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: ملخص
إن مسألة احلفاظ على البيئة ليست جديدة، ولكن اجلديد هو االهتمام املسجل لدى املستهلكني أكثر منه لدى اهليئات 

وأصبح هؤالء أكثر . وقد أدت احلساسية املفرطة للقضايا البيئية إىل تنامي مستوى اإلدراك لدى كل املتعاملني سيما املستهلكني. احلكومية
وباملقابل، أصبح احلديث . . 

عن القضايا البيئية والتنمية املستدامة هو العملة السائدة عرب وسائط االتصال املختلفة، وبالرغم من أن البعض وصل إىل حتقيق بعض 
. بفضل هذه االتصاالت، ال يزال البعض اآلخر يستغل الفراغ القانوين والتشريعي ويسقط يف مطب الغسل األخضرالتقدم البيئي

فالتسويق األخضر ال يهتم فقط خبطة االتصال لدى املؤسسة، بل ميتد إىل فكرة املنتجات واإلنتاج والتوزيع واالستهالك، فكل إدارة 
.املؤسسة معنية عرب كل املستويات

: وتسعى هذه الورقة إىل طرح ظاهرة الغسل األخضر وأسباب تناميها مع اقرتاح مقاربتني جلعل املؤسسات تتبىن التسويق األخضر
.األوىل طوعية والثانية حتفيزية لتجاوز أزمة الغسيل األخضر

Résumé :
Les notions de conservation et de protection de l'environnement ne sont plus nouvelles, ce

qui est par contre plus récent est l'intérêt marqué autant par les consommateurs que par les
différents paliers gouvernementaux. La sensibilisation accrue aux questions environnementales a
conduit à une prise de conscience qui s'étend progressivement à tous les acteurs, notamment les
consommateurs. C'est pourquoi, de plus en plus soucieux des conséquences de leurs modes de vie
sur l'environnement, ils modifient peu à peu leurs habitudes. En revanche communiquer sur
l'environnement et sur le développement durable est devenu monnaie courante. Mais si certains
parviennent à allier de réels progrès environnementaux à une bonne communication, d'autres,
profitant du vide réglementaire, tombent dans le piège du greenwashing. Le marketing vert ne
concerne pas uniquement le plan de communication d'une entreprise mais aussi la conception des
produits, la production, la distribution, le management; l'entreprise est impliquée à tous les
niveaux.

زكية مقري.د
علوم التسيريو التجاريةالعلوم كلية العلوم االقتصادية و
اجلزائر،باتنةجامعة 

التسويق األخضر في مواجهة ظاهرة الغسل األخضر 
)Greenwashing(

مقاربة لتبني التوجه البيئي
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Le présent article vise à mettre la lumière sur le phénomène de greenwashing et les raisons de son
émergence. Une réflexion faite sous l'angle de forces différentes et concomitantes est présentée dans cet
article. Il y a deux principales façons d'amener les entreprises à se positionner face au marketing «vert»:
l'approche volontaire et l'approche incitative pour surmonter la crise de l’écoblanchiment.

:المقدمة
قد يبدو للبعض أن التسويق األخضر ميثل مفارقة تارخيية، فالتسويق هو الذي يقف وراء التوسع الكبري يف اإلنتاج 

. واالستهالك منذ اخلمسينيات من القرن املاضي
. ك الستمرار حلزونية دورة االستهالك بالتوسع، دون أن يساهم باملقابل مبا هو مستدام بيئياأجل املزيد من االستهال

.وهذا ما دفع البعض إىل القول أنه تسويق رمادي وليس أخضرا
غري أن التسويق األخضر يتعلق باالستدامة اليت تقف على طرف من التسويق التقليدي الذي يشجع االستهالك 

والواقع أن عدم الثقة يف التوجهات البيئية للمؤسسات مرده التسويق . ن كان ملوارد متجددة أو غري متجددةبغض النظر إ
الذي يستخدم أساليب التسويق حلمل الناس على فعل أشياء مضرة ومنافية للصحة (demarketing)املضاد 

من املمارسات غري الشريفة واملخادعة اليت الكثري إذ أن هذا األخري يستعمل. العامة ويدخل ضمن ذلك الغسل األخضر
 .

وكانت نتيجة ذلك أن املستهلك فقد كل معاين الثقة يف ادعاءات االخضرار اليت تطلقها املؤسسات، ومن مث
أخذت بعض اجلهات على عاتقها مهمة التحسيس خبطورة انتشار وتنامي ظاهرة الغسل األخضر، ودعت إىل وجوب 

.التصدي هلا من خالل العودة إىل املفاهيم الصحيحة للتسويق األخضر
جابة من خالل ما تقدم تعاجل هذه الورقة مشكلة الغسل األخضر وأساليب احلد منها من خالل التقرب من اإل

:   على األسئلة التالية
ما هو الغسل اخلضر؟- 
ما اخلطأ يف الغسل األخضر؟- 
ملاذا جيب جتنب الغسل األخضر؟- 
ما هي خطايا الغسل األخضر؟- 
إىل أي حد تنامت ظاهرة الغسل األخضر؟ - 
؟شكلةأي مقاربة للتسويق األخضر ملواجهة هذه امل- 

ة؟ما هو الغسل األخضر، ولكن هل هو مشكل: أوال
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Nationalعالن يف جملة إيف  Geographic magazine حاولت شركة فورد 2004يف عام ،
ذات الدفع الرباعي وإعادة عرض هجينةقناع القراء بالتزامها البيئي من خالل اإلعالن عن إطالق سياراتاللسيارات
River Rougeمصنعها  factory .املركبات اخلضراء،":كان اإلعالن يقول

Green"".الصحيح بالنسبة لشركتنا، وحنن على قدم وساق vehicles. Cleaner factories. It's the

right road for our company, and we're well underway.".
الرباعي اهلجني سنويا، يف سيارة ذات الدفع 20000

80000F-وعالوة على ذلك، أعلنت وكالة محاية . سلسلة شاحنات شهريا
. البيئة قبيل اإلفراج عن احلملة، أن فورد متلك أسوأ تشكيلة يف اقتصاد الطاقة من مجيع شركات صناعة السيارات الكربى

جعلها باملقابل حتوز على جائزة الشركة األوىل بني العشرة " الصديقة للبيئة"مستوى صورة إن فشل فورد يف الرقي إىل 
greenwashers."i"األسوأ يف أمريكا يف ذلك العام، املستعملني للغسل األخضر 

ما هو الغسل األخضر؟.1
ii:الغسل األخضر هو

باإلنكليزيةgreenwashing؛
 بالفرنسيةl’écoblanchiment أوla mascarade écologique)؛ )بالكندية
وهو فعل تضليل املستهلكني حول املمارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية ملنتج أو خدمة ما.

الغسل األخضر باعتباره سلوك تنتهجه الشركات الضارة من وجهة نظر CorpWatchوتعرف منظمة
أو بيئية، ويف حماولة للحفاظ على وتوسيع أاجتماعية

وكان عنوان ملقال نشر يف مارس من عام . 1980أواخر لقد مت استخدام هذا املصطلح يفiii.القضاء على الفقر
JonesMother.ivيف جملة 1991

- ظاهرا ومضمونا–إن ممارسة الغسل األخضر هو عمل من أعمال نقل املعلومات إىل اجلمهور الذي يعترب 
وهو . أو مسؤولة بيئيا يف أعني اجلمهور املستهدف/حتريف للوقائع واحلقيقة من أجل أن تظهر الشركة اجتماعية و

v".جيدة"" سيئة"ت أو معلومات نظام اتصاالت واسع ومعقد موجه لتمرير بيانا) الغسل األخضر(

ويشري . ، والذي ال عالقة له حبماية البيئة"لباس أخضر" ويعرب أيضا على الغسل األخضر على أنه إشارة إىل 
خالل تسجيل من " محاية البيئة"و" التنمية املستدامة"هذا املصطلح إىل ازدواجية املعايري يف املنظمات اليت تتحدث عن 

vi.واحلقيقة، أن أنشطتها تعمل على زيادة العبء الذي حتمله البشرية هلذا الكوكب.  يف أهدافهاذلك حىت

تبييض"هو مصطلح مشتق من مصطلح " الغسل األخضر"وتشري مصادر أخرى إىل أن 
"whitewashing . ويف حاالت أخرى مشتق من غسيل املخ"brainwashing"، اليت صيغت من قبل

الناشطني يف جم
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، ولكن "لوصف حاالت الدعاية البيئية املضللة" الغسل األخضر"اقتصر يف األصل مصطلح وقدvii.للمخالفات البيئية
viii.بعت بتهمة الغسل األخضر

ومن أجل ذلك سامهت وكالة االتصاالت . ليس من السهل دائما التعرف على الغسل األخضر
استخدام كلمات : ، اليت جعلت من هذه العملية ختصصها، يف حتديد عشر معايري للكشف عنهFuterraالربيطانية

أو يتم، واستخدام صور موحية، شعارات مهينة غامضة، واستخدام املنتجات اخلضراء من قبل الشركة الذي مل
واملصطلحات 

ix.البيئية، إشارة  إىل أصدقاء ومهيني، وعدم وجود أدلة على األكاذيب

. حد ذاته يندد بظواهر ليست باجلديدة، ويعاقب عليها القانون بالفعلويف الواقع فإن الغسل األخضر يف
وجيب أن يتم استخدام هذا . وميكن أن يكون صعب التطبيق يف الشركات الصغرية اليت تريد أن تعلن مع الصور املوحية

greenwashing, arme fatale»املفهوم يف جمال االتصاالت بعناية كما هو موضح يف مقال حيمل عنوان

de communication ou dogme écologique » .x

يتميز الغسل األخضر، يف كثري من األحيان، بتغيري اسم العالمة التجارية أو املنتوج، إلعطاء انطباع عن 
ستخدام ويشهد العامل اليوم تنامي إعالنات تسيء ا. ، كوضع صورة للغابات على زجاجة من املواد الكيميائية"الطبيعة"

"صديقة للبيئة"
وميكن هلذه اإلعالنات أن تكون مضللة أو مسيئة، وال حيرتم فيها القانون، وال حىت التوصيات اخلاصة بالتنمية . سلبية

اإلعالنات، غالبا، بإخفاء، ببساطة، ذلك القليل من اجلهد الذي تقوم به العديد من تتسبب هذه. البيئية واملستدامة
. . الشركات يف جمال القضايا البيئية الراهنة

لألنشطة " الغسل األخضر"فإن هذا ملؤسسات خدمات ومنتجات، واليت ليست كذلك،" االخضرار"وبإعطاء صورة 
.الصناعية والتجارية يقوض ويستهني بالضرورة امللحة لتغيري سلوكنا االستهالكي

هذه تشارك مباشرة يف تضليل املستهلكني، وكل ذلك يتعارض مع " صورة االخضرار"وعالوة على ذلك، فإن 
جلمعيات، ومن قبل احلكومات، مما يسيء إىل عملية اجلهود الكبرية املبذولة لرفع الوعي يف هذا الصدد من خالل ا

ففي فرنسا مثال، بدأ بالفعل عدد . ومل يثن ذلك جهات معينة يف املضي قدما للحد من ظاهرة الغسل األخضر. التقدم
L'Observatoire Indépendant deقليل من الشركات املبادرة لذلك، ومت إنشاء الرصد املستقل للدعاية

la Publicité، إلظهار أوجه القصور يف النظام احلايل لتنظيم اإلعالن يف فرنسا بالنسبة للغسل األخضر، مشريا إىل
xi.قواعد السلوك املهين اليت مت حتديدها

لوحظ تكاثر اهليئات 2000يف جمال السياسة، هي أيضا ليست حمصنة من الغسل األخضر، فمنذ مطلع و
وذلك من خالل إجراء دراسات بتمويل . للسلطات احمللية على وجه اخلصوص" ةالعالمات اإليكولوجي"اليت تريد إيصال 

التنوع " "ة املستدامةالتنمي"وأكثر املصطلحات استخداما بلغة خمتلطة . موضوعية على السياسات  املعنية  بالبيئة
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. وغريها" التماسك االجتماعي"، "احلكم الراشد"، ويقابلها يف االتصاالت السياسية "بالوعات الكربون"، "البيولوجي

.اجلمهور يعتقد أن هيئات االعتماد قامت بإصدار شهادات حسن السرية والسلوكإىل شهادات االيزو جلعل 
xii:ولإلشارة فقط نورد بعض األمثلة للغسل األخضر

 الذي طرح يف صناعة السيارات يعترب حالة من الغسل األخضر" السيارة اخلضراء"مفهوم.
 ر يعترب قضية أخرى للغسل األخضرالذي طرحته صناعة الكمبيوت" تكنولوجيا املعلومات اخلضراء"مفهوم.
 شركة أمريكية أطلقت محلة بعنوان"CO2أخضر) "CO2وهي تقف ) أخضر ونظيف، وايكولوجي

.للحد من ظاهرة االحتباس احلراريCO2ضد قرارات سياسية للحد من انبعاثات 
 قيام شركةEDF لطاقة معاتغيري ل"حتت شعار 2009يف محلة االتصاالت لعام 2009يف ربيع عام" ،

: وهي تعمل، كما تقول، على تشجيع بدائل نظيفة للوقود، فضال عن حلول لظاهرة االحتباس احلراري كـ
حبثا عن EDFوبلغت امليزانية اليت خصصتها . إخل...حفظ الطاقة وكفاءة الطاقة، والرياح، اهليدروليكية

٪ فقط من جمموع الـمخصص 2.1، وهي ما ميثل €مليون 8.9إىل 2008الطاقة املتجددة يف عام 
).مليون  يورو10اليت قدرت بـ (للبحث والتطوير، وأقل من محلة االتصاالت 

وعموما، أصبح مصطلح الغسل األخضر يستخدم اآلن لإلشارة إىل جمموعة واسعة من الشركات، مبا يف ذلك
ومع ذلك، . ، وتوزيع املواد التعليمية، وغريهاليس على سبيل احلصر، حاالت معينة من التقارير البيئية، ورعاية األحداث

وبغض النظر عن اإلسرتاتيجية املستخدمة، فإن اهلدف الرئيسي من الغسل األخضر هو إعطاء املستهلكني وواضعي 
.السياسات االنطباع بأن الشركة تقوم باختاذ اخلطوات الالزمة إلدارة بيئية

ما هو الخطأ في الغسل األخضر؟.2
:   األخضر يف ثالث أخطاء أساسيةيتسبب الغسل 

 الغسل األخضر مضلل، فهو حياول خداعنا، مما جيعلنا نعتقد أن الشركة، على الرغم من أن هلا سجل مروع يف
xiii.مع أنه ليست كل دعاية بيئية غري شريفة، بطبيعة احلال، وهذا ميثل مشكلة. الواقع البيئي، مسؤولة بيئيا

ملستهلك إىل الرضا عن النفس املنظم، فإذا كانت شركة معينة تعمل بالغسل الغسل األخضر ميكن أن يؤدي با
وميكن . األخضر، والشركات األخرى حتذو حذوها، فإن ذلك خيلق الوهم أن الصناعة واسعة االستدامة البيئية

يف لوهم االستدامة البيئية أن خيلف عواقب اجتماعية وخيمة على فئات واسعة من املستهلكني، إذ ستستمر
استخدام املنتجات مما يؤازر الشركات اليت تدعم املزيد من التدهور البيئي واحلد من نوعية الظروف املعيشية 

xiv.لألجيال املقبلة

الغسل األخضر قد يولد السخرية أيضا، فالشركات املستخدمة إلعالنات بيئية، حىت األكثر ختلفا بيئيا، -جـ
، فيختلط األمر عليهم حىت بالنسبة للنجاحات "الشركة الصادقة"جتعل املستهلكني يشككون يف رسم صورة 
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وهكذا تقع الشركات امللتزمة بالسلوك املسؤول بيئيا ضحية عدم وجود أدلة حامسة . البيئية املشروعة للشركات
xv.تبني الشركات اليت تقوم بالغسل األخضر من غريها

لماذا يجب تجنب الغسل األخضر؟.3
ل األخضر مباشرة يف تضليل املستهلكني، إذ أنه يغرق بغطائه كل اجلهود الكبرية اليت حققت يف يشارك الغس

من قبل عدد قليل من نشر الوعي البيئي من قبل اجلمعيات واحلكومات، ويسيء إىل عملية التحسني اليت بدأت بالفعل 
مكان عدم الثقة وعدم تصديق التنمية وهكذا، يف جزء كبري منه، يسبب الغسل األخضر يف كل . الشركات الشجاعة

xvi.يثقون يف اإلعالنات البيئيةمن املستجوبني ال%78وتشري إحدى الدراسات إىل أن . املستدامة

. وباإلضافة إىل ذلك هناك عواقب سلبية أخرى، فإن الغسل األخضر يقوض من إعطاء أمهية للواقع املعقد
وباإلضافة إىل . وإنقاذ الكوكب، أنه قد مت رفع التحدي البيئيCO2ث وجيعل من الشركة اليت تؤكد مثال من انبعا

واألكثر الغسل األخضر، اليت تعرب عن أوىل خطايا )أنظر أدناه(خطيئة التجارة املخفية  ، ويدخل هذا ضمنكبري
xvii.خطورة

ما هي خطايا الغسل األخضر؟.4
، قامت شركة )SinsofGreenWashing.org(يف تقارير عدة، وعلى موقعها على شبكة االنرتنت 

TerraChoice،xviii الشركة الكندية اليت تدير العالمات اإليكولوجية"EcoLogo" بتحديد سبع خطايا ،
.اقتباس بعض األمثلة من قطاع تكنولوجيا املعلوماتتم تقدمي هذه اخلطايا مع وفيما يلي يxix.للغسل األخضر

"أخضر"أي ادعاء الشركة بأن املنتوج  : Péché du compromis cachéخطيئة التجارة الخفية- أ
فعلى سبيل . لكنها تعتمد على عدد قليل وغري معقول من الصفات، مع حجب غريها من القضايا البيئية اهلامة

معتمدة على اقتصاد الطاقة، ويف معظم األحيان هناك تعتيم " خضراء": ملثالا
قد يكون املنتوج أكثر ()الطاقة الكامنة والتلوث الكيميائي(حول التأثري البيئي للتصنيع 

.)تعقيدا إلعادة تدويره وحيتوي على مواد خطرة
٪ من املنتجات ذات تقييم مذنبون يف 73، تبني أن 2009يف عام TerraChoice- ب

. هذه اخلطيئة
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أي ادعاء البيئية اليت ال ميكن أن تكون :Péché d’absence de preuveخطيئة ال  برهان - ت
األجهزة اإللكرتونية : لى سبيل املثالونورد ع. معتمدة على اتاحية املعلومات بسهولة، أو موافقة من أي طرف ثالث

على الرغم من أنه ال يوجد دليل أو تصريح على  " ٪50تطوير الطاقة يوفر طاقة تقدر "أو الكمبيوتر اليت تدعي أن 
.ذلك

أي وجود ادعاءات بيئية غري حمددة أو حتديد غامض، : Péché d’imprécisionخطيئة الغموض - ث
من دون املواد "ادعاء : فعلى سبيل املثال. من قبل املستهلك املستهدفحبيث ميكن أن يؤدي إىل سوء فهم

. ، فهذا تعبري ال يعين أي شيء، فأي مادة ميكن أن تكون ضارة"sans substances nocives""الضارة
ترب وتع. تبقى بدون معىن إذا مل ترفق بشرح مفصل" احلفاظ على البيئة"أو " آمنة بيئيا"، "خضراء"إن عبارات مثل 

. شركة سامسونج للمحمول أحد املتضررين من هذا الذنب

أي عندما يكون ادعاء  : Péché de non pertinenceأو عدم المالءمةخطيئة ال صلة له بالواقع - ج
البيئية، حىت ولو كان ذلك صحيحا، غري جمدي أو ليس ذو أمهية للمستهلك املسؤول ايكولوجيا، مما يؤدي إىل 

املنتجات اليت تركز على االمتثال بالنفايات، فشعار مثل هذا على : على سبيل املثال. أفضلحتويله عن خيار 
استهالك كهربائي ال لزوم له، باعتبار أن هذا املنتوج املوجه إىل األسواق يف أوروبا ملزم قانونا باالمتثال هلذا التوجيه 

.2003منذ عام 
أي ادعاء البيئية الذي ميكن : Péché du moindre des deux mauxخطيئة أهون الضررين- ح

املثال الذي تعطيه  . التحقق منه يف فئة املنتج، ولكن قد يصرف املستهلك عن اآلثار البيئية للفئة بأسرها
Terrachoice هو السجائر ذات أساس التبغ الناجتة من الزراعة البيولوجية، وميكن أن يعين هذا أن املنتوج آمن

ويف جمال تكنولوجيا املعلومات، ميكن أن نذكر مثاال على . أن التدخني ضار بالصحة عموماغري . أثناء التدخني
، والذي ميتلك أفضل قدرات إلدارة الطاقة، يف حني عموما يتطلب نظام 7Windowsمايكروسوفت حول 

WindowsXP٪، وتشغيل 243أكثر بـPCتشغيله حاسوب 

.كافية لالستخدام املكتيب
ويتحقق ذلك عندما جيعلنا منتج، : Péché du faux ecolabelخطيئة العالمات اإليكولوجية الكاذبة- خ

وهناك أمثلة كثرية يف جمال . شعارات، نعتقد أنه مقبول من قبل العالمة االيكولوجيةالمن خالل الكلمات أو 
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label "Green" تكنولوجيا املعلومات اخلضراء"ية مع تسمFujitsu Siemens: تكنولوجيا املعلومات

IT أوNEC مع تسميةEcoGreenIT أو حىت ،ECOSustainability.

ونورد .  : Péché du mensongeة الكذبخطيئ-د
Energy Star ouاإلعالن عن منتوج إعالم آيل حيمل شعار: على سبيل املثال EPEAT من دون

ييمها ٪ من املنتجات اليت مت تق1، وجدت أنه أقل من TerraChoice. شهادة
.

: تنامي ظاهرة الغسل األخضر ومساعي الحد منها: ثانيا
TerraChoiceحسب تقارير .1

حظي هذا املصطلح بقبول واسع النطاق، وبدأ 1980ظاهرة الغسل األخضر ليست حديثة؛ فمنذ منتصف 
االستدامة أو التوجهات البيئية من قبل الشركات، االعرتاف بوجوده بوصفه ممارسة ال مربر هلا أو مبالغ فيها من ادعاءات 

.يف حماولة للحصول على حصة من السوق
استعاد العامل وعيه وأدرك خطورة 2007يف عام " خطايا الغسل األخضر"ومنذ نشر أول تقرير يقدم دراسة حول 
فمثال، أعاد مكتب املنافسة. وانينهاوقامت عدة جهات بإعادة صياغة ق. مشكلة االدعاءات البيئية املضللة واملغشوشة

، وأبدت اللجنة الفدرالية األمريكية للتجارة 2008الكندي إصدار املبادئ التوجيهية بشأن االدعاءات البيئية يف عام 
وتناولت الصحافة مشكلة . 2011أو 2010يف Green Guides" الدليل األخضر"استعدادها إلعادة إصدار 

. واسع، فضال عن قيام عدة جهات وحركات خمتلفة شعبية وتشريعية مبساعي إلجياد حلولالغسل األخضر على نطاق 
.اليت كان هلا الدور السباق يف التحسيس خبطورة هذه الظاهرةTerraChoiceوتبقى املبادرة األوىل لـ 

:التقرير األول- أ
تحليل اخلطايا الست ، والذي يتضمن الدراسة اخلاصة ب2007أول تقرير هلا عام TerraChoiceقدمت 
دراسة حول االدعاءات البيئية يف أسواق ، وهي"The Six Sins of Greenwashing"للغسل األخضر 

أبرز هذا التقرير ست . املستهلكني لشمال أمريكا، ومشلت كل من الواليات املتحدة وكندا واسرتاليا واململكة املتحدة
منتوج خضع لالختبار، 1018وكانت النتيجة أنه من بني . "اخلطايا الست للغسل األخضر"خطايا أدرجت ضمن 
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وخلص التقرير إىل عدة توجيهات موجهة لألخصائيني التجاريني للحد من انتشار . واحد فقط مل يرتكب وال خطيئة
xxi:كما أشارت النتائج إىل ما يليxx.هذه الظاهرة من خالل ممارسة التسويق األخضر

 ؛%57خطيئة التجارة اخلفية
؛%26يئة ال برهان خط
 ؛%11خطيئة الغموض
 ؛%4خطيئة عدم املالئمة
 ؛%1خطيئة أهن الضررين
 1خطيئة التلفيق أو الكذب%.

:التقرير الثاني- ب
The SEVEN"صدر التقرير الثاين، الذي أضاف اخلطيئة السابعة للقائمة السابقة  2009ويف أفريل 

Sins of Greenwashing" وقد لوحظ ارتفاع عدد املنتجات اليت تدعي البيئية . قرير األولضمن التاليت وردت
وبعد سنتني من التقرير األول مازالت . 2006كما أن اإلعالنات اخلضراء تضاعفت بثالث مرات منذ . %79بنسبة 

منتوج، ترتكب خطيئة واحدة 2219من املنتجات املدروسة، من بني %98ظاهرة الغسل األخضر تنمو سيما أن 
وتعترب xxii.%23.4إىل 13.7ارتفع من " ECOLOGO"كما أن استعمال الشعارات اخلضراء . األقلعلى

وفيما يلي توزيع اخلطايا حسب . ألعاب ومنتجات األطفال ومواد التجميل ومواد التنظيف هي األكثر ادعاءا بالبيئية
:بلدان الدراسة وأمهيتها النسبية لكل بلد

ات الخطايا حسب بلدان الدراسةمقارنة تكرار : 1الشكل 
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Source : les sept péché de la mascarade écologique, Prétentions environnementales dans les marchés de
consommation, Rapport sommaire: Amérique du Nord (Avril 2009),P.11. www.sinsofgreenwashing.org

فمثال تركز اسرتاليا . ة عاملية، املضمون واحد لكن األساليب ختتلف من بلد إىل آخرلقد أصبحت هذه الظاهر 
وخلص التقرير الثاين إىل إعطاء توجيهات ). انظر الشكل أدناه(على اقتصاد املياه، ويركز يف أمريكا على إعادة التدوير 

.للمستهلكني واملوزعني على حد سواء
حسب بلدان الدراسةمقارنة القضايا البيئية : 2الشكل 

Comparaison des questions écologiques spécifiques par pays.

Source : les sept péché de la mascarade écologique, Prétentions environnementales dans les
marchés de consommation, Rapport sommaire: Amérique du Nord (Avril 2009),P. 11.

www.sinsofgreenwashing.org

:التقرير الثالث-جـ
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وقد ادعاء12061منتوج ذات 5296، بنفس العنوان، وكانت عينة الدراسة 2010أما التقرير الثالث فصدر يف 
ومنتجات والبناء،(bricolage)احتوت لعب ومنتجات األطفال، منتجات التنظيف املنزيل، منتجات األعمال الظرفية 

وبعد إجراء نفس االختبارات اليت مت اعتمادها يف التقارير السابقة واملستندة إىل الدليل األخضر للجنة . الكرتونية
من املنتجات اليت تدعي االخضرار اقرتفت %95، تبني أن 14021األمريكية ووثيقة مكتب املنافسة الكندي، وايزو 

xxiii.احلقيقة غري ذلكإحصائيا لوحظ تراجع يف االنتشار، غري أن. خطيئة على األقل

موقف المستهلكين: أسباب عدم تطوير سلوك استهالكي بيئي.2
منذ التسعينيات من القرن املاضي والدراسات قائمة على قدم وساق تبحث يف توجهات املستهلكني حنو البيئة، 

لك هي أقطاب واالقتصاد من جهة أخرى، ت
xxiv.اجلدل، وتبقى النوايا احلقيقية للمستهلكني ليست دائما واضحة ومتضاربة تبعا لذلك

تربز إحدى الدراسات أن الكنديني هم . دعنا نتعقب جمموعة من الدراسات اليت تصف لنا موقف املستهلكني
وعلى xxvi.بيئيا يف مجيع أحناء كندامنهم فئة حساسة%46غري أنه أكثر من xxv.األكثر إنتاجا للنفايات يف العامل

ينبغي أن يسمح لتحقيق مشاريع التنمية االقتصادية الكبرية حىت لو كانت تشكل "منهم يقولون أنه %53النقيض 
xxvii".خماطر على الطبيعة أو الرتاث

كثر أمهية من أن محاية البيئة هي أ"مماثل للكنديني،األمريكيون لديهم سلوك
يقومون بإلقاء املزيد من النفايات ]... [ غري... 

أوربا تشريويف xxviii".يف اليوم للشخص الواحد ما يعادل ثالثة عقود يف املاضي
xxix.لديهم انشغاالت مرتفعة بالشأن البيئي%78أن) ية الطاقةمدير (االقتصادية األوروبية 

مواقف ليست واضحة، تبقي املستهلك حائرا بني ما ينويه وما يفعله، وحىت إذا كان هناك تطابق بني الفعلني
البيئية،مصداقية الشركات اليت تدعي ضعفخطورةمنالدراساتفقد حذرت إحدىفهل سلوكه مع البيئة أم ضدها؟

أنميكنماكلتصديقوعدماألخضر،اإلعالنبدعوىاملستهلكنيثقةفقدانإىلتؤديأنميكنحيث
نيةبنيتقفاليتللعوائقدراسةفيفxxx.األخضربالغسلعليهيصطلحماأواإلعالنات،هذهمثليفيقال

ضرورةإىلالنتائجأشارتالتسوق،عندالسلعهلذهالفعليلشراءوااخلضراءالسلعشراءحنواألمريكياملستهلك
فوائدها،وإبرازعاليةومبصداقيةالسلع اخلضراءعنالالزمةباملعلوماتاملستهلكنيتزويديفواملتمثلةالعوائقهذهإزالة
xxxi. البيئيالتوجهمعتنسجماستهالك جديدةقيميفذلككلجتسيدمثومن

اإلنفاقتزايدبرغمأنه،إىلالنتائجأشارتبريطانيا،يفاهلدف، أجريتحيثمنأخرىراسةدويف
اخلضراءالسلعلشراءاملستهلكنيةترمجةدونحتولعوائقهنالكأنإالبريطانيا،يفالبيئيةواجلهوداخلضراءالسلععلى
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شراءخاللمنالبيئةمحايةجبدوىاملستهلكقناعةعدمأبرزهاومنالواقع،أرضعلىحقيقياستهالكيسلوكإىل
xxxii.اخلضراءالسلع

الدافعةالقوةاخلضراملستهلكونإذ يشكل.ولكن ال شك أن الوعي البيئي قد قطع شوطا يف العقود األخرية
املستهلكنيعددأنإىلالدراساتإحدىوتشري.األخضرالتسويقمتارساليتللمنظماتالبيئياألداءحتسنيحنو

املواد،استعمالوإعادةالبيئةاحرتامعلىترىبالذياألولاجليلبأنالتوجهذلكالدراسةتفسرحيثبازدياد،اخلضر
حماولةعندمشكلةهنالكتربزولكن.xxxiiiراشدكمستهلكالسوقإىلاآلندخلقدللبيئةالصديقةاملوادواستخدام

هذهيرتجمالذيهوهلأمفقط؟بيئيةاهتماماتلهمنكلهوهل.األخضرستهلكاملهومنتعريفأوحتديد
األخضر؟، أيا كانت اإلجابة فاملؤكد أنه يقف موقف الضحية التسويقتوجهاتضمنسلوكيةأمناطإىلاالهتمامات

.قبل أن يكون مسؤوال على تصرفات ال يتحمل وزرها سوى شركات جشعة يقودها جشعون بال ضمري
كبح جماح الغسل األخضرمن أجل.3

ا مللء الفراغ وأصبحت مهمتهصعدت مجاعات محاية البيئة واملستهلكقوي،رمسييف غياب خمطط تنظيمي
Greenpeace. الشركات اليت تقوم باستخدام الغسل األخضرإبقاء العني على

وكانت . )stopgreenwash org(األوىل اليت قامت بذلك، وأنشأت جمموعة منفصلة ملكافحة الغسل األخضر
وقامت جامعة. كافحة الغسل األخضر

Oregon(والتسويق االجتماعي واالتصاالتكلية الصحافة-أورجيون School of Journalism and

Communication and EnviroMedia Social Marketing( بوضع دليل للغسل األخضر
greenwashingindex.comسواء من خالل تورطهم الناس بإضافة كل مشتبه بالغسل األخضر، حيث يقوم

").ومهية"5له حجة بيئية 1(5إىل1
، إىل ظهور العديد من املدونات ضد الغسل Greenpeace، باحثة متخصصة يف Claudette Juskaوتشري 

التحليالت للغسل كان هناك الكثري من"كما تقول، ونتيجة لذلك،  . antigreenwashbloguesاألخضر
. أصبحوا يشككون يف أي إدعاءات بيئيةوأعتقد أن الناس عموما. األخضر، والناس أصبحوا يهتمون لذلك كثريا

."xxxiv

رتاتيجيتان للحد من انتشار ظاهرة إسJulie MIRANDEوJérôme RAFFINويقرتح كل من 
la pub، واإلعالن األخالقي  Une communication discrèteاالتصال السلس : الغسل األخضر، مها

éthique ou le Goodvertissing .
كوكاكوال، مثال، اليت حصرت سياسات االتصال (قية جيب أن تكون كبرية أنشطة بسيطة يف حني أن املسامهات احلقي

البيئية يف تنظيف الشواطئ األوربية أو وضع حافظات القمامة يف األماكن احملروسة وهي ال تكلفها سوى بعض مئات 
هالك املاء من است%20يآالف 

xxxv.أما الثانية فتهتم مبراعاة الشفافية يف كل أنشطتها البيئية). والطاقة واملواد األولية
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ناجح ألي خطة لتنفيذومهما كانت اجلهود املبذولة من اجلهات غري الرمسية والشركات يبقى الدعم احلكومي
وبغض النظر عن الللتنمية املستدامة ضروري متمثال أساسا يف، 

املوظفني واملتطوعني عملية مستمرة تستهدف العمالء،فاالتصاالت حول التنمية املستدامة هي . االتصاالت والتعليم
اليت تعزز جيب علينا أن منيز، من جهة، بني االتصاالت املسؤولة والشفافة . 

واليت تالمس يف بعض األحيان حدود ما يسمى التفاهم واالنضمام إىل هذه العملية، وإعادة االعتبار ألهداف التسويق
املستدامة، ولكن يتم . الغسل األخضر، من جهة أخرى

أصبح اجلمهور ميلك املعلومات، وعموما. هلا من الصحة أو مشكوك فيها
.كما بات يشكك كثريا خبصوص هذا املوضوع

كثرالذين يتساءلون حول أشكال التواصل املتعلقة بالتنمية املستدامةترى مجعية املتاحف الكندية أن و 
. واملؤسسات اليت متلك رصيد يف االتصاالت الداخلية واخلارجية

وأي مهمة ختص توصيل اجنازات بيئية إىل اجلمهور يكون مناسبا إذا كان ذلك مندجما يف إسرتاتيجية فعالة لالتصاالت 
على وتشمل هذه اإلسرتاتيجية حتديد مخس أبعاد من خالل اإلجابة. حتتاج إىل كثري من احلزم واإلرادة يف جتسيدها

ماذا؟ أي حتديد موضوع االتصال؛ من؟ أي حتديد اجلمهور املستهدف؛ ملاذا؟ أي حتديد اهلدف وهو التغيري؛ : األسئلة
مىت؟ وتشمل فرتة إعداد خطة االتصاالت وتنفيذها وتقييمها؛ مث كيف؟ مبعىن السعي ملعرفة الفائدة وحالة املعرفة لدى 

xxxvi.خمتلف أصحاب املصلحة

ثة أنواع من الوسائط اليت ميكن أن تستخدم كليا أو جزئيا، تبعا حلجم األهداف، واجلمهور وهناك أساسا ثال
xxxvii:املوارد املتاحةو املستهدف 

املقابالت، دورات إعالمية (العالقات مع وسائل اإلعالم، مكتوبة أو إلكرتونية، احمللية واإلقليمية أو وطنية .1
). اخل... ومؤمترات صحفية، النشرات

اجتماعات مع املوظفني أو مع أصحاب املصلحة، املشاركة يف : ت املباشرة التقليدية أو اإللكرتونيةاالتصاال.2
جلان من املواطنني أو مجاعات املصاحل، جوالت املعلومات، امللصقات يف األماكن العامة، املدونات، الفايس 

إخل...بوك، التويرت
بات والنشرات وامللصقات والعروض التقدميية واخلطط ورقيا أو إلكرتونيا أو الكتي(نشر وسائل االتصال .3

...). واخلرائط، واإلعالنات املطبوعة والسمعية والبصرية وااللكرتونية، التبويب على موقع التنمية املستدامة
: إىلفقبل اختيار أحدها جيب النظر، على سبيل املثال. بالطبع، لكل وسيلة من وسائل االتصال مزايا وعيوب.4

مدة ح
بك؛
 املوارد املهنية، الوقت واألموال املتاحة؛
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 الرتب، اللغة واإلرشاد، والتكلفة، واحلصول على (سهولة النشر والوصول جلميع أنواع العمالء
). ، والقرب اجلغرايف، اخلاالنرتنت، والطباعة حمدودة أو ال


.عن هذه العملية

مقاربتان للتطبيق: التسويق األخضر: ثالثا
فعندما . التسويق األخضرفإن احلد من ظاهرة الغسل األخضر تأيت من خالل تبينأما على مستوى الشركات

تكون الشركات العضو األكثر حساسية يف تنامي هذه الظاهرة، يكون من املنطق أن حترتز تلك اليت مل يكن هلا يد يف 
وإذا أرادت تبين توجه بيئي، تستطيع ببساطة إدماج تطبيقات التسويق األخضر الذي يضمن الشفافية ويكشف . ذلك

.األخضرالقناع عن املذنبون بالغسل 
(Green marketing)األخضر التسويقمفهوم.1

والذيللتسويق،واألخالقيةاالجتماعيةاملسؤوليةملتطلباتترمجةأنهاألخضر علىالتسويقإىلالنظرميكن
معتزامنامالتسويقياملنهجهذاويأيت. األخريةالسنواتيفاملتزايدةالبيئيةللتحدياتكاستجابةالنورإىلخرج
الناسحقوقمحايةإىلبيئيتوجهذاتمنظمةحركاتوظهوراملستهلك،حقوقحبمايةالعاملياالهتمامتزايد

هذهمهدتوقد. اآلنوحىتاملاضيالقرنمنالستينياتمنذمراحلبعدةمرتواليتوآمنة،نظيفةبيئةيفللعيش
.املاضيالقرنمنالثمانينياتعقدمناألخريالنصفيفاألخضرقالتسويمفهوملظهورالطريقاحلركات

غري الضارةالسلع(للبيئة الصديقةبالسلعبالتعاملاألعمالمنظماتالتزامحولاألخضرالتسويقيتمحور
حمددةضوابطوضمنئيةالبيباملسؤوليةالقويااللتزامإطاريفالتسويقيةباألنشطةوالقيام)الطبيعيةوالبيئة

. احملورهذاحولاألخضرللتسويقالتعريفاتمعظموتدور.الضررإحلاقوعدمالطبيعيةالبيئةعلىاحملافظةلضمان
أوتأثري إجيايبخلقإىليهدفمعينة،مبنظمةخاصتسويقينشاطأي"أنه علىاألخضرالتسويقيعرففمثال
ضررأيتلحقالمنتجاتوتسعري وترويجتطويرعملية"هوأوxxxviii".البيئةعلىمعنيجملنتالسليبالتأثريإزالة

xxxix".الطبيعيةبالبيئة

وقد . احلفاظ على البيئة ليست جديدة نسبة إىل التسويق األخضرإن مفاهيم االنشغاالت البيئية واحلماية أو
وهذا . تطورت يف مرحلة ثانية إىل السعي حنو محاية البيئةمتثلت املرحلة األوىل بوجود انشغاالت بيئية للمجتمع، مث 

ولتصحيح املوقف جاء التسويق . االعتقاد يبقي الشركات واملنظمات خارج التغطية، وتلقي كل العبء على املستهلك
ألن األخضر كمرحلة ثالثة يشمل الفكرتني ويتعدامها إىل إلزام الشركة بدل املستهلكني من أجل إبراز سلوك بيئي، 

ال جيب أن يكون تابعا لطلب املستهلك، بل جيب أن يعكس رغبة وإرادة املنتج يف احرتام ) األخضر(التسويق البيئي 
xl.البيئة

تبني التوجه البيئي بواسطة التسويق األخضر.2
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يف يعد االهتمام املسجل من قبل املستهلكني حنو البيئة أكثر منه لدى احلكومات، ويربز متادي الشركات
وتشري الكثري من الدراسات احلديثة إىل استعداد . استغالل وغش املستهلك وبالتحديد من حيث تسويق املنتجات

ويدور احلديث عن وجود مقاربتني لتبين . باملائة مقابل احلفاظ على البيئة10- 5املستهلك لدفع سعر أكثر من 
xli.ية حتفيزيةاألوىل طوعية والثان: التسويق األخضر أو التوجه البيئي

قوى السوق  :L'approche volontaireالمقاربة الطوعية -أ
وفيما يتعلق بالتسويق األخضر، فأحد القوى الرئيسية يف السوق . مثل هذا النهج يعادل ترك احلرية لقوى السوق

ملنتجني للسلع هي االستهالك األخضر الذي يدخل ضمن كل أعمال الشركات، سواء من قبل املستهلكني أو من قبل ا
فاالستهالك األخضر جيب أن . ويعكس هذا املفهوم تغيريات كبرية يف اختيارات وتفضيالت املستهلكني. واخلدمات

وجيب أن تكون هذه . يستند إىل إجراءات واقعية نسبة إىل السوق، وعلى سبيل املثال العمل على تغيري عادات الشراء
.نعةالتغيريات تكفي للضغط على الشركات املص

من ناحية أخرى من األفضل أن يكون املصنعني ذوو حساسية جتاه هذه التغيريات من أجل االستجابة بالشكل 
لذلك ال جيب . ) مصنعني–مستهلكني (إن مسألة التحسيس والتوعية . املناسب

مبعىن ، ولكن أيضا على غريها من عناصر املزيج التسويقي)االتصاالت التسويقية(أن تركز فقط على متغرية املعلومات 
. سياسات املنتوج والتسعري والتوزيع

الرتويج يبقى دائما أحد العناصر األساسية يف املزيج التسويقي وإذا أسيء يف استخدام االتصاالت التسويقية فإن

باملنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها، ومن الواجب مراعاة عدم املبالغة يف تقدمي اجلانب البيئي بشكل ال ينسجم مع 
.الواقع الفعلي، وبالتايل قد تفسر الرسالة الرتوجيية للشركة بصورة خاطئة

له املختلفة دورا هاما يف اإلسهام يف املزيج الرتوجيي، كما ويعترب األداة التسويقية األكثرويلعب اإلعالن بأشكا
فكيف ميكن أن يكون . أمهية من أجل زيادة املبيعات حيث أن هناك عالقة طردية بني زيادة اإلعالن وزيادة املبيعات 

xlii:اإلعالن أخضرا؟ واإلجابة تكمن يف

.منتجات خضراءأن يكون اإلعالن عن -
.أن يقدم اإلعالن معلومات تفصيلية عن املنتجات اخلضراء مبا يزيد من وعي الزبائن يف القضايا البيئية-
أن يقدم اإلعالن معلومات موثقة ودقيقة عن املنتجات اخلضراء وال يقدم ادعاءات عن كون املنتجات -

.املعلن عنها خضراء بدون أدلة كافية
الدوافع الالشعورية من أجل إجياد حاجات غري حقيقية تزيد من االستهالك غري أن ال يساهم يف إثارة -

.الضروري
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وميكن أن حتدد خصائص عامة ). عادة التدويرواإلنتاج والتوزيع وحىت مرحلة ما بعد االستهالك بإ- أي املواد األولية(
xliii:للمنتجات اخلضراء اليت تكون

.منتجات ذات منافع للبيئة-
.مقارنة باملنتجات املماثلةأقل إضرارا وتكلفة بيئية -
.أكثر استخداما للطاقة القابلة للتجديد-
.أقل استخداما للمواد غري املتجددة-
ير، إعادة االستعمال، إعادة التكييف، إعادة التصنيع وأخريا إعادة التدو : أكثر حتقيقا لالعادات اخلمس-

.التصليح
وبالنسبة لسياسة السعر، فينبغي أن تتكفل اإلدارة التسويقية بإجياد السعر املناسب الذي يوازن بني ارتفاع األسعار 

إن . باعتبارها تتبىن محاية البيئةاليت تصبح عائقا لقرارات الشراء من جهة واألسعار اليت تضيف قيمة من جهة ثانية، 
xliv.التسعري األخضر هو مرحلة مهمة يف احلد من اخلارجيات البيئية ويف استيعاب البيئة ضمن عوامل وآليات السوق

أما التوزيع فيجب أن يكون االهتمام فيه منصبا على ختفيض استعمال املوارد النادرة، كما ينبغي العمل على احلد من 
إن اجلمع بني كلميت التوزيع قد يبدو للبعض أنه مجعا للمتناقضات، إال أنه ميكن xlv.الناجتة عن التوزيعتضخيم النفايات

مجع الكلمتني من خالل التحسني يف استخدام وسائل النقل البيئية، أو اختيار موردين قريبني من الشركة وغريها مما 
. يطرحه التوزيع األخضر

، حبيث تكون قوية مبا يكفي للسماح بتطوير أو )املقاربة الطوعية(هي من هذا القبيل إن قوانني سوق االستهالك
فاملقاربة الطوعية سيكون هلا وقع  . . تعديل منتجات صديقة للبيئة

).انظر اجلدول أدناه(كبري على مكونات املنتوج وإجراءات وعمليات التصنيع 
التشريع والقانون: L'approche incitativeالمقاربة التحفيزية أو الجبرية-ب

). التشريعات واللوائح(
إن هذه املقاربة تطبق . ناية أكربلذلك جيب تطبيقها بع. أكثر توجيها وتلمس الصناعة أو القطاع واملستهلكني معا

فهي . بالتكامل مع سابقتها، فهي تستعمل يف املواقع اليت تكون فيها قوى السوق ذات تأثري ضعيف يف املدى القصري
. تطبق أيضا على إجراءات وعمليات التصنيع ومكونات املنتجات لكن املوجهة لألسواق الصناعية

. إىل تبين أو اعتماد القانون الذي يعىن مباشرة باملصنعني وبصفة أقل باملستهلكنيوميكن هلذه املقاربة أن تؤدي 
وينطبق هذا النهج على ما يعرف باملنتجات الصناعية، وبالتايل فهي تعمل أيضا على عمليات تصنيع السلع 

).انظر اجلدول أدناه(االستهالكية 
والنهجان هلما أثار . ع االستهالكية وسوق السلع الصناعيةتوجد آثار واضحة للمقاربتني على كل من سوق السل

وتبقى احلقيقة الثابتة أن احلوار مطلوب وضروري بني خمتلف . متباينة يف ظل اإلجراءات الطوعية والقوانني املعتمدة
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يعزز وهذا التشاور سيزداد يف السنوات القادمة، بقدر ما) مستهلكني، منتجني، واضعي القانون(أصحاب املصلحة 
. التفكري الطويل األجل يف البيئة االقتصادية

إن إنشاء بيئة مستدامة يعتمد على خمططات وأهداف طويلة املدى، ويف نفس الوقت يتطلب اختاذ إجراءات فورية 
.ملموسة وقصرية األجل

األهداف المثالية والتوجهات الحالية: مقاربتين للتسويق األخضر
نتجات صناعيةممنتجات استهالكية

إجراءات وعمليات التصنيعاملكونات
مقاربة جربيةمقاربة طوعية وجربية(*)مقاربة طوعيةاهلدف املثايل

مقاربة جربية(**)مقاربة جربيةمقاربة طوعية وجربيةالتوجهات احلالية
Source : Michèle Bernard et Jacques Boisvert, Le marketing vert, la Chaire de commerce Omer DeSerres, École des

Hautes Études Commerciales Montréal, (Québec) Canada H3T 1V6, Cahier no 92-002P, (Mars 1992), P. 10.

ترك قوى السوق تتحرك، سيما طلب املستهلك*
وضع قوانني ووسائل تلزم محاية البيئة**

:الخاتمة
إن الطلبات املتزايدة 

 .
وعي البيئي متنامي على الصعيد غري الإن. بشكل عام، فإنه آن األوان لنقول للشركات املذنبة بالغسل األخضر توقفي

الرمسي، وهناك بوادر صحوة على الصعيد الرمسي كاستجابة للتطورات العاملية يف جمال املسؤولية االجتماعية و التنمية 
. املستدامة
وباإلضافة إىل ذلك فقد أدى هذا الوعي البيئي إىل ظهور . واردها الطبيعية، وخاصة املواد غري القابلة للتجديدالبيئة وم

حركات ومجاعات ضغط غري رمسية تؤيد التوجه العاملي للمحافظة على البيئة وتندد بكل املمارسات السلوكية الضارة 
.بالبيئة

غسل األخضر تغرد خارج السرب، ألن تنامي الوعي البيئي أسقط القناع لقد أصبحت معظم الشركات املذنبة بال
وحان الوقت ألن يتحول إقبال معظم الناس على األمناط االستهالكية غري الصديقة للبيئة . عن أي ادعاء بيئي مضلل

. وعدم االكرتاث للنتائج النامجة عن ذلك
د الرمسية وغري الرمسية للقيام باحلمالت اإلرشادية والربامج وإزاء هذا الواقع يصبح من الضروري تضافر اجلهو 

. التعليمية لتثقيف املستهلكني ورفع درجة وعيهم باملسؤولية البيئية
ملذنبة إىل االستجابة هلذه واحملرك الرئيسي لتغيري ثقافة االستهالك باجتاه مزيدا من الوعي البيئي مما سيدفع املنظمات ا
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والتأثري هنا سيكون تبادليا، . الثقافة البيئية اجلديدة والتحول حنو تبين منهج التسويق األخضر بشقيه الطوعي واجلربي
. مبعىن أن سلوك املستهلك سيؤثر يف فلسفة منظمات األعمال و العكس صحيح

.لتسويق األخضرمنظمات األعمال حنو ا
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