقافة من خالل المساهمة في بعث 

متعددة  تتصاالإيمها وقيادتها وبناء إطالق شرارتها وتنظ فيبما يمكن أن تساهم  التجارية

 .1ر إليهالتغييا تحقيقوفيها والمشاركة ساهم في الحشد الكبير لهاته الثقافة المستهدفة تالمستويات 

 المبحث الثالث: أهم الجهود والتوجهات التسويقية للتوافق مع التأثيرات البيئية:

يقية روب الفلسفة والنشاطات التسودمختلف  إلى مختلف أشكال النقد الذي عرفتهاالتعرض عد ب     

تماد إعاألمر الذي حتم ، خارجينقد والتي خضعت ل عض الممارسات التي منبعها داخلينتيجة لب

بعت  التي طالتي بذلت للخروج من هاته القوقعة السوداء باإلعتماد على العديد من  لهاقالب جديد 

مع العارفين والمتخصصين والنقاد المهتمين  موازنتها دائما، مع ضرورة الممارسات التسويقيةب

ة على إعادة النظر في الفلسفكلها تجمع  هانجد أنعالجت ذلك التي بتشريح مختلف اآلراء ، وبذلك

عالية ابية إيج تحقق قيمثالثة مبادئ تكييف عملها بما يتماشى مع والممارسات التسويقية من خالل 

لمادية احول عن النظرة القيمة المنتظرة والتاإلرتقاء بوبشكل عام  تحقيق قيم والمتجلية في ،لها

صدر م سلبية ممارساته والتي تعدمن  ةمتضررإلى مجاالت أخرى  توسيع مجاالت تطبيقهبللتسويق 

 .تجاههلنقد ل

 نشاط التسويقي:التي يجب أن يبنى عليها ال المطلب األول: الفلسفة الجديدة

 عفض محبذة للنشاطات التسويقية نجدها تشترك في عنصر رئيسي وهوالتحليل النقاط غير إن     

فإذا  ،القيمة المضافة المحققة فالعنصر موضوع اإلشكالية هي ،تبادلعملية الخالل القيم المحققة 

كل لقيمة مضافة بما تشكل كان الهدف من التسويق هو خلق مجموعة من القيم مع أطراف التبادل 

وعيتها هتمام بنواإلمضافة القيمة تلك ال لمتزايد في الوقت الراهن هو تعظيمفالمتطلب ا واحد منهم،

مة الحلقة األخيرة المحققة للقي إعتبار المستهلكمفهوم فتجاه الجانب االجتماعي والمعيشي،  خاصة

يم مستهلك اليوم يشتري قالف ،لم تعد له مكانة في األطر االقتصادية واإلجتماعية اليوم المضافة

يجب أن والذي  إجتماعينفسي وجانب مادي ومعبر عنها بجانب نقدي وعائدها  الظاهرة صورتها

األثر النفسي واإلجتماعي المعبر أي تصنيعها مدخالت يكون أعظم من قيمة الموارد المستخدمة في 

الواجب دمجه  والوصول إلى عرض هذا المضمون الخفي ،عنه بالمنفعة االقتصادية واإلجتماعية

 نا الخوضيتطلب مسمت بها، من ظاهرة الشبهة التي إرت إلخراجها فلسفة والسياسات التسويقيةفي ال

نتظرة متحقيق قيم للوصول إلى تحديد طرق  ،القيمة المنتظرةفي مفهوم القيمة، القيمة المضافة 

  .2للنشاطات التسويقيةمتوافقة ومقبولة 

بل قالمنتظرة كآلية للتحول من الفلسفة والسياسات التسويقية موضوع اإلنتقاد:  القيمة -أوال

 منتظرة في الجانب التسويقي يجب علينا أوال تحليل مضمونبعاد تحقيق قيم وأالتعرض إلى مضامين 

لمفاهيم، ل ن عدم الوقوع في تداخلبشكل مسترسل لضما ، القيمة المضافة، القيمة المنتظرةالقيمة

 . وبما يمكننا من تحديد المضمون المستهدف لإلرتقاء بالممارسات التسويقية

                                                           
 .622، ص6402، دار الحمد للنشر والتوزيع، عمان سلوك المستهلك وإتخادذ القرارات الشرائيةمحمد منصور أبو جليل وآخرون،  1 

2 Ganael Bascoul, Jean-Micheal Moutot, marketing et développement durable.dunod.paris 2009, p07. 
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 ناكهمفهوم القيمة وفق منظور إقتصادي، ف حددتالتي المفاهيم  : توجد العديد منمفهوم القيمة-1

ى كل ما قيمة تشير إلفال لنظرة أخرى ووفقااألشياء،  المنتجات إلىمقدار ما تضيفه من يشير بأنها 

م واإلحترام، كما يعبر مفهوباألمان  إلى الشعورمن شأنه أن يجعله جديرا بالرغبة فيه والذي يؤدي 

لى والتي تعمل ع جموعة التصورات التي يحملها المجتمع نحو األشياء والمعانيعن مكذلك  القيمة

ه التمعن في مضمون هاتب، ووتحدد له السلوك المقبول والمرفوض توجيه رغباته وسلوكاته نحوه

 :1فمفهوم القيمة يتحدد وفق ثالث عناصر أساسية المفاهيم،

 ولوجياالكائن الحي بيحياة والحاجة هي التي تؤمن  الحاجة: فاألشياء تكتسب قيمتها من الحاجة إليها -

 وتحدد له نسق إختياراته.  وإجتماعيا

 المختار. البديل في هاته الحالة التي تعتبرالدوافع: فالدافع بشكل عام يجر إلى تحديد القيمة و -

افر شروط وت فالقيم تتغير بسهولة عند ،كي تحقق بطريقة معينةالسمات: وهو اإلتجاه المميز للقيمة  -

 .(تتغير ببطئ شديدالتي تلتصق بها لفترات طويلة )مة معينة على عكس الس

فاألدوات المستخدمة هي تلك المعتمدة في علم النفس وعلم االجتماع  حققة،الم وبالنسبة لقياس القيمة

 :2منها نذكر حيث، تعد أساليب منهجية أكثر منها إستشرافية التيو

من خالل دراسة أسس تكوينها  ،وصف اإلطار الخارجي للقيمعلى ظة المالح تقومالمالحظة:  -

 وكيفية تجسيدها في الواقع وعالقتها بالمتغيرات األخرى وتأثيرها على السلوك اإلنساني.

تحليل المضمون: يستخدم هذا األسلوب للتعرف على القيم موضوعيا وعلميا وكميا )تحليل  -

 مضمون القيم(. 

 وأ التي منها ما هو معد أصالمن اإلختبارات التي أعدت لقياس القيم، وعديد توجد الاإلختبار:  -

وإختبار القيمة بشكل عام من حيث موافقتها أوال صدقه وثباته، منها الجديد الذي يعتمد بعد إختبار 

 مطابقة القيمة للتوقعات الخارجية.التحقق من ب يكون

إلى  ترجعفهي  ،يخية لفهوم القيمة المضافةلجذور التاربالنسبة لمفهوم القيمة المضافة: -2

مصطلح فائق قيمة العمل الذي أطلقه ماركس عند وصف العمل بكونه سلعة والربح يتحقق من سلعة 

إنخفاض نتيجة إزدياد العرض منه وقلة الطلب عليه بسبب  اليوم يعاني والذي ،العامل أي عمله

 رفعلعالقات اإلنسانية داخل الحياة االقتصادية تطور االهتمام با منذو، تطور العلم والتكنولوجيا

عن المدلول القديم المرتبط بعمل الفرد، فالقيمة المضافة وفق  القيمة المضافة مفهوم بعيدمدلول 

 وفقاف ،العملية اإلنتاجيةات الكلية وبين إجمالي ما دفع لمدخالت هي الفرق بين اإليراد شاملةرؤية 

ى المستوى الكلي أي على أساس ما أضافته الوحدات اإلقتصادية فالقيمة المضافة تحتسب علذلك 

تمثل الثروة المحققة للوحدات فهي  karpik et bekaroui (0114) حسبوإلى الدخل القومي، 

 اإلقتصادية من خالل الجهود المالية والتنظيمية المبذولة وجهود العاملين فيها

                                                           
1 Micheal goyhenetche, le marketing de la valeur, insep editions 1998, p73. 
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يات تقاس بالفرق بين إيرادات المبيعات وتكلفة المشترأما بالنسبة للقيمة المضافة داخل المنظمة فهي 

، كما أن هناك من المتخصصين ومستهلكيهاعمالها لمنظمة وتحققه الالخارجية والخدمات وما حققته 

 في دراسة آداء منظمات األعمال من يرى القيمة المضافة في الفرق بين القيمة الحقيقة المنتظرة من

 .1تصادية للنشاط الممارسالمستهلكين والقيمة اإلق طرف

 وأبعادها في الميدان والقيمة المضافة بعد الخوص في مفهوم القيمةمفهوم القيمة المنتظرة: -3

حسب عد توالتي  ،مدلول آخر للقيمة في الميدان التسويقيلتعرض إلى الاالقتصادي فذلك يجرنا 

وللتجاوب  هدها،يشم اإلنتقاد التي بعض معالالمستقبل للتسويق للخروج من و أالملج الكتابالعديد من 

 ،يمة المنتظرةالق تجلية فيموالاالقتصادية واإلجتماعية التي أثرت في نشاطاته وأهدافه  لمتطلباتمع ا

لم تعد ث حي ،مفهوم القيمة والقيمة المضافةيرجع خصوصا إلى تطور القيمة المنتظرة فسطوع نجم 

إلى أبعاد  عدىبل تت ،عد القيام بعملية التبادلتري بجنيها البائع والمشيمنحصرة في العناصرالتي 

 .2جديدة مرتبطة بقضايا البيئة والمجتمع والسعي إلنتاج قيم مستدامة للمستهلك

ي فإلى األخذ بعين اإلعتبار العوامل الخارجية االجتماعية والبيئية يشير القيمة المنتظرة مدلول إن 

من  فالقيمة المنتظرة هي جانب، بإدارة نهاية حياته ذلكمع التكفل ك إنتاج وتوزيع وإستهالك منتوج

تحصل  القيم العليا والسامية التيفي مثل تت فهي ،القيمة المضافة ولكنها تتحقق على المدى الطويل

 عليها البيئة بأصنافها المختلفة من خالل تبادل وإستهالك المنتجات.

القيم الناتجة عن دمج المسؤولية اإلجتماعية يشير إلى فمدلول القيم المنتظرة  مفهوم حديثل اووفق

تباط ويرجع إر ،المنتجاتواألخالقية ومبادئ التنمية المستدامة في عملية إنتاج وتداول وإستهالك 

تي هي هدف األخذ بأهم المتطلبات المفهوم القيم المنتظرة بالفلسفة التسويقية إلى قدرة التسويق على 

التسويقية  كما أن التقارب بين الفلسفة، لمستهلكين والمجتمع والبيئةوالمتمثلة في اللقيمة المنتظرة 

از تأثير ، حيث يمكن إبرالقيم اإلنسانيةواالجتماعية  للبيئةومدلول القيمة المنتظرة يحقق عدة مزايا 

 القيمة المنتظرة في الممارسات التسويقية في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La valeur ajotee sur le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_ajoutée consulte le 22-05-2012. 
2 Ganael Bascoul-Jean Micheal Moutout, op-cit, p19. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_ajoutée
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 فيما يخص كل من العرض والطلب: على التسويقرة ( تأثيرات القيم المنتظ2-0شكل )ال

 

Source: Ganael Bascoul-Jean Micheal Moutout ,le Marketing et Développement 

Durable, Dunod 2009, Paris,p17. 

ي أ لمتطلبات القيمة المنتظرة االسوق يعتبر محددأن إعتبار مضمون الشكل يقودنا إلى تحليل ف

 وهو ما يؤدي ،عرض منظمات األعمال في دمجهاجتماعية واإلقتصادية التي ينبغي االالمتطلبات 

 .1القائمة األسواقضاف إلى ت المتوافقة مع هذا التوجه للمنتجاتنمط من األسواق  بروز

رى بموافقة اآلراء واإلجتهادات التي تالقيمة المنتظرة في التوجه التسويقي الحديث:  دور-ثانيا

لتي تتسم االسبيل لسد الفجوة بين الممارسات التسويقية و ى تحقيق القيمة المنتظرة هأن التحول إل

ي فكتابات فقط لم تر  عنرة ابمازالت عا رغم أن هاته النظرة وبالسلبية والمطلوب األحسن منها، 

تجاه إعطاء إنارة د محدود من منظمات األعمال، ولغرض التطبيق إال الشيء اليسير من طرف عد

على واألجدر إعطاء مختلف أبعاد وتأثيرات القيمة المنتظرة على الممارسات التسويقية فالتوجه  هذا

  منظمات األعمال بشكل عام.

 ستطالعيةاإلدراسات العديد من ال حسبالقيمة المنتظرة وموافقة تطلعات المستهلكين: -1

تها في ما هو كين لم تجد ضالتلبية متطلبات فئة من المستهلهم بشكل فعال في فالقيمة المنتظرة تس

والتي من متطلباتها الرشادة في عملية اإلستهالك واإلهتمام بآثار ما  ،متداول حاليا من المنتجات

 مميزانب جيعتبر هذا النموذج اإلستهالكي فبعد عملية اإلستهالك أكثر من عملية اإلستهالك نفسها، 

هي التحلي بسلوك المواطنة، فالنظرة الجديدة جديدة و مع  حاجة متوافقاإلستهالكي السائد للنمط 

ه شباع حاجاتإلالمستهلك هو أنه مواطن ثم بعد ذلك فرد يسعى المسوقون بها  رىالتي يجب أن ي

 ول إلىيتحالمستهلك  كما أن ،في تصميمهمعايير جديدة بدمج إلى إعادة تقييم العرض  دو ما يقووه

 لعرض.فاعل كبير في عملية تقييم ا

د إشباع الحاجات األساسية لألفرايشير إلى المتشكل من مفهوم القيمة الممنتظرة المواطنة  مفهومإن 

إلتفاف الناس حول مصالح وغايات إلى وكذلك ، ث ال تشغلهم هموم الذات عن أمور الصالح العاميبح

علن أالميدان االقتصادي عندما  إلىنتقل هذا المفهوم إوقد  ،التعاون والتكافلعلى ؤسس تمشتركة 

عمال ون بين منظمات األق على أفضل وجه بفضل التعاقآدم سميث أن إحتياجات المجتمع سوف تتح

   فالمواطنة عبارة عن مفهوم شامل ينطوي على إستراتيجية كاملة لمنظمات األعمالوالمجتمع، 

تطلب تبل هو توجه قائم على تحقيق عوائد إجتماعية وبيئية والتي  ،فهي ليست مجرد حيلة تسويقية

                                                           
1Ganael Bascoul-Jean Micheal Moutout ,op-cit, p19. 

السوق

الطلب

التسويق      

العرض
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 Elisabeth Laville2حسب إليزابت الفيل ، و1دوبذل العديد من الجهو الكثير من الدقة واإلتساق

فالمواطنة بالنسبة لمنظمات األعمال هي القدرة على اإلجابة على مختلف األفعال والسياسات الناتجة 

القات وطيدة العمل على ربط عو التي لها عالقة بالمنظمةطراف األمنظمات األعمال تجاه عن 

ي فكما ينطوي عنصر المواطنة بالنسبة للتسويق ، ومفيدة مع كل األطراف التي لها عالقات معها

 ،إلتجاهات اإلجتماعية والثقافية وسلوكات المستهلكينبذل جهد مستمر من المراقبة وتحليل للبيئة وا

أهم جوانب  إلى rJean Noel Kapfere 3يشيرالذي يؤدي بالتصرف بمسؤولية، حيث  مرألا

موضح الوحلي بكل سلوك من سلوكياتها، والفوائد التي يتم جنيها بعد التالمنتظرة  المواطنة والقيم

 في الجدول التالي:

 :( أهم جوانب المواطنة والفوائد التي تجنيها المنظمة من خالل التحلي بسلوكاتها02-0جدول)ال

أهم الوظائف 
 المرتبطة بالمواطنة

 الفوائد المحققة 

 كشف المشاكل -

 تحقيق الضمان -

 
 التحسين -

 الدوام -

 
 تحقيق المتعة -

 التحلي باألخالق -

 تحديد أفضل العروض والتعرف بسرعة على المنتجات المطلوبة. -

المطلوبة وفق سلوك  المنتجاتشراء الحصول على يقين بأن عملية  -
 المواطنة تتم بصفة جيدة في الزمان والمكان المناسب.

 كد من أن المنتجات ستشترى مع تحقيق أفضل أداء إلستخدام.التأ -

الحميمية الشيء الذي يضمن إستهالك  تحقيق روابط األلفة والعالقات -
 منتجات المنظمة لفترات طويلة.

 الرضا على جماليات المنتوج والتصميم وعملية الترويج. -

ات الجيدة قتحقيق الرضا فيما يتعلق بالسلوك المسؤول المبني على العال -
 مع المجتمع.

Source: Adapté d’un cours sur la responsabilité sociale de l’entreprise – Chaire de 

Développement des Systèmes d’Organisation, Cycle ingénieur, C.N.A.M/I.E.T.O., octobre 

2000, p15. 

 :وتطوير آدائها التسويقي مالتحسين صورة منظمات األعدورها في القيمة المنتظرة و-2

السلبية  النظرة االجتماعيةدور القيمة المنتظرة في الحد من اإلقتصادية  تكشف العديد من التحقيقات

ظروف العمل السيئة و بفضح توجهها المادي المتوحش خصوصا ما تعلقت ،تجاه منظمات األعمال

فالقيمة المنتظرة تعد مدخل ، تمع ككلالنفسية لذلك على المجثار اآلوعدم إحترام حقوق العمال و

فسياستها التجارية القائمة  9110سنة   Danoneفإذا أخذنا مثاللتبييض صورة منظمات األعمال، 

تظرة السيئة )القيمة المنعلى تحقيق رفاهية أفضل للمستهلكين فشلت بسبب تسريح جزء من العمال 

ي، يم االجتماعي  لما سيحصل أكثر من التقييم المالأدى بها إلى األخذ بالتقي وهو مابالنسبة للمجتمع( 
                                                           
1 Edouard de brouglie, la marque face a l’ethique, village mondial, paris 2002, p54. 

 مسؤولية اإلجتماعية والبيئية، وهي عضو مؤسس للوكالة األوربية للتنمية المستدامة.  إليزابت الفيل خبيرة أوربية في مجال ال 2
 les marque capital de l’entrepriseوهو متخصص فرنسي وآوروبي في مشاكل إدارة العالمات التجارية وله كتابين كابفيرر جون نوال 3

et la sensibilité aux marques.  
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فأي قرار  ،جديد إلتخاد القرارات في منظمات األعمالأعطى مفهوم القيمة المنتظرة منحى كما 

كانة ، فالمنظمة إذا حققت ممجتمعتاتتخذه المنظمة يجب النظر إليه من آثاره اإلجتماعية واإلقتصادية 

ر جانب من جوانب النجاح اإلقتصادي )ميزة النجاح اإلستباقي(، إجتماعية للمستهلكين فهذا يعتب

وهذا   1ما يتحقق له وللمجتمعأي فالمستهلك الحالي ينظر إلى المنظمة من منظور نفسي وإجتماعي 

 بالموازات مع المنظور اإلقتصادي.  

 خصوصا مافي إثراء عناصر أخرى مهمة بالنسبة لمنظمات األعمال وكما تساهم القيمة المنتظرة 

إستراتجية  ضمنفذلك يندرج بشكل خاص، والمزيج التسويقي بشكل عام داء تحسين اآلتعلق األمر ب

ليس من الضروري على المنظمات التي تريد النجاح أن تحتل الذي مضمونها أنه  المحيط الزرق

رض فيها عجديدة ت توجهاتبل يمكن أن تحرز نجاحا بدون منافسة وذلك بتبني  ،مركز تنافسيا قويا

زيع وأساليب التوالمنتجة  المنتجاتسينعكس على التوجه وبالتالي فاألخذ بهذا  ،منتجات جديدة

 . والترويج والتي تؤثر بدورها على السلوك اإلستهالكي للمستهلكين

 التسويقية:تجاه الفلسفة والسياسات  المطلوبالمطلب الثاني: التعديل الهيكلي 

صدى كبير والتي تم اإلشارة لتقويم أوجه الفلسفة والسياسات التسويقية التي عرفت  التوجهات من    

قة التي تعد مكمل لمبتغى القيمة والقيمة المضافة المحقالتي عرفت عدم القبول، منهج القيمة المنتظرة 

ة والممارسات إعادة تكييف الفلسففذلك يتطلب  ،هاته القيمة متطلبات، وللوصول إلى تحقيق للمستهلك

ة وآثاره الذي تم إشاعته في الحيافي الجوانب المتعلقة بالفكر المادي خاصة  ،إتسمت بالسلبية التي

مدخل فق وذلك اآلداء التسويقي وتقييمه وكل مع تحسين  ران ذلكتاالقتصادية قبل االجتماعية وإق

 التفاعل والعالقة.

 ،قيةالممارسات التسويب سمتإرت من األمراض الخبيثة التيإعادة النظر في مادية التسويق: -أوال

تنامي الفكر المادي وتحويله المجتمعات إلى مجموعة من المساكين همهم األول هو خدمة إحتياجاتهم 

 ساهم في إحداث شرخ األمر الذي  ،لمنتجات المستهلكةأساسها اوتحويل قيمهم االجتماعية إلى قيم 

لتي لقيت ااآلراء و ،الجانب الطبيعي اهسلبي تجإنعكاس مع تحقيق كبير بين الطبقات االجتماعية 

ضمن ثراء العالقات االجتماعية السعي إل كلها علىتجمع  روج من هذا النفق المظلمللخصدى 

 حيث يعد كال من رواد ذلك ،العالقات االقتصادية والتحول من النظرة الحدية إلى النظرة المجتمعية

E Manzini et C Vezzoli   ماهفحسب ،لحلول المستدامة ألنظمة اإلنتاجفي ا المتخصصينوهما من 

من الموارد التي  %04عليه التسويق يقتضي التقليل من إستغالل  القائمالتحول من الجانب المادي ف

والفرضية التي ينطلقان منها أن التخفيض في المدخالت يؤدي إلى  المنتجات،ج تدخل في إنتا

إلستهالكي ونمط النظر إلى النمط افي غيير تالبشكل طبيعي إلى  ما يؤدي ،إنخفاض المخرجات

لنظرة ا التي سببها المنتجاتعلى مبدأ التحول من المصدر أي إنتاج  فهاته الفرضية قائمة، الحاجة

 إتباع طرقبإلى مبدأ إعادة التفكير في مفهوم المنتوج والخدمة  ،الواقعية للحاجات والرغبات

 سيتم توضيحه. ته وقيمته المضافة، كماوأساليب تعيد النظر في مفهوم المنتوج وقيم

                                                           
1 Elizabeth Pastore-Reiss,Op-cit,p17. 
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مضمون التحول من مفهوم المنتوج الذي  التحول من مفهوم المنتوج إلى وظيفة المنتوج: -1

 أيننتوج إلى وظيفية المهو التحول عن جملة المنافع والفوائد الوظيفية واإلجتماعية والنفسية  عبارة

لتحول من إلى االتوجه يؤدي لول المناسبة، فهذا تقديم الحب مشاكلحل اليتم التركيز وفق ذلك على 

ائص الفيزيائية والكيميائية الموجهة إلشباع صالمنظور المادي للمنتوج الذي عبارة عن مجموع الخ

شريفة إلى منظور أخالقي الوالضغط غير  ،غراءلحاجات والرغبات عن طريق وسائل اإلا

لنصح واإلهتمام المطلوب بالمستهلك والتحلي إعطاء او ،والبدائل وإجتماعي أساسه تقديم الحلول

ث جب أن تكون فعالة وغير مكلفة، حييبجميع المسؤوليات قبل وأثناء وبعد عملية التبادل والتي 

 ،لتحقيق هذا التحولالمعتمدة من أهم النماذج  " Gagnant-Gagnantرابح -رابح"يعتبر نموذج 

إلستراتجية أو االتفاق أو المنهج افيدل على  ،في موسوعة التسويقهذا المضمون إلى  تطرقبالو

، 1نسبيا عادال اربح المتجليين في المنظمة والمستهلكالتجاري الذي بموجبه يحقق طرفي التبادل 

كل طرف  يكون ، أينإلى االتفاق بين طرفي التبادلأما بالنسبة لمجمع المعاجم اإلنجليزي فيشير 

أجل الحصول على أفضل حل وسط أو لتقاسم المكاسب  على مصالح اآلخر وليس هذا من ينتابه قلق

 ولكن للتوصل إلى إتفاق يزيد من أرباح كل منهما.

 جماعية لوضع إستراتجيات رابحة تسعى لتحقيقالقرارات القة رابح رابح تشير إلى فمضمون العال

والذي  المصطلحأول من أطلق هذا  Thomas Gordon  1973 جميع األطراف، حيث يعد التالئم بين 

 ،دون الشعور بالذنب والخوفالتي ينبغي أن تكون بين الوالدين واألطفال العالقات  إستنبطه من

وبالنسبة للمجال التسويقي فقد إستخدم للحد من الصراعات وتحقيق التوافق االقتصادي واإلجتماعي، 

ج حزمة من دمفي ويبرز دور هذا النموذج في التحول من مفهوم المنتوج إلى وظيفة المنتوج 

 موضح في الجدول التالي:كما مثلما  ،قيمة مضافةتحقق الخدمات في المنتوج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 JEAN MARC LEHN, L’encyclopedie du Marketing, Editions d‘organisation, paris 6406, p 42. 
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 فلسفة المنتوج إلى فلسفة الخدمات المقدمة من طرف المنتوج:تحول من ال ضمون( م02-0الجدول)

القيم المرتكزة 
 على المنتوج

 خدمة " -نظام      " منتوج
القيم المرتكزة 

 على الخدمة
 قيم الخدمة         

 قيم المنتوج                                             

 

لفوائد والمنافع ا
 الوظيفية

خدمات مرتكزة 
 على النتائج

خدمات مرتكزة 
 على اإلستخدام

خدمات مرتكزة 
  على المنتوج

الفوائد والمنافع 
اإلجتماعية        

 والنفسية

عملي عرض 
 مسؤول و

 الكراء -

 المشاركة -

 اإليجار -

الخدمات  -

 المرفقة بالمنتوج

الخدمات  -

 المرفقة باإلستخدام

Source: Christophe Sempels et Marc Vandercammen, Oser le marketing durable, 

Pearson éducation Paris 2009, p66. 

اء تجلى في خدمات الكرت ،في الجدولالمشار إليها والمنتوج في خدمة فالخدمات التي تحقق مفهوم 

 حقق فوائد ومنافع إجتماعية ونفسية.بما يحقق عرض عملي ومسؤول ي والمشاركة واإليجار

على  يقوم نموذج الخدمة المدمجة في المنتوج التركيز على الخدمات المدمجة في المنتوج:-2

يزة م ن تحققوالتي يمكن أللمنتوج التقليدي،  أكثر مضافةطرح مجموعة من الخدمات تحقق قيمة 

 :1، ومن أوجه هاته نذكرللمستهلكأكبر ق والء يتحقلوآداة في السوق فريدة  تنافسية

إظهار الكمية المستخدمة من الموارد والطاقة في عملية إنتاجها والكمية المطلوبة من الطاقة  -

 إلستخدامها والتأثير البيئي إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحية. 

افة على قيمة مضله  ، بما يحققعلى مزايا تساهم في إستغالل المنتوج لفترة طويلةة خدمإحتواء ال -

 أعلى درجة.

 كإظهار المساهمة في تنمية مناطق فقيرة من خالل إنتاج المنتوج.إحتوائها على مزايا إجتماعية  -

 لى  منافعهو التركيز عالوجه الثالث للتحول من مادية التسويق  التركيز على منافع المنتوج:-3

انية الحيازة الزمانية والمك وليس منهالمتحققة منافع العلى هو التركيز  ساس هذا التحولأ، والمنتوج

في الدول والمنظمات التي  كبيربشكل  إستخدممنهج تسويقي جديد  فقد وجدلتحقيق ذلك و فقط،

 ستهالك اإلطارياإلالتحول من الفكر المادي الحيازي، والذي إطلق عليه مصطلح قطعت شوطا في 

وهو حيازة منظمة أو مجموعة من األشخاص  ،الخاص أواإلستهالك القائم على منافع المنتوج

طبق ي، حيث بين المستهلكين من خالل اإليجار بالتناوب يقومون بمبادلتها مجموعة من المنتجات

ت المنتجا ،الدراسةمستلزمات  ،في معدات النقلبشكل خاص هذا النوع من اإلستهالك 

 اإلقامة.دراسة، ال عمل،الكراء مساحات  ،الكهرومنزلية

                                                           
1 Elizabeth pastore reiss, les 7 clés du marketing durable, eyrolles, paris 2012,p09. 
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د من من العديقفزة للحد عمليا  تبنتهاأحدثت في الدول التي  كزة على اإلستعمالتفالخدمة المر

من إستخدام المواد األولية  %24ومن ذلك التخفيض باإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية، التأثيرات 

 في  تم نشرها    A TUKKERو  U TISCHNER من دراسة قام بها كل فيتم إثباته ما  ، وهووالطاقة

إنتشار واسع لهذا حقق ما  ،صفحة27في  6440عام  SUSPRONETتقرير أوروبي تحت عنوان 

تكلفة الشراء بنظرا إلنخفاض تكلفة اإليجار مقارنة  ،النوع من اإلستهالك خاصة بين الطبقات الفقيرة

لقاعدة  خالل إقامتهاالبلجيكية فمن   Taxitopظمات الرائدة في ذلك ، ومن المنالتملكي للمنتوج

هو ما ا الغربية وا في جميع مناطق أورببيتقربيانات إستطاعت أن تجسد هذا النوع من اإلستهالك 

 على أصناف البيئة المختلفة. ةيجابياإلر ذلك اثآإلستهالك الحيازي ونتج عنه تراجع ل

ت المرتكزة إلى تقديم الخدماهو التحول فة التركيز على منافع المنتوج المرتبط بفلساآلخر والعنصر 

، ما يتطلب من 1ستهالكاإلتوقع نتيجة  إنطالقا منالتركيز على المنفعة المحققة  أي على النتائج

قي التطبيمثال الو ،منظمات األعمال إعادة صياغة توجهها اإلقتصادي وفلسفتها تجاه عالم األعمال

من تغيير فلسفتها التسويقية القائمة على بيع إطار السيارات إلى  Michelinه مؤسسة ذلك ما تبنتل

الجانب المجسد لهاته الفلسفة و ،Michelinفلسفة كم يستطيع المستهلك قطع كيلومترات مع إطارات 

من والتقليل من إستهالك البنزين Michelin تمديد طول حياة اإلطار المنتج من طرف هو شعار 

 تهصناع  في بإنخفاض كمية المواد األولية المستخدمة يتميز  ،نتاج إطار فعال في اإلستعمالخالل إ

ميشالن تبقى مالكة لإلطار من خالل تعهده بالصيانة بواسطة خدمات ما بعد  كون لىباإلضافة إ

 70%من فعدتها ميشالن أفي مرحلة نهاية الصالحية، فوفقا لدراسة  هتدويربإعادة  وتضطلعالبيع 

ت المنتجاتدوير إعادة  مصدرهاالمنتجات الجديدة يتم بها صناعة من المواد األولية التي %24إلى 

 .القديمة

الل على إشباع الحاجة من خحيث يمكن إظهار الفرق المتحقق من إعتماد الفلسفة التسويقية القائمة 

 الي:في الجدول الت والمنافع المحققة الخدمات المرفقة للمنتوجاإلعتماد على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Isabel Pastore Reiss, le marketing durable, op-cit,p72. 
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ت الخدما القائم علىالتقليدي )الكالسيكي( واإلستهالك ق بين اإلستهالك رالف (02-0)جدولال

 )العرض العملي(: على نتائج إستهالك المنتوج القائمالمنتوج واإلستهالك  المدمجة في

 العرض الكالسيكي العرض العملي

 المنتوج يسعر على أساس الخدمات المستفادة منه. -

العالقة مع المستهلك تكون فترات طويلة أي على  -
 طول فترة اإلستفادة من المنتوج.

فترة الضمان تكون مفتوحة أي على طول مدة  -
 اإلستفادة من المنتوج.

 السعر متغير وفق فترة دورة حياة المنتوج. -

 اإلنتاج يخضع لنموذج متعدد. -

 الملكية تبقى للمنتج. -

 س تكاليف إنتاجه. المنتوج يسعر على أسا -

العالقة مع المستهلك تكون في أعلى درجاتها في  -
 مرحلة تبادل المنتوج.

فترة الضمان محددة حيث تكون إمكانيات البائع  -
 هي المحدد لهذه الفترة. 

 معروض قبل عملية الشراء.الالسعر واحد وهو  -

 اإلنتاج يخضع لنموذج خطي. -

 الملكية تحول إلى المستهلك. -

Source: Isabel Pastore Reiss, le marketing durable, eyrolles, paris 2007,p72. 

 دائم لآلداء التسويقيالتحسين التقييم واليعد داء التسويقي: تقييم وتحسين اآلالسعي الدائم ل-ثانيا

 يتعلق بالحصول على التمويل والموارد فيماخاصة  ،جانب رئيسي لبقاء المنظمة في عالم األعمال

في ظل السلبية ، وميزة تنافسيةتحقيق في بما ينعكس لتحقيق القبول القانوني واإلجتماعي و الالزمة

هج إلتفاتة لتصحيح األوضاع ورسم منذلك عد بالفلسفة والممارسات التسويقية فيالتي إرتسمت 

سويقي لغاية تما يتطلب التعرف على أهم األبعاد  النظرية والتطبيقية لتقييم وتحسين اآلداء ال، صحي

لدائمة وتحقيق الريادة ا كيفية مساهمته في الحد من السلبية التي إرتسمت به تحليل الوصول إلى

  .لممارساته

داء داء بشكل عام واآليزال اآلكان والداء التسويقي: المحددة لآل عرض ألهم المفاهيم-1

ظمات على من القائميناألكاديميين والتسويقي بشكل خاص نقطة تسلط عليها األضواء من قبل 

على مختلف أنواعها وأحجامها، األعمال منظمات ألهميته البارزة في تقييم مسار نظرا  ،األعمال

 متطلباتفق وو تتصف بالدينامكية والتأثير المتبادل ةتعمل ضمن بيئة متغير هاته األخيرةبما أن و

مجس داء يعد الفاآل ،رار النشاطحقق لها إستمذي يالداء وجب عليها تحقيق أفضل درجات اآلمتجددة 

ل من خالكما يساعد على إعادة النظر في رسالتها  ،الحقيقي الذي يعطي صورة عن سير المنظمة

وبموقفها  كل ما يتعلق بالعملية التخطيطيةو تهاموازناها وبرامجها وسياساتإعادة النظر في 

 ومنفلكل منهم إجتهاده الخاص  مفهوم واحد لآلداءفي طرح تباين الباحثون  ، حيث1اإلستراتيجي

 نذكر:ذلك تداوله ضمن أهم ما 
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فهو النتائج المرغوبة والتي تسعى المنظمة دائما إلى فاآلداء  Wright-Etal(0112) حسب  -

بأنه المستوى الذي تتمتع به مخرجات المنظمة بعد  Wit et Meyer (0112)كما حدده ، تحقيقها

 إجراء العمليات على المدخالت.

ه على أساسعلى أن اآلداء هو نشاط موسع تقوم  فقد تم إجماع، التعريفين وأخرون هذينخالل من 

افها أهدتحقيق إستخدام مواردها المالية والمادية والمعلوماتية المتاحة لها ب من خاللاألعمال منظمات 

المحيطة  يئةلتكيف مع البلوعملها ل يةأفضل طريقة ممكنة وبكفاءة عالية وإستمراربو ،المخطط لها

 Bockre   et  وبإسقاط ذلك على الجانب التسويقي فاآلداء التسويقي كما عرفه .وشدة المنافسة

Good  (0110فه ) مكن فهو عبارة عن تطوير آلية يالوسيط بين التغير والتكيف البيئي وكذلك و

فعرفه   Daghiما أ، جل تحقيق أهدافهاألالتكيف مع متغيرات البيئة الخارجية  للمنظمة من خاللها

 وهذا يعكس تأكيد دوره فيوأصحاب المصلحة للزبائن  أفضلبأنه تحقيق األهداف من خالل كسب 

 تبني الفلسفة التسويقية الحديثة.

قي في تبرز أهمية األداء التسويداء التسويقي في تحسين التوجه التسويقي: دور تقييم اآل -2

بتحقيق أهداف المنظمة وأهداف الجماعات ذات  ةكونه يرتبط مباشر ،تحسين التوجه التسويقي

داء آأشار إلى أن  ماعندCerto et Peter (0112) تناولوا ذلك، ومن األوائل الذين المصلحة

 تأثرهم الكبيرنظرا لمجموعة من األفراد يهتمون بأنشطة المنظمة منظمات األعمال اليوم مرتبط ب

يساهم في تحسين التوجه التسويقي بشكل عام من  بإنجازاتها وأهدافها وأهداف المجتمع، فاآلداء

 :1خالل المساهمة في تحقيق اآلتي

 التمييز بين اآلداء التسويقي الفعال وغير الفعال وتحديد جوانب السلبية واإليجابية فيه. -

 داء معين ووضع مقاييس لتحقيق األهداف المرجوة والتنفيذ الجيد.آالجهود التي يحتاجها  ةمعرف -

طرة على اآلداء يساهم في تحديد الوسائل الفنية الجيدة المستخدمة لتلبية تطلعات المستهلك السي -

 والبيئة.

من التمايز واإلختالف بين األداء التسويقي الفعلي           يقلل تصحيح للإجراءات وإتخاذ مواقف  -

جية وعلى المدى تها الداخلية والخارهداف جديدة للمنظمة على صعيد بيئتضمين أ، ووالمطلوب

 الزمني القصير والطويل.

      ما في إعادة تقييم التوجه التسويقي وتحسينه تجاه المستهلكينافتقييم اآلداء وتحسينه يلعب دورا ه

اإلشكالية المطروحة ضمن ذلك ماهي مؤشرات ، غير أن بهوتجاه السلبية التي إرتسمت  والمجتمع

 ددت ، ضمن ذلك فاآلراء تعالوضع الصحيح والمقبول والرائدالتي تحقق لنا داء المعتمدة تقييم اآل
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عامة تعتمد حسب الظروف مؤشرات عن  عبارةعمليا المتاح و، تقييمللمؤشرات عامة  حول إعتماد
 من بعضاة التسويقي المستق اآلداءقياس أهم مؤشرات  يبين الجدول التالي حيثوالتسويقية،  البيئية

 :1قاألدبيات المتخصصة في التسوي

  أهم اآلراء المستقاة من األدبيات المتخصصة:حسب  يمؤشرات قياس األداء التسويق( 01-0)جدولال

 مؤشرات قياس األداء التسويقي المعتمدة الباحث والكاتب

Pride et ferrell 

1989 

 العائد على اإلستثمار. -

 العائد على حق الملكية. -

 العائد على المبيعات والحصة السوقية. -

Hooley 1998 
 اإللتزام بجودة العمل. -

 القدرة على التعامل مع الزبائن. -

 اإللتزام بالمسؤولية اإلجتماعية. -

 
 0112النجار 

 الزبائن. ووالء رضا -

 العائد على اإلستثمار -

 الحصة السوقية. -

 6440كوتلر 
 رضا الزبائن. -

 الحصة السوقية. -

 جودة المنتوج. -

 
Nelly 2007 

 

 انب المالي )حجم المبيعات، المساهمة في الربح(.الج -

 المنافسة. -

 المستهلك. وسلوكمراعاة أفكار ومشاعر -

 القيام باإلبتكار. -

 .002، ص6404المصدر: عالء فرحان طالب، فلسفة التسويق األخضر، دار اليازوري عمان 

 قياسل العامة لمؤشراتعلى بعض ا ، إجماعهاالتباين الزمني رغمفالمالحظ من هاته التعاريف 

  ضا الزبونتحقيق ر ،والتي تترجم بزيادة األرباح زيادة الحصة السوقية منهاوالتي ، داء التسويقياآل

تحقيق المكانة الذهنية والصورة المدركة، كفاءة وفعالية البرامج التسويقية تجاه الطبقات المختلفة 

من أهم مؤشرات يعدان ن عنصران األخيراالومن المستهلكين، التحلي بالمسؤولية اإلجتماعية، 

 التقييم للحد من الممارسات المشبوهة وغير مقبولة للتسويق.  
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 المطلب الثالث: التوسع في المفهوم التسويقي:

ة لمنظمات صرفالتسويقي إلى التحول من خدمة المصالح اإلقتصادية ال المفهوميشير التوسع في     

   التي تم ذكرها سابقا  خاصةالعامة والألسباب للعديد من اوهذا  ،لمجتمع ككاألعمال إلى خدمة ال

 ، تلتها بعد ذلك0122عام بريطانيا  كان والممارسات التسويقيةالفلسفة التوسع في مصطلح ظهور ف

الرائد Cochoy (0111 )حيث يعد  ،0120وفرنسا سنة  0121 عامالواليات المتحدة األمريكية 

ن إشارات كبيرة للتوسع في التسويق م له العديد من المقاالت تعبر عن تصدرفي هذا الفكر، حيث 

خالل مناداته باألخذ بمبدأ جديد في النشاط التسويقي هو التوسع إلى المجاالت اإلجتماعية واإلندماج 

في البيئة اإلجتماعية بدل اإلكتفاء فقط بالتوجه نحو السوق، وأول مرادف لمفهوم التوسع في التسويق 

مصطلح والذي أطلق عليه ب 0121نشرته مجلة ويليام الرز المتخصصة في التسويق عام ا مهو 

وق بالتحول من نظرة الربح والسهذا المفهوم  تم المطالبة وفقحيث "التغير التسويقي اإلجتماعي" 

لمساهمة في الحد من المشاكل اإلجتماعية كالفقر بالسعي الحثيث ل ،إلى نظرة خدمة المجتمع ككل

مصطلح توسيع بليفي وكوتلر حديثا  من هو ما أشار إليه حديثا كلو ،التلوثض المشاكل البيئية كبعو

مجاالت حو نالعمل على توسيع الممارسات التسويقية الحالية في يتجلى مضمونه ف ،المفهوم التسويقي

 .كصة المتعلقة بحماية المستهلخاعين اإلعتبار اللوائح الحكومية غير تجارية مع األخذ ب

في األخذ  يتجلى الكتابحسب إجماع العديد من الباحثين و فالتوسع في الفكر والمفهوم التسويقي

وهذا للحد من النظرة العامة المادية تدمج مع التوجه التجاري الصرف، توجهات تسويقية أربعة ب

التسويق ي فوالمتجلية للتسويق والمساهمة في تجاوز مختلف مظاهر السلبية التي إرتسمت بنشاطاته، 

 .1والتسويق بالعالقات اإلجتماعي والتسويق المجتمعي والتسويق في المنظمات غير الربحية

اآلراء واإلنتقادات حول الممارسات غير مقبولة للتسويق أثارت التسويق اإلجتماعي: -أوال

من على مجموعة جديدة والمشاكل التي حققها ويحققها تجاه المجتمع تحديا إليجاد منهج يحوز 

ي لتبني مفهوم التسويق االجتماع الدعوة ضد ذلك، ومن اآلراء الرشيدة  األفكار واألساليب المناسبة

وجود  العمليفي المجال المالحظ  ال أن حيث تعددت الكتابات والنقاشات حول هذا الموضوع، إ

 يةالتسويق سات رالفلسفة والمماتنطوي على تحويل  را للصعوبة التي ظنقليال نسبيا من اإلهتمام  قدر

ير لتوفوالهدف العام من هذا التوجه،  لوجدت فتبقى محدودة لم تشمن وإمجاالت اإلجتماعية، الإلى 

وجه باألخذ التالمفاهيمي والتطبيقي لهذا  البعدقاعدة علمية للتطبيق يكون من األجدر التعرض إلى 

 بآراء الكتاب الساطع نجمهم في ذلك.

االجتماعي وفق يشير التسويق اإلجتماعي: محددة للتسويق مختلف األراء والمفاهيم ال -1

فكرة  لزيادة مستوى تقبل ،إلى تصميم وتنفيذ ومراقبة برامج هادفةالمدلول المستقى من تسميته 

إجتماعية أو ممارسة معينة من قبل مجموعة معينة من الناس، فالتسويق اإلجتماعي ماهو إال تسويق 

حيث يرى كال من ، هيئة أو منظمة أعمال تجاه مجموعة مستهدفةللسلوكيات اإلجتماعية من قبل 

Kotler et Zeltamn(0210 ) عبارة عن تصميم وتنفيذ والتحكم في البرامج بأنه التسويق اإلجتماعي

ات األخذ بمساهموما يتطلب ذلك من إجتماعية التي يمكن أن تؤثر في مدى تقبل أفكار المطلوبة 
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 تسويقي، حيث يشمل البحث التصاالت والتوزيع والبحث التسويقيتخطيط المنتوج والتسعير واإل

البحث الشامل للمستهدفين من خالل تحديد حجمهم ومتطلباتهم وإتجاهاتهم وأنماطهم السلوكية 

 واألرباح المقدر تحقيقها والتكاليف المحتملة لمخاطبتهم.

السلوك  ي عبارة عن التأثير فيفالتسويق اإلجتماع ،لكوتلر وزولتمانأكثر حداثة  ووفق تعريف آخر

بشكل نموذجي في المنتجات وفي مجال تسويق و من خالل التقنيات واألدوات التسويقية المستخدمة

فيرى التسويق اإلجتماعي بأنه ليس عبارة عن مجرد تغيير عادات Novelli (0111 )أما  ، األفكار

  ن.نحو األحستغيير البيئة السعي لولكن لمراعاة أهداف معينة 

يها يقوم عل مفهوم التسويق اإلجتماعي من خالل المرتكزات التيفيحدد Mitral(0220 ) وبالنسبة ل

 :1والموضحة في الشكل التالي

 أركان مفهوم التسويق اإلجتماعي: (2-0) شكلال

 

Source : kotler et Armstrong introduction marketing, village mondial, 2000,p21. 

فيكون يق الربح تحقل بالنسبةيق االجتماعي تقوم على فلسفة خدمة الزبون والمجتمع وففلسفة التسو

 بين أهداف التسويق وخدمة الزبون والمجتمع.من خالل الفائدة المتحققة 

لبية ثار الساآلتسويق لألفكار التي تساهم في الحد من ما هو إال عبارة عن فالتسويق اإلجتماعي 

جانب البيئي الطبيعي واإلجتماعي، ولهذا فهناك فرق شاسع بين تبني الخاصة تجاه  المجمعتجاه 

 يق. التطب ةطريقمجال في أو منهج تسويقي أساسه مادي وأساسه إجتماعي سواء بالنسبة لألهداف 

ق تتجلى أهم الفروق الموجودة بين التسويالفرق بين التسويق اإلجتماعي والتسويق العادي: -2

ة ما للتطبيق، خاصدي في العناصر المستهدفة وفي األدوات المستخدمة اإلجتماعي والتسويق العا

 منتجات وعملية اإلتصال التسويقي.يتعلق بال

لملموس ا الماديبشقيها ما يخص المنتجات فالتسويق العادي يعتمد بصفة خاصة على المنتجات 

 جتماعي يعتمد علىبينما التسويق اإل ،إلشباع الحاجات والرغباتوالموجهة أساسا  وغير ملموسة

 .أو السائد في المجتمع المجتمعالصادر تجاه المقترحات البديلة لتعديل السلوك السلبي 

                                                           
1  kotler et Armstrong, Introduction Marketing, village mondial, 2000, p21. 
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(الحاجات

التسويق 
اإلجتماعي
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يات وأساليب قوم على تحقيق مواقف وسلوكتالتسويق اإلجتماعي فلسفة بالنسبة لإلتصال التسويقي ف

مبادئ  ساسهاأفي جوهرها هي عمليات توعية إجتماعية بإستخدام إستراتجيات داخلية  ،جديدة

وخارجية تقوم على النصح والسعي لتحقيق التوجه  ،ألفرادالواجب والمشاعر والشعارات اإليجابية ل

 نحو األحسن.

صال اإلتالحديث على التسويق االجتماعي يقدونا إلى الحديث عن بعض التداخل بينه وبين إن 

تغالل الفرصة الممكنة ، فاإلتصال هو إس0124وكوتلر سنة  ما بينه فوركس ، وهواالجتماعي

إليصال رسالة إلى مجموعة مستهدفة، بينما التسويق اإلجتماعي يسعى إلى تحقيق مجموعة من 

 األهداف نذكر منها:  

: إن الغرض من التسويق اإلجتماعي هو التأثير على المستهلكين المنتجات االجتماعيةتطوير  -

اتهم ات تقوم على نصح الناس لتغيير سلوكيلتبني سلوك إيجابي من خالل العمل على تكرار سلوكي

الالزمة لتسهيل التغيير وتوفير اإلمكانيات المساندة في تحقيق  ،وذلك من خالل إستخدام وسائل الدعم

هذه التكرارات في السلوك، فتطوير المنتوج اليعتبر فقط مطلب لتغيير السلوك ولكن أيضا الطريقة 

 والوسيلة التي يمكن بها عمل ذلك.   

: يعمل التسويق اإلجتماعي على إستخدام الحوافز المشجعة لتسهيل التغيير إستخدام الحوافز -

 للحصول على التغيير السلوكي المأمول ومن أهم ذلك الحوافز السعرية لتعديل سلوك ما. 

 ذلكك المسوق اإلجتماعي ال يهتم فقط بإيصال الرسالة ولكن يهدفف: لتحقيق رد الفعل التسهيل -

ي المجتمع تحوالت فالمن جعل كما ي ،مناسبالشكل البيتم جعل التغيير السلوكي سهل التحقيق إلى 

 كافة إلى الحدث. تخضعهتتم بكل يسر و

 Makkiومن أهم المتخصصين الذين حددوا الفرق بين التسويق اإلستهالكي والتسويق االجتماعي 

 وضح في الجدول التالي: كما هو م، من خالل المصلحات المتداولة ومدلوالت التطبيق
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 :والتسويق اإلجتماعيفي التسويق اإلستهالكي  مدوالت المصطلحات( الفرق بين 64-0الجدول )

 التسويق اإلجتماعي التسويق اإلستهالكي

 الفكرة أو الخدمة السلعة

 البيئة السوق

 التأثير التبادل

 التطور الربح

 الفاعلية الزبائن

 رالجمهو المنافسة

 البدائل النصيب من السوق

 درجة التقبل الجزء أو النصيب

 الفئة أو الشريحة البيع

 اآلداء اإلشهار

 الدعاية التوزيع

 القيمة السعر

 اإلنخراط والتبني الشراء

 24ص 6442، دار هومة للطباعة الجزائر، لى التسويق السياسيإمدخل : طاهر بن خرف هللا، المصدر

-20. 

جتماعي هو فرع من فروع التسويق الذي يستخدم تقنيات التسويق العادي من أجل فالتسويق اإل

التسويق فتغيير األفكار والمواقف والقيم والسلوكيات ألفراد المجتمع لتبني قضايا إجتماعية، 

كبر فتركيزه األ ،التسويق العادي الذي يقوم على مبدأ اإلستجابة للحاجةغير اإلجتماعي هو على 

يتمثل فلهدف من التسويق العادي وبالنسبة ل، 1لتأثير إتجاه فكرة إجتماعية محددة مسبقايكون في ا

في تحقيق الربح أما بالنسبة للتسويق اإلجتماعي فالهدف هو إحداث تغيير في السلوك داخل المجتمع 

 .2مدركة من آثار التسويق االجتماعيلجوانب اإليجابية الأي منفعة عامة من لما فيه 

 والتيلتطبيق للتطبيق األهداف السالفة الذكر بالنسبة للتسويق االجتماعي، فذلك يتطلب قاعدة  بالنسبة

تختلف بإختالف قوة الغرض ومدى والتي  ،موجهة لتحقيق الغرض منه منتجاتعبارة عن هي 

                                                           
1 Angélique Rodhain, le marketing élargi a la sphère sociale, Université de Montpellier II, 2006 p09. 

 .20- 24صص  6442، دار هومة للطباعة الجزائر، لى التسويق السياسيإمدخل طاهر بن خرف هللا،  2
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منتجات حيث تتجلى أهم الإلى الرغبة واإلهتمام في التغيير، والتي تخطط إستنادا  تحقيقهالسعي ل

 أربعة: فيالتسويق اإلجتماعي لمتحققة وفق ا

 المنتجات العاجزة: المنتجات التي ليس لها جاذبية فورية. -

المنتجات السارة: المنتجات التي تعطي رضا فوري كبير إال أنها يمكن أن تؤذي المستهلك في  -

 المدى الطويل. 

ى ا يمكن أن تفيد المستهلك في المدالمنتجات المفيدة: المنتجات التي لها جاذبية منخفضة إال أنه -

 .أي التغيير المنشود الطويل

 المنتجات المرغوبة: المنتجات التي تعطي الرضا الفوري والفوائد على المدى الطويل. -

رة والتي تصنف وفق بعدي قوة التأثير وفت مصفوفيحيث يمكن تمثيل هاته المنتجات ضمن شكل 

 : التأثير

 التصنيف اإلجتماعي للمنتجات:ي تبين المصفوفة الت( 1-7الشكل )

 منخفضة مرتفعة 
 

 مرتفع

 منخفض

المنتجات المرغوب 
 فيها

 المنتجات المفيدة

 المنتجات العاجزة المنتجات الضارة

 درجة اإلنتفاع
 .21ص ،6441أساسيات التسويق، دار المريخ، الرياض  فيليب كوتلر، جاري أمسترونغ، المصدر:

يير المنشود من التسويق االجتماعي فيكون من خالل األخذ بمجموعة من النظريات بالنسبة للتغ

عبارة عن نظريات مستمدة من علم  التي هي في كثير من األحيوالنماذج المحققة للتغيير، و

 االجتماع تستعمل فيها أدوات التسويق للحصول على المبتغى من التأثير.  

التصفح في أدبيات التسويق إن  لتسويق اإلجتماعي:أهم النماذج والنظريات المفسرة ل-3

ات والنماذج السلوكية التي العديد من النظري وجوديالحظ  ،اإلجتماعي وعلم االجتماع وعلم النفس

سببها تها وتالتي سبباالجتماعية العامة وطبقت والتي القت نجاحا في حل الكثير من المشكالت 

 :1ات الرائدةومن تلك النظري ة،التسويقيالممارسات 

بين السلوك الصحي والتصورات تحليل العالقة تركز هذه النظرية على  نظرية اإلعتقاد الصحي:-أ

ميل ا أن كمإجراءات وقائية، ب األخذيؤثر على سفهم الخطر الفردي فوفق هاته النظرية فالفردية، 

لمنافع إدراكهم لفة إلى يتأثر بمستوى إدراكهم للخطر الشخصي إضاإيجابية األفراد إلتخاذ إجراءات 

 مالتحاألخذ بهاته النظرية في التسويق االجتماعي يكون من خالل ف وعليه ،المحققة للقيام بالفعل

                                                           
 .642، ص6442، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن التسويق اإلجتماعي والصحييوسف، ردينة عثمان  1
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لمجتمعهم ويعرضه  يئيسالتوعية والوقاية وهذا بإقناع األفراد والمنظمات بعدم تطوير سلوك 

 للضرر. 

المعتقدات، المواقف، النية والسلوك تستند هذه النظرية على تطوير نظرية الفعل المعقول: -ب

 من أجلو، 1سلوك نهائيإلى تترجم  المواقف المقبولةب يأخذ ،يعتمد على القصد والنيةلخلق سلوك 

وير نماذج على تطالعديد من الباحثين والمتخصصين في مجال علم اإلجتماع وعلم النفس يسعى  ذلك

ك تمخض عن ذل ، حيثتطويرها نحو األحسنالسعي لوإمكانية التنبؤ به و لمعرفة سلوك األفراد

 منها:نذكر طرح الكثير من النماذج السلوكية 

أن للقصد والنية دور رئيسي لتحديد السلوك المطلوب  نموذج القصد يركزنموذج القصد:  -

كي يتمكنوا ل ،نية وقصد األفراد ىفالباحثون في مجال التسويق اإلجتماعي يركزون على التعرف عل

 أكثر.بسلوكهم المستقبلي وتحديد السلوك الذي يجعلهم مقبولين من التنبؤ 

القصد والموقف وتأثير  التي تعتمد على نظرية السيطرة DULANYطور :DULANYنموذج  -

 العالقة بين المتحقق منالفعل المعقول  تحديد اآلخرين، حيث يظهر تأثير هاته النظرية في

 يتحدد من خالل الموقف المقبول وهذاسلوك المقبول الفاإلعتقادات والمواقف والنية والسلوك، 

االت بطريقة اإلتصعليها والعمل على التأثير  ،إعطاء آراء اآلخرين أهمية كبيرة في تصرفاتهمب

 .   ةأو غير مباشر ةسواء كان ذلك مباشر

بعاد أ النظرية فإن السلوك اإلنساني يفسر من خالل ثالثة لهاتهوفقا  نظرية اإلدراك اإلجتماعي:-ج

يشمل ف البعد الثاني، أما العوامل الشخصية األخرىو يشمل السلوك، اإلدراك، فالبعد األول أساسية

مستوى  فيشمللث الثا للبعد، وبالنسبة تتضمن مختلف العوامل البيئية المؤثرةالتي األحداث البيئية و

  .التفاعل والتأثر والتأثير الذي يجعل األفراد مرتبطين ببعضهم البعض

فالتغيير في األبعاد الثالثة سوف يقود إلى التغيير في السلوك اإلنساني، كما تركز نظرية اإلدراك 

لتعزيز عامل  لكونها فالبيئة تؤثر في السلوك ،التغيير في السلوك من خالل البيئةاإلجتماعي على 

ر البيئة من ثيلوقت تمثل عامل عقاب لسلوك آخر، كما يتجلى تأوفي نفس ا ،سلوك ماوتقوية ثوابت 

 .السلوكلتحقيق التغيير في خرين واإلستفادة من خبراتهم اآلات سلوكخالل مالحظة 

اء من خالل السعي إلجريكون هاته النظرية في التسويق االجتماعي لتعديل السلوكيات فاألخذ ب

 تغيير.يرت البيئة كجانب مهم للأثالتغيير في العناصر الثالثة للسلوك اإلنساني وكذلك األخذ بت

مراحل  تركيزه علىل نتيجةنتشر هذا النموذج آعرف و التحول النظري للتغيير السلوك: نظرية-ح

 ي كونهاإلجتماعمن النماذج األكثر إستخداما في التسويق  يعدالتغيير التي يمر بها المجتمع، كما 

 النظريات بشكل كبيرفهذا النموذج يستخدم ، 2هذا النوع من التسويقالنماذج النظرية لتفسير أهم من 

 وفقها  ذي يقترحوال ،القياسية في العالج والتحليل النفسي للتغييرات الحاصلة في السلوك اإلنساني

زيادة  بجوانباألخذ من خالل  ،مالئمة ومؤثرة تجاه المستهدفينتكون القيام ببعض التدخالت التي 

                                                           
 .640ردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص 1
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م تستهدف أه حيث، قات مساندةالوعي، إعادة تقييم الذات، تحقيق التحرر االجتماعي، وضع عال

عطاء إ هوضمن ذلك والمطلوب اإلنهاء،  ،المراحل النفسية المتجلية في التأمل، التحضير للفعل

 الوقت الكافي للجمهور للمرور بهذه المراحل.

هاته النظرية بأن الناس يتصرفون بإعتقاداتهم بغض النظر عن تفترض  نظرية التسبب: -خ

 التي هي نتيجة  إبراز أهمية اإلعتقاداتبتذهب إلى أبعد من ذلك كما  ،صالحية تلك اإلعتقادات

في تحديد السلوك ومن ثمة تشكيل الموقف المالئم لتجارب اآلخرين أو نتيجة للتجارب الخاصة 

وغير مالئم والذي يكون السلوك النهائي، فالتسبب في تشكيل السلوك يعتبر من المهام األساسية 

شكل ل إثارة المنبهات بمن خال الذي يكونتخصصون في التسويق االجتماعي والتي يسعى إليها الم

واإلهتمام  اويستطيعون تمييزه هاته المنبهات،يجعل األفراد لديهم اإلستعداد إلستقبال مستمر بشكل 

سعون يفالباحثون في ميدان التسويق اإلجتماعي ، من بين المنبهات الموجودة في البيئة المحيطة ابه

الجمهور من خالل حمالت التوعية التي بواسطتها يزرعون األسباب لدى األفراد لكي  افإلستهد

يدفعهم نحو العمل بإتجاه مجتمع أفضل، وكذلك من خالل إستهداف المجاميع التي تؤثر بسلوكها 

محاولة التعرف على األسباب التي دفعت بتلك المجاميع ، وذلك بعلى األفراد الذين يسعون لتقليدها

 .بسلوك معين يامللق

يشير اإلبداع إلى تبني فكرة أو سلوك جديد في السوق أو في البيئة كما يمثل نظرية اإلبداع: -ر

، فإستخدام أفكار جديدة لتبني سلوك جديد من األهداف التي يسعى 1األفكار الجديدة التي يتم تطبيقها

أفضل ر تصو تحققيات جديدة وهذا لكسب سلوك االجتماعي،لتحقيقها العاملون في مجال التسويق 

 حياة.لل

جتماعية إهيكل معتقدات تمثل الثقافة  نموذج الكفاءة الثقافية واإلتصال ما بين الثقافات:-ز

مواقف لمجموعة متجانسة من وكذلك قيم وأفكار و، اث مادي لمجموعة ساللية أو دينيةمألوفة ومير

تمع بيئة المحيطة وبالتطور الحاصل في المجاألفراد تنتقل من جيل إلى جيل والتي تتأثر بعوامل ال

المحلي والعالمي، فالمهتمون بشأن التسويق اإلجتماعي يسعون للتأثير على سلوك األفراد من خالل 

بأهمية ركون يدلكونهم  الثقافةبالتي تتأثر بشكل كبير  ،دراسة وتحليل األنماط السلوكية لألفراد

 ات، كماععلى سلوك األفراد والمجتمفي التأثير ن واألعراف القواني ،المعتقدات، الديانة، التقاليد

أن يركزوا على المواضيع التي ال تمس اإلجتماعي المتخصصين في مجال التسويق  يجب على

  .من طرفهممستهدف يكون عندما يقومون بحمالت حول مخاطر موضوع  بالقيم والتقاليد والدين

من  يكوننموذج فتحقيق أهداف للتسويق االجتماعي وفقا لهذا الالنموذج المتعدد الوسائل: -س

هي اإلتصال الشخصي مع ، ثالث قنوات رئيسة برخالل اإلتصاالت اإلجتماعية والتي تتم ع

 ومةمنظالتحريك تعبئة و بما يضمن، مع األصدقاء واإلتصال الشخصي مع المجموعةوالعائالت، 

الرسائل والملصقات وغيرها  ت اإلشهارية،، ومن األدوات المستخدمة لذلك الحمالاالجتماعية ككل

نجاح ذلك يتم من خالل تحديد الخصائص المتميزة للمجتمع أن  ، كمامن وسائل اإلتصال الجماهرية

 وإختيار الوسيلة التي تحقق أهداف العملية اإلتصالية. ،المستهدف
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عض المميزات ب الهدف من األخذ بهاته النظرية هو تطوير وتقوية وتعزيزنظرية المرونة: -ش

ذي يكون له لوا ،اإلتصال بهمفي األفراد من خالل خلق تأثيرات إيجابية في بيئتهم وتقوية أسلوب 

، فتطوير مهارة اإلتصال لدى األفراد يجعلهم قادرين 1التغيير اإلجتماعيأهداف دور فعال في تحقيق 

ة من ثر األفراد بالمجموعوفي نفس الوقت سوف يتأ ،على نقل المعلومات للمجموعة والتأثير عليها

ها التي يواجه تمكن الفرد من حل المشاكل التيأي تنمية قدرتهم اإلجتماعية و ،خالل هذا اإلتصال

جعل  أنتجاه هاته النظرية كما يرى المتخصصون وتهيئة الظروف المناسبة للتفكير واإلبداع، 

 مهنتهم في المجتمع سوف يدفعمعرفي ومكاال همرين على إصدار األحكام من خالل وعياألفراد قاد

 في القضايا اإلجتماعية. يةللمساهمة بكل فعال

حاجات المجاميع المستهدفة وذلك من تحديد بيقوم هذا النموذج  نموذج التسويق اإلجتماعي:-ص

القيم  ،العمر ،عوامل مختارة مثل العوامل الجغرافية، الجنسإلى خالل تقسيمها أو تصنيفها إستنادا 

األنماط اإلستهالكية، فهذا التقسيم يسهل مهمة إختيار المجاميع المستهدفة والوسيلة لتقاليد، العادات وا

صول إلى الهدف االجتماعي المنشود، المناسبة لإلتصال وكذلك محتويات الحمالت اإلشهارية للو

ن ع يمثل توجه مضاد لما سبقه من أنماط تسويقية إنحرفتهاته النظرية فالتسويق االجتماعي وفق 

كية ستهالجماعات المستهدفة، ألنها ساهمت في إيجاد عادات وأنماط إتجاه التحقيق الغرض المنشود 

، فالتسويق اإلجتماعي وفق ذلك يمثل القاعدة التي من خالله يتم إبراز غير صحية وغير إجتماعية

رغبات ة حاجات وبهدف التمكن من تلبي ،العالقة ما بين المسؤولية اإلجتماعية والمسؤولية البيئية

المستهلكين وتوجيهها بالشكل الذي يمكن المستهلكين من تحقيق اإلشباع المطلوب مع المحافظة على 

 المسؤولية اإلجتماعية والبيئية.

فهاته األنماط تساهم بشكل كبير في تحقيق المطلوب من التسويق اإلجتماعي ومختلف السلوكيات 

 حقيقهاتاين في الواقع العملي بسبب اإلمكانيات المادية الموجهة ل، مع اإلشارة إال أنها تتبالمرتبطة به

يد من هناك العدوطبيعة البيئة االقتصادية واإلجتماعية ودرجة االهتمام بالبيئة الطبيعية، حيث 

 . درجات التسويق االجتماعي الذي يمكن تحقيقه

لتغيير بعض  ماعيمن خالل الدور المنوط بالتسويق االجتأنواع التسويق اإلجتماعي: -4

 اعيتبعا لطبيعة المنتوج االجتمحيث يكون ذلك بشكل عام جزئي أو كلي والسلوكيات المستهدفة، 

ستجابة من مجاالت اإل نوعيننجد ، أين المجتمع للسلوكيات المسوق لهاوفقا إلستجابة الفرد ووالمقدم 

 للتسويق اإلجتماعي: 

    ر اإلستغراق بشكل عام إلى اإلشتراك واإلندماج اإلستغراق العالي واإلستغراق المنخفض: يشي  -

 بالنسبة وأي المساهمة في توليد الحلول البديلة واألرباح المصاحبة لها،  ،واإلنغماس في قرار الشراء

ساهمته تكون م أخرىفي مجاالت تكون مساهمته فيها عالية ويكون لتسويق االجتماعي فإستغراقه ل

 فيها متدنية.

  المقدمة من طرفالجهود أنماط العنصر إلى  لمرة واحدة والسلوك الدائم: يشير هذاالسلوك المؤقت  -

الذي تعديل السلوك على المدى الطويل وفي  تساهم ،ةمؤقتات سلوكللتغيير في التسويق اإلجتماعي 
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قيق ،  ولتحعلى أساس ذلك المصدربرد فعل يتطلب من المستهدف فهم رسائل اإلتصال والقيام 

نتيجة  قهاتحقيالفوائد التي يمكن من خالل شرح يجب إقناع الناس بحاجاتهم للتغيير ك فعالية لذل

لذلك، فإقناع األفراد لتغيير أنماطهم السلوكية بشكل دائم يعتبر أمرا يصعب تحقيقه ومع مرور الزمن 

لوك سدون أي تفكير من جانب الفرد، كما يصبح تبرير العادة يتم اإللتزام بها ذلك يمكن أن يصبح 

 رسالة التذكير الحاجة إلى التصرف بطريقة تتطلبحيث ، مترسخا في ثبات منظومة القيم للفرد

 .1معينة

غراق وإستالتي يكون للتسويق اإلجتماعي جانب إستغراق عالي المنتجات االجتماعية أمثلة  ومن

 :دول التاليفي الجما هو موضح ، يكون السلوك فيها لمرة واحدة أو سلوك دائمقد والتي  منخفض

بعض التصنيفات اإلجتماعية والتي يكون للتسويق اإلجتماعي جانب إستغراق عالي (1-21) الجدول

 وفي البعض إستغراق منخفض والتي يكون السلوك فيها لمرة واحدة أو سلوك دائم.

تصنيف السلوكيات 
 اإلجتماعية

 إستغراق منخفض إستغراق مرتفع

 السلوك لمرة واحدة
ال للمنظمات التبرع باألمو

 الخيرية
التبرع باألموال للحد من 

 بعض األوبئة
 

 إعادة تدوير المخلفات المنزلية - السلوك المستمر

-  

 الترويج لحماية الطبيعة  

 .622، ص6442دار اليازوري عمان إدارة التسويق في المنظمات غير ربحية، موسى سويدان،المصدر: 

اصة خ ،واقف التي تتميز بدرجة عالية من المخاطرمما تقدم فاإلستغراق المرتفع يكون في الم

، أما اإلستغراق المنخفض ذات تأثير كبيرالمخاطر اإلجتماعية الغير مرغوب فيها والتي تكون 

فيكون في المواقف التي تكون نتيجة للقرارات الخاطئة والتي تحمل مخاطر محدودة بالنسبة 

تغراق األدنى أسهل للتغيير عن تلك الموجودة فسلوكيات اإلس االجتماعية، وضمن ذلكللسلوكيات 

 في اإلستغراق األعلى.

  يعتبره والذي التسويق المجتمعيمن رواد منظري  تلرفيليب كو يعدالمجتمعي:  التسويق-ثانيا

 على ةلقائما حققته فلسفتهنظرا للقصور الذي  ،التي تواجه رجل التسويق اليوم المعضلة الحقيقية

ليهم ععن اآلثار السلبية لذلك لقلق كل بساطة دون الحاجة إلى ايحلو لهم ب إعطاء المستهلكين ما

أن تعترف بمسؤوليتها  طالب منظمات عندماZIF (0124) وقد وافقه على ذلك، على ظروف حياتهمو

تعمل على تصحيح هذه اآلثار من خالل إرساء وضع أن الجزئية والكلية لممارساتها التسويقية و

هاته اآلراء يبرز لنا رهان خالل عرض ، فمن المجتمعهموم  اقاعدتهكون تلممارساتها جديد 

بالنسبة لفلسفة التسويق المادية، ما يتطلب الخوص في أهم مفاهيمه ومبادئه المجتمعي التسويق 

 ألخذ به في عالم األعمال.الذي يتم اللوصول إلى المنهج الصحيح 

                                                           
 .622، مرجع سبق ذكره، صي المنظمات غير ربحيةإدارة التسويق ف موسى سويدان، 1
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التسويق المجتمعي بأنه نشاط يقوم إلى ( 0121فيليب كوتلر ) شيري مفهوم التسويق المجتمعي:-1

على تحديد إحتياجات وإهتمامات السوق المستهدف وذلك إلحداث الرضا بشكل متميز عن المنافسين 

ة وهو مفهوم مطور بالنسب، وبما يحسن صورة المنظمة وفي نفس الوقت يحفاظ على المجتمع ككل

ضا والرفاهية للمستهلكين على المدى القصير تحقيق الر، حيث يعرفه بأنه 0122سنة أطلقه للذي 

مشاعر الفرد وأحاسيسه والتي يمكن إعتبارها إنعكاسا بالرضا يقصد والمتوسط والطويل، حيث 

إلى Renaux (0214)عليه من إستهالك السلع والخدمات، كما أشار  ونلمدى اإلشباع الذي يحصل

صادي من خالل المسؤولية المنوطة رضا المستهلك بأنه الرضا اإلجتماعي والسياسي واإلقت

لبي يالرفاهية االجتماعية أي كل ما هو مفيد للمجتمع و، أما الرفاهية فيقصد بها بمنظمات األعمال

ن ذلك ئية ومالمتطلبات البيكما يشمل كذلك  ،خاصة المساهمة في عنصر التعليم والصحة حاجاته

ون الرفاهية والرضا في الممارسات إلى مضمTakas (0120) ، حيث أشارنوعية الهواء والماء

التسويقية من خالل تساؤل رئيسي يبحث عن تفسير حقيقة الحاجة إلى السلع والخدمات من طرف 

 . وراء الحاجةماأي  المستهلك

فالتسويق المجتمعي هو التسويق الذي يجب أن يلعب دورا رياديا في الرفع من التعريف  هاتهل اوفق

اد لمجتمع وهم األفرالتركيز على خدمة جانب خاص ل من خالل ،لمجتمعمستوى معيشة األفراد في ا

 ألمثلةمن او ،لعدم توفر الوسائل المادية لتحقيق ذلك ستطيعون شراء السلع والخدماتالذين ال ي

            الجمعيات التعاونية اإلستهالكية  مع التسويق بالتعاونتسويق المجتمعي للالتطبيقية 

قات طبمساعدة الالتي تهدف إلى تحقيق الصالح العام و، والمنظمات المهنيةة الخيريالجمعيات و

ك فالتسويق لوعلى ضوء ذ، تدعيم األسعار أو البيع بسعر التكلفةبالسعي نحو المحرومة من المجتمع 

 :1همارئيسيين  المجتمعي يتحدد وفق توجهين

اهية رضا الزبائن ورفتحقيق التوجهات اإلدارية والتسويقية التي تنصب بشكل رئيسي نحو  -

 مفتاح تحقيق أهداف المنظمة ومسؤولياتها.ذلك يعتبر ، حيث المد الطويل علىالمجتمع 

التي يؤمن بها رجال التسويق والتي تنعكس آثارها على األنشطة التسويقية المطروحة األفكار  -

 راد.ا بشريحة معينة من األفالتي يزاولونها والموجهة نحو تحقيق الصالح العام للمجتمع دون تقييده

هو الممارس من طرف منظمات األعمال والذي يهدف إلى خدمة الصالح  المجتمعيفالتسويق  وعليه

 من المرتكزات. لتحقيق هذا المبتغى فذلك يتطلب العديدالعام في المجتمع، و

 اتسويقي مقبول وصادق مجتمعيتبني توجه ف :ومعوقاته أساسيات التسويق المجتمعي-2  

 :في المتجليةبين ثالث عناصر أساسية  يتطلب الموازنة

ي حدود الضروريات الرئيسية للحياة ف: ال تنحصر الضررويات الرئيسية للحياةتحقيق الرضا في  -

بل تمتد إلى اإللتزامات المختلفة ومن ذلك تحقيق بيئة نظيفة في جوانبها  السلع والخدمات المقدمة،

 سليم. المختلفة وتحقيق نمط حياتي

                                                           
1 Antoine pillet, op-cit, p16. 
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ي يسهم التسويق المجتمعي فأن  يجبالمجاالت اإلجتماعية:  إستراتجيات ضمنتخطيط سياسات و -

، ومن ذلك المساهمة الفعالة في معالجة وتطوير العديد من القضايا التي تهم المجتمع بصورة عامة

 ف.يعلى التلوث وتعزيز واإلرتقاء بمستويات التربية والتعليم والقيام بالتثق الرقابة

في المجتمع: تتجلى اإلعتبارات التأثيرية في الجوانب اإلنسانية  بعين اإلعتبار أهم المؤثراتاألخذ  -

 التي تتعلق بعموم المجتمع وبالمتغيرات البيئية المحيطة بالمنظمة.

يكون ط منهجي تخطييتطلب  ،اعية وفق القواعد المذكورة آنفافتحقيق تسويق يأخذ بالمتطلبات االجتم

 : 1الخطوات التاليةوفق 

 .على الفرد أو المجتمع سلبيتهادرجة  ها،حجمأي التعرف على حقيقة المشكلة المجتمعية  -

 رجو تحقيقه من الحملة التسويقية، ومن ذلك زيادة وعي الجمهور بالمشكلة،تحديد الهدف الم -

 .التعايش معها..الحد من نمو المشكلة أو  على، اإلمتثال إلى سلوكيات تساعد هاتقليص إنتشار

تجزئة المجتمع واألسواق المستهدفة إلى جماعات فرعية يكون لكل منها خصائص نفسية        -

 .لغرض إستهدافها بالسياسة المناسبةوذلك  ،وديموغرافية متشابهة نسبيا

 دوات المساعدة لإلمتثال السلوكي.األرسالة اإلتصالية وتطوير الإعداد  -

 .على عينة صغيرة دراسة ميدانيةالقيام بالل اإلختبار األولي من خ -

 تسويقي مناسب.المزيج تصميم وطرح التنفيذ الحملة التسويقية من خالل  -

 رصد ردود الفعل وتقييم النتائج. -

 ويقنموذج ناجح للتسساعدت العديد من منظمات على تحقيق  ،وفق أمثلة تطبيقيةفهاته المنهجية 

ت ي بعض المعوقارتها العامة في المجتمع، غير أن ذلك ال ينفصوعلى  إيجابامجتمعي إنعكس ال

 :2نذكر والتي منها، التي تواجه تنفيذه

المجتمعي ج للمنتوالمناسبة ستراتجية اإلووضع  ،تحليل السوق وإختيار السوق المستهدفةصعوبة  -

 .والقواعد المجتمعيةخاصة إذا كانت تصطدم مع األعراف 

 راد.للتأثير على السلوك اإلستهالكي لألفبطة بجانب التكلفة المطلوبة السعرية والمرتصعوبة ال -

ن تحقيق مضمن التسويق المجتمعي نظرا لما تتطلبه  المناسبة سياسة اإلتصالالصعوبة في إعتماد  -

 .فعالية يصعب قياسها، حيث يتطلب تحقيق ذلك مدة زمنية طويلة وتكاليف عالية

د من منظمات عديفي الت ال تقلل من تعاظم تطبيق التسويق المجتمعي غير أن هاته العوائق واإلنتقادا

ا ت بهعا ما من مظاهر السلبية التي إرتسموهذا بغية الحد نو ،األعمال خاصة في الدول المتطورة

الممارسات التسويقية في شتى أرجاء العالم وفي شتى المجتمعات، بل سعت العديد من منظمات 

                                                           
 .20، ص 6440، دار وائل عمان التسويق اإلجتماعيعبيدات محمد إبراهيم، 1
 .20.، ص6400، دار الوراق، عمان إستراتجيات التسويقنزار عبد المجيد البرواري،  2
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الكفيلة بتجاوز مختلف المعوقات تجاه هذا الصنف من التسويق وإيجاد  األعمال نحو إيجاد السبل

أثيرات المناسبة لزيادة الت ، والسعي لخلق الفعالياتبشكل أفضل هوإيستعاب هلفهم ةبرامج متكامل

 .اإليجابية على البرامج التسويقية

بين راز الفرق كما أن الجانب الذي يجب إبرازه عند الحديث عن هذا النمط من التسويق هو إب

غير  قن في المعنى وفي التطبيالجتماعي، فكال المفهومين مترابطاالتسويق المجتمعي والتسويق ا

 أن فلسفة كل واحد منهما هي مختلفة.

 اإليديولوجي الجانبتمحيص بالفرق بين التسويق االجتماعي والتسويق المجتمعي: -3

ظاهر نا بعض مالتسويقي الحديث، تتجلى لللتسويق اإلجتماعي والمجتمعي ودورهما في التوجه 

في  شبههماترغم بشكل رئيسي في المستهدف من التطبيق يكون ذلك  الفرق بين التوجهين، حيث

ألخذ ا لمظاهر التشابه وجوانب الفرق لتوضيح الغرض منما يتطلب التعرض المستخدمة، األدوات 

 الجدول التالي: كما هو موضح في، بكل واحد منهما

 ( الفرق بين التسويق المجتمعي والتسويق اإلجتماعي:1-22)الجدول

 
 التسويق اإلجتماعي التسويق المجتمعي

 كال النوعين موجهين لإلستخدام غيراإلقتصادي اإلستخدام

 جميع المنظمات معنية بالتطبيق المنظمات المعنية

 الطويلالمتوسط وعلى المدى  مدى التطبيق

 اجات اإلجتماعيةتلبية اإلحتي الهدف النهائي

 شرح الظاهرة كيف تتغير فهم الظاهرة كيف تحدث مستوى التفكير

 الوسيلة
عوامل الظاهرة التي تبرز  تحليل

 حيث اآلداة المستخدمةلنا طبيعة 
 أدوات محددة. ال توجد

تفسيرية لفهم ستخدام أدوات إ
 الظاهرة

 التأثير على أفراد معينين المجتمع بشكل عام المستهدفين

 

 النتائج اإليديولوجية

اإليديولوجية فوقية اإلنعكاس 
من خالل باحثين في والتي تتم 

سويق ومنظمات تسعى مجال الت
وتبني إديولوجية لتحقيق أهداف 

 معينة ذات قيمة في المجتمع.

إستخدام أدوات في سبيل 
 لتغييرتحقيق إيديولوجية 

 السلوك 

 
 الفوائد بالنسبة للتسويق

ل المشاكحل  ين منالباحث تمكين
 التسويق في المتأصلة

 (على المجتمعه ممارسات)

من "أكثر نبال" صورة  إنشاء
 ستخدام المعرفةخالل إ
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لمشاكل  حلل التسويقية
 االجتماعية

تحقيقها   توقعالفوائد الم
 بالنسبة للمجتمع

 المساهمة في تحقيق أهم
ذا إخاصة اإلجتماعية، المتطلبات 

 ةتم التوافق مع الجهات الفاعل

المساهمة في التغيير 
ق تطبيإذا تم االجتماعي خاصة 

 أكبر مصلحة هذا التغييرفي
 ممكن من المجتمع عدد

Source  :  Angélique Rodhain, le marketing élargi a la sphère sociale, Université de Montpellier 

II, 2006 p17. 

حقيق التسويق االجتماعي يهدف إلى تي، أن فالفرق العام بين التسويق االجتماعي والتسويق المجتمع

الصالح العام من خالل المساهمة المباشرة لمنظمات األعمال بالجهود والتكاليف، بينما التسويق 

لجانب في اإلرتقاء با تسهم خاصة،المجتمعي يهدف لتغيير السلوكيات من خالل سياسات ترويجية 

 المعيشي للمستهلكين. 

ات المطلوبة لإلرتقاء بالممارس من التغييراتالمنظمات غير ربحية: ضمن توجه التسويق -ثالثا

سعي ال، اومظاهر السلبية التي إرتسمت بهالصرفة التسويقية والخروج بها من النظرية المادية 

وجهها تالمنظمات التي أسوة بالعديد من إلى نشاطات ال تهدف إلى الربحية،  اتحويل بعض نشاطاتهل

يتطلب األخذ بممارستها كنموذج مرجعي  ، األمر الذيدف إلى تحقيق الربحيةإجتماعي وبيئي ال ته

 لتحقيق ذلك. ةيعتبر خطوة هامذا التوجه فالغوص في األطر المفاهمية والتطبيقية لهعليه و ،للتطبيق

تعاظم في الوقت الراهن دور  :فيها الممارسات التسويقيةو المنظمات غير ربحية وللمد-0 

باهتمام متزايد من قبل الحكومات اليوم  تحضى، فهي تهدف إلى الربحيةالتي ال المنظمات ونشاط 

تشكل إطار مؤسسي  كما أصبحت ،مواضيع إهتماماتهاجراء  البلدانالعديد من ووسائل اإلعالم في 

، وبالنسبة ألهم األطر المحددة ووعاء تنظيمي لقطاع ثالث بعد القطاع العام والقطاع الخاص

دعم  األساس إلىبهدف ي تجمع يفهي أوالتي منها منطلقات ثقافية وبيئية،  من هالمفهومها فنلمس

وفق ميثاق تم تعريفها كما ، تجاريأو غرض مصلحة ي دون أأنشطة عامة أو خاصة  دةنشاط أو ع

أعضاؤه مواطنون أو  ،غير هادف للربح عن كيانأنها عبارة  1662عام  األمم المتحدة الصادر

 .دولة واحدة أو أكثر وتتحدد أنشطتهم بفعل اإلرادة الجماعية جماعات ينتمون إلى

من ض ، وإذا تحقق فيكونالسمة األساسية المميزة لهذه المنظمات أنها ال تعمل من أجل توليد الربحف

وفي الحياة العملية توجد العديد من المصطلحات ،  1تمويل المستدام لنشاطاتهاهامش قليل من أجل ال

ومن ذلك المنظمات التي التهدف للكسب لح المنظمات التي ال تهدف إلى الربحية المتوافقة مع مصط

 من المسميات المجتمع وغيرهاوالمنظمات التطوعية، المنظمات المؤسسة لتحسين وإصالح 

  في الجدول التالي:توضيحها  ، فيمكنوبالنسبة ألهم مجاالت نشاط هاته المنظمات

 

 

                                                           
 



84 
 

 لمنظمات التي ال تهدف إلى الربحية:( التصنيف الدولي ل23-1جدول )ال

 الثقافية والترفيهية
المنظمات والهيئات ذات األنشطة في حقول الثقافة وحقول الترفيه مثل 

 الجمعيات التاريخية...

 التعليمية والبحثية
المنظمات التي تشرف وتجري األبحاث العلمية )الطبية التكنولوجية 

 اإلجتماعية والسياسية(.

 ظمات التي تنشط في المجاالت الصحية والخدمات المساندة. المن الصحية

 المنظمات التي تطلع بالخدمات االجتماعية.  الخدمات اإلجتماعية

 البيئة
المنظمات التي تروج وتساهم في الحفاظ على البيئة ومراقبة التلوث 

 وحماية الحيوانات والحياة البرية.

لخدمات ذات الصلة بتطوير المجتمع إجتماعيا المنظمات التي تروج ل التطوير واإلسكان
 وإقتصاديا.

اإلستشارات القانونية 
 والسياسية

المنظمات التي تعمل على حماية الحقوق المدنية والدفاع عن المصالح 
 اإلجتماعية والسياسية للمجتمع.

 الخيرية والتطوعية
 ني باألعمال الخيرية وجمعتالجمعيات والهيئات والمنظمات التي تع

 التبرعات ألغراض متعددة.

 األنشطة الدولية
المنظمات والهيئات التي تروج للتفاهم الثقافي بين الشعوب مثل جمعيات 

 الصداقة ومكاتب الثقافة ومنظمات حقوق اإلنسان العالمية.

 المنظمات والهيئات التي تروج لإلعتقادات الدينية وممارسة العبادات. الدينية

 المنظمات التي تدافع عن العمال والتي تكون في شكل إتحادات عمالية. اإلتحادات العمالية

Source : Manuel sur les Institutions sans but Lucratif dans le Système de comptabilite 

national, nation unies new york 2006, p11-12. 

 

ل الهامة التي تساهم في تحديد إلى أن هناك العديد من العوام Salamon et Anheirerكما أشار 

 :1تتجلى أهمها في ،مدى نشاط القطاع غير ربحي في أية دولة من دول العالم

إختالف خواص السكان: كلما زاد إختالف خواص السكان كان هناك متسع للقطاع غير ربحي       -

 مراض النفسية واإلجتماعية....تعدد العادات والتقاليد وزيادة األومن ذلك 

فجوة ربحي بغية سد  لرفاه اإلجتماعي: كلما زاد الرفاه اإلجتماعي زاد حضور القطاع غيرا -

 الحكومي.  ضعف اآلداء

                                                           
1 Nation Unies, Manuel sur les Institutions sans but Lucratif dans le Système de comptabilite 

national, new york 2006,p10. 
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بقة طال تحوزعلى نسبة عالية منالتي  المتطورة أن الدولما تم الوصول إليه مستوى التطور:  -

كل كبير بشتم إثبات ذلك  قدو ،نجد لديها العديد من المنظمات التي ال تهدف إلى الربحية، متوسطةال

 في تلك الدول. األعمال الخيريةمساهمتها الفعالة في من خالل 

في kotler  levy et، فأول من أشار إلى ذلك بالنسبة لدمج التسويق ضمن مجال العمل غير ربحي

على تحويل القيم التسويقية األعمال أن تعمل منظمات فعلى  وفقا لهما، ف0121مقالة صدرت سنة 

 إلى تحقيق قيم في األفكار المنتجات المقدمةتجلية في إشباع الحاجات والرغبات من خالل الم

حقيق تلإلى تكريس مبادئ بنقل مبادئ تسويق المنتجات  وأن تقوم، 1والتوجهات اإلجتماعية المثالية

 جتماعية المثالية.قيم في األفكار والتوجهات اإل

ق وسط يعمل على تحقيل غير ربحي هو تسويق ضمن المجاوحسب كوتلر وأندريسن فالتسويق 

 تحقيق األرباح.ثم بعد ذلك االجتماعية والبيئية اإلحتياجات 

تحسين  وفي ،من ذلك يتضح لنا تبني المدخل غير هادف للربح في تهذيب الممارسات غير مقبولة

لمميزة ا الصورة التجارية للتسويق، ولتحقيق ذلك بفعالية فذلك يتطلب األخذ ببعض الخصوصيات

 المجال. هذا للوظيفية التسويقية في 

عدة مزايا يحققها يمكن إستنتاج  محددات تطبيق التسويق في المجال غير ربحي:دور و-2

  :2منهاالمجال غير ربحي نذكر التسويق في 

ية المتأتخاصة  للمنظمةإضافية المساعدة في جذب موارد على التسويق هذا النمط من يستطيع  -

تساعدها على تحسين صورتها دون اإلنفاق من مالها  ، والتيالمشاريع الخيريةلتنفيذ  من التبرع

 .للمنظمةمنافع وفرص كبيرة ما ينعكس في تحقيق  الخاص،

إجراء مسوحات  ومن ذلك، ضمن المجال غير ربحياألعمال لمنظمات يقدم التسويق إطار لعمل  -

كذلك ولك ذالتخطيط لمقابلة القيام باألهداف و ضعليتم واالجتماعية والبيئية،  بحثية عن الحاجات

وى الرضا رفع مست، فالتسويق ضمن المجال غير ربحي يالقيام باألنشطة الرقابية لضمان التنفيذ

ووضع أهداف إلشباعها  ،المتحقق للزبائن من خالل دراسة السوق وإجراء مسوحات بحثية للحاجات

 والتخطيط لتحقيق ذلك.  

يساعد المنظمة في تحديد قدراتها  هادف للربحيةالضمن المجال غير  التسويقي إن تبني المدخل -

 وميزتها التنافسية وكذلك القطاعات التي يمكن أن تستهدفها.

سم بجملة إال أن تطبيقه يت غير ربحي،المجال على الرغم من الفوائد المحققة من تطبيق التسويق في 

تتجلى خصوصا  والتي   Weinbergو love lockمن  كالمن المحددات والعوائق والتي أشار إليها 

 :3منها نذكروالتي  ،المجال غير ربحيفي تعقيدات تطبيق الوظيفة التسويقية في 

                                                           
 .6406-06-06في  https://ar.wikipedia.org/wiki من موقعالتي ال تهدف إلى الربحية  لمنظماتا1
  .622-622صص ، مرجع سبق ذكره، التسويق المعاصرموسى سويدان،  2
 .622، عبد المجيد البرواري، مرجع سبق ذكره، صموسى سويداننظام   3

file:///C:/Users/e.Venus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/المنظمات
file:///C:/Users/e.Venus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/المنظمات
https://ar.wikipedia.org/wiki
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راسة دهادف إلى الربح هو الالمجال غير الوظيفة التسويقية في  الغرض من: إستهداف المستهلكين -

يق إيرادات ما يؤدي إلى تحقب المنتجات الموافقة،م ثم تطوير وتقدي االجتماعية والبيئية ومنحاجيات ال

وما يتم إلتماسه وفق ذلك هو وجود نوعين من الزبائن على عكس الزبائن في المجال  ،إجتماعية

دمون الذين يقفي األفراد  من الزبائنن هذين النوعي حيث يتجلىنجد نوع واحد، أين اإلستهالكي 

أما النوع الثاني فهم األفراد الذين يستفيدون من تلك  ،ويساهمون في تخطيط النشاطات التبرعات

يكون  ألولا فالجانب، في إستهداف زبائنهاعلى الحلقة الدائرية  تعتمدوبالتالي فالمنظمات  ،الخدمات

 .والجانب الثاني بإستهداف المستفيدين من النشاطات والمخططين للنشاطات المتبرعين بإستهداف

ديم على تق ،في سبيل تحقيق أهدافها الربحيغير  ضمن المجال ظماتآلية اإلشباع: تقوم المن -

من خالل اإلتصاالت  ةاإلجتماعي ياتلتعديل بعض السلوك المنتجات تسعى منهامجموعة من 

تقدم منتجات مع مراعاة التأثير السلبي  في بعض األحيانوالمباشرة أو بواسطة جماعات الضغط، 

  لذلك على الجانب المالي للمنظمة.

لمجمل  هابائنزردود فعل تقييم النشاط: فالمنظمات غير ربحية تعتمد في تقييم أدائها على متابعة  -

ذلك يجب متابعة تطور هذين العنصرين  ءدرجة اإلستفادة من المنتجات، وعلى ضووعلى نشاطها 

 باإلضافة إلى التقييم الكمي لصورة المنظمة. 

 كمجال توسع في المفهوم والممارساتتسويق بالعالقات البرز دور ي التسويق بالعالقات:-رابعا

 أثرينالمستفيدين والمتمستوى عالي من العالقات مع كافة  التسويقية في مدخلين، األول لتحقيق

 ،اتمعلومللتبادل ومستدامة عالقات مباشرة يتحقق ذلك من خالل إقامة وبالنشاطات التسويقية 

الء أي قيمة وقت التعامل مع العمينظر إلى ذلك ب ، أينليينللمستهلكين الفع والثاني لتحقيق والء

قيقي بما يعزز تعامل ح ،حصة السوقية البصرية إلى حصة الحصة السوقية العالئقيةالالتحول من 

 فاهيم المحددة للتسويق بالعالقات.ربح مادي ومعنوي حيث يعتبر ذلك أساس الميحقق  ونوعي

 تجاه العميلعامة نظرة على  التسويق بالعالقاتيستند   قات:المفاهيم المحددة للتسويق بالعال-1

تغير الوقت والظروف توافق مع تبما ، في جميع جوانب حياتهله يتم من خاللها تحقيق قيمة 

فالتسويق  وجهة كوتلر  والتي منها ،وجهات نظر تصب في نفس المنحنىل اووفقواألهداف، 

للتفكير بصيغة إرتباط وتبادل وتعاون على المدى  هو نموذج مطور من التسويق يسعىبالعالقات 

 Shari et(2002)   أما ، عرفه هاكانسون بأنه إتصال متسلسل بعنصر زمني طويل، كما الطويل

Shalsni  الجهود المتكاملة لبناء ودعم شبكة من المستهلكين األفراد  على أنهيرى التسويق بالعالقات ف

حة الطرفين من خالل إتصاالت شخصية تفاعلية على فترة في مصلالعالقات مع إستمرار تعزيز 

 . 1طويلة

ذلك   تتسم باإليجابية، حيث يتحقق فالتسويق بالعالقات هو عملية بناء عالقات مستمرة مع الزبائن

 :2في جليةتمنه والمبتطبيق ثالثة أنماط 

                                                           
1 Jacques Lendrevie, Julien Lévy, Mercator 10 ed, Dunod éditeur 2013, p17. 
2 Flambard ruaud, le marketing relationnel nouvelle donne du marketing, sur le site www.etheque .com 
consulte 06-04-2012 . 
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ن خالل مالمقدمة ت البعد يتم إقتراح تحسين المنتجاهذا التسويق بالعالقات اإلستباقي: ضمن  -

 إستخدام أفكار جديدة بعد التعرف وتحديد وهيكلة إحتياجات أصحاب المصلحة بشكل عام.  

حقيقة فالمنظمة تقوم بإختيار ال ،لتكيفالسعي لالبعد هو  أساس هذاالتسويق بالعالقات العالئقي:  -

، كما حوارفي ذلك على ال معتمدة ستقدمبالنسبة للمنتجات التي توقعات العميل فيما يخص  والرمزية

ي تقف مناسبة للمشاكل التفضل بإقتراح تحسينات قدرتها على فعل األيجب على المنظمة أن تثبت 

 .ئق أمام تحقيق قيم دائمة للعمالءعا

طلعاتهم أسلوب تشاركي مع العمالء لتلبية تمتطلب هذا البعد هو إتباع التسويق بالعالقات التشاركي:  -

  تجات جديدة وخلق قيم.إيجاد أفكار لمنب

  .التسويق بالعالقات أشكال العديد من تشكلتقد وضمن هاته األنواع ف

طبيق ت فيصدى كبير عرفت هناك ثالثة أشكال األشكال المتجسدة من التسويق بالعالقات: -2

 :العالقات نذكر منهاقائم على تسويق 

ليهم من خالل التعرف ع ،م أكبر تأثيرالذين لهأفضل العمالء لخدمة : هو السعي التسويق الشخصي-أ

داد من خالل إع ويكون ذلك والتالئم معهم، إلحتفاظ بهمقيمهم التي يسعون لتعظيمها بغية اعلى و

 تنفيذ حمالت مبتكرة لتحقيق والئهم.القيام بو بهم تقارير خاصة

 تجمعهم المستهدفين هو العمل على شبكات كثيرة تضم كل واحدة منها مجموعة من: الشبكات-ب

معرفة رأي كل عضو في المنظمة ومنتجاتها لالمرافقة تتطلب شبكة  عوامل متجانسة، وكل

 .ولتحقيق والئه مطلوبما هو وإستراتجياتها للقيام 

ن تطويرها إنطالقا م قاعدة البيانات عبارة عن ذاكرة حية يمكن التسويق عبر قواعد البيانات:-ج

عها إمكانية تطوي توفر، كما تخص مختلف العمالءتحتويها تضاف لمعلومات متاحة  جديدةمعلومات 

على أدوات لإلستعالم تساعد على معالجة بإحتوائها كما تتصف ، إثرائها بمصادر خارجيةمن خالل 

سلوك  على فرز وتصنيفتمتاز بقدرتها و ،دون الرجوع إلى النظام بشكل عامما يسعى إليه المستخدم 

وفي الواقع ، للتحليإلستخراج البيانات وابإستخدام تقنيات ات مستودعمن خالل  ومتطلباتهم المستهلك

لى نطاق تستخدم عالتي قواعد البيانات الهرمية  ثالثة أنواع من قواعد البيانات وهينميز بين  العملي

رد فلقدرتها على وصف وربط البيانات المختلفة عن األ ،واسع في مجال إدارة شؤون الموظفين

 وضوعيةالبيانات الموقواعد  ،يتحليل التسويقلة األعمال ولكنها ليست متناسبة لفي منظم موحياته

التي تساهم في فتح وجهات مثيرة لإلهتمام بما في ذلك قدرتها على معالجة البيانات متعددة الوسائط، 

ق يطلوالتي أنواع أخرى  مع  أن تشارك من المستخدمينمن خالل هذا النوع فيمكن ألنواع جديدة ف

 ،عالئقيالمؤسسة على قواعد الجبر ال البيانات العالئقيةقواعد  باإلضافة إلىا بالميراث البسيط، يهعل

عمل تالتي مجموعة من الجداول، فيما بعد مثل في صف في الجدول تشكل تتضمنها فكل عالقة 

خدمة المستمن هي آداة متطورة متوافقة مع اإلحتياجات التسويقية وو ،وفق قواعد جبرية عالئقية

 .Oracle ، Informix Symbase OBM نذكرعلى نطاق واسع 
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 اربتج لقد أثبتت :ومحدداته مكانة التسويق بالعالقات ضمن التوجهات التسويقية الحديثة-3

وحيد تحقيق القيم هو الكافل الفمنظمات األعمال أن تأطير السلوك الشرائي للمستهلكين ال يكفي، 

وبالعالقات خالق األبالتحلي بالسلوكيات المسؤولة و يرتبط ذلك غالباحيث إلبقاء المستهلكين أوفياء 

ع ممن خالل العالقات  المتحققإستدامة التسويق بطلق عليه القوية مع أصحاب المصلحة، بما أ

 متطلباتل قواعد بيانات مهيكلةبإستخدام بإستخدام قنوات ذات أثر عكسي وبأكثر فاعلية ، العمالء

لتي إلى التوصيات اة التبادلية، حيث ترجع الجذور التاريخية لهذا الطرح وتوجهات طرفي العملي

معيار حيث إعتمد في ذلك على  ،تطوير مقياس ميول العالقاتلهدف  0212 قدمها ونستون سنة

وهذا  ،يمكن قياسه من خالل التواصل المباشر والذي   Dwyer (1978)البعد الوجداني لدواير 

ياس د مقعتمأوحاليا  ،ثبتت فشلهاأ غير أنهاض المقاييس اإلحصائية الرغم من إعتماد بع على 

أن التسويق بالعالقات هو نقلة نوعية من تسويق   Websterكما يشير، 1مسة درجاتخليكرت ذو 

فالمعامالت لم  ،الصفقة القائم على التبادل إلى تسويق العالقة فهو قوة دافعة لنظام التبادل االجتماعي

Vernette  (9111 )كما يعتبرجراءات بسيطة ولكن تحولت إلى عالقات دائمة، تعد عبارة عن إ

ائم على فهو تسويق ق ،لتغيير سياق تسويق المعامالت في ظل المنافسةالتسويق بالعالقات نموذج 

أهم الفروقات الموجودة بين التسويق القائم على ، حيث يمكن توضيح اإلعتماد والتعاون المتبادل

 ويق القائم على العالقات في الجدول التالي:التبادل والتس

 :والتسويق المبني على العالقاتالقائم على التبادل الفرق بين التسويق  (1-24)الجدول 

 التسويق القائم على العالقة التسويق القائم على التبادل المعايير

 التوجه

 العالقة مع الزبائن

 النظرة إلى المنتوج

 التركيز على خدمة العمالء

 اإللتزام بإرضاء الزبائن

 اإلتصال بالزبائن

 مجال التركيز على الجودة

 على المدى القصير

 متقطعة

 من خالل خصائصه 

 ضعيفة

 محدود

 متوسط

 العملية اإلنتاجية

 على المدى الطويل

 متواصلة

 من خالل القيمة المحققة

 قوي

 قوي

 قوي

 جميع العمالء

Source : Adapté de Peck Payne, Christopher, Clark, d’un marketing de la transaction à 

un marketing de la relation, 1999, p35. 

 :2نذكر منهاتسويق اإلستهالكي بعدة ميزات عن الختلف فالتسويق بالعالقات ي

الطويل: فعملية تحقيق الوالء تكون على المدى الطويل ما يشكل إلتزام على المدى  تحقيق المبتغى -

 قصير أو ال يتحقق في زمن ثابت بالعالقاتكون مبتغى التسويق  ،طويلة األمدات سياس بوضع

 Marionيشير وضمن هذا العنصر فهناك جانب آخر مرتبط بهاته الميزة وهي الخصوصية، حيث 

                                                           
1 Yasmine Benamour, Isabelle Prina, transactionnel relationnelle, fichier pdf, créer le 08/04/2010. 
2 Achrol, Ravi S. et P.Kotler, Marketing in the Network Economy, Journal of Marketing, 63 Academy of 

Marketing and AMA Conferene,0222, p146. 
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خصيص فتشخصي للمستهدفين من العمالء،  أن تحقيق عالقات على أمد طويل تكون بشكل( 9110)

 نجاح.متعرض يعتبر مفتاح للال

 يق منافع متبادلة.تحقبتحقيق التوليفة )رابح/رابح(: فالعالقة يجب أن تكون مستدامة وتسمح للطرفين  -

 كما أنه من ،دائما موجودةيجب أن تكون المعلومات دم التماثل في المعلومات: فإنخفاض جوانب ع -

 لكمن ذقدر اإلمكان  على عدم التماثل، لذلك فمن الضروري الحدالصعب أو من المستحيل القضاء 

 .وهو ما يتطلب توفر إدارة فعالة إلدارة العالقة مع الزبائن

ضمن هاته المكانة التي يتصف بها التسويق بالعالقات لتحقيق توجه تسويقي بعيد عن المادية 

من هذا ضا مبه ذيجب األخبالبعد اإلجتماعي المسؤول، فهناك قاعدتين أخالقيتين ويأخذ والقصور 

دأ اإللتزام مبسبة إليه وهما ن تعتبران محددات بالناواللت ،لتحقيق األهداف المشارالتسويق  النوع من

في  ئيسيينر وهما عنصرينن لتحقيق المبتغى األمثل، ين ضرورييعنصركذلك يعتبران كما ، والثقة

 عالقات جيدة بين المنظمة والمستهلكين.إلقامة Morgan et Hant  (0223 )نموذج 

الديناميكية على المدى الطويل، كما يعكس  طي مفهوم الموقف والسلوك والعملياتيغ فاإللتزام

ومن ذلك اإللتزام تجاه أصحاب المصلحة في  ،تعكس منحنى إيجابيالتي مجموعة من اإلدراكات 

 إذا تم األخذهذا ومجموعة القيم التي تستند عليها تلك العالقة، كما يتجلى اإللتزام في السلوك و العالقة

تبادل العالقات بما يحقق منافع شخصية ومنافع غير إقتصادية ، في Shur و Dwer لبنظرية التبادل 

 .الرضاق يحقمع ت واإلنخراط في التبادالت االجتماعية واإلستمرارية

أكثر وضوحا على غرار الشعور  أقل أو بأنها حالة نفسيةGuibert  (0222 ) إليها يشيرف الثقة أما

 يضاأ يتجلى مفهومهابشكل فردي أو بشكل ملحوظ على الصعيد العالمي، كما  ذلك انسواء ك ،باألمن

 Frisouمقبول، وحسب  حينئذ السلوك في الظروف غير متوقعة أين يكون عدم اليقين و في إفتراض

حول موضوع معين وكذلك نحو وحدانية سلوك  إعتقاد وإفتراضهو korchia  (9119 ) و( 9111)

تسويق بالعالقات فالثقة هي شرط أساسي إلقامة عالقة دائمة بما يسمح من اإلنتقال ضمن الف، أو شعور

بأنها النزاهة والخبرة Zeltman(9110 ) من توجه المعامالت إلى توجه العالقات، كما إعتبرها 

والتي الثقة المطلقة  وهي  1مارسات التسويقية وفق ثالثة أنماطواإلخالص، حيث تتشكل الثقة في الم

يز أكثر على ى التركوالتي تشير إل الثقة السريةر إلى اإلعتقاد في النزاهة في تحقيق المأمول، وتشي

 هي الثقة التي تكون باإلعتماد على شخص آخر.و الثقة اإلعتماديةتحقيق األمان، و

ع توق وصل إلى أنهاأين ، لعالقةكيفية تطوير لبدراسة  Shurr et Ohقام  هذين العنصرين وضمن

 مات يكون من خالل الوفاء باإللتزافاإلنخراط في العالقة لحدوث األحسن، وبالنسبة لكيفية  إيجابي

فاإللتزام والثقة تعتبران محددان رئيسيان لتحقيق إقامة عالقات دائمة مع العمالء وفق أطر إجتماعية 

لى التعامل تجاري إمن التعامل الالتسويق إنتقال ، بما يساهم من وبيئية ثم بعد ذلك األطر االقتصادية

 العالئقي.

                                                           
1 Hoffman Nicole P, An examination of the "Sustainable Competitive Advantage" concept: Past, Present 

and Futur”, Academy of Marketing Science Review9111 . 
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 :الفصل خالصة

إن الصدى واإلهتمام الذي عرفه التسويق في ظل سيادة توجه إقتصاد السوق وما أفرزه من      

جوانب إيجابية وسلبية تجلت آثارها على المستهلكين ومنظمات األعمال وعلى المجتمع، يتطلب 

خاصة ما تعلق بالقيم المحققة والمنتظرة، وفيما الخوص في تحليل ما هو إيجابي لإلرتقاء به أكثر و

هو سلبي إلستنباط ماهو غير مالئم ومحاولة تهذيبه، خاصة ما تعلق باألضرار المحققة على مستوى 

بيئة المعيشة والبيئية االجتماعية والتي أثرت على نوعية الحياة بشكل عام، حيث يكون ذلك بتبني 

اير وتوجه أخالقي وإجتماعي أكبر منه إقتصادي ودمج مفاهيم ودمج مفاهيم جديدة تعبر عن واقع مغ

تعبر عن الشعور واإلهتمام المشترك، واإلبتعاد عن نظرة الغرض والمنفعة إلى نظرة االهتمام 

والمصير المشترك، بما يحقق الرفاهية االجتماعية والبيئية والمشاركة االقتصادية واإلجتماعية 

وفق منحنى إقتصادي وإجتماعي وبيئي طبيعي، يكون التسويق وفق واألخذ بتوجه تنمية العالقات 

ذلك القاطرة والمؤثر، بما يتماشى مع مركزه وصورته الحالية الساطعة في عالم األعمال، وبما يؤكد 

 دوره الرائد للربط بين البيئة االقتصادية ومتطلبات البيئة اإلجتماعية والطبيعية. 
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 الفصل الثاني

التنمية المستدامة والرهانات اإلقتصادية واإلجتماعية 

 والتسويقية
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 الفصل الثاني: التنمية المستدامة والرهانات اإلقتصادية واإلجتماعية والتسويقية:

  0122مرة في تقرير بروتالند عام ألول  إليهع التنمية المستدامة منذ التعرض ولقد أثار موض     

الميدان  يوخاصة فعالم التطبيقات التنظير إلى  عالموالتي إنتقلت من  ،العديد من اآلراء واإلثراءات

يرة في مساهمتها الكبلإقتصاد  أيالتي تعد قوام  ،منظمات األعمال فيبتخصيص أكثر و االقتصادي

بين تطبيق  اقوي اما شكل ترابط ،والثقافي االجتماعيمضافة وفي التغيير القيم وال تحقيق الثروة

المتخصصين مطالب بعد تعاظم بشكل كبير  ظهروالذي ، التنمية المستدامة ومنظمات األعمال

عائم فإرساء دالتجسيد الفعال لها،  فيمنظمات األعمال في التنمية المستدامة بإشراك والمنظرين 

 ادياالقتصمجتمع وهو حاليا الجانب  أيمقبولة لها يكون بوجه خاص من طرف محرك التغيير في 

لقانونية كونها عبارة عن نظام مفتوح يجمع ما بين الفعاليات ا ،من خالل منظمات األعمال

لم تحليلية لمتخصصين في عالدراسات العديد من الواإلجتماعية والثقافية والتكنولوجية، حسب 

مرجع التغيير الذي عرفته وتعرفه المجتمعات هي منظمات األعمال بسياساتها فإن  ،االجتماع

تعد  مالوعليه فنشاطات منظمات األع ،منتجاتها المقدمةمن خالل وخاصة  ،التسويقيةالتنظيمية و

ة ول نحو التنميتحقيق توجه مقبمؤثر حضاري للتغيير في ظل سيادة المفهوم المادي، و اليوم

ما قية، وبوظيفتها التسويلمنظمات األعمال  االجتماعية االقتصاديةالمقاربة ب األخذبيكون المستدامة 

سفة في فل لعالميةوالمنصوص عليها في اإلجماعات ايتطلب دمج أهم المعابر المحققة لهذا المسار 

القيام بالتعديالت الالزمة وما يتطلبه من ، عمل منظمات األعمال وفي مختلف وظائفها الناشطة بها

ليل ذلك لتح، ومن ذلك  الممارسات التسويقيةولينعكس بعذ ذلك بصفة آلية على النشاط الممارس 

ول على إذ سيقوم األ ،ثمن خالل ثالثة مباحفسوف يتم تغطيته  ،ضمن هذا الفصلبأكثر إستفاضة 

تسليط الضوء على تحديد أهم المبادئ والجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة، والثاني بدراسة أبعاد 

، والثالث يتم فيه إسقاط آثار ومتطلبات دمج ي التنمية المستدامةدمج منظمات األعمال فومتطلبات 

   التسويق في مبادئ التنمية المستدامة.
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 :حث األول: اإلطار النظري لمفهوم التنمية المستدامةالمب

يئية التي التنمية المستدامة، فالتحديات الب صطلحتعد المشاكل البيئية اليوم السبب األول لشيوع م     

وأخالقيات  ممارساتألجيال القادمة بسبب لحياة ا المتطلبات الرئيسيةإنتقل تأثيرها إلى غاية تهديد 

تجلت في  ،ةالمادي آليتهوالنفس البشرية بسبب ما أفرزه التقدم اإلقتصادي مرفوضة تأصلت في 

دى أوي للنظم اإلجتماعية، األمر الذي سالغير موارد الطبيعة والسير لل سليمالاإلستغالل غير 

ي النهاية وصلت ف اس مستداموفق أسللمطالبة بتبني منهج جديد للتنمية للخروج من هاته المعضالت 

جمع بين سمو الشعار والممارسات ، يالتنمية المستدامة ونموذج عام ومتكامل أال وهإلى إقتراح 

ها اإلمعان في المفاهيم التي أعطيت لمنا وهو ما يتطلب  واإلجتماعية والبيئية المقبولة، االقتصادية

 . فيهاتجسد وأهم المجاالت التي ت وألبعادها وأهدافها ومؤشرات قياسها

 ا العلمية والعملية واألخالقية للتنمية المستدامة:المطلب األول: القضاي

القضايا البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية يلفت اإلنتباه إلى شيوع لمستجدات الحالي  إن التتبع     

والشيء  ،ستحواذه على حيز كبير من فكر الباحثين واهتماماتهم البحثيةإمصطلح التنمية المستدامة و

 يطبيقتال هاضاءة مسارالسعي إلالتعرض إلى المعنى اللغوي بقدر ما هو ليس من طرفهم المستهدف 

ول ولتحقيق إستنارة كافية حالممارسات التسويقية،  أال وهووخاصة ما يتوافق مع متغير دراستنا 

هوم حول مفحققت اإلجماع التعرض إلى مختلف المفاهيم التي  أوالذلك يتطلب إن هذا الموضوع ف

المتوافق مع صحيح المنهج العرض وصول إلى غاية الإلى أبعادها، أهدافها،  مية المستدامة،التن

 خاصة ما تعلق بالفلسفة والممارسات التسويقية. ،التغيير المنشود من طرفها

 معالم التنمية المستدامةأهم لتوضيح المستدامة: عرض ألهم المفاهيم المرتبطة بالتنمية -أوال

المتجلي ألول اة للمصطلح بنسبالفمصطلح التنمية المستدامة، بة أوال تحليل تركيفذلك يتطلب منا 

وبين ين مفهومه ب اكبير فنالحظ تداخال ،وبالرجوع إلى األدبيات اإلقتصادية التي تناولتهفي التنمية 

ة، ما يتطلب منا اإللمام بأهم الفروقات الموجودة االقتصاديخاصة في عرض الوقائع مفهوم النمو 

، ليتم بعدها التعرض إلى مفهوم اإلستدامة 1ين للخروج بفهم أفضل لمفهوم التنميةبين هذين العنصر

للوصول إلى المضمون اللغوي للتنمية المستدامة ثم التطبيقي بما يتوافق مع مقررات الجلسات 

    العالمية التي تناولت هذا الجانب. 

 مصطلح النمو بشكل عام إلىيشير : والعالقة بينهما والتنمية المفاهيم المرتبطة بالنمو -1

 ،في الشكل والمظهر والكم والعدد وهو ما يجعله خاصية من خصائص الكائنات الحيةالتغير التلقائي 

الزيادة أو النقصان في ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات  فيعبر عن أما مدلوله في المجال اإلقتصادي

يكون إيجابيا  ، حيثتعرف بسنة القياسا تليهسنة سنة تعرف بسنة األساس وسنتين في دولة ما بين 

كما هناك توجهات  ،(التراجع االقتصادي أو الركود االقتصادي)الرواج اإلقتصادي( أو سلبيا )

وسط نصيب المتالهو الزيادة المستمرة في الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن أي  أن النمو 2ترى

لنمو يركز على التغير في الكم لما يحصل عليه فمصطلح اعليه و ،للفرد من الدخل الكلي للمجتمع

                                                           
 . 62، ص6442، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، التنمية المستدامةعثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنطة،  1

  2 المرجع السابق، ص62.
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الفرد من سلع وخدمات دون اإلهتمام بهيكل توزيع الدخل الحقيقي بين األفراد أو بنوعية السلع 

 اهبالرجوع إلى آراء المتخصصين في ميدانأما بالنسبة للتنمية و ،والخدمات التي يحصلون عليها

هي ف ،تجاههإ رية النمو وتسرعه وتحسن نوعيته وتغيعملية مخططة وهادفة توجه عمل بأنها1فيرون

ل على ما هو مميز ومتفرد في خصائصه وهو األمر الذي ال يتحقق إلى وصيتم الحتبدع فيه ل

ث فالتنمية تنطوي على إحدا ،على عكس النموهي بتوظيف الخبرة والمعرفة وإعتماد مناهج سوية، و

 عية السلع والخدمات المقدمة لألفراد ولهذا فالتنمية التغيير في هيكل توزيع الدخل واإلنتاج وفي نو

نمية هي العملية فالت عليهر النوعي والهيكلي، ويتركز فقط على التغير الكمي وإنما تمتد لتشمل التغي

تحسين  معالتي يحدث من خاللها تغيير شامل ومتواصل يصاحبه زيادة في متوسط الدخل الحقيقي 

 األفضل.  حقيقبالسعي لت تحسين نوعية الحياة تعمل على لفقيرة، وكذلك في توزيعه ليشمل الطبقات ا

للربط بين  0232التنمية من المصطلحات الجيوسياسية التي أطلقت على يد هاري ترومان سنة تعد 

ماركس كأسلوب  لكما أستخدم هذا المصطلح من طرف كار ،العالم النامي والسائر في طريق النمو

دول للتاريخيا فمفهوم التنمية إرتبط بالجانب اإلقتصادي لوصف قوة التصنيع إلستغالل الطبيعة، و

حدد مراحل  ،حيثفي دراسته حول نظريات التنمية  W-W Rostowوهو ما ترجمه  ،قوية التصنيع

 مرحلة التهيؤة المجتمع التقليدي، هي مرحل2اإلنتقال إلى التنمية المقبولة في خمسة مراحل أساسية

 النضوج، مرحلة اإلستهالك الوفير. ة اإلقالع، مرحلةلإلقالع، مرحل

غاللها في حين ستإات ومن ثم يبناء اإلمكان تهدف إلىفالتنمية وبالنسبة للعالقة بين النمو والتنمية، 

ية كامنة، وبذلك يمكن أن تشمل التنمالمكتسبة أو الات سواء ياإلمكان إستغالل عن تطور النمو يعبر

إلى ة التنمي ا تشيركم، النمو أحد نتائج وتجليات التنمية يكون نى أنبمع ،النمو وليس العكس

لي فهو وبالتاعلى استغالل الموارد يتصف بذلك ألنه مدلول يدل في حين أن النمو ال اإلستمرارية 

 .3قابل لالستمرارغير 

الة عدمن ذلك الرفاه والتقدم وال ،كما إرتبط بمفهوم التنمية في الوقت الراهن مصطلحات جديدة

ة والتي تجسدت بشكل رسمي في التقرير العالمي للتنمي ،اإلقتصادية واإلجتماعية والتوازن البيئي

والذي يعرف التنمية بأنها العملية التي تسمح للبشر بتطوير شخصيتهم لكسب ، 0220البشرية عام 

كال غالل وأشالثقة في أنفسهم ليعيشوا حياة كريمة من خالل التحرر من الخوف من العوز واإلست

 .4القمع السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي

بعد  إال االقتصاديةفي العلوم  كبير ستدامة إستخدامإلمفهوم اللم يعرف مفهوم اإلستدامة:  -2

 يةتمرارإسراتجيات تسعى للحفاظ على البيئة وتضمن إداري يتضمن تطوير إستتناوله كمدخل 

القدرة على مواصلة  هياإلستدامة بأن  Newton (6442)  يرى .أرباح لمنظمات األعمالتحقيق 

فيرى اإلستدامة  Solowدون إحداث أثر بيئي سلبي، أما  موجهة إلى ما ال نهاية إقتصادية ممارسات 

                                                           
 . 02، ص6444، الدار الجامعية  اإلسكندرية، إتجاهات حديثة في التنميةعبد القادر عطيه،  1

2 Yvette Lazzari, le développement durable du concept a la mesure, l’harmattan, Paris 2007,p00 

 .02المرجع السابق، ص 3 
4 Alexandre Asselineau Pierre Piré-Lechalard, Développement durable et entreprise responsable, une voie 

pour l’innovation de rupture, Communication présentée lors des  3 ème   Journées  Neptune Université du Sud-

Toulon-Var, Toulon, 13-14 novembre 2008, P06. 
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أن تكون جماعية وأن ال تترك وحدها بيطالب ألصول الطبيعية، حيث الرشيدة  ل دارةاإلمن خالل 

ء النظم كيفية بقابيشير إلى اإلستدامة من وجهة نظر بيئية لقوى السوق، كما وجد من المنظرين من 

 المحافظة علىومن وجهة نظر بشرية هي القدرة على  ،الحيوية متنوعة ومنتجة على مرور الوقت

 نوعية الحياة التي نعيشها.

التقليل من الضرر على البيئة والحفاظ مدلول الغرض منه إذن هي فاإلستدامة  ،من المفاهيم السابقة

فعنصر اإلستدامة مهم  ومن أجل ذلكعلى الموراد الطبيعية من أجل إستمرار ديمومة الحياة، 

 :1لألسباب التالية

مسار يجمع بين الوسائل المرتبطة بالبيئة المادية، المجتمع، اإلقتصاد، وال سيما عند طرح فهو  -

 برامج تتضمن حماية البيئة وتحقق النمو اإلقتصادي في آن واحد.

ية بإمكانها جميعا اإلتفاق أن المنظمات والحكومات والجماعات البيئ أساسهافكرة عبارة عن فهو  -

ي نفس فمختلفة، فكل طرف يسعى إلى تعزيز اإلقتصاد وديمومته على األمد الطويل وعلى أهداف 

 إستدامة البيئة الطبيعية. أكبر ب الوقت إعطاء إهتمام

لبيئية الناجمة عن أنظمة اإلنتاج واإلستهالك غير حل وتوجه عالمي للمشكالت افهو يعتبر  -

 مستدامة.ال

يستدعي البحث عن الجذور والنقاشات  اإلستدامةالتنمية ومفهومي جانب الربط بين الحديث عن إن 

 جالالم حدود البيئة واإلقتصاد إلى الجانبمن والتي إمتد صداها  ،التي أفرزتها هاته التركيبة

 ونمط الحياة القائم.ماعي واإلجتالسياسي والثقافي 

ل لقد تعددت النقاشات والرؤى حوالمستدامة:  بمفهوم التنميةالتي إرتبطت  نقاشاتال أهم-ثانيا

أن  ، مع اإلشارة إلىالتطبيقات التي تخص التنمية المستدامةوالفوائد، ألبعاد واو المفاهيم العامة

صة التي تمت في الماضي وخابالنقاشات  بدءا ،التعرض لهذا المفهوم كانت له جذور تاريخية بعيدة

إلى الخطر المحدق بالحياة على  اعند اإلقتصاديين القدامى ومنهم مالتس وريكاردو والذين أشار

األرض والمتمثل في عدم التجانس بين مقدرة كوكب األرض على اإلعاشة وتطور عدد السكان 

النسبة ب. أما ولى لمصطلح التنمية المستدامةومحاولتهم لطرح نماذج لحل هاته المشكلة تعد  النواة األ

 0122بعد نشر تقرير لنادي روما سنة  0126فلم يتم  التطرق إليها إال في سنة  ،لمفهومها الحالي

من طرف معهد مساشيست للتكنولوجيا وهو معهد تم إعداده من طرف أشخاص مستقلين والذي 

وارد غير المتجددة بالنسبة للسكان حتى عام الممستقبل تطرق إلى تم الخاص بحدود التنمية، أين 

وفي نفس السنة تم التعرض إليه مرة أخرى في قمة األرض والتي تم السعي من خاللها ، 6044

 .   2لحماية األرض وموارها تحت تسمية التنمية المستدامة

وم لمفه التدويلتحت عنوان مستقبلنا المشترك )قمة بروتالند( تم  0122في القمة المنعقدة سنة 

أكثر إستضاءة من خالل التركيز على األبعاد مضامين عالمية ، والتي أعطيت لها التنمية المستدامة

                                                           
 .20عبد الحسين حسن حبيب، مرجع سبق ذكره، صو عالء فرحان طالب 1 

 .22-22المرجع السابق، صص 2 
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التي عرفت والمتمثلة في البعد البيئي واإلجتماعي واإلقتصادي، التي يجب أن تمسها التنمية والثالثة 

نعقد في ريو ئة والتنمية الذي أفي مؤتمر األمم المتحدة للبينقاشات واسعة لكيفية التطبيق والتجسيد 

فالتنمية المستدامة وفق هاته المحطات الزمانية والمكانية  ،0116جانيرو )قمة األرض( سنة  دي

 :1منها نذكرعالمية  تعدة مدلوالأعطيت لها 

 .السعي إلى تحسين مستوى الحياة مع الحفاظ على قدرة النظام البيئي على اإلعاشة  -

اإلعتبار الحاجات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية بما يتوافق مع الحفاظ  التنمية التي تأخذ بعين -

 .بأنجع الوسائلاإلنسانية على النظام البيئي واإلجتماعي والسعي إلشباع الحاجات 

يطلعون إلى تحسين نوعية الحياة والحفاظ على البيئة والعمل على الذين  فرادألالتنمية الموجهة ل- 

  .لتحقيق اإلستمرارية في الحياة م البيئي على إتاحة المواردمسايرة قدرة النظا

التحول إلى الممارسات االجتماعية يشير إلى فمضمون التنمية المستدامة  المدلوالتهاته ل افوفق

وبعبارة أوالبيئية في جوانب التنمية والتي يمكن أن تساهم في تحقيق التوازن واألمن واالستمرارية 

مفاهيم أخرى أكثر إستفاضة خاصة بعد قمة للتنمية المستدامة كما أعطيت أشمل "االستدامة"، 

م تالذي مسؤول والسوق الإقتصاد  وهوبطرح مفهوم جديد  ،بمدينة إيفيان 9110الثمانية في جويلية 

، ومن اإلقتصاديين الذين عملوا على إشاعة هذا 9111ألول مرة في قمة دافوس سنة إليه اإلشارة 

والذي حدد المفهوم  ،9110الحاصل على جائزة نوبل لإلقتصاد سنة  Joseph Stiglitz المفهوم نذكر

لرشيدة االمتطور للتنمية المستدامة في العمل على تغيير توجه العولمة بتوفير أفضل السياسات 

التي بينت مفهوم التنمية المستدامة على أنها التعديل في أساليب  Sen Amartya ، وكذاإلدارة العالم

 رأسمالية من خالل التوجه نحو التفاعالت اإلجتماعية.ال

البارزين في اإلشارة إلى المدلوالت األكثر إستضاءة للتنمية المستدامة الستر برون الذي أهم ومن 

تقوم على الحد من التأثير على الطبقات  ،يحدد مفهومها في التحول باإلقتصاد إلى مبادئ جديدة

لضرائب والمساهمة في حماية البيئة من خالل اإلعانات والتحول الفقيرة من خالل التخفيض في ا

 .2من النظرة الرأسمالية المتوحشة إلى النظرة اإلقتصادية اإلجتماعية البيئية

اهيم مفالبإستعراض أهم  :دوالت التنمية المستدامة المعتمدة في التطبيقات العمليةم-ثالثا

في التطبيقات االقتصادية واإلجتماعية  بشكل كبيرنجد ماهو معتمد الموضحة للتنمية المستدامة 

هو اما واألكثر إستخدإلندماج ضمن هذا المسار، لسياسات وإستراتجيات ا اوالتي تعد مرجع يئيةوالب

اصر أربعة عنالصادر من مؤتمر مستقبلنا المشترك والذي يشير إلى التنمية المستدامة من خالل 

 : يوه رئيسية

                                                           
1 Yvette lazzeri, op-cit, p 12.  
2 MAUD TIXIER, communiquer sur le développement durable, Éditions d’Organisation, 2005, p55 
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 تياجاتاح تلبي التي التنمية فمفهوم التنمية المستدامة يشير إلى ل القادمة:ضمان مستقبل األجيا -0

 بالبيئة لمعنيةا العالمية اللجنة تقرير) رغبتهم تلبية على المقبلة األجيال بقدرة المساس دون الحاضر

 ."تقرير بروتالند ("0122)المشترك مستقبلناوالمعروفة بلجنة والتنمية 

 جانب ىإل والبيئية االجتماعية من التركيز على التنميةفالهدف ذا المبدأ التكافل: وفق ه مبدأ -6

 لترابطا تحقيق التوافق وفق بعد تنموي واحد، ولكن الهدف هو تشديد ليس فقطاالقتصادية  التنمية

 االجتماعيلبعد وا االقتصاديالتكافل بين البعد تحقيق البشرية، من خالل  المجتمعات لتطوير بينهما

يال الحاضر والبيئية ألجعي، أما بالنسبة لتحقيق تنمية على نحو متساو مع الحاجات التنموية والطبي

 . 1يال المستقبلأجوألجيال الحالية لفذلك يشير إلى العدالة في تلبية حاجات جميع الشعوب  لوالمستقب

هو تحقيق  البيئيةو يةواالجتماع االقتصادية التنمية بين مبدأ التعددية واإلتصاالت: فتحقيق الترابط -2

كيم والذي إليه بمبدأ التح يشارآخر  الفاعلة للتنمية المستدامة، والذي يؤسس لمبدأ ترابط بين الجهات

لفاعلين ا عنصر مركزي لإلتصال والتعددية بينيفرض  والذيوالفنية،  يعبر عن الجوانب المعيارية

 ية.ات بشأن السياسات البيئية والتنموباإلضافة إلى تحقيق صورة مشروعة في عملية إتخاذ القرار

التنمية بالدعائم الثالثة: فإذا كان المرجع األساسي للتنمية المستدامة هو حق األجيال القادمة في  -0

العيش بنفس ظروف الحياة الحالية، فذلك يتطلب التغيير في الطرق والمناهج المعتمدة في إقتصاد 

 بين األبعاد المتوازن مية المستدامة تعبر عن التكامل، فالتن0114التنمية المطبقة إلى غاية 

بلة المق األجيال مصالح على الحفاظ بغية اإلنصاف وبروح والبيئية واالجتماعية االقتصادية

(Battistella et P Vennesso 2003 M.C. Smouts، D) العنصر كذلك  يشار ضمن هذا، كما

ر اعي والبيئي فهو الكفيل بتحقيق التوازن بين العناصأن اإلنسان هو لب اإلهتمام اإلقتصادي واإلجتم

 خالل الشكل التالي: ذلك منقدرة البيئة، حيث يمكن إبراز  بما يتوافق مع ةالثالث

 د التنمية المستدامة من خالل الدعائم الثالثة:ابعأ( 2-1شكل)ال

 

 

 

 

Source : http://www.adequations.org-consulter le 22/05/2012. 

فعنصر القدرة على التطبيق: يشير إلى التوازن بين النمو اإلقتصادي وقدرة البيئة على توفير  -

 الموارد للنمو وعلى تحمل مخرجات هذا النمو. 

                                                           
 . 02، ص0112، الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية، مصرمبادئ التنمية المستدامةدوجالس موسشيت تعريب بهاء شاهين،  1

http://www.adequations.org-consulter/
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ير حياة وفأما عنصر القدرة على التوافق: فيشير إلى قدرة العنصر البيئي واإلجتماعي على ت -

كريمة لكل سكان المعمورة من خالل العمل على التقليل من الفوارق الطبقية والحد من األمراض 

 اإلجتماعية.

أما عنصر العدالة: فيشير إلى العمل على تحقيق التوافق بين النمو اإلقتصادي وحقوق اإلنسان  -

  عالمية.وذلك من خالل إعطاء البعد اإلنساني مكانة في توجهات التجارة ال

فالنظرة إلى التنمية المستدامة من خالل الدعائم الثالثة اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية هي مقاربة 

)مصدرها النرويج( والتي تركز على التوازن بين المجاالت الثالثة، فإقتصاديا تركزعلى  إسكندنافية

ي جتماعية وفي المجال الطبيعإمكانيات تحقيق الرفاه البشري وإجتماعيا تركز على النشاطات اإل

أما على مستوى التطبيق اإلقتصادي فأحسن مقاربة  ،فهي تركز على حماية الموارد ونظافة البيئة

  ية وزمنيةعملهي المقاربة األنجلوسكسونية فهي تركز على التحلي بتنمية مستدامة من خالل جوانب 

بيئة(، وهي البعد البيئي )حماية الير تحقيق ليتم في األخاإلقتصادي ثم اإلجتماعي الجانب فهي تبدأ ب

  Planète ، الطبيعةPeople)المجتمع  3Pنظرة إقتصادية بحثة والتي يطلق عليها بقاعدة 

 :1هو موضح في الشكل التاليكما (،   Prospéritéاإلزدهار

 ( المقاربة األنجلوسكسونية لمسار التنمية المستدامة: 6-6شكل)ال

 

 

 

 

 

 

Source: Mathieux Baudin, le développement durable, nouvelle idéologie; l’harmattan, 

Paris, 2009, p17. 

نصرين ع فيكون من خالللتقارب بين النموذج اإلسكندنافي واألنجلوسكسوني جوانب اوبالنسبة ل

 :2وهما

طبيعية مؤكدة على اإلستدامة الاللحد من العواقب غير طوي على امتطلب الضمان: والذي ين -

 واإلجتماعية واإلقتصادية.

يتيح  ، حيثنطوي على التشاور في القرارات المرتبطة بحياة اإلنسانالمشاركة: والذي ي تطلبم -

 اإلنتقال من مفهوم الخطر المحقق إلى الخطر المتفق عليه. هذا المبدأ

                                                           
1 Mathieux Baudin, le développement durable, nouvelle idéologie, l’harmattan, paris, 6441,p02. 
2 Beatrice camal depitre, développement durable citoyen du consommateur, unvesité venezia 20/10/2000, 
p02  

يالبعد البيئ

البعد اإلجتماعي

البعد اإلقتصادي
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أي مشكل  فالحد من ،ةتعتبر اإلطار الضمني لتحقيق التنمية المستدام ذات اإلجماعفالمبادئ الثالثة 

يكون من خالل المبادئ السابقة، أي من خالل تفويض مبادئ التضامن والمشاركة يواجه تحقيقها 

غير أن تجسيد التنمية المستدامة واقعيا ، للوصول إلى الحل المستدام مع العمل على مبدأ الحيطة

 جتماعي. يكون بالمؤشرات الثالثة للتطبيق وهي البعد االقتصادي والبيئي واإل

 المطلب الثاني: المؤشرات المحددة لمبادئ التنمية المستدامة:

تماعية قتصادية واإلجإلمة إلى نظام متسق يضم السياسات ايحتاج تحقيق أهداف التنمية المستدا     

ق إرشادية يجب األخذ بها والتي تحقق فيما بعد التوافادئ مبوالتي تحتوي على والبيئية الطبيعية، 

ه  وما التوجحسب إجماع المتخصصين والمهتمين بهذا ذلك و ،غى العام من التنمية المستدامةوالمبت

تبقى خاضعة لإلجتهادات ومتطلبات كل إقليم جغرافي وثقافته  سيتم عرضه هي مبادئ عامة 

    .1تقرير بروتالند مع غير قابل للتغيير هو ضرورة توافقهاوالمتطلب الوحيد 

يستند البعد االقتصادي إلى المبدأ الذي يقضي بزيادة رفاهية : قتصادياالالبعد  مؤشرات-أوال

 المجتمع إلى حده األقصى والقضاء على الفقر وإستغالل الموارد الطبيعية على النحو األمثل، حيث

 : فيمتطلبات هذا العنصر  تتجلى أهم

لموارد اإلستغالل الكبير ل هو الحد منالمتطلبات الرئيسية لهذا الجانب من  :إيقاف تبديد الموارد-1

كل ، والذي شالتي تسعى لمواكبة نمط معيشتها المادي الطبيعية وخاصة من طرف الدول المتقدمة

)إستغالل الدول المتقدمة للموارد الطبيعية   تجاه الدول النامية ما يطلق عليه بالديون اإليكولوجية

من  ذلك اإلستهالك و ما يتطلب تغيير نمطعلى حساب البلدان الفقيرة( وتجاه األجيال القادمة، وه

 ، وكذلك إيجاد نموذج للتنمية بدون تدمير منتبني دراسات تلم باألنساق اإليكولوجية وقدرتهاخالل 

  . خالل تحسين كفاءة إستخدام الموارد وإحداث تغيير جذري في أساليب الحياة

 يالعولمة واإلنفتاح االقتصادفي ظل  :والحد من تفاوت الدخل تقليص تبعية الدول النامية-2

، فمعظمها غارق واإلقتصادي أمام الدول الغنية االجتماعيتعاني الدول النامية من تراجع دورها 

 أسماليرضعف وسائل التنمية وتردي معدالت اإلنتاج وعوامل التراكم الوفي حلقات التخلف والفقر 

بين  تجمعي تكتالت إقتصادية ء فبشكل خاص من خالل اإلنضوا والحد من هاته المعضالت يكون

 رات ضخمة في الرأس المال البشرياإستثم 2وخاصة ما يتعلق بتحقيقالطاقات المادية والفنية 

الدخل  ، مع السعي الدائم للحد من تفاوتالتوسع في األخذ بالتكنولوجيا الحسنة )غير ملوثة للبيئة(و

لعلوم  االقتصاديلدراسة التي أجراها المعهد اوفق ف ،بين الطبقات الغنية والفقيرة في هاته الدول

كما  ،من قيمة دخل العالم 10% يستحوذون علىن أثرياء العالم فإ ،التنمية التابع لألمم المتحدة

اد دويز ،وت العالمي فيما يخص توزيع الدخلامن األصول وهذا ما يشير إلى التف 85%يمتلكون 

ة في من الطبقة الفقيرفرد الفمتوسط دخل  ، الفقيرةو تمت المقارنة بين الدول الغنيةحدة إذا ذلك 

أغنياء  أرباع من أغنياء الدول الفقيرة، ولدى ثالثة 2-6الواليات المتحدة األمريكية يعتبر أفضل ب

                                                           
1 Stephen Morched موقع ،التنمية المستدامة، من  أبعاد ecologie.net/rubrique-http://www.maroc    تم تصفحه يوم

06-06-2052. 
 .24، ص6442، اإلسكندرية إدارة البيئة والتنمية المستدامةخالد مصطفى قاسم،  2

http://www.maroc-ecologie.net/rubriqueأبعاد
http://www.maroc-ecologie.net/rubriqueأبعاد
http://www.maroc-ecologie.net/rubriqueأبعاد
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من أغنياء  اشخص 062ولدى  ،دولة 02العالم أصول تتجاوز مجموع الناتج المحلي اإلجمالي ل

من سكان  48.3%كما أن ، اإلجمالي لجميع البلدان األقل نموا العالم أصول تتجاوز الناتج المحلي

من سكان العالم لديهم دخل أقل من  %60.2دوالر في اليوم و 6.2العالم يعيشون بدخل أقل من 

لحل  المقترحةمن الحلول إن  .1ةمن سكان العالم يعانون من المجاع 17%و ،دوالر في اليوم 0.62

 رعيةرسمية وإكسابها صفة الشالقروض إلى القطاعات االقتصادية غير تقديم ال هاته اإلشكالية نذكر

ليم وتحسين فرص التع ،إيجاد بنوك للفقراء ومساعدتهم بقروض بسيطة وميسرة وبدون فوائدو

 عثببشكل كبير على  والمساهمةعلى نشر التكافل االجتماعي المنظم ، والعمل والرعاية الصحية

 .الصناعات الصغيرة

بير كتسهم الدول المتطورة بشكل  البلدان المتقدمة عن التلوث وكيفية معالجته: مسؤولية -3

تشاركه الذي والتي تعرفها لتعبئة الصناعية المتزايدة نتيجة لمباشر في مشكالت التلوث العالمي و

 تالدول النامية، فوفقا للبيانات الصادرة من منظمة الصحة العالمية فتلوث الماء والهواء بسبب عمليا

مليون حالة إضافة إلى حوالي  ،مليون إنسان 2.0يات سنوية قدرت بوف تسجيلأدى إلى التصنيع 

اتج عن العبءالصحي النتكاليف العالج ) تعاظمينجر عن ذلك كما وفاة بسبب النفايات الصناعية، 

بشكل عة لمرئي، وكما أن الدول المتقدمة ضاالوالذي يطلق عليه بالتلوث القاتل غير  (التلوث البيئي

عن طريق وضع خطط للمساعدة  فالمطلوب منها المساهمة في حلهافي أساس هاته المشكلة كبير 

كنولوجيا تواد التقنية والمالية واإلعتماد على اإلنمائية للدول الفقيرة والتي تنضوي على توفير الم

   .2إعتبار ذلك إستثمار مستقبلي للعالممع  ،تستخدم المواد بكثافة أقل

حث  قتصادياالذات البعد لتنمية المستدامة السياسية ل من المتطلبات ليص اإلنفاق العسكري:تق-4

إلى اإلنفاق على  األمنيةاإلنفاق على األغراض العسكرية جزء من أموال تحويل لجميع البلدان 

احتياجات التنمية، فإعادة تخصيص ولو جزء صغير من الموارد المكرسة اآلن لألغراض العسكرية 

اإليجابية التي شهدها  االقتصاديةذلك الطفرة  دليلو ؤدي إلى اإلسراع بالتنمية بشكل ملحوظي

 من األموال التي كانتأجزاء هامة  أين وجهت العالمي في التسعينيات من القرن الماضي، االقتصاد

  .3تنفق على سباق التسلح نحو مشاريع تطوير البنى المادية واإلجتماعية

وفق  رمتطلب العيش اآلمن للبشيشير هذا البعد من التنمية إلى نساني واالجتماعي: البعد اإل-ثانيا

من خالل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية مستوى مقبول من الرفاهية، ويتحقق ذلك 

تنوع والتعددية التحقيق إحترام حقوق اإلنسان وتنمية الثقافات المختلفة والسعي لتحقيق ، والمناسبة

ولة، ويتحقق المقب االجتماعيةبما يحقق التنمية ركة الفعلية للقواعد الشعبية في وضع القراروالمشا

 :4ذلك كذلك من خالل

                                                           
1 Stephen Morched موقع ، التنمية المستدامة، من أبعاد ecologie.net/rubrique-http://www.maroc    تم تصفحه يوم

06-06-2052. 
 .30-29صص ، مرجع سبق ذكره، خالد مصطفى قاسم 2
 .24المرجع السابق، ص 3
  .un.org/arabic/conferences/wssd/docs/arab.htmhttp://www.من موقع  المستدامة اإلعالن العربي عن التنمية 4

 6406-41-04تم تصفحه يوم 

http://www.maroc-ecologie.net/rubriqueأبعاد
http://www.maroc-ecologie.net/rubriqueأبعاد
http://www.maroc-ecologie.net/rubriqueأبعاد
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لفا مخطط للسكان أمرا مكالظم وغير منالالنمو غير يعتبر   تنظيم النمو السكاني وتوزيعهم: -1

تنمية من الذلك كما حد بة، المطلوعلى الموارد الطبيعية وعلى قدرة الحكومات على توفير الخدمات 

فتنظيم النمو السكاني يشير إلى إيجاد المتاحة إلعالة السكان، وقلص من قاعدة الموارد الطبيعية 

إلى البحث عن حجم السكان ما قاد  وهو ،ن والموارد الالزمة إلعاشتهمعالقة توافقية بين حجم السكا

 من خالله تحقيق ما يسمى إقتصاد الوفراتن ، بما يمكاألمثل لرقعة جغرافية معينة أو في دولة ما

كان ذلك  سواء، أي عدد السكان الذي ال يؤخر التنمية إيجابيا أو سلبيا أو اإلقتصاد المرتبط بالحجم

ام ق مامن أهم الدراسات التي تمت في هذا إن  .والمتوافق مع الطاقة القوتية أقلأكبر من الالزم أو 

إلى نتائج وصل  للمحاكاة، انموذج حيث وضع  0126عام  "وحدود النم" ننادي روما بعنوا به

توزيع، إلى سوء ال أشار، كما إلعاشة والتي ستنعكس على اإلعالةمقدرة الكرة األرضية على السلبية 

تفاقم النفايات والمواد الملوثة التي تتسبب ك ،وما تحققه من أخطارخطورة التجمع في مكان واحد  أي

  .1 ة وتدمير النظم الطبيعية المحيطةالصح في أخطار مستقبلية على

تهدف التنمية المستدامة فيما يخص العنصر البشري إلى : أمثل للموارد البشريةتحقيق توجه  -2

األساسية  حتياجاتاإلما وراء و ل التعليم وتوفير الرعاية الصحيةمث ،األساسيةإحتياجاته ب اإلرتقاء

 دريبتالمساهمة الفعالة في من خالل الفعال فيه ستثمار الثقافي واإلاإلرتقاء بالعنصر  ومن ذلك

مضمون يشير إلى  0221فالتقرير األول للتنمية البشرية الصادر عام  ،الكفاءات التي تحقق ذلك

 و متغيرةأ ةخيارات والتي تكون مطلقالبأنها عملية توسيع في ما يخص العنصر البشري التنمية 

إكتساب المعرفة والحصول على الموارد وتساعده على حيحة مادية صوالتي تحقق لإلنسان حياة 

 .لمستوى معيشي الئقالالزمة 

 عن متطلبات التنمية المستدامة االجتماعيةالتجمعات نفصل تال  حرية االختيار والديمقراطية:-3

فالسياسة جزء ال يتجزأ من النهوض بالتنمية، فالنمط  ،والتي تعتبر كذلك من التوجهات السياسية

مجتمع غير قادر ف ، فمستقباللديمقراطي في الحكم يشكل القاعدة األساسية للتنمية البشرية المستدامةا

ا يؤدي ما معموحرية االختيار والتعبير هو مجتمع مقيد وهو ما تتميز به البلدان النامية تحقيق على 

 .2إلى إخفاق جهود التنمية

والذي عرف  التنمية المستدامة،لتحقيق  ب الرئيسيالمتطليعد الجانب البيئي البعد البيئي:  -ثالثا

الدمج على  االتفاقن تم أي، 0116رض في ريو دي جانيرو عام قمة األ إنطالقا منصدى عالمي 

يئة تحت إسم مؤتمر األمم المتحدة للب أول مؤتمر عقدبين المتطلبات البيئية والمتطلبات التنموية )

تراجع ف) المشاكل البيئية والتنميةبين  دها وجود صلةامف خاصة بعد الوصول إلى نتيجةوالتنمية( 

 كذلك  يفي التنمية تعان تأخرالدول التي تعاني العديد من ، كما أن (التنمية سببه المشاكل البيئية

ن قاعدتا لعنصرين السابقين فقد وضعتلتحقيق الربط بين ابالمسائل البيئية، و هتماماإلفي  اضعف

   :     3وهما توصية لتحقيق ذلك نتمثاليهما وعل االهتماميجب تركيز 

                                                           
 .26خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .23المرجع السابق، ص 2

 .22-22، ص ص6442، دار ناس، القاهرة إدارة البيئة نحو اإلنتاج األنظفزكرياء طاحون،  3 
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 قدرة وهي مراعاة تكوين مخلفات تتوافق مع لمخلفات والملوثات(: اقاعدة المخرجات )-0

، وهذا بإنشاء نظام مبكر لرصد التلوث على المستوى المحلي حاليا أو مستقبلياإستعاب األرض لها 

تلوث تشير إلى إقامة نظام لرصد التلوث يكون بشأن رصد ال 0121فإتفاقية جنيف لعام  ،الدوليو

كليا أو جزئيا في منطقة تخضع لإلختصاص الوطني للدولة أو يمكن أن يحدث  امصدره موجود

 التمييز بينهما والذيعلى مسافة ال يمكن  ،ضارة في منطقة تخضع إلختصاص دولة أخرى اآثار

 در فردية أو جماعية. ايكون من مص

 مثل الهواء والماءمصادر المتجددة للص على التسيير الرشيد تنو قاعدة المدخالت: -2

األخذ بعدة أمور نذكر حيث يتطلب ذلك متجددة مثل الوقود األحفوري، الوالمصادر غير 

 منها: 

متطلبات التنمية المستدامة حماية الموارد الطبيعية  من: على حماية الموارد الطبيعية التركيز -أ

 ومن ذلك إستحداث ،اإلستخدام بفعالية أكبرإلى الحماية هنا تشير ووخاصة األراضي الزراعية، 

برية ستخدام ما يهدد الحياة المائية والإوتبني الممارسات والتكنولوجيا المحسنة، وتجنب اإلسراف في 

   العائد المادي.  بما يعظم والبشرية 

 إلستخدامات المبذرةتكون بوضع حد ل يئالجانب المافصيانة الحفاظ على المحيط المائي: -ب

وتحسين كفاءة شبكات المياه ونوعيتها وإستخداماتها بمعدل ال يحدث اضطرابا في النظم 

تخفيض المسحوبات من المياه الجوفية بما يتوافق مع  ين اإلعتبار كذلكخذ بعمع األاإليكولوجية، 

 معدل تجديدها.

مواطن لوجي إلى تنوع الكائنات واليشير التنوع البيو :صيانة ثراء األرض والتنوع البيولوجي-ج

فهو يؤمن  ،حاسما في إنتاج الغذاء في العالم ادوراليوم التنوع البيولوجي يلعب التي تعيش فيها، ف

 يوفر الموارد الجينية لكل المحاصيل والحيوانات. كما اإلنتاجية المستدامة للتربة 

هو الزيادة التدريجية في درجة  اإلحتباس الحراريفحماية المناخ من االحتباس الحراري:  -د

حرارة أدنى طبقات الغالف المحيطة باألرض كنتيجة لزيادة الغازات الكاربونية، ولهذا فاإلجماع 

ركز على وضع قاعدة لتظافر ، 6402باريس  اجتماع تاله بعد ذلكالعالمي األخير في ليما البيروفية 

ري المتأتية خصوصا من حرق الوقود الجهود للتخفيض من الغازات المسببة لإلحتباس الحرا

للتصدي للتغيير المناخي  اوالذي شكل تحالف 0112لبروتوكول كيوتو  ااألحفوري وهذا إمتداد

لوصول إلى صيغة إلقتسام العبء بين الدول الغربية الغنية من جهة الجهود هو ا والغرض من هذه

مساعدة الدول الفقيرة أخرى  ، ومن جهةواإلقتصاديات الصاعدة من جهة أخرى كالهند والصين

  .  1كوارث اإلحتباس الحراري وهذا كون بروتوكول كيوتو يركز على الدول الغنية فقط فيما يخص

تشمل التكنولوجيا النظيفة إعادة التدوير وإستخدام الطاقات  التحول إلى التكنولوجيا النظيفة:-ه

إستخدام و ة المائية، الوقود الحيوي(المتجددة )الرياح، الشمس، وطاقة الكتلة الحيوية، الطاق

 ذلك ك والنقل األخضر والكيمياء الخضراء، وإستخدام في المعامالت اليومية تكنولوجيا المعلومات

                                                           
 .22خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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المياه الرمادية )المياه المعاد تدويرها(، مع تحقيق بصمة بيئية أصغر من خالل الحد من التلوث 

مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات عن عبارة فالتكنولوجية النظيفة  ،ووفق منظور آخر

المواد والطاقة المتجددتين والتي تحد بشكل كبير من إستخدام الموارد  تستخدموالعمليات التي 

    .1على اإلنبعاثات والنفاياتالتخفيض أو القضاء الطبيعية مع 

ة ذات إجماع عالمي مبادئ عام عبارة عنهو من مؤشرات للتنمية المستدامة إليه ما تم اإلشارة إن 

وعة من اإلجتهادات تعتبر مكملة لها، ومن ذلك ما صدر عن التقرير ممجفيما بعد والتي عرفت 

ركز على مضمون المؤشرات الثالثة في العناصر  والذي 0112نوفمبر  02األوربي الصادر في 

 : 2التالية

بهته بالوسائل المتاحة عند األبعاد الثالثة المعروفة فيجب مجايهدد الوقاية: عند وجود خطر  -

 المصدر مع األخذ بعين اإلعتبار عنصر التكلفة.

حاكاة إجراء ممن ذلك الحماية على إستعمال الوسائل التي تقي وقوع األضرار وأ الحماية: يقوم مبد -

 لتوقعات الحدوث. 

عام  اون والتنميةتم إعتماد مبدأ تغريم الملوث من قبل منظمة التعإعتماد قانون )الملوث/الدافع(:  -

، غير أن جذوره التاريخية فكانت من قبل 0122عام لوكذلك في القانون األوروبي الموحد  0126

 اوفق، ف0164في أوائل عام  Arthur Cocil Pegouخاصة من طرف  ،اإلقتصاديين الليبراليين

 هيل من آثارلتقلعلى المتسبب في التلوث أن يتحمل تبعاته من خالل تحمل مصاريف الحماية والذلك 

 .3إجراء تقييم للتلوث قبل عملية اإلنتاج أو اإلستهالكالتعهد بفيه مع  تسببالتي 

التنمية المستدامة أن تشارك في أبعادها وفعاليتها ب المعنيةالمشاركة: فعلى جميع األطراف  -

 اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية. 

ق فالمستوى المكاني يكون بين المناط ،كاني وزمانيم ،هذا المبدأ على مستويينتحقق التضامن: ي -

 والدول والمستوى الزماني يكون بين األجيال.

رة قائمة نظ وفقاإلنتاج واإلستهالك المسؤول: فنموذج اإلنتاج واإلستهالك يجب أن يغير ويكيف  -

بذير لتاتخفيض مرغوبة على المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي وكذلك العلى تخفيض اآلثار غير 

 وإستغالل الموارد.

مفهومين يقودنا إلى األخذ بالتعرض إلى المؤشرات الثالثة للتنمية المستدامة ومضامينها الواقعية، إن 

 :ماللتنمية المستدامة وه

الثالثة  امؤشراتهتعني االستدامة كمفهوم للترابط تحقيق  :كمفهوم للترابطالتنمية المستدامة  -

 ى ذلك من خالل المثلث المعروض في الشكل التالي:  بصفة متزامنة، حيث يشار إل

 
                                                           

 .040زكرياء طاحون، مرجع سبق ذكره، ص 1 
2 Yvette lezeeri, op.cit. p26 
3farid baddache, le developpement durable,eyrolles, Paris, 2008,p141. 
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  األبعاد: مترابط ( التنمية المستدامة كمفهوم2-6الشكل)

 

دار  ،اقتصاديات الموارد والبيئة غزالن، المرجع: محمد عبد الكريم علي ربه، محمد عزت إبراهيم
 . 612، ص6444، القاهرة المعرفة الجامعية

تعامل مع منظور معين لالستدامة، فالجانب االقتصادي يهتم كل طرف من أطراف المثلث يف

النمو والحفاظ على رؤوس األموال التركيز على باالستدامة االقتصادية والمالية من خالل 

واالستخدام الفعال للموارد واالستثمارات، واإلستدامة البيئية تقوم بالحفاظ على الموارد الطبيعية 

عابية للبيئة وحماية التنوع البيولوجي، أما االستدامة االجتماعية فهي والعمل في حدود الطاقة اإلست

 .1المشاركة الشعبية وكذلك الثقافة والتنمية المؤسسية تحقيقبالعدالة االجتماعية والقدرة على  تهتم

يشير مفهوم التنمية المستدامة كمفهوم للفرصة إلى ترك  التنمية المستدامة كمفهوم للفرصة: -

التي حصلنا عليها إن لم تكن أكثر، وهذا يقودنا إلى تحديد مفهوم الفرصة  جيال القادمةالفرصة لأل

متجلي والأفضل لألجيال القادمة إلتاحة حياة رأس المال تنمية عبارة عن من الجانب االقتصادي فهي 

هي وفي الحسابات المالية واالقتصادية المدرجة عادة  صولاألأي  من صنع اإلنسانفي الرأسمال 

ية تضمن البيئة بكل ما تحتويه من موارد طبيعيالذي  ، والرأسمال الطبيعيقام اإلنسان بصنعها التي

تويات يتضمن األفراد ومسالذي والرأسمال البشري  والخدمات المختلفة والتي تستخدم إلنتاج السلع

 .2الثقافة والمعرفةيتضمن الذي  االجتماعيوالرأسمال  تعليمهم وصحتهم ومهارتهم

 

 

 

 

 

                                                           
 .612ص،2000، القاهرة،دار المعرفة الجامعية .اقتصاديات الموارد والبيئةغزالن،  محمد عبد الكريم علي ربه، محمد عزت إبراهيم 1
 .302ص، المرجع السابق 2

(الجانب اإلقتصادي)

النمو-

كفاءة رأس المال-

(الجانب البيئي)

.تكامل النظام البيئي-

.الموارد الطبيعية-

التنوع البيولوجي والقدرة -
.اإلستعابية

(الجانب اإلجتماعي)

.العدالة اإلجتماعية-

.التعبئة اإلجتماعية-

.المشاركة-



105 
 

 الثالث: المؤشرات العامة لقياس التنمية المستدامة: طلبالم

تمثل المؤشرات العامة لقياس التنمية المستدامة في العناصر المساهمة في التحقق من الوفاء ت     

قيق الفعالية تحفبمتطلبات التنمية المستدامة في كل من األبعاد اإلجتماعية والبيئية واإلقتصادية، 

خطط لصياغة السياسات وال ،يتطلب وضع معايير ومؤشرات للقياسن التنمية المستدامة المنشودة م

ية إلى والتنم االقتصاديأشارت منظمة التعاون  لقدوتحديد األهداف وقياس مدى اإلنجاز والتطبيق، 

مؤشرات المصدر ومؤشرات  عنصرين همامن خالل يكون قياس مؤشرات التنمية المستدامة أن 

أما  ،يةالبيئو االجتماعية، االقتصاديةؤشرات المصدر تقيس مستويات التغير في أبعادها فم ،النتيجة

اإلنفاق على  التغير في أنماطالحياة بشكل عام كالتغيير الحاصل في مؤشرات النتيجة فتقيس نتائج 

ا ، وغالبا ما يتم التركيز على مؤشرات المصدر ألنه1الصحة والتعليم والعمل وعلى توزيع الدخل

  كل بعد على حدى.تعلقة بمؤشرات النتيجة والتي تكون مستقلة وم أساس

وتركز كثيرا على قياس معدل النمو وكيفية توزيع الثروة  اإلقتصادية:مؤشرات القياس  -والأ

بين أفراد المجتمع وتأثير السياسات اإلقتصادية على إنتاج الثروة ورفاهية المجتمع، حيث تتجلى 

 عية للقياس في:أهم المؤشرات الفر

 بشكل عام االقتصاديالمؤشرات خصائص الجهاز هذه تقيس : مؤشرات البنية اإلقتصادية-1

وهذا بالتركيز على دراسة نصيب الفرد من الدخل ، االجتماعيالجانب  لىإوالذي يمتد تأثيره 

يحه لتصحالمساهمات العديد من قدمت حيث  ،شابته العديد من العيوبن هذا الجانب إ .الوطني

تحويل الحسابات  إلى القياس من خاللوالذي سعى  kolen klarckوتسويته، ومن ذلك ما قام به 

 سعارأقياس ناتج كل بلد وفق مستوى على يقوم والذي القومية بإستخدام تكافؤات القدرة الشرائية، 

ط نماأ إختالف فيتجلت خصوصا من بعض القصور كذلك المؤشر هذا لقد عانى  ،دولية مشتركة

كيز على يكون بالتر االقتصاديعلى قياس اآلداء الحالي التركيز ، فاإلستهالك حسب ظروف البلدان

كالعمالة والبطالة واألجور وظروف العمل ودخل األسر وإنفاقها واإلستدانة  االجتماعيالجانب 

ق يه وفي أطلق علوالذ االجتماعيوأسعار اإلستهالك والخدمات التعليمية والصحية وخدمات األمن 

 االجتماعيالثة مقاربات لقياس الرفاه ث Grooteur ، حيث وضعاالجتماعيمنظور عام بالرفاه 

هناك من أن كما  .واإلنفاق الكلي والدخل الكامل، وهي الرفاه الحقيقي أدلة الرفاهالتي تمثل و

ق المحق نوعية الحياة والتي تشمل األمن لىالمنظرين من قام بدراسة الرفاه من خالل التعرض إ

قياس المؤشرات  كما يمتدقياسها،  يصعب وتكافؤ الفرص والمشاركة والرضا الذاتي وهي أمور

من خالل حساب الدين العام والدخول المختلفة للبلد المستهدف  إلى قياس الحالة المالية االقتصادية

 ومقدار األموال المخصصة للتنمية.

بحة عوامل كاماط اإلنتاج واإلستهالك الحالية لت أنشك مؤشرات قياس أنماط اإلنتاج واإلستهالك:-2

ركزت معظم مؤتمرات التنمية المستدامة على هذا الجانب لتحقيق  ، لذلكلتحقيق التنمية المستدامة

على التركيز  أين تم ،كان محوره هذا الجانب 6446المقام في جوان  64مبتغاها، فمؤتمر ريو+

يث ح، تصميمهاإلعادة ط اإلستهالك واإلنتاج المستدام وهذا اإلطار العشري للبرامج المعنية بأنما

                                                           
 .622عثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ن م ستفادةاإلنتيجة لمقررات قمة جوهانسبرغ وهو إطار يمكن من خالله  البرنامج العشرييعد 

تجارب المختبرات اإلستراتجية إلدارة المواد الكيميائية ك ،تنصب في هذا الميدانتجارب عالمية 

 .1جات النظيفةلتطوير المنتوالمراكز الوطنية 

بتوسيع نطاق عمليات تشكيل اإلنتاج واإلستهالك  6406كما قام برنامج األمم المتحدة للبيئة في عام 

 باإلستهالك وأساليب الحياة المستدامة وهذا باإلشتراك مع المتعلقالمستدام ليشمل التعليم والتدريب 

 ،والمهارات الالزمة لتحقيقه األخضر قتصاداإلب لتعريفمج لامنظمة اليونيسكو، كما وضعت بر

واألعمال الخضراء، وكذلك إعطاء دليل توجيهي إقليمي يتكون  االجتماعيومن ذلك تشجيع اإلبتكار 

عن حقائق أنماط اإلستهالك وأساليب الحياة  وإقليمية تعبر ،محلية، وطنية فرديةمن دراسات 

ها تاإلستهالك المستدام )التي ترأسمن أجل  للتعليمذلك بوضع فرقة عمل م تعزيز المستدامة كما ت

ع ها حكومة السويد(، وكذلك وضتحكومة إيطاليا( وفرقة عمل معنية بأساليب الحياة المستدامة )ترأس

ثالثة مشاريع نموذجية  في كل من الشيلي وإندونيسا وجمهورية تنزانيا من أجل تعميم التعليم من 

وهذا بالتعاون مع مؤسسة  ةنظاميامية وغير الفي مناهج التعليم النظ أجل اإلستهالك المستدام

 .2للتنمية المستدامة  YPBالمستهلكين الدولية ومؤسسة 

كالجانب اإلقتصادي بحاجة إلى مؤشرات لتقويم  االجتماعيفالجانب  اإلجتماعية: المؤشرات-ثانيا

ومن ة، املتحقيق مسار التنمية المستدأثر السياسات والقرارات ومختلف الفعاليات ومسايرتها 

 :3المعايير المعتمدة في التقييم نذكر

والهدف  0114هو مؤشر تم وضعه من طرف هيئة األمم المتحدة عام التنمية البشرية:  ؤشرم-1

ة حياة صحي على العيش ضمناإلنسان قدرة أي منه هو قياس مستوى رفاهية الشعوب في العالم 

وكذلك تنمية الدول  ،ر له الحياة الكريمةعلى القراءة والكتابة وله دخل يوفمن خاللها يحصل 

كما تم وضع مؤشر مرافق له يقيس متوسط العمر  ،وتحسين أوضاع المواطنين في الدول المختلفة

 .المتوقع للمواطن ومستوى التعليم واألمية والمستوى المعيشي في مختلف دول العالم

التنمية المستدامة فتطور  هناك إرتباط بين الصحة العامة وتحقيقالصحة العامة:  مؤشر-2

قاس مستوى ي .الخدمات الصحية والبيئية أو تخلفها له إرتباط بنجاح أو فشل خطط التنمية المستدامة

وفق عنصرين رئيسين هما معدل النمو ومعدل الوفيات مع محاولة إيجاد حالة عادة الصحة العامة 

 من التوازن بين معدالت النمو السكاني ومعدالت التنمية.

التقدم إلرتباط التعليم ب ،يعد التعليم من المطالب األساسية للتنمية المستدامةالتعليم:  مؤشر-3

دامة هو تسمقصود بالتعليم من أجل التنمية الفي أي المجتمع، والم منشوداإلجتماعي والبيئي الم

نمية ان تالتعليم الذي يمكن الدارسين من إكتساب ما يلزم من تقنيات ومهارات وقيم ومعارف لضم

 الجتماعياكان السياق  المستويات وأياكما ييسر للجميع اإلنتفاع بمضمونه على مختلف  ،مستدامة

ة والقيام ليو)البيئة العائلية والمدرسية وبيئة مكان العمل وبيئة الجماعة(، وكسبيل لتحمل المسؤ

                                                           
 .06، ص6402لمجلس اإلدارة  62تقرير الدورة  برنامج األمم المتحدة للبيئة 1
 .6402فيفري  66-02 ين،المنتدى البيئي الوزاري العالمي المتعلق بعمل برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن اإلستهالك واإلنتاج المستدام 2
 .22-26خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره، ص ص 3
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والمتجلي  قتصادياإلويقاس مستوى التعليم بالعائد اإلجتماعي ، حيث بالواجبات والتمتع بالحقوق

 في محو األمية وزيادة فرص التدبير والتربية العامة. خصوصا

يعبر هذا المصطلح عن الوجه المشرق الذي يجب أن تتسم به : المساواة اإلجتماعية مؤشر-4

سبب ب، االجتماعيةعلى وجه األرض نتيجة اإلخفاق في تحقيق تنمية قائمة على العدالة الحياة 

من األنظمة في تطبيق سياسات تكرس الفقر والتهميش واإلقصاء وعدم المساواة إنخراط العديد 

تعكس نوعية الحياة المقبولة من طرف الجميع والمشاركة العامة والحصول  االجتماعيةفالمساواة 

لحصول وفي فرص ا االقتصاديةرد اوكذلك العدالة والشمولية في توزيع المو ،على فرص في الحياة

ومكافحة الفقر والتنوع اإلجتماعي والثقافي وتمكين خدمات الصحية والتعليمية على العمل وال

 األقليات العرقية والدينية من الحق في الوصول إلى الموارد وعدالة الفرص ما بين األجيال.

ستدامة إلأهم المؤشرات المعتمدة في قياس الجانب البيئي هو مؤشر ا منالمؤشرات البيئية:  -ثالثا

في  6400ديسمبر  04-1في  عقدتخبراء ، كتوصية من جلسات عمل 6442المنشأ عام البيئية  

 006العالمي، فهو موجه لصالح  االقتصاديجامعة بال وهذا برعاية مؤسسة كوكا كوال والمنتدى 

بحيث يكون مجموع  ،مؤشرات 2إلى  6وكل مؤشر يحتوي من  افرعي امؤشر 60دولة ويضم 

 ،مجموعة من البيانات والتي تضم بيانات عن الموراد الطبيعية 22 تحتوي على 22المؤشرات 

مستويات التلوث في الماضي والحاضر والمستقبل، جهود اإلدارة البيئية، وقدرة المجتمع على 

باإلعتبار مجموعة من القضايا تقع ضمن الفئات فهي تأخذ تحسين اآلداء البيئي، فبشكل عام 

 الحد من التعرض البشري، وعليهاالحد من الضغوط لبيئية والنظم احماية المتعلقة  بالعريضة 

 .1اإلشراف العالمي على القضايا البيئيةو للضغوط البيئية

كما  ،على إجراء تحليل مقارن لجميع القضايا على المستوى العالمي مؤشر اإلستدامة البيئيةيساعد 

ن ذلك قصور بعض مناهج التقييم وم تالفيساهم في  يإدارة بيئية ذات أهمية، كما  لتحقيقيوفر آلية 

 ،المنهج المحاسبي الذي يركز فقط على الحفاظ على المخزون من رأس المال الطبيعي وإستنزافه

ة( والتي اإلستجاب –الحالة  –يعتمد بشكل كبير على نظام )الضغط  مؤشر اإلستدامة البيئيةفنظام 

لوث تخفيض الت ،المياهالحفاظ على ، تخص جودة الهواء، التنوع البيولوجي للثروات الطبيعية

 . 2الهوائي والمائي واألرضي وإدارة الثروات الطبيعية

بقى مجرد جانب نظري فقط إذا تمؤشرات قياس التنمية المستدامة أن هو إليه اإلشارة يمكن إن ما 

ظمات نوهي م اوبيئي اوإجتماعي اإقتصادي بعادها واقعيا، ولهذا فهي تتطلب فاعالألم يتم تحقيق 

 األعمال بإعتبارها المتهم األول في عرقلة تنمية مستدامة بأبعادها المحددة.

 

 

                                                           
 . 6406-41-24تم تصفحه  net  www.arabe.environnement.من موقع مؤشر اإلستدامة البيئية 1

2Benchmarking national environmental stewardship network, environmental sustainability undex report 
2005, culombia university. 
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 المبحث الثاني: التنمية المستدامة ومنظمات األعمال:

من  هال تعتبر التنمية المستدامة اإلطار الجديد الذي تتجه إليه معظم منظمات األعمال لما تشكله    

بعاد الثالثة التي تسعى التنمية المستدامة إلى اإلرتقاء بها تعد األكما أن رهان لوجودها ونشاطاتها، 

وفي نفس الوقت يمكن أن تكون من أكبر منظمات األعمال حاليا من أكبر المساهمين في تدهورها 

 ذا المسارها ضمن هإندماجف ولهذافي قلب قضايا التنمية المستدامة،  تعد وبالتالي فهيالناهضين بها 

 واإلجتماعية والبيئة في ظل القيود التي تفرضها الهيئات االقتصاديةلمعظم مآزقها  دنقالميعد الملجأ و

هذا ب ذتأخمنظمات ل حققتتالتي تحقيق بعض المزايا لعامل مهم فهو يعتبر وكذلك ، بذلكالمهتمة 

داخل  نظام للقيم تحقيقباإلضافة إلى  ،االجتماعيصعيد على صعيد عالم األعمال وعلى الالتوجه 

متطلبات التنمية المستدامة حسب آراء العديد من المتخصصين  جسيد، كما أن تلمنظمة وخارجهاا

يكون بشكل رئيسي من طرف منظمات األعمال، كونه مفهوم يستهدف مجاميع كلية ويتم تطبيقه 

لما تشكله من منظومة صغيرة ضمن  خاصة من طرف منظمات األعمالمجال جزئي من خالل 

 إعتبرت ( والتي60)األجندة  0116في قمة ريو دي جانيرو  هتاثبتم إاألمر الذي  منظومة كبيرة وهو

 تحقيق التنمية المستدامة.في  يمنظمات األعمال فاعل حقيق

 المطلب األول: آثار التنمية المستدامة على نشاط منظمات األعمال:

ة الصرف االقتصاديةتها ساهمت وتساهم التنمية المستدامة في إخراج منظمات األعمال من حلق     

 نواع منأل تهوالطبيعية يمتاز بممارس قتصاديةاإلو االجتماعيةنظام متكامل من المكونات  لىإ

شكل البه تجاهالتجاوب  يهاالضغوط لبلوغ المثالية تجاه هذا النوع من التنمية، الجانب الذي يحتم عل

خذ قات إستراتجية أكثر عمقا وأن تأتحدياته وأن تسعى لبناء عالبالتوافق اإليجابي مع سريع وال

 والبيئي.  واإلجتماعي االقتصاديبمتطلبات التكييف والتغيير والتي تشكل لها في مجموعها العقد 

محددات نجاح من  نإ التحديات التي تواجه المنظمات في إطار التنمية المستدامة: -أوال

البيئة التي تعمل فيها ونخص بالذكر منظمات األعمال في الوقت الراهن هو التجانس والتوافق مع 

الفرنسية بمناسبة اليوم  ECHOهنا البيئة الطبيعية واإلجتماعية، فحسب إستطالع قامت به جريدة 

األحجام  من مختلف منظمة 24444على عينة قدرت ب 6402جوان  42للبيئة المصادف ل العالمي

بادئ وقيم التنمية المستدامة في منها إلتزمت بم %20وجدت أن  مستوى اإلتحاد األوربي،على 

نشاطاتها بإعتبار ذلك منحى تنافسي ومدخل إستراتيجي جديد للبقاء ولمواجهة هيمنة المنظمات 

فمنظمات األعمال الحديثة تمتلك قوتها وتأثيرها الفاعل من خالل اإلنتماء ، 1الكبيرة على األسواق

 ماماتباإلهتبشكل أكبر باألخذ و اليوم طالبةما يجعلها ممع وبمقدار تفاعلها اإليجابي معه، للمجت

 .2دافرتحقيق مساهمة فعالة في تحسين نوعية حياة األ في سبيلاإلجتماعية 

تنظر إلى المنظمة بأنها جزء لتجسيد مفهوم يجب أن فالفلسفة الحديثة إلدارة األعمال ضمن ذلك و

زامات ، ال بما يفرضه القانون من إلتشط فيهامن مسؤوليات تجاه البيئة التي تنالمواطنة بما تتحمله 

                                                           
1 Peter Bachtold, Pour une economie de l’espace et du temps, l’harmattan, paris 6440, p062.  

 . 02، ص6440، دار وائل للنشر، عمان التسويق والمسؤولية اإلجتماعيةثامر ياسر البكري،  2 
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 بالنسبة ألهمو، الذي هو إتفاق وإلتزام ما بين المنظمة واألفراد االجتماعيالعقد وهذا وفق قاعدة 

 :تتجلى فيف التحديات التي تواجه منظمات األعمال في إطار التنمية المستدامة

لحاجات المستجدة في المجتمع مع تزايد درجة التخصص في عالم األعمال لمقابلة ا التعقيد:-1

وتصاميم تنظيمية مختلفة تتناسب مع طبيعة المهام التي  إنعكس ذلك على وجوب إعتماد أشكال

الهيكل  في وتحدث  ، فسمت التغيرات التي حدثتعلى أهدافهامنظمات األعمال في المجتمع و تؤديها

يير الشديد نتيجة للتغمي المتبنى يكل التنظيمن التعقيد لله ااإلقتصادي واإلجتماعي قد حققت نوع

 فمنظمات األعمال .تغيرات خاصة في المجتمع أو بما تفرضه المنافسة من مبرراتالحاصل جراء 

مع  تكيفال ةيالعمل على فهم كيفية التأقلم مع بيئتها وكيف أي ،تخضع إلى نظرية التعقيد ذلكضمن 

 ما يتطلب تحليل مرن من خاللاعالت، شبكات ديناميكية من التف حاالت عدم اليقين التي تشكل

من أو  هاتلعملياالحلول لمشاكلهم للقيام بتحسينات حتياجات األعمال وتحديد والتعرض إل التعرف

 :1وأهم الطرق المعتمدة في ذلك نذكر ،تنظيميةخالل تغييرات 

ي ة التالعوامل الخارجي جراء تحليل خارجي من خالل دراسة جميعوهو القيام بإ :طريقة المدقة -أ

، صاديةاالقتالسياسية الجوانب ) بالتعرض إلى تحليل السمات الستة للمدقة ،تؤثر على المنظمة

 التكنولوجية، القانونية، البيئية(. ،السوسيولوجية

يستخدم هذا التحليل إلجراء تحليل داخلي للتأكد من أن مجال عمل المنظمة  :تحليل الفيض -ب

 األربعة التالية: العناصريتماشى مع 

 المهمة )أين تنوي أن تذهب المنظمة في عملها(. -

 األهداف الرئيسية التي تساعد المنظمة على تحقيق المهمة. -

 رات المضي قدما(.باإلستراتجيات )خ -

 التكتيكات:) كيف توضع اإلستراتجيات موضع التنفيذ(. -

حقيقه المنظمة تتحاول  حول ماالقيام بالتفكير  على مضمون هاته اآللية هو الحث تحليل كاتوو: -ج

ساسية األستة العناصر الخذ بعين اإلعتباراألوهذا ب ،بالتوافق مع التوجهات الجديدة نشاطاتهامن 

ن من الجانب التجاري الجهات الفاعلة يفي العمالء والمستفيدتجلية مالمؤثرة على عمل المنظمة وال

أو  العملياتأي  ات التحول، عمليجديد والمساهمون في تنفيذ الحلولالمشاركون في الوضع الأي 

ر الذي يلعبه الدوأي  ، موقف المعنيأي التأثيرات الواسعة للتغييرالنظم المؤثرة في التغيير، العالم 

ل ثير في الحأالمعوقات والقيود التي من شأنها التأي الحل، القيود المحيطة  يصاحب المنظمة ف

 والنجاح(.

للوصول إلى  ،لتحليل توقعات أطراف متعددة سلوباأليستخدم هذا  :(VPEC-Tتحليل فبس تي) -د

التي من وتبني نظام يحقق مصلحة مشتركة للجميع، مع األخذ باألولويات والمسؤوليات المختلفة 

 :أهمها نذكر

                                                           
1 François mancebo, le developpement durable, armand colin, paris2004.p95. 
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و أدينية، ملموسة  أو القيم: األهداف والمعتقدات التي تهم جميع األطراف المشاركة )إجتماعية -

 غير ملموسة(.

 .(يود التي تحكم ما يمكن القيام به والطريقة التي يمكن القيام بهاالسياسات: )الق -

 األحداث: أحداث العالم الحقيقي التي تحفز النشاط. -

 زى.غالم يالمحتوى: الجزء ذ -

 الثقة: عالقة الثقة بين جميع األطراف المشاركة. -

د دور تصاعل تيجة، نتراجع مؤشر الربحية كمحدد لبقاء المنظمات في عالم األعماللقد  البقاء:-2

جتماعي النفسي واإل دخلهاالموارد البشرية التي تسعى إلى تعظيم داخلية كمؤشر المؤشرات بعض ال

ئد بالسعي لزيادة العا ،والمستثمرين والمالكين الذي يريدون المحافظة على ثرواتهم المستثمرة

م أجرهم النفسي ن الذين يسعون إلى تعظيمؤشر المستهلكيكالخارجية كذلك و، المحقق منها

إهتمام وواإلجتماعي وفق متطلبات ثالثة وهو السعر المنخفض والكفاءة العالية والنوعية الجيدة 

 ، ما يتطلب األخذ بهاته المتطلبات لتحقيق البقاء في عالم األعمال.1بالشأن البيئي المنظمة

نمية المستدامة تواجه منظمات األعمال ضمن مسار الت: اإلستجابة للتطورات التكنولوجية-3

من ذلك  للحد ةالمعتمد ادئالمبومشكلة اإلستجابة للتطورات التكنولوجية المتوافقة مع هذا المسار، 

فالجهوزية هي المدى الزمني المتطلب إلنجاز المهمة تتجلى في الجهوزية، اإلستجابة، التعافي، 

ة فهي ، وبالنسبة لإلستجابونيفير الدعم المالي واإلطار القانووالقدرة على التصميم والتطبيق وت

الخطوات  هي، أما التعافي فتأثير في السلوك يكون لها عيين المتطلبات الخارجية المفترض أنت

 ،ت المحتملة التي تواجهها المنظمةواآلليات التي يمكن القيام بها لخفض أو القضاء على التهديدا

ينة بلمستدامة يتحقق وفق ثالثة أبعاد مكما أن تطوير أنشطة منظمات األعمال وفق مسار التنمية ا

 :2في الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 François mancebo, op-cit, p95. 
2  Innover pour l’entreprise, guide à l’intention des dirigeants, réseau entreprise et developpement 

durable, Quebec 2012, p65.   
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 التطوير في منظمات األعمال وفق مسار التنمية المستدامة:نشاطات بعاد أ( 0-6جدول )ال

 الغرض من التطوير نتائج التطوير أهداف التطوير المقاربة
الكفاءة التشغيلية 
 )الكفاءة البيئية(

التحسين التدريجي  الحد من األضرار ةيتحقيق اإللتزام والفعال
لألنشطة المعتادة 

 للمنظمة

التحول التنظيمي 
)إستغالل الفرص 
 الجديدة في السوق(

نماذج جديدة من المنتجات 
تعود بالنفع على المجتمع 

 والبيئة

أهداف و أسستحويل  إنشاء قيم مشتركة
 المنظمة

تطوير النظام 
 المحيط )المجتمع(

لمنتجات نماذج جديدة من ا
تعود بالنفع على المجتمع 

 والبيئة

تحفيز التغيير   خلق تأثير إيجابي
المؤسساتي خارج 

 المنظمة

Source : Innover pour l’entreprise, guide à l’ intention des dirigeants, réseau entreprise et 

developpement durable, Quebec 2012, p65.   

وخارج منظمة األعمال، خاصة ما يخص الهيكل التنظيمي الموافق  فجوانب التطوير تمس داخل

 والمنتجات المتحققة، ما يخلق قيمة مضافة للمنظمة وبيئتها.

من خالل  تطوراتاإلستجابة للأن ر وأمسترونغ إلى يشير كل من كوتل ،وضمن اإلستجابة للتطورات

 وعليه ،ستمرار أكثر من ثالث سنواتال يكتب لها البقاء واإل هامن %14ن فإ ،السياسات التسويقية

فالمنظمة بحاجة إلى مواكبة التطورات التي تحصل في حاجات المستهلكين وإستراتجيات المنافسة 

من خالل البحث عن أفكار وتقنيات جديدة وحديثة وبشكل خاص لمواجهة المتطلبات الجديدة التي 

 . 1متطلبات البيئة ومتغيراتهايحتاجها المجتمع ولتحقيق التفاعل اإليجابي ولمواكبة ال

راد تحقيق حياة أفضل لألف يلزم مسار التنمية المستدامة منظمات األعمال التحلي بالمسؤولية:-4

أكثر من تحقيق النجاح في األسواق، فالنظرة الحديثة لمنظمات األعمال تنصب على كون منظماتهم 

ن أو الجزء المحدد م اتود السلع والخدمتمتد وظائفها إلى أرجاء المجتمع كافة وال تقتصر على حد

ن آدائها تحسيخالل مراعاة التغير في العقد اإلجتماعي والضغط البيئي من السوق، ما يتطلب  منها 

واألنظمة التي يتحدد في ضوئها وضع األهداف واألولويات المستلزمات القانونية والتوافق مع 

سياق ، وضمن هذا الالشروط المناسبة لخدمته واإلستراتجيات لتحقيق فائدة أفضل للمجتمع وخلق

إقترح توماس دونالدسون صيغة لنظرية عقد األعمال التجارية أطلق عليها بالتكاملية اإلجتماعية 

من ة التحلي بالمسؤولي أساسهاوالتي مضمونها صياغة إتفاق عادل بين جميع المصالح المتضاربة 

 كل طرف على حدى بإعتباره دولة صغيرة.   

ات تتجلى المتطلبالمتطلبات الرئيسية من منظمات األعمال لتحقيق تنمية مستدامة: -نياثا

جوانب التوافق مع الجهات التي لها مصلحة تجاه التوجه المستهدف وفي الرئيسية في مجموعة من 

                                                           
1 Guide à l’ intention des dirigeants, Innover pour l’entreprise,réseau entreprise et developpement durable, 
Quebec 2012, p65.   



112 
 

وإدارة األخطار التي تلحق بالجوانب  من الصفات األخالقية الواجب التحلي بها، باإلضافة إلى الحد

 البيئة واإلقتصادية واإلجتماعية والتي مصدرها آداء منظمات األعمال.  

ي ف ها منظمات األعماللعل من أبرز التحديات التي تواجه :المتبع االقتصاديتغيير النمط 1-

 والذي عرف ،المترسخ لديها االقتصاديإلى مسار التنمية المستدامة هو تغيير النمط التحول 

هذان فن تشكالن خارطته اليوم وهما التقنية والعولمة، ين مهمتيتأثير قوت ببسب مسارات أكثر تطرفا

فهما  ،والمجتمع وكذلك أنماط التفكير اإلنساني قتصادالوجه الجديد للبنية المادية لإلعدان ي نالعنصرا

ما  ،شكالن الحقيقة الواقعية التي من أوجهها التسارع نحو إكتساب المادة وإفرازات التكنولوجياي

يحتم إعادة النظر في هذا التوجه من خالل التركيز على حدود جديدة مبنية على مبادئ التنمية 

 االقتصاديةاألنماط تجاه هاته وما تقترحه من توجهات تعد المخرج من حالة الصدمة  ،المستدامة

ات يالتي وصلت إليها عملومن ذلك النتائج الرهيبة ، خاصة تجاه األعراض السلبية التي خلفتهاو

 ن مرة على ما كان عليه في نهايات القرن الماضييفإستغالل الثروات تضاعفت بعشر ،التصنيع

على التنوع البيولوجي وعلى المستوى المعيشي المباشر ذلك  وتأثير %2.6بسنوية الزيادة قدرت ال)

نشره من خالل التقرير الذي قام ب 6442في سنة  (Stern) وهو ما طالب به  (،للعديد من البشر

تحت عنوان أثر إقتصاد اإلحتباس الحراري، والذي يرى أن هيكل اإلقتصاد العالمي يجب أن يعاد 

بناء أسسه وفق نظرية المنفعة للغير والمنفعة العامة، ويتحقق ذلك من خالل خفض معدل الناتج 

قتصاد بما يساهم من التحول من إقتصاد اإلستهالك الواسع إلى إ  %0الداخلي الخام لكل بلد ب

 .1اإلستدامة، وبوضع حدود جديدة أساسها التزاوج بين اإلقتصاد والبيئة والمجتمع

 هو ان إقتصادييك أيهدف أن بالتنويه إلى  :التوافق مع متطلبات أصحاب المصلحةحقيق ت-2

مية ثيرات البيئية واإلجتماعية، فضمن مسار التنأخلق قيم يسعى إلى تقويتها أو إضعافها طبقا للت

تسعى منظمات األعمال إلى تعظيم القيم معهم هم الطبقة السياسة  المؤثرين التيتدامة فأكبر المس

ي فوالهياكل القانونية والهياكل الدولية المتمثلة  حكوميةال الحكومية وغيروالنقابات والجمعيات 

بصفة يطلق عليهم  ، وهم منالمنظمات األممية ومنظمات العمل ومنظمات التجارة وحماية البيئة

ات معاظم دورهم في التأثير على نشاط منظ، وقد ت"Stakeholdres " عامة بأصحاب المصلحة

خاصة جراء تورطها الكبير في األزمات ة بعد تنامي وتعاظم دورها السلبي، األعمال خاص

حد من إلى دور أصحاب المصلحة في الMonnet B  (6406 )اإلقتصادية والمالية، حيث يشير 

التي قدمها في الدراسة التي قام بها والتي من خالل التوصية سلبية لمنظمات األعمال الممارسات ال

حيث بينت دراسته أن منظمات  ،معنون بإجرام منظمات األعمال 9109جسدها في تقرير عام 

كلفة المواد في إرتفاع ت ةسببتاألعمال من خالل سياستها التنافسية وإستراتجيتها اإلحتكارية هي الم

 6442المسبب الرئيسي لألزمة المالية العالمية عام  حيث كان ذلكية ومنه التكلفة المعيشية األول

تقوية  ما يتطلب، 2ومديريها التنفيذيين مساهميهاوالتي إقتصر تأثيرها فقط على المجتمع بعيدا عن 

سه ا تم لموهذا م ،اإلجتماعي للحد من النظرة األنانية لهاته المنظماتللضغط  اتنظيم يمثل معيار

                                                           
1 Sortir la societe de consomation, editions floch à mayanne Quebec, 2010, p33.  
2 Emmanuelle Reynaud, op-cit,p25. 
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من خالل تحرك هيئات ذات توجه إجتماعي والتي ال تكون عادة محبذة من طرف منظمات األعمال 

كالمنظمات الحكومية والتشريعية والجماعات التي تتعارض أهدافها مع السياسات اإلقتصادية 

 .حةالمصل حابواإلجتماعية والبيئية، األمر الذي دفع بها إلى صياغة توجه يراعي ضغط كل أص

 0120ام إلى عفيعود منظمات األعمال آداء المصلحة على  أصحابتأثير لألطر التاريخية لوبالنسبة 

والذي  ،دارة اإلستراتجيةإلفي كتابه ا EDOUARD FEERMANمن خالل الطرح الذي قدمه 

ي ف ثير على المنظمة وقدرتهاالتي تستطيع التأومات الخاصة إلى المجموعات ذات اإلهتمافيه يشير 

صلحة الم أصحاب مختلف يبين الشكل التالي للجميع، حيث السوق وهذا وفق مبدأ تعظيم القيم

 على منظمات األعمال:وتأثيرهم 

 ( مختلف أنواع أصحاب المصلحة وطريقة تأثيرهم على أداء منظمات األعمال:0-6شكل )ال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نطاق المبادلة
 
 
 
 
 
 
 

 لنطاق التفاع

 

 

Source :Emmanuelle Reynaud, le devellopement durable au cœur de l’entreprise, Dunod Paris 

2011,p25. 

فالشكل يبين المنحنى التفاعلي بين بين مختلف الفعالين في أي منظمة أعمال بما يطلق عليهم 

 بأصحاب المصلحة. 

 مهتمة باآلداء اد أو جماعاتفرأعبارة عن وأصحاب المصلحة حسب المنظمة العالمية للتقيسس هم 

ن خالل مومفوضية اإلتحاد األوروبي ل وبالنسبة، األعمال منظمةاإلجتماعي والبيئي واإلقتصادي ل

يق ضيق، فالمفهوم الضآخر واسع و ينالمصلحة مفهوم أصحاب صطلحكتابها األخضر فتشير أن لم

ع المنظمة، أم المفهوم الواسع فيشير إلى أنهم يشير إلى أنهم أفراد أو مجموعة لهم عالقات تضاد م

الحوكمة-اإلعالم -الجماعات ذات المصلحة 

(السلع والخدمات-المدخالت ) الموردين-(القيمة / السلع والخدمات)الزبائن 

األجورالمنظمة        الفوائد          

الديون                               العمل

مجلس اإلدارة

السوق المالي                                               المساهمين

(المساهمة في اإلدارة(                                               )تقديم األسهم)

التقرير السنوي

دائنينال  الموظفين 
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ة فأصحاب المصلح، وعليه أفراد منظمات، هيئات، مجموعات تتأثر بنشاطات المنظمة وتأثر عليها

تسيير مسؤوليات تجاههم وبناء عالقات  علىمنظمات األعمال  قومهم أفراد وجماعات وهيئات، ت

لذي افيرمان ومنهم  الباحثينهناك من و .طرافطيبية معهم وخلق قيم تكون متساوية مع جميع األ

 : 1من خالل عرض توجههم وعالقاتهم بالمنظمة وهمالمصلحة  أصحابيحدد 

أصحاب المصلحة المتعاقدين: وهم أصحاب المصلحة المرتبطين بالمنظمة عن طريق عقود  -

حيث تستطيع  ،بيع، عقود المال، عقود اإلستهالكعقود عمل، عقود التوريد، عقود العة كنومت

 المنظمة قياس تأثير هؤالء عن طريق نماذج كمية.  

األفراد أو الجماعات الذين لديهم فوائد متعددة ومصالح متعارضة  :أصحاب المصلحة الجانبيين -

هم لدي ، كماحكومية، الجماعات المحلية، المنافسين واإلدارةالمنظمات غير كنشاطات المنظمة تجاه 

 اإلداري والتقني. هالمنظمة وعلى نظامتأثير كبير على نمو ا

على المنظمة أين  همأصحاب المصلحة يكون حسب تأثيرأن تحديد  Mitchel  (1997) كما يرى

الموظفين، المستهلكين، منظمات حماية ك االجتماعيالبعد  ذووهم  يقسمهم إلى أربعة أنواع رئيسية

الحكومية وغير حكومية ذات اإلهتمام  السلطات العمومية، المنظماتكالبعد العام ، وذو البيئة

بعد الوذوي  المساهمين، الهيئات المالية، الموزعينك االقتصاديذو البعد والبيئي، و اإلجتماعي

 المنظمات الصناعية، المناولة، المنافسة. ك الصناعي

مسار التنمية المستدامة كبير لدمج منظمات األعمال ضمن  جانب ضغطأصحاب المصلحة يعدون ف

نصر ة متطلب كل عبتحديد ومعرف ،ذا يجب مراعاة تحقيق أكبر إستجابة لضمان القبول والبقاءله

 الجدول التالي:المصلحة في  أصحابأهم عناصر متطلبات حيث يمكن إبراز 

 ( مختلف إحتياجات أصحاب المصلحة تجاه منظمات األعمال:  6-6(جدولال

مختلف أصحاب 
ن والمصلحة المؤثر

 على نشاط منظمات
 األعمال

 أهم متطلبات أصحاب المصلحة 

 المتطلبات اإلجتماعية المتطلبات البيئية المتطلبات اإلقتصادية

 المستهلكون
 

  الجودة، الضمان
 السعر المناسب

الرشادة في إستهالك 
الموارد الطبيعية 

 وحماية البيئة

التحلي باألخالق 
التجارة العادلة، إحترام 

 الحقوق اإلجتماعية

 نودمالمستخ
 

العدالة اإلجتماعية      
 واألجور المقبولة

التحفيز، التشخيص  إحترام البيئة المحلية
الداخلي لمشاكل 

المستخدمين وتكوينهم 
 وتطوير مهاراتهم

األجور العادلة، تطوير  المناولون
مجاالت الشراكة       

 والتعاون

توضيح المتطلبات 
المنتوج  البيئية من

 ومسار إنتاجه البيئي

حديد المتطلبات ت
والشروط الخاصة 

بالعمل والمتطلبات      

                                                           
1 Geneviere Ferome, dominique debas, Ce que le développement durable dire, les éditions organisations 2004, 
pp106-107.     
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والشروط الخاصة 
 بالمراقبة.

عالقات التعاون         الموردون
 والشراكة طويلة األمد

 تحديد المتطلبات البيئية
 بدقة

تحديد المتطلبات 
 األخالقية

المؤسسات 
 الوسيطية

 

الحد من المخاطر  تلبية اإلحتياجات المالية
 اليةثيراتها المأوتالبيئية 

المشاركة في حل 
المعضالت اإلجتماعية 

 بأقل تكلفة ممكنة

تحقيق دورات مالية  المساهمون
 إيجابية

التتتتتحتتلتتي بتتتاألختتالق        
لتحكم في األخطتتتار     وا

 والمشاركة والشفافية

في األخطتتتار  حكم  ت ل ا
لقتتتة بصتتتتتورة  ع ت م ل ا
المنظمة والمستتاهمة في 

 تسيير المخاطر

م في هوامش التحك الموزعون
 الربح والمنافسة

الحد من مخلفات 
التغليف والنقل واألخذ 

بعين اإلعتبار 
 المتطلبات البيئية

 تطوير منتجات أخالقية

تحقيق  يالمساهمة ف المجتمع المدني
الثروة الوطنية         

 والمحلية

إحترام القوانين  إحترام القوانين البيئية
 المرتبطة بتنظيم العمل

لمحلية   الجمعيات ا
 واإلقليمية

المساهمة اإليجابية في 
 التنمية المحلية

تخفيض المؤثرات على 
 البيئة

األختتتذ بعين اإلعتبتتتار 
لعتتتامتتتة       لبتتتات ا ط ت م ل ا

والمستتتتاهمة الفاعلة في 
الحياة العامة وخاصتتتتة 
فيمتتتا يخص عنصتتتتتر 

 إمتصاص البطالة.

لمنافسة إحترام قواعد ا إحترام قواعد الحماية مقارنة األداء المنافسة
والتحلي باألخالق     
واإلبتعاد عن اإلغراق 

 اإلجتماعي
Source: Marie-Pierre Blin-Le développement durable et l’entreprise, afnor éditions, 

2008, p 48-50. 

بيعية والبيئية الط االجتماعيةفالجدول يبين أصحاب المصلحة الرئيسيين ومختلف متطلباتهم 

 واإلقتصادية.

للتصنيف  اومؤشر احيث تخضع هاته المتطلبات للتكييف حسب طبيعة كل نشاط، كما تعتبر مرجع

إن  .1اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي من طرف هيئات التقييم المالي ووكاالت التنقيط اإلجتماعي

هم الذين ل أصحاب المصلحة من هم يخص اإلستجابة ألصحاب المصلحة، فيمااإلشكالية المطروحة 

أصحاب المصلحة  حديدلوية اإلستجابة أكثر من غيرهم، وفي هذا الشأن تم وضع مصفوفة لتأو

كل واحد منهم مع إمكانية تكييف هذه المصفوفة وفقا مع اإلستجابة الموافقة مدى الذين لهم أولوية و

يتجلى  يثحلطبيعة نشاط المنظمة وإمكانياتها المادية والبشرية والوقت المطلوب لتحقيق اإلستجابة، 

 في الجدول التالي:هو موضح مثلما الشكل العام لهاته المصفوفة 

                                                           
1 Elisabeth Guingont-Abrin Jouncet, développement durable, afnor éditions ( 2eme editions) 2008,p52.  
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 ( كيفية قياس أصحاب المصلحة ذوي األولوية ومختلف متطلباتهم:2-6الجدول)

أصحاب 
 المصلحة

قوة 
  التأثير

السلطة 
على 

منظمات 
 األعمال 

المسؤولية 
 اإلقتصادية

المسؤولية  المسؤولية البيئية
 اإلجتماعية

0- 

-2 

-3 

مرتفعة 
 /منخفضة

مرتفع/ 
متوسط/ 
 منخفض

الدعم 
 إيجابي/محايد/سلبي

 التأثير

 مرتفع/متوسط/منخفض

 النطاق

 واسع/متوسط/ضيق

Source : Marie-Pierre Blin, le développement durable et l’entreprise, Afnor Editions, 

2008, p52. 

بعد تحليلها و نتائج إجراءات، أرقام تحليلية ت،معدال ،حيث يتم تعبئة الجدول بببانات كمية ونوعية

باإلعتماد على أساليب إحصائية وصفية أو من  ،يتم تحديد أولوية كل طرف من أصحاب المصلحة

 عن اإللتزام بمبادئ التنمية المستدامة.تعبر خالل بيانات نوعية 

، فجماعات جماعات الضغطالحديث عن أصحاب المصلحة يقودنا إلى التفريق بينهم وبين إن 

 منظماتتجاه المصلحة كما عرفنا هم أفراد أو منظمات لها أهداف إجتماعية أو إقتصادية أو بيئية 

أعمال مستهدفة، بينما جماعات الضغط هي عبارة عن شبكات إجتماعية تسعى لتحقيق مصالح 

ماعات بأنها ج حددها، كما هناك من 1أعضائها والعمل على صياغة التغيير االجتماعي لصالحها

 .تستند في عملها إلى موقف سياسي أو عقائدي أو أخالقي أو تجاري مشترك

لعالقة اإلرتباط بين أصحاب المصلحة والتنمية المستدامة هو أن بالنسبة ما يمكن اإلشارة إليه إن 

متطلبات  تحقيقما يتطلب منها  ،نظام مفتوح بالنسبة لكثير من أصحاب المصلحةعن  عبارةالمنظمة 

لبات ن التجاوب مع متطأ، حيث يرى فريمان  وكالركسون  وبيرسون بما يراعيهم ية المستدامةالتنم

ألن توجه النظم  ،المصلحة هو مؤشر لقياس دمج التنمية المستدامة في منظمات األعمال أصحاب

مجموعات  مصالحواإلقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة يعتمد على المصالح الفردية و االجتماعية

أن ضمن ذلك Martinet et Reynaud  (6440 ) كما يرى ، رؤية عالمية مشتركةوفق منفصلة 

د من متطلبات المصلحة هو نموذج للرشادة متعددة األوجه، كما أن العدي أصحابالتجاوب مع 

 المصلحة تجاه منظمات األعمال.  أصحابمتطلبات التنمية المستدامة توافق 

ركيز التيجب فاألخطار التي ار وتحقيق المساهمة اإليجابية: تقليل األخطالسعي الدائم ل-3

محدد فففي اإلستثمارات التقليدية  ،والبيئية االجتماعية األخطار التجارية واألخطارهنا هي  عليها

ودية المالية أي المرد ،تجلى في التكلفة المحاسبية الكلية والقيمة المضافة المحققةإنشاء أي مشروع ي

طار التنمية المستدامة فمحددات إنشاء أي مشروع تتجلى في التكاليف العامة وضمن إ  واإلقتصادية

ملة وهو ما يصطلح عليه بصفة شا ،من وراء اإلنشاء أي التكاليف البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية

                                                           
 .002خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره، ص  1
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لمستقبل  اأو سلبي اجانب إيجابي تشكلفي مجال التنمية المستدامة بمصطلح المخاطر المحققة والتي 

على اآللية التي يتم من خاللها التحكم في ضمن ذلك التركيز  حيث يتمالمنظمة وآدائها ومردوديتها، 

المخاطر في مختلف التوجه التقليدي إلدارة إذا رجعنا إلى هاته المخاطر أي إدارة المخاطر، ف

المالية،  اتالتأمين للحد من التبعخاصة بواسطة أساليب التحوط المعروفة وفيكون منظمات األعمال 

حقق هو المرتبط بالبيئة والمجتمع وهي عبارة عن تأما في إطار التنمية المستدامة فالخطر الم

الخطر من المصدر فإدارة الخطر تكون بالتحكم في  ،الضغوط الخارجية الممارسة على المنظمة

ات لها منظمحيث يمكن عرض أهم األخطار التي تتعرض بمعرفة الخطر المحدق والتعامل معه آنيا، 

 : 1األعمال ضمن مسار التنمية المستدامة في

والتي من صورها  أي خطر الصورة والسمعة التجارية :خطر التقبل اإلجتماعي للمشروع -

، حيث يشير مفهوم التقبل اإلجتماعي إلى وضع الحد األدنى  المقاطعة، ذهاب المواهب البشرية..

وهذا في الوسط  شروع أو برنامج أو سياسةالمصلحة لتنفيذ م أصحابمن الشروط من طرف 

ير بقبول المخاطر على المدى القص االجتماعيإيريش بريك القبول  كما يفسر، الطبيعي والبشري

 االقتصاديةلمشروع ما من خالل جدارته  االجتماعيهناك من ينظر إلى التقبل أن والطويل كما 

 .أو رفضهممارسة نشاط معين لقبول  فرديةيع أحكام مكما يعبر عن تجوالتقنية والثقافية 

ف التلوث، تكليف اإلنتاج عالية تكاليوالذي من جوانبه الخطر اإلجتماعي والبيئي للمشروع  -

لمحتملة داخليا باإلنتهاكات ا والبيئية االجتماعيةعويضات األخطار( حيث يشار إلى المخاطر 

أو التشريعي أو السياسي  االجتماعي أو االقتصاديعلق بالجانب اإلنساني أو وخارجيا سواء ما ت

، جاتالمنتفقدان الثقة في خاصة الناتج عن الضرر المحقق  االجتماعيوالتي تؤدي إلى الفشل 

اسب المكفي تعرف بأنها إنخفاض  االجتماعيةفالمخاطر  ،من ميثاق حقوق اإلنسان 20فحسب المادة 

مسؤولة والذي من أعراضه فقدان الثقة  والبيئية نتيجة ممارسة أنشطة إقتصادية غير االجتماعية

دارة سوء إو والخارجية الداخلية االتصاالتبين مختلف األطراف الفاعلة في المنظمة وعدم كفاية 

يل دورة هو تحل حاليافالمقياس المعتمد  االجتماعيلخطر قياس بالنسبة لفقدان الكفاءة، وواألزمات 

 من طرف جمعية علم السموم البيئية والكيميائية 0112عام إعتماده والذي تم  االجتماعيةالحياة 

((SETAC ،إلكترونيا وهذا  االجتماعيةإلبالغ حول المخاطر والعوائد بنظام اتم البدأ  6402في و

 . 2على مستوى اإلتحاد األوروبي

ة القرارات المتخذطبيعة بو دارةخطر الحوكمة: يشير خطر الحوكمة إلى الخطر المحدق بآليات اإل -

عن منظومة شاملة وعامة من فيتم الحديث ضمن ذلك فطرف منظمات األعمال في بيئيتها،  من

الثة مرتبطة باألبعاد الثوالوالسياسات وأنظمة رقابية وإدارية لتقييم المخاطر المرتقبة  اإلجراءات

 أجل منو، لتقليل من التكاليف الناجمة من مواجهة هاته األخطارمن أجل اللتنمية المستدامة وهذا 

 هدفيستوالذي  مجتمعة للحوكمة البيئية واإلجتماعية وحوكمة المنظمات ةمأنظذلك فقد تم وضع 

                                                           
1 Olivier Dubigeon, mettre en pratique le développement durable, village mondiale, Paris 2005, p116.     
2 Caron malenfant, julie et thierry conrand, guide pratique de l’acceptabilite social piste de reflexion et 
d’action, quebec 2009, p14. 
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دامة ها لتكون العوامل الرئيسية لقياس اإلستيروالتي تم تطو االهتمامالمجاالت الثالثة الرئيسية ذات 

 والتأثير األخالقي إلستثمارات أي منظمة أعمال.

حتميا  أمرااليوم أصبح مع عناصر الحوكمة المالية ية واإلجتماعية الحوكمة البيئ عناصرفتطوير 

الحوكمة البيئية واإلجتماعية، فحسب المالي وبقوة على وجود عالقة بين اآلداء  الدراساتحيث دلت 

 Axa Investisementمن طرف مؤسستي  المستثمرينمن  224إستطالع أجري على 

Manager و Ih Kio Ristvher  آدائهم المالي حاليا أن  كونمنهم يدر 614جد أن و ،6442عام

  .االجتماعيةمرتبط بالحوكمة البيئية و

ير يعد اإللتزام باللوائح والقوانين والمعايتحقيق إلتزام ذاتي بالمعايير األخالقية والبيئية: -4

 لتزاماإلاألخالقية والبيئية في العمليات اإلنتاجية واإلدارية لمنظمات األعمال من أوجه صدق 

للتقييم الذاتي بالنسبة ألصحاب المصلحة أداة  التنمية المستدامة، وهذا لكونه اإلندماج في مسارب

لزيادة التقبل االجتماعي واإلقتصادي والبيئي بما يساهم في تحقيق قيم تبادلية تتم بأكثر   ووسيلة

ن واللوائح والمبادئ سالسة، وبما يحقق أساس راسخ للنزاهة واألمانة واإللتزام بكافة القواني

دة لتنمية المستدامة، ومن أوجه المعايير المعتمد االمتوافقة مع أبعاالتوجيهية التي تخص مجال النشاط 

 :1عالميا لتقييم إلتزام منظمات األعمال بمعايير اإلستدامة نذكر شكلين هامين وهما

في  هاته المعاييرل تتمث :اإللتزام بمعايير وتقييسات عالمية صادرة من هيئات متخصصة-أ

من منظمات محلية ودولية، حيث يتجلى الهدف منها في تقييم سياسات  ال صادرةتدابير لإلمتث

 ارشاديإ المنظمة وأدوارها ومسؤولياتها المتعلقة باإلستدامة البيئية واإلجتماعية، كما تشكل دليال

النسبة بتكمن أهمية هاته المعايير  حول كيفية تحديد المخاطر المرتبطة بالتنمية المستدامة وآثارها،

التنمية المستدامة تحت إشراف هيئات عالمية لمنظمات األعمال في عرض إستجابتها لمتطلبات 

ومن المعايير السائدة عالميا المتوافقة مع هذا المسعى وبتخصيص أكبر المجال البيئي  ،2مستقلة

المزيد من التطوير والتحسين في نظام التي تهدف إلى تحقيق  ISO14000نذكر التقييسة العالمية 

البريطانية المنشأ، وكذلك نظام التوافق مع  BS 7750حماية البيئة والتي تعد البديل للمواصفة 

والذي يهدف إلى  (ECO-Management and Audit Schème)(EMASنظام إدارة البيئة )

ق التوافق د وحوادث التلوث، وتحقيتحقيق ترشيد في إستهالك الطاقة والموارد الطبيعية وتقليل الفاق

مع القوانين والتشريعات البيئية المحلية واإلقليمية والدولية وكذلك تحسين قنوات اإلتصال بين 

 سمعتها.و اصورتهالمنظمة والجهات الحكومية المتخصصة بما يحقق تحسين 

التي القت الصدى و SA8000ي المجال االجتماعي فالتقييسة اإلقليمية الرائدة في ذلك هي أما ف

للمعلومات  امشترك اتوفر إطار هيف، SD21000العالمي حيث طورت فيما بعد إلى التقييسة 

تجاه بعض  كما تحدد اإلجراءات الواجب القيام بها ،األخالقية للمنظمات مهما كان حجمها أو نوعها

ة وإستخدام عمالة القضايا اإلجتماعية الحساسة داخل منظمات األعمال، ومن ذلك الحقوق النقابي

األطفال ووقت العمل والصحة والسالمة في العمل واألجر العادل وظروف عمل المديرين 

 حيث شملت  ، ISO 26000 هي تجاوبا ملحوظاالتقييسة العالمية التي عرفت تعتبر والموظفين، 

                                                           
1 Olivier Dubigeon, op-cit, p126. 
 



119 
 

 الحوار مع أصحاب المصلحة وإقتراح أطر جديدة للتحقق حيث من   SA8000جوانب أوسع من 

 من مصداقية التحلي بالمسؤولية االجتماعية.

من معايير تقييم اإللتزام الذاتي نظام التقارير الثالثية وهو نظام لإلبالغ المحاسبي يتكون من إن 

تبنته العديد من المنظمات لتقييم آدائها من منظور أوسع  والذيثالثة أجزاء إجتماعية، مالية وبيئية، 

متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق قيم تجارية، فظهور هذا النظام يرجع لخلق المزيد من التوافق مع 

ضع مبادئ توجيهية لدمج متطلبات بو 1667ظهر كفكرة ليتم تجسيده سنة  ، حيث1660إلى سنة 

رنامج بالتعاون مع ب تجمع اإلقتصاديات الرشيدة أصدر هذا النظام من طرف .تنمية المستدامةأبعاد ال

، 2007األمم المتحدة عام  من طرفمصداقية أكبر بعد تبنيه له  كانتقد وبيئة، األمم المتحدة لل

حيث تم إنشاء في نفس السنة المجلس الدولي للتقارير الثالثية، وبالنسبة للغرض من مضامين 

  :1فيمكن عرضها في التالي ،التقارير الخاصة بكل بعد

وأوجه اإلستثمارات المالية التي تقوم بها  : توضيح سالمة الجانب الماليةنظام التقارير المالي -

 المنظمة.

نظام التقارير اإلجتماعية: اإلبالغ عن الجهود التي تخص الجانب االجتماعي سواء داخل المنظمة  -

 أو خارجها.

نظام التقارير البيئية: اإلبالغ عن الجهود التي تخص الجانب البيئي سواء ما تعلق بالعمليات  -

 ساهمة في الجهود العالمية لحماية البيئة.اإلنتاجية أو الم

تطورات كبيرة خاصة ما تعلق بنشر المعلومات التي تخص األداء ة ظام التقارير الثالثينعرف 

المالي والبيئي واإلجتماعي لمنظمات األعمال وسبب ذلك بشكل خاص هي المساهمة الكبيرة 

لبرمجيات المساعدة في إعداد التقارير لتكنولوجيا المعلوماتية، حيث أدت إلى ظهور العديد من ا

   Spagobi, Sas Bi Jospert Reports, Birt Projectومن ذلك نظام  ،والمساهمة في التقييم

منظمة  2266تقرير ل 16211وبالنسبة للتطبيق الواقعي لهاته التقارير، فقد تم طرح  حوالي 

ندماج نها على تحقيق مسار إيجابي لإلكبيرة الحجم، حيث أبرزت النتائج المتحصل عليها في كثير م

في مسار التنمية المستدامة للعديد من منظمات األعمال، والجهود اليوم تنصب أكثر لضبط إعداد 

هاته التقارير لكي تكون متجانسة وذات صدى عالمي في عملية التقييم، بوضع مقاييس عالمية 

، والذي يحتوي على AA1000 يارهو المع المعيار الذي وضع ضمن هذا الشأن إن. هادإلعدا

لوصول إلى سهولة ا ،التفاعلية ،الشموليةكما يتصف في العمل ب الخطوات الضرورية للتقييم السهل

 المعلومات وكذلك حدود للتشاور والتبادل بين المنظمة وأصحاب المصلحة.

ارير بعدما التق هاته لتطبيقإلزامية ن دول العالم تشريعات تتخذ صفة وضعت العديد مإقليميا لقد 

من طرف اإلتحاد األوروبي  2002الصادر في ماي  116كانت إقامتها إختيارية، ومن ذلك القانون 

والذي يلزم منظمات األعمال العامة والخاصة على تقديم تقارير سنوية بيئية وإجتماعية بالتزامن 

على أنظمة  البيئية فيتم التركيزمع  تقديم التقارير المالية، وفيما يخص إعداد التقارير االجتماعية و

تسيير اليد العاملة، ظروف العمل، نظم المناولة الصناعية، تكافؤ الفرص داخل المنظمة، فإذا أخذنا 

                                                           
, harmattan, paris 2013, p125.veloppement durable, les stratégies des entreprises en déCorinne Gendron 1 
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منظمة  700والذي يلزم  ( LSF)قانون األمن المالي 2001حالة فرنسا فقد صدر قانون في جوان 

رير سنوية متعلقة بالسياسة البيئة على تقديم تقاSBF120 و CAC 40مدرجة في بورصة باريس 

 واإلجتماعية مع السياسة المالية.

تسعى العديد من المنظمات الدولية لبذل جهود لتبني إطار مشترك اإللتزام بالمواثيق الدولية: -ب

ومسؤول تجاه قضايا التنمية المستدامة، ومن ذلك صياغة إجراءات وسياسات لتنفيذ إلتزامات تجاه 

خص جزء كبير منها منظمات األعمال، فأول إطار عالمي تعرض إللزامية  ذيوال هذا المسار

( 1666كان في قمة دافوس )جانفي ال وفق مبادئ التنمية المستدامة تكييف نشاطات منظمات األعم

أين طالب األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان جميع المنظمات اإلقتصادية لوضع إطار إجتماعي 

ر وتحمل مسؤوليات أكث ،حترم القيم ويوضع قواعد جديدة للعولمة أساسها العدالةوبيئي لعملها، ي

منظمة )أغلبها شركات متعددة الجنسيات(  200حوالي وإجتمع مسؤول 2000، وفي جويلية اإنفتاح

حكومة لاباإلضافة إلى مندوبين عن المجتمع المدني والنقابات العمالية والمنظمات الحكومية وغير 

ى وضع ميثاق دولي يعد خارطة عمل بالنسبة لتكييف نشاطات منظمات األعمال وفق وعملوا عل

، حيث كان الهدف من وضع هذا الميثاق هو تشجيع المنظمات على األخذ 1مسار التنمية المستدامة

بقيم عالمية مع إمكانية تطبيقها في أي قطاع، والذي من أسسه حماية حقوق اإلنسان، حماية البيئة 

لية والتقارير الناتجة عن المنظمة الدو ،يم ومرجع ذلك هي اإلتفاقية الدولية لحقوق اإلنسانوتحقيق ق

للعمل وتقارير منظمات البيئة والتنمية، فأهم النقاط التي تم التركيز عليها ضمن هذا الميثاق يمكن 

 توضيحها في الجدول التالي: 

لي بمبادئ التنمية المستدامة في منظمات ( أهم مجاالت ومضامين الميثاق الدولي للتح0-6جدول)ال

 األعمال:

 مضمون الميثاق مجال الميثاق

 حقوق اإلنسان
 إحترام الحقوق خاصة فيما يخص جانب الضغط والتأثير وممارسة السلطة -
 عدم الضلوع في إنتهاكات حقوق اإلنسان.و

 العمل
من  الحدو الجماعيحق التفاوض وإحترام حرية التنظيمات العمالية  -

 وعدم توظيف األطفال. أصناف العمل التعسفي والعمل تحت الضغط

 اإلبتعاد عن أي شكل من أشكال الفساد اإلقتصادي، اإلجتماعي والمالي. -

 البيئة
 تطبيق نموذج إحترازي إزاء التحديات البيئية. -
 إتخاذ مبادرات لتعزيز أكبر للمسؤولية البيئية. -
 جيا الصديقة للبيئة.تشجيع وتطوير ونشر التكنولو -

 المصدر: من إعداد الباحث إعتمادا على محتوى التقرير.

فحسب البنود التي يحتويها الميثاق، فاإللتزام بحقوق اإلنسان وحماية البيئة لجميع المشاركين في 

النشاطات اإلقتصادية لمنظمة األعمال سيؤدي إلى تحقيق تقبل كبير لها في البيئة والسوق، باإلضافة 

لى تحقيق حلقات قيم إضافية تضاف إلى سلسلة القيم التي تسعى المنظمة لتحقيقها، كما سيعزز لها إ

مجموعة من المزايا تنعكس على الجانب االجتماعي ومن ثمة على الجانب التجاري، فإذا أخذنا 

 الجانب االجتماعي فسيؤدي ذلك إلى شعور العمال باإلنتماء الحقيقي للمنظمة من خالل عنصري

                                                           
1 Emmanuelle Reynaud, le devellopement durable au cœur de l’entreprise, Dunod, paris, 2011, p17. 
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اإلحترام وتحقيق الذات، ما يؤدي بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى زيادة المردودية اإلقتصادية 

  وفق أساس إجتماعي وكذلك إلى بناء عالقات جيدة مع أصحاب المصلحة.

المواثيق ذات الصبغة العالمية والتي إهتمت بدمج مبادئ التنمية المستدامة في نشاطات منظمات من و

والتي تعتبر ثمرة شراكة مع الجمعية ABICS مبادرة الممارسات المقبولة أبيكس  األعمال، نذكر

األمريكية الدولية، حيث تحتوي هاته المبادرة على تسعة مبادئ لتحقيق ممارسات مستدامة مقبولة 

( والتي تهدف BSCIمن طرف منظمات األعمال، وكذلك مبادرة اإلمتثال االجتماعي لألعمال )

يث تضم ح ،بتحسين ظروف العمل في منظمات األعمال في جميع أنحاء العالم مرتبطتحسين الالإلى 

هاته المبادرة إتفاقيات حقوق العمال )المنظمة الدولية للعمل( وإعالنات األمم المتحدة لحماية البيئة 

 ( التي تهتم بالشأن البيئيOECDوكذلك المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

وضمن نفس الشأن هناك كذلك مبادرة التجارة األخالقية وهي تحالف بين  وبالعدالة االقتصادية،

ن والهدف م ،العديد من المنظمات الرائدة عالميا والمنظمات غير حكومية وجمعيات خيرية للتنمية

لهم ا وجعهاته المبادرة هو تكوين رؤية أساسها خلو العالم من اإلستغالل والتمييز العرقي لعماله

يتمتعون بظروف عالية من الحرية واألمن والعدالة، ومن التجمعات العالمية التي تسعى منظمات 

 :1األعمال للتوافق مع توصياتها لتحقيق أفضل توافق مع متطلبات التنمية المستدامة نذكر

بادئ التنمية ممنظمة التعاون والتنمية للشركات متعددة الجنسيات: حيث تهتم هاته المنظمة بتطبيق  -

ية من خالل إصدار مبادئ توجيه ،المستدامة في اإلستثمار الدولي ولدى الشركات المتعددة الجنسيات

صادرة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فهي تقدم توصيات ومبادئ ومعايير للسلوك 

 التجاري المسؤول.

متطلبات التنمية المستدامة في إقامة  مبادئ اإلستثمار المسؤول: تهدف هاته المبادئ إلى تطبيق -

اإلستثمارات وخاصة ما يتعلق بجانب التحلي بالمسؤولية االجتماعية واإلقتصادية والبيئية، حيث 

تتجلى أهم مبادئه في تحقيق التعاقد المسؤول مع مختلف األطراف المساهمة، وتطبيق الممارسات 

 موارد الطبيعية المشتركة. السلوك المتعلق بالوالسليمة فيما يخص اإلستغالل 

مجلس األمم المتحدة لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة: وهو رابطة عالمية تجمع بين  -

ممثلين لألعمال التجارية من أجل الوصول إلى توافق مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث يوفر 

 وتبادل المعارف والخبرات وإكتسابالمجلس منتدى إلستكشاف مجاالت تطبيق التنمية المستدامة 

أفضل الممارسات، والتوعية بموقع قطاع األعمال التجارية حول هذه القضايا في العديد من 

 حكومية والمنظمات الحكومية الدولية.الالمنتديات والعمل مع الحكومات والمنظمات غير 

 ىتتخليجب أن  ستدامةجه التنمية المتو وفق :القيمإنتاج إرضاء المستهلك إنطالقا من  -5

أن المستهلك هو العنصر المهم في جلب الربح  القائمة على منظمات األعمال عن النظرة التقليدية

إلى نظرة جديدة تعتبره هو وبيئته محور كل شيء، حيث أشار  ،وهو األخير في هرم اإلهتمامات

يد وتأثيره على منظمات إلى المستهلك الجدحول النظرة  ي مقولتهف C Gide (2002جيد )إلى ذلك 

                                                           
1 Emmanuelle Reynaud,op-cit,p17. 



122 
 

سيكون للمستهلكين  20للمنتجين فالقرن عشر القرن التاسع كان األعمال " نحن في عهد جديد فإذا 

 وبيئتهم" ومنه فالنظرة المتحققة للمستهلك فستكون كما هو موضح في الشكل التالي:

 ( النظرة إلى المستهلك وفق توجه التنمية المستدامة:2-6شكل)ال

   
 النظرة الجديدة التي أساسها التنمية المستدامة ة التقليديةالنظر

editions,  emeSource: Philip Kotler et les autres, Marketing Management, Pearson education,13 

paris2009, p169  

مة يفالنظرة الجديدة التي أساسها المستهلك وبيئته قائمة على تبني مدخل جديد منبعه تحقيق أعلى ق

الوفاء"، فالمستهلك يقوم بشراء المنتجات  –اإلشباع  -"القيمة بالتركيز على العناصر الثالثة التالية

ما يؤدي إلى تحقيق اإلشباع الذي يخلق عنصر الوفاء للمنظمة، والقيم المتحققة  ،قيمة له ولبيئتهالذات 

ية جات وتكاليفها االقتصادهي عبارة عن الفرق بين التقييم الكلي للفوائد المتحققة من المنت

واإلجتماعية والبيئة، فالقيم المحققة هي القيمة النقدية لمجموع األرباح اإلقتصادية والمكاسب 

 التطبيقية والنفسية ومكاسب البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية. 

ية لتنماما تحققه من جملة  الفوائد التي تحققها التنمية المستدامة لمنظمات األعمال:-ثالثا

 إنتاج والمتجلة خصوصا في ،المستدامة لمنظمات األعمال مجموعة من المزايا الداخلية والخارجية

  . بعالمت االقتصاديرباح وتطوير النموذج األوتحقيق  االقتصاديقيم والمساهمة في التطور ال

دمت قتي الدراسات التطبيقية الإستعراض أهم بالمستدامة ودورها في خلق القيم:  التنمية-1

نجد أن معظمها خلصت إلى أن التنمية المستدامة  ،بشأن تأثير التنمية المستدامة على المنظمات

العوائد المحققة من  أن إلىBerton(6440 )  أشارة، حيث دئا ذو قيمة وفامجاني اإضافي ئاحققت شي

الجيدة ة صورن الالمتحقق مالربح المادي في خصوصا اإلندماج في مسار التنمية المستدامة تتجلى 

دية مع واألخالقية واإللتزام بالبنود التعاق االجتماعيةمتطلبات المسؤولية نتيجة التوافق مع لمنتوج ل

أن عوائد منظمات األعمال من اإلندماج في مسار التنمية  نبيرتو، حيث يرى المصلحة أصحاب

 %64المحصل عليها سببها  من النتائج  80%والذي مضمونه أن  1المستدامة تخضع لقوانين باريتو

العديد من ي ف تحققتوضمن مجال التنمية المستدامة فالتطبيقات العملية لمبدأ باريتو  ،األسبابمن 

اإلنتاج  ساليبأل %64من خالل تغيير تحققت من األرباح  80%فإن المبيعات  ما يخصالجوانب، ف

لبشرية للموارد اإدارتها نظام ية فتغيير إدارة الموارد البشر ، وفي مجالمستدامالمسار ال معلتتالئم 

                                                           
1 Gildas barbot, Oser le marketing durable, Pearson education, Paris 2009, p 107. 
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سياسة ، وضمن 80%مع مبادئ التنمية المستدامة حقق تحسين اآلداء ببما يتفق  %64بنسبة 

 من ردود الفعل المحبذة والمتوقعة. 80%مستدام حقق النموذج الوفق اإلتصال فتكييفها 

م البديل لخلق قيحاليا األعمال  كما يعد اإلندماج في مسار التنمية المستدامة بالنسبة لمنظمات

المالية القائمة على المكانة ، وهذا في ظل عجز النظرية تنعكس على الجانب اإلجتماعيإقتصادية 

أحد  Dominique Gagnaux، فمن خالل دراسة قام بها ذلكالمالية ورقم األعمال في تحقيق 

نمية المستدامة الموافق للمعيار الخاص بإدارة البيئة والتSA 8111المتخصصين في إنشاء المعيار

ISO 14000 ،من المؤسسات المنضوية في البورصة الفرنسية  %22أن  وصل إلى نتيجة مفادها

CAC 40   ليهاعوالتي أخذت بمبادئ التنمية المستدامة في سياستها اإلدارية واإلنتاجية عاد ذلك 

 كميا. مع صعوبة قياس ذلك ديةبقيم إجتماعية وبيئية والتي تصب كلها في تحقيق منافع إقتصا

حاليا لتنمية المستدامة تعتبر أن ا keler Poissonتشير  التنمية المستدامة كأداة للتطور:-2

لتوافق مع متطلباتها وهذا ضمن مسار تحقيق  ا لمنظمات األعمالبالنسبة  لإلبتكار اكبير امصدر

مر تنظيم العمل والممارسات األفي ير تغيوكذلك الخاصة ما تعلق بخلق المنتجات المتوافقة معها، و

ما ى التغيير، لقو اتعتبر مسرعاليوم في مجال اإلدارة والتنظيم، فالتنمية المستدامة  اإبتكاريعد الذي 

طاب خالل خالموارد البشرية والتي تتطلب اإلستهداف من من خالل خاصة يتطلب التالئم مع ذلك 

تغيير ، يكون ال1روابط اإلجتماعية دون كسر لتقاليدهاأن المنظمة منتجة لل تحديثي للقيم مضمونه

عدد من المتطلبات المتجلية المطلوب من منظمات األعمال بالنسبة لمسار التنمية المستدامة ضمن 

مستدامة للتنمية الثالثة في إطار األخذ باألبعاد الع وخدمات جديدة، أي إنتاج سلع جديدة خلق سلفي 

 اعياالجتمدمج العنصر  قائمة بشكل خاص علىالجديدة اإلنتاج الات تقنياإلعتماد على ومن ذلك 

دة بإعادة تنظيم العمل على قاعوذلك  تنظيم جديد للعمل، والتحلي بوالبيئي في عمليات اإلنتاج

لى من خالل التركيز عساطة والفعالية والتكافل اإلداري، وإعتماد توجهات جديدة في اإلستثمار الب

 القائم على المشاريع الخيرية والبيئية.      اإلستثمار المجتمعي

 من أجل األفضل ، بلفالتطور المقصود هنا هو ليس التطور القائم على التطور من أجل التطور

 لمنظمات األعمال والمجتمع والبيئة. 

دافعا وم اليالتنمية المستدامة  تعدالتنمية المستدامة ودورها في تحقيق مردودية إقتصادية: -3

لتحقيق مردودية مالية وإقتصادية لمنظمات األعمال وهذا على المدى المتوسط والطويل  ارئيسي

تراجع المردودية اإلقتصادية ففي ظل المردودية اإلجتماعية والبيئية،  من خالل والذي يتحقق

  عجز معظموألزمات اإلقتصادية والمالية للعديد من انظرا  المعروفةوالتجارية وفق األسس التقليدية 

اإلندماج في مبادئ التنمية  ضمنفالحل وجد النظريات اإلقتصادية إليجاد حل لهذه المشكلة، 

البعدين اإلجتماعي والبيئي بما يصطلح عليه بالمردودية على من خالل التركيز المستدامة وخاصة 

على ر خياأل بما ينعكس في ؤديان إلى تحسين الصورة ت ني، واللتيئيةالباإلجتماعية والمردودية 

المحققة لذلك، حيث يمكن توضيح هاته اآللية في الشكل سباب المردودية التجارية مع األخذ باأل

  التالي:

                                                           
1 Gildas barbot,op-cit, p 107. 
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   :إنطالقا من البعدين اإلجتماعي والبيئي( تحقيق المردودية لمنظمات األعمال 2-6شكل )ال

 

 

 المردودية المحققة

 تخفيض التكاليف من خالل الحد من الفواقد. -          اإلضراباتوتأثيرات اإلجتماعية التقليل من ال -
 التقليل من األخطار التشغليلية ومنه القانونية -           خلق تحفيز للعمال.                          -

 وق.تحقيق صورة جيدة ومنه مكانة في الس -                                                          

 إمكانية خلق منتجات جديدة. -                                          

Source: Emmanuelle Reynaud, le devellopement durable au cœur de l’entreprise, 

dunod2011 p25. 

ة إلقامة تنافسية وأداة جوهريميزة لتحقيق عامال مهما يعد اليوم جتماعية والبيئية الجوانب اإلاألخذ بف

  عالقات مستدامة مع الزبائن.

 تاتعتبر األزم تطوير النموذج اإلقتصادي لقطاع األعمال:دورها في التنمية المستدامة و-4

كثير من الفي وفشله قصور نموذج التنمية التقليدي  ضمنهان يبت ،محطاتاإلقتصادية العالمية 

 سي له هو تحقيق المنافع الذاتية والربحفالنموذج الحالي للتنمية كشف أن الغرض الرئي ،األحيان

جتماعيا إو إقتصاديا مرغوبةالغير  في بعض اآلثار السلبيةلطبقات خاصة مع مساهمته المباشرة 

 العديد منكذلك  االقتصادية كما كشفت األزماتالصراع اإلجتماعي، و البطالة ومن ذلك ظاهرة

نظام خاصة فضائح أجور المسيرين ونظمات األعمال ومن ذلك لم خالقيةاألغير  الممارسات

في ظل األزمة التي مست الكثير من  شرعيةالوالتحويالت المالية غير الخاصة بهم  تآالمكاف

ميع جتجاه عليها لتبني ممارسات شفافة إجتماعية  اولد ضغوطاألمر الذي  ،البسطاء الموظفين

عد جديدة منها الجودة في على قوا تن( بنيوأصحاب المصلحة، كما أن التوليفة )منظمة/موظف

تعد المسؤولية اإلجتماعية رأس مال كما التكوين، التعددية والعدالة الوظيفية،  ،الحماية ،العمل

ليوم يعتبر افالنموذج اإلقتصادي المبني على التنمية المستدامة عليه و ،1جديد في المنظمةأساسي 

د لتقليل ترشيد إستخدام الموارالقائمة على  ةياإلقتصادمع المبررات  اليوم، نظرا لتوافقه احتمي اأساس

                                                           
1 Corinne Gendron, op-cit, p129. 

تحقيق مردودية عامة للمنظمة

مردودية إقتصادية

مردودية بيئية

.إستعمال مواد صديقة للبيئة-

.آمنةتخفيض التلوث وإستخدام منتجات-

مردودية إجتماعية

المحافظة على حقوق العمال واإلنسان -
.وتحسين ظروف العمل

.ةالعدالة والمساهمة في المشاريع الخيري-
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د الطبيعية حماية المواروالمبررات البيئية المرتكزة على  ،التكاليف وتحقيق ميزة سعرية في السوق

لعدالة في الحصول على الموارد االمتأسسة على  االجتماعية، والمبررات والحد من التلوث

 Jacques Lauriol (9113)ومنهم الباحثين  العديد منحسب ووعليه  ،الثروةوالحصول على 

فالنموذج اإلقتصادي المبني على اإلستدامة وتحقيق القيم هو األساس الجديد لتطور النشاط 

حو ن التوجه نأعلى نجد أنها تجمع الحديثة إستعراض آراء مختلف المدارس اإلدارية ب  .االقتصادي

ارس العالمية المدومن  .للبقاء في عالم األعمال ايئيسر اإستراتيجي اعنصرالتنمية المستدامة يعتبر 

 الجدول التالي:  يوضحهما  التي تراه فعاالالمطالبة بهذا النموذج و

(مختلف آراء المدارس اإلستراتجية حول دور التنمية المستدامة في النشاط اإلستراتجي 2-6جدول)ال

 لمنظمات األعمال:

النموذج اإلستراتيجي  
 لمدرسة هارفود

ذج إيغور نمو
اإلستراتيجي 

IGOR 

 BCGنموذج ال
 

نموذج الميزة 
التنافسية 
 المستدامة

 القاعدة الدافعة
 المردودية

والمسؤولية 
 اإلجتماعية

النمو 
والمردودية 
 اإلجتماعية

السوي داء اآل النمو
على المدى 

 الطويل

األخذ بعين 
اإلعتبار الجوانب 

 اإلجتماعية

رئيسي لجميع  غير ممكن ممكن ممكن
 النشاطات

النماذج           
واإلعتبارات 
الجديدة التي 

يجب اخذها بعين 
 اإلعتبار.

اإلعتماد بشكل كبير 
على البيئة   

 والمسؤولية

التحلي 
 بالمسؤولية

 

الميزات  
 التنافسية

المتحققة من 
 التحلي بالتنمية 

 المستدامة

دور المتغيرات 
 اإلجتماعية.

تهديدات أو فرص 
 أو معوقات

 فرص  معوقات

Source : Corinne Gendron, les stratégies des entreprises en développement durable, 

harmattan, Paris 2013, p34. 

فمعظم المدارس تركز على أن األخذ بمتطلبات التنمية المستدامة كتوجه إستراتيجي سينعكس ذلك 

 إيجابيا على منظمات األعمال وخاصة على آدائها التجاري.

 :هماعنصرين و علىالمبني على التنمية المستدامة  االقتصاديالنموذج  يرتكز

فالنموذج الجديد يبنى على المقارنة بين العرض : التحول من نظرة األرباح إلى نظرة القيم -

سعر نسبة لوبال، التكاليف واألرباحمن خالل إعادة دراسة العالقة بين والقيم المتبادلة بينهما والطلب 

قيمة الحقيقية فهو يمثل ال ،مستهلكاكل بالنسبة لميزانية المنظمة واليقوم على عدم تحقيق مشفادل التب

 . قبل وأثناء وبعد اإلستهالك ع والخدمات المستهلكةلللس

يعود ظهور مصطلح اإليكولوجيا التحول إلى اإليكولوجيا الصناعية كتوجه لالمادية:  -

في مقالة نشرت في مجلة أمركية مختصة  Nicolas Gallopoulos و Robert Frochإلى الصناعية 
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 وهما مسؤوال ،0121سنة  في حماية البيئة تحت عنوان اإلستراتجيات الصناعية الصديقة للبيئة

 موذج الصناعي التقليدي وفقنالبحوث في شركة جنرال موتورز، حيث عمال على إعادة تكييف ال

ه للنظام وهذا التوجه مشاب بيئية وصناعيةنتاج وفق أسس توجه جديد قائم على تقييم اإلستهالك واإل

حيث عرف هذا النموذج إنتشارا واسعا في منظمات  ،الحلقة المغلقة والمتمثل فيالبيئي في أدائه 

به المعنون بنحو إيكولوجيا في كتا  Suren Ekrmanكما يشير ، 1األعمال خاصة في الدول المتقدمة

لحل  امن طرف روبرت فروش ونيكوالغالوبولوس يعد نموذج، بأن النموذج المقترح صناعية

حد القوامها أسس األخذ بفي مسار التنمية المستدامة، من خالل  قتصاديمعضلة إندماج القطاع اإل

 من الملوثات وإستغالل الطبيعة والمخلفات واإلقتصاد في الطاقة وتوفير الظروف الجيدة للعمل

تنمية لهامة لإستراتجية  ه فاإليكولوجية الصناعية تعتبروالتحلي بالممارسات المسؤولة، ومن

المستدامة في منظمات األعمال فهي تركز على التفاعل اإليجابي بين المجتمع والطبيعة وتدفق 

طر إستخدام أوهي  ،على ثالثة أسس رئيسية فهي تركزالموارد والطاقة في النشاط اإلقتصادي، 

ة إقتصاديا مجديإستراتجية تشغيلية ية إيكولوجية، وإتباع ة مبنية على أسس علممفاهمية إقتصادي

 نياالقتصادي الشركاءتعاون العديد من مضمونها  ،بمقاربة تعاونية مع األخذومسؤولة إجتماعيا 

حيث عرف هذا التوجه تطورات مفاهمية ، البعض بعضهمينافسون أو  ون بعضهمجاهليتعادة  نالذي

ي التوجه المادية فلاا أوجه النظام البيئي الصناعي وكلهو يئيةالتكنولوجية البكوتطبيقية كثيرة 

 . اإلقتصادي

اإلجراء الذي يمكن  االجتماعييقصد بالتحكيم   :الخضوع للتحكيم اإلجتماعي والقبول البيئي-5

تعديل منظمات األعمال لتوجهها تجاه أطراف النزاع أو الخالف قبل إتخاذ قرار ما، فتتحلى به أن 

ون هو وضع أهداف تكو االجتماعيلتحكيم الخضوع لأساسه  اية المستدامة يتطلب نموذجمسار التنم

والتجارية ويحقق لها القبول  االجتماعيةوالذي ينعكس على صورتها  هذا التوجهموجهة بمتطلبات 

 :2نذكر االجتماعيومن أهم مؤشرات التحكيم ، البيئي

 إحترام القوانين المعززة للجوانبو على البيئةإحترام التطلعات اإلجتماعية فيما يخص الحفاظ  -

 ومن ذلك نذكر التقرير العالمي حول حقوق اإلنسان ،اإلنسانية والبيئة بالنسبة للنشاطات الصناعية

إحترام النصوص ، باإلضافة إلى 0112ة العالمية للعمل لسنة اإلتفاقية المتعددة األطراف للمنظمو

ممارسات الصناعية البدية والجبائية والثقافية واإلتفاقيات المرتبطة الدولية المتعلقة بالحقوق اإلقتصا

 والتجارية. 

 معلوماتلاالبيئة وإبراز ذلك من خالل نشر التحلي بتطبيق اإلتفاقيات المنظمة إلحترام الجوانب  -

وان ج 62التي تم التوقيع عليها في  Aarhusومن أهم اإلتفاقيات المنظمة لذلك إتفاقية  ،الخاصة بها

دولة والتي مضمونها حق الحصول على المعلومات البيئية والشفافية في  21من طرف  0112

باإلضافة إلى المشاركة العامة في صنع القرار  من طرف منظمات األعمال، عرض األخطار البيئية

 .وتوسيع الشروط للوصول إلى العدالة في التشريعات البيئية والوصول إلى المعلومات

                                                           
1 Blandine laperche- Anne marie crétieneau, développement durable pour une nouvelle économie, éditions 
scientifique internationales, bruxelles 2009, p 97. 
2 Patrick d’humieres, le developpement durable va ti-il tuer le capitalisme, maxima, Paris 2009, p105. 
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األعمال، الصادر ن الكتاب األخضر الخاص بالمسؤولية اإلجتماعية لمنظمات اميتطبيق مض -

اللجنة  تحت رعاية 0111ديسمبر  40التي تم التوقيع عليها في GETEBORGإتفاقية كتوصية من 

 با.ألمم المتحدة والخاصة بمنطقة أورالتابعة ل االقتصادية

هدف إلى تحسين العالقات والذي ت 6440سنة التي تم التوقيع عليها  Equateur مبادئالتحلي ب -

 .وبيئية أخالقيةالتجارية واإلستثمارية من خالل بنائها على أسس 

ها عملياتها واستراتيجيات يلزم منظمات األعمال على موائمة  تفاقوهو إ :اإللتزام بالميثاق الدولي -

والبيئة ومكافحة الفساد،  مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا في مجال حقوق اإلنسان ومعايير العمل

فالميثاق  ،دولة 002منظمة من  06444الميثاق العالمي  وقعة علىحيث بلغ عدد المنظمات الم

اق والممارسات التجارية الدولي يعمل على تعزيز الشرعية االجتماعية لألعمال التجارية واألسو

عالمية أكثر استقرارا وأكثر ساهم في ظهور أسواق ما أن اإلنضمام إلى هذا الميثاق ، كالمسؤولة

 . 1عدالة وأكثر انفتاحا وازدهارا

باإلضافة إلى  فالمنافع التطبيقية المتحققة من إندماج منظمات األعمال في مسار التنمية المستدامة

 يمكن تلخيصها في الجدول التالي: المتحققة عند عدم  اإلندماج  السلبيات

 منظمات األعمال ضمن مسار التنمية المستدامة:إلندماج ( الفوائد المحققة 2-6جدول )ال

جوانب 
 التطبيق

رد فعل 
 المنظمة

النتائج  وسائل التطبيق
 اإلستراتجية

النتائج 
اإلقتصادية على 

 المدى الطويل

النتائج اإلقتصادية 
 على المدى القصير

 

 

إحترام البيئة 
 الطبيعية

 

 إيجابي

 

 إستخداموالتطوير
 تكنولوجيا نظيفة

 

جيد التموضع ال
 في الميدان

إرتفاع مجال  -
 اإلستثمار

نتائج إيجابية  -
فيما يخص في 

 المردودية

الحصول على  -
 حصة سوقية جديدة

 تحسن النتائج -

 
 سلبي

دفع غرامات 
ومواجهة 
 عقوبات

الصورة       
والعالمة تصبح 

 سيئة

نتائج غير 
مرضية فيما 

 يخص المردودية

فقدان الحصة  -
 السوقية

 ائجتدهور النت -

 
جودة 

المنتوج 
والعالقة 
)مستهلك/ 

 مورد(

 
 إيجابي

 التطوير
مسار لمراقبة 

 الجودة

خلق وفاء من 
 طرف الزبائن
التوسع في 

 السوق

إرتفاع مستوى 
 اإلستثمار

إنخفاض طفيف 
 في النتائج

الحصول على 
حصص سوقية 

 جديدة
 تحسين في اآلداء

 
 سلبي

فقدان  - 
 المستهلكين

إنخفاض هامش  -
 الربح

إنخفاض في رقم 
 األعمال

 تدهور في النتائج

                                                           
1 Emmanuelle Reynaud,op-cit,p273. 
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تسيير 
الموارد 
البشرية 
بصفة 
 مسؤولة

 
 
 

 إيجابي

 
 
 

 برامج للتكوين
 

تحقيق إنسجام  -
إيجابي مع البيئة 

 اإلجتماعية
تحقيق توافق  -

إيجابي مع 
أصحاب 

المصلحة فيما 
يخص المشاريع 

 المستقبلية

تحسين في 
 المردودية

   تحسن في التنافسية      
 المحققة والنتائج

إنخفاض في    سلبي
 المردودية

 تدهور في النتائج

 
إحترام 
مبادئ 

الحوكمة في 
 المنظمة

 
 إيجابي

الدمج الجيد 
لعنصر اإلتصال   

 والشفافية

جلب إهتمام 
المساهمين 
 المحتملين

إدارة جيدة 
 للمنظمة

تحسين المكانة في 
 البورصة

 
 سلبي

فقدان الثقة في  
 يالسوق المال

فقدان التحكم في 
 المنظمة

تراجع آداء  -
 المنظمة

تراجع التقييم في  -
 البورصة

المشاركة 
في البيئة 
 اإلجتماعية

 
 إيجابي

المنظمة تصبح 
طرف من 
أصحاب 

المصلحة في 
 التنمية المحلية

أحسن عالمة 
 صورة ونظرة

أحسن عالقة مع 
أطراف البيئة 

 المحلية

مشاركة أصحاب 
المصلحة في 

 منظمةمشاريع ال

 سلبي
  

 مقاطعة المنتجات
 

Source: Emmanuelle Reynaud, le devellopement durable au cœur de l’entrprise, dunod, 

paris 2011, p273. 
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 المطلب الثاني: أبعاد التنمية المستدامة في منظمات األعمال:

لرائدة االنماذج  لقلة ،العديد من التحديات عمال في مسار التنمية المستدامةدمج منظمات األ واجهي     

تواجهها  الصعوبات التي بسببموثوق بها لإلندماج والدقيقة المعايير الكذلك و ،التي يمكن األخذ بها

خاصة ما تعلق باألنشطة البيئية واإلجتماعية التي يكون تفعيل ممارسات دقيقة وموثوق بها،  في

يجب األخذ به لإلندماج هو إعادة تشكيل الثقافة التنظيمية إن أهم ما على المدى البعيد،  أثرها

واإلدارية المرتبطة بكل وظيفة من وظائف منظمات األعمال وربطها باألبعاد الثالثة للتنمية 

  عرضها.يتم سي ، حيث سيتم إظهار منهجيتها وفق الخطة التالمستدامة

أي  لدمج فأول متطلبة المستدامة: التنمي مسار المتوافق معمتطلبات التنظيم اإلداري  -أوال

حقيق ت أساسهوالذي  ،دارتهاإلالنموذج التقليدي منظمة في مسار التنمية المستدامة هو التحول عن 

نموذج قاصر ومحدود وعاجز تجاه الرهانات البيئية يعتبر  ، والذيالمنفعة الذاتية والربح السريع

حول الهياكل التنظيمية لمنظمات  Jack loriol  (2004)فحسب الدراسة التي قام بها  .واإلجتماعية

األعمال في الظروف اإلقتصادية الراهنة وجد أنها أحادية وتخضع لإلعتبارات الشخصية )مالكيها 

بأسلوب هذا األسلوب التنظيمي  Alexandre Dumas (2004)وأصحاب القرار(، حيث وصف 

ة األحادية ه النظروالواحد ينظر إلى الكل، فهاتالواحد الجندي المسلح القائم على مبدأ الكل في سبيل 

ى مع والتأثيرات البيئية األخر االجتماعيةمبنية على تحقيق الربح بغض النظر على المتطلبات 

ار سم بصفة إنذالشائع بين منظمات األعمال يتالتنظيم كما أن هذا  .تجاهل جميع القيود المحيطة

الذي  ألمرا تبرها شيء غير محبذ تجاه نشاطاته،ة التي يعتجاه جميع  القوى البيئية المؤثرالخطر 

 .1 تجاه ذلك أدى بمنظمات األعمال إلى تبني أنظمة إدارة المخاطر

ية البحث عن نظريات تنظيميتطلب مسار التنمية المستدامة تبني نموذج تنظيمي متوافق مع إن 

التنظيمي الجديد، الذي أطلق عض أوجه النموذج بإلى  Poiral et Jolly (2002)جديدة حيث يشير

لتكيف مع متطلبات التنمية المستدامة وأصحاب الهادف لنموذج اإلدارة الشرعية للمنظمة عليه 

 اب الترويجي والممارساتالفجوة بين الخط يقللشرعية أفعالها وتنظيم يحدد  من خاللالمصلحة 

ظيمي الجديد لمنظمات النظام اإلداري والتنMeyer et Rowan (6442 )كما وصف . الفعلية

األعمال ضمن مسار التنمية المستدامة بأنه عملية تشكيل رمزية لألنظمة اإلدارية الحالية مع 

والسعي لكسب الشرعية  ،ضرورة إعتماد مجموعة من المعتقدات والقيم لمنظمات األعمال

ية لمنظمات فالنماذج اإلدارية والتنظيم، المصلحة أصحابوالبيئية والشرعية من  االجتماعية

ة إلى مرحلة إستكشافية في مجاالت تطبيقية معيناليوم األعمال ضمن مسار التنمية المستدامة تخضع 

الذي  Etzionyولعينات صغيرة من منظمات األعمال، ومن النماذج التي حققت الريادة نجد نموذج 

ل منظمات األعمافي التحول إلى نموذج إداري وتنظيمي مستدام والذي يعتبر  يساهم بشكل فعال

هيكل تنظيمي ضمن مسار  أيتحديث فكوحدة إجتماعية رشيدة لتحقيق أهداف معينة بإستمرار، 

 :2وهيالمستدامة حسب إيتزيوني يتطلب أربعة عناصر  ةالتنمي

                                                           
1 Paul de Backer, op-cit, p39. 
2 Linda Rouleau, évolution de la representation des organisations au travers des theories des 

organisations, presse de l’univesite du Quebec 2007. 
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 : إعتبار المنظمة والمجتمع والبيئة وحدة مكتملة ومتكاملة.االجتماعيةالوحدة  -

 مساهمكالنظر إلى المنظمة يجب ف ،ة ليست عفوية في نشاطاتهامعتمد عليه: فالمنظمبناء وضع  -

 كل متطلب من متطلبات التوجه التنموي. ، لتنموي يتطلب تنظيم خاص

فعدم تحقيقها هو عامل تنظيم أزمات  ،: فاألهداف المخطط لها يجب أن تحققالغاياتتحقيق  -
 فقط.ويتحقق هذا العنصر أكثر عندما تعمل المنظمة من أجل بقائها 

التكيف: فعمل منظمات األعمال محفوف دائما بالصعوبات والتغيرات في البيئة وهو ما يتطب  -
ب هيكل يان إجتماعي جديد يتطلل كفكفها ووسائلها وأدواتها التنظيمية، التغيير المستمر في أهدا هامن

المتحققة  يدةئة الجدومع طبيعة العالقات المتبادلة بين المكونات البي ،تنظيمي يتوافق مع متطلباته
 .معه

أسس الهيكل التنظيمي الذي يجب األخذ به في سبيل اإلندماج في مسار التنمية يوضح الشكل التالي 
 .Etzionyالمستدامة حسب نظرة 

 :ETZIONY نموذج( 2-6شكل)ال

 

Source : Linda Rouleau, evolution de la representation des organisations au 

travers des theories des organisations, Presse de l’univesite du Quebec 2007, p50. 

 والبيئية في االجتماعيةإعادة التنظيم اإلداري بإقحام أكثر المتطلبات  أساسه Etziony فنموذج

كون وبالنسبة للمنهجية العامة للتغيير فت، وظائف المنظمة وفي جميع اإلستراتجيات الموجهة للسوق

 : 1لخطوات التاليةوفق ا

تجارية  أو أي اإلتجاهات اإلستراتجية سواء كانت تشغيلية، وظيفية :تحديد أولويات التحول -

 ة.المستقبلية المتحققفالتحوالت اإليجابية ال تكون في عرض مجال التحول ولكن في األبعاد 

                                                           
1 Reta fahd, le marketing durable, vuibert, paris, 2013, p105. 

اإلستراتجية

(تقييم البيئة)اإلدارة اإلستراتجية 

التشخيص والتحليل-

التوحيد-

التطبيق-

المراقبة-

تسيير السوق

المنظمة

( تقييم اإلطار التنظيمي)اإلدارة العملية 

إعادة الهيكلة من خالل المسار التطبيقي-

إعادة النظر في أنظمة القرار-

إعادة النظر في أنظمة المعلومات-

إعادة أنظمة في إدارة الموارد البشرية-

تسيير المنظمة
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ع ، مداءواآلاءات هو تبسيط اإلجريجب أن يكون األهداف  فالغرض الرئيسي منتحديد األهداف:  -

 إلندماجالمهتمة باتوازن مع الجهود التحديد أولويات القضايا التي يتعين حلها والتي تحقق 

ب دمج المنظمة في التنمية المستدامة يجالخاصة باإلستراتجية المناسبة: لوضع إستراتجية  وضع -

"، حيث ةغيليتشالفعل ال دودر-النموعلى  التأثير-المستدام ضغط الخلق ترابط بين الجوانب التالية "

تساعد هذه الخطوة المنظمة على إدارة القضايا الحرجة لمختلف القضايا ضمن المسار المستهدف 

 .شروط المشاركةوتحديد 

 تطرأ علىالتي  للقضاياعام  ويتحقق ذلك من خالل عرض: لإلندماجتحديد الجوانب الحرجة  -

، وبصفة عامة هناك أربعة قضايا رئيسية ر التحولالبيئة في إطاالعالقات بين المنظمة وأصناف 

بيئي األثر ال، المواقف تجاه القضايا العالمية والقضايا اإلجتماعية والسياسية يجب إثارتها وهي

التصميم الصديق ، الصحة والسالمة المدمجة مع المنتوجومن ذلك  المنتجاتمن إنتاج  المتوقع

، لهمداء عمر الموظفين في المنظمة والرفاه المتوفر آلدووالذي يخص  االجتماعياألثر و ،للبيئة

القدرة على التالئم مع علم اإلجتماع ، القدرة على الوفاء باإللتزامات اإلجتماعية طويلة األجل

 ،القدرة على التواصل، اإلستماع واإلستجابةبتقييم  1صورة المنظمةتجاه الحساسية ، الصناعي

ات تحليل البيانمن خالل جب تحليل تأثير كل جانب على حدة وللتجاوب مع هذه النقاط الحرجة ي

ثير ومراجعة تأر وقياس األثر المتوقع من النتائج يللتطووضع سيناريو من خالل التشغيلية 

قائمة الفرص والمخاطر والتكاليف القابلة للقياس وحصر  ،التي تخص ذلك التشريعات والضرائب

ية للرصد رئيسأدوات نظام التقارير وبطاقة اآلداء المتوازن  حيث يعد، االقتصاديةوجميع التأثيرات 

آلداء بطاقة افوالتواصل والتفاعل الخارجي، المناسبة والتحليل ووضع الخيارات اإلستراتجية 

ير الوسائل توفلالمتوازن تركز على اإلستراتجية والرؤية بدال من التركيز على السيطرة، كما تهدف 

من خالل  نظمة إلى مجموعة من األهداف الواضحة التي يمكن قياسهاالالزمة لترجمة رؤية الم

ضمن خطوات العامة إلقامة بطاقة اآلداء المتوازن وبالنسبة لل 2المعطيات المستقاة من بيئة المنافسة

 :3التاليالشكل المسار المستهدف فيمكن توضيحها في 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Reta fahd, op-cit, p121. 
2 Olivier dubigeon, op-cit, p129. 
3 Alixis roy, la gestion de performance à travers le concept de balanced scorecard, geneve 2004, p06. 
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 لمتوازن:( الخطوات الرئيسية إلقامة بطاقة اآلداء ا2-6الشكل)

 

كيف تكون المنظمة )التقييم( 
 بعد سنتين أو ثالثة سنوات

 كيف يتم الوصول

 ماذا يجب العمل للنجاح

كيف يتم قياس على أن 
 المنظمة في أحسن المواقف

Source : Alixis roy, la gestion de performance à travers le concept de balanced 

scorecard, Bearing Point Switzerland SA, genève 2004,p09 

جعل ب طالبونيمن  الباحثين، وهناك من اأكثر منه تطبيقي اتحليلي اتمثل إطارالمشار إليها منهجية فال

لوك، ا مع تقييمه بمدونة للسمفتوح ااإلطار التنظيمي المتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة إطار

اإلداري المتوافق مع التنمية المستدامة يتحقق من خالل متطلب التنظيم بأن وهناك كذلك من يرى 

 دمج متطلباتها في الوظائف الرئيسية للمنظمة، كما هو موضح في الجدول التالي:

  :( مختلف خيارات دمج التنمية المستدامة في الوظائف الرئيسية للمنظمة2-6الجدول )

 التغيرات الوظائف

 المنظمة وسياسة التنمية المستدامة. الترابط بين سياسات - اإلدارة العامة

التطبيق الجيد للحوكمة في المنظمة )الشفافية والتوافق مع أصحاب المصلحة  -
 الداخليين والخارجيين(.

 الشفافية في المعلومات والتقارير المنشورة. - المالية

 وضع أدوات مالية في خدمة التنمية المستدامة. -

 لتنمية المستدامة.التنبؤ باألخطار المرتبطة با -

 اإللتزام بالضغوط القانونية المتعلقة بالتنمية المستدامة. - القانونية

 تسيير المخاطر. -

 تلبية متطلبات السوق فيما يخص المنتجات الخاضعة للتنمية المستدامة. - التسويق

 التوافق مع متطلبات الزبائن وفق هذا التوجه. -

 ي عملية الترويج.اإللتزام بالجوانب األخالقية ف -

 

 

 األمن في العمل. -

 التحاور والتشاور اإلجتماعي. -

النظرة

وضع اإلستراتجية

تحديد العوامل الرئيسية للنجاح

قياس المؤشرات األساسية لآلداء

ديد التج-األبعاد الخاصة بالزبائن-األبعاد المالية
اآلداء العملي -والتطوير
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الموارد 
 البشرية

 فآة.اتكوين وتطوير قدرات الموظفين واإلهتمام باألجور والمك-

 تشجيع المساهمة المالية واإلدارية في المنظمة. -

ة في مالترابط بين اإلمكانيات المالية للموظفين وإعتبارات التنمية المستدا -
 المنظمة.

 
 اإلتصال

والعالقات 
 الخارجية

 تسيير صورة المنظمة. -

 الشفافية في اإلتصال. -

 الحوار الجيد مع أصحاب المصلحة. -

 )الشفافية والتحلي بالخبرة(. اآلداء العالي إلدارة المخاطر -

 

البحث 
 والتطوير

 تطوير التصميم البيئي. -

 بيئية.تطوير دورة حياة المنتوج وفق أسس  -

 اإللتزام باإلعتبارات الصحية في المنتوج. -

 اإللتزام األخالقي في بحوث التطوير. -

 

 اإلنتاج

 اإللتزام باإلعتبارات البيئية خالل مسار عملية اإلنتاج. -

 الحد من اإلستهالك الكبير للموارد والحد من النفايات. -

 تسيير المناولة وفق أسس بيئية. -
Source :Jean Yeves Gilet, Organiser la contribution de l’entreprise pour le 

développement durable,2009, p21. 

فالتنظيم اإلداري للمنظمة في ظل التنمية المستدامة يجب أن يكون بعيدا عن قوى التضاد والصراع 

ة يفالمنظمة ليست عبارة عن مجموعة من األشخاص تتشكل شخصيتهم اإلجتماعية واإلقتصاد

هي عبارة عن نظام إقتصادي مسير بنظام إجتماعي متوافق بل  باألرباح والمنافع المحققة للغير،

    مع نظام بيئي.

ي فالتنمية المستدامة متطلبات التحلي بالمسؤولية اإلجتماعية كأهم جانب لتجسيد -ثانيا

، يجب أوال  اعيةاالجتم أهم المفاهيم المسندة للمسؤوليةقبل التعرض إلى منظمات األعمال: 

 لكتاباالربط بين المسؤولية األجتماعية واألخالق، وحسب آراء العديد من جوانب تحليل لالتعرض 

فالمسؤولية اإلجتماعية واألخالق لهما تجانس كبير في   M Capron-F Quairel Lanoizelleومنهم 

دي سيس وهي مجال فر، فاألخالق هي للتحبينهما ترابط في إجراءات التطبيقالمعنى ولكن ليس 

للتطبيق والتي تظهر بشكل رئيسي في إحترام القوانين بدون وجود ردع على عكس المسؤولية التي 

هي مجال عام والتي تظهر كإستجابة ألشكال الضغوطات من طرف أصحاب المصلحة في المجاالت 

ية للمسؤول وبالتالي فاألخالق هي جانب مضيء بالنسبة ،اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية

اإلجتماعية، ومنه فمدخلنا لتحليل متطلب إندماج منظمات األعمال في مسار التنمية المستدامة يكون 
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من خالل مصطلح المسؤولية االجتماعية كمدخل عام والذي يظهر في معظم الكتابات والبحوث 

 . 1والتنظيرات بدل مصطلح المسؤولية االجتماعية واألخالقية

 0164إلى سنة  االجتماعيةظهور مفهوم المسؤولية يعود  سؤولية االجتماعية:لممفهوم اأبعاد -1

خطيئة  ضد منتجات تمثل التي أحتجت في الواليات المتحدة األمريكية كمبادرة من الجمعيات الدينية 

بالنسبة إليهم وهي الكحول والتبغ، ثم تطورت إلى األعمال الخيرية مثل تأمين الراتب وتوفير 

صحية، وهذا بعكس النموذج األوروبي القائم على الحوار اإلجتماعي الذي تبادر إليه الرعاية ال

وهذا بعكس مفهوم  ،منظمات األعمال والذي يكون بصفة طوعية وهامشية بعيدا عن القانون

ر إلى الذي يشيوالمسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال اليوم والتي تبنى على عنصر التفاوض 

واآلراء حول القضايا ذات اإلهتمام المشترك وخاصة تلك المتعلقة  المعلومات التشاور وتبادل

بالسياسات اإلجتماعية واإلقتصادية من طرف منظمات األعمال والتي تجسدت بصفة رسمية في 

( التي أطلق عليها بقمة الورقة الخضراء، أين تم اإلتفاق فيها على 6440قمة برشلونة )جويلية 

قياس التقدم المحقق في الحوار اإلجتماعي من قبل منظمات األعمال ووضع وضع أدوات جديدة ل

 ضوابط ولوائح وتشريعات لذلك. 

وهذا ما أدى إلى  ،الحرية لتطبيق هذا التوجه 6446سنة  في بداية ت المفوضية األوربية لقد أعط

ة المنعقدة ذلك في القمكما عاود الجدال على   يتم األخذ،فيما يخص اإلطار التنظيمي الذي  كبيرتباين 

في بروكسل والتي ضمت ألف مشارك من قطاع األعمال وممثلي  6446نوفمبر  62-62ما بين 

حكومية أين كان التحلي بالمسؤولية اإلجتماعية للمنظمات في قلب جدول الالنقابات والمنظمات غير 

الت وتطبيقات األعمال، حيث أظهرت مناقشات القمة إنقسامات واضحة في تصميم أوجه ومجا

فقط، وهو ما أدى بمطالبة بعض األطراف أن يكون لها  اتطوعي تتمالمسؤولية اإلجتماعية والتي 

رئيس الشؤون اإلجتماعية  Berniardوهو ما عارضه  ،إطار تنظيمي قانوني لتكون ذات مصداقية

وضع  معطوعي حيث حث على إبقاء العمل الت ،التابعة لإلتحادات الصناعية ونقابات أرباب العمل

 وهو ،2وشجب عمليات التدخل القانوني وإمالء اإلجراءات والمتطلباتخاص للرقابة الداخلية نظام 

على عكس رأي جواو برنيكا عضو اللجنة التنفيذية إلتحادات نقابات العمال األوربيين الذي عارض 

ا نظمات األعمال هذيعارض تبني م يئايعتبر عدم وجود إطار تنظيمي وقانوني ش فهوهذا التوجه، 

 ل التقدم اإلجتماعي والديمقراطي.التوجه وبالتالي ال يكون عامال من عوام

 الي:فيمكن عرضها في الجدول الت االجتماعيةلمفهوم المسؤولية  أعطيتوبالنسبة ألهم المفاهيم التي 

 

 

 

 

                                                           
1 Olivier delbard, pour une entreprise responsable, le cavalier bleu, paris 2009, p39. 
2 ibid,p41. 
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 المسؤولية اإلجتماعية:أهم تعاريف ( 2-6جدول)لا

   Robin et Reidenfach 

 

ؤولية اإلجتماعية عبارة عن عقد إجتماعي بين منظمات المس
المنظمة من عمليات تجاه  األعمال والمجتمع لما تقوم به

حيث يشار إلى المسؤولية اإلجتماعية هنا إلى النظام المجتمع، 
من العقد اإلجتماعي الذي يحكم العالقة  ئيالفرعي أو الجز

 امتفق عليه السائدة في المجتمع وبما يحقق إلتزامات ومهام
 ضمنيا.

Chang et Flores 

 

 

من عمل يؤم متخذ القرار في إنتهاج أسلوب المسؤولية هي إلتزا
 فضال عن تحقيق منفعته ،من خالله حماية المجتمع وإسعاده ككل

حيث يشار إلى المسؤولية اإلجتماعية إلى القرارات ، الخاصة
عمل على لالتي تتخدها المنظمة في سبيل تحقيق قيم إجتماعية وا

 مواجهة التحديات الجديدة من خالل التأثير بقوتها على المجتمع.

Eilibirt et Parker 

 

المسؤولية اإلجتماعية هي التفكير السليم من طرف منظمات 
فمضمون هذا ، األعمال للتعايش بود وتعاون جيد مع اآلخرين

 التعريف يشير إلى عدم اإلتيان باألعمال التي من شأنها أن تسيء
 ،إلى اآلخرين وبشكل خاص األفراد الذين تتعامل معهم المنظمة

مع التركيز على مساعدتهم على تجاوز المشكالت التي 
يواجهونها والتعاون معهم بما يمكن تقديمه لهم من مساعدات 

 مختلفة. وإحتياجات 

Wood  

 

دمج التنمية المستدامة في إطار نمو وتطور المنظمة، أي األخذ 
بار في نشاطاتها األبعاد البيئية واإلجتماعية وإحترام بعين اإلعت

أصحاب المصلحة )الموظفين، المساهمين، المستهلكين 
 وجمعيات المجتمع المدني

 . 62، ص6440البكري، التسويق والمسؤولية اإلجتماعية، دار وائل للنشر عمان  المصدر: ثامر

د وهو تفاعل المنظمة لخدمة المجتمع مع بإستعراض هاته التعاريف نالحظ إشتراكها في هدف واحف

ها لجنة ت، حيث تتجلى أهم مجاالت التحلي بالمسؤولية اإلجتماعية كما حدداالقتصاديتحقيق الهدف 

كوين تدريب وتوالسعي الدائم لتطوير و االقتصاديالكفاءة والنمو الرفع من  1التطوير اإلقتصادية في

ية دعم الخدمات اإلجتماع، ووالفرص المتساوية في العملالمستخدمين وتمكينهم من حقوقهم المدنية 

ي العناية بالمستهلك وصحته فو مواجهة التلوث والحد منه، وهادفة للربح والمشاريع الصغيرةالغير 

 التعاون مع الحكومة ومؤسساتها.، والمنتجات المقدمة

الدمج  وفه، 6440سنةلفي الكتاب األخضر للمفوضية األوربية  االجتماعيةأما مضمون المسؤولية 

الطوعي لإلهتمامات اإلجتماعية والبيئية في المنظمات وفي أنشطتها التجارية وفي جميع العالقات 

مار في سبيل تلبية المتطلبات القانونية وتحقيق اإلستث ،مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين

عية إليه محافظة المسؤولية اإلجتماي أشارت س التعريف الذفي الرأس المال البشري، وهو تقريبا نف

خذ األب ،التنمية المستدامة في إطار تحقيق نمو وتطور المنظمة حصرتوالتي  (ORSE)للمنظمات 

                                                           
 .62، مرجع سبق ذكره، صالتسويق والمسؤولية اإلجتماعيةثامر البكري،  1
 .22، صالمرجع السابق  6
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فين، من موظفي نشاطاتها وإحترام أصحاب المصلحة األبعاد البيئية واإلجتماعية بعين اإلعتبار 

المسؤولية اإلجتماعية وفقها من خالل مستهلكين وجمعيات المجتمع المدني، حيث تتحق مساهمين، 

 :1عناصر رئيسية وهيأربعة 

بتعاد اإلو : فعلى المنظمة إحترام السياسة اإلجتماعية وحقوق اإلنسانوالمواطنة االجتماعيالجانب  -

 أوالعرق. بالجنسذلك  شكل من أشكال العبودية واإلستغالل واإلضطهاد سواء تعلق أين ع

ادية بالجوانب اإلقتص سواء ما تعلقمة بصفة طوعية واإللتزام بقرارتها األخذ بالتنمية المستدا -

 البيئية.و االجتماعية

 تركيز الحوار مع أصحاب المصلحة مع تحديد الكيفية والطريقة التي تأخذ بها متطلباتهم.   -

 توسيع التقييم ليشمل الجوانب اإلجتماعية والبيئية وليس الجوانب المالية فقط. -

بالحاجات الضرورية لمنظمات األعمال إلى النمو وإكتساب صورة  االجتماعيةمسؤولية ترتبط ال

 اإلنسانية كما هو موضح في الشكل التالي: ماسلو للحاجياتوهذا بالمحاكاة مع هرم  وإنتاج قيم،

 لهرم ماسلو: االجتماعيةهرم الحاجات في تبني المسؤولية ( محاكاة 1-6شكل)ال

 

ة وفقا لهرم ماسلوتكييف حاجيات المنظم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجال 
المسؤولية 
 اإلجتماعية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هرم ماسلو لحاجيات األفراد

Source:Fadoie Mardam-Bey MANSOUR, La Responsabilité sociale de l’entreprise : 

Définitions, théories et concepts, - Centre d’Etudes Bancaires, Paris 2009. 

                                                           
1 Angela portella, l’éthique en entreprise, éditions vocatis, Paris 2010, pp 36-37. 

الحاجة إلى 
نظرة وقيم

الحاجة إلى 
تقدير الصورة 
الثقة والوفاء 

للمنظمة

الحاجات إلى عالقات 
مربحة مع أصحاب 

المصلحة

اإلستقرار)حاجات األمن 
(.الداخلي والخارجي

تحقيق الربح )الحاجات األساسية 
بيع المنتجات، الحصول على 

(الزبائن

حاجات 
تكوين 
الذات

حاجات 
اإلحترام

حاجات النفسية 
اإلنتماء إلى )

(المجموعة، الحب

حاجات األمن 

...(اإلستقرار، الحرية)

الحاجات الفيزيزلوجية 

...( الملبس، األكل والشرب، السكن)
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حاجة منظمات األعمال إلى تبني المسؤولية االجتماعية يعد ضرورة ملحة لتحسين صورتها ف
مفسرة المن النماذج ، والسوقية بعد تحقيق اإلكتفاء المادي، شأنها شأن ذلك حاجات اإلنسان العادية

 : 1نذكر االجتماعيةللمسؤولية 

هناك العديد  ت األعمال:عرض لبعض النماذج المفسرة للمسؤولية اإلجتماعية في منظما-2

التي و ،من النماذج التي حاولت تفسير المسؤولية اإلجتماعية في منظمات األعمال ونتائج التحلي بها

 : 2نذكرمن أهمها 

يعد نموذج كاروول من أبسط نماذج تطبيق  :للمسؤولية اإلجتماعية Carrollنموذج كاروول -أ

ذجه كاروول نمو، حيث يبني االجتماعيةج الفئات يطلق عليه بنموذ والذي االجتماعيةالمسؤولية 

يث حفي الجانب اإلقتصادي والقانوني واألخالقي، تظهر أبعاد للمسؤولية اإلجتماعية  ةعلى ثالث

المسؤولية  ،المسؤولية األخالقية، المسؤولية الخيريةبدءا بمثل أولويات اإللتزام وفق شكل متسلسل تت

 .القتصاديةاالمسؤولية إلى غاية   القانونية

 فرص فيروتو للمساهمين األرباح وتوليد المستهلكين تقوم على إرضاء: المسؤولية االقتصاديةف -

لخيري ا العمل في المطاف نهاية في والمشاركة الدخل ضريبة ودفع الموظفين رواتب ودفع ،العمل

 .االجتماعية األهداف والسعي لتحقيق

 . له وفقا والتصرف القانون تطبيقتتجلى في  المسؤولية القانونية: -

 إلى لحاجةا دون المجتمع قبل من بها معترف لقيم وفقا التصرف وتشير إلى: المسؤولية األخالقية -

 . المجتمع متوقع لتطلعات القوانين، أي القيام بدور ما تمليه

تظهر  ةالمسؤولية الخيريفالمسؤولية الخيرية: التركيز على العمل الخيري دون إنتظار مكآفأة،  -

 الحصول عليها منفي وهي المزايا التي يرغب المجتمع  ،المسؤولية اإلنسانية أو التطوعيةفي 

افظة لمحل الهادفالدعم المقدم لمشروعات المجتمع المحلي بكافة أشكاله و ، ومن ذلكالمنظمة مباشرة

 على نوعية الحياة.  

 نموذجال هذا ويستند ،ن تحقق أرباحأن تنصاع للقانون وأ فعلى المنظمات ولوكار لنموذج فوفقا

هو متقارب جدا مع رؤية ميلتون فريدمان الذي يعتقد أن لمنظمات األعمال و الليبرالية الرؤية على

ول فإجراءات ووحسب كار، 6االجتماعيةمسؤولية إقتصادية وأن على الحكومات معالجة الجوانب 

عية يكون من خالل العناصر األربعة تصنيف منظمات األعمال حسب تحليها بالمسؤولية االجتما

                                                           
1 Fadoie Mardam-Bey Mansour, La Responsabilité sociale de l’entreprise : Définitions, théories et concepts, - 

Centre d’Etudes Bancaires, Paris 2009. 
6Source: la responsabilite sociale de l’entreprise, analyse du modele de caroll (1991) et application au 

cas tunisien (telecharger 10/05/2014 depuis www.cairn.info).  
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ول تشكيل نموذج جديد مع وأعاد كار 1661وفي سنة  1676والذي صيغ عام  ،المبينة في الشكل

 تصور جديد للمسؤولية االجتماعية وفق شكل هرمي موضح في اآلتي:

 :0220( التسلل الهرمي لمتطلبات المسؤولية االجتماعية حسب نموذج كاروول 01-9شكل )ال

 

Source : la responsabilite sociale de l’entreprise, analyse du modele de caroll (5995) et 

application au cas tunisien (telecharger 10/05/2014 depuis www.cairn.info).  

من أكثر النماذج استخداما لفهم المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال يعد موذج كاروول إن ن

 وهذا لبساطته وسهولة تطبيقه وإختباره.

ف أبعاد التكالي علىنموذج كازي وأبرين للمسؤولية اإلجتماعية  ركزينموذج كازي وأبرين: -ب

 ، كما هو موضح في الشكل التالي:البيئية واإلجتماعية

 :تطبيق المسؤولية اإلجتماعية والتكاليف المصاحبة لهاالمفترضة لنتائج ال( 00-6)شكل ال

 المستوى األعلى                                                                

 
                                                                                  

 
 
 

                                                  
                                                                                                                                               

 
                                                                                                    

 

 مسؤولية كبيرة                                                                      مسؤولية ضيقة             
 

                          
 

 المستوى القاعدي                                                                     

Source:Corinne Gendron,la responsabilite sociale de l’entreprise,Eska,paris,2008, p40. 

ما المحور أ ،مسؤولية اإلجتماعية والتكاليف الناجمة عنهابالاإللتزامات  أبعاد يمثل األفقي فالمحور

يركز على ونه كالنموذج يعتبر كالسيكي ، فهذا االجتماعيةنتائج التحلي بالمسؤولية  العمودي فيمثل

 إجتماعية وليةفي مسؤعام يتجلى فالمكسب ال ،االجتماعيةثم بعد ذلك التكاليف  التكاليف اإلقتصادية

• عمل األحسن للمجتمع
المسؤولية الخيرية  

الخيرية  • المسؤولية األخالقية التحلي بالسلوك األخالقي

• المسؤولية القانونيةإحترام القانون

• المسؤولية اإلقتصاديةالمسؤولية اإلقتصادية 

 ظرة إقتصاديةن نظرة كالسيكية

 نظرة إجتماعية ظرة إجتماعية ن

 نظرة جديدة

 ةديدإستراتجية ج

 بيئيةنظرة 
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 نظرةفي حين أن ال ،ألصحاب القرار مع مبدأ الحذر من التكاليف على النظرة الخيرية تركز  ضيقة

 لىعي تركز فه ،مهم بأنها جانب إيجابي لمنظمات األعمال االجتماعية المسؤولية تعتبر الحديثة

 .عة للمسؤولية اإلجتماعيةنظرة واس يبغض النظر عن التكاليف وبالتالي فه النتائج

 التحلي بالمسؤوليةيرى درايكر أن درايكر للمسؤولية اإلجتماعية واألخالقية:  نموذج-ج

فالداخلي يتمثل في كل ماله تأثير  ،اإلجتماعية يكون من خالل شقين أحدهما داخلي واألخر خارجي

ما أ، همعملحسين ظروف وت تدريبهم علىمع التركيز العاملين ترتبط باألفراد والتي  إجتماعي

 والتي تعد بمثابة مؤثرات االجتماعيةلحل المشاكل المنظمة فيتمثل في كل ما تقوم به  الخارجي

 .1سالبة على مدخالت المنظمة

ليس األخذ بالنموذج الناجح  االجتماعيةورهان منظمات األعمال اليوم بالنسبة لتطبيق المسؤولية 

 .االجتماعيةتجسيدا للمسؤولية بقدر ما هو األخذ بالعنصر األكثر 

في منظمات األعمال )اإلستثمارات  االجتماعيةالشكل المجسد للتحلي بالمسؤولية -3

تعد اإلستثمارات المسؤولة إجتماعيا من أهم األشكال المتجسدة عمليا لتبني المسؤولة إجتماعيا(: 

 لمختلف النظرات والهدف افقومدلوالتها ، حيث إختلفت في منظمات األعمال االجتماعيةالمسؤولية 

 :2كما هو موضح في الجدول التالي وعمليومن المفاهيم التي حددتها نجد أن منطلقها تاريخي منها، 

 ( أهم التعاريف الخاصة باإلستثمار المسؤول إجتماعيا وفق أساس تاريخي:1-6جدول)ال

المبدأ الذي بني عليه  الزمن
 المسؤولية اإلجتماعية

الجهات المهتمة  معايير التصنيف
 بذلك

0164 - 0124 

 

 ديني         
 

أثير ت اإستبعاد النشاطات التي له -
سلبي على المجتمع مثل الكحول 

 التبغ، السالح....(

 المجموعات الدينية

0124-0124 

 

 
 المسؤولية المدنية

               والسلوكات إستبعاد المنظمات -
 التي ال تتالئم مع السلوك المدني

نقابات العمالية           ال
والمنظمات غير 

 حكومية.

 الممارسات الجيدة 0114-6444
إستبعاد النشاطات الملوثة وإختيار  -

)النظافة واألمن  النشاطات الجيدة
 والرفاهية التحفيز.....(

المنظمات غير 
الحكومية والجهات 

 السياسية

تحقيق الميزة التنافسية  6444
 على المدى الطويل

نطالقا من تيار المنظمات إإخ -
م والتي تقوقاعدة متعددة المعايير 

على إختيار أحسن اإلستراتجيات 
 يتعلق بالتنمية المستدامة فيما

من طرف المنظمة 
في حد ذاتها ومن 

طرف هيئات 
متخصصة في 

 التقييم

Source : Emmanuelle reynaud, le devellopement durable au cœurde l’entreprise, 

dunod 2011, p119.   

                                                           
 

2 Emmanuelle reynaud, op-cit, p119.  
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 تشكف أنعامة لهاته المحطات التاريخية المحددة لمفهوم اإلستثمار المسؤول إجتماعيا،  ةنظر إن

بيانات يحتوي على معلومات و 1يرجع إلى كونه ،إستثمار على أنه مسؤول إجتماعياأي تصنيف 

كاالت الترقيم وبيانات الحوكمة المأخوذة والمسقاة من و البيئي واإلجتماعي جانبلاتخص 

حلي التو، إجتماعيا ةالمرفوضات اإلستثمارشكل من أشكال  أيإستبعاد مع اإلجتماعي والبيئي، 

 مع أصحاب المصلحة وتكوين العمال والمساهمة في حل القضايا البيئية. المتواصل بالحوار 

ي من خاللها فالمعايير الشاملة الت Eurosif Biennale (6440)فق آراء أخرى ومنها وكما تتجلى 

ستبعاد إمن ذلك ، معايير اإلستبعاد أن اإلستثمار المسؤول إجتماعيا تتجلى فيعلى يمكن الحكم 

معايير و ، والعقلية مثل الكحول واألسلحة... وبالصحة البدنيةالصناعات التي تعتبر ضارة بالبيئة 

مرة للبيئة تكون ملوثة أو مد أخذ في الحسبان المنظمات أو الصناعات التي الالتي ت األفضلية البيئية

 يةاألفضلمعايير و،  باإلضافة إلى قضايا أخرى مثل إحترام حقوق اإلنسان... ،ولصحة اإلنسان

بالعالقة بين العاملين والمجتمع مثل مسألة معاملة المرأة  االمجتمعية وهي المعايير التي تولي إهتمام

ية باإلضافة إلى نوع ،قوق اإلنسان بشكل عاماألطفال وح عمالةواألقليات في أماكن العمل وقضية 

المنتجات، والمواقف اإليجابية تجاه المستهلكين والمساهمين، باإلضافة إلى موضوعات أخرى 

عايير إعتماد محاليا كما تم  ،كالمساهمة في التعليم واألعمال الخيرية في مناطق غير مناطق النشاط

ف اإلجتماعي أوالمؤشرات العالمية للتنمية وكاالت متخصصة مثل وكاالت التصنيصادرة من 

الموارد  عناصر رئيسية وهي تسيير ةبشكل عام باإلعتماد على ثالثستثمار تقيم اإل حيث  ،المستدامة

اق مراعاة السي عدم إغفال البشرية، تأثير النشاط على البيئة، العالقة مع أصحاب المصلحة، مع

 السائدة.  االجتماعيةالثقافي والقيم 

حسب تقرير  6442سنة  دوالر مليار 0444تجاوزت اإلستثمارات المسؤولة إجتماعيا حدود  دلق

Worldwatch Report State Of The World مليار في الواليات  6614، منها 6442سنة ل

مليار دوالر اليابان  2أستراليا ونيوزيلندا ب، في كندا 021مليار في أوربا،  660 ،المتحدة األمريكية

لصادر ا الشبكة األوروبية لترقية اإلستثمارات المسؤولة إجتماعياوحسب تقرير ، ليار دوالرم 6.2

مليار آورو بإرتفاع قدر  2444ا بلغ ارتفاعرات افقد حققت هاته اإلستثم، 6402ديسمبر  60 في 

 .64412مليار آورو سنة  2244وبعدما حققت مبلغ  6442مقارنة بديسمبر  %22ب

لدعم مسار التنمية المستدامة في  االجتماعيةالتحلي بالمسؤولية  قهاالتي حقالفوائد -4

من المنظمات التي أخذت بالمسؤولية من خالل تطبيقات عملية واسعة في العديد األعمال: منظمات 

 نذكر منها:في نشاطها، نجد أنها حققت لها العديد من المزايا  االجتماعية

إلى ل عام بشكتشير التنافسية ار جديد للتنافسية: دور المسؤولية اإلجتماعية في وضع إط-أ

نظمة باإلضافة إلى تقديم آداء عالي للم ،بالنوعية الجيدة وبالسعر المناسب منتجاتالقدرة على إنتاج 

في السوق مقارنة بالمنافسين، والتي تظهر في عدة أشكال نذكر منها التنافسية التجارية والتقنية 

                                                           
1 ibid , p120. 
2 Thierry Widemann – Goiran Frederic Perier, développement durable et gouvernement d’entreprise, éditions 
organisations, 2003, p 27. 
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ويرجع ، ةتماعياالجعلى التحلي بالمسؤولية ضافة إلى التنافسية القائمة باإل ،والتسييرية والجبائية

ت واجهته النشاطا الذي االجتماعيتعاظم هذا المجال كجانب لتحقيق قدرة تنافسية نظرا للرفض 

ومن أهمها المنظمات التي تنشط في قطاع األلعاب والرهانات والتبغ  ،االجتماعيةالمؤثرة على القيم 

فقط من نشاط البورصة نتيجة  3%  ي بورصة ستنادر أندر بورز شكلت هذه النشاطاتوالكحول، فف

إحجام المستثمرين على هذا النوع من اإلستثمار وهذا إنطالقا من مبدأ التحلي بالمسؤولية 

هو كيف يتم قياس هذه التنافسية وإجراء مقارنة المطروح ضمن ذلك والتساؤل الرئيسي ، االجتماعية

سرعة تبني هذا من خالل  ، هل يكون ذلكضمن هذا التوجهمات لها نفس التوجه بين عدة منظ

والجواب على ذلك أن معظم مقاييس التنافسية في هذا المجال ، المدخل أو من خالل حجم التحلي

تركز على النتيجة اإلجتماعية بصفة خاصة، والتي من أوجهها تحقيق أرباح عادلة ما بين المساهمين 

صول المستهلك على أحسن األسعار، التحلي بسلوك المواطنة، التكاليف اإلجتماعية والموظفين، ح

 .المقدرة لنشاطات المنظمة على المدى البعيد

اإلطار التنظيمي العالمي للقياس  كضعفمن هاته المؤشرات أنها تواجه عدة تحديات  والمالحظ 

أدوات التقييم في حد ذاتها وعدم وثانيها هو إختالف مناخ التطبيق من مكان آلخر، وكذلك ضعف 

وجود مقاييس كمية باإلضافة إلى عدم تجانس المعايير الحالية وخاصة المعايير المتعلقة بقياس القيم 

 .المحققة

ما يمكن اإلشارة إليه أن تعاظم دور التحلي بالمسؤولية اإلجتماعية يرجع إلى تفوق اإلستثمارات إن 

 تسجيله في مؤشر تم ، وهو ما في السوق المالي أسهمها فاعرتنتيجة إالتي لها قبول إجتماعي 

FTSE4GOOD التي لم تقم بنشر إحصائيات حول توجهها نحو التحلي بالمسؤولية المنظمات ، ف

 .1في قيمة أسهمها اإنخفاضواجهت اإلجتماعية  

أدى  ةماعياالجتبالمسؤولية  يفالتحلإعادة تكييف مفهوم التكاليف والتحسين في الحوكمة: -ب

وهي التكاليف التي تتحملها المنظمة لتحقيق منظور جديد إلى إعادة تكييف مفهوم التكاليف وفق 

دارة المخاطر والحد من إلنظام للحوكمة إلى متطلب وضع القبول اإلجتماعي والبيئي، باإلضافة 

ة وهي تكلفة سيالعمل ضمن تكلفة أسامع  ،األخطار المحققة بيئيا وإجتماعياتكاليف خاصة   تكاليفها

 تخفيض من مردودية المساهمين على المدىباإلستدامة للنشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية 

كي خلق نموذج إستهالمن خالل القصير وتعظيمها على المدى الطويل مع تحقيق أمان إستثماري لهم 

ل ومن أشكا ،لمنظمةقيم ألصحاب المصلحة وا ق أسواق جديدة لمنتجات جديدة، تخلققائم على خل

طار ضمن إ االقتصاديةوالبيئية التي تعد موضوع اإلدماج مع التكاليف  االجتماعيةالتكاليف 

وهي تكاليف الحفاظ على الموارد الطبيعية من  االجتماعيةتكاليف الرفاهية  ،االجتماعيةالمسؤولية 

رفاهية العاملين  يققتكاليف تحفي  المتجلية االجتماعيةالنفاد في بيئة سليمة، وتكاليف تخطيط البرامج 

الل من خالتي تحدد والمجتمع وتحقيق األمان في البيئة المحيطة ونوعية الحياة في المجتمع، و

 عيةاالجتماالتي تنتج من مقابلة التكاليف والدورية للوحدة الواحدة  االجتماعيةصافي المساهمة 

 . االجتماعيةبالمنافع 

                                                           
1 Patrick d’humiers, op-cit , p 108.  
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من  بالرغممن خالل الضغوط المفروضة لتحقيق النفع العام: التحسين المستمر لآلداء  -ج

وخاصة  ،الضغوط واإلنتقادات الموجهة لدمج المسؤولية اإلجتماعية في نشاطات منظمات األعمال

حول  Business Weekفي مقال نشره في مجلة Milton Friedman ما تم طرحه من طرف 

أنها شكل من أشكال العودة لإلقتصاد  عتبرإ ي، والذالمسؤولية اإلجتماعية في منظمات األعمال

وأعطى مثال تخفيض األسعار بغية الحد من نسبة التضخم،  ،المخطط القائم على أسس إجتماعية

بأن المنظمات ال تمتلك النقود الكافية إلعطائها ألي شخص وهو ما بلهجة أكثر تشدد عندما قال و

الذي أشار إلى عدم إمكانية تالئم ، روبرت ريخ توافق مع نظرة الليبيراليين اليساريين أمثالي

ضغوط جماعات الضغط، فريخ من  المسؤولية اإلجتماعية مع نشاطات المنظمة نظرا لما تسببه

مضمونها أن المنظمة فقط يرى أن التحلي بالمسؤولية يجب أن يكون عبارة عن نظرة إشهارية 

من خالل وضع إصالحات لذلك دون  تعمل كل ما في وسعها لتحقيق تحسين في أوضاع المجتمع

أكثر اء آرواجهتها  االجتماعيةفهاته النظرة السلبية لتطبيق المسؤولية ، صدى واقعي لهيكون ن  أ

                   Thierry et Hommelن ياالفرنس انومن ذلك النظرة التي أطلقها الباحثطبيقها رشادة لت

تطبيق هذا التوجه يكون ف وفقهماف ،نمية المستدامةن في مجال التاوهما مختص Olivier Godardو

ممكن فقط لتحقيق النفع العام من خالل القطاع الخاص والذي يجب مراقبته من خالل وسائل الردع 

هذا  نضموالمراقبة القانونية وهذا لكون القطاع الخاص الرقم الهام والكبير اليوم في عالم األعمال 

Aubertin Vivien (0112 )و Laster Brown (0112) ثالأما منظرون آخرون أم  ،1التوجه

فيشيرون إلى دور المسؤولية  Bourg (9111) (و6442) Gadrey Jany ، Catrice (6442)و

 تصاديةاالقاإلجتماعية في تحقيق النفع العام من خالل دمج األبعاد اإلجتماعية في معظم النشاطات 

على أصحاب المصلحة بعيدا عن كل المناورات التي  والتي تعود بالنفع العامبالمنظمة، الخاصة 

مادية وهذا من خالل الرقابة المطبقة من طرف المنظمات الدولية غير المنفعة التصب في تحقيق 

مل ، مع القيام بععلى ضبط أشكال العالقات بين المنظمة والمجتمع يجب أن تعملحكومية والتي 

تحلي وهذا بشكل فردي مع الفع العام لتحقيق النكييف التطور اإلقتصادي تفاوضي مبني على ت

ياة تحليل دورة حك ،العديد من التقنياتجسد واقعيا من خالل تيالذي والشفافية في اإلجراءات ب

 القتصاديةاواإلجتماعية والبيئية واإللتزام بالشفافية في عرض التكاليف  االقتصاديةالمنتوج 

 . 2واإلجتماعية والبيئية

كمية التقنيات عدد محدود من ال وجدية في منظمات األعمال: االجتماعيلية قياس المسؤو -5

يمكن عرض أهمها التي في منظمات األعمال و االجتماعيةتبني المسؤولية دى نوعية لقياس مالو

 :مايلي في

عوائد األصول لآلداء الدقيق ى فكرة قياس اعل يقوموالذي  :SHARPمقياس العقالنية لشارب  -

 ئية واإلقتصادية وهو كذلك مقياسوالبي االجتماعيةدة معدل العائد الخالي من المخاطر زيا التي تحدد

 : 3فبالنسبة لمعادلته الكمية فتتجلى في قسط التقلب، 

                                                           
1 Patrick d’humiers, op- cit, p116. 
2 Blandine laperche- Anne marie crétieneau, op-cit,p91. 
3 Les performances de L’investisement socialement responsable, mesure et enjeux, adrienne page, HEC paris 
2006,p26. 
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𝑆𝑃 =
𝑅P − 𝑅𝐹

Q(RP)
 

-  𝑅𝐹 .معدل الخلو من المخاطر خالل فترة الدراسة والذي يكون ثابت على مدى فترة معينة 

𝑄2(𝑅𝑃) =
∈ (𝑅𝐼 − 𝑅 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒)

N − 1
 

 خالل فترة محددة. Riهو معدل   𝑅 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒  حيث

𝑅𝑖 =
V31 − 𝑉1

V1
 

-V1   .قيمة األصول المحققة في اليوم األول من الشهر 

- V31 .قيمة األصول المحققة في نهاية الشهر 

الل ن قياسيين من ختضييق المقارنة بين رقمي يقيس هذا المقياسفمقياس النموذج المقارن:  -

ل وبعد التحلي بالنسبة لآلداء قب بينها وتباين اإلختالفاتوالتكاليف دراسة متوسط الفروق بين العوائد 

والصيغة المعتمدة لهذا المقياس هي كالتالي   ، 95%قدر ب، بإعتماد مقياس بإختبار ثقة يبالمسؤوولية

𝑇𝑑 =
ud

Qd
 المقياس المعتمد. 

Ud – متوسط اإلختالف. 

- Qd .تباين اإلختالف 

 درجة الحرية مساوية لحجم العينة.بالمقارنة مع جدول ستودن  بعد ذلك تتمو

إلى ارة تمت اإلشبعدما  التنمية المستدامة في الوظائف الرئيسية للمنظمة: متطلبات دمج-ثالثا

   ةد محققخلفيات دمج التنمية المستدامة في منظمات األعمال من أهداف ومتطلبات هيكيلة وفوائ

من موارد بشرية ومالية ومحاسبية وما  وظائف المنظمةفمن الضروري إبراز كيفية دمجها في 

مخصصة أبواب  في ،فيما بعدالجانب التسويقي  تطرق إلىذلك من تغيير وتكييف، مع ترك ال هيتطلب

 أساسنه وبأكثر تفصيل كونها أساس مشكلة البحث، حيث نبدأ التحليل بالجانب البشري كللتحليل 

  ثم بعد ذلك الجانب المالي والمحاسبي. االجتماعي البعد

بالرجوع ألهم الجوانب العلمية والتطبيقية التنمية المستدامة في إدارة الموارد البشرية:  دمج-1

طلب فالمتإلدارة هذا الجانب الرئيسي في المنظمة وبإسقاط مالئمتها مع مسار التنمية المستدامة، 

تخص بشكل خاص الغرض الرئيسي ضمن هذا المسار مع وضع تطبيقات  يم جديدةمفاهإعتماد  هو

   باإلضافة إلى تكييف العناصر الرئيسية الخاصة بإدارة الموارد البشرية. 
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الموارد إدارة من المستهدف األول فIgalens et Sean (2010) و Gond et el Akrami فحسب  -

يبدأ  ، فإحداث التغيير اإلجتماعييق التغيير اإلجتماعيالسعي لتحق وفق مسار مستدام هو البشرية

ماعية الصورة اإلجتتجسد  ، باإلضافة إلى جعل الموارد البشريةأفراد المجتمع المنتمين للمنظمة من

بالنسبة و لهم،تحقيق قيم من خالل  الذي ال يتجلى إالو ،التي تحاول المنظمة تحقيقها في المجتمع

تكون ف الوظيفة لتحقيق األهداف المشار إليها، هالتي تمس هذ ل والتكييفألهم جوانب موضوع التعدي

 :1التركيز على العوامل التي تعد مضمون إدارة الموراد البشرية ومن ذلك نذكرب

والتوظيف والتكوين وإدارة المناصب: فالجانب المستهدف في  تسياسات التقييم ونظام المكآفآ -

مية إطار تحفيزي للمساهمة في التنوضع ار التنمية المستدامة هو سياسة التقييم والمكآفآة ضمن مس

المستدامة داخل المنظمة وخارجها، ومن األمثلة الواقعية التي أثبتت جدارتها نظام تقييم جهود 

 Balanceاآلداء المتوازن والمدمجة في بطاقة العاملين تجاه التنمية المستدامة وتحفيزهم 

Scorecard  لبنكHSBC.  

عيار يكون من خالل الخضوع للم ،ظام التوظيف: فتكييف التوظيف وفق مسار التنمية المستدامةن -

 اإلنساني أي اإلبتعاد عن أي شكل من أشكال العدوانية أو اإلستغالل أو التمييز الجنسي والعرقي

أن الموظفين يقبلون العمل في منظمة ذات توجه  9101في فرنسا عام  أقيمت فقد أشارت دراسة

على العمل في منظمات توجهها رأسمالي متوحش مع أنها  ،مستدام على الرغم من إنخفاض األجر

 تمنح أجور عالية، وهذا بغية المساهمة المباشرة في جهود التنمية المستدامة.

ية تكوين الموظفين ضمن توجه التنمالتكوين: في مجال التكوين فالتساؤل المطروح كيف يمكن  -

ن واإلطارات قائم على هدف رئيسي والتكوين الحالي الذي يخضع له الموظف ، فمعظمالمستدامة

ية وفق توجه التنمووهو تعظيم الربح من خالل العمل على دراسة الطلب وخلق العرض الموافق له، 

ين حيث يطلق على الموظف االجتماعيدمج متطلب آخر في التكوين وهو التغيير المستدامة فيجب 

، 9100سنة  Gond et Igalens كل من غيير اإلجتماعي والذي أشار إليهموظفي التضمن ذلك ب

ثقافة تنظيمية مفتوحة على التنمية المستدامة ومراعاة متطلبات  فمتطلب هذا التكوين هو تحقيق

إدارة مقاومة التغيير في المتخصصة والخبرات أصحاب المصلحة، ما يتطلب جلب المهارات 

في  ذلككبير في تقبل الممارسات المستدامة، حيث تم طرح الزمن الأو ستغراق ظاهرة اإللمواجهة 

 تحت عنوان مبادرات من أجل التغيير.تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ربط  ،أساسين هما أسلوبينفدمج التنمية المستدامة في إدارة الموارد البشرية يكون وفق  وعليه

القة إعادة تقييم أطر الع، ووموظفيها والبيئة الخارجيةعالقات تتسم بسلوك المواطنة بين المنظمة 

يطلع  ،موظف إلى عنصر من أصحاب المصلحةكل بين الموظفين والمرؤوسين وهذا بتحول 

بتطبيق متطلبات التنمية المستدامة من خالل التأثير على سياسات المرؤوسين وخاصة فيما يتعلق 

لى نشر سياسات مستدامة ومسؤولة والوقوف والسعي إالعمل،  محيطبالجوانب اإلجتماعية والبيئية ل

تسيير تشجيع أساليب اإلنتاج والهذا بضد السياسات التي لها تأثير سلبي على المجتمع والبيئة و

                                                           
1 Bernard calisti et Francis Karolewicz, Ressource Humain et developpement durable, éditions organisations 
2005, p59. 
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للتضامن كأن يقوم الشخص بأعمال مدفوعة منح عطل )الصديقة للبيئة والعمل التطوعي والخيري 

 . Gond et Al(2010)1ك غون وآل  كما أشار إلى ذل (توعية وخيرية وإنسانية

لبعد وبالنسبة لعلى المسار  آثار إدارة الموارد البشرية وفق أسس مستدامةوفيما يخص إستشراف 

أن تحقيق أداء مستدام للموارد  Allouche et Charpentier Guillot (9113)يشير، فاالقتصادي

 احيث أثبتت الدراسات التي قام، 2دامةالهدف اإلقتصادي للتنمية المست علىالبشرية ينعكس مباشرة 

تحقيق مردودية إقتصادية عالية لمنظمات في أهم العوامل المؤثرة  بأن التكوين والتحفيز منبها 

الوصول إلى ذلك من خالل الدراسة  وتم ،األعمال في ظل مسار مستدام إلدارة الموارد البشرية

متطلبات التنمية المستدامة في إدارة ج قامت بدممنظمة  224على عينة مكونة من  التي أقيمت

الموارد البشرية، حيث أثبتت هاته الدراسة أن المؤثر المباشر الذي حقق مردودية إقتصادية عالية 

أما  ،بالنسبة لهذا المسار هو التحفيز والتكوين خاصة ما تعلق بتجسيد األهداف المحلية والدولية

 .ةمن ثمة البيئيو ةاالقتصاديانب ولذي يمتد تأثيره إلى الجإلغاء الوظائف ا فيتجلى فيالمؤثر السلبي 

 رية  يتجلى على الموارد البشمتطلب التنمية المستدامة  فأثر والبيئي االجتماعيأما بالنسبة للبعدين 

 .ةالمحلية والعالميالبيئية وبيئيا في التوعية بالرهانات  في تحقيق التحفيز وتلبية حاجات الموظفين

 :3أهم الرهانات التي تواجهها إدارة الموارد البشرية في إطار التنمية المستدامة فييمكن تلخيص 

 مراعاة المصداقية واآلداء العالي والشفافية في عملية اإلتصال الداخلي. -

 إحترام مساهمات كل فرد والقيم المحققة من طرفه. -

 .والتحفيز الماديالتكوين وزيع العادل للفرص في الت -

 تعاون والمحبة والزمالة في العمل والمشاركة في جميع مراحله.روح ال -

 تتجلى أبعاد دمج التنمية المستدامةدمج التنمية المستدامة في وظيفة المحاسبة والتدقيق: -2

ن خالل م هذا المسار كمساهم في ،في وظيفة المحاسبة والتدقيق في إبراز دور المحاسبة والتدقيق

، إلى ذلك أشارأول من Colasse  (6446 )التدقيق المستدام، حيث يعد المحاسبة وب ما أصبح يعرف

هو معروف عبارة عن نظام معلومات يهدف إلى توضيح الوضعية المالية والتجارية كما فالمحاسبة 

للمنظمة والتي من خاللها تحدد مختلف العالقات والتبادالت بين المنظمة وبيئتها، حيث عرفت في 

ي وفق توجهات إجتماعية وبيئية تجلت ف اجديد وتشكيال االقرن الماضي دمجمطلع التسعينيات من 

والبيئي لمنظمات األعمال والتي عرفت جانب أكثر شمولية إمتد  االجتماعيالتقييم المحاسبي للتوجه 

إلى التقييم المالي إللتزمات منظمات األعمال تجاه مسار التنمية المستدامة والتي أطلق عليها 

فالمحاسبة المستدامة تهدف إلى التقييم اإليجابي أو السلبي لإلندماج في التنمية ، 4المستدامةبالمحاسبة 

ية اإلجتماعية والبيئ ألن العديد من الجهودنظرا من خالل التركيز على التقنيات المالية،  المستدامة

ف توج وتكاليتتوقف على الجانب المالي كالحد من حوادث العمل والتلوث، ومعدل اآلمان في المن

                                                           
1 Ibid, p61. 
2 Emmanuelle reynaud, le devellopement durable au cœurde l’entreprise, Dunod 2011, p28. 
3 PAUL BACKER ,op-cit, p 159. 
4 Blogs de performancedurable, sur le site www.performance-durable.blogspot.org  consulte le 05/08/2014. 

http://www.performance-durable.blogspot.org/
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إقامة نظام لإلدارة البيئية وكذلك معرفة مكافآة المسيرين والموظفين التي تندرج في إطار تحقيق 

كما هناك من يحدد مفهوم المحاسبة المستدامة باإلعتراف باألثر المالي على ، االجتماعيةالعدالة 

عاد التنمية الت بين أباعلتفاألنشطة البيئية والطبيعية باإلضافة إلى قياس وتحليل واإلبالغ عن ا

المستدامة، باإلضافة إلى توفير األدوات الالزمة لمساعدة المنظمات على تسليط الضوء على 

أنه ال يوجد إجماع عالمي حول معايير هو ما يمكن اإلشارة إليه إن ، التكاليف والمخاطر والفوائد

المحاسبة  . تقيسفي الجانب البيئيوخاصة  والموجود فقط هي معايير للتقييممستدامة اللمحاسبة ل

األثر البيئي للجوانب الملموسة فقط ومن ذلك النفايات السامة والملوثات المادية، وعدم  البيئية

مالية أهم المعايير ال حيث يمكن عرض اإلمتثال للتشريعات التي تقاس بقيمة المخالفات المالية،

  لي:    المستخدمة في المحاسبة المستدامة في الجدول التا

 ( أهم المعايير المالية المستخدمة في المحاسبة المستدامة:04-6جدول )ال

 محتوى المؤشر المؤشرات

 المؤشرات المالية الخاصة بالجانب البيئي
المؤشرات المالية المتعلقة باإللتزامات 

 القانونية لحماية البيئة 
األموال الوجهة لتحسين األداء البيئي واإلمتثال 

 ن الموجهة لسياسة الوقاية من التلوثللقواني

 المؤشرات المالية المتعلقة بالجانب اإلجتماعي

المساهمات المالية الموجهة للتوعية  -
 )الرعاية، المنح....(.

كتلة األجور وكل المساهمات اإلجتماعية  -
 الخاصة بالموظفين.

المساهمات المباشرة في األعمال الخيرية  -
 للمجتمع المدني.

افق الكتلة األجرية مع متطلبات العيش تو -
 الكريم والقيام باألعمال التطوعية

 المؤشرات المالية المتعلقة بالجانب اإلقتصادي

المؤشرات المالية المتعلقة برقم األعمال       -
 والنفقات. 

تخطيط وتقييم األخطار المالية مع األخذ بعين  -
 اإلعتبار عنصر الفساد والحوكمة المالية. 

Source: Emmanuelle Reynaud, le devellopement durable au cœurde l’entreprise, 

dunod 2011, p100. 

الديوان الوطني للمحاسبة تعديالت في المخطط الوطني  ، أدخل9110عام ففي فرنسا  حالةفبأخذ 

ئة لبيتجاه ااألعمال منظمات ، يتضمن بعض البنود التي تخص معلومات حول إنفاق الفرنسي

والمجتمع وهي مصروفات كلها تم التطرق إليها في الجدول أعاله، كما تبين هذه الحسابات 

في النشاطات البيئية واإلجتماعية وكذلك تكاليف جهود للتحسين والحد  للمنظماتالمساهمات المالية 

 .1من اآلثار السلبية

واجه من المنظمات العالمية، إال أنها تللمحاسبة المستدامة في العديد التطبيقات العملية  ورغم تصاعد

، األجر التوظيف، كالتكوين بالعنصر البشريالعديد من الحدود في تطبيقاتها وخاصة ما يتعلق 

                                                           
1 : Emmanuelle Reynaud, op-cit,p100. 
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ة لمواكبة التغيرات الشخصي هامخصصات األجور لمواجهة التغيرات الحاصلة في وكذلك.. المناسب

ما  ماليةالتجاه العديد من المؤشرات غير كما تزداد الشكوك حول اإلفصاح ، واإلجتماعية للموظف

يم اإلبالغ المحاسبي له قصور في تقي، فيتطلب إيجاد أنظمة قياس أدق والتي تخص إصالح الضرر

هيئتان بطرح معيار للقييم اإلجتماعي والبيئي للمنظمة تحت ولهذا قامت  ،اإلجتماعي للمنظمة القبول

ف إلى تقييم الجوانب المالية مع مختلف متطلبات التنمية يهد والذي، "التقييم العام للمنظمة"عنوان 

 .  (اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية)المستدامة 

تبرز أهم تأثيرات التنمية المستدامة على :  التنمية المستدامة والوظيفة المالية في المنظمة-3

 مية أبعاد التنمية المستدامةأولهما تحديد الموارد المالية الموجهة لتن ،الوظيفة المالية في مجالين

وثانيهما هو التحلي بالحوكمة في الوظيفة المالية لما تلعبه من دور في التأثير على الجوانب غير 

ي فهي تساهم ف ،نوع من الخللهناك قتصادية للتنمية المستدامة، فالحوكمة تظهر عندما يكون اإل

ة وفي نفس الوقت عرض اإلمكانيات تثبيت الثقة من خالل عرض جدول النتائج الخاص بالمنظم

 .المالية الموجهة للجوانب اإلجتماعية والبيئية

الدعم  يرتوفب لية ضمن مسار التنمية المستدامة يكونلوظيفة الماامساهمة ف يخص العنصر األولما 

 ،اإلستثمارات المسؤولة إجتماعيا، وخاصة ما يتعلق بتخطيط ودراسة وتمويل المالي األخالقي

نتعش بشكل كبير بعد األزمات التي عانت منها األسواق المالية إنطالقا من إنخفاض والذي إ

، فمضمون الطرح هنا ليس إبراز 6442واألزمة الكبرى في سبتمبر  6442في جوان  هامؤشرات

كجانب الجانب المالي منتجات مالية منسجمة مع مبادئ التنمية المستدامة ولكن إبراز دور 

 1نحو تمويل الجوانب اإلجتماعية والبيئية هابالجوانب المالية من خالل توجيه إستراتيجي لإلرتقاء

حيث تشير العديد من الدراسات إلى العالقة بين التمويل الموجه للجوانب اإلجتماعية والبيئية 

والمردودية المالية سواء كان ذلك إيجابيا أو سلبيا، فإلى حد اليوم ال توجد نماذج للقياس والموجود 

رائدة من بين الدراسات الولدراسات تطبيقية لعينات من منظمات األعمال، لنتائج ارة عن إستقراء عب

 PEOPLEالتي طرحها في مقالة بعنوان وMargoliset et Welsh (6400 )في ذلك دراسة 

AND PROFIT  في مجلة Erlbaum Publishers   دراسة قام بها  024فمن خالل  6400سنة

 خصتمنها  62و ،سياسات المنظمات تجاه المجتمع المدني خصت 24بيئة ومنها خصصت لل 24)

والتي إستطاع من خاللها تكوين المؤشر ( خصت المنتجاتدراسة  62دراسة الموارد البشرية و

Indice Fortune هالمن خالحيث ، األعمال منظماتتقييم التكنولوجيا البيئية لدى مؤشرات ل 0و 

 :2انتائج مفادهإلى توصل تم ال

داء اإلجتماعي والمالي حيث تعددت الحاالت في موضوع بين اآلواإليجابي اإلرتباط القوي  -

 الدراسة.

متاح حاليا واألسلوب الحقق إنطالقا من األداء اإلجتماعي والبيئي غير تقياس اآلداء المالي الم-  

اعي داء اإلجتماس اآلقي، كما أن فقط المعتمد فقط إلثبات صحة العالقة هي التكرارات اإلحصائية

                                                           
1 Emmanuelle arnaud, op-cit,p103. 
2 Marie –ange andieux, la gouvernance d’entreprise et comptivité, quel leviers de valeur durable, 
l’Association femmes experts-comptables paris, 2013, p129. 
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يم المالية )وكاالت الترق المستمد من معايير عالميةماليا غير متاح حاليا إال في حالة إستخدام التنقيط 

والبيئي من خالل المؤشرات  االجتماعيوالذي يقوم بقياس المجال  Domini 400اإلجتماعية مثل 

جهة المويئي يكون إنطالقا من قياس األموال داء اإلجتماعي والبكما أن قياس اآلالمالية والحوكمة( ، 

 6404معيار عالمي سنة  هذا السياق فقد تم بذل جهوذ حثيثة أثمرت بوضعضمن ، والجوانب لهاته

لتكييف الجانب المالي في المنظمة وفق أبعاد التنمية المستدامة، وهذا بقياس  IAS 22والمتمثل في

مصادر كذلك اللمنظمة وبالجوانب القانونية لمرتبطة المخصصات واإللتزامات واألصول المحتملة ال

 )النفقات المطالوبة لتسوية اإللتزامات المرتبطة بالتنمية المستدامة(. تسوية اإللتزاماتالتي تتضمن 

ة إبراز تكييف الوظيفة المالي، فالهدف منه هو حوكمة المنظمة جودةببالنسبة للعنصر المتعلق أما 

طوير الشفافية في أنشطتها وتعرض سمعة المنظمة و ستدامة بما يعود علىتنمية المضمن متطلبات ال

العالقات التشغيلية بين المنظمة ومساهميها، حيث يتضمن معنى الحوكمة هنا الديناميكية التي تحقق 

 وأصحاب المصلحة، والتي تعد اليوم آداة للحصول قة المتبادلة بين إدارة المنظمةالعالقة المقبولة والث

 ،على المستوى المحلي أو الدولي فق مع متطلبات التنمية المستدامةالمتواأي  التمويل العادلعلى 

تم  اباطيإنض اكما تعد الحوكمة المالية اليوم آداة للتحليل المالي "القيمة العادلة للتحليل" وأسلوب

 ليه يث أضفت ع، حاإلجماع عليه من طرف المنظمة األممية للتعاون والتنمية والمفوضية األوروبية

الصادر من مجلس مراقبة حوكمة  AFEP-MEDEEقانون  تجلت فيصبغة قانونية غير ملزمة 

متطلبات مراعاة منظمات األعمال المدرجة، والهدف منه مراقبة مصالح أصحاب المصلحة  و

لتي ا دامةالتنمية المستتحديات الشفافية وتحديث وتكييف نظام عمل منظمات األعمال بما يتوافق مع 

 تعد الوجه الجديد لبناء القدرة التنافسية. 

فالحوكمة المالية في إطار التنمية المستدامة المتجسدة وفق ثنائية " القانون أو اإللتزام والتفسير" 

لتحقيق المرونة الممنوحة لمنظمات األعمال وهي حققت لمنظمات األعمال مبدأ األمن المرن 

دامة في إطار التنمية المستلنسبة للعالقة القائمة بين الحوكمة باأما متطلبات التنمية المستدامة، 

فقد كانت موضوع العديد من األبحاث والتي سجلت نتائج متضاربة  ،والمردودية التجارية المتحققة

لفترة AGR) فالبرجوع إلى الدليل اإلحصائي لجمعية تقييم ممارسات الحوكمة ) ،في كثير من األحيان

كا الشمالية يللعديد من منظمات األعمال في أمر 6406إلى جوان  6442بر زمنية تمتد من ديسم

وآوروبا الغربية واليابان وآسيا وجدت أن القيام بالحوكمة بما يتوافق مع مسار اإلستدامة حقق زيادة 

  %062و ،في آسيا  %10في آوربا الغربية و  %20و ،في أمريكا الشمالية %062المردودية بفي 

ستراتجية اإل، ولهذا ف6402عام  0.3% بنسبة حقق نمو بالنسبة لإلقتصاد اآلوروبيتما ك في اليابان

كما أعتبر ، 1هو تحقيق نمو ذكي مستدام وشامل 6464المفوضية األوروبية لعام المتبنية من طرف 

على أسس أخالقية أطلق  امبني اجديد اإقتصادي انموذج الحوكمة في ظل التنمية المستدامة نموذج

بنموذج ما وراء اإلمتثال، كما أطلق على نموذج اإلستثمار المستهدف وفقه باإلستثمار في  عليه

 ملموسة.الاألصول غير 

والذي تحقق ضمن مسار التنمية المستدامة هو السوق المالي  والجانب اآلخرالذي يجب اإلشارة إليه 

 ،مستدامةسلبية على أبعاد التنمية الالسوق المالي لبعض اآلثار الوالمتمثل في المتوافق مع هذا المسار 

                                                           
1 Le guide du client responsable,Acheter pour un monde meilleur, groupes eyrolles, paris,2008, p13. 
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والذي تحدى حدود التجارة التقليدية ليشمل بناء المحافظ المالية  ومن ذلك السوق المالي للكاربون

 6442أنشىء له بورصة للتداول عام  وقد ،2COوتقديم اإلستشارات فيما يخص تبادل حصص 

Sagacarbon ، وهي عضوة في البورصة العالمية للمناخBluenext  وبورصة المناخ العالمية

ECK  ة المسببة لإلحتباس الحراري لمالية هو الحد من الغازات الدفيئالسوق ا هذهوالهدف من         

صناعات رئيسية وهي إنتاج الطاقة السوق عمليات التبادل في ست  ذههحيث عرف ، (2CO)غاز

لوث التحصص ، حيث يتم تداول رقواإلسمنت والزجاج والمعادن والصناعات الحديدية وعجينة الو

في  %2ة اإلنبعاثات بنسب فقد خفضت من نسبةهاته اآللية من  وبالنسبة للنتائج المتحققة بالطن

، وهذا النوع من التعامل المالي يندرج ضمن آلية افحة التغير المناخي في المستقبلمكل 6404سنة

 اديتصاع اعرفت سوق شراء الكاربون نمو( المحددة في إتفاقية كيوتو، كما CDMالتنمية النظيفة )

  MTCO)2حسب معطيات البنك الدولي )الوحدةوحسب ، تطور تكنولوجيا اإلعالم واإلتصالنتيجة ل

  :1فقيم التداول في هاته السوق بلغت

، وهذا مليون دوالر من خالل تبادل المشاريع 6122ومليون دوالر في األسواق الرئيسية  2120 -

 .6442في سنة 

 .6442في سنة من خالل تبادل المشاريعو 2222مليون دوالر في األسواق الرئيسية  60211 -

 .6442في سنة  من خالل تبادل المشاريع 02200مليون دوالر في األسواق الرئيسية  24210 -

ين أفي حصول الجهات التي تسبب التلوث على حقوق وتصاريح آلية عمل سوق الكاربون تتجلى 

المسموح بإطالقها والتي يمكن اإلتجار بها،  2COإلنبعاث غاز امل الطن المتريتقدر وحدة التع

بعد إنسحاب الواليات المتحدة األمريكية من إتفاقية  6442في آوربا عام كان ول مرة التعامل ألف

 كيوتو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Le guide du client responsable, op-cit,p13. 
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 التنمية المستدامة في منظمات األعمال:ودمج المطلب الثالث: قياس تطبيق 

ية المستدامة في منظمات األعمال، تم اإلعتماد على من صحة وشفافية تطبيق أبعاد التنم للتأكد     

نظمة أنميز بين من ذلك درجة اإللتزام، وتحدد نقاط القوة والضعف والتي لقياس ا أنظمةمن العديد 

  القياس العامة والخاصة.

خضع توالتي  في التقييم عالمية متخصصة هيئات عن وهي الصادرة القياس العامة:  أنظمة-أوال

 تحقيق أهداف داخلية وخارجية،بغية لطلب منظمات األعمال  وتتم وفقا والتشاركية، لإلستقاللية

المعتمدة عالميا والتي حققت الريادة في تقييم إندماج منظمات األعمال في مسار مقاييسها من أهم و

 : نذكرالتنمية المستدامة 

نظام التقارير الشاملة من أكفأ أدوات القياس المنتشرة حاليا لقياس يعد نظام التقارير الشاملة:  -1

حيث  يعد حوصلة لمجموعة من  ،منظمات األعمالفي ئية واإلقتصادية الكفاءة اإلجتماعية والبي

  CERESمن أبرزها سيرزالتي و التقارير التي قدمت سابقا لتقييم الكفاءة اإلجتماعية والبيئية

(Coalition Of Environnement Tally Responsible Economies)   0282الذي أنشأ عام 

 بالتعاون ،جمعية أمريكية مهتمة بشؤون البيئة والمجتمع 04بالواليات المتحدة األمريكية من طرف 

مع العديد من المنظمات اإلقتصادية التي تهتم بالجوانب األخالقية واإلجتماعية في نشاطها وخاصة 

ارات المسؤولة إجتماعيا ورؤوس األموال ذات البعد األخالقي، مع اإلشارة أن فيما يتعلق باإلستثم

، 1منظمة األكبر حجما ماليا في العالم 411العديد من هاته المنظمات المتعاونة تنتمي إلى مجموعة 

بغية مساعدة المنظمات على اإلندماج الفعال  0221إطالق نظام التقارير الشاملة كان في سنة إن 

التعاون وهذا ب ،ح في مسار التنمية المستدامة وتقييم وتحسين أدائها اإلجتماعي واألخالقيوالصحي

ية بادئ التنمحاليا الدليل العالمي لإللتزام بموهو يعد مع برنامج األمم المتحدة لحماية البيئة، 

دل والمراقبة بايوفر أدوات إستراتجية وإعالمية للتحسين والتإذ األعمال، لمنظمات المستدامة بالنسبة 

 لتحقيق هذا التوجه.

ومن ذلك المراجعة التي تمت سنة  ،0221مر هذا النظام بعدة مراجعات إنطالقا من صدوره سنة 

وهذا باإلعتماد على توصيات مجموعات العمل ، 9116وآخر مراجعة صدرت في سنة  9111

ثر لتنمية المستدامة، فهو نظام أكلتطوير ومراجعة ما تم إنجازه لبلوغ أحسن مالئمة لألبعاد الثالثة ل

شمولية من نظام التقارير المالية الصادر من هيئات الرقابة المالية المحلية والدولية، باإلضافة إلى 

للتشاور والحوار لبلوغ أهداف  افي التواصل مع أصحاب المصلحة ووضعه إطارالفعالة مساهمته 

المية فنظام التقارير الشاملة يعتبر أداة ع، لتطبيقالتنمية المستدامة، كما يتسم بمرونة كبيرة في ا

ي تعد والت ،داء المنظمة اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئيآتشترط معلومات ذات مصداقية تعبر عن 

صحاب المصلحة أو المنظمات ذات اإلهتمام بالجوانب األخالقية ألمن جوانب الحوكمة  اجديد اجانب

  :3النظام في هذا بهاأهم المبادئ التي يعمل تتجلى  ،2مختلفةوالشفافية والمردودية بأشكالها ال

                                                           
1 Reynaud emmanuelle, op-cit, p104. 
2 Marie-Pierre Blin, op-cit,p58. 
3 Ibid, p.22. 
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الهدف من وضع إطار عام هو تحديد األهداف المنتظرة من اإلندماج في  تحديد اإلطار العام: -

مصداقية اإلمكانيات  يمسار التنمية المستدامة وهذا من خالل توضيح وبشكل عادل وعقالني وذ

انية مع إتاحة إمك ،وأهم الجهود المبذولة لإلندماج الفعال ،ية للمنظمةاإلقتصادية والبيئية واإلجتماع

 المقارنة وفق عنصر زمني وهيكلي مع منظمات أخرى.

 :1الشاملة نذكر التقارير: من متطلبات المعلومات المدرجة في نظام بمبادئ اإلبالغ التحلي-

 كذلك إيضاح العقد القائم بينوأصحاب المصلحة، إلنشغاالت  اضاح المعلومات التي تشكل رديإ -

الدقة مع اإلتصاف ب ،المنظمة وقوائم المشاركين في التقرير لتحقيق فهم مشترك ألسس التقرير

أن تكون المعلومات دقيقة وكاملة وذات مصداقية وهذا بغية تحقيق األهداف بصفة  ، أيوالحياد

سواء كانت المعلومات وهذا شادة، متوازنة مع حد أدنى من عنصر الخطأ بغية إتخاذ القرار بأكثر ر

 التقرير.نتائج كل تكييف أو تأثير شخصي على  إبعادمع ، إيجابية أو سلبية

الشفافية وإمكانية الرقابة: تعتبر الشفافية وإمكانية الرقابة النقطة الرئيسية التي يبنى عليها نظام  -

الم كما المع اواضح اة في المنظمة إطاريجعل األبعاد الثالثة للتنمية المستدام ما ،التقارير الشاملة

 الدقة والحيادية والقابليةوالجودة واإلعتمادية ها، مع التحلي كذلك بهيتيح مصداقية أكبر لتوج

هو ضمان تقييم التقرير عبر الزمن والذي يتطلب تحقيق ترابط بين ، فالهدف من المقارنة للمقارنة

تغيرات التي تحدث للمنظمة ومقارنة ذلك مع إمكانيتها مجاالت تحرير التقرير واإلشارة إلى جميع ال

 السابقة.

الشمولية والمالئمة مع إطار اإلستدامة: يحدد مؤشر الشمولية مجال التقرير والفترة التي أنجز  -

فيها والنتائج المنتتظرة من طرف مختلف أصحاب المصلحة، مع إستخدام مجموعة من الوسائل 

ندماج وهذا لتسهيل تقييم الجهوذ المبذولة لإل ،لضرورية للمطلعين عليهاالتي تتيح تدفق المعلومات ا

ومراعاة تحقيق متطلبات أصحاب المصلحة بدقة، مع إبراز األهداف المنتظرة من هذا التقرير في 

 كل بعد من أبعاد التنمية المستدامة مع عدم تحديد ذلك بشكل عام أو مختلط مع األبعاد األخرى.  

املة تبين المسارات، اإلجراءات، الفرضيات التي تبنى عليها عملية اإلندماج في مسار رير الشافالتق

التنمية المستدامة وهذا بالمشاركة مع أصحاب المصلحة الذين يساهمون في تحريره مع مراعاة 

جميع  على، باإلضافة إلى إحتوائها المصلحة ذوي األولوية ومعايير أخذهم كأولوية أصحابتوضيح 

ها بين ؤءات والتحسينات والفوائد المنتظرة، فهو بشكل عام يوضح مجال الثقة التي يتم بنااإلجرا

 المنظمة ومستخدمي التقرير. 

يحتوي التقرير على مجموعة العناصر األساسية والتي تعكس  رير:اعام للتقالمحتوى الاإللتزام ب-

 : 2ومن ذلكفي معظمها جهود المنظمة لإلندماج في مسار التنمية المستدامة 

يجب على المنظمة أن تذكر بشكل صريح إستراتجياتها تجاه  ضمن ذلكالنظرة اإلستراتجية:  -

نظرة وأن تصاغ وفق ، مديرها العامالتنمية المستدامة والتي تكون محررة من طرف مسار 

                                                           
1 Irène Gaby, entreprise et le développement durable, document de travail, ministère de l’écologie et le 
développement durable, paris 2012, p11. 
2 Elisabeth laville, l’entreprise vert, pearson, village mondiale, paris 2009, p93.  
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أن  جبيإستراتجية مستقبلية تهدف إلى تحقيقها وتكون مرتبطة بأبعاد التنمية المستدامة، وكذلك 

 مختلف اإلجراءات والسياسات المتبعة من أجل اإلندماج الصحيح ضمن هذا التوجه.تتضمن 

التنظيمي مع التركيز على المعلومات الخاصة بالموارد  هاهيكلبوصف وصف المنظمة: ويكون  -

 متعاملي المنظمة ومختلف األطراف ذات المصلحة. و، تطور النتائج الماليةعرض  معالبشرية، 

ي لإلندماج ف ةاإلدارة والحوكمة: فالتقرير يجب أن يوضح إستراتجية النظام اإلداري المعد نظام -

ولية وبشكل خاص إجراءات التحلي بالمسؤ ،مسار التنمية المستدامة وتحقيق التالئم مع أبعادها الثالثة

هادات التقييس داء، شقائمة القيم المحققة، مقاييس اآلوالتي يجب أن تلم بتجاه البعد اإلجتماعي والبيئي 

العالمية وإجراءات التنظيم والمراقبة وكيفية بلوغ األهداف في الجانب اإلقتصادي، وعرض مختلف 

قة مع شرح كيفية إدارة العالبالجهود المبذولة لتلبية إحتياجات ومتطلبات مختلف أصحاب المصلحة 

ياس التأثير قمن خالل المنتجات اء دآأصحاب المصلحة واألساليب المتبعة لتلبية إحتياجاتهم، وقياس 

 اإلجتماعي والبيئي ووصف الجهود المبذولة لتحسين هذا التأثير.

ملحقات نظام التقارير الشاملة: وهي عبارة عن جداول تحدد وتصنف جميع المعلومات والبيانات  -

 التي يحتويها التقرير.

مباشرة لاة والسلبية، المباشرة وغير مؤشرات تنفيذ اإلجراءات: والتي تحدد التأثيرات اإليجابي -

بالنسبة لنشاطات المنظمة وهذا على المستوى المحلي أوالخارجي وعلى أصحاب المصلحة وعلى 

المنظومة البيئية واإلجتماعية المحيطة بالمنظمة، حيث تكون هذه المؤشرات عبارة عن أرقام أو 

منها مؤشر  21 6400وضع إلى غاية  قيم محققة أو مقاييس أو إجراءات تتسم بالرشادة، حيث تم

 لتنمية المستدامة.الثالثة لبعاد األمؤشر إضافي والموزعة على  24 أساسيمؤشر  01

 اآخر اانبج االجتماعييعتبر التنقيط التصنيف )التنقيط( اإلجتماعي لمسار اإلندماج: معايير -2

نقيط نظام التمحاكاة لوالذي يعتبر لتقييم إندماج منظمات األعمال في مسار التنمية المستدامة  امهم

الذي يهتم بترتيب جودة القروض الموجهة لإلستثمارات، فالتنقيط اإلجتماعي وكغيره من المالي 

نقيط ثم يتم إعطاء ت ،أشكال التقييم يقوم برصد مختلف الحركات اإلجتماعية داخل المنظمة وخارجها

ي مع معايير عالمية موضوعة من طرف دائها اإلجتماعآعام للتقبل اإلجتماعي بعد مقارنة 

لتي امتخصصين وباإلعتماد على مقارنات مرجعية لمنظمات عالمية حققت التميز في هذا الجانب و

من طرف وكاالت التنقيط اإلجتماعي، فحاليا فمن الصعب وضع نموذج هيكلي خضعت للتفتيش 

الوسط  ،التوجه الدينيما تعلق ب خاصةواضح لهذه المنظمات بسبب تنوع هيئاتها وإتجاهاتها مقارن و

الخدمات المقدمة من ما يشار إليه هو تنوع  غير أن ظروف العمل، أساليب التمويل، اإلجتماعي 

فهناك المتخصصة في جمع المعلومات وأخرى متخصصة في وضع معايير  ،طرف هاته الوكاالت

ظات ومؤشرات، في حين وأخرى تقوم بتحليل المنظمات من خالل منحهم مالح للمقارنة والفحص

كما هناك من تقوم بطرح خدمات  ،أن أخرى تقوم بإعطاء تنقيط أو الجمع بين الفحص والتنقيط

، وبالنسبة للتقييم فيتم إنطالقا ARESEو EIRISأخرى كتسيير حافظة اإلستشارات القانونية مثل 

 حليل، كما هناك منفي حين أن البعض يعتمد على المنهج األخالقي في الت من توصيات العمالء
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لتي تنشط المنظمات ا مثلأسلوب الترشيح وهو إستبعاد المنظمات التي تعتبر ذميمة النشاط  ميستخد

 :1في صناعة الكحول والمواد اإلباحية، فعملية التقييم تتم بشكل عام وفق المراحل التالية

ؤشر موحدة للوصول إلى م تقوم هيئات الترقيم اإلجتماعية بإتباع منهجية وضع منهجية التقييم: -

عام يعكس إلتزام منظمات األعمال بمبادئ التنمية المستدامة، ومن أوجه هذا التوحيد اإلشتراك في 

التقارير السنوية، المعلومات الموجودة في مواقع األنترنت، المعلومات كمصادر المعلومات 

لوكاالت الحكومية واإلتحادات قواعد البيانات لدى ا، المعلومات المتاحة على الصحف، القانونية

هدف لحيث ا ،التجارية، وكذلك المعلومات المتاحة عن طريق مقابلة الموظفين أو إرسال إستبيانات

اإلجابة على مدى مساهمة المنظمة في تحقيق المسؤولية اإلجتماعية والتنمية  من مضمونه هو

مضامينه بيان موحد أو مقاييس عالمية لوبالنسبة لإلستبيان المقدم للتقييم فال يوجد إست ،المستدامة

لكنه يخضع للبيئة المحيطة بالمنظمة وإلى متطلبات المعلومات المستهدفة من اإلستبيان، ففي فرنسا 

 COFRAC  Comiteمثال فالهيئة الرائدة في مجال وضع إستبيانات الترقيم اإلجتماعي هي 

Français D’Accréditation   ضع العديد من اإلستبيانات في دول والتي أشرفت وتشرف على و

هيئات نسق ولتحقيق مصداقية للتقييم ت، كثيرة كفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وهولندا وسويسرا والسويد

 ،لبحوث اإلستثمار IMVGمدير  Frank Kireinحكومية فوفقاالالتنقيط مع المنظمات غير 

لى يم اإلجتماعية من خالل حيازتها علمنظمات التقي اأساسي اشريكفالمنظمات غير الحكومية تعتبر 

تماعي، داء اإلجمعلومات ذات مصداقية تستقيها من تحليل يمس الجوانب اإليجابية والسلبية في اآل

يف توظتكون متخصصة في مجاالت محدودة من المسؤولية اإلجتماعية مثل عمالة األطفال ووالتي 

ة جيدة للتحقق من المعلومات التي تم جمعها وبالتالي فإنها تمثل وسيل ،معوقين وظروف العملعمال 

 من المنظمات.

صلحة فهم الم أصحاب نميرجع إختيار أسلوب التقييم بعد جمع المعلومات  إختيار أسلوب التقييم:-

داء اإلجتماعي سواء بإستخدام أسلوب اإلستبعاد أي إستبعاد المنظمات الذين يحددون منهجية تقييم اآل

 تصفية المنظمات التي ال تتوفر علىأسلوب الترشيح أي وى مقبول أو التي ال تصل إلى المست

ضع نقطة أدنى تمثل و، 2وضع درجات للتقييمأو  معايير معينة والتي تستبعد من الحياة اإلقتصادية

العتبة من المتطلبات والتي يجب الحفاظ عليها ونقطة عليا تمثل الحد األعلى وتعيين الحد األدنى 

حيث تم التنقيط وفق ثالثة مستويات وهي اإلدارة اإلستراتجية  الية في التطبيقوالتي تمثل المث

"العالقة مع أصحاب المصلحة"، اإلدارة العملية "العالقة بين المستهلكين والمنظمة"، اإلدارة 

 . 3"دراسة الموارد البشرية" التبادلية

تخصصة في صناعة المعدات الماأللمانية  SHNEIDERوفيمايلي نموذج من تقييم مؤسسة شنايدر 

الل ستة مؤشرات وهذا من خ ،حول إندماجها في مسار التنمية المستدامة 6400الكهربائية لسنة 

 شمل العناصر المبينة في الجدول:فقد  ، وبالنسبة للتقييممؤشر 02من مجموع 

                                                           
1 Que faut il penser des indicateur RH utilise par les agences de notations sociales, sur le site www.etudes-et-
analyses.com pdf, consulte le 05-09-2014, p 07. 
2 Ibid, p08. 
3 Que faut il penser des indicateur RH utilise, Op-cit, pp55- 56. 

http://www.etudes-et-analyses.com/
http://www.etudes-et-analyses.com/
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 المتخصصة في المعدات الكهربائية: SHNEIDERلمنظمة  االجتماعي( التنقيط 00-6جدول)ال

النقطة  النتائج المحققة البعد
 المتحصل عليها

 

 البيئي

 المطروحة بما يقدر 2coتخفيض كمية غاز -

 2.0/04 كلغ/سنويا  24444

من مراكز  6/2ل 00444الحصول على شهادة اإليزو  -

 اإلنتاج.

2.0/04 

 اإلقتصادي
 سنويا. 7%معدل نمو تجاوز  -

2.2/04 

 دول 04وحدات إنتاجية جديدة في  04إنشاء  -
0.0/04 

 

 اإلجتماعي

 سنويا من حوادث العمل. %04تخفيض  -

 04/04 

 46/04 نقطة ناتجة عن تلبية اإلحتياجات المختلفة للموظفين 00تحقيق  -

  من المنظمة المستهدفة في المثال. بناءل على المعلومات المقدمة باحثمن إعداد ال

ول إندماجها في مسار التنمية المستدامة قدر ح Shneiderومنه فاآلداء العام لمؤسسة شنايدر 

 .2/04ب

تأثيرات ظاهرة العولمة على من المؤشرات العالمية للتقييم )وكاالت التقييم العالمية(:  -3

ومن ذلك  ،التقييم االجتماعي والبيئي هو ظهور مؤشرات عالمية تتخذ طابع الشمولية في التقييم

المتخصص ISO26000 تخصص في اإلدارة البيئية والم ISO14000بعض التقييسات العالمية 

، فقط ثماراتتاإلسو المنتجاتتقييم تخص في المسؤولية االجتماعية غير أنها تبقى تخضع للذاتية 

 يم الشاملين هيئات التنقيط للتقعمقياس( ومعظمها صادر  12عالمية )ظهرت عدة مقاييس وحاليا 

ر يالعديد منها غير مستقل التقييم وغير قائم على معايوقياس مقدار اإلندماج مع إعطاء مالحظة أن 

( ETHIBEL) ( وإيتيبلDJSI) من أهمها مؤشر داو جونز لإلستدامة، فموضوعية لإلستدامة

كليفرت، فهاته والمؤشر اإلجتماعي  DOMINI 400)) 044( ودوميني FTSEE4GOODو)

مستدام وبصفة دقيقة حوكمة المنظمات المؤشرات تعد من أهم المقاييس العالمية لتقييم اإلندماج ال

في ما يخص القضايا اإلجتماعية والبيئية، حيث يمتاز كل مؤشر بخصائص معينة ونقاط قوة وضعف 

 التالي:كما هو موضح في 

 STOXXشراكة بين داو جونز ومجموعة ب 0111سنة  تم إطالقهمؤشر داو جونز لإلستدامة: -أ 

جموعة من المعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية، ، يعتمد على مSAMالمحدودة ومجموعة 

كما هو موضح في الجدول ، %04 يهدف إلى تحديد المنظمات الرائدة التي لها ترجيح أكثر من

 التالي:
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( أهم المعايير البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية المعتمدة في مؤشر داوجونز 06-6جدول)ال

 لإلستدامة:

 (%) ح الترجي المعايير البعد

 
 
 
 

 اإلقتصادي

 4.2 سلوك المنظمة)اإلمتثال للقوانين، الرشوة والفساد( -

 4.2 حوكمة المنظمة -
 3 إدارة العالقة مع الزبائن -

 3.6 العالقة مع المستثمرين -
 4.2 إدارة المخاطر واألزمات -
 4.2 بطاقات األداء/ نظم القياس -
 4.2 التخطيط اإلستراتيجي -
 حسب الصناعة معايير محددة للصناعة -

 
 

 البيئي

 0.2 السياسة واإلدارة الببئية -

 2.2 األداء البيئي) الكفاءة البيئية( -

 0.2 إعداد التقارير البيئية -

 حسب الصناعة معايير محددة للصناعة -

 
 
 

 اإلجتماعي

 6.0 المواطنة والمساهمة في األعمال الخيرية -

 2.2 أصحاب المصلحةاإللتزام مع  -

 2 مؤشرات ممارسة العمل -

 2 تنمية رأس المال البشري -

 2 إدارة المعرفة / تنظيم التعلم -

 0.2 التقارير اإلجتماعية -

 2 جذب المواهب واإلستبقاء  -

 6.0 معايير الموردين -

Source: Measuring Sustainabality, United Nations, New York and Geneva, 2OO8,p 06. 

 

وهي اإلستبيانات الخاصة بكل صناعة، ووثائق  يعتمد المؤشر على أربعة مصادر للمعلومات

إلعالم تحليل وسائل ا، ولمنظمة بما في ذلك الوثائق المالية والبيئية والصحية وتقاريراإلستدامةا

 اإلتصال بالمنظمات.، وتقارير أصحاب المصلحةتحليل المتاحة للجمهور و

للمشتقات  امؤشر مالي، كما يعد أساس هنفسالوقت في وؤشر داو جونز هو مؤشر لإلستدامة فم

والصناديق التي تركز على اإلستثمار في المنظمات التي لها توجه مستدام، فهو يتصف بالعديد من 

  لتالي:في الجدول اوالتي يمكن توضيحها يواجه العديد من التحديات،  هنفسالوقت نقاط القوة وفي 
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 ( جوانب القوة والتحديات لمؤشر داو جونز لإلستدامة:02-6جدول)ال

 
 
 
 

 نقاط القوة

إتباع نهج واسع النطاق لجمع البيانات والتي تغطي سلسلة كاملة من القضايا  -
 المالية وقضايا اإلستدامة.

تتيح فرصة إعادة توظيفها لمجموعة متنوعة من المجمعة البيانات ة يشفاف -
بعاد )إست ما ينعكس ذلك على شفافية نشاطات المنظماتبت الفرعية، اإلستخداما

 الصناعات السوداء والرمادية(. 

موقع ت دور بارز في تحقيق من ما لهل ،سواق األسهم الرئيسية في العالمأهم أمن  -
  للعالمة. 

 
 

 التحديات

دون يحول  ة سلفا من المنظمات وبالتالي فهومجموعة محددداو جونز يتناول  -
 سع.اوضمن سياق فحص جهود اإلستدامة 

يعتمد في المقام األول على المعلومات المبلغ عنها ذاتيا من طرف المنظمة  -
 المدرجة ما يتيح الوقوع في الخطأ والخداع والذاتية في وضع المعلومات.

 تم إنتقاد داو جونز لمنهجيته التي ال تستند إلى العمق في التحليل.  -

Source: Measuring Sustainabality, United Nations, New York And Geneva, 2OO8,p 06. 

للبيئة  اوتلويث اكليا قطاع التكنولوجيا ألنه من أكثر القطاعات إضرار Dow Jonesدو جونز يستبعد 

 .باإلضافة إلى تحقيقه قيم إجتماعية متدنية

 اتمنظممتخصصة في تقييم  بحثية أوربية إيتيبال هي منظمة : ETHIBELمؤشر إيتيبال -ب

درأند م مع ستانيللتقي اوالتي وضعت فهرس ،االجتماعيةفي جانب اإلستدامة والمسؤولية  األعمال

للحصول على أموال أخالقية من عدد متزايد من البنوك األوربية  ابورز التي تعد مرجع

نوك األصول والب فمؤشر إيتيبال يوفر للمستثمرين من منظمات األعمال ومديري، والمستثمرين

لألداء المالي في المنظمات المستدامة الرائدة في العالم، مع  شامال اوالمستثمرين األفراد منظور

العمل على إحتساب المؤشرات مع ستاندرأندربورز وجعلها متقاربة مع مؤشره، مع الخلو من تعويم 

تدامة ها فيما يتعلق باإلسالفهارس المرجحة، حيث يحتوي هذا المؤشر على أفضل المنظمات في فئت

 :1فإيتيبال يستخدم منهجية فحص خاصة تشمل الخطوات التالية

 حكومية، وكذلكالالمنظمات غير وقواعد البيانات وتقارير  ومواقع األنترنتتقييم التقارير السنوية   -

ثيرة م ن المنظمات التي لها سياسة إجتماعية وبيئية جيدة وعن المتورطين في ممارساتعجمع أدلة 

 ، وإجراء تقييم لملخصات الفحص السابقة وأهم اإلستنتاجات التي توصل إليها الفحص.للجدل

وأطر اإلنفتاح جمع معلومات عن الجوانب الداخلية كسياسات الجودة ونوعية ظروف العمل  -

ات س، وكذلك معلومات عن السياوالمساهمة اإلجتماعية للمنظمةوالشفافية وإحترام اإلطار القانوني 

البيئية وخاصة فيما يتعلق بدمج السياسة البيئية في التنظيم الداخلي وسالسل التوريد، ومعلومات 

حول السياسات اإلجتماعية الخارجية ومدى مساهمة المنظمة في السياسات البيئية الصديقة لإلنسان 

                                                           
1  Measuring Suntainatabality, United Nations, New York and Geneva, 2oo8, P09. 



157 
 

ل من خال دياالقتصاوالبيئة والتي محورها المجتمع ككل، وإستعراض مجال األخالق في النشاط 

  اإلتصال بالمنظمة وشركائها وإجراء مسح آلراء أصحاب المصلحة.

ة ، باإلضافداء العام للقطاع والمنطقةخاصة معايير اآل ،على قائمة واسعة من المعايير اإلعتماد -

رجوع إلى رأي لجنة مستقلة من الخبراء الخارجيين للحكم على سالمة وجودة التحقيق وإلى إلى ال

 س اإلدارة ليتخذ قرار نهائي إلدراج أو إستبعاد المنظمة من التقييم.قرار مجل

القيام بمراجعة رسمية من قبل فريق إيتيبال كل ثالث سنوات لرصد التحسينات وجوانب الضعف  -

 .األنترنتشبكة على ت المؤشر كما يمكن الجمهور العام المتابعة واإلبالغ من خالل قاعدة بيانا

دل إال إذا كانت ممارساتها مثيرة للجأي منظمة تخضع للتقييم رفض تلقائيا فمؤشر إيتيبال ال ي

 والجدول التالي يبين نقاط القوة والتحديات التي يواجهها هذا المؤشر: 

 ( جوانب القوة والضعف بالنسبة لمؤشر إيتيبال لإلستدامة:00-6جدول)ال

 
 نقاط القوة

" 

وربا على تأثير كبير في أ، فله لمؤشرمصداقية ل أعطىالتحليل المستقل للقرارات  -
اآلونة األخيرة العديد من المنظمات األوربية في  ، حيث تسعىسمعة المنظمات

 إلنضمام إلى المؤشر نظرا للفائدة الكبيرة التي تجنيها منه.ل

يوفر إيتيبال مجموعة متنوعة من التقييمات للمنتجات اإلسثمارية األخالقية مثل  -
 . Daxiaلمية المستدامة دكسياصندوق األسهم العا

 
 

 التحديات

خرى في أ، فتأثيره قليل في أماكن إيتيبال له مصداقية ونفوذ أكبر في أوروبا فقط -
 العالم.

يتناول إيتيبال مجموعة محددة سلفا من المنظمات التي لها ريادة في جانب التنمية  -
 لى نطاق أوسع.المستدامة وبالتالي فإنه يحول دون فحص جهود اإلستدامة ع

Source: Measuring Suntainatabality, United Nations, New York and Geneva, 2oo8, P09. 

 Financial Timeوهي فرع من FTSEتم تطويره من  طرف  :FTSE4GOODمؤشر -ج

وهي مؤسسة مستقلة تهدف إلى إنشاء وإدارة المؤشرات وخدمة   london Exchange Stockو

دولة في جميع أنحاء العالم   22الف من العمالء في ا آلقدم خدماتهت يتبطة بها، فهالبيانات المر

ويعمل مباشرة مع ممولي المشاريع اإلسثمارية والسماسرة والمستشارين ومديري الصناديق 

لتحليل اإلسثمار  يستخدم على نطاق واسع Ftse4goodوالبورصات ومزودي البيانات، فمؤشر 

أربعة مؤشرات رئيسية واحد  يتميز بكونه يحتوي على، غير أنه األصول وقياس اآلداء وتوزيع

صص واحد لباقي خاص ببريطانيا واآلخر بأوربا عامة وآخر بالواليات المتحدة األمريكية كما خ

على بإجراء إستطالع واسع يقوم  Ftse4goodف، EIRISمن طرف هيئة  العالم، والتقييم يتم

ات الجيدة للمنظمات المسؤولة إجتماعيا كما يعمل بإستمرار على حول الممارسالمستوى العالمي 

مؤشر  244 بما في ذلك امؤشر يومي 24444يقوم بحساب أكثر من معاييره وتنقيحها، فهو  تحديث

 خصوصا إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتجلى Ftse4good حيث يسعى، ذات مدلول حقيقي

 حديد المنظمات المسؤولة إجتماعيا التي ينبغي اإلستثمارداة لتآتوفير للمستثمرين المسؤولين  في

 باإلضافة إلى المساهمة في تطوير الممارسات التجارية المسؤولة في جميع أنحاء العالم ،فيها
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هذا المؤشر يجب عليها تلبية مجموعة من المتطلبات المرتبطة باألبعاد  ضمنوإلدراج أي منظمة 

 ضحة في الجدول التالي:الثالثة للتنمية المستدامة والمو

 :Ftse4good مؤشرل وفقا أبعاد الثالثة للتنمية المستدامةالمتطلبات المرتبطة ب (02-6الجدول )

 المتطلبات المجال
 
 
 

 المجال البيئي

إبراز كذلك و ،إبراز نظام توثيق األهداف البيئيةو توضيح السياسة البيئية -
 .ثقة من طرف جهة متخصصةوالموالتأثيرات البيئية اإليجابية والسلبية 

إبراز مخططات العمليات والمسؤوليات وخطط العمل واإلجراءات  -
  .والكتيبات الملخص فيها كل ذلك

المراجعة الداخلية في ضوء متطلبات النظام )جوانب جوانب عرض  -
 (.اإلمثال وعدم اإلمتثال

 
 
 
 
 
 
 

 المجال اإلجتماعي

الفرص وعرض ذلك في  الجهود المبذولة لتحقيق تكافؤ وتنوععرض  -

 التقرير السنوي وفي موقع الواب، ومن الجوانب التي يتم التركيز عليها

 املينإستحقاقات أسر الع، الترقية في الهياكل، ياسات تكوين اليد العاملةس)

من األقليات  %04من اإلطارات التنفيذية من النساء و %04اإللتزام بنسبة 

  .(العرقية

د أدلة حول أنظمة الصحة يتقي) سلوك ومبادئ العملعرض مدونة لقواعد ال -

 التقارير، وتفاصيل التدريب في مجال الصحة والسالمة والسالمة بما في ذلك

تقديم أدلة حول نظم إدارة العاملين في المنظمة بما في ، وحول أحداث العمل

المعيار السنوي خضوع أكثر "أرقام حول التدريب السنوي للموظفين  ذلك

تقديم بيانات هامة حول الوقت واألموال "، ومن العاملين للتدريب %62من 

 . (المنفقة على التدريب

يجب أن تتوافق مع تقديم أدلة حول أنظمة العالقات مع العاملين والتي  -

 .(المنظمةتقييم أثر حقوق اإلنسان داخل معايير حقوق اإلنسان)

Source: Measuring Suntainatabality, United Nations, New York and Geneva, 2oo8, P05. 

 إلختيار التيلتطوير معايير  منها القدرة علىيمتاز بمجموعة من نقاط القوة  Ftse4goodفمؤشر

 ضعهو األعمال بالمسؤولية، وكذلكمنظمات تقييم تحلي تساعد في تحديد المعايير المقبولة عالميا ل

 ع المعايير يخضع لمشاورات واسعة.، كما أن وضمعايير قابلة للتحقق في أرض الواقعل

هو مؤشر طور في  : Domini 400 Social Index 411دوميني  االجتماعيمؤشر ال -د

 Board Market Social Index هو مكمل لمؤشر و ،0114الواليات المتحدة األمريكية سنة 

 044لعلى رصد اآلداء اإلجتماعي ينصب المؤشر  هذا فعملمنظمة،  0244الذي يحتوي على 
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 وبالنسبة لجذور إنشاء هذا المؤشر، شركة أمريكية معتمدة في ذلك على البحوث وتحليل البيانات

منظمة ناشطة في مؤشر ستاندر أندر بورز أين تم إسقاط العديد منها  244تقييم  إجراءفيعود إلى 

تبعاد المنظمات إس لمعايير المعتمدة في هذا المؤشر، باإلضافة إلىا لبسبب فشلها في تأهيل نفسها وفق

دوالر، وكذلك المنظمات التي لديها مشاكل مالية خطيرة والتي  2 تقل عنالتي لديها أسعار أسهم 

منظمة ثم أضيف  624حيث تم اإلبقاء على  ،ليس لها القدرة على اإلستمرار على المدى الطويل

وللتصنيف ، تثنائيةمنظمة ذات خصائص إجتماعية إس 24 ، وكذلككبيرةذات قيمة سوقية  044لها 

 :1يجب اإللتزام بمجموعة من المعايير أهمهاالمؤشر، ضمن هذا 

مدرجة في لاتفضيل الصناعات غير ، حيث يتم والتوجه السوقي االجتماعيالدرجة العالية للتوجه  -

مؤشر ستاندر أندربوز أو الممثلة تمثيال ناقصا، كما يحتوي المؤشر على شاشات نوعية إقصائية 

أو أكثر من  %6أخرى، فهي تقصي المنظمات التي تستمد ل صناعة معينة مع إقصاء أي تفضي

في أنظمة األسلحة العسكرية أو تصنيع المنتجات الكحولية  أو حيازتها ألسهم أرباحهاها أو تمبيعا

، في صناعة األسلحة االتي إمتلكت أسهم Microsoftحدث لكما  ،أو التبغ أو ألعاب الرهانات

 مات التي تستمد طاقتها من محطات الطاقة النووية.وكذلك المنظ

تقديم سجالت حول األنشطة البيئية مثل المساهمة في التنوع البيولوجي والعالقات مع المجتمع       -

 والعاملين، حيث يستثني المؤشر المنظمات التي لها جانب سلبي في هذه المواضيع.

يمكن  والتي نقاط القوة وبعض التحدياتاإلجتماعي بمجموعة من  044مؤشر دوميني يتصف 

 توضيحها في الجدول التالي:

 اإلجتماعي: 044( جوانب القوة والضعف بالنسبة لمؤشر دوميني 02-6جدول)ال

 
 
 
 نقاط القوة  

افة باإلض ،يميل مؤشر دوميني لصالح المنظمات ذات القيمة السوقية األكبر -
ه ه إجتماعي راقي بالرغم مما تعانيإلى تفضيل التعامل مع المنظمات التي لها توج

المنتظمات التي تظهر صراحة على ، حيث يستبعد من نقص المردودية المالية
 الشاشات اإلقصائية وإستبدالها فورا.

يتفوق مؤشر دوميني على مؤشر ستاندر أند بورزعلى أساس العائد اإلجمالي  -
  المخاطر.وعلى أساس القيمة المعدلة على 

   
  
 
 
 ياتالتحد  

المعايير التي يستند إليها هذا المؤشر يمكن أن تختلف من صناعة إلى أخرى  -

 ومن مؤسسة إلى أخرى.

 ضعف في تبديدمن على الرغم من إعتماد معايير ثابتة فهذا المؤشر يعاني  -

 بعض المخاوف المرتبطة بمعايير النوعية واإلقصاء. 

عيا إجتماعيا خاصة بعد إدماج األكثر و منظمة 044قد ال يعكس المؤشر حقيقة  -

ضعف في المجاالت من والتي تعاني  ،المنظمات ذات القيمة السوقية الكبيرة

                                                           
1 Measuring Suntainatabality, United Nations,New York And Geneva,2OO8, p 06. 
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من شركات الخدمات المالية  %60حيث يتكون المؤشر حاليا من  ،االجتماعية

 من شركات تكنولوجيا المعلومات.  %62و

Source: Measuring Suntainatabality, United Nations,New York And Geneva,2OO8, p 06. 

مع الرجوع ألطراف منظمات األعمال من طرف ذاتيا تتم وهي التقييم الخاصة:  أنظمة-ثانيا

مختلف الوظائف المرتبطة بأبعاد التنمية المستدامة كالموارد  تخص فهي ،مصداقيةخارجية لتحقيق 

 ذكر:نضمن ذلك  دمةالمستخالتقنيات أهم لمحاسبة، التسويق، اإلمداد، ومن ا ،البشرية

دماج نذات الكفاءة لتقييم اإل الكمية من أهم النماذج يعد النموذج المحاسبياألنظمة المحاسبية: -1

المعتمدة  ومن التقنيات ،قياس الجهود البيئية واإلجتماعية محاسبيافي مسار التنمية المستدامة،خاصة 

 في ذلك نذكر:

حققة تيركز هذا النموذج على إبراز المنافع الم: (ESTES)نموذج  قائمة التأثير المحاسبي-أـ

لمنافع ، فامن وجهة نظر المجتمعالبيئية واإلجتماعية والتكاليف الكلية ألنشطة وقرارات المنظمة 

أما  ،من حياة كريمة وجوانب صحية وبيئية راقية ما تحقق للمجتمع  أساستقاس على  االجتماعية

تم تقييمه وكل ذلك ي المنظمة للمجتمع األضرارالتي سببتها جتماعية فتقاس على أساسالتكاليف اإل

إصالح  اليفكتوالتي تعبر عن  تقييم جميع المنافع والتكاليف في صورة نقديةبصورة نقدية، ف

اء يمثل التأثير اإلجتماعي سو مع ما ومقارنتهااألضرار وتكاليف تحقيق المستوى الراقي للحياة 

على هذا األسلوب المحاسبي في التقييم هو عدم تحديد مجال المسؤولية  ما يعاب .كان إيجابيا أو سلبيا

اإلجتماعية والبيئية لكل عملية إذ يتضمن المنافع والتكاليف الكلية من وجهة نظر المجتمع بشكل 

 .1عام

صادر عن لجنة دراسة التأثيرات البيئية لسلوك المنظمات معيار وأساسه  : (AAA)نموذج-ب

ة المحاسبة األمريكية، حيث يتضمن هذا المعيار القوائم المالية المنشورة لجهود المنبثقة عن جمعي

لمشاكل ا، حيث يركز هذا المعيارعلى حالالمنظمة في حل المشاكل البيئية واإلجتماعية وعملية اإلص

حسين الجانب ت، وخطط المنظمة للتمويل وفي مقدمتها التلوثتتطلب مصادر لالبيئية الرئيسية والتي 

حيث يتم تقدير المبالغ المخصصة لذلك بالموازاة مع وضع جدول زمني لتنفيذها ، الجتماعيا

 .2وموازنات تقديرية لتكاليف الرقابة على التلوث

يركز هذا النموذج على ثالثة مجاالت : 3نموذج قائمة العمليات اإلقتصادية اإلجتماعية-ج

مستدام وهي الموارد البشرية والموارد الطبيعية رئيسية لقياس إندماج المنظمة في المسار التنموي ال

والسلع والخدمات المقدمة، والتي تحقق بشكل عام رفاهية الموظفين وسالمة المنتوج ونوعية البيئة 

 .نقديا التحسيناتجوانب حيث يتم التركيز على قياس التأثيرات الموجبة أو السلبية و

                                                           
1 Emmanuelle Reynaud, op-cit, p102. 

 .00، ص6444، اإلسكندرية المحاسبة عن التأثيرات السلبية والمسؤولية اإلجتماعية للمشروعمحمد عباس البدوي،  2 
3 Olivia dubigeon, op-cit,p296. 
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ندماج في المبذولة لإل الجهوذة يتم التقييم بقياس ضمن هذه الطريقفتقييم الممارسات العملية:  -2

 :منهامسار التنمية المستدامة، حيث نجد العديد من النماذج التي أعتمدت للقيام بذلك والتي 

1 تم تطوير هذا النموذج من طرف مجموعة: SCOVILLنموذج  -أ
SCOVILL  .  عمل  آليةتتضح

األولى تمثل النشاطات السالبة والثانية  ،وعتينهذا النموذج في تقسيم نشاطات المنظمة إلى مجم

تمثل النشاطات اإليجابية وهذا على شكل ميزانية، وعملية التقييم تكون وفق أربعة عناصر رئيسية 

المضمون اإلجتماعي، أين يتم التجميع العام ومن ثمة  ،ن، البيئة، خدمة المستهلكينوالموظف وهي

ذلك يبرز قصور هذا النموذج ، وضمن لى المعامالت فقطيقيم سلوك المنظمة وهذا باإلعتماد ع

اصر بين كل العن الجمعوالذي يسمح  ،لتجاهله التقييم النقدي الذي يعد اآلداة التي تعكس الواقع

 .المستهدفة

التقييم هو وضع معلومات عن العائد المالي لإلستثمار اإلجتماعي هذا  أساس :APTنموذج  -ب

ل قائمتين األولى تمثل الميزانية اإلجتماعية والثانية تمثل الدخل والذي يكون من خال ،المحقق

لحة أصحاب المصير النقدي لكل النشاطات والتي تخص اإلجتماعي ويتم التقييم من خالل التعب

تماعية تحديد صافي األرباح االجطة اإلجتماعية والبيئية المبذولة، ثم بعد ذلك يتم األنش، بشكل عام

 اإلجتماعية.التكاليف البيئية و مع المنافع البيئية واإلجتماعية المرتبطة بكل طرف  بمقارنة ،المحققة

: مبادئ عمل هذا النموذج هو (EGFA Eastern Gas and Fuel Associates)نموذج  -ج

وضع معلومات كمية ألربعة مجاالت رئيسية وهي األمن الصناعي وتشغيل األقليات والمساهمات 

، حيث يواجه هذا النموذج عدة صعوبات مع دورات سابقة ومقارنتها ،اشاتالخيرية وأنظمة المع

فهو  ،عدم الشمولية بالنسبة لتحقيق متطلبات أبعاد التنمية المستدامةكونه يتميز ب التطبيقمجال في 

 يركز على الجانب االجتماعي فقط ويهمل العناصر األخرى. 

لتقييم التأثير اإلقتصادي Davis. R.Kطرف  طورت هذه التقنية منتقنية التقييم المشروط:  -د

واإلجتماعي إلستغالل الغابات في الواليات المتحدة األمريكية والتي استخدمت فيما بعد لتقييم اآلثار 

بنشاطتها، ومن أهم المنظمات التي استخدمت هاته  للمتأثرينوالبيئية لمنظمات األعمال  االجتماعية

كما ظهر ، 2تعويض للسكان المحلييني العديد من المرات بحيث قامت ف EXXON التقنية نذكر 

منحنى جديد للتقييم من خالل هاته التقنية وهو إشراك المستهلكين في تقييم المنظمات وهذا من خالل 

والتي تظهر في مجموعة من وما هو مطلوب، منحهم إستبيان يحدد المجاالت الرئيسية لإلندماج 

عملية الشراء وأبعادها اإلجتماعية والبيئية والتكلفة التي يجب تحملها  األسئلة المختارة والتي تعالج

ومن ذلك تكلفة التأثير على الوسط الحيوي، ظروف العمل بالنسبة  ،في سبيل تحقيق اإلستدامة

حيث القى هذا النموذج عدة نجاحات ، متجددةالل، تكلفة الطاقة غير اطفحقوق المرأة واأل ،للموظفين

تقييم منظمات  اتبفرنسا أين إستمرت عملي Garonne ح المحقق في إقليم غارونومن ذلك النجا

تقدم  ،من األفراد اإلعتماد على عيناتاألعمال التي تنشط في ذلك اإلقليم لخمس سنوات من خالل 

                                                           
 .042محمد عباس البدوي ، مرجع سبق ذكره، ص 1 

.,op.cit,p62Emmanuelle Reynaud 2 
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من خالل وهذا معلومات عن سلوكهم وسلوك المنظمات فيما يخص متطلبات التنمية المستدامة 

آورو شهريا، حيث يخضع  64فرد يدفع لكل واحد منهم مبلغ  046عددهم بحيث بلغ  ،إستبيان

القيم بإختبارات أولية لتفادي اإليجابات غير منطقية تحديد  اإلستبيان إلى مجموعة القواعد أهمها

، كما يتم من األسئلة المطروحة %64معدل عدم اإلجابة يجب أن ال يتجاوز ، وغير موضوعية

 ة عن كل سلوك.يابة لتفسير األسباب الحقيقمبررات عن كل إجتقديم 

ورغم النتائج اإليجابية التي حققها هذا النموذج للمنظمات الحكومية ولمنظمات األعمال إال إنه ال 

سيناريو غير واقعي لتقييم آثار اإلنتاج  اإلعتماد علىأهمها  ،يخلو من مجموعة من النقائص

 لتالي:  الجدول ا، مثلما يتم توضيحه في واإلستهالك

 ( جوانب القصور لتقنية التقييم المشروط:02-6دول)جال

مختلف المشاكل التي 
يواجهها نموذج 

 التقييم

 وصف المشاكل

 

 جوانب اإلنحراف

 كليا عن السعر المطبق في عملية الشراء. ةالمستهلك يعطي قيم بعيد -
القيمة المقترح من طرف المستهلك بعيدة عن الجهود البيئية  -

يم كون المستهلك يق ،ماعية والتي تسعى الجهة المهتمة لتقييمهاواإلجت
 فقط ما يرى.

القيمة المقترحة من طرف المستهلكين هي قيم عامة وليست خاصة  -
 )كونهم قليلي الخبرة(. بمجال معين

 

غياب معايير التقييم 
 الذاتي

 معايير التقييم مقدمة كليا من طرف الهيئة المشرفة على التقييم. -
القيمة المقترحة تتأثر بمستوى القيم والمعلومات المذكورة في  -

 اإلستبيان.
 موضوعية المستهلك.  علىذكر أهمية المعيار في اإلستبيان يؤثر  -

السيناريو الحقيقي 
 للتقييم

 آثار عملية الشراء في الواقع معظمها ليست موضوعية. -

 اإلستهالكالقيم المذكورة في اإلستهالكي الفردي ال تتعدى قيم  -

 العائلي.

Source : Emmanuelle reynaud, le devellopement durable au cœur de l’entreprise , 

Dunod 2011, p62. 
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 :التنمية المستدامةتطبيق مسارالتسويق وفلسفة المبحث الثالث: جوانب المالئمة بين 

في  ةاصخمتطلبات عديد من الماد على بعادها اإلعتأالتنمية المستدامة وتحقيق يتطلب تطبيق     

إلى أثيرها تد يتموالتي ذلك مكامن يب اإلنتاج بمختلف مستهدفاته أسال، أين تعد االقتصاديالمجال 

س يحقق ملمو والثقافي، فتحويل مبادئ وأبعاد التنمية المستدامة اليوم إلى واقع االجتماعيالجانب 

طة عنصر بواس دفين يتطلب اإلعتماد الفعال آللية السوقمستهالرفاهية المسؤولة واألخالقية تجاه ال

 ،خلق عرض وطلب مسؤول يؤثر مباشرة على المستهلك وأنماطه اإلستهالكيةب وذلك التسويق،

 نتار عالس لفمعرفيا هناك إختالف بين مبادئ التسويق وأبعاد التنمية المستدامة، ولكن عند إسدا

وهذا  ،اة منهجية وإنتاجية ونفسية لتكييف المستهلك مع السوقدآأنه  للتسويق نجد التطبيقيةالجوانب 

فاق تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وخاصة في الجوانب التي تتعلق بالتأثير على آما يتفق مع 

ا في مهم جانب التسويق كما يعد .في تحقيق التنمية المستدامةجوهريا الذي يعد عنصرا  المستهلك 

 تجنب اآلثار اإلجتماعية والبيئة التي سببتها أنماط اإلنتاجوة واألخالقية تحقيق اإلعتبارات البيئي

 على المدى المتوسطمقبول تحقيق مردود تجاري  في دورهواإلستهالك التقليدي باإلضافة إلى 

 والطويل.

 المستدامة: التنميةوالمطلب األول: عرض ألبعاد التقارب بين التسويق 

ها بلتحقيق التنمية المستدامة في منظمات األعمال وفي البيئة المحيطة يرجع اإلهتمام بالتسويق      

عة من ومجمإحداث التغيير في قدرة التسويق على إحداث التالئم مع التنمية المستدامة وعلى  إلى

بما  ى السوقوعلعلى التأثير على المستهلك والتي تتجلى في قدرته ، التأثيرات التي تخدم أبعادها

لمسار افي خدمة  الحديثةوبما تساهم به مجاالت التسويق  ،سات تسويقية مختلفةيصوغه من سيا

، مع عدم إغفال الدور الذي يتمتع به التسويق في عالم ومنظمات األعمال بما يساعد في المستهدف

 .تجسيد المسار المأمول

سويق الت ةأهميتبرز التسويق في الهيكل اإلقتصادي والبعد اإلجتماعي للمنظمة:  مكانة-أوال

منظمات وعالم األعمال ومساهمته  دوره الكبير اليوم فيفي إرساء معالم التنمية المستدامة من خالل 

المعطيات متغيرات وتجاه السياساته السريعة لستجابة إلاو ،االجتماعيفي صياغة التغيير الفعالة 

 تنشاطاتدعم ط فعالة خطإعتماد بطرح توجهات وأنماط تراعي هاته التغيرات و ،البيئة الجديدة

التطوير والتنمية وأساليب اإلبداع واإلبتكار، حيث يمكن إبراز تزايد مكانة التسويق في الهيكل 

 :1لمنظمات األعمال إلى العناصر التالية االجتماعيوالجانب  االقتصادي

نة مكا راكثيتصاعدت على المجتمع:  والوظيفة التسويقية تزايد قوة تأثير منظمات األعمال-1

ر على التأثيكبيرة في ميزة  بحيث إكتس ،االجتماعيةفي الحياة داخل منظمات األعمال والتسويق 

 لرسالته الحاملينو ،لمساهمين في نشاطاتهنظرا للحجم الكبير ل الحياة وفي البيئة كثير من نواحي

كنولوجي ر التأنماط اإلستهالك ونظام األسعار والتطوفيما يخص  وتأثيره المطلق عليهم مستهدفيهو

صل األمر في ووقد بل  ،بما أطلق عليه في أدبيات التسيير الحديثة بالتوازن بين القوى والمسؤولية

لذي إحتلته لدور الكما ترجع هاته المكانة كذلك  ،ثير على الهيكل السياسيأالكثير من األحيان إلى الت

                                                           
1 Elisabeth laville, op-cit, p148. 
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ت فبأخذ إحصائيا، فيها اكبير والذي يعد التسويق فاعال في الحياة بشكل عاماألعمال منظمات 

فإيرادات  ،1الكلية االقتصاديةثير منظمات األعمال على المجاميع أصندوق النقد الدولي حول ت

، وحسب اإلحصائيات دولة فقيرة 044األكبر في العالم يقابل الناتج الخام ل منظمات األعمال العشرة 

مليار دوالر أي حوالي  202ي أمريكا فالتوزيع  منظماتقد بلغ رقم أعمال ف 6442المقدمة في 

قدرت حركة رؤوس األموال بين منظمات األعمال  وفي نفس السنة ،الخام لبولنداي الناتج الداخل

 John Kenethحيث يشير ، من الناتج العالمي الخام %06مليار دوالر أي حوالي  2444حوالي 

Galbraith  تم إنتهاك الفصل الصارم بين الدولة في مقالة بعنوان الدولة الجديدة الصناعية أنه

واإلقتصاد الذي ينادي به الليبيراليون، فمنظمات األعمال الكبيرة تمكنت من الحصول على الدولة 

اف يتكيف ألهدو يكيف التي تناسب إحتياجاتها والشروط المواتية لها، كما أن الفرد وإحتياجاته

تهلك هو عقالني وحر في مبدأ أن المسأن تناقض  التي إستطاعتمخططات المنظمات الكبرى، 

كما وضعت معايير جديدة للحضارة تتجلى في التأكيد على البعد الجمالي للحياة من خالل  إختياراته،

من ية والتحرر من التعاليم الدين وتوسيع نطاق اإلختيار بين الدخل والترفيه ،المنتجات المستهلكة

عمال، فالفرد والدولة يخضعان لسلطة منظمات األعمال المثل العليا التي تفرضها منظمات األخالل 

والممارسة الفعلية للسلطة تكون من طرف المديريين التنفيذيين الذين يأثرون بشكل كبير على السلطة 

 .2القانونية

يط ي العالي للتخطحسب الدراسة التي قامت بها مجلة نيوسانتست بالتعاون مع المعهد الفيديرال

   ، وجدت أن العالم يخضع Plos one1)في مجلة بلوس )التي تم نشر نتائجها بزيورخ بسويسرا، و

منظمة  0008أن  John Driffilكما يشير الخبير البريطاني  الجنسيات،منظمة متعددة  30161ل

على الجانب االقتصادي والسياسي العالمي حيث إمتد ذلك إلى الجانب كبيرة عالمية لها سيطرة 

توماس بياغرسيكل إلى هذا الوضع أشار كما ، ق عليها ب"هيكل ربطة العنق"االجتماعي والتي أطل

 ،ما جعل قرارات الحكومات هي قرارات جزئية ،والذي أشار إليه بإرتفاع السلطات أكثر من الدول

في التأثير على البيئة نحو األفضل والمساهمة في أبعاد التنمية  كبيرة ولهذا فقدرت منظمات األعمال

بشكل خاص من خالل يكون ، والذي وحماية األرض والتنوع البيولوجي واإلجتماعي المستدامة

ق وهذا ضمن توجه يطل هاته العناصررين من ضرترغم أنها تعتبر من أهم الم ،الوظيفة التسويقية

كما  ،والذي هو عبارة عن خيارات لتوازنات إستراتجية غير سوقيةلي" ب" التسويقي التحو عليه

حو نبالنسبة لمنظمات األعمال إحداث التغيير رين من يعتبرون ريادة التسويق في هناك من المنظ

  .3االجتماعيتمتع التسويق بخاصية اإلغراء يرجع إلى رهانات جديدة 

يوم فالعديد من تشابه توجهات األفراد ال ،اليوم دور في إنتاج وتطوير العالقات االجتماعية تسويقلل

، فإذا أخدنا إشهارات كوكا كوال فإستهالكها يتوافق مع محبة المسوق ناتج عن إستهالك نفس الشيء

وهذا في ظل تراجع السلطات التنظيمية وتأثير الجانب  ،األسرة وحب الخير والتناغم في المعيشة

ل فالتسويق يوصف بأنه نظام مزدوج لنقذلك ل ،ويق يؤدي دورا في خلق هويات جديدةالديني، فالتس

                                                           
1 FMI international Financial statistique, 2009, sur le site www.imf.org/en/Data consulte le 05/10/2014 .  
2 John Kenneth Galbraith, le nouvel etat industriel, Alternatives Economiques, Hors-série n° 033 - juillet 1997 
p458. 
3 Louis Gall, l’influence sociale du marketing, quelle liberté pour le consommateur sur le site dumas.ccsd.fr 
consulte le 29/08/2014. 

http://www.imf.org/en/Data
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 ف حيث يوص ،السيطرة عليهتتم منتجات إلى الشخص وفي نفس الوقت الملكية فهو ينقل ال

Bheilburnn لعالقات اإلنسانية كونه يشكل مجتمعات إنطالقا من عالمات وسيط بأنه التسويق

تجارية "مجتمعات العالمة التجارية" والتي يعرفها بأنها مجموعة منظمة من العالقات االجتماعية 

لدراسة وبالرجوع إلى ا، ية والتي تخلق تقارب بين الثقافة والتاريخبين مستخدمي العالمة التجار

 اهوجد توج، فقد تجاه الوالء الحصري نحو التوجه البيئي للمستهلكينBheilburnn التي قام بها 

د من لقيامها في العدينظرا لعالمات معينة نذكر منها بيبسي كوكا كوال، آبل، مايكروسوفت  اكبير

ذارات عن أعمالها المسيئة وإقامة مصانع في المناطق الفقيرة بما ساهم من الحد المرات بتقديم إعت

 اتماعيإج اممارسات التسويق لها تأثير إلى أن  ، حيث وصل من خالل هاته الدراسة من البطالة والفقر

 .بما يجعل من الممكن تدريب المجتمعات على هاته التوجهات المفيدةاألعمال وخاصة تجاه  اكبير

إلى   Martin-Juchat كما أشار، حياةللأسلوب وتطوير التسويق بصورة مباشرة على خلق اهم يس

 اموزحقق رعاطفي الشامل عن طريق اإلشهارات تأن إستراتجية التواصل الذلك ضمن التسويق دور 

هذا وؤثر على معايير السلوك العاطفية والتي تجسد قيم التسويق المجردة الذات وبالتالي تللتعبير عن 

تعتمد الممارسات  .1بالنسبة للمشاهدين لها أما غير المشاهدين فيتعرفون على ذلك من خالل التقليد

بث محفز  من خالل اإلكراه والقوة منها ،من تأثير ما سبق ذكرهالتسويقية على ثالثة أساليب لتحقيق 

إثارة الشفقة ل من خال اإلستعطاف واإلسترحام وأسلوب، إمتالك األشياء رغم إرادة اآلخرين

ما أو  كسلوالتوجه إلى العقل والفكر إلقناع الفرد بتبني ب اإلقناعوأسلوب  ،وتحريك العواطف

 :2. كما هناك مجموعة نظريات تفسر هذا التأثيرأو إتخاذ موقف معينآخر اإلمنتناع عن 

 قويا نسان ميالرض هاته النظرية أن لدى اإلتاإلنسجام الذهني: تف لىنظريات الدفاع للمحافظة ع  -

للمحافظة على الترابط واإلنسجام بين العناصر الذهنية لتقبل شيء إيجابي وسوي، وفي الجانب 

المقابل تتولد لديه حالة من القلق النفسي وعدم الراحة في حالة عرض جوانب غير محبذة وغير 

الحاصل وخاصة سوية، وفي هذه الحالة تتدخل القوى الدافعة إلعادة التوازن وتجنب اإلضطراب 

من خالل تقديم منتجات تعالج هذا اإلضطراب وكذلك من خالل السياسات اإلشهارية التي تبرز 

الضرر وجوانب معالجته، وضمن ذلك فالسياسات التسويقية تخدم مسار التنمية المستدامة باألخذ 

 :3بالعناصر التالية

 سببة لعدم اإلنسجام.شرح الحاالت التي يحدث فيها اإلنسجام الذهني والحاالت الم 

 .وضع مجاالت إعادة اإلنسجام والتي تدفع المستهدفين إلى إعادة اإلنسجام للمسار بأكمله 

  المطلوب. التالحم واإلنسجامشرح الطرق المؤدية إلعادة 

نظرية التطابق: يتم التركيز وفق هاته النظرية على عنصرين هما المصدر والقضية مع إبراز  -

والتطابق يتم إذا تكاملت العالقة بين القضية المطروحة والمصدر، كما  ،بينهما نوع العالقة القائمة

                                                           
 . 60، ص0110، دار الصفوة، بيروت نظريات في أساليب اإلقناععلي رزق،  1
 . 66ع السابق، صالمرج 2
 .022المرجع السابق، ص 3
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جوانب  إبرازبيمكن حل مشكلة عدم التطابق بتغيير موقف المستهدفين من المصدر والقضية معا 

 عدم التطابق والعمل على إيجاد وإبراز جوانب التطابق تجاه مسار التنمية المستدامة.

موقفان الذي يرى أن اإلنسجام والتنافر   Leon Festinger ترحة من طرف المق نظرية التنافر: -

ذهنيان، حيث يمكن إعتماد التسويق في إتخاذ موقف محدد سيساهم في تطبيق التنمية المستدامة، 

يع واألخالقية في عمليات اإلنتاج والتوز االجتماعيةمن خالل إبراز إيجابياتها بالترويج للمسؤولية 

 واإلستهالك.

النظرية اإلنطباعية: تهدف هاته النظرية إلى إبراز كيفية تقديم المرء نفسه للمجتمع بأفضل صورة  -

حتى يكون مقبوال إجتماعيا، وتبعا لهاته النظرية فمعظم الناس يتصرفون بطريقة معينة بما يؤدي 

تنمية مسار الإلى خلق إنطباع جيد عنهم، ويمكن إستخدام هاته النظرية إلبراز مساهمة التسويق في 

 .المستدامة من خالل إبراز الجوانب اإليجابية للتنمية المستدامة وردود الفعل المنتظرة من ذلك

األدوار: تركز هاته النظرية على الطلب من شخص معين القيام بدور ما وهي عملية آداء نظرية  -

انية تطبيقها بالنسبة إمك إن، 1فعالة ومؤثرة في تغيير موقف الفرد والمحافظة على الموقف الجديد

م كون بإبراز الحجج والبراهين التي تدعية المستدامة من خالل التسويق، تلتجسيد متطلبات التنم

 عن كل اإليجابيات التي تدعم ذلك الموقفللبحث  الموقف، فاألفراد المستهدفين يندفعون مباشرة

تمسك اإليجابية فيؤدي ذلك إلى ال ، وفي حالة سيادة الجوانبخالفوكل السلبيات التي تدعم الرأي الم

 بالموقف الجديد كما أن التحذير المسبق يعد من العوامل المؤثرة على العملية اإلقناعية.   

ن عامي منظمات األعمال بي بعضأجريت في آوربا على التي تطبيقية بالرجوع إلى بعض البحوث ال

 تكزتعد المروظيفية التسويقية الينتاب بأن ، وبأخذ عينة قدرت بستة منظمات، 6400و 6402

مرتبطة بشكل أكبر بسياسة المنتوج، مثلما هو اللتحقيق التحول من خالل مجموعة من اإلجراءات 

 :2موضح في الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .026، صالمرجع السابق 1

2 Anne Pezet, les procedures d’investisement ou la construction du manager responsable et 

creation des valeurs, universite de marne la vallé, mars 2011, p05. 
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 ( دور الوظيفية التسويقية في تحقيق اإلندماج في مسار التنمية المستدامة:02-6جدول)ال

 طبيعة التغيير ييرمجال التغ مجال النشاط المنظمة

AERI مراقبة تسيير إدارة التسويق التسويق النقل الجوي 

PHAR مراقبة رأس المال المستثمر البحث والتطوير والتسويق الصيدلة 

METE المراقبة المالية للتغيير العملية اإلنتاجية األلمنيوم 

AUTO لكمراقبة اإلستثمارات الموجهة لذ العملية اإلنتاجية السيارات 

MEATE اإلستراتجيات التسويقية التسويق المعدات الطبية 

EQUIPE المراقبة المالية للتحول التسويق السيارات 

Source : Anne Pezet, les procedures d’investisement ou la construction du 

manager responsable et creation des valeurs, universite de marne la vallé, mars 

2011, p05. 

قامت بها منظمات األعمال الستة للتوافق مع متطلبات ن معظم التغييرات التي أالمالحظ من الجدول 

دون  نفسهاية الوظيفية التسويق ، ويكون ذلك بالتركيز علىالتنمية المستدامة مست الوظيفة التسويقية

 إهمال الوظيفة المالية والموارد البشرية.

دية النظرة التقلي ضمن :هار مفاهيم النظم فيارية في منظمات األعمال وتطوتغير النظرة اإلد-2

نظرة أحادية ضيقة وبعد أنها تحقيق الربح أي موجهة فقط نحو  فالرؤية اإلدارية لمنظمات األعمال

إلى تغيير هياكلها اإلدارية إلى أشكال بها أدى ما  ،التي عرفتها منظمات األعمال األزماتالعديد من 

تحولت إلى النظرة العامة حيث ة )مجالس اإلدارة( مع فصل العالقة بين الملكية واإلدارة، معقد

 اإللتزام بالمعايير البيئية واإلجتماعيةبعلى نحو متصاعد ما أدى المصلحة، ب أصحابوخاصة تجاه 

ها كوارث وأزمات بيئية وإقتصادية تجنبمن المجتمعات و عادت بفوائد على الدول أكثر  والتي

  .تنعكس على التكاليف التي تتحملهاسوإجتماعية 

ما يسمى بمفهوم النظم الذي ، المعتمدة في تفسير طبيعة عمل منظمات األعمالبين المفاهيم  من

مجموعة من العناصر واألجزاء التي تتفاعل فيما بينها، ويعتمد بعضها  أن المنظمة هييشير إلى 

فهي عبارة عن تظافر الجهود  ،مجموعة موحدة متسقةعلى بعض بطريقة منظمة وتكون فيما بينها 

للعديد من المفردات والعناصر والتي تؤدي إلى تحقيق األهداف بكفاءة أكبر من كفاءة قيام كل مفردة 

التوجه له إرتباط كبير  هذا ،1بأعمالها دون تنسيق جهودها مع جهود المفرادات والعناصر األخرى

 .عمال ووظيفتها التسويقية وتوجه التنمية المستدامةفي تفاعل العالقة بين منظمات األ

لتحديد  أي إنطالقة التسويق والتنمية المستدامة، فإن بالنسبة لدور النظم في العالقة القائمة بين

لكلية بدراسة النظم امع المسارالمستهدف، يكون ناسبة تالم التسويقية السياسات واإلستراتجيات

تحليل و هفآلية عمل النظم  ،ومدى التناسق والتكامل بينها وتأثيرهاظم الفرعية بصفة مستقلة والن

                                                           
 .20، ص 6442دار الثقافة للنشروالتوزيع، األردن ، مبادئ التسويقمحمد صالح المؤذن،  1 
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ات ضل القراروتقديم أف اتمن أجل التحكم فيها، باإلضافة إلى تحديد أفضل المسار التفاعالت السلبية

 ،بإدارة التغيير إدارة األزمات، إدارة دورة حياة المنتوج، إدارة المواد واللوجيستيكوخاصة المتعلقة 

ظهور  إلىاد إعتماد مفهوم النظم في منظمات األعمال وفي الوظيفة التسويقية بشكل خاص حيث ق

 طرق رفع علىدخال تحسينات إليهدف هو منهج جديد وهو إعادة هندسة التسويق، توجه تسويقي 

فضل د األبما يقدم فيما بع، وخاصة ضمن مسار التنمية المستدامة كفاءة وفعالية الممارسات التسويقية

بصفة  األداء في تحسينإلى دور إعادة هندسة التسويق  Fonbort أشارمهمة المنظمة، حيث ل

 .بدال من تحقيق نسب مئوية (04×)متصاعدة وفق آلية 

التي  غييراتتقية، فنجده بشكل كبير ضمن الالمفاهيم التسويمفهوم النظم في إلى  إلشارةبالنسبة ل

م التسويق فيليب كوتلر لمفهوالتسويقي، ومن ذلك تلقيح عرفتها مختلف التعاريف المحددة للمفهوم 

، حيث عرف التسويق بأنه عبارة عن مجموعة من التقنيات والدراسات التطبيقية التي 6442عام 

تهدف إلى معرفة، إثارة، تجديد، تقدير، لحاجيات المستهلك وتكييفها بصفة تؤدي إلى إستمرارية 

ة إلى تكييف حاجيات تؤدي إلى تحقيق قيم مستدامة عالية متميزة اآللة اإلنتاجية والتجارية، باإلضاف

  Websetr Despande et تعريف كال منوكذلك وتحسين صورة المنظمات،  1عن المنافسة

مجموعة من المعتقدات والقيم التشاركية بين المستخدمين  بأنهتسويق يعرفان ال فهما (6441)

حيث تتيح هذه المعتقدات والقيم  ،المركز الرئيسي التي تجعل منهوالمجتمع وومديري المنظمة 

 Narverالتشاركية تركيز القيم والجهود نحو تلبية حاجيات المستهلك والمجتمع ككل، كما أعطى 

et Slater  (0112)  مفهوم آخر ممكل وهو تطوير ثقافة المنظمة نحو السوق لإلستفادة من اآلداء

 ثقافة.العالي بالنسبة للذين لم يطورا هذه ال

 ،القاعدة العامة التي يجب اإلنطالق منها للتوافق مع المسار المستهدف من خالل مفهوم النظمإن 

هي أن المجتمع ككل يمكن إعتباره نظاما كليا يتكون من مجموعة من األنظمة الفرعية كالمنظمات 

ل آداء النظام ما يجعاإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، وكل النظم الفرعية تؤثر في بعضها البعض م

 .األنظمةهذه الكلي يعبر عن مدى التفاهم والتكامل بين 

 فيبالتمعن  :كأساس للتفكير غير تقليديدينامكية النظام التسويقي وإعتبار التسويق -3

نجد أنه من أكثر وظائف المنظمة دينامكية وخاصة لتجاوبه مع البيئة  مجاالت تطبيق التسويق،

لتغيير ومرجعية هذا ا بما تمليه متطلبات أصحاب المصلحة،فتوح يؤثر ويتأثر نظام مفهو الخارجية 

هو النظام التسويقي في حد ذاته الذي يساهم في اإلستجابة للتغيرات والديناميكية في وضع السياسات 

رؤية واألهداف يسترشد بوضوح الفهو  للتفكير غير تقليديالتي تحقق فلسفته العامة، كما يعد مرجع 

لحل ما يواجه منظمات األعمال من  علومات للتعرف على مصدر المشكالت،ددة ويستثمر المالمح

مشكالت معقدة ومتغيرات متالحقة وبشكل خاص ما يرتبط ببيئتها، ويرجع إعتبار وظيفة التسويق 

 نذكر منها:التي تقليدي إلى تمتعه ببعض المزايا الكمرجع للتسويق غير 

مهم إلى التفكير فيما هو مجدي، باإلضافة إلى التركيز على إستشراف التحول من التفكير في ال  -

 المستقبل بدال من اإلنحصار في الماضي.

                                                           
1 Jacques Lendrevie, Julien Lévy, Mercator, 8eme éditions, Dunod éditeur 2006, p22 

https://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1054&bih=573&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Lendrevie%22&sa=X&ei=EH4_Uub3IIXG0QXF74HwAg&ved=0CDMQ9AgwAA
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Julien+L%C3%A9vy%22&sa=X&ei=EH4_Uub3IIXG0QXF74HwAg&ved=0CDQQ9AgwAA&biw=1054&bih=573&dpr=1
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 ها.المرتبطة بمن خالل تركيب وترتيب األنشطة المتتابعة والمعلومات متناسقة تكوين أنماط  -

 دة للتوصل إلى نسق عام أو إطار شامل للموضوع. اإلنطالق من معلومات محد -

 اإلبتكار من خالل عدم األخذ بالتماثل في األنماط. -

 بل الدخول في المشكلة أو من أي جزء منها.عين اإللهام من غير إتباع نمط فكري م -

كما أن أهم مرجع للتحلي بالتفكير غير تقليدي في منظمات األعمال بشكل خاص من طرف الوظيفة 

ات عبارة عن حالة من اإلبداع والتفوق لتحقيق مستوي هو  التسويقية هو السعي لتحقيق التميز، والذي

ه قغير عادية من اآلداء والتنفيذ للعمليات التسويقية، بما ينتج عنه نتائج وقرارات تتفوق على ما يحق

وأصحاب المصلحة، وما ويؤكد صحة اإلرتباط ما بين  المنافسون ويرضى عنه المستهلكون

والتي  Collins et Porrasحثين االدراسات التي قام بها الب يز،تقليدي والتمالالتفكير غير المدلولين 

بينت الطرح المتكامل بين التميز والتحلي بتفكير غير تقليدي والتي حققت عبر العديد من السنوات 

للعديد من منظمات األعمال، مع المحافظة على قيمها األساسية التي قامت من أجلها  اتفوقا ونجاح

ن المتغيرات وتطوير منتجاتها وأساليب عالقتها مع عمالئها دون التفريط في مواكبة العديد مأي 

حيث أطلق على هاته المنظمات بالمنظمات الخالقة، كما حقق البحث  ،أصولها وجذورها التاريخية

تقليدية اإلعتماد على نظم جديدة في اإلدارة والممارسات التي تخص  غير عن التميز والتحلي بأفكار

أشهر والذي من للجودة  Sigma 6تطبيق نظام ، 1نذكر منهاوالتي تسويقي بشكل عام المزيج ال

للتعرف على مواطن الخلل والعيوب في اإلجراءات  المفاهيم اإلدارية في عالم إدارة الجودة الشاملة

 كما هو موضح في الجدول التالي:، المنتجات أو

 :Sigma 6( تحقيق الجودة من خالل نظام 16-2جدول )ال

عدد األخطاء في  مستوى الجودة
 المليون عملية

من  %تكلفة الجودة 
 المبيعات

الموقف التنافسي 
 للمنظمة

 خارج نطاق المنافسة غير منطقية 102217 2

 قدرة تنافسية ضعيفة 22-20 66207 1

 قدرة تنافسية متوسطة 12-22 6210 2

 قدرة تنافسية أفضل 2-12 211 2

 ميمستوى عال 1أقل من  21 6
 . 22، ص2001المصدر: علي السلمي، خواطر في اإلدارة المعاصرة، دار غريب القاهرة 

 102217و 66207من الموارد، أين تبلغ األخطاء ما بين 25%-12يعني هدر من  1فتبني  المستوى 

 وإعتماد ،تطبيق تقنيات تحسين العمليات في مليون عملية ما يحقق وضع تنافسي ضعيف، ما يتطلب 

 مشاركة العاملين في حل المشاكل.مع  ات القياس المرجعي للتعرف على أفضل الممارساتتقني

 

                                                           
 .22، ص2001غريب القاهرة ، دار خواطر في اإلدارة المعاصرةعلي السلمي، 1 
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إعتبار ب :الرئيسية للتسويق في تجسيد أبعاد التنمية المستدامة دور مجاالت اإلهتمام -ثانيا

ها ركزعليتفالتنمية المستدامة  ،الرئيسية للنشاط التسويقي االهتماممجاالت المستهلك والسوق من أهم 

فهي بحاجة إلى السوق لتكييف طلب المستهلك وأسلوبه اإلستهالكي  .بعادهللتجسيد الواقعي أل

وعليه فدور التسويق ضمن  ،1والبيئة االجتماعية األبعادوللتوعية والتربية التي تخدم بشكل خاص 

 لي، وتومتطلبات اإلستهالكحاجات، العادات، المن حيث إعادة تشخيص العرض هذا المنظور هو 

ولويات مع األخذ باألستدامة، أبعاد التنمية الم تتوافق مع لمنتجاتالترويج حسيس واإلعالم والتدور 

 التالي:  شكلكما هو موضح في ال

 ولويات :أهم األ( أوجه مساهمات التسويق في التنمية المستدامة و06-6شكل )ال

Source: karin viel, le guide pratique du marketing durable, éditions caractère,paris 

2011,p20.  

 فيمكن عرضها في الجدول التالي:  لتفاصيل تحقيق ذلكبالنسبة أما 

 السياسات واإلستراتجيات التسويقية:متطلبات التنمية المستدامة من  ( أهم64-6دول)جال

المجاالت التقارب ) مسار التسويق

 (الرئيسية
 قمتطلبات التنمية المستدامة من التسوي

  تحليل السوق 

 قياس الطلب -

 مراقبة البيئة -

 تحليل السلوك اإلستهالكي -

 تقسيم األسواق -

 إختيار األهداف -

 

رصد مجاالت الضعف في السوق في  - 
يخص التنمية المستدامة )اإللتزام بالقوانين 

ويج ثير السلبي للترأالخاصة بالتغليف، الت
 (رات في السلوك اإلستهالكييتغيتحقيق 

  اإلستماع إلى إنشغاالت أصحاب المصلحة -

األخذ بعين اإلعتبار التوليفة )سلوك الشراء  -
 المتصف بالمواطنة/المنظمة المسؤولة(

تحليل السوق الصناعي     -
 (التسويق الصناعيوالمنافسة)

تحليل عروض الموردين فيما يخص  - 
اإللتزام بمتطلبات التنمية المستدامة 

 طية فيما بعدوالمنتجات الوسي

                                                           
1 karin viel, le guide pratique du marketing durable, éditions caractère, Paris 2011,p20. 

الترويج

(التوجيه نحو اإلستدامة) 

التوعية        )اإلعالم والتحسيس
(والتحسيس لألفضل

(معرفة الحاجيات والمتطلبات)تشخيص العرض



171 
 

وضع  
اإلستراتجية 

 المتبعة

 

خلق تميز وتموضع   -
 للعرض

المساهمة في خلق منتجات  -
 جديدة

 ياة المنتوجتسيير دورة ح -

البحث عن ميزة تنافسية مبنية على التنمية  - 
 المستدامة

األخذ بالحسبان تطور وتغير القوانين  -
البيئية واإلجتماعية كجانب لخلق منتجات 

 ةجديد
تسيير دورة حياة المنتوج باإلعتماد على  -

 الجانب البيئي للمنتوج واألبعاد اإلجتماعية

إدارة السياسات  
 التسويقية

 (التسويقي المزيج)

 

 إدارة العالمة -

 
إدارة الخدمات المرتبطة  -

 بالمنتوج
 

 إدارة سالسل التوزيع -

 

 
تصميم وتنفيذ المزيج  -

 الترويجي.

خلق قيم ور العالمة في دالتركيز على  - 
 نظمة فيما يخص التنمية المستدامةللم

إبراز الخدمات الجديدة المرتبطة بأبعاد  -
التنمية المستدامة )إعادة التدوير(، الخدمات 

 ديدة التي تحد من سلبية المنتوجالج

 رسالة التنمية المستدامة تقديم ضمان  -
على طول سلسلة اإلمداد  تكونوالتي وقيمها 

 وزيعوالت

ي لتنمية المستدامة فمن تحقيق قيم لالتأكد  -
المزيج الترويجي )تفادي الرسائل غير 
محبذة في اإلشهار مثل اإلغراء، الترقية 

 لمنتوجات وفق أسس واضحة وشفافة(.

  تنفيذ السياسة 

 التخطيط والتنفيذ -

 

 التقييم -

 

مراقبة ومراجعة السياسات  -
 المنفذة

علومات المرتبطة بالتصنيع التأكد من أن الم - 
مية أبعاد التنب مرتبطةاإلستخدام، التغليف، 

 المستدامة

ة يتقييم الفوائد المترتبة عن دمج التنم -
 المستدامة في النشاط التسويقي

مراقبة أن كل أبعاد التنمية المستدامة تم  -
  عين اإلعتبار في النشاط التسويقياألخذ بها ب

Source: Albert Laube, contribution de l’entreprise pour le développement durable, 

revue française du marketing, juillet 2006, p33-35. 

بالرغم من الدور التقني الذي يلعبه التسويق في تجسيد أهم متطلبات التنمية المستدامة، فيبقى أهم 

ها من الممارسات السلبية التي يتهم بإحداثهو السعي الحثيث للحد  ،جانب يقدمه التسويق لهذا المسار

ة المزايا غير متوافقة تماما مع مسار التنمية المستدام وكذلك تجاه بعض البيئة المختلفة، أصناففي 
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ع م ومن ذلك سعيه الدائم لتحفيز الطلب والعرض المقابل له على عكس متطلب التنمية المستدامة

، حيث يمكن عرض أهم جوانب التقارب بين التسويق فقالعمل على التحفيز وإيجاد كل ماهو متوا

 والتنمية المستدامة في الشكل التالي: 

 بين التسويق والتنمية المستدامة: المنشود( مختلف أوجه التقارب 02-6الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Albert Laube, contribution le marketing et le développement durable, 

revue française du marketing, juillet 2006,p11. 

فالشكل يوضح مختلف أوجه المتطلبات التي يسعى كل من التسويق والتنمية المستدامة إلى تحقيقها 

 والتي تشكل في بعضها تأثيرات متضادة وحاجات عكسية تتطلب تشكيل قاعدة للحوار والتوافق. 

الشاملة  فتحت الممارساتئة المختلفة: التسويق في إحداث التغيير في أصناف البيدور  -ثالثا

يعتبره  حيث هناك من وبيئتها،للتسويق الباب ألن يكون أداة للتغيير ذات فعالية في عالم األعمال 

د والثقافية والتي يراهن العدي االجتماعيةبأنه الوجه الظاهر للعولمة والذي إستطاع تغيير المعالم 

وانب خالل جمن  التسويقلقدرة على التغيير التي أكتسبها أنها مقومات الحضارة الجديدة، فهاته ا

ى ما يتطلب منا التعرض إل نحو المسار المستدام،لتحقيق التغيير تجارية محضة يمكن األخذ بها 

 التسويق لألخذ به ضمن مسار التنمية المستدامة. قه عن طريقيأبعاد مسارالتغيير وكيفية تحق

I- ي أفالتغيير يشير إلى التحول من حال إلى حال إدارة التغيير: وعن التغيير  المعبرةالمفاهيم

ذي اإلنتقال إليه الفي من الوضع الراهن الذي يشكل مشكلة إلى وضع جديد وهو المرغوب اإلنتقال 

فالتغيير هو عملية التحول الهامشية أو الكلية التي  Yatchinnowsky 0222 حسب ، يعتبر الحل

تكيف البيئي ال فالتغيير هو االقتصاديوبإسقاطه على المجال للمنظمة،  تحقق عملية التحول بالنسبة

التنمية 
المستدامة

تحقيق تنمية•
وفق قواعد 
مة صلبة ومستدا

.ونافعة للجميع

التعاون •
والتحالف 
.والمشاركة

الوسطية في •
طرح الحاجة 
.  هاوأدوات تلبيت

المتطلبات المتعلقة * 
:بالحاجة

ة القدرة على تشخيص الحاج-
ةوفق أبعاد التنمية المستدام

.القدرة على التجاوب معها-

:متطلبات المشاركة* 

تلبية حاجات األجيال -
المستقبلية

تلبية حاجات األسواق -
المستقبلية

البحث عن التالئم مع * 
:مختلف أصحاب المصلحة

.المشاورة والتفاوض-

اإليراد المشترك-

التسويق
ية متطلبات تلب•

حاجة الزبائن 
ت تلبية الحاجا)

في  المكان 
والوقت 
(.المناسب

يق متطلبات تحق•
.الربح

البحث عن •
وق التميز والتف

.عن المنافسة
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ود ويع .بما يضمن اإلنتقال إلى حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل المشكالت الداخلي والخارجي

 القتصادياسطوع مفهوم التغيير في منظمات األعمال إلى تزايد تطبيق النظرية التطورية للتغيير 

 غير المعقدة والتي تؤكد أن قدرة المنظمة على التكيف مع بيئتها،  R Nilson et S Winter ل

 P ماكمستقرة والمضطربة يرجع إلى قدرتها على التعلم والتكيف وفق منحنى إدارة التغيير، ال

Drucker  فيشير رفيشيل ماة، أإلى إدارة التغيير بأنه فن صناعة العقالنية والقرارات الواعييشير 

 وبالنسبة ،صفقة تجارية في ظل عدم إستقرار البيئة أيبالعملية التي ترافق تغيير بأنه إلى إدارة ال

 يأكوتلر فيعرف إدارة التغيير بمنهج اإلستفادة من البنى واألدوات األساسية للسيطرة والتحكم في ل

 ،قصى قدر من منافع المنظمة وتجنب اإلنحراف عن المسارأجهد في التغيير التنظيمي لتحقيق 

هو مصطلح إداري يقصد به إجراء تغيير في طريقة العمل وإدارة المنظمة من خالل فإدارة التغيير 

لمواكبة التغيرات والتطورات و للغرض اإلرتقاء باإلنتاجية وكفاءة العم، خطة واضحة المعالم

 الفرص والتهديدات، حيث يمس التغييرو وخاصة ما يتعلق باألزمات 1الحديثة في محيط األعمال

بشكل عام الجانب التكنولوجي، المنتجات، الهيكل التنظيمي والثقافة السائدة في المنظمة، وضمن 

 :2ذلك فإدارة التغيير تتصف بمجموعة من الخصائص نذكر منها

 ال يحدث عشوائيا وإرتجاليا بل يتم في إطار حركة منظمة ةاإلستهدافية: فالتغيير حركة تفاعل ذكي -

 ومقبولة. تتجه إلى غاية معلومة

بالواقع العملي الذي تعيشه المنظمة وأن يتم في إطار  يجب أن ترتبط إدارة التغييرفالواقعية:  -

 إمكانيتها ومواردها وظروفها التي تمر بها.

التوافقية: يجب أن يكون هناك قدر مناسب من التوافق بين عملية التغيير وبين رغبات وإحتياجات  -

 ملية التغيير.وتطلعات القوى المنتظرة لع

الفاعلية: القدرة على التأثير في اآلخرين وتوجيه قوى الفعل في األنظمة والوحدات المستهدف  -

 تغييرها.

ة والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو المشارك ،المشاركة: تحتاج إدارة التغيير إلى التفاعل اإليجابي -

 الواعية للقوى واألطراف التي تتأثر بالتغيير.

: حتى تنجح إدارة التغيير يجب أن تتصف بإصالح العيوب ومعالجة ما هو موجود من اإلصالح -

إختالالت في المنظمة، وضمن ذلك فهناك من يرى بأن التغيير هو اإلصالح وهو التغيير الشامل 

 والعميق نحو األحسن. 

رية أفضل تطويالتغيير إيجاد قدرات إدارة : يتعين على والتكيف القدرة على التطوير واإلبتكار -

لى ، باإلضافة إالسعي الدائم نحو التجديد )إعادة النظر والتنظيم(مع مما هو قائم أو مستخدم حاليا 

 .القدرة على التكيف السريع مع األحداث

                                                           
 . 062ص، 6400، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان إتجاهات حديثة في إدارة التغييرسيد سالم عرفة،  1 
 .60المرجع السابق، ص 2



174 
 

النشاطات يعتبر التسويق من أهم  دور التسويق في إدارة التغيير نحو التنمية المستدامة: -2

هذا التنمية المستدامة و تساعد على التغيير نحو مسارالتي  ،لصلةذات ا االجتماعيةو االقتصادية

 Moigne من  كال في التنفيذ، حيث يشير  مختلف اإلقتراحات المقدمة لذلك وتحقيق التوازنب األخذب

اإلختالالت  ضمن ا، فأي نظام لكي يبقى مستقر1لى ذلك بمفهوم التوازن الديناميكيإ Piaget و

يه وهو ما يطلق عل ،الخارجية والداخلة يجب أن يستجيب للتغيير المطلوبالناجمة عن التدفقات 

ق وجها لوجه مع اإلضطرابات، فالتسويق يحق االستقرارالحاجة للتغيير لضمان أي بالتماثل الساكن 

 التغيير المتحقق من التسويق ضمن ذلك يكونإن  .مع المؤثرات البيئية التي يواجههاأي نظام  توازن

 :2ل التاليةعلى األشكا

 تنظيم السلوكيات المتوافقة دون التغيير في الهيكل والمخططات. تغيير التنظيم:تغيير  -

ية العثور اإلجتماعية والطبيعية إلى غاالبيئية حتياجات اإلتطويع السياسات مع تكييف والتكييف:  -

األهداف  هو التعامل معيقودنا هذا التكييف إلى التكييف الهيكلي وحيث على نقطة التوازن الجديدة، 

التسويق الداخلي وتكييف بتطبيق  تعديل الهيكل اإلنتاجي والبشري بما يتطلبه منالجديدة المفروضة 

بطرح أفكار جديدة أو إعادة تشكيلها  ، وتكييف على مستوى الفكرعملالالموارد وتجديد مخططات 

طرح عمليات تفاعل وعالقات  أو طرح عقائد و إيديولوجيات جديدة وعلى مستوى الفعل والسلوك

إجتماعية جديدة وقيام نظم وأنساق أخالقية وقانونية أو إنحاللها أو تعديلها وعلى مستوى المصالح 

  إعادة توزيع الفرص والمصالح بين مختلف الفاعلين في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية.ب

والتنمية المنشودة يجب أن يبنى على أسس  فنموذج النمو :النمو المعتمدإعادة تغيير نموذج  - 

أخالقية وكل ذلك يكون من خالل التسويق إلرتباط العناصر السالفة الذكر به، فحسب و مسؤولة

 اي أضرارالسياسات التسويقية فالعالم سيعان إذا لم يتم تغييرفتوصيات لتقرير منظمة العمل الدولية 

مما عليه  %6.0سيكون أقل ب والذي االقتصادي إقتصادية بسبب ذلك تتجلى في إنخفاض اآلداء

التكاليف تعاظم فرص العمل و قليصما ينتج عنه تم، 6424أوأقل بحلول عام  %2.6اليوم و

م األضرار دراسات لتقييوهاته التقديرات تتوافق مع نتائج عدة  ،الكبيرة الناتجة عن ذلك االجتماعية

ول نحو التحكما أن ، النظم اإليكولوجية األساسية المرتبطة بالتدهور البيئي وفقدان االقتصادية

ائف الماليين من الوظ السياسات التسويقية الخضراء واإلقتصاديات األكثر خضرة سيعزز إنشاء

أي حوالي  وظيفةمليون  2.0ب 6404قدرت في الواليات المتحدة األمريكية عام حيث الخضراء 

بما سيساهم على  ،من العمالة %2.2حوالي  أيمليون شخص  6.1من العمالة وفي البرازيل  6.0%

  .3االجتماعيإعادة تأهيل الموراد الطبيعية وتحسين اإلندماج 

 

 

                                                           
1 Eric simon et les autres, l’entreprise durable et le changement organisationnel, Edition EMS, paris 2014,p 14. 
2 Youssra ben zaida, contribution la conduit du changement pour l’evolution du systeme d’entreprise sur le 
site tel.archive-ouvertes.fr, consulte le 12/11/2014. 
3 Organisation international du travail, Vers le developpement durable, rapport2013, p05. 
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 المسؤولية اإلجتماعية:ب التوجهالعالقة بين التسويق والمنظمات ذات  المطلب الثاني:

إليها  أشارتي المصلحة ال أصحاببالرجوع إلى مفهوم المسؤولية اإلجتماعية وإرتباطها بنظرية     

واعد بإرساء قبعد إجتماعي  ي، فتجسيدها واقعيا يتطلب بناء هيكل إقتصادي ذ0120فريمان سنة 

سلوك إيجابي في المجتمع من خالل النشاطات االقتصادية، حيث يبرز دور التسويق فيما يخص 

لق ما تعوخاصة  ،النشاطات المرتبطة بتحقيق أوجه المسؤولية أساستحقيق هذا المبتغى كونه 

 في منظمات األعمال. االجتماعيةباألطر المحددة لتطبيق المسؤولية 

بإعتبار  العالقة بين الوظيفة التسويقية والمسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال:-أوال

خاصة ما تعلق بجانب  ،التسويق مهيمنة على جميع الوظائف العملية لمنظمات األعمالوظيفة 

يفة إطالعها بوظالوظائف والعالم الخارجي أي ع النشاطات واإلتصال بين الية جميالرقابة على فع

ويق ن أهمية الدور الذي يلعبه التسنصيغه ع تبادلية بين المنظمة وبيئتها، فالتساؤل الذي يمكن أن

كيف يساهم التسويق في تحقيق المسؤولية اإلجتماعية في منظمات األعمال، واإلجابة على ذلك  هو 

ل وهذا في منظمات األعما االجتماعيةلمتطلبات المسؤولية  اأن التسويق يعتبر مترجم إبرازبتكون 

 من خالل توضيح مواضع اإلندماج ومجاالت التطبيق الواقعية.

  وفقا لفلسفته: التسويق ودوره في دمج وإبراز المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال-1

 ةمكان، فهاته اليفية رائدة من وظائف منظمات األعمالالدور الذي يلعبه التسويق كوظباإلشارة إلى 

آراء  لىإبالرجوع ف .هاته المنظماتتحقيق وإبراز المسؤولية اإلجتماعية في  ما يخصفيهي نفسها 

التسويق يتطور بصفة متجانسة مع التطور إن ، Elizabeth Pastor Reissمتخصصين ومنهم 

ية قوي بين التسويق والتحلي بالمسؤول وجد إرتباط دلق. الحاصل في المجتمع وبما يحيط بالمنظمة

 لبات بيئة وسوقيتوافق مع متطلم األعمال، بما أضاف للتسويق معنى اوعنصر األخالق في ع

مؤشرات جديدة وهي  أساس وبناءا على ذلك فقد تم إعادة صياغة نشاطات المنظمة على ،المنظمة

ن إدراك إ .1الجمعيات غير حكومية ومستهلكين، حاجات وتطلعات كل من الموظفين، المساهمين، ال

مختلف ي ية ففي السياسات واإلستراتجيات التسويق يتجسد االجتماعيةوتبني مفهوم المسؤولية 

المسؤولية أن  Philip Kotler et Bernard Dubois (2003)  كال من يرىحيث مجاالت تطبيقها، 

سفته لفجديد للتسويق ولنشاطات المنظمة، ف اإلجتماعية وأصحاب المصلحة أعطى كل منهما مفهوم

ؤولية فالمس تحققة،القيم الممن خالل تلبية حاجات األفراد بما يحقق المصلحة العامة إلى  تحولت

 هي جانب لتقاسم القيم بين أصحاب المصلحة والمنظمة بواسطة آلية التسويق.  االجتماعية

ن هناك عالقات تضاد إفية اإلجتماعية للمنظمة، المسؤولوالتسويق  بالرغم من الترابط الوظيفي بين

لذلك  ظمة وفقافالمن ،على األسبابية بين هذين العنصرين إنطالقا من القوة التأثيرية للتسويق المبن

ات أصحاب إستجابة لمتطلب االجتماعيةالمسؤولية ب التحليفي إتجاه  هي خاضعة للضغوط التسويقية

شكيل وإعادة ت االجتماعيةتوجه في تحقيق المبتغى من المسؤولية ينفي دور هذا ال ال مما، 2المصلحة

 .    تحرص المنظمات على تحقيقها جديدةقيم 

                                                           
1 Le marketing sous pression, journée développement durable, op-cit, p08. 
2 Rita fahd, op-cit, p20. 
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 منظمات األعمال من منطلق المسؤولية اإلجتماعية:  التسويق ودوره في تحسين صورة-2

 ونهاك ،ينالصورة المتشكلة إيجابيا تجاه المستهدف منظمات األعماللجتماعي اإلسلوك ال مظاهرمن 

ك ذلل اووفقعمال، األبمنظمة أشخاص أو مجموعة  امن اإلستحضارات العقلية التي تربط شخص

 : يمن الصور لدى مستهدفيها وه أنواعتسعى إلى تشكيل أربعة  فالمنظمات 

الصورة العضوية: وهي التي تعبر عن الجمع بين صورة المنظمة كوحدة إنتاجية وصورتها كهيئة  -

 مة.ذات منفعة عا

التعبير التي يحتويها المنتوج ك الجوانب الشعوريةأي صورة المنتوج: وتتمثل في الجوانب الرمزية  -

 .االجتماعيأو القبول  المقبول عن الذات أو التصنيف

فهي عبارة عن  ،صورة العالمة: مجموع اإلستحضارات العاطفية والعقلية المرتبطة بالعالمة -

والتي وعية موضالموضوعية وغير الحكام األعاطفية، المشاعر ال فكار،ألاتوفيق بين القيم الحقيقية، 

 وعي وعن غير وعي.تكون عن 

شاطات المنظمة تكييف نكيفية هي إبراز االجتماعيةللتحلي بمتطلبات المسؤولية األكثر طلبا الصورة 

حة المصلبما يتوافق مع كل طرف من أصحاب  ،واإلجتماعية والبيئية االقتصاديةوفق األبعاد 

أن  M Capron et F Quairel Banoizeléeتعلق بالسلوكيات المسؤولة، حيث يشير يوخاصة ما 

  1هي رأس مال غير مادي االجتماعيةصورة المنظمة المستحضرة تسويقيا والتي تعكس المسؤولية 

ء وصف اآلدا، الجهود التسويقيةإبرازها في يجب متطلبات في الصور وضمن ذلك هناك ثالثة 

دمجهما والبيئي و االجتماعيتحقيق البعد صف إجراءات واعيا الذي تقوم به المنظمة، وألفضل إجتما

وكذلك التحوالت في نظم إدارتها ومن ذلك إجراءات دمج تصميم صديق  ،في إستراتجية المنظمة

 للبيئة.

ب في التالعالغش و يه االجتماعيةفي إبراز معالم المسؤولية الصورة تهديد دور انب وجبالنسبة ل

لمصلحة ا أصحاب، من خالل رسم صورة إجتماعية غير واقعية تسعى للتأثير اإليجابي على العرض

اإلعتماد على صورة كاذبة والتالعب أي على غير ذلك بغية تحقيق عائد تجاري  الواقع في وهي

 Greenلكسب إيرادات تجارية والذي يصطلح عليه بالغسيل األخضر ،بإستخدام صورة إجتماعية

Washing عية بالصدق والواق لهامحبذ يجب أن تتحلى الصورة المروج اللتالفي هذا الجانب غير ، و

 ويقية.التسلوضعية المنظمة وسياساتها وإتجاهاتها مع إظهار الترابط والتكامل مع كافة السياسات 

 عمال:األتسويق ودوره باإللتزام بالقوانين التي تخص المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات ال-3

بالرجوع إلى القوانين الدولية التي تهدف إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة نجد أن العديد منها له 

ترويج أو أو ال )المنتوج( عالقة مباشرة بالوظيفة التسويقية سواء تعلق األمر بالوظيفة اإلنتاجية

 هاته األنشطة تماعية تجاه آثارتحمل المسؤولية اإلجالتحلي بها وما يتطلب  ،التوزيعاإلستهالك أو

                                                           
1 Entreprise et le developpement durable, ministere de l’ecologie et du developpement durable.  
 www. Ecologie.gouv.frIrene caby, consulte le 28-08-2014.  
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اإلتحاد األوربي والواليات المتحدة  هوالعديد من القوانين المهتمة بذلك مصدر أن إلى مع اإلشارة 

  والجدول التالي يوضح أهم هاته القوانين:، األمريكية

 ويقية:ت التسأهم القوانين العالمية المتعلقة بالمسؤولية اإلجتماعية والتي تخص النشاطا( 60-6جدول)ال

 مضمون القوانين أهم القوانين
قانون إدارة األعمال 

والمراجعة والتدقيق     والبيئة
EMAS  

بتقييم وتحسين واألخذ األعمال منظمات على إلزام جميع ينص 
بعين اإلعتبار اآلداء البيئي في النشاط اإلقتصادي وبشكل خاص 

 في الوظيفة التسويقية.

 

ة قانون السياسات المدمج
 PIPفي المنتوج 

وضح اإلستراتجيات الثالثة الرئيسية التي يجب تنفيذها في ي
من  ته والتي تكونالمنتوج لدمج اإلعتبارات البيئية في دورة حيا

 خالل:

 اإلعتماد على مبدأ الجهة الملوثة في تحديد سعر المنتوج. -

 التحديد الدقيق لمتطلبات المستهلك البيئي. -

 صميم البيئي للمنتوج.تحديد متطلبات الت -

قانون توضيح وتدقيق 
ائية في المدخالت الكيمي

  REACH وج المنت

هو نظام لتوصيف مدخالت المنتجات من المواد الكيميائية وتأثيرها 
هو ينص على إلزامية صحة اإلنسان والبيئية وخطورتها، فعلى 

كتابة مختلف التأثيرات على صحة اإلنسان والبيئة سواء كان ذلك 
 يجابيا أو سلبيا مع تحديد المقادير المدمجة بشكل دقيق.إ

قانون الكفاءة 
   EUPالطاقوية

ينص على توضيح كمية الطاقة المستخدمة في كل المنتجات 
الكهربائية والهدف منه تخفيض إستهالك الطاقة في المنتوجات 

التي تبدأ للبيئة و الصديقبتحديد المنتوجات ذات التصميم البيئي 
 .Dإلى  A+++من 

يلزم مصنعي المنتوجات على جمع وإعادة تدوير بعض مخلفات  DEEE قانون 
 منتجاتهم التي أستهلكت. 

 ROHSقانون 
والذي ينص على منع إستعمال  40/42/6442 تم إصادره في

أربعة معادن ونوعين من الغازات الصناعية في العمليات 
 اإلنتاجية.

 
قانون الشراء العمومي 

 األخضر

ون أوروبي صادر عن المفوضية األوربية يلزم الدول األعضاء قان
ريق ط والتي تتم عنباألخذ بعين اإلعتبار في الشراء العمومي 

المعايير البيئية واإلجتماعية والتي تخص الجوانب  ،الصفقات
التالية: البناء واألشغال العمومية، التغدية الصيانة، النقل والطاقة 

اعة، منتجات وخدمات التنظيف، المعدات المعدات المكتبية والطب
 المستخدمة للصحة العامة. 

 بروتوكول مونلاير
اإلتفاقية العالمية للحد من المنتوجات الملوثة المؤثرة على طبقة 
األوزون وخاصة األغلفة المصنعة من غاز األيرسول مع تطبيق 

 . (TGAP)رسم على المنتوجات الملوثة 
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القانون األوربي الخاص 
ي شفافية في الترويج البيئلاب

 (9110واإلجتماعي )

الشفافية في اإلشهار الخاص بالتوجه التحلي بيركز على 
 اإلجتماعي والبيئي.

العناوين البيئية األوربية 
 واألمريكية

 وهذا علىوهي تخص السلع والخدمات المصنعة وفق طرق بيئية 
 .طول دورة حياتها

 le grenelle) 662القرار 

01) 

والذي يلزم جميع المنظمات على إعالم  40/42/6400فيصدر 

 يأإنتاج لكين على كمية الكاربون الصادرة خالل عملية المسته
منتوج وأغلفته وكذلك إستهالك الموارد الطبيعية والتأثير عن ال

 على المجال الطبيعي خالل دورة حياته. 

   Grenelle 02) 47القرار(
 وليفة )منتوج/ تغليف( مع جميعينص على إلزامية أن تتوافق الت
 اإلعتبارات اإلجتماعية والبيئية.

 62/46/6442قانون 
يلزم إرفاق الرسائل اإلشهارية لمنتوج أو خدمة معينة معلومات 

وكل منظمة ال تلتزم بهذا القانون  ،حول األثر الصحي لذلك المنتوج
اإلشهار لفائدة  في من قيمة اإلستثمار 0.2فستدفع رسم يقدر ب

 . IEPES) المعهد األوربي للوقاية والتربية )
Source : Emmanuelle Reynaud, l’entreprise et l’ecologie, eyrolles, paris 2009, p43. 

حقيقها ت يةالتسويقالممارسات  يجب علىالتي رئيسية ال عناصرال عدد منفهناك وعلى ضوء ذلك 

 ةئيوبي ةوصحي ذات جودة وظيفيةمنها تقديم منتجات  ،االجتماعيةمتطلبات المسؤولة جسيد لت

لى لحفاظ عوالسعي ل ،المصلحةذات أكثر األطراف تطلعات توافق مع وضع تنظيم ي ،1ةوإجتماعي

إدارة المخاطر الطويلة األجل من خالل بأثر رجعي  التواصل معها نمصالح األطراف التي ال يمك

 لألجيال القادمة.مختلف القيم والحفاظ على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pastore reiss elizabeth, op-cit,p64. 

http://www.amazon.fr/Emmanuelle-Reynaud/e/B004MWNJPK/ref=dp_byline_cont_book_2
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التوجهات لإلرتقاء بالممارسات التسويقية للتوافق مع متطلبات عرض ألهم المطلب الثالث: 

  التنمية المستدامة:

ال يبقى ن أ ت التنمية المستدامة يجبالحديث عن تحقيق مواكبة للنشاطات التسويقية مع متطلباإن    

لى هاته األفكار إ ة، فعلى مديري التسويق ترجماألطر النظرية الفلسفية المثالية حبيس أدراج

تكون  .دةبني ثقة وتطور فرص أعمال جديخلق ميزة تنافسية وييبما للتطبيق التجاري مقترحات قابلة 

ق أنماط ناسبة لذلك والثانية تكون بالتوجه إلى تطبيبالتحلي بالفلسفة الم لتحقيق ذلك الخطوة األولى

   تسويقية أكثر إستنارة.

التي حددت للتسويق  بالرجوع إلى التوجهات الفلسفة التسويقية في إطار التنمية المستدامة:-أوال

لتالفي السلبية التي إتسمت بممارسته على مستوى األفراد وبإسقاط مضامينها على متطلبات التنمية 

كون معظم السلبية مرتبطة بأبعاد هذا المسار، حيث سنحاول لوهذا معها  اكبير اتدامة نجد توافقالمس

 ائد لذلك. ربشكل خاص مفهوم القيمة المنتظرة كجانب  التوجه باألخذتوسيع المفاهيم فيما يخص ذلك 

 إلىع بالرجوالقيمة المنتظرة كأساس للفلسفة التسويقية في إطار التنمية المستدامة: -1

والذي حدد  ،القيمة المنتظرة لإلرتقاء بالفلسفة والتطبيقات التي تحلى بها التسويق منذ عقود مفهوم

ربط بين العرض والطلب وتحقيق التوازن بينها من خالل ميكانيزم اليد الخفية  مضمونه فقط بآداة 

 ةقيمفمنظور ال والتي حققت في معظمها قيم تكاد تكون معدومة بالنسبة للمستهلكين والمجتمع،

عتبر ييق، إرتسمت بالتسوسلبية ممارسات تالفي ما تم اإلشارة إليه من تي تعتبر توجه لالمنتظرة ال

إلى مفهوم  دباإلستنا ،لقياس اإلندماج اإليجابي للتسويق في مسار التنمية المستدامة امؤشرتحقيقها 

مجموعة اإلجراءات ، التسويق هو  9116عام لالجمعية األمريكية للتسويق  جاء في تعريف القيم التي

 التي تهدف إلى خلق قيم تحول إلى المستهلكين بصفة تؤدي إلى ربحية المنظمة والمستهلكين والمجتمع

ن منظمات األعمال التي تخلق الوظائف وتستثمر األموال لتلبية تطلعات المستهلكين، فإنها تجد إ

، سيةازنة مع نشاطاتها اإلنتاجية بما يحقق لها ميزة تنافنفسها اليوم تقوم بنشاطات إجتماعية وبيئية متو

ما ومن خالل هاته اآلراء يظهر الدور الكبير للقيمة المنتظرة كمحدد للممارسات التسويقية اليوم، ف

م المنافع التنمية المستدامة وأهمسار تحليل العالقة بينها وبين القيمة المضافة في ظل ذلك من يتطلب 

 ساسهأوجه للقيمة المضافة عن  مثلما تم اإلشارة إليها عبارةفالقيمة المنتظرة ، كحققة ضمن ذلتالم

األبعاد اإلجتماعية والبيئية المرتبطة باإلنتاج أي فهي تركز على ما وراء التداول  ،أخالقي ومسؤول

إلنتاج اتعبر عن مجاالت دمج المسؤولية اإلجتماعية وأبعاد التنمية المستدامة في عملية و واإلستهالك

مجموعة من إجراءات التحول التي تمس القيمة المنتظرة يتطلب تحقيق الحديث عن و ،1واإلستهالك

 الجانب الفلسفي والتطبيقي.

ن أثمرت العديد مأسس بناء قيمة منتظرة لتوجه تسويقي قائم على التنمية المستدامة: -2

التنمية  سويقية بما تتوافق مع متطلباتالجهود على بناء نماذج لتحقيق قيم منتظرة في الممارسات الت

المستدامة، وما يالحظ على هاته النماذج طغيان صفة التعقيد في تطبيقها وهذا حسب الهدف الذاتي 

ومن ذلك النموذج  ،غير أن هناك بعض النماذج إتسمت بالبساطة وحققت القبوللواضعيها، 

                                                           
1Jean-Michel Moutot, Ganaël Bascoul, Op-cit, p16. 
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 جتماعيةإلائة البيئة الطبيعية والبيئة هما المصفوفي، والذي يأخذ بالحسبان عنصرين رئيسين من البي

هم حلقة يتم كونه أل ،بعملية اإلستهالكخصوصا ثالثة أبعاد لتحقيق القيمة المنتظرة المرتبطة  ضمن

رة ، حيث تتجلى متطلبات القيمة المنتظقبل، أثناء، بعد عملية اإلستهالك ،من خاللها تحقيق القيم

 : 1وفق ذلك في

القيم المنتظرة في هاته المرحلة بالتعرض إلى جميع  تحقيق يتم  : كل اإلستهالالقيم المنتظرة قب -

نتاج، طريقة اإل ،ومن ذلك تصميم المنتوج ،العناصر التي تهم المستهلك والمنتج قبل اإلستهالك

 وغيرهم مناولين... ،موزعين ،موردينمن العالقة مع أصحاب المصلحة وكذلك المواد المستخدمة، 

اد اإلجتماعية والبيئية في العمليات التي تسبق اإلستهالك بحيث ال يكون للمستهلك أي دمج األبعو

خلق قيم منتظرة إيجابية للمستهلك والمجتمع في هذه المرحلة تكون في إعداد جميع دخل، كما أن 

ومن ذلك  ،التي تساعد المستهلك في عملية الشراءوالبيئي و االجتماعيالمتعلقة بالجانب العناصر 

يع تحديد طبيعة المواد التي أستخدمت في التصن ،العناوين والعالمات اإلجتماعية والبيئية للموردين

كما تعد هذه المرحلة أساسية لبناء قيم منتظرة في المراحل الالحقة ، وإبراز طرق التصنيع المتبعة

 لكل العمليات الالحقة. اأساسكونها تركز على تصميم وتطوير المنتوج والذي يعد 

لمنتوج البحث عن ا فيالقيمة المنتظرة في هاته المرحلة تتجلى  القيم المنتظرة أثناء اإلستهالك: -

ئة ومنها حققة للبيتومن ذلك القيم الم ،بعد اإلستهالك تأثيراتهبعد اإلستعالم عن مختلف  ،المالئم

ق والسعي لتنمية المناط المتحققة، االجتماعيةتدوير والقيم الالقدرة على إعادة اإلستعمال أو إعادة 

ستهالك إلة االتغيير في طريقهو من متطلبات تحقيق قيم منتظرة أن التي تمت فيها عملية اإلنتاج، كما 

 على الجودة والقابلية المتعددة لإلستخدام.   قائمستهالك إعلى العادة والكمية إلى تلك القائمة خاصة 

منتظرة بعد عملية اإلستهالك والتي تخص الجانب قيم حقيق : يتم ت بعد اإلستهالك القيم المنتظرة -

 والتدوير تعمالاإلسإعادة بالتركيز على كيفية التخلص من مخلفات المنتوجات بالبيئي بصفة أكبر، 

ك دراسة تأثير اإلستهالمن خالل  االجتماعيدراسة تأثيرات عملية اإلستهالك على الجانب بوكذلك 

 تماعية بشكل عام.على التشغيل وعلى النشاطات اإلج

القيمة  افإنطالقا من المراحل الثالثة لتحليل القيمة المنتظرة والبعدين الرئيسين التي تبنى عليهم

توافق تيمكن بناء نموذج من ستة أبعاد لتحقيق قيم منتظرة  ،البيئة الطبيعية واإلجتماعية المنتظرة

    )بيئة طبيعية/مرحلة ما قبل اإلستهالك(وهي  2التنمية المستدامةالمتالئم مع  مع المنهج التسويقي

)بيئة طبيعية/ مرحلة أثناء اإلستهالك(، )بيئة طبيعية/ مرحلة ما بعد اإلستهالك(، وفيما يخص البيئة 

      اإلجتماعية )بيئة إجتماعية/ مرحلة ما قبل اإلستهالك(، )بيئة إجتماعية /مرحلة أثناء اإلستهالك(

هات مع هاته التوج ةوبالنسبة ألنماط العرض المتوافق .(عد اإلستهالك)بيئة إجتماعية/ مرحلة ما ب

 :3وهيأنماط  ثالثةبين فنميز 

ح تمثل رب ،حتوي على قيم مبنية على اإلستدامةت فالمنتجات المقدمة العرض )رابح/ خاسر(: -

لى إمكانياته إبالنسبة للمستهلكين يقابلها إرتفاع محسوس في سعر المنتوج والذي يمثل خسارة بالنسبة 

                                                           
1ibid , p40. 
2 Jean-Michel Moutot, Ganaël Bascoul, Op-cit, p48. 
3 Jacques Lendrevie, Julien Lévy, Mercator, 9eme editions 2010, p15. 

https://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1054&bih=573&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Lendrevie%22&sa=X&ei=EH4_Uub3IIXG0QXF74HwAg&ved=0CDMQ9AgwAA
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Julien+L%C3%A9vy%22&sa=X&ei=EH4_Uub3IIXG0QXF74HwAg&ved=0CDQQ9AgwAA&biw=1054&bih=573&dpr=1
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ومنه فالمستهلك يخسر قدرا من إمكانيته المادية مقابل الحصول على قيمة له ولمتطلبات  ،المالية

 التنمية المستدامة. 

فالمنتجات في هذه الحالة لها قيم مقبولة متوافقة مع مسار التنمية  )رابح/ متعادل(: العرض -

 في اآلداء )فالسعر هو نفسه مع أفضل النتائج المستدامة يقابل ذلك عدم إرتفاع السعر أو اإلنخفاض

 بالنسبة للتنمية المستدامة(.  

للمستهلك  متنوعة بالنسبةفالمنتوج يحقق قيم إقتصادية وإجتماعية وبيئية  العرض )رابح/ رابح(: -

 مسؤول لمنظمات األعمال.مع تحقيق توجه 

يشير  :دامةالتنمية المست عمتوافقة مالتسويق المستنير كفلسفة تسويقية  التوجه إلى-ثانيا

إتخاذ قرارات تسويقية باألخذ ببعض العوامل والتي يجب أن تحقق إلى  مفهوم التسويق المستنير

مصالح متطلبات المنظمة و ،وهي رغبات المستهلكين ،أفضل آداء للنظام التسويقي على المدى البعيد

لفلسفة جهت لوبعض اإلنتقادات التي  المجتمع، كما يشير مفهوم التسويق المستنير إلى التصدي إلى

تسويق، لتحسين ال المستمرالسعي ب التسويقية من خالل دمج خمسة مبادئ وهي اإلبتكار التسويقي

ات التسويقية النشاطمن خالل  الشعور المجتمعي ،اإلستثمار المستمر لبناء القيمةب سوقيةتحقيق قيم 

تخاذ القرارات التسويقية من خالل النظر إلى إكتحدد على أساس نطاق مجتمعي،التوجه المجتمعي 

ن فالتسويق المستنير عبارة ع، مصالح المستهلكين والمنظمة ومصالح المجتمع على المدى الطويل

 ،لطويلالمدى ا على المنظمة يجب أن يدعم بأفضل أداء في تسويق الفلسفة تسويقية تنادي بأن 

يق الموجه للمستهلك والتسويق اإلبتكاري وتسويق التسو قواعد أساسية هي بستةويكون ذلك باألخذ 

والتسويق األخضر والتسويق المجتمعي والتوسع في التسويق العكسي، حيث  اإلحساس بالرسالة

المجتمعي الذي تم التعرض إليه والتسويق األخضر  التعرض إلى هاته التوجهات دون التسويقسيتم 

 . 1الذي سيتم التعرض إليه الحقا

مضمون تسويق اإلحساس بالرسالة مع النظرة التي أطلقها يتوافق حساس بالرسالة: سويق اإلت 1-

Drucker   ضمن مقالة عنوانها " قصر النظر في التسويق" والتي مضمونها أن العديد من منظمات

الحاجة وإشباعها على األعمال لها تعريف خاطئ ألعمالها فبدل من تركيزها على وسائل اإلنتاج و

ونت ومن ذلك تك ،لية االقتصاديةبواسطة اآلالمنوط بها أن تتوجه إلى الدور االجتماعي يجب عليها 

 األطر التسويقية لتسويق اإلحساس بالرسالة.

ألطر المفاهمية لتسويق اإلحساس ل بالنسبةالبعد المفاهيمي لتسويق اإلحساس بالرسالة: -أ

مناقشات مع العديد من المديرين الو الفكريةاإلجتهادات كانت نتيجة العديد من فقد  ،بالرسالة

ور تحقيق شع من خالل ،في المنظمةترسيخها  جبيالتي محاولة بناء فهم للمهمة  فيوالموظفين 

Hunger (9119 )و  Wheellen 2أمثال الكتاب، ومن التنظيمية ضمن أعلى قيمثقافة القوي بالهدف و

أما  ،دة والتي تتوافق مع عنصر الغرضإلبراز مهمة جدييرون أن تسويق اإلحساس بالرسالة يهدف 

 فيرون تسويق اإلحساس بالرسالة بأنه التعبير العام عن هدف عام للمنظمة( 9119) جنسون وسكولز

  Compbell and Yung، أما يتصف بالمثاليةحيث  يتماشى مع قيم وتوقعات أصحاب المصلحة

                                                           
 .0022أساسيات التسويق، مرجع سبق ذكره، ص 1

2 Jhon guiquel, le marketing ethique, editions genies de glaciers, paris 2007, p14. 
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 stuart  karaosmannogly etأما، إنجاز شيء ما تسويقبفيرون تسويق اإلحساس بالرسالة  (2001)

 فهو عبارة عن معتقدات ،فيرون تسويق اإلحساس بالرسالة بأنه نموذج من تسويق القيم (9116)

وهو المفهوم األكثر إستخداما ضمن مجال تحقيق ممارسات  ومبادئ أخالقية تحدد ثقافة المنظمة

 .تسويقية متوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة

عبارة  المنظمة، فرسالة عن تسويق رسالة المنظمة يقودنا إلى تحديد مفهوم رسالة المنظمةالحديث إن 

توفير اإلحساس باإلتجاه المتبع وتوجيه عملية مع   ها،بيان مقتضب مكتوب يوضح هدف نشاط عن

هرفورد فهي بيان ، أما المفهوم المستقطب من جامعة القرار على جميع مستويات اإلدارةصنع 

ن التركيز أن يبقى ذلك بدومع  ،السبب من وراء القيام بنشاطاتها مع إقرار كتابي بذلكالغرض و

فيرى رسالة  Hill Charles Jones Gareth (9118) أما  ،تغيير بشكل طبيعي مع مرور الوقت

مع تحديد هدفها العام والمسار المناسب ها المهمة التي ينبغي أن توجه إجراءاتبالمنظمة بأنها بيان 

السياق الذي يتم من خالله وضع اإلستراتجيات بما يتوافق مع مقولة ماذا تريد المنظمة ، مع لكلذ

 .1 وتقدم للعالمأن تفعل 

فتحديد رسالة المنظمة هو تحديد مهامها وأهدافها وأخالقها وثقافتها والمعايير الالزمة إلتخاذ 

 .2ألصحابها ولمجتمعها وللعالمالمنظمة لعمالئها وموظفيها و دمةالقرارات وفق خماسية ما تق

ذلك النموذج لتقييم رسالة أي منظمة أعمال ومن  اموذجن Rhonda Abramsوضمن ذلك إقترح 

AAA  الذي يعتبر محاكاة لنظام التنقيط المالي، فوقا له فالرسالةAAA  المنظمة شجاعة تصف بأن

تمعها مع عمالئها وموظفيها ومج اكمعتدلة وتعتبر نفسها شري هاومنتجاتها تقدم بنوعية عالية وأسعار

وبيئتها، وذلك وفق شعار إجتماعي قائم على تطوير إمكانياتها البشرية ومساعدة الناس على إيجاد 

لك ومن ذ .حلول مبتكرة وإتخاذ خيارات مدروسة لتحسين حياتهم وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم

 .العامةتسويقية ال تتوافق مع األغراض حيث يتضح الغرض من تسويق الرسالة

ي ف يكمنمن تسويق اإلحساس بالرسالة  العام الغرض أهداف تسويق اإلحساس بالرسالة:-ب

مون شكل كبير مع مضفهو متقارب ب ما تقوم به المنظمة،فيالوجود والسبب من  والغايةبيان المهمة 

 ية:ف نشر مضمون اإلحساس بالرسالة فيظهر في العناصر التالاأهد إن. تسويق المحتوى

وكذلك نشر  ،مطروحة اياشر ثقافة المنظمة المرتبطة بقضنتكون من خالل نشر المعرفة:  -

ي فالتي تنعكس زيادة الوعي العام وتسهم في  ةذات عالقة بعدد من مجاالت الحيا معلومات رئيسية

تقديم معلومات جديدة تختلف عن المعلومات ذلك من ما يتطلب و ،الجانب المعرفي للمستهدفين

   .المنظمةومواقف مرتبطة بحداث أعن والتي تكون ذهنية الصورة الفي تغيير هم في خلق اتسلسابقة ا

ن المستهدفيآراء التأثير في اإلتجاهات: يؤدي محتوى الرسالة دورا واضحا في التأثير على  -

 الوسائل. منبمجموعة  حيث يتطلب ذلك التدعيم ،المتخذة وفائدتها بإقناعهم تجاه العديد من القرارات

                                                           
1 Sur le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketingsense of the message consulte le 25/01/2015. 
2 Sur le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketingsense of the message consulte le 25/01/2015. 
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لوكيات إلكتساب س تأثيرالمن خالل يظهر تأثير الرسالة على السلوكيات على السلوك:  التأثير -

 على األسلوب اإلغرائي وأسلوبحيث يعتمد في ذلك  ،إلى مواقف وإتجاهاتفيما بعد  تطورجديدة ت

 اإلستماالت المناسبة المتنوعة في الشكل والمضمون.

 في معالجة بعض الصور السلبية التي إرتسمتسويق اإلحساس بالرسالة تمنهج نجاحات  تعددت لقد

جابيا مكانة إجتماعية وبيئية إنعكست إي تحقيقوكذلك في  وبالممارسات التسويقية، بمنظمات األعمال

 : 1تسويق اإلحساس بالرسالة نذكرتطبيق ومن النماذج العالمية في  االقتصادي،على الجانب 

الحياة جميلة: فهي أكثر من مجرد حالة LG ( (Life is Goodت اإللكترونية حملة عالمة المنتجا -

فالمنظمة تهدف من تسويق هاته الرسالة إلى تقديم دعم من خالل المنتجات تحقق من  ،لؤمن التفا

  لى إتباع أسلوب إجتماعي لتحقيق األحسن في الحياةعفهي تحفز وأبعد من ذلك  ،خالله حياة جميلة

اة األفضل في بيئتها التسويقية بغية تحقيق حيفيتجلى في كونها بيان مهمة المنظمة  مضمونكما أن 

 أفضل.

)األخضر الحلو(: فالشعار يتماشى مع القيم اإلستهالكية   Sweetgreenحالة المأكوالت السريعة -

ن والصحية واإلجتماعية والطبيعية، فرسالتها تقوم على ربط منتجاتها مع المزارعين الذين يزرع

ألنهم يريدون تحقيق تنمية محلية والحصول على منتجات  ،وفق أسلوب صحي وبأساليب محلية

غذائية صحية، كما دعمت المنظمة حمالتها عبر شبكات األنترنت وجدران مطاعمها بحمالت 

 إشهارية توفر التعليم لتناول طعام صحي واإلهتمام باللياقة البدنية وتحقيق اإلستدامة.

الرسالة التي تسعى لتسويقها هي الوعد الجميل واآلثاث وهو الحلم الكبير  هاشعار :IKEAحالة  -

المسوقة هي معا نحن نعمل على توفير المال من أجل حياة أفضل  IKEAبأسعار معقولة، فمهمة 

 فالهدف من إستخدام كلمات معا ونحن هو الوصول إلى كسب جاذبية للعمالء وتحقيق مكانة إجتماعية.

منظمة ذكية تبيع شاي حقيقي أنها الرسالة التي تسعى لتسويقها هي  :Honest Teaنظمة حالة م -

خال من المواد الكيميائية اإلصطناعية، فالهدف من هاته الرسالة هو إبراز الشفافية حول ممارستها 

 مع تعزيز تقديم منتجات صحية ذات طبيعة عضوية تساعد المستهدفين على العيش بصحة وسعادة.

الفكر خاصا في  بالمستهلك مجاال الموجه التسويق يعتبرتسويق الموجه بالمستهلك: ال-2

الفلسفة التسويقية القائمة على إعتبار أن المستهلك هو ومرجع األخذ بهذا المفهوم كون  ،التسويقي

 Clayton Christensenأطلق عليها ، حيث األساس لوجود المنظمة تعتبر نظرة إستغاللية

الناحية  من كفأة غير  اوهذا ليس ألنه ،رة التخريبية التي تفسر فشل منظمات األعمالبالنظ (9111)

جب األخذ بإحتياجات و، لهذا سوى عامل الربحتشمل  ولكن ألن شبكة القيم المحققة ال ،اإلنتاجية

نظمة لملإعتبارهم مجموعة فرعية ضمن إستراتجية واحدة بالعمالء من خالل إستراتجية حبة الملح 

 الذي تتبعه منظمات األعمال حاليا وإستراتجية سلوك القطيع ،ل من األخذ  بعامل القيادة الوحيدةبد

ة الموجهة تجاه السياسات التسويقيدون تفكير طلق على سلوك العمالء عندما يقومون بالتصرف تالتي 

 إليهم.

                                                           
1 Sur le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketingsense of the message consulte le 25/01/2015. 
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ائم على التسويق الق الخلط بينه وبين مفهوم يجب عدمالحديث عن التسويق الموجه بالمستهلك عند 

المستهلك، فاألول أساسه عملية اإلنخراط لتحقيق الجانب االقتصادي مع ضرورة التحلي بالجانب 

يق دراسة الحاجات والرغبات لتحقيقوم على اإلجتماعي والبيئي، أما الثاني فتوجهه إقتصادي صرف 

تكييف ول والذي يعتبر كتوجه لاإلشباع، األمر الذي يتطلب اإلتساع في المفاهيم بالنسبة للتوجه األ

 السياسات واإلستراتجيات التسويقية وفق بعد إجتماعي وبيئي. 

   ذتقييم جميع السياسات واإلستراتجيات قبل البدأ في التنفي على  مستهلكالتسويق الموجه باليقوم 

 نوهناك من المتخصصين م .تحقيقهماهو مطلوب بهدف الوقوف على الفجوة بين ما تم وضعه و

يستهدف فئة أو شريحة من المستهلكين بما يتالئم مع  بكونه، مستهلكيرون التسويق الموجه بال

 عضب ضمن ذلك تم تطويرو .متطلبات وإحتياجات تلك الشريحة من الناحية الثقافية واإلجتماعية

عتبر ت والتي في القرارات واإلستراتجيات التسويقية  مستهلكإلى الالرجوع قائمة على ال نماذجال

وجهة إستراتجية تسويقية م كون تكوين، محاكاة لما تم األخذ به في بحوث العمليات وبحوث الحاسوب

  :1نذكر ، ومن هذه النماذجنظمة الشبكات المعتمد عليها في هاته العلومتعد مماثلة أل بالمستهلك

 9114ات سنة محاكاة إلستراتجية تم تطويرها في بحوث العملي ووه إستراتجية النحل:نموذج  -

تحاكي أسلوب البحث عن الغذاء في طواف النحل، فمضمون هاته اإلستراتجية أن السياسات و

إلى جنب مع العميل أي بمشاركته على حد السواء في العمليات  اواإلستراتجيات التسويقية تنفذ جنب

حلة عن الن كما تبحث ،مع البحث المستمر عن المستجدات البيئيةوالتحسين المستمر مع المثلى 

وبالنسبة لتقييم الربحية واألثر العكسي للعمالء فيكون كذلك بمحاكاة مصادر الغذاء التي  ،األزهار

ن مصادر ع هاإعالنيمه عند رجوعها وذلك بوالتي تق أوسلبيةإيجابية سواء كانت يحصل عليها النحل 

 الغذاء الجيدة.

تعتمد  فهي ، Setin Galth Yangh(9112)إستراتجية وضعتها   :إستراتيجية الخفافيشنموذج  -

 ،إختالف معدالت النبض من اإلنبعاثات والبريق ةعلى سلوك تحديد الموقع بالصدى مع مراعا

 نوبالنسبة لتطبيقها في المسار التسويقي فإعداد أي إستراتجية تكون من خالل الصدى المتوقع م

خذ بإستراتجية الخفا،، فإستراتجيته مراعاة إختالف توجهاتهم وآرائهم وهذا باألبوهذا  ،العميل

للوصول إلى الفريسة تكون بتغيير التردد وفق إنبعاث نبض الفريسة مع السعي للتحكم في التوازن 

 بين اإلستكشاف وإستغالل ضبط المعلمات.  

فهاته اإلستراتجية مستمدة من أسلوب هجرة الطيور وحسب  المهاجرة: إستراتجية الطيور نموذج -

القائد يكون في جوف الحرف، أما بالنسبة و V ن الدراسات فهي تهاجر على شكل حرفالعديد م

للتفسيرات العملية لذلك فأولها هو الحفاظ على الطاقة من خالل اإلستفادة من الحقول الدوامة التي 

يق هذا وبالنسبة لتطب وقائدها،تنشأها أجنحة الطيور وكذلك لتسهيل التوجه والتواصل بين الطيور

سلوب في السياسات التسويقية للتعامل مع العمالء فيكون له مغزى كبير وهذا بإستخدام الديناميكية األ

السلوكية إلستهداف أكبر عدد من العمالء ولتقليل التباينات في التعامل وتحقيق الغرض األمثل من 

ستراتجية إ يمكن إستخدام وضمن ذلكخالل التنبؤ السريع بالسلوك وتحقيق موقع أفضل للتموقع، 

                                                           
1 https://fr.wikipedia.org/reseau/communication, consulte le 12/12/2014. 
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ور وهاته اإلستراتجية تستخدم في نفس إستراتجية الطي ،النقطة العمياء لتحقيق أفضل مواقع للعمالء

المهاجرة لتحقيق أفضل موقع للطيور وكذلك إستراتجية تحديد األسباب والتردد وخصائص التغيرات 

 .1ألرضلمن خالل المراقبة المستمرة 

في  هاته اإلستراتجية تساعد نية )التطورية التكافلية(:العضويات اإلنسا إستراتجيةنموذج  -

راتجية من اإلستأستوحت هذه  ،تحقيق وتطوير مبادئ جديدة للتكيف وتطوير أساليب جديدة للتعامل

ادل الطاقة تتبحيث نموذج اإللتحام الفائق النطاق للكائنات الحية والذي يكون في تناغم تام  نموذج 

المستهلك ببالنسبة للتوجه التسويقي  .بما يحقق سرب تجميعي حيوي البعضمع بعضها  والموارد

من خالل التوجه التكافلي والتفاعل الجماعي مع العمالء من خالل مجموعة متنوعة من  فيتحقق ذلك

ويقي تحقيق منهج تس اإلستراتجية على هاتهتساعد ، لمعلوماتالمتجلية في نظم لأجهزة اإلستشعار 

ه، اتطلبتالقي والتحلي بمسار مستدام بكل مخاألالحد من التوجه المادي غير  يفموجه بالعميل يساهم 

 بالثقافة المؤسسية للمنظمة.على ذلك  Hooley et al (9112)حيث أطلق كل من  

يعبر عن  والذي ،اإلبتكار بشكل عاميرتبط مفهوم التسويق اإلبتكاري ب التسويق اإلبتكاري:-3

دة في للتجاوب مع األفكار السائ ، وهذالبقاء في عالم األعمالل الداعمم أفكار جديدة تعتبر اليوتقديم 

ة فأنواع البيئات المختلفة وفي الحد من الممارسات التي أفرزتها األفكار القديمة وخاصة في الفلس

 .والممارسات التسويقية

ة منظمات بيئ أدت التغيرات السريعة التي عرفتهاالمسندة للتسويق اإلبتكاري:  أهم المدلوالت-أ

في السياسات واإلستراتجيات التسويقية، فكسب حصة سوقية  عميقةإحداث تغييرات  إلى األعمال 

جديدة قيم  نتاجإوتلبية حاجات العمالء أصبح غير كافي لتحقيق البقاء، فالمستجدات الحالية تتطلب 

  .2من إنشاء ثقافة حقيقية لإلبتكار ذلك وما يتطلب ةإلحتياجات جديد

اجات جديدة إلحتي تطوير إستجاباتك ،هي رهانات إجتماعيةاليوم تسويق اإلبتكاري أهم رهانات الن إ

اصة خ، وهذا التحول بالنسبة للتسويق اإلبتكاري يرجع إلى التوجهات الحالية للسوق إجتماعية جديدة

رفت عوتعاظم السياسات اإلجتماعية المرتبطة بضغط أصحاب المصلحة والتي  التوجهات البيئية

 ة. ذلك فاإلبتكارات تعتبر اليوم جزء من المعالم اإلجتماعيلعلى السياسات التسويقية خاصة تأثيرات 

 :من ذلكفي النشاطات التسويقية وبشكل كبير في تحقيق العديد من التغييرات اإلبتكارات تساهم 

متغيرات يجة نت المستهدفةعميق في النموذج التسويقي أو السوق التغيير الوهو  :إعادة التأهيل العام -

وهذا التوجه يتميز  ،حيث يكون الهدف خلق أسواق جديدة أو تعديل سلوك المستهلك ة،إجتماعي

 بإرتفاع مستوى المخاطرة وعدم اليقين.

                                                           
1 https://fr.wikipedia.org/reseau/communication, consulte le 12/12/2014. 
2 Catherine Laureau, l’innovation et le changement des constants majeurs, www.marketing on demand.fr 
consulter le 14-08-2010. 
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 خالل تقديم منالنموذج التسويقي تركيب ضمن ذلك في إعادة اإلبتكار التركيبي: يساهم اإلبتكار  -

إنشاء وحدات جديدة تسمح بتحسين المنتوج وتكوين عروض ئمة أو إبتكارات في العروض القا

 جديدة.

وضع إلى وضع جديد وكذلك فهو التكيف من أجل طارئ سوقي  التكيف منإبتكار التكيف: هو  -

 مع إجراء تعديالت الزمة حيث تكون درجة عدم اليقين والمخاطرة منخفضة.

 وعليه فالمدلوالت العامة لإلبتكار تتجلى في: 

لك عن عبر كذهر واحدة تنشأ وأخرى تضمحل، كما ييشير التغيير إلى إثنين من الظوا :التغيير -

ن الترويج لتجنب إنتقال المستهلك إلى اكومن ذلك التغيير في أم ،التحريك من مكان إلى مكان

ادة يستخدم هذا األسلوب ع، حيث المنافسة أو إستبدال شيء معين معيب في السياسات التسويقية

 .أسلوب الجذب منض

بشكل  فهو مرتبط ،المواقعالهوية والتحويل: يشير إلى النزوح واإلستبدال ومن ذلك التحويل في  -

بالمعايير التكنولوجية والمناخات السياسية والمعتقدات االجتماعية والثقافية والدينية خاص 

 والظروف االقتصادية على المستوى الجزئي والكلي.

 ما تعلق بأسلوب عمل أو تصور جديد.سواء  ،رة عن إستخدام جديدعبافهو اإلختراع:  -

نتيجة غير نظامية من اإلنجازات فهو عبارة عن مستجد وكذلك فهو نتيجة لعمل فهو التجديد:  -

 شخاص المبدعين.بعض األ

في تطوير توجهات التسويق وتحسين آداء المنظمات شكال من اإلبتكار ساهمت األ فمختلف هذه

من اإلنفاق على البحوث والتطوير  %11ف 2006 لسنة ح مستدام، فحسب إحصائياتوضمان نجا

 %41إلى  %01وما بين  40%إلى % 91يقدر ما بين متوسط بكان نتيجة تراجع الحصة السوقية 

 .1لوضع حدود جديدة في الممارسات التسويقية

ديات في ظل التح :دامةالمتوافقة مع متطلبات التنمية المستاإلبتكار التسويقي  مظاهر أهم-ب

كار فقد عرفت العديد من مظاهر اإلبتفي ظل التنمية المستدامة، ها الممارسات التسويقية تعرفالتي 

 التحديات ومن أهم هاته األشكال نذكر: تلك تتماشى مع 

وضع أفكار جديدة تلبي اإلحتياجات االجتماعية هو االجتماعي  اإلبتكار: االجتماعي اإلبتكار-

ظروف العمل، التكوين، من ذلك  ،القات جديدة وتلبي اإلحتياجات االجتماعية المختلفةوتخلق ع

. يركز المجتمع المدنيقاعدة توسيع وتقوية  فيبما يساهم  ،تطوير المجتمع والصحة

اإلبتكاراإلجتماعي على أشكال جديدة من التعاون وخصوصا تلك التي تعمل نحو تحقيق مجتمع 

اإلبتكار االجتماعي منقد السياسات االجتماعية العقيمة للفكر  Hibret (9101) كما يعتبر ، مستدام

                                                           
1 Etude de l’ECDE sur l’innovation environnementale, éditions OCDE, 2012. 
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التسويقي فهو يقدمه كوسيلة لتقديم منتجات إجتماعية فعالة من حيث اإلستهداف والتكلفة وتوليد قيم 

 وإدخال طرق جديدة لتحقيق األهداف.

سويقية متوافقة ويقي هو بلوغ نشاطات تالمتوافق مع الفكر التسالبيئي فنمط اإلبتكار  :البيئي اإلبتكار-

ذا تباين في الرؤى حول هالعديد من التسجيل حيث تم مع األهداف البيئية ضمن أحسن التكاليف، 

لقائمة، وآخرون اقائم على التغيير في التقنيات إبتكار أي أنه المجال، فهناك من يرى بأنه إبتكار فني 

يكولوجية تلوث الماء والهواء والنظم اإلكالتأثيرات البيئية من  للحدلقياس يرون بأنه تطوير أساليب ا

ل وهو الحد من التأثير على البيئة الطبيعية من خال االتي تسببها المنتجات، غير أن الهدف يبقى واحد

 ذيدامة والمسار التنمية المستروابط من  افاإلبتكار البيئي اليوم يعتبر رابط، النشاطات التسويقية

الجمع بين النمو االقتصادي واإلبتكار والتنمية المستدامة التي دعت إلى  ليشبونة  ةركزت عليه قم

وهو مفهوم يجمع بين الكفاءة اإلقتصادية وإقتصاد الموارد والطاقة والرغبة في إقامة نموذج جديد 

على  ركزيبشكل عام اإلبتكار البيئي فللنمو أساسه جعل الموارد والطاقة في خدمة المجتمع والبيئة، 

 العديد من النقاط نذكر منها:

ير للطاقة ما يحقق توفبعمليات اإلنتاج أهم التقنيات الحديثة في الكفاءة والتقنيات البيئية: دمج  -

 ومستوى أقل من النفايات. 

 تحقيق تصميم بيئي من المنبع بما يحقق توازن في الطاقة واإلستخدام ونفايات أقل. -

أكثر تنافسية تم المطالبة بتحقيق إقتصاد  ،9101عام بتوصياتها العمل ففي قمة ليشبونة والتي بدأ 

قتصادي مستدام نمو إتحقيق  علىنعكس نظيفة بما يالبيئية التكنولوجيا اليستخدم  وأكثر ديناميكية،

كما أن اإلبتكار التسويقي المطلوب ضمن هذا المنحنى هو الذي يقدم ، بمزيد من التماسك االجتماعي

ذلك بأنها المنتجات والعمليات الجديدة التي   Fussler James ل مستدامة، حيث عرفخدمات وحلو

 .1اآلثار السلبية منبشكل كبير يقلل تمكن العمالء من إكتساب أعلى قيمة و

يمكن  سويقي بشكل عام، حيثخلق نمط جديد لعملية اإلبتكار التهو فاإلبتكار االجتماعي والبيئي 

 في الجدول التالي: في اإلبتكار بين المنهج التقليدي أوجه الفرق بينه وتوضيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Etude de l’ECDE sur l’innovation environnementale, éditions OCDE, 2012. 
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 ( يبين الفرق بين التوجه اإلبتكاري الكالسيكي واإلجتماعي البيئي:22-2جدول )ال

 التوجه اإلبتكاري االجتماعي والبيئي التوجه اإلبتكاري الكالسيكي 

 يهتحقيق مستقبل مرغوب ف تحقيق مكانة في المستقبل اإلستراتجية

بيئة أنظمة 

 التفكير

كل ما يتم التوصل إليه يجب أن يكون  المستقبل أفضل من الماضي

ا ممأقل بكثير المدخالت تكون و احيوي

 يستخدم اليوم

محاكاة النظم البيولوجية وتحقيق  تحقيق ثورة لتحقيق ما هو جديد ميزان التطور

 مستهلك متعاون

ن المستهلك هو األساس تثم الرؤية للمستهلك

 إحتياجاته ورغباته.

المستهلك متعاون مع المنظمة ومتصل 

 بهادائما 

 الرؤية للعلم
العلم يحل كل شيء والتكنولوجيا 

التي تعد نتيجة العلم تساعد 

 فراد على اإلستهالكاأل

اإلعتماد على العلوم اإلنسانية، الكيمياء 

الخضراء والتكنولوجيا منخفضة اآلثار 

 واإلبتكار البيئي

Source : Etude de l’OCDE sur l’innovation environnementale, éditions OCDE, 2012. 

 رلفلسفة والسياسات التسويقية وهذا سواء للحد من اآلثامسارات اأوجه  أحداإلبتكار التسويقي يعد 

فإذا كان  ،أو للتوافق مع التوجهات واإلعتبارات البيئية الراهنة التي إرتبطت بتطبيقات التسويق

لرهانات ا التوجه اإلبتكاري الكالسيكي أساسه النظرة اإلستراتجية لكسب أكبر حصة سوقية، ففي ظل

 الحالية يجب أن يكون الهدف منه تحسين نوعية حياة وضمان الحقوق اإلنسانية للمستهدفين منه. 

ي جلي فوالمتبالرجوع إلى المفهوم الشائع للتسويق   التوسع في مفهوم التسويق العكسي:-4

مجموعة من التقنيات التي تساهم في إستقطاب أكبر عدد من المستهلكين لتحقيق أكبر نسبة من 

وهذا لما  ،في الفلسفة والتطبيق اضيق امفهوم والذي أعتبر ضمن مسار التنمية المستدامة ،األرباح

عكس  نضمب صت إجراءاتإتخاذ  ألزم ماهائلة للعرض والطلب من مشاكل بيئية، الزيادات اله تحقق

 وجه . يعمل هذا التالتسويق العكسي أطلق عليهوالتي أدرجت ضمن توجه تسويقي  المسار السابق

 على التقليل من أنماط اإلستهالك المادي الذي يعد مصدر المشاكل البيئية واإلجتماعية.

اءة تعتبر ذات كفالتسويق العكسي هو إستراتجية ف Sakas et Konstantopoulos (6404)حسب 

 .إلستهالكاي فإلى تقليل عزيمة المستهلكين  ، من خالل السعيد من التأثيرات البيئية واإلجتماعيةللح

مقالة بعنوان  انشر ناالذ et Levy rKotleإلىتعود البدايات األولى للتسويق العكسي 

(Demarketing Eyes )1 هدف تقليل الطلب على المنتجات في ظل األزمة البترولية في سنوات ل

، حيث إعتبر التسويق العكسي إستراتجية مالئمة 0122عام لالصدمة النفطية  خاصة بعدعينيات السب

                                                           
 .123، ص6400دار زمزم عمان  ،التسويق المستدام والعكسيصادق درمان سليمان وآخرون،  1 
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منذ ذلك الوقت عرف التسويق العكسي و 1للتعامل مع الوضع الجديد في البلدان المستوردة للنفط

 التطورات.العديد من 

ديد الباحثون في تحاألرضية التي أنطلق منها  :المفاهيم التي أسندت للتسويق العكسي أهم-أ

، ومن تلفةمخ بطرقمفهوم التسويق العكسي هو تقليل الطلب بواسطة التوعية بتقليل اإلستهالك 

 نذكر:التعاريف التي صبت في ذلك المنحنى 

هو ذلك الجانب من التسويق الذي يتعامل مع عدم تشجيع  Kotler et Levy(0120) فحسب 

 Macstravic et Montrose أما  .مؤقتة أو دائمةاإلستهالك بشكل عام أو فئة معينة لمدة 

أنه إستخدام المزيج التسويقي بعكس اإلتجاه المرجو بشكل تقليدي أو بشكل آخر  انهعتبرفي (0112)

لتثبيط الشراء وتغيير سلوك المستهلكين بدال من التركيز على األسلوب التقليدي للتسويق )تشجيع 

ن بأنه آداة وسياسة مبتكرة تستخدم افير Betoon et Benfieldبالنسبة ل  . أماالطلب اإلستهالكي(

إلستخدام التقنيات فيرى بأنه المحاولة المعتمدة  Wall (2007)أما ، من أجل تحقيق اإلستدامة

التسويقية من أجل حث المستهلك على تغيير سلوكه وعاداته بالنسبة للمنتجات التي تكون لها آثار 

 صحية وبيئية سلبية.

 التعاريف فالتسويق العكسي يتجلى في جميع السياسات والنشاطات التي تقوم بهال هاته فمن خال

عرف التسويق العكسي عدة إرتباطات بمفاهيم أخرى للتسويق ، حيث المنظمة للحد من سلوك ما

والتسويق  Remarketing))، إعادة التسويق (Ountermarketing)ومن ذلك التسويق المضاد

العكسي  والتسويقالتسويق هاته المجاالت من تطبيق مظاهر اإلرتباط بين جلى تت، حيث االجتماعي

 : 2مايليفي

بالنسبة للتسويق المضاد والتسويق العكسي: فالتسويق المضاد يستخدم في حالة المنتجات التي  -

ائمة قالمسوقين بصفة إلزامية أو طوعية صياغة إستراتجيات مضادة يتطلب من ما  ،تكون ضارة

 ، أما التسويق العكسي فالهدف منه هو التخفيض أو التحول من الطلب.دمير الطلبتعلى 

لعالقة بين التسويق العكسي وإعادة التسويق: فتقنية إعادة التسويق تستخدم عندما تكون بالنسبة لو -

هناك رغبة بتغيير صورة المنتوج لدى المستهلك والسعي لتمثيله بشكل مختلف في السوق، وضمن 

لتنمية المستدامة هو التحول بالمنتوج إلى منتوج بيئي وأخالقي وهو يتوافق مع التسويق مسار ا

 .اط متوافقة مع متطلبات اإلستدامةإيجاد أنموالعكسي في جانب تغيير السلوكيات 

ن هدف ين كوفي المسار اكبير االعالقة بين التسويق العكسي واإلجتماعي: حيث نجد تقاربأما  -

عي هو تعديل سلوكيات المستهلكين لتحقيق أهداف إجتماعية سامية، ما يتماشى مع التسويق اإلجتما

التسويق العكسي الذي يقوم بتوظيف تقنيات وإستراتجيات لتكييف اإلستهالك وفق أهداف معينة 

 .يغلب عليها طابع العقالنية

                                                           
 .123، ص مرجع سبق ذكرهصادق درمان سليمان وآخرون،  1 
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سابقة هيم الالتعرض إلى المفاب :لمسار التنمية المستدامة وأهداف التسويق العكسي أهمية-ب

سويقية تهذيب السياسات واإلستراتجيات الت فدوره يتجلى بشكل كبير فيالعكسي  المحددة للتسويق

التي يمكن إستقائها ضمن مسار التنمية المستدامة فيمكن  إن أهمية التسويق العكسيمرغوبة، الغير 

لعكسي هو إظهار يرى كوتلر أن الهدف من التسويق االعديد من اآلراء، حيث من خالل  هاعرض

  لمنتجات التي لها إستهالك كبير للموارداإحالل العمل على القيمة االجتماعية للمنظمة من خالل 

ظرة ن أهمية التسويق العكسي في تغيير ناأما هارفين وكيرين فير ،بتلك التي لها ميزة في إنتاجها

اظ على للحف متجددةالغير در مصاالعن إستخدام  النفايات الناتجةالرأي العام إلى ضرورة تخفيض 

  .البيئة

لية لمواجهة اإلفراط في المنتجات ومنه المواد األو فاعال اتسويقي افالتسويق العكسي يعد توجه وعليه

بما ينعكس في الحد من النفايات من المصدر، فهو أداة لترشيد اإلستهالك وأداة وقائية للعديد من 

بير مع فهو يتوافق بشكل ك ،ئية التي سببها الطلب المكثفاألزمات االقتصادية واإلجتماعية والبي

 كما يساهم في تعزيز المكانة االجتماعية للمنظمة في السوق، المتطلبات الرئيسية للتنمية المستدامة

فأهم جانب لتطبيق التسويق العكسي هو إدارة الطلب ليتوافق مع األهداف الطويلة األمد وعليه 

 ة اجهقف المواود بإدارة الطلب هو التخفيض منه أو زيادته طبقا للمووتحقيق قيم عالية، والمقص

 عدة مواقف إلدارة الطلب  نذكر منها:kotler(2000) حيث حدد كوتلر  

 الطلب السلبي: تخفيض الطلب للحد من إستهالك المواد األولية والطاقة والنفايات. -

حد من اإلحتكار وما ينجم عنه وال تنشيط الطلب لزيادته مقارنة بالمعروض :الطلب الفائض -
 التخفيض في األسعار والقضاء على النذرة وتحسين المستوى المعيشي )الحد من تأثير الفقر(.

الطلب على منتجات مضرة  ، ومن ذلكالطلب غير سليم: الحد من الطلب كونه غير مرغوب فيه -
 بالصحة والبيئة وبالمجتمع ككل.

 : 1التسويق العكسي نذكرمن األدوات المستخدمة لتحقيق أهداف 

تغيير مواضيع الترويج لتبني مسائل أكثر أهمية من الناحية البيئية واإلجتماعية واالقتصادية مع  -
، مع لتأثير في سلوك الزبائنعي لدام الترويج اإلقناالتأكيد على اإلستهالك الرشيد، ومنع إستخ

 ة. لة من تحقيق فعال لهاته السياسإستخدام البيع الشخصي على نطاق واسع لما تلعبه هاته الوسي

حكومية والحكومية لتوجيه سلوك األفراد الالعمل مع أصحاب المصلحة وخاصة الجمعيات غير  -
 .وهذا بالتثقيف تجاه المخاطر البيئية على المدى القصير والطويل

ج بذل وتمنحققة في التالتركيز على السالمة البيئية واإلجتماعية في صنع المنتجات والمنافع الم -
 المظهر.من التركيز على 

قصور في وظيفة التسويق كونه يحد من نشاطات المنظمة هو التسويق العكسي ف كوتلرل بالنسبة

ن م وزيادة أرباحها، فلتحقيق الهدف من تطبيق هذا المنهج التسويقي مع مراعاة الهدف االقتصادي

التحوط من األخطار المتحققة  فيعكس تكل حيث يجب الرفع من أسعار المنتجات ،وجود المنظمة

 من إستهالك المنتوج وفق مستوى مكثف وكذلك لتحقيق العدالة في عملية التصنيع.

                                                           
 .021صادق درمان سليمان وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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 خالصة الفصل:

ية فالتوجهات العالماألعمال،  وعالم تعتبر التنمية المستدامة اليوم رهان إستراتيجي لمنظمات    

ي ضع االقتصادي ضمنها أو الوضع االجتماعسواء ما تعلق بمقتضيات الو حقيقة ذلكوالمحلية بينت 

التوافق مع هذا الرهان بما يتطلبه من تكييف وتعديل ، ما يتطلب من المنظمات أو البيئي الطبيعي

مع  ميزة ضمن هذا التوجه يعد جيد طتها، والذي قد يحقق لها وضع تنافسيأسلوبها التنظيمي ونشا

ق لخق التوافق اإلجابي  مع هذا المسار، سواء ما تعل التركيز على الوظيفة التسويقية التي تعد جسر

بمتطلبات الوضع أو خلق ما هو مساهم من خالل عناصر المزيج التسويقي المطلوب، أو من خالل 

التغيير الواقعي بما يخدم هذا المسار من خالل الوظيفة التسويقية، حيث تواجه في سبيل ذلك العديد 

الصورة والوضع التنافسي وتحقيق القبول االجتماعي يقف  من التحديات غير أن جوانب تحسين

 حائل على كل ذلك.

الية التنمية المستدامة لم تبقى حبيسة المث يمفقد إتضح من خالل ما تم تناوله في هذا الفصل أن مفاه

في المؤتمرات والملتقيات العالمية، فهي تتطلب العديد من اآلليات للتجسيد والتي منها االقتصادية 

من خالل الوظيفة التسويقية دون أدق التي تتحقق بشكل خاص من خالل منظمات األعمال وبشكل و

إهمال للوظائف األخرى المتكاملة، فمن خالل هاته النظرة الثالثية يمكن تحقيق جانب مشرق من 

    التنمية المستدامة المتطلع إليها من طرف البشرية اليوم.
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 الفصل الثالث: مقاربة نظرية وتطبيقية لخلق توافق بين التسويق والتنمية المستدامة:

ة ما خاصمصدر قلق متزايد  ،اليومالتنمية المستدامة للعديد من منظمات األعمال توجه شكل ي     

إلى  دفعهاي ما يتعلق بالمتطلبات القانونية واإلجتماعية والجانب التجاري المتوافق مع هذا المسار،

مجال الممارسات التسويقية  ال سيما في ،العملوتطوير أدوات  هجهااا وعاداتها ومنتغيير سلوكاته

اسبة وضع الفلسفة المن ية الحديثةتوجهات التسويقالالتسويق المستدام كغيره من منهج  يتطلب

ما يتوافق ب الئمقي الم، وإعداد المزيج التسويةالتركيز على دراسة المستهلكين والسوق المستهدفو

واألهداف الخاصة للمنظمة والمهتمين بهذا التوجه، بما  مع األهداف العامة للتنمية المستدامةكليا 

  في الممارسات التسويقية. جديدة اوقيم ايحقق أبعاد

في هذا الفصل إلى أهم المقاربات التسويقية المتوافقة مع مسار التنمية المستدامة مع يتم التعرض س

تفسير لتوقعات المستهلكين وموقف السوق من هذا التوجه، ثم محاولة إعطاء جانب  أهم عطاءإ

منهجي لكيفية إعادة التفكير في المنتجات بما تلبي مختلف توقعات أصحاب المصلحة، وضبط سياسة 

التسعير بما يراعي ذلك، ووضع إستراتجية للترويج المسؤول، وكذلك إعداد سياسة التوزيع 

 مة.المالئ
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 التسويق المستدام كمقاربة لتوافق التسويق مع التنمية المستدامة: المبحث األول:

إن الحديث عن إضفاء عالقة تطابق بين التسويق والتنمية المستدامة ال يزال في مراحله األولى     

عا من ا مازالت تواجه نولكنه ،فالبرغم من من التوجهات التسويقية التي حاولت تحقيق هذا التقارب

، إال إذا إستثنينا حديثا التي يتم معالجتها ضمن هذا التوجهمن القصور نظرا لمحدودية الجوانب 

التسويق أال وهو  ،بين التسويق والتنمية المستدامة بأكثر فعالية الكثير من التقاربالمفهوم الذي حقق 

 من خالل مجموعة يجابياإلشامل والتوافق الخلق الذي يالمسار  ،المستدام والذي يعد وفق مفهومه

لبات بعين اإلعتبار المتط هأخذو ،في السلوكيات القائمةالتي يحققها تغييرات المن التطبيقات و

 سات.    في الممار خالقية وتعزيز السلوك اإلجتماعيالقيم األمن ذلك و للمسار المستهدفالرئيسية 

 التسويق المستدام:جهات والسياسات المرتبطة بهم المفاهيم والتوالمطلب األول: عرض أل

تاريخيا أخذ مفهوم التنمية المستدامة طريقه إلى التسويق من خالل األخذ بتأثير هذا المفهوم على     

المستهلكين واألعمال التجارية وبعد ذلك على الممارسات التسويقية، ومع تعاظم متطلبات اإلندماج 

لفاعلين في المجال التسويقي إليجاد توجه شامل يأخذ باألبعاد الثالثة بأكبر فعالية دفع هذا األمر ا

ن يعد األحدث في إهتمامات وافق بين التوجهيتوهذا من خالل مصطلح  ،للتنمية المستدامة

 الممارسات التسويقية وهو التسويق المستدام.   

ق عد مصطلح التسويي لمفهوم التسويق المستدام:الفكرية المحددة  التوجهاتعرض ألهم -أوال

المستدام أحدث ما أنتجته التجاذبات الفكرية لخلق توافق إيجابي بين الممارسات التسويقية والرهانات 

 : 1مضامين هذا المدلول ت، حيث تعددللتنمية المستدامةالبيئية واإلقتصادية واإلجتماعية 

سارات التي تتضمن الم مجموعة منإلى التسويق المستدام بأنه عبارة عن  A-FULLERيشير 

طريقة بيج له وتوزيعه تخطيط، تنفيذ، الرقابة على عمليات تطوير المنتوج وتحديد سعره والترو

 .تلبية حاجات الزبائن وتحقيق أهداف المنظمة والمالئمة مع النظام البيئي هيثالثة تتوافق مع أبعاد 

 جابي لتأثير الجوانب اإلجتماعيةأنه عملية التجاوب اإليبفيرى التسويق المستدام J-P Flipo أما 

واإلقتصادية والبيئية في الممارسات التسويقية، مع التركيز أكثر على السياسات التسويقية لإلندماج 

السريع في مسار التنمية المستدامة ومن ذلك السعي لخلق نموذج إستهالكي جديد يتوافق مع هذا 

 التوجه.

إلى التسويق المستدام بأنه النشاط الذي يعتمد  C Dussart et M Damperat (6442) كما يشير

يعرف التسويق المستدام ف K Peattieأما ، على القرارات السياسية واإلجتماعية والبيئية في سياساته

 Donald أما، 2بأنه دمج التكاليف البيئية واإلجتماعية في اإلنتاج واإلستهالك لخلق إقتصاد مستدام

Fuller ام بأنه عبارة عن مسار لتخطيط ووضع ومراقبة المزيج التسويقيفيرى التسويق المستد، 

بصفة تؤدي إلى إشباع حاجيات المستهلكين وتحقيق أهداف المنظمة والخروج بإجراءات تتالئم مع 

( 4Pتوجه التسويق المستدام يتحقق بتوافق المزيج التسويقي )أي أن  .النظام البيولوجي واإلجتماعي

                                                           
1 Laure lavorata, 50 fiches sur le marketing durable, edition breal, Paris 2010, p29. 
2 ibid, p29. 



195 
 

 وهي حماية اإلنسان والبيئة وتحقيق الربحلتنمية المستدامة هداف الثالثة لمع األ

(Profit,Planet,People)  بما يتالئم مع البعد اإلقتصادي، اإلجتماعي والبيئي.و 

ي لتسويق المستدام غير أن ذلك ال ينفاالمفاهيم التي تناولت من أحدث السابقة الذكر تعد المفاهيم 

، 0122منذ اإلعالن عن مفهوم التنمية المستدامة سنة وم التاريخية حول هذا المفهالتجاذبات 

  :أهمهاوالجدول التالي يلخص 

 مفهوم التسويق المستدام: ( المحطات التاريخية التي مر بها0-2جدول)ال

صاحب  
 التعريف

المصطلح 
 المستخدم

 الفكرة الرئيسية المفهوم

ستانتون 
 0122وفيترال 

 
 التسويق األخضر

عى ة التي تسالنشاطات التسويقي
إلى اإلشباع الفردي مع الحد 
 من التأثير السلبي على البيئة

 حماية البيئة

فون دام 
وأبيلدورن 

0112 

 
 التسويق المستدام

 
التسويق الذي يحتمل التنمية 

 المستدامة

النشاطات التسويقية 
التي تأخذ بعين 

اإلعتبار المشاكل 
 البيئية

 
 6446لوغال 

 
 التسويق المستدام

يق الذي له إشتراك كبير التسو
مع التنمية المستدامة والذي 

  هايأخذ بعين اإلعتبار مبادئ

التقيد بالتنمية 
المستدامة لحل 
 المشاكل الحالية

شارتير، بيتي 
وثمانو بلونسكي 

6446 

 
 التسويق المستدام

المفهوم الواسع الذي يأخذه 
التسويق لألخذ بعين اإلعتبار 

دية     ااألبعاد اإلجتماعية واإلقتص
 والبيئية.

 
 
 

تكييف النشاطات 
التسويقية مع مبادئ 

وأهداف التنمية 
 المستدامة

 

 6442سافير 

 

 التسويق المستدام

تصميم، إنتاج، توزيع، ترويج 
السلع والخدمات التي لها جودة 
إقتصادية والتي تسعى لتلبية 
الحاجات والرغبات اإلنسانية 

د من اآلثار السلبية على مع الح
تحقيق العدالة وئة البي

 اإلجتماعية

  عرضه في األدبيات التسويقية. المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على تم

 المتخصصين من نفس جنس والتي يعتبرها العديد منلمدلول التسويق المستدام عدة مصطلحات، 

هي نفس و ،يالتسويق المستدام ومن ذلك التسويق المسؤول والتسويق األخضر والتسويق المجتمع

الرؤية التي أخذت بها األمم المتحدة في ميثاقها حول البيئة، حيث يساهم كل مدلول في تحقيق هدف 

لتالفي وجود ممارسات غير مستدامة هو فالتسويق المسؤول  ،1أبعاد التنمية المستدامةمن أهداف 

رات لحد من التأثيلوالتسويق األخضر ار الرؤية على الجانب المادي فقط، إقتصب خاصة ما تعلق

السلبية على البيئة من خالل تحليل دورة حياة المنتوج وعرض سلع وخدمات ذات قيمة مضافة 

                                                           
1 Karin viel, le guide pratique du marketing durable, comite 21, Paris 2011, p31. 
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لوب على المستهلكين لتعديل أس فالهدف منه هو التأثير ، وبالنسبة للتسويق المجتمعي طبيعيا

  الي:كل الت، حيث يمكن تمثيل ذلك  في الشتجاوب مع اإلعتبارات البيئيةي هإستهالكهم وجعل

 والت التسويق المستدام: ل( مد0-2شكل )ال

 

Source :Arin Viel,le guide pratique du marketing durable,comite 21 paris 2011, p30. 

مرتبطة بالمسؤولية اإلجتماعية وحماية البيئة نجد أن جميعها  المدلوالت بالتمعن في مضمون هذه

 إلى مفهوم التسويقجب النظر ة ولكنها ال تمثل كل األبعاد. لهذا وتدامأحد أبعاد التنمية المسهما و

دقيق من خالله تحدد كل أوجه التسويق الذي يأخذ بعين اإلعتبار موضوع التنمية المستدام بمنظور 

اته وأنماطه تغيير خيار إلىبدفعه  على السوق لخلق قيمة للمستهلك التأثير وخاصة جانب ، المستدامة

  .1لمساهمة في التوازن اإلجتماعي واإليكولوجياإلستهالكية ل

ما تم عرضه من مفاهيم هي صادرة من باحثين ومنظمات بحثية ومنظمات ذات إهتمام كبير ف

بالموضوع، والمفهوم الذي عرف إجماع وصبغة عالمية هو الصادر عن منظمة األمم المتحدة 

 ما سيتم توضيحه. لحماية البيئة والتي كانت رؤيتها متقاربة لما تم عرضه ك

بات بالرجوع إلى التجاذمدلول التسويق المستدام حسب المنظمة األممية لحماية البيئة:  -ثانيا

التي عرفت بين المتخصصين حول مفهوم التسويق المستدام، فمنهم من يرى بأنه التسويق األخضر 

ناك من حدده في فقط ومنهم من حصره في التسويق اإلجتماعي والمسؤولية اإلجتماعية، كما ه

 هوف، ووفق رؤية أخرى فالتسويق المستدام بغير ذلك التسويق األخضروالتسويق اإلجتماعي الثنائية

خذ بمفهوم لألو ،يتطلب خلق توجه تسويقي جديد متوافق ومترابط فقط مع مسار التنمية المستدامة

دلوال مدة لحماية البيئة أعطى فبرنامج األمم المتح ،هاته التباينات في اآلراءومترابط بعيد عن قوي 

المشار ي حددته في التسويق اإلجتماع فقد ،تجاذبات النظريةلل اإجماعلتسويق المستدام مفهوم يعتبر ل

ين تعرض بشكل خاص إلى المدلولسيتم الوالتسويق األخضر والتسويق األخالقي، حيث  إليه أنفا

 األخيرين:

                                                           
1Jacques Lendrevie et Julien Lévy, Mercator, 10 éditions op-cit, p04.  

التسويق المجتمعي

(تشجيع المكونات والسلوكيات المستدامة)

التسويق األخضر

منتوجات ذات قيمة مضافة بيئية)

(وإجتماعية

التسويق المسؤول

(ةإبعاد جميع العناصر غير مستدام)
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 من حقول توجه التسويق لحماية البيئة حقالضر يعد موضوع التسويق األخالتسويق األخضر: -1

تناوالت بعد من الأن الجانب التطبيقي لهذا النوع من التسويق له أبعاد تاريخية أهو ما يشار إليه إن 

 0122البدايات األولى لتناول  التسويق األخضر إلى عام يمية المعروفة اليوم، فأكاديميا تعود األكاد

مصطلحات للتعبير عن العالقة التوافقية بين النشاط التسويقي واإلضرار إستخدمت العديد من الحيث 

بالبيئة، بدءا بمفهوم التسويق اإلحيائي إلى التسويق األخضر ثم التسويق األكثر خضرة وصوال إلى 

التسويق األخضر المستدام، وبتمحيصها فهي شكلت في مجملها مراحل لتطور مفهوم التسويق 

     :1في اآلتي كل مرحلةأهم ميزات  حيث يمكن عرض، األخضر

تظافر جهود كل من األكادميين والمتخصصين ل االمرحلة نتاج بر هذهتتع: اإلحيائي التسويق-أ

ن أجل وهذا م ،والممارسين في التسويق وصانعي السياسات العامة والمتخصصين في علوم الحياة

 جهود على التحلي بالمسؤولية فيما يخصالإنصبت في هذه المرحلة . الحفاظ على النظم اإليكولوجية

، Henion et Kinnearلتسويق اإلحيائي الرائدين في تحديد مفهوم ل الكتابومن  ،الحفاظ على البيئة

تعالج المشاكل المرتبطة بالنظم الحياتية واإليكولوجية وهذا التي نشاطات عرفانه بكونه ال واللذان

 ،لوث الماء والهواء ونضوب المواد غير مستدامةالمشكالت البيئية مثل ت علىحل بالتركيز 

ة تكثيف الجهود لتغيير السلوكيات المنافيلمستهلكين ونوعية وجودة المنتجات، واإلهتمام بصحة او

 للتوجهات الصديقة للبيئة. 

يما يخص فبمنظمات األعمال  رتبطتفالتسويق اإلحيائي يعتبر توجه إلزالة النظرة السودوية التي إ

بصفة تطوعية بعيدا عن الزخم الترويجي للمنظمات، كما يعد بالبيئة، حيث كان يتم ذلك اإلضرار 

 من أقرب الموضوعات تأطيرا للتسويق األخضر.   والذي يعد ،قاعدة لتطور مفهوم التسويق األخضر

ستمرار إلابرزت مرحلة التسويق البيئي بسبب إتهام التسويق ب: التسويق البيئي )األخضر( -ب

تدامة، عيش في بيئة نظيفة ومسية واإلنتهاكات المستمرة لحقوق الدر المستمر للموارد الطبيعالهفي 

وما أعقب ذلك من حوادث وكوارث عالمية هدامة للحياة البشرية، ومنها إكتشاف ثقب طبقة اآلوزون 

وتبديد حقول النفط من طرف  0122وأحداث مفاعل تشرنوبيل عام  0122في أواخر عام 

(Exxon–Valdez في آالسكا عام )فهاته األحداث خلقت إجماعا عالميا لتكثيف الجهود 0121 ،

هدف إلى حماية حق ي الذيلحماية البيئة، ما أدى بالمسوقين إلى طرح توجه التسويق األخضر 

لقائمين االمواطنين في العيش في بيئة سليمة مع بدل جهود لحماية تلك البيئة وتحسينها، فجل جهود 

لتوافق مع التشريعات الحكومية البيئية الملزمة تحقيق اضمن هذا التوجه إنصبت ل يقعلى التسو

 .الربحواإلهتمام بعنصر 

اإلستدامة الجانب األكثر تطورا في التسويق األخضر، عنصر  عدي التسويق األخضر المستدام:-ج

ي أشار بشكل صريح والذ 0122في بداية التسعينيات بعد تقرير بروتالند سنة مالمحها والذي بدأت 

إرتباطه القوي بعملتي اإلنتاج واإلستهالك، متضمنا تحديد مع إلى تبني منهج اإلستدامة بشكل عام 

 ،المسؤوليات في ضوء معايير واقعية ال تؤدي إلى اإلضرار باألنظمة البيئية أوبالنشاطات اإلنسانية

نتجات طات المرتبطة بتسويق المشير إلى أثر البيئة في جميع النشاتفإستدامة التسويق األخضر 

                                                           
 . 20عبد الحسين حسن حبيب، مرجع سبق ذكره، صوعالء فرحان طالب  1 
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 يعية.د الطبوالتي يجب أن تدار بحذر وبشكل قابل لإلستمرار، دون أن يكون أي نقصان في الموار

تطوير إستراتجيات تسويقية تسعى للحفاظ على البيئة مع التسويق األخضر المستدام يتضمن 

 .إستمرار تحقيق األرباح للمنظمة

 :1نذكر سويقإن من مزايا هذا النوع من الت

 ماية البيئة.تضمن حتامج ة، المجتمع، اإلقتصاد عند طرح براألخذ بالمسائل المرتبطة بالبيئة المادي -

توحيد األفكار بين منظمات األعمال والحكومات والجماعات البيئية واإلتفاق على أهداف تشكل  -

 .اعالمي اإجماع

نتاج واألنظمة اإلستهالكية غير مستدامة القدرة على تشخيص األعراض الناجمة عن عمليات اإل -

 لتغييرها وتكييفها إلى أطر مستدامة.  

حيث  Stanton (0221)من المتخصصين الذين تطرقوا لمفهوم التسويق األخضر المستدام نجد  

التسويق األخضر المستدام بأنه أي نشاط تسويقي خاص بمنظمة معينة يهدف إلى خلق تأثير يعرف 

   وكذلك  ،أي تأثير سلبي على البيئة المحيطة بغض النظر عن صنف هاته البيئةإيجابي وإزالة 

Pride(6442 )بالبيئة ابأنه عملية تطوير وتسعير وترويج المنتجات التي ال تلحق ضرر الذي يعرفه 

 .2على مدى بعيد

فإن  ،معلى ضوء اإلستقراء التاريخي للتطورات في المضامين التطبيقية للتسويق األخضر المستدا

الخوض في العديد من التساؤالت التي تخص مشكالت البيئة  علىاألفكار العامة المحددة له، تنصب 

ذلك أن كلمة األخضر واإلستدامة لها العديد من المعاني مثل حماية البيئة، التحلي  ،الطبيعية

ة نجد العملي القيام بنشاطات غير هادفة للربح، ولكن في الممارسات ،بالمسؤولية في الممارسات

هناك من يراه من أن من يحصره في أنشطة إعادة التدوير، كما  حيث هناكالعديد من التباينات 

ونه يتضمن ك ،زاوية المساهمة الفعالة في األنشطة االجتماعية التي تهدف إلى التوعية بقضايا البيئة

األنشطة ب التعبئة والتغليف والكثير من األنشطة ومن ذلك تعديل المنتوج والعملية اإلنتاجية وأسالي

في  اوليس محدد شامال يعد مجاالفهو  ،التوزيعية واألنشطة الترويجية وفق أساس الكفاءة البيئة

 مجال معين.

التسويق األخضر هو عملية نظامية متكاملة تهدف إلى التأثير في تفضيالت الزبائن بصورة عموما 

م وتعديل عاداتهم اإلستهالكية بما ينسج ،بالبيئةتدفعهم نحو التوجه إلى طلب منتجات غير ضارة 

مع ذلك والعمل على تقديم منتجات تتوافق مع هذا التوجه، بحيث تكون المحصلة النهائية هي الحفاظ 

، وهذا باألخذ بأربعة عناصر رئيسية 3للمنظمة وتحقيق هدف الربحعلى البيئة وحماية المستهلكين 

 :4وهي

                                                           
1Jack quelin a ottman, berrett koehleler, The new rules of green marketing, strategie tools and inspiration for 
sustainble branding, publishers san fransisco 2011, p43. 
2 Ibid,p44. 
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تقليلها: والذي يكون بالتحول من المفهوم التقليدي القائم على التعامل مع إلغاء مفهوم النفايات أو  -

لنفايات منتجات تنتج القليل من ام يركز على إعادة تصميم وإنتاج إلى مفهو ،النفايات وبقايا الصناعة

 التركيز على كيفية التخلص منها.بدال من 

اإلعتماد ب مفهوم اإللتزام البيئيوفق نتاج إعادة تشكيل مفهوم المنتوج: وهذا بتكييف تكنولوجيا اإل -

على المواد الخام الصديقة للبيئة، فالعملية اإلنتاجية يجب أن تعتمد بشكل كبير على المواد الخام 

 .   قةعادة التفكيك والتصنيع مرة أخرى أي الحلقة المغلغير الضارة بالبيئة، باإلضافة إلى قدرتها على إ

بين السعر والتكلفة: فسعر المنتوج يجب أن يعكس تكلفته الحقيقة أو يكون توضيح العالقة القائمة  -

لمضافة قيمة االسلعة بما في ذلك الالتي تحققها القيمة  يعكسقريبا منها، فسعر السلعة يجب أن 

 والمقبولة والعادلة.

ر جعل التوجه األخضر أمرا مربحا: فيجب على منظمات األعمال أن تدرك أن التسويق األخض -

ا تنافسي ايشكل فرصة تسويقية قد تمنح للمنظمة ميزة تنافسية مستدامة، كما يعتبر حاليا منفذ

يمكن أن يأخذ المنظمة إلى نوع آخر من المنافسة وخاصة مع تنامي الوعي البيئي بين  اإستراتيجي

إلى بعض المزايا  Prideيشير  حيثالمستهلكين وتحولهم التدريجي إلى مستهلكين خضر، 

سمية التي تبذلها الهيئات الر دفي الجهووالتي تظهر  ،من التسويق األخضر ستراتجية المتحققةاإل

للتوجهات البيئية بشكل مستمر من خالل أجهزة اإلعالم المختلفة، وهو ما  للترويجرسمية الوغير 

ق حقما ي ،منهجهذا اللجهود الترويج الخاص بالمنظمات التي تتبنى  امجاني ايمثل مساعدة ودعم

 .1مردودية عالية خاصة على المدى الطويل

ظل تعاظم إستخدام تكنولوجيا اإلعالم  في امنحى جديداليوم عرف مفهوم التسويق األخضر 

هو و 6.4ربالتسويق األخضبما أطلق عليه لمصطلح التسويق األخضر  احققت تحديث قدف، واإلتصال

س في التسويق المعاصر، بإبراز وفق أس عبارة عن نموذج يسعى للتغلب على التناقضات الموجودة

 .ضرر إلحاقهدر أو إلدارة النظم الطبيعية دون السليمة طرق العلمية 

 :2نشرها وهيل 6.4يسعى التسويق األخضر تسويقيةأنماط  توجد ثالثة

 بوضعوذلك  ،طرح معايير تجارية خضراء لمعامالت منظمات األعمالوهو المسار األخضر:  -

 العروض التسويقية الخضراء الموجودة في السوق.لمقارنة  معايير

 طرح أفكار وطرق جديدة لتحقيق اإلستدامة في اإلنتاج واإلستهالك.خضرة:  المسار األكثر -

مسار الرائد في الخضرة: دعم اإلبتكار وإعادة تشكيل ثقافة جديدة، وطرح أسلوب حياة وفلسفة ال -

 أفضل من غيرها.  مالئمة لنماذج األعمال الخضراء والتي تكون

التسويق األخضر تبني الهدف من إن  lifbrice (6404) و Rifkin et Baumain (6442)حسب 

ذلك بالتحول من  ملكية رأس المال المادي إلى رأس المال وهو تحقيق ربح مبني على القيمة،  6.4

                                                           
 .22المرجع السابق، صد الطاهر نصيروحسين محمد إسماعيل، محم 1 

 .22عبد الحسين حسن حبيب، مرجع سبق ذكره، صوعالء فرحان طالب  2 



200 
 

جديدة طرح األفكار الالفكري، فأشكال الربح وفقه تكون من خالل األفكار بدال من األشياء المادية ف

هي التي تحقق الثروة فيما بعد، وعملية التواصل لتجسيد هاته األفكار تكون من خالل تكنولوجيا 

ثبتته ألدورها الكبير الذي  6.4اإلعالم واإلتصال والتي تعتبر العنصر المهم في التسويق األخضر 

وخاصة عبر  صل مع الجماهير المختلفةفي التأثير الثقافي بواسطة األدوات المختلفة التي تتيح التوا

التوعية العالية بين المحترفين والهواة والمستهلكين عنصر وخاصة  مواقع التواصل العامة،

 ،والمنتجين، فإختيار أو إستبعاد أي منتوج ينطوي على إمكانية إعطاء تفسير له بشكل سريع وشامل

مكن يذلك شراء يعادل تصويت، وضمن وهو ما يعبر عنه ب ،فة جديدةاققدرته على نشر ثوكذلك 

لتوليد القيمة وخلق تقارب ثقافي مبني على تقاسم المصالح  اإعتبار أنشطة اإلنتاج واإلستهالك رموز

 المشتركة مع أخذ مصالح العامة  كحجر الزاوية.

باإلعتماد على خمسة عناصر رئيسية  ،وتنفيذ أهدافه 6.4تطبيق العملي للتسويق األخضر يكون ال

والمتوازنة مع  اإلعالم، اإلنخراط،اإلبتكار،  التكامل، البديهيةوهي  )I)2يعبر عنها كل خماسيةتش

 : 1اآلتيفي  فيتجلى، وبالنسبة لمضمون كل عنصر  (4P)عناصر المزيج التسويقي التقليدي

غي بوتشير إلى الحاجات والخيارات والسلوكيات التي يعبر عنها بأنها األفضل والتي ين :البديهية -

لدى جميع المستهلكين، ففشل التوجه التسويقي التقليدي في سنوات التسعينات يعود  الترغيب فيها

 إلى التعقيد في فهم الحاجيات والخيارات والتي كانت تعرف فقط من خالل تجريب المنتوج.

      واإلجتماعية ضمن منظور التعميم     البيئيةالتكامل: العمل على دمج اآلثار اإليجابية  -

 والشمولية.

 اإلبتكار: السعي الدائم لخلق أساليب إنتاج ومنتجات وحياة جديدة. -

 صدفة.محض التكون أن اإلنخراط: تقديم تضحيات على نحو مطلوب للمستهلك والتي ال ينبغي  -

 ؤولية.مسالوعي والاإلعالم: فجميع الخيارات المطروحة للمستهلك ينبغي أن تتسم باإلستنارة و -

متطابقة إلى حد كبير مع مبادئ  هي أنها 6.4تجاه مبادئ التسويق األخضرا يمكن اإلشارة إليه مإن 

  ،المشاركة النشطة للمستخدمينجوانب أهمية التخاطب، إستخدام الشبكات اإلجتماعية وال سيما في 

 التورط العاطفي وفق أبعاد مختلفة.، وتقاسم القيم

مني الكبير الذي يلعبه التسويق األخضر في دفع ما تم عرضه يالحظ الدور الضن خالل م

 .وهذا على مستوى منظمات األعمال المحافظة على البيئةالممارسات التسويقية إلى سكة التوجهات 

الت مدلو خلقفقد ساهم في  ،أي على مستوى اإلقتصاد بشكل عام بالنسبة للمستوى الكليأما 

 ايركب اتراجعهذا التوجه عرف ، حيث د األخضروتوجهات جديدة تجلت في سيادة مفاهيم اإلقتصا

نتيجة لتوجه معظم منظمات األعمال نحو مبدأ  ،6442في التطبيق إبان األزمة المالية العالمية لسنة 

 بدال من اإلستثمار في الجودة واإلبتكار ،وفرات الحجم للحد من التكاليف وتغطية الخسائر المادية

المستهلكين عن طلبها نظرا إلرتفاع أسعارها مقابل  خاصة مع عزرف ،لخلق منتجات خضراء

                                                           
1 Www.Wikipedia.fr, consulté le 25/04/2011. 
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األمر الذي حقق ديون رهيبة لألجيال القادمة فيما يخص قدرة البيئة على إستعاب  محدودية مداخيلهم،

 .الرفاهية وبالتالي فشل توفير التالئم بين الجوانب المالية واألثر اإلجتماعي والبيئي

جديد يتوافق مع التوجه  ان مكنت من إيجاد توجه إقتصاديغير أن جهود الباحثين ضمن هذا الميد

زرق اإلقتصاد األ هو. هذا التوجه مع عنصر األزمةالمتوافقة قتصادية اإلمتطلبات األخضر يراعي ال

وهذا بتخطيطه نموذج  6404ول من أشار إلى هذا المفهوم سنة أ Gunter pauliحيث يعد 

ة وإستدامة وبموارد أقل، فاإلقتصاد األزرق يعني إقتصادي يمكن من العيش بأكثر سعادة وصح

الشكل أي 2.4فبدال من أن يسمى باإلقتصاد  األخضر  ،اإلقتصاد األخضر بمزيد من التطوير

هو شكل جديد قائم على نفس أسس ، ف6.4المتطور من اإلقتصاد األخضر واإلقتصاد األخضر

يته مثل فقط ولكن إنشاء نظام إقتصادي آل اإليكولوجية الطبيعية، فغرضه ليس الحفاظ على الطبيعية

 .1النظم الطبيعية والتي تتضمن إمكانيات للعيش من خالل مسارات تطويرية

مبادئ اإلقتصاد األزرق تشبه مبادئ إن ف Nicholas Georgessceou-Herman حسب 

اني لقانون لثالدينامكية الحرارية في العلوم الفيزيائية، وبالنسبة آللية عمله فهي تشبه المبدأ ا

أ فال مفر المبد ذاتوحسب   .الديناميكية الحرارية التي تسعى لتحقيق التوازن في إستهالك الطاقة

ية فاإلقتصاد األزرق يعد آل ،من ضياع الطاقة ولكن يجب إعتماد أسلوب يوفر تلك الطاقة الضائعة

 عدم القدرة علىهو Daily Herman لدمج مبادئ الفيزياء في اإلقتصاد، ومرجع تطبيقه حسب

ولكن  ،البيأو س اصفري االحفاظ على مستويات النمو اإلقتصادي وفق دالة مستقرة والذي ال يعني نمو

متطلبات التنمية المستدامة من خالل التخطيط الدقيق للموارد واإلستفادة من مع  امتوافق انمو إيجابي

 جديد، بما يساهم في خلق فرص مخرجات اإلنتاج الصناعي وخاصة النفايات إلنشاء تدفق إنتاجي

عمل وتعزيز الرأس المال اإلجتماعي والمساهمة في الدخل مع الحفاظ على البيئة، وتحسين النظم 

فاإلقتصاد األزرق عبارة عن خلق موارد من خالل تحويل ، 2اإليكولوجية الطبيعية ونوعية الحياة

ا ودواليك وهكذ ،ياء والفيزياء إلى منتجاتالمواد األولية والنفايات المحققة بإستخدام أساليب الكيم

إلى غاية تحويلها إلى نفايات غير صالحة للحاجات اإلنسانية والنظم اإليكولوجية، أي الخروج من 

 النموذج الخطي إلستهالك المواد األولية إلى نموذج قائم على التنمية الدائرية. 

تطور مفهوم األخالق في الممارسات التسويق األخالقي إلى ظهور يرجع التسويق األخالقي: -2

قبة عمنظمات األعمال أعتبرت ل، كما التجارية، فلمدة طويلة كانت األخالق تعتبر مسألة شخصية

والذي  0124النظرة التي تبناها فريدمان  ، حيث يتطابق ذلك معنحو تحقيق مردودية إقتصادية

، وبالنسبة لبدايات دمجها في عالم يرى بأن األخالق عبارة عن قيم وحالة ذهنية لمسؤولي العمل

 األعمال، حيث نتيجة صحو الضمير الشخصي لبعض القائمين على منظماتذلك األعمال فكان 

شاء هيكل تطلب إنما  والمتعددة الجنسيات،تعرف حاليا تطبيقا واسعا وخاصة في المنظمات الكبيرة 

في المفاهيم دفع بالمزيد من الخطاب األخالقي بشكل عام أحدث ثورة  تنظيمي خاص بها.أحدث

 في نشاطاتها على اإلجابة على السؤالين أصحبت تركز العديد من منظمات األعمال اإلهتمام به، ف

                                                           
1 Philip kotler, marketing 3.0, edition boech, Paris 2012, p21.  
2 Bernard Perconte , 55 fichier sur le marketing،bréal, Paris،9112،p23. 
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م تعد لاألخالق ف، بداية الدمج الحقيقي لهاهذين السؤالين  عناإلجابة حيث تعتبر كيف؟ ولماذا؟، 

المشاركة الواسعة في جوانب الجودة ولوكا فاعال وجانبا من س تعبارة عن مفهوم مجرد بل أصبح

صنع القرار وإثراء المهارات الشخصية والتقنية وخلق تطابق بين الخطاب والممارسة تجاه الجهات 

 .1الفاعلة والمتفاعلة

بل هي إستثمار إستراتيجي لخدمة منة ذاتية  G Liposvestsky (1992)حسب  األخالق لم تعد 

كما  A Boyer  (2003) ويوافقه في ذلك  ،المدى الطويلصورة وعالمة المنظمة ونموها على 

تجاه اإلأي األخالق الوجه الجديد لعلوم التسيير وفق مقاربة برغماتية   Peueux et Biefotإعتبر 

الذي يربط بين التطبيق والنظرية والتي ال يعتمد في تطبيقها على المراجع األدبية والفلسفية، ولكن 

ي فمعها جميع األطراف المتعاملة بمشاركة  يةنشاطات التسويقالى إسقاط واقعي مبني علعلى 

والتساؤل المطروح ماهي أطر التزاوج بين التسويق واألخالق وماهي مظاهر إرتباط ، السوق

 األخالق بالتنمية المستدامة من خالل الوظيفة التسويقية والتي تحقق فيما بعد قيم مدركة.

 ،تحديد السلوك التسويقي المقبول من طرف أصحاب المصلحة التسويق األخالقي إلىمفهوم  يشير

الذي  المبدأ العام، فElisabeth Laville(6442)وحسب متخصصة عالمية في هذا الشأن وهي 

ها التسويق يحمل ااإلحساس بالرسالة التي تتضمن قيمهو مبدأ  األخالقييجب أن يقوم عليه التسويق 

الرسالة اإلجتماعية والثقافية التي يجب تحقيقها دون  تضمنتوالتي  ،للعناصر المحيطة بالمنظمة

   .إهمال الرسالة األساسية وهي خلق الثروة

مجموعة من  هوالتسويق األخالقي أن  P-e murphy (1993) و  GR lacznick من كل يشير

 .ألعمالانموذج مبسط لتطبيق األخالق في عالم  إنهالقوانين األخالقية المطبقة في ميدان التسويق، 

بعيدا عن  معنى يبالمعايير األخالقية في الممارسات التسويقية يؤدي إلى خلق مجتمع ذاإللتزام  إن 

تعبئة الموارد الالزمة لتحقيق قيم أخالقية تمثل قيمة مضافة ذلك ، حيث يتطلب المجتمع اإلستهالكي

عامل الفاعلة التي يجب التللعمالء، وكذلك تحديد السلوكيات والتصرفات الواجب إتباعها والجهات 

 معها لحشد الحساسية األخالقية.

    Hemming Therau et Kleeيرى مظاهر التحلي بالممارسات األخالقية في التسويق: -أ

 في ر إلى حد كبي رجع أن آفاق تطبيق األخالق في علوم التسيير وفي التسويق خاصة ي (0221)

 P-Kotlerأما  ر بهميغرتدون ال دة العالقات معهموتحسين جو ،القدرة على تعزيز رضا العمالء

et Al (9119) حقيق تأن تحقيق توجه عام للنشاطات التسويقية وفق مبدأ أخالقي يكون ب ونفير

أشكال  دني وتطلعاته إلىالم المجتمع العرض التسويقي وباألخذ باإلعتباروالطلب  توافق عام بين

عين مع األخذ ب مراعاتهالمدخل أخالقي الذي يجب يعة ، وكذلك طبالتحلي بها يجبي أخالقومستوى 

على المصداقية فتبني مدخل أخالقي دون حيث يدل معيار الوقت الوقت والشمولية، اإلعتبار عامل 

يؤدي تطبيق سفي الفأي قصور بالنسبة للشمولية و ،تحقيق نتائج لحظية سيؤثر على المنهج بأكمله

                                                           
1 Ghilslain deslandes,Le management ethique, Dunod 2012,p58. 
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فق رئيسية لبناء نشاط تسويقي والقواعد ال عدد منن فهناك ووفق هذين البعديإلى نتائج عكسية، 

 :1أخالقية وهيقواعد 

طرفه األول المسؤولية التي يجب التحلي بها  امعنوي اضع عقدأن تالمنظمة على المسؤولية: ف -

توازن يقام على أساس ضمان يجب أن والذي  ،والطرف الثاني هو المستهلك وأصحاب المصلحة

 .والتحلي بالشفافية نفعة لجميع األطرافوتحقيق الم تجاري

جدوى إذا لم يشارك المستهلك في صياغته عديم الالمشاركة: يعد المسار األخالقي للتسويق  -

ك فيجب ، ووفق ذلوتحقيقه والذي ال يكون جسماني فقط بل يساهم في وضع مساراته وتوفير أدواته

 قية على المدى الطويل. مصداالديناميكية والالمسار األخالقي بصفة أن يتسم 

كون ي ضمن إطار تنفيذ التحلي باألخالق خلق جو من المحبة بين المنظمة والمستهلكفالتواضع:  -

  تنفيذ بالقوة أو اإللزام.أفضل من ال

 :2يجب مراعاتهما وهمان هناك تحديافوضمن هاته القواعد 

اقعية التوجه دون وجود إجراءات و التالعب: فبناء أي إستراتجية تسويقية قائمة على الترويج لهذا -

المدى  لىعبما يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية وخيمة سواء  ،للتالعب بالمستهلك افذلك يعكس جانب

 القصير أو الطويل.

الغطرسة: فإعتبار قوة المنظمة في عالم األعمال عامل رئيسي للنجاح مع إهمال تجسيد واقعي  -

 للفشل. احاسم يعد عاماللألخالق 

 ي مجملهاف األخالق في الممارسات التسويقية فإننا نلمس العديد من التوجهات والتي لنسبة لتطبيقبا

 الفلسفة في حد ذاتها والممارسات العملية.تخص والتي  مظاهر لتجسيد األخالق

تجسيد إن فتم اإلشارة إليه ما مأوجه تجسيد األخالقيات في الممارسات التسويقية: -ب

، ومن مبشكل عا العديد من التصرفات التي تخص الفلسفة والممارساتن خالل ميكون  األخالقيات

  أهم هاته التصرفات نذكر: 

الترتيبات الفردية للعمل بشكل جيد والتي أساسها أو  تمثل الفضائل أخالقيات آداب المهنة:-

دة الفردية سعاكما تحمل في طياتها الوعد بتحقيق ال ،التصرف بالنزاهة والكفاءة والتحلي بالجدارة

 أخالقية في سبيل تحقيقعكس بذل جهود للحصول على أفعال كما ت، واإلزدهار المضمون للجميع

الحديث عن أخالقيات المهنة يقود إلى الحديث عن . إن الريادة في خدمة المستهلكين ومجتمعهم

باألخذ  التي تكونوالخبرة األخالقية والتي يقصد بها قدرة األفراد على التدرج في إتخاذ القرارات 

 وهي الحكمة والشجاعة واإلعتدال والعدالة واإليثار. أساسية بمبادئ 

القدرة على معرفة الخيارات التي تقلل من اآلثار األكثر سلبية ضمن سياق العمليات  تشير الحكمة إلى

ن وإيجاد التوازن بي اتوكذلك القدرة على توقع المخاطر من خالل تحليل األولوي ،التجارية

                                                           
 .022-022صص  مرجع سبق ذكره،، التسويق والمسؤولية االجتماعية ثامر البكري، 1 

2 Edouard de brologile, op-cit, p156. 
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 ر إلى ، وبالنسبة إلى الشجاعة فتشيالضروريات اإلقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل

ما يتطلب تشجيع اإلبتكار وليات ضمن إطار األعمال التجارية، القدرة على تحمل المخاطر والمسؤ

صالح إالخطيرة على المجتمع والقيام بويساهم في التخلي عن سياسة المنتجات غير مربحة  الذي

السيطرة على الدوافع الذاتية للتمكن من البحث عن  ، أما اإلعتدال فهوالضرر الذي قام به اآلخرون

البحث عن اإلنصاف  ، والعدالة فهيالعدالة والخير والتصرف الدائم على أساس العمل التطوعي

ختالف ومراعاة مبادئ اإل والموضوعية وإحترام حقوق اإلنسان والمستهلكين وتطبيق القانون

ن، واألخذ الرغبة في فهم اآلخريو اإلستماع الفعالو التحلي بالتعاطف والحرية، وبالنسبة لإليثار فهو

 بعين اإلعتبار وبشكل أفضل مصالح اآلخرين مع تشجيع العالقات على أساس الشفافية والنزاهة.

ا على ستة مبادئ إعتماد مع المستهلكين والبيئة التحلي بالمسؤوليةإلى قبول تشير أخالقيات التسويق 

، وواجب الخيرية ن ألصحاب المصلحة، وواجب العدالةواجب الصدق، وواجب اإلمتناأساسية وهي 

 وواجب اإلحترام واإلستماع لآلخر وواجب حماية المستهلكين.  

نتائج ق نتيجة تحقين عملية دمج الفضائل في عملية إتخاذ القرار في المنظمة تكون نوعا ما صعبة إ

ائية وبطيئة بسبب الخصوصية الشخصية للتطبيق، فأي منظمة تسعى لإلرتقاء بهذا العنصر عشو

ماد خطة ، وإعتقائمين على ذلكيجب عليها أن تشجع التفكير األخالقي مع تطوير نظام المساءلة لل

نب االتحلي بنظام الجودة و معايير لحماية البيئة وتعزيز الجوتعتمد على قائمة على إجراءات واقعية 

 الفاضلة من قبل الجهات الفعالة في المنظمة.  

تشير أخالقيات المسؤولية والتصرف إلى تقييم الجهود المبذولة : المسؤولية والتصرف أخالقيات-

لعديد من الكتاب فا .في ترقب عواقب التصرفات مع إعتماد رؤية مستقبلية نظامية للتحلي بالمسؤولية

ة فاألخالق تعتبر الرافعة األساسي ،بالقيمة األخالقية المحققةيشيرون إلى أخالقيات المسؤولية 

جتمع القرارات على الفرد والم نتائجللمسؤولية، ومنه فالقيمة األخالقية المحققة تشير إلى أفضل 

كما يشير مصطلح المسؤولية األخالقية إلى  .1وخدمة الصالح العام على المدى القصير والطويل

ي لها تأثير إيجابي على الفرد والصالح العام بدل المنظور النفعي، فالقرار النوايا واإلجراءات الت

يتصف بأنه مسؤول أخالقيا عندما يولد المزيد من الفوائد بنسبة قليلة من الضرر باإلضافة إلى 

 توفره على إعادة النظر في اآلثار السلبية للقرارات.

ووفق ذلك فالمصطلح المتداول هو بعض، األخالق والمسؤولية مفهومان مرتبطان ببعضهما الإن 

التفكير بطريقة منهجية لرؤية المستقبل بما يتوافق مع مسؤولية األجيال ي وه المسؤولية األخالقية

الضروريات الحتمية، والتي أبرزها إيمانويل كانط في  ضمن مبادئ الحاضرة تجاه األجيال القادمة

ة تعد مرجع في التحلي بالمسؤولية األخالقية في الحيا عدة مبادئ في طرحه ألبعاد الفلسفة األخالقية

مبدأ الذاتية فالتحلي بمسؤولية  2لدى العديد من الكتاب والمتخصصين، حيث تتمثل هاته المبادئ في

بدأ مأن يحقق تحول في القانون العالمي، وكذلك يمكن في الوقت ذاته الذي أخالقية جانب ذاتي و

                                                           
1 Mary mckinley, op-cit,p16. 
2 Ghilslain deslandes, op-cit, p58. 
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بدأ موالمنطق كمصدر إلتخاذ القرارات، باإلضافة إلى  م إلى التفسيراإلحتكاأي التحلي بالعقالنية 

 إمكانية إعادة صياغة مفهوم الملكية وفق مبدأ مفهوم األهداف.

             اإللتزام من خالل ،الممارسات التسويقية األخالقية هدفها تجاه مسار التنمية المستدامةتحقق 

خاطر تجاه مصالح المجتمع وأجيال المستقبل سواء ما تعلق الحيطة والحذر والسعي للوقاية من المب

بالحياة الطبيعية والحيوانية واإلنسانية، والسعي لتحقيق التوافق قدر اإلمكان بين المسؤوليات 

لخير في ل الشفافةوالمعتقدات والمبادئ األخالقية والذي من شأنه أن يعزز اإلنتهازية النقية والرؤية 

 وإعتبار السعادة هي هدف البشرية. الممارسات التجارية

 ،محتويات الحرية والفرح والسعادة تخص أخالقيات المتعة بشكل خاص أخالقيات المتعة:-

 ،تحقيق حياة أفضل بالنسبة لمنظمات األعمال من خالل إبراز ذاتها يفاألخالق وفق هذا المعنى ه

القيات المتعة عبارة عن أخالق فما وراء الملذات الطبيعية هناك ملذات أخالقية وجمالية، فأخ

 .   1تحقيق سلوك إستهالكي أكثر متعة من خالل التثقيف حول المشاكل اإلجتماعيةة تهدف إلى إنعكاسي

 أين يتم اإلنتقال من جانب الوعظ إلى ،تمثل الموقف الثاني من األخالقيات األخالقيات القاعدية: -

 اياأي التسويق المتصل بالقضعد سلوكية أخالقية مرحلة تبليغ األخالق من خالل وضع مواثيق وقوا

كون تبما و واإلنخراط في المعامالت الثقافية والخيرية وحماية البيئة، بما يعزز صورة المنظمة

الهدف من هذا التوجه هو إبراز السلوك إن  .موارد المنظمة وأنشطتها مواتية للصحة العامة والبيئة

ة يمتد تأثيره إلى إدار جل بناء موقف أخالقي مستدام حيثمن أاألخالقي للدفاع عن صورة المنظمة 

والذي ال يكلف إستثمارات كبيرة خاصة في هيكل وإدارة  .المخاطر البيئية والصحية والمجتمعية

التطوير المطلوب يكون على مستوى  نظام السوق، التماثل للقوانين واإلتفاقيات والعقود، فالمنظمة، 

 باليد العاملة، التحلي بالجودة التقنية والوظيفية في المنتجات المصنعة.المساهمة في اإلرتقاء 

تراتجية دمج المتطلبات األخالقية في إسيكون بتحقيق إلتزام أخالقي إستباقي إن : اإلستباقية األخالق-

اإلدارة والتسويق، فاألخالق تمثل هنا القيم التي تدمجها منظمات األعمال في عملياتها التنظيمية 

لجودة والربحية ذلك فاألخالق وال االتي تحقق إرتياحا ليس فقط للمستهلكين ولكن للمجتمع ككل، فوفقو

 تعتبر رافعة أساسية إلستراتجية اإلدارة والتسويق. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ghilslain deslandes, op-cit,p58. 
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 المطلب الثاني: المحددات اإلجتماعية لتطبيق التسويق المستدام: 

 ،ينالتي تحدد تبني توجه مع دية واإلجتماعيةفي الظروف االقتصاتتجلى المحددات االجتماعية      

ت تحكمها محدداإقامة ممارسات تسويقية تتوافق مع األهداف العامة والخاصة للتنمية المستدامة إن 

 ،ستدامةم إلقامة ممارسات تسويقية على أسس افي القواعد العامة التي تشكل مرجعجتماعية تتجلى إ

حددها  حيث ،أن يتحلى بها التسويق لبلوغ ذلك ات التي يجبالسلوكي مجموعةتتمثل هذه القواعد في 

 المتخصصون في شؤون البيئة والمجتمع بمتطلبين هما التحلي بسلوك المواطنة واإللتزام بالمسؤولية

  التوافق اإليجابي مع حركات حماية المستهلكين.إلى ضافة بشقيها اإلجتماعي واألخالقي إ

عدة ل لتعرضالمواطنة التسويقية إلى ا تحليل مفهوميقود ة: التحلي بالمواطنة التسويقي-أوال

ربطها بعدم من ي يربطها بالتحلي بالمسؤولية ومنهم من الكتابتأويالت، فمن تفسيرات قدمت بشأنها 

يرية، من يربطها بالقيام بأعمال خ مالقيام بأي ممارسات سلبية لها تأثير على المستهلك والبيئة ومنه

ق يبكيفية صحيحة تحق ،ال في معانيها ومدلوالتها للخروج بإجماع يخدميتطلب اإلسترس مام

 مستدامة.ممارسات تسويقية 

مصطلح المواطنة بالبعد اإلجتماعي واإلقتصادي لمنظمات األعمال، يرتبط  مفهوم المواطنة: -0

مل عبما يؤسس التعاون والتكافل وال ،إلى إلتفاف الناس حول غايات مشتركةحيث يشير بشكل عام 

وبالنسبة إلرتباطها بالجانب  .الجماعي المشترك بعيدا عن الصالح الخاص والحاجات الفردية

ن الشبكة العالمية لإلتصال والنمو والتضامن العالمي، عاإلقتصادي وبالرجوع إلى المفهوم الصادر 

لية شراء مفالمواطنة تعني األخذ بعين اإلعتبار الجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية في ع

التغيير  ذلكك كما تعني .المنتجات والعمل على تعديل السلوك الشرائي القائم على اإلستهالك الواسع

في أساليب اإلنتاج بصفة تؤدي إلى إعادة تنظيم النشاط التجاري القائم على إستغالل المستهلكين 

 .1والموظفين

والتي  Thomas Humphrey Marshall م المواطنة إلى الدراسات التي قدمهاظهور مفهويعود 

تعد رائدة في مجال معالجة مفهوم المواطنة في العصر الحديث، حيث التكاد تخلو دراسة حديثة 

 فحسب مارشال .حول المواطنة إال وتدمج فيها مساهمات مارشال سواء بالتحليل والنقد أو المراجعة

لدولة التي يعيشون في ظلها، كما أشار ااإللتزامات تجاه األفراد وفالمواطنة تتمثل في مجموعة من 

ومنطلق مارشال لتأسيس فكر المواطنة هو  ،العضوية إلى مجتمع معين بأنهاكذلك إلى المواطنة 

لنظام الليبيرالي، فوفقا له فالمواطنة هي آداة هامة لسد نتيجة لعدم المساواة اإلقتصادية واإلجتماعية 

 يالحظ، ق واإللتزام بمجموعة من الواجباتعة من الحقوفجوة عدم المساواة من خالل التحلي بمجمو

الذي  ، األمربين مفهوم المواطنة والتحلي باألخالقيات ابأن هناك إرتباط كبيرهذا التحليل ضمن 

كما هوموضح في  وهو درجة منها التحلي باألخالق هو جزء من سلوك المواطنةيمكن من إعتبار 

 الشكل التالي:

                                                           
1 Nathalie Costa, Gestion du développement durable, ellipses éditions, paris 2008, p42. 
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 لوك المواطنة في منظمات األعمال:( أبعاد س6-2شكل )ال

        

 

 

 

 .  040، ص6404المصدر: نظام موسى سويدان، التسويق المعاصر، دار الحامد عمان 

ترتبط المواطنة التسويقية بدمج األخالق في الممارسات عرض لمفهوم المواطنة التسويقية: -2

واق جراء  التي تواجه األسات األخالقية إلى التحديالحديث عن المواطنة التسويقية  عود ي، التسويقية

ي كوتلر في مقولة نقد فيه الفكر التسويق الممارسات التسويقية غير المسؤولية، وهو ما تعرض له

منبع العديد من المشاكل ومن ذلك داء القلق، وبالنسبة  هيعتبر، حيث القائم " أعط للزبون ما يريد"

الدراسة التي قام بها مركز المواطنة لمنظمات األعمال  ، فقد كشفتألسباب التحلي بسلوك المواطنة

التابع لجامعة بوسطن باإلشتراك مع مركز مواطنة المنظمات التابع لغرفة التجارة األمريكية والتي 

لتبني  الدوافع الرئيسية، أغلبها متوسط وكبيرة الحجممنظمة أمريكية  2444على ت يجرأ

التسامح  إللتزام بالتقاليد والقيم القائمة علىلالسعي  ، منهاويقيةالتس إستراتجيات قائمة على المواطنة

فتركز  ها من %01أما ، من المنظمات %20ما نسبته بوهذا وإحترام الغير وتحقيق التكافل اإلجتماعي 

لإلرتقاء بسمعة المنظمة ومكانتها، وهي تقريبا نفس النتائج التي وصل إليها معهد  السلوك على هذا

HALOP وصل  ، حيثمن خالل دراسة قام بها على السوق األمريكي واألوروبي 6442ر أواخ

بهدف تقوم بذلك  %02فإن  ،إلى نتيجة مفادها أن من مجموع المنظمات التي تتحلى بسلوك المواطنة

اإللتزام القانوني الذي يخص الجوانب بسبب  %60اإللتزام بتقاليد البيئة المحيطة وتحقيق قيم لها، و

أن التحلي بسلوك المواطنة سببه اإلهتمام بسمعة المنظمة ومكانتها  فترى امنه  %22ية، أمااإلجتماع

وبالنسبة لنظرة المستهلكين حول سلوك المواطنة لمنظمات األعمال وجدت ، اإلقتصادية واإلجتماعية

 %06الدراسة أن ثقة المستهلكين حول تحلي منظمات األعمال المحلية بسلوك المواطنة لم يتعدى

، وضمن دراسة أخرى تمت من نفس المعهد عام %21لشركات المتعددة الجنسيات فلم يتعد تجاه او

المدروسة من المستهلكين ال تثق في تطبيق السلوك الذي تم  من العينة % 14وجدت أن ، 6404

 اإلشهار عليه من طرف منظمات األعمال.

ه يتين رئيسيتين أولهما أن سلوك المواطنة لإلى اإلشارة إلى قض نتائج هذه الدراسات يقودتحليل إن 

فعاليته  عدم نتيجة عالميغير أنه يعاني من تشويه  ،تحقيق توجه تسويقي مستدامفي دور كبير 

فمنظمات األعمال بحاجة اليوم للقيام بعمل أفضل لصالح البرامج اإلجتماعية  ،التجارية الكبيرة

م ان على منظمات األعمال أن توجه المزيد من اإلهتم، وثانيهما أويهشللخروج من هذا الت والبيئية

دراسة اآلثار المترتبة عن نشاطاتها بأكثر جدية وواقعية وشفافية، حيث أشار مرصد المسؤولية ب

التعاون ) اإلنسانية 
(.وتحسين جودة الحياة

(اإللتزام باألخالق) أخالقية 

(إتباع القانون)قانونية 

(تحقيق الربح) إقتصادية 
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دولة عاقبوا المنظمات  62من المستهلكين في  %62أن  6442اإلجتماعية في تقريره السنوي لعام 

ت دراسة قامت بها مؤسسة تايلور نلسون سوغرس وهي التي ال تتحلى بسلوك مسؤول، كما أشار

من المستهلكين األستراليين عاقبوا  %22أن  ،منظمة أسترالية تعمل في مجال إستعالمات التسويق

أشكال عدة منها التحول إلى منتجات المنافسة ، حيث أخذ ذلك خالقياألبعض المنظمات لسلوكها غير

لمنظمات لكي تطبق إستراتجية فعالة إقتصاديا وإجتماعيا عتبر جرس إنذار لتي تأو المقاطعة وال

 . 1تجاه البيئة التي تعمل فيها والعمل على إستعادة ثقة المستهلكين بما يتوافق مع سلوك المواطنة

تشير أبعاد المواطنة التسويقية إلى مختلف اإلجراءات  : التسويقيةأبعاد سلوك المواطنة -3

بها المنظمة لتكريس سلوك المواطنة في ممارساتها التسويقية  والسلوكيات التي يجب أن تتحلى

حيث تتجلى أهم هاته السلوكيات ، أي أصحاب المصلحةوالتي تقيم من وجهة نظر المستهدفين 

 واإلجراءات في:  

ليها ع يعتبر تقديم منتجات وخدمات آمنة أحد األسس التي يقومتقديم منتجات وخدمات آمنة: -أ

لوجود كيان  احيوي ا، فتوفير المنتجات التي تحظى بثقة المستهلكين يعد أمرسويسلوك المواطنة ال

هتمام زداد االلمة األسواق واإلنفتاح التجاري، لقد إفي ظل عوللبقاء  اكما يعد أساس ،تجاري أخالقي

ي ف المتحكم الوحيد تبرخاصة بعد اإلستقرار الذي عرفه عامل السعر الذي كان يعبهذا العنصر 

اإلستخدام الواسع ك ،صحيةالبعض الممارسات غير ت الشراء، وكذلك نتيجة إلنتشار قرارا

الدراسة ارت قد أش. للتكنولوجيا التعديل الوراثي التي أثرت كثيرا على صحة المستهلكين والبيئة

أن سمعة المنظمة وفق  6442صادرة عن منتدى اإلقتصاد العالمي والتي أجريت في أواخر ال

 نذكربينت ذلك  الدراسات التيأهم من و ،لنجاحها امهم للمنتجات أصبح عامال المنظور الصحي

 ،الغذائيةمعظمها تنشط في قطاع الصناعات 6404سنة منظمة  0244لتي تمت على عينة تتكون من 

نتيجة تقديمها منتجات صحية خضعت  %04 من المنظمات إرتفعت حصتها السوقية بنسبة %24ف

 .  2تقييم خارجيلل

مشاركة المجتمع من طرف منظمات األعمال في األعمال الخيرية  تتجلى اركة المجتمع:مش-ب

تقديم وأي السعي لفعل الخير  ،الموجهة إليه والتي تتماشى مع الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي السائد

عن السعي الظاهري لنيل السمعة الجيدة، فاألعمال  ابعيد ،تخص المجتمعالعون وفق أسباب وجيهة 

 خيرية المقدمة يجب أن تنعكس في القيم المحققة للمستهلكين والعاملين والمنتجات المقدمة. ال

لتي ا المنتجاتتشير المواطنة في هذا الشأن إلى قيام المنظمات بإنتاج  المساهمة في التنمية:-ج

 األمرسية، فبيعها بأسعار تنامع وكفايتها يحتاجها المستهلكون بعيدا عن أشكال عدم تماثل المعلومات 

الذي يؤدي إلى تحقيق رخاء إقتصادي يخلق ثروة تضيف قيمة هائلة لإلقتصاد، وتوفير فرص عمل 

بما يحقق رفاهية بواسطة الدخول والرواتب التي يحصل عليها العاملون والعوائد التي يحصل عليها 

                                                           
تم تصفحه   arabia.org-www.cipeمن موقع Cipeتقرير برنامج المشروعات الدولية الخاصة جون سوليفان وآخرون، مواطنة الشركات  1 

 .40/40/6402في 
 .02جون سوليفان وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 2

http://www.cipe-arabia.org/
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 زئية والكليةالموردون والمساهمون، أي تحقيق قيمة مضافة مرتفعة للمجاميع اإلقتصادية الج

 . 1والمساهمة في الحد من مشكلة الفقر

تشير الحقوق المدنية المرتبطة بالمواطنة التسويقية إلى جوانب المساهمة في الحقوق المدنية: -د

العمل على تشجيع المنافسة العادلة، وتجريم الممارسات اإلحتكارية خاصة نذكر منها  ،كثيرة

ي سياسة أ التسعير السلبيا افسة في السوق والتي من أشكالهالممارسات التي تمنع أو تحد من المن

أو وضع حواجز أمام آخرين  قصاء منافسينإلبسعر زهيد جدا  المنتجاتوهو عملية بيع  اإلغراق

منافسين جدد محتملين، الشيء الذي يمكن المحتكر من رفع السعر بعد تحقيق اإلنفراد واإلستقرار 

شهار المعادي وهو وضع إشهار ال يتوافق مع حقيقة المنظمة اإلوكذلك إتباع سياسة  في السوق

 المنافسة ومنتجاتها والتشهير السلبي لها. 

تحلي منظمات األعمال  إلبرازأدوات إبراز التحلي بالمواطنة التسويقية لمنظمات األعمال: -4

المستهلكين زت صداها الكبير تجاه ربأ بسلوك تسويقي يتسم بالمواطنة هناك مجموعة من األدوات

 : 2من أهمهاالتي وأصحاب المصلحة و

يشير ميثاق الشرف إلى القيم والمبادئ الخاصة بالمنظمة والتي تعتمد عليها  وضع ميثاق شرف:-أ

ويدفع صحاب المصلحة ي يتم إعالمه ألالذو ،إلبراز مهامها وأهدافها وقيمها ومبادئها األخالقية

 يبرز بعضكما قيقيا للممارسات التجارية المسؤولة ، فهو يشكل إلتزاما حبهن للعمل العاملو

وبشكل عام فميثاق الشرف يتناول عدة قضايا منها ، اإلجراءات المتبعة لمعالجة األخطاء األخالقية

بيئة العمل، أمن المنتوجات، العالقة بين العاملين واإلدارة، الممارسات المالية والفساد، اإلشهار 

جوانب ل مكمال اكما يعد جزء ،مع نظام التقارير الذي تصدره المنظماتالمسؤول، فهو يتوافق اليوم 

للعالقات القائمة بين أصحاب المصلحة وصانعي القرار  امرشد الرقابة، باإلضافة إلى كونه دليال

 في المنظمة، كونه يحتوي بشكل عام على المواثيق التالية: 

 اإرشاد الموردين إلى ما ينبغي أن يكونو يساهم هذا الميثاق في المواثيق الخاصة بالموردين: -

خاصة ما تعلق بجودة منتجاتهم الوسيطية وظروف ممارسة عمل موظفيهم  ،عليه وما يتحلوا به

وأثار نشاطاتهم على البيئة وعلى الجانب اإلجتماعي، كما تشكل هاته المواثيق معايير لآلداء وآلية 

األعمال  منظماتفالعديد من العمل ومعايير اإلنتاج، للحكم الذاتي لتطبيق القوانين المنظمة لظروف 

تستخدم هاته المواثيق كشرط للقيام بعملية الشراء مع إشتراط كذلك القيام بزيارات لمراكز اليوم 

 للمعايير المنصوص عليه في المواثيق الدولية ومن ذلك معايير العمل. اوالتأكد من مطابقته جاإلنتا

زاولة النشاط التجاري وفق سلوك يتصف بالمواطنة وبأكثر إحترافية يتطلب م مواثيق الوكالء: -

إستخدام مجموعة من الوسائل التي تحمي المنظمة من األخطار وخاصة األخطار التجارية المتعلقة 

من وقوع في مشكالت ومنها التكاليف الباهضة المتحققة جراء التأثير عن ذلك وما ينجر  ،بالوكالء

باإلضافة إلى المشاكل القانونية والتي ينجرعليها كذلك تضييع فرص سوقية على الصورة والسمعة 

حيث تلزم المنظمة التي لها توجه مسؤول وأخالقي وكالئها على تقديم ميثاق شرف لعملهم، وحاليا 
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 (TRACE)ومن ذلك منظمة  ،تراقب وتشرف على هذا الموضوع، توجد منظمات عالمية مهتمة

(Transparent Agent Contracting Entities والتي تعمل على سد الفجوة والمشاكل الناشئة )

والتكهن بمختلف األخطار التي قد  ،عن التعامل مع الوكالء وخاصة خارج حدود الدولة الواحدة

  .تنشأ من وكيل معين بناءا على طلب المنظمة التي تسعى للتعاقد معه

رز صدقية وشفافية مسار المواطنة بالتي تمن أهم العناصر  الحصول على الشهادات العالمية:-ب

تثبت صدقية المبادرة لتحقيق سلوك المواطنة  ،في منظمات األعمال الحصول على شهادات معتمدة

معتمدة عالميا ال في ممارساتها التسويقية ومن أهمها ما يرتبط ببيئة العمل والبنية اإلنتاجية، والشهادة

الخاص بمتطلبات إنشاء ISO 24444المعيار كذلك ولإلدارة البيئة،  00444ISOفي ذلك هي 

وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة الطاقة والذي يتعرض لتكلفة الطاقة وأوجه إستخدامها وإنبعاثات 

  62444الغازات المسببة لإلحتباس الحراري من جراء عملية  اإلستخدام، وكذلك المعيار 

ISOلتحلي بها، والمواصفة الخاص بالمسؤولية اإلجتماعية وإرشادات اSA8000  التي تبرز وتطور

الممارسات المقبولة إجتماعيا وتطبيقها في مكان العمل مع التركيز  على مشكالت محددة كالعمل 

القسري وعمالة األطفال والسالمة المهنية والحرية النقابية وممارسة اإلنضباط وضبط ساعات 

 .(SAI)ة الدولية للمحاسبة اإلجتماعية وهي شهادة صادرة عن المنظم ،العمل والتعويض

 والقدرة على اإلبتكارالتمتع بقدرات تنافسية  تعكس مدى قدرة المنظمات علىالشهادات  فهاته

والخفض من معدل دوران العاملين نتيجة تحسن  ،القدرة اإلنتاجية والرفع منوتحقيق الجودة 

، كما أن مبدأ التحلي بسلوك المواطنة الظروف المتعلقة باألوضاع الصحية والمستويات المعيشية

 في السعي للحصول على هاته الشهادات. ايلعب دور

 فالتقارير الثالثية كما تم اإلشارة إليها هي عملية اإلعتماد على تقديم نظام التقارير الثالثية:-ج

حيث    يئيةوالبوتخص الجوانب المالية واآلثار االقتصادية واإلجتماعية  ،لمنظمةشامل لالداء اآلتقييم 

يق هدف نهائي تحقهم بنفس القدر في اكل جانب مقيم يسف ،تكون عملية التقييم شاملة وغير منفصلة

للمنظمة أال وهو التحلي بأكثر إيجابية بسلوك المواطنة، ولذلك فقد ظهرت عدة نماذج عالمية تبرز 

المستنبط من مواصفة ( One Report)كيفية إقامة نظام التقارير الثالثية ومن ذلك التقرير الواحد 

وهو معيار المساءلة اإلجتماعية واألخالقية الصادر في بريطانيا سنة ( AA1000قواعد المسؤولية)

 من طرف المكتب الدولي اإلجتماعي واألخالقي. 0112

ير لقادرة على التأثبر اإلتحادات الصناعية أحد القوى اتتع اإلندماج في اإلتحادات الصناعية:-د

بمبادئ  بسبب تحليهاوهذا  ،العاملة في قطاع معين للتحلي بسلوك المواطنة ية على المنظماتبفعال

كم ضخم من المعلومات الخاصة تحوز على هي فإرشادية ملزمة للتحلي بسلوك أخالقي لألعضاء، 

ا ييساعدها على بلوغ المبتغى بكل يسر، كما تقوم هاته الكيانات بتناول القضا مما بالقطاع الناشطة

في منتدياتها بكل صراحة، باإلضافة إلى قدرتها على تحقيق اإلنضباط  البيئية واإلجتماعية المعاصرة

اإلتحادات الصناعية للمالبس الجاهزة  نذكرالذاتي ألعضائها، ومن اإلتحادات التي لها صدى عالمي 

((WRAP واإلتحادات الصناعية للصناعات الكيميائية(WRCP)     . 
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تتم إتفاقيات المشاركة بصفة ثالثية بين المنظمة والحكومات والمنظمات  لمشاركة:إتفاقيات ا-ه

تعتبر أحد الوسائل الفعالة لتمكين المنظمة من الوفاء بإلتزاماتها اإلجتماعية  فهيغير حكومية، 

يات أين عقد منتدل اوإبراز سلوك المواطنة لديها، وفي الوقت نفسه تحقق إتفاقيات المشاركة فرص

 .1طيع فئات المجتمع المدني التعبير عما يعنيها من القضاياتست

( ETIفاإلتفاق العالمي لسلوك المواطنة ) ،وللتحلي بسلوك المواطنة بطريقة صحيحة وصادقة

لذلك، فهو عبارة عن مبادرة جماعية صادرة عن  اناجح االصادر عن األمم المتحدة يعد منهج

من خالل حشد طاقات رجال  المنظماتوم مواطنة مجموعة من المنظمات الكبرى لتطوير مفه

األعمال وطرح الحلول المناسبة لمواجهة التحديات السلبية لظاهرة العولمة، فهي ال تعد بمثابة جهاز 

والتحقق من التحلي بهذا السلوك بكل التقييم رقابي عالمي بل هي مبادرة طوعية تضطلع بمهام 

 :من حيث ،شفافية

 في أعمال تنطوي على مخالفة لمبادئ حقوق اإلنسان واإلضرار بالبيئة. التأكد من عدم التورط -

ي تبني المبادرات التي تنم، والجماعيةاءلة تأييد حرية المشاركة واإلعتراف الفعلي بحق المس -

 الشعور بالمسؤولية.

 القضاء على كافة أشكال اإلستغالل الوظيفي وإستغالل المستهلكين. -

 القضاء على التمييز في الوظائف والمهن.طفال واإللغاء الفعلي لعمالة األ -

ر التشجيع على تطوير ونشل مع التحديات التي تواجه البيئة، وإتباع أسلوب حذر عند التعام -

 التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

 العمل على محاربة كافة أشكال الفساد بما في ذلك اإلبتزاز والرشوة.  -

لجانب يتمثل ا األخالقية في الممارسات التسويقية:التحلي بالمسؤولية األجتماعية و-ثانيا

التحلي بالمسؤولية  في ،لتحقيق مسار تسويقي مستدامسلوك المواطنة مع  اآلخر المطلوب 

حقق لنا قناعة أكبر بأن الممارسات التسويقية ال يجب أن تتم بمعزل تي توال ،االجتماعية واألخالقية

لتعامل مع حاجاته ومتطلباته أال وهي المسؤولية والتي مع األخذ بمفاهيم جديدة ل ،عن المجتمع

لثالثة ا بعاداألخذ باإلعتبار األو ،توسعت نظرتها من الجانب المادي لتشمل هموم المجتمع والبيئة

التي حددها مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي 

 .2وحماية البيئة

يتطلب  ،رسات تسويقية مستدامة وفق مبدأ التحلي بالمسؤولية اإلجتماعية واألخالقيةلتحقيق مما

 .مضمون والهدف العام لكل توجهالأوال الخوض في تحديد األمر 

رات تحقيق تأثييشير مفهوم المسؤولية اإلجتماعية إلى المسؤولية اإلجتماعية للتسويق: -1

عارض ت هناك على أن ال يكون ،أرباح خالل أمد طويلي نفس الوقت تحقيق إيجابية نحو المجتمع وف

                                                           
 .026جون سوليفان وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1 
 .004(، ص6442اإلسكندرية ) ،الدار الجامعية التسويق بالمنظومات والمصفوفات،فريد النجار،  2
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شير كذلك إلى التحول إلى إنتاج الثروة إجتماعيا يكما  .أو تفضيل أحدهما على اآلخربين الهدفين 

أي ظل تصاعد مصطلح مجتمع المخاطر  هذا فيتوزيعها بطريقة متكافئة ومشروعة، من خالل 

إلى  Micheal Karbon et Françoiseيشير جات، حيث الرفض االجتماعي للمنظمات والمنت

أي  ىلمن ؟ وبالمقارنة مع ماذا ؟ وإلمن خالل التساؤالت التالية للتسويق  المسؤولية االجتماعية 

من  وعةللتسويق باألخذ بمجم المسؤولية االجتماعية ، تتحققالتي تخص قضايا أساسيةمدى وكيف؟ 

 .1النظرحسب العديد من وجهات المبادئ، 

ية مسؤولية إجتماعالمبادئ التي تحقق  منبادئ العامة للمسؤولية اإلجتماعية للتسويق: الم-أ

 بالنسبة للممارسات التسويقية نذكر:مقبولة 

القيم العقالنية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الذاتية وفي نفس الوقت التحلي بالمسؤولية تعظيم  -

يه فما هو ضروري ونافع للمجتمع فإن من شأنه لمصالح المجتمع في ضوء القرارات المتخذة، وعل

القيم االجتماعية واإلنسانية التي تتعامل بها المنظمة، فنظرة منظمات ، وأن ينال إهتمام المنظمة

األعمال يجب أن تنطلق من كون الفرد عندما يعمل في مشروع فهو ال ينفصل عن كونه إنسانا 

 .وكونه رجال اقتصاديا في نفس الوقت

 تمثل في نهاية األمر جزءا من المنافع اإلقتصاديةحيث  وتقوية القيم السائدة في المجتمع، تعزيز -

 كجزء من إستراتجياتها. تعظيمهاتسعى إلى يجب أن المباشرة لمنظمات األعمال والتي 

 المحافظة على البيئة وجعلها من مسؤولية الجميع والمساهمة في تحقيق نوعية أفضل للحياة. -

ا عن األسباب التي أدت لإلهتمام بهلحديث للتسويق يقودنا ل االجتماعيةعن المسؤولية  الحديثإن 

 ومن ذلك  نذكر:

ة أزمة الهوية التنمية المستدامبالمرتبطة بشكل مباشر الفلسفية األسباب الفلسفية: فمن األسباب  -

لقها التي خة األنا األمريكي وأزمستهالك اإلنموذج ، خاصة ما تعلق بنشره لالتي سببها التسويق

يكون بالبدأ للخروج من هذا المأزق  Pesquero (9114) رؤيةو .النموذج األوروبي ضمن

 بالتحسيس من خالل التحلي بالمسؤولية.

الية هو الجانب الديني والسعي لبلوغ المث التحلي بالمسؤولية اإلجتماعيةاألسباب األخالقية: فمرجع  -

جهد  ببذلفالتحلي بالمسؤولية وفق هذا السبب يكون  ،9114وبارسكيرو  9119فحسب أنشتاين 

قيم ال يمكن التنازل عنها "منظمة األخالق" والتي والتي تشكل مستمر لتحقيق الصدق والنزاهة 

ما يحقق بمعاملة حسنة للموظفين تحقيق و ،وإتخاذ معايير رائدة للسالمةالمنتجات  تترجم في جودة

 قانون والء للمجتمع. بشكل عام 
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ات العملية في الممارس األسباب البرغماتية: تشير البرغماتية إلى أن القيمة والحقيقة ال تتحددان إال -

 يه ،تحلي بالمسؤولية في الممارسات التسويقيةالتي تدفع منظمات األعمال لل فاألسباب البرغماتية

 ر مستدام.لتغيير نحو مسال في اللوائح الصارمة والملزمةتظهر  ، حيثيدتأثيرها الكبير كمحدد إقتصا

ستند إلى ها تنجد أن جتماعية في الممارسات التسويقية،بإستقراء عام ألشكال تطبيق المسؤولية اإل

 .1بيئيةالدارية واإلكالسيكية ومنها العدة رؤى 

لقد تم تناول موضوع  :للتسويق االجتماعيةالمعبرة عن المسؤولية النظر  وجهات أهم-ب

 إنطالقا من رؤى مختلفة، يمكن إيجازها في ثالث هي: ةاالجتماعيالمسؤولية 

لمسؤولية ل تنصب النظر الكالسيكيةالنظرة الكالسيكية للمسؤولية اإلجتماعية للتسويق:  -

الممارسات التسويقية تسعى لتحقيق األفضل لعموم المجتمع مع أقصى  كونفي  اإلجتماعية للتسويق

حكام القانونية والقواعد األخالقية السائدة، وهذا باإلعتماد بما ينسجم مع األو ،مستوى ممكن لألرباح

من  تحققةالمالمضافة  ق ذلك يتحدد بمجموع القيمففالربح و التكلفة، العائد،لى أسلوب تحليل ع

والسلوك والقيم الشخصية لمديري اآلمنة مخرجات المنظمة نحو المجتمع والمتجلية في المنتجات 

م وفق المفهوللتسويق محققة للمجتمع، ومنه فالمسؤولية اإلجتماعية األعمال والعمال والقيم ال

لعقالنية التي يؤمن بها المسوقون ومن ذلك العمل على تعظيم األرباح بالقيم ا 2الكالسيكي يعبر عنها

بوصفه الهدف األساسي للمنظمة باإلضافة إلى المسؤولية العامة نحو المجتمع وفق مبدأ " ماهو جيد 

م مع المستهلك وفق مبدأ تعظي، مع التعامل ت التسويقية فهو جيد بالنسبة للمجتمع"من الممارسا

من  ه" وبالتالي فهو مسؤول على ما يتخدأن تدع المشتري يقر بحذر ما يعتقده" الربح ووفق مبدأ 

ومن ذلك  سلعة تباع وتشترىالعمل كون تجاه العمال من تغيير النظرة التقليدية " باإلضافة إلى قرار

ة فالنظرة الكالسيكية للمسؤولية االجتماعي، هداف المالكين وخططهمغير مالئمين ألتغيير العاملين 

أساس تعامل وبالتالي ف ،وجود في تفكير إدارة المنظمة غير موجود القيم اإلجتماعية تعتبر للتسويق 

هو تحقيق وي له، فالهدف أحاد مكماليعتبر والجانب االجتماعي المنظمة هو الجانب اإلقتصادي 

التي تقوم عليها نشاطات منظمات األعمال هي "مبدأ دعه يعمل دعه يمر" السوقية  إن القيم، الربح

التوافق مع البيئة حول  كما نظرياتها، مع وجود أدنى تدخل للدولة في نشاطات منظمات األعمال

م وحدهم نعكس عليهفما يصيب الفرد والمجتمع من آثار سلبية ت ،من منظور القضاء والقدرفتكون 

فالنظرة الكالسيكية للمسؤولية االجتماعية للتسويق تركز على ، وعليه وليس للمنظمة أي عالقة بذلك

 أن الجانب االجتماعي هو عنصر شكلي فقط مكمل للهدف الرأسمالي المادي للتسويق.

ماعية لية االجتتعد النظرة اإلدارية للمسؤوالنظرة اإلدارية للمسؤولية اإلجتماعية للتسويق:  -

 كل من هاته النظرة هي الدراسات التي قام بهامرجع و ،أكثر رشادة مقارنة بالنظرة الكالسيكية

Berles et Means   والذان خرجا ،0161وهذا بعد األزمة المالية العالمية لسنة  0126عام 

ر مل على توفيمن مضمونها الع ،بإستنتاجات لتحسين آداء المنظمات للخروج من تداعيات األزمة

نظام الحوافز والرصد وتقطيع أواصل منطلق الملكية في وظيفة التحكم )قيادة المنظمة( والعمل 

على تأديب كبار المسؤولين التنفيذيين )أصحاب األسهم( وتحسين مبادئ المسؤولية اإلجتماعية 
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في التركيز ف المستثمرين والموظفين،من والتي يجب أن ترتبط بالمديرين أكثر  لتحسين الصورة

للمسؤولية اإلجتماعية للتسويق هو مغاير للتوجه الكالسيكي القائم على تحقيق المزيد النظرة اإلدارية 

 Francesمن األموال للمستثمرين واألخذ بالمسؤولية كجانب ترويجي فقط، حيث يشير 

Xsutton  ولية أن المسؤ ،مسؤول البرامجكالذي قضى معظم مساره المهني في مؤسسة فورد

اإلجتماعية في الممارسات التسويقية تظهر في الجانب اإلداري أكبر من اإلنتاجي خاصة في 

مع وهذا بإقامة توازن بين إدارة المنظمة والعناصر المتفاعلة معها خاصة  ،المنظمات الكبيرة

بشكل  ونيك، للتسويق توجه اإلداري للمسؤولية اإلجتماعيةال، فتجسيد الجانب القانونيو المستهلكين

( والتي تحددها بالتخطيط C.E.Dكبير من خالل المقاربة التي طرحتها لجنة التطوير اإلقتصادي )

للعالقة التي يمكن أن تكون ما بين المنظمة والزبائن والمجتمع الواسع برمته، ومنه فالمسؤولية 

تحلى بها مديرو القيم الذاتية التي يجب أن ي 1اإلجتماعية وفق المفهوم اإلداري تتحق من خالل

المنظمات والمتمثلة في تحقيق المنفعة الذاتية للمنظمة فضال عن تحقيق منفعة المجاميع المشاركة 

في نشاطاتها " فماهو جيد للمنظمة فهو جيد لعموم المجتمع"، فالقيم المبنية على أساس إرضاء 

ب القيم اإلجتماعية يجف ، وكذلكحاجات األفراد هي أفضل من السعي نحو تحقيق المزيد من األموال

 أكثر وضوحا مما هي عليه وفق التي يجب أن تكونأن تتحقق بشكل أسمى من مبدأ تعظيم الربح و

مبدأ تعظيم الربح، فحاجات المستهلكين يجب النظر إليها وفق منظور أبعد من الحاجات اإلقتصادية 

ر القيم المادية شيء مهم ولكن وإعتبا كتحقيق األمان والرعاية وإدارك المشكالت التي يعيشونها،

 القيم اإلنسانية أسمى منها.

نذكر  لمسؤولية عدة تسمياتمن الهاته النظرة :النظرة البيئية للمسؤولية اإلجتماعية للتسويق -

 هو يبقىمنها النموذج النوعي للحياة، ونموذج وجهة النظر العامة للحياة غير أن الهدف الوحيد 

القيم  2النظرة تركز علىاته المسؤولية اإلجتماعية وفق ه، فو المجتمعتحقيق تأثيرات إيجابية نح

في مصلحتها الذاتية وفي نفس الوقت فهي مسؤولة عن مصالح تظهر العقالنية إلدارة المنظمة والتي 

المجتمع في ضوء القرارات التي تتخذها، فاألرباح هي شيء جوهري للمنظمة ولكنها ال تمثل هدفها 

د لهم أكثر أهمية، والعالقة مع المستهلك ترتكز على كون المنظمة مسؤولة عن الوحيد فاألفرا

تجهيزه بالمنتجات التي يحتاجها في الوقت والمكان المالئم مع ضرورة مراعاة النوعية والمعلومات 

كما أن  ،رم العقد االجتماعي المتحقق معهتالتي يحتاجها، وبما يحقق رفاهيته ويحمي بيئته ويح

لى العاملين في المنظمة تنطلق من أن لكل فرد منزلته وكرامته وفي نفس الوقت فهي النظرة إ

القانونية  القيم السياسية المحققة للجهاتكما يجب األخذ بعين اإلعتبار ، مسؤولة عن البيئة الحياتية لهم

جاوز توالتي من الضروري أخذها بعين اإلعتبار في تحقيق مبدأ نوعية جيدة للحياة، والعمل على 

 . 3باإلضافة إلى المحافظة على البيئة، المشكالت التي يعاني منها المجتمع ومعالجتها

عبارة عن فلسفة تسويقية معبر عنها بالسياسات واإلجراءات هي المسؤولية االجتماعية للتسويق إن 

األخذ  رجعي، و4داء العالي للمنظمةالتي تحقق في مجملها رفاهية المجتمع وبما يكافئ مستوى اآل

                                                           
 .22المرجع السابق، ص 1
 .06المرجع السابق، ص 2
 022ص ،6400. األردن، دار وائل، عمان التسويق االجتماعي األخضر والبيئيحمد إبراهيم عبيدات، م 3
 .022مرجع سبق ذكره، ص التسويق والمسؤولية االجتماعية،ثامر البكري،  4
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توجه إدارة التسويق لالهتمام بمشاكل المجتمع ، إلى 1كمحدد لتقبل الممارسات التسويقيةبالمسؤولية 

منفعتها الذاتية في نفس الوقت، إذ أن إدراكها بالمسؤولية اإلجتماعية هو رد فعل كمدخل لتحقيق 

ي ذلك يجابية فسيؤدوفي حالة مجابهة ذلك بأكثر إ ،نحو المشكالت ذات الصلة بالنشاط التسويقي

ي من المشكالت الحاصلة ف، كما أن العديد إلى زيادة مبيعاتها وأرباحها وقدرتها اإلنتاجية فيما بعد

المجتمع وخصوصا فيما يتعلق بتحقيق نوعية الحياة، تقديم منتوج أفضل، مواجهة البطالة، مواجهة 

عن طريق اتخاذ واعتماد المسؤولية آثارها وتذليلها  التقليل مناستياء وتذمر المستهلكين، يمكن 

 التسويقي.  اآلداءاالجتماعية في 

عني عام ي شكلالحديث عن األخالقيات باألخالقية في الممارسات التسويقية:  المسؤولية-2

السلوك والتصرف المقبول المتحقق من التفاعالت المختلفة، فاألخالقيات تهتم بشكل عن البحث 

 وما هو خطأ. هو صحيح أساسي باإلجابة عما

المبادئ والمعايير التي تحدد السلوك المقبول من طرف المنظمة في مجال األعمال  تمثل األخالق

ير وضع المعايالجانب الفلسفي المستخدم في  إنها، المصلحةأصحاب جميع أطراف من وجهة نظر و

فهي المفاهيم،  أوسع وبمفهوم ((Smercier 2004حسب   .تخاذ القرار باإلتجاه الصحيحإلالدقيقة 

تطابق مع وت جب أن تتالئمي يتالومع األحكام الخلقية والسلوك الجيد المتوافقة الفلسفة التطبيقات، 

  .الحاالت التي تواجه عالم األعمال

محصلة المشاعر الداخلية والتطبيقات األدبية اإلجتماعية في عالم األعمال  إنها فهوم آخرووفق م

 .  2د تحكم اإلتصال اإلنسانيوالتي تؤدي إلى إيجاد قواع

 شخاص، حمايةمة األتظهر األخالقيات في عالم األعمال من خالل مجاالت تطبيقية ثالثة وهي، سال

 البيئةوالتحلي بالمسؤولية االقتصادية واإلجتماعية، ترتبط الحاجة إلى األخالق في عالم األعمال ب:

بشكل طوعي فإن منظمات األعمال ستواجه  حاجة المجتمع لضبط عمل المنظمات، وإذ لم يتم ذلك -

 حكومية.الضغطا من الرأي العام ومن التنظيمات الحكومية وغير 

ر أخالقية لمعاييتكون الحاجة فعدم القدرة على ضبط السلوك من خالل التشريعات القانونية فقط،  -

ؤولية ن المسأقول بيمكن ال ، وعليه تحدد النمط السلوكي بما يتفق مع القيم االجتماعية السائدة

 معبر عنها من خالل األخالق هي أكثر شموال من المسؤولية القانونية.الاالجتماعية 

 فقوالبحث عن أحسن ظروف العيش والعمل  ابأنهيمكن القول األخالق في التسويق دلول لمبالنسبة 

 حترام أعمق لآلخرينكما لها معنى إل، قيم العامة والقانونيةمع الوافقة تردود األفعال الفردية الم

وبالنسبة لدمج األخالق في الممارسات التنظيمية فتكون في القدرة على تمرير الموقف إلى سلوك 

 هي:وأخالقي حيث يتم النظر إلى األخالق وفق ذلك من خالل ثالث مقاربات 

 المقاربة العاكس أو القيمية: فاألخالق هي البحث عن المفاهيم التي تدل على ذلك. -

                                                           
 022ص ،محمد إبراهيم عبيدات، مرجع سبق ذكره1
 . 62، ص6442دار وائل للنشر، عمان ، التسويق المصرفي بين النظرية والتطبقصباح محمد أبوتايه،  2 
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 قاربة الواقعية: والتي تعكس األدوات التقنية والممارسات لتجسيد األخالق.الم -

 المقاربة اإلتصالية: هي جوانب األخالق في المعامالت.    -

يكون  ةفالدفاعي ،ةأو هجومي ةدفاعي ةإستراتيجي غايةتستخدم األخالق في الممارسات التسويقية ك

 تمعية التي يمكن أن تؤثر على صورة المنظمة مجبإستخدام األخالق لتجنب المخاطر البيئية وال

عالم  وتهديد بقاء المنظمة فياإلستثمارات المستقبلية  منها عرقلة تكاليف باهضة والتي قد تولد 

من أهم أدوات التحوط تعتبر التحلي باألخالق ف ،أو حتى بقاء المنظمة في عالم األعمال األعمال.

لي إعتماد التح، كما تم ي الصناعات النفطية والكيماويةإعتمدت كإستراتجيات وقائية فوالتي 

لعديد من المنظمات المالية مثل القرض الليوني، ل كآداة لتبييض الصورة التي شوهت باألخالق

 في إطار عالقاتها مع بعضهااليوم ، كما تسعى منظمات األعمال  Parmelaiفيفندي، Enronإنرون 

 أما الغاية الهجومية ،اج الجانب األخالقي كمعيار للشراءلحصول على السلع الوسيطية على إدرل

فتكون بإستخدام األخالق كإجراء إستباقي، حيث تقوم المنظمات بدمج المتطلبات األخالقية في 

اإلستراتجيات اإلدارية والتسويقية ثم تسعى للترويج لها وإعالم المستهلكين بها من أجل كسب الرضا 

قية ، حيث يطلق على هذا التوجه باإلستراتجيات التسويلز في بيئة األعماوتحقيق الوالء وبلوغ التمي

  .1الموجهة باألخالق والتي تدمج كرافعة لتحقيق الريادة )الجودة/ األخالق/ الربحية(

خلقت هوية لمنظمات األعمال كما شكلت جانب حوار قد  Shiel et Martinل وفقافاألخالق 

وضمن هذا فقد ظهر مجال إداري جديد اليوم، منظمات األعمال إستراتجي للمشاكل التي تواجهها 

سنة  Mercierالدراسات التي قام بها ف، لمنظمات األعمال هو اإلدارة بالقيم الموجهة باألخالق

 هأنينت بمنظمات األعمال في الواليات المتحدة األمريكية، الرهانات البيئية التي تواجه على  6440

 تم التركيزيفعي وكاتم الصوت آلية المنطق الن وفق نب القانوني والتعاقديتركيزعلى الجامن البدل 

حيث مكن هذا ، على الجانب األخالقي بوضع برامج للوقاية وكشف كل ما يتعارض معهاحاليا 

 تحقيق إقتصاد كبير في النفقات التي كانت عبارة عن ضرائب تفرض كعقوبات. من األسلوب

أصبح يشكل نموذجا جديدا إلستغالل الموارد والمهارات،  التسويقية إن دمج األخالق في الممارسات

إنه نموذج ذو صالت وثيقة بنظريات التطور والنمو في العلوم االقتصادية واإلجتماعية والتي 

أصبحت تسلط الضوء حاليا على متطلبات التنمية المستدامة. إن التحلي باألخالق يساعد اليوم 

ر واإلرتقاء ضمن مسار التنمية المستدامة بشكل يحقق شرعية منظمات األعمال على التطو

 Christel Decockللممارسات التجارية ويزيد من رفاهية المجتمع، إلى هذا المعنى أشار 

Good(6444 ) أن دمج األخالق في المسار التسويقي حقق شرعية تنظيمية أكبر مما حققته

قدرة من خالل  شرعية المنتجات لشرعية فيحيث تتجلى أوجه هاته ا االجتماعية،المسؤولية 

الل من خ العالقات شرعية ، وقيم صحية وإجتماعية وبيئيةمنتجات ذات  المنظمات على تسويق 

ية الشرعية المؤسس، والعالقات اإليجابية والمتوازنة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين

معيشي راقي ومشترك، والجدول التالي لى تحقيق إطار قدرة المنظمات عوالمجتمعية من خالل 

 المجاالت المشار إليها. مجاالت إكتساب الشرعية من خالليبين 

                                                           
1 Brennfi B. F., Remarks on marketing Ethics, Journal of Businesses thics, n0 10, 2001, p 255-258. 
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 القي:( مجاالت إكتساب الشرعية من خالل التحلي بسلوك أخ6-2جدول)ال

 مجاالت إكتساب الشرعية الجانب المستهدف

 

 المنتوج

 التوليفة )سعر/ جودة( ذات مصداقية -

ئة طار البييب التحكم في أخطار المنتجات )األخشفافية أسالبعرض  -
 والصحية واإلجتماعية(

 على أساس األخالق/ الترويجو تطوير الجوانب األخالقية في المنتجات -
 ة االجتماعية/التنمية المستدامةالمسؤولي

 

 جانب العالقات

 فعالية إدارة العالقة مع المستهلك -

 لخصوصية وسيادة المستهلكإحترام االتسيير الفعال للشكاوي مع  -

 ستهلك وتقييم جهود المنظمة تجاههمرافقة الم -

 

 

الجانب المؤسسي 

 والمجتمعي

 موجهة باألخالق وليس بالسوقتكون نشاطات المنظمة  -

رتبطة بالبيئة والصحة المساهمة في إدارة المشاكل العالمية الم -
 والمجتمعات

بعاد التنمية المستدامة ومتطلبات أأنظمة اإلنتاج واإلستهالك متوافقة مع  -
 أصحاب المصلحة.

اإلتصال المؤسسي مبني على الجانب األخالقي/التنمية المستدامة/  -
المسؤولية االجتماعية )المساهمة في الحمالت الخيرية ورعايتها والدفاع 

 عن ظروف حياة أفضل(.   

Source: Stephanetywoniack, le modele des ressources et des competences un 

management strategique, Queen sland univesity of technologie, sydney, 2012, P07.  

 يرجع االهتمام بحركات المستهلكينالتوافق اإليجابي مع حركات حماية المستهلكين:  -ثالثا

ضة ية مناهنتيجة للتطورات التي عرفتها النشاطات اإلنتاجية والتسويقية وظهور قوى إجتماع

جلى همال وتشويه كبير تاإل ، الذي عانى من الكثير منالمستهلكب المضرةمقبولة المارسات غير ملل

 .1في صور مختلفة خصت مجاالت إستهالكه والبيئة والتي يعيش فيها

عندما ألقى الرئيس األمريكي خطابه الشهير  0126 سنةللهذا االهتمام  التاريخية ترجع البدايات

المستهلك والذي مضمونه " أن المستهلكين وهم نحن جميعا هم أكبر مجموعة إقتصادية  حول حماية

ومع ذلك فهم المجموعة الهامة التي ال يسمع لوجهة  ،تأثر وتتأثر بكل قرار إقتصادي خاص أو عام

نظرها" وبعد هذا عرفت الواليات المتحدة األمريكية إنتشارا لحركات حماية المستهلك، حيث يشير 

حركات و حركات مكافحة الغش يإلى إنتشار ثالثة أنماط لحركات حقوق المستهلك وه Rowرو 

 إنشاء المنظمة العالمية لحقوق المستهلك عام، ثم تبلور ذلك بنشر الخير، حركات الضبط القانوني

                                                           
 .062ص ،مرجع سيق ذكره، التسويق والمسؤولية االجتماعية ثامر البكري، 1
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والتي لها تمثيل في العديد من المنظمات الدولية ومن ذلك المجلس االقتصادي واإلجتماعي  ،0124

بأن Twaryan حيث يرى  .تابع لألمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، منظمة المقاييس الدوليةال

ية وهي الهو المستهلكهناك ثالثة عناصر رئيسية في إيديولوجية عمل المنظمة العالمية لحقوق 

والمعارضة والشمولية  ويقصد بالهوية الذاتية للحركة، والمعارضة هي وصف إتجاه التضاذ لكل 

 ةشمولية هي المصلحة العاما يرتبط به بصفة ذاتية أو وفق نظرة موهذا بما يؤثر على المستهلك 

  المتحققة من المعارضة.

حركات حماية المستهلكين بأنها حركة إجتماعية تهدف إلى تثبيت   Zikmind et al  (1986)عرف 

لعدم  اإلجتماعية مع السعيحقوق األفراد والمستهلكين وتذكير بعض رجال التسويق بمسؤولياتهم 

فيرى بأنها جهة لها تأثير من خالل ممارسة عمليات ضغط على Markin   (1988) إهمالها، أما

 et Kurty  Bonne ، وبالنسبة لمنظمات األعمال إلعادة تصحيح سلوكها وآدائها وفق أبعاد أخالقية

هلك ارجية والمصممة لمساعدة المستمع البيئة الخ ةبأنها تمثيل لقوة المجتمع المرتبطفيرى  (1992)

، وبالنسبة 1على تسوية تصرفات منظمات األعمال من خالل جهود قانونية وأخالقية وإقتصادية

ة العامة لألمم المتحدة لية عمل هاته المنظمات فالمبادئ التوجيهية ومحتواها صادر من الجمعيآل

تمهيد السبل أمام أنماط إنتاج وتوزيع  فمن األهداف العامة التي تسعى لتحقيقها نذكر، 0122عام 

ار تطوير األسواق بما يتيح للمستهلك اإلختي، وكذلك جديدة تلبي إحتياجات المستهلكين ورغباتهم

مساعدة الدول على الحد من الممارسات التجارية السيئة التي تقوم بها منظمات ، ووبالسعر األدنى

 .األعمال على الصعيد المحلي والدولي

الحديث عن حماية المستهلك من مختلف  عن حركات حماية المستهلكين يقود إلىيث الحدإن 

ة ، فأوجه هاته الحمايللتسويقفي ظل سيادة المفهوم اإلستغاللي وهذا  عليه الممارسات التي طغت

تتجلى في مجموعة اإلجراءات التي حددت على المستوى العالمي للحد من التباين في التطبيق 

هذه اإلجراءات عددا من المبادئ التي يمكن تلخيصها تضمنت . لقد لف أنماط البيئةالحاصل في مخت

 :2كمايلي

با في التي تكون سب حق الحماية ضد المنتجاتمن السعي الحثيث لتمكين المستهلك  حق األمان: -

 كفاءة وسالمة المنتوج المقدم ضمنإحداث األضرار به، لذلك وجب توفر بعض الشروط األساسية ت

 ،تطوير المعايير المتعلقة برفع مستوى الرقابة على النوعية، والتصميم المعتمد للمنتوجن حيث م

 .التي يتطلبهاتقديم األدلة والضمانات المسبقة على دقة وكفاءة المنتوج وخدمات الصيانة و

 دهو القصور الكبير التي تعاني منه العدي مرجع وضع هذا المبدأحق الحصول على المعلومات:  -

يكون من الضروري إجراء بعض التغييرات التي من شأنها أن  ، لذلكهذا الجانبفي من المنتجات 

مكنهم ت والتي، المنتجات المقدمة إليهممعلومات كافية عن على الحصول على تساعد المستهلكين 

لحق اولتثبيت هذا  .ين المنتجات المختلفة والمتشابهةمن القيام بإجراءات المقارنة والتقويم ب

                                                           
ري مع اإلشارة للعراق، مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، بغداد، ، مدخل حضاحقوق المستهلك ومنهجية حمايتهسالم محمود عبود،  1

 .01، ص6406

 
2 Jhon Grant, Manifeste du marketing vert, afnor editions, Paris 2009, p68. 
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لومات دقة المع، فالمعلومات تطلب توفر عنصرين هامين هما كفايةوالمساعدة في بلوغه فإن ذلك ي

وكفايتها ترتبط بطبيعة المشكالت التي يحاول المستهلك تجاوزها والنتائج التي يرغب في الحصول 

على  مصهال توجد قضية تثير اهتمام المستهلكين أكثر من حر حيث، مصداقية المعلوماتو عليها

  .صادقة وحقيقية، والتي تجنبه الوقوع في العديد من المشكالتكافية والحصول على معلومات 

من حق المستهلك أن تتاح له فرصة اإلختيار من بين السلع التي يرغب في شرائها  حق االختيار: -

لك حق يمت مادام سينفق ما لديه من نقود مقابل الحصول على المنتجات التي يطلبها، فالمستهلك

اإلختيار كلما كان ذلك ممكنا ولهذا يجب وضع خطوات تمكن المستهلك من تجاوز التعقيد الحاصل 

العمل على مساعدة المستهلك في اتخاذ قرارات الشراء بما يتناسب مع قدراته  ومن ذلك ،ذلكفي 

 توضيحو ،تيارواإلخ التعليمية والثقافية أي توضيح كل ما يرتبط بالمنتوج ليتمكن من إجراء المقارنة

 عند إستعمالها والتي قد تكون حائال دون اختياره لها. المنتجات تطلبهاالفنية التي ت الجوانبكل 

 المطلب الثالث: منهجية وأدوات تحقيق التسويق المستدام: 

 هبعد التعرض ألهم التوجهات التسويقية المرتبطة بالتسويق المستدام والمحددات االجتماعية لهات     

تخطيط ووضع إطار تنظيمي لتحقيق مسار تسويقي مستدام في أي منظمة تبرز إشكالية التوجهات، 

عد يفي التحليل  الذي سيتم إعتمادهالنموذج رغم التباين في ما قدم من نماذج ومناهج، فإن أعمال، 

لسفة ن فمالهدف المنشود ثناء تطبيقها أمن أهم النماذج التي عرفت نوعا من النضج والتي حققت 

  التسويق المستدام بأقل اإلنحرافات.

 يتمثل المنهج العام المقترحاإلطار المنهجي العام لتخطيط وتنفيذ التسويق المستدام:  -أوال

لتخطيط وتنفيد تسويق مستدام في مجموعة قواعد مرتبطة ببعضها البعض إرتباطات عناصر 

متطلبا من متطلبات تحقيق  02طلب لذلك صيغة هاته القواعد في شكل مصفوفي يتالمصفوفة، 

، حيث يختلف مضمون اإللتزام  1المسار التسويقي المستدام أو ما يعرف بمتطلبات اإللتزام والتجاوب

يلخص متطلبات المسار  ( 2-2ودرجة التجاوب حسب طبيعة المتطلب وحالة المنظمة، والجدول)

 التسويقي المستدام:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Jhon Grant, le manifeste du marketing vert, afnor paris 2009, p56. 
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 لتخطيط وتنفيذ التسويق المستدام:( اإلطار المنهجي 2-2جدول)ال

اإلستدامة  

 (1)القاعدية

 اإلستدامة المدعمة

(2) 

 اإلستدامة المشرقة

(3) 

الهدف الذاتي المرتبط 

بالصورة العامة 

 )أ(للمنظمة

-أبعاد تسويقية جديدة 0ب-تطوير السوق 0أ -إعطاء المثال

 0ج

األهداف 

 )ب(اإلجتماعية

تحقيق مشاركة 

إجتماعية ذات 

 6أ -يةمصداق

تحقيق عالمة 

 -خاصة إجتماعية

 6ب

-التحلي بأفكار جديدة 

 6ج

تحقيق التحول 

 )ج(العام

 2ب -تغيير اإلستخدام 2أ-بيع ميزة
التعديل في النزعة 

 2ج-اإلستهالكية

اآلثار اإلجتماعية 

المتوقعة )المشاركة 

 )د(االجتماعية

تعيين قنوات إتصال 

 جديدة

المشاركة من خالل 

ة التحلي بمسؤولي

 تعاونية 

دعم إعادة االبتكار 

 الثقافي

Source : Jhon Grant, le manifeste du marketing vert, afnor paris 2009, p56. 

 :1في اآلتي األسطر واألعمدةتتجلى مضامين 

ن تتحلى بها الممارسات التسويقية حسب أيوضح مستويات اإلستدامة التي يمكن  :السطر األول -

 وف والمتطلبات البيئية المتوافقة. اإلمكانيات والظر

وهذا  ،يبين األهداف الذاتية الظاهرة والباطنة من التحلي بسلوك تسويقي مستدام :السطر الثاني -

تحقيق مكانة و ،بإعطاء أمثلة عن السلوكيات المستدامة تنعكس على صورة المنظمة التجارية

 دة.التحلي بأفكار إنتاجية وتسييرية جديو ،وضع بعالمة خاصة بذلكمإجتماعية وبيئية من خالل الت

 وهي تحقيق مشاركة إجتماعية ذات ،يتضمن األبعاد االجتماعية المتوقع تحقيقها :لسطر الثالثا -

ر ووفق مستوى آخ ،ووفق مستوى أعلى تحقيق عالمة إجتماعية خاصة ،مصداقية مع أطراف البيئة

 التحلي بأفكار جديدة تتسم باإلستدامة.

تغيير يكون ببيع ميزة تنافسية والثاني ب أوال، ففيعكس التحول العام الذي قد يحدث :لرابعالسطر ا -

 ويق.تية من التسديل في النزعة اإلستهالكية المتأالتعبإستخدام المنتجات نحو األحسن والثالث 

                                                           
1 Jhon grant, op-cit, p57. 
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يوضح األثر االجتماعي الجديد للمنظمة سواء ما تعلق بتعيين قنوات إتصال  :سطر الخامسال -

ووفق مستوى أعلى دعم اإلبتكار الثقافي  ،جديدة أو المشاركة من خالل التحلي بمسؤولية تعاونية

 ة.المستويات المرغوب فيها من اإلستداممع الجهود اإلضافية المطلوبة للنجاح بما يتناسب بما يمثل 

لتوجه من ا األهدافأو  ،المستوى المستهدف من اإلستدامةفي المصفوفة تقاطعات الحاصلة تشكل ال

المرتبط بالصورة العامة للمنظمة، األهداف اإلجتماعية  ةف الذاتياهداألخاصة ضمن هذا المسار 

الخاليا اإلعتبارت المتخذة والجهود كما تمثل ، تحقيق التحول العام واآلثار االجتماعية المتوقعة

ما يمكن ب األخذ به وما يج، حيث حددت العديد من اإلجتهادات المطلوبة للتوافق مع هذا المسار

 خلية.تحقيقه في كل 

تحليل  يمكنتحليل مدخالت ومتطلبات اإلطار المنهجي لتحقيق مسار تسويقي مستدام: -ثانيا

ق مسار المنهج المصفوفي لتحقي شكلوالتي ت ،وتفصيل كل عنصر من العناصر المشار إليها سابقا

 تسويقي مستدام في العناصر التالية:

مسار ال مصفوفة  بالرجوع إلى تحليللعامة والخاصة للتسويق المستدام: تحديد األهداف ا-0

ستدام األهداف التي يسعى التسويق المإن ، فتهالتي تبرز الجانب المنهجي إلقاموالتسويقي المستدام 

 :، تتمثل هذه األهداف فيللمنظمة قيممجملها لتحقيقها تتجلى في ثالثة تشكل في 

إنطالقا من األزمة التي سببتها العالمات  لصورة العامة للمنظمة "أ":الهدف الذاتي المرتبط با-أ

نتيجة شيوع ممارسات التسويق المكثف والتي إمتدت إلى أزمات  ،التجارية في منتصف التسعينيات

إلقتصاد خلل بين امن ذلك ما حققه تجلت في إرتفاع معدل اإلستهالك الفردي و ،إقتصادية وإجتماعية

قد أطلق ف ،اد النقدي وشيوع األنانية وتحول النسق اإلجتماعي إلى نسق إستهالكيالحقيقي واإلقتص

 .المتخصصون على هاته الظاهرة مصطلح إستهالك العالمة بأبعادها النفسية والسياسة واإلجتماعية

األول للتحول نحو المتطلب ، أصبح صورة المنظمات بشكل عام وتأثيره علىضمن هذا الخلل 

جيع تشو وجه الحركات اإلجتماعية والبيئيةم هو جعل العالمة كآداة للتقارب مع تالتوجه المستدا

كييف تد العالمة بطاقة تعريف للمنظمة، ما تطلب أين تع ،التحلي باإلستهالك المسؤول واألخالقي

دور العالمة ليمتد إلى نشر ثقافات جديدة متوافقة مع مبادئ التنمية المستدامة، فمن خالل الدراسة 

ذي يهدف من وال 6442الرائد في علم اإلجتماع ببريطانياعام   Goodyear Maryتي قام بها ال

وهو   Post Moderne State 1إلى دراسة الدور اإلستراتيجي للعالمة في ما بعد الحداثة خاللها 

ة اريأن للعالمة التجوصل إلى نتيجة مفادها ت ،منهج متوافق كثيرا مع متطلبات التنمية المستدامة

الدور السياسي اإلجتماعي على الدور حيث يطغى دورين إقتصادي، وسياسي إجتماعي، 

 في سبيل في دراسته التي قام بها  David Ogilbyوهي نفس النتائج التي وصل إليها  االقتصادي،

 %04أن العالمة ال تمثل سوى  دراسته بينت نتائج، ف6446اإلستهالك في آوربا سنة طبيعة تحليل 

فضل تيظهر في الجانب السياسي اإلجتماعي، كما  تأثيرهاالجزء الكبير من ف االقتصادي،أثير من الت

لهدف الذي أنشأت من أجله أول عالمة نتيجة  تأثيرها التاريخي، فالعالمات تفضل إنطالقا من اأي 

 صاديفالعالمة المتقبلة هي العالمة المدعمة بجملة المعلومات حول تطورها التاريخي اإلقتمرة، 

                                                           
 فهوم ما بعد الحداثة بأنها الحركية واألسلوب الذي يتصف برفض حداثة القرن العشرين.يشير م 1
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( قائم على التطور السياسي BMWواإلجتماعي والسياسي التي مرت به، فمثال فالتوجه نحو عالمة )

  .1العالمة قبل وبعد الحرب العالمية الثانيةبلد واإلجتماعي واإلقتصادي الذي مس 

 فعلبفإستهالك المنتجات ال يكون ، المنظمة والعالمة التجاريةتوجه برز العالقة بين تمن خالل ذلك 

 إنطالقا من األحاسيس والفوائد المحققة والجوانب، بقدر ما يكون التأثير المباشر للجهود التسويقية

ة على للمجتمع، وبالتالي فالعالمة التجارية لها القدرالعالمة تعكسها التاريخية واألبعاد السياسية التي 

  اطفية التي تتضمنها.الشعورية والعتحقيق التوجه المستدام من خالل إستخدام المزايا 

الخطوة هو إعطاء نشاطات هذه من  إن الهدف )الهوية اإلجتماعية("ب": الهدف اإلجتماعي-ب

المنظمة كأساس لإلشباع وتحقيق الراحة  يستهلك منتجات، فالمستهلك ال اإجتماعي المنظمة مدلوال

ذلك  ثناء فيمع إست ولكن كجانب إتصال تاريخي وكموقف إجتماعي وسياسيفحسب، النفسية 

أنظمة اإلتصال إنتشار أهمية كبرى في ظل لقد عرف هذا التوجه  ،منتوجات الرفاهية العالية

 .2والمعلومات وريادة دور العالمة كأساس لإلتصال اإلجتماعي

فمحدد السلوك اإلستهالكي الجديد أساسه الحياة في أحسن الظروف، بعيدا عن المكون التقليدي 

فحسب الدراسة التي قام بها مكتب العمل  ،ي قائم على إشباع الحاجة فقطوالذي مرجعه مؤثر شخص

 يئةبالب ، أثبت أن التوجه الجديد للمستهلك هو تحقيق الرفاهية باإلهتمام6444سنة في األمريكي 

المدلول بسياسات تسويقية مستدامة، ويتم إستهدافه توجه إجتماعي  وعليه فهو ، الطبيعية واإلجتماعية

 ا نسبتهمالمنتجات بما يشكل خاصة في لهذا التوجه هو إرتفاع نفقات تحقيق الكفاءة البيئة الواقعي 

األدوات اإللكترونية والكهرومنزلية الصديقة ذلك أمثلة ومن  ،الدخل العام للمستهلكمن   02%

 .للبيئة

ي التحليل الواقعمن خالل التحول في المنتجات والعادات( "ج": (تحقيق التحول العام -ج

للمؤثرات السلوكية اليوم، نجد أن معظمها ناتج عن الحاجات الشخصية بعيدا عن جوانب الحاجة 

إلى الظهور اإلجتماعي وعرض المستوى المعيشي الراقي رغم تعاظم هذا النمط التسويقي في 

معظم اإلقتصاديات المتطورة والسائرة في طريق النمو، فحسب إحصائيات مكتب اإلحصاء 

موجهة نحو الحاجات المرتبطة كانت ، فنصف ميزانية المستهلكين في العالم 6444 ماألمريكي عا

موجهة للباس والمجوهرات  %24ألعمال الصيانة،  %00من الميزانية،  %22بحوالي  باإلسكان

اإلحصائيات ضمن توجه التسويق المستدام  إن الغرض من عرض هذه .والمعدات المنزلية والدراسة

ادات اإلستهالكية سواء كانت ظرفية أو دائمة إلى عادات تخضع لعنصر اإلستدامة الع هذههو تحويل 

تحقيق  تساعد علىسونماذج  أساليب مثل كراء المنزل البيئي وعملية اإلصالح البيئي، وهذا بإتباع

حيث يعد هذا النموذج من البناءات النظرية التي تقوم عليها نظريات  ،أسلوب التسوق الصديق للبيئةك

 تعلقتتعلم اإلجتماعي لباوندروا والتي مبدأها التوقع بالكفاءة الذاتية عند إختيار متطلبات وقرارات ال

بإستراتجية التغلب على سلوك ما، ومن ذلك العمل على تحقيق كفاءة ذاتية من خالل مجهود مبذول 

عتبر ت، أين دامإلى إستهالك مستتغيير اإلستهالك المادي إلى المساهمة في منظمات األعمال يدفع 

                                                           
1 Jhon Grant, op-cit, p60. 
2 Ibid,p62. 
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اإلدراكات الذاتية وآليات التنظيم الذاتي ذات أهمية لتحقيق آليات الترابط بين المثيرات البيئية 

 والسلوك الناجم.

ي تم والذ كما يوجد نموذج آخر يمكن اإلعتماد عليه في عمليات التحول وهو نموذج التقبل التقني

 ةرتبط بالمنفعيقبول أي توجه جديد إفترض أن  والذي، Davis Fred (1989)وضعه من طرف

لبحث لحيث أستخدم هذا النموذج لخلق تقبل النماذج الجديدة لإلستهالك والمدركة وسهولة اإلستخدام، 

كيف؟، متى؟ ومن؟ وإلى من يتم التوجه؟، فهدف والتي تخص هم تعن العوامل التي تؤثر على قرار

من شأنه أن  امعين اد عندها الشخص أن نظامدافيس من هذا النموذج هو تحديد الدرجة التي يعتق

رونية تقبل التجارة اإللكتمدى في سياق دراسة فكان النموذج وأول إستخدام لهذا يعزز مستوى حياته، 

حيث قاموا بقياس درجة الثقة والمخاطر  1وآخرون Venkatechمن طرفه و  تمت ،6442 سنة

حالة عدم اليقين الموجودة في أذهان المستهلكين  المتوقعة من إقامة هذا النظام باإلضافة إلى قياس

دام قياس تشكل المواقف األولية تجاه اإلستخأي جديد التوجه ال هذا وصناع القرار فيما يتعلق بإعتماد

نموذج التقبل التقني بشكل عام على التعريف بالمتغيرات المساعدة على يركز  ،ونوايا اإلستخدام

قديم األدلة التجريبية على العالقات القائمة بين الفائدة وسهولة تب تحقيق عمليات تقبل التغيير

لناتج عن ااإلستخدام" وفحص المتغير التابع  -الفعالية -التركيز على ثوابت "الفائدة، واإلستخدام

، كما يعمل هذا النموذج على توضيح النقاط الخفية والمبهمة لدى المستهلك إستخدام التوجه الجديد

وك إستهالكي جديد من خالل شرح الفائدة ونوايا اإلستخدام والتأثير اإلجتماعي عند تعرضه لسل

 المتوقع. 

يق لتحق درجة الجهوذ المبذولةإن تحديد مستويات التسويق المستدام المطلوب تحقيقه:  -2

األهداف السابق طرحها يمكن أن تحقق ثالثة مستويات لتطبيق التسويق المستدام، وهي في الواقع 

المكتسبات المتحققة حسب الوضعية البيئية للمنظمة وإمكانياتها ودرجة تأثيرها اإلجتماعي  درجات

 درجات هاته المستويات في: جلى واإلقتصادي والبيئي، حيث تت

ي هو التسويق التقليدالمتوافق مع ذلك المطبق و يفالنمط التسويق ":1اإلستدامة من القاعدة "-أ

إلجتماعية والبيئية كجانب سطحي فقط، كما أن التحلي بتوجه مستدام دماج المتطلبات اإلالذي يسعى 

وناته مك في إعادة النظر  هنا هو هدف تجاري فقط، والتغيير يمس بالدرجة األولى المنتوج من خالل

وآدائه بما يتوافق مع التوجه المستهدف، باإلضافة إلى إجراء بعض العروض الترويجية الخاصة 

والذي  ،بالمسؤولية اإلجتماعية  لتحقيق تميز على المنافسة ضمن هذا المجال بإبراز جوانب التحلي

يتطلب بعض المصداقية في اإلجراءات والنشاطات وإال تأثرت صورة المنظمة التجارية 

 .   2واإلجتماعية 

تحقيق مسار قاعدي لمسار التسويق المستدام يكون باإلعتماد على عناصر اإلشهار والعالقات كما أن 

لعامة ورجال البيع والتميز في اإلنتاج والمنتوج مع اإللتزام بالمصداقية والنزاهة، فاآلداء الجيد ا

                                                           
1 Ghilsain deslandes, op-cit,p58. 
2 Jhon Grant, op-cit, p20. 
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لمتطلبات هاته الخلية يحقق قفزة إستراتجية من ممارسات تقليدية إلى تحقيق صورة إجتماعية إيجابية 

 بمشاركة المسؤولية مع المستهلك وهي الخلية الوسطى للمصفوفة.  

بعد تحقيق الركيزة األولى  " )مشاركة المسؤولية مع المستهلك(:2المدعمة" اإلستدامة-ب

وضع خطة عامة للتوجه نحو التسويق أي  ،للتوجه التسويقي المستدام "اإلستدامة من القاعدة"

، فالخطة الثانية هي التوعية أكثر بمجاالت داية تحول المنظمة نحو اإلستدامةأسس بوالمستدام 

    بآثار عملية ما بعد اإلستهالك ووعية بمصدر المواد األولية وطريقة تصنيعها، اإلستدامة أي الت

ركة وهذا بإستخدام تقنيات المساهمة والمشا ،بكيفية التحول إلى سلوك متوافق مع التنمية المستدامةو

 احيث حددت األمم المتحدة ذلك بأنه ،تأثير مباشر على األفراد وتغير من عادات شرائهملها التي 

العمليات التي توجد بين المنظمات والمستهلكين لتحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 شارت كاترين الكي على ذلك بأنها عمليات إشراك المستهلكين لتحقيق أهداف المجتمع ككل.أكما 

اس أس )نشر ثقافة جديدة قائمة على المسؤولية اإلجتماعية(: "2 اإلستدامة المشرقة"-ج

تحقيق ذلك هو إستغالل مزايا تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال لخلق أنماط جديدة للحياة، بالتحول من 

اإلستهالك المبني على المادية إلى اإلستهالك المبني على الخدمة ومراعاة الخصوصية والثقافة 

القتصادية اع وضااألوتدعيم النشاطات التطوعية والسعي الحثيث للحد من التأثيرات التي أفرزتها 

 ،تأثيرات التجارة المعولمة، التسويق اإللكتروني، األنانية، العالقات اإللكترونيةومن ذلك  الراهنة

ن ملهذا فالخانة "ج" ، على أشكال جديدة من المنتجات وأنماط الحياةيجب أن يبنى هذا التغيير ف

 فة المعيشية.النتائج التجارية وجوانب اإلستدامة والثقا بينتجمع (2-2الجدول )

وى للتحلي بمست من أوجه الجهوذ المبذولةالتوجه المستدام : الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف -3

األخذ ببعض المتطلبات التي تخص الوجه العام للنشاطات والسياسات  ،مقبول من التسويق المستدام

 التسويقية، فمتطلب كل خلية لتحقيق ذلك يكون في المضامين التالية:  

تحقيق ترابط مع المهتمين بهذا فإعطاء المثال في التوجه المستدام يساهم في  :1عطاء المثال أإ-أ

ن اريقوجد طيات المستدامة في المنظمة، حيث السلوكبما يبرز بسلوكاتهم  ريالتأثوكذلك  ،الشأن

ية ل شفافالجهود بك وهما اإلشهار عن هاته ،إلبراز أن المنظمة تتبع مسار مستدام في توجهها العام

إعطاء مثال يساهم في معرفة  كما أن تتوافق مع هذا التوجه. طرح منتجات والثاني هو ،وصدق

 بأنه ،أشارت فانسن لينهرد إلى عنصر إعطاء مثال ضمن المسار المستدام ثحي ،الفعل ورد الفعل

فهو  ،ع نفسيوالتي تعد دفااإلدارة اآللية التي تهدف إلى إبراز التحلي بالمسؤولية أوجه وجه من 

 ،عبارة عن مجموعة من األساليب التي تستخدم بصورة الواعية لتحقيق توتر تجاه المسار المستهدف

ثارة رغبات تجاه عناصر غير مرغوبة أو السعي لعدم إشباع حاجات معينة إ والغرض من ذلك

 .1غير متوافقة مع المسار المستهدف

مشاركة لتحقيق مصداقية ضمن المسار التسويقي المقصود بال :2المشاركة لتحقيق المصداقية أ-ب

الصورة الخضراء الكاذبة والتي  وهوالمستدام هو التواصل لإلبتعاد عن شبهات الغسيل األخضر 

                                                           
1 Jhon Grant, op-cit, p22. 
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ومن ذلك نذكر المنظمات  ذات مصداقية محلية وعالمية، تكون مع أطراف لها إهتمام بالشأن البيئي

الئحة اإلتحاد  بموجب لس األوربي للعناوين البيئية المنشأالمج والتي منها ،المصدرة للعناوين البيئية

هو إبراز المنتجات التي لها ميزة مستدامة بإستثاء  إهتمامه والذي مجال 224/16األوربي رقم 

التوجه هو الرعاية هذا  ضمنوالمصطلح المتداول  ،األغذية والمشروبات والمستحضرات الطبية

 الخضراء.      

 ما باشرةمالمسار التسويقي المستدام ليس له ميزة ذاتية تجعل المستهلك يتقبله ف :3بيع ميزات أ-ج

لصحية المكونات او لم تقترن هاته الميزة بميزات مكملة أو ثانوية ومن ذلك التوليفة )الجودة/السعر(

 وبشكل عام فالمنتجات التي تخضع لإلستدامة تشكل عنصر قبول للممارسات المستدامة.

جاوب بتطوير سوق المنظمة ليت مرتبطففعالية التوجه نحو التسويق المستدام : 1ب تطوير السوق-د

خطوط وعمق المنتجات وفق العديد من المعايير منها إستخدام  بزيادة هذايكون و ،مع هذا المسار

وإستخدام  ،والحد من إنبعاث غاز الكاربون والحد من التجارب على الحيوانات ،الطاقة النظيفة

ية وإستخدام التقنية الزراع ،وظروف العمل الجيدة ومنح أجور محترمة ،البيئية الطبيعيةالمكونات 

 إلستخدام الصناعي.لالطبيعية في إنتاج المواد األولية المعدة 

فالعالمة القوية التي تضمن اإللتزام البيئي بالنسبة  :2اإلندماج مع العالمات التجارية الخاصة ب-ه

ومن ذلك العالمة  ،مة التي منشأها جهات متخصصة في التوجه المستداملمنظمات األعمال هي العال

، أو عن طريق إستخدام العالمة التي لها Max Havelaarالبيئية المتخصصة في التجارة العادلة 

 ام.ة للتوجه المستدصدى في التقنيات التسويقية التي تستخدم الشبكات اإلجتماعية المروج

تبني توجه مستدام   من وراءلنتيجة التي يجب أن تصل إليها المنظمة فا :3ب تغيير اإلستخدام-و

ومن ذلك الحد من البصمة  ،هو المساهمة في حل مشاكل عالمية مرتبطة بأبعاد التنمية المستدامة

الل من خيتحقق وهذا  ،إلستهالك وفق قاعدة إستهالك العائلةلوإعادة تشكيل نماذج  ،اإليكولوجية

 1إعادة التدوير.، إعادة اإلستعمال وية هي التخفيض من اإلستخداممقاربات رئيس ثالثة

توجه تسويقي مستدام يجب اإلعتماد على نموذج إقتصادي  تحقيقل :1مضامين تجارية جديدة ج-ح

قائم على إعادة إعطاء مفهوم جديد لإلستهالك واإلنتاج وتحقيق الثروة، والنظرة للعالقات اإلجتماعية 

 اإلشارة إليه في نموذج التسويق القائم على تحقيق قيم منتظرة.   تم مثلماوالبيئية، 

دمج ب نفكار المتعلقة باإلستدامة يكوألإن تثبيت ا :2التحلي بأفكار جديدة )أفكار اإلستدامة( ج-ط

إستخدام  في ذلكثبتت جدارتها أالتي ومن التقنيات المستخدمة جهود إعالمية وترويجية، إن 

تمرير مجموعة كبيرة من األفكار المتعلقة بالتنمية  التي تقوم على مبدأ ةإستراتجية حصان طرواد

ي ذلك رسم الغابات اإلستوائية فأمثلة ومن  ،المستدامة للسيطرة الكلية على المستهلك دون أن يدري

 . لديهغالف المنتجات لخلق نزعة مستقبلية للحفاظ على البيئة 

                                                           
1 Jhon Grant, op-cit, p61. 
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سياسات عامة ألطراف  من خالل وضعلك يكون فتحقيق ذ :3تحدي النزعة اإلستهالكية ج-ي

الذين و فيما بعد، لدعم مصالح المستهلكين ليصبحوا هم صناع القرار ،فاعلة تصف جهوذ مبذولة

  من المتمتعين بالخبرة.يكونون 

مسار لنجاح تحقيق الجهود اإلضافية المطلوبة لتتمثل الجهود اإلضافية المطلوبة للنجاح:  -4

يقية أكبر في الممارسات التسو ابعض السياسات الفاعلة التي تتطلب إدماج في ،تسويقي مستدام

ال وضع إستراتجيات إتص من ذلك نذكر .أنماط تسويقية تخدم بشكل كبير هذا التوجهنشر وكذلك 

ركز التي تباإلضافة إلى تطوير مجموعة من األفكار التسويقية  االجتماع،معالم علم تأخذ جديدة 

هدف إلى وضع سياسات للتفكير األنتروبولوجي للتغيير ، والتي ت1ق التعليميالتسويعلى مبادئ 

مدرسة لك حيث تعد ضمن ذ االجتماعية،بالتركيز على روابط األمة الثقافية والنهج الثقافي للطبقات 

مهد تطبيق التسويق التعليمي لنشر األفكار المستدامة، فالعديد من الدراسات التي قامت  برمنغهام

نت من إستكشاف طرق إستقبال ومعرفة وسائل وطرق اإلعالم والثقافة وطرق منح القيم بها مك

تأثير على لفي ا اإلجتماعية التي تخلق ردود وإستنتاجات غير متوقعة وكذلك دور الثقافة الشعبية

 .ةأساليب الحياة المستدام

أسلوب  لثقافي من خاللفالتسويق التعليمي في إطار التوجه المستدام يشير أيضا إلى اإلنتشار ا

التدريب وهذا باإلعتماد على عناصر اإلشهار والعالقات العامة، ووفق منظور آخر فهو تسويق 

-العلوم اإلجتماعية من خالل توفير دراسات ثقافية إلجراء مقارنات خارجية وفق ثالثية )التعارض

ماعي نا" إلى الوعي الذاتي االجتالتوافق( والتي مكنت من تحقيق التحول من جانب الذات " األ -التعلم

غى بمساعدة نظام المعلومات توهذا بتحقيق التفاعل بين الموضوع والمب ،والمشاركة االجتماعية

التسويقية، كما مكن إستخدام البعد العاطفي في التحليل إلى تحقيق مستويات مالئمة في تسلسل 

 اإلستعاب( -التراكم-التكيف-القبولكار الجديدة )القبول، والتي يشار إليها بالتأهيل التعليمي لتقبل األف

التعلم للسيطرة على الرغبات  وكما أن للتسويق التعليمي مدلوالت آخرى في مجال اإلستدامة وه

حها لإلستجابة والتي تتطلب كب ،فإستخدام متغيرات المزيج التسويقي يحفز الرغبات في سياق الهيمنة

 هيمنة الكالم والتحفيز اإلجتماعي.مفرادات علم السلوك وللتأثيرات المطلوبة وهذا بإستخدام 

سبل  من: (التعاونية)المشاركة من خالل التحلي بالمسؤولية مشاركة المسؤولية التعاونية -أ

لتي ا اإلعتماد على نظرية اإلسهام اإلستراتيجيفي إطار المسؤولية التعاونية،  مشاركة التحقيق 

فوفق هاته النظرية فمنظمات األعمال يجب  ،زام بالتنمية المستدامةتطوير إتجاهات اإللت تهدف  إلى 

باإلعتماد  ا،لهيتطلب إنارة الطريق  ما، مأن تواكب مسار اإلستدامة مثل رجل أعمى في مجال مظل

خطوات للتفكير على   يمكنهم من إتخاذالذي أسلوب التأطير اإلستراتجي ألعضاء اإلدارة على 

بعمليات والتي يطلق عليها  ،2خدام اإلستبيان وجلسات العصف الذهنيبإستوهذا المدى الطويل 

كذلك مكن كما ت ،الطبيعي والتي تمكن من تحقيق مشاركة للمسؤولية من خالل جانب تعاونيالتخيل 

جمع وال ،من تحليل النتائج واإلتجاهات واألخطاء األكثر شيوعا ومحاولة تحقيق توافق على حلها

                                                           
1Yahnn a gouvennec, Le marketing des nouvelles technologies de l’information et e la communication, sur le 
site www.visionnarymarketing.com.consulte le 10/06/2014. 

شكلة معينة بتجميع قائمة من األفكار العفوية التي يساهم بها أفراد المجموعة، حيث يعد طريقة جماعية إبداعية تحاول مجموعة معينة إيجاد حل لم 2

 .0122ألكس أوزبزن واضع هذا األسلوم عام 

http://www.visionnarymarketing.com.consulte/
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 جعل التدقيق أولي

PEST 

حيث  ،ة ضمن إطار تشاركي مع تجنب اإلنعكاسات السلبية على المدى الطويلبين العمليات المطلوب

 PESTتستخدم لهذا الغرض مجموعة من المصفوفات من بينها مصفوفة التحليل البيئي الشبكي

 :الشكل التالي الموضحتين في SWOTومصفوفة 

 :SWOTو PEST( التحليل اإلستراتجي عن طريق 2-2شكل)ال

 
 الجانب اإلقتصادي

 

 
الجانب السياسي 

 والقانوني

 
 

 الجانب التكنولوجي
 
 
 

 
 

الجانب 
 السيسيولوجي

 

 التحسين

 

 الفرص اإلستغالل

 المراجعة

 

 التهديدات الرصد

 القوة المراجعة
 

 
Analyse PEST, sur le site http://www.123business-fr.com consulte le 02/02/2013.   

نولوجية، ، التكةالسياسية، اإلقتصادية اإلجتماعيلعناصر البيئة عبارة عن مختصر  PESTفمصفوفة 

عملية المشاركة إلى التجاوب مع هاته العناصر وإدارة ، حيث تهدف اإليكولوجية، التشريعية

الخطرمعها، والتي قد تشكل في الوقت نفسه عامل إستراتيجي للنجاح في حالة التوافق اإليجابي، 

)مشاركة المسؤولية في إطار تعاوني( يكون  PESTيل إلستخدام التحليل اإلستراتيجيوأحسن سب

 بتحليل موقف منظمات األعمال مع أهم العناصر المعروضة سابقا والموضحة في الجدول التالي:

 :PEST( التحليل اإلستراتيجي حسب نموذج 0-2الجدول)

الجوانب السياسية 

 والتشريعية

 الجوانب التكنولوجية جوانب اإلجتماعيةال الجوانب اإلقتصادية

توزيع أجزاء من  النمو اإلقتصادي لوائح حماية البيئة

 الدخل

اإلنفاق على البحث 

 العلمي

التوافق مع معدل  السياسات الجبائية

الفائدة والسياسات 

 النقدية

مراعاة الجانب 

الديموغرافي، معدل 

توزيع السكان، معدل 

 عمر السكان

عفاءات األخذ ببعض اإل

لتطوير الجانب 

 التكنولوجي

اللوائح والقيود المفروضة 

 على التجارة الدولية

تنقل العمالة/ الجانب  النفقات الحكومية

 اإلجتماعي للعمال

اإلختراعات الجديدة 

 ودورها في التنمية

التغيير في أسلوب  سياسة البطالة قوانين حماية المستهلك

 الحياة

 معدل نقل التكنولوجيا

SWOT 
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الضرائب على دخل  نين العملقوا

 األفراد

المواقف في 

العمل/المهنة والترفيه/ 

 روح المبادرة

دورة الحياة وسرعة 

 التقادم التنولوجي

إستخدام الطاقة           التعليم والتدريب معدل الصرف القوانين الحكومية

 والتكاليف

النموذج اإلجتماعي  معدل التضخم قوانين المنافسة

 السائد

يرات في تقنية التغ

 تكنولوجيا المعلومات

مراحل الدورة  اإلستقرار السياسي

 اإلقتصادية

التوعية الصحية/ 

الرفاه اإلجتماعي/ 

 الشعور باألمن

دور األنترنت في 

 التغيير 

التغيرات في  ظروف المعيشة ثقة المستهلك أنظمة السالمة

 التكنولوجية المحمولة 

Source : Analyse PEST, sur le site http://www.123business-fr.com. 

ضمن إطار تضامني لتحقيق مسار وهذا المنظمة  وقوة على نقاط ضعف SWOTتحليل  يركز

مستدام والتي يمكن أن يحقق لها فرص أو تهديد ومن ثمة القيام بالمطلوب سواء في الجانب اإليجابي 

 ي.أو السلب

فة وفق اقعادة تشكيل الثضمن سياق إ يندرج مسار دعم اإلبتكار الثقافيدعم اإلبتكار الثقافي: -ب

يل عتبرت نماذج إلعادة تشكإمن اإلجتهادات وجدت العديد وضمن ذلك فقد ، مبادئ التسويق المستدام

 ذكر: اإلستدامة، والتي من أهمها نالثقافة التسويقية واإلستهالكية للوصول إلى مبتغى 

اكسة ، فهي تعتمد على تقنية معيطلق عليها كذلك بتسويق المشاركة تقنية الغرض التسويقي:-

تماما لتقنية اإلشهار العاطفي ولتقنية الصورة التسويقية المعتمدة في الممارسات التسويقية التقليدية، 

بدأ الغرض يقية وفق مدمج إعتبارات التحلي بالمسؤلية في العمليات التسوإلى  فهاته التقنية تهدف

متناسبة بشكل كبير مع توجهات اإلستدامة  وهي، 1من الوجود ورد الفعل األحسن في الخدمة

البريطاني بطرحه   HSBCما قام به بنكها ومن األمثلة الواقعية لتطبيق، المنشودة من التسويق

تقليدية بالقروض الفي القروض الخضراء بمعدالت فائدة متدنية كثيرا مقارنة  يتمثلمنتوج جديد 

 Earthwatchحيث تم تكوين رأس المال الموجه لهذا النوع من المنتجات المصرفية بالتعاون مع

Botanic Garden Conservation Inter من شروط الحصول على هذا المهتمة بالشأن البيئي، و

ج ذا  النموذالنوع من القروض إظهار التوافق البيئي لغرض إستعمال القرض، ومنه فالهدف من ه

ر ما هو تشجيع إستهالك ليس كسب أكبر عدد من الزبائن لهذا النوع من المنتجات البنكية بقد

 ج لحيث حقق هذا النموذ، الخضراء والتوافق اإليجابي مع البيئة الطبيعية واإلجتماعيةالمنتجات 

HSBC  كلفة ما تعلق بت ةخاصوالتي إمتدت إلى الجانب االجتماعي واالقتصادية العديد من المزايا

جنيه إسترليني، أما  011إلى  01منح القرض، فمنح القرض وفق أسس تقليدية كان يكلف ما بين 

لكبير فقط، كما أن اإلقبال ا جنيهان تهاالقروض الممنوحة في إطار سياسة الغرض التسويقي فتكلف

                                                           
1 JOHN GRANT , op-cit, p104. 

http://www.123business-fr.com/
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مليون  0ت برادات سنوية قدريإ  HSBC حقق لعليها على هاته المنتجات وسهولة الحصول 

 جنيه إسترليني.

 : 1مايليتطبيق تقنية الغرض التسويقي لتحقيق مسار مستدام في تتمثل أشكال 

ما قامت  ومثال ذلك ،رعاية برامج للصالح العام تكون بالتوازي مع العمليات التسويقية والتجارية -

 تمن األمية وفي الوقذلك هو الحد  والغرض من ،بإنشاء مدارس في إفريقيا للتعليم Microsoft به

مليار دوالر  96حوالي باإلستثمار قيمة حيث قدرت ، اآللياإلعالم تحسين إستخدام تقنيات نفسه 

 والتي حققت العديد من المزايا االقتصادية االجتماعية فيما بعد.

 BOCHومن ذلك ما قامت به  :القيام بعمليات إنتاجية وتقديم خدمات ألغراض بيئية وإجتماعية -

 .نتاج مضخات تصفية المياه موجهة إلى أسواق إفريقية تعاني الجوع والعطشبإ

 ر حيث تعد سلسلة متاج منح عطاءات تضامنية بتحويل نسب من قيمة المنتجات للتضامن العام -

الرائدة في هذا النوع من التسويق، فالهدف التي  9116التي أنشأت عام  Supermamieالتجزئة  

 94111المؤسسة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا هو الحد من موت أقيمت من أجله هاته 

ين، الفرع فرع رد في فصل الشتاء، وفي سبيل ذلك فالمؤسسة تحوز علىالببسبب مشرد سنويا 

 Timو  EATومقاهي Sainsby األول الخاص بتصنيع المشروبات الدافئة  والتي تباع في متاجر

Horton وند لكل منتوج مباع اب 41ناعة األلبسة الشتوية، حيث يوجه والفرع الثاني موجه لص

فمبيعات المؤسسة حققت  9100من خالل إحصائيات شهرية  لسنة لمساعدة هؤالء المحتاجين، و

 دوالر لمساعدة األفراد المشردين.011111دوالر حولت  991111

 ي أجهزة اإلعالم اآلليالمتخصصة ف Tescoقامت بها مؤسسة التي تجربة الإلى  اإلشارة يجبكما 

" مكنت Chaque geste Compté ووفق شعار " ،فمن خالل مشروع لكل مدرسة جهاز حاسوب

وتوفير  ،جهاز إعالم آلي على المدارس 31111توزيع  عملية تحويل جزء من األرباح المتحققة من

ي د غامبل فكتر أنوجنيه إسترليني لألعمال الخيرية، وكذلك الحملة التي قامت بها بر 09111

ببريطانيا وإيرلندا، والتي تم فيها توفير جزء من أموال بيع الحفاظات لتمويل عمليات  9116نوفمبر 

لقاح عند شراء علبة يوجه لشراء الجنيه  9.4تلقيح األطفال في الدول الفقيرة، حيث يسحب مبلغ 

مليون لقاحة بقيمة  1.3، حيث مكنت العملية من شراء جنيه إسترليني 8قدر قيمتها  بت حافظات

 مليون جنيه إسترليني.  61تقدر ب

في  ، تمثلأن تقنية الغرض التسويقي عرفت بعض جوانب القصورهو ما يمكن اإلشارة إليه إن 

 .2إستخدامها فقط للخروج من المعضالت التسويقية التي تخص جوانب البيئة الطبيعية واإلجتماعية

ي ألهاته التقنية هو تحقيق عرض يكون أحسن للجميع  الفكرة الرئيسيةتقنية العرض األحسن: -

بدال من التركيز على مستهلكين مستعدين للتوافق اإليجابي  ،صحاب المصلحةألمنظمات األعمال ول

منظر هذا التوجه التسويقي  Marcell Maussمع منتجات المنظمة، حيث يعد عالم اإلنتربولوجيا 

                                                           
1 Antoine pillet, op-cit, p16. 
2 JOHN GRANT , op-cit, p104 
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فتقنية العرض األحسن أساسها اإلشادة بمضمون إقتصاد ، ةالجديد والذي يعتبر منبر نحو اإلستدام

التبرع أو إقتصاد الهدية وهذا لدعم التبادالت بين األفراد ومنظمات األعمال وفق أسس إجتماعية 

وبيئية ليحقق في النهاية قاعدة إجتماعية في العالقات اإلقتصادية، حيث تشير الهدية ضمن هذا 

حاب منظمة وأصالمحبة، كما يمكن أن تكون بداية لعقد ضمني بين الالتوجه إلى الكرم والمشاركة و

ومرجع تطبيق هذا التوجه التسويقي هو تعامل المجتمعات القديمة على أساس المصلحة المستهدفين، 

 هذا التوجه هوآلية ( وسر نجاح المساعدة- الحصول-اإلعطاءالهدية والتي كانت تطبق وفق قاعدة )

   تجاه المتلقين، حيث حدد اإلقتصادي الفرنسي  الشعور بالمن ين دونالقوة الروحية للمانح

François  Pirou هدية إعطاء مع عدم إنتظار أي ومن ذلك  شكال التعامل ضمن هذا التوجهأ

العطاء مقابل إفتراض إلتزام ومن ذلك اإللتزام  ، والهدية الزائفة وهيشيء من طرف المانحين

 الطويل. جل على المدىؤالفوري أو الم

أين  9110-0288األرجنتين االقتصادية في زمة ذا النوع من اإلقتصاد تطورا خالل األعرف ه

 كالشاألومن  ،البطالة التي تفشتتكاثرت أشكال الهدايا في جميع أنحاء البالد لمواجهة مشكلة 

الخصم  ظامن ،نظام الهدايا لتشجيع الروابط اإلجتماعية والتحلي بحماية البيئةالشائعة لتطبيق 

 إلى  20%ما بين عادة هدايا والتي تكون )إستخدام نطاق واسع من خصم قيم المنتجات والتي تعد 
لتشجيع الممارسات التسويقية المستدامة الهدية وبالنسبة لتطبيق نظام (، من قيمة المنتوج%50

بدون  بذلكخاصة ة النشر التقنيات اإلنتاجية والتسويقية المستدامة والمعلومات التسويقي فيتجلى في

المستدام من خالل منح المنتجات المتوافقة مع ذلك مجانيا تشجيع أنماط اإلستهالك وكذلك مقابل، 

هدايا نظام ال تطبيقأن  هوما يمكن اإلشارة . إن إلى الجمعيات الخيريةمن اإلنتاج تحويل الفائض و

 المتحققةألضرار الحد من ا من أجللمواكبة المسار المستدام من طرف منظمات األعمال يكون 

و تقديم أمن خالل خصم سعر السلعة أو تقديم خدمات إضافية  ، حيث يكون ذلك بفعل نشاط المنظمة

إستغالل حساسية العميل تجاه هذا الحدث باإلعتماد على منتجات خالية من المعيب، وكذلك من أجل 

بها ام قت ذلك من خالل الدراسات التي حيث تم إثبا لتقبل المسار المستدام عنصر المفاجأة والدهشة

  .Massماس 

بنموذج التأطير لتحقيق إندماج أحسن في المسار لمستدام  الغرض من األخذنموذج التأطير:  -ج

حيث تعد  .تبني سلوكيات إيجابية والحد من السلوكيات السلبية في نشاط األعماللتحفيز  هو السعي

في  ةخصص في الفكر المعرفي والتأطير الفكري رائدالمت Gorge lakofإسهامات جورج الكوف 

وفق هذا النموذج فتأطير أفكار اإلستدامة يكون من متوافقة مع التنمية المستدامة،  سلوكياتخلق 

  .خالل إستخدام مفهومي المسؤولية والحياة األفضل للوصول إلى مفهوم أكبر لمصطلح الحرية

رق بين موجه يبين الف بواسطة خطابلمستهلكين يكون فحسب جورج فتأطير أفكار اإلستدامة لدى ا

الل من خمع اإلستعانة بعنصر تأطير الجمهور العام  ،الوضع الحالي والوضع المراد الوصول إليه

ضمن نموذج كمي بالتعاون مع رفاييل نونيز عمل على صياغة ذلك ، حيث إدراكهمالتأثير على 

المجال المراد التوجه إليه مع تقييم ذلك النموذج هذا ، يصف إسم من أين سيأتيتحت  ي وسمذوال

 . في التوجهأكبر بإستخدام نظام اإلستعارة لتحقيق زيادة 
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 المبحث الثاني: جوانب اإلهتمام الرئيسية لتحقيق توجه تسويقي مستدام:

 التحلي بمجموعة من المبادئ العامة والخاصة المرتبطةتحقيق مسار تسويقي مستدام  من جوانب     

خصوصا بالجانب اإلجتماعي والبيئي، وكذلك طرح نماذج من السلوكيات المتوافقة مع هذا المسار 

 ر والتطور وتقييم نتائج القرارات المتخذة سواء ياإليجاب أو بالسلبيمع توضيح وتحليل مجال التغي

  .وهذا بما يساعد فيما بعد في تخطيط وإعداد السياسات التسويقية المناسبة

 المتطلبات الرئيسية لتحقيق إندماج في مسار تسويقي مستدام:ألول: أهم المطلب ا

تحقيق ي فالتي تساهم  عالميال جماعاإل ذاتالمبادئ العامة  تلكتشير المتطلبات الرئيسية إلى      

 ة علىالقدرو ،اإلنسجام في المنهجيةب والتي تتسمدمج النشاطات التسويقية ضمن مسار مستدام 

لمساعدة بعض المقاييس العالمية ا تتشكل خصوصا من، والتي تلف البيئات المستهدفةتوافقها مع مخ

 .عملية اإلندماجعلى 

حكومية كانت أو غير الهيئات سعت العديد من  مستدام:التسويقي التوجه المبادئ تحقيق  -أوال

ع ن على وضون ومتخصصوباحث، وكاالت التقييم ،حكومية، منظمات دولية، إتحادات عمالية

غير  ،مسار تسويقي مستدام نضموسريع تحقيق إندماج قوي  فيتساعد التي مجموعة من المعايير 

وحيد المصدر وبالتالي فهناك  هامرجع أحاطت بتبني هاته المعايير كون أن هناك إشكالية عالمية

ا تعد كم ،قصور في شرعيتها، ولكنها واقعيا حققت الريادة والتقبل فيما يخص مبادئها وتطبيقاتها

حاليا معايير تشغيلية لضمان مستوى مقبول للتحلي بالمسؤولية اإلجتماعية واألخالقية لمنظمات 

 حولها تحقيق إجماع عالميلحاليا  األمم المتحدة تسعى المعاييرأكثر شرعية لهاته ولتحقيق . األعمال

حاليا معتمدة بالنسبة لل .مةوذلك بإصدار معايير متجانسة عالميا تخدم األبعاد الثالثة للتنمية المستدا

يمكن تقسيمها إلى معايير عامة ومعايير خاصة تخص جانب اإلندماج واإلنسجام والتأكد من الشفافية ف

 والمصداقية.

مبادرات خاصة صادرة من  تتمثل في بعض المبادئ الخاصة المساعدة في تحقيق اإلندماج:-1

لى حد إأن مبادئها متوافقة هو  شار إليهوما ي ،معظمها تجمعات لمنظمات أعمالمتخصصة جهات 

 من أهمها نذكر: التي كبير مع الجهود الدولية المبذولة ضمن هذا المسار، و

من طرف مسؤولين  0116عام المنعقد كو  اجتماع ينسب هذا المبدأ إلى:  CAUXمبدأ كو-أ

هو  هاهدف منالوكان  PHILPIS)فيليبسو CANON)كانون  الجنسيات تيسابقين في شركتين متعدد

، أي تحديد إطار غير رسمي لتطبيق 1تحديد المبادئ اإلجتماعية التي تحكم عمل منظمات األعمال

تحقيق مسار تسويقي سبيل عد أهم مسار في يذي ال، المسؤولية اإلجتماعية في منظمات األعمال

لتحقيق ، ومن أهم المبادئ التي وضعت في كو 0110مستدام حيث تم إرساء أهم مبادئها عام 

 :2األهداف المشار إليها نذكر

                                                           
1 Sur le site www.very.com consulter le 24-09-2012. 

2012.-09-24consulter le  moc.www.verySur le site 2 

http://www.very/
http://www.very/
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ات منظمالمطلوبة لوظيفة الجعل مسؤولية المنظمة أبعد من مسؤوليتها تجاه مساهميها فقط: ف -

األعمال في المجتمع هو خلق الثروة وفرص العمل بتقديم منتجات بأسعار معقولة بما يتوافق مع 

تركيز على الكفاءة في تحقيق حياة طبيعة ونوعية المستهلكين، والعمل على ضمان سالمتهم وال

أفضل لجميع الشركاء والموظفين والمساهمين وتبادل الثروات التي تم إنشاؤها معهم واإللتزام 

ة لمنظمات بالنسبنحو اإلبتكار والعدل والتحلي بالروح الجماعية الدولية، ، والتوجه بالصدق والوفاء

أن تسعى من أجل  تطوير وإنتاج بما تسهم به في  األعمال الناشطة في األسواق الدولية يجب عليها

ة بخلق فرص عمل منتجة تساعد على زيادة القدر ،في البلدان الناشطة فيهاتحقيق التقدم اإلجتماعي 

الشرائية للسكان، وتعزيز حقوقهم، والمساهمة في التعليم واإلستخدام الرشيد للموارد الطبيعية 

ى اإلبتكار في التكنولوجيا وطرق اإلنتاج والتسويق والتحلي بالمنافسة الحرة، والعمل عل

 .واإلتصاالت، والمساهمة في التنمية اإلقتصادية للمجتمع العالمي بأسره

المشروعية اإللتزام ببمن اإللتزام بالقوانين إلى التحلي بروح الثقة: وهذا العمل  التحول في سلوك -

مان ض كله ام البنود التعاقدية، بما يحققفي األسرار المهنية واإلخالص والصراحة والصدق وإحتر

لقوانين ل، مع اإلمتثال الدائم حسن سير الصفقات وكفاءة المعامالت ال سيما على الصعيد العالمي

لتجنب اإلحتكاك وتشجيع التجارة الحرة وضمان ظروف متساوية للمنافسة والمعاملة العادلة لجميع 

والدولية الهادفة لدعم النظام التجاري متعدد األطراف  يجب إحترام القواعد الوطنيةكما المنظمات، 

 .واإلتفاقيات الدولية المماثلة

ز وتعزيالبيئة : يجب أن تعمل المنظمة على حماية صطنعة وغير مصطنعةمال إحترام البيئة -

اإلمتناع عن و ،الموارد الطبيعيةإستخدام ومنع إساءة ضمن هذا الشأن مبادئ التنمية المستدامة 

عمليات الفساد وغسيل األموال وغيرها من أنشطة الجريمة  ومن ذلك مشروعةالة غير األنشط

 المنظمة.  

 افقد وجه له ،على الرغم من الدور الكبير الذي أسدته هاته المبادئ في خدمة مسارات اإلستدامة

يم لقمعظمها في غياب أطر ملزمة لتنمية المشاريع اإلجتماعية وا تمثلت ،العديد من اإلنتقادات

بعيدا عن اإلهتمامات العملية  اإيديولوجي االمسؤولة إجتماعيا وبيئيا، كما يبقى نموذج كو نموذج

 الحالية لمنظمات األعمال. 

غبة اللجنة العالمية للبيئة والتنمية الر بدتأ "مستقبلنا المشترك"بعد قمة  Billagio:مبدأ بيالجو -ب

هاته  عرب عن، وأقدم المحرز نحو التنمية المستدامةفي إعتماد أساليب جديدة لقياس وتقيييم الت

قمة "، وكذلك في خطط عمل أعتمدت بعد "60القرن"الرغبة من جديد في سياق أعمال لجنة أعمال 

جهود في هذا اإلتجاه من قبل منظمات كبيرة ومنظمات العديد من البذلت ، حيث 0116 سنة "األرض

إجتمع فريق دولي من المتخصصين في مركز  0112في نوفمبر وغير حكومية وأكاديميين، 

مية تطبيق مبادئ التندمج وووضعوا عشرة مبادئ لقياس  ،الدراسات ووكفلر في بيالجو بإيطاليا

 أطلق عليهاوالتي جمعت في مدونة  ،المستدامة في منظمات األعمال وفي النشاطات التسويقية

 :1المبادئ نذكرهاته ومن  ،بالتنمية المستدامة وآداء منظمات األعمال

                                                           
1 Sur le site www.very. com, consulte le 24-09-2012. 

http://www.very/
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النظر في حقوق الملكية والتفاوت بين أجيال الحاضر والمستقبل في ضوء المخاوف الحالية إعادة  -

ي فومن ذلك إستخدام الموارد، اإلفراط في االستهالك، تزايد مستويات الفقر، تردي حقوق اإلنسان 

م إعادة تقييحياة من خالل إعادة النظر في الظروف البيئية الالزمة للمع ، اإلستفادة من الخدمات

 عمل منظمات األعمال. 

التركيز على التنمية االقتصادية واألنشطة األخرى غير المدفوعة المرتبطة بمنظمات األعمال  -

 التي تساهم في الرفاه االجتماعي.و

ين ل معرفة أمن خالالظروف التاريخية والحالية والتنبؤ بالمستقبل وتقييم معرفة عي الدائم لسال -

لتوجه واألهداف من منظور عالمي من خالل الدائم لمع اإلبراز ، د أن نذهب أين يمكن أن نذهبنري

ة من الممارسات، والتغطيتحديد أساسيات التطبيق والنطاق المناسب لإلعتماد والفوائد المحققة 

 واإلتصال المناسب وجوانب المشاركة للتقييم المستمر.   المناسبة

مام مجموعة من البنوك ضمبدأ وولفسبرغ هو إن أساس: Wolfosbergمبادئ وولفسبرغ -ج

وذلك بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، حيث يسعى هذا التجمع إلى وضع عالمي تحت تجمع 

سلسلة من المبادئ لتقييم عمل منظمات األعمال والتي من مضامينها مكافحة الفساد وتبييض األموال 

أعرف عميلك لغرض معرفة ب ، أطلق عليهاالل مبادرةوالنشاطات غير مشروعة وهذا من خ

عادية، كما أدرج بند آخر في سنة الالنشاطات التي تمول وللكشف عن العالقات المشبوهة وغير 

تمويل اإلرهاب وهذا بإنشاء هيكل متخصص لذلك مع تدريب منتظم للموظفين يخص  الذيو 6446

على تحقيق مسار مستدام هو اإلندماج في تجمعات  أثر إتفاقية ووليفسبرغإن  .1بشأن هاته القضايا

العناصر المساهمة  تجاهإنتاجية لمعرفة الجوانب السلبية على هذا المسار وتبادل المعلومات 

شاط اعية قبل القيام بأي نفمبدأ وولفسبرغ يركز على األخذ ببعض المتطلبات اإلجتم، والمؤثرة

 إلقتصادية واإلجتماعية لهاته النشاطات.  ، مع التركيز على إستشراف النتائج اإنتاجي

تشكل المبادئ العامة لإلندماج معايير المبادئ العامة لتحقيق مسار تسويقي مستدام: أهم -2

العديد  والتي تم اإلشارة إلى عالمية تخص التوافق مع المتطلبات البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية

ألعمال والمستهلكين والحكومات لما تخلقه من لغة تؤدي دورا هاما لمنظمات احيث ، منها سابقا

وتكاليف  أي تكاليف التوافقعدم اليقين كما تساهم في الحد من تكاليف ، للتعامل والتطبيقمشتركة 

خفض مستوى التفاصيل من اللوائح والمتطلبات األساسية الالزمة من خالل القيود بالنسبة للحكومات 

كما تساهم في  ،ية المستدامة مثل الصحة والسالمة البيئةمنلتحقيق أهداف المشروعة من الت

ة ، حيث يتم التركيز في طرحنا على المعايير البيئية واإلجتماعييزالمعرفة لنشر الحياة المستدامةتعز

 للتسويق ضمن توجه اإلستدامة. وفعال تحقق مسار صحيح ب المرتبطة

األخذ بتوجه بيئي صحي في مدة لضمان من المعايير الدولية المعت معايير الجانب البيئي:-أ

 نذكر: الممارسات التسويقية 

                                                           
1Sur le site www.wolfsberg-principales.com consulte le 14/05/2012. 

http://www.wolfsberg-principales.com/
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هو الرغبة  نشرهأساس و 0112 تم نشر هذا المعيار في سبتمبر :ISO 14000سلسلة المعايير -

وهذا من  بأكثر فعالية في حماية البيئة، المشتركة للدول األعضاء في منظمة اإليزو في المساهمة

عنصر الخصوصية لكل دولة ات إجماع مع األخذ بعين اإلعتبار مجموعة من الوسائل ذ خالل

مرونة الب طلتماألخذ بباإلضافة إلى  ،علق باإلختالف في القوانين والشواغل البيئيةوخاصة ما يت

قياس أفضل للتهديدات اإلجتماعية واإلقتصادية والتنظيمية والعمل  يتيحفهذا المعيار ، 1في التطبيق

عرف بعض الحساسيات في التبني بالرغم من تمسك أغلب األعضاء  هر أنعلى تحقيق األفضل، غي

فقط يتنمي معظمهم للدول األعضاء في  اخبير 64تمت من طرف  كون عملية إنشائهتطبيقه، في 

الدول ون كذلك إلى خبير ينتم 64من طرف 6446المنظمة )الدول الكبرى(، كما جرى تنقيحه عام 

، حيث تتجلى مبادئ تطبيق هذا المعيار حسب الوثيقة ISO 14001ة المتطورة ليأخذ الصبغة الجديد

TC 2007  سهولة الموارد في إستغالل تحقيق الكفاءة، في عرض السياساتفي البساطة والوضوح ،

، سهولة الترجمة ISO 9001إستخدام المعايير لإلستجابة ألهداف التقييس، التوافق مع التقييسة 

 يئةهالتقييسة على أكمل وجه وضعت  هلتطبيق أهداف هذو .ان الناميةالتأثير اإليجابي على البلد

ISO  التي وتحسين وظيفة المعايير القائمة،  بهدفلجنة لمتابعة العمل المنجز على الصعيد العالمي

ممثلين عن حكومات دول والصناعة ومنظمات األعمال وجمعيات حماية البيئة، وقد من  تتكون

كما  ،مكن تطبيقه في أي منظمة أعمال تنشط في أي مجاليإلدارة البيئية إنجر عن ذلك تكوين نظام 

يث ح، يوفر هذا النظام منهج رصد منتظم للحصول على المعلومات المطلوبة وتدريب الموظفين

 يمكن إبراز أهم العناصر التي يغطيها المقياس في الجدول التالي:

 :ISO14000( أهم العناصر التي يغطيها مقياس 2-2جدول)ال

 أنظمة إدارة البيئة

 )الهيكل اإلداري لتقييم التأثيرات البيئية(

ISO14000 المستخدمة مع إرشادات  يبرز المقاييس

 اإلستخدام

ISO14004  الموجهة لمبادئ اإلدارة الخطوط العامة

 وأنظمتها

 أنظمة التدقيق البيئي

دوري الالتقييم المنظم، الموضوعي، )
تصادية موثق آلداء الوحدات االقال

ونظام اإلدارة والمعدات المتعلقة 
 بحماية البيئة(

ISO14001 المبادئ العامة 

ISO14011 تدقيق أنظمة اإلدارة 

ISO14012 معايير تأهيل المدقق البيئي 

 

 الملصقات البيئية واإلعالن

ISO14020 ولية للملصقات البيئية المبادئ األ

 واإلعالن

ISO14024 توجيهية ال برنامج الممارسين والمبادئ

 وإجراءات إصدار الشهادة

                                                           
1 Micheal jonquiere, management environemental, afnor, paris,2005, p03.  
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 تقييم دورة الحياة

ISO14040 م دورة الحياة )المبادئ واإلطار(تقيي 

ISO14041 ألهداف والمدى تقييم دورة الحياة )ا

 وتحليل الموجودات(

ISO14050 إدارة البيئة 
 Source : Micheal Jonquieres, management environnmental, afnor, paris 2005, p03. 

فالعناصر المشار إليها في الجدول تشكل تقييم عام لآلداء والتوجه للبعد البيئي المرتبط بالتنمية 

 المستدامة.

 0112جوان  02هذا المقياس في  أنشئالمقياس األوربي لنظام اإلدارة البيئية والمراجعة: -

ة ونظام التدقيق البيئي إلدارة البيئالطوعية من قبل منظمات األعمال في ا لتعزيز المشاركة

(EMAS) المشاركة   ومن أهم األسس التي أقيم عليها 6440، كما عرف هذا النظام مراجعة في سنة

للحصول على شهادة التوافق  ISO 14001كما يعتمد على متطلبات  ته،المباشرة للموظفين في صياغ

لت حيث حصأصحاب المصلحة، يعد حاليا من أحسن األنظمة  إستجابة إلحتياجات   فهو الخاصة به،

، 64421من سنة  بدءاوهذا منظمة أعمال على شهادة هذا النظام ثلثها في ألمانيا  2444أكثر من 

كما ا يركز على جانب إحترام البيئة lفكليه EMASو  ISO 14001وبالنسبة لجوانب التقارب بين 

، أما ت األعمال والتجاوب مع متطلباتهاالمعتمدة عالميا لتقييم اإللتزام البيئي لمنظمااآلداة  يعتبران

يخضع  ISO 14001 بالنسبة لجوانب اإلختالف بين المعيارين فتظهر في جوانب اإللتزام، ف

يفرض على المنظمات  EMASلطواعية المنظمة في ما يخص جميع المعلومات المقدمة بينما 

هي أكثر تشددا من  EMAS فمواصفة ،وية فيه على نشر بيانات بيئية سنوية حول نشاطاتهاضالمن

 .ISO 14000المواصفة العالمية 

مواصفة تستخدم لوصف نظام اإلدارة البيئية وتقييم آدائه :هي BS7750المواصفة البريطانية  -

اس هذا المقيافز للتحسين، صدر وواألهداف والغايات كما توفر ح وتحديد السياسات والممارسات

رائدة أعتبر آداة  BS7750، فالمعيار 0110جانفي  وتم تنقيحه في 0116أول مرة في جوان 

 اك جانبعتبر كذليلمواجهة القلق حول المخاطر البيئية واألضرار التي تسببها منظمات األعمال، كما 

 متوافق بشكل كبير مع منظومة اإلدارة البيئية والتدقيق األوروبيةو لإلمتثال القانوني وه مكمال

EMAS  المواصفة القياسيةوكذلك ISO 14000 ، صفة ايتطلب الحصول على هاته الموحيث

 .2توضيح اإلمتثال للتشريعات البيئية والتأكيد على اإللتزام بالتحسين المستمر

 علىوبشكل خاص تركز المعايير الموضوعة ضمن هذا الجانب  :معايير الجانب اإلجتماعي-ب

ير المنظمة العالمية للعمل، ومن ظروف العمل في عملية اإلنتاج وموافقتها بشكل أساسي مع معاي

  (LIP)ومعيار اإلستثمار البشري SA 8000لقياس اإللتزام بهذا التوجه هي  ةالمعايير العالمية المعتمد

                                                           
1 EMAS Votre engagement pour l’environnement sur le site www.developpement-durable.gouv.fr, consulte le 
17-02-2014. 
2 Sur le site wikipedia/BS7750 consulte le 25/03/2013. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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فمدونات السلوك المعتمدة وفق هذين المعياريين تركز على منظمات األعمال التي تستغل الجوانب 

قاء على اإلرت فمجال عملها يركز ،ض األجوراإلجتماعية لتشكيل ميزة تنافسية ومن ذلك تخفي

 . 1بالقاعدة اإلجتماعية الدولية

معيار للمسؤولية االجتماعية يهدف إلى تحقيق ظروف عمل الئقة  هو : SA8000المعيار-

عتبر مدونة ي فهو ،باإلضافة إلى تشكيله قاعدة تسمح بالتواصل بشكل أفضل مع أصحاب المصلحة

هذا اء نشوبالنسبة إلالجوانب االجتماعية للتنمية المستدامة،  ا يخصفيملسلوك منظمات األعمال 

خدم حاليا من يستحيث من قبل مجلس األولويات االقتصادية،  0114يعود إلى أواخر فالمعيار 

(، كما وصف في SAIحكومية األمريكية كأداة للمساءلة االجتماعية الدولية )الطرف المنظمات غير 

 للمعلومات توفيره إطار مشتركنظرا ليار عالمي للمعلومات األخالقية" بأنه "أول مع 0112سنة 

األخالقية حول منظمات األعمال بغض النظر عن حجمها ونوعها، كما يحدد تدابير بشأن قضايا  

والصحة والسالمة  ،وساعات العمل ،واستخدام عمالة األطفال ،إجتماعية مثل الحقوق النقابية

 واألجور العادلة. 

معهد  تم إصداره من طرفوهو معيار دولي إلدارة المسؤولية اإلجتماعية  :AA1000ام النظ-

 انبالجومسائلة فيما يخص إصداره هو تطوير أدوات ومعايير الالمهنية الدولية، فالهدف العام من 

اص الخرير النهائي على تحديد ما إذا كان التقكما يساعد في أنشطة منظمات األعمال،  ةاإلجتماعي

كما يستخدم هذا المعيار بشكل خاص   ،غطي معظم القضايا االجتماعيةوجه التنمية المستدامة يبت

كما يوفر هذا  ،االقتصادية، االجتماعية والبيئيةحاليا من طرف الذين يقومون بنشر المعايير الثالثية 

فضال  التجاري المعيار منهجية شاملة ذات مصداقية لتحسين المسؤولية اإلجتماعية وأخالقيات العمل

لتنظيم وتدقيق األسواق وفق توجهات  اعن تقييم اآلداء بشكل العام، كما أن لهذا المعيار طموح

وهي فرضيات أن المنظمة  APSتسند على مبادئ  AA1000فآلية عمل ، 2التنمية المستدامة

 :القضايا الثالثة التاليةفيما يخص خاصة  اإلجراءات الالزمةب قامتخاضعة للمساءلة و

وضع إستراتجيات على أساس تقارير شاملة لجميع القضايا التي تخص أصحاب المصلحة في  -

 المنظمة.

 .تقييمهوضع أهداف ومعايير تعد إستراتجيات للمنظمة آلداء يمكن  -

 ة. أصحاب المصلحالتي تخص اآلداء والكشف عن معلومات موثوقة حول اإلستراتجيات والقضايا  -

 اأصحاب المصلحة، كما تعتبر إطار لضمان اإلستدامة ومعايير إلشراك تعتبر سلسلةAA1000 ف

ارية تقييم الممارسات التجحاليا تنافسية المسؤولة، فهذا المؤشر يغطي نشر اللة وللحوكمة والمساء

، كما تصدر سنويا مع CSTNETWORKدولة وهذا بالتعاون مع  011المسؤولة في أكثر من 

، كما يندرج هذا المعيار جوانب اإلستدامة للعديد من منظمات األعمالمساءلة حول  فورتشن الدولية

وهو تحالف لألعمال التجارية الدولية ووكاالت التنمية الدولية  MFAضمن منتدى المسائلة 

                                                           
1 Emmanuelle Reynaud,op-cit,p103. 
2 AA 1000 Accountability, Prancipales standards 2008.p11. 
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بين المنظمات المسؤولة تكتل بناء من أجل وهذا  ،والمنظمات غير حكومية ومنظمة العمل الدولية

 المشتركة وأدوات التحليل والقياس.ولتعميم تطوير المقاييس 

ليقدم توجيهات بخصوص  6404نوفمبر 0هو معيار تم بدأ العمل به في  :ISO26000النظام -

هو  ISO26000 من هدفالتطبيق المسؤولية االجتماعية والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، ف

 والبيئة، مكافحة الفساد، الحد منتحقيق إلتزام طوعي للقوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان، العمل 

ممارسات اإلغراق اإلجتماعي والبيئي، واإلظهار الفعلي لإللتزامات اإلجتماعية والمجتمعية 

القتصادية اوالتحقق من إحترام اإلختالفات الثقافية واإلجتماعية والبيئية والقانونية وظروف التنمية 

ا ماعية وتعزيز مصداقية التقارير، حيث يطبق هذمع توفير إرشادات عملية لتنفيذ المسؤولية اإلجت

المعيار على مختلف منظمات األعمال، ونظرا لخصوصية منظمات األعمال الصغيرة والمتوسطة 

فالمعيار ، 1CCIأو DRIRESطلق عليه كذلك أوالذي  SD21000قد تم تطوير معيار خاص بها وهو

ثل المعايير المستخدمة للحصول على حتوي على متطلبات ميال  وفه ،هو آداة توجيهية طوعية

  يعتمد في جوانبه التوجيهية على عدة نقاط أساسية نذكر منها المسؤولية الثقافية فهوشهادة المطابقة، 

 .السلوك األخالقي، إحترام أصحاب المصلحة، إحترام القوانين، إحترام قواعد السلوك الدولي

من قبل فرقة مختلطة  0114في بريطانيا عام وضع  (:(LIPالمعيار الوطني لإلستثمار البشري-

ما بين إقتصاديين وإجتماعيين متخصصة في تدريب العاملين، فالهدف من وضع هذا المعيار هو 

فيما يخص العنصر البشري على عكس  ISO 9000إستكمال متطلبات معيار إدارة الجودة 

( (LIPألعمال، حيث يعتمد المعيارالذي يعالج المشاكل اإلجتماعية داخل منظمات ا  SA8000المعيار

إلتزام المنظمة بتطوير موظفيها لبلوغ األهداف  من ذلكو ،مبادئ رئيسية عدةتقييم على   في عمله

وضع مخططات وإجراءات توضح مشاركة الموظفين في جميع ومن التنمية المستدامة،  المسطرة

 .قرارات وإستراتجيات المنظمة

فالهدف منه هو تزويد : OHSAS 18001هنية والسالمةالمعيار البريطاني للصحة الم-

    صحة والسالمة في أماكن اإلنتاجوالتي تخص ال ،لتقييم والتصديق لنظم إدارتهابطرق لالمنظمات 

عمل بين المنظمة الدولية للتعاون  وهو ثمرةالتي تخص ذلك الجانب، بما يتفق مع المعايير الدولية 

 .OSH-ILO 2والطبعة القياسية الدولية

 يقيةللممارسات التسو بشكل عام يمكن إبراز أهم المعايير العامة المستخدمة لتحقيق إندماج إيجابي

 في مسار التنمية المستدامة في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pierre vandeville, audit-qualite-securite, afnor, Paris2003, p06. 
2 Ibid, p16. 
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 مستدام: يتوجه تسويق العالمية المستخدمة لتحقيق( أهم التقييسات 2-2جدول)ال

 األهداف التقييسة
ISO 9001 المنتوج مع المتطلبات القانونية وتلبية حاجات المستهلك من  توضيح توافق

 لنظامهذا االكفء لخالل التطبيق 

ISO 9004 كين واألطراف تحسين الكفاءة العامة وتلبية حاجات ورغبات المستهل

 األخرى ذات المصلحة

ISO 14001  تبنيةلمامراقبة وتقييم فعالية المنظمة فيما يخص اإللتزام بالسياسة البيئية 

ومساعدتها في تحقيق األهداف البيئية التي تسعى للوصل إليها من خالل 

 ذلك المساعدة علىتقنيات تحديد ووصف الوسائل وال

OHSAS 18001  ممكن من المخاطر المتعلقة بظروف العمل وأمن حد التخفيض وبأقصى

 .العمل على التحسين المستمر لذلك العمال مع

SA8000  اسات ة تتالئم مع أسيذات المصلحة أن السياسات المتبعالتوضيح لألطراف

 .حقوق العمل

AA1000  اإلندماج في التنمية المستدامة من خالل حوار جماعي مع أطراف

اإلجتماعي    المصلحة، مع مساعدة المنظمات على إدارة وتحسين اآلداء 

 والبيئي واإلقتصادي

EFQM التطوير نحو األحسن 

SD2100 وبذل مجهودات للتحلي بالتنمية المستدامة تبني وهيكلة 

Source: Armines Brodhag, le développement durable et l’entreprise, afnor 

ditions paris 2007,p80. é 

الدور الكبير الذي تلعبه في تحقيق  منالرغم على هو أنه و، هاته المعايير تجاه ما يشار إليهإن و

 ،مسار التنمية المستدامة إال أنها تعاني بصفة عامة من بعض القصور إندماج لمنظمات األعمال في

كإضفاء الشرعية لها باإلضافة إلى صحة اإلفتراضات العالمية التي أقيمت على أساسها، وبتحليل 

 :1إستشرافي وواقعي لها فإننا نلمس عنصرين يشكالن جانب قصور من تطبيق هاته المقاييس وهما

من الجوانب الدافعة لتحلي وإلتزام منظمات األعمال بهاته المقاييس هي : نةالسعي لتحقيق الهيم -

    افسيةلتحقيق ميزة تنكما تعد أدوات الخلفيات اإلقتصادية، فهي تعد وسيلة للهيمنة على السوق 

فحاليا فأي إستخدام لتكنولوجيا تصنيعية يتطلب اإليفاء بمتطلبات العديد من اللوائح التنظيمية حيث 

تسم تشات المنظمة العالمية للتجارة والتي اقالرجوع إلى نوبعد هاته المعايير على اإللتزام بذلك، تسا

ما فيعد متصافالنزاع  ،الواليات المتحدة األمريكية وأوربا بتضارب مصالح الدول فيها خاصة بين

 ة لتحقيق التوافقالمعايير المذكورحيث تسعى هاته الدول لفرض ، 2يتعلق باللوائح والمعايير البيئية

بين متطلبات جميع األطراف، وبالتمعن في مصدرها فنجد أنها ذات هيمنة أمريكية لكي تحقق 

بالرجوع إلى نظام التقارير اإلجتماعية فمنظمات أعمالها ميزة تنافسية لها على المستوى العالمي، 

 نماني وفرنسيوأل اكيأمري 02رير النهائي كان من لجنة تتكون من فصياغة التق  GRIوالمجتمعية

                                                           
1 Amelie marçay, construire un bilan social, dunod, paris 2011, p101. 
2 ibid, op-cit, p101. 
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لمنظمات أعمالهم ميزة تنافسية على  منح، كما تهأعضاءتخدم بالمقام األول  وبالتالي فالتقارير

النسبة للواليات ب 25%كما أن التمثيل الدولي للكيانات المشرفة على المعايير كانت  .المستوى العالمي

نيا والدول اإلسكندنافية، ما يبين هيمنة بريطامن أبرزها  لكيانات أوربية %24 ،المتحدة األمريكية

 اإلتحاد األوربي والواليات المتحدة األمريكية على هاته المعايير. 

  هو فرضالمعايير ف من هاته نا الهدف العامذإذا أخ اإلستفادة التجارية من شرعية المعايير: -

وذلك  ،فق أسس أخالقيةلإلنتاج ومدروسة قواعد سلوكية لتقييم الفعاليات اإلقتصادية وأساليب 

ن وشل فمنظمات عالمية مثل دانو للواقعباإلعتماد على أساليب العقاب لعدم اإلمتثال، ولكن وبتحليل 

مارست وتمارس عمليات ال تتوافق مع المعايير المتبناة من  قدونايك رغم إلتزامها بهاته المعايير، ف

كين وجماعات الضغط والمنظمات غير مقاطعة من طرف المستهل جعلها تواجهطرفها األمر الذي 

فرض إشراك جميع األمر الذي  .حكومية وهو ما يطرح تساؤالت حول شرعية هاته المعاييرال

الفئات الفاعلة في السوق وكذلك اإلعتماد على معايير صادرة من وكاالت التصنيف اإلئتماني 

ومن  ،ي لصياغة هاته المعاييرإليجاد وضع تشارك أي المجتمعية والبيئيةمالية الوالوكاالت غير 

اإلجتماعية والتقارب  Corerating BMJالمالية مع  Coreratingsذلك التقارب الحاصل بين 

اإلجتماعية، فالمالحظ اليوم أن هناك تقارب  Bradsteetالمالية و Bil et Dumi الحاصل بين 

د من الكبيرة لتحقيق المزي المؤسسات الماليةكبير في الجهود بين منظمات التقارير اإلجتماعية و

الرؤية وإكتساب أكبر شرعية لهاته المعايير في السوق وتحسين عمليات التقييم وتحليل العالقة بين 

 التنظيم الذاتي والمنهج المعياري واإلفصاح عنه والتوافق مع المصلحة العامة.

 المطلب الثاني: السلوك اإلستهالكي المتوافق مع المنهج المستدام:

لكونه دام، لبنة تحقيق مسار تسويقي مست التنمية المستدامةيعتبر السلوك اإلستهالكي المتوافق مع      

هو ق ذلك وفلتسويق المستدام لتوجه ا، فاإلهتمام الرئيسي لهذا المسار اخاص ارئيسي اهدفيعتبر 

والذين  ،ةامالبحث عن الخصائص السلوكية للمستهلكين الذين أخذوا بالمبادرة للتوجه نحو اإلستد

 .يحاولون تقديم سلوكهم اإلستهالكي كقدوة لآلخرين

يخضع السلوك ذات الصلة بالسلوك المستدام: عرض لألنماط اإلستهالكية الحالية -أوال

 االتي حققت سلوكخاصة االقتصادية منها واإلستهالكي اليوم إلى جملة من المحددات والمؤثرات 

كان والذي  بةاإلستهالك القائم على الحاجة والرغأي قبل عرف من  اتماما لم امغاير اإستهالكي

 إلى حد كبير مع امتوافق اكما شكل نمط ،موضوع تحليل العديد من المتخصصين اإلجتماعيين

 :مظاهر هاته السلوكيات في اآلتيحيث يمكن إبراز متطلبات التنمية المستدامة، 

عام  العرف التوجه اإلستهالكي ئد: حدود إستهالك جديدة كإسقاط للوضع االقتصادي السا -0

ي جيوب للممارسات السلبية للنظام الرأسمالكشكلت تتأثيرات إقتصادية لنتيجة ظهور عدة أنماط، ك

تهالك وإبتكار أنماط جديدة لإلس خلقعلى المستهلك، أدى به إلى  اوكبير امباشر اوالتي عرفت تأثير

هم مع توجه اإلستدامة، حيث تتجلى أى حد كبير إلتتوافق غير أنها ظرفية  يعتبرها البعض حلوال

 مظاهر التغيير التي عرفتها األنماط اإلستهالكية في: 
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دى أ التحول في النمط اإلستهالكي نتيجة القصور اإلجتماعي للنموذج اإلقتصادي الحالي:-أ

ول على صوالذي منطلقه الح النموذج االقتصادي الحالي السائد إلى تطور مجتمع اإلستهالك الرشيد

جديدة  اخلق حدودما  أكبر إشباع من السلع والخدمات بما يتناسب مع اإلمكانيات المادية للفرد،

المنفعة الذاتية المحققة بدال من تعظيم  المرحلة ما وراء الرأسمالية أساسه نتاجاتعد  ،لإلستهالك

عرف بإقتصاد  توجه جديد في المنهج اإلقتصادي تحقيقحصول  األمر الذي أدى إلى .المنفعة

هذا يعتمد  .االجتماعيوالذي يهدف إلى بلوغ الحد األعلى من الدخل  والسعادة الفردية الرفاهية

على معايير للسلوك تتماشى مع متطلبات المعقولية اإلجتماعية للنشاط اإلقتصادي، حيث التوجه 

ألمثل توزيع احقيق الوتتشير المعقولية اإلجتماعية إلى بلوغ الحد األعلى من الدخل اإلجتماعي، 

تحقيق الحد األعلى من المنفعة  علىمعيار المعقولية  يقوم .1لموارد المجتمع اإلقتصادية والبيئية

لجميع أعضاء المجتمع بما يؤدي إلى خلق وضع ال يمكن أن تزداد منفعة الفرد الواحد إال إذا تحققت 

ى التحول من مبدأ اإلستهالك الذاتي إلى منفعة اآلخرين، ومنه فالمظاهر الجديدة لإلستهالك تقوم عل

 مبدأ اإلستهالك في حدود المصلحة العامة.

 بالتوازي مع األزماتالتحول في النمط اإلستهالكي نتيجة األزمات اإلقتصادية الحاصلة: -ب

تجلت في  ،والتي إنعكست نتائجها بصورة مباشرة على المستهلكين ،اإلقتصادية في كثير من البلدان

حياة كالسكن وضروريات ال ،قدرتهم الشرائية وقدرتهم حتى على تلبية الحاجات األساسيةإنخفاض 

ظهر سلوك شرائي جديد  ،من اإلنفاق العائلي 38%كالماء والكهرباء والتي تمثل وفق متوسط عام 

اض لإلستهالك وإنخفوالذي يأخذ باإلعتبار المتطلبات المتزايدة  يتماشى مع هذا الوضع الظرفي

 بالصورةمن حيث االهتمام على أفضل الصفقات  . يركز هذا السلوكل والقدرة الشرائيةالدخو

والمنافع الشخصية ذات المدلول اإلجتماعي مع الحساسية الكبيرة للسعر، فهو يستهدف  ،الذاتية

دائم مع السعي ال ،المنتجات التي تحقق أكبر إشباع والتي تكون مفضلة إجتماعيا وبسعر أدنى

تدامة، مع مبدأ اإلس المتوافقأكبر لهذا النمط  إنتشارولتحقيق  .من العروض الترويجية لإلستفادة

( Low Costمن ذلك نظام التكلفة المنخفضة )ألنماط التسويقية المتوافقه معه، ظهرت العديد من ا

 : ، حيث نذكر منهاأشكاله التسويقية والذي تتعدد

التي  ،تي ليس لها مكانة كبيرة في السوقالمات الالجودة والع منخفضةالتركيز على المنتجات  -

بأوجه  تسويق المنتوج الواحدبالتركيز على التسويق الهرمي ، وكذلك تتميز بإنخفاض في السعر

داء خدمة كاملة للمنتوج وبجودة عالية وهذا بسعر عال، أو التخفيض في الخدمات آومن ذلك  ،مختلفة

لحصول على الدواء الجنيس المنخفض الثمن واإلستغناء عن اك ،المقدمة والجودة وهذا بسعر متدني

 الدواء األصلي المرتفع الثمن.   

ار من اآلثالمجتمع التي تعاني أفراد التركيز على العروض الخاصة الموجهة لفئات معينة من  -

 مجال إهتمام التنمية المستدامة مثل العروض الخاصة للمتغيرات اإلجتماعية والتي تعدالسلبية 

 . بالبطالين

                                                           
1 Pinto L, Le consommateur : agent économique et acteur politique, Revue Française de sociologie, paris 

1990 p179. 
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التركيز على أوجه جديدة في عملية الشراء مثل شراء المنتوجات المستعملة، كراء المنتوج، دفع  -

، واإلعتماد على أنظمة مقارنة األسعار فيما بين وحدات البيع مثل دخلوفق ما لدى المستهلك من 

 .kilkoونظام  Ebay   Quiestنظام مقارنة األسعار لدى

بسبب إفرازات ظاهرة : إلستهالك المبني على السلوكات المسؤولةحدود الجديدة لال-9

، يات هذه الظاهرة العالميةاعدت والساخطة على عارضةظهرت العديد من الحركات الم ،العولمة

معارض لما أقرته وأفرزته  ،نمط جديد في الحياة واإلستهالك الدعوة إلىومن إنعكاساتها الواقعية 

التجارة العادلة، اإلستثمارات المسؤولة، مراعاة األبعاد على مبادئ يقوم هذا النمط  .العولمة

 1Ray P.H etقام بها الباحثين األمريكيين من خالل الدراسة .اإلجتماعية في عملية اإلستهالك

Anderson S.R شخص في الواليات المتحدة األمريكية  044444على عينة مكونة من  6442 سنة

وسة معارضة ألسلوب الحياة الرأسمالي المتبع في الواليات المتحدة من العينة المدر 76%وجد أن

وهذا نتيجة لتطورات  ،والبيئي في عملية الشراء للتأثير اإلجتماعيالفئة تلك تخضع  حيثاألمريكية 

في دراسة وفي الحياة، عقلية وشخصية مستها وإنفتاحها على مختلف الثقافات المناوئة لهذا األسلوب 

حول توزيع النفقات اإلستهالكية للمجتمع  6404 سنة  البنك التعاضدي البريطاني أخرى قام بها

وجد أن هناك نمو كبير لتوجه جديد لم يكن مهيمن من ، 6404 و 6442ما بين سنتي البريطاني 

من خالل الجدول الموالي يمكن تتبع تطورات ، وقبل أال وهو التوجه اإلستهالكي الصديق للبيئة

 ضمن هذا النمط من اإلستهالك: كين البريطانييننفقات المستهل

( تطور نفقات المستهلكين البريطانيين نتيجة إتباع سلوك إستهالكي صديق للبيئة خالل 2-2الجدول)

 )الوحدة مليون آورو(: 6404-6442-6442السنوات 

 أهم أوجه اإلنفاق 2112 2118 2111

 ا.تماعيا وبيئيالمنتجات الغذائية المسؤولة إج - 1037 3617 5406

 المنازل البيئية - 012 6022 0001

 السياحة المستدامة. - 42 221 0216

 مواد التنظيف والتجميل البيئية. - 44 126 0202

التعامل مع البنوك وفق توجه بيئي وأخالقي. - 2022 2224 00226  

Source : John Grant, le manifeste du marketing vert, afnor éditions paris 2009, 

p33.  

المنتوجات اإلستهالكية ومنتوجات الرفاه باإلضافة إلى قطاع  الصديق للبيئة يكون خاصة في فاإلستهالك 

 ، حيث يالحظ تعاظم كبير لهذا النمط في بريطانيا.الخدمات

                                                           
1 Christophe sempels et marc vandercammen, op-cit, p19. 
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تشريح التوجه السائد إلنفاق المستهلكين باألخذ أخرى تمت في بريطانيا لمن خالل دراسة  

وصلت إلى النتائج التالية  ،مستهلك 202444كيات المسؤولة وهذا على عينة قدرت ب بالسلو

 موضحة في الجدول التالي:

لدى المستهلكين البريطانيين وهذا من  المسؤول ( تطور توجهات السلوك الشرائي2-2جدول )ال

 .6442و 0111خالل دراسة مقارنة بين سنتي 

 5002 9111 المدروسةلعينة بالنسبة ل (%) توجه المستهلكين

 إعتبرات إعادة التدوير. -

 تفضيل التجار والموردين المحليين. -

 التعامل مع المنظمات التي تتصف باألخالق في تعامالتها. -

 إختيار منتجات إنطالقا من التوجه األخالقي داخل المنظمة. -

 رفض شراء المنتجات نظرا للتوجه السلبي للمنظمة. -

 بعد شراء منتجات غير أخالقية.الشعور بالذنب  -

 إلتزام المنظمة بمعايير ومقاييس دولية فيما يخص البيئة والمجتمع       -

22 

20 
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20 

00 
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Source : John Grant, le manifeste du marketing vert, afnor éditions 2009, p30.  

للمستهلكين البريطانيين والتي تتوافق مع ما تتطلبه التنمية التوجه الجديد  أبرزتفهاته الدراسة 

وفي دراسة أخرى قامت بها وكالة التنمية المستدامة والتسويق األخالقي األوربية لعينات ، المستدامة

من عدد سكان البلد  %4.42 ، قدرت قيمة العينة ب6404ممن مستهلكين في دول أوروبا الغربية عا

 ،ةالمنتجات البيئيفقط من المستهلكين يشترون  %62 وجدت أنلمتحصل عليها فالنتائج ا ،المستهدف

 ومن هؤالء نجوانب مرتبطة بالتصنيع البيئي من المستهلكين يستفسرون عن معلومات تخص 02%

يستفسرون عن أمكان  %02،يستفسرون عن مصدر المواد األولية للمنتوجات النهائية % 53

 .1على البيئة قبل وبعد اإلستهالك المنتوجآثار عن  %02،التصنيع

تفق يلتوجه التسويقي المستدام: رئيسي ل متطلبعرض لمظاهر اإلستهالك المسؤول ك-ثانيا

الكي القائم ستهسلوك اإلالعلى تطور في بعد إجراء العديد من الدراسات والتحليالت التسويق  خبراء

وف إجتماعية وسياسية، وزيادة وهو ما يتناسب مع سيادة أفكار وظر ،على اإليثار والتضامن

تأثيرالمعايير األخالقية في عملية الشراء واإلهتمام بسلوكيات تشكل في مجملها اإلستهالك المسؤول 

تبارات للتوافق مع إعمطلوب والذي تناوله المتخصصون في الشأن اإلستهالكي والتسويقي كتوجه 

 التنمية المستدامة.

                                                           
1Emmanuelle Reynaud, op-cit, p40.  
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 يعود ظهور اإلستهالك المسؤول إلى األزمة تاريخياؤول: التطور التاريخي لإلستهالك المس-1

وما أعقبتها من أزمات إجتماعية إلى غاية إنتقال اآلثار على  العشريناإلقتصادية في بداية القرن 

هذا النمط  عرف لقد ، الواحد والعشرينالبيئة الطبيعية في أواخر ذلك القرن وبداية القرن 

لبحث أدى إلى ا ما ،زيادات الكبيرة في إستهالك المنتجات الشيءبعد الكبيرا  تطورااإلستهالكي 

ات ممارسللكنتيجة ظهر النمط األول داث تغيرات في أنماط اإلستهالك،  فعن خيارات بديلة إلح

 ىتبني أسلوب إستهالكي قائم علحتم التسويقية القائمة على أشكال مختلفة من الغبن والخداع ما 

 ،إلعطاء حرية أكبر إلختيار المستهلكين هذا العنصر ما أدى إلى تعزيزتقييم المعلومات، تقديم و

ى ذلك إلى أد ما النمط اإلستهالكي القائم،التي سببها الصراعات اإلجتماعية  من النمط الثاني تبلور 

ميالد نمط إستهالكي آخر قائم على المشاركة اإلجتماعية بعيدا عن أوجه كل الصراعات وتحقيق 

ادي باإلضافة إلى وكيل إقتص اإجتماعي اتية، فالمستهلك وفق هذا المنظور أصبح  فردالمنفعة الذا

  مع متطلبات التنمية المستدامة.كبيرا وهو ما يتوافق بشكل 

 تتجلى أشكال :المستدامةأنماط اإلستهالك المسؤول المتوافق مع التوجهات التسويقية -2

ي فللجهود التسويقية المبنية على أساس مستدام  ارئيسي اشكل إهتماموالتي تاإلستهالك المسؤول 

  :وهمانوعين 

 في المسارالمسارات االجتماعية أكبر  مناإلستهالك األخضر حاليا  يعداإلستهالك األخضر: -أ

خيارات إستهالكية ذات طابع متعدد األوجه وفرض وهذا لقدرته على ممارسة التنموي المستدام، 

 .1ذات االهتمام اإلجتماعية واإلقتصاديةتطلبات المتراعي على الطبيعة وتحافظ 

 من خالل الدراسات التي ،أول تشخيص لظهور المستهلك األخضر كان في سنوات السبعينياتإن 

نتيجة لى إضارة بالبيئة، والتي وصلت الركزت في البحث عن السلوكيات الشرائية تجاه المواد غير 

 لوكه الشرائي وفق مبدأ الحفاظ على البيئة، وبالتاليأن المستهلك األخضر هو الشخص الذي يتحدد س

على  عملية اإلستهالكلسعي لمعرفة كل ماله تأثير سلبي لفسلوكه ناجم عن وعي إجتماعي أساسه ا

لثمانينات تحول وفي بداية ا ،من الطبقة الغنية والمثقفة فهمفئة المستهلكين بالنسبة لطبيعة والبيئة 

ية البيئبعاد باألفباإلضافة إلى توجهه  ،حدود خاصة إلى حدود عامة إهتمام المستهلك األخضر من

واإلجتماعية والثقافية للحفاظ على  عضويةكان له توجه آخر وهو المشاركة ال ،لعملية الشرائيةل

توجه بالنسبة لأما فجل المستهلكين خالل هاته المرحلة هم من الطبقات المتوسطة والغنية  .البيئة

ة وذلك مراقب لكل ماله تأثير على البيئدور ر في سنوات التسعينيات فتحول إلى المستهلكين الخض

لطبقات من افي هاته المرحلة فجلهم لمستهلكين وبالنسبة لها وبعدها، ءقبل عملية اإلستهالك، أثنا

فة معروفالمستهلك األخضر أصبح عبارة عن حركة  أما في األلفية األخيرة .المتوسطة والغنية

ات الفقيرة من الطبقأما المهتمون بهذا التوجه فهم  ،للحفاظ على البيئة وإستدامتها اعالمي اتعكس توجه

 والمتوسطة والغنية.

                                                           
1
Marino Cavallo et les autres, le marketing vert pour les zones industriels, sur le site 

www.ecomarkproject.eu.pdf, p76. 
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هالكه أولوية في عملية إست يشكل عام فالمستهلك األخضر هو الشخص الذي يأخذ البيئة كعنصر ذب 

المحافظة على البيئة ول هو ، فاأل1يتعامل مع السلع والخدمات وفق مبدأين إنه  .وفي قرار شرائه

ألخذ االطلب على المنتجات البيئية ال يعني فقط . إن من خالل الطلب على المنتجات الخضراء

 لمتعلقةا ولكن يأخذ إجمالي العناصر ،كمحدد لعملية الشراء حماية البيئة-باإلعتبار التوليفة منتوج

أما  ،المسؤولية اإلجتماعية واألخالقيةحلي بالت ، السعر، المكانة االجتماعية، حماية البيئة،الجودةب

المحافظة على صحة المستهدفين من عملية الشراء وهذا من خالل الطلب على المنتجات الثاني فهو 

ستهالك األخضر يواجه العديد من العراقيل إلنشاط ا نشرأن  هو ما يشار إليه اليوم. إن الصحية

 كر:ومن ذلك نذ ،المرتبطة بالسياسات التسويقية

فع من مرتبشكل عام سوقية فسعر المنتوج األخضر أو البيئي  دراساتالسعر المرتفع: حسب  -

بشكل واسع                    لطلبهيعد إشكالية  فهذا العنصر .مقارنة بسعر المنتوج العادي 04-24%

غير  ،لماليةمة اإزداد هذا التأثير بشكل كبير في ظل إنخفاض القدرة الشرائية عالميا بسبب األزقد و

واقعيا  ولكن ،أثبتت أن التوجه النفسي نحو اإلستهالك األخضر في إزدياد مستمرأن دراسات أخرى 

لسعر، ا ، بسببفي زيادة مبيعات المنتجات المتوافقة مع هذا النوع من اإلستهالك لم يترجم ذلك 

 75%ف  ،6402سنة فحسب إحصائيات مستقات من التقرير األوروبي حول اإلستهالك المسؤول ل

 %02ن أن في حي ،من المستهلكين في الدول المتقدمة على إستعداد لشراء منتجات ال تضر بالبيئة

 .2يشترون فقط تلك المنتجات

 خصوالتي تنقص المعلومات: تعاني العديد من المنتجات الخضراء من نقص في المعلومات  -

بيئية واإلجتماعية التي تحققها وهي خواص مميزة داء، الذوق، الجودة، الميزة الطريقة التصنيع، اآل

 ما يؤدي إلى نقص الطلب عليها.  ،وضروريية لهذا النوع من اإلستهالك

يواجه مشكلة الحصول على المنتجات الخضراء  الحدود المتعلقة بالتوزيع: فاإلستهالك األخضر -

اشر خالل التوزيع المب اليوم تكون فقط من هبسبب القصور في عملية التوزيع، فأشكال توزيع

أو من خالل   (Magasin Bio)توزيع خاصة بهذه المنتجاتالت لمصنعين أو من خالل محل

ن كذلك إلى العديد م هاعامة، كما يخضع توزيعية توزع هاته المنتجات في نقاط بيع عالمات بيئ

 األعمال. من ميزة تنافسية لمنظمات اليوم لما يشكله هذا التوجه الغش والتضليل أساليب 

بالرجوع إلى العديد من التوصيات و ،وللتقليل من هاته المعوقات واإلرتقاء باإلستهالك األخضر

نتجات الم تلك الموضوعة لذلك، فعلى منظمات األعمال العمل على إبراز الدور الذي تلعبه  العالمية

المساعدة في   (Ecolabels)البيئية الماتمن خالل إستخدام العجودتها البيئية في حماية البيئة و

وفيما يخص السعر فعلى المنظمات إبراز القيمة اإلجتماعية والبيئية ، عمليات اإلختيار والمقارنة

 Utopiesقام بها مكتب الدراسات  ه النقدية، فمن خالل دراسةحققها بدل التركيز على قيمتتالتي 

ر على القيمة اإلجتماعية في فرنسا وجد أن اإلشها ،حول شراء السيارات الخضراء6442عام 

والبيئية التي تحققها هذه السيارات أدى إلى تجاوز مشكلة سعرها المرتفع، في حين فشلت منظمات 

                                                           
1 Bernard Perconte, op-cit, p69. 
2 Les chiffres de la consommation responsable, evolutions et tendances, edition albein micheal,Paris 2013. 
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، كما وصلت هاته 1أخرى في تسويقها نتيجة إشهارها الذي يركز على قيمتها النقدية المرتفعة

طلب  لبيئية للمنتجات أدى إلى إرتفاعالدراسة إلى نتيجة مفادها أن التركيز على القيمة اإلجتماعية وا

 6442إلى  6444أيدتها حقائق واقعية  لدراسة أخرى أجريت من سنة ، هذه الدراسة المستهلكين لها

يئية نتيجة إبراز القيمة االجتماعية والب ،في اإلقبال اوالتي تبين أصناف المنتجات التي عرفت نمو

 في الجدول التالي: موضح نتائجها ل والملخص

 6444با ما بين سنوات و( أهم مجاالت تطور إستهالك المنتجات الخضراء في أور1-2جدول)ال

 :6442و

 (%) معدل الزيادة سنويا أهم مجاالت اإلستهالك األخضر

 %64 إستهالك السيارات الصديقة للبيئة

 %264 اللوحات الشمسية

 %62 جات الكهرومنزلية الصديقة للبيئةالمنت

 %14 الطبيعيةمنتجات التجميل 

 %22 تحتوي على عناوين وعالمات بيئية المنتجات التي

 %064 معدة للتصنيع الصديق للبيئةالية مواد الكيميائال
Source: laure lavorata, 50fiches sur le marketing durable,breal edition,Paris2010, 

p71. 

ه على للتغير، وهذا لقدرت اإجتماعي فاعاليعتبر التنمية المستدامة توجه  األخضر وفق فاإلستهالك

البحث عن المواد الصديقة للبيئة، اإلعتماد على الحلقات كممارسة خيارات إستهالكية متعددة األوجه 

توجه آخر ظهر ، وضمن هذا النوع من اإلستهالك فقد رغة في اإلنتاج، إعادة التدوير وغيرها المف

القي الذي يأخذ الضمير اإلنساني لكل ما هو مرتبط وهو السلوك اإلستهالكي األخمعه متوافق 

 بعملية اإلستهالك.

الحديث عن المستهلك األخالقي يقودنا إلي دراسة الجانب النفسي إن اإلستهالك األخالقي: -2

القيم التي يحوزونها والتي تظهر في ردود األفعال اإليجابية والسلبية       ، من حيث للمستهلكين

والشر في عملية الشراء، فهي تشكل القيم المثلى في العالم والتي تظهر خصوصا  والتحلي بالخير أ

ة ومن ذلك النشاطات المرتبطة بالطاق ةمشبوهالنشاطات الفي إحترام حقوق الفقراء، عدم التعامل في 

فالمستهلك األخالقي يتحدد من خالل ، 2النووية وتجارة األسلحة والمنتجات المختبرة على الحيوانات

تي واألخالقية الروحية وكذلك من خالل المبادئ ال ،رجة القيم التي يحوزها أثناء عملية اإلستهالكد

أكثر شمولية  اتعريف Holberookحيث أعطى ، خدمة يجب أن يتحلى بها في إختياره لسلعة أو

 فقوو، فهو الشخص الذي يتحلى بدرجة عالية من النزاهة في عملية الشراء ،للمستهلك األخالقي

(6440) M Carrigan et A Attalla    فهو الذي يقوم سلوكه الشرائي على فالمستهلك األخالقي

خالقي، فعملية اإلستهالك أساسها المفاضلة األالتمييز بين المنظمات ذات التوجه األخالقي وغير 

                                                           
1 Laure lavorata, op-cit,p50. 
2Laure lavorata, op-cit, p72. 
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 لعمليةا بين المنتجات فيما يخص التحلي باألخالق والشفافية والنزاهة في الوسائل المستخدمة خالل

 .1اإلنتاجية، وفي تحقيق ضمان بيئي والمساعدة في المشاريع الخيرية وحماية حقوق العمال

ك بمجموعة العوامل الفيزيولوجية والنفسية التي يبديها المستهلإذن فعملية اإلستهالك األخالقي تتحدد 

، فعملية مكونات البيئةاإليجابية والسلبية تجاه اء والتي أساسها قيم الخير والشر، في عملية الشر

 ضعيةالقوانين الو ،اإلستهالك تقيم بآثارها على اآلخرين فيما يخص إحترام قضايا حقوق اإلنسان

 .العالقات اإلجتماعية، التجارة العادلة في عملية اإلنتاج

بإعتبار النموذج اإلستهالكي األخالقي واألخضر هما أوجه السلوك أوجه اإلستهالك المسؤول: -3

 فالتوجهات العامة لتحقيق هاته األنماط من اإلستهالك تتجلى في: هالكي المسؤول، اإلست

يتوجه اإلستهالك العالمي اليوم على نحو مغاير لإلستهالك  :الطوعيةو التوجه نحو البساطة-1

ة األلفية بداي سنوات السبعينات إلى غايةبداية من  ،الذي عرفته الواليات المتحدة األمركية وآوروبا

اإلعتقاد بأن السلع ب لها،الهروب من ضغوط الحياة من خالل تفسير مادي  والذي منبعه لحاليةا

 ذا النفقخروج من هلقد أصبح الحل المنظور هو ال ،والخدمات هي دواء كل ضغط نفسي وإجتماعي

بط ر، مع التطوع نحو األعمال الخيريةوتسم بالبساطة في الشراء المظلم نحو إستهالك مسؤول ي

لية الشراء بفلسفة تجسد ربط العالقة بين الروح واألخالق في عملية اإلستهالك للوصول إلى عم

تعد اليوم الدواء النفسي  ،2الطوعيةوفالبساطة ، إستهالك بسيط وطوعيتحقق حياة أكثر روحانية 

الذي يبحث من خالله عن وواإلجتماعي لمختلف األمراض التي نشأت نتيجة طغيان الفكر المادي 

لسعادة من خالل العمل بجهد أقل وبإنفاق أقل، كما أن تبني هذا الفكر وصل إلى حقيقة أن الفكر ا

ي والنفس والعذاب اإلجتماعيالمادي الذي إعتبر أساس السعادة في الحياة سابقا هو لب المشاكل 

ليوم افي اإلستهالك التحلي بالبساطة ف )Berlton )6444فحسب ، التي تعاني منه البشرية اليوم

حد من الضبابية وال ،تعتبر من تيارات الفكر والحياة التي تقوم بالتجديد في أساليب الحياة المعاصرة

كما تعتبر اإلتجاه المناوئ لإلستهالك المادي وكأداة لتحقيق سيطرة للفرد على حياته  ،المادية

رورية على المنتجات الضبتقليل اإلستهالك إلى أدنى حد واإلعتماد  ،سيطرة على األنشطة اليوميةوال

فقط، حيث عرف هذا النموذج ريادة ضمن أشكال اإلستهالك المسؤول، كما عرف صدى كبير لدى  

قاته، يالذين إجتهدوا لوضع مبادئ علمية تحدد مفهومه وتطبالعديد من المنظرين والمتخصصين 

  ها في الجدول التالي: ملوالتي يمكن إبراز أهم معا

 

 

 

 

 

                                                           
1 Elizabeth pastore reiss, hervé naillon, le marketing ethique, village mondial, paris 2002, p15. 
2Hadot P, La philosophie comme manière de vivre, Albin Michel,Paris, 2001,p85. 
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 فهوم البساطة التطوعية:مهم األفكار المنسوبة ل( أ01-0جدول)ال

 

 

Aldine 0282 

 طوعية هي أسلوب للحياة يتضمن:البساطة ال

ب الغنى الروحي في الجانتحقيق البساطة في التعامل مع العالم الخارجي و -
 الداخلي للمستهلك.

 رإيجاد التوازن واإلنسجام بين الجوانب الداخلية والخارجية للحياة حيث تشي -
الجوانب الداخلية إلى حياة الفرد الخاصة أما الخارجية فتشير إلى البيئة بشكل 

 عام.

القضاء على الجوانب السطحية للحياة للحفاظ على المزيد من الوقت  -
 والطاقة وتطوير الجوانب األكثر واقعية.

مجلة أخبار 
 0221التسويق 

ساطة في: الب تتجلى طوعية تتحقق من خالل خمسة أنواع من القيمالبساطة ال
 المادية، التحلي باإلنسانية، الوعي البيئي، تنمية األفراد، القيم الفردية.

Maza   

0221  

طوعية هي حركة تمثل إلتقاء عدة طبقات وثقافات مختلفة والتي البساطة ال
تتضمن نمط معيشي مبني على البساطة من خالل التدبير الجيد وتخفيض 

 حياة مستدام. اإلستهالك وإتباع أسلوب

Androuz et 

Holst 

0228 

هو أسلوب الحياة القائم على دوافع المراقبة، المسؤولية، الرحمة وتأسيس 
 روابط إجتماعية متماسكة.

Source : Hadot P, La philosophie comme manière de vivre, Paris, Albin 

Michel 2001,p85. 

منهج أساسه إيجاد ، إنها ناهضة لإلستهالك الماديفالبساطة الطوعية هي أكثر من مجرد حركة م

تبني  اوسيلة مقبولة إقتصاديا وإجتماعيا لحياة مستدامة، حيث توجد ثالثة أنماط يمكن من خالله

 :1طوعية وهيمنهج البساطة ال

التبسيط المستعد: وهو منهج قائم على تغيير تدريجي في اإلستهالك دون تغيير عميق في طريقة  -

 العيش.

لتبسيط القوي: وهو قائم على إعادة هيكلة كبيرة ألسلوب الحياة فتبنيه تم من طرف المستهلكين ا -

 أكبر وإنفاق أقل مع الحصول على وقت فراغ كبير.   الذين إنسحبوا من الحياة العادية لتحقيق كسب

لى األو التبسيط الكلي: وهو منهج مناهض تماما للنزعة اإلستهالكية، فتوجهه أخالقي بالدرجة -

هذا المنهج عادة ما يختارون العيش في المدن الصغيرة أو الريف من أجل تبسيط حياتهم  متبنواو

اإلشهار  إلستهالك ومن ذلكهضة األساليب التسويقية المشجعة على اكما يكون التبسيط كذلك في منا

لدعاية إلعادة المادي، حيث عمد رواد هذا المنهج إلى وضع أساليب للدعاية لمنهجهم ومن ذلك ا

                                                           
1 Hadot P, La philosophie comme manière de vivre, Paris, Albin Michel 2001,p85. 
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إكتشاف متعة العيش عن طريق الحد من اإلحتياجات وتنمية العالقات اإلجتماعية وإعادة النظر في 

 حقيقة الوجود. 

تجلى  ، حيث 0142ظهور تطبيق أسلوب المقاطعة اإلستهالكية في الصين عام يعود  المقاطعة:-ب

لمناهضة بعد من طرف غاندي طبق فيما شكله في مقاطعة أسلوب اإلستهالك اإلمبريالي، ثم 

على صنع مالبسهم بنفسهم باإلستعانة بالمغزل اليدوي  مواطني الهند بحض ،اإلستعمار البريطاني

وهذا في كلمته المشهورة )كلوا ما تنتجون وألبسوا ما تصنعون وقاطعوا بضائع العدو(، فالمقاطعة 

 ااديقتصإالمقاطعة سبة لمفهوم ، وبالنأصبحت اليوم ظاهرة عالمية وهذا بفضل شبكة األنترنت

تشيرإلى التوقف الطوعي إلستخدام أو شراء أو التعامل مع سلعة أو خدمة معينة تلحق الضرر ف

لمسؤول وبالنسبة للمستهلك ا ،من أشكال اإلعتراض أو اإلستنكار بيئته فهي تعد شكالوبالمستهلك 

يعتبرها الجانب السلبي منه، غير  كما أن هناك من ،من تصرفاته دنىفالمقاطعة تشكل الجانب األ

فالمقاطعة هي أسلوب  laidler (0112) فحسب، 1من القيم األخالقية اأن هناك من يعتبرها نوع

 Smith عرفها منظم إلقناع اآلخرين باإلنسحاب من بعض العالقات اإلقتصادية واإلجتماعية، كما

وحسب  ، ن خالل اإلمتناع عن الشراءبأنها الممارسات المنظمة إلبراز سيادة المستهلك م (0111)

Friedman (0111) المقاطعة ليست أكثر أو أقل من محاولة السيطرة اإلجتماعية على عالم ف

 األعمال.

، هالتقييم نجاحن شائعان أسلوباأن هناك  Smith  (0114)وبالنسبة لقياس فعالية المقاطعة فيرى 

  Garettسياسي لهاته العملية، كما أعطت غاريتس إنخفاض المبيعات والثاني بالصدى القيفاألول ي

بقياس توازن القوى بين المقاطعين والجهة المقاطعة  ،آخر لقياس أثر المقاطعة اجانب (0112)

 قدف ، وبشيوع هذا األسلوب كتوجه لإلستهالك المسؤولالمتعبة لكل منهما ستراتجياتاإلومقارنة 

 :    2يمكن توضيحها في الجدول التاليالتي و لقياس أثر المقاطعةواألدوات تعددت المناهج 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Robert V. Kozinets and Jay Handelman, Ensouling Consumption: a Netnographic Exploration of the 
Meaning of Boycotting Behavior, Journal of Consumer Researchdecembre 2008, p45. 
2ibid , p46. 
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 ( أهم المقاربات المنهجية لقياس أثر المقاطعة:00-2جدول )ال

 المتغيرات التي تؤثر على المشاركة في المقاطعة المقاربة المنهجية

 اإلستقصاء
 لوقف المنتوجالمتحملة تكلفة ال -
 (الجوائز الفرديةالمتحققة ) المنافع -
 القيام بالمقاطعة كإجراء مناسب بأسبا -

 التجريب
 تصور نجاح المقاطعة -
 (الرفض االجتماعي للمنتجات) القاعدة االجتماعيةعلى التأثيرات  -
 اطعة )الخسائرالمتحققة للمنتجات(تكلفة المق -

متعددة )المنهج الطرق ال
التاريخي، والدراسات 

 الوثائقية والتحقيق(

 مشاركة في المقاطعةالسهولة سبل   -

 الضغط االجتماعيكيفية تعبئة  -

 الخ( على المستوى الفردي )منتجات االستبدال آثاروجود  -

 "المقاطعة "يستحق الموضوع -

 
منهج الدراسة الكمية 

 المستهدفة

 أبحاث من أجل التغيير االجتماعي  -

 عن الذات األخالقية الكمي  التعبير -

 ) التفرد بالمسؤولية("التفرد"خاللن مالتعبير  -

 إزالة الشعور بالذنب -

 
 دراسة حالة

 خصائص المستهلكالتعرض ل -

  (ض/السبب)الغرلمواصفات التعرض ل -

 )التغيير( تجميزات المن -

 قابلية المنتوج لإلستبدال -

 

 المسح

 للمقاطعة حساسية المستهلكين -

 اقف المشاركين مع أهداف المقاطعةمو -

 كلفة المشاركةت -

 الضغط االجتماعي -

 مصداقية المقاطعة -

Source: Robert V.Kozinets and Jay Handelman, Ensouling Consumption: a 

Netnographic Exploration of the Meaning of Boycotting Behavior, Journal of 

Consumer Research.decembre 2008, p45. 

آخر  ختيار منهج عنبالنسبة إلو ،قياس أثرهاأدوات لفهاته المقاربات تعد مناهج للقيام بالمقاطعة و

 والتأثير الثقافي. المتوقع يرجع إلى الهدفف

إعادة تدوير المنتجات يعتبر نشاط : المنتجات وإعادة التدويرالتوجه نحو إعادة إستعمال -ج

بين ماهي المنتجات التي تكون ذات أهمية للمجتمع وبالتالي فهو ي ،عملية إقتصادية أساسها إجتماعي

تكون ذات أولوية في اإلستهالك، فهذا العنصر يعتبر حاليا مصدرا للتميز ودليل على تحمل 

ستغالل على إ ويساعدمواطنة، كما يساهم في تمديد دورة حياة المنتوج المسؤولية والتحلي بسلوك ال

أفضل للبنية التحتية من خالل توجيه النفايات إلى مجاالت تحقق أفضل نوعية في الحياة، ولتطوير 
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ك منها إعتماد أسلوب اإلستهال ،في ذلكهذا التوجه فهناك العديد من السياسات التسويقية المعتمدة 

رة مع اإلشا ،شراء السلعة المستعملة وإعادة إصالحها بدل من شراء سلع جديدةخالل من التشاركي 

 .1هذا النموذج ليس عملية متجانسة وبالتالي فيمكن إعتماد إستراتجيات متباينةأن األخذ ب

 ، تبرز أهمية تعديد مبادئه.بعرض أهم أوجه اإلستهالك المسؤول

لعامة التي يمكن األخذ بها للمساهمة في التحلي المبادئ امن مبادئ اإلستهالك المسؤول: -4

 مسؤول نذكر: بإستهالك 

بإستلهام سلوكات الفعل اإليجابية في عملية ذلك يتحقق  عدم اإلنخداع وحسن التصرف:-أ

العديد نت كما بيذلك، لمن الجذور اإلجتماعية ما يتطلب إحداث ترسيخ  اغالبوالتي تستمد  اإلستهالك

قادة  ، حيث يشار إلىلتحقيق ذلك فعالية اذ اإجتماعي بقادة الرأي يعد بديال اعمن الدراسات أن إتب

الرأي بأنهم مجموعة من األفراد الذين لهم تأثير سلوكي على اآلخرين نتيجة لتميزهم من نواحي 

عديدة مثل شخصيتهم، مهاراتهم، إطالعهم على الشأن العام والذين تمكنوا من تصحيح التصرفات 

وأحسن مثال لدور قادة الرأي في التشجيع على  ،السلبية من خالل تأثير غير ظاهر والسلوكيات

نصف مليون فرنسي للحد  تهبتعبئ ، وهذافي فرنسا Nicolas Hulot اإلستهالك المسؤول ما قام به 

ير على التأثأن شعار عام مفاده بتبنيه من نفايات التغليف والتخفيض من إستهالك الطاقة وذلك 

 . 2الفردي سيؤدي إلى آثار مستقبلية إيجابية على األرض بصفة عامةالسلوك 

تغيير السلوك ف الممارسات المسؤولة، ر الظروف المساعدة على تحقيقيمن توفعلى الرغم 

، وضمن عقيدبالغ الت ايعد أمروتحقيق التصرف اإليجابي تجاه الجوانب البيئية  ذلك اإلستهالكي نحو

م فهم كيفية التغيير وتحديد أه مساعدة علىنفسية  انماذجشكلت تهادات ذلك فهناك مجموعة من اإلج

 نموذج مراحل التغيير ونموذج إنتشار األفكار. ومن النماذج الرائدةالعوامل ذات العالقة، 

 يتم أن تغيير السلوك ال تقوم على إفتراضات الباحثين ضمن هذا النموذج مراحل التغيير: نموذج-

ومن ذلك مشكلة  ،بدءا بالتوعية حول مشكلة معينة ،ل مراحل مختلفةدفعة واحدة بل من خال

ى سلوك يتوافق مع حل هاته إل وصوال ،اإلستهالك وتأثيرها على البيئة والمجتمع واإلقتصاد

 المشكلة، وبالنسبة للمراحل المعتدة للتغيير وفق هذا النموذج فتكون كالتالي: 

 ا قبل التفكير: التوعية بالمشكلة.م -

الوعي ي أوعي بالمشكلة ومؤشر ذلك حالة القلق التي تنتابه الالتفكير: إنتقال المستهلك إلى حالة  -

 .مشاكلالبأن سلوكه متسبب في 

والخطوات المعتمدة  معها اإلعداد: البحث لكسب معارف أكبر حول المشكلة والحلول المتوافقة -

 لحلها.

 اإلجراء: إختبارالتحلي بالسلوك الجديد. -

                                                           
1 Jean Michel balet, gestion des déchets, Dunod, paris, 2005, p90. 
2 Ganael bascoul,jean michel moutot,op-cit ,p41. 
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 لصيانة: المحافظة على تغيير السلوك والذي يستغرق وقتا طويال. ا -

طبق هذا النموذج على نطاق واسع لتغيير السلوك على المستوى الفردي  نموذج إنتشار األفكار:-

لهم ووعلى مستوى المجتمع، فتبني سلوك جديد يكون من طرف أفراد يتبنون السلوك المطلوب 

لتغيير  فالشيء المؤكد، التالي فهم ينشؤون معيارا إجتماعيا جديداوب ،قدرة التأثير على المتبعين

أي  ودالمنشتتبع أسلوب الحياة إلنتماء إلى مجموعة با يكونهذا النموذج  وفقالمستهلكين سلوك 

آوروبا  ي ماهو متبع فومن أمثلة تطبيق نماذج إنتشار األفكار لتغيير السلوك  ،اإلعتماد على التقليد

لتقييم  مواقع أنترنت غير تجارية ، بإنشائهمتحدة األمريكية لتشجيع اإلستهالك المسؤولوالواليات الم

لى المشورة الحصول عبغية شبكة للتحتوي على نظام تفعيل حيث  ،جميع المنتجات إيجايبا أو سلبيا

 ر الجذري لألوضاع وتحديد المخاطر.والتفاعل المشترك للتغيي

 أن يكوناإلستهالك المسؤول  لتحقيقالمطلوبة ن المبادئ م إعطاء هوية جديدة لإلستهالك:-ب

وإتصاالت جديدة والخروج من مبدأ الفردية  خاصة ، بما يحقق بناء عالقاتعلى األخرين إنفتاح

 احددتصبح م ،وفق ذلك، فالجماعة لف المنتجات البيئيةتخمض عرإلى مبدأ المؤانسة الجماعية ل

كية بالهوية اإلستهال ، إن هذا ما أطلق عليهس لضبط سلوكهالذاتية وأسا ا لصورة المستهلكرئيسي

فالهوية اإلستهالكية تعد اليوم أحد الطرق التسويقية المستخدمة لتحقيق اإلرتباط ، من خالل الجماعة

بين المستهلكين ومنظمات األعمال ومنتجاتها المقدمة، كما تشير الهوية اإلستهالكية وفق نموذج 

الوعي الذاتي بالرهانات اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية، كما تعبر عن  اإلستهالك المسؤول إلى

ساليب المساعدة على إكتساب األومن ، سمات التميز لشخص عن غيره أو مجموعة عن غيرها

الحجج اإلجتماعية والبيئية والمصلحة  اإلعتماد على ،هوية مسؤولة ومستدامة في اإلستهالك

يرمز  وإقتصادي لفهوم الهوية في سنوات مضت مدلول سياسي بعدما كانوهذا  ،االجتماعية

  واإلحتكار. للسيطرة

يعتبرون أن إعطاء Corcuff (6442 ) العديد من المنظريين في ميدان سلوك المستهلك ومنهمإن 

هوية جديدة لإلستهالك من خالل فرض نمط إستهالكي قائم على الجماعة يعد أحد أشكال التلقيح 

دمج  هوهذا النمط اإلستهالكي من هدف الف، دية الصادرة من اإلستهالك الفرديقتصاضد األوبئة اإل

عن طريق حيث يكون ذلك  ،1الحوافز السلوكية الصحية لتحقيق إستجابة فعالة في السياق الوبائي

المرافقة والتي تساهم بشكل أفضل على فهم  إنتشار األمراض باإلعتماد على نظرتي اإلنتشار 

لتي تفرض أن األفراد يغيرون سلوكهم تبعا لتغيير إنتشار المرض، فمنع أو معالجة والتثبيط وا

إنتشار مرض جماعي يكون من خالل مجموعة من األفراد لهم الفضل في تغيير السلوكيات الفردية 

فكلما زادت درجة السيطرة على المرض جماعيا زاد الحافز الشخصي للقيام بالسيطرة عليه 

 معلومات الجماعية وتقيييم درجة المخاطرة. باإلعتماد على ال

لتي تلك ا ، منهامصطلحاتبعدة  لشراء المستدامايعبر عن  :القيام بعملية الشراء المستدام-ج

والذي يركز على العالقات بين  ،تحت إسم تسويق الشراءWilmaz(6441) أطلقها ويلمامز

وف مع أحسن ظريتوافق ات بما المستهلكين والمنتجين والموردين للحصول على أفضل المنتج

                                                           
1 Sandrine grumberg, les achats durable, afnor editions, paris 2011,p107. 
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تحت إسم التسويق من المنبع Winkrn (6442 )إلنتاج واألسعار، وكذلك المصطلح الذي طرحه ا

حلقة  منضوالتسويق الشرائي، والذي يشير إلى تبني متطلبات التنمية المستدامة في عملية الشراء 

ببعض األنشطة لتحديد الموردين  الشراء المستدام إلى القياميشير ، 1المستهلك ،المورد، المنتج

بار وهذا باألخذ بعين اإلعت ،والمنتجين الممكن التعامل معهم على المدى القصير والمتوسط والطويل

طبيعة المادة األولية الداخلة في إنتاج المنتوج وظروف العمل والتسعير والتوزيع العادل والترويج 

  :لهذا التوجه ومنهم وضوحاموا مفاهيم أكثر فهناك من المتخصصين من قدضمن ذلك و ،األخالقي

 قفهو مقاربة تسمح للمشتري بالتنبؤ والتدخل في عالقات التبادل مع سو Brand(6442)حسب 

مع متطلبات اإلستدامة والتأثير على الطلب ليتناسب مع  تهاالمنبع )الموردين( لخلق تناسب لحاج

القات عبتطبيق تسويق التآزر والتسويق بال وهذا ،متطلبات أصحاب المصلحة في السوق المستهدف

فيرى بأنه منهج قائم على تطوير عالقات مع الموردين لتحقيق  Sostenes (6440)أما سوتنس 

 إجراءات تتسم باإلستدامة من المنبع.

التحلي  أساسهايكون فمدلول عملية الشراء المستدام هو تبني فلسفة تسويقية في عملية الشراء 

أيضا ولكن  ،والتي ال تكون فقط على مستوى المستهلك الفردي فقط ،مية المستدامةبمتطلبات التن

 هي كمايلي:الشراء المستدام عمليات إن أهم متطلبات  نظمات األعمال،على مستوى م

 يتحقق الشراء المستدام ب: لبعد اإلجتماعي:ل اوفق -

لصغار  ناسبةالمبة في تقديم التعويضات الشراء العادل: الذي يستند على مبدأ التجارة العادلة والرغ -

المنتجين، فأهم المنتوجات التي تنضوي تحت هذا النوع من الشراء هي المنتجات الزراعية 

 والمنسوجات.

الشراء التضامني: والذي يقوم على مبدأ المساعدة والتضامن أي القيام بشراء المنتجات المصنعة  -

 إلدماج والجمعيات المهنية.معيات امن قبل األشخاص ذوي اإلعاقة وج

الشراء األخالقي: والقائم على تعزيز إحترام حقوق اإلنسان من خالل التعامل فقط مع الموردين  -

الذين يحققون ظروف إجتماعية وبيئية معينة لموظفيهم وعائلتهم والمحيطين بهم وهذا لتشجيع 

 .2اآلخرين على اإللتزام بهاته الشروط

تتجلى أهم أنماط الشراء المندرجة ضمن بند حماية البيئة في المشتريات  لبعد البيئي:لوفقا  -ب

الخضراء وهي بشكل عام تكون قابلة إلعادة التدوير وتتميز بطول دورة حياتها وبأثرها البيئي األقل 

 صديقة للبيئة. صناعتها بمواد وطرق  تتم

اإلستفسار  ثالثة قواعد رئيسية وهيفعلية الشراء المستدام تبنى على يتم  :لبعد اإلقتصاديوفقا ل-ج

 متضمان أن عملية الشراء والبيع تو، في كل عملية شراء عن الظروف التي أنتجت فيها البضاعة

 البحث عن المنفعة الذاتية المحققة من المنتوج والمنفعة المحققة للمجتمع.  ، وبسعر عادل

                                                           
1 Sandrine grumberg, op-cit,p107. 
2Ibid ,p167. 
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 التسويقية المستدامة:المطلب الثالث: تشكيل العرض المناسب المتوافق مع الجهود 

هم المبادئ المجتهد فيها لتحقيق مسار تسويقي مستدام والسلوك اإلستهالكي التعرض ألبعد    

تشكيل العرض المتوافق والذي المتعلق به وهو اآلخر العنصر تبرز أهمية مناقشة  ،المتوافق معه

 .تأثير كبير على السلوك ايعد ذ

ء تسليط الضوب: التنمية المستدامةتوجه وافق مع المنهجي لتحقيق عرض مت المسار-أوال

لمسار أن العرض المتوافق مع هذا ا نجد التسويق المستدامبإستراتجيات المتطلبات المتعلقة على أهم 

غوط لضهو اإلستجابة له يعد الصورة العاكسة له في الواقع العملي، والمتطلب األهم في تشكيل

ض الحالي بتشخيص العرفتكون أوال  هالنسبة لمنهجية تشكيلوب، تجاه أصحاب المصلحة واإللتزامات

 والوضعية الحالية للمنتجات لتبدأ مرحلة التخطيط لوضع ،ثم تحليل متطلبات السوق تجاه هذا التوجه

وهذا بإعادة النظر الكلي والجزئي لمختلف  ،مع التوجه المأمولالمتوافقة المنتجات الخاصة 

 تعظيم بلك بالتجسيد الواقعي مع اإللتزام بإعادة تقييم ما تم وضعه وهذا اإلجراءات التسويقية لينتهي ذ

 نقاط القوة وإعادة النظر في نقاط الضعف، حيث يمكن عرض منهجية هذا المسار في الشكل التالي:

 ( منهجية تحقيق عرض متوافق مع متطلبات التنمية المستدامة:0-2شكل)ال

Source: Albert Loup, Marketing Durable,Revue française du marketing, éditions 

diaporama, Paris, juillet 2006, p13.  

 ضيتفالمس البناء المنهجي تتطلب مجموعة من القرارات تتسم بطابع التحليلمراحل كل مرحلة من 

 .ووضع اإلستراتجيات المناسبة

في ف بشكل عامام: توافق مع التوجه المستدالالتشخيص العام لعرض المنظمة لتحقيق -1

ضعيتن  نجد أنفسنا أمام و ، فإننام عرض أي منظمة مع التوجه التسويقي المستدامؤتشخيص تالعملية 

 وضع مسار يحقق لها التوافقلتسعى التي  وأخرى متالئم،منظمات األعمال التي ليس لها أي عرض 

ماما مع توافق عرضها تسيخص المنظمات التي ال ي التحليلفتركيز  عليهو ،بصفة جزئية أوكلية

.وضع مخطط لتقييم الجهود المبذولة-5

..تكييف وإعادة هيكلة البرامج التسويقية لدمج األهداف وأبعاد التنمية المستدامة-4

..تحديد أهداف التسويق من وراء التنمية المستدامة واآلثار المرتقبة من ذلك-3

. تحليل السوق والشرائح المستهدفة من مسار التنمية المستدامة-2

.تشخيص عرض المنظمة بالنسبة إلى السوق والشرائح المستهدفة من التنمية المستدامة - 1



254 
 

التوجه المستدام، وهو ما يتطلب عمليات تشخيص داخلي وخارجي إلبراز نقاط القوة والضعف 

حول  إستقصاءالقيام بعملية التشخيص عن طريق تتم  فخارجيا .المتوافقة مع المسار المنشود

 ذ عينة من المستهلكينوهذا بأخ ،صورة العامة للمنظمة وإمكانياتها تجاه مسار التنمية المستدامةال

ن أن يمككما  وجهودهم أفعالهم ودنهائيين أو صناعيين وعينة من الموردين، وتحليل رد واسواء كان

من خالل اإلحتكاك بالموارد البشرية لتحديد  ، أما داخليا فيكونيتم ذلك عن طريق مقابالت مباشرة

 مليةال تنحصر ع، المقبول والفعالالنقاط اإليجابية واإلختالالت والمتطلبات لتحقيق اإلندماج 

الشخيص فقط في دراسة ردود الجانب البشري بل تتوسع لتشمل طرق أخرى منها تحليل دورة 

 .1حياة المنتوج والتي تعد من أهم الطرق المعتمدة عالميا

ألهم جوانب التشخيص وما تشكله من نقاط قوة وضعف  شامال امنهجي اإطار الجدول التالي يعرض

 (: SWOTتهديد في تحقيق عرض مستدام ألي منظمة أعمال )تحليلوويقية وفرص تس

 :بالنسبة لطرح عرض متوافق مع متطلبات التنمية المستدامة SWOT( تحليل 06-2جدول)ال

 تشخيص الوضعية والظروف لتحقيق عرض مستدام 

 تحليل األبعاد المستقبلية تحليل الوضعية الحالية 

 التهديدات الفرص جوانب الضعف جوانب القوة

نشاطات التصنيع  -

 قليلة التلويث

 التنويع في التوظيف  -

)السن، الجنس 

 المستوى التعليمي(

الصورة الصادقة  -

للمنظمة والوالء 

 الكبير للزبائن

ضعف جهاز إعادة  -

 التدوير

تسريح العمال  -

بسبب إنخفاض 

 نتاجيةالمبيعات أو اإل

أو بسبب إستخدام 

 المكننة

عالم        غياب اإل -

والتواصل حول 

جوانب التحلي 

المسؤولية ب

اإلجتماعية في 

 المنظمة

 

إعتماد تكنولوجيا  -

تعمل على زيادة قيمة 

المنتوج بالنسبة 

 صحاب المصلحةأل

تحفيز الموارد  -

بشرية لإلهتمام ال

 باألبعاد البيئية

التفاوض مع  -

الموردين فيما يخص 

نمية دمج أبعاد الت

ملية المستدامة في ع

 التموين

التراجع في السوق  -

ات نتيجة مكون

وأساليب إنتاجية 

 مضرة بالبيئة

المنافسة من طرف  -

المنظمات الرائدة في 

ة ميدان المسؤولي

 اإلجتماعية

اإلشاعات أو  -

التقارير التي تخص 

 متعلقةجوانب سلبية 

بالجانب     

اعي سواء اإلجتم

داخل المنظمة أو 

 خارجها

Source : Albert Loup, Marketing Durable, Revue française du marketing, éditions 

diaporama, paris juillet 2006, p15. 

                                                           
1 Albert Loup, op-cit, p15. 
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تشخيص عرض منظمات األعمال يقودنا إلى تحليل وضعية السوق والشرائح السوقية المستهدفة ف

بأخذ تحليل  هذاوصصين هي تقنية سبر آراء المتخفبالنسبة لعملية القياس المعتمدة حاليا أما ، من ذلك

 .1لتحليلتحديد المعلومات المطلوبة لمن  هما يتطلبو المستهدفين من ذلكآلراء 

تتطلب عملية تحليل السوق الالزمة لوضع اإلستراتجيات وإعداد السياسات الخاصة بطرح عرض 

 مستدام عناصر أساسية يتضمنها الجدول التالي:

   دام:للعرض المستية المتبعة لتحليل حساسية السوق ( أهم اإلستراتجيات التسويق02-2جدول)ال

 متطلبات اإلستدامة من التسويق النشاطات التسويقية الجوانب الرئيسية

 

 

 

 تحليل السوق

 قياس الطلب
رصد مجاالت الضعف فيما يخص متطلبات التنمية 

المستدامة )القوانين الخاصة بالتغليف، التأثير 

 ..(.السلبي للترويج 

  البيئة مراقبة
 تماع إلى إنشغاالت أصحاب المصلحةاإلس -
 
األخذ بعين اإلعتبار التوليفة )سلوك الشراء  -

تحلي بالمسؤولة في عملية المتصف بالمواطنة/ال

 الشراء(

تحليل السلوك 

 اإلستهالكي

 تقسيم السوق

 إختيار األهداف

تحليل السوق 

 الصناعي والمنافسة

تزام ما يخص اإللتحليل عرض المنافسة في

 بمتطلبات التنمية المستدامة

 

وضع 

 اإلستراتجيات

تحقيق التميز 

 لعرضوتموضع ل
 البحث عن ميزة تنافسية مبنية على التنمية المستدامة

المساهمة في خلق 

 منتجات جديدة

األخذ بالحسبان تطور وتغير القوانين البيئية 

 واإلجتماعية كمحدد إلنتاج منتجات جديدة

ر دورة حياة تسيي

 المنتوج

تسيير دورة حياة المنتوج باإلعتماد على المعايير 

 البيئية واإلجتماعية

 

          إدارة السياسات 

               التسويقية

السعر  -)المنتوج

 التوزيع(. -الترويج

 إدارة العالمة
التحقق من أن العالمة تحقق قيم للمنظمة أساسها 

 التنمية المستدامة

ة الخدمات إدار

 المرتبطة بالمنتوج

التأكد من أن للمنتوج خدمات مرتبطة بأبعاد التنمية 

المستدامة )الصيانة لتمديد دورة الحياة، إعادة 

 التدوير، الخدمات المرتبطة بتغيير سلبية المنتوج(

إدارة سالسل 

 التوزيع

ضمان أن قيم التنمية المستدامة تكون على طول 

 سلسلة القيم

                                                           
1 Revue française du marketing, juillet 2006, paris,p12. 



256 
 

تنفيذ تصميم و 

 الرسالة الترويجية

التأكد من التنمية المستدامة قد حققت قيم وآثار على 

الرسالة الترويجية والتي تظهر في تفادي الرسائل 

بعاد التنمية أغير محبذة في اإلشهار وإظهار 

الترويجية وفق  المستدامة في مختلف النشاطات

 أسس شفافة وواضحة

Source : Micheal Joras, Jean Lepage, la responsabilite societale des acheteurs, 

editions organisations, paris 2005, p12. 

فالجوانب الرئيسية لتحليل حساسية السوق للعرض المستدام تكون من خالل تحليل أهم إهتمامات 

ية في لالتسويق ومن ذلك السوق، والعناصر التي يحقق بها الهدف العام للممارسات التسويقية والمتج

المزيج التسويقي وما يتطلب ذلك من توافق مع أصحاب المصلحة، وتوافق مع متطلبات األبعاد 

 الثالثة للتنمية المستدامة.

حساسية تحليل  اليشير : تحليل حساسية التنمية المستدامة للسوق والشريحة المستهدفة -2

 ،إلجراءات المتبعة من طرف المنظمةمختلف الن السوق والمستهلكو ملوالتي يوليها متعا األهميةإلى 

 المسار المستدام، فإذا أخدنا قطاع المنتجاتالمتوافقة مع اإلقتصادي البيئي واإلجتماعي وذات البعد 

ات الحساسية تجاه المنتج لتحليلاإلستهالكية فهناك العديد من الدراسات التي أجريت في أوربا 

 6442و 6442بين 1Ethicity يت من طرفجرالتي أالدراسة  من ذلك ،والسياسات المستدامة

آرائهم وردود بتحليل  ، حيث قامتسنة 24-02ألصناف من المستهلكين تتراوح أعمارهم ما بين 

 :كمايلي النتائج المتحصل عليهاالتغيير في سلوكهم الشرائي، حيث كانت فعلهم و

 ظمات األعمال. المتخذة من طرف من ليس لهم أي رد فعل أو تساؤالت حول اإلجراءات %50 -

أي لديهم أفكار ولكنهم ال يأخذونها بعين  بالجهود ولكن ليس لهم أي رد فعل، لديهم إحساس 62% -

 اإلعتبار في مراحل إتخاذ القرار الشرائي. 

، وهم  ي مجال التفكير أو السلوك الشرائلديهم توافق تمام مع الجهود المبذولة سواء ف 66% -

تقوم بها منظمات األعمال للتوافق مع مسار التنمية المستدامة ومن ن بمختلف النشاطات التي ومتأثر

من هذه الشريحة  50%إلى  %22أن لهذا الصنف فقد وجد وبالنسبة  ،ذلك العرض المسؤول

ن لدفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول على منتجات متوافقة مع التوجه المستدام وهذا أثناء ومستعد

من مجموع المستهلكين األوربيين  %04تمثل كانت الشريحة  وهاته، عملية التصنيع أو اإلستهالك

 .6404عام  %02.2و 6441عام 

 ،مستدامةالتي تخدم التنمية ال لجهودفمن تحليل هاته النتائج نالحظ بداية االهتمام على نحو متصاعد با

هود المبذولة في الدول في الدول المتطورة على الرغم من أننا ال ننفي الج ها بشكل خاصولكن

وما يمكن مالحظته أيضا أن تأثير التنمية المستدامة ، الفقيرة والنامية تحت مسمى العدالة االجتماعية

شكل كبير في ب حيث يكون ذلك ،ون بشكل كبير في التسويق الصناعيعلى الممارسات التسويقية يك

                                                           
1  thicityE ة.إلجتماعيهي مؤسسة خدمات متخصصة في قياس أداء المنظمة بالنسبة للتنمية المستدامة واألداء الخاص بالتحلي بالمسؤولية ا 
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ومة اإلجتماعية داخل المنظمة مرحلة اإلستفسار عن المعايير المعتمدة في التصنيع والمنظ

واإللتزام بدفتر الشروط الصادر من الجهات الحكومية أو المستهلكين الصناعيين، ، وخارجها

رائدة فيها، ومن خالل  Ethicityتعد  والتيالرجوع  إلى اإلحصائيات التي تخص هذا الجانب بف

يين يأخذون التوجه نحو من المستهلكين الصناعيين األوروب %24ف 6442عام مقدمة إحصائيات 

اإلستدامة كمحدد في قراراتهم الشرائية، غير أنه في قطاع الخدمات تبقى شريحة كبيرة غير مهتمة 

 .1بهذا التوجه خاصة قطاع البنوك، النقل والتكنولوجيا

أثير مجاالت التتحديد والمشار إليها سابقا عامة الهداف األ وضعإن  :تحديد األهداف التسويقية-3

ف تحسيس السوق وتكييلخطوات كلها ، تعد جابي التي تمسها وآثارها على التنمية المستدامةاإلي

 جهود المنظمة.

بوضع السياسات، وهذا ، وضع مخطط منهجي وعملي لصياغة اإلندماج وتحقيق األهداف-4

 نتسويقية والتي يجب أن تتسم بطابع التجديد والصرامة في التنفيذ، ومالاإلستراتجيات، الخطط 

حيث وضع من أجل  ،لتحقيق منهج تسويقي مستدام  Andrew Debsonما قام به الرائدة األعمال 

 :2ذلك أربعة تصورات موضحة في الجدول التالي

 :A-B-C-Dأربعة وهي من خالل مستويات   تصورات اإلستدامة وفق ديبسن( 00-2)جدول ال

 A B C D 

 

ما ينبغي أن 

 يدعم

الرأس المال 

البشري 

يعي مع والطب

الوظيفة 

 اإلقتصادية

إعتبار الرأس 

المال البشري 

أساس حياة 

 منظمات األعمال

إعتبار رأس  

المال الطبيعي 

 كفرصة وتهديد

رأس المال 

الطبيعي هو 

 ةالدال عن مكان

 وقوة المنظمة

 

لماذا نبدأ 

 بالتدعيم

زيادة الرفاهية 

 االجتماعية

زيادة الرفاهية 

المادية وغير 

 ماديةال

لرفاهية زيادة ا

االقتصادية 

وإحترام 

اإللتزامات في 

العالقات مع 

 الطبيعة

الوفاء 

باإللتزامات فيما 

 يتعلق بالطبيعة

 

ماهي األولويات 

 الضرورية

الحاجة إلى 

بشرية موارد 

الحاجة إلى 

معدات مادية 

وغير مادية 

الحاجة إلى 

معدات مادية 

وغير مادية 

الحاجة إلى 

موارد بشرية 

ومادية للوقت 

                                                           
1 Micheal Joras, Jean Lepage, la responsabilite societale des acheteurs, editions organisations, paris 2005, p12. 
 
2 Emmanuelle Veiland, Achat et developpement durable,l’harmattan,6441,p60. 
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ذات كفاءة 

 حاضرا ومستقبال 

متوافقة مع 

 الوضع الحالي

متوافقة مع 

 الوضع المستقبلي

الحاضر 

 والمستقبلي

Source: Emmanuelle Veiland, Achat et developpement durable,l’harmattan,2009,p21. 

وجي أكثر لفي تحقيق اإلستدامة على الجانب البيو ،ديبسون الذي يعد رائد اإليكولوجية العميقةيركز 

من التوازن  اولهذا ظهرت مقاربات أخرى تحقق نوع ،منه على الجانب االجتماعي واإلقتصادي

 التالي: في الجدول كما هوموضح تهمع رؤي

 : المستدامعملية الشراء تبني لمقاربات ( 02-2جدول )ال

 إقتصادية منهج توافقي منهج حماية البيئة طبيعة المقاربة

القاعدة التي تبنى 

 ليها المقاربةع

ال تنمية مستدامة دون 

األخذ بعين اإلعتبار 

حساب قدرة الدعم 

 اإليكولوجي

حماية البيئة والعدالة 

والنمو  االجتماعية

 االقتصادي

 

ال حماية البيئة 

وحماية إجتماعية دون 

 قاعدة إقتصادية قوية

األولويات التي يتم 

 األخذ بها

 أولويات

 البيئة الطبيعية

بل ات أولويال توجد 

 السعي لتحقيق توازن

 إقتصادية

المدى الذي يتم 

 تحقيق فيه المقاربة

 المدى الطويل

 

 متوسطال

 

 قصيرال

األطراف 

المساهمة والفاعلة 

 في نجاح المقاربة

الجمهور العام  منظمات حماية البيئة

المنظمات الحكومية 

 وغير حكومية

منظمات األعمال 

 واألعوان

 اإلقتصاديين

 بة معتوافق المقار

 رؤية ديبسون

إستدامة  ،نظرة ديبسون

 Dجد قوية المرحلة 

 إستدامة ،نظرة ديبسون

 Cو B قوية، المرحلة 

نظرة ديبسون إستدامة 

 A ضعيفة المرحلة

Source : Essai de typologie des approches du developpement durable, echelle de 

perception, 2005, p79. 

أو من  مع البيئة المستهدفة لييكون إما من خالل منظور تفاع في عملية الشراء فتحقيق مسار مستدام

 .رة إلى الصالح العامالنظأي محققة خالل المنفعة ال

مرحلة إختبار مسار اإلندماج وتطبيق األهداف وهي  وضع مخطط لتقييم الجهود المبذولة: -5

داء المحققة ومختلف أوجه اآل ،بذولةوالجهوذ الممع إقامة نظام إعالمي لتوضيح هذه اإلجراءات 

 .اأو بيئي اإجتماعي اسواء كان إقتصادي
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للتحقق من أن العروض األدوات المعتمدة للتحقق من شفافية العروض المستدامة: -ثانيا

هداف سعيها لتحقيق األمع مختلف المتطلبات اإلجتماعية والبيئية باإلضافة إلى متوافقة المقدمة 

 ذلك والتي نذكر منها:من ق لتحقمجموعة من األدوات المعتمدة عالميا لهناك األقتصادية، ف

الي حماية المستهلك والبيئة وبالت تستهدف بشكل خاص فأنظمة القياسإستخدام أنظمة القياس: -1

رقابة وتصحيح بالأنظمة القياس ترتبط  .فهي تندرج ضمن أدوات تقييم التحلي بالمسؤولية االجتماعية

ذى م والمتعلقة بجودة المنتجات وإختبار ،تخدام مجموعة من المواصفات القياسيةاإلنحرافات بإس

عملية القياس جانبين من مساهمة المنتوج في تبرز بشكل عام  ،ةالمستدامالتنمية منهج مع  مطابقتها

وتشير إلى جهود اإللتزام بالمسؤولية البيئية واإلجتماعية  المساهمات الموجبة 1مسار اإلستدامة

في  والمبالغ اإلضافية لتحقيق مواصفات أفضل ،تي تظهر في التكاليف المتحملة لتجنب الضرروال

وجه أ تتجلى فيوسلبية المساهمات ال، واإلنتاجية وتحقيق مواصفات األمان في المنتوجالعملية 

 والتي تظهر في شكاوي الحاجاتإشباع عجز القصور في أنظمة أمان إستخدام المنتوج وكذلك في 

ن مستوى الجودة وعدم أمان اإلستخدام وكمية البضاعة المسترجعة، وعدد الحوادث التي عمالء الع

 اإلستخدام.تنشأ من جراء 

 إنطالقا من تحليل الفرصتحديد أهداف التسويق واآلثار المرتقبة من التنمية المستدامة: -2

ي يل دورة حياة المنتوج فوالتهديدات ومظاهر القوة والضعف للجهود التسويقية باإلضافة إلى تحل

فهناك ثمانية مجاالت أساسية يتم التركيز عليها للتأكد من شفافية المسار المتبع وهي ، مسار اإلندماج

اإلقتصاد في الطاقة والمواد األولية والتقليل من المخلفات وإعادة تدوير النفايات والتقليل من الغازات 

غل وخلق مناصب الش ،ألمن الصناعي وآداء الموظفينالدفينة الخاصة بإنتاج المنتوج، وتحسين ا

جذب مستهلكين جدد واإلرتقاء  حيث يكون الهدف من كل ذلك  .وتقوية الروابط االجتماعية

لثمانية وبرط المجاالت ا ،من المستهلكين ذوي التوجه البيئي لفئةبالمستهلكين الحاليين والوفاء 

للتأكد من التالئم ما بين األهداف  امسارتشكل   2×2عد يل مصفوفة ذات بكباألهداف الثالثة يمكن تش

 والموضحة في الجدول التالي: لوكات التسويقية لتحقيق اإلندماجالسأي والمجاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bernad martory, control de gestion, 7eme editions, vuibert,Paris, 2012, 296. 
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 :تأكد الربط بين التسويق والتنمية المستدامة( مجاالت 02-2جدول )ال

الهدف  مجاالت اإلندماج

 التسويقي

الترابط 

 اإلجتماعي

خلق 

مناصب 

 الشغل

تطوير 

مهارات 

 الموظفين

األمن 

 الصناعي

التخفيض 

من 

الغازات 

 الدفينة

إعادة 

تدوير 

 المخلفات

إنتاج 

 المخلفات

اإلقتصاد 

في الطاقة 

والمواد 

 األولية

 

 النشاط 6-0النشاط 

6-6 

 النشاط

0-0 

 النشاط 

2-0 

-0النشاط  

0 

كسب 

مستهلكين 

 جدد

 النشاط  

6-6 

 اإلرتقاء 0-6النشاط  

بالمستهلكين 

 الحاليين

 النشاط   

2-2 

الوفاء لطبقة  0-2النشاط   

من 

لمستهلكين ا

ذات التوجه 

 .البيئي
Source: Albert Loup, Revue française du marketing, éditions diaporama, Paris juillet 2006, p18. 

 :6-0،0-0وهو ممثل بالنشاطين  لهدف األول:فا -

  ركيز على طرح أبعاد جديدة في السلوك الشرائي أساسها التخفيض في : يتم الت0-0النشاط

 اإلشهار المطبوع وإستهالك المواد األولية والطاقة والحد من الملوثات والغازات الدفينة. 

  اإلرتقاء بالمستهلكين الحاليين من خالل توظيف أخصائيين للتوعية بالتوجه المنشود 6-0النشاط :

 ضل للتطلعات الجديدة للمستهلكين الخاصة بالجوانب اإلجتماعية والثقافية.بما يحقق التجاوب األف

 :6-6، 0-6وهو ممثل بالنشاطين الهدف الثاني:  -

  إتاحة المستهلكين منتجات ومعدات ذات كفاءة وفعالية تلبي المقاييس البيئية        0-6النشاط :

 ادة التدوير(.)إستهالك الموارد والطاقة، حجم المخلفات والقابلية إلع

  تكوين جزء من الموارد البشرية لتقديم المنتجات ذات خواص فريدة )بيئية 6-6النشاط :

 وإجتماعية(.

الهدف الثالث: العمل على تحقيق وفاء لطبقة المستهلكين ذات التوجه البيئي وفي هذا الشأن هناك  -

 ثالثة نشاطات مطلوبة: 
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  كتروني للحد من إستهالك المواد األولية والطاقة        : تحويل الترويج إلى ترويج إل0-2النشاط

 والمخلفات.

  التوزيع المنزلي للحد من الغازات الدفينة وتحقيق الوفاء للمستهلكين والحد من 6-2النشاط :

 األسعارالمرتفعة )الهوامش التي يأخذها الوسطاء(.

  ضارة بالبيئة في منتجاتهم : الحد من التعامل مع العمالء الذين يستخدمون مواد 2-2النشاط

 .1الوسيطية والذين لهم ممارسات ضارة في إدارة الموارد البشرية

يقية السياسات التسو من خاللم اإلستدامة يتقيإن : إعادة هيكلة البرامج التسويقيةوتكييف -3

ضح ويكون بتقييم عناصر المزيج التسويقي من حيث إستيفائها للشروط المطلوبة لإلندماج، كما هو م

 في الجدول التالي:

 ( أهم عناصر التقييم التي تخص المزيج التسويقي لتحقيق إندماج في المسار المستدام: 02-2جدول)ال

 التوزيع المنتوج

إختيار الموردين الذين لديهم ميزة في التحلي  -
بالمسؤولية اإلجتماعية واألخالقية في ميدان 

 العمل.

س إحترام إخضاع العملية اإلنتاجية على أس -
 اإلنسان والبيئة.

تحسين عملية إعادة تدوير المنتجات وأدوات  -
 اإلنتاج عند مرحلة نهاية اآلداء. 

تحسين تكوين األفراد للتحسيس بالتنمية  -
 المستدامة ودمجها في وظيفة التوزيع.

 ISOإخضاع نقاط البيع لنظام اإلدارة البيئية  -
14000. 

ات سهيل عمليإعطاء تسهيالت للمستهلكين لت -
 إعادة التدوير.

إختيار الموزعين ذوي الكفاءة في التحلي  -
 بالمسؤولية اإلجتماعية.

 الترويج التسعير

تبرير األسعار المرتقعة وهذا نتيجة دمج  -

     بعاد البيئية واإلجتماعية في عملية اإلنتاج األ

 )مساهمة المستهلكين في عنصر اإلستدامة(.

يزية للمستهلكين ذوي إجراءات سعرية تحف -

تجات سعار للمنالسلوك البيئي مثل تخفيض األ

 البيئية. 

دمج عناصر ترويجية منخفض التأثيرات  -

 اإلجتماعية، مقتصدة للطاقة والمواد األولية .

إتصال دائم لعرض جميع التحسينات المتعلقة  -

 بالجوانب اإلجتماعية والبيئية واإلقتصادية.

Source :le marketing durable, Revue française du marketing, éditions 

diaporama, juillet 2006,p19. 

                                                           
1 Albert Loup, op-cit,p17. 
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ليتمكن  ،إلى عنصر الشفافية والوضوح الواقعي والتكييفات حيث يجب أن تخضع هذه التغييرات

ط وضع مخط، كما يجب تقييم، مختلف التحسيناتوفهم، مراقبة، مالحظة والمستهلك من مالحظة، 

 .مختلف الخطوات السابقة توقعي لتجسيد

 المبحث الثالث: تشكيل المزيج التسويقي وفق رؤية مستدامة:

وضع هو تدامة المسالمتوافقة مع التنمية التسويقية والممارسات فلسفة للالمسار األكثر تجسيدا إن     

ام، مقاربات عديدة لتحقيق مسار تسويقي مستد هذا اإلطار هناكضمن  .المزيج التسويقي المناسب

منها تكييف وتعديل المزيج التسويقي التقليدي، ومنها إدماج مزيج تسويقي جديد تشتمل عناصره 

ومنها إعتماد عناصر  (،5Cالترويج) ،المنتوج، المشاركة، المصدر، السعرعلى عناصر خمسة هي 

لك التي تالمقاربة األكثر قبوال هي غير أن ، التكلفة، المالئمة، اإلتصال متوافقة تضم المستهلك،

تؤكد على ضرورة تكييف وتعديل المزيج التسويقي التقليدي بشكل يتوافق مع متطلبات وأبعاد التنمية 

 المستدامة.

 المطلب األول: سياسة المنتوج وفق التوجه التسويقي المستدام: 

 واقعيال كونه يعكس التطبيق ،المزيج التسويقيعناصر  منا رئيسي اعنصرتعد سياسة المنتوج     

للسياسات واإلستراتجيات التسويقية المخططة، كما يعتبر من أهم محددات حياة أي منظمة في عالم 

وبالنسبة للتوجه التسويقي المستدام فسياسة  .لمنتوج تنجح المنظمة والعكس صحيحفبنجاح ااألعمال 

ندماج فعال إ تحقيقبالنسبة ل، المنتوج تمثل التجسيد الواقعي للشعارات والتوجهات نحو اإلستدامة

التنمية المستدامة، فذلك يتطلب إعادة النظر في مفهومه وخصائصه  ضمن مسارلسياسة المنتوج 

ومكوناته المحددة في المفهوم التسويقي التقليدي، وما يتبع ذلك من تكييف أوتعديل أو إعادة الصياغة 

اآلن في هذا الشأن،  وبالتعرض إلى المجهودات التي بدلت حتى ،وإدخال مكونات ومفاهيم جديدة

كل خاص الخوض بش ،منوالينإتسمت بظهور فتحقيق منتوج مستدام يتطلب وفق معطيات إحصائية 

لتحليل اثانيا من خالل ورئيسي في إعادة تصميمه وفق طرق وأساليب تصنيعية صديقة للبيئة، و

 .وتسويقية المستمر لتوافقه من خالل تحليل دورة حياته وذلك وفق منهجية علمية وإنتاجية

للبيئة كمنهج أولي لتحقيق سياسة مستدامة للمنتوج:  ةالطرق التصنيعية الصديق-أوال

األمر تظافر جهود المنظرين والممارسين، حيث أفرزت تلك الجهود إلعتماد تصميم صديق للبيئة 

الجوانب ب أنماط تصنيع تعتمد على الكفاءة البيئية وإستخدام المواد الصديقة للبيئة، مع إهتمام أقل

 االجتماعية.

يعبر  Hetchel(6442)  حسب :المبادئ المفاهمية واألبعاد التقنية للتصميم الصديق للبيئة-1

تشعبة التي تتطلب المشاركة ختلفة العناصر الم عن ،التصميم ضمن مسار التنمية المستدامة

عدات ترفع من وإستخدام وقت كبير وموارد محدودة ومجموعة من المعارف للخروج بتقنيات وم

ثالثة مناهج إدارية وهي إدارة المعرفة  دمجتتطلب  حيث ،المتضاداتالتناقضات اآلداء وتحد من 

يعرف التصميم الصديق للبيئة بأنه مجموعة   De Terssancأما ، إدارة الوقت وإدارة التقنيات
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 نهائية من خالل القرارات التي تهدف إلى وضع قواعد ومفاهيم لحل مشاكل وإيجاد حلول وسطية أو

  .1مجموعة من العمليات اإلبداعية واإلبتكارية

فالتصميم الصديق للبيئة هو تحسين التكنولوجيا لتصبح محترمة للبيئة  Bakker(0111) حسب 

 Lأما، لمتطلبات اإلجتماعية وفق هدف عام هو التنمية المستدامة وتحسين أسلوب الحياةلو

Holloway (2007) يق للبيئة أنه خلق تجانس جيد للمنتوج باألخذ باإلعتبار فيرى التصميم الصد

الموارد والتقنيات الصديقة للبيئة والجوانب اإلجتماعية في إخراج المنتوج النهائي مع األخذ 

االجتماعية و بالحسبان التوليفة )التكلفة/اآلداء( حيث تمثل التكاليف هنا تكاليف األضرار البيئية

  . 2الطبيعية واإلقتصاديةو

دمج اإلعتبارات واألبعاد اإلجتماعية والبيئة في  هوهاته التعاريف فالتصميم الصديق للبيئة  من

تمثلة في الممن المدخالت التقليل يكون ذلك من خالل ، حيث مسار تطوير المنتوج للحد من تأثيراته

ورة د ادإمتدوهذا على  ،والمخرجات المتمثلة في اإلنبعاثات الغازية والنفايات المواد األولية والطاقة

الهيئات مع إحترام حقوق  حياته وعلى طول مراحل تسويقه أي اإلنتاج، التوزيع، اإلستهالك،

الفرق الجوهري بين التصميم الصديق للبيئة إن  .اإلجتماعية المساهمة في إخراجه والمستفيدة منه

 كل التالي:هو موضح في الشثلما ، موالتصميم التقليدي يكمن في دمج اإلعتبارات البيئية واإلجتماعية

 الفرق بين التصميم التقليدي والتصميم الصديق للبيئة:( 2-2)شكل ال

 
 
 

 
 
 

 
 التصميم التقليدي التصميم الصديق للبيئة

Source : Benjamin perdreau, pascal thomas, l’eco-conception, afnor, paris 2012, p15. 

 مج المعايير البيئية واإلجتماعية.فالفرق  الجوهري يتجلى في د

تصميم الالتحلي بها في الخصائص التي يجب أهم من  خصائص التصميم الصديق للبيئة:-2

 الصديق للبيئة نذكر: 

قبل  انهمتحقيق قيمة للمنتوج: فقيمة المنتجات تشير إلى الميزات والفوائد التي يحققها للمستفيدين  -

ن إ .ثوقية وعدم اإلضرار بالمجتمع والبيئةوذلك الجودة والم وأثناء وبعد عملية إستهالكه ومن

                                                           
1 Benjamin perdreau, pascal thomas, l’eco-conception, afnor, paris 2012, p07. 
2 Benjamin perdreau,op-cit, p07. 

اآلداء

الشكل

تقنيات 
اإلنتاج

المواد 
األولية

اآلداء

الشكل

تقنيات 
اإلنتاج

المعايير 
البيئية     
واإلجتماعية

المواد 
األولية
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خاصة أصحاب المصلحة في  قيمة هو إشراك المحيط الخارجيي المنهج المتبع لتحقيق منتوج ذ

لك نشر ذومن التقنيات المستخدمة ضمن ما يعرف بتقنية اإلبتكار الخارجي، أو ب ،عمليات صياغته

ار على مساهمات وأفك بغية الحصولعبر المواقع اإللكترونية  صنعه المرادمنتوج المعلومات حول 

نتيجة ذلك هو تعاون الماليين من المستهلكين وأصحاب المصلحة ، فلحل مشاكل تقنية ومظهرية

 للحصول على منتوجات ذات خواص إستدامة عالية.

ا واسعا في مجال الحد من اإلستخدام الكبير للمواد الخام: المنهج الذي حقق جذارة وعرف إنتشار -

وج بما يتالئم مع متطلبات المنت ،الحد من اإلستخدام الكبير والمكثف للمواد األولية في المنتجات

هو التحول من مبدأ تقديم منتوج إلى مبدأ تقديم خدمة، حيث تعد شركة وكما تم اإلشارة إليه المستدام 

Rank Herox ذلك بتحولها من مبدأ اإلنتاج المتخصصة في صناعة الطابعات مهد هذا التوجه، و

اآلداء و مع ضمان الصيانة ،بعات إلى مبدأ التركيز على أسلوب الطباعة وكمية المطبوعاالكبير للط

فمبدأ هذا التوجه أن المنتوج يبقى دائما ملك للمنظمة منتجته حتى بعد نهاية حياته لكي تقوم  ،الجيد

 للمستهلك والمنظمة. )رابح/رابح(مبدأ  بتطويره أو تقوم بإعادة إستخدامه مرة أخرى وفق

 11601يعود ظهور مصطلح الفاعلية البيئية إلى قمة ري ودي جانيرو عام : الفعالية البيئيةتحقيق  - 

عتماد على باإل ،مختلفةدراسة تأثير نشاطات أي منظمة أعمال على أصناف البيئة ال والتي تشير إلى

المرتبط بشكل وثيق مع سياسة المنتوج )تأثير المنتوج الواحد على  ،أسلوب القياس الحدي للتأثير

سب العالقة ح، حيث تحسب الفعالية البيئية ألي منتوج البيئة الطبيعية واإلجتماعية واإلقتصادية(

 التالية:  

 

 والمواد والماء وإنبعاثات الغازات والنفايات بإستهالك الطاقةوبالنسبة لوحدة القياس فتكون 

 :وبالنسبة للتقسيم حسب الفعالية البيئية، فتوجد ثالثة أنماط من المنتجات وهي

  وهي منتجات مستدامة إلى أجل غير محدود. %044المنتجات ذات الفعالية البيئية 

 غير أن ذلك مقرون  ،المنتجات قوية الفعالية وهي المنتجات ذات آداء إجتماعي وطبيعي جيد

 بفترة زمنية محدودة. 

  منتجات ضعيفة الفعالية: وهي التي تستخدم مواد أولية غير مستدامة ومؤثرة على البيئة والصحة

التي يطلق عليها بالمنتجات الرمادية بعكس المنتجات الخضراء )المنتجات الصديقة فهي  ،اإلنسانية

 للبيئة(.

يتطلب توفر ثالثة عناصر  %044حقيق الفاعلية البيئية أن تإلى  Manzin(0112)  حيث يشير 

اإلحترام و ،أساسية هي إستخدام التكنولوجيا النظيفة، نشر ثقافة إستهالك تتجاوب مع التوجه المستدام

إلى الفائدة المحققة من قياس الفعالية البيئية ألي  Weteringsيشير الدائم للبيئة ومواردها، كما 

زن بين تحقيق فاعلية بيئية في تصنيع المنتجات يمكن أن يعيد التوافالمستدام،  منتوج بالنسبة للتوجه

                                                           
1 Wold business concil for sunstaintable development, eco-effeciency indicators, atool for better desicion 
making, technical rapport, 1999. 

 الفاعلية البيئية = قيمة المنتوج أو الخدمة/ التأثير البيئي
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ين الموارد بفي ظل اإلختالل وهذا النمو الديمغرافي واإلنتاج الصناعي في السنوات الخمسين القادمة 

 0 1.سنويا بينما الموارد المتجددة تجدد بنسبة8.1%بيتزايد عدد السكان أن حيث وعدد السكان، 

 سنويا. %

مراقبة هو الهندسة البيئية  مفهومأن إلى Dewbery(0112 ) إستخدام الهندسة البيئية: يشير  -

رى الهندسة فدوابيري ي ،هاوالعمل على الحد من صنافه المختلفة في عملية التصنيعأث بجوانب التلو

 ،ع ذات العالقةالمشاري يفستعمال التطبيقات الهندسية والعلمية لخدمة البيئة وحمايتها إالبيئية بأنها 

رصد المن خالل  تصميم أنظمة تساعد على حل مشاكل البيئة والتخفيف من أضرار التلوثب وهذا

داخل الصحة واألمان وتحقيق الدائم والتحكم المستمر فى مراكز تلوث الهواء واألرض والماء 

حياة المنتوج إلى نهايتها من بداية دورة أي المنبع إنطالقا من  ذلك كونحيث ي ،المنظمة وخارجها

بإحالل مواد طبيعية والتعديل في تكنولوجيا التصميم واآلداء لتحقيق صفر تأثير بيئي ومن هذا و

 اإلستخدام يسهل تفكيك المنتوج بعدالذي تصميم النذكر ،األوجه التطبيقية إلستخدام الهندسة البيئية

لمنتوج المساعد على إستخدام اتصميم الوكذلك ل عملية الصيانة أثناء اإلستخدام، يسهالذي تصميم وال

م التصميم القائإلى  ، باإلضافةلى إعادة تدوير المواد المستخدمةعالمساعد تصميم مرة أخرى وال

إلى الباحثين يعود ظهور مصطلح اإليكولوجيا الصناعية  حيث، 1على اإليكولوجية الصناعية

Robert Froch و Nicolas Gallopoulos ي مقالة نشرت في مجلة أمركية مختصة ف، 0121سنة

لبحوث ا ، وحاليا هما مسؤوالفي حماية البيئة تحت عنوان اإلستراتجيات الصناعية الصديقة للبيئة

في شركة جنرال موتورز، فمعظم جهودهما إنصبت على إعداد منهجية إلعادة تكييف النموذج 

 موذج جديد قائم على تقييم اإلستهالكالصناعي الحالي الذي يعد وفق نظرهما نموذج تقليدي نحو ن

دائه آواإلنتاج وفق نظام بيئي صناعي حيث تكون آلية عمل هذا التوجه مشابهة للنظام البيئي في 

أي اإلعتماد على الحلقة المغلقة حيث عرف هذا النموذج إنتشارا واسعا في منظمات أعمال في 

 كتابه المعنون بنحو إيكولوجيا صناعية يف Suren Ekrman (0112)  كما يشير، 2الدول المتقدمة

(Vers une écologie industriel بأن النموذج المقترح من طرف روبرت فروش ،)

 ،ونيكوالغالوبولوس يعد نموذج لحل معضالت إندماج القطاع الصناعي في مسار التنمية المستدامة

وتوفير الظروف الجيدة  الحد من الملوثات وإستغالل الطبيعة واإلقتصاد في الطاقةهي فأسسه 

ع وضحيث ، إستراتجي لمنظمات األعمال تجاه مسار التنمية المستدامة متطلبللعمل، فهي تعد 

 سيرن إيركمن خطوتين منهجيتين لتطبيق هذا التوجه في منظمات األعمال وهما:  

 اعيا.ة إجتمإعداد نموذج إنتاجي وتسويقي مبدأ عمله الحلقة المفرغة المجدية إقتصاديا والمسؤول -

 يناالقتصادي الشركاء جميع تظافر جهود ما يتطلب وفق مقاربة تعاونية وضع أسلوب للعمل -

 .بعضهم البعضنافسون يأو  ون بعضهمجاهليتعادة  نالذيواإلجتماعيين 

كما عرف مفهوم اإليكولوجيا الصناعية تطورات مفاهمية وتطبيقية كثيرة ومن ذلك التكنولوجية 

 م البيئي الصناعي والتي تعكس كلها أوجه الالمادية في التوجه الجديد للنشاط اإلنتاجي البيئية، النظا

                                                           
1 L. Grisel, P. Osset ,L’analyse du cycle de vie d’un produit ou d’un service, afnor,2008,p93. 
2 Blandine laperche- Anne marie crétieneau, développement durable, pour une nouvelle économie, éditions 
scientifique internationales, bruxelles 2009, p 97. 
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لتنافسية االعديد من المزايا وحققت قفزة لإلندماج السريع في مسار التصميم الصديق للبيئة حيث 

 لمنظمات األعمال وللبيئة المحيطة. 

 هامن المزايا التي حققللبيئة:  الفوائد المحققة من إعتماد التصميم والتصنيع الصديق-3

  نذكر: الصديق للبيئة بالنسبة لمسار التنمية المستدامةالتصميم  ويحقهها

التصميم البيئي كآداة للتحلي بالمسؤولية من طرف إدارة المنظمة: بينت العديد من الدراسات دور  -

لغبن ا اد عن أشكالوخاصة في جوانب اإلبتع ،حلي بالمسؤوليةفي التالتصميم الصديق للبيئة 

من مبادئ التصميم الصديق للبيئة الشفافية وهي إبراز المكونات في المنتوج، ذلك أن والتحايل 

األساسية ومصدرها وآثارها السلبية واإليجابية على البيئة، وكذلك إبراز المسؤولية تجاه الموظفين 

 ية.والمستهلكين وهو ما يتوافق مع أهم متطلبات المسؤولية االجتماع

الحد من التكاليف: من المزايا المحققة التقليل من إستهالك الطاقة واإلقتصاد في التكاليف على  -

، وهو ما يحقق ميزة سعرية تؤدي إلى زيادة المردودية الماليةطول مراحل دورة حياة المنتوج 

ليف تكا فالعديد من الدراسات بينت أن تبني هذا التوجه مكن منظمات األعمال من التخفيض في

أخرى منتجات المنتجات القديمة إلنتاج  وخاصة عند إعادة إستخدام مكونات% 24اإلنتاج بنسبة 

المتخصصة في صناعة الطابعات  HEROXجديدة، والمثال التطبيقي المتاح واقعيا هي مؤسسة 

دام، ستخمن مكونات المنتجات الجديدة أساسها المنتوجات القديمة الناتجة عن إعادة اإل %24حيث أن 

، ورغم %24إلى  22تكلفة اإلنتاج والتأمين عليها بنسبة تتراوح ما بين  يضوهو ما أدى إلى تخف

هذا فالعديد من  منظمات األعمال ال تسعى إلى إعتماد التصميم الصديق للبيئة نتيجة للفكر السائد 

منافسة ع شكل السعيهم الحثيث لتخفيض التكاليف بما يتوافق مهذا لبأنه مكلف من دون منفعة و

 األزمة المالية العالمية.  اخلفتهوالتي السائد اليوم 

التحلي بالجودة البيئية: من الفوائد التي يحققها التصميم الصديق للبيئة تحسين الجودة البيئية للمنتوج  -

تي ، فمن خالل الدراسات الالمتقدمة في البلدان ةخاص في تحقيق ميزة تنافسية والذي تعاظم دوره

مؤسسة متعددة  02على 6442بأوتاوا سنة  Openام بها مجموعة من الباحثين في جامعة ق

لبيئية ، وجدوا أن الجودة ايات المتحدة األمريكيةالجنسيات تنتمي إلى دول استراليا وبريطانيا والوال

فوق في تتعد العنصر الرابع من عناصر تحقيق ميزة التنافسية لهاته المنظمات بعد ترتيبها لمعايير ال

 :1هو موضح في الجدول التالي، مثلما العالم

 

 

 

 

                                                           
1 Mark et Smith, the commercial impact of green product development, DCC, 9116, P32. 
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 في الوقت الراهن حسب األهمية:لدى منظمات األعمال ( مجاالت التنافسية 02-2جدول )ال

 األداء 0

 الجودة والفعالية 6

 الجودة والسعر 2

 الجودة البيئية 0

 السعر 2

 العروض الترويجية 2

 التصميم 2

 اإلستخدام 2

 العمل واألمن بيئة 1

 وقت التسليم 04

 خدمات ما بعد البيع 00

Source: Mark et Smith, the commercial impact of green product development, 

DCC, 9116,P32. 

غير أن التحري على الجودة البيئية عادة ما يصطدم بنقص المعلومات التي تخص الكفآءة البيئية 

وطرق معالجتها بعد نهاية  وطبيعة مكونات المنتجات ،الك الطاقةرتبط بإبراز إستهما ي خاصة

 konnaر يشيوضمن ذلك تقييم الميزة البيئية للمنتجات، لحياتها، باإلضافة إلى نقص معايير 

 أن الجودة البيئية هي مبدأ إعالمي عالمي أكثر منه تطبيقات واقعية.  ( 0228)

في المنتجات  داة متعددة لإلبتكار والتطويرآالتصميم البيئي تحقيق التطوير واإلبتكار للمنتجات: يعد  -

ها وإعادة تشكيل تطوير المنتجاتأن  Clive Delinotع محفظة المنتجات، يشير يوسيساهم في ت بما

ل جوهر تمثستة محاورالمنتجات وفق تكون تشكيل الإعادة واليوم، العالم  شكيلتمن معالم أصبح 

  يةنوعية الحياة، واالستخدام الفعال للموارد الطبيعب متجلية في اإلرتقاءوالالمشكالت البشرية اليوم 

 ،إلدارة الرشيدة للمواد األوليةالمستوطنات البشرية، المثلى لدارة ، اإلالقواسم العالمية مشاركةو

 . 1تعزيز النمو االقتصادي المستدام على الصعيد العالمي ،إدارة النفايات الصناعية

تتجلى مظاهره  ،: فالعمل على تحقيق تصميم صديق للبيئة يحقق تحفيز كبير للعمالعمالتحفيز ال - 

 ي إرساء دعائم التنمية المستدامة.الفعالة ف بالمساهمة والمشاركةفي إحساسهم 

ضمن مشروع  Galien Gدراسات قام بها بإستقراء مواجهة الضغوطات وتحسين الصورة:  -

متعددة الجنسيات، وجد أن أسباب التحول إلى  منظمة 12على  (The IC Eco Disgn)هولندي 

 % 62،%26بنسبة تقدر بمنهم التصميم الصديق للبيئة هو ضغط العمالء وخاصة الصناعيين 

لتحسين صورة المنظمة في  %62، تخفيض التكاليف لغرض %02لضغوط القانونية، لنتيجة  كانت

 0444إستبيان ل هاتقديمبارية اإلستش MITدراسة أخرى قامت بها مجموعة ، وضمن السوق

                                                           
1 Olivier jolliet et les autres, analyse du cycle de vie, presse de polytechnique et universitaire romandes 
2009,p09. 
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 فالنتائج المتحصل عليها بينت أن متوسطة وصغيرة الحجم،  %64كبير الحجم ومنها  %24 ،منظمة

الواردة  أجابت بصدقية بالمقارنة مع المعطيات من مجموع المنظمات المستهدفة منظمة فقط 20

ات يق للبيئة لجل هاته المنظمبينت الدراسة أن التحول للتصميم الصد من قنوات غير رسمية، كما

إلبراز التحلي  %66 ،إلستجابة لضغوط المنافسةبغية ا %60 ،تخفيض التكاليفمن أجل  %02 كان

ن خالل تحليل فم، لتحسين الصورة %60 ،لإلستجابة للضغوط القانونية %02 ،بالمسؤولية

أصحاب  لمواجهة ضغوط أسباب التوجه نحو التصميم الصديق للبيئة كانتم إستقراء أن الدراستين 

 المصلحة وتحسين الصورة. 

 لعديد مناتتجلى مستويات التصميم الصديق للبيئة وفق مستويات التصميم الصديق للبيئة: -4

كما يمكن اإلشارة أن المرور من شكل  ،متدرجة من مستوى إلى أعلى المتخصصين فهي أربعة

وى الرابع إلى المستوى األول أو إلى غير ذلك من المست اإلرتقاءتوماتكيا، فيمكن واليتم أ آخرإلى 

 ودرجة توافق المنتوجالمتبعة وإستراتجية اإلندماج المتاحة هذا حسب اإلمكانيات  ،من المستويات

 :1هاته المستويات في تتجلىمع متطلبات التصميم البيئي، حيث 

وآدائه  مكوناتهتتجلى عملية تحسين المنتوج في تحديث : تحسين المنتوج -المستوى األول-أ

ون ومسار ذلك يكوخاصة فيما يخص األبعاد اإلجتماعية والبيئية وهذا قبل عملية اإلنتاج وبعده، 

يئية ي للمتطلبات البمالئمة المنتوج النهائ والتي تخص ،بتجميع المعلومات الضرورية لذلك أوال

، وزن المنتوج، كمية المواد إستهالك الطاقةخاصة ما يتعلق بمالئمة إجراءات اإلنتاج ، واإلجتماعية

التكاليف المحتملة للتحسين البيئي والفوائد المنتظرة من التحسين ، الخطرة التي تدخل في تكوينه

  .االجتماعي

يقصد بإعادة تصميم المنتوج عملية إخراج منتوج  إعادة تصميم المنتوج: -المستوى الثاني-ب

بيئية الجتماعية واإلمتطلبات البدمج  ،اجية سابقةجديد من منتوج سابق أو إعادة تكييف عمليات إنت

حول هذا المستوى من  تمتوهي ما تتطلب عادة تكاليف عالية، وباألخذ من نتائج دراسة ألمانية 

والتي ركزت على دراسة آثار إعادة تصميم أجهزة التلفزيون بإتباع أساليب إنتاجية جديدة ، التصميم

 هانميزات نذكر مال العديد منحقق  بهذا النمط من اإلنتاجقيام أن ال وصلت إلى ،غير معروفة سابقا

من المواد الخطرة،  %044من البالستيك المستخدم،  %26من الطاقة،  %24التخفيض بنسبة 

التجارية بنسبة  ةائدزيادة في الع ،من المواد األولية المعاد تدويرها %21التمكن من إعادة إستخدام 

 .إلستثمارية المترتبة عن إعادة التصميما يفلارغم التكوهذا  ،61%

لي كتشير عملية تصميم منتوج جديد إلى إعادة النظر ال تصميم منتوج جديد:-المستوى الثالث-ج 

والعمل على الدمج التام لإلعتبارات  ،التي تخص منتوج حاليفي الوظائف والتقنيات والمكونات 

هو عبارة ، فهداء والجودة لتحقيق مستوى أكبر لنجاحاآل عين اإلعتباراألخذ بالبيئية واإلجتماعية مع 

مردودية على المدى القصير القد ال تحقق و ،مالية كبيرة موارديتطلب  طويل المدىعن إستثمار 

مع اإلشارة أن غالبية المنظمات ال تتحول إلى المستوى ، خطر عدم النجاحالمنظمة كما قد تواجه 

ميم منتوج وبالنسبة لمنهجية إعادة تص، ط قانونية أو تنافسيةنتيجة لضغوالثالث بصفة تطوعية ولكن 

                                                           
1 Joelle morana, la logistique durable, lavoisier2012, p84. 
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ولكن هناك بعض اإلجتهادات لبعض  جماع عام حول طريقة موحدة ومحددة،جديد فال يوجد حاليا إ

لمساعدة المنظمات ،  PHILIPSما وضعته مؤسسة هافي هذا المجال ومن ةالرائداألعمال المنظمات 

 STRETCH (Sélection ofلتي أطلقت عليه مشروع على وضع  تصميم صديق للبيئة وا

Stratégique Environnemental Challenges ) ، العناصر المهمة لتحقيق تصميم صديق فمن

راف وضع إستشب ، خاصة محفز السوق له تشخيص العناصر المحفزة ،للبيئة وفق هذا المشروع

 ،يو يمثل مراحل لتطوير التصميمسنوات إلى عشرين سنة مبنى على سينار 2ترواح مابين لمدة ت

لفرص والتهديدات ومظاهر القوة والضعف لتنافسية لوهذا باإلعتماد على معطيات واقعية للسوق 

 المنظمة تجاه البيئة والزبائن والمنافسة جراء إعتماد تصميم صديق للبيئة.

ياكل وتنظيم هق في بتغيير عمي يتم ذلك: إعادة تشكيل النظام اإلنتاجي بأكمله-المستوى الرابع-د

 يفأو التغيير في أساليب العمل أو  ،العملية اإلنتاجية، أو التحول من صناعة إلى صناعة أخرى

لى إ خصوصاالتكنولوجيا المستخدمة، مع اإلشارة أن إعادة تشكيل النظام اإلنتاجي بأكمله يرجع 

رغبة و ممارسات غير محبذةنتيجة  ،سيئة تجاه المنظمة ومنتجاتهاالسوقية الجتماعية والنظرة اإل

 إبراز التحلي بسلوك المواطنةخاصة من أجل  ،سين الجيد والمستمر لصورتهافي التحالمنظمة 

 مستدام. وفق توجهإعادة تشكيل محفظة المنتوجات من أجل وكذلك 

التوجه العام لمنظمات األعمال نحو التصميم الصديق للبيئة يكون ضمن المستوى األول والثاني إن 

كذلك و خاصة إذا كانت المنظمة صغيرة الحجم ،بب قلة المخاطر المتعلقة بفقدان الحصة السوقيةبس

إلنخفاض تكلفة التحول ضمن هذين المستوين بالنسبة للمنظمات الكبيرة، كما أن معظم منظمات 

اح جإرتفاع نسبة خطر عدم النبسبب التحبذ المستوى الثالث والرابع  على إختالف أحجامهااألعمال 

 هذين التوجهين.خفاض الحالي لإلقبال المستهلكين على في ظل اإلن

التقنيات  من أهمأهم التقنيات العالمية المستخدمة في التصميم والتصنيع الصديق للبيئة: -ه

مجموعة من الجهود والمشاريع والتي ما تم إلبرازه في  ،المعتمدة في عملية تصميم صديق للبيئة

قطاع الصناعات اإللكترونية، صناعة السيارات، خاصة لصناعات خصت قطاعات محددة من ا

 :1أهمها نذكر التي منو ،صناعات الكيميائيةال

برنامج  Troproco (Total Product Life Cycle Cost Estimation:)مشروع  -

  Franchhover في معهد فرنشهوفر 0112إلى غاية سنة  0110أوربي تم الشروع في تنفيذه سنة 

وضع تصاميم صديق للبيئة قابل للتطبيق مع إمكانية تحقيق إعادة تدوير المنتوج بعد بغية  ،يابألمان

، حيث عرف هذا المشروع تطبيقات واسعة في قطاع المنتوجات بما يحقق له قيمة إضافيةإستعماله 

 .2الكهرومنزلية

بات ومتطل مشروع دانماركي تم وضعه لتحقيق تصميم منتجات وفق إعتبارات: EDIPمشروع  -

فاألبحاث  ،IPU (institut for Product développement)التنمية المستدامة والذي تم في معهد 

ركزت على تطوير منهجية لتقييم مراحل دورة حياة المنتوج  ،المدرجة ضمن خالل هذا المشروع
                                                           
1 World business concil for sustainbul development, eco-efficient leadeship for improved economie and 
invironmental perfermance, technical repport 1996. 
2 Robert lacoste et les autres, l’eco-conception, donod 2011, p65. 
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   Tool يإلى وضع برنامج إعالم آل والتي وصلتوالعمل على دمج التصميم البيئي في كل مرحلة، 

Edip.يقوم بتقييم األبعاد البيئية في التصميم وفق أسس كمية 

مشروع بحث فلندي أقيم بالشاركة مع العديد من المنظمات العالمية وجامعات  :DFEEبرنامج  -

خاصة عبر شبكة  ،والهدف منه تطوير أساليب جمع المعلومات البيئية ذات منفعة ومصداقية

رمجيات بعلى دمج هاته المعلومات لتصميم  ير منتجات بيئية، مع العملاألنترنت إلستغاللها في تطو

 مخصصة لذلك.

برنامج أوربي مشترك بين ألمانيا وفرنسا ولكسمبورغ وبلجيكا  :EDPبرنامج التصميم البيئي -

يعمل على تطوير األساليب التصنيعية الصديقة للبيئة، كما يهدف إلى تبادل المعلومات والتجارب 

 ات األعمال لوضع منهج عام لهذا التوجه.بين منظم

 ليهاع المنهجية المجمعفالمنهجية العامة إلقامة مشروع لتصميم منتجات صديقة للبيئة: -5

بع ذلك وضع يتل ،أوال في توضيح األهداف ثم وضع مراحل للتنفيذ تكون ،لتصنيع صديق للبيئة

 :1جوانب النجاح أو الفشل تبرز ضمنها معايير للتقييم

فالخطوة األولى التي يجب القيام بها عند إتخاذ قرار تصميم منتوج صديق  األهداف: وضيحت-أ

مختلف حاجات مع وكذلك  ،للبيئة هو وضع األهداف التي تتالئم مع أبعاد التنمية المستدامة

 ،لصديق للبيئةتصميم امع  توافق السلوكمتطلبات حتياجاتهم البيئية وتحليل إلبإجراء ، المستهلكين

لوكيات والقدرة على التحلي بالس بالمنتجات العاديةالمالي لدفع مبلغ مرتفع مقارنة  همإستعداداصة خ

حليل رؤية أصحاب ت مع  ،من ذلك المساهمة في إعادة تدوير المنتجات بعد اإلستعمال ،البيئية

 توافقها مع المعوقات والمتطلبادراسة لوضعية السوق وت ليتبع بإجراء، المصلحة للتصميم

 باإلعتماد على مجموعة من األساليب المستخدمة للتوقع ،المستقبلية التي قد تشكل فرص أو تهديدات

لجانب االمتعلقة ب ةخاصوالتي يمكن إعتمادها كمرجعية لقياس التغيرات  ،وقياس تطور هذا التوجه

 تكون معتمدة من طرف المنافسين واألسواق المستهدفة.قد البيئي واإلجتماعي والتي 

لتنفيذ تصميم صديق للبيئة  Keoleian Gregمن األفكار التي طرحهاوضع مراحل للتنفيذ: -ب

الكثير من المتخصصين في هذا الميدان، فإعتماد نموذج تطبيقي للتصميم الصديق عليها والتي وافقه 

مع األخذ  Benchmarkingللبيئة يكون بعد دراسة تقنية إقتصادية أساسها النماذج المقارنة 

تكاليف التخلص من المنتوج بعد  خاصةالتركيز على دراسة التكاليف و ،لمفاضلة ألحسنهابا

بالقواعد  وتكاليف اإللتزام ،التكنولوجية المستخدمة للحد من التأثيرات التكاليفوكذلك  ،اإلستخدام

انين والقانونية والقياسية خاصة المرتبطة بالجانب اإلجتماعي والبيئي ومن ذلك حقوق العمال، الق

أهم المتطلبات لتنفيذ تصميم صديق للبيئة حسب  يبين الجدول التاليوالعالمية لحماية البيئة، 

 .Keoleian Gregمقتراحات 

 

 

                                                           
1 Olivier jolliete, op-cit, p07 
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 : G.kolaian  تصميم منتوج صديق للبيئة حسب كوليون( أهم متطلبات 01-2جدول)ال

 المنتوج 

 التوزيع إجراءات التصنيع مكونات المنتوج 

 المدخالت

 "المواد المستخدمةمباشر " مكونات المواد       المواد األولية  
 المعدات" غير مباشرة

والتجهيزات الصناعية 
والمواد المشغلة لهذه 

 التجهيزات

 التغليف -  
النقل )معدات النقل  -

 وإستهالكها للطاقة(

 
 الطاقة     

 
 المكون الطاقوي

 
الطاقة المستخدمة في  -

 التشغيل

طاقوي المكون ال -
 للتغليف

إستهالك الطاقة  -
 خارج عملية النقل

 ظروف العمل ظروف العمل  الموارد البشرية

 المخرجات

 المنتجات - المواد األولية

 المنتجات المساعدة-

 المخلفات -

 مخلفات عملية النقل - المخلفات -

 

  الطاقة المعتمدة  الطاقة

Source:G.kolaian,life cycle design,Framework et démonstration design,1995, p43.    

والتي تخص المدخالت من  ،فالمتطلبات تكون خصوصا على طول مراحل إنتاج وتبادل المنتوج

 .همنالنهائي التخلص ومواد أولية وطاقة إلى غاية المخرجات في ظروف إستهالك المنتوج 

مساعدة هناك مجموعة من األدوات ال ،ئةتقييم فعالية التصميم الصديق للبيبغية  التقييم: عملية-ج

 :1أهمها نذكر التي منداء صادرة عن منظمات عالمية ووالتي تعد في حقيقتها مقاييس عالمية لآل

و األفضل، مبدأ األقل ه ضمن هاته المقاييس هوفي عملية التصميم أساس التقييم  :مقاييس التوافق-

 الصادرة عن الجمعية الفرنسية للتقييس  FDX-30-310هي ضمن ذلك والتقييسة العالمية الرائدة 

حتياجات وطبيعة منتجات أي منظمة، كما تحتوي على دليل اإلوهي قابلة للتطبيق العام حسب 

وأهم اإلجراءات البيئة  ،يحتوي على مجموعة من المعلومات تخص دورة حياة أي منتوج

 يحاليا هFDX-30-310 توافقة مع والتقييسة الم ،واإلجتماعية التي يجب إتخاذها في كل مرحلة

 مثله مثل ،الذي يطبق بشكل خاص على بعض األنواع من المواد األولية ISO14026معيار اإليزو 

بدأ  ،الذي يخص التصميم الصديق للبيئة للمنتجات المصنوعة من البالستيكISO 00421المعيار 

الذي هو عبارة  ISO 00420لمعيار وكذلك ا ،مرحلة التصنيع إلى غاية التخلص منه بعد اإلستعمالب

                                                           
1 Vainter J-P, la qualite ecologiques des produits, des ecobilans aux ecolabeles, afnor  sang de la terre, paris 
1995.  
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عن دليل لمعالجة اآلثار البيئية في المنتوج، فالهدف العام من هاته المقاييس هو التأكد من دمج 

 القضايا البيئية في عملية التصميم. 

مقاييس وضعت من طرف إتحادات صناعية لتقييم إتباع تصميم صديق للبيئة، مقاييس الصناعة: -

ديد مقدار إستهالك الطاقة لتحكذا و ،جرد جميع المواد الكميائية لتحديد أخطارهافي تتجلى آلية عملها 

ويد العاملين بالمعلومات تز، خاصة ما يتعلق بتقييم التدابير الوقائية، ليتم فيما بعد درجة التأثير البيئي

إلستخدام اآلمن ا للمستهلكين بغيةوكذلك  ،حول اآلثار الصحية والبيئية للمواد الكيميائية المستخدمة

 . وبعد إستهالكهملهاته المواد أثناء 

 CMLأهم مؤشرات الصناعة المعتمدة في عملية تقييم التصميم الصديق للبيئة، مؤشر  إن من

  Ecopointsو الخاص بالواليات المتحدة األمريكية TELLUSو السويدي EPSالهولندي

دورة  ولعلى طيم المنتوج على البيئية تصم أثرالسويسري، كما تم تطوير عدة برمجيات لقياس 

 Cleanومن ذلك برنامج  ،اإلجراءات المصاحبة لعملية التقييم والتصحيح  حياته وهذا لتحديد

 Gabi  Euklidاألمريكي و  Ecomanager األلماني وCumpain لواليات المتحدة األمريكية، ل

التصميم الصديق  جوانبالعديد من عالجت  00444ISOالتقييسة ، مع اإلشارة إلى أن نياأللماني

كما هو  ،المنظمةالبيئي العام توجه بال الخاص 00444ISOللمقياس  تفرعاتمن خالل للبيئة، 

 : موضح في الجدول التالي

 ( مقاييس الصناعة المعتمدة لتحقيق تصميم صديق للبيئة للمنظمة ومنتجاتها:64-2جدول)ال

 أهم العناصر المستهدفة المنظمة المنتوج

األخذ بعين اإلعتبار المبادئ 
 البيئية في عملية التصنيع

المبادئ التوجيهية           
(00420-00440ISO ) 

 تنفيذ السياسة البيئية

 دليل اإللتزام ( 00440ISOالتشخيص ) ( 00464ISOالعناوين البيئية )

 تحليل دورة حياة المنتوج

(00404ISO ) 

  ( 00404ISOالتدقيق البيئي)
 التقييم أدوات

 ( 00424ISOداء البيئي)تقييم اآل

 المصطلحات ( 00424ISO) المصطلحات والتعاريف

Source: L.Grisel, P.Osset, L’analyse du cycle de vie d’un produit ou d’un service, 

afnor, 2008, p105. 

يئة، يم الصديق للبالمعيار كما هو مالحظ في الجدول تأخذ بكل متطلبات مراحل التصمتفرعات ف

 سواء ما تعلق بالتوجه العام للمنظمة أو ضمن سياسة المنتوج. 
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 تقنية تحليل دورة حياة المنتوج كمنهج ثاني مكمل لتحقيق سياسة مستدامة للمنتوج:-ثانيا

ك إلى رجع ذلحيث ي مستدام،لتحقيق منتوج  اعالميا تقنية تحليل دورة حياة المنتوج صد عرفت

باإلضافة إلى سهولة  ،صميم صديق للبيئةحقيق تمقارنة بتهاته العملية ليلة التي تتطلبها التكاليف الق

 التي تتطلب جهود داخلية وخارجية ووقت وجهد كبير. بتقنية التصميمتبنيها وتنفيدها مقارنة 

نيات السبعيسنوات ليعود ظهور تقنية دورة حياة المنتوج  :مفهوم تحليل دورة حياة المنتوج-1

الحد من إستخدام األولية بشكل مكثف، وإزدادت داء البيئي للمنتوج خاصة من أجل تحسين اآل ةبغي

 نةسالتخلص من النفايات، وإنطالقا من  مشكلةنيات بسبب تزايد الثمان سنواتبداية أهميتها في 

سويقية حد من التأثيرات السلبية للسياسات التبغية ال ،أصبحت تقنية تسويقية بالدرجة األولى 0121

وحاليا  ،إلى آداة كمية بعدما كانت أداة كيفية فهاته التقنية تحولتالمنتوج، خاصة سياسة على البيئة و

المعيارين ، و ISOعن المنظمة العالمية للتقييس الصادرةتخضع لمقاييس عالمية وخاصة  فهي

 . ISO 14044و ISO 14040 هما المتوافقين معها

 تتاليةمتقييم مراحل  عبارة عن بأنه ،س تحليل دورة حياة المنتوجالمنظمة العالمية للتقييتعرف 

 أمامنه،  التخلص النهائيغاية من شراء المواد الخام إلى إنطالقا  منتوجإنتاج ومترابطة لنظام 

فتعرف تحليل دورة حياة المنتوج بأنه معاينة كمية المواد األولية والطاقة  الوكالة الفرنسية للتقييس

المنهجية من خالل كون ذلك و ي، خارجة خالل طول حياة المنتوج للحد من التأثيراتالداخلة وال

 :1التالية

 .ت واألدوات المستخدمة للقيام بتحليل دورة حياة المنتوجتحديد النظم والتقنياوتشخيص  -

القيام بجرد المدخالت والمخرجات على طول دورة حياة المنتوج المستهدف وهذا بواسطة خبراء  -

 تخصصين في ذلك.وم

 ةمدخالت المؤثرة على الصحة والبيئتقييم جميع المؤثرات خالل دورة حياة المنتوج ومن ذلك ال -

 والتي تستهلك الكثير من المواد والطاقة. 

 إقامة تقارير من طرف خارجي لتعميم النتائج واإلجراءات على جميع األطراف ذات المصلحة. -

 مستهدفة من التقييم:المراحل اليوضح الشكل التالي و

                                                           
1 Conception des produits et environnement, 90 exemples, ADEME 2009, p08. 
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 ( مراحل دورة حياة المنتوج المستهدفة من التقييم:2-2شكل)ال

 

 

 

 

Source : Conception des produits et environnement, 90 exemples, ADEME 2009, p08. 

ية خاصة في أوربا والواليات المتحدة األمرك ،رغم إعتماد هاته التقنية في كثير من بلدان العالمعلى ال

من ذلك تركيزها فقط على دراسة المدخالت من المواد  ،في التطبيق بعض النقائص نها تعانيأ غير

 بتحليل ضئيل فيما يخص قيامهامع  ،األولية والطاقة والمخرجات من المخلفات والطاقة المستخدمة

اص خ رالمنظمة العالمية للتقييس معياذلك فقد وضعت ، من أجل الجوانب البشرية واإلجتماعية

دمج من يمكن  يتيح لمنظمات األعمال إعداد تصريح ذاتي،  00460ISOبتحليل دورة الحياة وهو

 الصادرة  من منظمات غير أن المالحظ بعد إعتماده إحتواء التقارير ،إجراءات التحسين اإلجتماعية

  .1فقط لتحسين صورتها البيئيةتحبذها  التيعلى الجوانب  األعمال

 :نذكرتحليل دورة حياة المنتوج لمنظمات األعمال التي تحققها تقنية مزايا بالنسبة لل

 األخذ بالمتطلبات الداخلية والخارجية في تصميم وإنتاج المنتوج.  -

ة يالمساعدة على إستشراف نهاية حياة المنتوج وجعلها تتالئم بشكل إيجابي مع المتطلبات البيئ -

 واإلقتصادية.واإلجتماعية 

خمسة بخذها ألوهذا ، قييم متعددة األبعاد لتحقيق التوافق مع متطلبات اإلستدامةتعتبر آداة ت -

لنفايات ا ، النفايات السائلة،الصلبة النفايات، إستهالك المواد األولية، إعتبارات وهي إستهالك الطاقة

 .  2الغازية

ناك هالمنتوج تقنية تحليل دورة حياة  إلعتماد منهجية إستخدام تقنية تحليل دورة الحياة:-2

حيث تعد الوضعية البيئية للمنظمة واألهداف التي ة من األدوات الكمية وأخرى نوعية، مجموع

 إلختيار بين هاته األدوات. لر اييتسعى إلى تحقيقها والتكاليف المترتبة هي مع

 :في وجلمنتا حياةالمعتمدة في تحليل وتقييم دورة تتجلى أهم التقنيات الكمية  المؤشرات الكمية:-أ

تقنية هولندية  ،تقنية المؤشرات البيئية لتحليل دورة حياة المنتوج دتع تقنية المؤشرات البيئية:-

ل وهي طريقة مبسطة للتحلي ،المصدر والتي طورت في إطار البرنامج الهولندي للبحوث البيئية

داء عامة لآل نقطة المتحصل عليها هيوالنتيجة  ،ها وضع نقاط لتقييم المدخالت والمخرجاتئمبد

                                                           
1 Bernard Percon , Ibid, p79. 
2 Ibid, p72. 
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الهدف من هاته التقنية هو إتخاذ إجراءات علمية وإجتماعية وإقتصادية لوضع حد والبيئي للمنتوج، 

 :1فيعمل هاته التقنية  منهجيةت أو الوصول إلى حد معقول منها، حيث تتجلى أدنى للمؤثرا

ياس وحدة القتتجلى  :ةقياس المدخالت من المواد األولية والطاقة المستخدمة وعدد الحوادث البيئي -

بتدهور  تقاس كما ،مليون من البشر سنويا والتي يطلق عليها بحوادث التأثير0األثر على معيشة  في

ييم تدهور النظام تقبوكذلك  ،معينة فترة زمنيةصحة األفراد نتيجة التأثيرات البيئية للمنتجات خالل 

 البيئي والذي يقاس بتراجعه مقارنة بسنوات سابقة.

اصة ختحديد المداخل المرجعية أي نسبة التأثير الطبيعي للمنتجات  : تتجلى فيصيف التأثيراتتو -

والتي تحتوي  12تعد تقنية قاعدة بيانات التصميم البيئي ، أين مركبات الكاربون الغالوريةب ما يتعلق

 ،صرمؤشر محسوبة على أساس تقنية المجاميع مرجع لقياس تأثير هذا العن 244على أكثر من 

 ة.ايات الصلبة أو السائلالقياس بالكلغ سواء ما تعلق بإستهالك الطاقة أو النفوحدة حيث تكون 

الضرر المحدث، فالقياس هنا يكون بيئي تطور الترجيح: يتم وضع نقاط مرجحة لمقارنة مستوى  -

كل تحدد نسبة وفاة األفراد ل GOEDKOOPفطريقة ، 12عي فمثال في المؤشرات البيئية وإجتما

    .5%مليون نسمة نتيجة التدهور البيئي ب0

من طرف  ECOSCAN 2.1وهو بتقنية المؤشرات البيئية تم تطوير برنامج إعالم آلي خاص  كما

بالمشاركة مع المؤسسة الفرنسية فيليبس وبرنامج آخر  ،Turtle bayالمؤسسة الهولندية 

 ن  يعمالن على شكل إستبيان.اللذالمطور كذلك من طرف نفس الشركة الهولندية وا  SUMAPOمع

تقنية تقييم المدخالت المادية لكل وحدة إنتاجية )دراسة كثافة المواد لكل وحدة خدمة(: -

قياس الكفاءة ل التي تستخدم، وWuppertul Institutمن طرف  0116ألمانيا سنة في طورت  تقنية

قسيم إجمالي تفتكون ب عملهالطريقة بالنسبة  ،البيئية للمواد األولية الداخلة في تصنيع المنتوج

فعدد وحدات  ،نا سيارة الركاب الجماعية كمثالذالمدخالت المادية على عدد وحدات الخدمة، فإذا أخ

 مع قياس المدخالت لكل ،خالل مدة إستغالل السيارة المقطوعة الخدمة هو العدد الكلي للكيلومترات

دد سيلة التي تقطع أكبر عدد من الكيلومترات بأكبر عهي الو اوالمركبة األكثر كفاءة بيئي ،كيلومتر

لذي انفس الشيء  هو، ووإستهالكها لمدخالت المادية في عملية تصنيعهاحجم لبأقل ومن الركاب 

فالصحيفة األكثر كفاءة هي التي يتم قرائها عدة مرات من أشخاص  ،للصحفيمكن إسقاطه بالنسبة 

 .2في تصنيعها ستخدمةالممختلفين مع إنخفاض المواد األولية 

تكشف  Matériel Input Per Service unit)فطريقة تقييم كثافة إستخدام المواد لكل وحدة خدمة )

مع التركيز على إيجاد طرق للحد من العبء  ،حجم إستخدام الموارد على إمتداد دورة حياة المنتوج

لكل وحدة خدمة زيادة وحدات  المعتمدة للحد من إستهالك المواد التقنياتومن ، البيئي للمنتوج

بالشكل الذي يؤدي إلى تخفيض إستخدام  ،الخدمة أي الزيادة في عدد المستفيدين من نفس الخدمة

ت تخفيض المدخالب كونالطاقة والمواد الخام وترشيد سلسلة اإلستخدام، وفي مرحلة اإلستعمال ي

                                                           
1 Marck goodhoop, the éco-indicateur 95, final report, neterland agency of energy and environment, p162. 
2 Ibid,p163. 
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كذلك من خالل تحقيق جودة عالية المادية لكل وحدة خدمة عند إضافة خدمات لنفس وحدة الخدمة، و

 المستفيدين.للخدمة األمر الذي يؤدي إلى إستخدام عدد قليل من المنتجات لعدد أكبر من 

على دراسة كثافة المواد والطاقة المستخدمة في تصنيع كل كلغ من المنتجات  MIPSكما تركز تقنية  

ي عمليات والمستخدم ف ،لموارد اإلحيائيةمن الموارد الطبيعية والمتمثلة في ا عدة فئاتبالتعرض إلى 

المعادن والطاقة ومن ذلك والموارد غير حيوية  ،التحويل الكيميائي أوالفيزيائياإلحتراق و

األحفورية المأخوذة من النظام اإليكولوجي إلنتاج كيلوغرام من مادة معينة تدخل في صناعة 

 TMR (Theهو نظام متطلبات المواد يطلق على هاته التقنية الذي آخر مصطلح وال، المنتجات

concept of total Matériel Requirement)  ، ومن السلبيات التي تتصف بها هاته الطريقة أنها

              2COمن ذلك إنبعاث ، ال تأخذ بعين اإلعتبار التأثيرات ما بعد اإلستهالك والتأثيرات الغازية

 .1والعنصر االجتماعي

 هاته الطريقة هو تقييم تكلفة دورة حياة المنتوج منعمل مبدأ  يف دورة الحياة:تقييم تكال تقنية -

 والتي يطلق عليها ،خالل دراسة تراكمات التكاليف من مرحلة اإلنتاج إلى غاية مرحلة التفكيك

         لتقنيةاهناك وجه آخر لتطبيق هاته كما  ،بالتكاليف اإلجمالية للملكية أو التكلفة اإلجمالية للحياة

لى طول دورة ع تقييم القيم المضافة التي تتراكم على طول سلسلة القيم المحققة من طرف المنتوجب

 .2لمساهمين والمستهلكين والجمعيات الحكوميةبالنسبة ل ،حياته

 اإلجمالية للحيازة فيمكن حسابها من خالل المعادلة التالية: بالنسبة للتكلفة

CCV= CIC+ CIN+ CO+ CM+ CE+ CS+ CLV+CD 

- CIC  تشير إلى تكلفة الحيازة بالنسبة للمستهلك النهائيCout d’acquisition final . 

-  CINتكاليف التركيب وبدأ التشغيلCout installation et de mise a route . 

-  COتكاليف التشغيلCout d’exploitation  . 

-  CMتكاليف الصيانةCout de maintenance et réparation . 

-  CEالتكاليف الطاقوية  Cout énergétique. 

-  CSتكاليف التوقف عن اإلنتاجCout d’arrêt de production  . 

-  CLV التكاليف المرتبطة بالبيئةCout lies a l’environnement. 

-  CDتكاليف التفكيك واإلزالةCout de mise hors service et de déposé  . 

التشغيل  ،التكاليف األربعة المرتبطة مباشرة بالمنتوج وهي الحيازة البيئية تضم تكاليف دورة الحياة

 ،ة واإلجتماعيةالتي تخص التأثيرات البيئيفة إلى تكاليف البيئية الخارجية باإلضا ،الصيانة والتفكيك

                                                           
1 Antoine blouet, emmanuelle rivoire, l’ecobilan, dunod paris, 1995, p07.  
2 Robert Lacoste et les autres,op-cit, p65. 
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من وكون مثال بقياس تكاليف المساهمة في اإلحتباس الحراري تف ،بالنسبة لطريقة قياس األثرأما 

تأثير ذلك  ومن التكاليف المرتبطة باألكسدةكمية الغازات الدفينة المرتبطة بإنتاج المنتوج، ولك ذ

 ائي الذي ينتج من زيادة تركيزذ، وتكاليف المساهمة في التشبغ الغ3NHوأكسيد النتروجين 4SOغاز 

كعب لمام األراضي بالمتر ادتكاليف إستخكذلك و ،النترات والفوسفات في المسطحات المائية

    .وتكاليف األمراض المهنية

أساس عمل هاته التقنية هو جمع المعلومات  : Full Cost Accountingمحاسبة التكاليف-

 ،حول التكاليف والفوائد والمزايا المحققة من التحلي باألبعاد البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية

لبصمة ا ه األبعاد، مع األخذ بعين اإلعتباروتكاليف الجهود المبذولة للحد من المشاكل المرتبطة بهات

ادر المعايير المستخدمة في ذلك المعيار الصومن  ،والمبادرات البيئية وكذلك تكاليف اإللتزام الدولي

الخاص بالمسؤولية اإلجتماعية  62444اإليزو معيار و ،عن مجلس األمم المتحدة للمبادرات المحلية

 يركز بشكل خاص على عمليات، يق أنماط إدارة البيئة والجودةالمتعلقة بتطب  01440ISOوالمعيار 

التدقيق والمطابقة فيما يخص الجودة البيئية والمهنية ومراقبة التحلي بمعايير السالمة والصحة في 

 :1العمليات اإلنتاجية واإلدارية والموردين، فمحاسبة التكاليف البيئية تركز بشكل عام على

 محاسبة نفقات التحسين. -

ترة على طول ف المتأثرةالعوامل الخارجية  تتجلى في تكاليفالمخفية:  محاسبة التكاليف الخارجية -

 إستخدام المنتوج.

جات بيئية، تقديم منت تظهر عندالمتجلية في التكاليف التي محاسبة التكاليف العامة غير مباشرة:  -

 ة.المعيشة والتكاليف البيئي اإلعانات الحكومية لرفع القدرة الشرائية وتحسين الظروف من ذلك

المحاسبة عن تكاليف الماضي والمستقبل: فتكاليف المستقبل ال تدخل في الميزانيات السنوية في  -

ي هي تكاليف الماضفإذا كانت ظل المحاسبة النقدية ولكن في ظل التنمية المستدامة يجب أن تدمج، 

ا المنظمة ف المستقبلية هي التكاليف التي تواجههالتكالياألولية الالزمة لتنفيذ اإلنتاج، ف اإلستثمارات

مثل تكاليف التوقف عن النشاط وتكاليف رعاية الموظفين واإلهتمام بهم وخاصة المرضى 

 والمتقاعدين وإستحقاقات التقاعد ما بعد الخدمة.

وج قاعدة بسيطة لخلق منتبعد عرض بعض المؤشرات الكمية التي تعتبر : المؤشرات النوعية-ب

، فهناك أيضا مجموعة من المعايير النوعية والتي تصب في حل ات اإلستدامةفق مع متطلبمتوا

 :نذكر والتي منهانفس اإلشكالية 

قييم يكون من خالل ت تحقيق منتوج مستدام وفق هاته التقنيةإن تقنية المقاربة المصفوفية: -

دورة  مراحلمختلف ص تخالتي معلومات التسجل فيها  ،مصفوفيمتطلبات اإلستدامة على شكل 

 ،شبكة تقييم تتكون من عدة معايير وكل معيار يقسم إلى عدة مستوياتعبارة عن فهي  ،حياة المنتوج

بمقارنة و ،إختيار الذي يستوفي أفضل المعايير بعد إدخال المدخالت التي يتم إعطائها عالمةيتم 

                                                           
1 Philip shiesser, Pratique l’eco-conception, Dunod paris, 2012,p112. 
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ية للمنظمة خالل فترات زمن منحهاالمعطيات المحصل عليها مع النتيجة األفضل المحققة التي أمكن 

 هو موضح في الجدول التالي: كما  ،يقيم المنتوج باإليجاب أو السلب خرىآمنظمات معينة أو ل

 :ألي منتوجتقييم أبعاد اإلستدامة  طريقة( 60-2جدول)ال

المستوى  معايير األداء المجال
 المطلوب

 النتيجة

 ريعية والقانونيةالتشمتطلبات القدرة نظام اإلدارة على تحقيق 

 التوافق مع القانون
 أشكال التوافق مقارنة
 %044 بالعدد الكلي للمتطلبات

 

 
 

الوقاية من التلوث      
 واألخطار البيئية

عدد النشاطات الوقائية/عدد 
 النشاطات التصحيحية

24% 

 

 

ة التي حققت عدد الحوادث البيئي
 تلوث للبيئة المحيطة

4 

الحد من  معدل التردد )جهود
 التأثيرات البيئية/معدل الخطورة(

أدنى مستوى 
 مطلوب

  %044 تحقيق األهداف التحسين المستمر

  في تطور الفعالية البيئية واألمن الصحي 

 النتيجة الكلية 

 فعالية نظام اإلدارة مع المتطلبات اإلجتماعية والطبيعية واإلقتصادية

  %044 فعالية التكوين التكوين

  %044 إحترام آجال القيام بالعمليات اعليةالتف

عدد مرات تعديل الملفات والعدد  نظام التوثيق
 الكلي  للملفات

64%  

  %6 مستوى الخلل المكتشف بالمراجعة المراقبة الداخلية

 عدد ملفات عدم التوافق المحققة الخلل
مستقرة أو في 

  تطور

 النتيجة الكلية

 وياتنشر النظام على جميع المست
دمج جميع المصالح للحد من  الخلل           

 التأثيرات غير محبذة
جميع المصالح 

 تدمج
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البحث عن الخلل من خالل إعتماد 
 نظام المراقبة

كشف السبب 
البشري أو سبب 

 التراجع

إيجابي معدل  فهم الرسائل اإلتصاالت الداخلية
نتيجة إستبيان 

 التحسيس

 

 
 التشخيص الشخصي

شاركة اليد العاملة في معدل م
الحوادث من خالل تحليل الوثائق 

 الخاص بكل واحد منهم.

 
 

044% 

 

 النتيجة الكلية

Source : Sur le site www.2.ademe.fr/servlet/getBinname/pdf, consulte le 25/05/2013. 

وهي مصفوفة عملية  ،ب آخر للتقييم يندرج ضمن أسلوب المقارنة المصفوفيةكما يوجد أسلو

يدل على أن األثر ضئيل في المراحل  0، فالرقم 0إلى  4يتم ترقيم األثر البيئي من  فوفقها ،التحسين

، صناعة المنتوج، التغليف والنقل، إستغالل المواردمن مرحلة الخمسة لدورة حياة المنتوج بدءا 

 ،ار الموادوهي إختيالتالية مع األبعاد البيئية الخمسة  مقارنة ذلكونهاية الحياة، إلى غاية  ، ماإلستخدا

كما أن كل خلية من المصفوفة   ،النفايات الغازية ،النفايات السائلة ،النفايات الصلبة ،إستهالك الطاقة

 ،عالمة قيم بمنحيكل جواب و، أسئلة 2إلى  6والتي تكون من تحتوي على مجموعة من األسئلة 

وأحسن  يدل على وضع جيد بالنسبة للبيئة، 40رقم واليدل على وضع غير مالئم للبيئة،  4فالرقم 

، ومن األفضل تمثيل المصفوفة 044، وبالتالي فالعالمة اإلجمالية ألحسن وضع هي 64نقطة هي 

 على شكل رسم بياني لكي تستخدم كأسلوب مرجعي لتحسين اآلداء.

الفرنسية، فتحليل  EDFمن طرف مؤسسة  طور هذا األسلوب: أساس القوانين التحليل على-

م تبدأ بعملية الجرد ث ،يكون عبر عدة خطوات ،دورة حياة المنتوجتحليل خالل من أبعاد اإلستدامة 

قاس بالتناسب والتي ت ،التأثير والتوافقسب مع درجة وهذا بما يتنا لكل مرحلةتشكل تقييم وضع أرقام 

اعد القانونية المحلية والدولية المحددة في هذا الشأن، فالهدف من هذه الطريقة هو القيام مع القو

 .1بعملية تحليل بيئي للمنتوج بالتجاوب مع متطلبات أصحاب المصلحة وبواسطة سلطة القانون

أساس عمل هذه الطريقة هو وضع عدد محدود من  التحليل على أساس المؤشرات البيئية:-

ييم البيئية واإلجتماعية والتي تخص المنتوجات، ثم يتم تقييم الجوانب السلبية بواسطة  مؤشرات التق

 بوضع عالمات تمثل مقدار ،إلى جانب إيجابي التحول التي تسهم فيمجموعة من األسئلة النوعية 

للوضعية  x/2للوضعية غير محبذة وX للوضعية الجيدة،  4فمثال يتم إعطاء الرقم  ،التحسين

ة، وعملية التقييم تخص مجاالت إعادة التدوير، مالئمة الحاجيات، األثر اإلجتماعي من الوسطي

، ثم مهإختيار المنتوج المراد تقييبوالمنهجية العامة المعتمدة للتحليل تكون  ،وراء تصميم المنتجات

ل الضريبة قصوى في حالة اإلخمع تحديد ، ياآلداء البيئب خاصة ما يتعلقمؤشرات للتقييم  وضع

حساب المؤشر اإليكولوجي وهي مجموعة الضرائب المفروضة على ، لتنتهي العملية ببكل مؤشر

                                                           
1 Philip shiesser, op-cit, p66. 

http://www.2.ademe.fr/servlet/getBinname/pdf


280 
 

طريقة التحليل على أساس المؤشرات تطبيق ل مثالوالجدول التالي عبارة عن ، كل جانب تقصير

 :Renaultلدى رونو 

 :Renault على أساس المؤشرات لدى مؤسسة رونو ( تحليل دورة الحياة66-2جدول)ال

 مضمون المؤشر المؤشرات

 )المكونات الصديقة للبيئة( األولية للبيئيةإحترام المادة    0المؤشر 

 تعدد أدوات وطرق معالجة المخلفات من المنبع 6المؤشر 

 تدوير مخلفات ونفايات المنتوج. 2المؤشر 

 .إستدامة المنتوج )مدة الحياة الطويلة( 0المؤشر 

اإلحتراق المتعلق بالمنتجات البالستيكية )تصميم مكونات غير خطر اإلشتعال و 2المؤشر 
 قابلة لإلحتراق(.

 )المالئمة، الجودة(.   مالئمة المنتوج إلحتياجات العمالء 2المؤشر 

Source : Sylvia Cado, Indice Ecologique, Rapport Mécanique Et Environnement, Ensam 

Chambrey, 1996. 

مدخالت عمليات اإلنتاج دون إهمال جانب تلبية الحاجة التي ص بشكل خاص فعملية التقييم تخ

 تعد بعد إجتماعي.

بهدف تقييم جوانب تحسين  ،الفرنسية (Dow)قنية طورت من طرف مؤسسة دوت :البوصلة البيئية-

من خالل رسم بياني يوضح مستويات اإلستجابة للمعايير  حيث يكون ذلك ،منتوج خالل دورة حياتهال

خاصة ما تعلق بالمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من األخطار المحتملة على الصحة  ،بيئيةال

وكذلك  ،حياتهدورة إستهالك المنتوج للمواد األولية خالل أي كثافة المنتوج قياس  ، من ذلكوالبيئة

 : 1عمل البوصلة البيئية حيث يبين الجدول التالي آلية، الكثافة الطاقوية

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Han Breset, rapport product development with the environment as innovation strategy- the 
promise approach,2012, p81.  
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 ( طريقة عمل البوصلة البيئية:62-2جدول )ال

 
 المبادئ العامة           

 الحد من المخلفات حماية الموارد الجوانب اإلستراتجية للتصميم واألدوات المالئمة

   إختيار المواد المالئمة

 * * ختيار المواد النظيفة )غير خطرة(إ

  * إختيار المواد المعاد تدويرها

  * المستدامةإختيار المواد 

 * * المواد ذات إستهالك قليل للطاقة إختيار

 الحد من إستخدام المواد
  

 ستخدام المكثف للمواد في التغليفالحد من اإل
 
* 

 

  * الحد من حجم ووزن التغليف

   تحقيق مالئمة لتقنيات اإلنتاج

 * * ستخدام تقنيات بديلة أكثر فعاليةإ

  * مراحل اإلنتاج التخفيض في

 * * التخفيض من إنتاج المخلفات

  * التخفيض من المواد المستهلكة

   تحقيق التالئم في عملية التوزيع

 * * إستخدام تغليف قابل إلعادة التدوير

  * التخفيض في حجم ووزن التغليف

ر كفاءة فيما يخص إستخدام طرق للتوزيع أكث
 إستهالك الطاقة

* * 

  * )الحد من مسافة التوزيع( 

   التخفيض من التأثيرات خالل عملية اإلستهالك

 الحد من إستهالك الطاقة
*  
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 إستخدام طاقة أكثر إستدامة
 لتخفيض في كمية إستهالك المنتوجا

 

* * 

 خلق تالئم في نهاية إستهالك المنتوج
  

 إستخدام المنتوج أو أحد مكوناته إمكانية إعادة
*  

 إمكانية إعادة تصنيعه
*  

 ة تدوير مكوناتهإعاد
*  

 التخلص النظيف من مكوناته
 * 

   إعتماد طرق جديدة للتطوير                   

لمنتوج إلى مفهوم اإلنتقال من مفهوم إستهالك ا
 إستهالك الخدمة

*  

 *  مشاركة المنتوج

 *  دمج وظائف جديدة
Source: Han Breset, rapport « product development with the environment as innovation 

strategy- the promise approach, p81.  

ى نقطتين على آداء جيد إذا تحصل عل ، فالمنتوج يكون ذا2إلى  4من  بالتنقيطم يكون فالتقييم العا

 فعندمثال ف ،لتحسينتنقيط إلى نسب مئوية تمثل مقدار ليمكن تحويل هذا ال األقل لكل مؤشر، حيث

 0النقطة ، أما 100%فاآلداء يعتبر جيد بنسبة  4رقم الك الطاقة فإذا أعطي المؤشر تقييم إستهال

الهدف العام من إستخدام ف، %221فيجب التحسين بنسبة  2 النقطةأما ، %24التحسين بنسبة  تطلبفي

 مرحلة إطالقه.تقييم دورة حياة المنتوج بداءا من  هاته التقنية هو إتاحة القدرة على

ياة المنتوج وتقييم دورة حفيما يخص تحليل تتجلى آلية عمل قاعدة اإلختيار  اإلختيار:ة قاعد تقنية-

كل ، وبشالمنتوج باإلجابة على مجموعة من األسئلة الدقيقة تخص كل مرحلة من مراحل دورة حياة 

 كما تساعد هاته األسئلة على التحسين اإليجابي ،إستخدام الطاقة والموارد وإعادة التدويرخاص 

فالمدة المحددة ، في العديد من الصناعاتوهي آداة شائعة اإلستعمال  ،تجاه متطلبات اإلستدامة

أين يخصص لكل جانب مجموعة من األسئلة النوعية مثل الجواب  ،ساعات2-6من  تكونللتشخيص 

لمستخدمة ابنعم أو ال فيما يخص قابلية المنتوج إلعادة التدوير وكمية الطاقة المستهلكة وطبيعة المواد 

 عد إختيارب ،وإحترام حقوق الموظفين، كما تستخدم هاته الطريقة بشكل كبير في طرح منتوج جديد

فإذا حققت األسئلة المطروحة عدة  ،تكون من المنظمة نفسها أو من خالل منافسينلذلك مرجعية 

ت اإلجابة وإذا كان ،يتم إعتماده أو تحسينه قيمفالمنتوج الم ،فذلك يعكس جانب إيجابي أجوبة بنعم 

                                                           
1 Van nes et n cramer,eco-efficiency assessment for strategie product planning, international conferance 
toward sustainble design, centre of sustainble design, londres royaume unies, 1997. 
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من األمثلة التطبيقية لهاته التقنية ، و1بمعدل إثنين نعم أو أقل فيجب إعادة تشكيل المنتوج من جديد

لإلختيارات المساعدة على تحسين إدارة  قائمة هتقديمب ،بألمانيا Franhofer Institutما قام به معهد 

مالئمة المواد، وجود مواد من ذلك شرات ومؤالعديد من العلى تم اإلعتماد  تدويرالمنتجات، حيث 

لقدرة ا نذكر من ذلك خطرة أو سامة، قدرة هيكل المنتوج على التفكيك، البيانات البيئية المصاحبة

 كيك.القدرة على التف، على إعادة التدوير

ل تقليل  السعي ،تحليل دورة حياة المنتوج ضمنأساس إستخدام هاته التقنية تقنية قائمة المواد:  -

ر إليها القوانين والمشافي عليها ، المنصوص إستخدام مجموعة من المواد ذات التأثير البيئي الخطير

 : ومن الشائعة الذكر نجد

 المواد الممنوعة والخطرة. -

 تأثير وحدة من مليون وحدة. أي PPM"أ" وهي ذات التصنيف  المواد -

 من المليون. أي تأثير مئة  PPM 044"ب" وهي ذات التصنيف المواد -

فهذا ، ا بقانون موسكيعليه التي أطلقو 0124مرجع هاته التقنية هو إتفاقية الهواء النظيف لسنة 

ف لبيئة والمواطنين الوقوأول قانون بيئي أمريكي رسمي والذي يخول لجمعيات حماية ا يعداألخير 

 لقانون. عندما ال تحترم القانون أو تضر بالبيئة بقوة ا في وجه منظمات األعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Robert Lacoste, op-cit,p66. 
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 المطلب الثاني: سياسة التسعير ضمن التوجه التسويقي المستدام: 

قارنة مإلى سياسة التسعير ضمن مسار التنمية المستدامة له نوع من الخصوصية التعرض إن     

أكثر منه  تطلع بدور إجتماعيالمسار المستهدف فسياسة التسعير ضمن ، بشكل عامبسياسة التسعير 

 موارد المستغلة والحفاظ علىإستدامة الوفي  ،التوعية االجتماعيةمساهمتها في من خالل  ،اديإقتص

عدالة آلية لل تعدضمن ذلك التسعير سياسة ف، التسويقيةحقوق األطراف المشاركة في العملية 

 .االجتماعية والبيئية

وفق مسار  التسعيرسياسة  تعتبر واقع سياسة التسعير في ظل مسار التسويق المستدام:-أوال

 لكن بإسقاط واقعي لهاته السياسة فهي ،محفز لتحقيق إستهالك مسؤول ومستدامالتنمية المستدامة 

 مقارنة بالمنتجاتالمتوافقة مع هذا المسار نظرا إلرتفاع أسعار المنتجات  ،تعتبر من المعوقات

دراسات المستهلك والتي من طرف المعهد األوروبي ل 6404، فمن خالل دراسة أقيمت سنة العادية

مقارنة  %20ب المنتوجات المستدامة أعلى ثمناوجدت أن  ،تمت على نظام اإلستهالك اإللكتروني

عرها يكون سالخاضعة لإلستدامة  فتلك ،فإذا أخذنا المشروبات الغازية كمثال ،بالمنتجات العادية

منزلية الخاضعة اإلستدامة للمنتوجات الكهرو من سعر المنتجات العادية، وبالنسبة 29%بأكبر 

والجدول التالي يعطي أمثلة لمقدار  ،مقارنة بالمنتجات العادية %22فسعرها بشكل عام أكبر ب

  :1ارتفاع المنتجات المستدامة مقارنة بالمنتجات العادية

 سنتي ل( مقدارنسبة إرتفاع بعض أسعار المنتجات المستدامة مقارنة بالمنتجات العادية 60-2جدول)ال

 كسنة أساس: 6442خذ األ مع 6404و 6442

 إرتفاع أسعار المواد الخضراء 
)الخاضعة لإلستدامة البيئية( 

مقارنة بالمنتجات  2112سنة 

 العادية

إرتفاع أسعار المواد الخضراء 
)الخاضعة لإلستدامة البيئية( 

مقارنة بالمنتجات  2111سنة 

 العادية

 61.0% 62.1% المواد الغذائية والمشروبات

 22% 22% المواد الكهرومنزلية

 62% 66% معدات المكاتب

 20% 62% الخردوات

 02.0% 00% مواد الصيانة والمواد الصحية

 022% 022% الصحة والتجميل

 22% 20% األلبسة

 61.6% 62% منتجات األطفال

 20% 20% معدل الزيادة

Source : karin viel, le guide pratique du marketing durable, Comité 21, paris 2011, p190. 

                                                           
1 karin viel, op-cit, p190. 
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في من المبيعات اإلجمالية الموجهة لإلستهالك  %02في الوقت الحالي تمثل المستدامة المنتجات ف

كلفة زائدة ت لهفالمنتوج البيئي  ،، فإذا أخذنا معطيات الفيدرالية الفرنسية للمواد البيئيةأوربا

العديد إلى د يعوفرتفاع أسعار المنتوجات البيئية ة إلوبالنسبمقارنة بالمنتوج العادي،  %6.2تقدرب

 : 1من العناصر نذكر منها

ضراء ميز المنتجات الختت كما، له أطولوإستخدام تحقيق مدة حياة إرتفاع جودة المنتوج البيئية ل -

اسة ، كذلك السعي لتحقيق قيم من خالل سيفهي مرتفعة الثمنبإستخدام تكنولوجيا عالية وبالتالي 

 سعر األمر الذي يتطلب سعر أعلى.ال

 عدم خضوع المنتجات البيئية إلى قانون إقتصاديات الحجم والوفرة ولهذا فالسعر يكون مرتفع. -

 ،ن البيئيينالمستهلكيطبقة السعر المرتفع يعكس صورة المنتوج والطبقة المستهدفة من خاللها وهي  -

ت السلع الضرورية وبالتالي فهاته المنتجاكمية كما أن المنتجات البيئية ال تخضع لإلعانات الحكو

 تكون مرتفعة الثمن نسبيا.

مالحظة أن السعر ضمن التوجه المستدام ال يخضع دائما لمسلمة اإلرتفاع مقارنة إعطاء مع 

عقاب المكافآة ال ومن ذلك نظام سياسات تحفيزيةبالمنتجات العادية، فقد يخضع للتخفيض نتيجة إتباع 

(Bonus/ Malus) التخفيض في أسعار المصابيح مثل ، وكذلك نظام الدعم إلستهالك هاته المنتجات

 ها.البيئية لتشجيع إستهالك

المنهجية العامة لتحديد السعر وفق التوجه أسس تشكيل السعر وفق مسار اإلستدامة: -ثانيا

 ،ورة اإلستغاللصة بدالتكاليف المحاسبية الخابدمج التكاليف االجتماعية والبيئية مع يكون  ،المستدام

 والتي تشكل بما يطلق عليه بالسعرباإلضافة إلى هامش الربح االقتصادي واإلجتماعي والبيئي 

تجلى في فالتكاليف الخاصة ت ،شكلين عامة وخاصة، بالنسبة للتكاليف البيئية فتكون على 2العادل

ايات ة وتكليف التخلص من نفتكاليف إستغالل المواد األوليالتي منها و التكاليف الحدية لإلضرار

 طالقيف إتكالالتي منها المنتوج، وبالنسبة للتكاليف العامة فهي المرتبطة بالتلوث بشكل عام و

تكاليف ل، أما بالنسبة لالغازات الدفينة والمساهمة في التغير المناخي واإلخالل بالتوازن البيولوجي

 حةة تمويل الحفاظ على الصموعلى أنظ تخص تأثير المنتوج على صحة المستهلكيناالجتماعية ف

كاألجور وتكاليف إقامة حوار  ،التكاليف المرتبطة باإلرتقاء بالعنصر البشري داخل المنظمةو

حيث يركز ، وشراكة مع أصحاب المصلحة وتكاليف بناء عالقات تجارية على األمد الطويل

التي تعد السلبية للمجتمع اإلستهالكي و الباحثون اليوم على دراسة التكاليف الخفية الناتجة عن اآلثار

، باإلضافة إلى لقلق، القلب، السرطان..أمراض امن ذلك  ألمراض المزمنةلاليوم السبب األول 

نبا إلى ج بالبهجة واالستمتاعالتي تشير إلى الشعور  ،تكاليف السعادة القومية المحققة لمستهلكيها

 .جنب مع النجاح االقتصادي

ر مع متطلبات اإلستدامة أمر غي المتوافقالتكاليف في الهيكل العام لحساب السعر دمج هاته كما أن 

إال إذا تم إعادة النظر في هيكل حساب السعر بشكل عام، فمن غير الممكن وضع سعر مستدام  ،كاف

                                                           
1 karin viel, op-cit, p190 
2 Emmanuelle Reynaud, op-cit,p102. 
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مج مفهوم ديتطلب  مايتم حسابه وفق قاعدة النذرة اإلقتصادية مع إهمال النذرة اإلجتماعية والبيئية، 

مدير معهد  Jean Stephane Devisse حيث أشار إلى ذلكالمزمع تحقيقها  من سياسة السعر، القيم 

أي فسعر لهفقا فو، البحوث المتعلقة بالتغير المناخي والسياسة العامة لصندوق الدولي لحماية الطبيعة

الثقافة المحققة ة وبتكلفة الصحة اإلنساني والذي يتحدد ،س سعر الحياة التي يحققهامنتوج يجب أن يعك

هو السعر الذي يمثل العقد اإلجتماعي والذي أساسه العالقات وفقا لجون ستيفان ، فالسعر عليهو

 يعكس وجود قيم عليا يجب تحقيقها. كما اإلقتصادية واإلنسانية

وضع سعر مستدام هو تحديد السعر اإليكولوجي واإلجتماعي،  عندتبرز المشكلة األخرى التي أما 

صاد في اإلقتمتخصصين طرف ة لتحديد السعر اإليكولوجي فهناك العديد من الجهود من بالنسب

لدمج التكاليف اإليكولوجية في السعر والتي تعكس قيمة إستغالل الموارد  يسعون حيث، اإليكولوجي

 عتمدة فيآللية الموبالنسبة ل ،الطبيعية واإلجتماعية واإلقتصادية وهي أسعار ذات قيمة كلية سنوية

تجات على عدد المن بشكل عام بقسمة إستهالك الموارد ،هي تحديد التكلفة الحدية لكل منتوجفذلك 

لقيمة بعض اإلحصائيات التي تعكس ا الجدول التاليحيث يوضح المتوقع بيعها في السوق المحتمل، 

 :1الكلية للثروات المستهلكة سنويا

 المستهلكة على المستوى العالمي:( يوضح القيمة الكلية لمختلف الثروات 62-2جدول)ال

 دوالر سنويا( 115) الوحدة مليار دوالر  التشخيص اإلقتصادي لإلستغالل

 0202 المكونات الجوية

 220 إجراءات الحد من التغيرات المناخية

 6242 إجراءات توفير الماء

 261 تهيئة األرض والحد من التعرية والتصحر

 01226 توفير الغداء

تلوث الهوائي والمراقبة البيولوجية مكافحة ال
 220 للكائنات الحية

 642 إستهالك الموارد الطاقوية

 2224 إعداد قيم إنسانية وإجتماعية

 6042 إنتاج األلبسة ومعدات الرفاهية

 22622 التكلفة اإلجمالية

Source : Corinne Gendron, vous avez dit developpement durable, presses 

internationales polytechnique, montréal ,2007, P29. 

                                                           
1 Corinne Gendron, vous avez dit developpement durable, presses internationales polytechnique, montréal 
,2007, P29. 
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ضعف  يمليار دوالر وه 20444و 02444فقيمة التكاليف اإليكولوجية واإلجتماعية تتراوح ما بين 

من  6442كما أن التقرير الصادر عام ، مليار دوالر 02444الناتج العالمي الخام المقدر حاليا ب

بق للبنك الدولي واألكاديمي المتخصص في إقتصاد التغير المدير السا  Nicolas sternاإلقتصادي 

جها في ماإليكولوجية التي يجب ديعتبر مساهمة فعالة في تحديد التكلفة ، المناخي بجامعة كمبريدج

ها ضرورة مفاد ،لتكاليف اإليكولوجية وصل إلى نتيجةدراسته لمن خالل سياسة السعر المستدام، ف

 التي تؤديي الخام للحد من الغازات المؤثرة على التغير المناخي ومن الناتج العالم %0إستثمار 

وقد دعم تقريره التقرير الصادر  ،من الناتج العالمي الخام كل سنة %64إلى  %2ضياع ما بين إلى 

الذي يشير إلى بعض قيم النظام البيئي التي يجب  6404سنة  Bernard chevassus louisمن 

قدر قيمة ث تحي ،ومن ذلك إستغالل الغابات ،منتجات الموجهة للمستهلكيندمجها في السعر العادل لل

مليار دوالر  24لموارد البحرية بما تكلفته حوالي إستغالل ا، باإلضافة إلى آورو 1244هكتار 0

 .سنويا وهي تكاليف واجبة الدمج في عملية اإلستهالك كتكلفة بيئية للحصول على المنتجات

عد جانب بل ت ،اليفك إلى دور األساليب الصديقة للبيئة للحد من هاته التككما أشار التقرير كذل 

 022ب تقدرت إيردا والتي حققتمثال إستخدام الزراعة البيولوجية لتحقيق إيرادات، من ذلك 

وبالنسبة لتحديد التكلفة اإلجتماعية التي  ،من الزراعة العالمية %1.2مليار وهي تمثل ما نسبته 

إحترام حقوق اإلنسان وتوفير تكاليف ، فيجب أن تغطي سعر المنتوج الواحد ن تدمج فيأب يج

 أي تكلفة العدالة اإلجتماعية إلنتاج ،الحماية اإلجتماعية وهو ما يعبر عنه بالسعر اإلجتماعي العادل

المنتوج، كما تعكس أيضا إحترام ساعات العمل للموظفين وحق العمل النقابي وتوفير الحماية 

 ة لهم.اإلجتماعي

كون بجمع جميع التكاليف خالل فترة زمنية وتقسيمها على عدد الوحدات المنتجة فقياس التكلفة ت

ولهذا قامت  ،والشرط األساسي لفعالية هذا التوجه هو الشفافية في تحديد التكاليف ،خالل هاته الفترة

التي تحترم هذا الجانب  العديد من الجمعيات المهتمة بهذا الشأن بإعداد دليل عالمي حول المنظمات

مع السعر المطروح في السوق  ، وتناسبهامع تأكيدها على صدقية وحقيقة المعلومات المنشورة

كما تم إنشاء كذلك عناوين بيئية في المنتجات تبين حصة الجانب اإلجتماعي في عملية ، 1للمنتوج

صناعة  منظمات  ما قامت بهذلك النماذج الواقعية لاإلنتاج لتبرير السعر المرتفع في الغالب، ومن 

دوالر فيتم  24هو المحدد للمنتوج فمثال إذا كان السعر  ،Nikeو  Adidasالمالبس الرياضية مثل

 02دوالر للعامل،  2اآلتي  توضحيه في التبيين على أنه سعر عادل يعكس الجوانب اإلجتماعية  ك

دوالرات لتحسين ظروف 2 ،ال البيعدوالر لعم 24دوالر لإلشهار،  02دوالر للمصنع والمعدات، 

  العمل.

مد المبدأ العام المعت المبادئ العامة المحدد لسياسة التسعير في ظل التوجه المستدام: -ثالثا

تحقيق الموجهة للمبادئ الفرعية أما ا ،لتحديد السعر في ظل التوجهات المستدامة هي القيمة المنتظرة

يمية التي تعتمد على اإلفصاحات البيئية واإلجتماعية أسلوب المحاسبة الق ، فهي إستخدام ذلك

مع مرعاة تقبله من طرف  ،واإلقتصادية الضرورية لتحقيق رفاهية المجتمع في تحديد السعر

                                                           
1 Karin viel, op-cit,p192. 
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كما أن التعبير عن السعر من خالل القيمة يكون في مبدأ األمان المحقق من خالل ، المستهلك

خاطر المب سواء تعلق ذلك ،جهة مختلف األخطارمجموعة من الحلول المقترحة في المنتوج لموا

ل خطر إستغالل العماك ،سعر منخفض للمنتوجواألخطار المتعلقة بوضع أوالبيئية أالقانونية 

وإستنزاف المواد الطبيعية لتحقيق إقتصاديات الحجم، وبشكل عام فتحديد أسعار المنتجات التي 

 يكون وفقا للمبادئ التالية: أي السعر المستدامتخضع لمبدأ القيمة المنتظرة 

عالية الودته جو يكون مرتفع نتيجة عملية الحيازة السعر :بالنسبة للمنتجات كثيرة اإلستهالك -1

الغرض  لكذوكنتيجة لدمج تكاليف الصيانة لتحقيق حياة أطول للمنتوج، ولكي يحقق السعر وفق 

ة باإلعتماد على سياس ،لى أبعد مدىحققة إتيجب الترويج لهاته القيم المنتظرة الم ،منه المطلوب

عيا فالعديد وواق ،المضافة ةعلى القيم ةالواقعي برز أسباب إرتفاع السعر وإنعكاساتهإتصال واسعة ت

أنه ي أمن منظمات األعمال تقوم بطرح سعر عال ال يتوافق مع القيم المنتظرة المحققة في المنتوج 

وم بإستغالل هذا الفرق من العائد للقيام بإصالحات ثم بعد ذلك تق ال يعكس المجهودات الواقعية،

 .1تتوافق مع جانب اإلستدامة

 ،جاتبالنسبة لهذا الصنف من المنتالسعر يكون عال بصفة أكثر  بالنسبة لمنتوجات التجهيز: -2

تثمارات اإلس وكذلك تكاليف ،نظرا لدمج تكاليف الصيانة وخدمات ما بعد البيع في تكلفة الحيازة

تعاني هاته  حيث ،من ذلك اإلستثمارات المتعلقة بالطاقة الكهربائية والشمسية ،قيم منتظرةلتحقيق 

 تصونالمخواجهة ذلك فالحل الذي إهتدى إليه مول ،المنتجات حاليا في السوق من نقص اإلقبال عليها

ن م  فوائد على المدى الطويللتحقيق الذي يمنح على المدى القصير السعر،  هو القرض المدمج في

اإلقتصاد في الطاقة وطول مدة إمتالك المنتوج، حيث يشير كجتماعية اإلبيئية والفوائد ذلك ال

Haentjeens  الهدف منه هو الرفع  ،إلى مضمون هذا القرض بأنه قرض ذو ذو إهتالك متزايد

عض ب هةتم مواجمن القيمة اإلجتماعية والبيئية والحيازية للمنتوج، ورغم إعتماد هاته اآللية فقد 

تم األمر الذي ح وآثار ذلك إجتماعيا القيمة المرتفعة لمبلغ اإلقتراضبخاصة ما تعلق  ،المشاكل

ومن  ،البحث عن بدائل وطرق أخرى للحصول على أفضل حيازة للمنتجات ذات قيمة منتظرة عالية

  .2تحفيزات ضريبية لتخفيض السعرتقديم ذلك السعي للحصول على إعانات حكومية أو 

 تأدوافي مجموعة من  تتجلىأهم اإلعتبارات المدمجة في سياسة التسعير المستدام: -عاراب

بعضها و ،عقاب لعدم اإلمتثالقائمة على ضها جبري سياسات وإجراءات بع التي عبارة عن اإلمتثال

، ومن ذلك نظام )ملوث/دافع( والذي يشكل إطار متوافق مع التنمية المستدامةتوجه تحفيزي لتجسيد 

 نذكر:   الشائعة اإلستخدام شكالاألمن ، وجاه حماية البيئة والمجتمعمسؤولية تلل

يطبق بشكل ، 0111رسم عالمي تم وضعه عام  :TGAPالرسم العام على النشاطات الملوثة  -1

ات والذي يخص جميع النشاط ،في التوجهات المستدامة كبيراكبير في البلدان التي قطعت شوطا 

ائب تفرض عليهم ضر والذين، الرسم فالملوثون يقسمون حسب درجة التلويثفوفق هذا  الملوثة،

 .6404لية كبيرة إنطالقا من جانفي فعا هذا الرسم  عرفمتصاعدة تتغير كل سنة، حيث 

                                                           
1 Ganael bascoul, jean michel moutot, op-cit, p166. 
2 Ibid, p167. 
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ة على خاص 0112إنطالقا من سنة  ةواسع اتعرف هذا النظام تطبيق :)المكافأة/العقاب(نظام  -2

، فإذا أخذنا تطبيق هذا النظام على إنتاج السيارات في 2coبعاث غاز تقييم إنلإنتاج السيارات قطاع 

كعقاب للسيارات التي تصدر إنبعاث  6404مليون آورو سنة  244فقد تم تحصيل  ،فرنسا كمثال

غرام/كلم  062آورو لكل سيارة تنتج أكثر من  0444إلى  244معدل يتراوح ما ب، ب 2coكبير لغاز

غرام، وبالنسبة للمعدل 024غرام و 002يتراوح ما بين  6442ة ، بعدما كان سن2coمن غاز 

النقل البري  على نطاق واسع في هذا النظام  يطبقكما  ،غرام/كلم 000األوربي المقبول فهو 

وبالنسبة للنقل العام بشتى أشكاله فتم اإلعتماد على  ،والجوي وعلى المصانع الملوثة والبحري

 الي:  القاعدة الموضحة في الجدول الت

 ( تطبيق نظام المكافأة والعقاب على معدات النقل والمصانع:62-2جدول )ال

معدات النقل ذات 

 اإلستخدام العام

 €6نظام العقاب )الكلم  في 2COغ من 624إلى 644قيمة التلوث ما بين  -

 ( 2COللغرام من 

 .2COللغرام من  2CO 0€غرام من إطالق 624أكبر من  -

 (€044حصان ) 00إلى 04قوة اآلالت من  - بالنسبة للمصانع 

 (.€244آورو) 00أكبر من  -

Source : Patrick Widloecher, Isabelle Querne, le guide de developpement 

durable dans l’entreprise, editions organisations, paris 2009,p28. 

المجال اإلنتاجي وذلك بتقييم األثر البيئي للمنتوج قبل  فيكما عرف هذا النظام تطبيقات واسعة 

ملت ، فعملية التطبيق شوبعد اإلستهالك ووضع غرامات إذا كان تأثيره سلبي والتي تدمج مع سعره

بشكل خاص المنتجات الكهرومنزلية واإللكترونية وصناعة البطاريات، فإذا أخذنا هولندا وبلجيكا 

 ات الكهرومنزليةفالمستهلك الذي يريد شراء معدات مضرة بالبيئة مثل المعد ،وإيطاليا كمثال

كما ، آورو 24إلى  04ما بين تتراوح النهائي تفرض عليه ضريبة تدمج في السعر  ،المضرة بالبيئة

أن هناك أشكال أخرى من الضرائب تفرض على المنتوجات التي لها أثر سلبي على الطبيعة أو 

ومن ذلك ضربية التصنيف اإلجتماعي للمنتجات، حيث تطبق  ،المجتمع أو تلحق ضرر إقتصادي

تي المنتجات الثل م ،حاليا ضريبة عالية على المنتجات ذات التركيز العالي والمضرة بالصحة

يكية المنتجات البالستفي الضريبة المدمجة كذلك و ،السكر والدسمتحتوي على كميات كبيرة من 

ب الجدول التالي بعد األمثلة على تطبيق الضرائ ، حيث يوضحالتي تعد من أكبر الملوثات البيئية

 على الصناعات المضرة بالبيئة.

 

 

 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/patrick-widloecher-85474
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/isabelle-querne-93275
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 (:طن0لكل  الوحدة آورو) 6404-6441 سنتيلالملوثات  المطبقة على( الضرائب 62-2جدول )ال

 2111 2115 مختلف المواد الصادرة من الصناعة

 مركبات أكسيد الكاربون -

 حامض الهيدروليك -

 أكسيد اآلزوت -

 المركبات المؤكسدة من النيتروجين -

الهيدروكاربونات غير الميثان  -

 )المركبات العضوية المتطايرة(

طن في 24 ≤لمتعلق مجموع الغبار ا

 السنة

00.01 

00.01 

22.20 

22.21 

00.01 

20.22 

00.02 

00.22 

22.40 

22.24 

00.22 

22.20 

Source : Renouf ltees, table ronde national sur l’environnement et l’economie et la 

fiscalite et developpement durable, ottawa 2010, p12. 

عليها  فتفرضISO 14000 أو EMASمنظمة خاضعة ألحد المقاييس البيئية في حالة ما إذا كانت ال

آورو شهريا، وفي حالة اإلستهالك الكبير للورق فتفرض عليها غرامة  224.20غرامة تقدر ب

 للطن. €22للطن وفي حالة إعادة تدوير المستخدم تخفض إلى  064€

ام عبارة عن مجموعة من اإلعانات وضع نظتم لتحفيز اإلستهالك المسؤول  نظام التحفيزات: -3

 :الشائعة نذكر هأشكال الذي منو ،لتحفيزات تدمج في سعر المنتوجوا

 جلىتت ،منحة تحديث المنتجات: منحة طبقت في بعض الدول األوربية خاصة في ألمانيا وفرنسا  -

غرام/ 022يساوي أو أقل من  2coفي تقديم إعانات لشراء سيارات جديدة تكون إفرازاتها من غاز

 ، فالمستفيد يحصلسنوات 04كلم، والتي تخص المواطنين الذين لديهم سيارات عمرها أكبر من 

 062ويزداد هذا المبلغ إذا كانت نسبة اإلفراز للسيارة الجديدة ال تزيد عن  ،آورو 244على مبلغ 

 غرام/كلم. 

هو  الهدف منهاو ،6441من عام  القاطبقت في فرنسا إنط %4القروض البيئية ذات الفائدة  -

تشجيع الفرنسيين على إقتناء المنتجات المستدامة وخاصة التي تتميز بالكفاءة الطاقوية، حيث يقدر 

آورو بدون شروط أو ضمان، وفي بلجيكا وهولندا وإيطاليا يحصل  2444سقف هذا القرض ب
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على قرض  A++بيئية من التصنيف الكفاءة الالمستهلك الذي يشتري المنتوجات الكهرومنزلية ذات 

 .  أورور6444أين يسقف عند مبلغ من قيمة البضاعة بدون فوائد  %64يقدر ب

قرض الضريبة: وهي إجراءات ضريبية تتيح للعائالت الحصول على جزء من الضريبة  -

تشمل اإلستثمار في الطاقات التي و ،المفروضة عليهم لتمويل عملية شراء المنتجات المستدامة

 .الشمسية، طاقة الرياح مثل الطاقةالمتجددة 

سعر الشراء المطبق على إقتناء المنتجات التي مصدرها مستدام: يطبق في العديد من الدول  -

من قيمة المنتجات المشتراة  %62األوربية، حيث يستفيد المستهلك من إعفاء تقدر نسبته ب

 اإلستهالك إذا كان مصدرها مستدام. 

عتبر تة التسعير المستدام )التجارة العادلة(: جوانب المرتبطة بسياسالعرض بعض -خامسا

 والتي لها إرتباط قوي بسياسة ،المعامالت التجارية المستدامة السائدة اليومأهم التجارة العادلة من 

وبغيت إبراز العالقة القائمة بين التجارة العادلة وسياسة التسعير يجب أوال توضيح  ،التسعير المستدام

 .ارة العادلةاألطر المفاهيمية للتج

 بعدما يعود ظهور لمصطلح التجارة العادلة إلى  المفاهيم المحددة لمفهوم التجارة العادلة:-1

ية ها الجمعيات الخيرية المسيحتتجلت في مظاهر اإلعانات التي قدم، والتي الحرب العالمية الثانية

رسمية فكان ة إلكتسابها صفة الأطلق عليها حينئذ إسم التجارة البديلة، وبالنسبحيث للبلدان الفقيرة 

بتسجيل عالمتها التجارية في معهد الملكية  (Andines) عندما قامت تعاونية األندينيس 0121سنة 

بصفتها عالمة تراعي حقوق المصنعين الصغار والمستهلكين على طول دورة (، INPIالصناعية )

س السنة لعالمية للتجارة العادلة في نفصفة العالمية بعد تأسيس المنظمة ا تكتسبوقد إحياة المنتوج، 

بلد، أغلب أعضائها من التعاونيات والجمعيات التجارية المنتجة  24منظمة من  260 والتي ضمت

ومن ذلك الوقت إلى اليوم فقد عرفت التجارة العادلة  ،وشركات التصدير وتجار الجملة والتجزئة

 مدلوالت نذكر منها: ال يد منعدال

إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في التجارة مقارنة  الهادفهي ذلك النظام  التجارة العادلة

جين ضمان أجور عادلة للمنتب ،بالتجارة التقليدية، فمنهجها العام هو إستخدام التجارة كآداة للتنمية

ة يباإلضافة إلى الحد من المخاوف األخالقية واإلجتماع ،تنعكس في السعر المقبول للحياة الكريمة

عالية الجودة الفالتجارة العادلة تعد معيار للمنتجات   Pedregal -Diaz(2007)وحسب ، 1والبيئية

أخالقيا والتي تنعكس في التضامن بين الشركاء التجاريين بشكل يمكن صغار المنتجين من تطوير 

  سعار.أساس لتقبل األكالتمييز بين أصناف العرض ومن وتمكن المستهلكين  ،قدراتهم اإلنتاجية

                                                           
1 Sur le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce-équitable consulte le 06-11-2014. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce-équitable
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فمدلول التجارة العادلة بشكل عام هو طرح السعر يكون متوافق مع حماية مصلحة المنتجين الصغار 

رة التنمية اإلجتماعية والبيئية، ولتحقيق الهدف من إقامة التجاأوال ثم يحقق لهم التنمية اإلقتصادية بما 

 :1بها وهي ألخذاهناك مجموعة من المبادئ يجب ف ،العادلة من طرف منظمات األعمال

 التضامن: التعامل مباشرة مع المنتجين وفق عالقة تضامنية مع تفضيل المنتجين من الدول النامية. -

تعظيم لوسطاء الهادفين الصفة مباشرة دون تدخل بمع المنتجين يكون التواصل المباشر: التعامل  -

المنظمات العالمية المنظوية ، فMax Havellar فإذا أخذنا العالمة العالمية للتجارة العادلة  أرباحهم،

عدم مع التعهد ب ،منتجاتها إلى المنتجين الصغار إيراداتتحت هذا الشعار ملتزمة بتحويل جزء من 

 التعامل مع الوسطاء.

فة المنتوج تكلوبالنسبة لالمنتجين من العيش بعدالة، صغار طرح سعر شراء عادل يمكن فالعدالة:  -

ع بين التكاليف اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية وبالمقارنة مع الدخل تحسب على أساس التقاطف

 الفردي للمنتج وقدراته الشرائية.

اف، كما بشكل شفيكون تقديم معلومات عن المنتوج وظروف إنتاجه وشبكات توزيعه فالشفافية:  -

 طبيعية.أن التجارة العادلة تحبذ أساليب اإلنتاج غير مكثف والتي تستخدم مواد أولية 

لة خلفيات ربط التجارة العادترجع  جوانب إرتباط التجارة العادلة بسياسة السعر المستدام:-2

قليدي عن أسلوب التجارة الت ناتجةبسياسة التسعير إلى تراكمات إقتصادية وإجتماعية غير محبذة، 

هاته ار عين اإلعتبتطلب وضع نموذج تبادلي يأخذ ب ، ماالذي اليراعي األبعاد االجتماعية والبيئية

فالتجارة العادلة مرتبطة بشكل خاص بتحديد سعر المادة األولية  لذلك ،بواسطة السعرالمتطلبات 

العدالة في ل، وبالتالي فهي تعد المخرج ل2التي مصدرها المنتجين الصغار خاصة من الدول النامية

 آخر وفق منظورإلحتكار، كما تعد المبادالت التجارية العالمية المهيمنة عليها ظاهرتي المضاربة وا

في السوق العالمي، فهي تقترح  ةمصديرين ذوي المواقف الضعيفمع الوجه للمشاركة التجارية 

أسلوب جديد للمبادالت التجارية قائم على سلوك المواطنة بإعطاء المجال للمستهلك لتقييم ظروف 

د السوق الذي يحدد فيه السعر من خالل بعيدا عن منهج إقتصا ،الحصول على المادة األولية لمنتوجه

 بالتفاوض بين المنتجينيحدد السعر فقاعدة تقاطع العرض والطلب، ففي ظل التجارة العادلة 

وهذا إلتاحة الفرص للمنتجين للعيش بظروف كريمة مع  ،عموما مرتفع والذي يكون والمشترين

ن كال من المشترين والمستهلكيف ،مصطلح العدالةضمن ذلك يتحقق  حيثعدم اإلضرار بالمشتري 

مكن ي تحديد السعر بين التجارة العادلة والتقليديةفي  الفرقو ،لهم نفس النظرة واألهداف والخلفيات

 :توضيحه في الجدول التالي

 

 

                                                           
1 Corinne gendron et barsturopalma bisiallon, quel commerce équitable pour demain, pour une nouvelle 

gouvernance des échanges, éditions  Eco société , Montréal , 2009 ,p20  
2 Kattel pouliquen, le commerce equitable, marabout, 2010, p23. 
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  (:منتوج الموز كمثال)التقليدية والتسعير وفق التجارة العادلة ( فرق 62-2جدول)ال

 التسعير وفق الطريقة التقليدية 
 )سعر السوق(

التسعير وفق 
 التجارة العادلة

 للكلغ € 6.60 للكلغ € 6 سعر البيع

 

 

تحليل 

 التكاليف

 € 4.20 € 4.06 تكلفة اإلنتاج

 0.38 0.38 تكلفة التوضيب والتصدير

حقوق عالمة التجارة 
 العادلة

44 4.42 

 0.01 0.01 تكلفة اإلستراد والتوزيع

Source: Bernard Perconte,  55 fichier sur le marketing durable،Bréal, paris 2010 p110. 

فمن الجدول فتكاليف اإلنتاج وفق التجارة العادلة تكون مرتفعة، لما تعكسه من ضمان حقوق  

لتي تضمن احياة أفضل بالنسبة إليهم، باإلضافة إلى حقوق عالمة التجارة العادلة  وبالتاليالمنتجين 

  م في سعر البيع المرتفع نوعا ما.لهم ذلك، وهو ما يترج

فالسعر العادل يعكس التكلفة الحقيقية للمواد األولية زائد تكلفة النقل والتكاليف اإلجتماعية والبيئية 

إلى السعرالعادل بأنه التعويض الذي يعكس إحتياجات  Solgral (6446)كما يشير  ،للمنتوج

 مع دخول والظروف توافقييجب أن ذي وال ،1األشخاص المشاركين في إنتاج وتوزيع المنتجات

وهو ما ال نلمسه في األسواق العالمية أين  ،2منتجي هاته المواددين من ياإلجتماعية والبيئية للمستف

لبية والتي تنعكس بصفة س ،منخفضةالسعار أي سيادة األنجد إختالالت كبيرة في تحديد األسعار

 هو موضح في الجدول التالي: مثلماعلى الظروف االجتماعية والبيئية للمصدرين 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 E-arnaud et les autres, op-cit, p92. 
2 Bernard Perconte, op-cit, p110. 
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  :لوحدة من المنتجاتالتجارة العادلة ووفق  السوق( الفرق بين السعر المحدد وفق 61-2جدول)ال

السعر المدفوع  البلد
لوحدة من 

المنتوج في بلده 
 األصلي

السعر 
المدفوع 

في 
السوق 
 العالمي

 السعر األدنى المضمون في التجارة العادلة

 انب التعاقديالج

 

 الجانب البيولوجي

 كولومبيا -

 كوستاريكا -

 اإلكواتور -

 باناما -

 الفلبين -

0.2$ 

2.6 

6.2 

0.4 

0.2 

2$ 

2.2 

0.6 

2.4 

2.22 

2.2$ 

2.22 

2.2 

2.4 

2.4 

2.62$ 

- 

2.62 

- 

- 

Source: Bernard Percon , 55 fichier sur le marketing durable ،Bréal, paris 2010, p112. 

 جانب التعاقدي يتمثل في حقوق العمال المتجلية في األجر المحترم، ظروف العمل الصحيةفال

فيتمثل في عدم إضافة أي سماد أو مواد محسنة لإلنتاج وحماية وصيانة  ،لجانب البيولوجيوبالنسبة ل

 .، والمالحظ أن األسعار بعيدة تماما عن مبدأ العدالة مع ينعكس سلبا على ظروف الحياةالبيئة

مرجع السعر العادل في الممارسات التسويقية هو السعر المرجعي الذي يتوقع المستهلك أن يدفعه إن 

للحصول على خاصية معينة والذي يكون على العموم مرتفع، فحسب الدراسة التي قام بها مجلس 

عارها وصل إلى نتيجة مفادها أن منتجات التجارة العادلة تكون أس ،6441المنافسة الفرنسي عام 

في أفريل   IPSOSوحسب دراسة قام بها مكتب الدراسات  ، %02-2مرتفعة بنسبة تتراوح ما بين 

من المستجوبين  %02وجد أن ضعف اإلقبال على التجارة العادلة يرجع إلى سببين، فحسب  6404

كما تشير  ،إلى إرتفاع أثمانها %62فذلك يرجع إلى ضعف قنوات توزيع هاته المنتجات و

وهي  6441مليون آورو سنة  10.2ب تقدرأن قيمة مبيعات التجارة العادلة ائيات األوربية اإلحص

ن م لحاجة إلى التخفيض في أسعارهااكانت  لدىمن قيمة مبيعات المساحات الكبرى،  %2تمثل 

في هذا  ،اع تكاليف هاته المنتجاتعد حاليا من أسباب إرتفخالل تخفيض هوامش التوزيع والتي ت

 م توجه المستهلكين نحو المنتجات المنخفضة الثمن نتيجة األزمات اإلقتصادية.ظل تعاظ
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ل سعر العادالإسهامات من  بعض إسهامات سياسة التسعير المستدام في التجارة العادلة: -3

 :1نذكر في تشجيع أساليب للتجارة العادلة

ة العادلة لتجارتشجيع اتدام لمن إسهامات سياسات التسعير المس: التسعير والزراعة البيولوجية -

 التي من من ذلك الزراعة البيولوجية، تنمية العديد من التوجهات التي تصب ضمن هذا التوجه

 ضمنالمواد الكيميائية، فمساهمة التسعير العادل  مزاياها اإلبتعاد عن طرق التكثيف وإستخدام

تكون أين  ،بالتكاليف العادلة في التسعيرخذ األأي يراد المالي المطلوب لتنميتها التوجه هو تحقيق اإل

 والتي تنعكس في السعر النهائي الذي يكون %24مرتفعة بنسبة تكاليف هذا النوع من الزراعة 

  . 30%-64مرتفع بنسبة تتراوح ما بين 

لمنتجات للبيئية اتكاليف ال خفضالتسعيروالتصميم البيئي: يهدف التصميم البيئي بشكل عام إلى  -

 نبغييالسعر الذي  عامليجب أن يخضع هذا النوع من التصميم إلى ، لدى التصميم العاديمقارنة ب

ي أظل التجارة العادلة يجب أن تأخذ هاته القاعدة العنصر االجتماعي  في هغير أن ،أن يكون مقبول

 منظمة تقوم بتصميم 62على  6442فمن خالل دراسة تمت في فرنسا وكندا عام ، التكلفة االجتماعية

ثابتا  لديهاحالة بقي السعر  00وجدت  ،منتجاتها وفق تصميم صديق للبيئة خاضع للتجارة العادلة

 M-F  و Splouffeحالة إرتفعت فيها األسعار، كما أثبتت الدراسة التي قام بها كال من  06و

vernierقة يأن إتباع طر ،إلى نتيجة مفادهامن خاللها  وصال على مصنع للمنتوجات الكهرومنزلية

بسبب إنخفاض التكاليف  % 04التصميم البيئي وفق متطلبات التجارة العادلة قد خفض السعر بنسبة 

 .%24بإرتفاع في المبيعات قدرذلك قق وقد ح ،الثابتة والمتغيرة على حد سواء

 أن اوجد ،منظمة 24بأخذ نفس الدراسة من طرف نفس الباحثين والتي طبقت على عينة مكونة من 

منظمة إنخفضت  02فسعار يكون بشكل خاص نتيجة إنخفاض التكاليف المتغيرة، إنخفاض األ

حاالت نتيجة التخفيض في  2األسعار لديها نتيجة التخفيض في كمية المواد األولية المستخدمة، 

حاالت نتيجة إستخدام مواد أولية غير ملوثة بعد إستعمال المنتوج،  2إستخدام الطاقة المستخدمة، 

 .2%6خذ بمتطلبات العنصر االجتماعي على أكمل وجه قد حقق ارتفاع األسعار بغير أن األ

بحث إٍرتفاع تكاليف الراجع إلى  ،للتصميم الصديق للبيئةإن ارتفاع أسعار المنتجات الخاضعة 

ين وتكلفة البحث عن الموردين الذ ،والتطوير وتكاليف تكوين رجال البيع لهذا النوع من المنتجات

     -Splouffe و P Lanoieاد الصديقة للبيئة، فمن الدراسة التي قام بها كذلك كال من يوفرون المو

جة إعتماد التصميم عرفت إرتفاع سعر منتجاتها نتي ،أعمال منظمة 26على  M-F Vernier و

حاالت  2إرتفاع تكاليف البحث والتطوير، إلى  ذلك منظمة يرجع  64في ا أن وجد الصديق للبيئة،

حاالت للبحث على موردين يراعون هذا  0وين رجال البيع على هذا النوع من المنتجات، تكنتيجة 

ين في تحسبادئ التجارة العادلة يؤدي إلى الصديق للبيئة وفق مفإعتماد تصميم  ، وعليه3التوجه

                                                           
1 Bernard Perconte, op-cit, p155.  
2 Jean-Louis Pernin Et Benoît Petitpretrb, Commerce equitable, Revue Décisions Marketing N°66, Paris Avril-

Juin 2012 - p51. 
3 Bernard Perconte, op-cit, p119. 
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التصنيع  تكاليف التخفيض فيباإلضافة إلى يزيد في مدة حياته، كما حققة من المنتوج تالخدمة الم

السعر ف، يضمن جميع حقوق األطراف ذو المصلحةكما  ،لنقل واإلستخدام والحد من األخطاروا

 .العادل يجب أن يعكس التكلفة االقتصادية واإلجتماعية والبيئية

 المطلب الثالث: سياسة الترويج وفق التوجه التسويقي المستدام:

ه التوافق مرآة عاكسة ألوجتعد فهي  ،امتعتبر سياسة الترويج روح إبراز التوجه التسويقي المستد     

كما تعتبر آداة تعليمية وإرشادية لتوضيح الجهود المبذولة من طرف المنظمة والتي عادة تكون غير 

م امفهومة من طرف أصحاب المصلحة، خاصة ما تعلق باألساليب المتبعة في إنتاج منتوج مستد

ية سياسة الترويج في المسار المستدام  في ، كما يبرز دور وأهموإبراز خلفيات التسعير العادل

التوعية بالمشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية ودور مسار التنمية المستدامة في الحد من هاته 

المشاكل والتوجه نحو تعديل السلوكيات الذاتية بنشر معالم اإلستهالك األخالقي والمسؤول 

ات االجتماعية والتجاوب السلوكي مع البرامج التسويقية والمساهمة في أنشطة إعادة التدوير والنشاط

بعاد التنمية البعد الرابع أل أي اإلتصال التسويقيالمستدامة، حيث هناك من يعتبر سياسة الترويج 

بالنسبة لتكييف سياسة الترويج وفق أسس مستدامة فيكون باألخذ بالعناصر المهمة أما المستدامة، 

  اسة اإلشهار وتنمية اإلتصال االجتماعي.في هاته السياسة ومنها سي

 مبدأالخلق إشهار مسؤول إجتماعيا كمتطلب خاص في ظل سياسة تسويقية مستدامة:  -أوال

العمل و ،هوتنفيذ تهالمطلوب لخلق سياسة إشهار مسؤول هو دمج األبعاد األخالقية في عملية صياغ

 David   شيري ،ه السمعية أو البصريةملوثات خاصةعلى الحد من تأثيراته السلبية بأنواعها المختلفة 

Oglvy (6404) من ضفي اإلشهار متخصص في اإلشهار إلى أهم العناصر التي يجب األخذ بها ال

ومن ذلك الصور التي تؤدي إلى تشويه صورة البيئة ونشر  ،مسار مستدام وهي الملوثات البصرية

 . 1معينة منتجاتك ثقافات إستهالكية وثقافات العنف بغية تحفيز إستهال

حول أهم اإلهتمامات التي يجب األخذ بها في سياسة  David Oglvyحسب الدراسة التي قام بها 

ها كيفية الحد من الملوثات البصرية التي يحتوي فيوبشكل خاص  ،اإلشهار في ظل التنمية المستدامة

حيث الطرقات، عامة واإلشهار الموضوع في األماكن ال وأعطى مثال عن ،اإلشهار اإلستهالكي

أن السائق ال يستطيع قراءة إال ستة كلمات من اإلشهار الموضوع وكلما مفادها وصل إلى نتيجة 

إنبهر بالصور الموضوعة في اإلشهار سيؤدي إلى فقدان التركيز على القيادة وهو ما سيؤدي 

ي سيؤدتركيز ال وضمن نتيجة أخرى وصل أنه كلما قل ،بإحتمال كبير إلى إرتكاب حادث مرور

قيام العديد من دراسته أفرزت توصيات حيث إلى إستهالك منتجات ملوثة وغير فعالة،  ذلك

الموضوعة في الطرقات اإلشهارات لوحات محافظات الواليات المتحدة األمريكية إلى نزع 

وضع صور للطبيعة والحيوانات البرية دون من خالل وتعويضها بأخرى تحث على حماية البيئة 

 ذكر . ييل تفص

دراسة أخرى قامت بها المنظمة الكندية لحماية المستهلك حول التلوث النفسي الذي يسببه  ضمن

ا م أن المستهلك في كال البلدين يتلقىاإلشهاروالتي خصت المستهلك الكندي واألمريكي، وجدت 

                                                           
1 Edouard de broglie, la marque face à l’ethique, village mondial, 2002, p143 
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الت مح خاصة منيا من مختلف قنوات إذاعة اإلشهار، رسالة إشهارية يوم 2444و 0244بين 

لذي ا ، حيث قدرت عدد ساعات اإلشهار الرسائل النصية، اإلذاعات..... ،نالتلفزيو ،الشوارع ،البيع

وجدوا أنه يؤدي إلى دمج  اته،جتماعية لتأثيراإلنفسية والدراسة العد وب ،ساعة 00أسبوعيا يذاع 

شهار افق لما تم اإلإمتد إلى وضع نموذج للحياة مو ، كما ثقافات إستهالكية لم تكن معروفة من قبل

دراسة أخرى تمت في آوربا الغربية  ووفقالمعروفة من قبل،  عليه مع نكران نماذج الحياة المعيشة

وجدوا أن  ،أشهر 2ومضة إشهارية تم إذاعتها في التلفزيون في فترة زمنية قدرت ب 02444على 

ستهالك تدعو إلى ثقافة اإلفمستقطبة البقية  ، أماتراعي البعد اإلجتماعي والبيئي ومضة فقط 020

 .   1الواسع

  Benettonوهو متخصص في اإلشهار ومدير اإلشهار في مؤسسة  Oliviero Toscaniكما يشير 

العالمية لصناعة المالبس، أنه إلى حد اليوم لم تقم دراسات جادة لدراسة التأثير السلبي النفسي 

ية تي إستنبطها ومن ذلك تدمير القيم اإلجتماعواإلجتماعي لإلشهار، ولكنه يشير إلى بعض الحقائق ال

ين األفراد بعلى العالقة و ،التجارية، باإلضافة إلى خلق جو من إخالل الثقة بالنفس الصورمن خالل 

ز على أسلوب معين من الحياة وعلى نشر ثقافة معينة تكون أن اإلشهار يرك وعلى نمط التربية، ذلك

الذي يمثل في نظرهم نمط الحياة الجديد المبني على الحلم الجميل الجو المناسب إلستهالك المنتوج، و

 Doveلقيم الفردية اإلشهار الذي تبنته مؤسسة ، وأحسن مثال لتدمير اإلشهار لبعد إستهالك المنتوج

كان موضوع الرسالة قدر نفسك بعد إستهالك المنتوج، وما ذلك  أينUnilever التابعة لمجموعة 

 .   2إلى جوانب إجتماعية متضمنة فقد الثقة الذاتية واإلجتماعية إال تأثير نفسي يمتد

يشير مفهوم تنمية اإلتصال المجتمعي إلى  مساهمة اإلشهار في تنمية اإلتصال المجتمعي:-ثانيا

اإلتصال مهما كانت وسيلتها لبعث وإبراز الرسائل اإلجتماعية سياسة تنمية النشاطات المرتبطة ب

  وجهود إندماجها ضمن مسار التنمية المستدامة مهما كانت طبيعتها وحجمها ،والبيئية لمنظمة ما

كما يعرف أيضا بأنه كل أنشطة اإلتصال التي تساهم بذكر وإبراز اإللتزامات البيئية واإلجتماعية 

للمنظمة، فاإلتصال المجتمعي يعتبر اليوم من أنجع الوسائل التي تبرز الصورة الطيبة وهو ما يحقق 

التوافق حقق كذلك يافسية تجارية وإجتماعية مع ضمان التمويل والتموين الكافين لنشاطاتها وميزة تن

 .آداة دفاعية تجاه جميع المسائل المرتبطة بالتنمية المستدامة عتبرمع المتطلبات القانونية، كما ي

سب لك يعود اإلهتمام باإلتصال المجتمعي إلى توجهات جوانب اإلهتمام باإلتصال المجتمعي:-1

 6441عام  IFOP رؤية إيجابية تجاه البيئة اإلجتماعية والطبيعية، فمن خالل إستبيان قامت به وكالة

الشركات المتعددة الجنسيات يرون أن اإلتصال المجتمعي هو جانب رئيسي  يمن مدير 75%ف

وخاصة  حةداة التواصل المباشرة مع أصحاب المصلآكونه  ،للتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة

كما  ،والمنتوج قبل ممارسة عملية اإلستهالكعملية اإلنتاج ما تعلق بتوجيه المعلومات التي تخص 

من األوربيين يريدون  %12أن  بين 9111عام  IPSOS BPنتائج اإلستبيان الذي قامت به هيئة أن 

ون الشراء والذي يك معلومات حول اآلثار البيئية واإلجتماعية لمنظمات األعمال قبل القيام بعملية

  kamins et Vanhamne كال من من خالل اإلتصال المجتمعي، كما بينت دراسة أخرى قام بها

                                                           
1 Ademe, la publicite est elle respectuneuse du developpement durable, paris, 2007, p08. 
2 Elisabeth Laville, op-cit, p292. 

http://www.amazon.fr/Elisabeth-Laville/e/B004MQKNKA/ref=dp_byline_cont_book_1
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للمنظمة ومنتجاتها بخض النظرعن مستوى  تجاهاإللتزامات االجتماعية إعالميا يولد موقف  أن آثار

 .المنتجات المعروضة

لمستدامة، ففي فرنسا صدر تشريع سنة من األمثلة التي تبرز دور هذا الجانب في التنمية ا

على نشر تقارير سنوية  ،CAC40المنظوية في البورصة األعمال منظمات يلزم عرض 6400

 .1وهذا عبر وسائل اإلتصال المعروفةحول آثار نشاطاتها على البيئة والمستهلك 

هود ت تبين جبإشهاراالغرض من اإلتصال التسويقي في ظل مسار التنمية المستدامة هو القيام  

في أسعار المنتجات التي تخضع للمشاركة  اتالتخفيضعرض من ذلك  ،هذا المجالالمنظمة في 

أو  ةالمجالت والتقارير المكتوبإستخدام أدوات التسويق المباشر  والتي منها  وكذلك ،في اإلستعمال

الدعاية بالقيام ل من خالأو بواسطة التسويق الفيروسي  لعادلةأسبوع للتجارة امثل إقامة معارض 

شبكات التواصل اإلجتماعي، كذلك عرض جهود المنظمة فيما يتعلق باإلستدامة  للتوجه المستدام عبر

اإللتزام  ذامؤشرات تصنيف اإلستدامة، وك ومن ذلكمن خالل اإلندماج في مؤشرات عالمية 

 عناوين البيئية.سات العالمية في هذا المجال وتبني لتقييبا

نامي تيعاني اإلتصال المجتمعي في الوقت الراهن لي لسياسة اإلتصال المجتمعي: لواقع الحاا-2

كما يعد من أضعف السياسات التسويقية تجسيدا لمبادئ التنمية المستدامة، األمر الذي أدى ، خجل

 ذلكومن  ،وتطبيقاته إلزالة اللبس المرتبط بمفاهيمهبدل جهود كبيرة من طرف المتخصصين إلى 

من طرف مجموعة  6442عام  التي تم إنشائها Adwiserمن مجموعة التقرير الصادر ما صدرعن  

د وا أوال بتحديألذين بداو ،من اإلعالميين والمتخصصين في مجال اإلتصال والتنمية المستدامة

بأنه اإلتصال الذي يعرض تطوير الجوانب اإلجتماعية والطبيعية وتحفيز   مفهومه، حيث يعرفونه

التفكيراإليجابي للحياة باإلعتماد على وسائل تقوم بذلك تتسم بالمسؤولية، مع مناوئة  تطوير أنماط 

 فاإلتصال المجتمعي هو أداة ذاتاالجتماعية، كل مسار له تأثير سلبي على البيئة وعلى العالقات 

حيث  ،وائق بالنسبة للتوجهات المستدامةمدلول خفي لتحقيق التوافق مع المتطلبات التي شكلت ع

البيئية ومنظمات األعمال على التعامل مع  المنتجاتيشجع المستهلكين على تبني وإستهالك 

المنظمات والعالمات ذات التوجه المسؤول، فهي تعطي للتنمية المستدامة بعد أساسه المشاركة 

 . 2والتعاون والتحالف

لعالمة التجارية حالة ا أوال تشخيص ،من المناهج التي حققت فعالية لإلتصال المجتمعي نذكر

دمج إلبراز  السعي ذلكبعد  ليتمسياسة، المستهدفة، ثم تحليل الهدف التسويقي من وراء إتباع هذه ال

صال ا عالقة بسياسة اإلتالجهود المتوافقة مع متطلبات األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة التي له

ألخالقية وتقييم مختلف جهود أي توضيح مجاالت تطبيق المسؤولية واإلجتماعية وا ،التسويقي

ي حالة فالتي أهم العناصر والتساؤالت يلخص الجدول التالي و، التوافق من خالل سياسة اإلتصال

منظمات ل تحقيقها تمكن من تحقيق إتصال مجتمعي فعال يساهم بشكل كبير في تحقيق إندماج جيد 

 التنمية المستدامة: مع مسار األعمال 

                                                           
1 Antoine Rennewaert, publicite et developpement durable, un debat d’avenir, sur le site www.info-durable.be 
consulte le 14/11/2014. 
2 Bernard Perconte, op-cit,p123. 

http://www.info-durable.be/
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 تمكن من تحقيق إتصال مجتمعي فعال:اصر والتساؤالت التي ( أهم العن24-2جدول)ال

 أهم التساؤالت التي يجب األخذ بها مجاالت اإلهتمام

 

 ما يخص المنظمة 

هل المنظمة بادرت إلى عرض جوانب التحلي بالمسؤولية  -

 اإلجتماعية ومجاالت تجسيد أبعاد التنمية المستدامة؟

قيق إندماج في هذا ماهي مختلف التحفيزات المعروضة لتح -

المسار؟ وهل يتم عرض نشاطات المنظمة التي تخضع لضغط من 

 اب المصلحة؟حأص

 

 المنتجاتما يخص 

البيئية واإلجتماعية للمنتوج؟ وهل يتم الميزات  هل يتم عرض -

عرض مختلف األخطار المحتملة جراء عملية إستهالكه؟ وماهي 

ر ع سياسة تسويقية غياألخطار التي قد يدركها المستهلك بعد إتبا

 مستدامة؟ 

 هل السياسة التسويقية المطبقة تغطي الجوانب البيئية واإلجتماعية؟ - ما يخص حقيقة المنتوج

ما يخص الهدف 

 التسويقي

هل لسياسة اإلتصال التسويقي المتعلقة بجوانب البيئة والمجتمع لها  -

 تأثير على األرباح في المدى القصير؟

 ما يخص الهدف من

 اإلتصاالت التسويقية

ماهي الخلفيات المتوقعة من إتباع سياسة إتصال مجتمعية؟ )تحقيق  -
 نشر صورة مستدامة، التموضع في السوق، طلب على المنتجات

الحد من بعض السلوكيات غير مرغوبة ومن ذلك سلوك التبذير 
وسلوك إستغالل المرأة، تهميش األقليات وإثارة العنف خاصة تجاه 

 ت الهشة من المستهلكين(. الطبقا

ما يخص اإلستهداف 

 التسويقي

هل عملية اإلستهداف المرتبطة بسياسة اإلتصال تكون تجاه  -

أصناف من المستهلكين الذين أثبتوا مردوديتهم، أو هو إستهداف عام 

 لتغيير السلوك اإلستهالكي ومن بعد السلوك اإلنتاجي؟  

 ما يخص أساس النشاط
ايا أخالقية يمكن عرضها من خالل سياسة اإلتصال هل للمنظمة مز -

 التسويقي؟

ما يخص أدوات تحقيق 

 األهداف

هل األدوات المستخدمة في عملية اإلتصال تتوافق مع تحقيق سلوك  -

إستهالكي مسؤول، وهل تم التحقق من ذلك بواسطة دراسات 

 وإختبارات ؟

Source : Alice audois- Anne courtois, la communication responsable, Eyrolles ,Paris 

2009,p 214. 

فالجدول يبين األهداف التي تسعى المنظمة من تحقيقها في مسار التنمية المستدامة من خالل سياسة 

والمتطلب الذي يجب أن تكون عليه  ،مع ذلكمالئمة الوسائل المستخدمة ى اإلتصال التسويقي ومد

 .كل وسيلة لتحقيق المطلوب
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 رغم من الدور الكبير الذي يطلع به اإلتصالالب اإلتصال المجتمعي:سياسة ار المرتبطة باألخط-3

تلف كذلك آداة رقابة من طرف مخ يعدالتسويقي في إبراز وتجسيد متطلبات التنمية المستدامة، فهو 

أصحاب المصلحة، فكل قصور أو آداء سلبي ال يتوافق مع ما تم عرضه من جهود وتوجهات سيعود 

 خاصة ما إذا تم القيام بالغسيل، ار غير محبذة على المنظمة قد يرهن مستقبلها في عالم األعمالبآث

أسلوب ترويجي تستخدمه منظمات األعمال من ( والذي عبارة عن Green Washingاألخضر)

تقوم بإستثمارات كبيرة في الدعاية  لكمن أجل ذفهي  ،أجل إظهار صورة بيئية وإجتماعية مسؤولة

 .1مما هو متجسد واقعيا أكثر

والذي يشير إلى جملة  ،من قبل جماعات الضغط البيئية ل األخضريمصطلح الغسيستخدم  

اإلتصاالت التي تكون من طرف منظمات األعمال إلبراز التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة 

الوقائع من حيث  كما يشير كذلك إلى تحريف، 2صاحبها إجراءات حقيقية في الواقعوالتي ال ت

المضمون والشكل من أجل إظهار أن المنظمة مسؤولة إجتماعيا وبيئيا، والذي غالبا ما يكون بتغيير 

إسم العالمة التجارية أو المنتوج إلعطاء اإلنطباع أنه طبيعي، فعلى سبيل المثال عن طريق وضع 

 مةمنظة خضراء كشعار للصورة للغابات على زجاجة للمواد الكيميائية أو عن طريق إختيار زهر

على خالف ذلك أو من خالل تقديم حجج أنها منظمة مسؤولة ولكن هاته الصورة وهي ونشاطاتها 

 هي مشوهة.

بأنه إستخدام األسلوب  ،9112مصطلح الموضوع في القاموس العالمي للتسويق سنة يعرف وفق ال

بيئة قائم على فكر أصدقاء ال وذلك بطرح نموذج تسويقي ،التسويقي للمحافظة على توسع األسواق

أما وكالة اإلتصال البريطانية فتعرفه بأنه نقل معلومات مشوهة ، والكفاح من أجل القضاء على الفقر

 الحقائق إلظهار أن المنظمة مسؤولة بيئيا وإجتماعيا في نظر الجمهور المستهدف.

يئات العديد من المراصد والهنشاء إتم في الدول المتقدمة  ،قانونياغير المقبول للحد من هذا التصرف 

 نشائهاالتي تم إية لإلشهارات المسؤولية إجتماعيا، ومن ذلك الهيئة النرويج ،لمراقبة هاته الممارسات

حيث ترجع ، لإلشهارات المسؤولية إجتماعيا  ADEMEوكذلك الهيئة الفرنسية 6400في سبتمبر 

للسيارات  عندما تم عرض إشهار 9111عام  البدايات األولى لتطبيق الغسيل األخضر في النرويج

 اراتهاته اإلشهالتركيز على الصدق والوفاء في  أدى إلىالبيئية وهي على خالف ذلك، األمر الذي 

باإلضافة إلى السعي لنشر ثقافات متوافقة مع التنمية المستدامة من خالل إستخدام طرق ترويجية 

اإلستهالك عن طريق الكراء ومضاعفة الجهود ومن ذلك تشجيع اإلستهالك المشترك و ،مسؤولة

غير أن هناك من يرى بأن الوقوع في الغسيل األخضر هو خطر على ، لترقية المنتجات البيئية

صورة المنظمة ولكن في الوقت ذاته هو أداة لتحقيق الوقاية والتوعية من المخاطرالبيئية 

 واإلجتماعية.

ي من فعالية سياسة اإلتصال التسويقي العاد تقاسم: قياس فعالية اإلتصال التسويقي المستدا-5

، اكاةالمح من خالل أيخالل مجموعة من اإلختبارات اإلستباقية لموضوع الرسالة والمستهدفين 

                                                           
1 Alice audois et Anne courtois, la communication responsable, Eyrolles, Paris 2009, p238. 
2 Emmanuel Druon, Ecolonomies : Entreprendre et produire autrement, éditions Pearson, Paris 2012, p53. 

 

https://www.google.fr/search?sa=X&hl=fr&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Emmanuel+Druon%22&psj=1&ei=naVKVJ3VN5PraLC5gfgP&ved=0CC4Q9AgwAg
http://books.google.fr/books?id=R5DtlMHkphkC&pg=PA54&dq=le+Greenwashing&hl=fr&sa=X&ei=naVKVJ3VN5PraLC5gfgP&ved=0CCwQ6AEwAg
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لعديد ا فقياس الفعالية يكون بواسطة  ،أما بالنسبة لسياسة اإلتصال ضمن توجهات مسؤولة ومستدامة

كون فتقييم اآلداء البيئي ي، عاد التنمية المستدامة على حدىأبمن األدوات والتي تخص كل بعد من 

ومثال ذلك ما قامت بل التوجهات والمنتجات المستدامة، من خالل إستطالع اآلراء حول النظرة وتق

للخدمات اإلستشارية  Price Waterhouse Coopers وHaves Media Coopers  تابه مؤسس

إستخدموا قاعدة بيانات على شبكة األنترنت لتحليل األثر  حيث ،لقياس فعالية اإلتصال المجتمعي

دورة حياته، بدراسة تأثير وسائل اإلتصال المستخدمة وهذا على طول الترويجي للمنتوج المستدام 

، ثم أثر أي البصمة اإليكولوجيةوإستهالك المواد غير مستدامة  CO 2من خالل قياس إنبعاثات غاز

 بتقييم أثر بعض المصطلحات المستخدمة في اإلشهار ،لوك اإلستهالكيالرسالة التي تحملها على الس

مختلف ن يبي الجدول التاليو،  لسلوكيات المثالية...وا إقتراحات السالمةمن ذلك على المستهدفين 

 :الجوانب التي يجب دراستها للتحقق من فعالية سياسة اإلتصال التسويقي المستدام

 لية سياسة اإلتصال التسويقي المستدام: ( جوانب تقييم فعا20-2الجدول )

األثار المرتبطة برسائل 

 المنظمة صاحبة اإلتصال

 اآلثار المرتبطة ببث الرسالة اآلثار المرتبطة بأداة اإلتصال

الصورة النمطية للجوانب  -
 البيئية واإلجتماعية

درجة المساهمة في الحد من  -
 اإلستهالك الكبير والتبذير

تصال تغطية سياسة اإل -
 للطبقات الفقيرة

تأثير سياسة اإلتصال على   -
شراء المنتجات البيئية )خاصة 
بإستخدام سياسة اإلشهار 

 وترقية المبيعات(

تأثير سياسة اإلتصال على  -
لعامة وعلى توجه الصحة ا

 حماية البيئة

إستهالك الموارد الطبيعية      -
 )الماء، الورق ، الطاقة..(

ر أثر الكاربون )إصدا -
الكاربون( لكل وسيلة سواء 
 كانت مرئية، مسموعة، مكتوبة

 إنتاج وتسيير النفايات -

 دواتالتصميم البيئي أل -
 اإلذاعة

 ظروف العمل -

 العالقة مع الموردين -

مسار نشر اإلتصال  -
 المسؤول

 اآلثار اإلجتماعية:

ى علأثير على التنوع والت -
 تكافؤ الفرص..(

 شغيلتكوين العمال والت -

 اآلثار على البيئة:

 2coإصدار غاز  -

 إستخدام مواد غير مستدامة -

 التخفيض من المخلفات -

المساهمة في التنوع  -
 البيولوجي

Source: Alice audois- Anne courtois, la communication responsable, Eyrolles, Paris 

2009, p224. 

ك ل التسويقي فإلى حد الساعة ال يوجد مقياس لذلداء اإلجتماعي لسياسة اإلتصافيما يخص تقييم اآل

وكذلك المحاولة  ،قياس ونمذجة إحصائية لآلثارالذي قام بوضع م AD HOإال إذا إستثنينا دراسة 

لمؤسسة  Dove تقييم سلبي إلشهار عالمةوالتي أعطت  Greenpeaceالتي قامت بها منظمة 

Unilever ول مصنوع من زيت النخيل المستخرج من إلستخدام نوع من الغس، بسبب مقطع إشهار

 تدمير لغابات النخيل في إندونيسيا وما سبب ذلك من نذرة لبعض األنماط الحيوانية. 
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فسياسة الترويج ضمن مسار التنمية المستدامة تعتبر وسيلة لتأمين اإلندماج والتوافق مع هذا المسار 

 ع أصحاب المصلحة. وكذلك وسيلة لتحسين سمعة المنظمة وشرعيتها للتعامل م

 المطلب الرابع: سياسة التوزيع وفق التوجه التسويقي المستدام:

للتوافق مع مسار التنمية المستدامة سياسة  كذلكلها أهمية التي عناصر المزيج التسويقي من      

وبيئي جتماعي وفق بعد إلمنفعة المكانية والزمانية لعبه من دور كبير في تحقيق كفاءة لتلما ، التوزيع

تقريبها و المتوافقةالمنتجات  تجاهلتوعية ولتأثير على المستهلكين لإلرتقاء بهذا التوجه، للو

فة في تحقيق دمج فعال لفلستبرز أهمية سياسة التوزيع ف، لإلستهالك سواء كان نهائي أو وسيط

التوجه  في في المساهمةيتجليان  ، ضمن مسارينالتسويقية وأدواتها في أبعاد التنمية المستدامة

 المستدام والتحلي ببعض المتطلبات التقنية المتوافقة مع هذا التوجه. 

لتوزيع سياسة ا تتجلى مساهمات دور سياسة التوزيع في تحقيق توجه تسويقي مستدام:-أوال

في تحقيق مسار تسويقي مستدام في تشكيل قنوات ربط بين المنظمة والمستهلكين والعناصر 

 .لتوجه المستدامالتسويقية المحققة ل

 يتجلى األثر المباشر لسياسة التأثيرعلى سلوك المستهلكين لتوجيههم نحو اإلستدامة:-1 

متوافق مع الشراء العلى المستهلكين للقيام بفي التأثير التوزيع ضمن مسار التنمية المستدامة 

ج الخام هم في الناتفقطاع التوزيع يس بالرجوع إلى نتائج دراسات عالميةمتطلبات الشراء العادل، 

من حاجات المستهلكين تتم عبر القنوات التقليدية  %12، كما أن 10%العالمي الخام بما نسبته 

حصول على ز دور هذا القطاع لتطوير منافذ للإنطالقا من هاته المكانة يبر، لسياسة التوزيع

يا حوالي ي الذي يستهلك حالالمنتجات البيئية والعادلة، دون أن ننسى تعاظم قطاع التوزيع اإللكترون

 000والذي حقق مداخيل تقدر ب ،9112إحصائيات حسب من نفقات المستهلكين عبر العالم  6.2%

هذا بإستثناء مبيعات السيارات و ،6441مليار آورو عام  22بعدما كانت  6400مليار آورو عام 

ار المستدام التوزيع في المس برز دور سياسةعليه يإلكترونيا وتذاكر السفر والبيع بين األشخاص، و

 أنارة مع اإلش ،في مساهمتها في التحسيس للمنتجات البيئية والمسؤولة والعادلة والحصول عليها

 .1من خالل قنوات التوزيع اإللكترونيكان الذي حضيت بها  األكبراالهتمام 

ظمة وأصحاب كما تعد سياسة التوزيع من أهم األدوات المستخدمة لتحقيق المشاركة بين المن

 نذكر ية التوزيع، ومن األمثلة الواقعية لذلكالمصلحة وهذا من خالل تبني شعاراتها خالل عمل

 مع منظمة حماية البيئة  Carrefourالبيع بالتجزئة كارفور  ساحاتالمشاركة القائمة بين م

WWFسلة لوهو نفس المسار الذي إتخدته الس، في فرنسا لتحسين صورتهم بالنسبة للمستهلكين

من خالل بالتعاون مه هيئات حماية المناخ،  9111 عام Marks et Spancerالبريطانية للبيع بالتجزئة 

 024سيضم  حيثمجهود يتمد تطبيقه على خمسة سنوات،  044قيامها بإعداد برنامج يتكون من 

تشجيع تبني سلوكات مسؤولة ل ،مليون آورو 22خصص له مبلغ  والذي 6402مجهود حتى عام 

د من النفايات، الح ،الحد من مسببات التغيرات المناخية في مسعىتكون مثالية في العالم والتي تصب 

                                                           
1karin viel, op-cit, p115.  
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العمل على تطوير المواد األولية المستدامة، تحسين الصحة والوضع المعيشي للمستهلكين، التحلي 

 .  1بالممارسات التجارية األخالقية

وير أسواق جديدة أساسها المعامالت المستدامة، كما داة إستراتجية لتطآكما تعتبر قنوات التوزيع 

    دالبيع بالمزامن أوجهها  ،داة لخلق عالقات توافق بين المستهلكين والسلوكات المستدامةتعد آ

من تصريف المنتجات في تمديد عمر المنتوج هذا الشكل  لتخلص من المخزون الفائض، حيث ساهمل

اإلستهالك في نمط من  %04اليوم حوالي ، كما يشكل األوليةوالحد من النفايات وإستهالك المواد 

كما تعد القناة القصيرة المعتمدة بين المنتجين الصغار والحرفيين من أنجع الوسائل الحالية ، أوروبا

  (CREDOC)في تسويق المنتجات ذات الصبغة المستدامة، فحسب دراسة أوروبية قام بها معهد 

(Centre de Recherche pour l’Etude et de l’Observation des Conditions de Vie)  سنة

لشراء المنتجات المستدامة  أي القصيرة من األوربيين يفضلون القناة المباشرة %64ف  ،9113

 .2008 عام  %22وهاته النسبة قفزت إلى 

اليوم  تساهم سياسة التوزيع بشكل كبير: سياسة التوزيع كآداة للتعريف بالمنتجات المستدامة-2

بالتعريف بالمنتجات المستدامة، من خالل تحقيق التميز في العرض وهذا بوضع عالمات وعناوين 

بيئية تعكس صفات المسؤولية والعدالة والتجاوب البيئي والمرتبط بشكل خاص بوظيفتي التغليف 

البيئية ناوين عومن أهم العالمات وال، ن تعتبران من الوظائف التقنية لسياسة التوزيعتيوالتخزين الل

  Biocoopالتي حققت الريادة في التمييز بين المنتجات المستدامة وغير مستدامة عالمتي

 . Max Havelaar، وكذلك العالمة العالمية التي تخص التجارة العادلةNuturaliaو

من مبيعات المنتجات البيولوجية تتم في  %02ف، 6400تمت في سنة حسب دراسات أوروبية 

 %06في المحالت المتخصصة في هذا النوع من المنتجات، و %66ت التجزئة مقابل سالسل محال

كما أن جهود القائمين على سياسة ، 2عن طريق المنتجين %60يتم عن طريق البيع المباشر و

 MDDالتوزيع أثمرت بوضع عالمات تعكس وجود المنتجات المستدامة ومن تلك العالمات 

Flocert, Alterco العالمة كذلك و ،المنتجين الصغار للمواد األوليةوهي خاصة بMalongo  

 الخاصة بالمصنعين الصغار للقهوة.

تم إنشاء  0224إنطالقا من سنة ولضمان أن العالمات والعناوين البيئية تتصف بالشفافية والصدق، 

ة، ماليالنقابات العالمتشكلة من امن العالمية هيئة حكومية أوروبية بالتعاون مع جماعات التض

حركات حماية المستهلكين لمناقشة الجوانب األخالقية المبينة في هاته العناوين البيئية، باإلضافة و

حماية الموزعين الصغار من  كما تهدف إلى ،إلى التأكد من مشروعية وصحة المعلومات المقدمة

 طة القراروالمدعم بواس 0226الصادر سنة   Gallandضغوط الموزعين الكبار، فوفقا للقانون

Dutreil فهو يلزم منظمات األعمال على إيضاح بعض الهوامش الخفية لتحديد 9114الصادر سنة ،

 غارلحماية المنتجين الصوهذا  وسيط وتكلفة المورد الصغير للبيعأجر المن خالل عرض   سعر البيع

                                                           
1 karin viel, op-cit, p216. 
2  Ibid, p219. 
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التي تم إنشائها  SA 8000ه ضمن إطار عالمي من خالل التقييسة ننيمن المنتجين الكبار والذي تم تق

 . 6442عام 

م وتوافقهم مع متطلبات وضع نظام لتبادل المعلومات حول الوسطاء والموردين في العالتم كما 

ي والذللتجارة العادلة من مكونات هذا النظام التقارير الصادرة من المنظمة العالمية اإلستدامة، ف

علومات متونس،  ديش، الهند، المغرب،يسي بعض البلدان نذكر منها الصين، البنغالخص بشكل رئ

مراقبة وتقييم ظروف العمل، مصادر المواد األولية في هاته البلدان الموجهة لإلستهالك تخص 

 .6442م عا مراقبة 6244حوالي  تم تأديةالعالمي حيث 

ع وتوزي مقاطعة نقل ،من األشكال األخرى المتبعة للتعريف بالمنتجات المستدامة وتشجيع إستهالكها

كر التي عرفت صدى عالمي نذ الحمالتالمنتجات التي لها مسار سلبي تجاه التنمية المستدامة، ومن 

 ومن الموارد الطبيعية الناذرة ،حمالت مقاطعة التموين بالمنتجات المصنوعة من الخشب اإلستوائي

 WWFبالتوافق مع منظمات غير حكومية مثل  وهذا المهددة باإلنقراض ومن الحيوانات

 .Greenpeace 1و

تحقيق سياسة : تتجلى المتطلبات التقنية لالمتطلبات التقنية لتحقيق سياسة توزيع مستدامة -ثانيا

ق كفاءة إقتصادية وإجتماعية وبيئية في عمليات توريد ونقل وبيع المنتجات يتحق ،مستدامة للتوزيع

فة الطاقة لتبريد، مع العلم أن تكلإستهالك الطاقة في النقل وابالتركيز على بصفتها الخام والنهائية 

ما ، من الطاقة العالمية المستخدمة %60المستخدمة في عمليات نقل وحفظ وتوزيع المنتجات تمثل 

 من خالل:، حيث يكون ذلك في إستهالك الطاقة يتطلب تحقيق كفاءة

ادية وبيئية إقتص المبدأ العام الذي تم إعتماده عالميا لتحقيق كفاءة: تحقيق كفاءة في نقل المواد-1

ة عبار وهو ،بشكل خاص هو التحول من مبدأ النقل الخاص بالمنظمة الواحدة إلى مبدأ النقل العام

 إلى نفس الموقع دفعة واحدة  العديد من منظمات األعمالهم في نقل منتجات عن أسلوب للنقل يس

بالبيئة الصادرة من  والغرض من ذلك هو الحد من التكاليف وإطالق الغازات المضرة ،المستهدف

باإلضافة إلى تحسين الكفاءة اإلقتصادية لمعدات النقل بأخذ أكبر كمية ممكنة من  ،وسائل النقل

التحليل اإلقتصادي والبيئي لهذا النوع من أسلوب من خالل ، ف2المنتجات في وسيلة النقل الواحدة

  50%ومن 2COطن من غاز 004إطالق حوالي من تخفيض الفقد أتاح  ،فرنسا كمثالبأخذ النقل 

 .6400من تكلفة الطاقة خالل سنة  %04من الملوثات األخرى واإلقتصاد ب

واإلقتصادي واإلجتماعي في  ضمن هذا التوجه فقد أنشأ في فرنسا هيئة لتحقيق التوافق البيئي

      – Coca cola-Kraft–Ferrero -L’orealوالتي تضم سبعة منتجين هم  ،عمليات النقل

Colgate –Palmolive -Danone مساحات كبرى هيسالسل توزيع من و Carrefour-

Cazino-Monoprix- leclerc  ،صصة هيخوبين منظمات نقل متFM logistique  

Transalliance -STEF- TFE   من قطاع التوزيع في فرنسا برقم  %22المسيطرة على حوالي

مليون لوحة  22عامل وبإمتالكها حوالي 044444مليار آورو وبعدد عمال يقدرب 22أعمال يبلغ 

                                                           
1 Amne marie duroux, Etiquette enironmentale en debat, Paris2010, t et d editions,p22. 
2 Joelle morana, op-cit,p84. 
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ألف طن من  02، فقد حقق هذا التوافق بين المنتجين والناقلين والموزعين الحد من Paletteشحن 

 كمسافة مقطوعة شهريا.كلم  60444و 2COغاز 

لقياس كفاءة هذا األسلوب في تحقيق مردودية إقتصادية وبيئية، فقد وضعت الشركة الفرنسية للنقل 

لقياس تأثيرات وسائل النقل على البيئة  ،DIFERTنظام  6441في فيفري  SNCFكك الحديدية بالس

لكل وسيلة نقل، حيث سجلت المنظمة في  2COبشكل عام مع إتاحة هذا النظام متابعة إصدار غاز 

، كما طور هذا النظام ليتيح مشاركة 1لوماتمع نإتصال لإلفصاح ع 6444حوالي  9101جانفي

 بين المنتجين والمستهلكين والسعي إلى إقامة أكبر قدر من الشفافية للتحقق من المعلومات.المعلومات 

كما تم إعتماد أسلوب آخر لتحقيق كفاءة إقتصادية وبيئية وإجتماعية في عملية النقل المستدام ومن 

تموين الية فعمل ،كمثال leclercقل، فبأخذ المساحات الكبرى األكاربونية البصمة الذلك أسلوب قياس 

في أنحاء  leclercكلم إنطالقا من مواقع اإلنتاج إلى مواقع 024بالمنتجات يجب أن ال تتعدى 

كما  ،المرتبطة بوسيلة النقل leclercفرنسا، وهذا للحد من البصمة الكاربونية للمنتجات التي تبيعها 

 من خالل دعم المنتجينحققت هاته الطريقة أثر إجتماعي تجلى في المساهمة في التنمية المحلية 

ترخص لهم  leclerc، باإلضافة إلى ذلك فعالمة leclercالصغار الذين يكونون قريبين من مواقع 

ببيع المنتجات البيئية الخاصة بهم حيث بلغ  leclercتكفل ت كما ،إستخدام عالماتها في بيع منتجاتهم

منتج،  00444التموين حوالي  وفق هذا النمط من leclercالمتعاقدين مع صغار المنتجين عدد 

من صغار  244بإتفاقها مع   Carrefourإعتمدتها سلسلة كارفورالتي نفس الطريقة هي و

وحدة خاصة بها في جميع أنحاء فرنسا بالمنتوجات الفالحية، بحيث ال  6244المزارعين لتموين 

ماد طرق الفالحة كلم، مع إلتزام المزارعين بإعت 24تتجاوز المسافة بين كارفور والمزارع 

 .2من هامش المبيعات لمساعدة هؤالء المزارعين %02 تمنح كارفور من أجل ذلكحيث  ،البيولوجية

ومن األساليب كذلك التي حققت كفاءة تتوافق مع األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة اإلعتماد على 

 كلم، فحسب الدراسة 04 تتجاوز تقنيات التسويق اإللكتروني والذي يتيح تسليم المنتوج على مسافة ال

فعملية التسويق اإللكتروني تتيح الحد من اآلثار البيئية والتكلفة اإلقتصادية  Estiaالتي قامت بها هيئة 

مرات أقل من عمليات التسويق التقليدية، كما أن الحصول  0أو  2للمنتوج بمعدل يتراوح ما بين 

دقيقة من  64اإللكترونية يحقق إقتصاد ما معدله على المنتوج من خالل إعتماد وسيلة التجارة 

 .3الوقت

من النفايات الشائعة لقطاع التوزيع مخلفات التغليف بمختلف تسيير نفايات قطاع التوزيع: -2

من الحجم العام للمنتوج مع % 26تشكل حوالي ، والتي غالف الشحنو ، الثانوي،األولي مستوياته

اه تجفأوجه اإلهتمام المنصب ، ة موضوعة في أغلفة كارتونيةمن المنتوجات المتاح% 22العلم أن 

وخاصة  هتالتحول إلى المواد الصديقة للبيئة في صناع هو سياسة التوزيع لتسيير نفايات التغليف

 ،إستعمال المواد الصادرة من إعادة التدوير وتحويل ما يصدر من طاقة إلى مصادر بديلة إلستهالكها

                                                           
1 Karin viel,op-cit,p622 
2 ibid,p221 
3 Thierry Jonenne, les quatre liviers de la logistique durable, revue français de gestion industriel, vol 29 n0 01 

paris,2010,p11. 
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من الطاقة المستخدمة لتوليد الكهرباء في % 02ف ،التجربة البلجيكيةذلك  الرائدة في اربالتجمن و

بلجيكا ناتج عن تحلل مكونات التغليف المسترجع من عمليات التوزيع والتي عرفت العديد من 

، وبدراسة 6441سنة  % 20.0ثم إلى  6442سنة % 22.6حوالي  ينات، فقد إنتقلت إلىالتحس

بيرة للورق المرمي نتيجة الكمية الك ،بيق هاته التقنية سيحقق لها الكثيرفرنسا فتط تمت فيإستشرافية 

كلغ للفرد  04طن أي بمعدل  224444ب كمياته المقدر ،سنويا والذي مصدره نفايات التغليف

 مليون آورو.004يكلف سنويا ما قيمته ما  وهو ،الواحد سنويا

 على اليوم منظمات األعمال تركزة(: التأكد من أنظمة الموردين )وظيفة الشراء في المنظم-3

من قيمة رقم أعمال  %24ف ،افة أكبر ومن ذلك وظيفة التوريدالتي تحقق لها قيمة مض النشاطات

سيحقق مبيعات  5%منظمات األعمال تتحدد وفق مصادر التوريد، كما أن تحقيق توريد جيد ب

يم تقليدي للوظائف مرجعه تنظيم  هذا بعدما كانت هاته الوظيفية خاضعة لتنظ ،25%إضافية تقدر ب

Fayol (0202 )والتجارية  الذي يعتبر الوظائف الرئيسية في منظمات األعمال هي الوظيفة التقنية

  حيث تتطلب في ظل مسار التنمية المستدامة العديد من الجهود والنشاطات.، والمالية والمحاسبية

من متطلبات اإلندماج في مسار التنمية أهم متطلبات التوجه المستدام من إدارة التوريد: -أ

من  ،تعاقدية مع موردين متخصصينالحاجة إلى عالقات  ،فيما يخص وظيفة التوريدالمستدامة 

نظمة ى ربحية المق منتوج مسؤول بسعر عادل يعود بأثر إيجابي عليحقتوريد  الحصول علىأجل 

فالمتطلبات Zeyl et Petit (9113 )فحسب الدراسات التي قام بها كل من  وأصحاب المصلحة، 

ي تحول إلى والت ،المستهلكين وتوقعات هو تحليل سلوكيات ،الخاصة لتحقيق وظيفة توريد مستدام

  وحسب ،لحصول على مواد أولية متوافقة مع هذا التوجهبغية ا معلومات توجه إلى إدارة التوريد

 Perrotin (2001) الربح منها 1المستدام فهناك أربعة تحديات لتحقيق سياسة للتوريد  

 المنتجات بالكفاءة والمواصفات المطلوبة المتالئمة مع سياسة المنتوج والتسعير المستداموتوفر

ة على المحافظ، ونهائية وشروط الدفع وجودة الخدمةاإللتزام بالمواعيد الأي اإلمتثال لشروط العقد و

ئة ة للبيبين الموردين للمواد الصديقإقامة عالقات مستقرة ودائمة ومتفاعلة أي  صورة المنظمة

 والمستفيدين من التوريد.

 :في تتجلىكما عملية التوريد المستدام تجمع بين ثالثة وظائف رئيسية 

تدامة بسعر مسالقدرة على التفاوض للحصول على منتجات وسيطية القوى التفاوضية: أي تسيير  -

 عية.تصادية والبيئية واإلجتماالجودة اإلقيلبي معايير 

السيطرة على اإلمدادات الوسيطية: من خالل اإلطالع المستمر على معالم الصناعات المزودة  -

 .منها بالمواد األولية والمناطق الجغرافية الصادرة

، بعيدا عن جميع أوجه ومسؤولة تطوير شراكة موثوقة ذات مصداقيةالسعي لالثقة المتبادلة:  -

 جهة والهيمنة.الموا

                                                           
1 Sandrine Grumberg, op-cit, p107. 
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 ،من صدقية وشفافية نشاطات الموردين وتوافقها مع متطلبات التنمية المستدامة لتحققمن أجل ا

بإعداد تقارير عن ، 9111المنشأة عام  Globels Social Comphance Programmeقامت هيئة 

بيا تم إنشاء منظمة التجارة األوربية التي تحوز على  ، وأورالموردين حسب طلب كل منظمة أعمال

ق من ظروف العمل لدى قوالهدف منها هو التح ، Business Social Complianceقاعدة البيانات

باإلضافة إلى هيئة عالمية وهي مبادرة  ادهم األولية لمتطلبات اإلستدامة،الموردين ومدى موافقة مو

األخالقية التي تقوم بضبط المتعاملين الدوليين والمحليين المحترمين للقواعد األخالقية في  التجارة

 Walmartوعلى مستوى منظمات األعمال قامت سالسل التجزئة األمريكية  ،لهم اإلنتاجيعم

بإعداد قاعدة بيانات تخص مورديها والتي إستطاعت من خاللها تطوير اآلداء اإلجتماعي 

سؤال بشكل دوري على  02واإلقتصادي والبيئي للمنتوجات التي تقوم ببيعها، فهي تقوم بطرح 

ف الطاقة وكميتها المستهلكة وإطالق الغازات الدفينة ومختلف اإلجراءات مورديها تخص تكالي

المسؤولة في عمليات اإلنتاج، حيث ساهمت قاعدة البيانات في تحديد أهم الملتزمين بمبادئ التنمية 

-Procter et Gamble –Gargill Colgate-Palmoliveالمستدامة في عملياتهم اإلنتاجية ومنهم 

Generalmille-Henkel-Monsota-Pepsico-Johnson-Tetrapack-Tyson-Unilever. 

فتقييم الموردين يشكل موقف أهم األنظمة المستخدمة لتقييم التوجه المستدام للموردين: -ب

معرفة والذي أساسه التحليل الفني لتقييم المخاطر و ،للمنتجات المستدامةمن المنبع بالنسبة إستباقي 

إلحتياجات األساسية لمنظمات األعمال من حيث التحلي باألخالق العوامل الجذابة وتحديد ا

ومتطلبات التنمية المستدامة مع العمل على تثقيف الموردين تجاه الممارسات الجيدة، ومن األدوات 

 :1نذكر ،المستخدمة لتحقيق ذلك

يخص  مامحاسبة الكتاب المفتوح: تعتبر هاته األداة شكل من أشكال السيطرة على الموردين في -

لومات هاته المحاسبة تبادل المع مبدأ عملالتحلي بالمسؤوليات اإلقتصادية واإلجتماعية واألخالقية، ف

 لسعي لبناءا والغرض الرئيسي منها، وتكاليف النقلالمتعلقة بتكاليف اإلنتاج ومكونات المواد الخام 

 ،فافةللتبادل مبني على أسس  شإقامة نظام و بناء الثقة بين الشركاء التجاريين وتسهيل المفاوضات

كما يساعد هذا النظام على تحقيق وفورات الحجم بسبب اإلنعكاسات المشتركة للتصريح بالتكاليف 

 ولمعرفة العطاءات التنافسية ولفهم السوق.    

إستخدام مبادئ التسويق لتحقيق الشراء المستدام: تتجلى أول خطوة  لتحقيق توريد مستدام في  -

الطلب  النفسية للمشتريات ودراسة للجوانبالتحليل الداخلي  فالتحليل يخصاإلختيار، التحليل و

األدوات المستخدمة لتقييم ذلك تحليل بورتر للقوى الخمسة ومصفوفة من ووافق له، توالعرض الم

األسواق ومصفوفة الطلب، مع التركيز على مفهوم مركزية المشتريات القائمة على توسيع نفوذ 

مرجع لهذا Webster and Wind يعتبر نموذج  حيثإستجابة أفضل لمتطلباته، تحقيق والمشتري 

سياسة القوة واإلعتماد لتنظيم ، بأخذها بمثاال لتطبيق ذلك GTCتعد سلسلة القيم العالمية  كماالتوجه، 

ة إلى القوGereffi   (2006)العالقة بين موردي المواد الخام والمستهلكين والمنتجين، حيث يشير

التي يتمتع بها المشترون للتحكم في التوزيع والتوريد واإلنتاج على الصعيد العالمي والمتمثلة في 

                                                           
1 Joelle morana, op-cit,p36. 
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التي منتجات ووضع شروط وحواجز للتصميم وتقبل التطوير شراكة شرائية مركزية قائمة على 

 بها في سبيل تحقيق توريد مستدام. ذويأخ متشكل فرص لتعلم للموردين كما تستخد

مبادرة الشرط وهو  ICSراجعة وتدقيق الموردين: أهم نظام معترف بها عالميا هو نظام نظام م -

جمعية ذات أولوية من  00بالتعاون مع  ،FCDالتي أنشأها إتحاد التجارة والتوزيع  االجتماعي

حيث  ،أصحاب المصلحة والتي تهدف إلى توحيد ظروف العمل وحقوق اإلنسان لدى الموردين

وهذا بعد وضعها قاعدة للبيانات  ،دولة 62مورد في  0044مراجعة على  6244 6404 أنجزت منذ

هي مراكز بحثية و ثالثةوحاليا فهي تعتمد على  ،يتم تنفيذ جميع عمليات التدقيق من خاللها

SGS- VERITAS - CSCC  .  

لترجيح اأساسه معامالت تصنيف وفق  ،أسلوب التنقيط: يتم تحديد جانب المسؤولية لدى الموردين -

لمتعلقة ا إستجابة الموردين لتطوير وتنفيذ خطط إلدارة المخاطر التشغيلية والتنفيذيةأين تنقط 

والتي تخص التنظيم والتحلي بالمسؤولية، شفافية المعلومات، اإللتزام تجاه أصحاب  بالتوريد

، 1لبعيدعلى المدى االمصلحة، اإللتزام بالمراقبة الخارجية، البحث والتطوير، النظرة واإلستراتجية 

 هو موضح في الجدول التالي:مثلما  04إلى  4من 

 :كيفية إستخدام أسلوب التنقيط لتقييم توافق الموردين مع متطلبات اإلستدامة (26-2جدول)ال

 خصائص المورد المبادئ

(1-11) 

التوريد المسؤول 

 المتحقق

تقييم موردين آخرين شراكة 

 مع المورد المستهدف

 المسؤوليةالتنظيم و -

 شفافية المعلومات -

   

Source: Joelle Morana, logistique durable,lavoisier,paris2013,p96. 

التوزيع وفق أسس مستدامة مكمل للسياسات التسويقية األخرى والذي يجب النظر إليه كسلسة إن 

 حسن،لتحقيق األ التطوير واإلبتكار، مع السعي الدائم إلى البحث ومكملة يفةمترابطة وليس كوظ

من خالل تفكير مشترك يأخذ األهداف والتكاليف االجتماعية واإلقتصادية والبيئة في العمليات 

مع السعي الدائم إلى إخضاع جانبه المادي  الشحنالنقل و ،المرتبطة بالتوزيع ومن ذلك التغليف

 للطرق التصنيعية الصديقة للبيئة. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Joelle morana,op-cit,p96. 
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 :الفصل خالصة

 ق مسار تسويقي مستدام تحدي وقضية إستراتيجية للممارسات التسويقية، فاإلندماجيعد تحقي      

وتحقيق التوافق يعد المتطلب األساسي تجاه المسار المستهدف ليس فقط من أجل جوانب التأثير 

ة تتوافق مع متطلبات المسؤولية وبما يحقق ، ولكن كمساهمة فعالالسلبي والشبهات غير مرغوبة

 وفق منظور أخالقي، األعمال في بيئتها وسوقها منظمةر صورة جيدة وريادة أكبر لوفق منحنى آخ

األساسية فلسفات ومبادئ إجتماعية ومن ذلك التحلي باألخالق  هبادئوهو ما يتطلب نموذج م

مالت االقتصادية والتجارية، وما االتي تعد الوجه المطلوب في المعوالمسؤولية وسلوك المواطنة 

ليمتد ذلك إلى  إلبراز صدق ذلك،خذ بتوجهات وتعديل ممارسات واألخذ بمنهجية تتطلبه من األ

السعي لفهم وخلق العرض المتوافق وما يتطلبه من تحليل أكبر لما هو مقبول ومجمع عليه من 

طرف أصحاب مصلحة هذا التوجه، كما أن تحقيق كل ما تم التعرض إليه عمليا يتطلب تخطيطا 

ياسات كييف وتعديل الستمختلف المناهج لالتي تم التعرض إليها لنماذج حيث تبين اإستراتجيا 

تعديالت ببعض الالقيام  منوما يتطلب ذلك  ،تحقيق التنمية المستدامةالتسويقية وفق متطلبات 

مع تخطيط  ،واألخذ بالعديد من األفكار الحديثة التي تساهم بفعالية في ذلكبعة حاليا للسياسات المت

تحقيقه على يتم السعي إليه لما  عيقي المناسب الذي يعد جسر بين األفكار الفلسفية ومالمزيج التسو

المستوى التطبيقي بالنسبة للوظيفة التسويقية، بوضع المنتوج المناسب وما يتطلبه من إجراءات 

يصال يع المثلى إلزوالسعر المناسب المحقق للغرض العام من المسار مع إعتماد طرق التو للتوافق،

المنتجات المطلوبة للمهتمين بها أو للذين يتم التأثير عليهم ليصبحوا مساهمين بكل فعالية في المبتغى 

ى لإلرشاد والنصيحة واإلبالغ أوال ثم لاإلتصال التسويقي المث إعتماد وسائل مع ،العام المنشود

اء المنتجات دة الحث لشراعإعرض عرض جهود المنظمة ومنتجاتها المتوافقة واإلغراء والحث و

  المتوافقة ثانيا.
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 لفصل الرابع: دراسة حالة مجمع هنكل:ا

قائمة على اإلندماج الرائدة عالميا في إنتهاج إستراتجية ؤسسات يعتبر مجمع هنكل من الم    

، لهنكل المميزة صفاتال من واحدة التنمية المستدامة في أعمالها التسويقية، فاالستدامة في اإليجابي 

 ل التركيز على عمليات اإلبتكار،سعى دائما إلى تحقيق الدور الريادي في هذا المجال من خاليالذي 

 والفضالت والنفايات الصرف إيجاد بدائل رشيدة فيما يخص إستهالك المياه والتعامل مع مياهفي و

الجتماعي، مع العمل بشكل حثيث ا والتقدم مع بذل جهود في اإلرتقاء بالصحة والسالمة ،الصلبة

 ومستهلكيه، والتي تشكل له قيمة مضافة له ولجميع عمالءه عن هاته الجهود المبذولة على اإلعالم

مع اإلشارة إلى أن سياسات التنمية المستدامة لدى هنكل تخطط على مستوى مركزي في مقر 

مع إجراء  ،في العالم ومن ذلك الجزائرالشركة األم بألمانيا ويتم تطبيقها في جميع الوحدات الفرعية 

 تكييف لبعض النشاطات وفق متطلبات البيئة الطبيعية واإلجتماعية والقانونية للبلد المستهدف.

بجهود وإجراءات هنكل لتحقيق سياسة تسويقية وبالنسبة للحصول على المعلومات الخاصة 

إستخدام  حيث تمتتجلى في التقارير من عدة مصادر فكان متوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة 

تقرير للخبراء  04مواثيق أخالق، أكثر من  1مدونة،  00نشاط،  تقرير 02تقرير ) 604أكثر من 

تقرير من شبكة األنترنت(، باإلضافة إلى مقابالت في  06تقرير صحفي متخصص،  064أكثر من 

مقابالت  42مة بالجزائر العاصمة، مقابلة في المديرية العا 66كل من فرع فرانكفورت بألمانيا، 

 في الفرع اإلنتاجي بشلغوم العيد.

ائمة هنكل التسويقية ضمن إستراتجيتها القلجهود مؤسسة  يتعرض الفصل بالوصف والتحليل

ث سيتم حيوذلك من خالل المباحث األساسية التالية  على اإلندماج في مسار التنمية المستدامة

سياسات  عرضمع هنكل ونشاطاته، وفي المبحث الثاني سيتم في المبحث األول التعريف بمج

هنكل تجاه متطلبات التنمية المستدامة، أما في المبحث الثالث سيتم تقييم توجهات اإلستدامة 

   العامة والتسويقية لهنكل الجزائر.
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 المبحث األول: إضاءات حول مجمع هنكل:

عالميا في مجال التقنيات والعالمات التجارية التي تخص يعد مجمع هنكل من المنظمات الرائدة      

مواد التنظيف والعناية بالصحة الشخصية وتكنولوجيا اللصق، فاإلبتكار في المنتجات والعمليات 

واآلداء الرفيع ومعرفة وتلبية إحتياجات ومتطلبات المستهلكين النهائيين والصناعيين تعد عوامل 

س عرفت تجذر في ثقافته، الشيء الذي إنعك، حيث القصير والطويللهنكل النجاح على المدى  تحقق

كله في مستويات النمو العالية في األسواق التجارية والمالية، وفي المكانة والسمعة العالية على 

 مستوى المؤشرات المالية واإلجتماعية والبيئية.   

 هنكل ونشاطاته عالميا: حول مجمع المطلب األول: عرض

ه من نجاحات باهرة على المستوى لما حقق جمع هنكل شركة متعددة جنسيات بإمتيازيعد م     

اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي، حيث يمكن إيجاز المراحل التاريخية التي مر بها المجمع إلى غاية 

فيما يخص األسواق المستهدفة والمنتجات المعروضة ورقم األعمال وتطور الموارد البشرية  اليوم

 : اآلتي فيلديه 

من طرف  0222تأسيس مجمع هنكل عام يعود  عرض تاريخي حول تطور مجمع هنكل:-أوال

، أين كانت تباع منتجاته على المستوى المحلي لتتوسع ألمانيابدوسلدورف مدينة  في فريتز هنكل

 في صيدلية هانز ول مرةألبيعت منتجاته  حيث 0212برلين عام  ثم 0222فيما بعد إلى فينا عام 

 اهفيمكن عرضوتطورها التاريخي وبالنسبة ألهم المنتجات المقدمة من طرف هنكل شوارزكوف، 

 في الجدول التالي: 

 منتجات هنكل:   إنتاج ( مراحل تطور4-1جدول )ال

 وفأنشأت شركة هنكل أول شامبو الشعر بالشراكة مع شوارزك 0142

أول غسول ذاتي التفاعل في عد قامت بتسويق عالمتها التجارية "برسيل " والذي ي 0142
 العالم

 نتاج المواد الالصقة اإلصطناعيةأنشأ هنكل أول فرع إل 0166

 FAأنشأت هنكل فرع الصابون فا  0120

 Prittأول أنبوب للغراء من نوع بريت  تم تصنيع 0121

 )إتحاد منتجات البذور الزيتية( UNIPOLتم اإلستحواذ على  0122

على اإلتحاد العام لصابون مرسيليا الذي كان يملك العالمة التجارية       تم اإلستحواذ  0122
chat le 

وقعت هنكل عقد شراكة مع كولجيت وبالموليف، حيث حققت لها هاته الشراكة تطوير   0122
  BREF – MIR، وفي نفس السنة إسترد العالمة Lesieur-Cotelleالمنتجات 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lesieur_%28entreprise%29
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 Rubsonإشترى هنكل العالمة ريبسون  0114

 إشترى هنكل شوارزكوف 0112

  Cognisوحدت هنكل فروع صناعة المواد الكيميائية تحت إسم  0111

 إستحوذ هنكل على شركتي معالجة المياه كونكورد وإندوال 6440

إستحوذ على  6442تحوذ هنكل على المتخصص الكيميائي لرودياو وفي عام إس 6442

 BODYCAREالعالمات التجارية 

جيتها نحو في إطار إسترات إستحوذ هنكل على شركة النشا الوطني )مواد صديقة للبيئة( 6442

  ستدامةالتنمية الم

وألترنا كما  Kenraو  Bellehairإستحوذ هنكل على العالمات التجارية األمريكية  6400

 .Vigorإستحوذ في نفس السنة على الشركة الفرنسية لصناعة الماء القرمزي 

 .بناءا على التقارير المجمعة عن المجمع المصدر: من إعداد الباحث

 (المقر الرئيسي)ثالثة مستويات إدارية، المستوى المركزي  علىتم تإن إدارة مجمع هنكل عالميا 

والذي النمسا ب فييناألمانيا، والمقرات اإلقليمية الثالثة الموجودة في كل من ب دوسلدورفالموجود ب

في آسيا والمركز  ابلدعلى 02با وأمريكا، وشنغهاي بالصين والذي يشرف يشرف على بلدان أور

في كل من إفريقيا والشرق األوسط باإلضافة إلى المقرات  ابلد 26والذي يشرف على  دبيقليمي باإل

 ي كل بلد محل نشاط هنكل.الموجودة ف

ابية نتيجة إتباعها نظام الحوسبة السح ،مرتبطة إلكترونياتعتبر شركة عالمية  فهنكلبصفة عامة و

تستخدم قاعدة للتطبيقات المثبتة  يموظف، فه 31111ضم تي تموقع موجود في العالم وال 311ل

إمكانية اإلطالع يحقق موحد  WAN، كما قررت هنكل وضع نظام IBMعلى سحابة خاصة من 

الوحدات في العالم جميع مع منح إمكانية المشاركة بين ، على تسيير جميع فروعها في آن واحد

 االستفادة الكاملة من شبكةمن خالل األخذ بعين اإلعتبار تغيرات البيئة واألسواق  والقدرة على

اء دآل تطبيق مؤشرات ن خالداء ميتيح له القدرة على مراقبة اآل كمانترنت، واأل MPLSالهجين 

، كما بفعاليةستباقي من خالل إستكشاف األخطاء وإصالحها وتوقع حل المشاكل بشكل إ صلةذات 

ر وتوافقية أكبر مع مؤش إلتصال بين المواقع والشركة األمتحسين تكاليف اتحقق هاته األنظمة 

 الخاص بالجودة. AQSآدائها 

ة بطة بنشاط هنكل فيتم وضعها من قبل لجنة توجيهيوبالنسبة لصياغة مختلف اإلستراتجيات المرت

تنفيذي  مديرمدير تنفيذي للمالية،  والتي تضم كل من بالتعاون مع لجنة المساهمين ومجلس اإلدارة

مواد مدير تنفيذي ل، مدير تنفيذي لتكنولوجيا المواد الالصقة، للموارد البشرية والخدمات العامة

كل حيث تعمل هاته اللجنة بش، مواد الغسيل ومواد العناية المنزليةمدير تنفيذي لو العناية بالجمال

خاصة فيما يتعلق ، وثيق مع مجلس اإلدارة ومجلس إدارة لجنة المساهمين وهيئة الرقابة
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جارية لعمليات التالمركز المالي لو رتبطة بصافي األصولباإلستراتجيات المالية والتجارية الم

وفي ضوء ذلك تم منح لجنة المساهمين حق النقض )الفيتو( فيما ، لتسيير الهياكوتطوير األعمال و

يخص القواعد اإلجرائية التي تحكم تصرفات إدارة هنكل، بإعتبارهم شريك لديه مسؤولية شخصية 

 مباشرة عن نشاط المجمع. 

ع جمي لهنكل مزيج من خطوط المنتجات معروضة فيعرض للنشاطات اإلنتاجية لهنكل: -ثانيا

ات المنظف وهذا في مجاالت ثالثة وهيتكنولوجيات رائدة بومتعددة عالم بعالمات تجارية أنحاء ال

(Laundry and Home Care( العناية بالجمال ،)Beauty Care ،)وتكنولوجيا مواد اللصق 

(Adhesive Technologies)،  منتوج، وبتحليل  224فمحفظة هنكل من المنتجات تضم حوالي

من أهم القطاعات المربحة لهنكل، يتبعها يعد قطاع تكنولوجيا مواد اللصق ف ،عام لنتائج المبيعات

 قطاع منتجات التنظيف والعناية المنزلية ثم قطاع العناية بالجمال، كما هو موضح في الشكل التالي:

 ( نسبة مبيعات كل خط من منتجات هنكل:4-1شكل )ال

 

 على التقارير المقدمة بناءا الباحثمن إعداد 

ي فلنسبة لمضمون عمق خطوط المنتجات الثالثة لهنكل وتطور رقم أعمالها فيمكن عرضها وبا

 اآلتي: 

وى مستالعلى  انشاطالقطاعات اإلنتاجية لهنكل  أكثريعد من المنظفات والعناية المنزلية: -1

ت منعماوطحية ومنتجات الغسيل لسالمنظفات ابالنسبة لمنتجات هذا القطاع فتتجلى في وي، عالمال

الموجهة  سوائلالكذلك ومنها  ،الغسل ومنتجات العناية المنزليةعملية داء آن يالنسيج ومنتجات تحس

ء الهوا اتومعطر المياه اتاألطباق ومنظفات دورلغسل  المنتجات الموجهةتنظيف الصحون ول

 تتجلى في: فهم عالمات هنكل ضمن هذا النشاط وبالنسبة أل

- FEU DECAP  (.0122)أنشئت في عام  فرانالتنظيف لألمجموعة من منتجات 

-  LE CHAT(.0222العالمة التجارية الموجهة لتنظيف المالبس )أنشئت في عام 

-  Minidou .عبارة عن مطهر 

-MIR    (0122نوع من المنظفات )أنشئ في عام. 

28%

22%

50%

مبيعات هنكل بالمليون آورو

الغسيل والعناية المنزلية العناية بالجمال تكنولوجيا مواد اللصق
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 بريل إيزيس منتوج التنظيف خاص بالجزائر.  -

-  Super Croix بالغسيل المعطر.  العالمة التجارية الخاصة 

- Terra  .مجموعة من منتجات التنظيف 

- X-TRA  .مجموعة من منتجات التنظيف 

فيمكن ( آورو بالمليون) مقيمة 6406-6442وبالنسبة لتطور مبيعات هذا الخط اإلنتاجي من سنة 

 التالي:  الجدولعرضها في 

 (:6406-6442ية المنزلية )( يوضح مبيعات هنكل من منتجات مواد التنظيف والعنا46-)جدولال

 

 .بناءا على التقارير المتحصل عليها باحثالمصدر: من إعداد ال

 .9118نتيجة األزمة المالية لسنة  9100-9101فالمبيعات عرفت تطورا ملحوظا إال في سنوات 

تتجلى أهم منتجات هنكل الموجهة للعناية بالجمال في المستحضرات الخاص  :العناية بالجمال-2

 : نذكرهذا الخط اإلنتاجي ومن أهم عالمات شعر والعناية بالجسم والبشرة والفم، بال

 (.0221شوارزكوف وهي عالمة تجارية مخصصة لمنتجات الشعر )تم إنشاؤها في عام  -

- Vademecum (.0216معجون األسنان )أنشئت عام العالمة التجارية ل 

-  Diadermin(.1904الوجه )أنشئت عام  العالمة التجارية المتخصصة في جمال 

 (.0164العطور مونت سانت ميشيل والعالمة التجارية كولونيا )أنشئت عام  -

- FA  (.0120العالمة التجارية لمنتجات العناية بالجسم )أنشأت عام 

- Taft  (.0122وهي عالمة تجارية لمنتجات تصفيف الشعر للرجال والنساء )أنشئت عام 

- Denivit (.0122ارية المتخصصة في صحة األسنان )أنشئت عام العالمة التج 

2008 2009 2010 2011 2012

Série1 4172 4129 4319 4304 4556
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4556

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

تطور مبيعات هنكل من المنظفات ومواد العناية المنزلية 
(مليون آورو)
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 (.6404)أنشأت عام  Perfect mousseمنتجات الرغوة ذات الطبيعة المستدامة  -

-6442بين سنوات ما لمنتجات هذا الخط اإلنتاجي لمبيعات السنوية )بالمليون آورو( وبالنسبة ل

 الجدول التالي: في فهي مبينة  6406

 :6406-6442ت هنكل من منتجات العناية بالجمال من سنوات ( مبيعا2-0) جدولال

 

 .بناءا على التقارير المتحصل عليها باحثالمصدر: من إعداد ال

 فمبيعات هنكل ضمن هذا النوع من المنتجات عرفت وتعرف نمو كبيرا.

 من أهم خطوط منتجات هنكل مردودية منذ يعد هذا الخط اإلنتاجيتكنولوجيا مواد اللصق:  -3

مواد اللصق ومانعات التسرب من  ، حيث تشمل منتجات هذا الخط كل0162 جانفي 66إنشائه في

لتجارية ا هنكل عالماتوبالنسبة لوالصناعيين،  نيوالحرفي الخاصة باألفراداألسطح ة معالجمواد و

 :فتتجلى فيضمن هذا الخط 

- Loctite  .وهي نوع من المواد الالصقة 

- Metylan  (. 0122صقة للورق )تم إنشاؤها في عام الللمواد العالمة تجارية 

–Pattex (. 0122تجارية )أنشئت عام  عالمة 

- Pritt  .نوع من المواد الالصقة المخصصة لتالميذ المدارس 

- Rubso  (.0122عالمة التجارية للمنتجات المخصصة لمكافحة الرطوبة )تم إنشاؤها في عام 

- Tangit المخصصة ألعمال السباكة والصرف الصحي )أنشئت عالمة تجارية للمواد الالصقة

 (.0122في عام 

الجدول في  فهي موضحة 6406-6442بين سنوات ما مبيعات هذا الخط اإلنتاجي ل وبالنسبة

 التالي:

2008 2009 2010 2011 2012

Série1 3016 3010 3269 3399 3542
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تطور مبيعات هنكل من منتجات العناية بالجمال
(مليون آورو)
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بالنسبة لتكنولوجيا مواد  6400-6442( المبيعات السنوية لهنكل ما بين سنوات 0-0) جدولال

 اللصق: 

 

 .الب بناءا على التقارير المتحصل عليهاالمصدر: من إعداد الط

 .9118نتيجة األزمة المالية لسنة  9100-9101فالمبيعات عرفت تطورا ملحوظا إال في سنوات 

 معطيات الوضع المالي والتجاريل بالتعرضتجارية لهنكل: المالية واللتقارير لعرض -ثالثا

حسن ت علىتائج تجارية جيدة إنعكست ن هق، فنلمس تحقي6406-6400بين سنوات  لهنكل المتوفرة ما

 :في الجدول التاليالموضحة ومؤشراته المالية 

 )بالمليون آورو(:6406-6400( تطور مؤشرات هنكل المالية بين سنتي 5-0جدول)ال

 %التغير 2012 2011 بالمليون آورو

 2.2 02204 02242 المبيعات

 60.2 6011 0222 األرباح التشغيلية

 2.0 13.3 11.3 (%) يعاتالعائد على المب

 0.0 00.0 02 معدل العائد على المبيعات

 24.2 0222 0010 صافي الدخل

 61.2 2.01 6.21 ربحية السهم في منطقة اليورو

العائد على رأس المال العامل 
(ROCE) 

02.2 02.2 6.1 

 .6400لسنة  المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

 ئج المالية اإليجابية التي حققها مجمع هنكل.فالجدول يبين لنا النتا

2008 2009 2010 2011

Série1 6700 6224 7306 7746
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تطور مبيعات هنكل من منتجات تكنولوجيا مواد اللصق
(مليون آورو)
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 :تيخطوط اإلنتاج الرئيسية الثالثة فهي موضحة في اآل منوبالنسبة للنتائج المالية لكل خط إنتاجي 

فإستراتجية هنكل المالية والتجارية ضمن مجال هذا منتوجات الغسول والعناية المنزلية: -1

العمل على وهذا من خالل  ،ق في جميع أنحاء العالمسوإحتالل مناصب القيادة في الهو  النشاط

ز على التركيمع زيادة العالمة التجارية قوية، بما يجعل  تحقيق نمو متواصل من خالل اإلبتكارات

من وراء إتباع هاته اإلستراتجية ضمن هذا المتحققة لنتائج المالية وبالنسبة لعمالء، ال معالعالقة 

 الجدول التالي:مبينة في فهي الخط اإلنتاجي 

 : 6406-6400المؤشرات المالية لقطاع الغسول والعناية المنزلية لهنكل لسنوات  (6-0جدول )ال

المؤشرات 
 المالية

 معدل الزيادة 2512 2511

 %1.0 301.9 309 المبيعات

 %03 302 401 األرباح التشغيلية

الربح التشغيلي 
 المعدل

401 341 01.8% 

العائد على 
 المبيعات

نقطة  0.6  01.4 09.0

 مئوية
العائد المعدل على 

 المبيعات
 نقطة مئوية 9.1 01.8 09.8

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

 فالجدول يبين لنا النتائج المالية اإليجابية التي حققها مجمع هنكل.

لعمل دا واتسعى هنكل من هذا النشاط إلى تحقيق نمو مربح جمنتوجات مستحضرات التجميل: -2

على جذب إبتكارات جديدة إلثراء محفظة العالمات التجارية لهذا الخط اإلنتاجي، والعمل على 

اإلنحياز للمطالب الصارمة للعمالء، وبالنسبة للمؤشرات المالية المحققة في هذا النشاط فهي مبينة 

 في الجدول التالي:
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 ات التجميل:( بعض المؤشرات المالية لقطاع مستحضر7-3جدول )ال

 معدل الزيادة 2512 2511 المؤشرات المالية

 %1.9 0106 0101 المبيعات

 %03 016 081 األرباح التشغيلية

 %01.8 012 081 الربح التشغيلي المعدل

 نقطة مئوية 13 %09.4 %09.2 العائد على المبيعات

العائد المعدل على 
 المبيعات

 نقطة مئوية  1.0 09.6% 09.2%

 .تقارير التنمية المستدامة للمركب المصدر:

 فالجدول يبين لنا النتائج المالية اإليجابية التي حققها مجمع هنكل.

تسعى هنكل إلى تحقيق الريادة في هذا النشاط بإتباع إستراتجية   منتوجات تقنيات اللصق:-3

ات م المؤشرالتركيز على جودة العمليات وتطوير تقنيات جديدة، حيث يوضح الجدول الموالي أه

 المالية المحققة:

 :9109-9100( المؤشرات المالية لقطاع تقنيات مواد اللصق لسنوات 8-3جدول)ال

 معدل الزيادة 2512 2511 المؤشرات المالية

 %1.0 6111 6991 المبيعات

 % 44.2 648 921 األرباح التشغيلية

الربح التشغيلي 
 المعدل

416 681 94.6% 

 نقطة مئوية 4.0- %09.4 %09.2 العائد على المبيعات

العائد المعدل على 
 المبيعات

 نقطة مئوية 9.1- 09.6% 09.2%

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

  اداء قويآكل بشكل عام ات اإلنتاجية الثالثة فقد حقق هنالنتائج العامة المحققة في القطاعبتحليل 
مبيعات الف وما قبلها، 9109والخاصة بسنوات  9103فحسب التقارير المتحصل عليها في سنة 

 إلىالنقد األجنبي األمر الذي أدى التغيرات في رغم تأثرها بقيمة  %3.9 ا بلغنمو تحقق سنويةال
 غفقد بل ربح التشغيلي المعدل، وبالنسبة لل(% 9.6-)بما نسبته  يورو حوالي مليون 3,083 فقدان
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الهامش المعدل للعائدات قبل حساب الفوائد أما  ،%6.4أي بزيادة تقدر بمليون يورو  619
 .1,4إرتفع بفقد  (EBIT) والضرائب

 (EPS) العائدات المعدلة لكل سهم ممتازإنعكست هاته المبيعات على مؤشرات أسهم المجمع، ف

 1,21 بعدما كانيورو  0.01، أي بزيادة تقدر بحوالي 9100سنة  %00.03 حققت زيادة تقدرب

تطبيق معايير المحاسبة كما يرجع تحسن أسهم هنكل إلى  ،9109من عام األخير نة يورو في ربع الس

وبعد التطبيق  يورو 1.22 تقدرب كانت العائدات لكل سهم ممتازفبعدما  ،(IAS 02)الدولية 

 ..%00.0العائدات المعدلة لكل سهم ممتاز ازدادت بنسبة ف

بة نمو حقق نسيأن  ستطاعإالقوي و ءهكل أداواصل هنرغم من التحديات البيئية والسوقية فقد البو

زيادة سجلت كل من العائدات واألرباح ، ف9100أكبر وهذا مقارنة بالنتائج المالية المحققة في سنة 

السبب وراء النمو و %06 حيث تجاوزت نسبة (EBIT) قبل حساب الفوائد والضرائبوهذا هائلة 

ل سواق الدوأخاصة في فات والعناية المنزلية قطاع المنظهي النتائج المحققة من طرف  الكبير

خاصة ة أوربا الشرقيسوق  وفي ،(منطقة أفريقيا/الشرق األوسطالناشئة والتي منها السوق الثانية )

من المبيعات كانت في األسواق  %22، فالمكسيك وخاصة فيأمريكا الالتينية وكذلك في  تركيا في

 %4.4ت غبل فقد حقق قطاع المنظفات المنزلية زيادة  وبالنسبة لتطور مبيعات القطاعات الناشئة

سجل قطاع تكنولوجيا مواد اللصق ، كما % 3.1نمو بلغفقد حقق قطاع العناية بالجمال ل وبالنسبة

 .%3.9بنسبة  همبيعاتفي زيادة 

مليون  600من أي  %6.4ب والذي قدرع الربح التشغيلي ارتفإنعكست النتائج السابقة في إ كما

مليون يورو خالل الربع  486بعدما كان  ،مليون يورو في جميع قطاعات األعمال 619ى يورو إل

يمة والتي سجلت قهنكل ، كما أن هاته النتائج إنعكست كذلك في زيادة إستثمارات 9109 الثالث لعام

 ألساليبإضافة االقتصادي وه وضعرصيدا ل ما شكلمليون يورو،  94بعدما كانت مليون يورو  91

 ط )التقليل من المخاطر(. التحو

أهم منافسي هنكل على المستوى العالمي فيما يخص خطوط  منعرض ألهم منافسي هنكل: -رابعا

وبالتحليل  ،Colgate-Palmolive و unilever و  Procter And Gambleهم  ،وعمق منتجاته

يبين جدول التالي الو،  41.5%لهنكلقد بلغت الحصة السوقية العالمية السوقية ف همحصصالعالمي ل

  الحصص السوقية لهنكل ومنافسيه على المستوى العالمي:
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 ( أهم منافسي هنكل وحصتهم السوقية على المستوى العالمي:9-0جدول)ال

 الحصة السوقية المؤسسة

Henkel %41.5 

Procter And Gamble %31.4 

unilever %14.2 

Colgate-Palmolive %7.5 

 5.4% بالموزعين )المساحات الكبرى( العالمات الخاصة

 .المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

منتجات الرائدة في السوق العالمي لهنكل ومنافسيه فيمكن عرضها في الجدول ألهم البالنسبة و

 التالي: 

 لعناية الصحية والتنظيف والتجميل في السوق العالمي:ل( أهم المنتجات الرائدة 10-0جدول)ال

بروتكر أند  هنكل 
 جامبل

كولجيت  يونيليفر
 بالموليف

المنتوجات ذات 
 الطلب الكبير

Le Chat Ariel 

Mr Propre 

Skip - 

المنتوجات ذات 
 الطلب المتوسط

Super Croix Dash Omo Axion 

المنتوجات 
 الضعيفة الطلب

X Tra Gama Bonux Persil  إستولت(
 عليه هنكل(

Gama 

 

 .مية المستدامة للمركبالمصدر: تقارير التن

يتكون فريق العمل لهنكل من حوالي عرض سياسة إدارة الموارد البشرية لدى هنكل: -خامسا

موظف عبر العالم يتحلون جميعهم بروح اإلبداع والمغامرة وروح التخصص والبحث عن  02444

الدائم  بشرية هي السعيالحلول الجديدة، فإستراتجية هنكل العالمية العامة فيما يخص إدارة الموارد ال

عرض وظائف جذابة، وكذلك وضع مسارات ب وهذالتوظيف أحسن المدراء والمسيرين عبر العالم 

هم التحلي ل إلشراف تتيحلية، مع تطبيق أساليب مبتكرة للتطوير مهاراتهم ببرمجة دورات تدريبة دو

كل فيخضع لتوزيع العمال لدى هنوبالنسبة ، وظائف التنفيذية المسندة إليهمالسريع بالمسؤولية في ال

 الشكل التالي:في  والموضح، في شتى بقاع العالم إلى حجم نشاط وحدات اإلنتاج
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 ( نسبة توزيع عمال هنكل في مراكز نشاطاته في العالم: 6-0شكل )ال

 

 بناءا على التقارير من شبكة األنترنت. من إعداد الباحث

يما يخص الموارد البشرية، والذي يكون في الجنسية والعمر كما يعد التنوع أحد جوانب نجاح هنكل ف

بشكل كبير في إيجاد طرق تفكير جديدة إلدارة المجمع، فإستراتجية هنكل ذلك ساهم ، حيث والجنس

 في إدارة الموارد البشرية قائمة على ثالثة مبادئ وهي: 

د البشرية بيرة في إدارة الموارالتغيير من أجل التغيير: يعتبر تحقيق التغيير عنصر ذو مساهمة ك -

)التغيير الفكري للعامل(، والذي يكون بالمحاكاة مع التغيير الحاصل في الحياة اليومية  لدى هنكل

والذي نشهده من خالل شاشات التلفزيون ولدى السياسيين وإتجاهاتهم السياسية، وكذلك من خالل 

 يعد كل ذلك نتاج ظاهرة العولمة. (، حيثتشبع األسواق والمنافسة) االقتصاديةالتغيرات 

ين تداخل بفي المعايير بما تحقق ثورة لهدف من هاته القاعدة هو إحداث العادي ليس هو القاعدة: ا -

أدوار الجنسين وإنتقال العمال من بلد إلى بلد )الوحدات اإلنتاجية لهنكل عبر العالم( سعيا وراء 

العمال لتحقيق الثراء من خالل صوت جديد وقوي  فئة جديدة من ففي هنكل تسعى، المتاحة الفرص

زيادة التنقل عبر األجهزة التنفيذية وزيادة ، حيث حقق ذلك واإلنتقال إلى األعلىهفي سوق العمل 

 المرونة والحرية.

كما يعد  ،التنوع البيولوجي: يعتبر التنوع البيولوجي ذو أثر في تصميم ثقافة الطبقة البشرية لهنكل -

حل المبتكرة لألفكار لع النظر وتبادل المعارف والخبرات والخروج بنهج أفضل فرصة لتوسي

 المشاكل والعيش معها.  

 

 

 

 

 

شمال أمريكا
11%

أوربا الغربية
31%

قياالشرق األوسط وإفري
11%

أسيا 
19%

أمريكا الالتينية
8%

أوربا الشرقية 
20%

توزيع اليد العملة لدى هنكل حسب المراكز اإلنتاجية في العالم 
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 لمطلب الثاني: إضاءة حول مجمع هنكل ونشاطاته في الجزائر: ا

إستطاع من  ثحياألم بألمانيا،  مقربالنسبة للسوقية كبيرة يعتبر فرع هنكل في الجزائر فرصة    

نسبة كبيرة من األرباح مقارنة بالفروع الموجودة في الشرق األوسط وإفريقيا، رغم  خالله تحقيق

 إستطالع ظروف هذا النجاح.إلى معرفة و دفعناالذي ي، األمرالنشاطقصر فترة 

ام عإلى يرجع إستهداف هنكل لألسواق العربية  الجانب التاريخي لتموقع هنكل الجزائر:-أوال

، ثم 0116السوق اللبنانية لتليها بعد ذلك السوق المصرية سنة  مرة ولحيث إستهدف أل، 0120

هدفة ، وكانت آخر سوق عربية مست6442وسوريا عام  6444والجزائر عام  0112تونس عام 

وبالنسبة للسوق الجزائري فالدخول الفعلي لهنكل يعود إلى شهر ، 6442هي السوق األردنية عام 

 هنكل تحصحيث بلغت  بشلغوم العيد بوالية ميلة” ادنإ” معفي إطار شراكة ، 6444ماي سنة 

 من الشركة وذلك بحيازته على جميع األسهم %044إستحوذ هنكل على  6440وفي  24%

وحدة إنتاج السوائل تمكن من حيازة وحدتي الرغاية )، حيث مليون دينار جزائري 224مقابل

كلف إعادة تأهيل هاته  وقد(، وحدة إنتاج المساحيقعين تيموشنت ) ة( ووحدوالمواد الالصقة

مليون دوالر بالنسبة لوحدتي الرغاية وعين  02.2) مليون دوالر 02حوالي  الوحدات إستثمار

حيث بلغ رأسمال هنكل بعد ثالثة سنوات من (، مليون آورو لوحدة شلغوم العيد 4.2، تموشنت

 دج2622444444اإلستحواذ 

خطين  منض: بالنسبة لهنكل الجزائر فهو ينشط ائرتحليل النشاطات التجارية لهنكل الجز-ثانيا

ف المتمثلة في مواد التنظيو ،من المنتجات عكس جميع فروعها في العالم التي تنتج ثالثة خطوط

وبالنسبة لعمق المنتجات في كل خط إنتاجي فهي موضحة في والغراء،  اللصقالمنزلية ومواد 

 الجدول التالي: 

 ي إنتاج هنكل:( أهم منتجات خط00-0جدول )ال

 
 المنظفات ومنتجات الصيانة

 . لوشا - أزيسمسحوق الغسيل:  -

 .إزيس بريل: غسيل األواني -

 .براف: المطهرات -

 .سيريزيت -تيروزون-لوكتيت -تانجيت -ليوفول -اتكسب الغراء والمواد الالصقة

 .المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

إنطالقا  Cobra ة جديدة من مبيدات الحشرات تحمل عالمة كوبراتشكيلفي تسويق  كما شرع هنكل

دول نذكر منها  ،العديد من األسواق العالمية إلى، حيث تم الشروع في تصديره 6404من سنة 

 .األمريكية المتحدة الوالياتالشرق األوسط وأوروبا و

دة األولية للمنتجات المصنعة في الجزائر فكلها من أوربا، فإذا أخذنا كمثال وبالنسبة لمصدر الما

    SILCOSSAبفرنسا و MOUT FLOUS منتجات مواد التنظيف فمصدر مادتها األولية هو 

ZOON SMITH بسويسرا و SOLVAY TRASE  ،بلجيكاPMS-FORET- PROQUISA  إسبانيا

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 في الجزائر فيقتصرونالموردون فمصدرها ألمانيا، أما  وبالنسبة للمادة األولية الخاصة بالغراء

سكيكدة، وكذلك SONATRACH عنابة و ASMIDALعلى بعض المواد المضافة والتي تكون من 

 TONICسطيف،   AGRO- FILM،جيجل  AFRICAVER بعض مواد التغليف التي مصدرها

EMBALLAGE   ،تيبازة ENAPS .سوق أهراس 

كالسيكي  هيكل لهنكل الجزائر يعتبر الهيكل التنظيميهنكل الجزائر: الهيكل التنظيمي ل-ثالثا

فبعدما  راتيتطوالعديد من الكالهياكل التنظيمية لمنظمات األعمال في العالم، غير أنه داخليا عرف 

ات مديرية وهذا لمواكبة التغير ةكان يحتوي على ستة مديريات أصبح اليوم يحتوي على إحدى عشر

 تالي:هنكل الجزائر في الشكل الالهيكل التنظيمي ليئة والسوق، حيث يمكن عرض المستمرة في الب

 ( الهيكل التنظيمي لهنكل الجزائر:2-0شكل )ال

 

 بالعاصمة. المركزية المصدر: تقارير مقدمة من المديرية 

طلع هي تفمديرية الخبرة القانونية فجميع الوظائف تطلع بالمهام التقليدية المعروفة، وبالنسبة ل

ماثل بالعامل البشري والبيئي و الت وخاصة ما يرتبطمعالجة المخاطر المتعلقة بالجوانب القانونية ب

أما مديرية النظم فتهتم بجمع ، مع المتطلبات القانونية التي تخص المنتجات وحقوق الملكية

ار بغية حتكالمعلومات التي تخص المنافسة والسوق واإلجراءات الحكومية التي تخص المنافسة واإل

 السعي لتوسيع الحصة السوقية والمبيعات.

ا بين في المبيعات قدر م نموحقق هنكل الجزائر النتائج المالية والتجارية لهنكل الجزائر: -رابعا

 6402مليون دوالر بنهاية عام  12فرقم األعمال المحقق بلغ ، 6442إنطالقا من سنة  %24و 04

 %04و 2ينما ب تنسبة نمو سنوية تراوحفي السوق فقد سجلت معروضة الوبالنسبة لمنتجات هنكل 

نتجات المنظفات على متجلت خصوصا في  "طن024444 " 6402المباعة سنة  حيث بلغت الكمية

إلى إدراج ، كما يعود ارتفاع رقم أعمال هنكل ماء الجافيلباإلضافة إلى مساحيق شكل سوائل و

طرف أحد حيث تم شراء وحدة إنتاج من  تجاريوال الغراء" في مخططها اإلستثماري” منتوج

منتجات خارج المجمع  اتستثمارإأهم يعد حاليا من  جرى العمل على تطويرها، حيثالخواص و

 .التنظيف

المديرية العامة

المبيعات-ماألمن-م
التنمية -م

المستدامة
المشتريات-م

البحث -م
والتطوير

الضبط -م
المالي

سلسلة -م
التوريد

التسويق-م
الموارد -م

البشرية

مديرية الخبرة 
القانونية

مديرية النظم

مديرية 
اإلتصاالت
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ة شبكة المناولل هتطوير ،ومن العوامل األخرى التي ساهمت في الرفع من رقم أعمال هنكل الجزائر

مع مراعاة خصوصيات المناخ المحلي وذلك بالتوازي ، الصناعية وتحسين النوعية ونمط التسيير

لبيئة اتماشيا مع التطورات الحاصلة في  ،المحتوى والنوعيةالتغيير في ومتطلبات الزبون مع دراسة 

 لى الخارجإ ات المنتجة محليااإلقتصادية واإلجتماعية والطبيعية، وكذلك السعي إلى تصدير المنتج

 إلىمنتجات مصنعة ونصف مصنعة في عملية تصدير  بالشروع  ”الجزائر - هنكل”حيث قامت 

إلى كل من  وكذلكمليار دج 0.41قيمة الصادرات بحيث قدرت  ،6406 إبتداءا من سنة تونس

ل حيث يمكن عرض تطور اإلنتاج لدى هنك،  إلى بؤر للتوتر أن تتحولالعراق، السودان، لبييا قبل 

 الجزائر في الجدول التالي:

 الوحدة طن(:)6406-6442( تطور كمية إنتاج هنكل ما بين سنوات 06- 0جدول )ال

 

 6406 6400 6404 6441 6442 السنوات

 20200 00162 022000.2 02204.6 20220.6 الكمية

 ة اإلتصال.رالمصدر: دائ

إنخفاض في سنة مع تسجيل زيادة متذبذة  6400إلى غاية سنة  6442فالمالحظ إنطالقا من سنة 

 وهذا راجع إلى حالة التذبذب في التموين بالمواد األولية. 6400

ى هنكل إلى تحقيق مجموعة من األهداف والتي من تسعمبادئ وأهداف هنكل الجزائر: -خامسا

 :من أهمها ، نذكرأجلها تم وضع العديد من اإلستراتجيات

عمل والتي تآليات للتحكم والسيطرة  أحسن داء في السوق الجزائرية من خالل وضعتحسين اآل -

 إرضاء الزبائن الداخليين )الموظفين( والخارجيين. خصوصا من أجل

 غير مرغوب فيها. إستباق األحداث -

 ضمان أفضل لشروط التخزين والتسليم. -

 ماكاإللتزام بإستعمال آخر التكنولوجيا مع ضمان إحترام القوانين واإللتزامات البيئية واإلجتماعية  -

 تشجع كل تطوير بناء.

 التخاطب والتعامل بكل وضوح وشفافية.  -

 ا.هالمحيط المجاور لها وزبائنضمان اآلمان لعمالها و -
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2012-2008تطور اإلنتاج لدى هنكل الجزائر 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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 فباإلضافة إلى إشباع حاجات ومتطلبات الجزائر، وبالنسبة للتحضير للمستقبل من طرف هنكل

 (إدراك التغيرات الحادثة والتوجهات والتطورات الممكن حدوثها)المستهلكين بأكبر فعالية ممكنة 

ة لفريق يستغل المعلومات العلمية والعملنظام لليقظة اإلستراتجية ي بإقامة افقد عززت هنكل جهوده

 في جميع المستويات.  أفراده التطوير التنظيمي مدعومة بجهود ومساهمات جميع 

بالنسبة لتحليل سوق منتجات الغسيل والمنظفات في هنكل الجزائر:  نافسيعرض م-سادسا

فال توجد إلى حد الساعة دراسة تبرز معطيات  ،كونه أهم مجال لتنافسية منتجات هنكلالجزائر 

ما يمكن اإلشارة إليه أن مجمع  ولكن، والحصص السوقية ألهم الناشطين ك السوقوأرقام حول تل

هنكل يعد تقريبا المحتكر الوحيد لهذا السوق إال إذا إستثنيا وجود منافس يبقى بعيدا عن المنافسة 

من سوق المنتجات الموجهة  %24لى ، فهنكل يسيطر حاليا عAigle-Galaالحقيقية وهي مؤسسة 

 منتجات ماء جافيل %24من المنتجات الموجهة لالستعمال في الغسيل و % 20ني ولغسيل األوا

 من خاللفي السوق الجزائري منافسي هنكل هم أمن سوق الغراء، حيث يمكن عرض  %22و

 الجدول التالي:

 ( أهم المنافسين لهنكل الجزائر:02-0جدول )ال

 الجزائر تاريخ أول النشاط في نتوج المنافسالم المؤسسة المنافسة
Uniliver OMO لها نشاط قديم 

 - Test مؤسسة تركية
Procter et Gamble Ariel  6442جوان 

Aigle 6440جانفي  مجموعة الصفا الجزائرية التركية 

 المصدر: من إعداد الطالب بناءا على معطيات السوق الجزائري لمواد التنظيف.

 موظف 0026حوالي الجزائر  توظف هنكلر: إدارة الموراد البشرية لدى هنكل الجزائ-سابعا

إطار  022إطارات سامية في المقر الرئيسي و 22إطار ) 220فبالنسبة لإلطارات فيبلغ عددهم 

، حيث يعاني تقني 220فيبلغ عددهم  للتقنيينتشغيلي في الفروع اإلنتاجية الثالثة للمجمع( وبالنسبة 

تأهيل لاتكوين ولفقد وضع إستراتجية ل ن أجل ذلكمهنكل الجزائر من نقص اليد العاملة المؤهلة و

 مليون دج. 0.2حيث رصد لذلك ميزانية تقدر ب
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 المطلب الثالث: السياسات واإلستراتجيات التسويقية العامة لهنكل:

يعود نجاح هنكل على المستوى العالمي وعلى مستوى فروعه ومنها الجزائر إلى سياسات      

نة تعد حاليا نموذجا يهتدى به لبلوغ المكا حيثيطغى عليها طابع التميز، وإستراتجيات تسويقية 

التي وصل إليها هنكل، ومن عوامل نجاح تلك السياسات واإلستراتجيات الخلفيات التي وضعت 

 رضاء المستهلكين وأصحاب المصلحة وتشجيع كل تغيير بناءالسعي إلأهمها من عليها والتي 

عامل لتخاطب والترائدة لباإلضافة إلى إتباع أساليب  ،ل وجهود الجميعوإعتبار النجاح ناتج من عم

 بكل شفافية ووضوح وفعالية.  

فمبدأ اإلستراتجية التسويقية لهنكل هي وضع رؤية اإلستراتجية التسويقية العامة لهنكل: -أوال

 لعالماتمختلف ا أن تكون الشركة الرائدة عالميا فيريادة على المدى الطويل )ووتحقيق قيم 

حيث وضعت هنكل لتحقيق ذلك أربعة أسس تشكل مضمون اإلستراتجية ، (التجارية والتكنولوجيا

 التالي: الشكلوالموضحة في 

 ( أسس اإلستراتجيات التسويقية العامة بالنسبة لهنكل:0-0الشكل )

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب:

الذي  وق"التفاإلستراتجية المطبقة لتحقيق ذلك هي " فمضمون زيادة القدرة في جميع الفئات:-1

حقق بما يالفئات من أجل كسب حصص أقوى في السوق في جميع  يةنتاجاإلقدرة اليكون برفع 

 :ومن السياسات المتبعة لتجسيد ذلك نذكرالتفوق على المنافسة، 

لتي ا خطوط جديدة أوي إطالق ذوذلك بتعزيز وتوسيع المواقع الرائدة التي تغ: النمو والقيمة -

  .تتملك خطوط حالية تحقق أكبر قدر من الربح

التركيز على العالمات التجارية ذات القيمة األعلى في السوق وهذا ب :التجارية ةعالمالتعزيز  -

 أكبر رقم أعمالتحقق من أهم العالمات التجارية التي شوارزكوف ولوكتيت و برسيلحيث تعد 

من إجمالي  %61حوالي  عشرة عالمات تجاريةتحقق أن  9108م عالهنكل، حيث تتوقع هنكل 

 .هامبيعاتمن قيمة  %33 9109، والتي حققت سنة  هامبيعات

العالمية
زيادة القدرة في جميع الفئات

اإللهام البساطة

الريادة في العالمات التجارية والتكنولوجيا
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العامل  ءعمالالحتياجات إ مع تلبية االبتكار المتسقعملية تعد  :االبتكار والتركيز على العمالء -
ار فهو لإلبتك احاليمحدد هم عنصر ، وبالنسبة ألمن أجل تعزيز قيادة االبتكارة لهنكل ساعدأكثر م

  عامل اإلستدامة.

مستمر الويكون ذلك من خالل التحليل اإلقليمي : زيادة التركيز على الدول ذات اإلحتماالت العالية -
 لىعللدول التي تنشط فيها هنكل، لفهم فرص النمو في جميع أسواق العالم وتأثيرات نقاط القوة 

ثمارات بطرح إست قد تجلى ذلكو من أجل تحقيق نمو في األرباح هااللإستغبغية  ،األسواق الناضجة
اته ه ضمنجديدة والسعي إلى التخفيض في التكلفة إلى أدنى مستوى في األسواق الناشئة ف

عليها ال كبير التي تتميز بإقباإلستراتجية فهنكل يسعى لتوسيع جميع فئات المنتجات الموجودة حاليا 
 .اء أسواق نامية جديدة إلستهدافهاوالسعي إلنتق في السوق

مع ، تشغيليالتفوق الفي ستمرار تعد التبسيط إستراتجية ذات أولوية من أجل تحقيق إ :التبسيط-2

ت العملية ومن الخطوا ،ر النهائي األمثليالتكلفة والوصول إلى التطووكفاءة العلى في ذلك التركيز 

 :نذكرالتي قامت بها هنكل لتحقيق ذلك 

زيادة عدد العمليات التي يتم معالجتها في مراكز الخدمة ) نطاق الخدمات المشتركة توسيع -
 .المشتركة

يا تكنولوجات المنبثقة من خدمالالتركيز على : تكنولوجيا المعلوماتمتكاملة ل برامجوضع  -
 يف ستثمارات كبيرةهنكل إذلك ، حيث كلف التجاريةالتي تزيد من كفاءة العمليات و المعلومات

 9911عملية من أصل  811 والتي تمكنت من خاللها من أتممت حواليقطاع تكنولوجيا المعلومات 
 ذات مقاييس عالمية.عمليات  تعد حاليا حيث

وتخفيض  هاتوسيع شبكاتإلى زيادة  9106تسعى هنكل بحلول  :لعمليات التموينيةل زيادة الكفاءة -
تحسين هيكلة التكاليف هدف من ذلك هو ، وال 40%نحوبعلى الصعيد العالمي  هاعدد موردي

  .على المستوى العالميعمليات التصنيع لوالتطوير المستمر 

عناصر الثة على ثالعمل بالتركيز تعزيز فريق تخص والتي أولوية إستراتيجية تعتبر  : اإللهام-3

  فمن األهداف المزمع تحقيقها وفق ذلك نذكر:، داء، التنوعاآل ،القيادة والمواهبهي 

 ع وضب وهذا على تطوير وبناء قادة أقوياء،جانب إستراتيجي عمل هنكل ك: تطوير قادة أقوياء -

ع متوجيهات وإرشادات حول كيفية إدارة األدوار القيادية المعقدة قائمة على مبادئ جديدة للقيادة 

 يةريبتدالمج اربفرقها في جميع أنحاء العالم، ومن البرامج المعتمدة في ذلك الإلهام إبراز كيفية 

 لى غايةإالدعم بداية من المهام القيادية التنفيذية األولية  توفر لهم حيث لجميع المديرين الملزمة

 .المتقدمة

ث حيمواهب على الصعيد العالمي، الجذب واستبقاء بالعمل على هذا : وداءالمواهب واآلاإلهتمام ب -

باحثي لاليوم مجمع جذب هنكل  ، حيث يعدفعالمة تجارية للتوظيعملت هنكل على تعزيز مكانتها ك

داء، باإلضافة اآل بقوة المرتبطةة آمكافللبرامج توفير التعويض التنافسي و لتوفير هلسعيوهذا  العمل

 .تطوير الوظيفي الجذاب في القطاعات المختلفةللفرص  منح الى
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جنسية ويات ثقافية ومهنية خلفيها، فهم من موظفبالنسبة لتنوع للقاعدة  هنكل توفر: إدارة التنوع -

لسعي امع طابع عالمي عمل وفق لزيادة تكوين وبناء فرق  ةجاهد هنكل كما تسعى مختلفة،وعمرية 

مع اث الدعم المنهجي للتطوير الوظيفي لإلنكذلك وتقديم  ،الكبارالموظفين ستفادة من خبرة الدائم لإل

بطابع أكثر شمولية  6406في سنة  ذلك، حيث تجسد بنماذج عمل مرنةتتسم قوية  عملبنية  توفير

 "."ميثاق مرونة العمل والحياةوضع ميثاق أطلق عليه تجلى في 

اإلستراتجيات اإلقليمية المختلفة، ويتحقق ذلك من خالل وضع لأولوية إستراتيجية  تعد :العالمية-4

سعى إلى نكل تفه األسواق الناضجةففي ، ق الناضجة والناشئةتأثير نقاط القوة في األسواتحليل 

 هامتعالفي ستثمارات اإلزيادة والذي يكون بمن أجل تحقيق النمو المربح  هانقاط قوتإستغالل 

 سرعة والكفاءةالوكذلك التحلي ب، الرئيسيةفي األسواق حصول على أكبر المواقع والسعي للالتجارية 

 لتعزيز التواجد العالمي بشكل مستمر.

اسة بالنسبة لتحليل واقع السي ات التسويقية لدى هنكل:السياسات واإلستراتجي واقع-ثانيا

 SWOTعرضها وفق مظاهر القوة والضعف والفرص والتهديدات  فيمكن ،هنكلالتسويقية لدى 

 والمبينة على النحو التالي:
 

والمحفظة كبيرة الموال األرؤوس  تتجلى مظاهر القوة لدى هنكل في مظاهر القوة لهنكل: -1

 الجودة العالية لمنتجاتها. و جيدة بين العمالءوالسمعة الت المتنوعة  للمنتجا

 ضعف بالنسبة لمظاهر الضعف لدى هنكل فهي تظهر في مظاهر الضعف بالنسبة لهنكل:-2

باإلضافة  ،البطء في حل المشاكلوتميزها ب رتفاع تكاليف اإلنتاجوإ الوصول إلى الموارد الرخيصة

   روف سياسية وإقتصادية. ضعف نموها في بعض البلدان بسبب ظإلى 

تطور مميز لفريق ، من الفرصة الواقعية المتحققة لهنكل الفرص المحققة لهنكل:-3

 تكيف بطيء لمنافسيها مقارنة بمنتجاتها. ، اإلقبال الواسع على محفظة منتجاتها ،تسويقها

ديدة منتجات ج طرح مظاهر الضعف التي تهدد نشاطات هنكل منمظاهر الضعف لدى هنكل:  -4

العديد من  في وتأثيرات العوامل الدينيةاألسعار  المنافسة الكبيرة فيما يخصو لبعض المنافسين

 .الدول

 

 

 

 

 

 



330 
 

 المبحث الثاني: عرض لسياسات هنكل تجاه متطلبات مسار التنمية المستدامة:

تجسيده زمت بإهتمام مرتبط بالجانب التجاري، والذي إلت ا ذاتعد اإلستدامة بالنسبة لهنكل جانب     

في منتجاتها وفي عملياتها اإلنتاجية والتجارية وفي سياساتها العامة، فاإلستدامة بالنسبة لهنكل تمثل 

 قيم تعكس جوانب التحلي بالمسؤولية االجتماعية واألخالقية ولتحقيق زيادة في النجاح االقتصادي.

 هنكل:إستراتجيات التنمية المستدامة بالنسبة لالمطلب األول: أبعاد 

شعارات فقط، بل هو تجسيد واقعي  نإختيار منهج اإلستدامة بالنسبة لهنكل ليس عبارة عإن     

فاءة بيئية مع الكستراتجيات تهدف كلها إلى تحقيق كفاءة إجتماعية ولمجموعة من السياسات واإل

بيقي التط بل أظهرت الشواهد على المجال ،والتي لم تبقى فقط حبيسة األطر اإلعالميةالتجارية 

  الواسع لها. 

هنكل تعني التنمية المستدامة بالنسبة لالمبدأ العام إلستراتجية التنمية المستدامة لدى هنكل: -أوال

من خالل إقامة حوار مستمر ومفتوح  ،التحلي بمسؤولية مشتركة مع المجتمع في جميع أنحاء العالم

ع بطريقة أخالقية وقانونية بما ال ينفصم م اهنشاطات ات اإلجتماعية واإللتزام بممارسةمع جميع الفئ

حقوق اإلنسان االجتماعية، باإلضافة إلى تشجيع وتأييد العمل التطوعي من طرف الموظفين الحاليين 

 والمتقاعدين في العديد من المجاالت وهذا بما يتوافق مع مفهوم المواطنة بالنسبة لمنظمات األعمال

قيع هنكل معاهدة مع غرفة التجارة العالمية تتضمن اإللتزام بما توهو  ،ومدلول هذا التوجه واقعيا

هذا الميثاق رابطة عالمية حيث يشكل يعرف بميثاق التجارة واألعمال من أجل التنمية المستدامة، 

 يتيح  حيثفقة مع متطلبات التنمية المستدامة، امؤسسة رائدة في األعمال التجارية المتو 644تضم 

ة على إستكشاف مجاالت تطبيق التنمية المستدامة في نشاطاتهم وتبادل الخبرات القدرهذا الميثاق 

والمعارف وأفضل الممارسات، والمساهمة في التوعية بالقضايا البيئية واإلجتماعية في العديد من 

 المنتديات مع إبراز طريقة العمل مع المنظمات الحكومية وغير حكومية.

ر التنمية المستدامة أساسها تحسين الحياة اليومية للمزيد من فالرسالة العامة لهنكل ضمن مسا 

مستهلكيها في أكثر من منطقة في العالم ولألجيال القادمة، والتي تجسدت في العمل على تحسين 

مليارات نسمة في  1و 6424آفاق سنة  إلى غايةمليارات من الناس لمنتجاتها  0إستخدام حوالي 

ن حياة جيدة لألجيال القادمة في حدود اوضم يق نمو مستدام ومسؤولبما يتوافق مع تحق 6424آفاق 

كثر والسعي إلى تحقيق قيم أ في طرق التفكير لوتحوما يتطلب ذلك من الالمتاحة، كوكب  الموارد 

 عممع اآلثار الناتجة عن نشاطاتها،  المتولدة من قبل المجمع ومقارنتها مرات من القيم الحالية 2ب

ألمر ا ث مقابل ما يحققه هنكل اليوم وهوتقليل من البصمة اإليكولوجية بمقدار الثلإلى  كذلك السعي

قت نفس الوفي وإلى أدنى حد نتاج من مدخالت اإللتقليل ا ،العمل على جانبينيتطلب من هنكل 

كال الحالتين يجب أن تكون النتيجة الصافية هي استخدام ثلث الموارد  وفي ،تحسين المخرجات

طاعات قفي جميع اللتحقيق المزيد بتكلفة أقل  ،الدائمطموح المع ه يتم تحقيقيورو  الالزمة لكل

 .داراتاإلو

إضافة إلى ذلك فهنكل يسعى إلى إعتماد رؤية جديدة طويلة األمد للتنمية المستدامة مظاهرها إستخدام 

 %044 وإستخداممن الطاقات المتجددة في التغذية الطاقوية لمصانعها في شتى أنحاء العالم،  044%
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لتجديد أو المعاد تدويرها والتخلص اآلمن لنفايات مراكز اإلنتاج ونفايات منتجاتها لمن الموارد القابلة 

لى إغير أنها تسعى من أجل ذلك  م كل األجوبة لتحقيق هاته الرؤية،حيث ال تملك هنكل لحد اليو

كار نتجاتها، وبالنسبة لمفهوم اإلبتمبجودة دون التضحية نحو اإلبتكار والحد من التكاليف لتوجه ا

ة من الموارد الطبيعيقدر كبر أحسين نوعية الحياة دون استخدام ت ضمن هذا الجانب فهو يرمز إلى 

مضمون هاته الرؤية أن كما أن من ، رة بالبيئةانبعاثات الضالتسبب فى المزيد من اإلالحد من و

قل، حيث أ ستخدام موادتعتمد على إحياة جديدة  يعيشوا أن لهمتتيح  المستهلكين بحاجة إلى منتجات

 .6424لعامهنكل لالستدامة  تعد هاته الفكرة صميم إستراتيجية

تم إنشاء مجلس التنمية المستدامة لهنكل  ،لضمان تجسيد واقعي وفعال لهاته األهداف المرسومة

 ةعالقات الخارجيوير، التسويق، الوالذي يضم مجموعة من اإلدارات )اللوجيستيك، البحث والتط

كل عضو من هاته اإلدارات مسؤول عن التكامل المنهجي إلستراتجية حيث يعتبر الموارد البشرية(، 

فة ومواد ر وثقاافكأ، مع إلتزام مركزي بخلق اإلدارة التي يعمل فيهاالتنمية المستدامة داخل 

ومساعدة مية اليو ين حياتهوتحسجديدة بما يحقق للمستهلكين الجودة والقيم وإبتكارات وتكنولوجيا 

 هنكل شعار إستراتيجي أال وهو تبنى ذلك ضمنو، على النمو المجتمعات التي ينشط فيها المجمع

ز داء ممتاآج جديد بوتقديم منت، فهدف هنكل من وراء هذا الشعار ليس فقط ولية"ؤ"الجودة والمس

صطلح م، حيث أطلق على ذلك ةستداماإلفي ذات الوقت أن يشارك هذا المنتج في تطوير يجب ولكن 

 .مبني على االستدامة"الداء اآل"

وبالنسبة للقيم التي يسعى هنكل لتحقيقها ضمن مسار التنمية المستدامة واألسس والمبادئ المعتمدة 

 في ذلك فيمكن عرضها في الجدول التالي:

  :مةالمستدا ( مختلف مضامين القيم التي يسعى هنكل لتحقيها في مسار التنمية00-0الجدول )

 مبادئ اإللزام بالريادة في اإلستدامة القيم

 
 تعريفها

الرؤية تجاه تحقيق اإلستدامة: العمل على تحقيق االستدامة بوضع خطة حتى  -
الخطة الموضوعة من طرف المجلس العالمي ألعمال بما يتوافق مع  6424عام 

 . (WBCSD) التنمية المستدامة

لمواجهة تحديات التنمية المستدامة ولتحقيق النجاح تقديم حلول رائدة وجديدة  -
 في تطوير أعمال مستدامة ومربحة للسنوات الخمسة المقبلة.

 اإلستراتجية
تقديم المزيد من القيم للعمالء والمجتمعات ببصمة بتوفير المزيد بتكلفة أقل 

 إيكولوجية أقل. 

 
 أدوات التنفيذ

تحسين الكفاءة البيئية  :2119حتى عام المقبلة الخمسة أعوام  أهداف -

إلى  2سنوات القادمة )من  2على مدى  30%بنسبة واإلجتماعية واإلقتصادية 

 .(في المئة سنويا 2

للقيم المحققة خلق ثالثة أضعاف : 2131حتى عاما المقبلة عشرون الأهداف  -

ات صبح ثالث مرتلهنكل،  لكل بصمة تتركها منتجات وعمليات وخدمات حاليا
 ."2عامل ال" فاءةأكثر ك

دين والمتجلية في بع قيمالتي تحقق النشاطات  التركيزعلى: تركيزمحاور  -

 . "خفضةنكثر قيمة" و"البصمة الماأل"
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قد ف إستراتجية اإلستدامة بالنسبة لهنكل نجاح من أجل :ستراتيجيةاإلاألبعاد  -
 تهلكين.المسمنتجات والشركاء ووهي الستراتيجية: اإلمبادئ أبعاد للثالثة حددت 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب.

 فمن األهدافلتحقيق توجه مستدام بالنسبة لهنكل: جسدة عرض لمختلف الجهود الم-ثانيا

المحققة من طرف هنكل في السنوات الثالثة األولى من بداية تطبيق إستراتجية اإلستدامة لديها )سنة 

هي نفس النسبة فيما يخص والمناخ أثيرات السلبية على من الت %02كسنة أساس(، تخفيض 6404

د من المزيلق خلكل وحدة منتجة، باإلضافة إلى  والمياه والمخلفات من إستهالك الطاقة التخفيض

في المبيعات الخارجية الصافية لكل وحدة  %04 قدرهاحقيق زيادة في المجال اإلقتصادي وت القيم

ء عمليات " أثناصفر حادثداخل المجمع فقد تم تحقيق نتيجة " وبالنسبة للجانب اإلجتماعي، إنتاج

، باإلضافة إلى تحقيق نوع %64التصنيع وهذا بعدما سجلت نسبة حوادث العمل زيادة قدرت ب

 من التقدم في العالقات اإلجتماعية وهو جانب يصعب قياسه رقميا.

راتجيات إستايات تطبيق نكل للتحسين خالل بدفجهود هوبتحليل الواقع وإستشراف المستقبل 

 2أي بمعدل تحسين سنوي يقدر ما بين  من األهداف الموضوعة، %24حققت ما نسبته  لإلستدامة

حيث يمكن عرض بعض ، يةاإلنتاج النشاطاتفي المقام األول المنتجات ووالتي خصت  %2إلى 

 6404مة ما بين المحاور والجهود العملية الموضوعة من طرف هنكل للتوافق مع متطلبات اإلستدا

 في الشكل التالي: 6402إلى 

 6402و 6442( المحاور والجهود العملية الموضوعة من طرف هنكل ما بين سنوات 2-0شكل )ال

 مسار مستدام: لتحقيق

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب.

لمستهلكين لوالعمالء في آداء بتكار لخلق قيم اإلفهاته الجهود تركز على ستة محاور رئيسية أساسها 

 في الجدول التالي:  والموضحةل، بصمة إيكولوجية أق لغاية تحقيقلمساهمين لو لموظفينلو
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 ( المحاور الستة لتحقيق قيم بالنسبة لهنكل: 02-0جدول )ال

 داءاأل

يمة الق عززتالتي هي وتطوير المنتجات عالية الجودة الممتاز والداء فاآل
ن عملية االستدامة بالنسبة لهم هو يتحسو ،كينالمضافة للعمالء والمستهل

نمو سنوي في المبيعات  كما ساهم في تحقيق، نجاح االقتصاديالأساس 
 .%04قدر ب

 

 السالمة والصحة 

 

 ةمنآ أمكنةنتاجها كإمواقع على مستمرة للحفاظ و تبذل هنكل جهود كبيرة
تحوز  لككذمنة آتسويق منتجات القدرة على  ، معصحي للعملتتميز بجو 
هنكل  ، فهدفمأنحاء العالجميع الصحة العامة في  للحفاظ على على تقنيات

 فيما يخص إستراتجية الصحة والسالمة هو تحقيق: 

 السالمة المهنية طويلة األمد في أماكن العمل )ال حوادث(. -

 %64تقليل معدالت الحوادث داخل فروع المجمع حول العالم بنسبة  -
 .6402بحلول عام 

بحلول عام  %02تقليل المذيبات المستخدمة في المواد الالصقة بنسبة  -

 )مواد أولية ذات تأثير سلبي كبير على صحة اإلنسان(. 6464

المشاركة والتقدم 
 اإلجتماعية

 

فهو  ،ةعادل طشرو مل وفقفرص ع يوفرشريك تجاري يعتبر هنكل نفسه 
 قليميةإقتصادية إتنمية يق تحقساهم في يما للعاملين بقيم لتحقيق دائما يسعى 

 فإستراتجية هنكل بالنسبة للمشاركة والتقدم اإلجتماعي مضمونها:

التدريب المستمر والتنمية اإلحترافية للموظفين بما يتالئم مع مهامهم  -
 الموكلة إليهم.

 سنويا. %6زيادة سنوية لنسبة المديرين اإلناث بنسبة تصل إلى  -

 

 المناخالطاقة و

 هاستهالكإستخدام الطاقة لخفض في إكفاءة تحقيق على  هنكل زنصب تركيي
إلحتباس في ا المسببة غازاتالنبعاثات إمنع ، وكذلك لفي جميع أنحاء العالم

 فإستراتجية هنكل ضمن هذا المجال تتجلى في: ،الحراري

تقليل إستهالك الطاقة وإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون المصاحبة  -
 (.6404)سنة األساس 6464بحلول عام  % 02بنسبة لكل وحدة إنتاج

الفحص الدوري لمناطق اإلنتاج لتحديد ما إذا كان إستخدام مصادر الطاقة  -
 المتجددة مجديا من الناحية اإليكولوجية واإلقتصادية.

 

 

ين تحس، ومن ذلك تقنيات تحافظ على الموارد عمل هنكل على إستخدامي
على نحو  اوهذ على تطوير صيغ فعالةوالعمل  هاالتغليف لمنتجاتالتعبئة و

الل خالمستهلك من منتجاتها التى يحتاجها  الكميةتقليل من لل ،متزايد
 حيث تتجلى أهم جهود هنكل ضمن هذا المجال في: ستخداماإل
، وبشكل خاص من خالل %02تخفيض المخلفات لكل وحدة إنتاج بنسبة  -

 كنة.  أقل بصمة إيكولوجية ممما يحقق ة والتغليف بتطوير أساليب للتعبئ



334 
 

التأكد من تأمين الكمية اإلجمالية من زيت النخيل وزيت لب النخيل  - هاالمواد ونفايات
توافق مع شهادات المائدة ما يإلستخدامها كمواد خام في منتجاتها، ب

 .(RSPO)المستديرة حول زيت النخيل المستدام

    

 مخلفاتهاالمياه و

 

حلة في مرنتاج وعمليات اإل من استهالك المياه خاللتسعى هنكل للخفض 
اه معالجة مي، والعمل على المياه منوعلى تجنب الفاقد  هاستخدام منتجاتإ

ا ، وضمن هذللتخلص منها اكنولوجيتحدث الأستخدام إالصرف الصحى و
 المجال فجهود هنكل ضمن هذا المجال تنصب على:

سنويا بحلول عام  %12بنسبة تقليل إستهالك الماء لكل وحدة إنتاج  -
2020. 

زيادة حصة المكونات القابلة للتحلل بسهولة في الصابون           -
   .2017بحلول عام  %60والشامبوان بنسبة 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

 لتالية:ا فهنكل يسعى في ظل التوجه القائم على التنمية المستدامة لتحقيق العناصر بإستقراء عامو

جعل جميع المنتجات الجديدة المنتجة متوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة ولو بالتركيز على  -

 بعد واحد على األقل.

 وضع نظام معترف به من أجل تقييم اإلسهامات المحققة تجاه التنمية المستدامة ونسبة التقدم فيها.   -

 قيق توافق أكبر مع المعايير األخالقية للمجمع.العمل مع جميع الموردين اإلستراتجيين لتح -

وما يشار إليه أن جهود هنكل للتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة لم تكن ضمن منظور زمني 

 تالي:ا في الجدول الفترات زمنية بعيدة يمكن عرض أهمه حالي ومستقبلي فقط، بل يرجع ذلك إلى

 متطلبات التنمية المستدامة: مع ةمتوافقهنكل الجهود ( أهم 02-0جدول)ال

 إنشاء مركز لإلسعافات األولية مع تقديم خدمات بدوام كامل. 1912

مسؤولين عن وضع برامج للوقاية من  ،تعد هنكل أول مجمع يوظف مهندسين للسالمة 1927
 الحوادث.

 تم إنشاء دار للحضانة والخدمات الطبية لموظفي هنكل. 1940

 الجودة البيئية للمنظفات.إقامة نظام لتقييم  1959

 إطالق أول منتوج خالي من المذيبات الكميائية )يعتمد على المذيبات العضوية(. 1969

 إنشاء مصلحة لحماية البيئة والمستهلكين. 1971
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تعد هنكل أول مجمع عالمي يقوم بتركيب نظام للصرف الصحي خاص به، باإلضافة  1974
 تقنيات كيميائية، فيزيائية وبيولوجية.إلى إقامة نظام للمعالجة بواسطة 

هنكل تطلق أول منظفات خالية من الفوسفات الذي يعد من أهم الملوثات الصناعية  1989
 للتربة.

 وقعت هنكل ميثاق األعمال للتنمية المستدامة مع غرفة التجارة الدولية. 1991

 نشر أول تقرير بيئي لهنكل. 1992

 ISO دة تخص إدارة الجودة في العمليات اإلنتاجية وهيحصلت هنكل على أول شها 1993
9001 

 .ISO 14001حصلت هنكل على شهادة اإلدارة البيئية  1999

 إنشاء مدونة للسلوك وأخالقيات العمل كدليل إللتزام هنكل في مجال حقوق اإلنسان. 2000

 إعالن المشاركة في اإلتفاق العالمي لألمم المتحدة. 2003

 بادئ وقوانين لتطوير األعمال المستدامة.وضع م 2005

 100%ع بطريقة طبيعية و( مصنVademecum  معجون أسنانإطالق أول منتوج ) 2008

 وهو ما مكن هنكل الحصول على عضوية في منظمة التصنيع الصديق للبيئة.

 إنجاز أول تقرير خاص بإطالق الكاربون من طرف هنكل.  2010

 لتنوع البيولوجي والثقافي.توقيع هنكل ميثاق ا 2011

 للطاقة.الخاصة باإلدارة الفعالة   ISO 50001 الحصول على شهادة 2012

 .المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

السياسات واألدوات المسخرة من طرف هنكل في سبيل تحقيق توجه ألهم عرض -ثالثا

ألهداف العامة وا ستراتجياتع إلى اإلبالرجو تسويقي متوافق مع متطلبات التنمية المستدامة:

والجهود الموضوعة من طرف هنكل والتي تسعى من خاللها إلى بلوغ الريادة والقيادة في عالم 

األعمال المستدامة، وضع القائمون على هنكل مجموعة من المبادئ واألدوات لتحقيق المساعي 

  :بر العالم، والمبينة في اآلتيجية عالسابقة والتي نمطت وكيفت وفق بيئات وحداتها اإلنتا

فاإلبتكار الذي تعتمد عليه هنكل هو إبتكار منتظم موثوق : البحث والتنميةالتحلي المستمر ب-1

نمية داء االقتصادي والفوائد بالنسبة للتودائم، يهدف إلى تحقيق التوازن بين البحوث الشرعية واآل

ذلك  إجتماعيا وبيئيا وإقتصاديا، فهنكل  يعتمد فيالمستدامة، والذي يولد تدفق نتائج قابلة للقياس 

من البحوث واإلبتكارات التي أثبتت  %06كما أن  ،في أوربا 6244باحث منهم  2444على حوالي 

( Aniosفعاليتها تأتي من خارج مخابر هنكل )الجامعات ومراكز البحث والمخابر وخاصة مخبر 

وهو ما حقق لها  ،راع في جميع أنحاء العالمبراءة إخت 22444حصل على  6402فهنكل حتى عام 
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، وقد حققت مليون يورو 212مكانة أكبر شركة مبتكرة في العالم، فميزانية البحث لدى هنكل تبلغ 

من  ٪40هاته اإلبتكارات بالنسبة للتوجه المستدام لهنكل التخفيض بثالثة مرات في تركيز المواد و

من الطاقة المستخدمة في اإلنتاج وفي إستعمال  ٪15-10و المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف،

وبالنسبة للنتائج اإلقتصادية لإلبتكارات التي تنصب ضمن توجه هنكل المستدام، فقد حققت ، المنتوج

 6406و 6442مليار أورو، وبالنسبة إليرادتها المحققة ما بين عامي  6إيرادات بلغت  6406عام 

 و.مليار أور 24فقد بلغت حوالي 

 لالحتياجات ابةاالستجبالنسبة لمبادئ اإلبتكارات الحديثة لهنكل فهي تسعى إلى تحقيق الموازنة بين 

كبيرة للمستهلكين، ففي كل عام يتم إستجواب ما معدله  فوائد للتنمية المستدامة وتقديم الحقيقية

ضافة إلى إستجوابات ماليين في جميع أنحاء العالم، باإل 2مستهلك في بلد النشاط بما قدر ب 64444

فرد في كل بلد، إلتاحة الفرصة لتقديم المزيد من المنتجات  02444فردية لمتوسط عينات تقدرب

ايا األخذ بعين اإلعتبار قض، معه وخاصة في البلدان الناميةوالخدمات بما يساهم في تعزيز الرفاه 

  بيئي.والتقليل من األثر ال اعيةوالتركيز على التحلي بالمسؤولية اإلجتم الصحة والنظافة والراحة

من  التحقق عمالء ومستهلكوا منتجات هنكل عبر العالميستطيع  :المنتجات سالمةالتحلي ب-2

ع منتجات النهائية تخضالمواد الخام وفال، المنتجة من أجلهوفق الغرض عندما يستخدمونها  تهاسالم

هذا  وضمن، والصحة والمخاطر المحققة الدراسات واإلختبارات من حيث توافقها مع البيئةللعديد 

وفر في حالة تعلى الحيوانات إال  اتختباراإل هو عدم إجراء  العنصر فلهنكل مبدأ تم وضعه مؤخرا

طرق  يقحقأبحاث ناجحة لتفي القيام ب فهنكل نجحتختبار بديلة، إطرق نص قانوني وعدم توفر 

  .اضيبداية ثمانينيات القرن المإبتداءا من ختبار بديلة إ

إدارة مسئولة عن في هنكل إلى وضع االستدامة  إمتدت جهودلمواد الخام: لاإلستخدام العادل -3

إلدارة ا فعمل هاتهالمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، ق يتحقتساهم في المواد الخام 

 يخصفيما  منتجاتلصفات لالالمواد الخام المتجددة للحصول على أفضل ينصب على جلب 

ونات ستبدال المكحيث ظهر ذلك بشكل جلي في إاالعتبارات البيئية واالقتصادية واالجتماعية، 

 .المشتقة من الزيوت المعدنية

الموارد  مواقع وتقليل استهالكالن المستمر لعمليات وهياكل ييعد التحس: اإلنتاجتحسين عمليات -4

 ،التي تسعى هنكل لتحقيقه في عمليات اإلنتاج دةالجوعنصر  األعباء البيئية جزءاً هاماً منالحد من و

نة تحافظ على عمليات آم بغية تحقيقاإلنتاج معرفة والتقنيات بين مواقع لل ذلك بالنقل الدائمتحقق و

  . الموارد في جميع أنحاء العالم

مة إلى تقييم البصرحالت العمل ووتخزينها  هنكل منتجات يخضع نقل: أنظمة اإلمدادتحسين -5

 تعقيد شبكة التوزيع والتوسع في من  تقليلربونية والعمل على الحد، حيث عمد هنكل إلى الالك

الطاقة ألسطول إستخدام كفاءة كما يعد تقييم التعاون مع الشركات األخرى في مجال الشحن، 

ذا  فإستراتجية هنكل ضمن ه، هنكل لمتعاملي النقل أو شراء السياراتالسيارات أحد معايير اختيار 

  ي.النمطي بشكل تدريجالنقل مسارات  المجال هو اإلعتماد على
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وتحقق ذلك في العديد من الدول  )إستخدام منتجاتها(:تعزيز االستهالك المستدام العمل على-6

للطاقة  دام الكفءاالستخبعرض تقييم البصمة الكاربونية لمنتجاتها والعمل على تحسيس المستهلكين ب

 ية يومياً الصناع والعمليات من المستهلكين والمنازل الماليينتستخدم لدى منتجات هنكل ف، والموارد

المحافظة على الموارد وفي تجاه التحديات االجتماعية  داء إيجابي آإستطاعت أن تحقق  والتي

  ، مع السعي الدؤوب)تحسين المستوى المعيشي( مضافة عالية وفي تحقيق قيموالصحة العامة 

تعزيز فكرة االستهالك المستدام بين العمالء والمستهلكين وبالتالي لفة مستهدإلجراء إتصاالت 

 .بشكل مسئول هستخدام منتجاتإهم على تساعدم

تخدمة المسالمواد الالصقة منتجات من منتجات هنكل التي إستطاعت تشجيع الممارسات المستدامة  

ا وما يسبب ذلك من زيادة في المنتجات بدل رميهالمباني من البرودة والرطوبة وإصالح في حماية 

ستهالك إزيادة الصالبة وتقليل توفير الوزن و باإلضافة إلى مساهمة المواد الالصقة في ،النفايات

بلدا أن ثالثة أرباع  00دراسات قام بها هنكل في ، كما كشفت ةتحسين مستويات السالموالطاقة 

 من مكونات مستدامة. لشراء منتجاته عندما علموا أنها جاءت توجهواالمستهلكين 

لهنكل أنظمة فعالة إلعادة تدوير المياه والمخلفات في العديد من دول : التخلص من النفايات-7

المنظفات المنزلية ومستحضرات  خاصةالعالم ومنها الجزائر، وذلك لمواجهة تأثيرات منتجاتها 

بالنسبة وستخدامها، إد بعوعلى مظهر البيئة شبكات الصرف الصحي  علىالتجميل ومساحيق الزينة 

 من خاللة حجم نفايات التعبئوالتقليل من إلزالة المواد الضارة للحد من نفايات التغليف تسعى هنكل 

  داموهي المنع والتقليل وإعادة االستخ ذلكق ثالثة مبادئ في يطبمع ت تطوير حلول تعبئة مبتكرة

 حاويات نقل قابلة لالستعمال مرة أخرىشكل  على التعبئةإلسترداد مخلفات أنظمة هنكل  وفرتكما 

 موضوعة في العديد من دول العالم.وال

 صادرة من هنكل لتحقيق توافق إيجابي تجاه مسار التنمية المستدامة:عرض لمدونات -رابعا
بقاء على اإللتزام الفعال والرائد تجاه مسار اإلستدامة الذي تبنته ووضعته هنكل من طرف جميع لإل

والذي إنعكس في جميع القيم المحققة في أنشطتها وفي تقنيات اإلنتاج وفي  ،مليهاعامليها ومتعا
د المستوى المعيشي، وضمن هذا المبتغى فق بغض النظر علىالبلدان والمجتمعات التي تنشط فيها 

والتي تخص  9101وضعت هنكل مدونة للسلوك المستدام لتحقيق األهداف المسطرة إلى غاية 

 فيمايلي: ، والموضح مضمونهاوالبيئي بشكل خاص الجانب اإلجتماعي

النظم  ذات واألقاليم األسواق من مجموعة في هنكل تعمل: مدونة العمل الجماعي والقيادة-1

 تواجه هنكل درجات عالية من األخطاروفي ذلك  المتنوعة، االجتماعية والعادات والمعايير القانونية

ظمة لمية مثل منعاتقييم سلبي من منظمات ي خضعت ل)الممارسات الفاسدة(، وخاصة في تلك الت

 والمعايير القوانين عمل بكل حزم على الحد من إنتهاكتالبلدان  هاته، فهنكل في الشفافية الدولية

 أو غموض وذلك لتجنب أي دونة للسلوك السليم لجميع موظفيهوضع م ، ومن أجل ذلكواللوائح

 الخاصة به على تحقيق اإلمتثال لهاته المدونة التدريب مراكز مواقع العمل، كما تقوم في صراعات

كما تنشر هاته المدونات  ،وفق لخصوصيات كل إقليم االتصال وإجراءات بالتدريب على المناهج

يستخدم التعليم اإللكتروني لتغطية نطاق واسع من المدونات وكذلك ، وحاليا في صحف الموظفين

مدونة العمل الجماعي جزء يتعلق بقواعد اإلستدامة أضيف في كما ، نماذج محاكاة إلكترونية للتعليم
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يتعلق بقواعد اإلستدامة الخاصة وما الخاصة بالجانب اإلجتماعي وبكيفات التحلي بالمسؤولية، 

مدونة تعتبر أساس للعالقات داخل المجمع والتي مضمونها النظرة هنكل أقام  فقدبالجانب اإلجتماعي 

عمل التي يجب أن يلتزم بها كل من المديرين والعمال التنفيذيين كما تمثل والقيم والسلوك ومبادئ ال

ل، وبالنسبة بالنسبة لهنك فالثقة المتبادلة واإلحترام هي أساس التعاون الناجح ،ثقافة المجمع في العمل

 القيادة فلها العديد من المبادئ نذكر منها:مدونة العمل الجماعي و

ع العالقات بين المديرين والموظفين وبين الموظفين أنفسهم تحكمها روح التسامح: فجميالتحلي ب -

 الثقة المتبادلة واإلحترام وقيم التسامح، فالصراعات تتم معالجتها بطريقة علنية وموضوعية وواقعية.

بالتواصل المستمر مع الموظفين وإعتمادهم  ويتم ذلكإشراك الموظفين في تحقيق األهداف:  -

جانب هذا العد يإعتبارهم كقادة للرأي )مع جيه المجمع وصياغة إستراتجياته كمرجع أساسي في تو

 إعتماد التسويق الداخلي في هنكل(. توجهاتمن أهم 

تعيين المهام وتفويض القرارات: يعتبر مبدأ ضمان وجود قادة في المجمع )كل عامل يعتبر قائد(  -

ليات وعمليات صنع القرار في النشاطات اإلتجاه المعتمد إلشراك جميع موظفي المجمع في المسؤو

المكلفين بها مع األخذ بكل عناية مهارات وقدرات كل موظف، مع تمكينهم من تتبع برامج لتطوير 

 معارفهم ومهاراتهم بإستمرار وهذا للتمكن من إنتاج منتجات ذات كفاءة ومستدامة.

ل له إنشاء أفكار جديدة مع العماإلقناع والتحفيز: تعمل هنكل على خلق جو للموظفين يتم في ظ -

المستمر على تقييمها من خالل توفير المعلومات والمعرفة الضرورية والتعامل مع الموظفين 

بإيجابية وإحترام آرائهم في وضع أهداف المجمع، وإحترام كذلك المهارات الفردية المطورة بصفة 

 ذاتية.

هو السعي لجعل كل عامل عبارة عن قائد  فأساس مدونة العمل الجماعي والقيادة بالنسبة لهنكل

يساهم في وضع وتحقيق أهداف المجمع والمجتمع، مع العمل الدائم على تحقيق جوانب إيجابية في 

 النتائج الموجهة بالمستقبل.إستراتجية اآلداء وإعتماد 

ة مدون 6400لتشجيع اإلستهالك الصديق للبيئة وضعت هنكل سنة : مدونة السلوك اإلستهالكي-2

منتجاتها وخاصة منتجات مواد التنظيف، حيث تتجلى أهم مضامين ل المسؤولاإلستهالكي للسلوك 

 مدونة هذا السلوك في:

تفضيل اإلستهالك في األغلفة الصديقة للبيئة: وهذا بتفضيل إستخدام العبوات واألغلفة الجديدة  -

م هاته فايات أقل بعد اإلستهالك، فمعظلهنكل التي تتسم بتركيبة أقل من المواد األولية مع توليدها لن

ى سهولة قل، باإلضافة إلاألتكلفة ميزة الاألغلفة مصنوع من البالستيك المعاد تدويره بما يحقق لها 

 نقلها وتخزينها نظرا لصغر حجمها.

مئوية: من التقنيات الصديقة للبيئة التي  4 24تشجيع إستعمال مواد هنكل عند درجة مياه تقدر ب -

   ا هنكل إستخدام منتجاتها وخاصة منتجات مواد التنظيف في درجات منخفضة من الطاقةتبنته

فالعديد من المنتجات المماثلة تتطلب تسخين الماء لتحقيق الفعالية المنشودة للمواد الكيميائية وما 
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ذلك من إستهالك كميات كبيرة من الطاقة، غير أن منتجات هنكل تحقق نفس الكفاءة التي  يلزم

ة من كميات كبير فهي تستهلك تحققها منتجات أخرى في درجات عالية من الماء الساخن وبالتالي

من ذلك ما يمتد ن إستهالك الطاقة لدى العائالت وم %24الطاقة الكهربائية، والتي تمثل حاليا 

يوفر  244بدال من  244كما أن الغسيل في درجة  ،2coوإطالق غاز  األحفوري الوقودإستهالك 

 هالك الطاقة بمرتينمن الطاقة المستخدمة، والغسيل في الماء البارد يمكن أن يقلل من إست 24%

 التي تمكن منفمنتجات هنكل تعمل وفق تكنولوجيا اإلنزيمات ، 044الماء في درجة  وهذا إذا سخن

 حرارة لها القدرة على التفاعل في درجة توفر) في درجات حرارة منخفضةتحقيق الفعالية 

 .(م 044ربتقد

نصح م يادة الجرعات مقارنة بما ت: فزللمواد المستخدمةالتحسيس بتأثير الجرعات الزائدة بالنسبة  -

إستخدامه يمكن أن يرجع بآثار سلبية ومن ذلك القصور في تحقيق الهدف المطلوب من المنتوج 

شكل بالصرف  والتعرض لبعض األمراض ومن ذلك الحساسية واإلكزيما، باإلضافة إلى تلوث مياه

غير صالحة تصبح  التيكبير ما يتطلب نفقات أكبر لتصفيتها وإمتداد ذلك التأثير على طبقات التربة 

 ألي شيء.

الحد من إستعمال آالت الغسيل من السادسة إلى غاية الثامنة مساءا: فالمعدل العالي إلستهالك  -

 فوريستهالك كمية كبيرة من الوقود األحوما يترتب عليه من إ اتين الفترتينالكهرباء يكون ما بين ه

ولهذا فهنكل تنصح مستخدمي منتجاتها على إختيار أوقات الغسل  ، 2coوما يصاحبه من إطالق غاز

 بعيدا عن هاذين الوقتين.

: قامت هنكل بوضع إستراتجية للحوار مع أصحاب لحوار مع أصحاب المصلحةامدونة -3

شترك وتهيئة الفرص للمقارنة بين آراء المجتمع وآراء المصلحة بما يتيح وضع أساس للفهم الم

فكار الجديدة للمجمع بما يمكن من التعرف أصحاب المصلحة، فضال عن ذلك فهي تعتبر مصدر لأل

على إحتياجات المستقبل والمخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجه أعمالها في مرحلة مبكرة مع 

تالي جوانب الحوار مع أصحاب المصلحة والمستهدفين منهم تنمية نظام اإلبالغ، حيث يبين الشكل ال

 بما يحقق أهدافها وأهدافهم:
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 ( مختلف أصحاب المصلحة وجوانب الحوار معهم:2-0شكل )ال

 

 .22، ص6406لعام المصدر: تقرير التنمية المستدامة لهنكل 

 وبالنسبة لمبادئ هنكل للحوار مع أصحاب المصلحة فهي تتجلى في:

فاألولويات  ،وار المتكامل: فالبرغم من أن القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة لها صفة العالميةحلا -

والتطورات اإلقليمية والمحلية حتمت على هنكل الحرص على تحقيق تكامل مع أصحاب المصلحة 

ماعات جفي حدود مناطق نشاطها، ولهذا تم وضع فرق عمل مشتركة بين الخبراء المناسبين لهنكل و

لتطوير إستراتجيات وهذا  ،خاصة الجمعيات المحلية والحكومات يمينمن أصحاب المصلحة المه

كل ومن تلك المجهودات التي قام بها هن، وحلول في نفس األماكن التي تم فيها تقييم وضع التنفيذ

اعية مالتي تخص القضايا االجت للتواصل مع أصحاب المصلحة المشاركة في المنتديات العالمية

ه ذي جمعوال 6441ينا بالنمسا عام يملتقى ف ،ومن أكبر وأهم المنتديات التي شارك فيها هنكل

 بالعلماء والخبراء اإلقتصاديين لوضع منابع للثقة واألمن في األوقات اإلقتصادية العصيبة.

ية مالحوار الدائم مع الموظفين: يتعين على كل موظف في هنكل أن يقوم بتجسيد مبادئ التن -

عا لذلك وتشجي ،المستدامة على المستوى الداخلي للمجمع وأن يتصرف تبعا لذلك في عمله اليومي

 وتقديم معلومات على لعملتكنولوجية لفقد قامت هنكل بوضع مناهج للتدريب وإعتماد وسائط 

بدأ تدوين متطلبات اإلستدامة في جدران وحدات   6441األنترنت وفي صحف الموظفين، ففي عام 

اإلنتاج واإلدارة بهدف تشجيع العاملين على  صياغة ومناقشة إسهاماتهم الخاصة، وفي كل سنة 

تنظم ورشة عمل ليوم واحد عن اإلستدامة يحضرها العمال للتعريف بالتحديات البيئية وتحقيق 

 التوازن بين األبعاد الثالثة لإلستدامة.  

رتبطة بموضوعات ذات اإلهتمامات المشترك               لمناقشات المفا العالقة مع النقابات العمالية: -

والمرتبطة بالسوق وبالعمليات اإلنتاجية مثل التغيرات في التشريعات والمعايير الفنية، سالمة 

ث كلها تكون بالتوافق مع النقابات العمالية، حي ،المنتجات وحماية البيئة واإلتجاهات العامة لإلقتصاد

 ICEMمجال بتوقيع إتفاقية مع الفيدرالية الدولية لعمال الصناعات الكميائية ضمن هذا ال قامت هنكل

منها المتأتي مليون موظف، والهدف  64تمثل حوالي والتي دولة  060نقابة في  062والتي تضم 

أصحاب المصلحة في الخارج

إدارة الموارد البشرية-

التسويق-

المراجعة الداخلية-

أصحاب المصلحة في الداخل

جمعيات الصناعة الدولية-

الخبراء والمدربون-

كيف يحدث اإلتصال

المؤتمرات الخارجية-

ورش العمل الداخلية-

موضوع اإلتصال

حقوق اإلنسان-

اإلستهالك المستدام-

الحوار المتكامل ألصحاب 
المصلحة في هنكل
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هو دمج مبادئ المنظمة العالمية للعمل في النشاطات اإلنتاجية مع العمل على توفير هاته المبادئ 

 عقد إجتماعات سنوية لتقييم التطبيق.كما يتم يبات لكل الموظفين، على شكل كت

 لتحقيق اإلستدامة  أال الجانب اآلخر الذي يتم التركيز عليه من طرف هنكل مدونة المنافسة: -4

وضعت هنكل مدونة للمنافسة تتوافق االقتصادي، ولهذا البعد مجال المنافسة الذي يندرج ضمن وهو 

الشريفة والعادلة، حيث تتجلى أهم مضامين هاته المدونة في حضر أي إتفاق أو مع مبادئ المنافسة 

 تخص العناصر التالية:والتي  مناقشة بين المنافسين

 ذلك ع أو وضع شروط للتعامل بما فيتثبيت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسعار الشراء أوالبي -

موحدة  وضع شروط، البيع لتجار التجزئةتحديد أسعار إعادة ، زيادة أو تخفيض أو تثبيت األسعار

 أو متشابهة للبيع.  

 الحد من السيطرة على اإلنتاج واإلستثمارات والمبيعات ومنع كل أشكال اإلتفاقيات التي تخص -

على  ءالتحالفات الجماعية للقضاديد كمية أو مستوى الحصة السوقية، تح، تحديد مستويات اإلنتاج

إللتزام بالبيع اقية أو الزبائن ما بين المنافسين، تقسيم القطاعات السومنافس أو وقف عمليات معينة، 

لفئة معينة من الزبائن والتعامل مع الزبائن وفق طريقة تمييزية من خالل فرض شروط متباينة  

إبرام عالقات تجارية مع وضع شرط قبول ، رفض دون مبرر موضوعي إقامة عالقات تجارية

 نع وصولإستغالل عالقات حصرية مع العمالء لم، بموضوع البيع خدمات إضافية ال عالقة لها

 .خرين إلى السوقآمنافسين 

اليف تكادل قوائم األسعار بين المنافسين( وتب) علومات والتي تخص األسعارحظر تبادل الم -

 اإلنتاج واإلستثمار وهوامش الربح.

 التنمية المستدامة:هنكل في مسار نشاطات دماج نعرض لبعض المؤشرات الكمية إل-خامسا

قوم سنويا بعرض تقارير إجتماعية وبيئية فهي تنحو المسار المستدام  هنكل إلثبات صدق توجه

عنصر تبر عالتي تو ةالنوعيمع التقارير  والتي تتوافق إلى حد كبيرا ،وإقتصادية على شكل كمي

 ا كنظام للتقييممهاستخديمكن إنفس الوقت في إعالمي ونظام لإلبالغ تجاه أصحاب المصلحة و

 .لوضع إستراتجيات مستقبلية

تتجلى أهم مضامين مؤشرات هنكل اإلقتصادية المرتبطة بأبعاد التنمية المؤشرات اإلقتصادية: -1

جانب  سواء من حيثفي السوق المستدامة في تحليل تطور مبيعات والتي تعكس تقبل منتجاتها 

 مضافة المحققة لجميع أطراف أصحاب المصلحة:الغرض، السعر والجودة، وكذا في تحليل القيمة ال

ستهلكين المتقبل منتجاته من طرف طبقة كبيرة من هنكل تطور مبيعات  تعكس المبيعات: تطور-أ

 حوالجدول التالي يوضعلى صورتها السوقية والمالية،  حيث إنعكس ذلك الصناعيين والنهائيين

 األخرى المرتبطة بها:تطور المبيعات العالمية لهنكل والمؤشرات المالية 
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 : (9100-9101)( المؤشرات اإلقتصادية لهنكل01-3جدول)ال 

 للمركب لمصدر: تقارير التنمية المستدامةا   

 تطور حجم اإلنتاج لدى هنكل: التالي بين الجدولكما ي

 ( يبين تطور اإلنتاج لدى هنكل:02-0) جدولال

 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

 منخفضة.المردودية اليرجع إلى غلق بعض الوحدات ذات  6400فنقص حجم اإلنتاج عام  

تتغير القيمة المضافة المحققة من طرف هنكل حسب  :(بالمليون آورو)بيان القيمة المضافة -ب

التغيرات الحاصلة في رقم أعمالها، وبالنسبة لمضمونها فهو يتغير حسب الظروف اإلقتصادية 

والمتطلبات التقنية واإلجتماعية في البلد المستهدف، حيث يمكن إبراز المتوسط العام لتوزيع القيمة 

 المضافة في الجدول التالي:

2007 2008 2009 2010 2011

(طن)كمية اإلنتاج 6565 7075 7266 7707 6822

6565

7075
7266

7707

6822

5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800

(طن)كمية اإلنتاج

(طن)كمية اإلنتاج

 6400 6404 المؤشرات اإلقتصادية

 02242 04412 (بالمليون آورو)المبيعات 

 6461 0226 (بالمليون آورو)الربح التشغيلي المعدل 

 02 02.6 (بالنسبة المئوية)العائد المعدل على المبيعات 

 2.00 6.26 (باليورو)المعدلة لكل سهم ممتاز  األرباح

 004 210 (بالمليون آورو)اإلنفاق على األبحاث والتطوير 

 4.22 4.24 (باليورو) الربح الموزع على المساهمين لكل سهم عادي

 4.24 4.26 (باليورو)الربح الموزع على المساهمين لكل سهم ممتاز 
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 : (6402)سنة  ( نسبة توزيع القيمة المضافة حسب القطاعات لدى هنكل01-0جدول)ال

مكونات حساب القيمة   
 المضافة

 القيمة التفصيل
  )مليون دوالر(

 %)النسبة)

 
 

 رقم أعمال المجمع

 12.0 02422 المبيعات

 0.1 222 دخل آخر

 044 02140 اإلجمالي

 02.2  2620 تكلفة المواد

 6.2  042 اإلهتالك

 62.2  2224 نفقات أخرى

 
 

 مدلول القيمة المضافة
 )توزيع القيمة المضافة(

 22.0 6266 الموظفين

 04.0 022 الحكومة المركزية والمحلية

 0.2 644 فوائد مدينة

 2.2 202 المساهمين

 4.2 24 صغار المساهمين

 64.6 142 المعاد إستثماره في الشركة

 لمستدامة للمركبالمصدر: تقارير التنمية ا

 حيث يمكن إبراز توزيع هاته المؤشرات في الشكل التالي:

 ( توزيع القيمة المضافة لهنكل:2-0شكل)ال

 
 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

مميز ، والجانب كبير من الجانب اإلجتماعي وأصحاب المصلحةتغطي القيمة المضافة  أنفالمالحظ 

لى ع الضمان نجاحه بدرجة عالية من الحوكمة لنسبة لهنكل هو إتسامهافي تحقيق قيم مضافة با

54,40%

0,30%

9,80%

5,10%

22,20%

(  مليون آورو) توزيع القيمة المضافة لهنكل 

الموظفين

صغار المساهمين

الحكومات

المساهمين

إعادة اإلستثمار في الشركة
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فإدارة  على مبادئ أخالقية قوية، انتحقيق آداء إقتصادي ونجاح مستدام مبنيبغية  ،المدى الطويل

وين تحت البورصة األلمانية  ضالمجمع يشرف عليها لجنة إدارية وأخرى للمساهمين )معظمهم من

DAX تناقش اللجنة التنفيذية التوجه االستراتيجي  ا من أجل مصلحة المجمع حيث والذين يعمالن مع

ذ التقدم المحرز في تنفييستعرض دائما فيها  المساهمين من خالل تشاور منتظم للمجمع مع لجنة

وبالنسبة للتعامل في السوق المالي فقط حصلت هنكل على جائزة أفضل المتعاملين ، اإلستراتجيات

المبادئ التي يطبقها مجلس  تتوافقكما يما يخص التحلي بأخالقيات السوق، ف DAXفي بورصة 

ان لج البورصة مع التدابير المتخذة من طرف هنكل وخاصة إجراءات الرقابة الداخلية، كما لهنكل

قد وبالنسبة للتنظيم والتدقيق ف، دون سلطة إتخاذ القراراإلدارة مجلس نشطة تشارك في إعداد عمل 

تمثل األولى ت مهمتهف ،التنفيذيتحت مسؤولية الرئيس  وهو نصب مدير األخالقياتخلقت هنكل م

ج مصممة وتطوير برام ،في إعادة التفكير في األخالقيات المطبقة لتلبية أفضل التحديات الحالية

         ين وإحترام القيمة البشرية والمستهلك سيادة القانون إحترامب المتعلقةخصيصا لتقييم المعلومات 

 .والبيئة

جانب البيئي تحسين المبدأ على  قائمةبالنسبة للمؤشرات البيئية لهنكل فهي المؤشرات البيئية: -2

في كل مكان تنشط فيه هنكل، وبالنسبة إلعداد المؤشرات البيئية فيتم اإلعتماد على عدة مبادئ نذكر 

 منها: 

وهذا  فروعها تخضع لعنصر الشفافيةالشفافية: فالمؤشرات التي تستخدمها هنكل في جميع أرجاء  -

لتمكين أصحاب المصلحة من التعرف على التحسينات الممكنة واآلداء المحقق ورصد اإلنجاز 

المستهدف والتوجه المنشود، حيث يستند إعداد المؤشرات البيئية لهنكل على توصيات المجلس 

  الكيميائية.األوروبي للصناعة 

بلد وتغطي  22الصادرة من هنكل بيانات عالمية تصدر في البيئية ت الصورة العالمية: تعد البيانا -

ر قبل إدراجها في التقاري (في ألمانيايق مركزي للبيانات )تحقعمل من النشاطات، كما يتم  %90

وعند إكتشاف أي إختالفات في البيانات يجري تصويبها  باإلضافة إلى القدرة على تصويبها محليا،

 بالغ.  بأثر رجعي في نظام اإل

القابلية للمقارنة والتقييم: تستخدم المؤشرات البيئية لهنكل كمقاييس للمقارنة والتقييم، ولذلك  -

فالقائمين على هذا المجال يسعون إلى تحقيق شمولية للمعلومات البيئية في جميع محطات اإلنتاج 

عام  012إلى  6442موقع عام  022فمن  ،حيث إنعكس ذلك في إرتفاع عدد المواقع الممسوحة

6441. 

موقعا بدءا من سنة  22إغالق من خالل المؤشرات البيئية المنجزة قامت هنكل بدمج وبيع وو

 وبالنسبة لمضامين المؤشرات البيئية فيمكن عرضها في الجدول التالي: ، 6441
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 :    6400-6442( أهم مضامين المؤشرات البيئية ما بين سنوات 64-0جدول)ال

 2111 2111 2115 2118 2119  السنوات

 2224 2020 2222 2242 2200  (باأللف طنحجم اإلنتاج)

 
  مؤشر التغير من

 %6+     6400إلى  6442

 
نظرا لتحسن الوضع اإلقتصادي والطلب العالمي المتزايد فقد إرتفع حجم 

 6404اإلنتاج بمرة واحدة منذ سنة 

)باأللف  إستهالك الطاقة
 ميغاوات في الساعة(

 220 146 222 210 222 

 6442مؤشر التغير من   

 6400إلى 
 
 

   -61% 

 الطاقة المشتراة هي الكهرباء والبخار والتدفئة التي يتم توليدها خارج مواقعها 

إنبعاث غاز ثاني أكسيد 
       الكاربون )باأللف طن(

  020 022 222 200 222 

إنبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكاربون من الطاقة 

 لمشتراةا

 060 002 226 222 224 

 %64-     مؤشر التغير 

إنبعاثات المركبات 
 المتطايرة)بالطن(

 022 024 242 262 262 

-6442مؤشر التغير من  

6400 

    -22% 

 
يتم تنفيذ تدابير إضافية للتخفيض من إنبعاثات المركبات  6442منذ 

ى الزيادة في حجم إل سنة 6404العضوية المتطايرة، ويرجع التزايد في 

 في المنتجات التطويراإلنتاج و
إستهالك المياه وحجم 

      مياه الصرف
 )باأللف متر مكعب(

      

 2160 2622 1020 06400 00212 إستهالك المياه 

 6220 0402 0222 2404 2026 حجم مياه الصرف 

مؤشر  
التغير من 

6442-
6400 

إستهالك 
 الماء

    -22% 

الفضالت  
 سائلةال

    -22% 
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إنبعاثات األكسجين 
المستهلك كيميائيا في 
 مياه الصرف )بالطن(

      

إنبعاثات األكسجين  
المستهلك كيميائيا في مياه 

 الصرف

2206 1006 2262 2200 2224 

 مؤشر التغير من 
 6442-6400 

    -62% 

 
وث مياه لفالهدف من قياس إنبعاثات األكسجين المستهلك كيميائيا هو قياس ت

 الصرف بالمواد العضوية

إنبعاثات المعادن الثقيلة  
 لصرفافي مياه 

 )بالكيلوغرام(

      

 020 062 206 026 040 الزنك 

الرصاص والكروم  
 والنحاس الكروم

262 020 024 220 616 

 مؤشر التغير من 
6442-6400 

    2% 

 
إلى اإلستحواذ  في المقام األول 6441و 6442يرجع اإلرتفاع في عامي 

التي تتصف بإستخدام  6442على األعمال التجارية لناشيونال ستارش عام 

 قيلة مثل الزئبق والكاديومكما أن هنكل ال تستخدم المعادن الث الملوثات
المخلفات ومخلفات إعادة 

       التصنيع)باأللف طن( 

 21 10 042 042 042 المخلفات إلعادة الصنيع 

رة الواجب المخلفات الخط 
 التخلص منها

66 

 

64 00 06 02 

 002 022 022 002 014 اإلجمالي 

 %62-     مؤشر التغير 

 
النفايات للتخلص منها جميع أنواع موجهة تشمل المخلفات الخطرة ال
 0121في إتفاقية بازل لعام المنصوص عليها المصنفة على أنها خطرة و

 كبالمصدر: تقارير التنمية المستدامة للمر

وما يمكن إستخالصه من هذا الجدول هو الخفض المستمر من التأثيرات السلبية على البيئة من 

لعناصر لبالتعرض طرف الوحدات اإلنتاجية لهنكل، حيث يمكن إبراز ذلك بصفة أكثر تفصيال 

 التالية: 

ة إلى فباإلضا إستهالك الطاقة،كفاءة في قامت هنكل بجهود كبيرة لتحقيق إستهالك الطاقة:  -

الحد من إنبعاثات  وهذا من أجلمنها الغاز، التي مصادر الطاقة النظيفة وسعيها المستمر إلعتماد 

 غاز ثاني أكسيد الكاربون، كما هو موضح في الجدول التالي: 
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 :)كيلو واط( لدى هنكلومصادرها الطاقة  تطور إستهالك( 60-0دول)جال

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

جة زيادة عمليات اإلنتاج، غير أن هنكل تعمل جاهدة والمالحظ إرتفاع كمية الطاقة المستهلكة نتي

كما  ،على إستغالل الطاقة ذات المصادر النظيفة وإستبعاد تلك التي مصدرها الوقود األحفوري

في الشكل  موضحةفي العمود ما قبل األخير واألخير من الجدول، وكل تلك الجهود موضح هو 

 التالي:

 اقة لدى هنكل:( مصادر وكمية إستهالك الط2-0الشكل)

 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

يبذل هنكل جهود كبيرة للحد من إنبعاثات غاز أكسيد إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون: -

صدرها مأو التي )تحويل الوقود إلى طاقة كهربائية( الكاربون سواء التي مصدرها الطاقة المشتراة 

 كما هو موضح في الجدول والشكل التالي:اجية، داخل الوحدات اإلنتالعمليات 

 

 

 

756 799 831

178 55

205 234 240

178 115

112 135 134

159 157
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1946 1830

1800 2111
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(في ألف ساعة ميغاوات) إستهالك الطاقة 

إجمالي الطاقة

الغاز

زيت الوقود

الوقود

الطاقة الكهربائية

إجمالي الطاقة  ازالغ زيت الوقود الوقود الطاقة الكهربائية
 المستهلكة

 السنوات

756 205 112 1420 2493 2007 

799 234 135 1946 3114 2008 

831 240 134 1830 3035 2009 

178 178 159 1800 2315 2010 

55 115 157 2111 3138 2011 
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 ( كميات إنبعاث ثاني أكسيد الكاربون لدى هنكل:66-0الجدول )

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

 :في الشكل التاليلدى هنكل تطور إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكاربون توضيح ما يمكن ك

 :( تطور إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكاربون1-0شكل )ال

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

هو من الوقود  غاز ثاني أكسيد الكاربون من وحدات هنكل وبالنسبة للمصدر الرئيسي إلطالق 

)اإلعتماد على الغاز ما أدى بهنكل إلى إجراء بعض التغييرات في تركيبات الوقود األحفوري، 

 . الطبيعي(

يرة ميات كبيعتبر هنكل من المنظمات التي تتسبب في إطالق ك :إنبعاث العناصرالعضوية الطيارة-

ة نظرا للطبيعة اإلنتاجي ة وبشكل خاص المركبات الكاربونية وهذامن المركبات العضوية الطيار

المركبات خطر على صحة اإلنسان والتي نشاق هاته ستإسبب )صناعة المواد الكيميائية(، حيث ي

 لميثيلينا كلوريد، فورمالدهايد، االيثيلين جاليكول، البنزين ،سيتوناألمن أهمها مركبات 

مركبات جهود كبيرة للحد من إنبعاثات هاته ال حيث تسعى هنكل لبذل، زايلين، بركلوروإيثيليننولوين

هو  ثلما، ممن سنة ألخرى نظرا إلعتماد تكنولوجيا جديدة حيويةتتناقص الكمية المستخدمة ف ولهذا

 موضح في الجدول التالي:

 

 

 إجمالي 
إستهالك 

 الطاقة

إنبعاث ثاني أكسيد الكاربون من 
 الطاقة المشتراة

 السنوات إنبعاث ثاني أكسيد الكاربون من هنكل

654 220 222 2007 
904 427 022 2008 

908 424 484 2009 
931 445 022 2010 

725 360 626 2011 

234 240 178 115

799 831

178
55
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(  ألف طن)إنبعاث ُثاني أكسيد الكاربون 

طلقة إنبعاث ثاني أكسيد الكاربون من ال
المشتراة

205
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 المركبات العضوية الطيارة: ( جهود هنكل للتخفيض من إنبعاثات62-0الجدول)

 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

 مجمعيعد هنكل أول مياه الصرف الصادرة من مراكز اإلنتاج: التحكم في إستهالك المياه و -

ما أتاح لها الحد من مياه  ،0122في العالم قام بوضع نظام إلسترجاع وتصفية المياه المستعملة عام 

ما هو موضح في الجدول ، كإستهالك الماءكبيرة في هنكل عرف ارتفاع وتيرة  الصرف غير أن

 التالي:   

 :(2م044)( إستهالك المياه ومياه الصرف الصادرة من مراكز اإلنتاج06-0جدول)ال

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

ي باإلضافة إلى المياه المستخدمة ف)مياه الصرف( حيث تتضمن هاته القيم مياه العمليات اإلنتاجية 

العمليات اإلنتاجية )إنتاج البخار و تنظيف اآلالت(، ويرجع اإلرتفاع في الكمية المستهلكة من المياه 

رغم الجهود المبذولة  للحد هذا إرتفاع إنتاج بعض المنتجات خاصة مواد التنظيف السائلة، و إلى

 .من إستهالك المياه نتيجة زيادة تركيز المواد

الهدف من قياس األكسجين الكيميائي هو إنبعاث األوكسجين الكيميائي في مياه الصرف:  -

ياه محيث عرفت ة من الوحدات اإلنتاجية، معرفة نسبة التلوث الموجودة في مياه الصرف الصادر

و ه ، مثلماالصرف الناتجة من وحدات هنكل زيادة كبيرة في كمية إنبعاث األكسجين الكيميائي

  :موضح في الجدول التالي
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(  طن)إنبعاث الغازات الطيارة

 السنوات حجم مياه الصرف إستهالك المياه

9162 4528 2007 

12041 6010 2008 

11098 5473 2009 

11873 5740 2010 

14020 7400 2011 
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 تطور إنبعاث األكسجين الكيميائي في مياه الصرف لدى وحدات هنكل: (62-0جدول)ال

 

 .لمركبالمصدر: تقارير التنمية المستدامة ل

البحوث  من خاللوهذا  ،حيث تسعى هنكل إلى إيجاد بعض البدائل البيولوجية للحد من نسبة التلوث

قامة وحدات لتصفية سعيها إل، مع 6442 سنة من إنطالقامن مراكز البحث  مع العديدالمشتركة 

 .المياه عبر جميع الوحدات في العالم

 ل أكبر مستخدم للمعادن الثقيلة بغية زيادة تركيزتعد منتجات هنكإنبعاثات المعادن الثقيلة:  -

غير أن لهذه المعادن تأثير بيئي كبير يظهر في إنبعاثها على شكل غازات يمتد تأثيرها المنتجات، 

من إنطالق هاته المعادن في الهواء بإستخدام أنظمة  للحدهنكل تسعى حيث  ،على طبقة األوزون

نتاجية عبر العالم )حيث يعد مركب عين تيموشنت بالجزائر للتصفية موجودة في جميع المراكز اإل

هو  كماأول مركب تركب فيه أنظمة التصفية(، األمر الذي حقق إنخفاض من إنبعاث هاته الغازات 

 موضح في الجدول التالي:

 : بار الهوائي()الوحدة ( تطور إنبعاثات المعادن الثقيلة لدى هنكل62-0جدول)ال
 

 رصاص
كروم 
نحاس 
 نيكل

 
 الزنك

 
 السنوات

497 427 2007 

482 431 2008 

404 325 2009 

410 307 2010 

397 370 2011  

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب
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تقنية تعتمد على مادة النشا )تحتوي  إستخداميرجع إلى  6442و 6442فاإلرتفاع في المستويات عام 

م التخلي عليها فيما بعد، أما الزيادة المستمرة في إستخدام ت حيثعلى الكثير من المعادن الثقيلة( 

 فيرجع إلى إعتباره أقل ضررا على البيئة مقارنة بالمعادن الثقيلة األخرى.6400و6442عام الزنك 

بالنسبة لسياسة إعادة التدوير لهنكل فهي تشمل مخلفات مواد التغليف  إعادة التدوير لدى هنكل:-

تبعدة ومياه الصرف، والمالحظ من الجدول الموالي إرتفاع كمية مواد والفضالت الخطيرة المس

من طرف هنكل، مع إنخفاض كمية الفضالت الخطيرة وهذا  االتغليف ومياه الصرف المعاد تدويره

من خالل إجراءات متخذة من المنبع، وبالنسبة لهاته األخيرة فهي تتضمن كافة األنواع المصنفة 

قوانين البالد المعنية، وكذلك قائمة الفضالت الخطيرة الواردة في إتفاقية على أنها خطيرة بمقتضى 

 .0121بازل لعام 

تطور كمية المواد المعاد تدويرها وكمية الفضالت الخطيرة يوضحان الجدول والشكل التاليين ف

 المستبعدة في العمليات اإلنتاجية لدى هنكل: 

 :  طن( 044)ة التدوير وتطور كمياتها( أهم الجوانب المستهدفة من إعاد62-0جدول)ال

مياه الصرف المعادة 
 التدوير

الفضالت الخطيرة 
 المستبعدة

المواد المعادة تدويرها 
 السنوات )خاصة مخلفات التغليف(

53 11 105 2007 
514 20 102 2008 

63 22 105 2009 

66 21 105 2010 

61 18 104 2011 
 للمركبالمصدر: تقارير التنمية المستدامة 

( أهم الجوانب المستهدفة من إعادة التدوير وتطور كمياتها:  04-0شكل)ال
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وضح في موبشكل عام فالمؤشرات البيئية لهنكل عرفت تحسن كبير في السنوات األخيرة، كما هو

    وكما هو موضح في الشكل التالي: العناصر المشار إليها سابقا،

 :6441-6442( تحسن المؤشرات البيئية لهنكل ما بين سنوات 00-0الشكل )

 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

 والمالحظ هو أن هنكل إستطاع أن يخفض من تأثير كافة العوامل غير محبذة على البيئة. 

ب تقدم اإلرتقاء بالجان تمثل المؤشرات اإلجتماعية لهنكل أدوات لقياسالمؤشرات اإلجتماعية: -3

ولتحقيق المزيد من الرفاهية للمستهلكين المتربطين من  اإلجتماعي داخل وخارج وحداته اإلنتاجية

 قريب أو بعيد مع نشاطاته، حيث يمكن إبراز أهم المؤشرات في الجدول التالي:

 هنكل:ل( أهم المؤشرات اإلجتماعية 62-0جدول )ال

 6442 6442 6441 6404 6400 

 لسالمة المهنيةا
 

يظهر هذا 
تقدم المؤشر 

الحماية من 
الحوادث المهنية 
وهذا بالمقارنة  

بساعات العمل    

 
 
 

الحوادث المهنية 
لكل مليون ساعة 
عمل )الوحدة عدد 

 األيام المهدرة(

 
 
 

    

 0.2 موظفو هنكل

 

0.0 

 

0.2 

 

0.6 

 

0 

-11%

-25% -26%

-59%

15%

-12%

-37%

-77%

-57%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

(2009-2005) -( طن)المؤشرات البيئية لهنكل 
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)لكل مليون 
 ساعة عمل(

 
األساس سنة )

 6442 يه

ة بالنسبوالنتائج 
 المئوية(

موظفو الشركات 
األجنبية الذين 
يعملون داخل 
مواقع هنكل 

 )المتعاقدون معهم( 

0.2 

 
 

0.1 0.6 0 0.0 

مؤشر التغير من 
 6400إلى  6442

    -22% 

 
 

الحوادث المهنية 
 الخطيرة

الحوادث أثناء 
األنشطة التقليدية 

 لإلنتاج

02 

 

14 

 

12 
 

14 11 

 

الحوادث أثناء 
      السير

والتحرك داخل 
 المصنع

2 

 

0 1 2 2 

عدد عمال هنكل  مؤشر الموظفين
 حول العالم

              55142 49676 47859 47675 

الموظفين غير  
 إداريين

 %82 %80 %79.8 %79.9 

 %18.2 %18.6 %18.4 %12.2  المديرين 

 1.5% %1.2 %1.2 %1.4  كبار المديرين 

نسبة التغير في  
 حولمال عدد الع

 العالم

 5.7% 4.9% 4.6% 5.6% 

متوسط األقدمية 
 بالسنوات

  1.2 

 

11 

 

10.3 10.2 

متوسط عمر 
 الموظفين

 39.4 39.4 39.3 39.4  )بالسنوات(

 
 

 هيكل العمر

29-18  19.5% 18.7% 18.1% 18.3% 

39-30  32.7% 24.2% 34.4% 24.6% 

49-40  29.2% 29.7% 29.8% %29.4 

57-50  18.2% 17.4% 17.7% 17.7% 

يتبع  حيثحيث ظل متوسط عمرالموظفين عند هنكل ثابت على مدار ستنين، 
يج أن تكون قوتها العاملة مز وهذا بغية ضمان هنكل سياسة للتشبيب بأقل حدة
كن موي الخبرة والموظفين األصغر سنا بما يمن الموظفين األكبر سنا من ذ

 تعزيز تنميتهم.من 

 
 

 الجنسيات

دد جنسيات عمال ع

 هنكل

 041 000 001 062 

 10 26 26 22  المديرين

 0 0 0 0  مجلس اإلدارة
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تقوم إستراتجية هنكل على توظيف عمال محليين في إدارتها المنتشرة عبر 
 العالم مع إشراك فرق دولية في التسيير

 
 نسبة النساء

 

 %26.2 %26.0 %20.2 %26.1  في المجمع عامة

 %61.2 %62.2 %62.0 %60.0  المديرين

 %02.0 %02 %00.0 %02.2  كبار المديرين

 
 

 
الموظفين ذو 
 الدوام الجزئي

عقود الدوام 
 الجزئي عالميا

   0% 

 

2% 

 %2 %2    أوربا الغربية

 %04 %04    ألمانيا

  خليةالداالترقية 
 )المديرين(

 0222 0026 0222 0622 

هذا يظهر حيوية هنكل  ،موظفين يوميافي المتوسط يتم ترقية خمسة 
 وحاجتها إلى المهنيين المؤهلين من الشباب

التنقالت الدولية في 
 العمل

 022 022 024 022 

 022 022 200 204  المتدربين

متوسط عدد أيام 

 التدريب
 6 6 6 6 

مؤشرات اإللتزام 
 اإلجتماعي

إجمالي عدد 

المشروعات 

 المدعومةالخيرية 

 6020 6022 6012 6202 

 
عدد األشخاص 

عبر  المدعومين
 العالم

  244444 224444 222261 

 
 فعات باأللرالتب

التبرعات ) يورو
    بالمال

والمنتجات دون 
إحتساب اإلجازات 

 (الخيرية 

 
622 

 

202 20 062 

 
 

 
التبرعات المالية 
للمشاريع التي تتم 

بمبادرة من 
الموظفين كنسبة 

من مجموع 
 التبرعات

  
 
06% 

 
 
22% 

 
 
00% 

 
 
22% 

 
المساهمة في 

القضاء على الفقر 

   
60% 

 
62% 

 
24% 
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  المدقع والجوع
)نسبة مشاريع 
الموظفين لكل 
هدف إنمائي 

 لأللفية(

تعرف تمويل المشاريع الخيرية إرتفاع طفيف في عدد 
األشخاص المدعومين، كما يالحظ إرتفاع عدد أيام 

 يرية.اإلجازات الموجهة للمشاريع الخ

تحقيق التعليم  
اإلبتدائي الشامل 
للفتيات والفتيان 
 على حد السواء
خاصة في دول 

 آسيا الفقيرة

   
20% 

 
02% 

 
62% 

 
تشجيع المساواة 
بين الجنسين 

وتمكين المرأة من 
 العديد من الحقوق

  04% 

 

6% 6% 

خفض وفيات  
 األطفال 

  0% 2% 00% 

 %0 %0 %2   تحسين صحة األم  

حة فيروس مكاف 
ضعف المناعة 

)اإليدز( والمالريا 
واألمراض 

 األخرى

   
66% 

 
2% 

 
64% 

 
ضمان اإلستدامة 

من خالل  البيئية
 الجانب اإلجتماعي

  6% 6% 1% 

المساهمة في  
تطوير شراكة 
 عالمية للتنمية

)المساهمة المالية 
من اإليرادات 

 المحققة(

  0% 0% 0% 

عالمي لألمم المتحدة في إلى اإلتفاق الهنكل إنضمام فب
تعهدت بالمساعدة في تحقيق األهداف  6442سنة 

ال تتدخل في نوعية أن هنكل اإلنمائية لأللفية، كما 
المشاريع المقترحة من طرف الموظفين )برنامج 

 مشاركة الموظفين(.

 .المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

هنكل، فقد سعت هاته األخيرة من خالل لعمل في ث عن الصحة العامة وحوداث الحديبالنسبة لو

إنعكست في  تيجهود كبيرة إلى التخفيض من حوادث العمل داخل وخارج مراكز اإلنتاج وال

  ، كما تسعى هنكل لإلرتقاء بالصحة العامة لعموم المعمورة.المؤشرات العامة لحوادث العمل

حوادث العمل من لصحة والسالمة يقيس بشكل خاص ا وهو مؤشرالصحة والسالمة في العمل: -

والتي تخص الجانب  ،داخل الوحدات اإلنتاجية وخارجها )الوحدات اإلنتاجية الخاصة بالموردين(
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ها للمواد األولية، والتي تظهر تأثيرات لخطيرة الناتجة عن اإلستخدام السيئالنفسي وحوادث العمل ا

ج مرضية في هذا المجال تجلت واقعيا في يوم، فهنكل حقق نتائ 24في العطلة المرضية ألكثر من 

 هو موضح في الجدولين التاليين:  كما إنخفاض العطل المرضية،

)ساعات العطل المرضية بالنسبة لمليون ساعة ( تطور حوادث العمل في هنكل61-0جدول )ال

  :عمل(
حوادث 
العمل 
داخل 

الوحدات 
 اإلنتاجية

حوادث 
العمل 
خارج 

الوحدات 
 اإلنتاجية

 السنوات

064 427 2007 

24 624 2008 

14 024 2009 
24 024 2010 

04 004 2011 
 

 .المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

 يوم عطلة مرضية(: 24رة في هنكل )أكثر من يتطور حوادث العمل الخط( 03-4دول)جال
 

الحوادث 
خارج 

العمليات 
 اإلنتاجية

الحوادث 
أثناء 

العمليات 
 اإلنتاجية

 
 سنواتال

3,8  2007 
3  2008 

2  2009 
1,7 1,8 2010 

1,4 1,9 2011 

 
 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

تطلب النمو الكبير في عدد سكان العالم والتزايد  المحافظة على الصحة العامة:المساهمة في  -

يوميا الماليين من  مهايستخدإعادة تقييم منتجاته التي  ،المطرد في مستوى المعيشة من هنكل

طة مع لبيئة المحياالمستهلكين في المنازل وفق نظرة أساسها تحقيق النظافة الشخصية ونظافة 

تحقيق عناية يومية  على تساعد منتجات يسعى لتقديم اإلستخدام الكفء للطاقة والمياه، لذلك فهنكل 

نون تجات آمنة خاصة تجاه الذين يعامع السعي الدائم لتوفير من في كثير من البلدانبالصحة العامة 

فهنكل على عمل دائم مع مؤسسة المركز األوربي ضمن هاته األخيرة مختلف أنواع الحساسيات، و

ألبحاث الحساسية باإلضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين من أطباء األمراض الجلدية 

 ادرمين من طرف المركزعلى جائزة لدي 6441بمستشفى جامعة بارلين، حيث حصلت هنكل عام 
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ساعات العطل المرضية ) حوادث العمل لدى هنكل 
(بالنسبة لمليون ساعة عمل

الحوادث خارج الوحدات 
اإلنتاجية

الحوادث داخل الوحدات 
اإلنتاجية

3,8
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يوم عطلة 50أكثر من ) حوادث العمل الخطيرة 
(مرضية

الحوادث أثناء العملية 
اإلنتاجية

الحوادث خارج العملية 
..(عالنقل، التوزي)اإلنتاجية 



357 
 

 متطلبات الحساسية والتي تؤكد أن معظم تركبيات منتجات هنكل تلبي أعلى ألبحاث األوروبي

الحساسية، فمنتجات هنكل وفق يعانون من  الذين  األشخاص لدى البشرة خاصة مع اإلنسجام

 أنماط حياة مشرقة للغد.تشكل إستطالع عالمي 

حليل من خالل تالمتوافقة مع مسار التنمية المستدامة: التسويقية لهنكل  السياسات-سادسا

ا كبيرا في شوط تقطع اه، نجد أنبمسار التنمية المستدامةواقعي لجهود هنكل التسويقية فيما يتعلق 

  .من اإلجراءاتالعديد في  ، حيث يتجلى ذلكالتسويقية وفق هذا التوجه هاتكييف سياست

تتجلى أبعاد الممارسات التسويقية لدى  : هنكلمة لدى أبعاد الممارسات التسويقية المستدا-1

، ومن امةمستدرساء سياسة تسويقية إلالمبادئ االجتماعية واألخالقية التي تعتمد عليها  هنكل في

  :الجهود المنصبة في ذلك

ا هنكل فالقيم التي تعتمده إعادة تقييم القيم التسويقية لهنكل في إطار التنمية المستدامة:-أ

داء المتميز لعالمتها التجارية الجمع بين اآل لتوافق مع مسار التنمية المستدامة هيق اتحقيل

مع السعي الدائم لطرح معايير جودة جديدة في السوق تجمع بين  ،والمسؤولية تجاه الناس والبيئة

 قالمستقبل، فهذا المفهوم يطب نحواآلداء والمسؤولية في إطار منهجي خاص هو اإلبتكار المركزي 

 التركيز ال يكون فقط على تنميةكما أن من منتجات المنظفات والعناية المنزلية،  %011حاليا على 

ين كل مرة عينات من المنتجات والبدأ بالتحسوهذا بأخذ ، الخضراء بل بتقديم الحلول الذكيةالمنتجات 

طاقة تخدام الكفء لللوصول إلى إبتكار أنماط حياتية مستدامة تتسم باإلسإلى غاية االمناسبة لها 

يها من طرف موظفاألخذ بها والمياه، وكل هاته القيم التسويقية شكلتها هنكل وفق رسوم لتسهيل 

 : والموضحة في الجدول التاليومستهلكيها وجميع أصحاب المصلحة، 

 مختلف الشعارات الممثلة للقيم التسويقية لهنكل ضمن مسار التنمية المستدامة: (01-4جدول)ال

 التركيز على خدمة العمالء - 

 
 تطوير العالمات التجارية والتقنيات المتفوقة -

 
 البحث عن أفضل النوعية -

 
 التركيز على اإلبتكار -

 
 تقبل التغيير بإعتباره فرصة -

 
 أساس النجاح فريق العمل -

 
 
 إلتزام تام تجاه المساهمين -

 ؤولية تجاه المجتمع.اإللتزام بالتنمية المستدامة والمس - 
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 التواصل العلني والمفتوح - 

 المحافظة على تقليد أن الشركة هي عائلة مفتوحة - 
 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

واء في سهنكل بالنسبة لكما تتجلى أهداف السياسات التسويقية ضمن مسار التنمية المستدامة 

 في:الدول الصناعية أو الناشئة 

 أهداف السياسات التسويقية لهنكل ضمن مسار التنمية المستدامة:( 02-4)جدول لا

المجاالت 
 الرئيسية

 في البلدان الناشئة في البلدان الصناعية

 ان خاصة فيدلمساهمة في تنمية البلا - توفير منافسة مستدامة  - تطوير اإلقتصاد
 المناطق الضعيفة هيكليا

 

األخالق 
 واإلدارة

المعايير على ماد عتاإلتشجيع  -

البيئية واالجتماعية على طول 

إمتداد سلسلة القيم وخاصة ما بين 

 الموردين. 

الشفافية فيما يتعلق التحلي ب -

بالجوانب االقتصادية والبيئية 

 واالجتماعية ألنشطتها.

 التصرف بشكل أخالقي وقانوني  -

وضع معايير بيئية واجتماعية تكون  -

 ن. قدوة للموردين والمنافسي

 بناء كفاءات إدارية ومؤسسية. -

 

 الموظفين

تعزيز األمن الوظيفي من خالل  -

 تدريب الموظفين وتطويرهم. 

 معالجة التحديات على نحو -

 ستباقي مثل تكافؤ الفرص.إ

 خلق فرص عمل وتدريب العاملين.  -

 ضمان السالمة والصحة المهنية.  -

تعزيز ورفع وعي الموظفين لحماية  -

 البيئة.

 

 المزيج التسويقي

               ضمان سالمة المنتجات -
منتجات ذات جودة بأسعار وتقديم 
 عادلة. 

تعزيز االستهالك المستدام من  -
خالل تقديم منتجات سليمة أخالقيا 

والعمل على إعالم  وبيئيا،
 لمستهلكين وزيادة وعيهم.ا

تطوير منتجات ذات جودة عالية في  -
وجهة للطبقات السوق خاصة تلك الم

 الفقيرة. 
ضمان أن تكون المنتجات آمنة  -

  .بيئيا  ومتوافقة
توافق المنتجات مع السياق الثقافي  -

 واالجتماعي.

 

كفاءة الموارد 
 وحماية البيئة

التركيز على الكفاءة في إستخدام  -

الموارد إلنتاج المنتجات من خالل 

االنتقال من مفهوم المنتوج إلى 

 ةوالتكنولوجيإكتساب الدراية والطاقة  -

الحديثة التي تعمل على المحافظة على  

 الموارد.
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 مفهوم الخدمة. 

 الحد من إنبعاث الغازات الدفيئة. -

تلبية إحتياجات المستهلكين المتنامية  -

بواسطة المنتجات التي تستخدم الموارد 

 المحدودة بكفاءة.

 

اإللتزام 
 اإلجتماعي

ألمم العمل على تحقيق برنامج ا -

 المتحدة اإلنمائي.

المساعدة في حل المشاكل  -

االجتماعية، وتشجيع العمل 

 التطوعي من طرف الموظفين.

دعم وتشجيع على وجه الخصوص  -

 الشباب واألطفال المحرومين.

رفع مستوى الوعي العام فيما يخص - 

 حماية البيئة. 

تعزيز التعليم واألبحاث من أجل  -

 التنمية المستدامة.

  صدر: تقارير التنمية المستدامة للمركبالم

أ جزء ال يتجز الشركات ةأو مواطن ةالمشاركة األجتماعيفالتسويقية:  التحلي بسلوك المواطنة-ب
عى سالذي  " فريتز هنكل"،هنكل  لى مؤسسإالتقليد  هنكل بالمسؤولية حيث يعود هذا من شعور

هود الحالية ، وبالنسبة للجلعمالء والمستهلكينوا عاقدين معهوالمت نموظفيلللزمن طويل لتحقيق قيم 
ته بلغت ، فتبرعادعم المشاريع االجتماعية المستدامة حول العالم فيفتتجلى ضمن هذا المجال لهنكل 

مشروع  9011من مليون شخص في أكثر من  إستفاد منها أكثرحيث ، مليون يورو 1.0 9100سنة 

جات االجتماعية والتعليم والعلوم واللياقة البدنية حتيااإلباجتماعي، والتي خصت أنشطة متعلقة 
، وضمن هذا اإلطار فهنكل يركز في إطار التحلي بالمواطنة والصحة والفنون والثقافة والبيئة

  على ثالثة مبادرات هامة : التسويقية

 في الغد كجعل تأثيرإتعد مبادرة : (MITجعل تأثير في الغدإليكن لك تأثير في الغد ) مبادرة -
 03بعد ف، 0228عام التي وضعته هنكل إنطالقا من  أنشطة العمل التطوعي االجتماعيمن أهم 

 يموظفي ومتقاعد في العملية، جلهم من مساهم  3111عاما سجلت المبادرة حتى اآلن أكثر من 
 دول مختلفة 41في أكثر من وهذا مشروع  01611أكثر من في شخص  31111حوالي هنكل 

مساعدة األطفال المحتاجين في جميع أنحاء في اطات هذا المشروع الخيري حيث تتجلى أهم نش
عب ترميم مالالمساعدات المالية، و كالتبرعات بالمنتجات تبرعات عينيةتقديم العالم من خالل 

في القرى الجبلية جديد منازل تاألطفال، دعم إدارات مكافحة الحرائق في ألمانيا وخارجها، 
ر أطفال في صربيا، وتوفي اتل لألسر للمحتاجين في كمبوديا، بناء روضغواتيماال، بناء مناز

لد وكذلك مدارس لكرة القدم في نفس الب التعليمية وبناء المرافق الصحية في نيجيريامكانيات اإل
ودعم األسر الفقيرة باألدوات المدرسية في كل من تونس والجزائر، حيث يوضح الجدول التالي 

 ولة والنتائج المحققة من إتباع هاته البرامج:مختلف الجهود  المبذ
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 ( مختلف الجهود المبذولة والنتائج المحققة من مبادرة ليكن لك تأثير في الغد:00-3جدول )ال

 2552 2515 2511 2512 

 9002 9030 9320 9044 إجمالي عدد المشاريع المدعومة

 0136090 140692 101111 411111 عدد األشخاص المدعومين

اإلجازات المدفوعة للمشاريع التي 
 تتم بمبادرة من الموظفين )باأليام(

008 43 004 000 

التبرعات )الوحدة باأللف يورو( 
التبرعات بالمال والمنتجات دون 

 إحتساب اإلجازات المدفوعة

1683 

 

6181 6119 1019 

 .المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

رتفع إما كلف بالعمل التطوعي،برامج يتجسد أكثر بالنظر لمدى اإللتزام فإلتزام هنكل في هاته ال
لضمان صرف األموال المقدمة وهذا  ،هنكل لمقدم من طرفالدعم امستوى العمل الخيري إرتفع 

وعي مشاركة الموظفين في العمل التط، وبالنسبة ألوجه مسؤولية وشفافية لبكالمستهدف في المكان 
  دول التالي:فيمكن توضيحها في الج

 ( مساهمة موظفي هنكل في المشاريع المستهدفة:03-3جدول )ال

 2552 2515 2511 

 30% 22% 21% القضاء على الفقر والجوع -

 23% 47% 31% تحقيق التعليم اإلبتدائي الشامل للفتيات والفتيان على حد السواء -

 2% 2% 10% تشجيع المساواة بين الجنسين -

 14% 3% 1% طفالخفض وفيات األ -

 1% 1% 3% تحسين صحة األم -

 20% 7% 22% مكافحة فيروس ضعف المناعة والمالريا واألمراض األخرى -

 9% 1% 6% ضمان اإلستدامة البيئية -

 1% 1% 1% تطوير شراكة عالمية للتنمية -

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

التي تحرص على تطبيق  في العالم أوائل الشركاتمن  فمن خالل هاته النشاطات أصبحت هنكل 
 جانب مهم فيذلك يعد  حيث ،هممعالمشاركة االجتماعية التطوعية من خالل موظفيها والمتقاعدين 

بدأت هنكل في دعم ثالثة مشاريع  9100، وإنطالقا من سنة تطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية
متجلية "وال ليكن لك تأثير في الغد خامسة عشرة لمبادرة "الذكرى ال جديدة وهذا بمناسبةاجتماعية 
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 حياة"ومشروع  "التعلم من أجل حياة بال فقر"ومشروع  "الهدف خلق وظيفة جديدة"في مشروع 
 ."صعبة في جنة من الطبيعة

عن العمل  نساء العاطالتفهذا المشروع موجه بشكل خاص إلى ال مشروع الهدف وظيفة جديدة: *
مرأة( الالمشروع المعني بمكان للنساء" )ولذلك أقامت هنكل مشروع "، ةفين عن وظيبحث يئوالال

ومساعدة الباحثين على العمل على كيفية إجراء المقابالت  إلرشاد والتوجيهلمراكز عن  وهي عبارة
البحث عن الوظيفة مع التمتع بالثقة مواصلة على  من أجل اإلبقاءوتشخيص نقاط القوة والضعف 

  .بالنفس

ذلك وتعد كوريا الجنوبية أول مكان أقيم فيه هذا المشروع : التعلم من أجل حياة بال فقرمشروع  *
منظمة ن طرف بالتعاون موإلرشاد والتوجيه وهو يخضع ل، (CARE) 9100في نوفمبر

 مساعدة األطفال والشباب من العائالت التي هاجرتويهدف هذا المشروع إلى "كونتشيون كو"، 
جيع فهم بحاجة إلى التش ،كوريا الجنوبية والذين غالباً ما يعيشون في فقٍر مدقع نحو أخرىمن دول 

في كوريا، وضمن هذا  والدعم لتمكينهم من مواجهة التحديات التي تفرضها المدارس والجامعات
وهذا  "CARE" بأنواع مختلفة من العمل التطوعي تحت الشعار المشتركالمجال قام موظفو هنكل 

، كما إستطاعت هنكل من خالل هذا ر لكلمات التواصل والمسؤولية واالحترام والمساواةختصاإهو 
مواد دراسية يم تقدالكتب المدرسية و تمثلت في ،الفقراء للطلبةمساعدة البرنامج  تقديم الكثير من ال

  المدرسية.يتمكنوا من أداء واجباتهم ل باإلضافة إلى توفير البيئة المالئمة متخصصة

و ريطبق أول مرة هذا المشروع في كولومبيا في منطقة : ة صعبة في جنة من الطبيعةحيا* 
ومن ذلك تدني الرعاية  ،ذلك عكسأين الطبيعة هناك عبارة عن جنة ولكن الحياة على  سيميتارا

 والتي تتكون من (ACVC)الصحية للمزارعين وعائالتهم، حيث قامت هنكل بتأسيس جمعية 
ن مبادرة "ليك في إطارالمقدم مويل وبفضل الت، المزارعين في المنطقة من صغار 01111حوالي 

ة اإلسعافات األولييستطيع توفير  سعافلإلقارب وتجهيز  شراءقامت ب ،"لك تأثير في الغد
 القرية.نهر بقرابةوالمهارات الطبية األساسية لألشخاص الذين يعيشون 

تعزيز وتنمية المشاركة في ( MIT) ر في الغدليكن لك تأثي مبادرة مناآلخر  كما يتجلى الغرض
كة مشارللفمن خالل دعم الموظفين  ،االجتماعية لموظفي ومتقاعدي هنكل في جميع أنحاء العالم

عمل داخل المجمع ومن ذلك توطيد عالقات ال هامة جوانبتحقيق هنكل من  تتمكن االجتماعية
ذين يساهمون ويشاركون كمتطوعين يمتلكون معظم الموظفون الف وزيادة الحافز في العمل، جماعيال

نهم إليماحافزا كبير في عملهم كما يجلبون الحماسة الشديدة والكفاءة االجتماعية لتلك المهمة، 
 اركتهمفخورون بدعمهم ومش همف ،أكثر مما يتوقعون وربما يكون تغيير تغييرال إحداثبقدرتهم على 

حلقة اتصال بين هنكل ي محوري يتجلي في كونهم باإلضافة إلى لعبهم دور إجتماع االجتماعية
 .والبيئة االجتماعية فهم يعتبرون "كسفراء" لهنكل وثقافتها

ومبادرات مختلفة في جميع أنحاء شراكات اجتماعية بهنكل قامت اإلجتماعية للمجمع: مشاركة ال-

عامة كالنوادي المدارس والجامعات والمبادرات االجتماعية والمؤسسات الالعالم تجلت في دعم 
تجسدت هاته ، حيث تالرياضية والمستشفيات ودور الحضانة والمنظمات الخيرية والفعاليات الثقافية

االحتياجات هي طويلة المدى في خمسة مجاالت المشاركات بصفة أكثر في تدعيم مشاريع 
مبادرة ي أطلق عليها بوالت  ،والبيئة والثقافة الفنون والصحة، اللياقة البدنية عليم، تحسينتللاالجتماعية 

التي تساهم فيها هنكل ومن أهم مشاريع المشاركة اإلجتماعية  ،هنكل المستقلة الخاصة بالصداقة
 :نذكر
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هنكل خير مثال عن المشاركة االجتماعية لالمشروع يعد هذا  :مشروع األطفال هم مستقبلنا* 
التنمية وتعليم األطفال  تحسين فرص والذي يهدف إلى "Futurino"مشروع نجد ضمن ذلك و

حماية وعي أفضل لكتساب ل لمعارف معمقة عن الطبيعة إلبالتركيز على تلقين األطفا والشباب
، والذي حقق إلى غاية اليوم رعاية 2007عام البدايات األولى لهذا المشروع في حيث كانت  ،لبيئةا

أكثر من ذي إستفاد منه ، والمليون يورو 2جمالى قدر بإتمويل بمشروع تعليمي  200حوالي 
 .وحدها طفل في ألمانيا 116000

بإنشاء  2012في سنة هنكللالمنظفات والعناية المنزلية منتجات قام قطاع : سفراء االستدامة* 
تحويل الموظفين إلى ، والذي أساسه العالمفروعه في برنامج سفراء االستدامة الخاص به حول 

من نقل موضوع االستدامة بكفاءة لزمالئهم والموردين نوا مكيتل من خالل تدريبهمستدامة لإلسفراء 
من موظف  1100كتسب أكثر من إ 2011 ومنذوأطفالهم،  باإلضافة إلى الطالب ،والمستهلكين

لتحديات العالمية للتنمية المستدامة لطاقم قطاع المنظفات والعناية المنزلية نظرة عامة 
طالب ل القيام بالعديد من الزياراتتجسد واقعيا في والذي  االستدامة في هنكلات ستراتيجيإلو

ذا هبشكل شخصي في االستدامة وية مساهمة كل فرد كيف قدموا شروح حولأين المدارس االبتدائية 
ير المياه توف فيمن خالله على طرق تساعد يتعلم الطالب  ،عد خصيصامباستخدام برنامج تفاعلي 

ات ألمانيا واإلمارى هذا البرنامج نجاحا كبيرا في كل من حيث الق، خالل عمليات التنظيفوالطاقة 
بإنشاء مدرسة عالمية في  2011هاته الجهود في سنة  ، وتكللتالعربية المتحدة وجمهورية التشيك

 تكنولوجياوقد إمتد هذا النشاط إلى قطاعي ، (سفراء االستدامة)موظفي هنكل بمساعدةهذا الشأن 
تم الوصول إلى إتاحة البرامج التعليمية الخاصة بهاته المدرسة  أين ،مواد اللصق والعناية بالجمال

 طفال. 26000بأربعة وعشرين لغة وقد إستفاد منها إلى غاية اليوم 

 من طرف فرع هنكل   2010نوفمبر  أطلقت هاته الحملة في :مهارات جديدة لمستقبل أكثر إشراقا *
الطفولة  رى قربحية مع مراكة مهنية غير شوالهدف منها هو تحقيق  ،Schwarzkopfشوارزكوف 

ى هذا الفرع من مجموعات من المتطوعين لدوآلية عمل هاته المبادرة هو مسافرة  ،المسعفة
ا البرازيل والهند وكمبودي)فالبداية كانت في  مختلف البلدانإلى  متخصصي تصفيف الشعر

تدريب الشباب يقومون بأسابيع  2 لمدةو، (وتونس فيتنامالبيرو والوكولومبيا والتفيا والمغرب و
ر سبل العيش يتوفالتي تتيح لهم و )حرفة الحالقة( المحرومين على أساليب تصفيف الشعر األساسية

 عملهم للأو مرافقت الحالقة صالوناتالحصول على وظيفة في أحد  فيمساعدتهم مع رم المحت
 شعر مستقلين. كمصفقي

آورو 1جلى في أنه من فترة ألخرى تقوم هنكل بالتبرع بمضمون هاته المبادرة يت العمل سويا: *
)أو حسب عملة البلد المستهدف من العملية(  لكل منتوج مباع، ثم تجمع هاته األموال لتوجه لمراكز 

 العناية الصحية واإلجتماعية لتجديد المرافق اإلجتماعية. 

 ةما يخص الكوارث الطبيعيلهنكل إستراتجية في : كوارث الطبيعيةفي الالمساعدات العاجلة  -
ؤسسة مهي  ،جهة متكفلة بذلكمن خالل ية مساعدات فورفعند وقوع كارثة فهنكل تستجيب لذلك ب

اعدات فالمس جتماعيةاال ةمشاركللبمثابة مظلة والتي تعتبر  ،2011في يناير التي أنشأت  هنكل فريتز
حيث أرسل  2011 عام المساعدات المقدمة لليابان، ومن ذلك حيثما هو مطلوب في العالمتوجه 

كما قدمت هنكل ، في المنطقة كارثةوضحايا ال هوتبرعات لمساعدة موظفيأموال  المجمع مباشرة
غيرهم لويه هناك لموظفمساعدات مالية  2011 عام والفلبين الفيضانات المدمرة في تايالندعلى إثر 

 .تحقيهامسإلى وصول التبرعات التحلي بالحذر لغاية  ات معالمساعدتلك لحاجة هم ب من الناس الذين

http://ar.henkel-mea.com/sustainability/foundations-8504.htm
http://ar.henkel-mea.com/sustainability/foundations-8504.htm
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 HFI للصداقةمبادرة هنكل قامت هنكل بوضع  الذي واجه زلزال مدمر 2010وبالنسبة لهايتي 

 ث واإلنقاذبحالوالدولية  من فتح خط للتبرع لصالح جمعية خيرية للمعونة والتي تمكنت من خاللها
قوم تتي عمليات اللل توفير الضروريات على الجهود ركزتالمتخصصين في البحث، حيث فرق ول

المنظفات وكما تبرعت هنكل بمنتجات العناية ، بها فرق اإلغاثة والتي تشمل توفير اللوازم الطبية
 بها كذلك والتي تم التبرع ،مواد لصق مفيدة توي علىالمنزلية وحزم خاصة تح

تسونامي المحيط الهندي وبالنسبة ل، اليونيسيف ومنظمة الصحة الدولية، HUMAPLUS لصالح
وذلك  ماليين أورو 6بحوالي  هاتبرعت هنكل وموظفيها ومتقاعدي 2002الذي حصل في ديسمبر

 .من اجل إعطاء المتضررين فى هاته المنطقة المدمرة أمل في المستقبل

بشكل أولي موظيفها في تلك البلدان دان المتضررة من الكوارث خصت هنكل في البلمساعدات ف
فالمجمع  ،بتقديم بيوت بديلة للبيوت التي تضررت من الكارثة وفي حالة عدم القدرة على تحقيق ذلك

سبة لباقي وبالن ،ناسب لهاته البيوتميضمن لهم تكاليف اإلقامة في الفنادق إلى غاية تحقيق بديل 
منظفات الغسيل ومنتجات التنظيف وصابون االستحمام والشامبو وكريم تقدم لهم  المتضررين فهنكل

ت ظفين مباشرة وإلى منظماوومواد البناء، وبالنسبة للمساعدات المالية فإنها توجه إلى الم البشرة
 اإلغاثة المحلية.  

نة تتكون جلالمتخصصة في العمل الخيري فيكون من خالل تسيير مؤسسة هنكل فريتز وبالنسبة ل
أهداف أخرى لمؤسسة فريتز هنكل كما أن ، وأفراد من عائلة هنكل الشركةمن ممثلين عن إدارة 

افة إلى ، باإلض(مشروع المشترك "التعليم كفرصة"ال) تعزيز التعليم وتكافؤ الفرصنذكر منها 
 يجامعالتعليم الحصول على للتشجيع الشباب موجه لوهو برنامج  ArbeiterKind.deبرنامج 

ثر على الغد" في تحقيق أهداف التنمية لألمم المتحدة، فكانت أوبتحليل مساهمة برنامج "إصنع 
 :كما هو موضح في التاليمساهمته 

( النسب المئوية لمساهمة مشروع "إصنع أثر على الغد" بالنسبة ألهداف التنمية  22-0جدول)ال

 األلفية لألمم المتحدة:

1-  

القضاء 
على الفقر 

المدقع 
 الجوعو
 

2-  

تحقيق 
التعليم 
األولي 

العام 
للبنات 

واألوالد 
حد على 
 سواء. 

3- 
النهوض 
بالمساواة 

بين 
الجنسين 
وتمكين 

 المرأة

4- 
تخفيض 

معدل 
وفيات 
 األطفال

9- 

تحسين  
 صحة األم

2-  

مكافحة 
نقص 

المناعة/ 
المالريا 

واألمراض 
 األخرى.

9-  

 ضمان
اإلستدامة 

 البيئية

8-  

تنمية شراكة 
 لمية للتنميةعا

%21 %31 %10 %6 %3 %22 %6 %1 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

تعتمد هنكل في ممارساتها التسويقية المبادئ األخالقية في الممارسات التسويقية لهنكل:  -2

 :نذكر منهالتتوافق مع توجهها الرائد نحو التنمية المستدامة على عدة مبادئ 

القدرة الشفافية والصدق وا والتحلي بثقة وعالقات جيدة والمحافظة عليهلبناء الالتصرف بنزاهة  -

 .على تبرير اإلجراءات والقرارات
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  في العديد ما تقوم به. إحترام رأي أصحاب المصلحة -  

  .نادرا ما تكون بسيطة ولكن يجب معالجتهاالتي الشجاعة لحل بعض المعضالت األخالقية و -

 جسيد هاته المبادئ األخالقية في الهيكل الهرمي التالي: يمكن توضيح تحيث 

 ( البناء الهرمي لتطبيق المبادئ األخالقية لدى هنكل:06-0) شكلال

 

 .2013 ، مطبعة هنكل42مدونة قواعد العمل الخاص بهنكل، صالمصدر: 

كما وضعت هنكل مدونة لقواعد سلوك العمل لتأكيد إلتزامها األخالقي في ممارساتها 

اء وإعض جميع العاملين والتي تبرز من خاللها ما يجب فعله أو عدم فعله من طرف لتسويقية،ا

موارد البشرية المن مدير خالقيات المتكونة لألمجلس اإلدارة في المجمع وهذا تحت إشراف لجنة 

 في  تتجلىفهاته المدونة وبالنسبة لمضامين ، لخدمات القانونيةلالمدير المالي والرئيس التنفيذي 

وضع نظام للرقابة الداخلية

توفير األدوات لمراقبة ورصد التنفيذ المتسق لإلجراءات والقواعد واإلجراءات العملية

التقييم الذاتي-نماذج اإلبالغ .

الممارسات التشغيلية/ اإلجراءات/القواعد

التحلي باإلجراءات اإلدارية وأنظمة التنفيذ الالزم

(تسجيل جميع سياسات الشركة في السجالت بدقة) 

بيان السياسة العامة للمجمع

:ذلكالتطلع دائما لتحقيق مهام وقيم تخدم القضايا العالمية والتوقعات اإلجتماعية ومن

قواعد الجودة البيئية-

قواعد السلوك الشخصي في مكان العمل-

المبادئ-القيم-المهمة

.لمتقديم منتجات ذات جودة وقيمة فائقة والتي تعمل على تحسين حياة الناس والعا-

.محاولة فعل دائما ماهو حق-

.إحترام اآلخرين-
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التركيز على اإلستمرار ، التعامل مع أصول الشركة كما ولو كانت خاصة بكل عنصر في المجمع

  .إحترام نص وروح القانونو في النجاح على المدى الطويل

وبما أن مضمون التحلي باألخالق المهنية يتجلى في فعل ما هو صواب، فهذا ال يعني فقط التوافق 

قة والقانونية، ولكن يمتد إلى عمليات إتخاذ القرارات والتي يجب مع المتطلبات والقواعد المطب

 مراعاة ضمنها:

 عدالة الفعل واإلخالص والصدق للرسالة والقيم والمبادئ. -

 عدم الوقوع في الحرج تجاه المبادئ المعروفة للسلوك.  -

 حماية سمعة الشركة األخالقية في عمليات إتخاذ القرارات.  -

 التي تتضمن:و تطبيق هاته المدونة تم وضع إلتزامات لإلمتثال والتبليغ والتعاونفعالية ل ولتحقيق

 توعية وتدريب العاملين والمسؤولين لتنفيذ القوانين وقواعد مدونات السلوك الدولية.   -

 نتهاكات للقانون ولقواعد مدونات السلوك.إستباقية لمنع وقوع إإتخاذ تدابير   -

مدونات السلوك وقواعد السلوك التجاري لف والتحقق من اإلنتهاكات اإلجتهاد المستمر لكش  -

 . تهاللمجمع مع إتخاذ إجراءات عالجية مناسبة لمعالج

 المطلب الثاني: تقييم التوجهات التسويقية المستدامة لدى هنكل:

عت هنكل سإلعطاء مصداقية أكبر لسياساتها التسويقية المتوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة،      

تتسم بالمصداقية ومن ذلك التقييمات العالمية وذات صبغة عالمية تخص ذلك  إلى تقديم معلومات

التي تقيس مؤشر تطور اإللتزام بالتنمية المستدامة في المجمع، وهو الذي إنعكس على مكانتها 

يمات ذات التقي يجب إبراز أهم ذلكالعالمية كمجمع رائد في السياسات التسويقية المستدامة، وضمن 

    اإلجماع العالمي التي حقق لها هاته المكانة ومختلف الجهود الذاتية لإلرتقاء بها.

 رازتركز هنكل إلبرؤية المستهلكين نحو التوجهات المستدامة لسياساتها التسويقية: -أوال

الخضوع من ذلك و التقييم الخارجي لجهودها،لمستهلكين على لالتسويقية المستدامة بالنسبة  هاسياسات

لدليل األخالقي للمستهلكين المعتمد حاليا في أوربا والصادر عن اإلتحاد األوربي بالتعاون مع ل

، وكذلك من طرف محافظة ADICONSUMالجمعية األوربية للدفاع عن المستهلكين والبيئة 

 ذلك  ض منلغر، فااألخالق في فرنسا وجمعية المستهلكين اإليطالية وجمعية المستهلكين اإلسبانية

وإطالعهم على التصنيف األخالقي  اتحسيس المستهلكين حول الجوانب األخالقية لمنتجاتههو 

على مجموعة من المعايير الرئيسية التي تخص إستراتجيات باإلعتماد لمنتجاتهم  ةالمنتجللمنظمة 

ملية ، وبالنسبة لعودةالمنظمة بشكل عام، والموظفين والشهادات العالمية ذات االهتمام بالكفاءة والج

 التقييم فتمس الجوانب التالية: 

ط تركز على الجانب االقتصادي الخاص بنشافعملية التقييم هنا  :جمعالتقييم اإلستراتجي للم -

 بالتعرض إلى العناصر التالية:وهذا  المجمع
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 هل هي محددة بدقة؟ المجمعمحاور إستراتجية  -

 يئي؟مشروع له بعد أخالقي وبللمجمع هل  -

 ميثاق للنشاط وهل أهداف نشاطه محددة بدقة؟ مجمعهل لل -

 وهل لها جانب حوار مع أصحاب المصلحة؟  جمع تتسم بقيم مسؤولة وشفافةهل إدارة الم -

 مسؤول أو هيئة متخصص في الجانب األخالقي؟ جمعهل للم -

لعدالة روف العمل، اإلى تقييم ظم التطرق في هذا الجانب حيث يت التقييم الخاص بالموظفين: -

 للنقاط التالية:وهذا بالتعرض المبادرات تجاه أسر الموظفين  ،بين الرجال والنساء

 هل هو محدد بدقة؟ جمعالبعد اإلجتماعي في الم -

 هل توجد جهود مجسدة لتحسين أسلوب العمل؟ وهل هناك مناصب عمل الجديدة في كل سنة؟  -

 ق مع تلك المحددة في القانون؟هل ميزانية التدريب محددة بدقة وهل تتواف -

 والمعوقين؟ هل هناك مخطط إجتماعي وهل هناك إستراتجية لدمج الشباب -

لألسرة بعد في المخطط اإلجتماعي  بين الرجل والمرأة هل هو متوازن، وهل تقسيم العمل -

 للمنظمة؟

 هل هناك سياسة واضحة لدمج األقليات؟ -

 الجوانب التي يتم تقييمها: ومن التقييم الخاص بتحسين الجانب البيئي: -

، في حالة نعم أو ال ماهي ISO 14000مواثيق بيئية وهل تحوز على التقييسة  جمعهل للم -

 حققة والمتوقع الحصول عليها؟توالنتائج الم ت التي بذلت والمبذولة لحيازاتهاجراءااإل

 عناوين بيئية حصلت عليها من منظمات متخصصة مستقلة؟جمع هل للم -

حوز على معدات نقل في الطاقة، ونظام إلعادة التدوير وهل ينظام فعال لإلقتصاد  لمجمعهل ل -

 غير ملوثة للبيئة؟ 

ع والعناصر التي تخضالتقييم الخاص بالجانب التجاري)العالقات مع الزبائن والموردين(: -

  للتقييم تتجلى في:

 و لمقاييس عالمية أخرى؟أ ISO 9000نظام الجودة العالمي جمع خاضع لالجودة: هل الم -

 نظام لتتبع منتجاته الخطيرة؟ وماهي اإلرشادات المتبعة للتحسيس حول هاته المنتجات؟  جمعهل للم -

 العمالء(؟  ميثاق-ماهي اإلجراءات الموجهة تجاه العمالء )ميثاق اإلستهالك  -
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 لي:الجانب يتم تقييم ماي وضمن هذا )اإلتصال الداخلي والخارجي(: اإلجراءات المتعلقة بالشفافية -

هل يحوز المستهلك على معلومات واضحة ودقيقة من خالل عنصري التغليف والتبيين، وحول  -

 األخالقية وجوانب التحلي بالمسؤولية في نشاطاته؟ المجمعجهود 

 يحترم المعايير األخالقية )العنف، اآلداب، الصدمات(؟ جمعهل إشهار الم -

مفصل م شرح تقديهل يساهم في مساعدة المستهلكين فيما يخص  جمعللمبالنسبة للموقع اإللكتروني  -

 ظروف إنتاج وإستهالك المنتجات، المساعدة على اإلختيار، المساهمة في التوظيف؟    حول 

 جريدة داخلية؟جمع هل للم -

د وجو ،الحوكمة )تكوين مجلس اإلدارة، أجور العاملينتخص يم معلومات دبتقالمجمع قوم يهل  -

 للرقابة خارجية(؟هيئات 

 ماهي الوسائل المتاحة للموظفين لتقديم اإلقتراحات؟ -

 ما الهدف من جهود الرعاية الخارجية )النشاطات الرياضية، جمعيات خيرية، ملتقيات علمية(؟. -

 التالية؟ يتم تقييم العناصرجمع فقوم بها الميفيما يخص الجهود اإلنسانية التي  الجهود اإلنسانية: -

 نشط فيها والتي تتسم  بتدني مستوى المعيشة؟يعلومات المقدمة في البلدان التي ماهي الم -

 في الخارج تخضع إلى تشريعات المنظمة الدولية للعمل؟ جمعهل فروع الم -

 ؟ل بالنسبة لمورديهبوضع شروط خاصة بظروف العم جمعقوم المهل ي -

 ؟ SA8000لشروط التقييسة  هل يخضع المجمع  -

 في الدول التي تتسم بالديكتاتورية؟ مجمع لتقييم نشاطاتهالخضع هل ي -

 يتم تقييم الجوانب التالية:ف: فيما يخص التحلي بسلوك المواطنة التحلي بسلوك المواطنة -

 إلتزامات تجاه هيئات محلية ومبادرات موجهة في سبيل تحقيق تنمية محلية؟جمع هل للم -

أو مشاركة في  اعدات إنسانية أو جهود للحد من األميةأو مس هل هناك مبادرات للتوظيف المحلي -

 جهود لتكوين الشباب؟

 ؟ إتفاقيات تعاون مع منظمات ثقافية أو إنسانية جمعهل للم -

ي بالمسار والتي تندرج في إطار التحلالعناصر المثارة سابقا يخص وبالنسبة لتقييم مجمع هنكل فيما 

فالعديد من نشاطاتها حققت أحسن تصنيف خاصة منتجات فهنكل حققت الريادة،  التنموي المستدام

  ، وبالنسبة آللية التقييم فهي موضحة في الجدول التالي:المنظفات المنزلية والشخصية
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  :( تقييم إلتزامات منظمات األعمال األخالقية والتي تندرج ضمن المسار المستدام22-0جدول )ال

**** 
ممتاز مع وجود سياسة إجتماعية  جمععي في المتقييم أخالقي مثالي: الجانب اإلجتما

 واضحة 

*** 
اإلستراتجيات فيما يخص الجوانب األخالقية والتحلي بالمسؤولية فتقييم أخالقي جيد: 

ممتازة ولكنها أقل درجة من التقييم أربعة نجوم، كما أن هناك بعض  درجةذات 
 التحفظات التي تخص بعض المجاالت

** 
عدد محدود للمجهودات التي تخص جوانب التحلي بالمسؤولية تقييم أخالقي حسن: 

 والجوانب األخالقية

* 
تقييم أخالقي متوسط الجهود األخالقية والبيئية واإلجتماعية غير محددة وغير معروفة 

 بشكل واسع لدى للمستهلكين  

 ليس هناك أي جانب أخالقي ملحوظ أو محقق  

 عدم وجود معلومات ؟

 ير التنمية المستدامة للمركبالمصدر: تقار

دراسات تمت على  المستوى األوربي واألمريكي وعلى وحسب وبإسقاط هذا التقييم على هنكل 

 04444مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومن ذلك الجزائر التي شملت فيها الدراسة حوالي 

ل قدمها رجاإلستبيانات على مجموعة من اذلك إعتمد في  ، حيثعائلة عبر كافة القطر الجزائري

والتي خصت جوانب الجودة وبعض جوانب المسؤولية اإلجتماعية واألخالقية لعمل بيع هنكل 

 ةصادرمتوافقة إلى حد كبير مع النتائج الكانت التي تم الحصول عليها النتائج ف ،المجمع في الجزائر

ب جان ربية )حيث نلمس هناومن ذلك منظمات حماية حقوق المستهلك األومستقلة من جهات عالمية 

قارنة م نتائج الدراسات التي أبرزت تصنيف منتجات هنكل (، ومنفي الجدول التالي هاتقييم من

ما نوضحه في الجدول  ،المرتبطة بمسار التنمية المستدامةبمنظمات أخرى حسب العناصر 

 :)التقييم كان بالمؤشرات المعروضة أعاله(التالي

لعالمي لهنكل من طرف جمعيات حماية المستهلكين حسب المعايير ( التصنيف ا22-0جدول )ال

 اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية:

الجانب  البيئة الموظفين اإلستراتجية المؤسسة
 التجاري

الجانب  الشفافية
 اإلنساني

سلوك 
 المواطنة

عدد 
 النجوم

 مواد التنظيف الشخصية

 02 ** ** *** ** *** ** ** هنكل

بروكتر 
 02 ** ؟ *** *** *** ** ** مبلوغا

 02 ** * ** * ** ** *** كولغيت

 00 * ** * ** ** ** * يونيليفر

 02 ** * ** * ** ** *** بالموليف
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  مواد التنظيف

بروكتر 
 وغامبل

 02 ** ؟ *** *** *** ** **

 02 ** * ** * ** ** *** كولغيت

 02 ** ** *** ** *** ** ** هنكل

 00 * ** * ** ** ** * يونيليفر

 02 ** * ** * ** ** *** بالموليف

إيف 
 روشيه

 02 ** ؟ ** ** *** *** *

  Alin Michel, le guide éthique du consommateur, l’observatoire de l’éthique, paris 6400. 

ي فهو الوبالت ،حصل على أكبر النجوم من بين الشركات المنافسةيفالمالحظ من الجدول أن هنكل 

طة األخرى الناش نظماتخالقي في األسواق المستهدفة مقارنة بالماألتوجه المنظمات ذات الأكبر من 

التقييم المستمر لمنتجاتها من خالل اإلتصال بالزبائن األوفياء وأخذ ب قوم هنكلكما ت، في هذا المجال

 )المعلومات الشخصية( من المستهلكفلهنكل إلتزام راسخ لحماية خصوصية وأذلك وضمن  ،آرائهم

وهو نظام يعمل على حماية سرية المعلومات الخاصة   (PII)ذلك نظام من أجل حيث وضعت هنكل 

بالمستهلكين مثل االسم والعنوان الفعلي والبريد اإللكتروني وأرقام بطاقات االئتمان، الصور 

كما يطبق هذا ، (privacy.pg.com)وهذا بالتعاون مع مجلس الخصوصية العالمية الفيديوات 

النسخ الورقية ومواقع المستهلكين ومن ذلك  بياناتعلى أية وسيلة لجمع واستخدام وتخزين النظام 

 .وسائل اإلعالم االجتماعية، وأجهزة التخزين القابلة للنقل، االنترنت

بة بالنس لتحقيق ريادة أكبر الجهود اإلضافية لتحقيق رؤية مستدامة بالنسبة لمجمع هنكل:-ثانيا

العمل المتواصل على تطوير هاته الجهود، قامت هنكل بعقد شراكات مع مع لتوجهها المستدام 

 العديد من الجهات المتخصصة والمهتمة بهذا التوجه نذكر منها:

في سعيها إلكتساب تكنولوجيا مستدامة قامت  الشراكة مع الجامعات لتحقيق مسار مستدام:-1

 Darnstadtالجامعات للقيام بأبحاث مشتركة، خاصة مع جامعة هنكل بعقود شركات مع العديد من 

لتطوير المنتجات والعمليات المستدامة على أساس تكنولوجيا النانو، ومن منتجات هنكل التي 

كبة صل المواد المرهاته التكنولوجيا من ف مكنتخضعت لهذا النوع من التكنولوجيا )الغراء(، حيث 

ة كما مكنت هاته المشاريع المشترك، على أكبر كمية من المواد األولية إعادة التدوير بما يحافظبغية 

( يحمل إسم التكنولوجيا BMBFمن إطالق مشروع عالمي تحت رعاية مركز البحوث األلماني )

، والذي يهدف إلى اإلسهام في تحقيق الكفاءة التجارية واإلستدامة في نفس Sus Techالمستدامة 

 توضيحه في المخطط التالي:فيمكن  ،(Sus Tech)مل المشروع الوقت، وبالنسبة آللية ع
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 :Sus Tech( آلية عمل مشروع 11-2شكل )ال

إستقبال التكنولوجيا 
 واألفكار الجيدة

  

SUSTECH 

 

سوق التكنولوجيا            
 والمنتجات المستدامة

 

 

 

الجامعات عبر 
 العالم

 المخابر العلمية -

 البنى التحتية -

 المساحات المكتبية -

 المشاريع البحثية -

 BMBF  هيئة 

المساهمة في دعم  -
إختراع المنتجات 

 والتكنولوجيا المستدامة

 هنكل 

 المساهمة برأس المال -

 التطبيقات في السوق -

 إدارة المشاريع -

 القيادة البيئية-

Source: Sur le site http://www.henkel.com/AG & Co 

بالنسبة للشراكات العالمية التي تهدف إلى دعم جهود اإلستدامة  :الشراكة مع الهيئات العالمية-2

رغبة منه في المشاركة في المواضيع  وهذا هنكل شريك نشط مع جامعة األرض التابعة ليونسكوف

هنكل عضو مساهم )الطبعة الخامسة( أصبح  2011أفريل  27التي تخص التنمية المستدامة، فمنذ 

من  عبارة عن تجمع للعديد فهيي شعارها )األفضل هو الذي سيأتي(، في هاته الجامعة والت بفعالية

كبراء العلماء واإلقتصاديين والسياسيين وعلماء اإلجتماع وقادة األعمال لمناقشة التحديات الكبرى 

 األول تحت عنوانيساهم هنكل في هذه الجامعة من خالل مشروعي بحث حيث التي تواجه كوكبنا، 

ع بين هو وضع آليات لتحقيق التنو"والثاني  "تجمع بين اإلقتصاد والبيئية"كيف يتم بناء شركة 

 . "الذكور واإلناث

عملية فالتقييمات العالمية لمختلف جهود هنكل للتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة: -ثالثا

الشأن هذا بضطلعة من مختلف الهيئات المالتقييم بشكل عام تكون في الجوانب الداخلية والخارجية 
 تقييمين.نلتمس في ذلك وبما أن هنكل ناشط على المستوى العربي والعالمي فإننا 

سابعة لسنة اللالتقييم العالمي لمختلف جهود هنكل للتوافق مع مسار التنمية المستدامة:  -1
 DJSI) لالستدامةالعالمي تم إدراج هنكل كرائد المجموعة الصناعية في دليل دو جونز  على التوالي

World)  في دليل دو جونز لالستدامة الخاص بأوربانفس الشيء و (DJSI Europe) ، كما حصل

 ظمةلمنمجدًدا على المركز األول في مجال المنتجات المنزلية والشخصية وبهذا تكون هنكل ا هنكل
 DJSI World and) دو جونز العالمي واألوربي الوحيدة في مجالها المدرجة في كال الدليلين

the DJSI Europe) ،  من دليلي  لفي ك 9100نتائج تقييمات االستدامة الخاصة بعام  تم نشركما
حيث إعتمد في عملية التقييم ، (RobecoSAM) والوكالة السويسرية روبيكو سام S&P دو جونز

لمرتبطة ا داء الشركات المالي والبيئي واالجتماعي، باإلضافة إلى بعض األمورعلى تحليل دقيق آل
حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والعالمات التجارية وكفاءة الموارد ومعايير اإلمداد مثل 

فقط على مستوى العالم أن تنال الدرجة التي  مؤسسة 9411 إستطاعت حيث ،وممارسات العمل

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjskqiH9fTMAhWM0RoKHbLbAXoQFgguMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.henkel.com%2F&usg=AFQjCNG7jaZd0IPtIdF-E_y2wJoPY-jgzg&bvm=bv.122676328,d.d24
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شركة من أكبر  611من الت %91بينما حصلت ،  DJSI Worldتؤهلها لالختيار في دليل

 دو جونز لالستدامة الخاص بأوربامركز في دليل  علىلجنسيات( )شركات متعددة االمنظمات
((DJSI Europe جهود هنكل لإلستدامة وفق لمجموعة من المؤشرات  تقييم، حيث يمكن عرض

 : اآلتي العالمية المتخصصة في هذا الشأن في

 األوربي داو جونزللسنة السابعة على التوالي صنفت هنكل في المؤشر مؤشر داو جونز: -أ

والعالمي كمؤسسة رائدة في مسار التنمية المستدامة بالنسبة للمنتجات المنزلية غير معمرة، حيث 

يث حجونز لإلستدامة من أهم مؤشرات التقييم التي لها مصداقية كبيرة ضمن هذا التوجه،  وايعد د

 .داو جونز لإلستدامة لمجمع هنكل التالي تصنيف شكليوضح ال

 مات داو جونز لإلستدامة بالنسبة لمجمع هنكل: ( مختلف تقيي00-0)الشكل 
 

 المجموع 43,2 67,5

 إقتصاديا 30,3 61,2

 بيئيا 51,5 68,8

 إجتماعيا 46,6 70,1

 

  

  

 .المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب
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حسب داء هنكل مقارنة مع أحسن المعايير المختارة في آداء الشركات آ( 02-0)الشكل وضح كما ي

 لإلستدامة: DJSIمؤشر 

 البعد اإلقتصادي

  

  

 البعد البيئي
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 البعد اإلجتماعي

  

  

 .المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

منظمة  644أدرج هنكل ضمن وفي باريس  6406 في سنة ETHIBEL: مؤشر اإلستدامة -ب

 المستدامة. عالمية في الفئة الرائدة في مسار التنمية

لخمسة ترشيحات متتالية سميت هنكل كواحدة من  تصنيف الشركات األكثر أخالقية في العالم: -ج

 أكثر الشركات أخالقية في العالم.

  FTSE4لسنة العشرة على التوالي تدرج هنكل في مؤشرلفي لندن و األخالقي: FTSE4مؤشر -د

بحماية البيئة وإحترام حقوق اإلنسان متعلق ، والمختص في تقييم اآلداء ال6440الذي أنشأ عام 

 والتحلي بالمسؤولية اإلجتماعية.

هنكل كمنظمة رائدة في القيادة للكشف على  جتأدر 6440منذ  مؤشر الكشف على الكاربون: -ه

 نسبة وتأثيرات الكاربون.

ة  املتي تعكس مصداقية توجهها نحو التنمية المستدكما حصل هنكل على العديد من الجوائز ا

 والمعروضة في الجدول التالي:
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 ( أهم الجوائز التي حصلت عليها هنكل تكريما لجهوده المستدامة: 22-0جدول )ال

في لندن وفي العام التاسع على التوالي وردت هنكل ضمن المؤشر  
  .الدولي لألخالق الحميدة

 

 

في ميونخ حققت هنكل مرتبة  كأفضل مؤسسة في قطاع السلع 
 الكية في )تصنيف أوكوم للمسؤولية المشتركة(.اإلسته

 

 

 في نيويورك وردت هنكل ضمن أفضل الشركات األخالقية في العالم.

 

 

في الواليات المتحدة األمريكية قدمت وال مارت لهنكل جائزتها حول 
 اإلستدامة إلسهامها في هذا المجال.

 
ل المواد الالصقة أوفي الواليات المتحدة األمريكية تلقى فريق تقنيات 

 جائزة كيلوجرام إلدارة تحدي البيئة.

في سويسرا قدمت كووب لهنكل جائزة كووب ناتورا كأفضل منشطي  
 اإلستدامة.

فضل أفي الصين وضعت تشين بيزنس وولسن  شركة هنكل على قائمة  
 شركة خضراء. 24شركات من  04

 

 

في ما يخص اإلستدامة  في البرازيل إحتلت هنكل الريادة كأفضل شركة
 شركة رائدة في هذا المجال. 044من بين 

في ألمانيا حصلت هنكل على جائزة األيكون الفضية كأفضل شركة فيما  
 يخص اإلبالغ البيئي.

 

 0222حصلت هنكل على إعتماد مجلس األعمال للتنمية المستدامة عام 
مال والمجتمع والذي يهدف إلى تحفيز خلق مستقبل مستدام لقطاع األع

 رام قيادة الفكر والدعوة الفعالة إليجادتحوالبيئة، من خالل تطبيق مبادئ إل
 .حلول بناءة واتخاذ إجراءات مشتركة

VIGEO 
المشرفة، والتي تعد أول   Notat Vigeoحصلت هنكل على جائزة  

كتب خبرة واإلستشارة في ما يتعلق بمراجعة الحسابات واإلجراءات 
 لنتائج المتعلقة بالقضايا البيئية.والممارسات وا

 
كما حصلت هنكل على جائزة التنوع البيولوجي والمسؤولية االجتماعية 

 9103لعام 
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  9104كما حصلت هنكل على مؤشر إيتبول للمسؤولية االجتماعية لعام 

للمسؤولية  6402كما حصلت هنكل على مؤشر ريبيكو سام نسخة  

 االجتماعية.

 .شبكة األنترنت علىلطالب بناءا على ما تم نشره من إعداد ا

مية التي التحديات العالف التنفيذي للموارد البشرية "المجمع كاثرين منجنيز نائب رئيس حسب ف
ا إلعادة التفكير في طريقة معيشتنا واستهالكنا وكذا طريقة ممارستنا ألعمالنا عتدعونا جمينا تواجه

 قد ازدادت أهمية األسئلة الخاصة باالستدامةهذا فد بأقل تكلفة"، ولوعليه فإن هدفنا هو تحقيق المزي
نستطيع  تناخبرعلى سنوات ا في عالقتنا مع عمالئنا ومستهلكينا وشركاء العمل بشكل ملحوظ، وبناء

 مواصلةع مشريك رائد، كما نستطيع أن نقدم لعمالئنا حلول عملية للمستقبل أننا أن نصنف أنفسنا 
 بنجاح.تطوير أعمالنا 

داء هنكل المتميز في مجال التنمية المستدامة بشكل متكرر في العديد من وكاالت آتم اإلشادة بكما 
 ةثنى عشرإالمتميز لمدة الدولي   FTSE4تم إدراج هنكل في دليل حيث التصنيف المحلية والدولية

 Ethibelو Ethibel PIONEER هنكل في سجالت االستثمارأدرجت الية حتى اآلن، كما تسنة مت

EXCELLENCE شركة عالميا"  011 ضمن" في دافوس أثناء المنتدى االقتصادي العالمي الشهير
ية دائها في مواجهة التحديات البيئية واالجتماعآعلى  اتم بناءفقد الشركات  عملية إختياربالنسبة لو

الخاص  Ethisphere في قائمة معهدوللمرة الخامسة على التوالي تم إدراج هنكل واالقتصادية 
يخص  يماففهنكل حقق نتائج طيبة ، في طبعته السادسةبأكثر الشركات حفاًظا على الميثاق األخالقي 

، مع العمل على تحقيق 6424تطوير اإلستدامة إلى غاية ل هانظرا إلستراتجيات توجه اإلستدامة

وهو ما  ،المقبلة 64لثة مرات في السنوات االعمل على مضاعفة كفاءتها بثالوالمزيد بتكلفة أقل 

ك في اإلعترافات وتثمين ذلذلك أكثر تجسد وخلق إعجاب كبير من العديد من الخبراء الخارجيين 
 .والدولي على المستوى اإلقليمي

طقة حصلت هنكل في منتقييم جهود هنكل للتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة عربيا:  -2

سة للجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات على جائزة الدورة الخام 6400سنة  الخليج

لتزامها الواضح تجاه ممارسات هنكل بالجائزة الثانية تقديرا إلكما فازت  ،والتي أقيمت في دبي

اإلعتماد على المواد الخام وطرق اإلنتاج والنقل الصديقة للبيئة ب خاصة ما تعلق األعمال المستدامة

 ئيهما تحقيق المزيد من القيمة وتقليل األثر البيعلى بعدين لهنكل مة إستراتجية اإلستداتقوم حيث 

 والهدف من ذلك، ""تحقيق المزيد باستهالك أقلباإلضافة إلى السعي لتحقيق إستراتجية جديدة وهي 

 تقليلوالداء زيادة القيمة التي تحققها هنكل في مجاالت التنمية االجتماعية والسالمة والصحة واآل

على نتجاتها م مستخدميتثقيف وتشجيع  مع العمل على ،الطاقة والنفاياتفي الكربونية  من بصمتها

 لتزام بالقضايا البيئية، ما يزيد الوعي بشكل عام مع التركيز على إعادة تدوير العبوات البالستيكيةاإل

م اإنخفاض اإلهتمتها، مع اإلشارة إلى والتي تعد من أهم مخلفات منتجات هنكل نظرا لخصوصي

بهذا التوجه في الدول العربية وما يقابله من عدم اإلهتمام بتقييم مختلف السياسات التسويقية لمنظمات 

 األعمال الناشطة. 
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 المطلب الثالث: أبعاد اإلستدامة في المزيج التسويقي لهنكل: 

من  يتطلب ذلكما و يعتبر المزيج التسويقي الواقع العملي لتطبيق التوجه المستدام بالنسبة لهنكل    

 .التوجه المستهدفإعادة صياغة وتكييف إستراتجياته التقليدية المتعلقة بهذا الجانب وفق 

 أساس سياسة هنكل لتحقيق منتجاتأبعاد اإلستدامة في سياسة المنتوج بالنسبة لهنكل: -أوال

وجهة مالمتوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة هو وضع مجموعات من اإلستراتجيات الوظيفية 

 التالي: من أهم الجهود الموضوعة لذلك يمكن ذكر و ،االستدامةيتصف بإلنتاج 

تلعب اإلبتكارات الجديدة دورا أساسيا لدى هنكل لتحقيق : إدارة اإلبتكار من أجل اإلستدامة-1

توجه مستدام وفق التوليفة )جودة الحياة /إستهالك الموارد(، والتي تهدف إلى تحقيق وتقديم قيمة 

 004بإستثمار  6400أكبر للعمالء والمستهلكين ببصمة إيكولوجية أقل، حيث قامت هنكل في عام

شخص في مجال األبحاث والتطوير التي تخص علم اإلحياء والكمياء  6244مليون آورو وتوظيف 

ص الجانب فيما يخ المجمعهنكل يعملون على تعزيز نقاط القوة لدى  موظفوافوالهندسة التكنولوجية، 

البيئي واإلجتماعي من خالل اإلبتكار وتطوير أسواق جديدة واإلستفادة من القدرات اإلبداعية سواء 

ل كل موظف على إقتراح األفكار من خالوفي أي بلد كان، مع تشجيع  جمع وخارجهداخل الم

إجراء  كارم إدارة اإلبتحاسمة إلبتكاراته فيا يخص البيئة، كما تدعالتحسيس بالمسؤولية واألهمية ال

تحليلية إلتجاهات عامة مع توفير قنوات إتصال شاملة مع العمالء وإشراك الشركاء الخارجيين راقبة 

مع إقامة إدارات البحث والتطوير في  ،الجامعات ومعاهد البحث والموردين والعمالء ومن ذلك

 . وصول إلى إبتكارات تكنولوجيةبغية الجميع أنحاء العالم لتحقيق تراكمات معرفية 

ومن أجل دفع تطوير المنتوج بالتماشي مع إستراتجيات اإلستدامة من البداية وتوضيح الميزات 

والقيمة المضافة المحققة للعمالء والمستهلكين والمعايير اإلجتماعية ذات اآلداء ب تعلقيالخاصة فيما 

د رئيسية تعوبما يحقق إستخدام مواد أقل )بصمة منخفضة(، تم وضع عدة محاور  القيمة األكبر

 موضحة في الشكل التالي:والخطوات لتحقيق ذلك 

 ( المحاور الرئيسية التي من خالل يتم تقييم اإلستدامة في عملية اإلبتكار:02-0شكل )ال

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

صنوعة من مواد خام صديقة للبيئة  من منتجات هنكل وخاصة المنظفات م 30%فوضمن ذلك 

البيئة  آثاره السلبية علىإلكتشاف نظرا  ،ا تم منع إستخدام الفوسفور في صناعة تلك المنتجاتكم

كسجين نتيجة تسربه مع الماء المستعمل وهو ما يسبب أضرار واأل هوالتي تظهر في إمتصاص

الضوء إلى داخل المسطحات المائية، كما أن المواد بالنسبة للتربة والماء كما يمنع وصول 

ذات مصدر نباتي وقابلة للتحلل في الطبيعة بعد وهي  عند اإلستعمال % 100دمة فهي فعالة المستخ

 اإلستعمال بشكل سريع.

تطوير المنتوجبحث تطبيقيبحث أساسي
الطرح في 

األسواق

تقييم ما بعد 
الطرح في 

األسواق
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تعمل هنكل على تحقيق منتجات آمنة عند اإلستخدام لما صنعت  تحقيق سالمة عالية للمنتجات:-2

 ان أعلى درجات األمانفالمواد الخام والتقنيات تخضع لمجموعة متعددة من اإلختبارات لضم ،ألجله

أثناء إنتاجها وإستخدامها والتخلص منها، حيث يقوم خبراء هنكل بتقييم المكونات وفق أحدث نتائج 

باإلضافة إلى األخذ بعين اإلعتبار المخاطر الرئيسية المحتملة من المواد  ،بيانات السالمة المحددة

ر حسين المالئمة الصحية من خالل تطويوإستبعاد التي لها أخطار معينة في بعض التطبيقات، مع ت

مكونات بديلة بالتحول من المركبات التي تحتوي على المذيبات إلى المركبات القائمة على المياه 

وضمن هذا الجانب وضعت هنكل بعض التقييمات التي حددت ، وخاصة في منتجات المواد الالصقة

 تي تخص التوجه المستدام المرتبط بمختلفمن خاللها بعض النقاط الساخنة والمتعلقة بالجوانب ال

 الجدول التالي:والموضحة في المراحل التي يمر بها المنتوج، 

 ( طريقة تحقيق اإلستدامة في منتجات هنكل:21-0جدول )ال

المواد   
 الخام

البيع  اللوجستيك اإلنتاج
 بالتجزئة

 التخلص اإلستخدام

 
عملية 

 قييمتال

  نقطة ساخنة     اآلداء

       حة والسالمةالص

  نقطة ساخنة     التقدم اإلجتماعي

 
 البصمة

 اإليكولوجية

 المخلفاتوالمواد 
نقطة 
     ساخنة

نقطة 
 ساخنة

   المناخ والطاقة
نقطة 
  ساخنة

 نقطة ساخنة
 

  نقطة ساخنة     المياه ومخلفاتها

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

وج، كما دورة حياة المنتالستة لب منظومة من القيم تكون بالتوافق مع النقاط فالنقاط الساخنة تتطل

الوقت نفسه  وفي ،تشكل النقطة الساخنة كذلك المجاالت التي يكون فيها التأثير فيها أقصى ما يكون

الناتج من  التأثيريمكن من خاللها تحقيق أعلى قيمة بالنسبة للعمالء والمستهلكين من خالل تحليل 

هاته  خدامإست حيث يمكنليل دورة الحياة والبيانات التجريبية وتقييمات الخبراء الخارجيين، تح

 التقييمات من أجل التحسين المستمر للنتائج.  

تعتمد هنكل على منهج دقيق في فحص  :اإلعتماد على الطرق التصنيعية الصديقة للبيئة-3

للمواد األولية والموردين الذين لهم تأثير على  مدونة وإعتماد الموارد األولية والموردين، فلهنكل

البيئة كما تعتمد في إختيار المواد األولية على معايير القلة في إستهالك المواد األولية والمياه 

وإصدار الفضالت في البيئة مع تفضيل المواد ذات األصول الطبيعية وإستخدام مستوى أقل من 

الناتج عن عملية النقل  2COفهي تعتمد على أقلهم إصدار لغاز التعبئة والتغليف، وبالنسبة للتوريد

من  %22تتجلى في التخفيض ب حيث وضعت هنكل إستراتجية ،الهواءوما يحقق ذلك من تلوث 

من أجل ذلك وضعت هنكل ، كما من إستهالك الماء %04من الطاقة، % 04المخلفات الحالية، 

لها تأثيرات  النهائية التصنيع باإلضافة إلى المنتجات ميثاق لإلستدامة والذي يضمن أن جميع عمليات
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قليلة على البيئة، الشيء الذي يتطلب إحترام بعض المعايير الصناعية مثل تقييم المخاطر المتعلقة 

السالمة البشرية والبيئية والحد من النفايات وإستهالك الطاقة  ،بالمواد الخام والمنتجات النهائية

 لكاربون.والماء وثاني أكسيد ا

فبالنسبة إلستهالك الماء فالرهان الرئيسي لهنكل هو التخفيض من كمية المياه المستخدمة في عمليات 

      إلستخدام منتجاتها في درجة حرارة مياه تقدر  سعيها، وهذا ب%04اإلنتاج واإلستهالك بنسبة 

دمة من كمية المياه المستخم ما يحقق إقتصاد كبير في المياه والطاقة، كما تسعى هنكل للحد 4 64ب

ا ساعد م ،لتركيز المياه والحد من إستخدامه مراكزبها إلنشاء دفع األمر الذي  آالت اإلنتاجفي غسل 

مرات، كما إعتمدت هنكل في سبيل الحد من إستخدام المياه على  0عل تقليص مخلفات المياه ب

السريع والبيئي، فإستخدام هاته فوسفات الزنك وهو البديل  تعتمد علىالتي  FEC TALISتقنية 

خلص باإلضافة إلى سهولة الت باآلالتساعد على مقاومة التآكل واإللتصاق لجميع منتجات يالتقنية 

كما أن فوسفات الزنك يقلل من تسخين المواد   ،من الملوثات وبالتالي االقتصاد في إستخدام المياه

قتصاد في الطاقة وتخفيض إطالق الغازات الدفينة األولية لتتحول إلى مادة نهائية وهو ما يحقق اإل

من حجم  %66من تكلفة اإلنتاج و %02إلى  %04فهاته التقنية بشكل عام حققت إقتصاد ما بين 

 من النفايات الصلبة وخاصة نفايات مستحضرات التجميل.   %24مياه الصرف الصحي و

تنتج  قنية فهيفوفق هاته الت ،فوفة األلوانكما قامت هنكل بإبتكار تقنية إنتاجية تعتمد على تقنية مص

متوجاتها وفق مجموعة من األلون تتراوح بين الخفة والظالم )األبيض، األخضر، األصفر 

الفيروزي، األزرق( والتي تتتالئم مع طبيعة المادة المستهدفة من التنظيف والتي حققت من خالل 

 ة.من كمية المياه المستخدم %04تجارب ميدانية إقتصاد 

 من أهدافها ، والتيفيما يخص تحقيق طرق تصنيعية صديقة للبيئة اتإستراتجيهنكل كما وضعت 

طن من المنتجات النهائية لهدف التخفيض من غاز 0من إستهالك الطاقة لكل  %02تخفيض 

حاليا وبشكل خاص في إنتاج التغليف، حيث طبق ذلك )الحد من الغازات الدفينة( ديوكسيل الكاربون 

، كما أن بعض منتجاته التي خضعت 2COميكانيزم للتعويض عن  24أكثر من على هنكل  تحوز

وهي  100%فمكوناته طبيعية  le chatومن ذلك منتوج  100%لهذا التقييم أصبحت مستدامة 

س كما قامت هنكل بتطوير أسلوب قيا، مصنوعة من زيت النخيل وهي قابلة للتحلل بعد نهاية حياتها

وفي بالتعاون مع هيئات علمية،  CO)2قياس إجمالي إنبعاثات غاز  (نية في المنتوجالبصمة الكاربو

تم تحقيق نتائج إيجابية على إثنين من منتجاتها كما مكنت هاته الطرق من وصف كل معارض ذلك 

تم توسيع  هاته الجهود مع  كماإنبعاثات الغازات الدفينة المتولدة على طول دورة حياة المنتوج، 

ومعهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ  OKO البيئة العالمي ومعهد علوم البيئة التطبيقيةصندوق 

تم عرض هاته  حيثبغية إنشاء أول طريقة للقياس موحد دوليا،  ،THEMA 1 والوكالة األلمانية 

لك   ذالبحوث في برلين فقط وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة والمؤسسات العالمية المهتمة ب

 RKKD)تعميم نتائجها على شكل توصيات تحت رعاية هيئة اإلستهالك المستدام األلمانية ) تمكما 

 : في اآلتيهنكل  اتحيث يمكن إبراز تأثير على هاته المجهودات على منتوج
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التحليل الشامل لمنتوج المنظفات وجد أن أكثر من ب النتائج المحققة في إطار مشروع المنظفات: -

المنتوج، فعملية التحليل وصلت إلى نتيجة تحدث أثناء عملية إستخدام  2COز من انبعاثات غا 24٪

إختيار درجة حرارة الغسيل له دور على النتيجة االجمالية للبصمة الكاربونية، فإذا تم مفادها أن 

لكل دورة  2CO غرام من 024م، فالفارق المحقق هو حوالي ° 60م بدال من°24الغسيل عند درجة 

مرات أسبوعيا، مع إمكانية تحقيق وفورات محتملة  2اس متوسط إستهالكي يقدر بغسيل على أس

سيارة متوسطة تقدر  من 2COسنويا، وهو ما يعادل إنبعاث كمية من 2CO كلغ من  74تصل إلى

كلم، وهي نتائج ذات فائدة بيئية إذا  044غراما لكل كيلومتر مقطوع لمسافة  تقدر ب 160كميته ب

 مرة. 022يا مع العلم أن المعدل العالمي للغسيل سنويا بالنسبة لألسرة الواحدة هو تم إعتمادها عالم

وج يعد منت النتائج المحققة في إطار مشروع المنظفات الشخصية منتوج الغسول )الشامبو(: -

من  ٪14من منتوجات هنكل التي لها بصمة كاربونية كبيرة، فالموجه لإلستعمال البشري الغسول 

الصادر يكون عن طريق تسخين الماء في الحمام وغسل الشعر، األمر الذي يتطلب   2COإجمالي 

م وهو المعدل المطلوب لتحقيق فعالية الغسول °00تقليل كمية المياه ودرجة الحرارة المستخدمة من 

لتر وهي المتوسط العالمي لكمية  62 ومن إستخدام  ،م المتوافق مع درجة حرارة الجسم°22إلى 

لتر وهي الكمية المطلوبة والمحققة ألقل بصمة كاربونية ولهذا  02لمستخدم لغسل الشعر إلى المياه ا

والذي يعتبر من المنتجات الرائدة عالميا في ما   Schauma 7قامت هنكل بطرح منتوج الشامبو

مية كيخص البصمة الكاربونية األقل كونه مصنوع من مواد طبيعية ذو فعالية كبيرة، حيث يستخدم 

درجة  02-2من المياه وبدون تغيير من درجته الطبيعية في الظروف العادية وهي من غيرة ص

وهي تقنية ال تعتمد على المذيبات ولكن على liofol باإلضافة إلى تصنيعه بتقنية ليوفول مئوية، 

كما أن تطبيق أسلوب مركزي في تصنيع حوالي ، الماء فقط بإستخدام تقنية الطبخ بدون حرارة

 .2COمن منتجات المجمع مكن من الحد بنسبة كبيرة من غاز 24%

كما تستخدم هنكل اليوم وعلى نطاق واسع المواد األولية ذات األصل النباتي )العديد منها مشتقة من 

في ظروف هوائية أو غير هوائية، فبالنسبة  %044زيت النخلي المستدام( وهي قابلة للتحلل 

قيق اإلستدامة في أماكن زراعته، فهنكل مساهم كبير في مشروع إلستغالل زيت النخيل والسعي لتح

Green Palm  لزراعة زيت نخيل مستدام، باإلضافة إلى مساهمته في حماية الغابات المطيرة

وهي الهيئة المشرفة    RSPOفهنكل يتعامل فقط مع المنتجين الذين يملكون الشهادات التي وضعتها

تدام، كما يمنح هنكل دعم مالي للذين يملكون هاته الشهادات على نظام إصدار زيت النخيل المس

صيانة المحاصيل  نذكر RSPOالتي وضعتها هيئة وومن متطلبات الحصول على هاته الشهادات 

ور للموظفين العاملين في أجوتحسين ظروف العمل و ،إستخدام مفرط للمبيدات واألسمدة دون

ق المدمرة والتي لم تخضع بعد إلى إستدامة الزراعة المساهمة في إعادة تشجير المناطالمزارع و

 والتوسع في زراعة النخيل دون إزالة الغابات. فيها

فهنكل تعمل جاهدة على ضمان عدم إزالة الغابات في كامل سلسلة توريد زيت النخيل، ولذلك 
 وضعت مجموعة من السياسات نذكر منها:
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ديسمبر  00لمصانعها قبل  ةلب النخيل الموردمصانع زيت النخيل وزيت المراقبة المستمرة ل -

كشرط للتعامل مع تقديم خطط  9191عدم إزالة الغابات من طرفهم بحلول عام مع إلزامهم ب 9104

 لذلك.

 ستثمار في التوريد مع صغار المزارعين وتحسين ممارساتهم. اإل -

ومية والخبراء العمل مع الموردين والناشطين في نفس الصناعة، والمنظمات غير الحك -

واألكاديميين وغيرهم من أصحاب المصلحة لتعزيز معايير الصناعة بما يتفق والممارسات من أجل 

 استدامة مصادر زيت النخيل. 

 دعم حقوق السكان األصليين.  -

سلسلة  لتعزيز االستدامة في، فستدامة في سلسلة اإلمداد الكيميائيةاإلتحقيق لهنكل مبادرة لأن كما 

اسف وباير بوهي المنتجة للمواد الكيميائية قامت هنكل بتشكيل مبادرة بينها وبين الشركات   اإلمداد

 دامةمعا من أجل تحقيق االستهي لمبادرة ا ،  فمضمون هذه وايفونيك إندستريز والنكسيس وسولفاي

حسن يو ميقيللمشاركة، والذي لإلمداد ذا توجه عالمي برنامج ووضع تطوير وتنفيذ والتي تهدف إلى 

نموذج واحد  وهذا بملء ممارسات مصادر االستدامة بما في ذلك الجوانب اإليكولوجية واالجتماعية

جميع ل عدتقدم فيما بل ،معلومات االستدامة ذات الصلة تدون فيهفقط بدالً من العديد من االستبيانات 

 العالمي لألمم المتحدةاالتفاق أطراف المبادرة والتي تعمل وفق مبادئ ومقاييس عالمية ومن ذلك 

(UNGC)   منظمة العمل الدولي وتشريعاتوالميثاق العالمي للرعاية المسؤولة (ILO)  والمنظمة

قييم ت مبادرةالتتضمن وغيرها، كما (SAI) والمساءلة االجتماعية الدولية (الدولية للمعايير)أيزو

على  ، حيث وقع اإلختيارينتتم بواسطة خبراء مستقليوالتي لموردين اعمليات تفتيش ومراجعة 

تعتبر  والتي وهي شركة تقييم في مجال إدارة اإلمداد المستدام (EcoVadis)س شركة إيكوفادي

المبادرة  مع أطرافنتائج التقييم كما أنها تقوم بمشاركة  ،ينبطاقات االستدامة للموردرائدة في إعداد 

المتطلبات  ليات التقييم في تفتيش توفرحيث تتجلى عم اإلنترنتشبكة من خالل برنامج مشترك على 

خاصة باإلدارة والبيئة والصحة واألمن والعمل األساسية للصناعة الكيميائية وكذلك موضوعات 

 قع اإلنتاج والمخازناعمليات التفتيش الفحص الشامل لمو، كما تشمل وحقوق اإلنسان والحوكمة

 .تقييم وعملية تفتيش 9111ء ما يقرببإجرا، حيث قامت المؤسسة المكلفة والمباني اإلدارية

نفايات ومهما كانت طبيعاتها فهي تشكل تحد بالنسبة لمجمع هنكل ولهذا تعاظمت جهوده لوبالنسبة ل

سنويا  %04، فاإلستراتجية المسطرة هي الحد من النفايات بنسبة بذولة للحد من هذا المشكل الدائمالم

من هنكل حيث سعت ، 6406ألدنى وهذا إبتداءا من لحد ال إلى اوإلى غاية الوصسنوات  04لمدة 

في العديد من المصانع إلى تغيير المدخالت التي تندرج في إطار الملوثات الكبيرة سواء أجل ذلك 

ضع وحيث تجسد ذلك ب األغلفة،ما تعلق األمر بالمواد األولية الداخلة في إنتاج المنتوج أو في 

ت كإستخدام طالء لوضع البيانات بدل من وضع ملصقات مجموعة من اإلجراءات للحد من الملوثا

  .ورقية

قة مصنعة وفق طريمصنعة وفق طريقة تقليدية وأخرى وإلبراز الفرق المحقق بين المنتجات ال

حاسبة  بقتط صديقة للبيئة إعتمدت هنكل على تقنية حاسبة القيمة كأسلوب إلبراز ذلك الفرق، حيث
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عرف بتأثيرها الكبير على البيئة ومن ذلك مواد التنظيف ومواد القيمة بشكل في المنتجات التي ت

 والشكل التالي يبين فعالية تقنية الحاسبة البيئية لخلق منتوج صديق للبيئة:، اللصق

 ( تقنية إستخدام حاسبة القيمة بين منتوج مصنع وفق طرق صديقة للبيئة:02-0شكل )ال

 

 .المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

فهاته التقنية تساعد على تطوير بدائل قوية للمواد الخام التي أصبحت أكثر نذرة، كما تعتبر أسلوب 

 غير مباشر للتحاور مع العمالء لتطوير الحلول التي تمكن من تعديل وتحسين العمليات اإلنتاجية.

قة إنتاجية صديومن المنتجات الجديدة التي تم إنتاجها من طرف هنكل نتيجة لإلعتماد مواد وطرق 

 للبيئة مايلي:

تقليل هو الهذا المسحوق القوي التركيز من هدف ال :Purex Complete 3 in 1منتج الجديد ال -

ستهالك من إتقليل الوأيضا  %24نبعاث ثاني أكسيد الكربون خالل عملية النقل بنسبة أقل من من إ

 .%24مواد التغليف بنسبة 

في  داء فائقهو تحقيق آمستهلك نسبة لللبا من هذا المنتوج فالغرض المتأتى :"Somatمنتج "  -

 .توفير الطاقة والمياه بنجاحيحقق  فهو غساالت الصحون ولو إستخدم فيحتى  التنظيف

 le Chat، وخاصة في منتجات6400ديسمبر  إلىحيث يعود طرح أول منتوج بيئي لدى هنكل 

Extra  ات النشطة وإنزيمات مانعة ومقاومة للبقع من الجزيئ 62-02حيث يحتوي هذا المنتوج على

ومكونات أيونية ومواد حافظة ذات طبيعة نباتية )التفاح، الليمون، جوز الهند..( مع إستخدام مواد 

ال تقوم بالتبييض ومن ذلك فوق بورات الصوديوم وإستخدام مركبات ميسكالي الكاربوكسيل، بدل 

وي كذلك على مواد محللة بسرعة بفعل الكائنات الفوسفات لمنع تشكيل الحجر الجيري، كما تحت

فهاته المنتجات الصادرة من هنكل كاملة يوم،  62الدقيقة مثل البكتيريا أو الفطريات في مدة أقصاها 

حة وقاعدة التحلل موض )تحلل نهائي( سواء كانت أيونية موجبة أو متذبذبة أو غير أيونية، التحلل

  في اآلتي:

 .40%)( + مادة متحولة إلى كتلة حيوية )2CO (24%مادة متحولة إلى      %044مادة أولية 
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( %)كل تقييم التكاليف بإستخدام أسلوب حاسبة القيمة لدى هن
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لحيوي ز التحلل ايد إستخدام المواد الخطرة وتعزيتقيكما تشير المنتجات اإليكولوجية لهنكل إلى 

خذ أ، فبويردمع إخضاع العبوة إلعادة الت روكميائية مع تحقيق كفاءة للغسيلحد من المنتجات البتوال

بنسبة  2COالبيئي كمثال، فنجده قد حقق كفاءة بيئية تجلت في الحد من إنبعاث غاز  tle chaمنتوج 

 2COمع العلم أن هنكل تعد من أول المنظمات التي وضعت أول عداد لقياس التخفيضات في ، 66%

 بما نسبته الماء المستخدم فيمع تحقيق إقتصاد  بولوني بيالنكور، من خالل تقنيةلمنتجاتها الجديدة 

من إستخدام البالستيك بالنسبة للعبوة  %62 وإقتصاد من الطاقة المستهلكة أثناء اإلنتاج %1، و62%

 الواحدة.

إلى المنتجات الصديقة للببئة فيما يخص هنكل هو تشكيل المنتجات على التحول  ومن أهم مجاالت

يف بشكل د التنظئية لمواحدث ذلك ثورة فيما يخص المنتجات البيأالتركيز، حيث  شكل سائل عالي

غرام من مسحوق التنظيف، عدلت 024كانت عملية الغسل العادية تتطلب في المتوسط عام، بعدما 

ثلث  )أي حوالي مل 064إلى  004غرام أي حوالي  24هاته الكمية في الشكل السائل بما يعادل 

ير ذات حجم صغوسائل النقل كونها الطاقة المستخدمة في كما حقق إقتصاد في العبوات و، (حجمها

مل لتصبح 22 البيئية فقد تم تخفيض هاته الكمية إلى اوبمتابعة التطورات في مجال البحث للتكنولوجي

 .معدل عالمي للصناعة

عملية غسيل  662أشخاص تقوم بحوالي  0 من شملت أسر تتكون 6404ب دراسة تمت في وحس

أدى إلى التخفيض من الكمية سائلة القائمة على المواد ال إلى التكنولوجية هاتحولفي السنة، ف

كلغ من  62حيث حقق لها ذلك إقتصاد  %24إلى  %24بنسبة تقدر من من مواد الغسيل المستخدمة 

نسبة وبالمسحوق الغسيل، فالمنظفات المركزة هي ذات فعالية أكبر وأرخص وتولد نفايات أقل، 

مر الذي زء من األلياف المغسولة األسهولة بحيث تصبح جللنفايات المتولدة فيتم التخلص منها بكل 

ظفات الجمعية الدولية للصابون والمن ، وحسبإلى البيئة وال إلى المنسوجات وال يهيج الجلد يئال يس

فإنتاج مواد التنظيف عند ، والتي تعد هنكل عضو فعال فيها 6400التي أقامت دراسة في سنة 

طن  044444ة كثيرة ومن ذلك إقتصاد ملل للعنصر النشط يحقق مكاسب بيئي 22تركيز مستوى 

شاحنة سنويا  2444الحد من إنتقال طن من مواد التعبئة والتغليف و 02444من المواد السائلة و

نتيجة نقل وسائل النقل لكميات كبيرة مقارنة بالمنتجات العادية  2oCفي الحد من غاز ذلك ساهم كما ي

ا البيئية فوائدهستهالك هاته المنتجات وإبراز إتثقيف المستهلكين على ل ،حيث يتم السعي حاليا

 نترنت. عرض تلك الفوائد على شبكة األتمنح مع المنتجات مع تعليمية بواسطة كتيبات واإلقتصادية 

على المنتجات المركزة وصلت إلى  6400كما أن الدراسة التي قامت بها هنكل في في ديسمبر 

، كما 23%لمنتجات يساهم في زيادة فعالية الغسيل بنسبة أن هذا النوع من ا ،منهانذكر عديدة نتائج 

فهذا األسلوب  6406، وفي دراسة أخرى تمت في جوان %66.2الغسيل بنسبة ماء كمية  يخفض من

 62وتوفير   2Coماليين طن من غاز  0من اإلنتاج  سيوفر على المدى القصير الحد من إصدار 

التعبئة والتغليف في جميع مراكز إنتاج هنكل في  طن من مواد 24444مليون لتر من المنظفات و

فالتحول إلى هذا النوع من اإلستثمارات )التكنولوجية البيئية( ساهم في زيادة قيمة  ،وإقتصاديا العالم

      .6406وهذا عند نهاية  %62األسهم بنقطتين والحصة السوقية ب
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تجاته ألغلفة منشطة إعادة التدوير يسعى هنكل إلى تطوير أن: التغليف البيئياد على ماإلعت-4

لديها، وإعادة تكييف وظائف العبوات لتشمل وظائف جديدة تتجلى في حماية البضائع المستخدمة 

ألولية اأثناء النقل والتوزيع وتحقيق نظافة للمنتجات وسالمتها وتجنب الفاقد بإستخدام القليل من مواد 

رها والتخلص منها بعد اإلستعمال، وكذلك توفير القدرة على إعادة تدويفي تصنيعها مع تحقيق 

 جماليالجانب الدون إهمال معلومات ضرورية بالنسبة للمستهلك قبل وأثناء وبعد عملية اإلستهالك 

فسياسة التعبئة والتغليف لدى هنكل مبنية على ثالثة مبادئ رئيسية وهي المنع والتخفيض وإعادة 

حيث يمكن عرض األهداف المنتظرة ، هذا الخطتدامة ضمن التدوير وذلك لتوسيع الريادة في اإلس

 :من ذلك في الجدول التالي

 ( أهداف هنكل لتشكيل تعبئة وتغليف مستدام:04-0جدول )ال

 أهداف تشكيل تعبئة وتغليف مستدام بالنسبة لهنكل

ن م تجنب الفاقد من التعبئة من خالل تطوير حلول ذات آداء أفضل بإستخدام أقل كمية ممكنة -
طن 04المحسنة والتي مكنت من توفير أكثر من  Schaumaالمواد ومن أمثلة ذلك هيكل عبوة 

 من البالستيك سنويا.

لألسواق التي بها أنظمة إلعادة  6402بحلول عام   100%إستخدام مواد قابلة إلعادة التدوير  -

 التجميع والتصنيع ومن تلك الجزائر.

دام ورق الكارتون المعاد تدويره في جميع الوحدات اإلنتاجية إستختم  6402 إنطالقا من سنة -

 من غابات تدار على نحو مستدام. 100%إستخدام الكارتون ذو ألياف جديدة بنسبة  وكذلك

تقييم مستمر للجدوى اإلقتصادية والبيئية إلستخدام البالستيك الحيوي والذي مصدره المواد  -
 ق مع الصناعات الغذائية.الخام القابلة للتجديد والتي تتواف

مراقبة التطورات في المواد البالستكية القابلة للتحلل من خالل البحث النشط عن المواد المناسبة      -
 واإلستخدامات الممكنة.

متى كان ذلك مجديا من الناحية  6402كمادة للتعبئة بحلول  PVCإستكمال التخلص من  -

محدود في جميع المنتجات، فنسبة إستعماله تقدر بأقل من  الفنية، حيث تستخدم اليوم على نطاق
0%. 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

( GPP) 6404كما تعد هنكل عضو في مشروع التعبئة العالمي لمنتدى السلع اإلستهالكية منذ عام 

 حلول ريوالذي يهدف إلى تطوير عمليات التقييم ووضع مؤشرات موحدة يمكن من خاللها تطو

 GPPمام لفالهدف من اإلنض، لتعبئة باألخذ بعين اإلعتبار آثارها اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئيةل

داء البيئي للعبوة على طول دورة حياتها، للخروج هو تحديد المسؤولية وإستعراض وتحسين اآل

ة بسيطة ك وضع لغبعبوة تحقق أدنى الخسائر مع تحقيق توازن بين سن العبوة وإستخداماتها، وكذل

فر هذا التجمع كما يو ،ومعايير مشتركة لتحقيق أكثر إستنارة للعالقة بين العبوة والتغليف والبيئة

توفر بشكل عام معلومات حول شكل  GPP إتفاقيات بيئية متعددة األطراف، فو مصطلحات شائعة
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صادية مات حول الصحة اإلقتالعبوة وأهم المقادير للمكونات لتحقيق كفاءة إقتصادية و بيئية، ومعلو

والبيئية لمواد التغليف ومؤشرات إلبراز المحتوى المعاد تدويره والمحتوى المقبول من إعادة التدوير 

بتطوير آداة جديدة تسمى باك تشيك  6400في عام  GPPحيث قام ، من إجمالي الموارد المستخدمة

Packcheck يح لمطوري العبوات التحقق من وهو تطبيق بسيط يستخدم من خالل األنترنت ويت

 مقدار اإلبتكار والتعديل المخطط التعبئة والتغليف.

التي تتطلب أغلفة من الكارتون تعتمد هنكل اليوم في العالم وفي الجزائر على لمنتجاتها بالنسبة و

من أن الكارتون مصنوع  تتحققوهي هيئة   2PEFCو FSC 1أغلفة الكارتون المتوافقة مع متطلبات

غابات تخضع لإلستدامة فيما يخص قدرتها على إعادة التجديد والمحافظة على الصحة وحيوية من 

النظم اإليكولوجية للغابات وإحترام التنوع البيولوجي وحماية التربة والمياه، وتحقيق إدارة مسؤولة 

 للغابات. 

مه مرة أخرى في إستخداو هعادة تدويرإلالكارتون إلستعادة كما عمدت هنكل إلى تطوير تقنيات 

غرفة الجزائرية قامت شراكة بين الأ 6400مارس منتجاتها، فإذا أخذنا حالة الجزائر ففي أواخر 

إطالق مشروع في  هاتجل مضمون الجزائر"-و"هنكل "األلمانية للتجارة والصناعة و"تونيك للصناعة

والجزائر  ةتيباز بوالية اءبدلجمع ورسكلة نفايات الورق والورق المقوى لدى نقاط البيع والموزعين 

دمج  العمل علىتحسيس التجار باالشكاليات الخاصة بالبيئة ووالهدف من هاته الشراكة  ،العاصمة

ضافة إلى تحسيس زبائن شركة هنكل بضرورة إدماج إفي تسيير هذه الوحدات  ،اإلهتمامات بها

لبيئية" ة المستدامة والمواطنة ا"تحدي التنميمجال التعامل مع الشركة وفق شعار تسيير النفايات في 

كما  ،ال سيما وأن الورق المقوى والورق يمثالن "نسبة هامة" من حجم النفايات الصلبة بالجزائر

مشروع ب لتعريفل ات المعنيةالواليقام رجال البيع لهنكل بحمالت تحسيسية من خالل الطواف ب

حياء ألنشر فكرة امع  ،ن تسيير النفاياتواألهداف المتوخاة م)رسكلة النفايات الورقية( "جيميكو" 

 .إقامة ورشات في المدارسرافق ذلك  الخضراء،حيث

حيث مكنت هاته السياسة هنكل من إقتصاد كميات كبيرة من الورق والذي إستخدم مرة أخرى في 

 ة، والشكل التالي يبين إنخفاض الكمية المستخدمة من الورق الخام نتيجة إتباع تقنياتغليف منتجاته

 إعادة التدوير.

 

                                                           
 1 CSF  .هي منظمة غير حكومية هدفها تعزيز اإلدارة المسؤولة المستدامة للغابات 

 وأكثر من الغابات الخاضعة لإلستدامة.% 24شهادة أوربية توضح أن الورق المستعمل أساسه  2 
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 ( إنخفاض الكمية المستخدمة من الورق الخام نتيجة إتباع تقنية إعادة التدوير:00-0) جدولال

 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

وفيما يخص إستخدام تقنيات جديدة للتعبئة والتغليف للحد من إستخدام الورق والبالستيك قامت هنكل 

مساحات الكبرى أين يقوم المستهلك بإسستخدام عبوته الفارغة القديمة، فبعد بتطوير تقنيات في ال

 -0توجهه إلى الماكنة يحدد المنتوج المستهدف والكميات التي يرغب في شرائها والتي تكون من ) 

    لتر( ثم يحصل على المنتوج بعد وضع العبوة في المكان المخصص لها في مدة دقيقة واحدة 2

اه والذي يبرز مزاي ،ة أتوماتيكيا بإلصاق شريط خاص بالمعلومات حول هذا المنتوجكما تقوم اآلل

   LE CHATحيث حقق تطبيق هاته التقنية في ألمانيا وخاصة تجاه منتوج ،اإليكولوجية والتشغيلية

طن من البالستيك سنويا، كما مكنة هاته الطريقة  02.2من العبوات أي حوالي  %24إقتصاد حوالي 

 وهي تمثل تكلفة التعبئة. %04يض ثمن المنتوج بمن تخف

 يعتبر هذا العنصر: اإلستدامة في حماية صحة الموظفين خالل العمليات اإلنتاجيةأبعاد -5

 بالنسبة لهنكل جانب مهم لزيادة قدرتها التنافسية، باإلضافة إلى إعتباره جانب لزيادة اليقظة للتقليل

راعاة مفيها هنكل مجموعة من الخطوط اإلنتاجية التي يجب ، فلمن اآلثار السلبية على الموظفين

 لكتعمال في المقام األول والمستهلكين في المقام الثاني ومن أهم الأقصى درجات الحذر تجاه صحة 

أثر ، أين يتPattexالمواقع الصناعية المتخصصة في إنتاج المواد الالصقة والتي منها  ،الخطوط

الهيدروكاربونات( والتي (بالمركبات العضوية المتطايرة فيما بعد والمستهلكون مباشرة  العمال

 62فمنذ الندوة التي أقيمت في هذا الشأن في ، تشكل خطر على البيئة أثناء تطايرها في الجو

 Xylénesمادة بديلة لمادة الزيلين تم إكتشاف إستمرت األبحاث لمدة سنتين إلى أن  6442نوفمبر

صناعة  المجمع بكثرة في اتجات تأثيرا على صحة اإلنسان والذي يستخدمهعتبر من أكثر المنتالذي 

الدهن والغراء ومستحضرات التجميل وهو عطر كاربوني مشتق من ميثيل البنزين، حيث تتجلى 

مخاطره في تهييج العين والسعال والحمى واإللتهاب الرئوي والوهن واإلرتباك والدوخة وهذا على 

 للمدى الطويل فتتجلى تأثيراته في ضعف الذاكرة والتركيز واألرق، وبالنسبةالمدى القصير وبالنسبة 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Série1 3437 3236 3089 2985 2876 2660 2411 2109 1852 1479
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لبعض المشتقات التي لم توجد لها بدائل فقد وضعت مجموعة من اإلجراءات للحد من تأثيرها 

 وخاصة على الموظفين ومن ذلك:

 إقامة نظام عام لتدوير الهواء في جميع مراكز اإلنتاج في العالم. -

دات واقية عند التعامل مع المواد الخطيرة )المالبس الواقية، النظارات والقفازات إستخدام مع -

 المصنوعة من مادة بولي فينيل(.

 لموظفين بالمواد الخطرة وبسبل الوقاية منها.الدائم ل عالماإل -

 )الغالف الجوي المتفجر(. ATEXجميع المنشآت الكهربائية تم تكييفها مع أحكام  -

 األمن الصناعي فهنكل يسعى لتحقيق أمن إجتماعي داخل وحداته اإلنتاجية في العالموبالتوافق مع 

ذلك هو ضمان تنمية إقتصادية متوازنة بشكل متناسب مع تحديات والمبدأ الذي ينطلق من أجل 

وإحتياجات الجهات الفاعلة لتحقيق ذلك، وهذا بالتركيز على العامل المهم الذي يعد زبون المنظمة 

بق حيث ط موقدراته موطموحاته مهم الموظفين )تطبيق التسويق الداخلي( بمراعاة حاجياتهاألول و

هدف إلى ذي يوال 6441إنطالقا من سنة وهذا  ،1النقطة الوظيفية نموذج هنكل من أجل تحقيق ذلك

إقامة ودعم خطط عامة لألمن اإلجتماعي والعمل على القضايا التي تتجاوز قضايا الراتب بوضع 

مسعاها في الحفاظ على الجودة في اآلداء من خالل سقل المهارات وتوفير حفيزية تتجلى طرق ت

من خالل اإلستفادة من العمال األكفاء ولو تجاوزوا سن التقاعد وفي نفس  ،المعرفة المناسبة لذلك

 مشاركة الموظفين في النصف الثاني من حياتهم العملية )بعد التقاعد(.المنحى 

 قامت هنكل بوضعمة في تجريب المنتجات)إنهاء التجارب على الحيوانات(: أبعاد اإلستدا-6

إلتزام بإيقاف نهائي للتجارب الميدانية على الحيوانات، وفيما يخص التجارب السابقة التي أجريت 

ثر إستثمرت هنكل إلى حد اليوم أك حيثفهي تتوافق مع التشريعات القانونية األلمانية واألوربية، 

بديل  41ون دوالر لتطوير بدائل على البحوث الحيوانية، وهو ما حقق تطوير أكثر من ملي 964من 

طاق العمل والتي نشرت على ن اتلطرق االختبار تم التوصل إليها نتيجة الملتقيات العلمية وورش

 منشور علمي، كما يعد هنكل حاليا شريك مهم لجماعات حماية الحيوان. 311واسع في أكثر من 

المنتجات وخاصة منتجات التجميل والتنظيف التي لها إتصال مباشر مع  جلد اإلنسان  إختباراتف

زراعة الخاليا باإلضافة إلى إستخدام أساليب كيميائية متقدمة، وكذلك إستخدام في مختبرات اليوم تتم 

مليون دوالر من طرف مؤسسة  2444444الجلد الصناعي والذي كلف مشروع إستنساخه حوالي 

PHENION سنوات، كما تم 04كبدائل للتجارب على الحيوانات والذي يتميز بفترة تشغيلية تقدر ب

إعتماد أصناف جديدة للعلوم في اإلختبارات ومن ذلك علم الجينوم )رسم الخرائط الوراثية والحمض 

األيض )دراسة  النووي المتسلسل( والبروتيوميات )تحليل البروتينات عن طريق الوراثة( وكذلك 

ية مع ئ)إستخدام البيولوجية الجزوكذلك إستخدام المعلوماتية الحيوية  اط التمثيل الغذائي للمواد(،أنم

الرياضيات، المعلوماتية واإلحصاء وعلم الحاسوب، والذكاء االصطناعي، والكيمياء، والكيمياء 

                                                           
والذي يهدف إلى معرفة    IBMبقلم آالن أبريتشت في شركة tools  A new looking ofفي مقال بعنوان  0121يعود ذكر النقطة الوظيفية علم  1 

عد ت متطلبات المستخدم الوظيفية من خالل تقييم الوظيفة وتخصيص رقم للنقاط الوظيفية ، حيث يرسم كل متطلب وتفاصيل ذلك في ورقة عمل نهائية

 كدليل ممارسات لحساب النقاط الوظيفية.
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  (ECVAM)بالتعاون مع المركز األوربي للمصادقة على الطرق البديلةتم الحيوية(، وكل ذلك 

 ثارة آلوبالنسب، والذي يدعم نشاطات وأساليب تمكن من التقليل من إستخدام الحيوانات المختبرية

 نذكر منها:% 044بيئية ومستدامة  منتجات هاته المجهودات فقد حققت إنتاج

نتيجة إحتوائه على مادة النيم وهي مادة  ،منتوج هنكو: وهو منظف مضاد للبكتيريا يحمي الغسيل -

ة يتم الحصول عليها من أشجار النيم من الهند، والمعروفة بأثرها المضاد للبكتيريا وتناغمها أولي

وبالتالي فهو متاح لجميع المستهلكين حتى ذوي القدرة  كما يعد منتوج منخفض الثمنمع البشرة 

 الشرائية المنخفضة.

ع لممتاز واإلنسجام الرائع ميجمع بين اآلداء ا منتوج تيرا أكتيف: منتوج ذو كفاءة بيئية عالية -

 قابلة للتحلل البيئي السريع والكامل ،من مواده األولية هي مواد متجددة60% البيئة فأكثر من 

 م.°64باإلضافة إلى آدائه الفعال في التنظيف حتى في درجة 

خاتم الجودة من طرف مؤسسة أبحاث الحساسية، حيث  6441منتوج دياردمين: تم منحه في عام  -

لك اإلنسجام مع البشرة خاصة تن تركيبته تلبي أعلى متطلبات زت التجارب التي تمت عليه أأبر

 التي تعاني الحساسية.

تحسين األثر البيئي لمواد اللصق: تتجلى أوجه تحسين أثر اإلستدامة في مواد اللصق في إعادة  -

ف المستهلكين، وهذا  النظر في جميع جوانب تصنيع هاته المواد وفي جوانب إستخداماتها من طر

يث المواد، ح تلكفي ظل تزايد دور المعايير اإليكولوجية واإلجتماعية كمحددات في عملية شراء 

إستطاعت هنكل  من خالل تحليل دورة حياة هاته المنتجات أن تحقق نسبة مقبولة في دمج المواد 

مذيبات مر للمعادن الثقيلة والحالل المستاإلومن ذلك  ،الخام واألساليب التصنيعية الصديقة للبيئة

 حقق لها الريادة في العالم من حيث الجودة وجعلها قائدة في السوق منالفعالية، والذي  ببدائل عالية

منتجات اللصق الخاصة بهنكل كما أن  ،الحفاظ على المواردحيث التناغم  في مجال السالمة و

ث ناعات السيارات حيعات ومن ذلك صعديد من الصنالساهمت بشكل كبير في تحقيق اإلستدامة ل

ل السيارات ة لهياكهنكل مكان فوسفات الزنك المستخدم في المعالجة األوليمكن إستخدام منتج تاليس ل

م تحقيقه تونفس الشيء  ،الطاقة إلى الحد األدنى وفي تطوير الهندسة الخفيفة الوزنبخفض إستهالك 

ة د اللصق الخاصة بهنكل من جعل التبطينات السفليفي صناعة  اإللكترونيات حيث مكن إستخدام موا

 أجهزة الهاتف المحمول لتصبح أكثر والتي تستخدم خصوصا في ،للمواد اإلكترونية من طبق واحدة

كما ساهمت مواد اللصق مساهمة فعالة في إعادة إستخدام المنتجات بدل تصنيع  ،تحمل للصدمات

حقق ذلك من إقتصاد أخف وزنا وأكثر كفاءة وما منتجات جديدة أي جعل المنتجات أطول عمرا و

تساهم مواد اللصق الخاصة بهنكل في تحسين األثر ساهمت وكما  الطاقة،ولية واألمواد ال في

إستخدام اإليكولوجي للمباني من خالل المساهمة على حمايتها من البرد والرطوبة، فمن خالل 

ن وأثر وفرات ال يستهان بها في تكاليف التسخيحقق ذلك فقد المنتجين تيرسون وسيستا في المنازل 

 على البصمة الكاربونية.اإليجابي ذلك 

ي " منتوجات ربسن بقاعدة المياه" الت الخاصة بالتنظيف إطالق هنكل مجموع من المنتجات البيئية -

سواء  ،لحد من المذيباتل SOLVANT EXITال تعتمد على المذيبات والتي تندرج في إطار مشروع 
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تحتوي كلها على أيون الهيدروجين وهذا لتحقيق  يوالت  ت قطبية بروتونية أو غير بروتونيةكان

مواد أكثر صحة للمستخدمين ومالئمة للبيئة دون التأثير على اآلداء والتكلفة، حيث مكنت صناعة 

كين ، باإلضافة إلى التمCO 2طن سنويا من غاز 202الحد من في هاته المواد على المستوى العالمي 

 . 4م64مواد التنظيف في درجات حرارة تقدر ب من إستخدام

حيث  ،اللصقتكنولوجيا وهو عبارة عن نوع من   Cachaçaبتطوير شروع كما قامت هنكل  -

إستبدلت هنكل المذبيات الحفرية في منتجاتها مثل أجروكس باركيه بزيت السليكون وهو مشتق من 

 ول  حاليا من أكثر المذيبات العضوية المالئمة للبيئة.قصب السكر الكحولي، حيث يعتبر الميثان

ي تراعبسياسة ترويج  األخذأساس أبعاد اإلستدامة في سياسة الترويج لدى هنكل: -ثانيا

ة إنطالقا من سنومن أجل ذلك وأخالقية، هو التحلي بأسس لدى هنكل  ةمستداممتطلبات التنمية ال

في ألول مرة  نشروالذي في نشاطاتها الترويجية  ISO 64060إعتمدت هنكل على المعيار 6402

، فهذا المتطلب القياسي يساعد على تنفيذ إدارة مسؤولة لألحداث الترويجية وخاصة 6406أوت 

المتعلقة بدمج مبادئ التنمية المستدامة والتكيف مع المتغيرات الجغرافية والثقافية واإلجتماعية، كما 

يسمح ألي منظمة  كما، نشاط مسؤول إجتماعياء نظام إلدارة أي يحدد هذا المعيار المتطلبات إلنشا

بتحديد سياسات وأهداف التنمية المستدامة لتحسين قدرة اآلداء اإلجتماعي لديها، وبشكل عام 

من خالل جانب  عرض إلتزامات اإلدارة وتوقعات أصحاب المصلحة التقييسة من أجل  تستخدم 

بما  ، وبالنسبة لتقييم سياسة الترويج لهنكلأصحاب المصلحةتدريب الموظفين على توعية إعالمي و

يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة فيكون في عناصر المزيج الترويجي األربعة )اإلشهار، 

 العالقات العامة، قوة البيع، ترقية المبيعات(.

التي يقدمها يسعى هنكل من خالل الرسالة اإلشهارية سياسة اإلشهار المستدام لدى هنكل: -1

على دمج كفاءة المنتوج واإلهتمام بالبيئة في أذهان المستهلكين )التوفيق بين البيئة والكفاءة(، وهذا 

وفق مبدأ ما الفائدة إذا كان المنتوج بيئي وال يؤدي كفاءة في اآلداء أو إرتباط تلك الكفاءة بإستهالك 

ا في والمجسدة واقعيضمن هذا المسار  هنكللفالسياسة اإلشهارية  ،كبير في الطاقة )نفقات الطاقة(

حيث خاصة بمنتجات الغسيل(  4%) %02منتجاتها إستطاعت أن تنمي سوق المنتجات الخضراء ب

، حيث حققت  Eco-efficaciteالفعالية البيئيةيتجلى مضمون الرسالة اإلشهارية الرائدة في ذلك في 

األوربية واألمريكية، بينما في األسواق اصة خعلى هاته المنتجات طلب زيادة في الهاته الرسالة 

 يبقى الطلب محتشم في األسواق العربية إال إذا إستثنينا أسواق الشرق األوسط. 

تهدف إلى تعديل اإلجراءات البيئية واإلجتماعية للوصول إلى وضع  المشار إليهافالرسالة اإلشهارية 

 لمنتوجفي اتكرار العروض وزيادة المساحات  حيث تركز علىتوافقي مع أبعاد التنمية المستدامة، 

على البيئة )التركيز على اللون األخضر في جميع اإلشهارات للتشجيع على الحفاظ  المخصصة

ا هوأغلفة المنتجات(، مع التركيز كذلك على إحترام القيم اإلجتماعية والتي تتجلى في عرض منتجات

بعمالها وهم في حالة من  ةخاص اترإشهاكذلك وعرض  ضمن أسلوب معيشي تقليدي محافظ،

الراحة واإلنسجام وهذا بهدف عكس الصورة الداخلية للجمهور الخارجي، وكذلك اإلشهار الذي 

يبرز الحفاظ على صحة المواطنين وإزالة بعض مظاهر القلق للمستهلكين فيما يتعلق بالحساسية 
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عمالية ية )الخصائص التكوينية واإلستلخصائص اإلقتصادالدائم لعرض التجاه المواد الكيميائية، مع 

 -إبراز أن منتجاتها الثالثة )إيزيس، ففي الجزائر فإشهار هنكل يحاول من خالله والسعر والتوزيع(

( هي منتجات ألمانية خالصة بعد شيوع الكثير في أذهان المستهلكين أن هاته المنتجات الوش -براف

 تربط مؤسسة هنكل األلمانية بإيناد الجزائرية، فالمنتوج جزائرية  بحكم الشراكة التي كانت –ألمانية 

 األلماني بشكل عام يتسم بالفعالية في تحقيق النتائج المطلوبة باإلضافة إلى تحقيق إقتصاد في المال

بعرض السمات التاريخية والتكنولوجية بإبراز حصيلة خبراتها من خالل اإلشهار كما تقوم هنكل 

سار لإلندماج األفضل في م وهذا ،ها وإستغاللها األمثل للتكنولوجياامإستخدومعارفها التقنية وطرق 

 يقةالتطبالسمات  إبراز مشاريع إزالة التلوث، مع اإلعتماد علىعرض التنمية المستدامة ومن ذلك 

المواطنين التي تبرز اإلهتمام بالحفاظ على صحة   ISOلتحقيق ذلك ومنها الحصول على شهادات

 .معيشتهم وبيئتهم وإطار

فالرسالة اإلشهارية لهنكل تهدف بشكل عام إلى تعديل اإلجراءت البيئية واإلجتماعية للوصول إلى  

ر العديد من المبادئ نذكوضع توافقي مع أبعاد التنمية المستدامة، حث تراعي هنكل لتحقيق ذلك 

ن عنها فات المعلأال تهدف الرسالة اإلشهارية إلى تضليل الجمهور حول واقع التصر ،أهمهامن 

الخلط بن إستخدام عالمة أو رمز في اإلشهار مع األهداف عدم ألغراض التنمية المستدامة، وكذلك 

لمنتوج أو ي اويجب أن اليحقق أي إلتباس ف ،الذاتية لهنكل والتوصيات الرسمية الخاصة باإلستدامة

نحو التوجه لمسار التنمية العالمات والرموز الخاصة باإلشهار  ، كما أن المواد المصنوعة منه

 المستدامة يجب أال تتجاوز التوصيات المنصوص عليها في التشريعات العالمية للتنمية المستدامة

فق تواتيجب أن  والتي إختيار المصطلحات والعالمات واأللوان في الرسالة اإلشهارية مع مراعاة 

د وكذلك" يساع "وافق مع هذا التوجهتت"، ومن ذلك إستخدام عبارة واإلجتماعيةمع الحجج البيئية 

 ."على حماية البيئة من خالل" و "يساعد على حماية البيئة الخاصة بك من قبل

لتأكيد صحة اإللتزام  بمبدأ التنمية المستدامة في سياسة مقومات اإلشهار البيئي لدى هنكل: -أ

خضع قة بالجانب البيئي تفإشهارات هنكل المتعل ،اإلشهار وعدم الوقوع في سياسة الغسيل األخضر

والمخولة  (ARPP)لتحكيم لجنة أخالقيات اإلشهار وهذا بالمشاركة مع سلطة تنظيم اإلشهارات 

، كما 6442منذ سنة  وهذا بتلقي الشكاوي من أي شخص أو كيان حول إشهار أي منظمة أعمال

دامة لكي وهي شركة متخصصة في منتجات التنظيف المست SALVECOقامت هنكل بالتعاقد مع 

تثبت أن إشهاراتها حول منتجاتها البيئية تتسم بالصدق، كما تسعى هنكل دائما للحصول بشكل دوري 

التحالف من أجل كوكب منظمة على تراخيص من منظمات عالمية مهتمة بشؤون البيئة ومن ذلك 

 لحصول على أكبر مصداقية.بغية اإلستخدام شعاراتها المعتمدة في إشهاراتها  األرض

من ذلك ونحو التنمية المستدامة كما حصلت هنكل على العديد من الجوائز التي تؤكد حقيقة اإللتزام  

م بشعار "إس( وهذا بعد مشاركتها في المسابقة األوربية التقنية الكبرى Plus X Awardجائزة )

 التيق من تسويق العديد من منتجاتها في األسوا هامكن الشركة يعمل من أجل اإلستدامة" والذي

لالتصاالت  (UDA)ميثاق التزام اتحاد المعلنين  كما وقعت هنكللتزامات الصارمة، اإلتتصف ب

 وهي: لتزاماتإأربعة المسؤولة والذي يعمل على تحقيق 

 بناء إتصال مسؤول وتسجيل جميع السلوكات التي تشجع المستهلكين على تبني سلوك مسؤول.  -
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 عمالء وإلتزاماتهم البيئة في الحمالت التسويقية.عرض معلومات خاصة بالموظفين وال -

 التحقق من صحة البالغات قبل عمليات اإلشهار. -

 .دمج األثر البيئي في معايير االختيار بين وسائل االتصال - 

 منظمة أعمال 002حيث تعد هنكل واحدة من  ،كما وقعت هنكل كذلك على ميثاق اإلتصال المسؤول

 6442دراسة أجريت عام  بعدوالذي يتضمن خمسة إلتزامات تم تحديدها  موقعة على هذا الميثاق،

رائدة في هذا المجال، حيث تتجلى هاته  منظمة أعمال 004 في لتشخيص الممارسات الجيدة

 اإللتزامات في: 

وضع رموز خاصة لقواعد التواصل المسؤولة ومن ذلك مدونة لقواعد السلوك، مدونة لقواعد  -

 .الجيدة الممارسات

 وضع برامج لتدريب الموظفين على موضوعات اإلتصاالت المسؤولة. -

 إضفاء الطابع الرسمي لإلتصاالت للتحقق منها. -

 توعية في حالة نقص أو عدم فهم الرسالة.القيام بالوضع إجراءات وقائية و -

 لتواصل اإلجتماعي(.اتطوير آداة تشخيص ذاتي لتقييم النهج العام لإلتصال )شبكات  -

 ISO20121، قامت هنكل بالحصول على المعيار إلشهاراتها المسؤولةإلعطاء جانب رسمي و

فهذا المعيار إتحاد اإلشهارالمسؤول، وهو ( UDAبالتعاون مع )دولة  022المعترف به من طرف 

مع اإللتزام بالتحسين المستمر لجميع النشاطات  ،يحدد إدارة النشاطات اإلشهارية بمسؤولية

وع في عدم الوقتعتمد هنكل كذلك بغية  كما، ما يتوافق مع متطلبات أصحاب المصلحةالترويجية ب

الوقت المناسب، الحديث األقل عن في الغسيل األخضر على عدة مبادئ في عرض اإلشهار وهي 

 إبراز الجهود المبذولة. ،البيئة

كل لعرض من وسائل اإلشهار المستخدمة من طرف هنأدوات اإلشهار البيئي لدى هنكل: -ب

 :نذكر بمبادئ التنمية المستدامةإلتزامها  جهود

تهدف العناوين البيئية لدى هنكل إلى توضيح معلومات موجهة للمستهلك للتبليغ  العناوين البيئية:-

 : اآلتيتحقيق تهدف إلى عن اآلثار البيئية لمنتجاتها، كما 

داء اآل باإلعتماد على مؤشرات يةالتصرف واإلختيار في العمليات الشرائ تمكن المستهلكين من -

  .البيئي

بإستخدام ءا بد، في كل مرحلة تمكن المستهلك من تحليل دورة حياة المنتجات وتأثيراتها الرئيسية -

األولية إلى غاية التخلص النهائي من المنتوج، مع توضيح كل المؤثرات على البيئة )إستنزاف  المواد

  بة، التأثير على التنوع البيولوجي وعلى تغير المناخ(.الموارد، تلوث الهواء والماء والتر



391 
 

رجة دتوضيح المنشأ العام للمواد المستخدمة وتأثيرتها على تغير المناخ وعلى التنوع البيولوجي و -

  تجددها ونوعية الحياة والظروف اإلجتماعية في بلد المصدر.

 تجات هنكل:البيئية الموضوعة في منأهم العناوين  والجدول التالي يبين

 ( أهم العناوين البيئية لهنكل:06-0جدول )ال

 
وهي جائزة أحسن  6402عام   JOBTEASERحصلت هنكل على جائزة

رعاية المتدربين مع اإللتزام تتولى  تيمستشار تدريب، تمنح للشركات ال
 تمكنيهم من إكتساب مهاراة جديدة. مع  ،همبمسؤولية قوية تجاه

عنوان  حماية 
 الغابات

تعد هنكل من أهم األطراف الموقعة على إتفاقية منع إزالة الغابات وحماية 
من  وهو تجمع يسعى ،التنوع البيولوجي الصادر من منتدى السلع اإلستهالكية
ات للحد من إزالة الغابخالل الممارسات التجارية إلى تحقيق التغيير اإليجابي 

 .6464على مستوى  العالم في حلول 

 عميثاق التنو

من  6440الذي تم إطالقه عام  6400سنة حصلت هنكل على ميثاق التنوع 

دف من فالهطرف اإلتحاد األوربي لضمان إحترام التنوع الثقافي لليد العاملة، 
ة، كما إدارة الحياة الوظيفي فينوع تية والدتعزيز التعدالتحلي بهذا الميثاق هو 

ها داخل المنظمة والتي يكون ل يسهم في تحقيق فعالية في العالقات اإلجتماعية
 في الجوانب التالية:تأثير إيجابي 

 ضمان االمتثال للقوانين وحماية المنظمة من فقدان السمعة. - 

 إظهار االلتزام بالمسؤولية اإلجتماعية.  - 

 زيادة فعالية األداء االقتصادي.و تحسين إدارة الموارد البشرية -  

العنوان الخاص 
ة بالمواد األولي

 البيئية

، فهاته العالمة 6442وحصلت عليه هنكل عام  6442أنشأ هذا العنوان عام 

ترمز إلى أن مكونات المنتوج طبيعية أو مصنوعة من مكونات صديقة للبيئة 
ومنذ ذلك السيليكونات والهيليونات، كما أن العطور المستخدمة هي طبيعية 

وسفور، الكلور والمواد لم يتم إستخدم العطور الصناعية ومن ذلك الفحيث 
 .PVCين يحتوي على مادة البوليستر أالالمعدلة وراثيا، وبالنسبة للتغليف فيجب 

مواد التنظيف 
 الطبيعية

وهي  6440من الجمعية األلمانية لمواد التجميل اإليكولوجية عام  عنوان صادر

 %10-24من طبيعية و 15%تمنح للمنتجات التي تكون مكونتها على األقل 
اتجة عن الزراعة اإليكولوجية باإلضافة إلى إحتوائها على عنصر الماء في ن

 يث ، حمكوناتها، كما أنها لم تخضع تجاربها على الحيوانات حية كانت أو ميتة
وفي نفس السياق فلهنكل عالمة  6440على هاته الشهادة عام هنكل  تحصل

مؤسسات األلمانية المنظمات الفيديرالية لل ترمز وهي BDIHبيئية أخرى وهي 

ي تضمن والت ،للصناعات الدوائية والتجميل والمواد الغذائية ذات التوجه البيئي
لم تستخدم في تجاربها الحيوانات، مع إستخدام لمنظمات أن منتجات هاته ا

 مكونات طبيعية ذات مصدر عادل. 
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من  0112أصدر هذا العنوان عام : عنوان حماية الطبيعة وتحقيق تطورها

رف جمعية الطبيعة والتطور، وهو يمنح لمواد التجميل التي تكون مكوناتها ط
طبيعية وتخضع للتجارة العادلة وال تحتوي على مكونات حيوانية إال  %100

حيث مادة عسل الحليب والبيض ومكونات صناعية )الملونات، العطور(، 
 .6442على هاته العالمة عام حصلت 

 الرعاية المسؤولة

ل على عالمة الرعاية المسؤولة والتي تعد كجزء من جهودها حصلت هنك
ير إستباقية تخاذ تدابإالمستمرة لتعزيز ثقافة االستدامة، كما يؤكد ذلك تفانيها في 

لضمان مستوى عال لحماية صحة وسالمة الموظفين والعمالء والجمهور 
 والبيئة.

العالمة الخاصة 
 بالمنظفات البيئية

المهنية التي تضم الشركات المصنعة جمعية إلى الام ضموهي جواز اإلن
ن بعي والتي تأخذ للمنظفات ومنتجات النظافة التي يستخدمها عامة الناس

اإلعتبار قضايا البيئية والمشاركة المستمرة في العمليات المرتبطة بالتنمية 
حيث تلزم هاته العالمة المنظمات بتبني بعض الممارسات البيئية ، المستدامة

من الطاقة المستخدمة في عملية الغسيل، وتخفيض  ٪2يدة منها الحد من الج

من  ٪04من إستهالك المنظفات الموجهة للفرد الواحد، والحد من  04٪

من استهالك المكونات  ٪04اإلستهالك الفردي التعبئة والتغليف وتخفيض 

ة يالعضوية مع السعي لتحقيق التحلل البيولوجي األصيل لمنتجاتها بعد عمل
، وكذلك 6442ضون خمسة سنوات إنطالقا من سنة غاإلستهالك وهذا في 

 044غرام في المتوسط إلى  024اإللتزام بتخفيض الجرعات المستخدمة من 

 22ملل إلى  064ملل إلى  024غرام والمنظفات السائلة من  22غرام ثم إلى 

 ملل.  

 األنترنت. اد الطالب بناءا على التقييمات من شبكةالمصدر: من إعد

كما أن جميع العالمات البيئية تحتوي على عدة توضيحات منها تأثير المنتج المعني على البيئة 

 .(Max Havelaar) ( أوماكس هافيلرABتسمية الزراعة البيولوجية ومن ذلك )

يظهر دور هذا النوع من اإلشهار في إبراز أنشطة اإلستدامة إنطالقا من  :اإلشهارات التفاعلية-

هذا و حصول على المادة األولية، التصنيع، التعبئة والتغليف، اإلستخدام، نهاية حياة المنتوجال

 بالتفاعل المباشر مع المستهدفين ومن التقنيات المستخدمة في ذلك نذكر:

تقنية  تستخدم هنكل: PLV(Publicité Sur Le Lieu De Vente) تقنية اإلشهار في مكان البيع -

PLV ي مكان البيع، والذي يعتبر مفهوم جديد في جذب المستهلكين نحو التثقيف وهو اإلشهار ف

عندما يكون محتوى الرسالة تبرز  PLVفعالية ف ،المنتجات المستدامة بمعنى اإلستدامة ولشراء

يصبح الفاعل في عملية الشراء دون الرجوع إلى حيث  ،مألوف للعناصر البصرية للمستهلك

ببساطة فوائد المنتوج المتميز بها ومن ذلك  PLV برزي كمانتوج، المعلومات الموجودة في الم

األسعار الجذابة، مزاياه األخالقية، مزاياه البيئية، حيث تصبح أماكن التسوق مراكز للسياحة 

ائية غابات إستومساحات ذات ديكور ليتم في فعرض منتجات هنكل في كندا أخذنا  إذاف ،والعروض

قامة ندوات في أماكن البيع لعرض الميزات البيئية واإلجتماعية للمنتوج إباإلضافة إلى إصطناعية، 

شهار وفق هاته التقنية وسيلة لإلعالم والتواصل بدل وسيلة لإلغراء، فالمبدأ الذي تعمل في ظله إلاف
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هنكل وفق هذا النوع من الترويج لمنتجاتها المستدامة هو " أن ليس لك دائما فرصتين لجعل اإلنطباع 

   .جيد"

ر دائما ينشيعتبر الواب من أهم الوسائل لدى هنكل لعرض سياساته المستدامة، فهنكل  :2.1الواب -

على شبكة األنترنت جميع التطورات الراهنة التي تمس سياساته التسويقية، كما يعرض كذلك 

معلومات عن المجمع، تنزيل المنشورات، دعوات للمشاركة في حوار عبر  ،األخبار الحالية

نت عبر شبكة األنتر المجمعإلنترنت، إكتشاف جهود اإلستدامة من خالل الولوج المباشر إلى موقع ا

والتي تتيح معلومات في جميع األوقات وفي جميع مراكز النشاط عبر العالم مع القدرة على اإلستعانة 

 المواقع العديد منفي هذا المجال ومحللي اإلستدامة، حيث يحوز هنكل في ذلك على  بالمهنيين

كيات باإلضافة إلى إبراز بعض السلو ،اإللكترونية لتبادل المعلومات حول آثار منتجاته على البيئة

 www.lavonsmieux.comالبيئية الجديدة لتحقيق فعالية بيئية أفضل لمنتجاتها، ومن ذلك موقع

كما تم اإلعتماد على موقع ، www.henkel.com/Sustainableة والموقع الخاص باإلستدام

www.scienceinthebox.com  وهو  6446لإلشهار على منتوجاتها البيئية والذي أنشأ عام

فبنقرة  ،بالصحة والبيئةشاف وشرح المشاكل المتعلقة تمتاح بعدة لغات، ومضمون هذا العنوان هو إك

تعرف على للواحدة يمكن للمستخدمين العثور على قائمة المكونات التي تدخل في تكوين المنظفات 

  . من مواد طبيعية أو إصطناعيةالمصنوعة تلك التعرف على آثارها البيئية وكذلك 

االت صلهنكل دورا رياديا في مجال اإلت تحقق قدوبالنسبة للتقارير المنشورة على شبكة األنترنت ف

الحصول على عدة جوائز تثبت واقع هاته المكانة ومن ذلك الشهادة التي  تجلت فيواألنترنت، 

، والتي تشير إلى أن هنكل 6404حصل عليها من معهد البيئة والبحوث اإلقتصادية في برلين سنة 

فلجنة )التي تقوم بنشر تقارير عن نشاطاتها في شبكة األنترنت األلمانية  منظماتيعد من أحسن 

فقط تقوم بنشر جميع تقاريرها على شبكة األنترنت(، وفي أفريل  منظماتالتقييم وجدت أربعة 

من مبادرة  وهذا حصل هنكل على الجائزة الذهبية لإلبالغ البيئي على شبكة األنترنت  6440

B.A.U.M ، الرائدة في التواصل البيئي على شبكة األنترنت.فهاته الشهادة تمنح للمنظمات 

بعد ، وهذا 9100لمرشد اإلستدامة عام  PRأوسكارما إستطاعت هنكل أن تحصل على جائزة ك

لم ومن ذلك عرض في ،لجوالت إرشادية حول تحقيق اإلستدامة على شبكة األنترنتبعرض  قيامها

للرسوم المتحركة تبين فيه إلتزام المجمع لحماية البيئة والتحلي بالتنمية المستدامة من خالل مواضيع 

 Goldenerمسلية وخاصة لغير المتخصصين، كما تكللت هاته الجهود كذلك بالحصول على جائزة 

Pfeiler فمواقع هنكل على شبكة األنترنت تحتوي ، )العمود ذهبي( لجمعية العالقات العامة األلمانية

 بشكل عام على المعلومات التالية:

 عرض لتشكيلة المنتجات. -

فاإلبتكار يتجلى  ARIELفق مع متطلبات التنمية المستدامة: فإذا أخدنا عرض جوانب اإلبتكار للتوا -

لإلقتصاد في إستخدام المواد األولية  ،en1 2في التحول من التركيز العادي إلى التركيز الثالثي

للداللة على ثالثة جوانب وهي الطاقة  en1 2ومواد التعبئة والتغليف، حيث يعود مصطلح 

، الكمياء المستخدمة في الغسول الماء المعد للمنظففي درجة حرارة والتي تظهر المستخدمة 

http://www.lavonsmieux.com/
http://www.lavonsmieux.com/
http://www.scienceinthebox.comk/
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الفعالية أي ° م24وفعالية إستخدام هذا النوع من الغاسول )الفعالية الكميائية( في درجة حرارة 

 .ةواإلجتماعي ةوالبيئي ةاإلقتصادي

ئلة بة على األسحيث يحتوي نظام هنكل اإللكتروني على موقع لإلجا ،طرح األسئلة على الخبراء -

 الموجهة لخبراء مع تضمين العنوان اإللكتروني للحصول على الرد السريع.  

المعلومات البيئية: والتي تخص معرفة تأثير المنتجات على البيئة من حيث إستخدام الطاقة وتأثير  -

فمعظم  ،البيئية الخصائصالنفايات، وكيفية التصرف الصحيح للحد من هذا التأثير بعرض 

تقوم بوضع  ، والتيوهي المنظمة األوربية إلنتاج مواد التنظيف  AFISEلمعلومات تأتي من ا

داء والحد من التأثير على البيئة وكذلك تطوير معلومات عملية لتشجيع صيغ متقدمة تجمع بين اآل

لحياة االمستهلكين على إستخدام منتجات تساهم في اإلستدامة، وهذا بإعتماد تقنية تحليل تقييم دورة 

(ACV)   ماد على باإلعتوكذلك لتحليل األثر البيئي للمنتجات، والتي تعد حاليا من أنجع الوسائل

 اإليكولوجية لكلنماذج التأثير وقواعد البيانات المتاحة وهو ما حقق نهج شامل لحساب البصمة 

 منتوج. 

 للعديد منقع مشترك مع موقعها السابقة، وهو مو  Clean Rightكما قامت هنكل بإعتماد موقع 

يضطلع بتوفير معلومات مشتركة ألنواع مختلفة من المنتجات  ،المتعاملين في هاته الصناعة

مع إلتخاذ قرارات مستنيرة والحصول على أقصى إستفادة منها بكل بأمان  خطوطها وعمقهاو

 الحكومية. إحترام للبيئة، كما يوفر كذلك هذا الموقع معلومات إلى هيئات عامة ومنظمات غير 

قام هنكل بتطوير برنامج موجه للهواتف الذكية يقوم بإبراز  إستخدام تطبيقات الهاتف النقال:-

المواد والطرق التصنيعية الصديقة للبيئة التي تخضع لها المنتوجات المستهدف في عملية الشراء 

في سبيل  هنكلمن طرف  ومن األنظمة المستخدمة وهذا من خالل إجراء مسح عبر الهاتف الذكي،

م تقييل النظام االلكتروني إمكانية يعطي هذا حيث، Henkel-Sustainability# Masterنظام ذلك 

م عن أسئلة تخص سلسلة القي تإجابا إنتاجها مستدامة وهذا بتقديمهعمليات ما إذا كانت المنتجات أو 

 أعلىإستخدام يكون  متى يتم استخدام أكبر كمية مياه؟ ومتى على طول دورة حياة، ومثال ذلك

-Henkel منهجف استخدامه بالمنزل؟ أم في مرحلةخالل تصنيع المنتج يكون ذلك  للطاقة؟ هل

sustainability# Master  ى بما يتماش تطوير االستدامة عكسي أعمدة ةعلى نموذج ذو ثالثيعتمد

ر مناسبة ختيار معاييإتم ي (، حيثاألبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعيةاإلعتبارات الثالثة )مع 

ستهالك إو والطاقة المستهلكةثاني أوكسيد الكربون والتكلفة غاز نبعاث إمثل  األبعادلكل حالة من 

حقق البقاء ي األيبادكما قامت هنكل بوضع تطبيق مجاني على جهاز ، التي تخص البعد البيئي المياه

واكتشاف آخر األخبار، باإلضافة إلى  هنكل مع إتاحة إمكانية عرض منتجاته دائم مععلى إتصال 

متعلقة بالتنمية المستدامة ومن ذلك الشعب الإحتواءه على مكتبة  تحوز على مجموعة من المواضيع 

، والرؤية والقيم من إستراتيجيات اإلستدامة، والتقارير المالية للتنمية المستدامة التنفيذية الثالثة

وصول إلى للمستخدمين اليتيح التطبيق كما أن المستدامة،  التنمية اتوبيانات مفيدة عن استراتيجي

 .مجموعة أخرى من التطبيقات وغيرها من وسائل االعالم االجتماعية
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دائما منشورات  تطرحبغية تحقيق التواصل الدائم مع أصحاب المصلحة فهنكل  المنشورات:-ه

مرة هاته رة ألول نشحيث  ،د البيئيةبلغات محلية لبلد النشاط باإلضافة إلى تقارير سنوية تبين الجهو

ع بشكل مستمر متى تطلب ذلك ليتم توسي الدائم على تعديل محتواهاتركيز مع ال، 0116التقارير عام 

تقرير ليشمل مجاالت السالمة والصحة والبيئة، ثم شملت كذلك مواضيع متعلقة بالمسؤولية محتوى ال

كما  ،لك باإلضافة إلى تقديم المعلومات الماليةاالجتماعية والبيئية ووصف مساهمة المجمع في ذ

 .Henkel Lifeلهنكل مجلة تعني بشؤون التنمية المستدامة وهي 

توافقها مع وجانب قوة المبيعات هنكل فيما يخص بالنسبة لجهود قوة المبيعات بالنسبة لهنكل: -2

ن طرف حصل على جائزتين م فقد تم تكريم فريقها المكلف بهذا النشاط، كما مسار التنمية المستدامة

وهي مجلة أسبوعية متخصصة في البيع بالتجزئة والسلع اإلستهالكية وهذا بالتعاون مع  PSLمجلة 

خبراء من الموزعين والمستهلكين لتقييم أفضل المبيعات القائمة على إبراز مميزات المنتوج تجاه 

جية إبراز إنشاء العمليات اإلنتاعملية م أبعاد التنمية المستدامة، ومن المعايير المعتمدة في التقيي

والتجارية وعرض اإلبتكارات، والتوافق مع متطلبات ترويجية محددة)أخالقية( باإلضافة إلى إعتماد 

مت هاته حيث ت العرض المسرحي والتتابع اإلشهاري في نقاط البيع وكذلك إعتماد وسائل الترفيه،

  شبكة األنترنت.العمليات لدى هنكل من خالل 

ترقية المبيعات من خالل إستخدام نظام الوفاء لعرض توجهات اإلستدامة"قاعدة بيانات -3

من األساليب الترويجية المعتمدة والتي مكنت هنكل من إبراز : اإلستدامة" )التسويق بالعالقات(

يون مل0.2جهوده للتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، إستخدام قاعة بياناته والذي تضم حوالي 

شخص، والتي تم تشكيلها بشكل خاص من خالل تسويق منتجات التنظيف ومستحضرات التجميل 

قام هنكل بإطالق مواقع إلكترونية لقياس درجة الوفاء بإتباع  ،والمواد الالصقة وبما يتوافق مع ذلك

ئن حسب اتقوم بجمع البيانات الناتجة عن فعل الشراء، ليتم فيما بعد ترتيب الزبحيث  ،منهج وصفي

بإطالق موقع كما قامت هنكل ضمن ذلك كذلك السلوك وفي النهاية يتم إعطاء مؤشر سنوي، 

www.Labelleadress.com  لضم الزبائن األوفياء لهنكل وكذلك الزائرين ذوي التوجهات

هذا الموقع ال يتم بصفة جبرية ولكن بصفة  االجتماعية و البيئية، مع اإلشارة أن التواصل عبر

وهي هيئة ETO إختيارية حيث يخضع هذا البرنامج للتقييم والتطوير المستمر من طرف هيئة 

تطوير التجارة اإللكترونية، فقاعدة الوفاء لهنكل اليوم ال تعتمد على التفاعل التجاري فقط ولكن 

ة ا يوفر إمكانية التصويت على المنتجات المتميزتعتمد كذلك على التفاعل اإلجتماعي والبيئي، كم

إقتصاديا وإجتماعيا، حيث يتم اإلعتماد من أجل ذلك على تقنية تجزئة الهامش )كل مستهلك يتلقى 

التردد، الكمية(، ومبدأ عمل هاته الخوارزمية هو أن  )التحديث، RFMرسالة وفق خوارزمية 

ام رسالة ثانية وثالثة ورابعة، وقد أثبتت دراسات قالمستهلكين ال يستجيبون فورا ما يتطلب بعث 

من العينة  %22بها هنكل أن معظم المستهلكين ال يستجيبون إال عند الرسالة الرابعة )نسبة

غير  20%المسجلين في قاعدة البيانات هم من األعضاء الناشطين و 50%المدروسة(، كما أن 

 .هم في فترة إستكشاف %24ناشطين و
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تتجلى جوانب العالقات العامة لعرض التوجه المستدام لهنكل بشكل خاص في العامة: العالقات -4

 القيام بإجتماعات ومحاضرات من إلى ذلكباإلضافة  ،عرض بيانات صحفية للمديرين المركزيين

 تنشيط متخصصين في الشؤون البيئية والتنمية المستدامة داخل المجمع وخارجه:

عقد إجتماع سنوي لعرض النتائج وتحديد في  تتجلىادة حسنة فلهنكل ع الندوات الصحفية:-أ

إستعرض من خالل  المدير التنفيذي كاسبر روشتدف 6402فإذا أخذنا عام ، اإلستراتجيات التسويقية

إلى األحوال االقتصادية المليئة بالتحديات بقوله: "على  اداء الناجح للشركة مشيراآلندوة صحفية 

جيدا  ازفأعمالنا تحتل مرك ،دية الصعبة، إال أننا حققنا جميع أهدافنا الماليةالرغم من البيئة االقتصا

لتقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ استراتيجية لباإلضافة إلى تطرقه أخرى"  ةمر اقوي اوحققنا نمو

في و رائدة عالمياً في العالمات التجارية والتكنولوجيا، بأن تصبح هنكل 6402الشركة حتى عام 

نوات بشكل كبير من أرباحها في السفهنكل حسنت  ،فوقا لهاته الندوات الصحفية ،المستدامة التنمية

فحسب ، حصولهم على أرباح أعلىب إستفادوا من هذا التطور الناجح كما أن مساهميها األخيرة

إلى تحسين فالتصريحات الصحفية عززت من جانب الثقة ما أدى  6400دراسة قام بها هنكل عام 

فهو  6406يورو مقارنة بالسنة  220. ممتاز إلىسهم ربح كل  ليصللموجه للمساهمين الربح ا

حصص التوزيع من صافي الدخل بعد  %24ألرباح ازيادة بلغ نسبة ، كما %62زيادة بأكثر من يمثل 

في  %22و 62ما بين الواحد للسهم  المتوقعالربح  ، كما قدرفي السنوات الماضية% 62بلغ  عدماب

  .المستقبل

قامت هنكل بتنظيم العديد من الملتقيات والتظاهرات العالمية  :اإلجتماعات والمحاضرات-ب

للتوعية حول حماية البيئية واإلستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة من خالل عرض مظاهر اإلنتاج 

ول أن معظم هاته الملتقيات والتظاهرات تمت فقط في الداإلشارة واإلستهالك المستدامة، مع 

من أهم التظاهرات فبا الغربية أو الواليات المتحدة األمريكية وكندا، والمتقدمة سواء في آور

حو ملتقى بعنوان ما وراء ضبط النفس ن نذكر ،والملتقيات التي لقيت صدى على المستوى العالمي

لحماية  لمانيةاإلستهالك "منظورات اإلستهالك المتوافق مع المناخ" والذي تم بالمشاركة مع الهيئة األ

منتدى الحوار حول الربح البيئي وتكييف المحاسبة على أسس ، 6404في نوفمبر  THEMA1البيئة 

منتدى تقييم ، 6400سبتمبر   6تقدير حجم اآلثار البيئية في سلسلة القيم والذي تم في برلين في 

تم   "ةواآلفاق المستقبلياستدامة الشركات والمنتجات في وسائل االعالم االجتماعية "الوضع الحالي 

الكربونية  منتدى تقييم معايير الشراء وفق الدور الذي تلعبه البصمة، 6400سبتمبر   15في برلين في

منصة توافق اإلستهالك مع المناخ بألمانيا ، المشاركة في 6406ديسمبر  14 والذي تم في برلين في

ة مع التغيرات المناخية، فاللغة تم عرض أساليب اإلستهالك المتوافقأين  6402في ديسمبر 

  المستخدمة في هذا الملتقى هي األلمانية مع إدراج العديد من المساهمات الملقاة باللغة العربية.

لمنهجية اإلتصال التسويقي إلبراز جهود التوافق مع متطلبات التنمية المستدامة لهنكل فهي وبالنسبة 

 موضحة في الجدول التالي:
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 لدى هنكل:التسويقية اإلتصاالت  سياسة ظرة عامة حول( ن02-0جدول)ال

 نظرة عامة حول اإلتصاالت المستدامة لدى هنكل
الحوار 
 المباشر

تصنيف  
 االستدامة

المنشورات  
 المتخصصة

 
 خاصة

  
موقع 

 اإلستدامة
تقرير  

 اإلستدامة
   

 
   المعلومات

بوابة 
 االستدامة
 إنترانت

الحمالت  
 الترويجية

     
المعلومات 

عن 
 المستهلكين

األخبار من  
 الموظفين

اإلتصال  
 المباشر

 

      
البيانات 
 الصحفية

التقارير  
 السنوية

 عامة  

      
  منخفضة  موضوعية  مرتفعة

 .المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

الل اإلتصال المباشر والمنشورات فاإلستهداف لمعرفة رد الفعل يكون بشكل كبير يكون من خ

هار لتنعكس فيما بعد في أدوات اإلش ،المتخصصة والتي تمشل جوانب محددة تخدم التنمية المستدامة

 المشار إليها.

 وبالنسبة للمجموعات المستهدفة حسب األولوية من قناة اإلتصال فيمكن إبرازها في الجدول التالي:

 تهدفة حسب األولوية من قناة اإلتصال لدى هنكل:يبرز المجموعات المس (00-0)جدولال

السوق  الموظفون 
 المالي

الزبائن  الموردون
 الوسطاء

الزبائن 
 النهائيون

المنظمات 
غير 

 حكومية

السلطات 
السياسية 
 والحكومية

وسائل 
 اإلعالم

 العلماء

التقارير 
 * * * *  * * * * السنوية

التقارير 
الخاصة 
بالتنمية 
 المستدامة

* * * *  * * * * 

الموقع 
 * * * * * * * * *اإللكتروني 
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الخاص 
بالتنمية 

المستدامة 
 لهنكل

 

البيانات 
 * * * * * * * *  الصحفية

قنوات 
المعلومات 

من 
 المستهلكين

   * *     

قنوات 
المعلومات 

من 
 الموظفين

*             

بوابة 
األنترانت 
الخاصة 
بالتنمية 
 المستدامة

         

الحوار 
 * * * * * * * * * المباشر

األبواب 
 المفتوحة

*    *   *  

 * *        الجوالت

التصنيف 
العالمي 
للتنمية 
 المستدامة

 *    *  * * 

المطبوعات 
 المتخصصة

    * * *  * 

 
 الفئات الرئيسية المستهدفة أكثر 
      تهدفة بأقل أهمية مجموعات األخرى مسال  

 .المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

فالمالحظ أن اإلستهداف يكون بشكل كبير تجاه المنظمات الوسيطية وأصحاب المصلحة، كما أن  

الهدف العام من اإلستهداف بالنسبة لهنكل فيما يخص التنمية المستدامة هو اإلنخراط في مناقشات 

مستدامة على المستوى الوطني والدولي، بهدف تطوير أفكار جديدة وتبادل مع خبراء في التنمية ال

خبرات مع اآلخرين، وذلك في مواضيع رئيسية منها سالمة المنتجات والمواد الخام، تنفيذ السياسات 

قي التسوي ترقية النشاطذات الصلة بالمواد الكيميائية والصحة والسالمة، وأنظمة اإلدارة، وإعادة 

 ات التنمية المستدامة.وفق متطلب
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ما يخص سياسة لهنكل فيتتجلى أبعاد اإلستدامة بالنسبة أبعاد اإلستدامة في سياسة التوزيع: -ثالثا

 .البيئية إدارة سلسلة التوريد وتوزيع منتجاته جوانب التوزيع في

تلتزم هنكل بالتحلي بالمسؤولية سلسلة إدارة المشتريات والموردين:  فياإلستدامة -0

معايير األخالقية على طول سالسل التوريد، فعملية إختيار الموردين تكون بدارسة آدائهم فيما وبال
 ةالشراء الخاص هذا اإلجراء على أساس معاييرحيث يتم يخص اإلستدامة والمسؤولية اإلجتماعية، 

كما أن ، 0112المجمع وعلى أساس معايير السالمة والصحة والبيئة التي تم صياغتها عام ب

لمساعدة ل الهادفإلستراتجية العامة للتعامل مع الموردين في إطار التنمية المستدامة أساسها التعاون ا
 يففي تحسين معايير اإلستدامة عبر سلسلة اإلمدادات للمجمع، فحاليا تتعامل هنكل مع موردين 

منظمة من حجم المشتريات تأتي من الدول األعضاء في  %22دولة، وما يقارب من  024حوالي 

ع مالتي تتعامل وفق شروط صارمة تتعلق بالتنمية المستدامة   (OECD)التعاون اإلقتصادي والتنمية

كما تتوقع هنكل من مورديها أن  ،السعي لجلب الطلبيات من الدول غير أعضاء في هاته المنظمة
السالمة الشراء ويتوافقوا مع المعايير الخاصة بأخالقيات األعمال الخاصة بهم المطبقة على معايير 

ة وهذا بالتماشي مع إستراتجية اإلستدام ،عالميةلحفاظ على البيئة والتي أساسها معايير والصحة وا
ريد حاجاتها لتوذلك فهنكل تعتمد على خمسة خطوات ضمن التي شعارها تحقيق المزيد بأقل تكلفة، و

 التالي: هو موضح في الشكلكما  ،مع متطلبات التنمية المستدامةبما يتوافق 

 ( تقنيات إعتماد سلسة اإلمدادات المسؤولة لدى هنكل:02-0شكل)ال

 .42، ص6406تقرير اإلستدامة لعام المصدر: 

يلتزمون بالمعايير المحددة لإلستدامة  الموردينتهدف إلى ضمان أن جميع  2إلى  0فالخطوات من 

شترك مع الموردين فالهدف منها هو العمل بشكل م 2و 0وبالنسبة للخطوات  ،لدى هنكل

عليم ومن ذلك نقل المعرفة والت ،اإلستراتجيين من أجل تحسين معايير اإلستدامة في سلسة اإلمدادات

 خرين ومعاييرهموالتحقق من كفاءة الموردين اآل ،المستمر حول تحسين العمليات نحو األفضل

ة والمخاطر داء اإلستدامآتغطي البيئية واإلجتماعية، ومنه فهنكل تقوم بتقييم مورديها بطريقة شاملة 

 باإلضافة إلى المؤشرات التجارية والتشغيلية الرئيسية.

ه معيار االستدامة البيئية، فهات فيما يخصبوضع شبكة لتقييم مورديها  6404كما قامت هنكل سنة 

خص وباأل ،الموردين تجاه حماية البيئة المحرز من قبلالشبكة صممت لمتابعة وتشجيع التقدم 

هالك الطاقة والمياه وإفراز النفايات وإنبعاثات الغازات الدفيئة، كما تهدف إلى زيادة تعزيز إست

التعاون على طول سلسلة اإلنتاج وتسريع االبتكار المستدام، حيث أظهرت نتائج السنة األولى أن 

قق حكما إستطاعت أن ت ،بجميع قطاعات الصناعة الممثلة لموردي هنكل تواصلالشبكة كانت ذات 

تقييم لجميع اإلشكاليات المطروحة، كما أثبتت فعاليتها في إحتضان أفكار تخص التنمية المستدامة 

سب ح تقييم الموردين والجدول التالي يبين آلية ،من األفكار الجديدة مصدرها الموردون40%  ف

 لدى هنكل:  نظام الشبكة

 

الخطوة األولى

تقييم المخاطر

الخطوة الثانية

التقييم الذاتي

الخطوة الثالثة

التحليل

الخطوة الرابعة

التفتيش

الخطوة الخامسة 

التطوير اإلضافي
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 ل:( مضمون شبكة تقييم الموردين بالنسبة لهنك02-0جدول )ال

 (%األهمية ) قييممعايير الت

 %61 التعبئة والتغليف والنظافة

 14% المواد الكيميائية المستخدمة

 10% المواد األولية الطبيعية

 9% رأس المال

 9% اإلستراتجية والمكانة العالمية

 8% المعدات واآلالت المستدامة

 7% المناولة الخارجية

 7% فة عامةاألعمال بص لقطاعالمقدمة  الخدمات

 7% أنظمة اإلمداد

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب.

 فالتقييم يركز على الوظائف التقنية للتوريد وأساس عملية التوريد )المواد األولية المستخدمة(.

 ألهم مضامين عملية التقييم فيمكن إبرازها في التالي: وبالنسبة 

إلنذار المبكر الخاص بمخاطر اإلستدامة نظام ل بوضعهنكل قامت  6400في عام  تقييم المخاطر: -

 لتي تتسم التي تخص الدول او ،فعملية تقييم المخاطر تكون باإلستفادة من تقارير المؤسسات الدولية

           معايير حقوق اإلنسان والفساد والبيئة القانونيةيشمل التقييم فمستويات مرتفعة من المخاطر، ب

اإلمدادات ومن ذلك الصناعات والقطاعات التي تعتبر مصدر محتمل لخطورة مخاطر سالسل و

ومثال ذلك تقييم األسواق ذات المخاطر المرتبطة بالحصول على المواد الخام  ،معينة على المجمع

طلبت هنكل من مورديها  6400ففي  ،والتي تتميز بالصراعات العسكرية وإنتهاكات حقوق اإلنسان

األقاليم المضطربة مع إجراء من  ومدى بعدهاليل موثق لمصدر موادهم الخام المباشرين تقديم د

شراء المواد األولية من طرف ثالث من عدم تحقق من العمليات تفتيش للتحقق من ذلك، وكذلك 

 البلدان ذات األجور المنخفضة.  

لتأكد من تحقيق ل وهذا تتبنى هنكل إستراتجية للتقييم الذاتي من خالل اإلستبيانات التقييم الذاتي: -

متطلباتها في ما يخص مجاالت السالمة والصحة والبيئة والجودة وحقوق اإلنسان ومعايير الموظفين 

ومكافحة الفساد، مع التركيز على الموردين ذوي األهمية اإلستراتجية كموردي المواد الخام 

تت والمواد التقنية، حيث أثب األساسية ومواد التعبئة باإلضافة إلى الشركاء في مجال اإلتصاالت

من الموردين الذين تم تقويمهم وشركاء العمل  76%إمتثال حوالي  6406التقارير المعدة عام 
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لمزيد من تدابير التحسين فيما حالي لالتنفيذ العلى % 60 ، حيث وافقاآلخرين بمعايير اإلستدامة

     .يخص المعايير الفردية

والتقييم الذاتي للموردين، هنا تصنيف آخر للموردين  العام للمخاطربناءا على التقييم  التحليل: -

وفق نظام إشارة المرور )أحمر غير مطابق( يؤدي إلى اإلنهاء الفوري للعالقة مع المورد، وفي 

 حالة )أصفر( فإنه يتم تحديد المجاالت التي تحتاج إلى التحسين.

هم أساليب وظروف عملهم تعد من أ عنيش فالتوسع في البحث على الموردين والتفت التفتيش: -

تدامة، كما مع متطلبات التنمية المس متوافقةموردين للالجوانب اإلستراتجية المتعلقة بتحقيق سلسلة 

 يساعد هذا الجانب في تحسين الشفافية والمساعدة في وضع معايير مشتركة على مستوى العالم.

 تحسين معاييرهنكل من مع الموردين مكن ذلك  من خالل التعاون المستهدف التطوير اإلضافي: -

البرامج التدريبية والمشروعات  أشكال التعاون نذكر اإلستدامة عبر سلسلة اإلمدادات، ومن

المشتركة لتحسين العمليات نحو األفضل وتحقيق كفاءة أفضل للموارد والمعايير البيئية واإلجتماعية 

دي المواد الخام اإلستراتجيين في نظام إعداد إدراج مورببدأت هنكل  ،مشروع تجريبي ضمنف

التقارير الخاص بها وذلك بتسجيل البيانات البيئية ذات الصلة والتأكد من جودتها، وبعد التقييم الذي 

وجد أن معظم الموردين اإلستراتجيين وشركاء العمل اآلخرين الذين تم تقييمهم  6406تم في سنة 

دم عبسبب  فقطواحد  موردخالقية، كما تم إنهاء العالقة مع نجحوا في الوفاء بمعايير هنكل األ

ضمن وتخص الجانب اإلجتماعي، واآلخر بسبب ممارسات غير أخالقية  اإللتزام بالمعايير البيئية

 مجال تحقيق اإلستدامة في سلسلة الموردين وضعت هنكل مدونة للموردين لكيف يتوافقوا مع مسار

 تبر مدونة الرابطة األلمانية إلدارة المواد والمشتريات واللوجيستيات اإلستدامة الذي تبنته، حيث تع

(BME)  وهو ميثاق"أساس هذه المدونة والتي أساسها المبادئ العشرة لإلتفاق العالمي لألمم المتحدة  

د حيث تع ،مبادئ العالمية والدخول في شراكة مع األمم المتحدةالب منظمات األعمال بتبني اليط

  منصة األمم المتحدة للمشاركة بفعالية مع قطاع األعمال العالمي المستنيرادئ اليوم هاته المب

 وبالنسبة لمبادئ عمل هاته المنصة فهي مبينة في الجدول التالي:
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 ( مضمون مدونة الموردين لدى هنكل:02-0جدول )ال

 فيما يخص مجال حقوق اإلنسان                             

 .اإلنسان المعلنة دوليا واحترامها: يتعين على المؤسسات التجارية دعم حماية حقوق 0 المبدأ

 .ضالعة في انتهاكات حقوق اإلنسان : يتعين عليها التأكد من أنها ليست6المبدأ 

 فما يخص معايير العمل                                        

 قحين الجمعيات واالعتراف الفعلي بترام حرية تكوالمؤسسات التجارية اح على يتعين :2المبدأ

 .الجماعية المساومة

 .الجبري القضاء على جميع أشكال السخرية والعمل عليها يتعين :0المبدأ

 .لعمالة األطفال: يتعين عليها اإللغاء الفعلي 2المبدأ 

 .: يتعين عليها القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن2المبدأ 

 ص حماية البيئةفما يخ

رازي إزاء جميع : يتعين على المؤسسات التجارية التشجيع على اتباع نهج احت2المبدأ 

 .التحديات البيئية

 .المسؤولية عن البيئة: يتعين عليها االضطالع بمبادرات لتوسيع نطاق 2المبدأ 

 .ونشرها التشجيع على تطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة عليها يتعين:  9المبدأ

 الفساد فما يخص مكافحة

 والرشوة يتعين على المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما فيها االبتزاز :04المبدأ 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

هي بمثابة األساس للعالقات التعاقدية مع الموردين اإلستراتجيين، كما قامت هنكل  (BME)فمدونة 

ضمت نحيث إ، المزيد من االستدامة في سلسلة اإلمداد الكيميائيةضع مبادرة تهدف إلى تحقيق بو
باسف وباير وايفونيك إندستريز نذكر منها المنتجة للمواد الكيميائية  منظماتالإليها العديد من 

    ""معاً من أجل تحقيق االستدامة ، حيث أطلقت هنكل على هاته المبادرة بوالنكسيس وسولفاي
(TFS) مبادرة "معاً من أجل تحقيق االستدامة ، حيث حققت" (TFS) تقييمات  العديد من إجراء

مبادرة "معاً من أجل تحقيق ف، االستدامة وعمليات التفتييش في سالسل اإلمداد العالمية بنجاح
 قيميذي وال مشاركة،قائم على ال إلى تطوير وتنفيذ برنامج إمداد عالمي تهدف  (TFS) "االستدامة

حيث  ،الجوانب اإليكولوجية واالجتماعية بالتركيز علىمستدام  هامصادرالتي ممارسات الحسن يو
د خاصة بجهوالمعلومات ال يحتوي على جميع  ستبيانمن اإل ملء نموذج واحدبن والمشاركيقوموا 

ر هاته توف ، كمابحاجة إلى تقييم منفصل لالستدامةمن هم  كما يعرض فيه  ،ستدامة ذات الصلةإلا
 (UNGC) كاالتفاق العالمي لألمم المتحدة عالميةمبادئ مبني على جيد المبادرة قواعد لإللتزام ال

والميثاق العالمي للرعاية المسؤولة، باإلضافة إلى المعايير التي تم تطويرها بواسطة منظمة العمل 
 .وغيرها(SAI)  عية الدوليةوالمساءلة االجتما (والمنظمة الدولية للمعايير)أيزو (ILO) الدولية

 2332( عام SHEوبعد نشر المعلومات الخاصة بالسالمة والصحة والبيئة المعايير )معايير 
، ألزمت مورديها بالحصول على هاته المعايير من خالل عبر العالم بمراكز إنتاج هنكل ةالخاص

إلنسان ومعايير إدارة إستخدام إستبيان موحد يغطي السالمة والصحة والبيئة والجودة وحقوق ا
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تيك أأخرى وهي المسح، باإلضافة إلى إستخدام تقنية  قالموظفين ومكافحة الفساد مع إعتماد طر
ATTIC   سمها المخاطر وتقاتقبل بدور نشط بللقيام للتدقيق )إقامة عالقة طويلة األمد والموافقة

ن ضوابط إدارة السالمة( ، حيث واإللتزام بالمتطلبات الداخلية والخارجية وتحقيق درجات عالية م
من مشتريات  80%هو تغطية  هذا المسعىذلك، والهدف من لإطار منهجي  2332وضع في 

 هنكل وفق هذا النظام.

بالنسبة للتوزيع وفق منظور أكثر إستدامة فأهم  وفق منظور أكثر إستدامة: المنتجاتتوزيع -2

والذي تقلل المخلفات وتلوث الهواء  HECOREهنكل هي من طرف إعتمدتها تم تقنية صديقة للبيئة 

 Reckitt من طرفألول مرة  تم تبنيه، وهو مشروع بالنقل األكثر بيوضةكذلك طلق عليها والتي أ

Benckiser   تجلى حيث توهي مؤسسة بريطانية إلنتاج وتوزيع مواد التنظيف والمواد الصيدالنية

 اللوجستيكية بين مؤسستين أو أكثر من أجل خفض المشاركة بين الخدماتآلية عمل هاته التقنية في 

من قبل وسائل نقلها، وبالنسبة لهنكل فهذا النشاط تم بدأ العمل به في  2COالتكاليف وإصدار غاز 

ا المشروع ،حيث مكن هذوغامبل بروكتربالشراكة مع مجمع  سافيني لومبتل وسان كوينتين بإسبانيا

 90%إلى  %22كما تطور معدل ملء الشاحنات من  ،Paletteمنصة  244444المشترك من دمج 

، كما أن التسليم اليومي حد من المخزون بنسب سنويا  2COغاز طن من 2024مع خفض حوالي 

ثم إمتدت هاته      20 %وخفض من اإلضطراب في عرض المنتجات على الرفوف بنسبة %20

من  60%د حوالي ، والتي مكنت من إقتصاColgate-GSK-SARA-BEالشراكة مع مؤسسات

لتر من الوقود  244444وكلم مقطوع  244444شاحنة بما يعادل  2444الشاحنات أي حوالي 

كما إعتمدت هنكل على السكة الحديدية في نقل الكثير من منتجاتها  ،2COمن غاز  26%وتخفيض 

أي ما نسبته  2COغاز طن من  2444ذلك تخفيض حوالي  في العديد من دول العالم حيث حقق

التعاون بين محطات اإلنتاج القريبة حقق إقتصاد ما أن كما   ،مما كان يطلق من الشاحنات 22%

 طن من غاز ثاني أكسيد الكاربون 6244من مسافات النقل وهو ما يعادل تجنب  %22يقدر ب

 سنويا.

 لخاصةامحطات التوزيع تصميم وما يشار إليه بالنسبة لتحقيق اإلستدامة في قطاع التوزيع أن 

والذي  PIPAنظام لذلك مت هنكل اأق حيث تعد أول عنصر خضع لعنصر اإلستدامة،بمنتجات هنكل 

يتجلى في إقامت حدائق لكل الوسطاء الذين يتعاملون مع هنكل مع تقديم حوافز إلقامة تلك الحدائق 

ظام كما أخضعت المباني اللوجستكية لهنكل لن، ISO14000والتي تندرج ضمن نظام إدارة البيئية 

من حيث الطاقة )تعمل بالطاقة الشمسية ولها نظام إلسترداد كما أنها متكيفة ذاتيا  ،اإلدارة البيئية

مياه األمطار( ومرنة وقابلة للتطوير في الوقت المناسب، ومصنوعة من المواد قابلة للتحلل 

المباني ، فقةتقليل من الفواقد الطاقوية وبالتالي اإلقتصاد في تكاليف الطالومصممة بطريقة ل

لجمعية تجمع المهنيين اللوجستيكيين  ARENE1اللوجيستكية لهنكل حصلت على شهادتين هما

جميع مباني الخدمات ف، عالية الجودة البيئية لمباني الخدمات اللوجستيةHQE و AFILOGو

ين لإلدارة المياه والنفايات، والرعاية والصيانة والصحة وراحة العامتخضع اللوجستيكية لهنكل 

وعمليات التكييف الحيوية، كما عممت هنكل أسلوب البناء الحديث للمباني اللوجيستكية الذي تم 

ر صممته جازيلي ومن مزاياه توفي ذيتحديثه في بريطانيا والذي أطلق عليه المنصة  البيئية وال

مسية( لطاقة الشا)الطاقة من خالل إتباع تقنية العزل في المباني وزيادة استخدام الطاقات المتجددة 
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من  الغطاء النباتياإلعتماد على واإلضاءة ذات الكفاءة العالية و التقليل من مياه الصرف الصحيو

حيث قدر متوسط حجم الغطاء النباتي في مراكز اللوجستيك في كل بلد من بلدان  ،مصادر محلية

 هكتارا.  50النشاط ب

وهو معيار    EMASلبيئية والتدقيق المخططكما أخضعت عمليات توزيع منتجاتها لنظام اإلدارة ا

ة داء البيئي، حيث يأخذ بعين اإلعتبار الجوانب المتعلقوعي يقوم على التحسين المستمر لآلأوربي ط

بالشراء من الباطن وأنشطة نقل المنتجات وتأثيرها على التنوع البيولوجي وهي الجوانب غير 

فالمنظمة ملزمة  EMASوفق نظام و، ISO 14000ية مأخوذة بعين اإلعتبار في نظام اإلدارة البيئ

وفر العناصر ت، كما أن الحصول على شهادة هذا النظام فيتطلب بتقديم بياناتها البيئة لمدة ثالثة سنوات

 التالية:

  التوزيع.بتقييم واضح للمشاكل والقضايا البيئية ذات الصلة بأنشطة موصوفة وخاصة المتعلقة  -

تحليل و وإنتاج النفايات واستهالك المواد الخام والطاقة والمياه ثات الملوثةملخص عددي لإلنبعا -

 .الجوانب البيئية الهامة األخرى

عرض تقديمي من السياسات مع  قائمة من العوامل وغيرها من المؤشرات التي لها تأثير بيئي -

 .والبرامج ونظام اإلدارة البيئية

 .البيئيةهيئة التدقيق  تكوينتحديد مواعيد تقديم البيانات و -

ليشمل فيما بعد  واإلدارة، اإلنتاج مواقع فيمراجعة  004تنفيذ حوالي فقد تم  6441 أخذ سنةفب

، كما شملت (ومنهم الجزائر عبر العالماألهم مركزا 22)اللوجستيات  المقاولين من الباطن ومراكز

والبيئة  والصحة المتكاملة ص السالمةاالجتماعية التي تخ والمعايير البيئة معايير المراجعة تنفيذ

 في معدات الوقاية الشخصيةيتعلق بقصور ، ملزم إصالحي عمل 502 حيث تطلب األمر وضع

فردية في  مراجعة 2130 إجمالي على الموافقة المراجعات العامة لنشاط المجمع  تمت إطار وفي

 ات، والهدف منه تحسين ظروفوالمبيع والمشتريات المحاسبة إدارة بالتنسيق مع مراكز اإلنتاج

وكفاءة بما  أمنا أكثر المنتجات نسيابإ بهدف جعل المعلومات وإستخدام تكنولوجيا والتسويق التوزيع

توجه نحو التنمية المستدامة، مع تعزيز وتقوية قنوات التبليغ الداخلي والشكاوي من اليتوافق مع 

بالغ عن المخالفات الكبيرة للمدونات لتمكين من اإللخالل إستخدام خط ساخن لإلمتثال وهذا 

 بلد منها الجزائر. 22وهو متاح في  ةمستقل هيئة خارجيةوالمعايير حيث يدير هذا الخط 

تي تبنت الالرائدة هنكل من أهم المنظمات  تعدسياسة التسعير المستدام بالنسبة لهنكل:  -رابعأ

ن لتغطية تكاليف اإلنتاج المستدام أقل سعر مضمومفهوم سياسة السعر العادل والذي يعني لها 

وضمان إحتياجات الموظفين وبقاء إستمرارية المنظمة، باإلضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية 

قاعدة من رأس المال والقدرة على  من الحصول تمكينهمعلى بالعمل خاصة تجاه صغار الموردين 

جزئة الصغار وزيادة مشاركة رجال تحسين دخل تجار التعلى التمويل الذاتي، باإلضافة إلى 

 .األعمال الشباب
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على مكتب التخطيط من أجل ذلك فهنكل يعتمد  ،ةعادلال سعار وفق مبدأاألوبالنسبة لتحديد 

اإلستراتجي التابع لهيئة التنمية المستدامة والذي يقوم بتحديد األسعار وفق مستوى وطني وإقليمي 

ص فيما يخهنكل إلهتمام وبالنسبة ق مستوى محلي، وفوعالمي مع التركيز على عرض األسعار 

تخدمة المساألولية زيت النخيل الذي يعد من أهم المواد فهي تركز بشكل كبير على سعر العادل ال

، ولتقدير سعر تلك المادة وفق منطلق العدالة فهو يعتمد على سجل تكلفة اإلنتاج المستدام امن طرفه

لتي تخص إسم المورد التاريخ البلد، تاريخ إعتماد إستدامة والذي توضع فيه جميع المعلومات ا

المنتوج، العائد لكل هكتار من المنتج النهائي، طبيعة المنتوج هل هو عضوي أو تقليدي، وسعر 

 هو موضح فيمثلما تحديد التكلفة الحدية من  بما يمكنصرف العملة المحلية مقارنة باألورو، 

 الجدول التالي:

 يفية تسعير على أساس العدالة بالنسبة لمادة زيت النخيل من طرف هنكل:   ( ك02-0جدول )ال

 تكلفة منتوج مستدام

 إسم المورد:

 البلد:

 تاريخ إعتماد إستدامة المنتوج:

 المنتوج خضع للتحويل أو مصدر بصفة خام: -

 المنتوج عضوي أو تقليدي: -

 سعر صرف العملة المحلية مقارنة باألورو

 مالحظات التكلفة مقارنة بالطن رنة بالهكتارالتكلفة مقا 

    تكلفة اإلنشاء

    تكلفة رصد اإلنتاج

    تكلفة الجني

    تكلفة التحويل

    تكلفة اليد العاملة )بالساعة(

    تكلفة اآلالت والمعدات 

    تكلفة التغليف

    تكلفة النقل

    تكلفة التصدير

 تدامة للمركبالمصدر: تقارير التنمية المس

 :كل التاليالموضحة في الش للمنهجيةالمنتوج المستدام يتم حساب سعر البيع وفق  تحديد تكلفةبعد 
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 حساب السعر العادل لدى هنكل:أهم اإلعتبارات التي تأخد عند ( 01-0شكل)ال

 

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

بالنسبة لزيت النخيل  هنكل سعر عادل من طرفمثال عن كيفية تحديد يوضح  الجدول التاليو

 مورد من ماليزيا:ال

 ا:مورد من ماليزيل( كيفية تحديد سعر عادل من طرف هنكل بالنسبة لزيت النخيل 02-0جدول)ال

 تكلفة منتوج مستدام

 إسم المورد: تعاضدية زيت النخيل الحكومية

 البلد: ماليزيا

 تاريخ إعتماد إستدامة المنتوج:

 امختوج خضع للتحويل أو مصدر بصفة خام: المن -

 عضويالمنتوج عضوي أو تقليدي:  -

 سعر صرف العملة المحلية مقارنة باألورو

 رنجيت 4,22اورو= 1

 مالحظات التكلفة مقارنة بالكلغ التكلفة مقارنة بالطن  

  0,02 002 تكلفة اإلنشاء

  61260 02 تكلفة رصد اإلنتاج

  تكلفة الجني

    التحويلتكلفة 

تكلفة اليد العاملة 
 )بالساعة(

22 1,62  

    تكلفة اآلالت والمعدات 

    تكلفة التغليف

إعالن السعر

التشاور والموافقة
التحقق من المعلومات           

(ظروف الحياة-اإلستغالل-اإلنتاج)

تحديد األهداف

تحديد ومراجعة السعر
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    تكلفة النقل

    تكلفة التصدير

 المصدر: تقرير من المديرية المركزية بالعاصمة.

يتم تحديدها  يتجميع تكاليف اإلنتاج المستدام التبعد وبالنسبة للسعر النهائي المقترح فيتم إعتماده 

األخذ بعين اإلعتبار منظور التكاليف حسب البلد مع  ،كما هو الشأن في الجدول المحدد أعاله

ع التشاور م، باإلضافة إلى الرقم القياسي لألسعار( ،والمنطقة الفرعية والعالم )سعر الصرف

نظمة لصادرة من المإعتماد المقترحات ا، مع  التكاليف المعتمدة عالميامن أصحاب المصلحة للتحقق 

 العالمية لمنتجي زيت النخليل.

 توجهات اإلستدامة العامة والتسويقية لهنكل الجزائر:م المبحث الثالث: تقيي

ألمانيا  هي نفسها المعتمدة في المستدامة بالنسبة لهنكل الجزائر نجد أنها سياسة التنميةتحليل ب    

اساته وإستراتجياته على سياسة التنميط الموجهة )كون المجمع يعتمد في جميع سي وفي العالم كله

 توافق مع القوانينالذي ي التكييفأوجه ، إال إذا إستثنينا بعض دولة 22موقع إنتاج في  012إلى 

 . والبيئة الجزائرية

جهود العملية المتوافقة مع مسار التنمية المستدامة لهنكل الهم ألالمطلب األول: عرض 

 الجزائر:

غير  ،ل الجزائر إلى بذل العديد من الجهود في الجزائر وهذا تكملة لجهودها العالميةتسعى هنك     

 هذه الجهود مقارنة مع ما تبدله عالميانوع من التراخي في تنفيذ  ،أننا نلمس من خالل تحليل عام

حيث تركز الجهود في الجزائر على الجانب اإلنتاجي وعلى الجانب  ،وخاصة في الدول المتطورة

 جتماعي )الموظفين والعمل الخيري(.اال

في إطار جهودها االجتماعية  من خالل العمل اإلجتماعي: جهود اإلستدامةالمساهمة في -أوال

مليون دج لألطفال المرضى المصابين  02 تقدربهبة مالية دأبت هنكل على تقديم كل سنة 

ة فاال باليوم العالمي للطفولبالسرطان واألطفال اليتامى والمعوقين من مختلف الفئات، وهذا احت

حفل بهيج لفائدة مرضى السرطان تنظيم  6400، حيث عرفت سنة المصادف لتاريخ الفاتح من جوان

تتمثل  شفىللمستهدايا لألطفال المرضى، وهبة وفي مضمونه تقديم بمستشفى بني مسوس بالعاصمة 

الذي  ن معدات طبية لتلبية النقصأجهزة تلفزة حديثة، ثالجات، أجهزة الكترونية حديثة، فضال عفي 

ي في إطار سياسة التنمية المستدامة التي تقتضهذا العمل يندرج ، حيث يعاني منه في بعض المرافق

التي وئات بعض الفل المناسبات واألعياد التي تعني ستغالبإإشراك المجتمع واالستجابة لتطلعاته، 

صص تخ ، حيث تها الماسة للدعم والمساعدةرعاية وحماية خاصة بالنظر لحساسيتها وحاجاتتطلب 

 .مبالغ من مداخليها لهذه الفئات المحرومةذلك من أجل سنويا هنكل 

ة األطفال العالمي يةبتلوين جدران قر أغلبهم من اإلطارات ان موظفوسبع قام ضمن نفس السياق

(SOSبأ )وزرع الورود بتركيب معدات المطبخ، ومتوطوعين شبابوهذا بالتعاون مع  لوان زاهية 
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لذي قضوه والمساعدة التي قدموها المرح بجلب بعض المهرجين، فالوقت اشاركوا األطفال كذلك و

ختلف في العمل من جانب م معرفة بعضهمتيحت الفرصة لموظفي هنكل أ، كما متنان كبيرإب تقوبل

 بذلك العمل التطوعي.  من خالل القياما تمام

على  مدرسية أدواتالمئات من المحافظ تتضمن اسية بتوزيع كما تقوم هنكل في بداية كل سنة در

القريبة من وحداتها اإلنتاجية، خاصة تلك القريبة من  نائيةالقرى المداشر والأطفال المدارس في 

لى قرى إ في كثير من المرات متدتإو ،وبعين تيموشنت ''هنكل'' بشلغوم العيد بوالية ميلة مصنعي

عض ب إستراتجية لتجهيز، باإلضافة إلى وضعها داس مثل دلس والثنيةوالية البويرة ووالية بومر

  والمطاعم. التدفئةالنقائص مثل  المدارس في تلك المناطق النائية التي الحظت فيها بعض

غير وهي جمعية خيرية  6442ديسمبر عام والتي أسست في تمنى كما تعتبر هنكل مدعم لجمعية 

 اكم والمزمنة، م األطفال الذين يعانون من األمراض الحرجةتحقيق أحالعلى تقوم هادفة للربح 

حك ض إلىاألمراض تلك تكمن مهمة الجمعية فى تحويل ألم ودموع األطفال المرضى المصابين ب

مباشرة أو عن طريق التحويل المالي من مبيعات بعض  فتكونالتمويل بالنسبة لعملية و ،وابتسامة

 .le chatخاصة منتوج المنتجات 

قعدة ”إفطار جماعيعملية لنسبة للعمل الخيري في شهر رمضان، تقوم هنكل كل سنة بتنظيم وبا

غ حيث نصبت خيمة تبل والفقراء، ، تقدم من خاللها وجبات كاملة للمعوزين”الخير لبريل إزيس

، وهذا بمشاركة العديد من وجبة تقليدية 111، تقدم من خاللها متر مربع 0941مساحتها اإلجمالية 

  .وظفينالم

ي بشكل خاص فتتجلى جهود هنكل في حماية البيئة  المساهمة في جهود حماية البيئة:-ثانيا

ة في الحد من النفايات الصلبة خاصوالتي تظهر ، الحد من التأثيرات الصادرة من وحداتها اإلنتاجية

     الملوثات المائية والغازية.عن التغليف و الصادرة

غرفة بين المشترك في إطار عملية شراكة  6400تم في مارس  :يرإعادة التدو المساهمة في-1

إطالق مشروع لجمع  الجزائر"-و"هنكل"الجزائرية األلمانية للتجارة والصناعة و"تونيك للصناعة

 واليةب ءابد ،جيميكو" مشروع " ورسكلة نفايات الورق والورق المقوى لدى نقاط البيع والموزعين

لى المشروع إهذا  هدفيحيث  ،إلى قسنطينة ووهران وتلمسانذلك إمتد و والجزائر العاصمة تيبازة

لى تحسيس ضافة إاته النفايات، إفي تسيير ه ماصة بالبيئة ودمجهتحسيس التجار باالشكاليات الخ

تحدي "مجال التعامل مع الشركة وفق شعار زبائن شركة هنكل بضرورة إدماج تسيير النفايات في 

واطنة البيئية" ال سيما وأن الورق المقوى والورق يمثالن "نسبة هامة" من التنمية المستدامة والم

من خاللها ون يجوب، حيث يقوم رجال البيع لهنكل بحمالت تحسيسية حجم النفايات الصلبة بالجزائر

فكرة  ، ونشرمشروع "جيميكو" واألهداف المتوخاة من تسيير النفاياتيعرفون ب ات المعنيةالوالي

كما تم توقيع إتفاقية مع وسطاء هنكل ، في المدارس للنقاش راء مع إقامة ورشاتاألحياء الخض

إلى ما بعد فينتاج عندما يسعون إلى التموين بمنتجاته لتحويلها كز اإللجلب نفايات الورق إلى مرا

 وحدة إعادة التدوير لهنكل بالشعيبية بتيبازة.
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ائر في الجزيتم  هواء والمياه الملوثة:تحسين أنظمة إستخدام المياه والوقاية من تسرب ال-2

األمر الذي يتطلب كميات كبيرة ، من طرف هنكل طن من المنظفات سنويا 024444إنتاج حوالي 

من مياه غسل معدات اإلنتاج، حيث عملت هنكل على الحد من هاته الكميات المستهلكة من خالل 

ما أن النفايات ، كلتي تم عرضها فيما قبلوكذلك إستخدام التقنيات البيئية ا إعتماد تقنية التقطير

إلنتاجية ا كيزها لتوجه فيما بعد إلى المحارق المتوفرة في الوحداتالناتجة عن عملية التقطير يتم تر

مرات من كميات النفايات الناتجة وما نتج عن ذلك من إقتصاد في  0وهو ما مكن من التنخفيض ب

محطات للتصفية تعد من المتطورة عالميا، حيث  2هنكل لة فوبالنسبة للمياه المستعمل ،تكاليف النقل

 الجدول التالي جهود هنكل الجزائر لتحسين نظام اإلدارة البيئة في وحداته اإلنتاجية.يبين 

  :لتحسين نظام اإلدارة البيئيةأهم الجهود التي قام بها فرع الجزائر ( 01-0جدول )ال

 جانب التحسين ير على البيئةالتأث الجانب المستهدف الوحدة المستهدفة

تأثير األرضية جراء  جانب التخزين الصيانة
 (DDB)بنزات  مادة

بناء أرضية مقاومة لتأثير 
البنزات مع تعزيز حفظه في 

 .براميل خاصة

تأثر األرضية نتيجة  جانب التخزين اإلنتاج
 المواد األولية المائية

بناء موقع تخزين من 
الخرسانة على شكل حوض 

لقدرة على إستعادة ما مع ا
 تسرب.

تلوث البيئة نتيجة  الغازات اإلنتاج
تسرب الغازات لسوء 

معالجته في دائرة 
 التدابير الوقائية

إقامة نظام للتصفة الغازات 
 + DJ)الصادرة )مشروع 

تغطية المكان بمواد حافظة  التسربات تأثير المادة األولية اإلنتاج
مع القيام بالتصفية بصفة 

 دورية

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

ات هنكل فأولوي ،وضمن الجهود المبنية في الجدول للحد من تأثير العمليات الصناعية على البيئة

بعد الحصول على ، فالخاصة بالجودة والوقاية SHEQتحقيق فعالية لنظام الجودة  الجزائر اليوم هو

، فقد عمل المجمع منذ ذلك الحين اإلنتاجية الثالثة في الوحدات 6440في سنة  ISO 14001شهادة 

ين المتواصل في تحسين آدائه البيئي )الحد من اإلستخدام الكبير للمواد األولية والطاقة سعلى التح

تحسين ظروف العمل داخل وحداته فقد سعى إلى  اإلجتماعي فيما يخص الجانب والنفايات( و

وسنة  6400التي تظهر التحسين بين سنة المعطيات المتاحة  والجدول التالي يبين بعضاإلنتاجية، 

 واألهداف التي يسعى المجمع لتحقيقها: 6406
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 : 9109-9100مجهوات هنكل لتحسين نظام الجودة والوقاية بين عامي ( 24-0)جدولال

 األهداف التطور 2012 2011 

 4 4 - 44  (IR)حوادث العمل

إستهالك الكهرباء 
(KW/T de PF 

012.02 062 -24.02 -22 

 إستهالك الغاز الطبيعي
NM/T de PF 

20.14 62.62 -62.62 -2.2 

 T 3M/إستهالك الماء
de PF  

6.01 0.60 -24% %49 

  الفضالت المحققة
KG/T de PF 

0.22 4.65 %16 %40 

 87 / 12.22 12.22 (%النوعية والجودة )

 4.04 / 044 11.11 (%) اإلنتاج المقبول

 4.42 / 444 4.40 (%) لمرفوضاإلنتاج ا

 المصدر: تقارير التنمية المستدامة للمركب

 بالنسبةالطاقة وترشيد  كذلكيالحظ من الجدول أن المركب يسعى إلستغالل المواد األولية بعقالنية و

للماء المستعمل فهنكل وضع تقنيات في جميع وحداته إلعادة إستعمال الماء المستعمل وتصفية مياه 

نوات ستخص التي المعطيات حيث تعكس ، بل الوصول إلى محطات التصفية الخاصة بهق المطر

 :تلك المجهودات في الجدول التالي مبينةوال 6442، 6442،6442

 :6442-6442بين سنوات ما بين مجهودات هنكل لتحسين نظام الجودة والوقاية  (20-0جدول)ال

 2119ف هد النتيجة 2112هدف  النتيجة 2119هدف  البيانات

 الطنإلنتاج  إستهالك المياه
 من المنتوجالواحد 

 6 0.6 2 2.2 3م  6

إستهالك الغاز الطبيعي في 
 طن من المنتوج النهائي0

0.2 6.0 2 2.0 6 

 6 04.2 2 4.2 0 إستهالك الكهرباء

 الفضالت المحققة )كلغ/طن
 (إنتاج

2 60.1 2 0.04 6 

 بالمصدر: تقارير التنمية المستدامة للمرك
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از إستهالكه للماء والغ التخفيضه منخالل األرقام المعروضة في الجدول فالمجمع يسعى إلى  فمن

الطبيعي والكهرباء والفضالت بحيث توصل إلى نتائج مرضية وفي العديد منها هي أقل من 

 .6.0فإنخفض ب 0.2ن ينخفض بأالمتوقعة، فمثال إستهالك الغاز كان متوقع 

جهود هنكل الجزائر للتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة إنطالقا المطلب الثاني: تقييم 

 من تحليل إستبيان:

للتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وهذا من خالل التسويقية بعض عرض أهم جهود هنكل     

التي تبرز ذلك، فقد إرتاينا تقييم ذلك من الصادرة من المجمع اإلعتماد بشكل خاص على التقارير 

خالل إستبيان موجه بشكل خاص إلى إطارات المركب في الجزائر)عملية تقييم ذاتي(، مع اإلشارة 

 لمستداماأسئلة اإلستبيان تم وضعها بالتنسيق مع العديد من المتخصصين في التوجه التسويقي أن 

منتلاير  يمخبر التنمية المستدامة بجامعة الكيبيك فمديرة  ساتذةاألالتنمية المستدامة وخاصة مع و

 سويقبنفس الجامعة وأستاذ التوأستاذ متخصص في التسويق المستدام واإلستهالك المسؤول  بكندا

  .بالتنسيق مع مديرة قسم التنمية المستدامة بمركب هنكل الجزائر المستدام بجامعة فريبور بسويسرا،

 مدير تنفيذي 22 شملت اإلستبيان فهي لعينة بالنسبة عرض طريقة التحليل باإلستبيان:-أوال

إبراهيم وفي الفروع اإلنتاجية بالرغاية وشلغوم العيد وعين في المديرية العامة بدالي  ومسؤول

م بتوزيع هاته اإلستبيانات حيث تواإلتصال تيموشنت، مع تكفل مديرة قسم التنمية المستدامة 

 ر متطلباتالتي تعتب قامت بتحليل أثر بعض المتغيراتبشكل عام فالدراسة ، إستبيان 22إسترجاع 

لتحقيق توجه مستدام سواء ما تعلق بالجانب االقتصادي، اإلجتماعي والبيئي )فالمتغيرات  رئيسية

أما  بعادها الثالثةالنشاط التسويقي وهذا ضمن أ تنمية المستدامة منالهنا هي متطلبات المستقلة 

في  الطبيعية بيئية واإلجتماعية والبيئيةعاد البالمتغير التابع هو تحقيق نمط تسويقي مستدام يأخذ باأل

 من خالل حجم اإلمتثال لبعض المتطلبات ومنهوعليه يتم قياس المتغيرات المستقلة ( هنكل الجزائر

 :تتشكل منفالمتغيرات المستقلة 

الجانب اإلجتماعي )حماية حقوق الموظفين الداخلية والخارجية، المساهمة في األعمال الخيرية  -

 لوظيفة اإلنتاجية(.  األمن في ا

الجانب البيئي )اإللتزام بالعمل وفق نظام اإلدارة البيئية، إنتاج منتجات صديقة للبيئة، التوافق مع  -

 متطلبات أصحاب المصلحة فيما يخص الجوانب البيئية، اإللتزام المستدام بحماية البيئة(.

زمان المناسبين بما يتوافق مع الجانب االقتصادي )توفير منتوجات ذات جودة في المكان وال -

 الحاجات المبتغاة، مع اإللتزام بمراجعة اآلداء والسعي الدائم نحو األحسن(. 

لح تحليل إستبيانات وجهت إلى مديرين تنفيذيين ورؤساء المصابكانت فقياس المتغيرات ل وبالنسبة

وتم إسترجاع  إستبيان وهو نفس عدد إطارات المركب 22في المركب، حيث تم توجيه حوالي 

لتحليل النموذج المتبع ل موثوقيةن اإلجابات المتحصل عليها ال تؤثر في أإستبيان، غير  22حوالي 

الثالثة  وبالنسبة لمحتوى اإلستبيانات فهي تشمل األبعاد، النتائج البحثية التي تم الحصول عليها وفي
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مع  لسياسات التسويقية وفق كل بعد،للتنمية المستدامة مع التركيز على المجهودات المبذولة تجاه ا

 اإلشارة أن األسئلة المطروحة هي مغلقة.

عيار لقياس مك الفرضي إستخدام المتوسط الحسابيبتم فوبالنسبة لتحليل نتائج هاته اإلستبيانات 

فالمتوسط  ،)التقدير الكتابي للتوجه( المستجوبين أفراد العينةالمقابلة لرأي الدرجة المتحصل عليها 

رضي يحسب على أساس الدرجات المستخدمة في اإلستبيان وهي سلم لكيرت، فأعلى درجة في الف

 .2=2/6=0+2فالوسط هنا هو  ،)ال أوافق بشدة( 0)أوافق بشدة( وأقل درجة هي  2السلم هي 

وبالتالي تكون  4.2=2(/0-2ومنه يكون المجال المعبر عن المتوسطات المرجحة لكل إجابة هو )

 : كاآلتيوسطة المرجحة لكل إجابة المجاالت المت

0.44-0.24   غير موافق بشدة 

0.24-6.24  غير موافق 

6.24-2.04   محايد 

2.04-0.64  موافق 

0.64-2.44  موافق بشدة 

وبالنسبة لإلستبيان فقد تم تقسيمه إلى ثالثة أقسام وكل قسم يبين بعد من األبعاد الثالثة للتنمية 

إلتزام السياسات التسويقية بما يتوافق مع متطلبات  ضم كل بعد فقرات تشير إلىالمستدامة، كما ي

عرفة إتجاه اإلجابات تم إستخراج الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لكل مول المسار المستهدف

 الفقرات حسب كل بعد من األبعاد كما سيتم توضيحه.  

الل قه مع متطلبات التنمية المستدامة من ختحليل التوجه التسويقي لهنكل الجزائر وتواف-ثانيا

بعاد تحليل البعد البيئي واإلجتماعي واإلقتصادي )األب فالتعرض إلى ذلك يكونتحليل اإلستبيان: 

 الثالثة للتنمية الستدامة(:

المتعلقة بتوافق السياسات المتبعة مع األبعاد الثالثة للتنمية  اإلجاباتتحليل نتائج -1

  لك فيتم تحليل أوال البعد البيئي ثم االجتماعي ثم االقتصادي.وضمن ذالمستدامة: 

 لمتطلبات البيئيةاضمن لهنكل الجزائر  فتحليل توافق السياسات التسويقيةالبيئي: تحليل التوجه -أ

بر عفتكون بالتعرض إلى بعض األسئلة العامة التي تبين سمات التوجه بشكل عام وأسئلة فرعية ت

 عددعلى  ركزتعملية التحليل ففبالنسبة لألسئلة العامة تطلبات البيئية، خذ بالمحقيقة األ عن

دامة لتنمية المستعليها هو إحتواء المجمع على قسم لتم الوقوف التكرارات المتحققة، فأول نقطة 

 خصاآلداء فيما ي كغيره من فروع المجمع على المستوى العالمي وهو قسم مستقل مكلف بتحسين

ار على المعي والعنصر اآلخر المتطرق إليه هو إحتواء الفرع للتنمية المستدامةاألبعاد الثالثة 

00444ISO  ليهقد تم الحصول عالمعلومات المستسقاة من المجمع ف البيئية وحسبالخاص باإلدارة 

هو محاولة التعرف على )تقييسة اإليزو( والهدف من اإلشارة إلى هذا العنصر  ،6440في سنة 
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بالبيئية من خالل نظام اإلدارة البيئية عنصر اإلهتمام مدراء المستجوبين تجاه ثقافة وميول ال

 في الجدول التالي: هو موضحفمن تبني هاته التقييسة حسبهم لغرض وا

  :تبيانلإلس حسب التحليل اإلحصائيالجزائر لهنكل داء البيئيحول اآل راءاآل( نسبة 26-0جدول )ال

 لميا لتحسين الصورة محليا وعا 12.00%

 لإلستجابة لمتطلبات المستهلكين %66.04

 لإلستجابة للمتطلبات القانونية فيما يخص حماية البيئة  %83.02

 لتخفيض التكاليف  %33.96

 المصدر: من إعداد الباحث باإلستخالص من الدراسة

هو  اإلطارات المستجوبة في فرع الجزائر حسب ISO14000فالهدف العام من األخذ بالتقييسة 

تحسين صورة المجمع بالنسبة لجمعيات حماية البيئية والسلطات المهتمة بهذا الشأن )مديريات 

ي الجدول ف كما هي موضحةتوجه البيئي فكانت آراء المستجوبين من الالعام للهدف  وبالنسبة، البيئة(

 :التالي

 ( نسبة آراء المستجوبين حسب التحليل اإلحصائي:22-0الجدول)

 ض التكاليفلتخفي %26.42

 لتطوير منتجات جديدة %79.25

 لتطوير السوق %75.47

 إلدارة المخاطر %66.38

 لتحفيز العمال %1.89

 لتحسين صورة المجمع %100

 المصدر: من إعداد الباحث باإلستخالص من الدراسة

لمجمع محليا ا وعليه فالتوجه العام لألخذ بالمتطلبات البيئية بالنسبة لهنكل الجزائر هو تحسين صورة

 نصرعخلق سوق جديدة، غير أن هذا اليساهم في تطوير منتجات جديدة بما القيام بودوليا وبشكل أقل 

كون السوق الجزائرية لم تنضج لهذا النوع من في الرؤية األخير نسجل فيه نوع من التباين 

ية بة لمتطلبات حماإستجاتحقيق ذلك وهذا لكون أن المجمع يسعى وما تم الوصول إليه المنتجات، 

ان فقد تم وبالنسبة لألسئلة التي تعد موضوع اإلستيبية، البيئة كون منتجاته شديدة التأثير على البيئ

إستخراج الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لكل الفقرات التي تعد إهتمام موضوع البحث كما 

 هو موضح في الجدول التالي:



414 
 

 ئي لآلداء البيئي:( يبين التحليل اإلحصا20-0جدول)ال

 مضمون األسئلة  
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

اإلتجاه 
 العام

A1  يقوم الفرع باألخذ باإلعتبارات البيئية في جميع

 أنشطته اإلنتاجية

 موافق بشدة 4.24212 0.0202

A2  يعتمد الفرع في تقييم آدائه خاصة البيئي على نظام

 التقارير الثالثية

 محايد 0.96604 3.0943

A3  يقوم الفرع بإنتاج منتجات صديقة للبيئة موجهة

 للسوق المحلي

 موافق 4.22222 0.0241

A4 موافق بشدة 4.24262 0.2401 يقوم الفرع بإبراز الفعالية البيئية والصحية لمنتجاته 

A5  تخضع منتجات الفرع لعناوين بيئية )أوروبية

 وعالمية(

 موافق 4.22222 2.1200

A6 ل الفرع جهود كبيرة لتحسين اآلداء الطاقوي يبذ

 (.2COالغازات الدفينة ) نوالحد م

 موافق 4.21046 0.4222

A7  تخضع عمليات إنتاج المنتجات للتقييم البيئي )الماء

 .....(والطاقة المستهلكة، النفايات المتشكلة

 موافق 4.22642 0.0241

A8 محايد 4.26122 2.6022 تخضع عمليات نقل المنتجات للتقييم البيئي 

A9  يواجه الفرع ضغوط كبيرة من أصحاب المصلحة

فيما يخص الجانب البيئي )هيئات رقابية، منظمات 

 المستهلكون( حماية البيئة

 محايد 4.14222 2.6224

A10  للفرع سياسة عامة للحد من النفايات وإعادة تدوير

 المخلفات

 موافق 4.26412 0.0222

A11 ع المتطلبات القانونية فيما يخص يأخذ الفرع جمي

 إستخدام المواد الخطرة

 موافق بشدة 4.20222 0.2240

A12 موافق 0.02622 2.2126 يخضع تقييم اآلداء البيئي للمجمع من جهة خارجية 

A13 موافق 4.22022 2.2221 للفرع نظام للمعلومات البيئية 

 SPSS 15نتائج التحليل من برنامج المصدر: 

فنتائج التحليل  بالرجوع إلى األسئلةو  3,75659بشكل عام أن المتوسط تتراوح قيمتهمالحظ الف

ط أن جميع المتغيرات لها متوسط حسابي أكبر من المتوستقريبا اإلحصائي للعينة المستجوبة بينت 

وانب  جع حماية البيئة وخاصة ما تعلق بما يدل على االهتمام بالتحلي إيجابيا تجاه موضو ،العام

وي والحد لطاقبذل جهود كبيرة لتحسين اآلداء ا، راز الفعالية البيئية والصحية لمنتجات المجمعإب
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النفايات  تشجيع سياسات الحد منة إنتاج المنتجات للتقييم البيئي، خضوع عمليمن الغازات الدفينة، 

 وإعادة التدوير.

حسب ما هو موضح وهذا رغم أن المجمع ال يواجه ضغوط كبيرة من طرف أصحاب المصلحة 

 لجزائر(في افي بداياتها األولى )كون المفاهيم المرتبطة بالتنمية المستدامة ما زالت  A9في السؤال 

بت كانت بين الموافقة بشدة والموافقة ما يثاإلجابات ف ،المستجوبة لإلطاراتبالنسبة للتوجه العام و

الجدول  هو موضح فيومثلما اباتهم، في سبيل تحقيق المتطلبات البيئية حسب إجالمبذولة الجهود 

 :Sign Testالتالي بعد إجراء إختبار اإلشارة 

 ( اإلتجاه العام للمستجوبين:22-0جدول)ال
   Test binomial(b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m) 

 
 

 

 

 .SPSS 15المصدر: نتائج التحليل من برنامج 

تبين أن المجمع متوافق مع  اإلطارات المستجوبة إجاباتفالتوجه البيئي لهنكل الجزائر حسب 

موافقين بشدة( وهذا بعد تحليل أهم  62موافقين، 62امة ضمن هذا البعد )متطلبات التنمية المستد

هذا والتجاري  مع اإلشارة إلى طغيان الهدف ،لمياالعناصر التي يتم التركيز عليها ضمن ذلك عا

 لتحسين الصورة ولمواجهة التحديات القانونية التي تخص ذلك. لسعي القائمين عليه

ت التنمية بما يتوافق متطلبالهنكل الجزائر حليل التوجه االجتماعي فت تحليل الجانب االجتماعي:-ب

كذلك من خالل طرف مجموعة من األسئلة العامة التي تبين السمة العامة للتوجه  كان ،المستدامة

التوجه  مثل هعي يسعى لإلرتقاء به مثلفعال توجه إجتماله )الجوانب الرئيسية التي تبين أن المجمع 

تحليل عدد ) ةالعام األسئلةاالجتماعي، وبالنسبة لتحليل تقييم التوجه فرعية تبين لب  ( وأسئلةالبيئي

 في الجدول التالي:مبينة حققة تفالنتائج الم، (تكرارات والتي تعرض كنسب مئويةال

 ( التوجه العام في الجانب االجتماعي:22-0الجدول )

 اإلجابة بال اإلجابة بنعم العناصر المستهدفة

 % SA8000 64.2 % 35.8محاسبة البيئية نظام ال

 OHSAS 18001 100 % 0نظام الصحة واألمن 

 .تحليل اإلستبيانالمصدر: من إعداد الباحث باإلستخالص من 

بعد يق ومتوسط في التطبتوجه بينت أن هناك نظام المحاسبة البيئية إلستخدام فاإلجابات بالنسبة 

لة رجع إلى قتولكن نسبية اإلجابة م، فاإلجابة كانت نعم هذا النظاعن تطبيق المباشر  اإلستفسار

 
   Modalité N 

Proportion 
observée. 

Test de 
proportion 

Signification 
asymptotique 

(bilatérale) 

A1 Groupe 1 d'accord 28 ,53 ,50 ,784(a) 

Groupe 2 tout a fait 
d'accord 

25 ,47     

Total   53 1,00     
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فهو OHSAS 18001 معرفة بعض اإلطارات لهذا النظام وبالنسبة لنظام الصحة واألمن

 )التحلي بأنظمة المحاسبة البيئية ونظام الصحةهاته األنظمة فعالية وبالنسبة لتقييم ، 100%مطبق

 :لتاليفي الجدول ا مبينة فكانت النتائجواألمن( 

 لطرق تقييم التوجه االجتماعي:حصائي ( التحليل اإل22-0جدول )ال

 اإلجابة بال اإلجابة بنعم 

 % 26.2 % 02.6 عن طريق إستبيان

 % 24.6   % 21.2 عن طريق مراجع خارجي

 % 20 % 22 عن طريق مراجع داخلي

 اإلستبيان.من إعداد الباحث باإلستخالص من تحليل المصدر: 

ات يكون من خالل عمليأن عملية الرقابة على األنظمة المشار إليها سابقا  تبرزإلجابات فتحليل ا

لك كذو ،رقابة خارجية من طرف هيئات تشرف على رقابة نشاطات هنكل عالميا وخاصة من ألمانيا

داخلية والتي تكون من قسم الوقاية واألمن بشكل خاص وبإشراف المدير باتريك دوماير هناك رقابة 

حيث يعد هذين العنصرين من أهم جوانب التوجه االجتماعي داخليا ، 6406صيا منذ سنة شخ

ا العالقة مع أصحاب المصلحة بشكل خاص وهذسبة للتوجه االجتماعي خارجيا فقد شمل التقييم وبالن

يئة )نظرا لميزة الب لإلهتمام بالحياة الخارجية لموظفيه في الجزائر في ظل غياب سياسة للمجمع

 من %044 بينت أنتحليل العالقة مع أصحاب المصلحة ف، زائرية حسب مقابلة فردية(الج

 أن المجمع له عالقات مع منظمات غير ربحية ذات توجه إجتماعي وبيئيب المستجوبين يقرون

نة فكانت النتائج مبي)مجال المشاركة( العالقات مع هاته المنظمات وبالنسبة لطبيعة  )عمل خيري(

 تالي:  في الجدول ال

 :مع منظمات غير حكومية التوجه العام هنكل لرعاية النشاطات الخيرية (22-0جدول)ال

 اإلجابة بال اإلجابة بنعم طبيعة عمل المنظمات

 %02.0 %20.1 ذات هدف تعليمي

 %02.6 %26.2 ذات هدف ترفيهي

 4 %044 رعاية األحداث االجتماعية والبيئية

 .الميدانية ستخالص من الدراسةالمصدر: من إعداد الباحث باإل

فاإلجابات تبين أن المجمع له عالقات مع منظمات غير ربحية والتي توجهها إجتماعي وبيئي 

وما يعكس ذلك واقعيا هو الحمالت االجتماعية الكثيرة التي ساهم بها  ،وتعليمي بالدرجة األولى

طفال سية، حمالت الترفيه لألالمجمع مع هاته المنظمات ومن ذلك حمالت توزيع األدوات المدر

الفقراء واأليتام، حمالت اإلفطار في رمضان، حمالت الحفاظ على صحة الجسم، حمالت تطوير 

 اإلبتكار المعرفي.
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 فقد تم إستخراج الوسط الحسابي واإلنحراف التوجه االجتماعي،لب  تبرزوبالنسبة لألسئلة التي 

ول هو موضح في الجد، مثلما عد إهتمام موضوع البحثلكل الفقرات التي تواإلتجاه العام المعياري 

 التالي:

 اإلجتماعي حسب التحليل اإلحصائي: التوجهنسبة آراء المستجوبين حول  (21-0جدول )ال

 مضمون األسئلة  
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

اإلتجاه 
 العام

A1 موافق بشدة 0.60657 4.4525 للفرع نظام لجرد األخطار المتعلقة بمكان العمل 

A2  ،للفرع نظام لجرد األخطار المهنية النفسية )القلق
 التحرش السلطوي(.

 موافق بشدة 5.38065 3.6604

A3 موافق 0.74069 3.9057 دارة وتطوير الموارد البشريةللفرع أنظمة متخصصة إل 

A4  يقوم الفرع بإعداد إستبيانات لتقييم آراء الموظفين حول

 محايد 0.86330 3.2830 بيئتهم المهنية

A5 موافق 5.67645 3.6792 للفرع سياسة للحد من إشكالية التمييز العرقي 

A6 محايد 0.65156 2.8679 للفرع سياسة للحد من إشكالية التمييز الجنسي 

A7 محايد 0.65156 2.8679 للفرع سياسة للحد من إشكالية التمييز في السن 

A8 محايد 0.70454 3.2453 ينللفرع سياسة لتشغيل المعوق 

A9 موافق 0.44100 4.1887 للفرع سياسة إلستقطاب متربصين وفق عقود التمهين 

A10 موافق بشدة 0.51677 4.3396 للفرع سياسة للتدريب والتكوين المستمر للموظفين 

 .SPSS 15نتائج التحليل من برنامج المصدر: 

 المتوسطمن  إلى أسئلة اإلستبيان فنصفها أقلوبالرجوع  2.20146فالمتوسط العام المحقق هو 

 فالمجمع له توجه مقبول فيما يخص:

 نظام لجرد األخطار المتعلقة بمكان العمل. -

 نظام لجرد األخطار المهنية النفسية )القلق، التحرش السلطوي(.   -

 للحد من إشكالية التمييز العرقي. اتسياس -

 لتمهين.إلستقطاب متربصين وفق عقود ا سياسات -
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 للتدريب والتكوين المستمر للموظفين. سياسات -

عرقي صر التمييز الفي أماكن العمل التي تم زيارتها وبالنسبة لعن ةوهاته الجهود نجد أغلبها مجسد

الجزائر متجانسين في العادات والتقاليد، ولكن الجهود  فيالعمال سياسة كون معظم  فالمجمع ليس له

بالنسبة ، وواإلطارات الجزائرية)ألمانية وفرنسية وكندية ونمساوية( جنبية اإلطارات األ نحومنصبة 

التمييز في  ، إشكاليةالمجمع فتتمثل في إشكالية التمييز الجنسي منها التي يعانيلجوانب القصور 

 وهذا حسب إطارات هنكل المستجوبة.، سياسة تشغيل المعوقين السن،

، وجانب فهو مقبولإطاراته في الجزائر حسب إستبيان  عامبشكل فالتوجه االجتماعي لهنكل الجزائر

 . المشار إليهارجع إلى غياب ثقافة محلية تجاه تلك العناصر يالقصور 

العناصر المهمة بكذلك فقد تم األخذ  بالنسبة لتقييم التوجه االقتصاديالجانب االقتصادي:  تحليل-ج

ي تبرز دفين، فمن خالل تحليل األسئلة العامة التالتي تبين فعالية السياسات التسويقية تجاه المسته

فكان التركيز على الزبائن وعقود التوريد وفعالية  ،السمة العامة للتوجه اإلقتصادي لهنكل الجزائر

 السياسات التسويقية بشكل عام.

نتجات مالزبائن المستهدفين ب أكثر إستعراض اآلراء حول الزبائن هو السعي لمعرفةفالهدف من  -

حسب تحليل فعلى طبيعة السياسات التسويقية الموجهة إليهم وقياس فعاليتها،  بغية التعرفكل هن

 :زبائن هنكل الجزائر موضحون في الجدول التاليم اإلجابات فأه

 حسب التحليل اإلحصائي للتوجه العام: ( أهم زبائن هنكل24-0جدول)ال

 اإلجابة بال اإلجابة بنعم أهم زبائن المجمع

 4 %044 تالمؤسسا

 %02.0 %20.2 منظمات حكومية

 %02 %22 أشخاص

 .الميدانية باإلستخالص من الدراسة باحثالمصدر: من إعداد ال

قل المنظمات الحكومية )مستشفيات هيئات أ أعمال وبشكلفزبائن المجمع بشكل عام هم منظمات 

والمتوسط والطويل  نظامية، جماعات محلية( ما يدل أن المجمع يتبع أسلوب التوزيع القصير

 أسلوب التعامل مباشرة مع األشخاص.لمنتجاته )عملية التنويع( مع اإلشارة أنه ال يتبع 

 ف على مصادر التموينذلك هو التعر وبالنسبة لألسئلة الموجهة حول عقود التوريد فالهدف من -

د اد على التورياإلعتم)للتعرف على مساهمة هنكل في التنمية المحلية ، أو أجنبيةكانت محلية 

 موضحة في الجدول التالي:  المتحصل عليها واإلجابات  (المحلي
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 ( اإلتجاه العام إلعتماد التوريد حسب التحليل اإلحصائي لإلتجاه:20-0جدول )ال

 اإلجابة بال اإلجابة بنعم يدرطبيعة التو

 %0.1 %12.0 عقود طويلة األمد

 %1.0 %14.2 عقود التوريد المحلية 

 در: من إعداد الطالب باإلستخالص من الدراسة.المص

فالمالحظ أن المجمع يعتمد على عقود طويلة األمد وعلى موردين محليين، غير أن التحليل الواقعي 

ضيع مما ي ،يبين أن الجزء الكبير من عملية التوريد تتم من الخارج لغياب المواد المطلوبة محليا

 رمزيتهم.فرصة لتنمية الموردين المحليين رغم 

تسويقي فهو قياس تقبل منتجات هنكل لدى مستهلكيه )مقارنة التقييم غرض من الوبالنسبة لل -

السياسات التسويقية المعتمدة في العالم ومحليا مع توضيح أسلوب التقييم في حالة اإلعتماد عليه 

المبينة في  اليةات التوالتي تتم حسب األدوتقييم سياساته فالنتائج تبين أن المجمع رائد في  ،محليا(

 الجدول التالي:

 تقييم منتجات هنكل حسب آراء المستجوبين:أدوات ( 26-0جدول)ال

 اإلجابة بال اإلجابة بنعم أدوات التقييم المستخدمة 

 %20 %22 إستبيان

 %01.0 %24.1 مراقبة تطور المبيعات 

 %0.1 %12.0 سجل شكاوي الزبائن

 ستخالص من الدراسة.المصدر: من إعداد الطالب باإل

اوي الزبائن خالل سجل شكفعالية السياسات التسويقية تتم بشكل خاص من فالمالحظ أن عملية تقييم 

ت اإلطارامع نتيجة نوعا غير مقبولة للمجهودات الذاتية، ومنه فتقييم تقبل المنتجات حسب 

 يكون كتوجه دفاعي تجاه الزبائن )رد فعل تجاه المستهلك(. المستجوبة

بما ديد السعر هو تقييم أسلوب تح من ذلكفالهدف  ،وبالنسبة لتقييم سياسة التسعير بالنسبة للمجمع -

منظور السعر العادل الذي يندرج ضمن الممارسات التسويقية المستدامة، فقد حاولنا  يتوافق مع

 ضحة فيموالنتائج كانت و ،إبراز أهم طرق التسعير المعتمد من خالل تحليل اإلجابات الواردة

 الجدول التالي: 
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 ( أساس حساب السعر لمنتجات هنكل حسب التحليل اإلحصائي لإلتجاه:22-0جدول )ال

 %12.0 على أساس التكلفة

 %24.0 على أساس المنافسة

 %22.2 على أساس المنفعة المحققة

 %16.2 بالتماشي مع األسعار العالمية

 .الميدانية راسةالمصدر: من إعداد الطالب باإلستخالص من الد

على أساس التكلفة وبالتماشي مع األسعار العالمية  عليه فتسعير منتجات هنكل يتم بشكل خاصو

 تقييم السعر على أساس بعيدا نوعا ما عنما يعد  وهو كون معظم المواد األولية تأتي من الخارج،

لسياسة  بةعام لهنكل بالنسوبالتالي فالتوجه ال ،المنفعة المحققة وبشكل متوسط على أساس المنافسة

على  كما يدل ،ما يبرز هيمنة المجمع على السوق المحلية آلية السوق المحليهو بعيد عن التسعير 

ستهلك يعتبر إجحاف في قيمة الموالذي عدم األخذ بشكل أكبر بمتطلبات البيئة اإلقتصادية المحلية 

 لمستدامة. الجزائري وهي جوانب من القصور بالنسبة لمسار التنمية ا

ترقية وكون نشاطاته من إشهار وعالقات عامة  اتم تحليلهسياسة الترويج لم تمع اإلشارة أن تقييم 
هي نفس السياسات المنتشرة في العالم مع األخذ و ،مبيعات يتم إعدادها مباشرة في ألمانيا

ر المتوافق ابالخصوصية الجزائرية فيما يخص الدين واللغة، وبتحليل متخصصين في مجال اإلشه
مع متطلبات التنمية المستدامة  فهي متوافقة إلى حد كبير مع هذا المسار، خاصة ما إرتبط بتشجيع 

ي الجانب االجتماعاإلرتقاء بالتحلي بالنظافة من خالل منتجات المجمع وهو ما يتوافق كبيرا مع 
عمل  ضافة إلى إبراز أنوخاصة في الدول الفقيرة التي تعاني األوباء نتيجة لنقص النظافة، باإل

ة اهاته المنتجات يتم في درجات منخفضة من الحرارة وهو يتوافق مع المتطلبات البيئية مع مراع
 الكمية التي تحتويها أغلفتها مع القدرة االقتصادية لهاته المجتمعات.    

دم مسار التنمية خوبالنسبة ألسئلة اإلستبيان التي حاولت التعرض إلى أهم الجوانب االقتصادية التي ت
الجوانب البيئية واإلجتماعية بتحليل درجات الترجيح مع المتوسط ، وكما تم عرضه في المستدامة
 فالنتائج المحققة مبينة في الجدول التالي: ،الفرضي
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 من اآلداء ااإلقتصادي)التسويقي(: ( نسبة آراء المستجوبين حول الهدف20-0جدول)ال

 مضمون األسئلة  
لمتوسط ا

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

اإلتجاه 
 العام

A1  يقدم الفرع إرشادات حول طريقة إستخدام المنتجات

 وإبراز فعاليتها اإلقتصادية

 موافق بشدة 4.24212 0.0202

A2 موافق 4.21112 2.2162 يعتمد تقييم آداء الفرع على بطاقة اآلداء المتوازن 

A3  مرجعي مقارن آلداء تعتمد إدارة الفرع على نموذج

 عملها

 موافق 4.21464 2.2002

A4 
السياسات التسويقية المتبعة في فرع الجزائر ذات نمط 

 موافق بشدة 4.20406 0.2401 عالمي

A5 
سياسة التوزيع منتجات المجمع فعالة بالنسبة 

 موافق 4.20426 0.0026 للمستهلكين

A6 
ات يتم تقييم التعامل مع الموردين من خالل معلوم

 موافق 4.22222 2.2026 تاريخية ومن خالل نظام المعلومات المتوفر

A7 موافق بشدة 4.22224 2.2221 يتم توفير اإلمكانيات الالزمة لتشجيع اإلبتكار 

A8  الفرع يحقق رقم أعمال جيد ونمو إيجابي من خالل

 عمليات التصدير.

 موافق 4.22620 0.4222

A9 
تكنولوجيا اإلعالم يتم اإلعتماد بشكل مكثف على 

 موافق 4.20224 0.0241 واإلتصال في النشاطات اليومية للفرع.

A10 
يواجه الفرع منافسة شرسة من طرف المنافسة 

 موافق 4.21242 2.2246 لإلستحواذ على السوق.

 .SPSS 15المصدر: نتائج التحليل من برنامج 

بالرجوع إلى تحليل تخدام المنتجات والمتعلق بإرشادات حول طريقة إسA1) بالنسبة للمتغير ) -

 إرتفاع اإلجابات ضمن ذلك هوالمالحظ ف ،2.11602فالمتوسط العام المحقق هو أسئلة اإلستبيان 

علق بتقديم االقتصادية وخاصة ما توالتي تترجم ريادته التي تبين ريادة المجمع في الجانب التسويقي 

فعاليتها االقتصادية وهو ما نلمسه في الواقع من  اإلرشادات حول طريقة إستخدام المنتجات وإبراز

خالل اإلشهار الذي يبث في القناة العمومية والقنوات الخاصة وكذلك اإلشهارات في أماكن البيع 

(PLV). 

 فسياسته هي رائدةوحسب تحليل القائمين على المجمع A5) ) بالنسبة لفعالية سياسة التوزيع -

مع عدم  ،ع إلى كافة القطر الجزائري )التل أو الصحراء(هو وصول منتجات المجم ومستدلهم

 تسجيل أي نذرة في هاته المنتجات من طرف أي شخص يطلبها.
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فالهدف من ذلك ( A8)بالنسبة لتحقيق نمو في رقم أعمال الصادرات حسب القائمين على هنكل  -

لتموين لم فيما بعد حسب إستبيانات فردية هو التوافق مع أهداف إقتصادية لجلب العملة، تستخد

رفاهية تحقيق إقتصاد الحجم وزيادة الي اإلستراتجية بشكل كبير ف ، حيث ساعدت هاتهبالمواد األولية

  الداخلية وهو ما يتوافق مع التنمية االقتصادية المستدامة.

والجانب اآلخر الرائد فيه هنكل حسب إجابات مرؤوسيه هو اإلعتماد على تكنولوجيا اإلعالم 

بما يساهم في زيادة الفعالية اإلقتصادية واإلقتصاد في ( A9)صال في النشاطات اليومية واإلت

التكاليف التي تنعكس على الجوانب االجتماعية )سهولة اإلتصال بين الموظفين( والبيئية )الحصول 

 على المعلومات البيئية بكل سالسة واإلقتصاد في إستخدام الورق وما يتبع ذلك من نفايات(.  

 ةالمجمع يعتمد على بطاقعلى الرغم من أن ( فA2-A3تقييم اآلداء )ب المرتبطةوبالنسبة لألسئلة 

مالحظة نشر تلك ) النماذج المرجعية خاصة من فروعه في العالمعلى أسلوب اآلداء المتوازن و

ع رفرئيسي بالجزائر العاصمة أو في الأدوات التقييم على جدران المصالح اإلدارية في المقر ال

ولكن اإلجابات كانت أقل من المتوسط الفرضي المقبول كون بعض  (،اإلنتاجي بشلغوم العيد

 من طرف اإلطارات األلمانية العاملةللتحفيز النفسي اإلطارات المستجوبين يعتبرونها مخصصة 

 في الجزائر.  

ية رائدة فيما ليس له إستراتج المقدمة فيبين أن المجمع حسب اإلجابات (A6)أما تحليل السؤال 

يخص تقييم الموردين، األمر الذي يشكل بعض التعارض مع مسار التنمية المستدامة خاصة فيما 

إختيار صغار الموردين لتحقيق تنمية إجتماعية والموردين الممونين بالمواد األولية الصديقة بيخص 

 مؤسسة األم.للبيئة ومرجع ذلك بشكل كبير هو اإلعتماد على موردين معتمدين من طرف ال

ت الجهود ما يثب ،فاإلتجاه العام إلجابات المديرين التنفيذيين كانت بين الموافقة بشدة والموافقة

بعد  هو موضح في الجدول التاليمثلما في سبيل تحقيق تنمية إقتصادية حسب إجاباتهم، المبذولة 

 :Sign Testإجراء إختبار اإلشارة 

 Sign Test : من خالل إختبارتحليل اإلتجاه العام  (22-0دول)جال
  Test binomial(b,c,d,e,f,g,h,i,j) 
 

    Modalité N 
Proportion 
observée. 

Test de 
proportion 

Signification 
asymptotique 

(bilatérale) 

A1 Groupe 1 
Tout à fait 
d'accord 

25 ,47 ,50 ,784(a) 

Groupe 2 D'accord 28 ,53     

Total   53 1,00     

 .SPSS 15المصدر: نتائج التحليل من برنامج 

موافقين ما يوضح  62موافقين بشدة و 62فاإلجابات المتحققة تبين أن من مجموع المستجوبين 

 اإلتجاه العام للتوجه االقتصادي لمجمع هنكل الجزائر.
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ز صدقية رالتي تبالمؤشرات ف: لتحقق اإلحصائي من صدقية وثبات اإلستبيان المستخدما-2

 :كما يأتيمبينة وصدق المحتوى والصدق الفرضي اإلستبيان وثباته 

د من وللتأك هفي مدى اإلعتماد عليه في قياس ما أعد ألجلاإلستبيان يتجلى صدق صدق اآلداة: -أ

ذلك فقد تم عرض موضوع اإلستبيان على متخصصين في التنمية المستدامة والتسويق المستدام 

)أستاذة( ومحكمين أجانب )أستاذة باحثين بجامعة منتلاير بالكيبك كندا "أعضاء على محكمين محليين 

مخبر البحث في التنمية المستدامة" وأستاذ متخصص في التسويق المستدام بجامعة فريبور بسويسرا 

ض وبناء على توصياتهم تم تعديل بعة المستدامة بمجمع هنكل الجزائر(، وكذلك مسؤولة قسم التنمي

 .الفقرات

ختبار ثبات أداة الدراسة وإمكانية الحصول على نتائج مقارنة فيما ولو تم إجراء إلثبات اآلداة: -ب

الدراسة مرة أخرى بإستخدام نفس اآلداة وفي ظروف مشابهة للدراسة األولى، فقد تم اإلعتماد على 

ستبيان في التقسيمات الثالثة لإل (Cronbach’s Coefficient Alpha)كرونباخ  امقياس ألف

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن قيمة ألفا  ب اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي(، حيث)الجان

 كرونباخ كانت كالتالي: 

 %21.2بالنسبة للجانب االقتصادي  -

 %24بالنسبة للجانب البيئي  -

 86.2%بالنسبة للجانب االجتماعي  -

ى ولة وموثوقة ألغراض البحث العلمي كونها أعلفنتائج التحليل اإلحصائي تبين أن درجات ألفا مقب

 .60%من النسبة المقبولة 

للتأكد من صالحية عناصر اإلستبيان وثبات إختبار صدق المحتوي والصدق الفرضي: -ج

من خالل إختبار صدق المحتوى وإختبار صدق التكوين الفرضي يكون الفقرات المعبر عنها، فذلك 

 هدفة من الدراسة )األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة(. وهذا في العناصر الثالثة المست

فقد تم  ،للعينة المفردةSPSS بواسطة برنامج  tالعامل  تحليلبعد بالنسبة للتوجه االقتصادي: -

 في الجدول التالي:الموضحة الحصول على النتائج 
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 ( إختبار صدق المحتوى:66-3جدول )ال

 

 .SPSS 15برنامج المصدر: نتائج التحليل من 
 

لصدق جزء اإلستبيان المتعلق بدراسة التوجه اإلقتصادي أفرز على  tمن الجدول يتبين أن إختبار 

 النتائج التالية:

لصدق جزء اإلستبيان المتعلق بدراسة التوجه االجتماعي بين أن قيمة اإلختبار  tقيمة اإلختبار  -

 .3.6016و 0.0002تتراوح ما بين 

 49=0-40المعتمدة درجة الحرية  -

المحسوبة لدراسة التوجه اإلقتصادي للمجمع في سبيل تحقيق مسار مستدام مساوية  Sig قيمة -

أي رفض الفرضية  (Sig=0.05)قل من الداللة اإلحصائية المعمول بها وهي أوهي  (0.00)ل

لجزائر ا الدراسة الخاص بالتوجه اإلقتصادي لهنكل ىوهو ما يثبت صدق التوجه لمحتو ،الصفرية

  .)تحقيق منهج وسياسات تسويقية متوافقة مع التنمية المستدامة(

( وعند مقارنتها 63.424-00.993فالقيمة التائية المحسوبة تراوحت ما بين )الجدول كذلك ومن 

رات العشرة تم اإلبقاء على الفق5% ومستوى داللة  49عند درجة حرية  33.9126بالقيمة الجدولية 

 تمييزة للتوجه المستدام.ألن لها داللة 

وبالنسبة لقياس التكوين الفرضي )العالقة بين التكوين الفرضي والسلوكيات المختلفة( أي العالقة 

(، فقد تم إستخدام إختبار مربع كاي والنتائج المتحصل عليها A1-A10بين فقرات اإلستبيان )

 موضحة في الجدول التالي:

 ي بإستخدام مربع كاي:( إختبار التكوين الفرض61-3جدول )ال
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Khi-deux(a,b,c) ,170 53,491 56,962 27,208 16,113 24,057 19,226 28,585 31,755 22,849 
ddl 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
Signification 
asymptotique 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 .SPSS 15التحليل من برنامج المصدر: نتائج 

Test sur échantillon unique

64,595 52 ,000 4,47170 4,3328 4,6106

46,019 52 ,000 3,79245 3,6271 3,9578

47,013 52 ,000 3,81132 3,6486 3,9740

57,984 52 ,000 4,30189 4,1530 4,4508

46,765 52 ,000 4,11321 3,9367 4,2897

33,375 52 ,000 3,54717 3,3339 3,7604

32,908 52 ,000 3,86792 3,6321 4,1038

40,113 52 ,000 4,03774 3,8357 4,2397

42,100 52 ,000 4,15094 3,9531 4,3488

31,224 52 ,000 3,83019 3,5840 4,0763

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Dif f érence
moyenne Inf érieure Supérieure

Interv alle de conf iance
95% de la dif f érence

Valeur du test = 0
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وبالتالي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فقرات اإلستبيان والتي  Sig =.000نالحظ أن قيم 

 تبرز التوجه االقتصادي للمجمع.

للعينة المفردة  t من خالل تحليل المحتوى وهذا بإستخراج العامل: بالنسبة للتوجه االجتماعي-

 الموضحة في الجدول التالي: فقد تم الحصول على النتائج

 إختبار صدق المحتوى للتوجه االجتماعي: (68-3جدول )ال

 Test sur échantillon unique 
 

  Valeur du test = 0 

  t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

A1 53,443 52 ,000 4,45283 4,2856 4,6200 

A2 20,880 52 ,000 3,09434 2,7970 3,3917 

A3 38,388 52 ,000 3,90566 3,7015 4,1098 

A4 27,685 52 ,000 3,28302 3,0451 3,5210 

A5 34,593 52 ,000 2,92453 2,7549 3,0942 

A6 32,044 52 ,000 2,86792 2,6883 3,0475 

A7 32,044 52 ,000 2,86792 2,6883 3,0475 

A8 33,534 52 ,000 3,24528 3,0511 3,4395 

A9 69,147 52 ,000 4,18868 4,0671 4,3102 

A10 61,135 52 ,000 4,33962 4,1972 4,4821 

 

 .SPSS 15المصدر: نتائج التحليل من برنامج 

لصدق جزء اإلستبيان المتعلق بدراسة التوجه االجتماعي أفرز على  tمن الجدول يتبين أن إختبار 

 ج التالية:النتائ

ار ن قيمة اإلختبألصدق جزء اإلستبيان المتعلق بدراسة التوجه اإلجتماعي بين  tقيمة اإلختبار  -

 .3.34980و 9.86129تتراوح ما بين 

 49=0-40درجة الحرية المعتمدة  -

المحسوبة لدراسة التوجهات االجتماعية للمجمع في سبيل تحقيق مسار مستدام مساوية  Sig قيمة -

أي رفض الفرضية  (Sig=0.05)قل من الداللة اإلحصائية المعمول بها وهي أوهي  (0.00)ل

وهو ما يثبت صدق التوجه لمحتوي الدراسة الخاص بالتوجه االجتماعي لهنكل الجزائر  ،الصفرية

 وفق ذلك)االهتمام بالقضايا االجتماعية الشائكة داخل المجمع وخارجه وتحقيق منهج تسويقي 

 نمية المستدامة(. متوافق مع الت

( وعند مقارنتها بالقيمة 62.031-91.881ومن الجدول فالقيمة التائية المحسوبة تراوحت ما بين )

تم اإلبقاء على الفقرات العشرة ألن 5% ومستوى داللة  49عند درجة حرية  31.9820الجدولية 

 .متميزةلها داللة 
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العالقة  ين الفرضي والسلوكيات المختلفة( أيوبالنسبة لقياس التكوين الفرضي )العالقة بين التكو

(، فقد تم إستخدام إختبار مربع كاي والنتائج المتحصل عليها A1-A10بين فقرات اإلستبيان )

 موضحة في الجدول التالي:

 ( إختبار التكوين الفرضي للتوجه االجتماعي:62-3جدول )ال

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Khi-
deux(a,b,c) 

23,58
5 

17,84
9 

40,811 23,604 20,415 14,302 14,302 8,189 49,057 29,132 

ddl 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 

Signification 
asymptotique 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 .SPSS 15المصدر: نتائج التحليل من برنامج 

ت داللة إحصائية بين فقرات اإلستبيان والتي وبالتالي توجد عالقة ذا Sig =.000نالحظ أن قيم 

 تبرز التوجه اإلجتماعي للمجمع.

للعينة المفردة من محتوى اإلستبيان مكن من الحصول  tفإستخراج قيمة بالنسبة للتوجه البيئي: -

 على النتائج الموضحة في الجدول التالي:

              إختبار صدق المحتوى للتوجه البيئي: (11-3جدول )ال

 

 .SPSS 15المصدر: نتائج التحليل من برنامج 

لصدق جزء اإلستبيان المتعلق بدراسة التوجه البيئي أفرز على النتائج  tمن الجدول يتبين أن إختبار 

 التالية:

لصدق جزء اإلستبيان المتعلق بدراسة التوجه االجتماعي بين أن قيمة اإلختبار  tقيمة اإلختبار  -

 .3.8029و 9.8980تتراوح ما بين 

 49=0-40درجة الحرية المعتمدة  -

 (0.00)المحسوبة لدراسة التوجه البيئي للمجمع في سبيل تحقيق مسار مستدام مساوية ل Sig قيمة -

أي رفض الفرضية الصفرية وهو  (Sig=0.05)قل من الداللة اإلحصائية المعمول بها وهي أوهي 

Test sur échantillon unique

64,595 52 ,000 4,47170 4,3328 4,6106

23,319 52 ,000 3,09434 2,8281 3,3606

56,659 52 ,000 4,15094 4,0039 4,2980

62,231 52 ,000 4,30189 4,1632 4,4406

53,998 52 ,000 3,98113 3,8332 4,1291

42,738 52 ,000 4,05660 3,8661 4,2471

45,645 52 ,000 4,15094 3,9685 4,3334

28,470 52 ,000 3,24528 3,0165 3,4740

26,359 52 ,000 3,28302 3,0331 3,5330

58,533 52 ,000 4,18868 4,0451 4,3323

52,296 52 ,000 4,66038 4,4816 4,8392

21,834 52 ,000 3,39623 3,0841 3,7084

43,218 52 ,000 3,86792 3,6883 4,0475

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Dif f érence
moyenne Inf érieure Supérieure

Interv alle de conf iance
95% de la dif f érence

Valeur du test = 0
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ا التوجه البيئي لهنكل الجزائر )تحقيق منهج متوافقما يثبت صدق التوجه لمحتوي الدراسة الخاص ب

 بيئيا مع متطلبات التنمية المستدامة(. 

( وعند مقارنتها 63.424-90.803ومن مالحظة الجدول فالقيمة التائية المحسوبة تراوحت ما بين )

الثة تم اإلبقاء على الفقرات الث5% ومستوى داللة  49عند درجة حرية  33.611بالقيمة الجدولية 

 .متميزةعشر ألن لها داللة 

وبالنسبة لقياس التكوين الفرضي )العالقة بين التكوين الفرضي والسلوكيات المختلفة( أي العالقة 

(، فقد تم إستخدام إختبار مربع كاي والنتائج المتحصل عليها A1-A13بين فقرات اإلستبيان )

 موضحة في الجدول التالي:

 الفرضي للتوجه البيئي: ( إختبار التكوين10-3جدول)ال
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

Khi-
deux(a,b,c,d) 

,170 
8,96

2 
33,5

47 
32,7

55 
78,5

47 
47,3

02 
43,2

26 
16,9

62 
10,7

74 
34,5

66 
71,3

02 
14,0

75 
53,9

43 
ddl 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
Signification 
asymptotique 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 .SPSS 15المصدر: نتائج التحليل من برنامج 

 وبالتالي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فقرات اإلستبيان والتي  Sig =.000نالحظ أن قيم 

 تبرز التوجه البيئي للمجمع.

برنامج  يان المقدم وتحليل نتائجه عبرمن خالل اإلستبالتقييم  منفالنتيجة التي يمكن الوصول إليها 

SPSS  والتي تتوافق المرسومة عالميا من طرف المجمع هو توافق جهود هنكل الجزائر مع الجهود

إلى حد كبير مع متطلبات السياسات التسويقية المتوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة، غير أن 

قصور والتي تعود إلى نقص ثقافة التنمية هو وجود العديد من جوانب النقص والالمالحظ كذلك 

ولهذا تراخى المجمع في بعض العناصر  ،والجهات الحكوميةالجزائرين المستدامة لدى المستهلكين 

   ا جوانب لزيادة التكاليف.بسبب إعتباره

 

 

 

 

 

 



428 
 

تقييم سياسات وإستراتيجيات هنكل الجزائر في سبيل تحقيق مسار تسويقي  المطلب الثالث:

ثائق لمقابالت الفردية والولالبياني تحليل المع متطلبات التنمية المستدامة من خالل  متوافق

 المقدمة: 

التي يبذلها هنكل الجزائر في  هذا التحليل هو إجراء بعد تقييمي آخر لإلجراءات الهدف منإن     

من  وهذاه، فرن طمقارنتها مع المتبعة عالميا مسبيل تحقيق توافق مع متطلبات التنمية المستدامة و

خالل تحليل المقابالت المباشرة مع بعض مسؤولي الفرق اإلنتاجية في كل من وحدة الرغاية وبشكل 

ن سيتم هنا بالتحليل البياني عهنا التحليل و والتقارير الكتابية المقدمة، العيدكبير مع وحدة شلغوم 

 .TROPESطريق برنامج إعالم آلي متخصص وهو 

كما  وجه مستداملتحقيق ت رئيسية ليل أثر بعض المتغيرات التي تعتبر متطلباتفالدراسة قامت بتح

سواء ما تعلق بالجانب االقتصادي، اإلجتماعي والبيئي )فالمتغيرات هنا تم العمل به في اإلستبيان 

بعادها الثالثة وهي عبارة عن النشاط التسويقي وهذا ضمن أ هي متطلبات للتنمية المستدامة من

يئية واإلجتماعية عاد الببهو تحقيق نمط تسويقي مستدام يأخذ باألفمستقلة، أما المتغير التابع متغيرات 

فالمتغيرات  ،يتم قياس المتغير التابع بعدد العناصر التي حققت التوافقحيث سوالبيئية الطبيعية( 

ة في المساهم ،الجانب اإلجتماعي )حماية حقوق الموظفين الداخلية والخارجية تتمثل في المستقلة

نظام  البيئي )اإللتزام بالعمل وفقلجانب بالنسبة لو األمن في الوظيفة اإلنتاجية( ،األعمال الخيرية

اإلدارة البيئية، إنتاج منتجات صديقة للبيئة، التوافق مع متطلبات أصحاب المصلحة فيما يخص 

جودة  ادي )توفير منتوجات ذاتاالقتصوالجانب  الجوانب البيئية، اإللتزام المستدام بحماية البيئة(

في المكان والزمان المناسبين بما يتوافق مع الحاجات المبتغاة، مع اإللتزام بمراجعة اآلداء والسعي 

 الدائم نحو األحسن(. 

كمية  تم اإلعتماد على طريقة ،التقارير والمقابالت الشحصية التي تمتبالنسبة لتحليل مضمون 

قوم بتشخيص تكرارات ي ،كما تم اإلشارة إليه TROPES في ذلكبواسطة برنامج متخصص  بيانية

 ة في اآلتي:ونتائج عملية التقييم مبينتحقيق التنمية المستدامة وتوجهها العام فيما يخص المستجوبين 

المقدمة عبر  التقارير بعد تحليل :مسار التنمية المستدامة تجاه للمجمعالتوجه العام  تقييم-أوال

النتائج فالتنمية المستدامة بالنسبة لهنكل الجزائر التوجه العام نحو التي تخص و TROPESبرنامج 

 في الشكل التالي: المتحصل عليها موضحة 

 ( التوجه العام لتوجه هنكل تجاه التنمية المستدامة حسب التحليل الكمي البياني:64-0الشكل)

 

 

 

 

 



429 
 

  tropes تحليل برنامج المصدر:

لتزام إلا اصر التي يتم األخذ بها والتي تكون على اليمين والتي تمثل مبادئفالتحليل يبين لنا العن

 وهي مبادئ عالمية، أما العناصر على اليسار فتشكل لنا المتحقق لهنكل بالمسار التنموي المستدام

 في الجدول التالي:من اإللتزام بذلك، حيث يمكن توضيحها 

 : انيالكمي البيوفق التحليل  المستداممسار الها ضمن ( أهم المبادئ التي يتم األخذ ب26-0جدول )ال

 العناصر المتحققة العناصر التي يتم التركيز لألخذ بها

 حماية البيئة -

 األخذ بمسار التنمية المستدامة -

 التحلي بالقيم -

 التحلي بالمسؤولية -

 األخذ بحماية البيئة  -

 اطاتهنش تنويعالسعي الدائم لتحقيق نمو للمجمع من خالل  -

 النجاح -

 اإللتزام ببعض القيم األساسية -

 تحقيق حلول مناسبة -

 اإللتزام بالمبادئ العامة للمجمع -

 لتحلي بالمسؤوليةا -

 لتزام بثقافة التنمية المستدامةاإل -

 . TROPESتحليل برنامج المصدر:

الذي و تهلككثر فعالية للمسهو اإلستجابة بأ الذي تم التركيز عليه بشكل كبيرالعنصر مع اإلشارة أن 

سعى مع للعناصر التي يألهمية التي يعطيها المجدرجة اوبالنسبة ل، يندرج ضمن البعد االقتصادي

 لتوافق مع متطلبات المنهج التنموي المستدام فيمكن توضيحها في الشكل التالي: من خاللها ل

ة للمجمع بالنسب للتنمية المستدامةذات االهتمام بالنسبة عناصر الالوزن النسبي لكل ( 60-0شكل)ال

 حسب التحليل الكمي البياني: هنكل

 

  TROPES المصدر: تحليل برنامج
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 الجدول التالي: فهي معروضة في حققة تالنتائج المفهاته 

 :رللتنمية المستدامة بالنسبة لهنكل الجزائ ( الوزن النسبي للعناصر التي لها األولوية22-0جدول )ال

 العناصر التي تسعى لتحقيقها  يتم التركيز لألخذ بهاالعناصر التي 

 0 النجاح 6 حماية البيئة

 0 اإللتزام ببعض القيم األساسية 6 األخذ بمسار التنمية المستدامة

 0 تحقيق حلول مناسبة 0 التحلي بالقيم

 0 اإللتزام بالمبادئ العامة للمجمع 2 التحلي بالمسؤولية

 0 التحلي بالمسؤولية 0 األخذ بمتطلبات المجتمع

 2 اإللتزام بثقافة التنمية المستدامة 0 األخذ بحماية البيئة

السعي الدائم لتحقيق نمو للمجمع 

 من خالل التنويع لنشاطاته.

 6 تحقيق قيم  0

  TROPES تحليل برنامج المصدر:

المعامالت حليل ت بعد رالجزائ بتحليل الجدول أعاله يتبن لنا العناصر الرئيسية التي يركز عليها هنكل

تطلبات التنمية مأكبر توافق  التي تحققبشكل كبير على العناصر يكون التركيز أن المتحصل عليها، 

 . هاتحقيقوبالقيم هي التحلي بالمسؤولية واإللتزام بثقافة التنمية المستدامة والتحلي المستدامة و

الكمي  التنمية المستدامة من خالل التحليل وبتحليل أكبر ألهم العناصر التي يعتمد عليها في تحقيق

 الشكل التالي:هي موضحة في ف ،البياني

أهم العناصر التي يتم التركيز عليها في سبيل تحقيق مسار تسويق مستدام لهنكل  (66-0)شكلال

 الجزائر: 

  TROPES تحليل برنامج المصدر:
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ة التي وضعها هنكل ضمن توجهه المياألخذ بالمبادئ العفهاته العناصر تتجلى بشكل خاص في 

 عيما يخص الوظائف الرئيسية للمجماإلندماج اإليجابي بما يتناسب ذلك وهذا فللتنمية المستدامة، 

 التالي: في الشكلات اإلندماج، حيث يمكن توضيح الوزن النسبي لمكانة كل عنصر ياسهم ساألخذ بأ

  التنمية المستدامة لهنكل الجزائر: الوزن النسبي للعناصر ذات األولوية في( 62-0شكل )ال

 . TROPES تحليل برنامج المصدر:

األخذ  تغى من التنمية المستدامة )القيم،لتحقيق المب عناصر المدخالتوبالنسبة للوزن النسبي لكل 

 األخذ بأساسيات اإلندماج( فهي متوازنة، كما هو موضح في الجدول التالي بالمبادئ األساسية،

 :لسابقالموضح للشكل ا

 قها:والنتائج المرجو تحقللتنمية المستدامة الوزن النسبي لكل عنصر يتم األخذ به  (20-0)جدولال

 التوجه العام نحو التنمية المستدامة لهنكل الجزائر

 العناصر التي تسعى لتحقيقها العناصر التي يتم التركيز لألخذ بها

 0 القيم 0 األخذ بالمبادئ

 0 األخذ بالمبادئ األساسية 0 السعي لدمج المتطلبات

األخذ بالمتطلبات الرئيسية )القانونية 

 متطلبات أصحاب المصلحة(

 0 األخذ بأساسيات اإلندماج 0

   0 األخذ بأهم المتطلبات

 . TROPESتحليل برنامج المصدر:

توافق مع لفالتحليل العام لجهود هنكل من خالل التحليل الكمي البياني يبرز أن هاته الجهود تتم با

 لك.ذبغية التوجه لثيرات االجتماعية واإلقتصادية في الجزائر أالجهود العالمية بعيدا عن الت
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الهدف ن آراء وتقارير المديرين التنفيذيين في الجزائر، بينت أتحليل ف: البيئيتقييم التوجه  –ثانيا

ح دف أول مثلما هو موضكههو تحقيق مردودية تجارية  تجاه العنصر البيئيتوجهات المسؤولين من 

 في الشكل التالي: 

 :حسب التحليل الكمي البياني( أهم اإلهتمامات للتوجه البيئي لهنكل الجزائر60-0شكل )ال

  TROPES تحليل برنامج المصدر:

 لتحلي بالمتطلباتفالشكل يوضح على اليمين أن تحقيق المردودية هو األساس األول من وراء ا

إلى األسواق بمنتجات متجانسة من الناحية البيئية(، لتأتي فيما بعد العديد من لولوج البيئية )خاصة ا

لبيئي االعناصر التي يسعى المجمع لتحقيقها ومن ذلك المحافظة على نشاطات المجمع بتحسين اآلداء 

 ودرجة العناصرهم بالنسبة ألو ،توجه بيئي جدي هنكل الجزائر لهأن  يةما يؤكد فرض المقدم

 موضحة في الشكل التالي:فهي في سبيل تحقيق ذلك  بهااالهتمام 

 ( أوزان أهم التي يركز عليها هنكل لتحسين اآلداء البيئي:62-0شكل)ال

 . TROPES تحليل برنامج المصدر:

 في الجدول التالي:وبالنسبة لدرجة االهتمام بهاته العناصر فهي موضحة 
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 :لمزمع تحقيقهاا والنتائجبالنسبة للبعد البيئي  به الوزن النسبي لكل عنصر يتم األخذ( 22-0)جدول ال

 توجه هنكل الجزائر فيما يخص البعد البيئي

 العناصر التي تسعى لتحقيقها العناصر التي يتم التركيز لألخذ بها

 2 تحقيق مردودية تجارية 0 العمل على الدمج األفضل

 0 عالمحافظة على نشاطات المجم 0 القيام بالدراسات المناسبة

 0 تأكيد فرضيات التوافق 0 إدارة النظام البيئي

 البيئية مراعاة المتطلبات

 من جهات خارجية

 0 تحقيق التحسين المستمر 0

  TROPES تحليل برنامج المصدر:

تحقيق كفاءة ل أهم العناصر المعتمد عليهافالتحليل يبين لنا  ،وبالنسبة ألهم السياسات البيئية المتبعة

 حة في الشكل التالي:الموضو بيئية

 :هنكل الجزائر مجمعليها بغية تحسين اآلداء البيئي لع( أهم العناصر التي يتم اإلعتماد 62-0شكل)ال

 

  TROPES تحليل برنامج المصدر:

فالعناصر تتجلى في الحد من إستخدام الماء والطاقة والتحلي باألمن الصناعي التي تحقق الكفاءة 

 جية للمجمع.البيئية للعمليات اإلنتا

نفيذيين مجمع هنكل أن المديرين التلأبرز التقييم االقتصادي  :السياسات االقتصادية تقييم-ثالثا

 ةوضحممثلما هي ، الريادة للمجمعق يلتحقلهم العديد من اإلستراتجيات المحلية ورؤساء المصالح 

 :التاليفي الشكل البياني 
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 قتصادية لهنكل الجزائر:التحليل اإلحصائي للسياسات اإل( 62-0شكل)ال

  TROPES تحليل برنامج المصدر:

فالتحليل يبين أن المجمع يركز على عناصر رئيسية تشكل جانب ريادته االقتصادية في الجزائر 

ادة في الميزة الريو )التركيز على عمليات التجديد( تحقيق الكفاءة اإلنتاجيةوالمتجلية خصوصا في 

مع السعي الدائم للحد من المعوقات والمشاكل والتكاليف الزائدة  ،ليةالتنافسية سعرية كانت أو هيك

كما هو موضح في الشكل على )أهمية  راألكباألقل أهمية إلى كما هي موضحة في الشكل من 

رنامج حسب بالعناصر والشكل التالي يوضح وزن كل (، اليسار من الدوائر الصغيرة إلى الكبيرة

 الكمي البياني: التحليل

الكمي البياني: االهتمام اإلقتصادي للمجمع حسب برنامج التحليل ( العناصر ذات62-0كل)شال

 

  TROPES تحليل برنامج المصدر:

 بها بشكل كبير في هنكل الجزائر هي تحقيق المردودية فالعناصر التي يتم األخذتحليل األوزان بف

 وخلق تنافسية من خالل المنتجات المقدمة.
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لسياسات اإلقتصادية لهنكل حسب رؤية المديرين التنفيذيين تركز لتحقيق النجاح افووفق تحليل آخر 

على اإلستراتجيات الموضوعة للمستهلك والسوق وفي نفس الوقت األخذ بالمتطلبات االجتماعية 

  )الخدمات الجليلة للبيئة( وكذلك المتطلبات البيئة مثلما هو موضح في الشكل التالي:

 :حسب التحلي الكمي البياني قتصادية لدى هنكل الجزائرإلالسياسات ا ( تركيز61-0شكل )ال

 TROPES تحليل برنامج المصدر:

لبيئة موظفيه وعلى الحفاظ على الو ستراجيات المالئمة للسوقإلفهنكل يركز على اإلنتاجية ووضع ا

 فيمكن توضيحها في الشكل التالي:  الرائدةتجيات اإلسترلتحقيق التفوق وبالنسبة ل

 :حسب التحليل الكمي البياني لهنكل ةاإلستراتيجي اتأهم التوجه( 24-0)الشكل

 

 tropes تحليل برنامج المصدر:

اإلستراتجيات التي يركز عليها هنكل في الجانب االقتصادي أهم أن فالمالحظ من خالل التحليل 

بي لهاته سبة للوزن النسوبالنالمنتجات واآلداء،  وكذلكالجوانب البيئية التي تساهم في تحسين هي 

 اإلستراتجيات فهي موضحة في الشكل التالي:
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 هنكل الجزائر:االقتصادية لستراتجيات اإلألهم ( الوزن النسبي 20-0شكل)ال

 

 .tropes تحليل برنامج المصدر:

 كما يمكن توضيح هاته األوزان في الجدول التالي:

 لهنكل الجزائر:القتصادي اللتوجه إلستراتجيات الوزن النسبي  (22-0)جدولال

       التوجه العام نحو التنمية المستدامة لهنكل الجزائر  

 العناصر التي تسعى لتحقيقها العناصر التي يتم التركيز لألخذ بها

 0 تحقيق المبادئ 0 الجانب البيئي

 0 األخذ بالمبادئ األساسية 0 عملية التحسين

ذ بأساسيات اإلندماج لتحقيق األخ 0 العمل بالمبادئ العامة للمجمع
 مردودية تجارية

0 

التسويقية المناسبةوضع اإلستراتجيات   6   

 tropes تحليل برنامج المصدر:

التركيز يكون بشكل كبير على وضع اإلستراتجيات التسويقية المناسبة وفي نفس الوقت دمج 

 .ضمنها لعالمية التي يسعى للعملومن ذلك تحقيق المبادئ ا تحقق قيم للمجمع العناصر المرافقة التي

وهذا من خالل إستخدام  آدائه التسويقيلتحسين دائما  فالمجمع يسعى حسب تقارير المديرين

 مؤشرات ووسائل مساعدة مع التقييم المستمر للنتائج، مثلما هو موضح في الشكل التالي: 
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 :انيحسب التحليل الكمي البي سويقي( المؤشرات والوسائل المعتمدة لتحسين اآلداء الت26-0شكل )ال

 

 tropes تحليل برنامج المصدر:

 كما تتبع هنكل إستراتجية إستثمارية لتحقيق األهداف السابقة الذكر كما هو موضح في الشكل التالي:

 :حسب التحليل الكمي البياني هم اإلستراتجيات اإلستثمارية لهنكلأ( 22-0شكل)ال

 

 tropes تحليل برنامج المصدر:

المبادئ  فالشكل يوضح التالي أن منزيع وعالقتها بالتنمية المستدامة، بالنسبة لتحليل سياسة التو

حه مثلما يوض، الهامة التي يأخذ بها هنكل ضمن تلك السياسة هي تحقيق سياسة توزيع مستدامة

 الشكل التالي:
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 :الجزائر توجه لدى هنكلاألخذ بسياسة التوزيع المستدام ضمن أولويات ال مكانة( 20-0شكل )ال

 tropes تحليل برنامج المصدر:

فهنكل يأخذ بالعناصر التي تشكل مسار توزيعي مستدام مثلما هو موضح في يمين الشكل )وخاصة 

المبادرات التي تكون من صغار الموردين والموزعين( لتحقيق تالئم مع متطلبات التنمية المستدامة 

ضارب مع تقييم هاته السياسة من خالل تحليل إستبيان وعليه ، غير أن ذلك يشكل نوع التوالسوق

 فالتقارير المقدمة تتماشى مع الوضع العالمي أكثر من المحلي.

 وبالنسبة للوزن النسبي ألهمية كل عنصر فيمكن توضيحه في الشكل التالي:

 ر:تحقيق توزيع مستدام بالنسبة لهنكل الجزائ عناصرالوزن النسبي ألهم  (22-0)شكل ال

 

 tropes تحليل برنامج المصدر:

 األوزان النسبية في الجدول التالي: هاتهعرض حيث يمكن 
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حسب التحليل الكمي لهنكل الجزائراإلقتصادية  اإلعتباراتوزان النسبية ألهم (األ22-0جدول)ال

 :البياني

       لهنكل الجزائر   تقييم التوجه اإلقتصادي

 العناصر التي تسعى لتحقيقها    ذ بهاالعناصر التي يتم التركيز لألخ

 6 التنمية المستدامة 6 المبادرة إلشباع حاجات المستهلكين

 6 تنمية الجانب الصناعي 0 التنمية المستدامة

 0 تلبية إحتياجات السوق 0 التموين

 0 تحقيق الرضا المتبادل 6 اللوجستيك

امل جزء من المركبإعتبار كل متع 0 التعامل مع صغير المموين والناقلين  0 

 tropes تحليل برنامج المصدر:

فالتعامل مع المنظمات الصغيرة )خاصة الخاصة بتشغيل الشباب في الجزائر( لها وزن أكبر لتحقيق 

الشيء  ونفس ،لتنمية المستدامة درجتينفهي تحقق ل لمردويتهاوبالنسبة  ،مسار توزيعي مستدام

  سة التوزيع بشكل عام.بالنسبة للنشاط الصناعي للمجمع وسيا

 الشكل التالي:كما هو موضح في بشكل عام وبالنسبة لتقييم الموردين فيكون 

 ( أساس تقييم الموردين لدى هنكل الجزائر حسب التحليل الكمي البياني:22-0شكل)ال

 

 tropes تحليل برنامج المصدر:

مية المستدامة متطلبات التن لتوافق معافعملية التقييم تكون على الجانب اإلقتصادي في المقام األول و

لمتوفرة المعلومات ا، كما يوجد نمط آخر للتقييم وهو وفق أسس تاريخية وحالية ومن في المقام الثاني

خرين، وهذا لتحقيق الهيمنة في السوق وتشخيص توافق إستراتجياتهم مع اآلمنافسين المن خالل 

 ل التالي:إستراتجية هنكل الجزائر كما هو موضح في الشك
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  حسب التحليل الكمي البياني:( أهم معايير تقييم الموردين لدى هنكل الجزائر 22-0شكل)ال

 tropes تحليل برنامج المصدر: 

الجانب المتجسد حسب تحليل البرنامج فيما يخص الجانب  :تقييم التوجه االجتماعي -رابعا

 من خالل بعض العناصرأكثر تجسيدا  يظهرالذي اإلجتماعي هو التحلي بالمسؤولية االجتماعية و

قليل  أن عددهم)أصحاب المصلحة( أثبتت التحليالت  حيث، التي تهم المستهلك وأصحاب المصلحة

لجهود فمن أهم احزم، أقل وال يكاد يتجاوز الهيئات القانونية الحكومية التي تتعامل بفي الجزائر 

ي قديم تقارير عن النشاط، التحلي بالواقعية فتالتي يحققها هنكل الجزائر للجانب االجتماعي نذكر 

عرض التوجهات االجتماعية وهذا بشكل خاص بواسطة الموقع اإللكتروني على شبكة األنترنت 

بما يحقق فيما بعد أهداف إجتماعية تتجلى في الحد من البصمة اإليكولوجية )جانب بيئي أكبر منه 

   التالي: وضح في الشكلت المجمع، كما هو مإجتماعي( ومكانة إقتصادية لنشاطات وإستراتجيا

 :حسب التحليل الكمي البياني( يبين أهم التوجهات االجتماعية لدى هنكل الجزائر22-0شكل )ال

 tropes تحليل برنامج المصدر:

في الشكل والجدول  هافيمكن عرض وبالنسبة لوزن العناصر المهمة في الجانب اإلجتماعي

 :ينالتالي
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ي الكم لحسب التحلي النسبي إلهتمامات هنكل الجزائر بالجانب االجتماعي الوزن (21-0)شكلال

 البياني:

 tropes تحليل برنامج المصدر:

 الجانب االجتماعي بالنسبة لهنكل الجزائرفي هتمامات اإل ألهمالوزن النسبي ( 22-0)جدول ال

 :حسب التحليل الكمي البياني

 جتماعيتوجه هنكل الجزائر فيما يخص البعد اإل

 العناصر التي تسعى لتحقيقها العناصر التي يتم التركيز لألخذ بها

التحلي بأبعاد التنمية المستدامة فيما يخص 

 الجانب اإلجتماعي

 6 الحد من البصم اإليكولوجية 0

 0 مكانة إقتصادية لنشاطات المجمع 0 التحلي بالقيم اإلجتماعية

عرض التقارير عن النشاط االجتماعي 

 مجمعلل

 0 مكانة إستراتجية لنشاطات المجمع 0

   6 سياسة اإلتصال االجتماعي بالنسبة للمجمع

  tropes المصدر: تحليل برنامج
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اإلهتمامات االجتماعية حسب تسلسل أهم في المربع الثاني على اليمين  (04-0كما يبين الشكل )

 :هرمي )حسب األهمية(

 Tropes تحليل برنامج المصدر:

جتماعي لجزائر تركز في البعد اإلجتماعي على المسؤولية االجتماعية، ثم مدونات السلوك اإلفهنكل ا
تظهر تأثيرات سياسة اإلجتماعية لهنكل بشكل كبير من خالل ، كما المعتمدة عالميا ثم سياسة األجور

كل منتجاتها الموجهة لخدمة بعض الجوانب االجتماعية كما هو موضح في الجانب األيمن من الش
ومن ذلك نذكر جمعيات رعاية األحداث االجتماعية والبيئية، الحفاظ على مستوى مقبول من 

 ، حيث يوضحاألجور، المساهمة في التنوع البيولوجي والتوافق مع المدونة اإلجتماعية للمجمع
 هنكل الجزائر: يركز عليهاالتالي المجاالت الخيرية التي الشكل 

 ية التي تعد مجال نشاط هنكل الجزائرحسب التحليل الكمي البياني:( المجاالت الخير00-0شكل)ال

 tropes تحليل برنامج المصدر:

ة عفوية وفق ال تتم بصفوالتي فالمجاالت الخيرية أساسها العملية اإلنتاجية التي تعد أساس التمويل، 
ية أخالققواعد الخضوع لفترات زمنية غير منتظمة، فهي تخضع للتخطيط والمشاركة والدعم و

 وإجتماعية وبمشاركة الجمعيات الخيرية والموظفين وجميع الهيئات ذات االهتمام.  
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 :الفصل خالصة

ستوى المبذولة على الم هجهودومختلف  هنكلمجمع من خالل تحليل مختلف السياسات التسويقية ل    

ئم التال يقية لتحقيقالسياسات التسوودور فهي تؤكد صدقية مكانة  ،العالمي وعلى مستوى الجزائر

أن  صه هوتم إستخالما فأول ، فبإجراء التحليل على المستوى الدولي مع متطلبات التنمية المستدامة

ن م رائدة تتوافق مع الدراسات العلمية الحديثة لإلرتقاء بالجانب االجتماعي والبيئي اللمجمع جهود

الية العدرجة الالعلمية، ما يدل على هناك بعض الجهود التي سبقت البحوث أن كما  خالل نشاطاته

توى وبإسقاط هاته الجهود على المس ،إلبتكار الذي يتحلى به والتي تعد من سمات التنمية المستدامةل

المحلي فنستخلص أنها نفس الجهود الدولية وما تأكد ذلك إختبار الصدقية الذي تم من خالل إستبيان 

تتطلب إجراءات واقعية وليس إجراءات ذات صدى إعالمي التي الجوانب على تم التركيز فيه الذي و

فقط وكذلك من خالل تحليل التوجه العام بتحليل المقابالت مع المديرين الفرعيين بواسطة برنامج 

TROPES من هاته التقييمات أن الجهود المبذولة محليا هي نفسها العالمية بشكل عام ، فالمستخلص

بب البيئة االقتصادية واإلجتماعية التي تعد بدائية لمثل هاته غير أنها يشوبها بعض النقائص بس

العنصر هذا حيث يعد  ،ضعف تأثير أصحاب المصلحة وخاصة الجهات الحكوميةمع التوجهات 

كذلك ضعف إدراك ونقص وعي وعدم  ، مع تسجيل لتبني هذا التوجهالدوافع أهم من  األخير

لى عكس ، عار رغم التكوين الذي تحصلوا عليههذا المساالهتمام بالنسبة للموظفين المحليين تجاه 

ما نلمسه في اإلطارات األجنبية التي لديها حس كبير وحافز للمساهمة الفعالة في مسار التنمية 

سياسة واضحة تجاه العمال والتي تعد جانب تسويقي وضمن ذلك نسجل عدم وجود المستدامة، 

طدامات المتكررة بين اإلدارة والموظفين بسبب بحث )التسويق الداخلي( ومرجع ذلك هو اإلص

فالجانب التطبيقي بين ، وعليه ENADالذهنيات التي ورثها أغلب العمال من المؤسسة العمومية 

ال التنمية المساهمة في تحقيق بشكل فعفي الفلسفة والسياسات التسويقية دور بشكل كبير صدقية 

ها بعتاالقتصادية، البيئية ت ،أبعادها االجتماعيةبا المستدامة لهنكل في العالم وفي الجزائر وهذ

إجراءات إضافية للتالئم، غير أن السياسات المتبعة محليا ليس لها أثر كبير على أصحاب المصلحة 

كونهم غير فاعلين وليس لديهم إهتمام بهذا التوجه، كما أثبت من خالل الجانب التطبيقي فرضيات 

متوافق مع متطلبات التنمية المستدامة يعتبر من أهم إهتمامات البحث كون األخذ بتوجه تسويقي 

مجمع هنكل وفي سبيل ذلك فهو يقوم بالعديد من اإلجراءات والجهود مستنبطة من آراء 

 المتخصصين في هذا الشأن. 

 

 

 

 

 

 

 

 



444 
 

 خاتمة:

ة نميالدراسة إلى إستعراض أوجه المساهمة اإليجابية للتسويق في مسار الت هذهلقد هدفت      

أن  مسار يجبهذا الضد التي تعتبر لتسويق بعض ممارسات االرؤية الطاعنة لكما أن  ،المستدامة

مشاركة فعالة وإيجابية تجاه القضايا البيئية واإلجتماعية  تمكن تحقيق ،توجه إلى رؤية إيجابية

لمتوافق دي اجديدة تستند على التحليل اإلقتصا جوانبواإلستهالك إلى  نتاجوتجاوز حدود فعل اإل

ادية توازن بين مطالب المنظمة االقتص في األخير بما يحقق، مع المنهج االجتماعي والبيئي الطبيعي

 .المسؤولية واألخالقالرئيسي التحلي بمنبعها التي الشرعية ألصحاب المصلحة  مطالبوال

، كما يعتبر هفتلفلس ا رهانا حديث التوجه التسويقي المتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة يعتبرإن 

بداية المرحلة السادسة لتطور المفهوم التسويقي كجانب متقدم من التوجه االجتماعي، نظرا لدوره 

 تحقيق الرفاه االجتماعي والطبيعي بالتناسق مع تحقيق الرفاه اإلقتصادي. المؤثر في الفاعل

ويقية لى مكانة ودور الوظيفة التستم التركيز عييمكن تلخيص أهم اإلعتبارات التي من خاللها  ليهوع

 مسار التنمية المستدامة في:   لتجسيد متطلبات 

م في منظمات وعال يةالمطالب المتزايدة حاليا بتطبيق مضمون المسؤولية اإلجتماعية واألخالق -

سيدا لذلك من أكثر الوظائف تج فهو يعتبربشكل كبير وخاص بالتسويق،  ةمرتبط والتي تعداألعمال 

وكذلك بسبب  ،لدوره الكبير في التغيير والتكييف والتواصل مع المستفيدين والمطالبين بالتغيير وذلك

نظرا للدور  أي المسؤولية االجتماعية واألخالق، أن معظم ممارساته مستهدفة من هذين المطلبين

ف الممارسته في تعاظم اإلنتهازية والمساهمة في األزمات التي مست وتمس مختلف أصنالكبير 

 البيئة.   

 اس إهتماماتهأسفي التسويق  اجديد ايعتبر التسويق المتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة منهج -

           ضمن خطة عالمية  ،وإعطاء مفهوم جديد لإلزدهار يقائمة على الوعالجديدة القتصادية اإلحاجات ال

فق ولعيش الرغيد، فالغرض التسويقي واالمادي وأعراف إجتماعية بعيدة عن مدونات اإلستهالك 

 ماشى مع القضايا البيئية واألخالقية.تتللرفاه هو بناء أنماط جديدة  ذلك

مية لتحقيق منهج إقتصادي متوافق مع متطلبات التن ارئيسي اتعتبر السياسات التسويقية عنصر -

ي منها والت خالقيةمنتجات الخضراء واألالتقبل و قخللببذل جهود  يتعلقالمستدامة، خاصة فيما 

ق رغبة خلكذلك من أجل التي تعد لب المنهج المتبع وللجذب تجاه هاته المنتجات و ،اإلغراءب القيام

مواقف التي ينبغي أن يتحلى بها المستهلك، بما يتماشى مع بديل جديد للسلطة القانونية بالوإقناع 

 سلوك المواطنة.و المتجلية في سلطة المستهلك

األعمال  لمنظمات اجديد اتنظيمي اطر وفق متطلبات التنمية المستدامة منفذؤيق الميعتبر التسو -

متطلبات أصحاب المصلحة بعيدا تجاه توافق مع ندرة الموارد وإدارة المخاطر وتحقيق سمعة جيدة ي

عن أشكال اإللزام والضغط، كما أن تكييف منظمات األعمال لوظائفها وفق مسار التنمية المستدامة 

ما الجماعية ب نظرة المصلحةحادية في عالم األعمال إلى للخروج من النظرة األ اجديد ابر مساريعت

 يعمق دورها في المجتمع ويقر بمسؤوليات جديدة تجاه التحديات والقضايا التي تخص العامة.

 نموذج المقترح في الدراسة لتحقيق توجه تسويقي متوافق مع متطلبات أبعاد التنميةساهم ال لقد

ديدة ومجاالت ج االمستدامة في تعزيز وتعميق بعض الرؤى والنظريات والمفاهيم التي تعد جيوب

 :منها في الممارسات التسويقية والتي نذكر
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ثالثة أبعاد  لى عمتطلبات التنمية المستدامة و التسويق وظيفة بين اتوافقيحقق الذي نموذج ال يرتكز -

ع يتم فيه تبني أنماط التسويق المتوافق متوجه المنشود الدة قاعالذي يشكل منهجية، فالبعد األول و

على  يهف تم التركيزي)التسويق اإلجتماعي والمجتمعي والتسويق األخضر(، أما البعد الثاني فذلك 

كيفية تحقيق التناسق والتوافق بين النشاطات التسويقية والمتطلبات االقتصادية واإلجتماعية والبيئية 

لبعد الثالث بالنسبة لأما  (واألهداف المتوقعةالسوق والمستهلكين والمنافسة المتوافقة  )أنماطالطبيعية 

أن تكون عليه عناصر المزيج التسويقي )المنتوج التسعير، الترويج، التوزيع( فيركز على ما يجب 

ل ووهذا باإلعتماد على العديد من الكتابات والدراسات ح ،مسار التنمية المستدامةمتطلبات ضمن 

 التنمية المستدامة والتسويق المستدام.

السياسات إعتبار سلوك المواطنة واألخالق والتحلي بالمسؤولية مجاالت جديدة لصياغة  إن -

 ، كونها مطلوبة بطريقة تلقائية من طرف المستهدفينالتفوقلتحقيق و ات التسويقيةاإلستراتجيو

 في المنظمة بدال من منهج تسويقي أخالقي. وفق ذلك هو تكوين ثقافة أخالقية لرئيسيوالمتطلب ا

إعادة تقييم مدلول الجودة، فدمج اإلعتبارات االجتماعية والطبيعية واإلقتصادية وفق منظور  -

 إلى مفهومفقط مفهوم الجودة المرتكز على األسس المادية في متناسق قد ساهم في إعادة النظر 

المسؤولية مدلول الجودة ضمن مضمون من أوجه ، فالمسؤولية واألخالق مرتكز على أسس

 .مالالتي تتحلى بها منظمة األع والقيم األخالقية الراقيةللمنتجات المقبول العادل والسعر واألخالق 

التسويقية  ةإدارة المنظمات وخاصة في الوظيف المتعدد األوجه في يوالتغيير الفكر التحوليتشجيع  -

إلى فكر تسويقي متوافق مع منذ أمد األعمال وعالم  سائد في منظماتبالتحول من نمط تسويقي 

تغيير هذا التحول وال تحقيق لها األثر البالغ في ومن النظريات التي ،متطلبات التنمية المستدامة

 األخالق والمسؤولية، ظريةنظرية أصحاب المصلحة، نظرية اإلمكانيات والموارد نظرية التالئم، ن

 ية.تتوافق والمسؤولية االجتماعجديدة في إدارة األعمال  توجهاتخلق في بشكل كبير  تساهم والتي

أتاح لنا تحليل موضوع التسويق والتنمية المستدامة الخروج من دائرة الحديث العام عند تناول  -

 الحديث فقط عن التسويق اإلجتماعي واألخضرالتسويق والتنمية المستدامة، ومن ذلك موضوع 

فقط قواعد فلسفية لتحقيق تسويق مستدام، فالمتطلبات تكون أكبر من ذلك والتي تعد وإعادة التدوير 

بوضع مناهج جديدة للتطبيق وتكييف وتعديل الفلسفة والممارسات التسويقية المعتادة وفق قواعد 

 أخرى منها تسويق القيم والتسويق المسؤول. 

للعديد من الباحثين  اتوجهات نظر ونتائج لدراس اته الدراسة في عرض العديد منه تساهم -

يد بما تشكل إثراءات وأنماط لتجس ،ع التنمية المستدامة والتسويق واإلستهالك المستداموحول موض

، كما ساهمت كذلك في معرفة اإلضطرابات والتهديدات التي يعرفها أكبر لمتطلبات التنمية المستدامة

 تهدف.الرائدة لتجسيد المسار المسالعالم اليوم والحلول المقترحة 

 لقد تم الوقوف على مدى:

همة مختلف كيفية مسابشكل كبير مع البناء النظري الذي تناول ترابط نتائج الدراسة التطبيقية  -

كييف التعديل والت تم إستقراء مختلف أشكالحيث  ،النشاطات التسويقية في التنمية المستدامة

نهج المستهدف باإلضافة إلى المساهمة متوافقة مع الممن المتطلبات الجديدة ال العديدالمطلوب و

 الفعالة في تحقيقه.
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وبشكل كبير على  رغم قصور النظرة إلى الوظيفة التسويقية في الواقع اإلقتصادي الجزائري -

خذ يمكن األإنه ، فالخاصةمنظمات األعمال بالنسبة ل أقل جانببمستوى منظمات األعمال العمومية و

من طرف المنظمات الجزائرية بهدف  تتطلبها إعتماده إستباقية بتوجه التسويق المستدام كمرحلة

ولألخذ الصحيح بمتطلبات النظام االقتصادي الطاغي عليها داء اإلقتصادي الخروج من ضعف اآل

القوانين  مع ، فالتكيفالمجتمعمصالح بما يتوافق مع الحفاظ على البيئة و، )إقتصاد السوق(المتبني 

 خص البيئة الطبيعة واإلجتماعية.الوطنية والدولية التي ت

لى عرف صدى عوالذي فضل األوضع ال اتإستشرافمختلف وضع السائد والإنطالقا من تحليل  -

ي هناك العديد من المنظمات التفوبإستطالع البحث عن النموذج األحسن لإلتباع  ،المستوى العالمي

ع د مراكز القياس والمراقبة التي تتمتوبتأكي ،بلغت الريادة برأي الداعين والمناصرين لهذا المنهج

ي فذلك  بالمؤسسة محل الدراسة وأقترن تم تحليل أحسنها  حيث عالميا،بالكفاءة واإلستقاللية 

 لها الريادة عالميا في تكانت اإلنطالقة بإظهار مختلف المظاهر والسمات التي حققحيث الجزائر، 

ظاهر الميزة على مفيما بعد المستدامة، مع التركيز إعتماد منهج تسويقي متوافق مع متطلبات التنمية 

اقع ثم محاولة إسقاط تطبيق كل ذلك على الوعالميا التي تخص الجانب البيئي والطبيعي واإلجتماعي 

لما يمكن أن يحقق دليل  ،الجزائري من خالل تحليل تطبيقه في المديريات والوحدات اإلنتاجية

سبة لمنظمات األعمال الجزائرية التي يجب أن ترفع من مستوى تفصيلي غير مكلف ماديا وزمنيا بالن

آدائها االقتصادي كمرحلة أولى ثم اآلداء االجتماعي والبيئي كحتمية مطلوبة ومصيرية ثانيا ومحفز 

 لإلرتقاء إلى العالمية في النظرة والممارسات واإلبداع والتحلي بالمسؤولية.

المؤسسة محل الدراسة أنها في الجزائر من طرف  لمطبقةالسياسات التسويقية إن المالحظ على ا -

الحظ لما، غير أن فروع هاته المنظمةسياسات عالمية أثبتت فعاليتها في أغلب دول العالم  من طرف 

في الهدف والمبتغى ضمن فرع الجزائر وهذا راجع إلى طبيعة النظام االقتصادي عدم وضوح 

قضايا البيئية تجاه ال ناهيك عنالتي ترسخت تجاه المستهلكين، السائد في الجزائر والنظرة التقليدية 

الصدى اإلعالمي العالمي وبعيدة عن أوجه الضغوط القانونية  فيواإلجتماعية التي تظل مقتصرة 

وبتحليل أكبر ألسباب تلك الضبابية فمردها العنصر البشري  المعتمد  ،واإلجتماعية وحوافز الصورة

رغم لبيئية اتجاه القضايا والمستجدات  وعدم اإلهتمام نه يتصف بالبرودةعليه في تسيير الفرع كو

 الدورات التكوينية والتوعية المستمرة من طرف الخبراء والمسيرين األلمان.

بالنسبة لتقييم الجهود العامة لتحقيق سياسات تسويقية متوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة في  -

فرع، فالمغزى األكبر منها هو دولي )تحسين الصورة الدولية( بما ينعكس الواقع الجزائري بالنسبة لل

جهود لل وبالنسبة، بعد ذلك على الجانب المادي والمالي وهو يعد إثباتا للفرضية التي تم إقتراحها

إلى  بشكل رئيسيذلك يرجع ومن الجهوذ المبذولة في العالم  أقلالمبذولة في الجزائر فهي تمثل 

 .حفزة لذلك وضعف آداء أصحاب المصلحة المهتمين بذلكالبيئة غير م

على الرغم من التقدير العالمي لمختلف السلوكيات التسويقية المقبولة والمتوافقة مع تحقيق مسار  -

الدراسة لم تبلغ درجة القبول المثالي  ؤسسةتنموي مستدام، فالعديد من منظمات األعمال ومنها م

بر تتبر حاليا معايير جديدة للتقييم والقبول في عالم األعمال، كما تعرغم جهودها الكبيرة والتي تع

 بصيص أمل في تحقيق مكانة بعدما فشلت األنظمة المالية والتجارية في تحقيق ذلك المبتغى.

افي بسبب الوعي االجتماعي والتن في الواقع الجزائريالتقبل السوقي لهذا المنهج يبقى محتشما  -

  كاس لمستوى التطور اإلقتصادي للجزائريين.البيئي الذي هو إنع
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 ،توجه التنمية المستدامةدراسة أعدت من طرف المجمع حول تقبل التوجهات البيئية وفمن خالل  

غم غير أنها تبقى بعيدة عن الواقع الجزائري رحسب المستجوبين أنه من الفضائل  أثبتت فالنتائج

لردود حليل وبت الطبيعية بمختلف أنواعها(،جتماعية والثقافية واإل)التي تفشت فيه مظاهر التلوث 

التطبيقي  بعيدا عن التأثراإلعالمي الذي منبعه العالم الغربي  الفعل اإليجابية فقط فمرد ذلك التأثر

أما فيما يخص ضعف ردود األفعال حول  ،والذي يعد من السياسات التسويقية لمنظمات أعماله

 إلى الهبوط االجتماعيوفق العديد من التحليالت فذلك يرجع ار التوجهات اإلستهالكية لهذا المس

 الطبيعية.      وباإلهتمام بالبيئةالتي تعاني منه الجزائر وعالقة ذلك بالتوجه اإلقتصادي 

تطلبات مسار تسويقي يحقق مواإلرتقاء بلتحقيق التي يقترحها الباحث توصيات ألهم البالنسبة و

 نذكر: ع المحليفي الواق التنمية المستدامة

ء اإلرتقاإتباعه من خالل  على منظمات األعمال الجزائرية امرجعي انموذج هنكل الجزائر تعتبر -

بالفكر اإلداري والتنظيمي وإعطاء المكانة الهامة والمرموقة للوظيفة التسويقية في شتى أصناف 

ؤولية بما يتفق مع روح المس ةوالقانونية والتشريعي بالضوابط األخالقية تزامهاهاته المنظمات مع إل

وبالتركيز أكثر على الجانب البشري كونه أساس  المادية والمعنوية وبما يتماشى مع سلوك المواطنة

 . التغيير والتقبل

توفر قادة ب يكونالتصور الحقيقي لتحقيق منهج تسويقي متوافق مع متطلبات التنمية المستدامة  -

 هذا التوجه.ا يحقق ميزة تنافسية من تطبيق لتغيير السلوك ووضع قيم وقواعد بم

تشجيع اإلبتكار بغية اإلنخراط في األفكار واإلجراءات لخلق توجه تسويقي رائد أوال ثم اإلندماج  -

 ضمن متطلبات التنمية المستدامة ثانيا.

في  االموضوعات الكامنة في تطبيق التنمية المستدامة هو اإلرتقاء بعملية اإلتصال واألخذ بهمن  -

المدى المتوسط والطويل وخاصة مع أصحاب المصلحة، حيث يعد هؤالء على الخطط اإلستراتيجة 

 ة الناجحة.ينماذج اإلدارمن الحاليا 

إقتصادية أخرى  نظماتمن خالل المقابالت التي تمت مع مسؤولي الفرع ومسؤولي فروع م -

كولوجية، التجارة العادلة، اإلستهالك يالحظ إبهام في مفاهيم التصميم اإليكولوجي، العالمات اإلي

البيئي، ما يتطلب القيام بإعطاء مدلوالت عملية وتطبيقية منبعها البحوث العلمية التي تعالج ذلك 

 لتحقيق سياسات تسويقية تساهم في التنمية المستدامة. ارئيسي اوالتي تعد جانب

يق تحليل تحقلة والتحلي بالمسؤولية، األخذ بمساهمات علم االجتماع في تكريس المجاالت األخالقي -

بنيوي لكيفية تكييف السياسات التسويقية وفق مسار التنمية المستدامة وهذا بالتركيز على الهوية 

 .المتحققة ضمنها النظرية، مسارات الممارسات، المعامالت ذات العالقة وأشكال الهوية

هذا ، فأن تأخذ بأنه مستهلك أخالقييجب  النظرة التي يجب أن تكون حول المستهلك الجزائري -

ومكانة  تتجلى في زيادة الجودة المدركةفيما بعد يساعد في تحقيق مكافأة إضافية عاطفية تحقق قيم 

 العالمة التجارية دون التشكيك في التناقضات الموجودة في المجتمع.

كل عام ي كان نوعيا بشإلستهالك واإلستخدام والذواستشراف الطابع األخالقي لإلنتاج إل بالنسبة -

لتحقيق  ،فيمكن إعطاء مصداقية أكبر لذلك بإجراء المزيد من التجارب حول إمكانية تقييم ذلك كميا

 بإستخدام أدوات قياس منفصلة.في تحقيق هذا المبتغى وهذا المزيد من التعمق 
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ه من ل عليالعميل يتزايد ويتراكم مع مرور الوقت، ليس فقط لما يحص ىاألخذ بمسلمة أن رض -

منتجات بالسعر والجودة المغرية ولكن كذلك عندما يجد في منظمة األعمال التي يتعامل معها ما 

يبعد مخاوفه االجتماعية والبيئية وبشكل أكبر إذا حققت له قيم أعلى من القيم المحققة من المحيطين 

حترف مكمواطن به ترف كذلك عندما يعوله، ذلك  به ومن المنظمات االجتماعية التي تهتم بتحقيق

 بدل من مواطن عادي.  

جديدة لتلبية اإلحتياجات التجارية ال التشغيليةالوظيفية واإلسهامات لقد فتحت الدراسة النقاش أمام 

في دم فاعليتها علة ألنماط التنمية التي أثبتت يلتحقيق تنمية بدالبيئية والتحديات مختلف ولمواجهة 

ي منها منظمات األعمال مارسات تحل العديد من المشاكل التي تعانكثير من المجاالت، ولتطوير م

صالح تحقيق اإلبوإنما  ،دعاء بتحقيق أفضل الممارسات فعالية وكفاءةإلابا ال يتم ذالجزائرية وه

 التشارك معبكثير من المهنية وبالشائكة بأكثر مهنية من خالل محاولة اإلجابة عن أهم األسئلة 

فالبحث بشكل عام سمح بإثراء المعرفة حول ظاهرة التسويق المستدام   ،ةكاديمياألسهامات اإل

 متطلباته، مظاهره وأهم تطبيقاته العملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



449 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع

 

 

 

 

 
 



450 
 

 الكتب:

 باللغة العربية: -

 .6404إحسان دهش جالب، التسويق وفق منظور فلسفي ومعرفي معاصر، دار الوراق عمان  .0

 .6442دارالمناهج للنشر والتوزيع عمان ر عباس العالق، تطبيقات التسويق في األنترنت،بشي .6

دوجالس موسشيت، تعريب بهاء شاهين، مبادئ التنمية المستدامة، الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية،  .2

 0112مصر

 ،6442زكرياء طاحون، إدارة البيئة نحو اإلنتاج األنظف، دار ناس، القاهرة  .0

 .6442طه، التسويق باألنترنت والتجارة اإللكترونية، الدار الجامعية الجديدة، مصر  طارق .2

 .6442كاسر نصر المنصور، سلوك المستهلك، مدخل اإلعالن، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان  .2

 .6406محمد أمين السيد علي، أسس التسويق، الوراق للنشر و التوزيع،عمان  .2

 .6444ك المستهلك، دار وائل للنشر عمان عبيدات، سلومحمد إبراهيم  .2

 .6441محمد الطاهر نصير، حسين محمد إسماعيل، التسويق في اإلسالم، دار اليازوري، األردن .1

 .6400محمد الصالح المؤذن، مبادئ التسويق|، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  .04

لشرائية، دار الحمد للنشر والتوزيع، محمد منصور أبو جليل وآخرون، سلوك المستهلك وإتخادذ القرارات ا .00

 .6402عمان 

 .6444محمد عباس البدوي، المحاسبة عن التأثيرات السلبية والمسؤولية اإلجتماعية للمشروع، اإلسكندرية  .06

 .6406الصميدعي، أساسيات التسويق الشامل والمتكامل ، دار الحامد، عمان  محمد محمود جاسم .02

 .6444ويق مدخل كمي وتحليل، دار حامد للنشر والتوزيع عمان محمود جاسم محمد الصميدعي، التس .00

 .6404محمود جاسم الصميدعي، إستراتجيات التسويق، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان  .02

نزار عبد المجيد البرواري، أحمد محمد فهمي البرزنجي، إستراتجيات التسويق، دار وائل للنشر عمان  .02

6442. 

 .6400، إستراتجيات التسويق، دار الوراق، عمان نزار عبد المجيد البرواري .02

 .6440نصيب رجم، دراسة السوق، دار العلوم الجزائر،  .02

دار اليازوري  ، إدارة التسويق في المنظمات غير ربحية عبد المجيد البرواري، نظام موسى سويدان، .01

 .6442عمان

 .6442ر الحامد عمان نظام موسى سويدان، شفيق إبراهيم حداد، التسويق مفاهيم معاصرة، دا .64

 .6441نظام موسي سويدان، التسويق المعاصر، دار الحامد األردن  .60

 .6441عبد المحسن إبن أحمد العصيمي، التسويق في عالم متغير، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الرياض .66

 .6444عبد القادر عطيه، إتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية، اإلسكندرية .62

 .6444الدار الجامعية، اإلسكندرية،  بو قحف، مبادئ التسويق،عبد السالم أ .60



451 
 

عالء فرحان طالب، عبد الحسين حسن حبيب، التسويق األخضر، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان  .62

6404. 

 .6404عالء فرحان طالب، فلسفة التسويق األخضر، دار اليازوري عمان  .62

 .6440وائل عمان عبيدات محمد إبراهيم، التسويق اإلجتماعي، دار  .62

 .2001علي السلمي، خواطر في اإلدارة المعاصرة، دار غريب القاهرة  .22

 .0110علي رزق، نظريات في أساليب اإلقناع، دار الصفوة بيروت  .61

 . 6442عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنطة، التنمية المستدامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، .24

 (.6442منظومات والمصفوفات، الدار الجامعية: اإلسكندرية )فريد النجار، التسويق بال .20

 .6441فيليب كوتلر، جاري أرمسترونج، أساسيات التسويق، دار المريخ، الرياض  .26

 .2014صادق درمان سليمان وآخرون، التسويق المستدام والعكسي، دار زمزم عمان  .22

 .6442ر وائل للنشر، عمان صباح محمد أبوتايه، التسويق المصرفي بين النظرية والتطبق، دا .20

 .  2008ردينة عثمان يوسف، التسويق اإلجتماعي والصحي، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن .22

 .6442ثامر البكري، أحمد نزار النوري، التسويق األخضر، دار اليازوري عمان  .22

 . 6440تامر البكري، التسويق والمسؤولية اإلجتماعية، دار وائل للنشر، عمان  .22

 .6442لد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة، اإلسكندرية خا .22

 باللغة الفرنسية:

1. AA 1000 Accountability, Prancipales standard 2008.p11. 

2. Armines Brodhag, le développement durable et l’entreprise, afnor ditions paris 

2007.  

3. Ali C. Debourg, J.Cavellin Et O. Perrier, Pratique le Marketing, 2éme éditions Berti 

Alger 2004. 

4. Alice audois- Anne courtois, la communication responsable, Eyrolles, Paris 2009. 

5. Amelie marçay, construire un bilan social, dunod, paris 2011, 

6. Angela portella, l’éthique en entreprise, éditions vocatis, Paris 2010 

7. Antoine pillet, le marketing social et solidaire, l’ami, paris 2006. 

8. Bernard Perconte ,41 fichier sur le marketing durable ،bréal, paris، 9112. 

9. Bernard Calisti, Francis Karolewicz, Ressource Humain et developpement durable, 

editions organisations 2005. 

10. Bernad Martory, control de gestion, 7eme éditions, Vuibert 2012. 

11. Benjamin perdreau, pascal thomas, l’eco-conception, afnor, paris 2012. 



452 
 

12. Blandine laperche- Anne marie crétieneau, développement durable, pour une 

nouvelle économie, éditions scientifique internationales, bruxelles 2009. 

13. Blandine laperche- Anne marie crétieneau, développement durable pour une 

nouvelle économie, éditions scientifique internationales, bruxelles 2009 . 

14. C Audoin, La communication responsable, groupe eyrolle,Paris 2010. 

15. Caron malenfant, julie et thierry conrand, guide pratique de l’acceptabilite social 

piste de reflexion et d’action, Québec 2009. 

16. Christophe sempels et marc vandercammen, Oser le marketing durable, Pearson 

éducation Paris 2009 

17. Corinne Gendron et les autres, developpment durable et responsabilite sociale, 

presses internationales polytechnique, Montreal 2010 

18. Corinne Gendron, les stratégies des entreprises en développement durable, 

harmattan 2013 

19. Corinne Gendron, vous avez dit développement durable, presses internationales 

polytechnique, Montréal 2007. 

20. Edouard de Brouglie, la marque face a l’ethique, village mondial, paris 2002. 

21. Eric Simon et les autres, l’entreprise durable et le changement organisationnel, 

Edition EMS, paris 2014. 

22. Elizabeth Pastore Reiss, hervé naillon, le marketing durable, village mondial, paris 

2002. 

23. Elizabeth Pastore Reiss, les 7 clés du marketing durable, Eyrolles, paris 2012. 

24. Emmanuelle Reynaud, l’entreprise et l’ecologie, eyrolles, paris 2009. 

25. Emmanuelle Reynaud, le devellopement durable au cœur de l’entreprise, dunod 

paris 2011. 

26. Emmanuelle Veiland, achat et developpement durable, l’harmattan, 2009. 

27. François laurent, etudes marketing, village mondial, Paris 2006. 

28. Hadot P, La philosophie comme manière de vivre, Paris, Albin Michel 2001 

29. Farid Baddache, le developpement durable,eyrolles, paris,2008. 

30. François mancebo, le developpement durable, armand colin, paris2004. 

31. Ganael Bascoul, Jean-Micheal Moutot, marketing et développement durable 

dunod.paris 2009 

http://www.amazon.fr/Emmanuelle-Reynaud/e/B004MWNJPK/ref=dp_byline_cont_book_2


453 
 

32. Geneviere ferome, dominique debas,ce que le développement durable dire, les 

éditions organisations 2004. 

33. Ghilslain deslandes, Le management ethique, Dunod, 2012. 

34. Innover pour l’entreprise, guide à l’ intention des dirigeants, réseau entreprise et 

développement durable, Québec 2012, p65.   

35. Isabelle Calmé et autres, Le marketing mix du point de vente, 3e édition, Dunod, 

2010, p128. 

36. Jacques Lendrevie, Julien Lévy, Mercator, 8eme éditions, Dunod éditeur 2006. 

37. Jacques Lendrevie, Julien Lévy, Mercator 10 ed, Dunod éditeur 2013. 

38. Jean Jacques Lamb, Chantal de Moerloose, marketing stratégique et opérationnel, 

7eme éditions Dunod, paris 2008. 

39. JEAN MARC LEHN- L’encyclopedie du Marketing, Editions d‘organisation, 

paris 2012. 

40. JEAN Paul Tréguer, Jean Marc Segate, le nouveau rôle du marketing, dunod 2005. 

41. Jhon Grant, Manifeste du marketing vert, afnor editions, Paris 2009 

42. Jhon guiquel, le marketing ethique, editions genies de glaciers, paris 2007. 

43. Karin viel, le guide pratique du marketing durable, comite 21, Paris 2011. 

44. kotler et Armstrong introduction marketing, village mondial, 2000. 

45. L. Grisel, P. Osset, L’analyse du cycle de vie d’un produit ou d’un service, afnor, 

2008. 

46. Le guide du client responsable Acheter pour un monde meilleur, groupes 

eyrolles2008. 

47. Marie-Pierre Blin-Le développement durable et l’entreprise, éditions afnor, 2008. 

48. Mathieux Baudin, le développement durable, nouvelle idéologie, l’harmattan, 

Paris, 2009. 

49. Manuel sur les Institutions sans but Lucratif dans le Système de comptabilite 

national, nation unies new york 2006. 

50. Maud Tixier, communiqué sur le développement durable, Éditions d’Organisation, 

2005 

51. Micheal Goyhenetche, le marketing de la valeur, Insep éditions 1998. 

52. Micheal Jonquieres, management environnemental, afnor, paris 2005. 

https://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1054&bih=573&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jacques+Lendrevie%22&sa=X&ei=EH4_Uub3IIXG0QXF74HwAg&ved=0CDMQ9AgwAA
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Julien+L%C3%A9vy%22&sa=X&ei=EH4_Uub3IIXG0QXF74HwAg&ved=0CDQQ9AgwAA&biw=1054&bih=573&dpr=1


454 
 

53. Micheal Joras, Jean Lepage, la responsabilité sociétale des acheteurs, éditions 

organisations, paris 2005. 

54. Nathalie Costa, gestion du développement durable, ellipses éditions, paris 2008 

55. Nathalie Van Laethem, toute fonction du marketing, Dunod, paris, 2005. 

56. Olivier Delbard, pour une entreprise responsable, le cavalier bleu, paris, 2009. 

57. Olivier Dubigeon, mettre en pratique le développement durable, village mondiale, 

Paris 2005. 

58. Paul de Backer, Le management vert ,2 ème  édition, France, Dunod, France 1998  

59. Patrick d’humieres, le developpement durable va ti-il tuer le capitalisme, maxima, 

Paris 2009. 

60. Patrick Widloecher, Isabelle Querne, le guide de developpement durable dans 

l’entreprise, editions organisations, paris 2009. 

61. Peter Bachtold, pour une economie de l’espace et du temps, l’harmattan, paris 

2004. 

62. Philip kotler, Bernard dubois, kevin lane keller, Delphine Menceau, marketing 

management, 13eme éditions, Pearson éducation, paris 2013. 

63. P-kotler, marketing management, volume éditions, paris, paris, 2007. 

64. P- kotler, marketing management, 11eme édition, Pearson, éducation , Paris, 2003. 

65. P-Kotler, Kevin Lane keller, Bernard Dubois, Dauphine Menceau, Marketing 

management,12eme éditions Pearson éducation, paris 2013. 

66. P- Kotler ET les autre, Marketing Management, Pearson education, 13 eme editions, 

Paris, 2009. 

67. P-kotler, marketing 3.0, Edition Boech, Paris 2012. 

68. Pierre vandeville, audit-qualite-securite, afnor, paris2003. 

69. Richard y et Peter keith kelly, progresser avec le Benchmarking, les presses du 

management Montréal 1995. 

70. Rita fahd, le marketing durable, Vuibert paris 2013. 

71. Sortir la societe de consomation, editions floch à Mayanne Québec, 2010. 

72. Thierry Widemann – Goiran Frederic Perier, développement durable et 

gouvernement d’entreprise, éditions organisations, 2003. 

73. Yvelise Lebon, Nathalie van Laethem, Le marketing orienté résultat, Dunod Paris 

2003. 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/patrick-widloecher-85474
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/isabelle-querne-93275


455 
 

74. Yvette Lazzari, le développement durable du concept a la mesure, l’harmattan, 

Paris 2007. 

 المقاالت والتقارير:

 باللغة العربية: -

عجمان الغامدي، التنمية المستدامة بين الحق في إستغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية هللا  عبد .1

 .6404قسم العلوم السياسية جامعة الملك سعود للملكة العربية السعودية منشورات البيئة 

 .6402لمجلس اإلدارة  62برنامج األمم المتحدة للبيئة تقرير الدورة  .6

ق المستهلك ومنهجية حمايته، مدخل حضاري مع اإلشارة للعراق، مركز بحوث السوق سالم محمود عبود، حقو .2

 .6406وحماية المستهلك بغداد 

 باللغة الفرنسية: -
 

1. Albert Loup, Revue française du marketing, éditions diaporama paris juillet 2006. 

2. Antoine blouet, emmanuelle rivoire, donod, l’ecobilan, dunod paris, 1995. 

3. Conception des produits et environnement, 90 exemples, ADEME 2009. 

4. Corinne Gendron, arsturopalma bisiallon, quel commerce équitable pour demain, 

pour une nouvelle gouvernance des échanges, éditions Eco société, Montréal 2009. 

5. Jean-Louis Pernin Et Benoît Petitpretrb, commerce equitable, revue Décisions 

Marketing N°66, paris Avril-Juin 2012. 

6. Joelle morana, la logistique durable, lavoisier2012. 

7. Kattel Pouliquen, le commerce équitable, marabout, 2010. 

8. Marck goodhoop, the éco-indicateur 95, final report, neterland agency of energy 

and environment. 

9. Mark et Smith, the commercial impact of green product development, DCC, 9116. 

10. Olivier Jolliet, et les autres, analyse du cycle de vie, presse de polytechnique et 

universitaire romandes 2009. 

11. Philip shiesser, pratique l’eco-conception, Dunod paris, 2012. 

12. Renouf Ltees,table ronde national sur l’environnement et l’economie et la fiscalite 

et developpement durable, ottawa 2010. 

13. Robert Lacoste et les autres, l’eco-conception, donod 2011. 

14. Sylvia Cado, Indice écologique, rapport mécanique et environnement, ENSAM 

chambrey , 1996. 



456 
 

15. Vainter J-P, la qualite ecologiques des produits,des ecobilans aux ecolabeles, afnor  

sang de la terre, paris 1995.  

16. Adapté d’un cours sur la responsabilité sociale de l’entreprise – Chaire de 

Développement des Systèmes d’Organisation, Cycle ingénieur, C.N.A.M/I.E.T.O., 

octobre 2000. 

17. Alexandre Asselineau Pierre Piré-Lechalard , Développement durable et entreprise 

responsable : une voie pour l’innovation de rupture ,Communication  présentée  lors  

des  3 ème   Journées  Neptune Université du Sud-Toulon-Var, Toulon, 13-14 novembre 

2008. 

18. Alixis roy, la gestion de performance à travers le concept de Balanced Scorecard, 

geneve 2004. 

19. Anne Pezet, les procedures d’investisement ou la construction du manager 

responsable et creation des valeurs, universite de marne la vallé, mars 2011. 

20. Beatrice Camal Depitre, développement durable citoyen du consommateur 

univesité venezia 20/10/2000. 

21. Brennfi B. F., Remarks on marketing Ethics, Journal of Businesses thics, n0 10, 

2001 

22. Christen Clayton, the innovator’s dilemma, boston massachusetts USA, havard 

business shool, presss 2010. 

23. D’un marketing de la transaction à un marketing de la relation, adapté de Peck, 

Payne, Christopher, Clark 1999. 

24. Daumas-j-c, consommation de masse et grande distribution une révolution 

permanente revue d’histoire, 2006. 

94. Elisabeth laville, l’entreprise vert, Pearson, village mondiale, paris 2009 

26. Etude de l’ECDE sur l’innovation environnementale, éditions OCDE, 2052. 

91. Fadoie Mardam-Bey MANSOUR, La Responsabilité sociale de l’entreprise : 

Définitions, théories et concepts, - Centre d’Etudes Bancaires, Paris 2009 

28. Gilles Lipovetsky, la société d’hyperconsommation, Alternatives Economiques n° 

093 juin 2006, 

92. Irène Gaby, entreprise et le développement durable, document de travail, ministère 

de l’écologie et le développement durable, paris 2052. 



457 
 

01. John Kenneth Galbraith, le nouvel etat industriel, Alternatives Economiques Hors-

série n° 033 - juillet 1997. 

31. Les chiffres de la consommation responsable, evolutions et tendances, edition 

albein micheal, paris 2013. 

32. Les performances de L’investisement socialement responsable, mesure et enjeux, 

adrienne page, HEC paris 2006. 

33. Marie –ange andieux, la gouvernance d’entreprise et comptivité, quel leviers de 

valeur durable, l’Association femmes expert-comptable paris,2013, 

34. Marie France vernier, le marketing sous pression, journée d’étude de marketing et 

développement durable, université d’ Aix Provence 55/05/2005. 

35. Organisation international du travail, vers le developpement durable rapport2013. 

36. Organisation international du travail, vers le développement durable rapport 2013. 

37. Pinto L. (1990), Le consommateur : agent économique et acteur politique, Revue 

Française de sociologie,paris 1990. 

38. Stephanetywoniack, le modele des ressources et des competences un management 

strategique, Queen sland univesity of technologie 2012, P07.  

39. Thierry Jonenne, les quatre liviers de la logistique durable, revue français de 

gestion industriel, vol 29 n0 01 paris, 2010. 

 ية:باللغة اإلنجليز -

1. Mark et Smith, the commercial impact of green product development, DCC, 9116.  

2. Achrol, Ravi S. et Kotler P. (1999), Marketing in the Network Economy, Journal of 

Marketing, 63 Academy of Marketing and AMA Conferene. 

3. Benchmarking national environmental stewardship network,environmental  

sustainability undex report 2005, Columbia university. 

4. G.kolaian, life cycle design, Framework et démonstration design, juillet 1995.  

5. G.kolaian, life cycle design, Framework et démonstration design, juillet 1995. 

6. Han Breset, rapport « product development with the environment as innovation 

strategy- the promise approach, 2012. 

7. Hoffman Nicole P, An examination of the "Sustainable Competitive Advantage" 

concept : Past, Present and Futur”, Academy of Marketing Science Review , 1119.  



458 
 

8. Jack quelin a ottman, berrett koehleler, The new rules of green marketing, strategie 

tools and inspiration for sustainble branding, publishers san fransisco 2011. 

9. Marck goodhoop, the éco-indicateur 95, final report, neterland agency of energy 

and environment. 

10. Mark et Smith, the commercial impact of green product development, DCC, 

9116.  

11. Richard Ettenson, Eduardo Conrado, and Jonathan Knowles, « Rethinking the 4 

P's », dans : Harvard Business Review, January-February 2013. 

12. Robert V. Kozinets and Jay Handelman, Ensouling Consumption: a Netnographic 

Exploration of the Meaning of Boycotting Behavior, Journal of Consumer 

Researchdecembre 2008. 

13. Van nes et n cramer,eco-efficiency assessment for strategie product planning, 

international conferance toward sustainble design, centre of sustainble design, londres 

royaume unies 1997. 

14. Wold business concil for sunstaintable development, eco-effeciency indicators, 

atool for better desicion making, technical rapport, 1999. 

15. World business concil for sustainbul development, eco-efficient leadeship for 

improved economie and invironmental perfermance, technical repport 1996. 

 مواقع إلكترونية: -

 باللغة العربية: -

-www.cipe من موقع Cipeر برنامج المشروعات الدولية الخاصة ، مواطنة الشركات تقريوآخرون جون سوليفان .0

arabia.org  40/40/6402تم تصفحه في. 

اإلعالن العربي عن التنمية المستدامة من موقع  .6

.htm.un.org/arabic/conferences/wssd/docs/arabhttp://www.  

 .6406-41-04تم تصفحه يوم  .2

 .6406-06-06في  https ://ar.wikipedia.org/wiki من موقعالتي ال تهدف إلى الربحية  لمنظماتا .0

 . 6406-41-24تم تصفحه  NET  .ENVIRONNEMENTWWW.ARABE.مؤشر اإلستدامة البيئية من موقع .2

2. Stephen Morched التنمية المستدامة، من موقع ، أبعاد http ://www.maroc-ecologie.net/rubrique 

 باللغة األجنبية:
1. wikipedia/BS7750 consulte le 25/03/2013. 

2. Analyse PEST, sur le site http://www.123business-fr.com. 

http://hbr.org/product/rethinking-the-4-p-s/an/F1301C-PDF-ENG
http://hbr.org/product/rethinking-the-4-p-s/an/F1301C-PDF-ENG
http://www.cipe-arabia.org/
http://www.cipe-arabia.org/
http://www/
file:///C:/Users/e.Venus/Desktop/fichier%20de%20these%2003-10-2015/المنظمات
https://ar.wikipedia.org/wiki%20في%2012-12-2012
http://www.arabe/
http://www.arabe/
http://www.maroc-ecologie.net/rubriqueأبعاد
http://www.maroc-ecologie.net/rubriqueأبعاد
http://www.maroc-ecologie.net/rubriqueأبعاد
http://www.123business-fr.com/


459 
 

3. Antoine Rennewaert, publicite et developpement durable, un debat d’avenir,sur le 

site www.info-durable.be consulte le 14/11/2014. 

4. EMAS Votre engagement pour l’environnement Ministère sur le site 

www.developpement-durable.gouv.fr, consulte le 17-02-2014. 

5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_équitable consulte le 06-11-2014. 

6. Marino Cavallo et les autres, le marketing vert pour les zones industriels, sur le site 

www.ecomarkproject.eu.pdf 

7. Rapport sur la publicité, marketing et développement durable alliance 

possible.www.crioc.be,pdf 

8. Yahnn a gouvennec, Le marketing des nouvelles technologies de l’information et e 

la communication, sur le site www.visionnarymarketing.com.consulte le 10/06/2014. 

9. Autorité de régulation professionnelle de la publicité sur le site www.arpp-pub.org, 

consulte le 05/05/2014. 

10. Blogs de performancedurable, sur le site www.performance-durable.blogspot.org  

consulte le 05/08/2014. 

11. Catherine Laureau, l’innovation et le changement des constants majeurs, 

www.marketing on demand.fr consulter le 14-08-2013 

12. Entreprise et le developpement durable, ministere de l’ecologie et du 

developpement durable.  

13. Flambard ruaud, le marketing relationnel, nouvelle donne du marketing, sur le site 

www.etheque .com consulte 06-04-2012 

14. FMI international Financial statistique, 2009, sur le site www.imf.org/en/Data 

consulte le 05/10/2014 .  

15. https://fr.wikipedia.org/reseau/communication, consulte le 12/12/2014. 

16. https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketingsense of the message consulte le 

25/01/2015. 

17. La valeur ajotee sur le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_ajoutée consulte le 

22-05-2012. 

18. Louis Gall, l’influence sociale du marketing, quelle liberté pour le consommateur 

sur le site dumas.ccsd.fr consulte le 29/08/2014. 

19. Que faut il penser des indicateur RH utilise par les agences de notations sociales, 

sur le site www.etudes-et-analyses.com, consulte le 05-09-2014, p 07. 

http://www.info-durable.be/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_équitable%20consulte%20le%2006-11-2014
http://www.ecomarkproject.eu.pdf/
http://www.visionnarymarketing.com.consulte/
http://www.arpp-pub.org/
http://www.performance-durable.blogspot.org/
http://www.imf.org/en/Data
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_ajoutée%20consulte%20le%2022-05-2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_ajoutée%20consulte%20le%2022-05-2012
http://www.etudes-et-analyses.com/


460 
 

20. Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Benchmarking, consulté le 04-09-2012. 

21. wwf planet vivant 2009, consulte le 16-03-2011 

22. www.sustainabledevelopement.un.org, consulte le 22-03-2011. 

23.  www.wolfsberg-principales.com consulte le 14/05/2012 

24. www.adequations.org-consulter le 22/05/2012. 

25. www.very. com. consulter le 24-09-2012. 

26. www.2.ademe.fr/servlet/getBinname/pdf, consulte le 25/05/2013. 

27. www. Ecologie.gouv.frIrene caby, consulte le 28-08-2014.  

28. www.eurostat.eu consulte le 22-05-2015 

29. www.l’entrepriselexpress.fr  consulte le 24- 09- 2000 

30. Yasmine Benamour, Isabelle Prina, transactionnel relationnelle, fichier PDF, créer 

le 08/04/2010. 

31. Youssra ben zaida, contribution la conduite du changement pour l’évolution du 

système d’entreprise sur le site tel.archive-ouvertes.fr, consulte le 12/11/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Benchmarking,%20consulte
http://www.sustainabledevelopement.un.org/
http://www.wolfsberg-principales.com/
http://www.adequations.org-consulter/
http://www.very/
http://www.2.ademe.fr/servlet/getBinname/pdf
http://www.eurostat.eu/
http://www.l'entrepriselexpress.fr/


461 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق

  



462 
 

 09الملحق 

 إستبيان حول السياسات التسويقية والتنمية المستدامة

 

 جزء من وقتكم لإلجابة على أتشرف أن أتقدم إلى سيادتكم لتخصيص السيد)ة( المحترم)ة(:

مضمون هذا اإلستبيان والذي يندرج ضمن إطار التحضير لرسالة الدكتوراه للطالب فارس 

 طلوش والموسومة ب:  

                        دراسة حالة مجمع هنكل" –" بدور التسويق في تحقيق التنمية المستدامة         

مل البحثي باإلجابة على األسئلة الواردة أدناه وهذا نرجو من سيادتكم المساهمة في هذا الع

 بغية تحقيق قيمة مضافة للبحث العلمي ولمجمعكم وتقبلوا مني فائق التقدير واإلحترام.

I-  :السياسة البيئية في الفرع 

 معلومات عامة: -   

 ال نعم  هل للفرع قسم للتنمية المستدامة  -0

 مديرية األمن والوقاية      -        في حالة اإلجابة بنعم هل هو تابع ل                        

          الموارد البشرية                                                                                       - 

              التسويق          -

 مديرية االستراتيجية     -

 قسم مستقل               -

 ال نعم  :    (ISO 14000)نظام إلدارة البيئة ل هل الفرع خاضع-2

 في حالة اإلجابة بنعم هل يكون ذلك من أجل:  -                          

 تحسين صورة الفرع                      -                                                                          

 اإلستجابة لمتطلبات الزبائن               -                                

 اإلستجابة لمتطلبات الجهات الحكومية   -                                

 تخفيض من التكاليف                    ال -                                

 المسار البيئي المتبع عالميا من طرف هنكل هل يهدف إلى: -3
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    الحد من التكاليف                                  -  

    تطوير منتجات جديدة               -             

 تطوير سوق جديدة                    -             

   إدارة المخاطر                         -

 تحفيز العمال                           -

 حسين الصورة الخارجية للمجمع   ت -

 فقرات اإلستبيان: -

 

II-  :السياسة االجتماعية في الفرع 

 معلومات عامة: -

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

  

 A1 يقوم الفرع باألخذ باإلعتبارات البيئية في جميع أنشطته اإلنتاجية     

 A2 يعتمد الفرع في تقييم آدائه خاصة البيئي على نظام التقارير الثالثية     

 A3 يقوم الفرع بإنتاج منتجات صديقة للبيئة موجهة للسوق المحلي     

 A4 يقوم الفرع بإبراز الفعالية البيئية والصحية لمنتجاته     

     
 A5 تخضع منتجات الفرع لعناوين بيئية )أوروبية وعالمية(

     
 الغازات نيبذل الفرع جهود كبيرة لتحسين اآلداء الطاقوي والحد م

 (...... CO 2دفينة )ال

 
A6 

تخضع عمليات إنتاج المنتجات للتقييم البيئي )الماء والطاقة      
.....(المستهلكة، النفايات المتشكلة  

A7 

 A8 تخضع عمليات نقل المنتجات للتقييم البيئي     

يواجه الفرع ضغوط كبيرة من أصحاب المصلحة فيما يخص الجانب      
 المستهلكون( ، منظمات حماية البيئة،البيئي )هيئات رقابية

A9 

 A10 للفرع سياسة عامة للحد من النفايات وإعادة تدوير المخلفات     

يأخذ الفرع جميع المتطلبات القانونية فيما يخص إستخدام المواد      
 الخطرة

A11 

 A12 يخضع تقييم اآلداء البيئي للمجمع من جهة خارجية     

معلومات البيئيةللفرع نظام لل       A13 
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 هل الفرع خاضع للتقييسات التالية: -0

 ال نعم                SA 8000نظام المحاسبة اإلجتماعية   -

 ال نعم   OHSAS 18001 ن في أماكن العملالصحة واألم -

 في حالة اإلجابة بنعم ألحد أو المقياسين معا، هل يتم التقييم الدوري من خالل: 

    إستبيان                    -    

 داخلي      مراقبة وتقييم -    

 مراقبة وتقييم خارجي    -    

 هل للفرع عالقات مع منظمات غير ربحية ذات توجه إجتماعي وبيئي:                 -2

 نعم                                                                                       

 ال 

 في حالة اإلجابة بنعم ماهي طبيعة عمل هاته المنظمات  -

  منظمات ذات هدف تعليمي                                  -            

  ترفيهي                                 منظمات ذات هدف  -            

 منظمات لرعاية األحداث االجتماعية والبيئية.              -            

 

 فقرات اإلستبيان: -

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

  

قة بمكان العملللفرع نظام لجرد األخطار المتعل       A1 

 A2 للفرع نظام لجرد األخطار المهنية النفسية )القلق، التحرش، السلطوي(.       

 A3 للفرع أنظمة متخصصة إلدارة وتطوير الموارد البشرية     

إستبيانات لتقييم آراء الموظفين حول بيئتهم المهنية الفرع بإعداديقوم        A4 

     
 A5 إشكالية التمييز العرقي للفرع سياسة للحد من 

     
 للفرع سياسة للحد من إشكالية التمييز الجنسي 

 
A6 

 A7 للفرع سياسة للحد من إشكالية التمييز في السن     

 A8 للفرع سياسة لتشغيل المعوقين     

 A9 للفرع سياسة إلستقطاب متربصين وفق عقود التمهين     
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III- :السياسة اإلقتصادية للفرع 

 مؤسسات             -من هم زبائن الفرع       -0

 منظمات حكومية    -   

 أشخاص              -   

 بالنسبة لعمليات توريد المواد األولية من طرف الفرع هل تخضع إلى: -9

 عقود تموين طويلة األمد                 -

 عالقات التوريد مع موردين محليين    -

 ال نعم    هل هناك سياسة لقياس تقبل منتجات المجمع لدى المستهلك   -0

 إستبيان                        -في حالة اإلجابة بنعم هل يكون ذلك من خالل:  -

 مراقبة تطور المبيعات     -

 سجل شكاوي الزبائن       -

 بالنسبة  للسعر المقترح لمنتجات المجمع هل يخضع لعنصر: -3

 التكلفة                                     -

 المنافسة                                  -

               المنفعة المحققة            -

 بالتماشي مع األسعار العالمية        -

 

 فقرات اإلستبيان: -                
 

 

 A10 كوين المستمر للموظفينللفرع سياسة للتدريب والت     

غير 
موافق 

 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

  

 A1 يقدم الفرع إرشادات حول طريقة إستخدام المنتجات وإبراز فعاليتها اإلقتصادية     

تقييم آداء الفرع على بطاقة اآلداء المتوازنيعتمد        A2 

 A3 تعتمد إدارة الفرع على نموذج مرجعي مقارن آلداء عملها     
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 A4 السياسات التسويقية المتبعة في فرع الجزائر ذات نمط عالمي      

     
 A5 سياسة التوزيع منتجات المجمع فعالة بالنسبة للمستهلكين

     
مل مع الموردين من خالل معلومات تاريخية ومن خالل نظام المعلومات المتوفريتم تقييم التعا  

 
A6 

 A7 يتم توفير اإلمكانيات الالزمة لتشجيع اإلبتكار     

 A8 الفرع يحقق رقم أعمال جيد ونمو إيجابي من خالل عمليات التصدير     

ل في النشاطات اليومية للفرعيتم اإلعتماد بشكل مكثف على تكنولوجيا اإلعالم واإلتصا       A9 

 A10 يواجه الفرع منافسة شرسة من طرف المنافسة لإلستحواذ على السوق     
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05الملحق    

A1 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide D'accord 28 52,8 52,8 52,8 

Tout à fait d'accord 25 47,2 47,2 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A2 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 1 1,9 1,9 1,9 

Ni en désaccord ni 
d'accord 13 24,5 24,5 26,4 

D'accord 35 66,0 66,0 92,5 

Tout à fait d'accord 4 7,5 7,5 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A3 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 1 1,9 1,9 1,9 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

12 22,6 22,6 24,5 

D'accord 36 67,9 67,9 92,5 

Tout à fait d'accord 4 7,5 7,5 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A4 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Ni en désaccord ni 
d'accord 

2 3,8 3,8 3,8 

D'accord 33 62,3 62,3 66,0 

Tout à fait d'accord 18 34,0 34,0 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A5 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Ni en désaccord ni 
d'accord 

8 15,1 15,1 15,1 

D'accord 31 58,5 58,5 73,6 

Tout à fait d'accord 14 26,4 26,4 100,0 

Total 53 100,0 100,0   
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A6 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 3 5,7 5,7 5,7 

Ni en désaccord ni 
d'accord 24 45,3 45,3 50,9 

D'accord 20 37,7 37,7 88,7 

Tout à fait d'accord 6 11,3 11,3 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A7 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 4 7,5 7,5 7,5 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

11 20,8 20,8 28,3 

D'accord 26 49,1 49,1 77,4 

Tout à fait d'accord 12 22,6 22,6 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A8 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 1 1,9 1,9 1,9 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

10 18,9 18,9 20,8 

D'accord 28 52,8 52,8 73,6 

Tout à fait d'accord 14 26,4 26,4 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A9 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 1 1,9 1,9 1,9 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

7 13,2 13,2 15,1 

D'accord 28 52,8 52,8 67,9 

Tout à fait d'accord 17 32,1 32,1 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A10 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 6 11,3 11,3 11,3 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

8 15,1 15,1 26,4 

D'accord 28 52,8 52,8 79,2 

Tout à fait d'accord 11 20,8 20,8 100,0 

Total 53 100,0 100,0   
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 03الملحق 
 A1 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide d'accord 28 52,8 52,8 52,8 

tout a fait d'accord 25 47,2 47,2 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A2 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide D'accord 18 34,0 34,0 34,0 

Ni en désaccord ni 
d'accord 16 30,2 30,2 64,2 

Pas d'accord 15 28,3 28,3 92,5 

Pas du tout d'accord 4 7,5 7,5 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A3 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Ni en désaccord ni 
d'accord 

4 7,5 7,5 7,5 

Pas d'accord 37 69,8 69,8 77,4 

Pas du tout d'accord 12 22,6 22,6 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A4 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Ni en désaccord ni 
d'accord 

1 1,9 1,9 1,9 

Pas d'accord 35 66,0 66,0 67,9 

Pas du tout d'accord 17 32,1 32,1 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A5 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide D'accord 1 1,9 1,9 1,9 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

5 9,4 9,4 11,3 

Pas d'accord 41 77,4 77,4 88,7 

Pas du tout d'accord 6 11,3 11,3 100,0 

Total 53 100,0 100,0   
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A6 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide D'accord 2 3,8 3,8 3,8 

Ni en désaccord ni 
d'accord 5 9,4 9,4 13,2 

Pas d'accord 34 64,2 64,2 77,4 

Pas du tout d'accord 12 22,6 22,6 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A7 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide D'accord 1 1,9 1,9 1,9 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

5 9,4 9,4 11,3 

Pas d'accord 32 60,4 60,4 71,7 

Pas du tout d'accord 15 28,3 28,3 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A8 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide D'accord 10 18,9 18,9 18,9 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

23 43,4 43,4 62,3 

Pas d'accord 17 32,1 32,1 94,3 

Pas du tout d'accord 3 5,7 5,7 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A9 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide D'accord 12 22,6 22,6 22,6 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

18 34,0 34,0 56,6 

Pas d'accord 19 35,8 35,8 92,5 

Pas du tout d'accord 4 7,5 7,5 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A10 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Ni en désaccord ni 
d'accord 

3 5,7 5,7 5,7 

Pas d'accord 37 69,8 69,8 75,5 

Pas du tout d'accord 13 24,5 24,5 100,0 

Total 53 100,0 100,0   
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A11 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide D'accord 1 1,9 1,9 1,9 

Ni en désaccord ni 
d'accord 2 3,8 3,8 5,7 

Pas d'accord 11 20,8 20,8 26,4 

Pas du tout d'accord 39 73,6 73,6 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A12 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Tout à fait d'accord 2 3,8 3,8 3,8 

D'accord 12 22,6 22,6 26,4 

Ni en désaccord ni 
d'accord 11 20,8 20,8 47,2 

Pas d'accord 19 35,8 35,8 83,0 

Pas du tout d'accord 9 17,0 17,0 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A13 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide D'accord 2 3,8 3,8 3,8 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

9 17,0 17,0 20,8 

Pas d'accord 36 67,9 67,9 88,7 

Pas du tout d'accord 6 11,3 11,3 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



472 
 

 14الملحق 

 A1 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 1 1,9 1,9 1,9 

D'accord 26 49,1 49,1 50,9 

Tout à fait d'accord 26 49,1 49,1 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A2 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas du tout d'accord 5 9,4 9,4 9,4 

Pas d'accord 10 18,9 18,9 28,3 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

16 30,2 30,2 58,5 

D'accord 19 35,8 35,8 94,3 

Tout à fait d'accord 3 5,7 5,7 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A3 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 3 5,7 5,7 5,7 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

8 15,1 15,1 20,8 

D'accord 33 62,3 62,3 83,0 

Tout à fait d'accord 9 17,0 17,0 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A4 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 13 24,5 24,5 24,5 

Ni en désaccord ni 
d'accord 

13 24,5 24,5 49,1 

D'accord 26 49,1 49,1 98,1 

Tout à fait d'accord 1 1,9 1,9 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A5 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 12 22,6 22,6 22,6 

Ni en désaccord 
ni d'accord 33 62,3 62,3 84,9 

D'accord 8 15,1 15,1 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 A6 
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  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 15 28,3 28,3 28,3 

Ni en désaccord 
ni d'accord 30 56,6 56,6 84,9 

D'accord 8 15,1 15,1 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 
 A7 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 15 28,3 28,3 28,3 

Ni en désaccord 
ni d'accord 

30 56,6 56,6 84,9 

D'accord 8 15,1 15,1 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A8 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Pas d'accord 8 15,1 15,1 15,1 

Ni en désaccord 
ni d'accord 

24 45,3 45,3 60,4 

D'accord 21 39,6 39,6 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A9 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Ni en désaccord ni 
d'accord 

1 1,9 1,9 1,9 

D'accord 41 77,4 77,4 79,2 

Tout à fait d'accord 11 20,8 20,8 100,0 

Total 53 100,0 100,0   

 
 A10 
 

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide Ni en désaccord ni 
d'accord 1 1,9 1,9 1,9 

D'accord 33 62,3 62,3 64,2 

Tout à fait d'accord 19 35,8 35,8 100,0 

Total 53 100,0 100,0   
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 ملخص: 

عد مفهوم ي والذيالترابط القائم بين التسويق والتنمية المستدامة  يهدف هذا البحث إلى تسليط     

البيئة االقتصادي والعدالة االجتماعية واإلرتقاء بنوعية  والرخاء ثالثي األبعاد لتحقيق اإلستدامة

ه تطلبع هذا المسار التنموي وما تلسياسات التسويقية غير متوافقة مأوال لوهذا بالتعرض  ،الطبيعية

بادل التي تبرز جوانب الترابط المتالتوافق اإليجابي جوانب وضع أحسنها، ثم و من تكييف وتعديل

قة مستدامة عالبكونها  وصفهاأجل  بين التسويق والتنمية المستدامة، ليس فقط من المتكاملوالتآزر 

متنوعة من أصناف التسويق كمظاهر ومربحة مع العمالء والبيئة الطبيعة واإلجتماعية ولكن 

)التسويق االجتماعي والمجتمعي واألخضر والمسؤول وتسويق القيم( التي تساهم في تنفيذ سياسات 

لمعرفة أكثر باك من إلمام وما يتطلب ذل ،للتنمية المستدامةمفهوم أوسع  تعززوإستراتجيات جديدة 

لتعريف ل والترويج ألفكار جديدة ،وبيئتهالنظرية والعملية للمتطلبات الحقيقية لسلوك المستهلك 

سة ونماذج توفير أدوات ملمومع بحقيقة العالقة التي يجب أن تكون بين التسويق والتنمية المستدامة 

 ومبادئ توجيهية لذلك على أساس عملي.  

التسويق األخضر   -االجتماعية واألخالقية المسؤولية -المستدامةالتنمية -: التسويق احيةالكلمات المفت

 تسويق القيم.  -التسويق االجتماعي 

Résumé :     

Cette recherche vise à justifier comment le marketing peut aider au développement durable, 
en étant un concept tri dimensionnel qui intègre les dimensions économique, sociale et 
environnementale, et assure la prospérité économique, l'équité sociale et la qualité 
environnementale. Pour cela, c'est un défi majeur pour l'entreprise d'intégrer les trois 
dimensions de la durabilité pour atteindre ses objectifs, et le marketing est le plus approprié 
à relever ce défi et exécuter cette tache. 
Le marketing durable est un marketing relationnel qui vise à construire des relations durables 
avec l'environnement social et naturel sur une réflexion futuriste et à long terme. Cette 
philosophie permet appréhender les trois dimensions de la durabilité, où le marketing 
pourrait contribuer au développement durable, et à la stimulation de la demande durable, à 
l'innovation et l'amélioration de produits durables, à la conception et l'utilisation de la 
communication personnalisée, à la création de réseaux de distribution multi-canal, et à la 
vente de produits et services durables à des prix équitables. Leur mise en œuvre permettra 
d'accroître la durabilité économique, sociale et environnementale dans le temps, si, par 
ailleurs, elles sont soutenues par des efforts politiques, gouvernementales et juridiques. 

Mots clés : marketing, développement durable, marketing social, marketing vert, marketing 
des valeurs, responsabilité sociale et éthique. 
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 Abstract 

This research aims to justify how marketing can help sustainable development by being a 

three dimensional concept that integrates the economic, social and environmental 

dimensions and ensures economic prosperity, social equity and environmental quality. For 

this, it is a major challenge for the company to integrate the three dimensions of sustainability 

to achieve its goals, and marketing is the most appropriate to take up this challenge and 

perform this task. 

Sustainable marketing is a relational marketing that aims to build lasting relationships with 

the social and natural environment on a futuristic and long-term thinking. This philosophy 

enables us to understand the three dimensions of sustainability, where marketing could 

contribute to sustainable development, stimulating sustainable demand, innovation and 

improvement of sustainable products, design and use of Personalized communication, the 

creation of multi-channel distribution networks, and the sale of sustainable products and 

services at fair prices. Their implementation will increase economic, social and environmental 

sustainability over time, if supported by political, governmental and legal willing. 

Keywords: Marketing, sustainable development, social marketing, green marketing, value marketing, 

social responsibility and ethics. 

 


