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((التسويق البيئي ودور المسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال تجاه المستيمك العراقي ـــــ دراسة استطالعية))
م.م .مصطفى جعفر عيسى حسن العيسى
جامعــــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــــــــداد
مركـــــــــــــز بحـــــــــــــوث الســـــــــــــوق وحمايــــــــــــــــــة المستيمك

المقــــــــــــدم ـــــــــــــــة :
لم يعد تقييم شركات االعمال يعتمد عمى ربحيتيا فحسب ،ولم تعد تمك الشركات تعتمد في بناء سمعتيا عمى
مراكزىا المالية فقط ،فقد ظيرت مفاىيم حديثة تساعد عمى خمق بيئة عمل قادرة عمى التعامل مع التطورات المتسارعة
في الجوانب االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية عبر أنحا ء العالم  .وكان من أبرز ىذه المفاىيم مفيوم

"المسؤولية

االجتماعية لمشركات" والتسويق االخضر او المواطنة التسويقية او التسويق البيئي  .وقد أصبح دور مؤسسات القطاع
الخاص محورياً في عممية التنمية ،وىو ما أثبتتو النجاحات التي تحققيا االقتصادات المتقدمة في ىذا المج ال ،وقد
أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنيا غير معزولة عن المجتمع ،وتنبيت إلى ضرورة توسيع نشاطاتيا لتشمل ما ىو
أكثر من النشاطات اإلنتاجية ،مثل ىموم المجتمع والبيئة ،والى ضرورة األخذ بعين االعتبار األضالع الثالثة التي
عرفيا مجمس األعمال العالمي لمتنمية المستدام ة وىي النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئة .
ّ
وعمى ضوء ىذه المخاوف فقد برزت جمعيات وىيئات مختمفة حول العالم تنادي بالمحافظة عمى البيئة لجعميا
مكانا آمنا لمعيش لنا ولالجيال القادمة ،وتزايدت الضغوط عمى الحكومات والييئات الرسمية لسن التشريعات
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االجراءات المناسبة لتنظيم العالقة بين االنسان والبيئة بما يكفل المحافظة عمييا وعمى مواردىا الطبيعية ،وبالتالي
جعميا مكاناً امناً لمعيش ،وقد صدرت العديد من القوانين والتشريعات في العالم بيذا الصدد ،واستجابة ليذه التشريعات
والندءات من الييئات الرسمية والغير رسمية ،فقد بدأت العديد من منظمات االعمال باعادة النظر بمسؤولياتيا
االجتماعية واالخالقية تجاه المجتمع ،وذلك باعطاء البعد البيئي اىمية بارزة في استراتيجاتيا االنتاجية والتسويقية،
وفي النصف االخير من عقد الثمانينيات من القرن الماضي بدأ االىتمام بنمط ج

ديد في التسويق الممتزم ،عرف

بالتسويق االخضر ،يتمحور حول االلتزام القوي بالمسؤولية البيئية في ممارسة كافة االنشطة التسويقية.
((المبحـــــــــــــــث االول – منيجيـــــــــــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــــــــــة ))
اوال-مشكمة الدراسة  :في العراق  ،نالحظ تزايداً في المناداة بالوعي البيئي عمى الصعيد الرسمي كاستجابة لمتطورات
العالمية في مجال االلتزام تجاه البيئية ،وخاصة في السنوات االخيرة ،وقد تجمى ذلك من خالل سن العديد من
االنظمة والقوانين البيئية وصدور التشريعات المختمفة بيدف المحافظة عمى البيئة وم

واردىا الطبيعية كقانون و ازرة

البيئة العراقية  ،وخاصة الموارد الغير قابمة لمتجديد ،وقد ادى ىذا الوعي البيئي الى ظيور

منظمات من المجتمع

المدني غير رسمية تؤيد التوجو العالمي لممحافظة عمى البيئة ،وتندد بكل الممارسات السموكية الضارة بالبيئة  .وعمى
الرغم من كل ىذه التطورات بخصوص الوعي البيئي عراقيا،تحدد مشكمة البحث بما يمي
-1ان معظم منظمات االعمال العراقية الزالت وال تقدم حتى الحد االدنى من الدعم لمجيود البيئية المختمفة.
-2ضعف احساسيا بالمسؤولية االجتماعية واالخالقية تجاه البيئة والمجتمع،
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 -3ومما يزيد االمر تعقيد اً ىو اقبال معظم الناس عمى االنماط االستيالكية الغير صديقة لمبيئة وعدم االكتراث
لمنتائج السمبية الناجمة عن ذلك ،فمعظم وجبات الغذاء عمى المائدة

العراقية مشبعة باليرمونات ومعالجة بالمواد

الحافظة الضارة.
 -4فضالً عن انتشار ثقافة االستيالك التفاخرية والغير صدي قة لمبيئة ،مثل شراء السيارات المستعممة المنافيست
والتي غزت السوق بشكل ممفت لمنظر والتي تستيمك الكثير من الوقود وتسببت بازمات في محطات الوقود العراقية ،
كما ونالحظ رواج السمع المصممة عمى اساس سرعة العطب والتمف ذات العمر االنتاجي القصير (السمع المستوردة
من الصين) ،مثل بعض االجيزة الكيربائية وااللكترونية ،مما يستنزف موارد المجتمع االقتصادية بشكل عام،
-5تأتي ىذه الدراسة لتمقي الضوء عمى درجة الوعي البيئي لدى المستيمك الع راقي ومدى استعداده ورغبتو في تبني
ثقافة استيالك تكون صديقة لمبيئة واالبتعاد عن االنماط االستيالكية االخرى الضارة بالبيئة.
ثانيا-اه ـــــــــداف الدراســــــــــــ ة  :تيدف ىذه الدراسة الى تقييم مدى الوعي البيئي لدى المستيمك العر اقي ومدى تبنيو
لمفيوم التسويق االخضرواستيالك مواد صديقة لمبيئة ،ولتحقيق ذلك فقد تم صياغة االسئمة البحثية التالية:
اوالً :موقف منظمات االعمال العراقية تجاه التسويق البيئي
ثانياً :مامدى تبني المستيمك العراقي لثقافة استيالك صديقة لمبيئة وداعمة لمتسويق البيئي؟
ثالثا – ماىي اتجاىات المستيمك العراقي نحو قضايا التسويق البيئي بشكل عام؟
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ثالثا-مجتمع الدراسة وعينتيا  :يشمل مجتمع البحث ليذه الدراسة طمبة جامعة بغداد  ، ،وقد تم سحب عينة ميسرة
من ىذا المجتمع بمغت ( )350طالب وطالبة ،حيث قام الباحث بجمع البيانات بتوزيع االستبانة عمى افراد العينة
باستخدام اسموب التوزيع والجمع المباشر ()Drop-offومن من خالل شبكة المنتديات واالنترنيت

لمحصول عمى

البيانات المطموبة ،وقد تم استرجاع ( )275نسخة استبانة صالحة لالستخدام ،اي بنسبة استرداد بمغت ( )%76وقد
 ،2010يشير جدول رقم ( )1الى توزيع افراد العينة المتغيرات

تم جمع البيانات في النصف االول من عام

الديمغرافية المستخدمة ،وىي الجنس والدخل (اي دخل االسرة بالنسبة لمطالب ) ،ىذا وقد تم استبعاد بعض المتغيرات
الديمغرافية مثل العمر ومستوى التعميم نظ اًر النيا ثابتة نسبياً في مجتمع ىذه الدراسة ،فجميع افراد ىذا المجتمع من
الفئة العمرية الشابة ( 24-18سنة).
جدول ( )1توزيع اف ارد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية
المتغيرات

الفئات

العدد

النسبة

ذكور

199

%65.7

الجنس
اناث

104

%34.3

 300000دينار فأقل

61

%20.1

دخل االسرة
 600000-300001دينار

87

%28.7

(بالدينار )
155

 600001دينار فأكثر

رابعا -فرضية الدراسة :توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية النشطة التسويق البيئي عمى

%51.2

المسؤولية االجتماعية

لمنظمات االعمال .توجد عالقة ارتباط بين انشطة التسويق البيئي وثقافة االستيالك لممواد الصديقة لمبيئة
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خامسا -ادوات الدراسة  :لجمع البيانات المطموبة فقد تم تطوير استبانة محددة البناء

(

Structured

 ،)Questionnaireاشتممت عمى محورين :المحور االول لقياس اتجاىات المستيمك البيئية ،ويحتوي عمى مجموعة
من الفقرات لقياس االتجاىات نحو قضايا البيئة بشكل عام ومدى الوعي البيئي لدى المستيمك ،متمثالً بأفراد عينة
الدراسة ،والمحور الثاني لقياس ثقافة االستو الك البيئية ،ويحتوي عمى مجموعة اخرى من الفقرات لقياس مدى تبني
المستيمك لثقافة استيالك صديقة لمبيئة وداعمة لجيود لتسويق البيئي  ،وقد استخدم مقياس ليكرت الخماسي (موافق
بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة ) لقياس االتجاىات في ىذين المحورين ،واشتممت ا الداة ايضاً
عمى جزء اضافي لقياس المتغيرات الديموغرافية الفراد عينة الدراسة ،جدول رقم

( )2يبين الفقرات المستخدمة في

قياس المحورين المذكورين.
المصداقية والثبات :تم اختبار مصداقية اداة الدراسة بعرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمختصبين واالكاديميين،
حيث تم اجراء التعديالت المناسبة بناءاً عمى مالحظاتيم (مثل حذف ،تعديل واضافة فقرات ) قبل وضعيا في شكميا
النيائي ،والختيار مدى ثباتيا ،فقد تم االعتماد عمى اختبار كرونباخ الفا ( )Cronbach Alphaلقياس مدى االتساق
الداخمي لفقرات المحورين ،حيث بمغت نتائج اختبار الفا ( )89.8%وتعتبر ىذه القيمة مقبولة عممياً.
المعالجة االحصائية:بعد االنتياء من عممية تحرير وتبويب البيانات وادخاليا لمحاسوب ،فقد تمت معالجتيا وتحميميا
باستخدام برنامج الحزم االحصائية المعروف
الوصفي (Statistics

( )SPSSحيث تم استخدام التحميل التكراري واساليب االحصاء

 )Descriptiveبشكل عام (مثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) ،لوصف

خصائص ومالمح عينة الدراسة واختبار الفرضيات االولى والثانية ،وفي المراحل المتقدمة من التحميل ،فقد تم
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استخدام اساليب االحصاء التحميمي ،كتحميل التباين االحادي ( ،)One- Way ANOVAوذلك الخ تبار الفرضيات
الثالثة والرابعة ،المتعمقة بتأثير المتغيرات الديموغرافية عمى اتجاىات افراد العينة.
ولتقييم الفرضيات االولى والثانية ،ستكون قاعدة القرار ىي االعتماد عمى المتوسط الحسابي ،بحيث نقبل
الفرضية اذا كانت قيمة المتوسط الحسابي اكبر من القيم ة الحرجة لمقياس ليكرت الخماسي المستخدم وىي القيمة ""3
(متوسط المقياس) ،وال نقبل الفرضية اذا كانت اقل من او تساوي ىذه القيمة ومن المعروف ان قيمة متوسط المقياس
( )3تمثل القيمة الحرجة الفاصمة بين االتجاىات االيجابية

( )3<µوالسمبية ( )µ≥3في مقياس ليكرت الخماسي

المستخدم.
جدول رقم ( :)2الفقرات المستخدمة في قياس محاور الدراسة
المحور االول :اتجاىات المستيمك البيئية
.1

انصح االخرين دوماً بالمحافظة عمى البيئة.

.2

اغضب عندما ارى شخصاً يموث البيئة.

.3

احترام كل الجيود التي تسعى لممحافظة عمى البيئة.

.4

اقدر اىمية العيش في بيئة صحية نظيفة.

.5

احترم القوانين واالنظمة اليادفة لممحافظة عمى البيئة.

.6

احترام واقدر كل من يحاول ترشيد استيالك الطاقة.
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.7

ادرك مخاطر االنفجار السكاني وانعكاساتو عمى البيئة.

.8

ادرك ان موارد الطبيعة محدودة ويجب المحافظة عميو.

.9

البد من وجود انسجام بين االنسان والطبيعة من اجل البقاء.

.10

البيئة لنا ولالجيال القادمة ،لذا يجب المحافظة عمييا.

المحور الثاني :ثقافة االستيالك البيئية
- 1

اقود السيارة بسرعة متدنية لترشيد استيالك الوقود.

- 2

اتفادى شراء السمع التي تسرف باستخدام الموارد النادرة.

- 3

اشتري السمع االقتصادية في استخدام الطاقة.

- 4

اختار السمع التي ال تسبب تموث لمبيئة.

- 5

يمكن ان اغير والئي لمماركة التجارية السباب بيئية.

- 6

دائما اختار السمع القابمة العادة التدوير.

- 7

احاول دائما اقناع االخرين بشراء السمع الصديقة لمبيئية.

- 8

اختار السمع المعبأة بعبوات يمكن اعادة استخداميا.

- 9

انا مستعد لدفع سعر اعمى لمسمعة اذا كانت صديقة لمبيئة

 - 10عندما اشتري سمعة افكر دائماً باالثار المترتبة عمى البيئة.
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 - 11افضل التعامل مع البائع الذي يتعامل بالسمع الصديقة لمبيئة.
 - 12ابذل الوقت والجيد لمحصول عمى السمع الصديقة لمبيئة.

(( المبحـــــــــث الثانـــــــــــــي-االطــــــــــــار النـــــــــــــــظري))
اوال -مفيوم المسؤولية االجتماعية واالخالقية لممنظمات  :يشير مفيوم المسولية االجتماعية واالخالقية الى التزام
المنظمات بتعظيم االثار الجانبية وتقميل االثار السمبية وتقوية القيم السائدة في المجتمع ،وينظر برايد وفيرل ( Pride
 )& Ferrell, 2003الى اخالقيات في االعمال عمى انيا "المبادئ والمعايير التي تحدد السموك المقبول في
المنظمة من وجية نظر اصحاب المصالح ( ،)Stakeholdersويضع المؤلفان بعض المعايير المحددة عند االلتزام
بالمسؤولية االجتماعية واالخالقية ،تتمخص في ضرورة تحقيق التوازن بين تحقيق المنظمة لالرباح من ناحية ،واشباع
حاجات ورغبات المستيمكين من ناحية ثانية ،وتمبية حاجات ومصالح المجتمع من ناحية ثالثة ،كما ويشير الباح ثان
الى ان المسؤولية االجتماعية تشتمل عمى احترام المنظمة لمقوانين واالنظمة التي تصدر عن اليات الحكومية
والمحافظة عمى البيئة ،يتضح من ىذه الثالثية ان عمى منظمات االعمال االىتمام بمشكالت المجتمع المختمفة (مثل
تحسين نوعية الحياة ،تقديم المنتج االفضل ،معالجة ا لبطالة ،االىتمام بالقضايا البيئية... ،الخ) ،االمر الذي من شأنو
تحسين سمعتيا في المجتمع وزيادة ارباحيا عمى المدى الطويل.
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ثانيا-المسؤولية االجتماعية واالخالقية لمتسويق :ان التزام ادارات التسويق بالمسؤولية االجتماعية واالخالقية ،او ما
يصطمح عميو حديثا بالمواطنة التسويقية ( ،)Marketing Citzenshipيتطمب منيا االخذ بعين االعتبار اربعة ابعاد
اساسية ( )Carroll, 1991تشمل:
.1

البعد االقتصادي  :والذي يتمثل في تحقيق االرباح وتعظيم عوائد االستثمار لممساىمين ،فضال عن تأمين

العمل المناسب لمعاممين ضمن بيئة عمل مالئمة وتوفير فرص عمل الفراد المجتمع.
.2

البعد القانوني :ويتمثل في التزام ادارات التسويق بالقوانين والموائح واالنظمة والتشريعات ،وان تكون مخرجاتوا

غير ضارة بالمجتمع او البيئة.
.3

البعد االخالقي  :وىو االلتزام بالمبادئ والمعايير االخالقية التي تحدد السموم التسويقي المقبول في المجتمع

ومن ىنا يمكن ان نتصور ان الجوانب االخالقية والقانونية تعمالن معاً في تناغم وترابط لبناء عالقات تسويقية قابمة
لالستمرار في المدى الطويل.
.4

البعد االنساني  :ويتمثل في المساىمة في تحقيق الرفاه الفراد المجتمع وفي ىذا الصدد تقوم العديد من

المنظمات بالمساىمة في العديد من القضايا االنسانية واالجتماعية مثل التبرعات الوجو الخير المختمفة
( )Philanthropyاستخدام مواد صديقة لمبيئة في منتجاتىا ،دعم البحوث الطبية والتبرع باالدوية لممحتاجين ،دعم
العمل التطوعي في المجتمع... ،الخ
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جدول ( :)1عناصر المسؤولية االجتماعية واالخالقية لممنظمة االعمال
العنصر

المالكون

العاممون

المستيمكون

المنافسون

المجيزون

المسؤولية (امثمة)
تحقيق اكبر ربح ،تعظيم قيمة االسيم ،رسم صورة محترمة لممنظمة في بيئتيا ،حماية اصول المنشأة ،زيادة
حجم المبيعات.
رواتب واجور مجزية ،فرص التقدم الوظيفي ،تدريب وتطوير،عدالة وظيفية ،ظروف عمل مناسبة ،رعاية
صحية ،امتيازات وظيفية ..الخ.
تقديم منتجات ذات جودة عالية ،اسعار مناسبة ،سيولة وتيسير الحصول عمى

السمعة ،االعالن الصادق،

منتجات آمنة لالستعمال ،ارشادات استخدم لمسمعة وكيفية التخمص منيا بعد استعماليا.
منافسة عادلة ونزيية ،عدم جذب الع اممين من منظمة الخرى بوسائل غير نزيية ،التقيد باالنظمة والقوانين
التي تحافظ عمى نزاىة المنافسة.
الصدق في التعامل مع المجيزون لضمان استمرار ىم في تزويد المنظمة بالتجييزات والمواد الالزمة ،تسديد
االلتزامات المالية.
المساىمة في دعم البنى التحتية ،توفير فرص عمل ،دعم االنشطة االجتماعية ،توظيف ذوي الحاجات الخاصة،

المجتمع

المصداقية في التعامل مع القضايا االجتماعية ،توفير المعمومات الصحية والكاممة الفراد المجتمع ،احترام عادات
وتقاليد المجتمع.

البيئة

الحد من تموث اليواء والماء والتربة ،االستخدام االمثل لمموارد ،زيادة المساحات الخضراء ،عد م تقديم المنتجات
الضارة.
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الحكومة

جماعات

االلتزام بالتشريعات والقوانين  ،تسديد االلتزامات المالية والضريبية المساىمة في دعم انشطة البحث والتطوير،
المساىمة في دعم السياسات الحكومية في القضاء عمى البطالة ،المساعدة في اعداد والتدريب العاممين.
التعامل الصادق مع الصحافة ،احترام اشطة جماعات الضغط المختمفة ،احترام دور جمعية حماية المستيمك

الضغط

المصدر:محاضرات القيت عمى طالب كمية اقتصاديات االعمال جامعة النيرين2011.
ثالثا-تطور حماية المستيمك :من المؤسف ان بعض منظمات االعمال تحاول اشباع حاجات ورغبات المستيمكين
بشتى الطرق وتحقيق المكاسب واالرباح بغض النظر عن االثار السمبية التي قد تنجم عن ذلك (مثل بعض االنماط
االستيالكية الغير مرغوبة والضارة لممجتمع والبيئة ) .وىناك الكثير من المظاىر الدالة عمى ذلك فمثال تبيع بعض
المنظمات منتجاتيا ،وخاصة عندما تكون جديدة بأسعار باىظة بحجة النفقات العالية اثناء تنظيم الحمالت الترويجية
التحفزية ،وقد يصل سعر البيع في بعض الحاالت الى ثمانية اضعاف التكمفة او اكثر ،كما تقوم بعض
ي
واالجراءات
المنظمات بالغش والخداع في الترويج واالسعار المضممة والمسابقات المزيفة والكذب عمى المستيمك واعطاء معمومات
مبالغ بيا عن مزايا السمعة وخصائصيا ،ومحاولة اقناع المستيمك بشراء سمع ليس بحاجتيا او سمع ذات جودة رديئة
او معيبة ،ومن ناحية اخرى ،تقوم بعض المنظمات بترويج وببيع سمع غير صحية مثل االغذية المشبعة بالدىون
والمعالجة باليرمونات والمواد الحافظة الضارة ،والحموى الم حتوية عمى نسبة عالية من السكر ،خاصة لالطفال،
والمشروبات الكحولية والدخان ،فضالً عن السمع الضارة بالبيئة وال مضرة عمى الصحة ،والسمع التي ال تحتوي عمى
الحد االدنى من السالمة اثناء االستخدام ،كما وان ىنالك الكثير من السمع المبرمجة والمصممة عمى اساس سرعة
العطب والتمف لتقصير عمرىا االنتاجي واستبداليا بزمن قصير لتعظيم المكاسب

277

(مثل بعض االجيزة الكيربائية

مجلة دراسا ت محاسبية و مالية _ المجلد السابع _ العدد  _ 19الفصل الثاني _ لسنة 2012
((التسويق البيئي ودور المسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال تجاه المستيمك العراقي ـــــ دراسة استطالعية ))

وااللكترونية ) ،كما ويتعرض التسويق الحديث الى بعض االنتقادات تتمثل في محاولة خمق حاجات اصطناعية
وطموحات وقيم استيالك مادية ال ضرورة ليا (كوتمر واخرون ،)2002 ،فالنظام التسويقي الحديث يحفز قيم وثقافة
استيالك مادية ،بحيث يتم الحكم عمى الناس من خالل ما يمتمكونو وليس من خالل ما يمثمونو كأشخاص

(فمثالً،

يميل بعض الناس الى احترام وتقدير االشخاص الذين لدييم منزل فخم في مكان فخم ،وسيارة فخمة .. ،الخ ،والعكس
صحيح) ،وىذا االتجاه يقود الى احباط شرائح المجتمع االقل حظاً وشعورىم بالحرمان ،وما ين جم عن ذلك من اثار
اجتماعية سمبية  .ومن ىنا فقد نشأت حركات متعددة لحماية المستيمك منذ الخمسينات من القرن الماضي ىدفت
لحماية حقوق المستيمك وتوفير المعمومات الالزمة لو لتمكينو من االختيار الصحيح لمسمع ،وفي عام ( )1962تمقت
ىذه الحركات اول دعم ليا عمى مستوى رسم ي ،حيث في قام الرئيس االمريكي روبرت كيندي بتوجيو خطاب الى
الكونجرس االمريكي بشأن حماية المستيمك ،واوضح فيو اربعة حقوق اساسية لممستيمك ،شممت حقو في االمن
واالمان لحمايتو من السمع الضارة ،الحصول عمى المعمومات الكافية والصادقة لحمايتو من الغض والخداع ،حرية
اال ختيار ضمن تعددية الفرص ومنافسة شريفة ،والتعبير عن رأية واخذه بعين االعتبار عند سن القوانين والتشريعات
الحكومية (.)Baker,2000
رابعا -مفيوم التسويق ا لبيئي  :يمكن النظر الى التسويق البيئي او االخضر ( )Green marketingعمى انو
ترجمة لمتطمبات الم سؤولية االجتماعية واالخالقية لمتسويق ،والذي خرج الى النور كاستجابة لمتحديات البيئية المتزايدة
في السنوات االخيرة ،ويأتي ىذا المنيج التسويقي متزامنا مع تزايد االىتمام العالمي بحماية حقوق المستيمك ،وظيور
حركات منظمة ذات توجو بيئي ( )Environmentalismتيدف الى حماية ح قوق الناس لمعيش في ببيئة نظيفة
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وآمنة ،والتي مرت بعدة مراحل منذ الستينات من القرن الماضي وحتى االن ،وقد ميدت ىذه الحركات الطريق لظيور
مفيوم التسويق االخضر في النصف االخير من عقد الثمانينيات من القرن الماضي.
يتمحور التسويق االخضر حول التزام منظمات االعمال با لتعامل بالسمع الصديقة لمبيئة (السمع الغير ضارة بالمجتمع
والبيئة الطبيعية) والقيام باالنشطة التسويقية في اطار االلتزام القوي بالمسؤولية البيئية وضمن ضوابط محددة لضمان
المحافظة عمى البيئة الطبيعية وعدم الحاق الضرر بيا ،وتدور معظم التعريفات لمتسويق الخضر حول

ىذا المحور

فمثالً يعرف التسويق االخضر عمى انو "اي نشاط تسويقي خاصر بمنظمة معينة ،ييدف الى خمق تأثير ايجابي او
ازالة التأثير السمبي لمنتج معين عمى البيئة " ( )Stanton et al, 1997او ىو "عممية تطوير وتسعير وترويج
منتجات ال تمحق اي ضرر بالبيئة الطبيعية " ( )Pride & Ferrell, 2003وفي نظرة اكثر شموالً ،يعرف البكري
التسويق االخضر عمى انو "عممية نظامية متكاممة تيدف الى التأثير في تفضيالت الزبائن بصورة تدفعيم نحو التوجو
الى طمب منتجات غير ضارة بالبيئة وتعديل عاداتيم االستيالكية بما ينسجم مع ذلك والعمل عمى تقديم منتجات
ترضي ىذا التوجو بحيث تكون المحصمة النيائية ىي الحفاظ عمى البيئة ،وحماية المستيمكين وتحقيق ىدف الربحية
لمشركة " (البكري )2006 ،من الواضح ان كل ىذه التعاريف تنسجم مع بعضيا البعض في تركيزىا عمى اداء
االنشطة التسويقية ضمن التزام بيئي قوي وتوجو نحو تقديم سمع صدي قة لمبيئة ،والتأثير في سموكيات المستيمكين
وعاداتيم االستيالكية بما ينسجم مع ىذا التوجو ،وبما ال يتعارض ايضاً مع اليدف الربحي لممنظمة

 .ومن ابرز

المظاىر التي تشير الى تبني مفيوم التسويق االخضر في اطار تحمل المنظمات لمسؤولياتيا البيئية واالخالقية ىو
تطوير البرامج التسويقية لحماية البيئة الطبيعية والمحافظة عمييا حيث تقوم بعض المنظمات بدعم وتمويل االنشطة
الخاصة بحماية البيئة والترويج لمشاريع اعادة التدوير لمتقميل من النفايات والتموث ،فضالً عن اعادة تقييم اثار
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منتجاتيا عمى البيئة الطبيعية ،بحيث تكون صديقة لمبيئة فعمى سبيل المثال ،قامت شركة "س .سي جونسون " باعادة
تركيب بعض منتجاتيا من المبيدات الحشرية (مثل "ريد") لتكون غير ضارة بالبيئة ،كما وتتجو االن معظم الشركات
لجعل المواد المستخدمة في التغميف قابمة العادة التدوير ،وذلك لتقميل التموث البيئي والمحافظة عمى الموارد الطبيقية.
خامسا -المستيمك البيئي :من الواضح ان السوق المستيدف بانشطة التسويق االخضر يشتمل عمى المستيمكين
الذين يؤمنوا بمبادئ وقيم التس ويق االخضر ايمانا وفعالً ،والذين يطمق عمييم

"المستيمكين الخضر " .ومن ىذا

المنظور ،يشكل المستيمكين الخضر القوة الدافعة نحو تحسين االداء البيئي لممنظمات التي تمارس التسويق
االخضر ،وتشير احدى الدراسات الى ان عدد المستيمكين الخضر بازدياد ،حيث تفسر الدراسة ذلك التوجو بأن الجيل
االول الذي تربى عمى احترام البيئة واعادة استعمال المواد ،واستخدام المواد الصديقة لمبيئة قد دخل االن الى السوق
كمستيمك راشد ( )Skizynski, 2000ولكن تبرز ىنالك مشكمة عند محاولة تحديد او تعريف من ىو المستيمك
الخضر ىل ضمن ىو كل من لو اىتمامات بيئية فقط؟ ام ىل ىو الذي يترجم ىذه االىتمامات الى انماط سموكية
ضمن توجيات التسويق االخضر؟ وفي ىذا الصدد ،يقدم البكري تعريفاً شامالً لممستيمك االخضر ،ولعمو االقرب
لمواقع فحسب تعريف البكري ،المستيمك االخضر ىو

"الزبون او المستيمك ذو الوعي البيئي العميق والذي ي تعامل

بشكل اساسي باالعتماد عمى القيم التي يؤمن بيا والتي تدفعو الى تجنب شراء منتجات اي شركة مشكوك بتوجييا
البيئي وليس فقط عدم استيالك السمع المضرة بالبيئة" (البكري.)2006 ،
سادسا -المنتج البيئي :من الصعب اعطاء تعريف دقيق وشامل لمفيوم المنتج البيئي  ،حيث ان ذلك يتوقف عمى
امور كثيرة ،منيا الثقافة ،عامل الوقت ،توفر المواد االولية ،االقميم الجغرافي ،ولكن بشكل عام يمكن القول بأن
المنتج االخضر ىو ذلك المنتج الذي يستخدم المواد الصديقة لمبيئة (والتي يمكن ان تتحمل ذاتيا او يعاد تدويرىا) .مع
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ضرورة متابعتو خال ل مراحل دورة حياتو لضمان بقائو ضمن االلتزام البيئي ،وىذا يشمل االبتعاد عن اليرمونات
والمواد الحافظة الضارة ،استخدام الحد االدنى من الطاقة الالزمة والمواد الخام ،تجنب المواد الكيميائية السامة،
استخدام عبوات قابمة العادة التدوير ،فعمى سبيل المثال ،قد تقوم ا لمنظمة بتسويق منتجات خضراء متنوعة (مثل
مصابيح كيرباء ترشيد الطاقة ،مواد غذائية خالية من المواد الحافظة واليرمونات والممونات ،حفاظات اطفال يعاد
استخداميا ،اجيزة الكترونية تعمل بالطاقة القابمة لمتجديد مثل الطاقة الشمسية

(مثل بعض اجيزة الراديو واالالت

الحاسبة التي تعمل بالطاقة الشمسية) ،بطاريات قابمة العادة الشحن تدوم لفترة زمنية طويمة جداً ( Rechargeable
 )batteriesماكينات تصوير تعمل بالوجيين ،منتجات يمكن تفكيكيا واعاد ة تدويرىا (كما فعمت شركة " "BMWفي
بعض الموديالت من سياراتيا كاشارة عمى التزاميا البيئي باعادة التدوير ) ،وىنالك الكثير  ..الخ  .ومن الجدير بالذكر
ان مثل ىذه المنظمات تنتشر في امريكا واوروبا ،ومنيا ما يركز عمى الجانب الغذائي (،)Organic Food Stores
وبعضيا اخذ باالنتشار في بعض الدول العراقية ،ولكن بشكل بطيء .
سابعا -االعالن البيئي :االعالن االخضر ىو االعالن الذي تتبناه المنظمة الخضراء لنقل فمسفتيا البيئية من خالل
رسالتيا االعالنية الى جميورىا المستيدف ،ويتصف االعالن االخضر بالتركيز عمى ترويج قيم وثقافة استيالك
صديقة لمبيئة واالبتعاد عن االبتذال االستيالكي السريع (عدم تناول الوجبات السريعة المشبعة بالد ىون واليرمونات
والمواد الحافظة " ،)"Junk Foodترويج سموك استيالكي صديق لمبيئة ،ابراز اىيمة البيئة الصحية لممستيمك ،اقناع
المستيمك بشراء واستخدام المنتجات الخضراء ،والتنسيق مع الجيات الرقابية الرسمية

(الجيات الحكومية ) والغير

رسمية (مثل جمعيات حماية المستيمك والمحافظة عمى البيئة ) ،فضال عن االلتزام بالخصائص التقميدية لالعالن
(مثل وضوح فكرة االعالن ،الصراحة ،النزاىة ،والمصداقية).
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ثامنا -ابعـــــــــــــــــــاد التســـــــــــــــويق البيئــــــــــــي واىميتـــــــــــــــه:
أ-االبعاد:يستند تطبيق التسويق االخضر الى اربعة ابعاد رئيسية ( )Pride & Ferrell, 2003تشمل:
.1

الغاء مفيوم النفايات (او تقميميا) :لقد تغير المفيوم التقميدي في التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة ضمن

التسويق االخضر ،حيث اصبح التركيز عمى تصميم وانتاج سمع بدون نفايات

(او نفايات قابمة لمتدوير ) بدالً من

كيفية التخمص منيا ،وذلك من خالل رفع كفاءة العمميات االنتاجية ،اي ان الميم ىو ليس ما يج

ب ان نفعمو

بالنفايات ،بل كيف ننتج سمعاً بدون نفايات.
.2

اعادة تشكيل مفيوم المنتج :يتمثل في مواكبة تكنولوجيا االنتاج لمفيوم االلتزام البيئي ،بحيث تيعتمد االنتاج

بشكل كبيرة عمى مواد خام غير ضارة بالبيئة ،واستيالك الحد االدنى منيا فضال عن ضرورة تدوير المنتجات ن فسيا
بعد انتياء المستيمك من استخداميا ،وخاصة المعمرة منيا ،لتعود الى مصنعيا بالنياية حيث يمكن تفكيكيا واعادتيا
الى الصناعة مرة اخرى (ضمن حمقة مغمقة) ،اما التغميف ،فيعتمد عمى مواد خام صديقة لمبيئة وقابمة لمتدوير.
.3

وضوح العالقة بين السعر والتكمفة  :يجب ان يعكس سعر المنتج تكمفتو الحقيقية او يكون قريبا منيا ،وىذا

يعني ان سعر السمعة (التكمفة الحقيقية عمى المستيمك) يجب ان يوازي القيمة التي يحصل عمييا من السمعة ،بما في
القيمة المضافة الناجمة عن كون المنتج اخضر.
.4

جعل التوجو البيئي ام ار مريحا  :لقد ادركت العديد من المنظمات ان التسويق االخضر يشكل فرصة سوقية

قد تمنح المنظمة ميزة تنافسية ولربما مستدامة في الواقع ،ان معظم المنظمات تتنافس في السوق لتحقيق الكسب
السريع ،بغض النظر عن االثار السمبية عمى البيئة ،والمتمعن في المنافسة في السوق يدرك ان ىذا ي
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تنافسياً استراتيجياً ،يمكن ان يأخذ المنظمة الى نوع اخر من المنافسة ،وخاصة مع تنامي الوعي البيئي بين
المستيمكين وتحوليم التدريحي الى مستيمكين خضر ،ومن مزايا ىذا التوجو االستراتيجي ىو ان الييئات الرسمية
والغير رسمية تروج لمتوجيات البيئية بشكل طبي عي ومستمر من خالل اجيزة االعالم المختمفة ،وفي ذلك مساعدة
ودعم مجاني من ىذه الجيات لجيود الترويج الخاصة بالمنظمات التي تتبنى منيج التسويق االخضر ،وبالتالي
سيكون ىذا التوجو ام ار مربحاً ،وخاصة في المدى الطويل  .ومما يؤكد جدوى التوجة نحو التسويق االخضر ىو تزايد
وعي الناس نحو التيديدات الموجودة في البيئة التسويقية ،والمتمثمة في التالي (:)Peattie, 1992
.1

تناقص المواد االولية في الطبيعة ،وخاصة الغير قابمة لمتجديد.

.2

االرتفاع المستمر في كمف الطاقة ،وقرب انتياء العمر االفتراضي لمصادرة الطاقة الحالية ،مع الحاجة

لمبحث عن مصادر بديمة.
.3

تزايد معدالت التموث البيئي ،مما يشكل تدمي اًر لمبيئة الطبيعية ،حيث اظيرت دراسة ان

( )%42من

المستيمكين في الواليات المتحدة عمى استعداد لدفع اسعا اًر اعمى للحصول عمى منتجات خضراء.
.4

تغير دور الحكومات وزيادة وعييا البيئي ،والمتمثل في سن القوانين والتشريعات لحماية البيئة ،و

تزايد

االصوات التي تنادي بالمحافظة عمى البيئة لجعميا مكاناً امنا لمعيش لنا ولالجيال القادمة .
ب-

اىمية التسويق االخضر :من الواضح ان تبني مفيوم التسويق االخضر يحقق لمنظمات االعمال فوائد

ومكاسب كبيرة ،ويمكن ان يضع المنظمة عمى قمة اليرم التنفسي ،ولربما يمنحيا القيادة في السوق ،وخاصة مع تزايد
الوعي البيئي في السوق بشكل عام ( )Larochr, Bergeron and, Barbaro,2001فتبني فمسفة التسويق
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االخضر يجعل المنظمة قريبة من عمالئيا وبالذات الذين لدييم توجو بيئي ،فضال عن المحافظة عمى البيئة وترشيد
استخدام الموارد الطبيقية ،وفي ىذا السياق ،يشير البكري الى عدد من المزايا المترتبة عمى ممارسة التسويق االخضر
(البكري )2006 ،كما يمي:
.1

ارضاء حاجات المالكين :من المتوقع ان يفتح منيج التسويق االخضر آفاق جديدة وفرص سوقية مغرية امام

المنظمات التي تمارسو ،مما يتيح اماميا المجال لتجذب المناسة التقميدية ،وبالتالي تحقيق ريادة تنافسية في السوق،
وخاصة عندما تتوجو الى السوق بمنتجات صديقة لمبيئة ،وتستيدف ذوي التوجيات البيئية في السوق ،وسيساعد ىذا
الوضع التنافسي عمى تحقيق مكاسب وارباح اعمى ،فضالً عن اكتساب سمعة جيدة في المجتمع وتمبية حاجات
المالكين.
.2

تحقيق االمان في تقديم المنتجات وادارة العمميات  :ان التركيز عمى انتاج سمع امنة وصديقة لمبيئة يدفع

المنظمة لرفع كفاءة عممياتيا

االنتاجية ،مما يخفض من مستويات التمف والتموث البيئي الناجم عن العمميات

االنتاجية ،فضالً عن تجنب المالحقات القانونية ،والتي قد تقضي الى دفع تعويضات لممتضررين ،واثارة جمعيات
البيئة وحماية المستيمك.
.3

القبول االجتماعي لممنظمة  :ان المنظمات التي تتبنى فمسفة التس ويق االخضر تحظى بتأييد قوي من

المجتمع ،بشتى فئاتو واطيافو ،بسبب انسجام اىدافيا مع اىداف المجتمع بخصوص االلتزام البيئي ،وىذا التأييد
االجتماعي يساعد المنظمة عمى توطيد عالقاتيا مع عمالئيا الحاليين وكسب عمالء جدد في المستقبل.
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.4

ديمومة االنشطة  :ان تجنب المنظمة الخضراء لممالحقات القانونية وتأييد المتمع ليا بسبب القبول العام

الىدافيا وفمسفتيا ،يمكنيا من االستمرار في تقديم منتجاتيا الصديقة لمبيئة ،ودعم عممياتيا وانشطتيا التجارية.
عاش ار -ادبيات الدراسة :نظ اًر الىمية موضوع التسويق البيئي في العالم ،والذي ظير كمفيوم تسويقي في نياية
الثمانينيات من القرن الماضي ،فقد استقطب اىتمام العديد من الباحثين حول العالم ،فعالً سبيل المثال ،اشارت دراسة
الى ان  %78من المستيمكين في امريكا ابدوا رغبتيم في دفع اسعا اًر اعمى في سبيل الحصول عمى سمع صديقة
لمبيئة ،كما اكدوا عمى اىمية التركيز عمى االعالن االخضر لترويج ىذه المنتجات ( Kadlecek, 1991; Larochr,
 )Bergeron and, Barbaro, 2001وفي دراسة الختبار االرتباط بين مدى االىتمام البيئي والسموك الشراني
الممتزم بيئياً في امريكا ،اظيرت النتائج ان مستوى التعميم يرتبط ايجابياً بالوعي البيئي ،وان االخير يشكل الدافع لتبني
سموكاً شرائياً ممتزم بيئياً ( .)Mainieri, et al, 1997اظيرت دراسة ان الشركات الكبرى في تايالند تتبنى فمسفة
التسويق االخضر بكل نزاىة ومصداقية بعد ان نجحت في زيادة الوعي البيئي لدى المستيمكين التايمنديين واتجاىات
ايجابية نحو المنتجات الخضراء ( )Johri and Sahasakmontri, 1998وفي دراسة الختبار فعالية متغيرات
تقسيم السوق ضمن منيج التسويق االخضر ،تبين ان المتغيرات النفسية كانت اكثر اىمية من المتغيرات الديموغرافية
في تقسيم السوق ،حيث كان البعد النفسي اكثر مالئمة لزيادة الوعي البيئي والنمط االس

تيالكي الممتزم بيئياً

( )Straughan and Robert, 1999بين  Kufmanفي دراستو الىمية قضايا البيئية في عالم االعمال في امريكا
ان التسويق االخضر ىو فرصة تسويقية لمنظمات االعمال اكثر منو ضرورة بيئية ،حيث ان اتجاىات المستيمكين
نحو السمع الخضراء ايجابية ( )Kufman, 1999وعمى التفيض من ذلك ،استنتج نيف وىاليدي في دراستيما
لموضوع التسويق االخضر في امريكا ان النمط الشرائي لممستيمكين ال يتأثر كثي اًر بقضايا البيئية حيث انيم غير
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راغبين بدفع سعر اعمى مقابل الحصول عمى سمع خضراء

(صديقة لمبيئة ) ،والسبب في ذلك يعود لضعف ترويج

مفيوم التسويق االخضر ( )Neff and Halliday, 2000وفي دراسة الختبار مصداقية المنظمات في التزاميا
وممارستيا لمتسويق االخضر عندما تستخدم االعالن االخضر في انشطتيا الترويجية في فنمندا ،اشارت النتائج الى
درجة عالية من المصداقية في ممارسة االنشطة التسويقية الصديقة لمبيئة.
كما وحذرت الدراسة من خطورة ضعف ىذه المصداقية ،حيث انيا يمكن ان تؤدي الى فقدان ثقة المستيمكين
بدعوى االعالن االخضر ،وعدم تصديق كل ما يمكن ان يقال في مثل ىذه االعالن ،او ما يصطمح عميو بالغس يل
االخضر " )Karna et al, 2001( "Green washingفي دراسة ىدفت لحماية التنوع الحيوي البيئي في الدول
النامية ،بالتركيز عمى بعض دول امريكا الجنوبية وجنوب افريقيا ،بينت النتائج ضرورة تبني خطط فعالة لنشر الوعي
البيئي الشامل في ىذه المناطق من العالم لممحافظة عمى التنوع الحيوي البيئي ،وليس مجرد ترويج سمع خضراء
( .)Hardner and Rice,2002في دراسة حديثة لشعبية التسويق االخضر في ظل قضايا الطاقة ومشاكل
االقتصاد في الواليات المتحدة االمريكية ،كشفت النتائج ان قضايا االرىاب والحرب ومشاكل االقتصاد وارتفاع كمفة
الطاقة طغت عمى الرأي العام في امريكا في السنوات االخيرة لدرجة تراجع اال

ىتمام بقضايا البيئية والتسويق

االخضر ،واوصت الدراسة بالتركيز عمى اىمية ربط فكرة االقتصاد والتوفير في الطاقة بمفيوم التسويق االخضر في
الخطاب االعالمي (2003

 . )Stafford,في دراسة حالة لتحميل الجوانب الرئيسية لالنشطة االعالنية لثالث

شركات امريكية كبرى عمى اال نترنت تتبنى فمسفة التسويق االخضر ،اظيرت النتائج ان ىذه الشركات كانت تيتم
بخمق قيم االستيالك جديدة من خالل التركيز عمى اظيار النواحي الجمالية في السمع الخضراء وخاصة منتجات
العناية الشخصية ( )Todd, 2004في دراسة لمعوائق التي تقف بين نية المستيمك االمريكي نحو
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الخضراء والشراء الفعمي ليذه السمع عند التسويق ،اشارت النتائج الى ضرورة اززالة ىذه العوائق والمتمثمة في تزويد
المستيمكين بالمعمومات الالزمة عن السمع الخضراء وبمصداقية عالية وابراز فوائدىا ،ومن ثم تجسيد كل ذلك في قيم
استيالك جديدة تنسجم مع التوجو البيئي ( )Ottman, 2004في دراسة اخرى مشابية من حيث اليدف ،اجريت في
بريطانيا ،اال ان ىنالك عوائق تحول دون ترجمة نية المستيمك لشراء السمع الخضراء الى سموك استيالكي حقيقي
عمى ارض الواقع ،ومن ابرزىا عدم قناعة المستيمك بجدوى حماية البيئية من خالل شراء السمع الخضراء .وىذا يشير
الى ضرورة التركيز عمى خمق قيم استيالك جديدة تنسجم مع التوجو البيئي

( )Donaldson, 2005وفي دراسة

مقارنة لتبني مفيوم التسويق االخضر بين ستة منظمات بريطانية واخرى رومانية ليا نشاط تسويقي دولي ،كشفت اىم
النتائج ان المنظمات البريطانية تعتمد عمى ثقتيا القوية بأسماء الشيرة لدييا في ترويج منتجاتيا الخضراء في االسواق
الدولية ،بينما تعتمد المنظمات الرومانية عمى وكالء بيع لترويج منتجاتيا الخضراء في اسواقيا الدولية

( Gurau

.)and Ranchhod,2005
يتضح من المراجعة االدبية لمدراسات السابقة ان ىنالك اتج

اه عالمي نحو االىتمام بقضايا البيئة في

االستراتيجية التسويقية لمنظمات االعمال ،ولكن بدرجات متفاوتو وخاصة فيما يتعمق بمدى استعداد المستيمكين لدفع
سع اًر اعمى مقابل الحصول عمى سمع صديقة لمبيئة ،كما اجمعت معظم االدبيات عمى ضرورة تبني منظمات االعمال
لخطط وبرامج لزيادة الوعي البيئي لدى المستيمكين وخمق ثقافة استيالك جديدة تنسجم مع التوجو البيئي العالمي ،بما
في ذلك ازالة كل العوائق التي قد تحول دون ترجمة نية المستيمك لشراء السمع الخضراء الى سموك استيالكي واقعي
باالضافة الى التركيز عمى اىمية ربط فكرة االقتصاد والتوف ير في الطاقة بمفيوم التسويق االخضر في االنشطة
الترويجية.
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التعريفات االجرائية  :الوعي البيئي  :االحساس بالمسؤولية البيئية وتبني انماطاً سموكية صديقة لمبيئة (مثل ترشيد
االستيالك والمحافظة عمى نظافة البيئة).
ثقافة استيالك صديقة لمبيئة :تبني نمطاً استيالكياً صديقاً لمبيئة (مثل االلتزام بشراء واستخدام السمع الصديقة لمبيئة
والتي تستيمك الحد االدنى من الطاقة ،واالبتعاد عن السمع المموثة لمبيئة والمستنزفة لمواردىا ،ويتعدى االمر الى
ارشاد ونصح االخرين بتبني ىذا السموك).
التسويق االخضر  :ممارسة االنشطة التسويقية ضمن التزام قوي بالمسؤولية البيئية

(مثل االلتزام بالتعامل بالسمع

الصديقة لمبيئة فقط والترويج ليا ضمن ىذا االطار).
السمع الصديقة لمبيئة (السمع الخضراء) :بشكل عام ،يمكن القول بأن المنتج االخضر ىو ذلك المنتج الذي يستخدم
المواد الصديقة لمبيئة (والتي يمكن ان تتحمل ذاتيا او يعاد تدويرىا ) ،مع ضرورة متابعتو خالل مراحل دورة حياتو
لضمان بقائة ضمن االلتزام البيئي .
(( المبحــــــــــــــــــث الثالـــــــــــــــــــــــــــث – الدراســـــــــــــــــــة العمميــــــــــــــــــــــة ))
سوف نتناول التحميل الستمارة االستبيان وفق المحاور المذكورة في المبحث االول
المحـــــــــــ ور االول" :اتجاىات المستيمك البيئية "  :يبين الجدول رقم ( )3التحميل الوصفي لفقرات المحور االول،
والذي يشمل التوزيع التكراري والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى موافقة افراد عينة الدراسة مع فقرات ىذا
المحور يبين التحميل في الجدول ان لدى المستيمك العراقي اتجاىات ايجابية قوية نحو قضايا البيئة ،والتي تتمثل
باظيار وعياً بيئياً كبي اًر ،وبشكل عام يتضح من التحميل ان المستيمك العراقي ييتم في البيئة الصحية النظيفة وينصح
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االخرين بالمحافظة عمييا ،ويحترم كل القوانين والجيود اليادفة لحمايتيا ،كما ويدرك الندرة النسبية في موارد الطبيعة
 ،ويؤمن بضرورة وجود ا نسجام بين االنسان والطبيعة من اجل البقاء ،كما ويدرك ان البيئة ليست لنا وحدنا بل
لالجيال القادمة ايضاً ،فعمى سبيل المثال تبين االرقام في الجدول ان المستيمك يقدر اىمية العيش في بيئة صحية
ونظيفة ،حيث حصمت ىذه الفقرة عمى اعمى درجة موافقة ( )%97واكبر متوسط حسابي ( )4.73بين فقرات المحور
االول ،تبعيا في المرتبة الثانية تقدير المستيمك لكل الجيود التي تسعى لممحافظة عمى البيئة بدرجة موافقة بمغت
( )%93.8ومتوسط حسابي ( ،)4.53وفي المرتبة الثالثة يأتي ادراكو ان البيئة لو ولالجيال القادمة لذا يجب
المحافظة عمييا ،بدرجة موافقة ( )91.1%ومتوسط ( .)4.48وبين التحميل ايضاً ان الفقرة السابعة والمتعمقة بادراك
مخاطر االنفجار السكاني وانعكاساتو عمى البيئة كانت في المرتبة االخيرة ،حيث حصمت عمى درجة موافقة بمغت
( )%73.3ومتوسط حسابي ( )4.01ولكن من المالحظ في الجدول ان كل فقرات ىذا المحور حصمت عمى درجات
موافقة مرتفعة ،ومتوسطات حسابية عالية ،وبانحرافات معيارية بقيم متدنية مما يشير الى درجة تجانس (عدم تشتت )
عالية في اتجاىات افراد العينة حول فقرات المحو ر االول لمدراسة ،من الواضح ان لدى المستيمك اتجاىات ايجابية
قوية نحو اىمية البيئة ومختلف قضاياىا وضرورة المحافظة عمييا ،حيث تمثل ذلك في مستوى وعيو البيئي المشار
اليو في التحميل السابق .
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جدول ( :)3التوزيع التكراري والوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجابات افراد العينة حول اتجاىاتيم نحو فقرات
المحور االول "اتجاىات المستيمك البيئية"
التك اررات

المحور االول " :اتجاىات المستيمك البيئية "

الوسط

موافق *

محايد

غير موافق**

()%

()%

()%

الحسابي

االنحراف المعياري

***

.1

انصح االخرين دوماً بالمحافظة عمى البيئية .

88.8

8.9

2.3

4.43

0.80

.2

اغضب عندما ارى شخصاً يموث البيئة .

83.8

12.2

4.0

4.20

0.88

.3

احترام كل الجيود التي تسعى لممحافظة عمى البيئة

93.8

5.0

1.3

4.53

0.66

.4

اقدر اىمية العيش في بيئة صحية نظيفة .

97.0

2.3

0.6

4.73

0.55

.5

احترام القوانين واالنظمة اليادفة لممحافظة عمى البيئة .

87.1

11.6

1.3

4.31

0.73

.6

احترام واقدر كل من يحاول ترشيد استيالك الطاقة .

83.5

13.9

2.6

4.18

0.82

.7

ادرك مخاطر االنفجار السكاني وانعكاساتو عمى البيئة .

73.3

20.8

5.9

4.01

0.96

.8

ادرك ان موارد الطبيعة محدودة ويجب المحافظة عميو .

86.8

10.2

3.0

4.31

0.80

.9

البد من وجود انسجام بين االنسان والطبيعة من اجل

البقاء.
87.5
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.10

البيئة لنا ولالجيال القادمة ،لذا يجب المحافظة عمييا .

المحور االول ككل

91.1

4.6

4.3

4.48

0.85

86.3

12.6

2.2

4.35

0.50

*/ n=303موافق = موافق بشدة  +موافق (الغراض التحميل االحصائي )**/.غير موافق = غير موافق بشدة +
غير موافق (الغراض التحميل االحصائي)***/.الوسط الحسابي لممقياس الخماسي = 3
المحـــــــــــــ ور الثانــــــــــــي  :ثقافة االستيالك البيئية  :يبين الجدول رقم ( )4التحميل الوصفي لفقرات الوصفي لفقرات
المحور االول ،والذي يشمل التوزيع التكراري والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى موافقة عينة الدراسة مع
فقرات ىذا المحور ،يبين التحميل في الجدول تباين وعدم انسجام ،واحياناً تناقض ،في مواقف المستيمك العراقي نحو
تبنية لثقافة استيالك صديقة لمبيئة ،ففي الوقت الذي يبدي اتحاىاً ايجابياً نحو شراء السمع االقتصادية في استيالك
الطاقة ،نجده بنفس الوقت ال يقود سيارتو بسرعة متدنية لترشيد استيالك الوقود وال حتى يتفادى شراء السمع التي
تسرف باستخدام الموارد النادرة ،ويظير التناقض ايضاً عندما يبدي موافقاً داعمة الختيار السمع التي ال تسبب التموث
لمبيئة والقابمة العادة التدوير ،وبنفس الوقت ال يختار السمع المعبأة بعبوات يمكن اعادة استخداميا وال حتى يغير والئو
لمماركة التجارية السباب بيئية ،ويتجمى ىذا التباين في الثقافة ا الستيالكية واضحاً من خالل اتجاىاتو حول التعامل
مع السمع الصديقة لمبيئة  .ففي الوقت الذي يفضل التعامل مع البائع الذي يبيع السمع الصديقة لمبيئة مع ابداء
استعداداً لدفع سع اًر اعمى لشراء مثل ىذه السمع نجده ال يحاول اقناع االخرين بأىمية شراء ىذه السمع وال حتى يب ذل
بعض الوقت والجيد لمحصول عمييا ،من الواضح ان السمبية كانت السمة البارزة في ىذا المحور ،فعمى سبيل الثمال،
تبين االرقام في الجدول ان اكثر الفقرات سمبية في ثقافة المستيمك العراقي كانت حول اختيار السمع المعبأة بعبوات
يمكن اعادة استخداميا ،حيث حصمت ىذه الفقرة

عمى اقل درجة موافقة ( )19.8%مع اقل متوسط حسابي بمغ
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( )2.61اما اقل الفقرات سمبية (اكثرىا ايجابية) في ىذا المحور فقد كانت توجو المستيمك لشراء السمع االقتصادية في
استخدام الطاقة ،وبدرجة موافقة بمغت ( )%38.9ومتوسط حسابي مرتفع نسبياً ( .)3.17ومن المالحظ في الجدول
ان معظم فقرات ىذا المحور حصمت عمى درجات موافقة متدنية ،ومتوسطات حسابية منخفضة ،وبانحرافات معيارية
متدنية تشير الى تجانس نسبي في اتجاىات اف ار د العينة حول فقرات المحور الثاني لمدراسة ،من الواضح ان ثقافة
االستيالك لدى المستيمك العراقي غير صديقة لمبيئة بشكل عام ،وال تنسجم مع توجيات التسويق االخضر حالياً ،مع
العمم بأن ىنالك بعض الجوانب االجيابية في ىذه الثقافة (اشير الييا سابقاً في ىذا التحميل) ،والتي قد يمكن استثمارىا
في المستقبل لجعميا ثقافة استيالك صديقة لمبيئة وتتماشى مع التوجيات البيئية العالمية وفمسفة التسويق االخضر.
جدول ( )4محور ثقافة االستيالك البيئي
التك اررات

المحور الثاني" :ثقافة االستيالك البيئية"

.1

اقود السيارة بسرعة متدنية لترشيد استيالك الوقود .

.2

اتفادى شراء السمع التي تسرف باستخدام الموارد النادرة .

.3

اشتري السمع االقتصادية في استخدام الطاقة .

.4

اختار السمع التي ال تسبب تموث لمبيئة.

موافق

محايد

()%

()%

غير موافق

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

()%

26

36

37

2.83

0.80

24.8

38.3

37

2.83

0.88

38

37

23.8

3.17

0.66

31.4

39

29

3.02

0.55
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32.7

35

2.89

3

0.73

33

23

2

0.82

22

23

0.96

22

0.80
0.88

.5

يمكن ان اغير والئي لمماركة التجارية السباب بيئية.

.6

دائما اختار السمع القابمة العادة التدوير .

30

.7

احاول دائما اقناع االخرين بشراء السمع الصديقة لمبيئة .

44

33

.8

اختار السمع المعبأة بعبوات يمكن اعادة استخداميا .

33

29

28

.9

انا مستعد لدفع سعر اعمى لمسمعة اذا كانت صديقة لمبيئة .

44

3

44

23

.10

عندما اشتري سمعة افكر دائما باالثار المترتبة عمى البيئة .

33

44

32

12

0.85

.11

افضل التعامل مع البائع الذي يتعامل بالسمع الصديقة

33

29

33

35

0.50

55

33

30

29

.70

30

35

39

29

33

لمبيئة.
.12

ابذل الوقت والجيد لمحصول عمى السمع الصديقة لمبيئة .

المحور الثاني ككل
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((المبحـــــــــــــــــــث الرابــــــــــــــــــع-االستنتاجــــــــــــــــات والتوصيــــــــــــــــــــــــــات))
اوال-االستنتـــــــــــــاجـــــــــــ ات  :بعد تحميل النتائج ومناقشة فرضيات الدراسة يبدو وبكل وضوح ان لدى المستيمك
العراقي احساس ععالي بالمسؤولية تجاه البيئة بشكل عام ،حيث اظير اىتماماً بيئياً كبي اًر ،تمثل في جوانب كثيرة مثل
حرصو عمى حماية البيئة وحث االخرين عمى ذلك ،احترامو وتقديره لكل الجيود اليا دفة لممحافظة عمى البيئة ،تثمينو
الىمية العيش في بيئة صحية نظيفة ،ادراكو لندرة موارد الطبيعة وضرورة ترشيد استخداميا ،اىتمامو بضرورة وجود
انسجام بين االنسان والطبيعة من اجل البقاء واالستمرار ،وادراكو ان البيئة ارث االباء واالجداد وانو من الضروري
المحافظة عمى ىذا االرث العظيم لالجيال القادمة  .ونالحظ ان ىذا الوعي البيئي لدى المستيمك العراقي ىو انعكاساً
لمواقع العراقي  ،نالحظ ان ىنالك وعياً بيئياً متنامياً عمى الصعيدين ،الرسمي والغير رسمي ،ك

استجابة لمتطورات

العالمية في مجال المسؤولية االجتماعية والوعي البيئي ،وخ اصة في السنوات االخيرة ،وقد تجمى ذلك من خالل سن
العديد من القوانين البيئية وصدور التشريعات المختمفة التي تيدف الى حماية البيئة والمحافظة عمى مواردىا الطبيعية،
وخاصة الموارد الغير قابمة لمتجديد (مثل البترول ) ،باالضافة الى ذلك ،فقد ادى ىذا التطور الى ظيور

حركات

وجماعات ضغط غير رسمية تؤيد التوجو العالمي لحماية البيئة ،وتندد بكل الممارسات السموكية الغير صديقة لمبيئة.
ولكن عندما تعمق االمر بالسموك االستيالكي عمى وجو الخصوص ،وجدنا بعض التغيير في المواقف واالتجاىات
الداعمة لاللتزام البيئي لدى المستيمكين ،حيث كانت قيم وثقافة االستيالك بعدية نوعاً ما عن التوجو البيئي العالمين
وقد تمثل ذلك في جوانب عديدة مثل عدم االىتمام بترشيد استيالك الموارد البيئية النادرة مثل الطاقة ،عدم تغيير
الوالء لمماركة التجارية السباب بيئية ،اي ان االلتزام لمماركة التجارية كان اقوى من االلتز ام البيئي ،فضالً عن عدم
االىتمام بالحصول عمى السمع الخضراء (السمع الصديقة لمبيئة) ،ويمكن القول بأن ضعف االلتزام البيئي كان السمة
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البارزة في ثقافة المستيمك

العراقي في اطار التوجو البيئي العالمي في التسويق ،او ما يعرف بالتسويق

االخضر.ولربما كانت ىذه الثقافة االستيالكية انعكاساً لمواقع التسويقي ،ففي ىذا السياق ،نالحظ ان معظم منظمات
اقي الزالت "تغرد خارج السرب" في االطار العالم ي لمتوجو البيئي فمعظميا ال يكتفي بعدم المساىمة في
االعمال العر ة
ترويج انماط استيالكية غير صديقة لمبيئة ،ولربما كان ذلك من الدوافع التي شج عت معظم المستيمكين عمى ىكذا
ثقافة ،فمعظم وجبات الغذاء عمى المائدة العراقية مشبعة بالمواد الممونة والحافظة الضارة ،فضال عن انتشار ثقافة
االستيالك التفاخرية الغير صديقة لمبيئة ،مثل شراء السيارات ذات االحجام الكبيرة والتي تستيمك الكثير من الوقود،
كما ونالحظ رواج السمع المصممة عمى اساس سرعة التمف

(ذات العمر االنتاجي القصير ) ،مثل بع ض االجيزة

الكيربائية وااللكترونية ،مما يستنزف الموارد االقتصادية والمادية لممجتمع بشكل عام.
ثانيا –التوصيـــــــــــــــات  :عمى ضوء ىذه االستنتاجات والمضامين يمكن تقديم التوصيات التالية:
.1

تظافر الجيود الرسمية والغير رسمية لمقيام بالحمالت االرشادية والبرام ج التعميمية لتثقيف المستيمكين ورفع

درجة وعييم بالمسؤولية البيئية ،وان نجحت مثل ىذه الجيود ،فانيا ستكون الدافع والمحرك الرئيسي لتغيير ثقافة
االستيالك باتجاه مزيدا من الوعي البيئي ،وىذا سيدفع منظمات االعمال الى االستجابة ليذه الثقافة البيئية الجديدة
والتحول نحو تبني منيج التسويق االخضر ،والتأثير ىنا سيكون تبادليا ،بمعنى ان سموك المستيمك سيؤثر في فمسفة
منظمات االعمال ،والعكس صحيح.
.2

القيام بدراسات متخصصة ومعمقة لفيم طبيعة وخصائص وفوائد السمع والخدمات التي تنسجم مع منيج

التسويق البيئي.
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.3

اجراء المزيد من الدراسات المستقبمية المتخصصة في سموك المستيمك

العراقي لمتعرف عمى االساليب

الترويجية االكثر اقناعاً لتشجيعو عمى تبني قيم وثقافة استيالك صديقة لمبية ،عمى ان تصحب ىذه الثقافة متجذرة في
السموك االستيالكي.
.4

ضرورة تضمين موضوع البيئة واىميتيا في المناىج االكاديمية في كل المراحل التعميمية.

.5

اقي لمتعرف عمى اوجو الشبة واالختالف بخصوص رغبة المستيمكين في
اجراء دراسات مقارنة بين الدول العر ة

تبني قيم استيالك صديقة لمبيئة ،ومدى توجو المنظمات العراقية الى تبني منيج التسويق االخضر ،ومدى التوجو
الحكومي لدعم مثل ىذه االنماط التسويقية الجديدة.
.6

وزاء ىذا الواقع في العراق يصبح من الضروري تظافر الجيود الرسمية والغير رسمية لمقيام بالحمالت

االرشادية والبرامج التعميمية لتثقيف المستيمكين ورفع درجة وعييم بالمسؤولية البيئية ،وان نجحت مثل ىذه الجيود،
فانيا ستكون الدافع وا لمحرك الرئيسي لتغيير ثقافة االستيالك باتجاه مزيداً من الوعي البيئي ،مم ا سيدفع منظمات
االعمال الى االستجابة ليذه الثقافة البيئية الجديدة والتحول نحو تبني منيج التسويق االخضر ،والتأثير ىنا سيكون
تبادليا ،بمعنى ان سموك المستيمك سيؤثر في فمسفة منظمات االعمال ،والعكس صحيح وىكذا يمكن ان نشيد تحوالً
في نيج منظمات االعمال العراقية نحو التسويق البيئي.
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الخالصـــــــــــــــــــــــــــة :
تيدف ىذه الدراسة الى تقييم مدى الوعي البيئي لدى المستيمك العراقي ومدى تبنيو لمفيوم التسويق
االخضرواستيالك مواد صديقة لمبيئة ،ولتحقيق ذلك فقد تم صياغة االسئمة البحثية التالية :موقف منظمات االعمال
العراقية تجاه التسويق االخضرومامدى تبني المستيمك

لثقاف استيالك صديقة لمبيئة وداعمة لمتسويق
ة
العراقي

االخضروماىي اتجاىات المستيمك العراقي نحو قضايا التسويق البيئي بشكل عام ويشمل مجتمع البحث ليذه الدراسة
طمبة جامعة بغداد ، ،وقد تم سحب عينة ميسرة من ىذا المجتمع بمغت

( )350طالب وطالبة ،حيث قام الباحث

بجمع البيانات بتوزيع االستبانة عمى افراد العينة باستخدام اسموب التوزيع والجمع المباشر

()Drop-offومن من

خالل شبكة المنتديات واالنترنيت لمحصول عمى البيانات المطموبة ،وقد تم استرجاع ( )275نسخة استبانة صالحة
لالستخدام ،اي بنسبة استرداد بمغت ( )%76وقد تم جمع البيانات في النصف اال ول من عام  ،2010يشير جدول
رقم ( )1الى توزيع افراد العينة سب المتغيرات الديمغرافية المستخدمة ،وىي الجنس والدخل (اي دخل االسرة بالنسبة
لمطالب ) ،ىذا وقد تم استبعاد بعض المتغيرات الديمغرافية مثل العمر ومستوى التعميم نظ اًر النيا ثابتة نسبياً في
مجتمع ىذه الدراسة ،فجميع افراد ىذا المجتمع من الفئة العمرية الشابة ( 24-18سنة).واخي ار خرج الباحث بمجموعة
من التوصيات واالستناجات التي اثرت البحث.
Summary:
environmental Marketing and social business organizations towards the
Iraqi consumer This study aims to assess the environmental awareness among consumers
of Iraq and the adoption of the concept of marketing Alakhaddrosthlak environmentally
friendly materials, and to achieve this has been the formulation of research questions the
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following:

the

position

of

Iraqi

business

organizations

toward

marketing

Alakhaddromamdy the adoption of the Arab consumer of a culture of consumption,
environmentally friendly and supportive of the marketing Alakhaddromaha trends Iraqi
consumers about marketing issues of environmental in general and includes the research
community for this study, students of the University of Baghdad, has been withdrawn
sample soft this society amounted to (350) students, where the researcher collects the data
distribution of resolution on the sample using the method of distribution and the
combination of direct (Drop-off) It is through the forums and the Internet to obtain the
required data has been retrieved (275) copy of the identification is valid for use, a rate of
recovery was (76%) has been collecting data in the first half of 2010, indicating a table
number (1) to the distribution of members sample insulting demographic variables used,
the sex and income (ie, family income for students), this has been the exclusion of certain
demographic variables such as age, level of education because it was relatively stable in
the community of this study, all the members of this community of young age (18-24
years old .) researcher and finally came out a set of recommendations and Alastnajat
affected by the research
)) (( المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر
: المصادر بالعربية
.252  ص، عمان، اسس ومفاىيم معاصرة دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع: التسويق،)2006(  ثامر،البكري

.1

 دراسة تطبيقية:  المسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال وشفافية نظام المعمومات،)2001(  صالح، طاىر والعامري،الغالبي

.2

. اقي لمتنمية االدارية
 المنظمة العر ة،)2001  نوفمبر8-6(  المؤتمر العراقي الثاني في االدارة،لعينة من المصارف التجارية العراقيية
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 (ترجمة مازن، الطبعة االولى، الجزء االول، تطور مسؤوليتو االخالقية استراتيجية:  التسويق،)2002(  فيميب واخرون،كوتمر

.3

.121. ص، دمشق، منشورات دار عالء الدين،)نفاع
.  مدخل الى التسويق،)2002(  فيميب وآخرون،كوتمر
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