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  البيئية والتكنولوجيات الخضراء اإلبتكارات
  لتعزيز ممارسات التسويق األخضر

  المؤسسات البترولية العاملة في الدول العربيةفي 
  ١حليمة السعدية قري

 ٢محمد زرقون 

  لصستخم

ايدة من بعد التخوّ  ى الطاقة، تعالت ٓالاثار الناجمة عن التّ فات امل لوث وزيادة الطلب ع
ٔالاصوات البيئية ال طالبت بتقليل ٓالاثار البيئية الناجمة عن ٔالانشطة البشرية املختلفة 
ى قاعدة املوارد الطبيعية لألجيال القادمة،  ونادت بخفض املخلفات وامللوثات والحفاظ ع

ولية ى ال ولهذا حرص قطاع الصناعة الب ى البيئة قدر املستطاع، و ع اد تمعإحفاظ ع
اتيجية جديدة  ى املوارد الطبيعية السيّ تّم إس ولية من الحفاظ ع هذا  ما أّن كن الشركات الب

ن للموارد الطبيعية مثل ٔالارض، املياه، الطاقة برز عت أحد أالقطاع يُ  لك عمليات  كما أّن  .املس
ة من الضجيج والتلوث واملخلّ ستخراج والتكرير التنقيب وٕالا  ا كميات كب فات والنقل ينتج ع

ي ٔالارض ولية من تحقيق ذلك إتّم ولن ت. وهو ما يزيد نسبة التلوث   الّ كن الشركات الب
نبعاثات الكربون إي الحد من بتطبيقات تقنية لحماية البيئة، واملساهمة بالحلول التقنية 

إالا من أجل. حتباس الحراري وٕالا  ي ممارسة ٔالانشطة التّ ل سويقية م القوي باملسؤولية البيئية 
ى التعرّ . عرف بالتسويق ٔالاخضرأو ما يُ  ى أثر دف هذه الدراسة إ  ٕالابتكاراتف ع

 ّ ي تب ى هذا ٔالاساس  التسويق ٔالاخضروالتكنولوجيات الصديقة للبيئة   ذهتّمت معالجة ه، وع
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البيئية  ٕالابتكاراتر ؤثّ مكن أن تُ يكيف : نطالقا من إشكالية البحث التاليةإالدراسة 

ولية والتكنولوجيات الخضراء للشركات العاملة بقطاع الصّ  ي بناعات الب املنطقة العربية 
ا ستبيان إتمارة سإتّم تصميم ولتحقيق أهداف الدراسة ؟ تفعيل مدخل التسويق ٔالاخضر لد

ى ّز وُ  ولية، وقد شركة  ١٠٠عت ع ى وصّ التّ  تّم ب ات والتكنولوجيات بتكار وجود تأث لإل ل إ
ا ى تطبيق التسويق ٔالاخضر لد ولية ع   .الخضراء للمؤسسات الب

ولية، حماية البيئة، تسويق أخضر،  :كلمات مفتاحية ات بيئية، إبتكار صناعة ب
  .تكنولوجيا خضراء

   



٣٩  ٧٩ -  ٣٧) ٢٠١٨) (٢(٢ مجلة العلوم االقتصادية وٕادارة األعمال

  
Environmental Innovations  

and Green Technologies to Promote 
Green Marketing Practices in Petroleum 
Companies Operating in Arab Countries 
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Abstract 

After increasing fears of the effects of pollution and increasing demand 
for energy, environmental voices called for reducing the environmental 
effects of various human activities and called for reducing waste and 
contaminants and preserving the natural resource base for future 
generations. Therefore, the petroleum industry is keen to preserve the 
environment as much as possible, and adopt a new strategy to enable oil 
companies to preserve natural resources, especially that this sector is one of 
the most important consumers of natural resources such as land, water, 
energy, and the exploration and extraction, refining and transport in large 
amounts of noise, pollution and waste, which increases pollution in the land 
ratio. Oil companies will be able to do so only with technical applications to 
protect the environment and contribute to technical solutions in reducing 
carbon emissions and global warming, in order to strongly commit to 
environmental responsibility in marketing activities or what is known as 
green marketing. The objective of this study is to identify the impact of 
environmentally friendly innovations and technologies in the adoption of 
green marketing. Based on the following research problem, how can 
environmental innovations and green technologies of companies operating 
in the petroleum industry in the Arab region affect the activation of their 
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green marketing. To achieve the objectives of the study, a questionnaire is 
distributed to 100 oil companies. The impact of the green innovations and 
technologies of petroleum companies on the application of green marketing 
has been determined. 

Keywords: Petroleum industry, environmental protection, green 
marketing, environmental innovations, green technology. 

   



٤١  ٧٩ -  ٣٧) ٢٠١٨) (٢(٢ مجلة العلوم االقتصادية وٕادارة األعمال

  
  مةمقّد : أوالً 

ي البيئة وتغّ  إّن  ايًد  اً ث قلًق  املناخ يُ أثر ٔالانشطة البشرية ع  لكما يمثّ  ،الجميع ىلد اً م
ن ٔالاداء  حتباس الحراري العالم وتعزيز إدارة املوارد ي مجال حماية البيئة ومعالجة ٕالا تحس

ن التحّد  ي وتحقيق التنمية املستدامة بشكل عام من ب لعاملية يات اوبناء القدرات ورفع الو
ث أثبتت تكنولوجيا حي. الي لها بشكل عاجل وفعّ الرئيسية ال يجب التعامل معها والتصّد 

 املناخ التخفيف من وطأة تغّ  ىي املساعدة ع جوهرياً  لها دوراً  ّن أتصاالت املعلومات وٕالا
  .ف معهوالتكيّ 

ُ
العمل لهذا رات واملعارض وورش تمّ قيمت املؤ برز مفهوم التكنولوجيا الخضراء وأ

ي مجال تقنية املعلومات بتقديم . الغرض ة  وقد قامت مجموعة من الشركات العاملية الكب
ي البعد البي من خالل خفض التكاليف وتقليل موارد الطاقة حلول ومنتجات تقنية تُ  را

ي بُ  .وطريقة الاستخدام ٔالامثل لها، كخطوة لتفعيل مفهوم التكنولوجيا الخضراء هذا عد آخر لو
ولية ه، بدأت الشركات التوّج  ي ُخ الب ن هذا املفهوم  ططها املستقبلية، وإعداد العاملية تضم

انيات أبحاث لهذه التقنية، وطرح فكرة إنتاج مواد  اتيجيات لهذا الغرض وكذلك إعداد م اس
ا سو هذا التوّج . تقنية قليلة السمية واملخاطر ف ه لدى الشركات العاملية بمختلف أنشط

ا، وليس خّف يُ  ي الطاقة والتشغيل لتلك الشركات وسوف يزيد من ربحي ض التكاليف العالية 
ى منتجات ذات تكاليف منخفضة  لك وحصوله ع ى املس هذا فحسب بل سينعكس إيجابًا ع

ى بيئة نقية ا يوفّ ي القيمة أو الطاقة، مّم  اسواءً  ر عليه املال والوقت والجهد، واملحافظة ع
  .لصحة وسالمة البشر والكوكب الذي يعيشون عليه وسليمة

ي ممارسة ٔالانشطة التسويقية من خالل  ولية  منتج  إبتكار ومن أجل نجاح الشركات الب
ي إطار  جديد أو طرق إنتاجية جديدة أو أسواق جديدة أو مواد خام جديدة أو تنظيم جديد 

ام القوي باملسؤولية البيئية وضمن ضوابط محددة ٕالا ى البيئة ل لضمان املحافظة ع
ي ا، قمنا بطرح السؤال التا   : الطبيعية وعدم إلحاق الضرر 

ر ٕالابتكارات البيئية والتكنولوجيات الخضراء للشركات العاملة بقطاع مكن أن تؤثّ يُ كيف 
ولية  ا؟  بالصناعات الب ي تفعيل مدخل التسويق ٔالاخضر لد   املنطقة العربية 
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ى بعض الدراسات السابقة قُ  تبعا منا بوضع لإلشكالية املطروحة، ونتيجة الاطالع ع

ي ُوجود ة ال نحاول فيما بعد اختبارهاالفرضية التالي ن  و عالقة ذات داللة إحصائية ب
  .وتطبيق التسويق ٔالاخضرالبيئية والتكنولوجيات الخضراء  ٕالابتكارات

ى التعرّ  دف ى مدى هذه الدراسة إ تب الشركات العاملة بقطاع الصناعات ف ع
ولية  ى مدخل التسويق ٔالاخضر؛ وإبراز أثر بالب البيئية  ٕالابتكاراتاملنطقة العربية ع

ا ي تب التسويق ٔالاخضر لد   .والتكنولوجيات الخضراء لهاته الشركات 

ا أك تناسبا ٔالاولية للدراسة بواسطة أداة ٕالاستبيان جمع البيانات تّم  مع هذا النوع  أل
ي الدولة الواحدة ناهيك عن  ي ملؤسسات العينة  ي ظل التباعد الجغرا من الدراسات، خاصة 

  .مجموعة الدول العربية

ى أ  ٕالابتكاراتالدراسات ال تناولت موضوع التسويق ٔالاخضر و برز من خالل الاطالع ع
ن تّم اهللشركات، يمكن القول أن هناك البيئية والتكنولوجيات الخضراء  ام العديد من الباحث

ي الوصول ألفضل ٔالاساليب ملعالجة  ة تساعد  ي دراسات ذات فائدة كب باملوضوع، و
ن هذه ٔالابحاث والدراسات نذكر   :السلبيات، ومن ب

ى ٔالاسئلة التالية :)Türpitz٢٠١٢ ( دراسة -١  :قامت بدراسة استكشافية، حاولت ٕالاجابة ع

ي محددات ٕالابتكار  • ي املنتجات، وما هو الدور الذي تلعبه السياسات ما  ٔالاخضر 
ي ذلك ٔالامر؟؛   البيئية 

  م وألي سبب نجحت تلك املنتجات بيئيًا وتسويقيًا؟ •

ى دراسة حاالت ست شركات أملانية صناعية كب  دتتماعكما  ومتوسطة الحجم،  ةع
يتّم و    : ثلت نتائج الدراسة، فيما ي

ي املنتجاتات ٕالابتكار محددّ  لتتّمثّ  • ن العالية أثناء مرحلة ي  ٔالاخضر  إمكانية التحس
ى املنتجات الخضراء ودرجة  ي دورة حياة املنتجات وحجم الطلب ع الاستخدام 
حساسية السوق للقضايا البيئية وإعالن الحكومات املبكر عن النوايا البيئية 

طبيعة الصناعة وحجم املنشأة واملتطلبات القانونية املعيارية البيئية حاليًا ومستقباًل و 
ة الزمنية ملعرفة والثقافة التنظيمية وٕالا ن والف تجاه نحو البيئة واستغراق العامل

  وممارسة ٔالانشطة البيئية؛
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ى املنافع الاقتصادية املباشرة وغ املباشرة ال  ترجع أهمية ٕالابتكارات • البيئية إ

ي : للمنظمة، مثال ذلك نتجها تلك ٕالابتكاراتتُ  خفض التكاليف وحماية النصيب 
ي املج ي واملتّم السوق وبناء صورة ذهنية إيجابية للمنظمة  ن الجمهور، ع املا ي وب صر

ي املدى الزم الطويلبتكار كما يبدو لإل   .ات البيئية منافع اقتصادية وبيئية 

البيئية ؤالاداء  اتموضوع ٕالابتكار  عالجت هذه الدراسة :)٢٠٠٥( دراسة نشوى  -٢
 ّ ى شرك ة  الاقتصادي املتواصل كدراسة تطبيقية مقارنة، بالتطبيق ع الدقهلية وج

البيئية كوسيلة لدمج البعد  ٕالابتكاراتعت قيام الشركات بتنفيذ للغزل والنسيج، حيث يُ 
ا أمراً  اتيجيا ي اس ا الاتّم لضمان اس ضرورياً  البي  . قتصاديرار نشاطها وتواصل أدا

ي غمار الاه ي والعالم بالبيئة وما يتّم وذلك  ا تّم بعه من حتام املح ية املحافظة عل
ا وإنتاج املنتجات الصديقة لها ن جود يوقد توصّ  .وتحس ى ما ي   :لت الدراسة إ

ي صورة  ٕالابتكاراتتكون  • اية العملية إبتكار البيئية  ات الحد من التلوث عند 
ى التطوّ  ات منع التلوث عند مصدره، وأّن ر إبتكإالانتاجية أو  ر يق التحول من ٔالاو
ى الثانية؛  إ

•  ّ ن ٔالاداء البي ؤالاداء  وجود وج ن فيما يتعلق بالعالقة ب نظر متعارضت
ى الاستاتيكية أّن  ن ٔالاداء البي ؤالاداء  الاقتصادي، ترى وجهة النظر ٔالاو العالقة ب

ي عالقة عكسية مع تجاهل دور  ن  ٕالابتكاراتالاقتصادي  ي ح ي ،  والتغي التكنولو
ي ظل وجود   ٕالابتكاراتترى وجهة النظر الثانية الديناميكية أن العالقة طردية 

 البيئية؛

نتقسيم العوامل املحددة لإل  تّم  • ى قسم ق بجانب ل تتعلّ عوام ؛بتكارات البيئية إ
ي التكلفة واملعرفة والقدرة التكنولوجية الذاتية تمّ البيئية، وت ٕالابتكاراتعرض  ثل 

ة الزمنية تّم وحجم املنظمة ومدى توافر ال ويل ونوعية الصناعة وهيكل السوق والف
ا املنظمة باإلذعان للتنظيمات البيئية، وعوامل جانب الطلب، وال ت ثل تمّ املطالبة ف

لك واملعلومات والشراء الحكومي؛ز بر أ ي أذواق وتفضيالت املس  ها 

ي  • ز أهمية السياسة البيئية  ي   ٕالابتكاراتحفتت ي ظل فشل السوق   حفتالبيئية 
ر التدخل الحكومي من خالل وضع  ن التكاليف البيئية، بما ي ى تضم الشركات ع

 ة واملناخ العام للدولة؛وتنفيذ السياسة البيئية، وإلزام املنشآت الجديد
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ى ٔالاداء الاقتصادي املتواصل، من خالل بتكار وجود تأث ايجابي لإل  • ات البيئية ع

ن قبل تنفيذ  ي كل من الشركت ئية البي ٕالابتكاراتمقارنة ٔالاداء الاقتصادي املتواصل 
ن ٔالاثر ٕالا  ى ٔالاداء الاقتصادي املتو  ٕالابتكاراتيجابي لهذه وبعد تنفيذها، تب اصل، ع

ن من خالل إحالل املواد الكيماوية ٓالامنة م املواد  كانحيث استطاعت كال الشركت
ا ٕالانتاجية خفض التلوث ؤالاضرار ال تلحق بالبيئة  ي عمليا الكيماوية الخطرة 
شيد  ي التكاليف نتيجة ل ن مستوى مياه الصرف، وتحقيق وفر  وٕالانسان وتحس

الك الكيماويات والطاقة وا ملياه، وتوف تكاليف إنشاء وحدة معالجة ملياه اس
ن ظروف العمل وخفض مستوى  ى زيادة ٕالانتاجية نتيجة لتحس الصرف، عالوة ع

ي كمية وقيمة . الضوضاء وتقليل زمن التشغيل ن تحسنا  كما شهدت كال الشركت
ا مع املعاي البيئية الدولية ا مع توافق منتجا  .  صادرا

ى الدور الرئي الذي تلعبه ؤّك يُ  :)٢٠١٢( Effie & Pelin دراسة -٣ د الاقتصاد البي ع
محددات  هذا من  ناحية، ومن ناحية أخرى . البيئية ٕالابتكاراتي تحف  ٔالانظمة البيئية

ى رأسها العوامل املتعلقة بالعرض مثل القدرات التنظيمية  ٕالابتكارات البيئية، وع
ي الشركات،تّم متطلبات العمالء واملتطلبات املجوآليات جانب الطلب مثل  شركات،لل  عية 

ى إدارة شؤون الغذاء والبيئة الريفية عام . اعيةتّم املسؤولية الاج ، وقد ٢٠٠٦بالتطبيق ع
ي  تّم  ى حماية البيئة ع القطاعات الصناعية  جمع البيانات الخاصة بإنفاق الشركات ع

ى عيّ . اململكة املتحدة ا إركة ش ٧٨٥٠نة مقدارها ع شركة بنسبة  ١٥٩٩ستجابت م
٢٠,٤ %.  

ى أّن توصّ  ى قرار عوامل الطلب تؤثّ  لت الدراسة إ . البيئية اإلبتكاراتنظمة للقيام بامل ر ع
ي  حوبالتا ي  تق ى الشركات الشروع   البيئية من أجل تلبية الحد ٔالادنى ٕالابتكاراتالدراسة ع

ي عتّم من خالل تحف العمالء ومتطلبات املج  ٕالابتكارات، ولكن كذلك ترجع زيادة الاستثمارات 
ى ن  البيئية إ ي التكاليف، القدرات التنظيمية للشركات، والقوان عوامل أخرى مثل وفرات 

ىإو . ٔالاك صرامة ي ، تُ Quantile ٕالانحدارتحليل  ستنادا إ قدم الدراسة أفكارا مهمة لصان
ن أّن السياسات، وال تُ  ي التشّد  ب ى ٔالانظمة البيئية يؤثّ د    .البيئية للشركات ٕالابتكاراتر ع
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ى تقديم : )١٩٩٨( Langerak, Peelen & Van Der Veen دراسة  -٤ ى هذه الدراسة إ تس

ثلت تّم نموذج للعوامل الداخلية والخارجية ال تسبق تطبيق التسويق ٔالاخضر، و 
ي البي لرجال التسويق، والتخصص ي الو البي داخل املنظمة،  العوامل الداخلية 

لك، وشدة املنافسة، والتشريعات تّم و  ي الحساسية البيئية للمس ثلت العوامل الخارجية 
ى عينة قوامها  تّم البيئية، والشركات الخضراء و  مفردة من  ١٣٨اختبار النموذج ع

ي. الشركات الهولندية ى ما ي   : وتوصلت هذه الدراسة إ

ن • ة بحماية تّم كل من التشريعات البيئية، املؤسسات امله وجود عالقة ارتباط موجبة ب
لك  ن، والحساسية البيئية للمس ن متخصص البيئة، شدة املنافسة، وجود موظف

 وتطبيق التسويق ٔالاخضر؛

ن تطبيق التسويق ٔالاخضر وارتفاع ٔالاداء بالشركات  • وجود عالقة ارتباط موجبة ب
  .املدروسة

دفت الدراسة بيان مراحل وأسباب : )١٩٩٨( Brawn and Karagozoglu دراسة -٥ اس
ي تّم و  .امات البيئيةتّم استجابة الشركات لاله   : تحديد أربعة مراحل لالستجابة البيئية 

 املوقف السل من القضايا البيئية؛ •
 تحول اتجاهات ٕالادارة نحو حماية البيئة؛ •
ى البيئة مثل إعادة تصميم املنتج؛ •  اتخاذ خطوات منظمة للحفاظ ع

 .التكامل البي لجميع عمليات الشركة •

ى عينة قوامها  تّم وقد  ي مجال  ٨٣تطبيق الدراسة ع مفردة من الشركات ال تعمل 
ونيات، الطباعة والخشب ي. الالك ى ما ي   : وقد خلصت الدراسة إ

ا تأثرت % ٩٤ • ي ممارسا من الشركات محل البحث ال طبقت التوجه البي 
 ئية؛بالتشريعات البي

ا للقضايا البيئية حقق لها  دتمن الشركات محل البحث أّك % ١٣ • ى أن استجاب ع
ي السوق؛ ة تنافسية   م

ي تطبيق % ٣٩ • ا  ى أن العوامل ال ساعد من الشركات محل البحث أكدت ع
ي رأس املال، العمالة املاهرة، املواد الخام وٕالادارة الواعيةتّم التوجه البي    .ثلت 
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سعت هذه الدراسة ملعرفة ٔالاسباب ال تدفع  ):٢٠٠٠(Pratima & Kendall  دراسة -٦

ى تب مفهوم التسويق ٔالاخضر وتقديم نموذج  الاستجابة البيئية لعينة  ُيفّسر الشركات إ
ي مجاالت مختلفة مثل  ٥٣مقدارها  ية ال تعمل  مفردة من الشركات اليابانية وٕالانجل

ول، النقل ي. ٔالاغذية، الب ى ما ي   : وتوصلت الدراسة إ
ة % ١٣ تستجيب • من الشركات املدروسة للقضايا البيئية بدافع تحقيق امل

ي ٔالاجل الطويل؛ ى أرباح    التنافسية،والحصول ع

املدروسة للقضايا البيئية بدافع تجنب توقيع العقوبات من الشركات % ٤٢ تستجيب •
اخيص من قبل الحكومة؛  وفرض الغرامات أو سحب ال

ا البيئية تجاه % ١٨ تستجيب • من الشركات املدروسة للقضايا البيئية بدافع مسؤولي
ي تطويرهتّم املج   .ع الذي تعيش فيه و ضرورة املساهمة 

ى مصفوفة تن :)٢٠٠٨ Clare & Paster (دراسة  -٧ اولت الدراسة تأث أصحاب املصلحة ع
ولتّم ٔالاداء البي والاج ي لشركات الب ى تزايد اه. ا ام صناعة تّم وأشارت الدراسة إ

ن مستويات املعيشة وتغ الظروف البيئية والاج ول لتحس اعية أثناء القيام تّم الب
ى تغ ٔالاداء ا ا وهذا يستد اما ي من منظور تمّ لبي والاجبعملها، والوفاء بال ا

ولتّم املسؤولية البيئية والاج كما أظهرت الدراسة قائمة باملقاييس . اعية لشركات الب
ي مجال املسؤولية الاج اعية للشركات أو ما يطلق تمّ واملؤشرات ال يمكن استخدامها 

ول إلنتاج أك بأسعار  معقولة وطاقة عليه مواطنة الشركات من خالل سعر شركات الب
ى إصدار تقارير املسؤولية الاج اعية تّم نظيفة من واقع املسؤولية ٔالاخالقية باإلضافة إ

ى أصحاب املصلحة  .موجهة إ

ى الدراسات السابقة -٨ العرض للدراسات السابقة نستنتج ما هذا من خالل  :التعليق ع
ي   : ي

ى أن تتّ  • البيئية  بتكاراتٕالا فق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة ع
اً  للشركات تلعب دوراً  والتكنولوجيات الخضراء  ي نجاح منشآت ٔالاعمال؛ راً ؤثّ وُم  كب

ي نظري حول هذه ستفادة من عرض تشمل ٕالا  •  ٕالابتكاراتالدراسات تكوين إطار مرج
 ؛البيئية والتكنولوجيات الخضراء
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ي الشركات  يات الخضراءالبيئية والتكنولوج ٕالابتكاراتقلة الدراسات ال تناولت  •

ي الوطن العربي؛ ولية   الب

ي إعداد ُم  • املناسبة وصياغة الفقرات  ٕالاستبيانارة تّم سإساهمة الدراسات السابقة 
 وتطويرها؛

ن أبعاد املسؤولية ّ تّم ت • ا قامت بالربط ب  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأ
خضر كمتغ تابع، وذلك من خالل التطبيق اعية كمتغ مستقل والتسويق ٔالا تّم الاج

ي الدول العربية ولية العاملة  ى املؤسسات الب   .امليداني ألداة الدراسة ع

  دراسةٕالاطار النظري ل: ثانياً 

  البيئية والتكنولوجيا الخضراء ٕالابتكاراتيتضمن ٕالاطار النظري للدراسة 

  البيئية ٕالابتكارات. ١

ّ  ٕالابتكارات ي ٕالابتكارات ال تل ايدة  ٕالا البيئية بصفة عامة  بات واملتطلّ  حتياجات امل
ى التنمية املستدامة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية   .العامة للتحول إ

  مفهوم ٕالابتكارات البيئية .١.١

ن املنتجات الحالمّ ما يُ  إّن  ي تحس ي الوقت الحاضر هو هذا التسارع  ية  الشركات 
ايد وإدخال املنتجات الجديدة، مّم  ا يجعلها تعيش فما يشبه انفجار املنتجات الجديدة، وال

ي رؤية  املستّمر لهذه املنتجات، ولعّل  من أبرز ٔالاسباب ٔالاساسية لذلك هو التطور الحاصل 
ى ٕالابتكار والاستثمار فيه بوصفه النشاط الذي يحقق قيمة مضافة عالية، والسال  ح املنظمة إ

ي السوق الحالية ال  ا هو عدم وجود ضمانة أكيدة من التناف  ديدا ا وربما  أبرز سما
ا ستقوم الشركات  ى الحصة السوقية لها، الن املنظمة ال ال تطور منتجا ي املحافظة ع

دد تلك الحصة السوقية وبذلك فإّن  املنظمة الناجحة اليوم  ٔالاخرى املنافسة لها بذلك مما 
ى الاستجابة ي ال تطوّ  ا ع ة أسرع من الشركات املنافسة أو أك قدرة م ا بوت ر منتجا

ي كل هذه الحاالت أصبح ٕالابتكار  ا، و ي تقديم قيمة وخدمة أفضل لعمال لحاجات العمالء أو 
ة التنافسية للمنظمات من أجل البقاء و  ي السوق النمو، وٕالا أحد مقاييس ٔالاداء وامل   .ستّمرار 
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ي تعريف املعجم الاقتصادي املتخصّ  طرح منتجات وخدمات جديدة "هو ٕالابتكار  ص أّن و

اع ما يطوّ  ٕالابتكار ي السوق أو وسائل جديدة إلنتاجها، وتسبق  ى اخ ر فيما أبحاث قد تؤدي إ
 West( ويرى . )٢.، ص٢٠٠٢ ،لغربي آسيا اعيةتّم اللجنة الاقتصادية والاج( بعد لخدمة السوق 

And Farr,1990 ( ن بشكل مرادف  ٕالابتكار أن هو اصطالح عام يستخدمه كث من الباحث
ماتمّ لإلبداع، ويرتبط ال ما أك من الاختالف الجوهري بي ن بالتعب ع ن املصطلح و . ي ب

ي التوص) البي(ٔالاخضر  ٕالابتكار يمكن وصف  ى مفاهيم بأنه الوسيلة ٔالاك فاعلية  ل إ
وأساليب ومنتجات جديدة تكون أوال أك استجابة لحاجات الزبائن وبطريقة أسرع من 

ن وبما يزيد من القيمة الحقيقية للمنتجات الخضراء لقاء ما يدفعه الزبائن وهناك . املنافس
  :  هما بتكار منظوران لإل 

ى ما هو جبأنّ  ٕالابتكار الذي يحصر  :املنظور الضيق • ر ديد بصيغة التطوّ ه التوصل إ
 .م والتطبيق العلم لفكرة جديدةاملنظّ 

اق عن طريق التوصّ  ٕالابتكار الذي يرى أن  :املنظور الواسع • ل ليس بالضرورة هو الاخ
ى جديد كلياً  ن املنتج وتعديله الذي يكُ ، بل إنّ إ ي ه قد يكون بمثابة تحس ون ذا أهمية 
 .ٕالابتكارع مفهوم وهذا يوّس . السوق للزبون 

اق عن طريق ما لق باإل الواسع الذي يتع ٕالابتكار ٔالاخضر أو البي يقع ضمن  ٕالابتكار و خ
ي   :ي

ى عملية خضراء جديدة أو منتج أخضر جديد يكون مستداماً التوصّ  •  ، أو يكون كفؤاً ل إ
 .مقارنة بالقديم بيئياً 

ى املنتجات لتكون أقل ضرراً  •  .بيئياً  إجراء تحسينات ع

ناً والجدير بالذكر   أن ٕالابتكارات  البيئية  ال تحقق التواصل املستدام ما لم يكن مق
ات اقتصادية ومؤسسية وتنظيمية وثقافية  .)Ganzleben, ٢٠٠٢( بإحداث تغي

ا استحداث أو تعديل  Kemp, Smith & Becher (2000) يعرف  ى أ ٕالابتكارات البيئية، ع
كما . النظم واملنتجات لتجنب أو تقليل الضرر البيالعمليات ٕالانتاجية والتقنيات واملمارسات و 

ن ٕالابتكارات البيئية الفنية وٕالابتكارات البيئية التنظيمية ى . يفرق ب ى إ ن تش ٔالاو فح
ي  ٕالابتكارات ال تجعل املنتجات والعمليات ٕالانتاجية أك توافقا مع البيئة فإن الثانية تساعد 
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ي أداء املنش ، وتتضمن برامج التدريب البي والتصميم ٔالاخضر عمل التحسينات  أة البي

دورة حياة املنتج ٔالاخضر وإقامة قنوات اتصال لالستجابة للمشكالت البيئية وإيجاد  تقويمو 
 .)Kemp et al. ,2000, p.167( فرق عمل للتعامل مع القضايا البيئية

ض ٔالاثر الذي يخّف  ٕالابتكار البي هو  ٕالابتكار أن  willams & Markusson (2002) كل من  يرى 
الك أقل للموارد البي السل من خالل تنفيذ أنواع معينة من التّ  حسينات ال تتضمن اس

 . فاتوإنتاج أقل للمخلّ 

 البيئية ٕالابتكاراتمؤشرات . ٢. ١

ي  ى التقدير الكم ملنافع وتكاليف  ٕالابتكاراتيواجه الاستثمار  هذا البيئية بالحاجة إ
ى اتخاذ القرار ن قدرة املنظمة ع ولتحقيق هذا الغرض فإنه يمكن . الاستثمار كوسيلة لتحس

 .استخدام مجموعة من املؤشرات

ى املعدات الرأسمالية الالزمة لخفض التلوث أو  لتقدير جانب التكاليف، يمثل ٕالانفاق ع
بتكارات البيئية، غ أن هذا ما يطلق عليه تكاليف الحد من التلوث املؤشر ٔالاوسع انتشارا لإل 

ي التكنولوجيات  املقياس ال ى نفقات البحوث والتطوير كما قد يعكس الاستثمارات  يشتّمل ع
ي التكنولوجيا النظيفة اية العملية ٕالانتاجية وليس الاستثمارات   ,.Kemp et al( الخاصة ب

2000, p.167(.  

، ويمكن وقد يتخذ من نفقات البحوث والتطوير أو عدد ال اءات مؤشرا لإلبتكار البي
اعتبارها مجرد مدخالت لإلبتكار، وقد ال يسفر عن البحوث والتطوير إبتكارات، كما أن 
اءات ال يتّم تطبيقها  اءات قد يشوبه بعض القصور حيث أن العديد من ال استخدام ال

اء اعات تجاريا، وكث من ٕالابتكارات ال يتّم تسجيلها، لذا قد تكون ال ات مؤشر أفضل لالخ
 . )Managi et al.,2002( وليس لإلبتكارات

ى بيانات عن تكاليف  ي الحصول ع ى املسح امليداني أفضل  وتعد املؤشرات القائمة ع
ى مدى تب املنظمة  ي التعرف ع ي الشركات، وال قد تتّمثل  ومنافع ٕالابتكارات  البيئية 

ي املنتج ألهداف طويلة ٔالاجل لخفض الانبع اثات امللوثة واستخدام الطاقة، وعمل تحسينات 
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وتحليل دورة حياة املنتج، وكذلك تب مبادئ التصميم البي والتعاون مع املوردين 

ن ن واملشرع   . )Kemp et al. ,2000, p.167(واملستخدم

 البيئية ٕالابتكاراتتصنيف . ٣. ١

يبتكار ة لإل يدتوجد تصنيفات عد ا ما ي   : ات البيئية نذكر م
ى أنواع : Kemp et al (2000) تصنيف  • والذي يقسم ٕالابتكارات التكنولوجية البيئية إ

ي املنظمة وفًق يدعد يةا لنوع التكنولوجية املطبقة  ى النحو التا  :، وذلك ع

ي التلوث − ي ٕالابتكارات التكنولوجية ال تّمنع الانبعاث  :تكنولوجيات التحكم 
بةا ى الهواء أو سطح املياه أو ال  .ملباشر للمخلفات الخطرة بيئيا إ

ا معالجة املخلفات والتخلص من النفايات بواسطة يُ  :إدارة املخلفات − قصد 
 .املنظمة أو باالستعانة بمنظمات أخرى 

ي : التكنولوجيا النظيفة − ي العملية ٕالانتاجية الخاصة بتكنولوجيا  ٕالابتكاراتو
 .د أثناء ٕالانتاجض مقدار املواد امللوثة واملفقودة ال تتولّ خّف  تُ ٕالانتاج ال

ا من خالل استخدام التخلّ  تّم تع تدنية املخلفات ال ي: إعادة التدوير − ص م
 .املخلفات الناتجة من عملية إنتاجية كمدخالت لعملية أخرى 

ٔالاثر البي ب مستويات منخفضة من سبّ ي املنتجات ال تُ : املنتجات النظيفة −
ا بالكامل بداية من التصميم مرورا باإلنتاج والاستخدام  الضار خالل دورة حيا

ي تعبئة وتسليم املنتجات  ٕالابتكاراتوح التخلص من املخلفات، كما تتضمن 
 .بطرق تقلل العبء البي

 .ي تكنولوجيا معالجة املخلفات واملواد الناتجة: التكنولوجيا املنظفة −
 وفقاً  وفقا له تصنف ٕالابتكارات التكنولوجية البيئية : )٢٠٠٠( Geiser تصنيف •

ي  للتصنيف ى ما ي  : إ

ن  :تكنولوجيا خفض املخلفات − وال تتضمن مختلف تكنولوجيات تحس
الية حدوث التسربات، والحوادث تّم العمليات ٕالانتاجية ال تخفض من اح
ي تّم ة، وقد توامللوثات والانبعاثات املرغوبة وغ املرغوب ي ٔالاجهزة  ٕالابتكاراتثل 

 ؛ؤالادوات البسيطة مثل ٔالاغطية، أو أك تعقيدا مثل املواصالت
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ا : تكنولوجيا كفاءة الطاقة − ن ٕالابتكارات شكل املضخاتوتتخذ ف ، ونظم التسخ

يد، ؤالاوساط الناقلة ال تحفظ الطاقة واملواد  ؛والت

تتضمن أجهزة وأدوات مادية وكهربائية  :ٕالانتاجيةتكنولوجيا كفاءات العمليات  −
ي عمليات ٕالانتاج ال تسمح بمتابعة أك فاعلية  ؛وكيميائية، وأجهزة التحكم 

ي  :تكنولوجيا املواد النظيفة − كالبدائل الكيميائية ال قد تتضمن انخفاض 
 ؛املواد أو العناصر السامة

املغلقة أو الدائرة املغلقة وإعادة تكنولوجيا العمليات ٕالانتاجية ذات الحلقة  −
وال غالبا ما تتضمن العديد من التكنولوجيات املنفصلة ال تسمح  :التدوير

إعادة تدويرها واستخدامها، مثل  تّم بتنظيف ومعالجة املواد املتخلفة لكي ي
 ؛وسائل التنقية

وف تتسم بأن لها حياة أطول، وتكون أك تكيفا مع الظر  :املنتجات ٔالانظف −
ى الطاقة واملواد الخام، ويسهل إعادة  ي الحفاظ ع واملتطلبات البيئية، وتسهم 
، وتنتج  ا مخاطر أو مواد سامة، وال تزيد العبء البي تدويرها، وال ينتج ع

ا  ؛مخلفات أقل خالل دورة حيا

ال تعزز من عملية إعادة تدوير املنتج وإرجاع  :تكنولوجيا إدارة املنتج النظيف −
  .  استخدامهاالعبوات الفارغة إلعادة 

 البيئية ٕالابتكاراتالعوامل املحددة لعرض . ٤. ١

ى عرض تقسيم العوامل املؤثّ  تّم ي ى عوامل داخلية وأخرى  ٕالابتكاراترة ع البيئية إ
  .خارجية
يتّم تو : البيئية  الداخلية  ٕالابتكاراتعوامل عرض  •  :)٤٨ص ،٢٠٠٥ ،نشوى (دراسة   ثل 

إن الهدف ٔالاسا هو تحقيق أق ربح ممكن من خالل تعظيم : التكلفة −
ا عن التكاليف ال يتحملها  .الفارق الذي تتجاوز به ٕالايرادات ال يحصل عل

ى أهمية خفض التكلفة كحافز أسا للمنظّ و  مات اتفقت كث من ٔالادبيات ع
البيئية ، سواء أكان سبب ارتفاع التكلفة هو عوامل ٕالانتاج أو ما نحو ٕالابتكارات 

ى املنظّ    .ثةمة امللوّ تفرضه التنظيمات واملعاي البيئية ع



 ٥٢  ٧٩ -  ٣٧) ٢٠١٨) (٢(٢ مجلة العلوم االقتصادية وٕادارة األعمال

 
ي الشركات : املعرفة والقدرة التكنولوجية الذاتية − ي زيادة و تسهم املعرفة 

ا، واملشكالت البيئية  باملشكالت البيئية الخارجية الناتجة عن الناتج عن أنشط
ا  ي استغالل املوارد بما يقلل من مقاوم الداخلية الناتجة عن عدم الكفاءة 

ا من  ي املنتج والعملي إبتكار للتغي وكره املخاطر، ويمك ات التحسينات الالزمة 
البي الناجح   ٕالابتكار ب كما يتطلّ . ة املشكالتض من حّد خّف ٕالانتاجية ال تُ 

ي  معرفة جديدة عن خصائص املنتج والعمليات ٕالانتاجية واملواد املستخدمة 
 .ٕالانتاج وكذلك التكنولوجيات املتاحة ؤالاسواق

ى القيام ب :حجم املنظمة − ى حد كب البيئية   اإلبتكاراتترتبط قدرة الشركات ع إ
، بصفة عامة بعض  ن ٔالاداء البي بحجم هذه املنظمة، حيث يتطلب تحس
ي ستكون الشركات ذات الحجم  الاستثمارات الثابتة واملهارات املتخصصة، وبالتا

ى خفض تكلفة تّم الكب ال   ٕالابتكاراتتلك تسهيالت أو فروع متعددة قادرة ع
ن هذه الفروع البيئة من خالل نشر املوارد املتخصصة ومن ناحية أخرى يكون . ب

ى البيئة املحيطة أك وضوحا، بما يعرضها  ة الحجم ع تأث الشركات كب
ي  ا من تب برامج لإلدارة البيئية والتدريب وبالتا لضغوط ك حجمها الذي يمك

 . البيئية  لها  ٕالابتكاراتيدعم حوافز 
ا البيئية تّم ت عند قد تواجه الشركات مشكال : مويلتوافر التّ  − ويل استثمارا

ا، ويمكن أن يُ املال نتيجة لعدم توافر رأس  ى عدم وضوح الالزم لد عزى ذلك إ
ى  عائدات هذه الاستثمارات أو عدم امتالك الشركات إمكانيات الحصول ع

ى املخاطر املرتبطة بالوفرات  ان من البنوك وأسواق رأس املال، عالوةً تمالائ ع
داد رأس املال، بما قد يُ الخارجية ل ة اس ض عرّ هذه الاستثمارات، وطول ف

ى مشكلة نقص ال. املنظمة ملخاطر السيولة تب ع ي متّ وي ويل الالزم لالستثمار 
ب استثمارات رأسمالية أقل، رغم البيئية اختيار الاستثمارات ال تتطلّ  ٕالابتكارات

 . انخفاض املنافع الاقتصادية لها

ى ٕالا وقد يؤثر ٔالا  ى فرصة الحصول ع ئتمان، فارتفاع داء البي الجيد للمنظمة ع
ى التّ  ي الحصول ع ا  مويل من أسواق رأس ٔالاداء البي للمنظمة يزيد من فرص

تّ  ا البيئية بما يرفع من القيمة السوقية املال، وما ي ن سمع ب عليه من تحس
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الصناعات ومستوى التلوث وإن كان هذا ٔالاثر يتفاوت باختالف . ألسهمها

 ).,١٩٩٤Fletcher&Sobin p.34- 36 ,( املصاحب لها

 :ي العوامل هذه ثلتّم ت  :عوامل عرض ٕالابتكار ت البيئية الخارجية •
ا نشاط املنظمة وفًق تميمكن تصنيف الصناعات ال ين: نوعية الصناعة − ا  إل

ى  ى ٕالابتكار للعوامل املحفزة لها ع  :)Post, 2000 ( البي إ
ي الصناعات ال يكون تّم للتنظيمات البيئية، وت الخاضعةناعة الصّ   ثل 

ا للقيام ب البيئية  هو خضوعها للتنظيمات   اإلبتكاراتالحافز الرئي لد
ا أدوات السياسة ال بيئية مثل ضرائب البيئية والتكاليف ال تفرضها عل

 ؛نبعاثاتالتلوث ورسوم ٕالا 
ي الصناعات ال تقوم بإحداث تّم البيئة، وتالصناعة املوجهة نحو   ثل 

اتيجية التكنولوجية،  ي ٕالاس ي العملية ٕالانتاجية ودمج البعد البي  ات  تغ
ي نفس الوقتخّف ن من ٔالاداء البي ويُ حّس بما يُ   عّد ويُ . ض من التكاليف 

ي هذه الصناعات هو الفرص السُّ بتكار الحافز الرئي لإل  ة وقيات البيئية 
 ؛املتاحة

ي، حيث ي  رفع ٔالاداء البي خالل جميع مراحل دورة  تّم النظام البي الصنا
ي النظام ككل بحيث تكون جميع مراحله  حياة املنتج ، وإحداث تغي 
مرتبطة ببعضها وتكون مخرجات أي مرحلة مدخالت للمرحلة املوالية لها، 
الك املستدام بدال من معالجة  وبما يمكن من تحقيق ٕالانتاج والاس

 .لوث بعد حدوثهاملخلفات أو التعامل مع الت

ى تحقيق عوائد : هيكل السوق  − البيئية    ٕالابتكاراتتتحدد قدرة املنظمة ع
، مثل ٔالاسواق  ك ي الذي تعمل فيه، فتؤثر ٔالاسواق ال تتسم بال بالهيكل السو

ً تّ تمالاحتكارية أو ال ت ا الشركات بالحماية ، تأث ى حافز املنظمة ا سلبيً ع ف ا ع
ا الب  ٕالابتكارات ن منتجا ي حاجة لتحس ا ليست  يئية  حيث قد تجد املنظمة أ

ن  ى نصيب كب من السوق وال يوجد لها منافس إال أن هناك . طاملا تستحوذ ع
ي حفز هاًم  عامالً  عّد وجهة نظر مقابلة تتبناها، أن الاحتكار يُ  ة ال خاصّ  ٕالابتكار ا 
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ى رأس املع بقوّ تّ تمت ى الوصول إ ال وتحمل املخاطرة وتحقيق ة احتكارية ع

ة  ا من الاحتفاظ باألرباح لف اقتصاديات الحجم، كما أن انخفاض املنافسة يمك
 ّ ي تنفيذ أو تب ا التكلفة ال تتحملها    .ٕالابتكارات هذه أطول، لتغطي 

ة الزمنية − ى نوعية : الف ة الزمنية ع ا  ٕالابتكاراتتؤثر الف البيئية ال تقوم 
ن تحقيق املنظم ي املنتجات والعمليات ٕالانتاجية، حيث أن هناك تعارض ب ة 

ا  ن أداء املنظمة البي وقدر ، فيما يتعلق بتحس ي ٔالاجل القص نتائج سريعة 
ى القيام ب ة إبتكار ع ي ٔالاجل الطويل، تتطلب ٔالاخ ات أساسية تحقق عوائدها 

، ومن ثم قد تفضل املنظمة الا  ستجابة السريعة وقت أطول وتكلفة أك
ثل تمّ البيئية  ٕالاضافية ال ت  ٕالابتكاراتاعية من خالل تّم للضغوط البيئية والاج

ى املنتجات أو العمليات ٕالانتاجية القائمة  .ي مجرد إدخال تحسينات إضافية ع

ي املنتجات، ت ٕالابتكار أن محددات  Türpitz (2012)ويرى  ي إمكانية تمّ ٔالاخضر  ثل 
ن  ى التحس ي دورة حياة املنتجات وحجم الطلب ع ي املنتجات أثناء مرحلة الاستخدام  العالية 

املنتجات الخضراء ودرجة حساسية السوق للقضايا البيئية وإعالن الحكومات املبكر عن النوايا 
و  البيئية واملتطلبات القانونية املعيارية البيئية حاليًا ومستقباًل وطبيعة الصناعة وحجم املنشأة

ة الزمنية ملعرفة وممارسة  ن والف الثقافة التنظيمية والاتجاه نحو البيئة واستغراق العامل
  .ٔالانشطة البيئية

 التكنولوجيا الخضراء. ٢ 

 التكنولوجيا الخضراء مفهوم. ١. ٢

برز مفهوم التكنولوجيا الخضراء كتطبيق تق لحماية البيئة، ومدى مساهمة الحلول 
ي الحد م رات واملعارض وورش تّم وأقيمت املؤ . ن انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري التقنية 
ي مجال تقنية املعلومات . العمل لهذا الغرض ة  وقد قامت مجموعة من الشركات العاملية الكب

ي البعد البي من خالل خفض التكاليف وتقليل موارد  بتقديم حلول ومنتجات تقنية ترا
  .ام ٔالامثل لها، كخطوة لتفعيل مفهوم التكنولوجيا الخضراءالطاقة وطريقة الاستخد
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ي خططها  ن هذا املفهوم  ي بعد آخر لهذا التوجه، بدأت شركات التقنية العاملية تضم و

اتيجياتاملستقبلية، وإعداد  انيات أبحاث لهذه التقنية،  اس لهذا الغرض وكذلك إعداد م
كما أن هناك توجها آخر لدى شركات . ية واملخاطروطرح فكرة إنتاج مواد تقنية قليلة السم

ي تلك املباني وإعداد  الك الطاقة  ي إمكانية إنشاء مبان خضراء من خالل توف اس املقاوالت 
   .تصاميم عمرانية صديقة للبيئة

ذا التوجه، أطلقت منظمة الوايبو ي شأن ذي صلة  منظمة حقوق امللكية  (WIPO) و
ى  اعات لتسهيل البحث عن الفكرية، موقع ع ي لالخ نت مرتبط بنظام التصنيف الدو ٕالان

ي مجال التكنولوجيا الخضراء اع  اءات الاخ هذا التوجه لدى الشركات . املعلومات املتعلقة ب
ي الطاقة والتشغيل لتلك الشركات  ا سوف يخفض التكاليف العالية  العاملية بمختلف أنشط

ا، و  ى وسوف يزيد من ربحي لك وحصوله ع ى املس ليس هذا فحسب بل سينعكس إيجابًا ع
ي القيمة أو الطاقة، مما يوفر عليه املال والوقت  منتجات ذات تكاليف منخفضة سواًء 

ى بيئة نقية وسليمة لصحة وسالمة البشر والكوكب  أبرز  والجهد، و  من هذا وذاك املحافظة ع
  .الذي يعيشون عليه

 النظيفة والتكنولوجيا املنظفةيا التكنولوج. ٢. ٢

 كأداة ١٩٧٩ عام النظيفة التكنولوجيا مفهوم ٔالاوروبية الاقتصادية الجماعة لجنة قدمت
ّ  إجراء أو  ي النظيفة، للتكنولوجيا معاي ثالثة دتوحّد  مصدره، عند التلوث حدوث ملنع ف

ى أقل طلب أقل، مخلفات أقل، انبعاثات ن ي. الطبيعية املوارد ع  فةاملنظّ  التكنولوجيا نتتضّم  ح
 العملية اية ي التلوث من للحد إجراءات إضافة أو تعديل خالل من البي الضرر  خفض

 ال ٔالافعال ردود من مجموعة تشكل ال املصب عند التكنولوجيا عليه يطلق ما أو ٕالانتاجية،
 عن الناجمة املضرة املواد بإزالة بالفعل،وتع البيئية ٔالاضرار لوجود كاستجابة اتخاذها يتّم 

ا السائلة واملخلفات الانبعاثات ا التخلص أو ومعالج  .  (Geiser, 2000)    آمنة بطريقة م

 ٕالابتكاراتوتعت التكنولوجيا النظيفة بمثابة مسارات تكنولوجية، تتضمن مزيجا من 
ن أن التكنولوجيا املنظفة ال تؤثّ  ي ح ي ٕالانتاجية والجودة البيئية  ى تحسينات  ر ال تؤدي إ

ى ٔالاداء البي ها فقط ع ى ٕالانتاجية، بل يقتصر تأث   .ع
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 نشر التكنولوجيا الخضراء. ٣. ٢

ي اتجاه الدول النامية ضروري لتحولها سريعا لهذه  يعد نشر التكنولوجيا الخضراء 
ى املرور بمراحل تطورهاالتك غ أن هناك من  .)Hemmelskamp(1999 , نولوجيا دون الحاجة إ

يرى أن التكنولوجيا واملساعدات الفنية نادرا ما يكون حال مالئما لتطوير منشآت الدول 
ن الدول الصناعية املتقدمة والدول  النامية، حيث أن نقل التكنولوجيا يمكن أن يتّم جيدا ب

تقدمة صناعيا وال تّمتلك القدرات الذاتية لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا النامية امل
ى جانب افتقارها للمعرفة  ن أن أغلب الدول النامية تفتقر لهذه القدرات، إ ي ح املستوردة، 
ي  ي مشاركات وترتيبات تعاونية قد يسهم  ا، لهذا فإن الدخول  الخاصة بإدارة التكنولوجيا ذا

ا بصورة تزويد ا ى الانتفاع من التكنولوجيا املنقولة إل لشركات بالدول النامية بالقدرة ع
  Kaiser H) , ٢٠١٤ (أفضل

ى املهارات  ى أك من مجرد النقل املادي، حيث يمتد إ ينطوي نشر التكنولوجيا ع
ى توافر القدرات املحلية واملهارات تّم والاستشارات واملعرفة والخدمات، ويع ى د ع والقدرة ع

ن ى املعلومات الالزمة من قبل املوردين أو املستخدم وتزيد فعالية برامج نشر . الحصول ع
ي ظل  دفت قطاعات صناعية معينة أو مشكالت بيئية محددة  التكنولوجيا الخضراء إذا اس
ن الجامعات واملراكز البحثية والشركات الفردية والهيئات  إيجاد روابط وشبكات اتصال ب

ى صنع السياسات القومية  .القائمة ع

ة ومتوسطة الحجم . وتّمثل برامج التكنولوجيا الخضراء أهمية خاصة للمنظمات الصغ
ث باملشكالت البيئية أو إيجاد حلول  ، وال تك ى ٔالاجل القص حيث تركز هذه الشركات ع

ا مسألة طويلة ٔالاجل، ال تتوافق مع أهدا ى اعتبار أ فها، وكنتيجة لذلك فإن إبتكارية لها ع
ى أسواق جديدة ال تكون  ن منتجات أو الدخول إ الفرص املحتّملة لخفض التكلفة أو تحس
ة أو املعرفة لدراسة املشكالت  ى ذلك عدم توافر ٔالافراد ذوي الخ ا، عالوة ع محل اهتّمام لد

ن قدر . البيئية ى تحس دف برامج التكنولوجيا الخضراء إ ا التنظيمية ي مقابل ذلك  ا
وٕالادارية وتدريب العمال وتزويدهم باملهارات ح تتّمكن من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة 

ا الاقتصادي ي وأدا  .   )OECD, 2009, pp.50-80( وتطويعها بما يحقق التواصل لوجودها السو
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 الخضراء التكنولوجيا سوق . ٤. ٢

 Helmut Kaiser شركة بواسطة مرة ألول  خضراءال التكنولوجيا سوق  لهيكل تصور  وضع تّم 
وتّم إدخال تعديالت عليه بواسطة عدد من الشركات القومية . ١٩٨٧لالستشارات عام 

ا ن  OECD, U.S,EPA,MIII والدولية والشركات التجارية، من بي وتحت هذا التصور تّم التّمي ب
ي   :قطاعات سوق التكنولوجيا الخضراء، كما ي

 ؛النفايات الصلبة الخطرةاملخلفات و  •
ي والرواسبتنقية املياه وم •  ؛عالجة مياه الصرف الص
ي جودة الهواء •  ؛)تشمل تنقية املخلفات املنبعثة( التحكم 
 .الحد من الضوضاء •

ى الطاقة وخاصة الطاقة غ املتجددة •  .املحافظة ع
 .التكنولوجيات ع القطاعات، مثل تكنولوجيا القياس والتحكم والتحليل •

مة ام الدول املتقّد تمهإالتكنولوجيا الخضراء من ٔالاسواق املتنامية، ورغم  سوق عدُّ يُ 
ى العديد من قطاعات سوق التكنولوجيا البيئية، إال أن هناك  بحماية البيئة واستحواذها ع
ي جودة الهواء  ي مجاالت تنقية مياه الشرب والتحكم  ا، خاصة  فرصة للدول ٔالاخرى للحاق 

ى الطاقات غ املتجددةواملحافظ ي .ة ع ى نبذ التكنولوجيا املعاصرة ليس  كما أن الدعوة إ
ي، ألن التكنولوجيا وصمت وعن حق  ي شكل التكنولوجيا الحا التكنولوجيات نفسها و لكن 

 ّ ى اعتباراتا ملوّ بأ   :)١٩٨١،جزار( ةيدعد ثة، ويعود ذلك إ

ات و ة للهو ضار  ة وأحياناً تقذف املصانع مواد كر  − ر والبح    ؛البحاراء ؤالا
ا ما كان لالستعمال الحربي أو السلم تُ  − ضيف الوسائل النووية الحديثة سواء م

 ؛االت شديدة الخطورةتّم مواد إشعاعية مشبعة باح

بسبب دخان املصانع وٓالاالت املركبات والطائرات ال ) SMOG( ن الدخانكوّ تَ  −
ي الجو اكم   ؛ت

ي املواد الغذائية املستزايد معدل تراكم  − دة من مصادر تّم الكيمائيات الخطرة 
ن نباتية أو حيوانية نتيجة استعمال مبيدات الحشرات  بسبب زيادة الصراع ب

 ؛)ٓالافات(الهوام ٕالانسان و 
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ى   − يؤدي تصريف الحرارة الزائدة من املصانع، مولدات الطاقة، والذي ينت إ

ى رفع متوسط درجا ار إ ى تأثرات ضارة البحار ؤالا ا، وهذا يؤدي إ ت الحرارة ف
ى الكائنات الحية ى ٔالاجسام املائية، وانتقالها إ ى ٔالاحياء، تنعكس ع  ؛ع

بة من عناصرها املهمةتؤدّ  − ى إفقار ال ى إحداث . ي الزراعة غ الواعية إ وإ
ا من أحياء دقيقة ي ما يوجد ف  .الاضطراب 

ى ذلك يمكن القول أن ال تكنولوجيا املعاصرة، من الناحية الاقتصادية مكلفة إضافة إ
ى املججدًا، تصبح قصرً  ّ تما ع ى أ مت للحد من العامل البصري ّم ا صُ عات الغنية، إضافة إ

ى رأس املالتموالاع ى استغالل املوارد الطبيعية بشكل تمتع. اد ع د التكنولوجيا املعاصرة ع
ي ا ا بقولهمناصرو التكنولوجيا اويدافع ُم . است إن هذه ثمن البد من دفعه مقابل : لحديثة ع

ى ٔالاقل ٕالاقالل وهنا رد فعل قويّ . عنا به من مزاياتّ تمما  ي عن التكنولوجيا أو ع ة تطالب بالتخ
ا عات تما املجال ملست ٔالاضرار املذكورة، أّم  املتطّورةعات تّم وهذه الدعوة تخص املج. م

ا تعطش التكنو  ي غالب النامية ال  ى العواقب  ي الاندفاع نحوها دون النظر إ لوجيا، ورغبة 
  .  ٔالاحيان

ي هذا املجال وتتلّخ  نص ٔالافكار املطروحة  ن التاليت   :بالنقطت

ى الدول الصناعية املتقدمة أن تدرك هناك حدود ملا يُ  • مكن أن تستعمله من ع
ى نحو تمه اهالطاقة، لذا يجب أن يتوّج  ى الطاقة بالحد امها بالدرجة ٔالاو الحفاظ ع

 ؛من استعمالها

ي ٔالارض من مصادر أخرى لطاقة بأسرع فة إل يجب بذل جهود مكثّ  • ستغالل ما يتوفر 
 . وقت ممكن

ا فإن البحث عن  ي املتقّد وأخ ي العالم الصنا م تكنولوجيات بديلة فكرة القت رواجا 
لعالم النامي املتلهف للتصنيع انتيجة ملا يعانيه من ويالت التكنولوجيا املعاصرة، بعكس 

  .التقدمو 
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  الدراسة امليدانية: ثالثاً 

ا أك تناسبا مع هذا النوع  ٕالاستبيانجمع البيانات ٔالاولية للدراسة بواسطة أداة  تّم  أل
ي ملؤسسات العيّ  ي ظل التباعد الجغرا ي الدولة الواحدة ناهيك عن من الدراسات، خاصة  نة 

  .مجموعة الدول العربية

اوعيّ  الدراسة مجتّمعوصف . ١  ن

ي كل من الدول التاليةع الدراسة من كافّ تمن مجيتكوّ  ولية العاملة  : ة الشركات الب
 تّم و حدة، سلطنة عمان، مصر، ليبيا، ٕالامارات العربية املتّ  الجزائر، السعودية، قطر، الكويت،

ى حاولكما  ،)قصدية( عمدية بطريقة الدراسة عينة مفردات اختيار نا قدر ٕالامكان الوصول إ
ولية إال أّن  نسبة املشاركة الفعلية لم تكن كتلك  أك عدد ممكن من الشركات الب

ي  عة،املتوقّ    .نسبة مشاركة كل دولة ُيوّضحوالجدول التا

داد ٕالاستباناتمعّد ): ١(جدول رقم    ي كل دولة الت توزيع  واس

عدد ٕالاستبانات   الدولة 
  املوزعة

ٕالاستبانات عدد 
جعة   املس

النسبة املئوية 
(%)  

  ٤٤.٣٤  ٥١  ١٠٠  الجزائر

  ١٧.٣٩  ٢٠  ٣٠  السعودية

  ١٢.١٧  ١٤  ١٨  ٕالامارات العربية املتحدة

  ٦.٩٥  ٠٨  ١٠  قطر

  ٦,٩٥  ٠٨  ٢٠  سلطنة عمان

  ٥.٢١  ٠٦  ٠٦  مصر

  ٣.٤٧  ٠٤  ٠٦  الكويت

  ٣.٤٧  ٠٤  ١٠  ليبيا

  ١٠٠  ١١٥  ٢٠٠  املجموع

ى : املصدر   .نتائج فرز وتصنيف ٕالاستباناتبناًء ع
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ي تلك الدول سواء كانت وطنية أو أجنبية أو  تّم  ولية العاملة  ى الشركات الب ك ع ال

  : مختلطة، لألسباب التالية

ي مجال  برز عت هذه الدول من أتُ   - أ دول العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص 
ول وتصنيعه حيث  ي العالم؛تلك تّم إنتاج الب  السعودية أك احتياطي من النفط 

ا والسيطرة الدول أك عرضة لألخطار الناتجة عن النفط وال تتطلّ  ذهتعت ه  - ب ب مواجه
ا إجراءات حماية تحّق  ؛عل  ق أهداف ٔالامن البي

ا اتّم املسؤولية البيئية ال ت  - ت ي هتع  ولية العاملة   الدول؛ ذهلشركات الب

ي البي  - ث ي هتمللمج الو الدول، والذي يمثل اتجاها مطردا باستّمرار وقوة ضاغطة  ذهعات 
 وفعالة؛

ى ٕالا  -  ج تصال الشخ واملباشر مع بعض مديري التسويق وموظفي ٕالادارة العليا القدرة ع
ي  ولية  ي بعض الشركات الب  الدول؛ هذهبجهاز شؤون حماية البيئة 

ولية  ١٠٠شملت عينة الدراسة  ا، من مختلف الدول العربية املذكورة سابًق مؤسسة ب
ن عن ثّ تم ن عن الصحة والسالمة ؤالامن والبيئة واملسؤول ي ٔالافراد املسؤول لت وحدة املعاينة 

ولية سواء كان املسم الوظيفي مدير عام التسويق أو البيع  النشاط التسويقي بالشركات الب
ولية أو أي مسم وظيفي آخر يندرج تحته النشاط الت ي كل مؤسسة ب سويقي، بمع أنه 

ى ٔالاكإتّم توزيع سي ن ع    .ستبيان

 خصائص عينة الدراسة. ٢

ى عينة الدارسة،  تّم ) ٕالاستبيان(بعد التأكد من صدق وثبات أداة القياس  توزيعها ع
ى  ٢٠٠توزيع  تّم حيث  ى اعتبار أن لكل مؤسسة  ١٠٠استبانة ع ولية، ع مؤسسة ب

ن،  داد تّم املوزعة  ٕالاستباناتبعد القيام بجمع استبانت استبانة من أصل  ١١٥كنا من اس
جاع بلغت  ٢٠٠ حيث أن أغلب الشركات أجابت عن استبانة %  ٥٧,٥استبيان، بنسبة اس

ا ألغراض التحليل  ٕالاستباناتواحدة فقط، وبعد تدقيق  ا بسبب  ٠٨استبعاد  تّم ومراجع م
ا للتحليل وعلي استبانة،  ١٠٧الخاضعة للتحليل  ٕالاستباناته فقد كان عدد عدم صالحي
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ي فإن عينة الدراسة تتكون من  ولية موّز  ١٠٠وبالتا ى ثمانية دول عربية، مؤسسة ب عة ع

ي   . الجزائر، السعودية، ٕالامارات العربية املتحدة، قطر، الكويت، سلطنة عمان، مصر، ليبيا: و

جعة، نقدم ملحة عامة عن  ٕالاستباناتا ملا أسفرت عنه عملية فرز وتحليل ووفًق  املس
ولية املكونة لعينة الدراسة   .خصائص الشركات الب

ي ملؤسسات العينة.  ١. ٢  التوزيع القطا

ولية تشمل كل النشاطات والفعاليات أو العمليات  كما سبق وأشرنا، أن الصناعة الب
ى الصناعية املتعلقة باس ولية وسواء بإيجادها خاما وتحويل ذلك الخام إ وة الب تغالل ال

الك املباشر أو غ املباشر، وعليه فإن  منتجات سلعية صالحة وجاهزة لالستعمال والاس
ي الجدول توزيع مؤسسات البحث حسب مجال عملها ضمن قطاع النفط، كما هو موضح 

 .)٢(رقم 

  ينة حسب مجال النشاطتوزيع مؤسسات الع): ٢(جدول رقم 

  (%)النسبة املئوية   التكرار  طبيعة النشاط

  ٤٦.٧  ٥٠  التنقيب والاستكشاف

  ٣٩.٣  ٤٢  )الاستخراج(ٕالانتاج 

  ٠٠  ٠٠  التكرير

  ٨.٤  ٠٩  النقل

  ٥.٦  ٠٦  التسويق

  ١٠٠  ١٠٧  املجموع

ى مخرجات برنامج  بناءً : املصدر ى نتائج تحليل ٕالاستبيان باالعتّماد ع   .SPSS V22ع

ن لنا من خالل الجدول السابق أن الشركات ال تقوم بالتنقيب والاستكشاف  ثل تّم يتب
ي العينة إذ توافق  ا ٕالانتاج % ٤٦.٧أك نسبة  ، %٣٩.٣بنسبة ) الاستخراج(من العينة، ثم يل

ي العينة الشركات ال تّم % ٥.٦و% ٨.٤ ي، وتنعدم  ى التوا ثالن كل من النقل والتسويق ع
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ي مؤسسات العينة من يقوم بنشاط ت ؤدي وظيفة التكرير ، قد يرجع سبب ذلك أنه ال يوجد 

ارس أيضا نشاط التكرير تّم ارس نشاط الحفر وٕالانتاج تمّ التكرير لوحده، فمعظم الشركات ال 
ا   .خاصة ٕالاستخراجية م

اتوزي. ٢.٢  ع مؤسسات العينة حسب عدد موظف

ن شملت مؤسسات العينة كل من  ة، ويب ة واملتوسطة والشركات الكب الشركات الصغ
ي استنادً إع مؤسسات العينة حسب حجم الشركة توزي الجدول املوا  .ا لعدد العمال 

  )عدد العمال(توزيع مؤسسات العينة حسب حجمها ): ٣( جدول رقم

  (%)النسبة املئوية   التكرار  )عدد العمال(حجم الشركة 

  ٨.٤  ٠٩  عامل ٤٩أقل من 

ى  ٥٠من    ٢٥.٢  ٢٧  عامل ٢٤٩إ

ى  ٢٥٠من    ٣٦.٤  ٣٩  عامل ٤٩٩إ

  ٢٩.٩  ٣٢  عامل  ٥٠٠أك من 

  ١٠٠  ١٠٧  املجموع

ى مخرجات برنامج  بناءً : املصدر ى نتائج تحليل ٕالاستبيان باالعتّماد ع  .SPSS V22ع

ني ّ ي الشركات املتوسطة  )٣(رقم الجدول  ب ى  ٢٥٠من (أن أك نسبة لعينة البحث  إ
ي الاقتصاد  ، ويرجع%٣٦.٤بنسبة  )عامل ٤٩٩ ة انتشار هذا النوع من الشركات  ذلك لك

ولية الجزائرية تساهم بنسبة  ن أن الشركات الب ي ح نة البحث، من عيّ % ٤٤.٣٤الجزائري، 
تيب الثاني الشركات الكب ي ال ى تّم ونالحظ أن العينة لم تش%. ٢٩.٩ة بنسبة وتأتي  ل إال ع

ة ألّن  ي  تسع مؤسسات صغ ول بشكل عام واملختصة  ي قطاع الب أغلب الشركات العاملة 
ة وال  من عينة البحث % ٨٦ثل تّم الحفر والاستخراج بشكل خاص تكون إما متوسطة أو كب

ى الشركات املتوسطة وبما أن العينة كانت قصدية، %). ٣٩.٣%+ ٤٦.٧( ك ع فقد تعمدنا ال
ة أك اه ى اعتبار أن هذه ٔالاخ ة، ع ة بموضوع حماية البيئةتموالكب   .اما من الشركات الصغ
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ة( توزيع مؤسسات العينة حسب عمرها. ٣. ٢   )سنوات الخ

 .توزيع مؤسسات العينة بحسب عدد سنوات نشاطها )٤( ل رقمالجدو  ُيوّضح

ة( توزيع مؤسسات العينة حسب عمرها): ٤( جدول رقم   )سنوات الخ

ة   (%)النسبة املئوية   التكرار  عدد سنوات الخ

  ١١.٢  ١٢  سنوات ٥أقل من 

ى  ٦من    ١٩.٦  ٢١  سنة  ١٥إ

ى  ١٦من    ٢٢.٤  ٢٤  سنة  ٢٥إ

  ٤٦.٧  ٥٠  سنة ٢٦أك من 

  ١٠٠  ١٠٧  املجموع

ى مخرجات برنامج  بناءً : املصدر ى نتائج تحليل ٕالاستبيان باالعتّماد ع  .SPSS V22ع

سنة  ٢٦أن أك نسبة ملؤسسات العينة ال تجاوز عمر نشاطها  )٤(ل رقم ُيوّضح الجدو 
ا نسبة  ي الوطن % ٤٦.٧حيث مثل ولية  وهذا ما يؤكد ما ذكر سابقا عن تاريخ الشركات الب

ا الشركات ال نالعربي، ثم تل ى  ١٦  عمر نشاطها ما ب ركات ا الّش ، أّم %٢٢.٤سنة بنسبة  ٢٥إ
ي ٔالاخ فإن العينة املختارة لم %١٩.٦ال عمر نشاطها أك خمس سنوات فجاءت بنسبة  ، و

  .أو يساوي عمر نشاطها خمس سنوات مؤسسة يقّل  ١٢تضم سوى 

  مؤسسات العينة حسب حجم املنافسةتوزيع . ٤. ٢

ن الجدول  ن )٥(رقم يب ى أساس عدد املنافس   .توزيع مؤسسات العينة ع

ن )٥(رقم  يتضح من الجدول  ، أن مؤسسات عينة البحث ال لها عدد قليل من املنافس
ن بنسبة %٣٣.٦كانت بنسبة  ، ثم الشركات %٣٢.٧، ثم الشركات ال لها عدد كب من املنافس

ن مثلت بنسبة  ، أما العينة فلم تضم سوى ثالثة % ٣٣ال لها عدد متوسط من املنافس
ن بنسبة  ي وجود %. ٢.٨مؤسسات ليس لها منافس نالحظ مما سبق أن هذا القطاع يعمل 
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ي، فمعظم مؤسسات العينة  ي والدو ى الصعيدين املح ي وجود تّم منافسة ع ارس نشاطها 

  .املنافسة

  توزيع مؤسسات العينة حسب حجم املنافسة): ٥( جدول رقم

  (%)النسبة املئوية   التكرار   املنافسةحجم 

ن ن أساسي   ٢.٨  ٠٣  ال يوجد منافس

ن   ٣٣.٦  ٣٦  عدد قليل من املنافس

ن   ٣٠.٨  ٣٣  عدد متوسط من املنافس

ن   ٣٢.٧  ٣٥  عدد كب من املنافس

  ١٠٠  ١٠٧  املجموع

ى مخرجات برنامج  بناءً : املصدر ى نتائج تحليل ٕالاستبيان باالعتّماد ع  .SPSS V22ع

بة واملاء تمّ مؤسسات العينة ت ضح مما سبق أّن يتّ  ى ال  بأنشطة ذات تأث بي ع
والهواء، كون أن طبيعة نشاطها يغلب عليه الحفر والاستخراج والذي يعت قطاع حساس تجاه 
ا لدى الرأي العام نتيجة الكوارث الطبيعية ال  البيئة ومن القطاعات ال تشوهت صور

ا، كما أن أغلب الشركات تنجمت  ي ك حجم تمّ ع  بحجمها الكب واملتوسط وبالتا
ا ومنه ك درجة الضرر الذي تسببه، وت ة تّم استثمارا ا الكب  مؤسسات العينة كذلك بخ

ى التكيف وصياغة املشاكل البيئية، أما وجود  ا ع ى استقرارها وقدر ي املجال مما يدل ع
ن في ي الاملنافس ا طوعاٌ تمّ ع رغبة مؤسسات العينة  ي أسواق   عن منافس أو كرها 

اتيجيات  ا كأحد اس ات والخصائص البيئية ملنتجا ى املم ك ع ولية بال  ّ تماملنتجات الب
  .    املنتج

ا الدراسة أداة وموثوقية مصداقيةختبار إ. ٣   وثبا

ي هذه الدراسة،  ) ٕالاستبيان( ياسد من صدق املحتوى ألداة القتّم التأّك  واملستخدمة 
ى  ي لها ع ن ٔالاساتذة من مجموعةحيث تّم عرضها بعد تطوير الشكل ٔالاو  داخل من الجامعي
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ى الوطن، وخارج ن من مجموعة وع ولية بالشركات البيئة شؤون ي املختص  بعض ي العاملة الب
 .العربية الدول 

ي الدراسة  التحّققأجل  ومن استخدام معامل الاتساق  تّم من ثبات ٔالاداة املستخدمة 
ي كرونباخ ألفا  ى ) Alpha Cronbach’s(الداخ للتأكد من عدم حصول أداة القياس ع

ي الظروف نفسها ال  بيانات خاطئة إذا أعيدت الدراسة نفسها وباستخدام نفس ٔالاداة 
ى، ومعامل الثبا ا للمرة ٔالاو ن استخدمت ف ، وكلما كانت القيمة أقرب ١و ٠ت يأخذ القيمة ب

ى الواحد، كان الثبات مرتفعا، والعكس صحيح، وكلما كان معامل الثبات أك من أو يساوي  إ
أما . قة باإلدارة والعلوم ٕالانسانيةية ملجال العلوم املتعلّ تّم ي البحوث املن مقبوالً  عدُّ يُ  ٠.٦٠

ي ملعامل الثبات  معامل الصدق يساوي رياضيا الجذر  بي املقياس يقيس ما  قصد به أّن يُ و ال
 .ضع لقياسهوُ 

نامج وباإل   ٕالاستبيان، قمنا بحساب معامل الثبات والصدق لفقرات SPSS V22ستعانة ب
اتال تقيس لنا بعض  ّ ي الجدول املتغ ي موضحة   :)٧(رقم  ، كما 

 ستبيانٕالا قيم معامل الصدق والثبات لفقرات ): ٧( جدول رقم

  صدق املقياس  ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  ات الدراسةمتغّ 

  ٠.٩١٧  ٠.٩٥٨  ٣٠  تطبيق التسويق ٔالاخضر

ٕالادارة املتطّورة واملبتكرة
  للتكنولوجيا

٠.٨٧٦  ٠.٩٣٦  ١٠  

ى مخرجات برنامج  بناءً : املصدر ى نتائج تحليل ٕالاستبيان باالعتّماد ع   .SPSS V22ع

ي الجدول  اتنالحظ أن كل ) ٧(رقم من خالل النتائج املبينة  ّ  بمعامل ثبات تّم ت املتغ
ي للمقاييس)٠.٦٠(تفوق  ى ثبات الاتساق الداخ املستعملة، بما يتيح إمكانية  ، مما يؤكد ع

ي التطبيق امليداني للدراسةتمعٕالا  ا    .اد عل
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ي الدراسةتّم ٔالاساليب ٕالاحصائية املع. ٤  دة 

ي الدراسة، بقي ٕالاستبيانعد تصفية ب استبيانا قابال  ١٠٨ ي العينةات ال ال تفيد 
امج . لالستغالل ا، باستخدام بعض ال ها وإجراء التحليالت ٕالاحصائية عل م قمنا ب

ات تمّ الاع تّم ، و EXEL 2010و SPSS.22: ٕالاحصائية مثل ن متغ ي دراسة العالقة املوجودة ب اد 
يالدراسة ع   : ى ما ي

 ق من درجة الاعتّماديةللتحّق  Alpha Correlation Coefficientأسلوب معامل ٕالارتباط  •
Reliability  ى درجة الاعتماد ات الدراسة، فهو يركز ع للمقاييس املتعلقة بمتغ

ا كل متغّ  ن العبارات ال يتكون م ي ب  .الداخ

ي  • نات كل مقياس ق من صالحية مكوّ للتحّق  Factor Analysisأسلوب التحليل العام
ة من الناحية ٕالاحصائية، وتكوين مقاييس مجمعة للمتغّ  ات ذات ٔالابعاد الكث

ي لها  .والتحّقق من الثبات الداخ

الختبار فرضية الدراسة واملتّمثلة  One-way ANOVAأسلوب تحليل التباين ٔالاحادي   •
ن   ٕالادارة املتطّورة واملبتكرة للتكنولوجيا ي وجود عالقة ذات داللة إحصائية ب

 .للشركات وتطبيق التسويق ٔالاخضر

ولية وتطبيق  Chi-squareأسلوب  • ن خصائص الشركات الب ملعرفة الفروق املعنوية ب
 .التسويق ٔالاخضر

ن ٕالادارة  ٕالانحدار أسلوب تحليل  •  املتطّورةالبسيط ، ملعرفة معنوية العالقة ب
 تابع  مستقل وتطبيق التسويق ٔالاخضر كمتغّ ا للشركات كمتغّ واملبتكرة للتكنولوجي

  .للدراسة

 نتائج الدراسة: رابعاً 

ات الدراسة. ١ ي ملتغ   نتائج التحليل العام

ي للمتغ التابع. ١. ١  )تطبيق التسويق ٔالاخضر( نتائج التحليل العام

ي، وبعد ال تّم  ي بداية التحليل العام استبعاد خمس  تّم تحليل استخدام ثالثون عبارة 
ن العبارات ٔالاخرى  ٕالارتباطعبارات نظرا لصغر حجم  ا وب التحليل ) ٨(الجدول رقم  ُيوّضحو . بي
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ي لتطبيق التسويق ٔالاخضر كمتغ تابع حيث تتكون هذه املصفوفة من أربعة أبعاد،  العام

البعد الثاني أنشطة  ر ُيفّس البعد ٔالاول أنشطة ٕالانتاج والتسع الصديقة للبيئة، و  ُيفّسر 
ّ التخزين الصديقة للبيئة وبطاقة البيان الخضراء، بينما  البعد الثالث عن التوزيع  يع

ويج ٔالاخضر ُيفّسر ٔالاخضر، و   .البعد الرابع أنشطة ال

  مصفوفة العوامل املدارة لتطبيق التسويق ٔالاخضر): ٨(جدول رقم 

  العبارة
العامل 

  ٔالاول 

العامل 

  الثاني

العامل 

  الثالث

العامل 

  الرابع

التباين 

ك   املش

درجة 

ثبات 

أداة 

  القياس

ى شركتنا تعمل .1  الخام املواد اختيار ع

  .للبيئة تلويثا ٔالاقّل 
0,789      0,794 0,891 

ن البي ٔالاثر شركتنا تأخذ .2  الاعتبار بع

 بحيث جديدة، منتجات تطوير عند

 لها البي ٔالاثر من التخفيف تحاول 

  .ٕالامكان قدر

0,781      0,799 0,893 

 املنتجات بتعديل شركتنا تقوم .3

ى ضررا أقل لجعلها املوجودة   . البيئة ع
0,630      0,753 0,867 

ى .4 ى للقضاء شركتنا تس  التلوث ع

  . التصنيع عملية عن الناتج
0,451      0,837 0,914 

 معينة إجراءات بوضع شركتنا تقوم .5

 اية ي الخطرة املواد من للتخلص

  .املنتج دورة

0,222      0,748 0,864 

 ي العاملية التطورات شركتنا تواكب .6

ى الحفاظ مجال   . البيئة ع
0,668     0,726 0,852 
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  العبارة
العامل 

  ٔالاول 

العامل 

  الثاني

العامل 

  الثالث

العامل 

  الرابع

التباين 

ك   املش

درجة 

ثبات 

أداة 

  القياس

 للبحث متخصص جهاز شركتنا لدى .7

ى الحفاظ مجال ي والتطوير   .البيئة ع
0,444      0,557 0,746 

ى شركتنا تعمل .8  الخام املواد تخفيض ع

 التعبئة عملية ي املستخدمة والطاقة

  . والتغليف

0,633     0,722 0,849 

 التعبئة مواد شركتنا تستخدم .9

 أو تدويرها إعادة يمكن ال والتغليف

 مواد من املصنعة أو استخدامها إعادة

  .طبيعيا تتحلل ال أو تدويرها معاد

0,739     0,748 0,864 

 بالحفاظ تتعلق بيانات شركتنا تضع  .10

ى ى البيئة ع ا ع   .منتجا
0,590     0,722 0,849 

 أو التجارية ٔالاسماء شركتنا تستخدم .11

 للتأكيد الصور  أو ٔالاختام أو امللصقات

ى ا أن ع   . بالبيئة تضر ال منتجا

0,762     0,653 0,808 

ي .12  املنتجات أسعار زيادة شركتنا ترا

ى تحافظ ال   .البيئة ع
0,726     0,819 0,904 

ا أسعار شركتنا تحدد .13  منتجا

ى باالعتّماد  الحقيقية القيمة ع

ا   .ملنتجا

0,686     0,629 0,793 
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  العبارة
العامل 

  ٔالاول 

العامل 

  الثاني

العامل 

  الثالث

العامل 

  الرابع

التباين 

ك   املش

درجة 

ثبات 

أداة 

  القياس

ى يؤدي البيئة لقضايا شركتنا مراعاة .14  إ

 ٔالامر والتوزيع النقل تكاليف ارتفاع

ى ينعكس الذي ا أسعار ع   . منتجا

   0,751  0,828 0,909 

ى البيئة لقضايا شركتنا مراعاة يؤدي .15  إ

 ٔالامر واملناولة التخزين تكاليف ارتفاع

ى ينعكس الذي ا أسعار ع   .منتجا

   0,859  0,785 0,886 

ي .16  بناء عند البيئية ٔالاضرار شركتنا ترا

ا مواقع واختيار   .مخاز
  ,7030    0,798 0,893 

 ومناولة نقل وسائل شركتنا تستخدم .17

  . الطاقة من قدر أقل
    0,690  0,649 0,805 

 ال العبوات استخدام إعادة يمكن .18

ا يتّم    .شركتنا منتجات شحن ف
    0,715  0,679 0,824 

ّ شعارا شركتنا لدى .19  الحفاظ عن يع

ى   .البيئة ع
  0,722   0,702 0,837 

 البيئية الخصائص عن شركتنا تعلق .20

ا ضمن للمنتج   .ٕالاعالنية حمال
  0,403   0,689 0,830 

ى .21  املصداقية لتحقيق شركتنا تس

ا ضمن   . ٕالاعالنية حمال
  ,7000    0,863 0,928 

ف .22 ا شركتنا تع  املاضية بأخطا

  .ٕالاعالم وسائل ضمن للبيئة الضارة
     0,806 0,671 0,819 
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  العبارة
العامل 

  ٔالاول 

العامل 

  الثاني

العامل 

  الثالث

العامل 

  الرابع

التباين 

ك   املش

درجة 

ثبات 

أداة 

  القياس

ى شركتنا لدى البيع رجال .23  دراية ع

 بالنسبة املنتجات تحققها ال باملنافع

  .للبيئة

     0,272 0,644 0,802 

 سنوية تقارير بإصدار شركتنا تقوم .24

ا حول    . البيئية مساهم
     0,495 0,745 0,863 

 يحد ال ٔالاخضر التسويق تكلفة ارتفاع .25

اج من   .خضراء لسياسات شركتنا ان
      ,6970  0,667 0,816 

      4,4%  6,5%  8,7%  53,2%  نسبة التباين املشروح

حة لكل بعد   التسمية املق

أنشطة 

ٕالانتاج 

والتسع 

الصديقة 

  للبيئة

بطاقة 

البيان 

  الخضراء

أنشطة 

التوزيع 

  الخضراء

أنشطة 

ويج  ال

  الخضراء

    

ي: املصدر   .امللحق ٕالاحصائي الخاص بالتحليل العام

ي املشروح •   %٧٢.٩ نسبة التباين الك
    %٩٥,٨معامل ألفا  •
  %٨٢.٠٣ثبات الفكرة  •
  ٠.٠٠٠بمستوى معنوية    ٠.٧٤٩اختبار بارتليت  •
  ١٣.٣قيمة ايجن  •
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فإن مجموع  ،املقياس يتكون من خمسة وعشرون عبارة ذات خمسة اختيارات بما أّن 

ن  ن الرقم م تقع ب ، ومن أجل ) ١٢٥(أدنى و كحد ) ٢٥(إجابات املستق م كحد أق
ّ تصميم مقياس  ي  يع ولية يمكن استخدامه  ي الشركات الب عن تب التسويق ٔالاخضر 

ن تب التسويق ٔالاخضر وعدم ) ٦٥( اعتبار الرقم تّم التحليالت القادمة،  هو الحد الفاصل ب
ّ فأك ) ٦٥(تب التسويق ٔالاخضر، بمع أن الرقم  ّ  يع  التسويق ٔالاخضر ؤالارقام ال عن تب

 ّ ي .  التسويق ٔالاخضرتكون أقل من ذلك تع عن عدم تب ى الرغبة  ويرجع اختيار هذا الرقم إ
ي وغ  ى تقدير موضو م مبالغ فيه للسلوك ٔالاخضر للمؤسسات،  الوصول إ ألن املستق م

ى وهو ما يعرف عند علماء النفس باملرغوبية  عادة ما يميل ى اختيار ٕالاجابات ذات ٔالارقام ٔالاع إ
ى هذا التقسيم فقد  بناًءاو . اعيةتّم الاج ى أّن  تّم ع ق جميع مؤسسات العينة تطبّ  التوصل إ

عينة البحث حاصلة  سبب هذه النتيجة املرتفعة لتطبيق كّل أنشطة التسويق ٔالاخضر، يرجع 
ى شهادة ٕالايزو  ى هذه الّش من متطلّ  ، حيث أّن ١٤٠٠٠ع هادة أن تكون الشركة بات الحصول ع

ى البيئةذات توّج    .ه نحو الحفاظ ع

ي ملتغ ٕالادارة املتطّورة واملبتكرة للتكنولوجيا. ٢. ١   نتائج التحليل العام

ي باستخدام عشرة عبار بدأ التحليل  تصف ٕالادارة املتطّورة واملبتكرة  اتالعام
مصفوفة العوامل املدارة لإلدارة املتطّورة ) ٩(ة، ُيوّضح الجدول رقم شركوالتكنولوجيا لل

  .واملبتكرة والتكنولوجيا

 واملبتكرة والتكنولوجيا املتطّورةمصفوفة العوامل املدارة لإلدارة ): 9( جدول رقم

  العبارة
العامل 

  ٔالاول 

العامل 

  الثاني

التباين 

ك   املش

درجة ثبات 

أداة 

  القياس

ّور شركتنا املنتجات الحالية باستّمرار. ١
َ
 0,925 0,856 0,831  .َتط

 0,879 0,773 0,797   .تبتكر شركتنا منتجات جديدة باستّمرار. ٢

ى تطور العمليات ٕالانتاجية . ٣ ى شركتنا إ تس

 .باستّمرار
 0,897 0,820 0,905 

  0,887 0,787 0,860 تنّظم شركتنا برامج تدريبية لتطوير مهارات. ٤
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  العبارة
العامل 

  ٔالاول 

العامل 

  الثاني

التباين 

ك   املش

درجة ثبات 

أداة 

  القياس

ن باستّمرار  .املوظف

ي الشركة. ٥   0,793 0,547 0,628  .يوجد قسم للبحث والتطوير 

تستخدم شركتنا التكنولوجيا النظيفة ٔالاقل . ٦

استخداما للموارد واملواد والطاقة أو ال تعتّمد 

ى مصادر    .متجددة ع

0,786  0,804 0,896  

تستخدم شركتنا التكنولوجيا املتطّورة لالهتّمام. ٧

ي أي  ي أي وقت و ى أوسع مجال و بالبيئة وع

  .مكان 

0,911  0,925 0,961  

ي الجهود واملواقف . ٨ تشارك شركتنا 

ى مستوى العالم عن طريق  واملسؤوليات البيئية ع

  .التكنولوجيات الحديثة

0,809  0,720 0,848 

تستفيد شركتنا من الشبكات الخضراء ال . ٩

  .تقدم حلوال للمشكالت البيئية
0,953  0,940 0,969 

ونية . ١٠ تستفيد شركتنا من مزايا التجارة ٕالالك

  .ي صفقات ٔالاعمال
0,820   0,765 0,874  

     ٪15,33 ٪64,04  نسبة التباين املشروح

حة لكل بعد   التسمية املق
ٕالابتكارات 

  البيئية

التكنولوجيا 

  الخضراء
    

ي: املصدر   .امللحق ٕالاحصائي الخاص بالتحليل العام

ي املشروح*    %٩٣.٦ معامل ألفا%             * ٧٩.٣ نسبة التباين الك

  ٦.٤يجن إقيمة *         ٠.٠٠٠بمستوى معنوية  ٠.٨٤٠اختبار بارتليت %           * ٨٩.٣٧ ثبات الفكرة* 
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واملبتكرة والتكنولوجيا  املتطّورةأن مقياس ٕالادارة  السابقضح من خالل الجدول يتّ 

البعد الثاني  ُيفّسر بينما ، البيئية ٕالابتكارات البعد ٔالاول  ُيفّسر ن من بعدين بحيث مكوّ 
ي نظرا ألن معامل تّم ي، التكنولوجيا الخضراء  هذا املقياس بدرجة عالية من الثبات الداخ

  ).٪89,37(ل بلغ وثبات الفكرة ككّ )  ٪ 93,6(س بلغ ألفا املقيا

 الدراسة فرضيةاختبار   .٢

ن ٕالادارة " واملبتكرة وتطبيق التسويق  املتطّورةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية ب
 One Way ANOVAاستخدام تحليل التباين ٔالاحادي  تّم والختبار هذا الفرض ، "ٔالاخضر

ن مقياس ٕالادارة   ُيوّضحواملبتكرة وتطبيق التسويق ٔالاخضر، و  املتطّورةملعرفة نوع العالقة ب
ي نتائج هذا التحليل   .الجدول التا

  واملبتكرة املتطّورةنتائج تحليل التباين ٔالاحادي لعالقة ٕالادارة ): ١٠(جدول رقم 
  بتطبيق التسويق ٔالاخضر

ّ   املربعاتمجموع   مصدر التباين  املتغ
درجات 

  الحرية

  قيمة

F  

معنوية 

  الاختبار

املقياس املجمع 

لإلدارة املتطّورة 

  واملبتكرة

ن املجموعات  0,000 117,079 29 2314,977  ب

     77 52,500  الخطأ

     106 2367,477  املجموع

  ٔالاحاديامللحق ٕالاحصائي الخاص بتحليل التباين : ٪ املصدرα =5مستوى املعنوية املقبول *

) 0,000(بمستوى معنوية ) 117,079(املحسوبة ) F(ضح من الجدول السابق أن قيمة يتّ 
ي ي)٪5(وهذا أقل من مستوى املعنوية  ي الذي ينّص  تّم ، وبالتا ى وجود  قبول الفرض ٔالاص ع

ن ٕالادارة    .واملبتكرة وتطبيق التسويق ٔالاخضر املتطّورةعالقة ذات داللة إحصائية ب
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ات الدراسة ٕالانحدار نتائج  . ٣  الخطي البسيط ملتغ

ن تّم  تّم سي ّ ثيل العالقة ب ّ التابع و  املتغ ي املستقل املتغ ى النحو التا   :الخاص بالدراسة ع

Y= α+β X+ ε  

  : حيث

Y :  ثل تطبيق التسويق ٔالاخضرتّم  

  α:  ثل القيمة الثابتةتّمConstant   

Β   : ٕالانحدارميل  

 X  : واملبتكرة والتكنولوجيا املتطّورةثل ٕالادارة تّم.  

ي تّم الاع تّم البسيط لتحديد النموذج، و  ٕالانحدار نتائج تحليل ) ١١( رقم الجدول  ُيوّضح اد 
ى قيمة معامل التحديد    ).R²(ذلك ع

  واملبتكرة والتكنولوجيا املتطّورةالبسيط لإلدارة  ٕالانحدار نتائج تحليل ): ١١(جدول رقم 
  تسويق ٔالاخضروتطبيق ال

رقم 

  النموذج
ي النموذج ّ الداخل    املتغ

معامل 

التحديد 

)R²(  

الخطأ 

  املعياري 

  F قيمة 

  املحسوبة

مستوى 

  *املعنوية

 0,000 87.654 6.453 450.0  ٕالادارة املتطّورة واملبتكرة والتكنولوجيا  

  بتحليل ٕالانحدارامللحق ٕالاحصائي الخاص  :املصدر*٪      α =5مستوى املعنوية املقبول *

كنت تّم واملبتكرة والتكنولوجيا للشركات  املتطّورةأن ٕالادارة  )١١(رقم  يتضح من الجدول 
ي تطبيق التسويق ٔالاخضر حيث بلغ معامل التحديد % ٤٥من تفس نسبة  ) ٠,٤٥٠(من التغ 

ي معامالت  ُيوّضحو ،    .ملعادلة النموذج ٕالانحدار الجدول التا
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  لالنحدار الخطي البسيط ٕالانحدار عامالت م):  ١٢(جدول رقم 

ات ّ   املتغ
معامل 

  )β(ٕالانحدار

الخطأ املعياري 

ملعامل 

  ٕالانحدار

معامل ٕالانحدار 

 Betaاملعياري 

  tقيمة 

  املحسوبة

مستوى 

  **املعنوية

 0,000 1.214 - 4.087 4.961  الثابت. ١

ٕالادارة املتطّورة. ٢

واملبتكرة 

  والتكنولوجيا
0.314 0.034 0.675 9.362 0,000 

  امللحق ٕالاحصائي الخاص بتحليل ٕالانحدار :املصدر*٪      α =5مستوى املعنوية املقبول *

ن ٕالادارة  )١٢(رقم نالحظ من الجدول   املتطّورةأن هناك عالقة طردية معنوية ب
ي   ٕالانحدار والتكنولوجيا للشركات وتطبيق التسويق ٔالاخضر، وبتعويض معامالت  واملبتكرة

ي ى ما ي   :املعادلة السابقة نحصل ع

  )والتكنولوجيا واملبتكرة املتطّورةٕالادارة ( ٠ 314.+  4.961=  تطبيق التسويق ٔالاخضر

  مناقشة النتائج  : خامساً 

ى تطبيق التسويق ٔالاخضر والتكنولوجيا واملبتكرة املتطّورةوجود تأث لإلدارة  يرجع . ع
ن  ّ التأث الطردي ب ى أن ٕالادارة ياملتغ ولية تّم واملبتكرة ال  املتطّورةن إ تلكها املؤسسات الب

ى دائما لخفض ٔالاثر البي السل من خالل تنفيذ أنواع معينة من التحسينات ال  تس
الك أقل للموارد وإنتاج أقل للمخلفات، وتقديم معلومات وتقارير وترفع العديد  تتضمن اس

ن البيئة الخارجية لها، مما من التوصيات بصفة دورية  ا وب لإلدارة العليا، وخلق التفاعل بي
ي ظل البيئة التنافسية و  ى أداء املؤسسات، خاصة  اتيؤثر بشكل إيجابي وفعال ع ّ  املتغ

ي السوق العاملية،  ا والحتالل موقع تناف  ا لالرتقاء بمنتجا الاقتصادية ال تتسابق كل م
ى  ى تطوير وظيفة البحث والتطوير بإيجاد إدارة متطورة  هذهلهذا الغرض تس املؤسسات إ

ة  ى خلق منتجات جديدة وإنتاج معارف علمية تكنولوجية تحقق لها م دف إ ومبتكرة 
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ي البيئة وترشيد هذا الاستغالل بما  تنافسية، وال يتحقق ذلك إال باستغالل املوارد املتاحة 

ي تب واضح لفلسفة التسويق ٔالاخضر، فبنقدها من يخدم ٕالابداعات التكنولوجية وبال تا
رار عملية البحث وٕالانتاج والتطوير تّم ع يسمح لها بتحقيق ديناميكية تضمن لها استّم طرف املج

ى ى مستوى أر ودراسة   )Türpitz )12٢٠تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من . والتنمية إ

Ronaldo Seroa da Motta )٢٠٠٥(ونشوى مصطفى  )٢٠٠٣( و&Pelin Effie  )٢٠١٢(.  

  ستنتاجاتٕالا : سادساً 

ولية بتنفيذ  ا  ٕالابتكاراتقيام الشركات الب اتيجيا ي اس البيئية والتكنولوجيا الخضراء 
امها باملسؤولية البيئية، وعامل أسا لتطبيق ممارسات التسويق  ضروري للتعب عن مدى ال

نضمان اس ٔالاخضر من أجل ى املستوي يّ  تّمرار نشاطها ع يّ  املح ي ظل املنافسة والدو  ،
ي السوق، حيث أّن  ا  ا وبقا ى جودة منتجا البيئية  قد  ٕالابتكارات الشرسة، للمحافظة ع

ي صورة  اية العملية ٕالانتاجية، أو  ات الحّد إبتكار تكون  ث ات منع التلوّ إبتكار من التلوث عند 
  .عند مصدره

ى البيئة واملصادر الطبيعية مسؤولية جميع طبقات املجونظرا لكو  ع من تّم ن الحفاظ ع
ن، فاملصادر الطبيعية ليست ملكاَ  لك ولية ومس ا الب لجيل واحد  حكومة وشركات بما ف

ا ملك ى يتوّج لذا ، لألجيال القادمة أيضاَ  اَ فقط ولك ولية ب ع إدارة  ضرورة إدراجالشركات الب
ى البيئة ضمن الهيكل التنظيم لل والتكنولوجيا للبحث والتطوير  ة، مع شركي مجال الحفاظ ع

لة إلجراء بحوث تسويقية مختلفة، وتقديم النصح وٕالارشادات إلدارة توف كفاءات مؤّه 
ى عبوات املنتجات، كذلك  التسويق بصدد البيانات واملعلومات البيئية الواجب وضعها ع

ي البي القيام بتوجيه برامج توعية ل ي ٕالادارة العليا للمؤسسات لرفع مستوى الو لمديرين 
م، وتنمية السلوك البي داخل إدارات املؤسسة؛ مراعاة ٔالاضرار البيئية عند بناء مع  لد

لك أقل قدر من الطاقة؛ وإدراك  ا، وأن تستخدم وسائل نقل ومناولة تس واختيار مواقع مخاز
ة تنافسيةشأنه أن يحّق تطبيق التسويق ٔالاخضر من  أّن    . للشركة ق م

تطبيق التسويق ٔالاخضر البيئية والتكنولوجيا الخضراء ب ٕالابتكاراتعالقة دراسة  بما أّن 
ى بالنسبة للمجيُ  ي مراحلها ٔالاو ي تّم عت من املواضيع الهامة، وال ما زالت  عات العربية، وبالتا

ي دراسة واحدة، ا    :لذلك يمكن تناول الجوانب التالية ال يمكن تغطية جميع جوان
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ى بقيّ   - ١ الدراسة الحالية  ة الدول العربية ألّن إعادة تطبيق واختبار نتائج الدراسة الحالية ع

ى مناطق معيّ  البيئية  ٕالابتكاراتعالقة نة، من أجل إعطاء صورة كاملة عن اقتصرت ع
ي الدول الوالتكنولوجيا الخضراء ب   .عربيةتطبيق التسويق ٔالاخضر 

ي قطاعات صناعية أخرى ملوّ   - ٢ ثة للبيئة مثل إعادة تطبيق واختبار نتائج الدراسة الحالية 
الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية، الصناعات 

  لخ؛ إ...الدوائية،

طاعت است البيئية والتكنولوجيا الخضراء ٕالابتكاراتأن  بسيطال أوضحت نتائج ٕالانحدار   - ٣
ي تطبيق التسويق ٔالاخضر، بمع أن هناك من التغّ ) ٪٤٥(ر فّس أن تُ  ترجع ) ٪٥٥( 

ي هذا املجال لتُ  عواملل ي أبحاث مستقبلية    .رةة العوامل املؤثّ بقيّ عالج أخرى فاألمل 
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