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  : ملخص

البحثیة الى تبیان التوجھ الجدید الذي تبنتھ المؤسسات الصناعیة في سعیھا للوصول  تھدف ھذه الورقة

لحلول ناجعة لمعالجة اشكالیة التوفیق بین الجانب االقتصادي والبیئي من خالل تبني التسویق 

األخضر كفلسفة تأخذ بعین االعتبار الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة عبر دراسة حالة 

  ة تویوتا.مؤسس

كانت أھم النتائج التي توصلت الیھا الدراسة أن التسویق األخضر لیس مجرد عملیة أو نشاط تسعى 

من خاللھ المؤسسة لبناء صورة جیدة عنھا، فھو عملیة تكاملیة بین التفكیر البیئي وجمیع ممارسات 

اجات ورغبات المؤسسة، من أجل تحقیق التوازن بین أھداف المؤسسة طویلة األجل وإشباع ح

   المستھلكین الحالیین والمستقبلیین وحمایة البیئة لألجیال القادمة.

      التسویق األخضر، حمایة البیئة، االستدامة، شركة تویوتا.كلمات مفتاحیة: 

  .JEL  :M3 ،Q5 ،Q57 اتتصنیف
Abstract:  

This paper aims to show the new direction adopted by industrial institutions in their 

efforts to reach effective solutions to address the problem of reconciling the economic 

and environmental aspects by adopting green marketing as a philosophy that takes into 

account the economic, social and environmental aspects through a case study of Toyota 

Corporation. 

The most important findings of this study was that green marketing is not just a process 

or activity through which the institution seeks to build a good image of it, it is an 

integrative process between environmental thinking and all the practices of the 

institution, in order to balance the long-term objectives of the institution and satisfy the 

needs and desires of current and future consumers and environmental protection for 

future generations. 

Keywords: Green Marketing; Environmental Protection; Sustainability; Toyota 

Corporation. 
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  . مقدمة: 1
 تزایداً  العالمشھد  واألخالقیة، االجتماعیة المسؤولیة إطار وفي الماضي، القرن من السبعینیات منذ

 زیادة بھذا االتجاه دفعت التي األسباب أھم ومن والمستویات، على مختلف األصعدة البیئي بالوعي
 بسبب الطبیعیة استنزاف الموارد المیاه والھواء، وتزاید مشتملة على تلوث البیئي التلوث معدالت
 االعتداء ومخلفات الصناعة، عوادم نتیجة الطبیعیة البیئة وتلف مسؤولة، الغیر التصنیع عملیات

 السامة المواد األوزون وتسرب طبقة تلف الحامضیة، األمطار وتقلصھا، الخضراء المساحات على
  .الجوي طبقة الغالف إلى

المسؤولة للمؤسسات نتیجة  غیر الممارسات إلى االتھام أصابع األحیان تمتد من كثیر في وقد كانت
لھذه  وكنتیجة اإلشكالیات، لھذه رئیسیة كمسببات ي تؤدیھاوالتسویقیة الت التصنیعیة العملیات

لجعلھا  البیئة على بالمحافظة تنادي العالم في مختلفة وھیئات جمعیات برزت فقد العالمیة التطورات
بسن  المختلفة الرسمیة والھیئات الحكومات وقامت والمستقبل. الحاضر ألجیال للعیش آمنا مكانا

صدرت  وقد الطبیعیة، مواردھا وعلى البیئة على للمحافظة المناسبة اإلجراءات واتخاذ التشریعات
من  العدید بدأت العالمیة التطورات ھذه ضوء وعلى الصدد، ھذا في والتشریعات القوانین من العدید

التسویقیة،  ممارساتھا في واألخالقیة االجتماعیة بمسؤولیاتھا النظر بإعادة المؤسسات االقتصادیة
في  جدید بنمط االھتمام بدأ ھنا التسویقیة. ومن استراتیجیاتھا في بارزة أھمیة البیئي البعد وإعطاء

والبیئیة  االجتماعیة اآلثار حلوال لتلك یقدم تسویقي كمنھج األخضر بالتسویق عرف التسویق،
  .التسویقیة األنشطة ممارسة في البیئیة بالمسؤولیة القوي االلتزام ویتمحور على  السلبیة،

  مشكلة الدراسة:  1.1
كمحاولة إلظھار التوجھ الجدید الذي تبنتھ المؤسسات االقتصادیة في سعیھا للوصول لحلول ناجعة 
لمعالجة اشكالیة التوفیق بین الجانب االقتصادي والبیئي من خالل تبني التسویق األخضر كفلسفة تم 

  دراسة حالة مؤسسة تویوتا.
  مما تقدم، یطرح التساؤل الرئیسي التالي: 

  ة؟لحمایة البیئمؤسسة تویوتا فیما تتمثل معالم فلسفة التسویق األخضر المطبقة من طرف 
  ولإلجابة على التساؤل الرئیسي السابق الذكر تم االنطالق من األسئلة الفرعیة التالیة: 

 ي مراحل تطوره وتبلوره؟ ماذا نعني بالتسویق األخضر أو التسویق البیئي؟ وما ھ -
ما ھي المنتجات الخضراء التي یتم الترویج لھا للحفاظ على الموارد الطبیعیة وتحقیق التنمیة  -

 المستدامة؟
 األخضر؟ التسویق مفھوم تتبنى التي التي تحققھا المؤسسات والمكاسب ما ھي الفوائد -
 والمحافظة البیئة حمایة المؤسسات على ما ھي أبعاد التسویق األخضر التي یجب أن تعمل في ظلھا -

  علیھا؟
  بتبني التسویق األخضر وإدراجھ كفلسفة حدیثة مربحة لھا؟تویوتا كیف قامت مؤسسة  -

  فرضیة الدراسة:  2.1
  بغیة اإلجابة على إشكالیة الدراسة تم االنطالق من الفرضیة الرئیسیة التالیة:

والضغوطات الداعیة للحفاظ على البیئة إلى میزة استطاعت مؤسسة تویوتا تحویل التھدیدات  -
  تسویقیة اكسبتھا مركز تنافسي قوي عبر تبني وتطبیق مفھوم التسویق األخضر.

  أھمیة الدراسة:  3.1
تكتسي ھذه الدراسة أھمیة بالغة كونھا تتناول موضوعا حیویا وحدیثا یعد موضوع الساعة أال وھو 

ألخضر بشكل خاص، باعتباره یعد مدخال معاصرا لحمایة البیئة التوجھ البیئي بشكل عام والتسویق ا
وتحقیق أھداف المؤسسات االقتصادیة والزبائن والمجتمع ككل. كما تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا أیضا 
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من حیث دراستھا لتجربة عالمیة رائدة في مجال تبني التسویق األخضر، أال وھي تجربة شركة 
أفضل العبر منھا والعمل على تطویعھا واالستفادة منھا من طرف تویوتا والتي یمكن استخالص 

 مختلف المؤسسات االقتصادیة األخرى.
  أھداف الدراسة: 4.1

  :تھدف ھذه الدراسة إلى
  .للتسویق جدیدة فلسفة باعتبارهالتعرف على مفھوم التسویق األخضر وخصوصیاتھ  -
  دراسة وتحلیل دور تطبیق مفھوم التسویق األخضر في حمایة البیئة. -
االقتصادیة من خالل  المؤسسة بیئة حمایة في األخضر التسویق فلسفة تطبیق مساھمة مدى معرفة -

  دراسة حالة مؤسسة تویوتا.
حقة ال لفت أنظار الباحثین والمھتمین ألھمیة الموضوع وتعبید الطریق إلنجاز دراسات مستقبلیة -

  في نفس المجال.
  منھجیة الدراسة:  5.1

الحتواء موضوع الدراسة والتمكن من اختبار الفرضیة الموضوعة اعاله وكذلك مراعاة لطبیعة 
  البحث تم اعتماد المنھج الوصفي نظرا لما یوفره من دالالت وحقائق عن عناصر الدراسة.

االعتماد على مختلف األدبیات والدراسات أما فیما یخص مصادر الحصول على المعلومات فقد تم 
السابقة باللغتین العربیة واألجنبیة والتي شملت (الكتب، الرسائل الجامعیة، المجالت والدوریات، 
الملتقیات، التقاریر، ...، الخ) والتي تم التوصل الیھا باستخدام أسلوب المسح المكتبي بمكتبة الكلیة 

  .أو باستخدام شبكة األنترنت
  لجزء األول: أساسیات نظریة حول التسویق األخضر:. ا2

تزامن االھتمام الكبیر بالوعي البیئي على كافة األصعدة والمستویات في العالم بإدراج المؤسسات 
االقتصادیة المسؤولیة االجتماعیة والبیئیة في السیاسات واألنشطة التسویقیة، ومن ھنا، ظھر فكر 

أو  السلبیة لتدھور البیئیة الطبیعیة وھو ما یعرف بالتسویق البیئي تسویقي جدید كأحد الحلول لآلثار
التسویق األخضر. حیث تسعى المؤسسات لتبني وتطبیق ھذا المفھوم حرصا منھا على أن تكون لھا 
میزة تنافسیة نتیجة لتسویق منتجات صدیقة للبیئة وتحقیق حق من حقوق المستھلكین وھو العیش في 

  بیئة نظیفة وآمنة.
 التطور الفكري للتسویق األخضر: 1.2

یمكن حصر ثالثة مراحل أساسیة اعتبرت على أنھا مراحل تبلور وتطور مفھوم التسویق األخضر 
  )5– 4، 2014) (خوالد، 80-78، 2017وھي: (مدیوني وكشیدة، 

ظھرت بشكل بارز في بدایة التسعینات من القرن الماضي، حیث  مرحلة المسؤولیة االجتماعیة: أ.
أدت مجموعة من العوامل مثل التغیرات التكنولوجیة والتلوث البیئي الناجم عن أسباب مختلفة إلى 

  ضرورة انتقال التوجھ االجتماعي إلى مرحلة أكثر استیعابا للبیئة ومتغیراتھا.
یعرف التوجھ البیئي بأنھ حركة منظمة تھدف إلى  :مرحلة حمایة المستھلك والتوجھ البیئي ب.

حمایة حق المواطنین في العیش في بیئة آمنة والتوجھ نحو حمایة تلك البیئة وتطویرھا، واألھم من 
دراسة الحركة االستھالكیة ھو عالقتھا بالتسویق األخضر، حیث أن المبادئ األساسیة لھذه الحركة 

  بیئة نظیفة وآمنة وحمایة المستھلكین. ھو حق أفراد المجتمع في العیش في
في السنوات األخیرة أصبح المجتمع أكثر اھتماما بالبیئة الطبیعیة  مرحلة التسویق األخضر: ت.

وبدأت منظمات األعمال في تعدیل سلوكھا البیئي وبھذا تبنت عدت شركات مدخل التسویق األخضر 
   ).ISO 14000(الذي یعزز معاییر البیئة 
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 :مفھوم التسویق األخضر 2.2
اختلفت التعریفات المقدمة من طرف الباحثین حول التسویق األخضر وذلك على حسب الزاویة 
والمنظور الذي یتخذه كل واحد منھم، حیث یرى البعض أنھ یمثل تعبیر عن المسؤولي االجتماعیة 

 غیر الھادف للربح، أو للشركة، أو أنھ توجھ نحو حمایة المستھلك، أو ھو تعبیر عن توجھ المؤسسة
یراه البعض أبعد من ذلك على أنھ عملیة إعادة التدویر للمواد بعد استخدام المنتجات لالستفادة منھا 
مرة أخرى، كما یرى البعض أنھ یعني التسویق البیئي على اعتبار أنھ ینصب في جوھره على حمایة 

كل البیئة التي نعیش بھا وبكل مكوناتھا بش البیئة واتخاذ القرارات وااللتزامات الواجبة للتعامل مع
  .حذر وسلیم

التسویق األخضر على أنھ: "تسویق للمنتجات  (AMA) وقد عرفت الجمعیة األمریكیة للتسویق -
التي یُعتقد أنھا صدیقة للبیئة، حیث یدمج أنشطة مختلفة مثل تعدیل المنتج، وتعدیل عملیات اإلنتاج، 

واستراتیجیات اإلعالن، فضالً عن زیادة الوعي والتجاوب مع التسویق والتغلیف، ووضع العالمات، 
  ).Yazidanifard and FuiYeng, 2015, 17(.بین الصناعات"

بأنھ: "أنشطة ترویجیة  Business Dictionary ویعّرف التسویق األخضر في قاموس األعمال -
كل اریة. تتأثر ھذه التغییرات بشتھدف إلى االستفادة من تغییر موقف المستھلك تجاه العالمة التج

متزاید بسیاسات الشركة وممارساتھا التي تؤثر على جودة البیئة وتعكس مستوى اھتمامھا بالمجتمع. 
 Yazdanifard and( ویمكن أیضا أن ینظر إلیھا على أنھا الترویج للمنتجات آمنة بیئیا أو مفیدة".

Mercy, 2011, 637(  
بأنھ: "عملیة استراتیجیة شمولیة ومسؤولة توضح وتتوقع وتحقق  )Charter, 1992, 28( وعرفھ -

  . "حاجات أصحاب المصلحة مقابل مكافأة مقبولة مع عدم اإلضرار برفاھیة األفراد أو البیئة الطبیعیة
بأنھ: "جمیع األنشطة المصممة ) Polonsky, 1994, 02( أما التسویق األخضر أو البیئي ووفقا لــــ -

أي عملیات تبادل تھدف إلى تلبیة االحتیاجات أو الرغبات البشریة، بحیث یحدث  إلنشاء وتسھیل
  تلبیة ھذه االحتیاجات والرغبات، مع الحد األدنى من التأثیر الضار على البیئة الطبیعیة".

تعریفاً للتسویق األخضر على أنھ:  )Darymple and Parson, 2000, 19( في حین قد قدم كل من -
   خالق یھدف للموازنة بین حاجات الزبائن ومتطلبات البیئة وھدف الربحیة". ''مدخل إداري

التسویق األخضر بأنھ: "مجموعة النشاطات التسویقیة الھادفة  (Peattie, 2001, 29)من جھتھ عرف  -
إلى خفض التأثیرات السلبیة على البیئة والمجتمع، والناجمة عن استخدام المنتج والعملیات اإلنتاجیة 

  ر الترویج للمنتجات والخدمات األقل ضررا".عب
فقد عرفا التسویق األخضر بإیجاز شدید على أنھ: ) Pride and Ferrell, 2003, 90(أما كل من  -

  "تطویر وتسعیر وترویج وتوزیع معین للمنتجات التي ال تؤذي البیئة".
) بشكل مفّصل على أنھ: ''مدخل نظمي متكامل 27، 2009وعرفھ كل من (البكري والنوري،  -

یھدف إلى التأثیر في تفضیالت الزبائن بصورة تدفعھم نحو التوجھ إلى طلب منتجات غیر ضارة 
 بالبیئة وتعدیل عاداتھم االستھالكیة بما ینسجم مع ذلك والعمل على تقدیم مزیج تسویقي متكامل قائم

على أساس اإلبداع بشكل یرضى ھذا التوجھ بحیث تكون المحصلة النھائیة الحفاظ على البیئة، حمایة 
  المستھلكین وإرضائھم وتحقیق ھدف الربحیة للشركة''. 

) فیرون أن التسویق األخضر ھو: "مدخل إداري یھدف إلى 58، 2010أما (طالب وآخرون،  -
تسویقي من أجل تحقیق رغبات وحاجات الزبائن وكذلك تحقیق التكامل ما بین عناصر المزیج ال

  أھداف المنظمة والمتمثلة في الربحیة بطریقة مستدیمة مع عدم اإلضرار بالبیئة". 
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"التسویق الذي یتعلق بالشركات التي تطبق  التسویق األخضر ھو: (Gordon et al, 2011) ووفقا لـ -
دمة ما بعد الشراء، بھدف تحقیق التوازن بین حاجة التفكیر المستدام بشكل كلي، من اإلنتاج إلى خ

  ".  الشركة إلى الربح والحاجة األوسع لحمایة البیئة
وتأسیسا على مختلف التعریفات السابقة استطاع الباحثون أن یصوغوا تعریفھم الخاص بالتسویق 

مؤسسة في مھا الاألخضر حیث یرون بأنھ یشیر إلى: "كافة األنشطة والفعالیات التسویقیة التي تقد
إطار تحمل مسؤولیتھا االجتماعیة واألخالقیة والقانونیة والبیئیة، إرضاًء لزبائنھا الحالیین 

 والمحتملین وتحقیقاً ألھدافھا في آن واحد".
 :المنتجات الخضراء وخصائصھا 3.2

 تسبب ال المنتجات الخضراء ھي المنتجات التي یتم تصنیعھا باستخدام التكنولوجیا الخضراء والتي
أي مخاطر بیئیة. یعتبر الترویج للتقنیات الخضراء والمنتجات الخضراء ضروریًا للحفاظ على 

 :الموارد الطبیعیة والتنمیة المستدامة. یمكننا تعریف المنتجات الخضراء من خالل الخصائص التالیة
)Pandya, 2016, 50(  

 منتجات تزرع في األصل.  
  ،قابلة إلعادة االستخدام وقابلة للتحلل.منتجات قابلة إلعادة التدویر  
 .منتجات ذات مكونات طبیعیة  
 .منتجات تحتوي على مواد معاد تدویرھا، مواد كیمیائیة غیر سامة  
 .محتویات المنتجات تحوي أدنى مستوى من المواد الكیمیائیة المعتمدة  
 .منتجات ال تضر أو ال تلوث البیئة  
  الحیوانات.منتجات لن یتم اختبارھا على  
  منتجات ذات عبوات صدیقة للبیئة، مثل حاویات قابلة إلعادة االستخدام، قابلة إلعادة التعبئة

  .... إلخ
یؤكد المنتج األخضر على الفوائد المباشرة الملموسة التي یوفرھا تصمیم أكثر اخضراًرا، مثل كفاءة 

لعام ي ألحد المنتجات إلى تحسین األداء االطاقة أو المحتوى المعاد تدویره. یؤدي تقلیل التأثیر البیئ
وجودة المنتج بشكل كبیر، لیس فقط للمستھلك األخضر األكثر تفانیًا ووفاًء، ولكن أیًضا لجمیع 

  المستھلكین.
 األخضر: أبعاد التسویق 4.2

یستند تطبیق فلسفة التسویق األخضر في المؤسسات إلى أربعة أبعاد رئیسیة، تشمل: (الصمادي، 
2009 ،6-7 ((Peattie, 1992, 105) (Pride and Ferrell, 2003, 91)  

ة لقد تغیر المفھوم التقلیدي في التعامل مع النفایات وبقایا الصناعأ. إلغاء مفھوم النفایات أو تقلیلھا: 
یق األخضر، حیث أصبح التركیز على إنتاج سلع بدون نفایات (أو بالحد األدنى) بدال ضمن التسو

من كیفیة التخلص منھا، وذلك من خالل رفع كفاءة العملیات اإلنتاجیة، أي أن المھم ھو لیس ما یجب 
  أن نفعلھ بالنفایات، بل كیف ننتج سلعا بدون نفایات.

مواكبة تكنولوجیا اإلنتاج لمفھوم االلتزام البیئي، بحیث یتمثل في ب. إعادة تصمیم مفھوم المنتج: 
یعتمد اإلنتاج بشكل كبیر على مواد خام غیر ضارة بالبیئة، واستھالك الحد األدنى منھا، لتعود إلى 
مصنعھا بالنھایة حیث یمكن تفكیكھا وإعادتھا إلى الصناعة مرة أخرى (ضمن حلقة مغلقة)، أما 

  ام صدیقة للبیئة وقابلة للتدویر.التغلیف فیعتمد على مواد خ
  والجدول التالي یوضح بأكثر التفاصیل عملیة إعادة تصمیم مفھوم المنتج:
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  ):إعادة تصمیم (تشكیل) منتجات المؤسسة1الجدول (

  اعتبارات التصمیم األخضرالمرحلة
  تصمیم الستخدام مواد أقل، طاقة أقل، مكونات طبیعیة.  التطویر  1
  التركیز على المواد األولیة، المكونات، السیطرة على إھدار الطاقة والموارد.  التصنیع  2
المواد التشغیلیة، استخدام الطاقة، المواد االحتیاطیة، الرزم، القدرة على إعادة الصنع بعد   االستخدام  3

  االستخدام.
  الجمع، إعادة استخدام األغطیة، اإلھدار، إعادة المعالجة.  إعادة الصنع  4

  )Terpster and Foley, 2000, 720( :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

یجب أن یعكس سعر المنتج تكلفتھ الحقیقیة أو أن یكون ت. وضوح العالقة بین السعر والتكلفة: 
قریبا منھا، وھذا یعني أن سعر السلعة (التكلفة الحقیقیة على المستھلك) یجب أن یوازي القیمة التي 

  علیھا من السلعة، بما في ذلك القیمة المضافة الناجمة عن كون المنتج أخضر.یحصل 
لقد أدركت العدید من المنظمات أن التسویق األخضر یشكل  ث. جعل التوجھ البیئي أمرا مربحا:

فرصة سوقیة قد تمنح المؤسسة میزة تنافسیة لربما تكون مستدامة، في الواقع إن معظم المؤسسات 
تتنافس في السوق لتحقیق الكسب السریع بغض النظر عن اآلثار السلبیة على البیئة، والمتمعن في 

ا یعتبر منفذا تنافسیا استراتیجیا، یمكن أن یأخذ المؤسسة إلى نوع المنافسة في السوق یدرك أن ھذ
أخر من المنافسة، وخاصة مع تنامي الوعي البیئي بین المستھلكین وتحولھم التدریجي إلى مستھلكین 

  خضر.
ومن مزایا ھذا التوجھ االستراتیجي ھو أن الھیئات الرسمیة وغیر الرسمیة تروج للتوجھات البیئیة 

عي ومستمر من خالل أجھزة اإلعالم المختلفة، وفي ذلك مساعدة ودعم مجاني من ھذه بشكل طبی
الجھات لجھود الترویج الخاصة بالمؤسسات التي تتبنى منھج التسویق األخضر وبالتالي سیكون ھذا 

  التوجھ أمرا مربحا وخاصة في المدى الطویل.
  األخضر: التسویق أھمیة 5.2

ات التي دفعت المؤسسات لتبني مفھوم التسویق األخضر والتي بدًء ھناك مجموعة من المبرر
  فیما یلي:) Kotler, 2000, 147(یوجزوھا 

  تناقص المواد األولیة في الطبیعة وخاصة الغیر قابلة للتجدید. -
االرتفاع المستمر في كلف الطاقة، وقرب انتھاء العمر االفتراضي لمصادر الطاقة الحالیة مع  -

  مصادر بدیلة. الحاجة للبحث عن
  تزاید معدالت التلوث البیئي، مما قد یشكل تدمیرا للبیئة الطبیعیة. -
تغیر دور الحكومات وزیادة وعیھا البیئي، والمتمثل في سن القوانین والتشریعات لحمایة البیئة،  -

 قادمة.لوتزاید األصوات التي تنادي بالمحافظة على البیئة لجعلھا مكانا آمنا للعیش لنا ولألجیال ا
 ومن المفھوم ھذا تتبنى للمؤسسات التي بالنسبة كبیرة ومكاسب فوائد األخضر التسویق ویحقق
) 78-77، 2014) (ھیمة، 8، 2011) (عقون، 378، 2011یلي: (قریشي وقدري،  ما أھمھا

  )66-65، 2017(خوالد، 
 جدیدة للمؤسسات أفاق األخضر التسویق منھج یفتح أن المتوقع منالتنافسیة:  المیزة أ. تحقیق

 تنافسیة میزة تحقیق بالتالي التقلیدیة المنافسة لتجنب المجال أمامھا یتیح مما مغریة سوقیة وفرص
 صدیقة سوقیة قطاعات إنشاء ثم التنافسیة المیزة تحقیق في یساعد األخضر والتسویق السوق، في

  البیئیة. الناحیة من منافسھا على سباقة المؤسسة یجعل مما للبیئة،
 أقل خام مواد على تعتمد والتي الكفاءة مرتفعة اإلنتاجیة األسالیب استخدام إن األرباح: ب. تحقیق

  أكثر. أرباح ثم ومن التكلفة في وفورات یحقق أن شأنھ من الطاقة توفر أو التدویر، معادة أو
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 والء فإن زایدةتالم البیئیة المشكالت ظل في أنھ Ottmanترى الحصة السوقیة:  ت. زیادة
 لشراء المستھلكون یتحول وسوف الوقت، بمرور ینخفض سوف السوقیة للماركة المستھلكین

 التسویق تتبنى المؤسسات التي أمام فرصة فإن ھناك وبالتالي للبیئة، الصدیقة والعبوات المنتجات
 السوقیة. حصتھا لزیادة األخضر

 من األخضر للتسویق المؤسسات تبني إن العملیات: وإدارة المنتجات تقدیم في األمان ث. تحقیق
 سلع إنتاج على بالتركیز وذلك الخضر، للمستھلكین أفضل ھو ما لتقدیم دائما تسعى یجعلھا أن شأنھ
 والتلوث التلف مستویات من یخفض مما اإلنتاجیة، عملیاتھا كفاءة من بالرفع للبیئة وصدیقة آمنة

 سواء المنتجات على المستمرة البیئیة التحسینات إجراء أن كما اإلنتاجیة العملیات عن الناجم البیئي
 اإلضرار عدم مع ممكن إشباع أفضل یحقق األمان أو المالءمة أو األداء أو األسعار بخصوص

  البیئة.
إن المؤسسة الخضراء تتجنب العدید من المشاكل القانونیة والبیئیة التي من  األنشطة: ج. دیمومة

الممكن أن یثیرھا التوجھ التقلیدي، لذلك فإن ھذا المنحى من الممكن أن یساھم في دعم دیمومة أنشطة 
  المؤسسة واستمرار إدارة عملیاتھا في البیئة التي تعمل فیھا. 

بالمؤسسة  المسؤولین للمدیرین والحوافز الفرص األخضر التسویق یقدم: الشخصیة الحوافزح. 
 شخصیة مساھمة یعتبر وھذا للبیئة الصدیقة المنتجات تقدیم في والفعالة الحدیثة األسالیب إلتباع
  البیئة. على الحفاظ في منھم

إن المؤسسة التي تنتھج ھذا المنھج في عملیاتھا تكسب  خ. تحقیق القبول االجتماعي للمؤسسة:
قبوال اجتماعیا كبیرا من قبل أفراد المجتمع، مما یساھم في توطید عالقاتھا بزبائنھا الحالیین وكسب 

  تأیید بقیة أعضاء المجتمع الذین من الممكن أن یصبحوا زبائن مستقبلیین لتلك المؤسسة. 
  في تبني التسویق األخضر: )TOYOTA(ؤسسة تویوتا . الجزء الثاني: دراسة تجربة م3

وشھدت نمًوا متواصًال  كیشیرو تویودا من طرف 1937أوت من عام  28تویوتا في  تم تأسیس شركة
لتتحول من شركة عائلیة صغیرة إلى واحدة من أكبر وأھم الشركات في العالم. فحسب االحصائیات 

ملیار  635.4الذي تعده مؤسسة تویوتا، بلغ رأسمالھا  2018الواردة بكتاب بیانات االستدامة لعام 
شركة  606ولدیھا  ،ا حول العالمموظف 369124كما قدر عدد الموظفین اللذین یعملون بھا بــ  .ین

وحدة، في حین كان إجمالي مبیعاتھا  8964133تابعة موحدة. كما بلغ عدد المركبات التي تم انتاجھا 
  )Toyota Motor Corporation, 2018, 3( وحدة. 8964394من السیارات 

 :أھداف التنمیة المستدامة في شركة تویوتا 1.3
على مبادرات تسھم في التنمیة المستدامة للمجتمع واألرض من خالل جمیع أنشطة  تویوتا تعمل

أعمالھا بالتعاون مع المجتمع العالمي. تتماشى أفكار وقیم تویوتا مع غایات أھداف التنمیة المستدامة 
. تھدف شركة تویوتا للمساھمة في تحقیق 2016لألمم المتحدة التي دخلت حیز التنفیذ في جانفي 

للتنمیة المستدامة الخاصة باألمم المتحدة، غیر أن تركیز أنشطتھا والمساھمة األكبر  17ھداف الـ األ
 ,Toyota Motor Corporation, 2018(منصبة على األھداف األكثر صلة بطبیعة أعمالھا، وھي:

11(  

وذلك من  المروریة):من أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة (الحد من اإلصابات  3أ. الھدف 
العمل على الحد من اإلصابات المروریة للوصول لألمان الفعال من خالل تصور السالمة خالل 

وصول عدد السیارات التي تحمل عالمة  لتویوتا. ومن األمثلة على أنشطة الشركة في ھذا المجال
  ).2018مالیین سیارة حول العالم (اعتباًرا من أفریل  8السالمة في تویوتا إلى 

من أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة (تحسین التنقل والتنمیة الحضریة  11الھدف  ب.
: عبر تحقیق مجتمع تنقل مزدھر مع القضاء على التباینات في التنقل من خالل صندوق المستدامة)
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ي ل المتعددة فالتحول إلى وسائط النق ومن األمثلة على أنشطة الشركة في ھذا المجال .تویوتا للتنقل
  فیتنام.

من خالل  من أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة (االستجابة لتغیر المناخ): 13الھدف  ت.
: تحدي إنتاج مركبة جدیدة ذات صفر انبعاثات ثاني أكسید الكربون. 2050التحدي البیئي لتویوتا 

 5.5ومن األمثلة على اإلجراءات المتخذة في ھذا الباب تسریع عملیة التطویر بھدف بیع أكثر من 
 ).BEVs / FCEVs(أكثر من ملیون سیارة من طراز 2030ملیون سیارة كھربائیة في عام 

 :التقنیات البیئیة التي تستخدمھا تویوتا في تصنیع سیاراتھا 2.3
تعمل تویوتا جاھدةً على تطویر التقنیة البیئیة لتكون ھي األساس المستخدم في جمیع المحركات، 

  )296، 2016) (شاھد ودرفور، 135، 2017ومن بین التقنیات المستخدمة: (فتحي وقاسمي، 
تعتبر تویوتا من أكبر الشركات التي تمد األسواق بالسیارات الھجینة وكانت ھي  تقنیة الھجین: أ.

األولى في ُصنع سیارات اإلنتاج الھجین ُممثَلة في طرازھا بریوس. تطورت كثیراً ھذه التقنیة 
وامتدت إلى الطرازات المتوسطة الرئیسیة مثل كامري ھایبرد ومؤخراً بالسیارات الفاخرة مثل 

"Lexus Hybrid Drive."  
بعد أن قامت تویوتا بتطویر نظامھا الھجین والذي زودت بھ عدة  ب. تقنیة تویوتا الھجین الثاني:

طرازات كطرازي بریوس وكامري ھایبرد، تقوم تویوتا بتطویر نظام جدید معتمد على النظام األول 
والذي یحقق  "،Toyota Hybrid System THS IIوأطلقت علیھ نظام تویوتا الھجین الثاني "

مرة،  1.5مستویات عالیة من التوافق بین األداء البیئي وقوة المحرك الذي زادت قوتھ بحوالي 
وزیادة جھد إمدادات الطاقة لتحقیق تقدم أفضل في نظام التحكم، بھدف التآزر بین قوة المحرك 

  الكھربائي وقوة المحرك البنزیني.
موتورز إصدارھا لطرازھا فولت الكھروجین أعلنت  : بعد إعالن شركة جنرالتقنیة الكھروجین ت.

ً أنھا ستصدر واحدة، وقد اختبرت سیارتھا " " بالیابان وأمریكا وأوروبا Plug-in HVتویوتا أیضا
والتي تعتمد على مجموعة بطاریة أیون اللیثیوم، ثم أعلنت عن عزمھا إنتاجھا تحت اسم بریوس بلج 

  یر ھذه التقنیة وضررھا على البیئة أقل من تأثیر تقنیة الھجین.إن ھایبرد. ومن المتوقع أن یكون تأث
، تعمل تویوتا بنشاط لجعل 1990منذ إنشاء لجنة إعادة التصنیع في أكتوبر  إعادة التصنیع: ث.

تصمیم المركبات یسھل إعادة تصنیعھا وذلك بدراسة دورة حیاة السیارة من مرحلة التطویر حتى 
التخلص منھا. تقوم تویوتا بتطویر تصامیم ومواد یسھل إعادة تصنیعھا (مرحلة التطویر) أخذاً 

ة التفكیك أثناء تطویر وتقدیم تقنیات إعادة التصنیع المتنوعة في مرحلة اإلنتاج. باالعتبار إمكانی
أنشأت تویوتا نظاماً للموزعین (مرحلة االستخدام) للتشجیع على إعادة استخدام قطع غیار السیارات 
ولتجمیع وإعادة تصنیع المصدات التي تم استبدالھا. تم تطویر األبحاث لتقنیات التفكیك وإعادة 

  استخدام مخلفات التقطیع (مرحلة التخلص من السیارة). 
تسعى تویوتا للمحافظة على البیئة وخصوصاً مع التقدم والتطور العالمي  تقنیة حیویة زراعیة: ج.

وقامت باالھتمام والتركیز على ھذا النوع من التقنیات الحیویة، لذا قامت تویوتا بإنش��اء فرع أعمال 
. وقامت بإنش���اء 1998ة والتش���جیر وبدأت بالبحث والتطویر في جانفي عام التقنیة الحیویة الزراعی

لمس�������اعدة ومواكبة أعمال  1999معمل تویوتا للتقنیة الحیویة الزراعیة والتش�������جیر في ماي عام 
باالس�������تثمار في عدة أعمال  ھا تقوم  یة الحیویة الزراعیة. كما أن البحث والتطویر في مجال التقن

  یم تقنیاتھا في عدة مشاریع في عدة دول منھا إندونیسیا وأسترالیا. صغیرة والمشاركة بتقد
 :2050التحدیات البیئیة لشركة تویوتا  3.3

ستة تحدیات. وھي 2050، أعلنت شركة تویوتا عن "التحدي البیئي 2015في عام  "، والذي یضم 
 )Toyota Motor Corporation, 2018, 20-44( تشتمل على:
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س حس��ب تقریر التقییم الخام انبعاثات ثاني اكس��ید الكربون من الس��یارات الجدیدة:تحدي ص��فر  أ.
لدولي المعني بتغیر المناخ ( ثالث للفریق الحكومي ا قد یرتفع متوس�������ط 2014للفریق العامل ال  ،(

مقارنة بمس�������تویات ما قبل  2100بحلول عام  4.8إلى  3.7درجات الحرارة العالمیة بنس�������بة 
الص�������ناعة إذا لم یتم بذل مزید من الجھود لتقلیل انبعاثات غازات الدفیئة وظلت الظروف الحالیة 
على حالھا. وعلى ذلك للحفاظ على زیادة درجة الحرارة إلى أقل من درجتین مئویتین، لن یكون 

لى أقل كافیاً بل یجب العمل على تقلیل االنبعاثات إتقلیل انبعاثات ثاني أكس����ید الكربون إلى الص����فر 
درجة مئویة، ترى  2من الص��فر. وس��ط الجھود العالمیة للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة أقل من 

تویوتا أن ھذا الموقف یمثل مخاطرة وفرص���ة على حد س���واء، وأعلنت "تحدي ص���فر انبعاث ثاني 
 تویوتا لخفض متوسط انبعاثات ثاني أكسید الكربون أكسید الكربون من السیارة الجدیدة". ستسعى

  .2050، بحلول عام 2010مقارنة بمستویات  90لكل مركبة بنسبة 
اس��تنادًا إلى فكرة أن المركبات الص��دیقة للبیئة ال تس��اھم بفاعلیة إال عندما یتم اس��تخدامھا على نطاق 

ا فواس����ع، ال تنش����ر تویوتا فقط تقنیات المركبات ذات المحركات ال ي تقلیدیة، ولكنھا تس����ارع أیض����ً
تس��ریع التقدم التكنولوجي واعتمادھا بص��ف كبیرة للس��یارات التي تعمل على تطویرھا (بما في ذلك 

والمركب��ات الكھرب��ائی��ة الھجین��ة التي تعم��ل ب��الكھرب��اء  )HEVs(الس�������ی��ارات الكھرب��ائی��ة الھجین��ة 
)PHEVs ( والمركبات الكھربائیة التي تعمل بالبطاریات)BEVs ( والمركبات الكھربائیة التي تعمل

  . )FCEVs(بخالیا الوقود 
یھدف ھذا التحدي إلى القض����اء التام على  دورة الحیاة تحد من انبعاثات ثاني أكس����ید الكربون: ب.

انبعاثات ثاني أكسید الكربون لیس فقط أثناء قیادة المركبات، ولكن طوال دورة حیاة السیارة بأكملھا 
المواد واألجزاء وتجمیع المركبات، والص�����یانة، والتخلص وإعادة التدویر. قد  بما في ذلك تص�����نیع

تحتوي بعض المركبات الكھربائیة على مواد وأجزاء تزید من انبعاثات ثاني أكس�������ید الكربون في 
عملیات التص��نیع. تش��مل الوس��ائل الممكنة لتقلیل ذلك واعتماد مواد منخفض��ة انبعاثات ثاني أكس��ید 

ء التص����نیع وكذلك تقلیل اس����تخدام المواد وعدد األجزاء المس����تخدمة. من الممكن تقلیل الكربون أثنا
انبعاثات ثاني أكس����ید الكربون في مراحل التخلص وإعادة التدویر من خالل التوس����ع في اس����تخدام 

  المواد والتصمیمات المعاد تدویرھا التي تسھل تفكیك المركبات.
ون یتم إنشاء انبعاثات ثاني أكسید الكرب ربون من المصنع:انبعاثات ثاني أكسید الك تحدي صفر ت.

ًضا أثناء عملیة التصنیع في المصانع. لمساعدة الكوكب، حددت تویوتا بشكل استراتیجي الھدف  أی
لتحقیق ص���فر من انبعاثات ثاني أكس���ید الكربون في جمیع المص���انع. وھذا یعني أن الش���ركة تركز 

بدیلة. على وجھ التحدید، تخطط تویوتا لتعزیز  على التطورات التكنولوجیة ومص��������ادر قة ال الطا
  .الطاقة المتجددة والھیدروجین

: من المھم للغایة الحفاظ على مصادر المیاه التحدي المتمثل في تقلیل وتحسین استخدام المیاه ث.
خدام كلما تالعالمیة، وتقلیل كمیة المیاه المستخدمة في تطویر المنتجات، وإعادة التدویر وإعادة االس

ا تش����جیع اإلدارة  كان ذلك ممكنًا. یس����تلزم ھذا التحدي لیس فقط تقلیل اس����تھالك المیاه، ولكن أیض����ً
نفذت تویوتا مبادرات متنوعة مثل تجمیع میاه األمطار للحد من الفعالة لمیاه الص����رف. للقیام بذلك، 

وإعادة تدویر میاه الص��رف اس��تخدام المیاه الص��ناعیة، وخفض اس��تخدام المیاه في عملیات اإلنتاج، 
الص�������حي لتقلیل الكمیات المس�������حوبة من مص�������ادر المیاه، وإعادة المیاه عالیة الجودة إلى البیئات 

كما س���وف تعمل تویوتا مس���تقبال حس���ب مس���ؤولیھا على اتخاذ إجراءات س���یكون لھا تأثیر  .المحلیة
 وقضایا المیاه.إیجابي على البیئات المائیة المحلیة، مع مراعاة الطلبات المحلیة 

إلى الترویج ألشكال إعادة  تویوتا : تھدفتحدي إقامة مجتمع وأنظمة تعتمد على إعادة التدویر ج.
التدویر ومعالجات المركبات الھالكة للمس������اھمة في مجتمع ص������دیق للبیئة. یس������تلزم ذلك العمل في 

األجزاء والمواد مجاالت رئیس���یة مثل: تحس���ین اس���تخدام المواد البیئیة، وض���ع تص���ور الس���تخدام 
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تدویر األكثر كفاءة وتص�������نیع المركبات من المركبات التي  عادة ال یات إ ما، تطویر تقن األكثر دوا
  .انتھى عمرھا االفتراضي

من الض�������روري أن یحافظ البش�������ر على الغابات  إقامة مجتمع مس�������تقبلي یتناغم مع الطبیعة: ح.
ئات الطبیعیة األخرى في جمیع المناطق للتعایش م بات والبی غا لة ال فإن إزا ع الطبیعة. ومع ذلك، 

تتقدم في جمیع أنحاء العالم، مما یؤدي إلى التص�������حر، وفقدان التنوع البیولوجي المس�������تمر. وھذا 
ینطوي على عدد من المش�����اكل، بما في ذلك فقدان الموارد البیولوجیة الحیویة للمجتمع، والكوارث 

ألخطار، أطلقت تویوتا ثالثة مش�����اریع "اتص�����ال" الطبیعیة واالحتباس الحراري. في مواجھة ھذه ا
)Toyota Green Wave Project ،Toyota Today for Tomorrow Project ،Toyota ESD 

Project ( وتتخذ خطوات لتوس�������یع نطاق عملیاتھا في مناطق مختلفة من الیابان وخارجھا من أجل
ھذه األنش�������طة إلى مس�������تویات إثراء حیاة المجتمعات في كل منطقة. تعمل تویوتا على توس�������یع 

المجموع��ات والمن��اطق والمنظم��ات التي تس�������تخ��دم المعرف��ة التي جمعتھ��ا حتى اآلن، بھ��دف خلق 
  مستقبل یعیش فیھ البشر والطبیعة في وئام.

 :)Toyota Way 2001( 2001طریق تویوتا  4.3
) القیم وطرق 2001 " (المحددة في أفریل2001توضح فلسفة تویوتا المعروفة بـ���ـ���" طریق تویوتا 

 Toyota( العمل التي یجب على جمیع الموظفین تبنیھا من أجل تنفیذ المبادئ التوجیھیة في تویوتا.
Motor Corporation, 2016, 6(  

یعزز طریق تویوتا دعامتین رئیسیین: "التحسین المستمر" و "احترام االشخاص". یعني "التحسین 
مالھا من خالل طرح أفكار جدیدة والعمل على أفض�������ل المس�������تمر" العمل الدائم على تحس�������ین أع

قدراتھا. ویعني "احترام األش��خاص" أن تویوتا تحترم جمیع أص��حاب المص��لحة في الش��ركة وتعتقد 
أن نجاح أعمالھا یتم إنش��اؤه بجھد فردي. تنظم مدونة قواعد الس��لوك في تویوتا المواقف األس��اس��یة 

 ع، وتقدم وصفًا للسلوكیات األساسیة. كما یوضح بالتفصیلالالزمة للعاملین في الشركة وفي المجتم
، من 2001م��ا ھو مطلوب من الموظفین وم��ا یج��ب مراع��ات��ھ. جنب��ا إلى جن��ب مع طریق تویوت��ا 

 الضروري أن یقوم كل موظف بتنفیذ المبادئ التوجیھیة في تویوتا والوفاء بمسؤولیاتھم االجتماعیة.
)Toyota Motor Corporation, 2017, 6(  

 داء البیئي لشركة تویوتا:األمؤشرات  5.3
موقفًا اس������تباقیًا بش������أن االس������تدامة وعالقة وثیقة مع الس������وق  2001طریق تویوتا  تعكس فلس������فة

  والمجتمع. یتردد صدى ھذه الطریقة لرؤیة األعمال على صعیدین داخلي وخارجي. 
  على الصعید الداخلي:  1.5.3

ئة أ. ید مبیعات المركبات الص��������دیقة للبی فاع في إجمالي عدد  2: تظھر مالحظة الجدول تزا ارت
لتعرف تراجع بعد ذلك، تقابلھا زیادة متواص�������لة في مبیعات  2014الس�������یارات المباعة حتى عام 

  .2016وحدة عام  8543000لتصل  1997وحدة عام  3000السیارات الھجینة الصدیقة للبیئة من 
  

 اجمالي مبیعات السیارات والمبیعات التراكمیة للمركبات الھجینة : )2الجدول (
المبیعات التراكمیة للمركبات  اجمالي مبیعات السیارات

 1000(×المبیعات   السنوات 1000(×المبیعات   السنوات

2012 7352 1997 0.3 

2013 8871 2006 866 
2014 9116 2009 2255 
2015 8972 2012 4774 
2016  8681 2015 8543 

Source : (Simãoab and Lisboaac Ana, 2017, 191). 
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 نجاح 3رقام الجدول أتظھر  :ب. اس�������تھالك الطاقة العالمي (عند مص��������ادر االنبعاثات الثابتة)
اس��تھالك الطاقة وكذلك  اس��تھالك الطاقة لكل وحدة إنتاج لكن  الیابانیة في تخفیض إجمالي الش��ركة

ارتفعت من جدید بس����بب اس����تھالك بعض فروع ش����ركة تویوتا الخارجیة لطاقة أعلى نتیجة لزیادة 
إنتاج عجالت األلمنیوم جنبًا إلى جنب مع الجھود المبذولة لجعل المركبات أخف وزنا، ھذا صاحبھ 

ي لش���راء الطاقة المتجددة وتركیب األلواح الش���مس���یة لتولید الطاقة داخلیا بغرض االس���تھالك الداخ
بیتا جول عام  0.3مما نتج عنھ زیادة حجم اس�����تخدام الطاقات المتجددة ض�����من عملیات انتاجھا من 

  .2018بیتا جول عام  0.6إلى  2016
  استھالك الطاقة العالمي (عند مصادر االنبعاثات الثابتة): )3الجدول (

  السنوات
إجمالي االستھالك 

  (بیتا جول)

استھالك الطاقة لكل وحدة 
(جیجا جول / إنتاج 

  وحدة)

استھالك الطاقات 
المتجددة (بیتا جول)   

2016 92.7 9.12  0.3  

2017 92.6 8.79  0.4  
2018 93.2 8.86  0.6  

Source : (Toyota Motor Corporation, 2018, 130). 

عمل تلتقلیل استخدام المیاه في أنشطة اإلنتاج لدیھا، تقلیل استخدام المیاه في أنشطة اإلنتاج: . ت
تویوتا على تقدیم تقنیات مبتكرة جنباً إلى جنب مع ترقیة مخططة لخطوط اإلنتاج لدیھا، وإلجراء 

تویوتا إجراءات في عملیات المعالجة  ، اتخذت شركة2018في  .تدابیر یومیة لتقلیل استخدام المیاه
المیاه في  ر تصریفالمسبقة للطالء، والتي تستخدم كمیات كبیرة من المیاه، مثل تنفیذ إعادة تدوی

عملیات الطالء الكیمیائي وتحسین فوھات الغسیل في عملیات طالء التفریغ الكھربائي لرفع كفاءة 
 10.3بلوغ إجمالي استخدام المیاه  4االستخدام داخل العملیات. ونتیجة لذلك، تظھر ارقام الجدول 

المیاه لكل وحدة منتجة  على أساس سنوي). كما كان استخدام 3.2ملیون متر مكعب (بانخفاض 
  على أساس سنوي).  7.6متر مكعب (بانخفاض  4.0

بشكل مطرد تدابیر لتقلیل استخدام المیاه وفقًا للبیئة المائیة الفعلیة  تویوتا على الصعید العالمي، تنفذ
ملیون متر مكعب (بزیادة  32.9في كل دولة ومنطقة. ومع ذلك، ارتفع إجمالي استخدام المیاه إلى 

0.4  على أساس سنوي) بسبب زیادة الغسیل في المعالجة المسبقة بسبب تدابیر الجودة المطبقة
  .بالتزامن مع إعادة تصمیم النماذج وتغییرات العملیة

  
 تقلیل استخدام المیاه في أنشطة اإلنتاج: )4الجدول (

  السنوات
إجمالي استخدام 
المیاه في الیابان 

  )3(ملیون م

                    استخدام المیاه لكل 
وحدة منتجة في 

 /وحدة)3الیابان (م

إجمالي استخدام 
المیاه على الصعید 

  )3العالمي(ملیون م

استخدام المیاه لكل وحدة 
منتجة على الصعید العالمي 

  /وحدة)3(م
2014 11.6 4.9  31.2  3.1  
2015 11.5 4.9  31  3.0  
2016 10.9 4.7  29.3  2.9  
2017 10.7 4.3  32.8  3.1  
2018 10.3 4  32.9  3.1  

Source : (Toyota Motor Corporation, 2018, 104). 

تسعى شركة تویوتا جاھدة إلى الحد من النفایات واستخدام الموارد بكفاءة في أنشطة اإلنتاج:  ث.
تقلیل حجم النفایات الناتجة عن أنش��طة اإلنتاج من خالل تطویر ونش��ر تقنیات إنتاج جدیدة مع اتخاذ 
تدابیر یومیة مس��تمرة فیما یتعلق بمص��ادر النفایات (االبتكارات، طریقة التص��میم واإلنتاج)، وإعادة 

  تدویر الموارد، وتخفیض التكالیف الناتجة، وما إلى ذلك.
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واصلت شركة تویوتا أنشطة الحد من النفایات من خالل تدابیر التحسین مثل تقلیل حجم الحمأة في 
على أساس  3.3ألف طن (بانخفاض  32.7جم النفایات، نتیجة لذلك، . وكان إجمالي ح2018سنة 

  على أساس سنوي). 3.1كجم (بانخفاض  11.3سنوي)، وكان حجم النفایات لكل وحدة إنتاج 
على الص����عید العالمي، اتخذت ش����ركة تویوتا بش����كل مس����تمر تدابیر لخفض النفایات وبذلت جھودا 

للتغیرات في س����وق إعادة التدویر، فقد تحول إجمالي حجم تؤدي إلى تخفیض التكالیف. ولكن نظرا 
على أس�������اس س�������نوي)، وكان حجم النفایات لكل وحدة  5.3ألف طن (بزیادة  499النفایات إلى 

  على أساس سنوي). 5.4كجم (بزیادة  47.4منتجة 
  

  الحد من النفایات واستخدام الموارد بكفاءة في أنشطة اإلنتاج:: )5الجدول (

  السنوات
إجمالي حجم 

النفایات في الیابان 
  طن)  1000(

حجم النفایات لكل وحدة 
منتجة في الیابان (كجم 

 / وحدة)

إجمالي حجم النفایات 
على الصعید العالمي 

  طن) 1000(

حجم النفایات لكل 
وحدة على الصعید 

  العالمي (كجم / وحدة)
2014 36.0 12.4  494  47.7  
2015 35.9 12.5  475  46.0  
2016 35.2 12.5  461  45.3  
2017 33.8 11.6  474  45.0  
2018 32.7 11.3  499  47.4  

Source: (Toyota Motor Corporation, 2018, 42). 

لحد من لج. متابعة كفاءة النقل وخفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون في األنشطة اللوجستیة: 
ن كفاءة النقل شركة تویوتا تدابیر لتحسیانبعاثات ثاني أكسید الكربون في أنشطتھا اللوجستیة، تتخذ 

مبادرات كفاءة  2018ألجزاء اإلنتاج والمركبات المكتملة وقطع الغیار. واصلت الشركة في سنة 
استھالك الوقود، بما في ذلك أنشطة تحسین كفاءة التحمیل، وتقصیر طرق النقل واإلمداد، وما إلى 

وحدة من حمولة العمل (الحجم المنقول) إلى  ذلك، وتقلیل انبعاثات ثاني أكسید الكربون لكل
على أساس سنوي) . بلغ إجمالي  1.0غرام ثاني أكسید الكربون/طن كیلومتر (بانخفاض 104.2

 1.4ملیون طن (بزیادة  0.286انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناتجة عن العملیات اللوجستیة 
  .شحنات السیارات المكتملة في الیابان على أساس سنوي)، ویعزى ذلك إلى حد كبیر إلى زیادة

على المستوى العالمي، بدأت تویوتا في تقییم انبعاثات ثاني أكسید الكربون في كل دولة ومنطقة في 
. بناًء على ھذه اإلرشادات، 2014، وأشارت إلى إرشادات الھدف العالمي التي تبدأ في 2008السنة 

د ة تخفیض. ونتیجة لذلك، بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسیحدد كل بلد ومنطقة ھدفًا ینفذون فیھ أنشط
  ملیون طن.  2.17ما مقداره  2018الكربون في تویوتا في السنة 

  
انبعاثات ثاني أكسید الكربون لكل طن (حجم النقل) من العملیات اللوجستیة لشركة تویوتا  :)6الجدول (

  :(الیابان)

  السنوات
ن الناتجة عانبعاثات ثاني أكسید الكربون 

  اللوجستیات (ملیون طن)
انبعاثات ثاني أكسید الكربون لكل طن كیلومتر 

)g-CO2 /tkm( 

2014 0.290 106.6  

2015 0.278 109.6  

2016 0.275 108.4  
2017 0.282 105.2  
2018 0.286 104.2  

Source : (Toyota Motor Corporation, 2018, 95). 



 

International Journal of Environment & Water 
ISSN 2052-3408 

 

___________________________________________________________________________ 

Vol 11, Issue 2, 2022   139 Page 

قامت شركة تویوتا ضمن أنشطتھا ح. تقلیل انبعاثات ثاني أكسید الكربون في أنشطة اإلنتاج: 
اإلنتاجیة، بتطویر وإدخال تقنیات إنتاج منخفضة من ثاني أكسید الكربون جنبا إلى جنب مع اتخاذ 

  .تدابیر تحسین یومیة لتحقیق أھداف التخفیض الخاصة بھا
في شركة تویوتا باالشتراك مع ھندسة اإلنتاج وأفراد القوة  ، عملت أقسام التصنیع2018في سنة 

الدافعة إلجراء تشخیص الطاقة في مواقع اإلنتاج، واقتراح التحسینات، وتنفیذ التدابیر، والقیام 
الداخلیة). باإلضافة إلى ذلك، تعھدت شركة تویوتا باستمرار  ESCOبأنشطة توفیر الطاقة (أنشطة 

(والتي تعني تبادل ممارسات التحسین والدرایة وعدم  Yokotenتركز  بتحقیق أفضل الممارسات.
االمتثال وغیرھا من المعلومات داخل مجموعة تویوتا) بشكل خاص على اعتماد العملیات الخالیة 

، وبالتالي زیادة األمثلة التي یمكن توسیعھا من LEDمن البخار والھواء واالنتقال إلى إضاءة 
عملیات متعددة ومشاركة المعلومات حول أفضل الممارسات لتسریع عملیة  العملیات المشتركة إلى

التحسین المستمر یومیًا. ونتیجة لذلك، قامت شركة تویوتا بخفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسید 
على أساس سنوي)، وانبعاثات ثاني أكسید الكربون  1.4ملیون طن (بانخفاض  1.14الكربون إلى 

على أساس سنوي) وفقا لما یوضحھ الجدول 1.1طن (بانخفاض  0.394إلى  لكل وحدة یتم إنتاجھا
7.  

الداخلیة، أما على الصعید العالمي، كانت  ESCOنفذت الشركات التابعة لتویوتا في الیابان أنشطة 
بعض الشركات تستھلك طاقة أعلى نتیجة لزیادة إنتاج عجالت األلمنیوم جنبًا إلى جنب مع الجھود 
المبذولة لجعل المركبات أخف وزنا. أیًضا، تم تحقیق تأثیرات خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون 

لواح الشمسیة وتولید الطاقة داخلیا لالستھالك الداخلي. من خالل شراء الطاقة المتجددة وتركیب األ
ملیون طن  7.79بلوغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون  7ونتیجة لھذه التدابیر، یظھر الجدول 

 0.740على أساس سنوي)، وكانت انبعاثات ثاني أكسید الكربون لكل وحدة إنتاج  0.2(بانخفاض 
وي). من أجل تقلیل انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناتجة عن على أساس سن 0.2طن (بانخفاض 

 ESCOأنشطة اإلنتاج، ستسعى تویوتا جاھدة لتسریع أنشطة توفیر الطاقة لدیھا، والقیام بأنشطة 
  الداخلیة وغیرھا من األنشطة األخرى.

مصادر االنبعاثات الثابتة) ): اتجاھات إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون (من استھالك الطاقة في 7الجدول (
  وانبعاثات ثاني أكسید الكربون لكل وحدة تنتج في شركة تویوتا 

  السنوات

إجمالي انبعاثات 
ثاني أكسید 

الكربون (ملیون 
  طن)

انبعاثات ثاني أكسید 
الكربون لكل وحدة 
  إنتاج (طن/وحدة)

 

إجمالي انبعاثات 
ثاني أكسید الكربون 
على الصعید العالمي 

  طن)(ملیون 

انبعاثات ثاني أكسید 
الكربون لكل وحدة إنتاج 

على الصعید 
  العالمي(طن/وحدة)

2014 1.20 0.414  7.84  0.757  
2015 1.18 0.413  7.79  0.753  
2016 1.15 0.408  7.57  0.744  
2017 1.16 0.398  7.81  0.741  
2018 1.14 0.394  7.79  0.740  

 Source : (Toyota Motor Corporation, 2018, 29). 

ذ شركة تتخخ. تقلیل مواد التغلیف والتعبئة واستخدام الموارد بكفاءة في األنشطة اللوجستیة: 
تویوتا مجموعة واسعة من المبادرات لتقلیل كمیة مواد التعبئة والتغلیف المستخدمة في الخدمات 

رجاع الشحن، واستخدام الحاویات القابلة لالستاللوجستیة. ویشمل ذلك زیادة كفاءة التعبئة في حاویات 
لتقلیل كمیة المواد غیر القابلة إلعادة التدویر المستخدمة، وجعل مواد التغلیف والتعبئة مبسطة وأخف 

  وزناً.
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 6.21من تقلیل كمیة مواد التغلیف والتعبئة لكل وحدة شحن إلى  2018نجحت شركة تویوتا في سنة  
ى أساس سنوي) عن طریق جعل مواد التغلیف والتعبئة أصغر وتبني عل 9.6(بانخفاض  3كجم/م

ألف  45.8حاویات شحن قابلة لالسترجاع. بلغ الحجم اإلجمالي لمواد التعبئة والتغلیف المستخدمة 
  في المئة على أساس سنوي). 10.9طن (بانخفاض 

 فضل الممارسات فيواصلت تویوتا جھودھا على المستوى العالمي لجمع وتبادل المعلومات حول أ
كل شركة تابعة لھا. مع المضي قدًما، ستشجع تویوتا االستخدام الفعال للموارد عند شحن البضائع، 

  بینما تسعى جاھدة لتقلیل حجم مواد التعبئة والتغلیف.
حدة و): اتجاھات استخدام مواد التعبئة والتغلیف في شركة تویوتا الیابان والتعبئة والتغلیف لكل 8الجدول (

  شحن في شركة تویوتا الیابان

  السنوات
استخدام مواد التعبئة والتغلیف (ألف 

  طن)
استخدام مواد التغلیف والتعبئة لكل وحدة 

 )3شحن (كجم/م
2014 56.3 6.97  
2015 51.7 6.98  
2016 50.9 7.36  
2017 51.4 6.87  
2018 45.8 6.21  

Source : (Toyota Motor Corporation, 2018, 43). 

  على الصعید الخارجي:  2.5.3
من الناحیة الخارجیة، تعد العالمة التجاریة لش�������ركة تویوتا واحدة من أفض�������ل العالمات التجاریة 

ملیار $ محتلة بذلك المركز الخامس  53.580العالمیة، حیث وص�������لت قیمة عالمتھا التجاریة إلى 
ركات ش����. كما تم تص����نیفھا على أنھا العالمة التجاریة العالمیة األكثر قیمة بالنس����بة ل2016في عام 

ملیار دوالر  Millward Brown )29و WPPصناعة السیارات من قبل شركتي االبحاث اإلعالنیة 
). باإلض�����افة الى ذلك، فیما یتعلق باالس�����تدامة، فقد اكتس�����بت تویوتا الوعي 2016أمریكي في عام 

 ءكعالمة تجاریة مس�����ؤولة بیئیا، حیث تحتل المرتبة االولى كأفض�����ل العالمات التجاریة الخض�����را
اإلستشاریة. تم اعتبارھا  Interbrandو Deloitteبالتعاون مع شركة  Fortuneالعالمیة التي تنشرھا 

. تم تض��مین العالمة 2013و 2012و 2011العالمة التجاریة األولى في ھذا التص��نیف في األعوام 
ا في تص���نیف أفض���ل   عالمة تجاریة خض���راء في مؤش���ر مش���اركة والء 50التجاریة لتویوتا أیض���ً

العمالء. وبش������كل أكثر تحدیدًا، یُعتبر أحد طرازات العالمة التجاریة تویوتا (طراز تویوتا بریوس) 
من الش���ركات العمالقة الخض���راء التس���عة التي تجس���د كیف تحول الش���ركات االس���تدامة إلى أعمال 

عاثات بمربحة. عالوة على ذلك، تم تصویر حملتھا المستدامة للتنقل والتي تحمل عنوان "الھدف: ان
ص��فریة" على أنھا واحدة من أفض��ل أمثلة الممارس��ات من قبل ش��بكة األعمال األوروبیة الرائدة في 

 - CSR Europe) .(Simãoab and Lisboaac, 2017, 191(مجال اس��تدامة الش��ركات ومس��ؤولیتھا 
192( 

  . خاتمة:4
میة مرتبط بتحدیات التنلقد قمنا من خالل موضوعنا ھذا بمعالجة ألحد مواضیع التسویق الحدیث ال

المستدامة أال وھو التسویق األخضر، وذلك بدراسة العالقة بین تطبیق فلسفة التسویق األخضر في 
)، TOYOTAالمؤسسة االقتصادیة وحمایة البیئة من خالل عرض وتحلیل تجربة مؤسسة تویوتا (

تبني شركة تویوتا لفلسفة اإلنتاج والتسویق األخضر قد ساھم بشكل كبیر في وقد تم التوصل الى أن 
فتح آفاق وفرص سوقیة جدیدة أمامھا كما ساعدھا في منافستھا ضد منافسیھا التقلیدیین، وبالتالي 
تحقیق زیادة حصتھا في السوق، وخاصة بعد تحول الكثیر من المستھلكین التقلیدیین الى مستھلكین 
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الوعي البیئي وھو ما تظھره زیادة مبیعاتھا من السیارات الھجینة، كل ذلك یثبت صحة خضر نتیجة 
استطاعت مؤسسة تویوتا تحویل التھدیدات والضغوطات الداعیة للحفاظ فرضیة الدراسة القائلة "

على البیئة إلى میزة تسویقیة اكسبتھا مركز تنافسي قوي عبر تبني وتطبیق مفھوم التسویق 
  ".األخضر

یمكن اعتبار التس��ویق األخض��ر أكثر من مجرد عملیة أو نش��اط تس��عى من خاللھ المؤس��س���ة اما خت
لبناء ص������ورة جیدة عنھا، بل یتعدى ذلك كونھ عملیة تكاملیة بین التفكیر البیئي وجمیع ممارس������ات 
المؤس���س���ة، من أجل تحقیق التوازن بین أھداف المؤس���س���ة طویلة األجل وإش���باع حاجات ورغبات 

  ن الحالیین والمستقبلیین وحمایة البیئة لألجیال القادمة.المستھلكی
  . قائمة المراجع:5

  :قائمة المراجع باللغة العربیة 1.5
عمان، األردن: دار الیازوري  :البكري ثامر، والنوري أحمد نزار، التس�����ویق األخض�����ر، (عمان -

  ).2009العلمیة للنشر والتوزیع، 
توجھ العالم في القرن الحادي والعشرین، الملتقى الخامس : الصمادي سامي، التسویق األخضر -

  ، بیروت، لبنان.2009للتسویق األخضر، 
خوالد أبوبكر، التسویق األخضر كرھان حدیث لتحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة،  -

وتحدیات  ع: واقالتسویق بین النظریات العلمیة والممارسات التطبیقیة الملتقى الوطني الخامس حول
  ، جامعة األغواط، الجزائر.2014مارس  20و 19یومي  اإلدارة التسویقیة في المؤسسة الجزائریة،

تحلیل اتجاھات القیادات اإلداریة نحو أبعاد التسویق األخضر بالمؤسسات الصناعیة خوالد أبوبكر،  -
لة جامعة البحر )، مجSCHSسود إلنتاج اإلسمنت (: دراسة میدانیة بمؤسسة حجار الالجزائریة

 .2017)، 02)، العدد (01المتوسط الدولیة، المجلد (
سة مؤس -شاھد إلیاس، ودفرور عبد النعیم، أھمیة المنتجات الخضراء في المؤسسات الصناعیة  -

 .2016)، 02)، العدد (10، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، المجلد (-تویوتا نموذجا
سین حسن، والعوادي أمیر غانم، فلسفة التسویق األخضر، طالب عالء فرحان، وحبیب عبد الح -

  ).2010دار صفاء للنشر والتوزیع،  :(عمان
عقون شراف، دور التسویق األخضر في دعم تنافسیة المؤسسات االقتصادیة: حالة المؤسسات  -

 11اریة"، والتجاالقتصادیة الجزائریة، الملتقى الوطني حول: تنافسیة المؤسسات "الشروط المالیة 
  ، جامعة عنابة، الجزائر.2011دیسمبر  12و
عرض -فتحي زھرة، وقاسمي یاسین، التسویق االخضر كألیة لتحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة  -

 .2017)، 08)، العدد (07الیابانیة. مجلة اإلبداع، المجلد ( toyotaتجربة مؤسسة 
األخض���ر كاتجاه حدیث لمنظمات األعمال في  قریش���ي حلیمة الس���عدیة، وقدري ش���ھلة، التس���ویق -

تحقیق التنمیة المس����تدامة، الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات، الطبعة 
نوفمبر  23و 22الثانیة: نمو المؤس���س���ات واالقتص���ادیات بین تحقیق األداء المالي وتحدیات األداء، 

  ، جامعة ورقلة، الجزائر.2011
ي جمیلة، وكشیدة حبیبة، التسویق األخضر كمدخل لتجسید المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات مدیون -

  .2017)، 05)، العدد (03الصغیرة والمتوسطة، مجلة الریادة القتصادیات األعمال، المجلد (
ھیمة نادیة، نحو تبني التس�������ویق األخض�������ر من خالل المس�������ؤولیة االجتماعیة، مجلة دراس�������ات  -

  .2014)، 01)، العدد (01الطاقات المتجددة، المجلد (اقتصادیة في 
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