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 إدارة اإلستثمار والمواردإقتصاديات قسم 

 

إقتصاديات المعلومات في تبني مفهوم التسويق  مدى تأثير

 -دراسة تطبيقية  -األخضر

 إعداد الباحثان

 طارق علي جاسمم.د هيام علي طالب 

 المستخلص:

تتجلى أهمية الدراسة بوصفها محاولة استهدفت اإلجابة عن تساؤل مفاده مامدى تأثير إقتصاديات المعلومات 

الشركة العامة للزيوت النباتيةواإلستفادة من نتائج هذه الدراسة من قبل في تبني التسويق األخضر في 

المنظمات من أجل إعادة ترتيب خطوات نشاطات اإلنتاج والتسويق في المنظمات والتعرف على مدى إدراكها 

تخدام سإالبيئية الناجمة عن  ألبعاد التسويق األخضر وإقتصاديات المعلومات, ومحاولة إيجاد الحلول للمشاكل

رتقاء بمشروع بناء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  اإلومحاولة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

( مدير ومسؤول من  50, ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم أستبيان , حيث كان عدد العينة )الخضراء

أسئلة الدراسة تم استخدام  الشركة العامة للزيوت النباتية وذلك لغرض إختبار الفرضيات, ولإلجابة على 

تحاول الشركة إن أهم ماتوصلت الية الدراسة هو ولعرض وتحليل نتائج الدراسة. SPSSالبرنامج االحصائي 

هتمام بالمنتجات التي تقدمها للزبائن من حيث إلتزامها البيئي واعتمادها على مواد خام غير وبشكل ملحوظ اإل

 المناسبة من خالل إعتمادها على تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت الخضراء .ضارة بالبيئة وباالسعار 

Abstract: 
The importance of this study was aimed to answer the question about how much 
the economics of information is effective in adopting the green marketing in the 
state company for botanical oils and to get the benefit from the results of the 
study, in order to rearrangement the steps of the production and marketing 
activites in the organization, to recognize the extent of awareness to the 
dimensions of green marketing and economics of information, and trying to find 
the solutions for the environmental problems that are caused by using the 
technology of information and communication, also trying to upgrade the building 
project of information and green communications technology. 
The most important findings of the study is that the company tries significantly to 
take care of the products it offers to customers in terms of their environmental 
commitment and their adoption of raw materials that are environmentally friendly 
and suitable prices through reliance on information economics and green 
communications. 
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 المقدمة : 
ً لم تشهده منظمات األعمال من قبل وهذا ما حفز هذه   العالم  يشهد  تطوراً ملحوظاً وسريعا

ً لألجيال الحاضرة ً أمنا والقادمة   المنظمات إلى تقديم منتجات صديقة للبيئة وجعلها مكانا

حصتها السوقية وذلك من خالل إتباع التسويق األخضر وإدراك أهميته  للمحافظة على 

تتضمن تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت الخضراء التي لها دور  إقتصاديات المعلومات التي و

كبير في المحافظة على البيئة وجعلها أكثر أخضراراً وإستدامة و الخصائص اإلقتصادية  

مامدى تأثير إقتصاديات  للمعلومات التي تقدمها,وتكمن مشكلة البحث في التساؤل االتي: 

وجود عالقة تأثير  البحث في   تكمن فرضية و المعلومات في تبني مفهوم التسويق األخضر؟

معنوي ذات داللة إحصائية بين إقتصاديات المعلومات ومفهوم التسويق األخضر  

 :الفرضياتالتاليةمنهاوتتفرع

وجود عالقة تأثير معنوي ذات داللة إحصائية بين إقتصاديات المعلومات و أبعاد  -أ

 التسويق األخضر. 

إحصائية بين إقتصاديات المعلومات و متطلبات   وجود عالقة تأثير معنوي ذات داللة -ب 

 دعم التسويق األخضر. 

وجود عالقة تأثير معنوي ذات داللة إحصائية بين إقتصاديات المعلومات و المزيج   -ج

 خضر. التسويقي األ

 

 ول المبحث األ

 إقتصاديات المعلومات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المعلومات وأهدافها: : مفهوم إقتصاديات أوالا 

هي حقل معرفي يجمع بين مجالين معرفيين هما: اإلقتصاد والمعلومات ,  إقتصاديات المعلومات 

وهو مجال واسع يتناول كل الظواهر التي يلتقي فيها اإلقتصاد بالمعلومات, أي إنه العلم الذي  

حد الموارد المهمة  يختص بدراسة األبعاد الخاصة بالخصائص اإلقتصادية للمعلومات بوصفها أ

في حياتنا المعاصرة, واإلستثمار في المعلومات واأللية المعتمدة في إحتساب تكلفة المعلومات  

وقيمتها. ويعد علمآ ألنه يقوم على منهج البحث العلمي ويعتمد طرق البحث العلمي في إستنباط  

لمعلومات وقيمتها بهدف  وإستقراء دراسة المشاكل المتعلقة باإلستثمار في المعلومات, وتكلفة ا

الوصول إلى الحلول المالئمة لهذه المشاكل, وأيضآ في فهم طبيعة العالقة اإلقتصادية بين هذه  

 الجوانب. 

 يمكن تحديد أهداف علم إقتصاديات المعلومات على النحو األتي : 

تحديد إحتياجات الجهات المستفيدة في المعلومات لتلبية هذه اإلحتياجات, والتي تتصف   .1

 بأنها إحتياجات متنوعة ومختلفة ومتطورة ومتجددة بإستمرار.

تحديد الجهات التي تقوم بتوليد وإنتاج هذه المعلومات في إطار دراسات السوق والعرض  .2

 والطلب. 
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تحديد أسلوب توليد وإنتاج هذه المعلومات على النحو الذي يكفل نجاح اإلستثمار في   .3

 لموارد المتاحة في إطار هذا األستثمار. المعلومات , ويحقق اإلستثمار األفضل ل

تحديد كميات المعلومات المنتجة ونوعيتها وذلك من خالل معرفة مقدار المعلومات   .4

المطلوبة لتلبية إحتياجات مختلف المستفيدين, مع مراعاة جودة هذه المعلومات التي تالئم  

 (. 286, 2013هذه اإلحتياجات.)الهوش, 

ا ثا  :أهمية دراسة إقتصاديات المعلومات:   نيا

أن للمعلومات دور ال يمكن إنكاره في كل نواحي الحياة اإلنسانية, فهي الشيء الوحيد الذي       

ال غنى عنه في الحياة اليومية لكل فرد. وعليه لم تعد المعلومات مادة البحث العلمي والتعليم  

ادة ومقومات المنافسة في اإلنتاج وخطط التسويق  بمراحله والتدريب والتأهيل وإستراتيجيات القي 

واإلعالن وتقديم الخدمت وما إلى ذلك فحسب بل أصبحت الوسيلة الحاسمة التي تقرر فاعلية  

كل ذلك و غيرها. حيث يمكن تناول أهمية إقتصاديات المعلومات في أربعة محاور وهي:  

 (. 32-23, 2007.)الطائي, 

المورد التحويلي واإلستراتيجي األساس للمجتمعات   تعد المعلومات المستوى الدولي: .1

الحديثة وليس رأس المال فقط, وأن إنتاج المعرفة قد أصبح مفتاح اإلنتاجية والمنافسة  

 واإلداء اإلقتصادي.  

أصبحت المعلومات محور إقتصاديات الدول المتقدمة وأصبح قطاع  المستوى الوطني:  .2

. فجهود التنمية اإلقتصادية تحولت من  المعلومات المصدر الرئيس للدخل القومي

التصنيع إلى المعلوماتية وأن النسبة األكبر من إجمالي الناتج القومي في الدول ذات 

 الناتج القومي العالي يسهم به قطاع المعلومات. 

أن  علومات على المستوى المنظماتي في تكمن أهمية إقتصاديات الم مستوى المنظمة:  .3

صر على دورها في اإلقتصاد الكلي وإنما على مستوى اإلقتصاد  أهمية المعلومات ال تقت

الجزئي وبخاصة ما يتعلق بتأثيرات خصائصها غير العادية على هيكلية المنظمات  

 ونشاطاتها وأهدافها. 

هناك عالقة بين المعلومات وبين مستوى األداء الفردي لكل صانع قرار,  مستوى الفرد:  .4

بمواصفات نسبية يمكن قياسها رياضيآ على أساس مالها من أثر  فالمعلومات يتم توافرها 

على وضع صانع القرار في موقف قرار معين, وبناء عليه فأن طبيعة هذه المواصفات  

الضرورية لتغير حالة صانع القرار أو تغيير مستوى إدراكه تمثل الحد األدنى  

هذا الحد األدنى يختلف  لمواصفات المعلومات التي يجب إتاحتها له في هذا الموقف, و 

من صانع قرار إلى أخر ومن موقف إلى أخر بالنسبة لنفس صانع القرار إذ يتعذر قياس  

 مدى مالئمة هذه المواصفات أو تحديد قيمتها إال أذا قام المستفيد بعملية صنع القرار

 خصائص المعلومات االقتصادية: :ثالثا 

 المعلومات سلعة :  .1

قية السلع,  فهي تنتج وتعبأ بأوعية متفق عليها وتسوق إال إنها  المعلومات سلعة شأنها شأن ب 

 تختلف عن السلع األخرى في : 

 المعلومات ال تفنى وال تنضب بل تنمو وتجدد وال تستنفذ في االستهالك.  .أ
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للمعلومات أهمية خاصة فهي سلعة ال يمكن اإلستغناء عنها لتوفير مقومات الحياة   .ب 

رفاهية ودفع عجلة التقدم والتنيمة لذا يمكن للمتحكم فيها أن  والسيطرة على البيئة وتحقيق ال

 يتحكم في جميع قدرات المجتمع. 

المعلومات سلعة إستراتيجية فهي في المجتمع المعاصر تعتبر سلعة إستراتيجية وتشكل   . ج

 أهم العوامل المؤثرة في العالقات الدولية كما تشكل أهم عناصر الحوار بين األمم. 

تبادل المعلومات عن التنازل عنها فرغم أنها سلعة إال أن من يقدم المعلومات  ال ينطوي  .د 

 ال يتنازل عنها وإنما يظل متحفظآ بها في الوقت نفسه على عكس غيرها من السلع. 

 سوق المعلومات:  .2

إن سوق السلع هو الذي يتحقق فيه عرض المعلومات والطلب عليها, كما تخضع عملية      

تداول المعلومات آللية السوق, من خالل عرض المعلومات والطلب عليها بطريقة مشابهة  

لطريقة تداول السلع والخدمات األخرى , وتتجسد في المبادئ الجوهرية لسوق لمعلومات  

 والمتمثلة في: 

 نتج في تحديد طبيعة المعلومات التي سيتولى إنتاجها وعرضها في السوق. حرية الم .أ

 حرية المستفيد في طلب المعلومات التي تتوافق مع إحتياجاته الفعلية.  .ب 

 تعد قوى العرض والطلب والتفاعل بينهما اآللية الرئيسة في تحديد أسعار المعلومات.  . ج

مراعاة األسعار السائدة وإمكانات  يعد الربح الحافز األساس لعرض المعلومات من خالل   .د 

 اإلنتاج على النحو الذي يحقق أكبر قدر ممكن من األرباح. 

 كما تجدر اإلشارة إلى أن وظائف سوق المعلومات تتحد على النحو اآلتي:     

يسهم سوق المعلومات في تحديد قيمة المعلومات فاألسعار هي مقياس للقيمة وطلب   .أ

 و دالة لهذه األسعار. المستفيدين لهذه المعلومات ه

ينظم السوق عملية إنتاج المعلومات من خالل التكاليف إذ يفترض توليد وإنتاج أكبر   .ب 

 كمية من المعلومات بأقل تكلفة ممكنة. 

يتولى السوق توزيع المعلومات إذ تحصل الجهة المنتجة للمعلومات على العوائد اعتمادآ  . ج

ة األكثر إنتاجا للمعلومات هي األكثر  على ما تم إنتاجه من معلومات وعليه فأن الجه

 سيطرة على هذا السوق مع ثبات العوامل االخرى. 

 المنفعة:  .3

يرى االقتصاديون أن الشيء الذي يشبع حاجة لدى اإلنسان فهو نافع, وينطلق هذا الوصف       

 على المعلومات فهي أساس في منفعة وتطوير الفرد والمجتمع واألمم. 

 االحتكار: .4

يقصد باالحتكار وجود جهة وحيدة تتحكم بشيء ما, على النحو الذي يعطيه القدرة على       

كميته , نوعه, وتوقيت عرضه, من هنا وعلى الرغم من أن خاصية  التحكم بسعر الشيء ,

المعلومات متصلة بعدم االستحواذ الكامل , تؤثر على درجة االحتكار, يمكن القول إنه لما كانت  

المعلومات منتجآ ذا قيمة في االستهالك واإلنتاج فإن بعض المزايا تتحق عند ممارسة التحكم  

لومات في بعض المواقف, كما هو الحال بالنسبة للمعلومات  االحتكاري على عرض هذه المع

 السرية و الخاصة والمعلومات التي تتولد من أجل االستخدام الحكومي. 
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 القيمة المضافة:  .5

تعني القيمة المضافة في العرف االقتصادي تكوين الثروة, والتي تتولد عن طريق جهود و       

فإن القيمة المضافة تتباين بتباين المعلومات وتباين  مهارة اإلنسان , وما يتعلق بالمعلومات 

الموقف التي يحتاج فيها المستفيد إلى هذه المعلومات , كما أنها تتباين من مستفيد إلى أخر. أي  

فيما يتعلق بكيفية تقويم المستفيد لمعلومات معينة يرغب في استثمارها, ويطلق على هذه القيمة  

لك تأثير استخدام المعلومات على سلوك المستفيد, أو على عملية  "قيمة االستخدام" والمقصود بذ 

صنع القرار , أو وضوح المشكلة, والقيمة هنا تتصل بالعائد الذي يحصل عليه الفرد أو المنظمة  

كنتيجة استخدام المعلومات, إذ يتعذر تقدير هذه القيمة قبل استخدام المعلومات ذلك ألن  

قيمة وبناءآ عليه يمثل نظام المعلومات سلسلة من عمليات القيمة  االستخدام هو  الذي يعطيها ال

المضافة من خالل األنواع المختلفة من المعلومات التي يوفرها لمختلف المستفيدين.)عليان,  

2010 ,219 .) 

ا رابع  : مفهوم تكنولوجيا المعلومات الخضراء ا

تعتبر تكنولوجيا المعلومات الخضراء عائق امام التقدم من وجهة نظر بعض المهتمين اذ       

يعتقدون بأنها  ال تؤثر على حياتهم او اعمالهم في حين انه في الواقع عكس ذلك  تماما فان  

  امكانات تكنولوجيا المعلومات او االتصاالت الخضراء لتقديم السلع او الخدمات تعتبر امرا مهما 

لكونها مجموعة من المبادرات االستراتيجية والتكتيكية التي تقلل بشكل مباشر من البصمة  

الكربونية لعملية الحوسبة في المنظمة بغض النظر عن نوعها او شكلها او حجمها وليس فقط  

 التركيز على الحد من التأثير البيئي لصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  

المعلوماتالخضراءعلىتشجيعودعمالسلوكاألخضرمنقبلموظفيالمنظمةوعمالئهاوم كماتعملتكنولوجيا

"  القاع" منخاللحمالتالتوعيةوالتعليمالمستمر،فيمكنأنيبدأالتغييرالثقافيالناجحمن . ورديها 

منخاللتنفيذمبادراتسريعةوسهلة.  

يعودواإلىم فعلىسبياللمثال،تشجيعشخصواحدأوشخصينعلىإيقافتشغيألجهزةالكمبيوترالخاصةبهمقبألن

نازلهم،يمكنأنيولدسلسلةمنردوداالفعالداخاللمنظمةوالتيستؤديإلىتشجيع أشخاصآخرينللقيام بذلك 

  . وبالتاليتقوماإلداراتبكاملهابالمثل

.  ففياآلونةاألخيرةوفيالعديدمنالبلدان،شهدناأمثلةعلىتغييرفيالثقافةالمتمثل بحظرالتدخينفياألماكنالعامة

لرئيسيفيتنفيذهذاالتغييروربمايمكنالقوألنهبدونتغييرفيالقانونالذي  بالطبع،كانالتشريعهوالمحركا 

جعاللتدخينفياألماكنالعامةجريمة،ماكانليحدثهذا التغييرابدا.  

فمنخاللتنفيذسياسةتكنولوجياالمعلوماتالخضراء،يمكنللمنظمات  

 (. ONeill,2010, 4)  .ضماناستدامةالمواردالتيتستخدمهاتكنولوجياالمعلومات 

ا   ية ومزايا استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات الخضراء: : اهمخامسا

     

تركزتكنولوجياالمعلوماتالخضراءفيالبدايةعلىجعلتكنولوجياالمعلوماتالخاصةبالمنظمةأكثرخضرةمن 

.  خاللتحسينممارساتالعملللمستخدمالنهائي،وخلقبيئةمكتبيةموفرةللطاقةوخفضاستهالكالطاقة

قة،والمعدات،وتكاليفمراكزالبياناتكلهاعملياتانتصاراتسريع إنرصداستهالكالمرافق،وخفضتكاليفالطا
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.  ةيمكنأنتعزىإلىعملياتمراجعةوتقييمتكنولوجياالمعلومات 

.  غيرأنالتحدييكمنفيإقناعاإلدارةبالحاجةإلىالمراجعةالدوريةلعملياتهاومعايرتها

منأجاللحفاظعلىهذهالمدخراتوالكفاءات،يجبعليهمدمجتكنولوجياالمعلوماتالخضراءفيأعمالهمكالمعتا 

 . دوتضمينمؤشراتاألداءالرئيسيةالخضراءفيمؤشراتاألداءالرئيسيةلألعمال 

:  يبدأنشرإستراتيجيةتكنولوجياالمعلوماتالخضراءفيتغييرالسلوكياتعبرمجموعاتأصحابالمصلحة     

.  الشركاءالموظفينوالموردينو

.  وفينهايةالمطاف،يعززالمركزالتنافسيللمنظمة،ممايمنحهاميزةتنافسيةمتميزة

 (. Bitterlin,2012  ,3 ).وأيسياساتمقدمةهياستراتيجيةوتفيبأهدافاالستدامةالعامةللمنظمة

يمكن الي شخص  أن يتساءل كيف ينبغي أن نذهب نحو تخضير تكنولوجيا المعلومات، وما  

نولوجيا المعلومات التي يمكن أن تكون خضراء. في الواقع، كل نظام  هي النظم الفرعية لتك

فرعي ونظام طرفي من تكنولوجيا المعلومات يمكن تحويله الى نظم خضراء. ومن أهمها  

أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم ومراكز التحكم بالبيانات   

كات والبروتوكوالت واالتصاالت. ويمكن ايضا جعل  والبرامجيات ونظم التخزين ونظم الشب

األجهزة الطرفية مثل الطابعات اكثر كفاءة في استخدام الطاقة وان تجعلها صديقة للبيئة وكما  

 يلي :  

 أجهزة الكمبيوتر الخضراء، أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم :  -1

ت طفيفة على الطرق التي  يمكننا خفض استهالك الطاقة بشكل كبير من خالل إجراء تغييرا

المكتبية تعمل حتى عندما ال يتم   هذه االجهزةنستخدم بها أجهزة الكمبيوتر. حيث ان معظم 

 استخدامها، ألن المستخدمين يتركونها تعمل حتى دون الحاجة لها ) إضاعة الكهرباء(  . 

د من  إجمالي  عالوة على ذلك، فان هذه األجهزة  تولد حرارة وتتطلب تبريد ، وبالتالي تزي

الطاقة والتكلفة المستهلكة . بالمقابل فان التحكم باستخدام مئات اجهزة الكمبيوتر على وفق  

االحتياج في منظمة كبيرة يؤدي الى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة. وهذا يتم  من خالل  

 اعتماد عدة تدابير:  

وتر تلقائيا إلى حالة  التمكن من مزايا إدارة الطاقة:  يمكننا برمجة أجهزة الكمبي -أ

 موفرة للطاقة عندما ال نستخدمها  دون التضحية باألداء. 

 إيقاف تشغيل النظام عندما ال تكون قيد االستعمال.   -ب 

( تحفظ   blank screensaverاستخدام شاشات توقف: شاشة التوقف الفارغة ) -ت 

المزيد من الطاقة اكثر من شاشة التوقف التي تعرض الصور المتحركة، والتي  

 تتفاعل باستمرار مع وحدة المعالجة المركزية. 

 thin-clientاستخدام أجهزة كمبيوتر خاصة بالزبائن خفيفة الوزن   -ث 

computers.   يمكن للمستخدمين اختيار توظيفها  والتي تستهلك حوالي خمس  :

 (. fat client ك جهاز كمبيوتر سطح المكتب )استهال

 بناء مراكز خضراء للتحكم بالبيانات:   -2

مليار   100، فإن الطاقة المطلوبة من قبل مراكز البيانات تبلغ حاليا IBMوفقا لتقديرات شركة  

كيلو واط ساعة في السنة في جميع أنحاء العالم ، ومراكز البيانات هي واحدة من أسرع  
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قة نموا وقد تزايدت البصمة الكربونية لهذه المراكز بشكل كبير حيث انها تستهلك  مستهلكي الطا

 الكثير من الطاقة لتشغيل نظم تكنولوجيا المعلومات ونظم تبريد مراكز البيانات 

 : الحوسبة السحابية الخضراء  -3

الحوسبة كخدمة،  تمثل الحوسبة السحابية نقلة نوعية من خالل االنتقال من الحوسبة كمنتج إلى 

وقد بدأت كل من  المنظمات والمنظمات التعليمية والحكومات واألفراد في كل من األسواق  

المتقدمة والناشئة في استخدام تطبيقاتة. ولتلبية الطلبات المتزايدة لخدمات الحوسبة السحابية،  

حتية األخرى مثل  يستخدم الباعة مراكز بيانات واسعة النطاق تجمع آالف الخوادم مع البنى الت

شبكات التبريد والتخزين واالتصاالت.  وبالتالي يسبب زيادة  في استهالك الطاقة من قبل  

مراكز البيانات.  وتعد الحوسبة السحابية حال اخضرا، حيث تتضمن البنية التحتية السحابية  

ستخدام  عنصرين حاسمين من عناصر تكنولوجيا المعلومات الخضراء: كفاءة الموارد وكفاءة ا

 الطاقة. 

 تخزين البيانات الخضراء :   -4

تستهلك أنظمة التخزين في مراكز البيانات كميات كبيرة من الطاقة والتبريد. فعلى سبيل المثال،  

٪ من إجمالي استخدام الطاقة  40 -٪ 24في مركز البيانات تستهلك أنظمة التخزين  ما بين 

خوادم كفوءة في استخدام الطاقة، والتركيز  لتكنولوجيا المعلومات . مما دعى هذا الى جعل ال

على تخضير تخزين البيانات. واستخدام العديد من األساليب بما في ذلك مجموعة ضخمة من   

والتخزين المتدرج ومحركات األقراص الصلبة  Massive Array of Idle) األقراص  )

((SSDs انات المستمرة. وبالتالي   لتحسين كفاءة الطاقة وخفض التكاليف اإلجمالية لتخزين البي

 تقليل مساحة التخزين المطلوبة واالستفادة الفعالة من المساحة المتاحة.  

 : البرامجيات الخضراء -5

تلعب البرامجيات دورا هاما في تحديد إجمالي استهالك الطاقة والكفاءة الحاسوبية. وهي عنصر  

في الوقت الحاضرأدوارا أكثر   تؤدي الشبكات واالتصاالت واس في تحسين االستدامة البيئية. أس

أهمية من أي وقت مضى، إذ انها تسهل نقل البيانات وتقاسمها وتمكننا من التواصل وتبادل  

المعلومات، والتسوق، والتعلم عبر االنترنت، وجعل بيئة عملنا أكثر ذكاء . وما فتئت المطالب 

يجة لذلك ازداد استهالك الطاقة  على شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية تتزايد باستمرار، ونت 

 (. 7,  2017)جاسم,في نظم االتصاالت زيادة كبيرة بالشكل الذي يؤثر سلبا على البيئة..

 ني المبحث الثا

 التسويق األخضر والمزيج التسويقي األخضر 

ضر:أولا  مفهوم التسويق األخ  : 

األخضر في وضع تعريف  تعددت وتباينت التعاريف التي أوردها الباحثون لمفهوم التسويق 

عملية نظمية متكاملة تهدف إلى التأثير في  على إنه فيمكن تعريفه محدد لمعنى التسويق األخضر

تفضيالت الزبائن بصورة تدفعهم نحو التوجه إلى طلب منتَجات غير ضارة بالبيئة وتعديل  

امل يرضي هذا  ستهالكية بما ينسجم مع ذلك، والعمل على تقديم مزيج تسويقي متكعاداتهم اإل
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التوجه بحيث تكون المحصلة النهائية الحفاظ على البيئة، حماية المستهلكين و إرضائهم وتحقيق  

 (. 7, 2004)النوري,.منظمة هدف الربحية لل

 آ: أبعاد التسويق األخضر: ثاني
 يستندتطبيقالتسويقاألخضرإلىخمسةأبعادرئيسية وهي :  

 :  إعادةتشكيلمفهومالمنتج  .1

يتمثلفيمواكبةتكنولوجيااإلنتاجلمفهوماإللتزامالبيئي،بحيثيعتمداإلنتاجإعتماداًكبيراًعلىموادخامغيرضا 

.  رةبالبيئة،وإستهالكالحداألدنىمنها

مها،والسيّماالمعمرةمنها،لتعودإلىم فضآلعنضرورةتدويرالمنتجاتنفسهابعدإنتهاءالمستهلكمنإستخدا

(.   ضمنحلقةمغلقة) صنعهابالنهايةحيثيمكنتفكيكهاوإعادتهاإلىالمصنع مرةأخرى 

 (. 27,  2013)حيدر,.أماالتغليف،فيعتمدعلىموادخامصديقةللبيئةوقابلةللتدوير

 : وضوحالعالقةبينالسعروالتكلفة .2

إنالقاعــدةاألساســيةالتـــيتعتمــدعليهــاالمنظمـــاتفــيتحديــداألســـعارهــوالتكلفــةالكليـــةللمنتج 

فيجبأنيعكسالسعركلفةالمنتجوبالتاليفمنالمهمجـدآأنيـوازيالقيمـةالحقيقـةللمنـتجالمقـــدمإلـــىالزبـــ

.   ون 

بةزيـــادةفـــيأســـعارتلـــكالمنتجات  وأمـــابخصـــوصالمنتجـــاتالخضـــراءفقـــدبـــرزتنســـ

ألنهاتمتلكقيمةأعلىالتعكسفقـطكـونالمنتجـاتالتضـربالبيئـةوإنما تعكس أيضا  

جوانــبأخــرىلهــامتمثلــةبالبحــثعــنالمــواد  

البديلــةوحمايــةالمــواردالطبيعيــةومــايحتــويذلــكمــنكلفعاليةلعلأبرزمصادرهاالكلفالمتمثلةبا 

وير.فيجبعلىالمنظمةعندوضعاألسـعارأنتكـونمتأكـدةمـنأنالزبـونيسـتطيعدفـعهـذاالسلبحثوالتط 

عروهويشعرفيالمقابلبحصـولهعلـىمنفعـةجيـدةبهـذاالسـعر.لذلكفإنالمنتجاتالخضراءيجبأنتمتازبم 

زاياتفوقالمنتجاتاإلعتياديةبحيـثتـدفعالزبون  

وجدت إن   2002عـام إلقتنائهارغمالفرقفياألسعارحيثإندارسـةأجريـتفـيأمريكـا

ــ  أهماألسبابالرئيسيةالتيتجعلالزبائنيعزفونعنشـراءالمنتجـاتالخضـراءويفضـلونالمنتجـاتالتقليدي

ةتتضــمنإعتقــادهمبأنهــاتتطلــبتضــحيةوعــدمالمالءمــةوإرتفــاعالتكلفــةوإنخفــاضاألداء.)حم 

 (. 30, 2014ودة,

 إلغاءمفهومالنفايات أو تقليلها: .3

مالتقليديفيالتعاملمعالنفاياتوبقاياالصناعةضمنالتسويقاألخضر،حيثأصبحالتركيزعل لقدتغيرالمفهو

ىتصميموإنتاجسلعبدوننفاياتأو)بالحداألدنى(  

بدآلمنكيفيةالتخلصمنها،وذلكمنخاللرفعكفاءةالعملياتاإلنتاجية.  

 (. 6, 2007أيأنالمهمهوليسمايجبأننفعلهبالنفايات،بلكيفننتجسلعبدون نفايات.)الصمادي,

صب عملية إلغاء النفايات أو تقليلها في مصلحة المنظمة وزيادة أرباحها وذلك بسبب تقليل  ت      

التلف والهدر بالموارد وبالتالي سوف ينعكس ذلك على خفض التكاليف. حيث أكدت دراسة  

قامت بيها جامعة ميشيكان بأن المنظمات تلمس التحسينات  في األداء التشغيلي في السنة األولى  

ق برامج تقليل النفايات والوقاية من التلوث وفي السنة الثانية تحصل المنظمة باإلضافة  من تطبي

 (. 48, 2014إلى ما سبق على تحسينات في العائد على حق الملكية.)كافي, 
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 إدارة الجودة البيئية الشاملة:  .4

ى التكامل مع  ارتبط مفهوم إدارة الجودة الشاملة تاريخيا بعمليات اإلنتاج والمنتج فهو بحاجة إل

قضايا اإلدارة البيئية فااللتزام بمتطلبات الجودة اآلن ال تنحصر فقط بنشاطات اإلنتاج التقليدية  

فحسب وإنما يمتد كذلك إلى الجودة البيئية , إذ ينصب االهتمام في الوقت الحاضر على مقارنة  

ها عمليات التلوث  عائد عمليات اإلنتاج والتسويق بالكلفة االجتماعية لألضرار التي تلحق

تشمل إدارة الجودة الشاملة على موضوعات   و والنفايات على العناصر المادية للبيئة الطبيعية.

إدارة عمليات التدوير وتخفيض النفايات, فيتعين على المنظمات الصناعية إيجاد الطرق لمنع  

لمنظمات على  التلوث قبل أن يصبح حدوثه أمرآ خطيرآ يهدد سالمة البيئة ونقائها وتدرك ا

 ة على عدم الكفاءة وتكلفة إضافية. المدى البعيد بأن التلوث يعد إشار

 الدعم البيئي:   .5

هو مفهوم يقوم على افتراض أن االزدهار والرخاء االقتصادي في المستقبل يعتمد إلى حد       

حماية  كبير على حماية رأس المال الطبيعي من مياه, هواء وموارد بيئية أخرى وأن بلوغ هذه ال

يتطلب الموازنة بين النشاط البشري والقدرة الذاتية للموارد الطبيعية على تجديد نفسها بصورة  

مستمرة. أن العديد من المنظمات التي أقدمت على تبني السياسات وتطوير اإلستراتيجيات  

(  1) جدولالهادفة إلى دعم وإسناد كل من البيئة الطبيعية وربحية المنظمات على حد سواء, وال

 يوضح الشبكة التي يمكن للمنظمة استخدامها لقياس درجة التقدم في تطبيق مبادئ الدعم البيئي. 

عند المستوى األساسي تستطيع المنظمة أن تطبق آليات منع التلوث التي تتضمن الرقابة       

على التلوث ومنع حدوثه وهذا يعني أزالة أو تخفيض النفايات قبل تراكمها, وتؤكد الكثير من  

المنظمات على أن برامج منع التلوث تستجيب لغايات برامج التسويق األخضر ويعد تطوير  

األمنية بيئيا وقابلية تدوير مواد التعبئة والتغليف في تصنيع منتجات أخرى من أبرز  المنتجات 

 مجاالت الرقابة على التلوث. 

عند المستوى الثاني تستطيع المنظمة تطبيق إدارة المنتج التي ال تنحصر مسؤولياتها فقط في       

زالة كل المؤثرات السلبية على  تخفيض مقدار التلوث المتولد من العمليات اإلنتاجية وإنما أيضا إ

البيئة على مدار دورة حياة المنتج وهذا يقتضي إدارة مراحل دورة حياة المنتج بأسلوب يكون  

أكثر صداقة للبيئة ويحقق الكفاءة البيئية. ويشير مفهوم الكفاءة البيئية إلى التوقيت المناسب  

الطبيعية تجديد نفسها ثانية. أما   الستعمال أو استهالك الموارد الطبيعية مما يتيح للعناصر

المستوى الثالث فتنظر المنظمات إلى المستقبل البعيد وتخطط القتناء التقنيات البيئية الجديدة وإن  

كان العديد من منظمات االعمال التي تسعى إلى إحراز التقدم في تطبيق أليات منع التلوث  

مة حاليآ وتحتاج لصياغة إستراتيجيات شاملة  وإدارة المنتج التزال مقيدة بأسس التقنيات المستخد 

 للدعم البيئي إلى تطوير تقنيات بيئية جديدة. 

واخيرآ تستطيع المنظمات تطوير رؤية إستراتيجية للدعم البيئي يمكن استخدامها كدليل في       

المستقبل هذه الرؤية تبين كيفية مشاركة منتجات المنظمة والخدمات والعمليات والسياسات في  

مليات الدعم البيئي وكيف يمكن تطوير التقنيات لتحقيق ذلك, أن الرؤية اإلستراتيجية للدعم  ع
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,  2014البيئي تقدم اإلطار الشمولي للرقابة على التلوث وإدارة المنتج والتكنلوجيا البيئية.)كافي, 

54-55) 

 (1)جدولال

 شبكة الدعم البيئي 

 الرؤية اإلستراتيجية للدعم البيئي 

تقود رؤية المنظمة إلـى إيجـاد الحلـول للمشـاكل هل 
 االجتماعية والبيئية.

هل أن رؤية المنظمة تهدي إلى تطوير تقنيـات بيئيـة 
 جديدة وتطوير األسواق والمنتجات والعمليات.

 التكنولوجيا البيئية الجديدة

ــس  ــدآ بأس ــات مقي ــي للمنتج ــل أن األداء البيئ ه
 التكنلوجيا المستخدمة حاليآ.

هناك احتمالية بتحقيق تحسينات علـى األداء هل 
 البيئي للمنتجات عند اقتناء التكنلوجيا الجديدة.

 

 

 

 

 غدا

 إدارة المنتج 

ــد  ــتج عنـ ــوير المنـ ــميم وتطـ ــامين تصـ ــاهي مضـ مـ
 االضطالع بمسؤولية دورة حياة المنتج.

ــق  ــان تحقي ــةهــل باإلمك ــاليف  القيم المضــافة أو التك
المنخفضة بصورة متزامنة مع تخفيض األثر السلبي 

 للمنتجات على البيئة الطبيعية.

 منع التلوث 

ماهو أكبر مقدار من النفايات واألبخرة المنبعثة 
 من العمليات اإلنتاجية الحالية.

هل يمكن تخفيض التكاليف والمخاطر عند إزالة 
النفايــات  النفايــات مــن المصــدر أو باســتخدام

 كمدخالت في صناعات أخرى.

 

 

 

 

 اليوم

  الداخلي الخارجي 

 (. 56, 2014المصدر:)كافي, مصطفى يوسف, فلسفة التسويق األخضر, مكتبة المجتمع للنشر والتوزيع, عمان, االردن, 

 : آمربح آ جعاللتوجهالبيئيأمر .6

منالمنظماتأنالتسويقاألخضريشكل فرصةسوقيةقدتمنحالمنظمةميزةتنافسيةو  لقد أدركت العديد 

لربمامستدامةفيالواقعإنمعظم  

المنظماتتتنافسفيالسوقلتحقيقالكسبالسريع،بغضالنظرعناآلثارالسلبيةعلى  

ً عدّ البيئة.والمتمعنفيالمنافسةفيالسوقيدركأنهذاي ستراتيجياً،يمكن  إ منفذاًتنافسيا

منالمنافسة،وخاصةمعتناميالوعيالبيئيبين  أنيأخذالمنظمةإلىنوعآخر

ستراتيجي هوأنالهيئاتالرسمية  ومنمزاياهذاالتوجهاإل .المستهلكينوتحولهمالتدريجيإلىمستهلكينخضر

رسميةتروجللتوجهاتالبيئيةبشكلطبيعيومستمرمن  ال وغير 

خالألجهزةاإلعالمالمختلفةوفيذلكمساعدةودعممجانيمنهذهالجهاتلجهود  

سيكونهذاالتوجه  من ثَم  ظماتالتيتتبنىمنهجالتسويقاألخضر. والترويجالخاصةبالمن

 (. 27,  2013)حيدر,.،وخاصةفيالمدىالطويل آمربحآأمر

 آ: المبادرات والمتطلبات الال زمة والداعمة للتسويق األخضر : ثالث

تستطيع منظمات األعمال أن تجعل من نفسها منظمات خضراء وذلك بقيامها بمبادرات 

 فعلية تصب في إتجاه بلورة تبني فلسفة التسويق األخضر ومن هذه المبادرات هي: وممارسات 
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 ( :  Green Management Systemاألنظمة اإلدارية الخضراء )  .1

تشير الدراسات إلى أن المنظمات بدأت بإدخال المعايير البيئية تدريجياً في إستراتيجياتها من       

ة فمثالً تقوم المنظمات األوربية بإعتماد إستراتيجية  أجل أن تبقى في مراكز تنافسية متقدم

 تسويقية خضراء لكي تتكيف مع القيود البيئية. 

يجب على منظمات األعمال أن تضع إستراتيجيات خاصة بأنظمتها اإلدارية من أجل       

تحويلها إلى أنظمة خضراء تهدف إلى الكشف المبكر للتلف والتلوث في العمليات اإلنتاجية ألن  

إكتشاف التلف بعد العملية اإلنتاجية وإعادة تصنيعة يكلف المنظمة مبالغ مالية وتعتبر هذه  

المبالغ خسائر على المنظمة ولكن بأستخدام األنظمة اإلدارية الخضراء والعمل على تحديد  

التلف في اول مرحلة من مراحل اإلنتاج سوف يوفر للمنظمة الكثير من التكاليف وكذلك الحال  

 بة للتلوث البيئي. بالنس 

 ISOإن العديد من التوجيهات الصناعية والمواصفات والمعايير مثل نظام إدارة البيئة )     

( ونظام التدقيق واإلدارة البيئية األوربية أعطت المنظمات خطوط عريضة عن كيفية   14000

لى  وضع إستراتيجيات وبرامج لإلدارة البيئية والتي تكون مرتبطة مع الخطوط االو

 (. 63, 2009للنوعية.)العوادي,

 : (  Green Processes)   العملياتالخضراء .2

     

تسعىالمنظماتالىتحسينالعملياتاإلنتاجيةفيسبيلتقديممنتجاتالتضرالبيئةبحيثتكونسليمةمنالناحيةالبيئيةعب 

 . رتصميمالعمليةاإلنتاجيةوتنفيذهابشكلكفوء

     

تعرفالعملياتالخضراءبأنهاالتحسسلمختلفالقضاياالبيئيةوأخذهابنظراإلعتبارعندالقيامبالعملياتاإلنتاجي 

ة.ويتوجبعلىالعملياتالخضراءالقيامبأعادةتصميمالعملياتوالتخلصمنبعضهاويعدتصميمالمنتوجعامالًح 

%(   75) اسماًلألثرالبيئيفقدقدرب 

حياتهيمكنأنيتحددمنخاللفترةالتصميمأيضمنحدودسيطرةالمنت مناألثرالبيئيالذييتسبببهالمنتوجخاللفترة

 جين. 

     

أنفلسفةالتسويقاألخضرتركزعلىتفعياللعملياتالخضراءداخاللمنظماتوهذايتطلبإنجازحملةتغييرشاملة 

.  فيتفكيروثقافةالمنظمةللحصولعلىالسلوكالداعموالمساند 

إلمكانياتاالخرىللحصولعلىالرضاوتحقيقال وقديتضمنأيضاًتغييراًجذرياًفيالعملياتالتسويقيةأوالطرائقأوا 

 (. 64,2009رغباتللزبائنوالمنظمات.)العوادي, 

 : (  Green Products)  المنتجاتالخضراء .3
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أنفلسفةالتسويقاألخضرتحتمعلىالمنظماتانتكونواعيةومستجيبةلتحسسالزبائنحيااللقضاياالصحيةوالبي 

.  غباتالزبائنالمتجددةوالعملعلىاإلستجابةلهائيةإذيجبأنتكوندائماًفيالمقدمةفيمجالتحديدتوجهاتور 

فقدعرفالمنتجاألخضرعلىأنهأيمنتجمصممومصنعوفقاًلمجموعةمنالمعاييرالتيتهدفإلىحمايةالبيئةوتقلي 

 (. 75, 2009البكري والنوري،)  ألستنزافالموادالطبيعيةمعالمحافظةعلىخصائصاالداءاألصلية

     

ضروالمنتجاتالخضراءيجبأنتقابألوتتجاوزتوقعاتالزبائنمن يعتبرمبدأالثقةهوأساسالفعاليةفيالتسويقاألخ 

خاللتسليمهمالقيمةالتييوعدونبهاوإعطائهمفوائدبيئيةكمزاياثانويةللمنتجوغالبااًليمتلكالزبونالخبرةأوال 

 . قدرةعلىإدراكالقيمةالبيئيةأواإلستهالكيةللمنتجاألخضروهذامايخلقالشكأوعدمالقدرةعلىالفهم

     

الخضراءدائماًماتكوننشاطاًمربحاًوأناغلبمشاريعتطويرالمنتجاألخضرمربحةت أنعمليةتطويرالمنتجات 

.  جارياًوخاصةفيالمنظماتالصغيرةالتيوجدتمكانةجديدةفياألسواقمنخالالإلبتكارفيالمنتجاألخضر 

 (. 65, 2009أماالمنظماتالكبيرةفقامتبتطويرأسواقهاالمستهدفةمنخالاللمنتجالمطوربيئياً.)العوادي, 

 ( 46, 2014)كافي,  :الالزمة لتبني المنظمات التسويق األخضر هي أما المتطلبات

 دراسة واسعة للمسائل البيئية في الوقت الحالي في المنظمة.  .1

 إيجاد نظام لقياس ومراقبة اآلثار البيئية الناجمة عن أداء المنظمة.  .2

 وضع سياسة بيئية واضحة وواقعية بأهداف وبرامج المنظمة.  .3

 ويق األخضر في ظل القوانين والتشريعات المتغيرة. مراقبة تطوير برامج التس  .4

 استخدام الوسائل المناسبة لتدريب وتأهيل العاملين ضمن التوجه البيئي في المنظمة.  .5

 القيام باألبحاث العلمية لمعالجة المشاكل البيئية والتكنولوجيا المستخدمة.  .6

 وعيهم بالمسؤولية البيئية. تطوير البرامج التعليمية لتثقيف المستهلكين ورفع درجة  .7

 استخدام الوسائل المناسبة لتأهيل المجهزين ضمن التوجه البيئي للمنظمة.  .8

 المشاركة في دعم وتأسيس المنظمات االجتماعية التي تعنى بشؤون البيئة والمجتمع.  .9

 المزيج التسويقي األخضر  رابعاا:

والعناصــرالتســويقية  يعرفالمــزيجالتســويقياألخضــرعلى إنه"مجموعــةمــناألدوات 

التــيتعمــلالمنظمــةعلــىتحقيــقالتكامــلواإلنــدماجبينهــاوذلــكمــناجــلخدمــةالســوقالمستهدف

ما عناصر المزيج  أ,(2014, 33)حمودة,.وتحقيقأهدافالمنظمةمععدماإلضراربالبيئةالطبيعية" 

 التسويقي األخضر فهي: 

 المنتج االخضر :  .1

يمتازالمنتجاألخضربأنهغيرضارأوسام, يكونغالباًمصنعاًمنموادمعادةالتدوير،أماتغليفه  

وهوبذلكيضمنأقلتأثيرسلبيعلىالبيئةمقارنة  . فيكونبالحداألدنىمنموادالتغليف

و  بالبدائل.وعلىالمنظماتالمطّورةأنتأخذبعيناالعتبارصحةالمستهلك ,والقضاياالبيئيةبشكلعام. 

هأيمنتجمصمم, ومصنّعوفقاًلمجموعةمنالمعاييرالتي  تهدف إلى حماية  يعّرفالمنتجاألخضرعلىأن

 البيئة ,وتقليإلستنزافالمواردالطبيعيةمعالمحافظةعلىخصائصاألداء. 
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المنتجاألخضرليسمنتجاًجديداًبالكامل,  

:  فهوغالبامنتجاتقليديًاتتمفيهبعضالتعديالتحيثتتخذهذهالتعديالتعدةأشكالمثل

لمكونات،إستخدامموادمعادةالتدوير،إستخدامموادغيرضارة،كلذلكوغي تعدياللتغليف،تغييرنسببعضا 

رهدونالتأثيرعلىالخصائصاألصليةللمنتج،فالبدمنالموازنةبيناإلسهاماتالبيئية,  

وعدمإغفااللخصائصاألصليةللمنتجوالغاية  

وجودهدونأنيطغىإحدهمعلىاخر،فاليكونهناكضعففيالتوجه  

 . البيئي،أوضعففيخصائصالمنتجوفشلهمنجهةأخرى 

 التسعير االخضر:  .2

يعتبرالسعرالمكوناألهممنمكوناتالمزيجالتسويقيلكونهيؤثربطريقةقويةومباشرةعلىقررالمستهلكوب 

حيثأنالمستهلكعلىاألغلبيتطلعلمنتج  . خاصةفياألسواقذاتالحساسيةتجاهالسعر 

ذوجودةعاليةوسعرمناسب  

  مكنه ،حيثأنالمستهلكيبحثدائماعلىمايشبعرغباتهوحاجاتهبأقلالكلفالماليةالم

والنغفلأهميةالتسعيرللمنظماتحيثأنهيمثلالمصدرالوحيدللتدفقالماليعنطريقبيعالمنتجاتللقيامبتغ .

.    طيةالتكاليفوتحقيقاألرباحالمنشودة

ويعرفالسعرعلىأنه:مجموعكلالقيموالتييستبدلهاالمستهلكمقابلفوائدأوإمتالكأوإستخدامالمنتجأوالخ 

دمة.  

.   هلكالقوةالنقديةللحصولمباشرةعلىالمنتجلإلنتفاعمنه فيهذاالتعريفإشارةمباشرةنحوإمتالكالمست

أمافيمايتعلقبموضوعالتسعيراألخضرفقدبدأاألهتمامبهفيسبعيناتالقرنالماضيحينبرزتقضاياالتلوث 

  .المرافقةلعمليةاإلنتاج،ولكناألهتماماتالجادهكانتفينهايةثمانيناتالقرنالماضيأومابعدذلك

الذييرغببشرائهمعاألثارالبيئية التي  ومنهناأصبحالمستهلكيربطمابينقيمةالمنتج

وبهذاالخصوص فأن المستهلك لديه إستعداد لدفع سعر أعلى من أجل  .   يمكنأنيعكسهاسلبا 

الحصول على المنتجات الخضراء, التي ال تحدث ضررآ في البيئة أو بصحته.)البكري,  

 ( 66,  2016واسماعيل,

 التوزيع االخضر:  .3

     

علىالمدىالقصيرأوالمدىالبعيد،إذالميقابلهاسياسةمحكمةوسلي اليمكنأليمنظمةأنتحققأهدافهاسواء

تختلف مستوياتالقنواتالتوزيعية لمدخل التسويق  و. مةلتوزيعمنتجاتها 

 األخضرفيحجمهابإختالفعددأعضائها،وهي على نوعين: 

 .  القناةالتسويقيةالمباشرة،تكونمنالمنتجإلىالزبونمباشرة  .أ

 :  الالتالية القنواتالتسويقيةغيرالمباشرة،وتأخذأحداألشك .ب 

 منالمنتجإلىباعةالمفردإلىالزبون.  أوآل:

 منالمنتجإلىباعةالجملةإلىباعةالمفردإلىالزبون.  ثانيا:

 منالمنتجإلىباعةالجملةإلىالوكالءثمباعةالمفردوإلىالزبائن.  ثالثا:
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فيبعضالدوليقومبائعوالتجزئةبخلقوحداتلتدويرمخلفاتالمنظمةالموردة،منأجلتلبيةولفتإنتباهال 

  لكينالخضر،الذينيهتمونجدآبحمايةبيئتهممسته

 وفيالمقابلتعملالمنظمةالموردةمافيوسعهالإلحتفاظبمثلهؤالءالزبائنوحمايةمصداقيتهمالخاصة. .

     

هذهاألنواعمنالقنواتالتوزيعيةهيذاتهاالمطبقةفيمدخلالتسويقاألخضر،يكمناإلختالففيإعتماد 

منفذاإلرتجاعي،يساعدهذاالنظامف مدخلالتسويقاألخضرعلىنظامالتوزيعذواإلتجاهينأومايعرفبال

يتحقيقالمنفعةلتجارالجملةوباعةالمفرد،منخاللتقويةالعالقةمعزبائنهمسببإعتمادالقناةالتوزيعيةل 

 (23,2017مدخلالتسويقاألخضرعلىعمليةإعادةالتدوير. )دريجي,وهوام ,

يعنىالتوزيعبالمنفعتينالزمانيةوالمكانية،بحيثيضمنالتوزيعجعاللمنتجاتفيمتناوليد       

المستهلكينفيالمكان، و الزمان المناسبين , الجودة المناسبة ,  والسعر المناسب  

يتطلبهذاالتوزيعأنيتخذبعينالنظرإعتباراتالبيئةمعضمانةجودةعمليةالتخزينوإدارتهابأقاللتكاليف،وكذل 

 :              كفإنعمليةالنقلهيمحورالنشاطالتوزيعيالبدلهامنالتركيزعلىعدةجوانبوهي

ً تعزيزخيارا .أ  .  تالنقاللواعيةبيئيا

 .  إستخداموسائطالنقاللبيئيةالتيتستخدمالوقودالحيوي .ب 

 .  إجادةعمليةالنقلمنحيثإختيارأقصرالطرق،وإستخداموسيطةالنقلذاتالحجمالمناسب  . ج

 .  النقاللمشتركللموادوالمنتجات  .د 

 .  تثبيتالموادوالمنتجاتجيداًعندالنقل . ه

 (. 31, 2015مني,البيئية.)المؤالتعاملمعشركاتالنقاللتيتهتمباألطر . و

 الترويج االخضر:  .4

يعد أحد العناصر األساسية في المزيج التسويقي األخضر ومن خالله يكون بإمكان المنظمة       

نقل توجهاتها أو صورتها البيئية إلى الزبائن مع نقل رسالتها التسويقية الخاصة بالمنتجات أو  

الخدمات التي تقدمها. ومن الواجب مراعاة مسألة ضرورية هنا تتعلق بضرورة عدم المبالغة  

ي تقديم الجانب البيئي بشكل ال ينسجم مع الواقع الفعلي وبالتالي قد تفسر الرسالة الترويجية  ف

 للمنظمة بصورة خاطئة. 

الترويج في مجال التسويق األخضر قد يأخذ عدة أشكال مثل اإلعالن,وترويج المبيعات,      

العالمات المستعملة   والعالقات العامة, والملصقات البيئية. وفيما يخص األخيرة فهي نوع من 

لتقديم ضمانات للزبون بأن المنتجات الحاملة لتلك العالمة تتطابق مع معايير بيئية أو معايير  

إجتماعية معينة. وهذه الملصقات عادة ما تستعمل كأداة مساعدة في العملية التسويقية لدفع  

 (.257,2012الزبون نحو تفضيل منتج معين على أخر.)البكري, 

 

 ثالثللمبحث اا

 الجانب التحليلي ألثر إقتصاديات المعلومات في تبني مفهوم التسويق األخضر 
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 :عينة الدراسة :أوالا 

(  50( موظف , و تم اختيار )500أختير مصنع المامون كعينة للدراسة الذي يتكون من )

% من المجتمع واحصائيا تمثل المجتمع ويمكن اتمام  10موظف ليمثل المجتمع المبحوث )

( إستبانة خاصة بالمسؤوليين )مدير  50(وتم توزيع )2014,37, طويطي ووعيل )النتائج( 

ر قسم, معاون مدير ,مدير شعبة( وبصورة عشوائية . تتألف  شركة, معاون مدير شركة, مدي

( منها متعلقة بالتسويق االخضر ,  13( محور منها )23( سؤال موزعة على )88االستبانة من )

 ( محاورمتعلقة باقتصاديات المعلومات. 10و)

 ثانيا: اساليب جمع البيانات:

 لقيد الدراسة. االدبيات المختصة بالحقل العلمي بيانات الجانب النظري: .1

ن  استمارة االستبانة تم توزيع بيانات الجانب الميداني: .2 مكونة من جزئين )الجزء األول يتضم 

ن أسئلة حول تطبيق   ة ) المعلومات الديموغرافية( والجزء الثاني يتَضم  معلومات عام 

االخضربابعاده, وقد استخدم مقياس  اقتصاديات المعلومات والجزء الثالث يتناول  التسويق 

 ( الخماسي لالجابة عن االسئلة. Likertليكرت )

ا: ثالث  التحليل الوصفي لمتغيري الدراسة : ا

استخدم الباحث في إطار هذه الدراسة أدوات إحصائية مختبرة سابقا كأحدى المعالجات  

.  العينة الدراسة في االحصائية لما جاءت به االستبانة من بيانات لتحديد مستوى متغيرات 

والهدف هو عرض مستوى أهمية متغيرات الدراسة في موقعها وبحسب إجابات المعنيين في  

العينة المختارة باستخدام االساليب االحصائية الوصفية مثل الوسط الحسابي واالنحراف  

المعياري واالهمية النسبية , فاذا حقق المتغير وسطا حسابيا اعلى من الوسط الحسابي  

دل ذلك على توافر  الذي يمثل الحد الفاصل بين االتفاق وعدم االتفاق  1الفرضي)المعياري( 

 مستوى جيد لهذا المتغير وبما يعكس اهتمام عينة الدراسة وبالعكس. 

 )بفروعه(: قتصاديات المعلوماتلمتغير المستقإلالتحليل الوصفي ل .1

ير إقتصاديات المعلومات كما مبين  قد توزعت مستويات أهمية المتغيرات الثانوية ضمن متغ    

بين جميع  من بأن أعلى مستوى إجابة حققه المتغير الثانوي )للمعلومات سوق( ( 1في الشكل )

( وبإنحراف معياري  3.14المتغيرات الثانوية ضمن المتغير المستقل بوسط حسابي بلغت قيمته )

%( ليرجح بذلك أتفاق معظم أفراد عينة الدراسة على  62.8( وأهمية نسبية بلغت )0.96)بلغ 

فقرات المتغير الثانوي, بما يوثق إعتماد الشركة بشكل كبير على هذا المتغير عند تطبيق  

 إقتصاديات المعلومات بناءاً على إجابات عينة الدراسة . 

 

الوسط الفرضي =  1
 عدد  درجات  المقياس+𝟏

𝟐
     =

𝟏+𝟓

𝟐
  =3 
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أدنى   جيا المعلومات واالتصاالت الخضراء()مستوى نضج حوكمة تكنولو بينما حقق المتغير   

مستوى إجابة بين المتغيرات الثانوية إلقتصاديات المعلومات إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي له  

%( ليؤكد إتفاق معظم أفراد عينة  54.2( وأهمية نسبية ) 0.9( وبإنحراف معياري )2.71)

تكنولوجيا المعلومات  حوكمة الدراسة على وجود ضعف واضح في إعتماد الشركة على 

 ( الترتيب التنازلي للمتغيرات الثانوية. 1يوضح الشكل ) كا .  واالتصاالت الخضراء

 

 

 

 (1الشكل )

 تغير اقتصاديات المعلوماتمتوزيع المتغيرات الثانوية ضمن  

 

 خضر: حليل الوصفي لمتغيرات التسويق األالت .2

بين أعلى مستوى  غير التسويق األخضر قد توزعت مستويات أهمية المتغيرات الثانوية ضمن مت 

بين  من إجابة حققه المتغير الثانوي )ألغاء مفهوم النفايات او تقليلها( و متغير )الدعم البيئي( 

( وبإنحرافات  3جميع المتغيرات الثانوية ضمن المتغير التابع بوسط حسابي بلغت قيمته )

ليرجح بذلك إتفاق معظم أفراد عينة  %( 60(, وأهمية نسبية بلغت )1.1( و)1.1معيارية بلغت )

الدراسة على فقرات المتغير الثانوي, بما يوثق إعتماد الشركة بشكل كبير على هذين المتغيرين  

عند تطبيق مفهوم التسويق األخضر بناءاً على إجابات عينة الدراسة .بينما حقق  

ية للتسويق األخضر إذ  المتغير)المنتجات الخضراء( أدنى مستوى إجابة بين المتغيرات الثانو

%( ليؤكد  48.3( وأهمية نسبية )1( وبإنحراف معياري )2.41بلغت قيمة الوسط الحسابي له )

إتفاق معظم أفراد عينة الدراسة على وجود ضعف واضح في إعتماد الشركة على المنتجات  

 ( الترتيب التنازلي للمتغيرات الثانوية. 2الخضراء. في حين يوضح الشكل )

 

48 50 52 54 56 58 60 62 64

للمعلومات سوق

المنفعة

المعلومات سلعة

االحتكار

القيمة المضافة

…ات البنية التحتية المادية لمركز بيانات تكنولوجيا المعلوم

مصادر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخضراء

…صاالت تكنولوجيات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالت

عمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األخضر

حوكمة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخضراء
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61.6

60.4

60

60

60
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 (2الشكل )

 مفهومالتسويق االخضر   توزيع المتغيرات الثانوية ضمن

 

ا   :إقتصاديات المعلومات والتسويق األخضرعالقات تأثير : رابعا

التسويق األخضر  ( في إقتصاديات المعلومات ختبار فرضيات تأثير المتغير المستقل )إل     

  (F)  ل عندما تكونقيمة قبَ وال سيما أن الفرضية ست   (F-TEST) ختبار الباحث إ سيطبق 

( وبالعكس ذلك سترفض فرضية  0.05المحسوبةأقل من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية )

معامل التحديد  أوجد الباحث  التسويق األخضرالمتغير المستقل في نسبة تأثير أما لبيان  التأثير. 

(%2R ) أما لبيان   .التحديد نسبة تفسير المتغير المستقل للمتغير التابع وبعبارة اخرى يؤكد معامل

عندما يحصل تغير بمقدار وحدة واحدة في قيمة متغير   التسويق األخضر نسبة التغير في 

 : كما يلي ، حيث سيختبر الباحث في هذه الفقرة معنوية الفرضيات إقتصاديات المعلومات 

وهي تقيس مدى تأثير   %(  95بنسبة ثقة )و ( قبواللفرضية الرئيسة 2جدول )نتائج  وضحت  .1

المحتسبة   ( F)، إذ بلغت قيمة خضرمفهوم التسويق األ في قتصاديات المعلومات إمتغير 

60

60

58.7

58

58.2

57.2

56.5

54.8

54

52

51.5

48.5

48.3
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عند مستوى معنوية  ( الجدولية , Fبسبب كونها أكبر من قيمة )( وهي معنوية 28.419)

خ وجود 0.05) مفهوم التسويق  قتصاديات المعلومات في إلمراحل تطبيق تأثير (، بما ي َرّسِّ

%( لتبين بذلك نسبة تفسير المتغير  35.9في حين بلغت قيمة معامل التحديد )خضر، األ

 . خضرلمفهوم التسويق األقتصاديات المعلومات الرئيسي المتمثل بإالمستقل 

بنسبة ثقة  و  الفرضية الرئيسة ولى من الفرضية الفرعية األ  ( قبول2جدول )أك َدت نتائج  .2

،  خضرأبعاد التسويق األ قتصاديات المعلومات  في إوهي تقيس مدى تأثير متغير  %(95)

(  Fبسبب كونها أكبر من قيمة )( وهي معنوية 34.491المحتسبة ) (F) إذ بلغت قيمة 

خ وجود 0.05الجدولية , عند مستوى معنوية ) اديات  قتصإلمراحل تطبيق تأثير (، بما ي َرّسِّ

%(  40.6في حين بلغت قيمة معامل التحديد )خضر، أبعاد التسويق األالمعلومات في 

وهي أقوى أول نسبة سجلها متغير إقتصاديات المعلومات مع متغير أبعاد التسويق  

الرئيسي المتمثل بإقتصاديات المعلومات  لتبين بذلك نسبة تفسير المتغير المستقل األخضر 

 . خضر لتسويق األبعاد األ

وهي تقيس   %(  95بنسبة ثقة )الفرضية الفرعية الثانية و ( قبول2جدول )نالحظ من ال .3

، إذ بلغت  مدى تأثير متغير إقتصاديات المعلومات  في متطلبات دعم التسويق األخضر

( الجدولية عند  Fبسبب كونها أكبر من قيمة )( وهي معنوية 15.987المحتسبة ) ( F)قيمة 

لمراحل تطبيق إقتصاديات المعلومات  تأثير وجود  مما يدل على(، 0.05مستوى معنوية )

%( لتبين  23.4في حين بلغت قيمة معامل التحديد )في متطلبات دعم التسويق األخضر، 

الرئيسي المتمثل بإقتصاديات المعلومات لمتطلبات  بذلك نسبة تفسير المتغير المستقل 

 التسويق األخضر. 

وهي تقيس مدى   %(  95بنسبة ثقة )فرضية الفرعية الثالثة و ال ( قبول2جدول )نستنتج منال .4

  ( F)، إذ بلغت قيمة خضرلمعلومات  في المزيج التسويقي األقتصاديات اإتأثير متغير 

عند مستوى  ( الجدولية , Fبسبب كونها أكبر من قيمة )( وهي معنوية 19.147المحتسبة )

خ وجود 0.05معنوية ) المعلومات في المزيج  قتصاديات ألمراحل تطبيق تأثير (، بما ي َرّسِّ

وهي ثاني أقوى نسبة سجلها  %( 27بلغت قيمة معامل التحديد ) حيث خضر، التسويقي األ

لتبين بذلك نسبة تفسير المتغير  متغير إقتصاديات المعلومات مع المزيج التسويقي األخضر

 خضر. للمزيج التسويقي األ اديات المعلومات قتصالرئيسي المتمثل بإالمستقل 

 

 ( 2جدول )

 نتائج إختبار فرضية التأثير لمتغير إقتصاديات المعلومات على مفهوم  التسويق األخضر

 

ة  الفرضي
ت  حديد المتغيرا مل الت  معا

R2 % 
 

ة    Fقيم
ة حتسب  الم

تعليق 
بع المستقل الباحث  التا

ة  ة  الفرضي ت إ الرئيس يا صاد تقت ما و  المعل
مفهوم التسويق 

ضراأل  خ
35.9% 28.419 

قبول 
ة  الفرضي
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 المبحث الرابع

 اإلستنتاجات والتوصيات

 أوالا: اإلستنتاجات

مقارنة  )للمعلومات سوق( بشكل كبير المتغير على  من حيث األولوية تعتمد الشركة  .1

االخرى ضمن إقتصاديات المعلومات وهذا يشير الى أهتمام الشركة بشكل   متغيرات بال

لكونها العنصر االساسي لمعرفة متطلبات الزبائن ورغباتهم , كما  ملحوظ على المعلومات 

ضمن التسويق   )إلغاء النفايات أو تقليلها( و)الدعم البيئي(  متغيرات تعتمد الشركة على 

ركة بالمسؤولية البيئية في ممارساتها التسويقية وتعمل  األخضر وهذا يدل على إلتزام الش

 على تخفيض تكاليفها وزيادة ارباحها.  

تأثير ضعيف إلقتصاديات المعلومات على  نالحظ وجود عالقة  من خالل تحليل النتائج  .2

, وهذا بدوره يدل على أهتمام الشركة بشكل منخفض  التسويق االخضر جميع متغيرات 

 إقتصاديات المعلومات في تبنيها لمفهوم التسويق األخضر. بتطبيق 

على نسبة تأثير سجلها المتغيرالرئيسي المتمثل  أ ثبتت نتائج تحليل الفرضيات بإن أ .3

األخضر مما يؤكد على أهتمام الشركة بالمنتجات  بإقتصاديات المعلومات في أبعاد التسويق 

عتمادها على مواد خام غير ضارة بالبيئة  التي تقدمها للزبائن من حيث إلتزامها البيئي وا

وباالسعار المناسبة من خالل إعتمادها على تكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت الخضراء 

 . 

 ثانياا: التوصيات

  تبني جميع خصائص المعلومات االقتصادية لدورها الكبير فينرى إنه على الشركة  .1

ي خلق االنتاجية والمنافسة وإتخاذ  كونها االساس فتحقيق أهداف المنظمة ونشاطاتها ول

 . الربحية القرارات المناسبة وتحقيق 

على تكنولوجيات المعلومات الخضراء بشكل أكبر من خالل إتباع  ضرورة إعتماد الشركة   .2

 حمالت توعية وتشجيع لموظفي الشركة لضمان استدامة مواردها وتقليل تكاليفها. 

ة  ة الفرعي الفرضي
 الولى

تإ ما و ت المعل يا صاد  قت
بعاد التسويق  أ

ضر  األخ
40.6 % 34.491 

قبول 
ة  الفرضي

ة  ة الفرعي الفرضي
ة  الثاني

تإ ما و ت المعل يا صاد  قت
ت دعم  متطلبا
ضر  التسويق األخ

23.4% 15.987 
قبول 
ة  الفرضي

ة  ة الفرعي الفرضي
ة  الثالث

تإ ما و ت المعل يا صاد  قت
ج التسويقي  المزي

ضر  األخ
27% 19.147 

قبول 
ة  الفرضي
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عن التلف في المراحل االولى من عملياتها االنتاجية   كشف نظمة إدارية خضراء تإعتماد أ  .3

وارضاء  على البيئة  محافظة الومراقبة االثار البيئية الناجمة منها لتضمن إستمرار 

 والعمل على تقديم مزيج تسويقي متكامل.   المستهلكين 

ينصح بتبني مفهوم إعادة التدوير على المستوى الدولي لتتمكن الشركات من إعتمادها   .4

 يقها في عملياتها االنتاجية. وتطب
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 .2014, أكلي محند أولحاج البويرة, كلية العلوم االقتصادية 

اثرتبنيفلسفةالتسويقاألخضرفيتحسيناألداءالتسويقي  , أميرغانم , العوادي .7

, رسالة مقدمة للحصول على "درجة  دراسةاستطالعيةعلىشركةالفراتالعامةللصناعاتالكيميائية

,  قسمإدارةاألعمال/  جامعةكربالء,كليةاإلدارةواالقتصاد ماجستير علوم في ادارة اعمال", 

2009. 

أثرتطبيقالتسويقاألخضرعلىاألداءالتسويقي  , المؤمني ,ساميعبدالكريم  .8

الرسالة مقدمة للحصول على  ,(جهزةالكهربائيةالمنزليةفيمدينةعماناألردن دراسةميدانيةعلىقطاعاأل )

 . 2015ء, االردن," درجو ماجستيرفيتخصصالتسويق" ,جامعةالزرقا

تحليلسلوكالمستهلكعلىوفقمدخاللتسويقاالخضر )دراسة استطالعية في عينة  النوري, احمد نزار,  .9

للحصول "درجة  رسالةمقدمة , من اسواق بغداد التجارية(

 .  2004 ماجستيرادارةاعمال"،جامعةبغداد,كليةاالدارةواالقتصاد،

ا: ا  األجنبية:  لكتبثانيا

1. Bitterlin , Ian F., green it managing your carbon footprint ,British 

Informatics Society Limited, 2012. 

2. O’Neill, Mark G. ,GREEN IT FOR SUSTAINABLE BUSINESS PRACTICE, An ISEB 

Foundation Guide ,2010. 

 االستبيان:

 )المتغير المعتمد(: ويمكن قياسه من خالل متغيراته الفرعية التالية:  2التسويق االخضر

 إعادةتشكيلمفهومالمنتجالبعد االول : المتغير االول : أبعاد التسويق االخضر: 

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

مواكبةتكنولوجيااإلنتاجلمفهوماإللتزامالبيئي،بحيثيعتمداإلنتاجإعتماد 1
 .اًكبيراًعلىموادخامغيرضارةبالبيئة،وإستهالكالحداألدنىمنها

     

      . اعتمادها في تغليف منتجاتهاعلىموادخامصديقةللبيئةوقابلةللتدوير 2

تحويلها إلى وضع إستراتيجيات خاصة بأنظمتها اإلدارية من أجل  3
أنظمة خضراء تهدف إلى الكشف المبكر للتلف والتلوث في 

 العمليات اإلنتاجية .

     

 
 البيئي أي عدم االضرار بالبيئة .عملية تسويق او ترويج منتجات معتمدة على إدائها نعني بالتسويق االخضر : 2



 

22 
 

العمل على تحديد التلف في اول مرحلة من مراحل اإلنتاج كونه   4
سوف يوفر للمنظمة الكثير من التكاليف وكذلك الحال بالنسبة 

 للتلوث البيئي.

     

انتكونواعيةومستجيبةلمتطلبات الزبون الصحية والبيئية  5
 فيمجالتحديدتوجهاتورغباتالزبائنالمتجددةوالعملعلىاإلستجابةلها.

     

 وضوحالعالقةبينالسعروالتكلفةالبعد الثاني :

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

التأكد من وضع االسعار المناسبة للزبون يجب على المنظمة  1
 يقابلها الحصول على منفعة ذات قيمة.

     

إمتياز  2
المنتجاتالخضراءبمزاياتفوقالمنتجاتاإلعتياديةبحيـثتـدفعالزبون 

 .إلقتنائهارغمالفرقفياألسعار

     

إن  اعتمادها على فلسفة  3
أهماألسبابالرئيسيةالتيتجعلالزبائنيعزفونعنشـراءالمنتجـاتالخض
ـراءويفضـلونالمنتجـاتالتقليديــةتتضــمنإعتقــادهمبأنهــاتتطلــبتضـ

 ـحيةوعــدمالمالءمــةوإرتفــاعالتكلفــةوإنخفــاضاألداء. 

     

 البعدالثالث:إلغاءمفهومالنفاياتأوتقليلها

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

التركيزعلىتصميموإنتاجسلعبدوننفاياتأو)بالحداألدنى(  1
 .بدآلمنكيفيةالتخلصمنها

     

رفعكفاءةالعملياتاإلنتاجية,أيأنالمهمهوليسمايجبأننفعلهبالنفايات،ب 2
 .لكيفننتجسلعبدون نفايات

     

اعتقاد المنظمة بان عملية إلغاء النفايات أو تقليلها تصب في  3
مصلحة المنظمة وزيادة أرباحها وذلك بسبب تقليل التلف والهدر 

 التكاليف. بالموارد وبالتالي سوف ينعكس ذلك على خفض 

     

تلمس المنظمة تحسينات في األداء التشغيلي في السنة األولى من   4
تطبيق برامج تقليل النفايات والوقاية من التلوث وفي السنة الثانية  
تحصل المنظمة باإلضافة إلى ما سبق على تحسينات في العائد 

 على حق الملكية. 

     

 البيئية الشاملة إدارة الجودة البعد الرابع : 

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

تركز المنظمة على مقارنة عمليات االنتاج والتسويق مع حجم  1
 التلوث الناتج منها.

     

إيجاد الطرق لمنع التلوث قبل أن يصبح حدوثه أمرآ خطيرآ يهدد   2
 .ونقائهاسالمة البيئة 

     

     تدرك المنظمة على المدى البعيد بأن التلوث يعد إشارة على عدم  3
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 الكفاءة وتكلفة إضافية. 

 الدعم البيئيالبعد الخامس : 

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

االقتصادي في المستقبل  تفترض المنظمة ان االزدهار والرخاء  1
يعتمد الى حد كبير على حماية رأس المال الطبيعي من مياه, 

 هواء, وموارد بيئية اخرى.

     

تعتقد المنظمة أن بلوغ حماية الموارد الطبيعية يتطلب الموازنة   2
بين النشاط البشري والقدرة الذاتية للموارد الطبيعية على تجديد 

 نفسها بشكل مستدام.

     

أن رؤية المنظمة تهدي إلى تطوير تقنيات بيئية جديدة وتطوير  3
 األسواق والمنتجات والعمليات.

     

هناك احتمالية لدى ادارة المنظمة بان تحقيق تحسينات على االداء  4
 البيئي للمنتجات يحصل عند اقتناء التكنولوجيا الجديدة.

     

 آمربحآجعاللتوجهالبيئيأمر: لبعدالسادس ا

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

يشكل  لمنتجاتهاأنالتسويقاألخضرتدرك ادارة المنظمةب 1
 .ميزةتنافسيةو لربمامستدامةحهافرصةسوقيةقدتمن

     

السريع تعتقد المنظمة بان معيار النجاح في السوق هو الكسب  2
 عناآلثارالسلبيةعلى البيئة.بغض النظر

     

ً عّدبعد الدعم البيئي بالنسبة للمنظمة ي 3 ستراتيجياً،يمكن  إمنفذاًتنافسيا
إلىنوعآخرمنالمنافسة،وخاصةمعتناميالوعيالبيئيبين ذهاأنيأخ

 .المستهلكينوتحولهمالتدريجيإلىمستهلكينخضر

     

دراسات استطالعية لها بانه ال يوجد توصلت المنظمة من خالل  4
لذا يحتاج تحولهم بيئيبين المستهلكينتنامي في الوعيال

 مدة زمنيه ليست بالقصيره. إلىمستهلكينخضر

     

 االول : األنظمة اإلدارية الخضراءمتطلبات دعم التسويق األخضر : المتغير الثاني: 

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

تقوم المنظمة بإعتماد إستراتيجية تسويقية خضراء )بإدخال   1
ً في إستراتيجياتها( لكي تتكيف مع القيود  المعايير البيئية تدريجيا

 .البيئية

     

اإلدارية لتحويلها إلى  تتبنى المنظمة إستراتيجيات خاصة بأنظمتها  2
أنظمة خضراء تهدف إلى الكشف المبكر للتلف والتلوث في 
العمليات اإلنتاجية ألن إكتشاف التلف بعد العملية اإلنتاجية وإعادة 

 تصنيعة يكلف المنظمة مبالغ مالية. 

     

تسترشد المنظمة بالعديد من التوجيهات الصناعية والمواصفات  3
( ونظام التدقيق ISO 14000نظام إدارة البيئة )والمعايير مثل 
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واإلدارة البيئية لمساعدة في وضع خطوط عريضة عن كيفية  
وضع إستراتيجيات وبرامج لإلدارة البيئية والتي تكون مرتبطة  

 مع الخطوط االولى للنوعية. 

تطبق المنظمة )او تسعى لتطبيق( برنامج العناية المسؤول عن   4
الصناعة الكيميائية الذي يرسخ األنظمة التي تشجع على األهداف 

 البيئية والصحة العامة والسالمة. 

     

 الثاني : العملياتالخضراء

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

تتحسس  1
المنظمةلمختلفالقضاياالبيئيةوأخذهابنظراإلعتبارعندالقيامبالعملياتاإل

 .نتاجية

     

تقوم المنظمة بأعادةتصميمعملياتها  2
االنتاجيةوالتخلصمنبعضهاالعتقادها بان 

 تصميمالمنتوجعامالًحاسماًلألثرالبيئي.

     

علىتفعياللعملياتالخضراءالن ال تركزالمنظمة  3
هذايتطلبإنجازحملةتغييرشاملةفيتفكيروثقافةالمنظمةللحصولعلىالسلو 
كالداعموالمساند وهذا يحمل المنظمة تكاليف اضافية في المال 

 والوقت والجهد 

     

 الثالث : المنتجاتالخضراء

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

      تصمم منتجات الشركة على وفق مواصفات التسويق االخضر. 1

من الصعب ان تقابل  2
المنتجاتأوتتجاوزتوقعاتالزبائنمنخاللتسليمهمالقيمةالتييوعدونبهااو 

إعطائهمفوائدبيئيةكمزاياثانويةللمنتج الن غالبية 
الزبائناليمتلكونالخبرةأوالقدرةعلىإدراكالقيمةالبيئيةأواإلستهالكيةللم

 .نتجاألخضر

     

ال تعتقد أنعمليةتطويرالمنتجاتالخضراءدائماًماتكوننشاطاًمربحاً، بل   3
 أناغلبمشاريعتطويرالمنتجاألخضرخاسرة.

     

 االول : المنتج االخضرالمزيج التسويقي االخضر : المتغير الثالث:

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

      .اغلب منتجاتنا جديدة وغير مصنعةمنموادمعادةالتدوير 1

منتجنا مصمم, ومصنّعوفقاًلمجموعةمنالمعاييرالتي  تهدف إلى  2
حماية البيئة 
,وتقليإلستنزافالمواردالطبيعيةمعالمحافظةعلىخصائصاألداء مثل  

أنيتمتصعنيهمنموادخاممتوفرةفيالبيئةبشكلسهل, 
والتخفيفمنوزنالمنتج،وحجمهبحيثنحافظعلىالمصادر والموادالطبيعية 

,وأنيكونالمنتجاقتصادياًفيتوفيرالطاقة  
 وقابالًللتدويروسهاللتصليحواإلستبدال. 
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منتجاًليس جديداًبالكامل,  3
فهوغالبامنتجاتقليديًاتتمفيهبعضالتعديالتحيثتتخذهذهالتعديالتعدةأشكا

: لمثل
تعدياللتغليف،تغييرنسببعضالمكونات،إستخدامموادمعادةالتدوير،إس

 تخدامموادغيرضارة.

     

 الثاني: التسعير االخضر :

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

المستهلكال يربطمابينقيمةالمنتجالذييرغببشرائهمعاألثارالبيئية   1
 على البيئة والمجتمع.التي يمكنأنيعكسهاسلبا

     

المستهلك لديه إستعداد لدفع سعر أعلى من أجل الحصول على  2
 الخضراء, التي ال تحدث ضررآ في البيئة أو بصحته. المنتجات 

     

نتبع استراتيجية لتسعير منتجاتنا الخضراء بشكل مختلف عن   3
 منتجاتنا التقليدية.

     

 :الثالث: التوزيع االخضر

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

ناخذبالحسبان عند توزيع منتجاتنا  1
 .إعتباراتالبيئةمعضمانةجودةعمليةالتخزينوإدارتهابأقاللتكاليف

     

نركز عند القيام بعمليةالنقل)محورالنشاطالتوزيعي(علىعدةجوانب  2
من اهمها النقاللمشتركللموادوالمنتجات, 

وتثبيتالموادوالمنتجاتجيداًعندالنقل, 
 والتعاملمعشركاتالنقاللتيتهتمباألطرالبيئية.

     

نعتمد نظامالتوزيعذواإلتجاهينأومايعرفبالمنفذاإلرتجاعي،النه   3
يساعدفيتحقيقالمنفعةلتجارالجملةوباعةالمفرد،منخاللتقويةالعالق

ةمعزبائنهم 
بسببإعتمادالقناةالتوزيعيةلمدخلالتسويقاألخضرعلىعمليةإعادةالتد 

 وير.

     

 : الترويجاالخضر: الرابع

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

منظمتنا نقل توجهاتها أو صورتها البيئية إلى الزبائن مع بإمكان  1
نقل رسالتها التسويقية الخاصة بالمنتجات أو الخدمات التي تقدمها 
باالعتماد على عناصر المزيج الترويجي )اإلعالن,وترويج  

 .المبيعات, والعالقات العامة, والملصقات البيئية (

     

المبالغة في تقديم الجانب البيئي ناخذ بالحسبان ضرورة عدم  2
بشكل ال ينسجم مع الواقع الفعلي وبالتالي قد تفسر الرسالة 

 الترويجية للمنظمة بصورة خاطئة. 

     

عادة ما نضع ملصقات على منتجاتنا لتقديم ضمانات للزبون بأن   3
المنتجات الحاملة لتلك العالمة تتطابق مع المعايير البيئية أو 

 .إجتماعية معينةمعايير 
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 ( : ستقل)المتغير الم 3اقتصاديات المعلومات

 المعلومات سلعة:االولى : أوال : خصائص المعلومات االقتصاديه وكما يلي :

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

السلع, فهي تنتج وتعبأ سلعة شأنها شأن بقية ننظر للمعلومات على انها  1
 . بأوعية متفق عليها وتسوق 

     

ان المعلومات ال تفنى وال تنضب بل تنمو وتجدد وال تستنفذ في  نعتقد ب  2
 االستهالك.

     

 

 الثانية: للمعلومات سوق:

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

تداول المعلومات آللية السوق, من خالل عرض  تخضع عملية  1
المعلومات والطلب عليها بطريقة مشابهة لطريقة تداول السلع 

 . والخدمات األخرى 

     

يسهم سوق المعلومات في تحديد قيمة المعلومات فاألسعار هي مقياس   2
 للقيمة وطلب المستفيدين لهذه المعلومات هو دالة لهذه األسعار. 

     

 الثالثة: المنفعة :

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

المعلومات عندنا هي أساس في منفعة وتطوير المنظمة والفرد   1
 والمجتمع واألمم . 

     

كل قراراتنا االستراتيجية متخذة على اساس مخرجات نظام المعلومات   2
 الجيدة. 

     

 الرابعة: االحتكار

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

على الرغم من ادراكنا بأن خاصية المعلومات متصلة بعدم القدرة على   1
االستحواذ الكامل, اال اننا يمكن القول إننا في بعض المواقف نحقق  

االحتكاري على عرض هذه  بعض المزايا  عند ممارستنا التحكم 
المعلومات , كما هو الحال بالنسبة للمعلومات السرية و الخاصة  

 والمعلومات التي تتولد من أجل االستخدام الحكومي. 

     

      ال نعتمد احتكار المعلومات وان كانت سرية.  2

 الخامسة: القيمة المضافة

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

يمثل نظام معلومات المنظمة سلسلة من عمليات القيمة المضافة من  1
 خالل األنواع المختلفة من المعلومات التي يوفرها لمختلف المستفيدين.

     

 
تقي فيها اإلقتصاد  إقتصاديات المعلومات : هي حقل معرفي يجمع بين مجالين معرفيين هما: اإلقتصاد والمعلومات , وهو مجال واسع يتناول كل الظواهر التي يل3

علومات بوصفها أحد الموارد المهمة في حياتنا المعاصرة, واإلستثمار في  بالمعلومات, أي إنه العلم الذي يختص بدراسة األبعاد الخاصة بالخصائص اإلقتصادية للم
 المعلومات واأللية المعتمدة في إحتساب تكلفة المعلومات وقيمتها.
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كمستفيدين , أو على عملية  يؤثر استخدامنا للمعلومات على سلوكنا  2
صنع قراراتنا , والقيمة هنا تتصل بالعائد الذي نحصل عليه كافراد أو  

 كمنظمة نتيجة الستخدام المعلومات. 

     

 مصادرتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالخضراء:االول: مستوىنضج ثانيا : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخضراء :

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

      .تفضيلمورديتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالذينلديهمسجألخضر 1

      إعطاءوزنلالعتباراتالبيئيةعندشراءتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت. 2

تقصيرفتراتتحديثمعداتتكنولوجياالمعلوماتللوصوإللىمعدات ذات  3
 كفاءة عالية  في  استخدامالطاقة. 

     

تفضياللبائعينالذينيقدمون  4
 ."take back" خياراتنهايةحياةتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت

     

 الثاني: مستوىنضجعملياتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتاألخضر:

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

تشغيألنظمةتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالقائمةبطريقةفعالةمنحيثال 1
 . طاقة

     

مراقبةكفاءة استهالك نظمتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالحالية   2
 . وتقنياتهامن الطاقة

     

      . فرضإدارةطاقةالحواسيب الشخصية 3

تحليلفاتورةالطاقةالخاصةبتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتبشكلمنفصل 4
 .عنفاتورةالمنظمة بصورةعامة

     

تم تنفيذ  5
مشاريعتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتلرصدالبصمةالكربونيةللمنظم

 .ة

     

التنسيق والمشاركة معمزودي الخدمةالمهنيينفيما يتعلق  6
 . بتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالخضراء

     

      عزألنظمةالطاقةغيرالفعالة.  7

 الثالث :مستوى نضجتكنولوجياتالبنيةالتحتيةلتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالخضراء:

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

      . الخوادموالمحاكاةاالفتراضيةدمج)توحيد(  1

      إضفاءالطابعالشخصيعلىمعداتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت. 2

      .طبقاتالتخزين 3

      الذاكرة االفتراضية.  4
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      تحسينالطباعة.  5

      إزاحةالبيانات المتكررة. 6

      سطحالمكتباالفتراضي. 7

      أنظمةخفضالطاقة.  8

 

 

 

 الرابع: مستوىنضجالبنيةالتحتيةالماديةلمركزبياناتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتاألخضر:

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

      .ادارة تدفقالهواء في مركزالبيانات 1

      والمجانيفيمراكزالبيانات.التبريدالحر  2

      مبردات لتبريدالمياه. 3

      نظام التدفئة والتبريد المركزي.  4

      الترقيةإلىمحوالتأكثركفاءة. 5

      . موفرات المياء والهواء الداخلة 6

      بمعداتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت.تبريدالسائاللخاص  7

      نصب مصابيح انارة موفرة. 8

      عاليةالجهد. ACقوة تيار مستمر  9

معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعمل بقوة تيار  10

DC. 

     

 تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالخضراء:مستوىنضجحوكمة الخامس : 

 مرتفعجدا  مرتفع  متوسط  منخفضجدا  منخفض  :اذكرإلىأيمستوىتركزمنظمتكعلىمايلي  

      .تنسيقمبادراتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالخضراءحدد مدى  1

يلعبالرئيسالتنفيذيدورارائدافيمبادراتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتال 2
 . خضراء

     

تحددالمسؤولياتبوضوحفيكلمبادرةمنمبادراتتكنولوجياالمعلوماتواالت 3
 صاالتالخضراء. 

     

يعد  4
قسمتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالمسؤولعنفاتورةالكهرباءالخاصة 
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 .بها

 

 

 

 

 


