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رؤیة تطبیقیة للتسویق األخضر للعالمة التجاریة فى مجال تصمیم وتجھیز المنسوجات
أمیر وسام 1، أحمد عالء 2

1- أستاذ مساعد بقسم اإلعالن  بالمعھد العالى للفنون التطبیقیة - التجمع الخامس
2- أستاذ مساعد بقسم طباعة المنسوجات والصباغة  والتجھیز  بالمعھد العالى للفنون التطبیقیة - التجمع الخامس

مستخلص البحث:-
من  المنتج  عن  الذھنیة  الصورة  تکوین  فى  دوراًمھماً  التجاریة  العالمة  تلعب    
ترویج  فى  یساعد  مما  المتلقى،  لدى  ومکانة  صورة  وخلق  وانطباعات  اتجاھات 
من  للعالمة  لما  المستھلک  سلوک  على  والتأثیر  الشراء  قرارات  واتخاذ   ، المنتجات 
العالمة  تمثلھا  التى  للمنشأة  إیجابیة  ذھنیة  صورة  وخلق  األسواق،  فى  متمیز  موقع 
المشابھة. للمنتجات  األخرى  المنشآت  من  منافسیھا  بین  مکانھا  یمیز  مما  التجاریة 
معیشة  بنمط  وااللتزام  االعتقادات  من  مجموعة  األخضرعلى  التسویق  ویؤکد 
ماھو  الموارد  من  والذییستخدم  وسکانھا،  األرض  احترام  أھمیة  یرکزعلى 
التجاریة  للعالمة  التسویقیة  الممارسات  أن  ونجد  فقط  ومناسب  ضروری 
مجموعة  إتباع  على  المنشأة  بحرص  التسویقاألخضرترتبط  مفھوم  ظل  فی 
– خضراء  منتجات  إنتاج  إلى  السعی   ( مثل  الخضراء  التصرفات  من  متکاملة 
استخدام أغلفة خضراء – معالجة األقمشة بمواد صدیقة للبیئة - استخدام الترویج األخضر (
ومن خالل مبادرة الدولة بالقیام ببعض المشاریع الصغیرة وتخصیص بعض من الشوارع 
بمساکن  انقرة  شارع   – بالمعادى   36 (شارع  مثل  حضارى  بشکل  المشاریع  لتلک 
شیراتون - شارع مصر بمدینة الشروق( ، حیث قامت الدولة بتدعیم المشاریع الصغیرة
للشباب مما یتطلب القیام بعض األنشطة التسویقیة الخضراء کاتجاه للمسئولیة البیئیة 

والتى تقع على عاتق کل من الدولة
ومنشآت األعمال )المشاریع الصغیرة( وجماھیرالمجتمع ککل بصفتھم مستھلکین، 

وذلک من خالل الفھم الصحیح لمشاکل البیئة وتقدیم الحلول التکنولوجیة واالبتکاریة 
للعالمة التجاریة فى صورة تطبیقات لتصمیمات طباعة أقمشة المالبس والمفروشات 

التى تصلح لتلک المشروعات

الكلمات المفتاحیة:-
التسویق األخضر ، العالمة التجاریة 

،المشروعات الصغیرة ، تجھیز ، المواد 
صدیقة للبیئة
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المقدمة
أو  المنتجات  تعریف  إلى  التجاریة  العالمة  تصمیم  یھدف 
المنتجات  لتمییز  الشركات  مختلف  طرف  من  المقدمة  الخدمات 
المماثلة.  والخدمات  المنتجات  من  غیرھا  عن  والخدمات 
المسوقین  و  للتسویق  النابض  القلب  ھي  التجاریة  والعالمة 
و  التجاریة  العالمة  بناء  فن  كبیر  بشكل  ھو  التسویق  فن  وأن   ،
المسوقین  و  األكادیمیین  لذلك على جمیع   . التجاریة  قیمتھا  خلق 
. مستمر  و  دائم  بشكل  المفھوم  لھذا  كبیرة  أھمیة  إعطاء 

الحیاة  عناصر  على  اإلبقاء  على  األخضر  التسویق  ویركز 
الحفاظ  عملیة  على  أیضاً  یركز  كما  والمخلوقات،  الكائنات  لكل 
لتلك  ومتكاملة  شاملة  فلسفة  ویمثل  الطبیعیة،  الموارد  على 
المادیة  والبیئة  والمجتمع  االقتصاد  بین  المتداخلة  العالقات 
البیئة  على  مفتوحاً  نظاما  المنظمة  من  ویجعل  لألرض، 
األعمال. عالم  في  أھدافھا  على  منغلقة  یتركھا  وال  المادیة 

الصغیرة  المشاریع  ببعض  بالقیام  الدولة  مبادرة  خالل  ومن 
بشكل حضارى،  المشاریع  لتلك  الشوارع  من  بعض  وتخصیص 
حیث قامت الدولة بتدعیم المشاریع الصغیرة للشباب مما یتطلب 
للمسئولیة  كاتجاه  الخضراء  التسویقیة  األنشطة  بعض  القیام 
المشاریع  وتلك  الدولة  من  كل  عاتق  على  تقع  والتى  البیئیة 
الفھم  وجماھیرالمجتمع ككل بصفتھم مستھلكین، وذلك من خالل 
واالبتكاریة  التكنولوجیة  الحلول  وتقدیم  البیئة  لمشاكل  الصحیح 
طباعة  لتصمیمات  تطبیقات  صورة  فى  التجاریة  للعالمة 
المشروعات. لتلك  تصلح  التى  والمفروشات  المالبس  أقمشة 

- مشكلة البحث: 
انتشار وتنوع المشاكل البیئیة التى تؤثر على كفاءة المنتجات 	 

المباعة خارجیاً.
عدم تناول البحوث والدراسات لتطبیقات منتجات 	 

المشروعات الصغیرة )شارع مصر( بشكل تكاملى فى 
مجال االعالن وطباعة وتجھیز المنسوجات  

- هدف البحث: یھدف البحث الى:
التسویق األخضر للعالمة التجاریة یھیْى صورة ذھنیة 	 

إیجابیة للمنشأة مما یمیز مكانتھا بین منافسیھا لتقدیم الحلول 
االبتكاریة لمعالجة بعض المشاكل البیئیة التى تواجه 

المشروعات الصغیرة المقامة خارجیاً .
معالجة األقمشة الخاصة بالمشروع الصغیر بمواد صدیقة 	 

للبیئة واختبار درجة السمیة.
االستفادة من العالمة التجاریة فى ابتكار تصمیمات أقمشة 	 

مالبس ومفروشات للعاملین بالمشروع، وتطبیقھا بتقنیات 
مختلفة تعتمد على مواد صدیقة للبیئة.  

- أهمیة البحث :
الحلول  یقدم  أن  یمكن  التجاریة  للعالمة  األخضر  التسویق 
التى  البیئیة  المشاكل  بعض  لمعالجة  والتكنولوجیة  االبتكاریة 
تصمیم  و  االعالن  مجال  فى  الصغیرة  المشروعات  تواجه 
متكامالن. مجاالن  باعتبارھما  المنسوجات  وتجھیز  وطباعة 

- حدود البحث:
للعالمة  تصلح  تصمیمات  ابتكار  على  البحث  یقتصر 
والمفروشات  المالبس  أقمشة  طباعة  وتصمیمات  التجاریة 
للبیئة. صدیقة  بمواد  ومعالجتھا  بالمشروع  الخاصة 

-  فروض البحث: یفترض البحث أن:
األنشطة التسویقیة الخضراء الخاصة بالمشروعات الصغیرة 	 

تحد من بعض مشاكل البیئة.
التسویق األخضر للعالمة التجاریة یقدم الحلول االبتكاریة 	 

لمعالجة بعض المشاكل التى تؤثر على كفاءة المشروعات 
الصغیرة.

التسویق األخضر للعالمة التجاریة  یعمل على إشباع كال 	 
من حاجات المستھلك وحاجات المجتمع 

- منھجیة البحث: 
المنھج الوصفى التحلیلى والمنھج التجریبى .

 Brand ) Trademark ) 1. تعریف العالمة التجاریة
یوجد عدد من المفاهیم یمكن الجمع بینھم وهى التالى:

األدلة  تولید  على  تعمل  آلة  فھى  إتصال:   وسیلة  العالمة   .1  .1
من خالل المحادثات التي تستھدف جمھور المستھلكین )مستخدمة 
أداة  العالمة  تكون  المنظور  ھذا  فمن  االتصال(  وسائل  مختلف 
اتصال تنقل الرسائل التي تود إیصالھا من قبل المؤسسة للمستھلكین.

1. 2. العالمة كنظام: عرفت العالمة التجاریة على أنھا مجموعة 
من العناصر )المنتج، السعر، التوزیع، اإلشھار ...الخ( المتفاعلة 
دور  للعالمة  یصبح  التعریف  ھذا  ووفق   ، دینامیكیاً  بینھا  فیما 
المؤسسة. علیھا  تقوم  التي  النشاطات  لجمیع  والمنظم  المنسق 

اسم،  ھى  التجاریة  العالمة  وتمیز:  تمییز  كأداة  العالمة   .3  .1
وتعیین  تعریف  إلى  تھدف  منھا،  مزیج  أي  أو  تصمیم،  رمز، 
)1( المنافسین.  من  غیرھم  عن  تمییزھم  بھدف  خدمات  أو  سلع 

2. قیمة العالمة التجاریة للمشروعات الصغیرة
»القیمة  أنھا  على  للمشروعات  التجاریة  العالمة  قیمة  تعرف 
المستھلكین  استجابة  خالل  من  الشركة  تستمدھا  التي  المالیة 
. التجاریة«  العالمة  بھذه  الخاصة  التسویقیة  لألنشطة 

ویمكن القول أن قیمة العالمة التجاریة تعني حصة سوقیة أكبر وربح 
أكثر وتدفق نقدي أكبر ناتج عن موقف إیجابي قوي وتقییم مفضل مبني 
على مجموعة ادراكات ومعتقدات إیجابیة حول العالمة التجاریة. )2(

مخطط )1( القیم المرتبطة بالعالمة التجاریة
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2. 1. القیم االتصالیة للعالمة التجاریة للمشروعات الصغیرة  :
بداخلھا  تجمع  اإلبداعیة  األعمال  كأحد  التجاریة  العالمة  إن 
ما  لكل  وإلغاء  وتلخیص  تكثیف  فھى  الصفات،  من  مجموعة 
تعتمد  وھى  إلیه،  وتشیر  تتناوله  الذي  الشيء  في  عرضي  ھو 
وترابط  للمعاني  تداعٍى  من  اإلنسان  تفكیر  في  تثیره  ما  على 
عن  التعبیر  أجل  ومن  المشروع،  بطبیعة  المتصلة  لألفكار 
بترجمة  المصمم  یقوم  تجاریة  عالمة  ھیئة  في  ما  موضوع 
رموز  صورة  في  إلیھا  تھدف  التي  والمعاني  األفكار  ھذه 
األفكار  نفس  إلیھم  فتنتقل  الغیر،  في  مماثلة  استجابة  تحدث 
. اإلبالغ  وسرعة  اإلیجاز  بمیزة  تتصف  والتي  والمعاني 
ومن ھنا فالعالمة التجاریة تمثل ھویة المشروع التجارى، وھى مادة 
تسویقیة ترسخ االسم لھذا النشاط، ویجب أن تكون العالمة التجاریة 
بسیطة وفریدة ومتمیزة ومرنة وملفته لالنتباه وتترك أثراً وانطباعاً 
جیداً لدى المتلقي، باإلضافة إلى أنھا تدل على نشاط المشروع.
ولذلك فإن نجاح العالمة التجاریة كوسیلة اتصال یتوقف إلى حد 
المعاني  نفس  تحمل  التي  االتصالیة  الرموز  اختیار  على   بعید 
والمتلقي،  باالتصال  القائم   ) المصمم   ( من  كل  لدى  المشتركة 
من  المتلقى  إدراك  في  تؤثر  والتي  بینھم  المشتركة  فالخبرة 
تتأثر  الداللي والتي  للعالمات في إطارھا  الترمیز  خالل عملیة 
)3( الخ.   ... المكتسبة  والمھارات  والقیم  والتقالید  بالعادات 

2. 2. القیم الوظیفیة للعالمة التجاریة للمشروعات الصغیرة :
سواء  الوظائف  من  مجموعة  التجاریة  العالمة  تؤدي 
تؤدى  كذلك  عام  بشكل  والبیئة  المؤسسة  أو  للمستھلك 
بمشروع  الخاصة  الصحیة  الناحیة  إلى  التجاریة  العالمة 
العالمة  تلعب  حیث  مصر،  بشارع  الطعام  وصانعى  معدى 
للمستھلك  بالنسبة  المنافسة  سوق  في  مھماً  دوراً  التجاریة 
: مستویین  على  العالمة  وظائف  حصر  ویمكن  والمؤسسة، 

2. 2. 1. وظائف العالمة التجاریة على مستوى المستھلك:
التجاریة 	  العالمة  تدل  والخدمات:  المنتجات  مصدر  تحدد 

على مصدر المنتجات أو السلع أو الخدمات، كما أنھا تحدد 
دوراً  تلعب  التجاریة  العالمة  أصبحت  لذلك  اإلنتاج،  جھة 
مھماً في بناء السمعة التجاریة للمنتجات المختلفة في السوق 
من خالل إبراز الجانب الجمالى والجانب الوظیفى لمنتجات 
األقمشة المختلفة والموظفة على) مالبس العاملین المعالجة 
بمادة الكیتوزان الطبیعیة والمطبوعة بأحبار صدیقة للبیئة(، 
وبالتالي التعرف إلى المنتجات وتمییزھا عن غیرھا بسھولة.

التجاریة 	  العالمة  تحدد  حیث  المستھلك:  حمایة 
البیئة  حمایة  إلى  باإلضافة  المنتجة،  الشركة  بوضوح 
مواد  استخدام  خالل  من  بالمشروع  والعاملین  المحیطة 
والمفروشات  العاملین  مالبس  طباعة  فى  للبیئة  صدیقة 
الخاصة  المظالت  مثل  المكمالت  بعض  فى  الموظفة 
الطعام. بطاولة  الخاصة  والمفارش  الطعام  بسیارات 

المنتجات: 	  بصفات  الثقة  رمز  التجاریة  العالمة 
وجودة  خصائص  على  التجاریة  العالمة  تعبر 
والمكان.  الزمان  باختالف  الخدمة  أو  للسلعة  ثابتة 

2. 2. 2.  وظائف العالمة التجاریة على مستوى المؤسسة 
(المشروع(: 

العالمة التجاریة وسیلة من وسائل المنافسة المشروعة: 	 

المشروع  نجاح  في  بالغة  عملیة  أھمیة  التجاریة  للعالمة 
من  غیره  مع  المنافسة  مجال  في  وسیلته  فھي  التجارى، 
عند  خاصة  والمحلي،  الدولي  الصعید  على  الشركات 
توظیف العالمة التجاریة بخامات صدیقة للبیئة مما یعطى 
المستھلكین. بجذب  تقوم  وبالتالى  تنافسیة  میزة  للمنتجات 

العالمة التجاریة وسیلة لإلعالن عن المنتجات والخدمات: 	 
تعد العالمة التجاریة إحدى وسائل اإلعالن عن المنتجات، 
وذلك  سلعته،  عن  لإلعالن  المنتج  وسائل  أھم  من  فھي 
باستخدام وسائل اإلعالن المختلفة باإلضافة إلى توظیفھا فى 
المفروشات الخاصة بالمشروع مستخدماإ فیھا مواد صدیقة 
 Aatcc- للبیئة ) مادة مقاومة للبكتیریا – حبر صدیق للبیئة
Iso ( فى ظل األھتمام العالمى بالتسویق األخضر مما قد 
المستھلكین. ذاكرة  في  التجاریة  العالمة  تثبیت  إلى  یؤدي 

العالمة 	  تسھل  المنتجات:  لشراء  وسیلة  التجاریة  العالمة 
للمستھلك  وتتیح  الشراء،  المستھلكین عملیة  التجاریة على 
أن یكرر شراء السلعة ذات نوعیة وصفات معینة، ویكرر 
من  المنتج  بجودة  الشعور  عند  الشراء  عملیة  المستھلكین 
بالحمایة. )4( البیئة وشعوره  مواد صدیقة  استخدام  خالل 

2. 3. القیم الجمالیة للعالمة التجاریة للمشروعات الصغیرة  : 
تنتج القیم الجمالیة للعالمة من خالل التصمیم الجید لھا باستخدام 
عناصر جرافیكیة ناجحة تشكیلیًّا؛ ولذا على المصمم اكتشاف الفكرة 
المناسبة، ویمكن تناول القیم الجمالیة للعالمة التجاریة من خالل التالى: 

2. 3. 1. الفكرة التصمیمیة :
یجب على المشروعات الصغیرة أن تبنى عالمتھا التجاریة استنادا 
على فكرة تصمیمیة مستوحله من خصائصھا وطبیعة عملھا واسمھا 
التجارى وكل ما یتعلق بنشاطه، ویمكن تطبیقھا وتوظیفھا وتسویقھا.
المتلقى  جعل  ھو  التصمیمیة  الفكرة  من  األساسى  والھدف 
الجرافیكى  فالمصمم  یشاھده،  مما  المغزى  ویعى  یفھم 
المعلومات،  لفھم  الناس  مساعدة  على  التقنصر  مھمته 
المتلقى. عواطف  اكتساب  ھى  األخرى  المھمة  ولكن 
الفكرة  حداثة  بین  توازن  مع  حركة  فھو  التصمیم  مفھوم  أما 
بین  األمد  طویلة  استراتیجیة  عالقة  خالل  من  واستمراریتھا 
للمنتج  الداخلیة  الثقافة  األعتبار  بعین  األخد  مع  المنتج  محتوى 
تاریخ الشركة )المشروع( ومتغیرات السوق، ومع التطور فى 
األفكار  تحدث  یمكن  التكنولوجیة  والتطبیقات  التصمیم  مجال 
واستخدام مواد صدیقة للبیئة متمثلة فى استخدام صبغات طبیعیة 
)5( التجاریة.   العالمة  توظیف  فى  للبیئة  صدیقة  وعجائن 

2. 3. 2. الخصائص التصمیمیة للعالمة التجاریة :
عملیة  خطوات  عمل  یتطلب  التجاریة  العالمة  تصمیم  إن 
المحتوى  واضحة  رسالة  یوصل  حتى  وسلیمة  صحیحة 
وھذه  له،  التجاریة  العالمة  تصمیم  یتم  التي  المشروع  عن 
تصمیم  وخصائص  وسمات  مواصفات  ھي  العلمیة  الخطوات 
: كاآلتي  نقاط  عدة  في  نتناولھا  سوف  والتي  التجاریة  العالمة 

تصمیم 	  في  البساطة  یراعي  أن  یجب   : األسلوب  بساطة 
یفھم  بحیث  الفكرة،  ووضوح  والقوة  التجاریة  العالمة 
وواضح  بسیط  بأسلوب  عناء  دون  بسھولة  منھا  المراد 
استخدام  في  البساطة  وكذلك  الغموض،  عن  بعیداً  ومفھوم 
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التجاریة  العالمة  في  األلوان  من  فاإلكثار  األلوان، 
. صعباً  وفھمھا  رؤیتھا  یجعل  وقد  المتلقي،  على  یشوش 

التفرد والتمیز : یجب أن یراعى في تصمیم العالمة التجاریة 	 
التفرد والتمیز وحداثة الفكرة، وھذا یتطلب عنصر االبتكار 
. والمعاصرة  األصالة  بین  الموازنة  تحقیق  خالل  من 

التجاریة 	  العالمة  تتمیز  أن  یجب   : البنائي  النسیج 
الشكلي  البناء  في  واإلیجاز  والتلخیص  بالتبسیط 
حتى  وداللة  معنى  من  توحیة  ما  على  یؤثر  ال  بما 
ویسر. بسھولة  العالمة  وقراءة  فھم  المتلقي  یستطیع 

إنتاج 	  ھى  التجاریة  العالمة   : الداللیة  الخصائص 
فقط  لیست  فھى  سیمیوطیقیة  ورموز  لعالمات  داللي 
عقلي. ومعطى  فكرة  مجرد  وال  حسي،  معطى  مجرد 

العالمة 	  المكتوب فى  النص  : یجب قراءة  القراءة  سھولة 
التجاریة مباشرة، فالحروف أو الكلمات المبسطة قد تكون 
. بسھولة  للعالمة  وحفظه  المتلقي  انتباه  لجذب  مصدر 

مرنة 	  تكون  أن  یجب  العالمة  إن   : االستخدام  تعددیة 
دون  سھولة  بكل  وتكبیرھا  تصغیرھا  یمكن  بحیث 
معالمھا  تختفي  أن  ودون  المشاھد  على  یشوش  أن 
)6( المختلفة.   اإلعالنیة  الوسائل  تناسب  لكى 

2. 4. القیم التسویقیة للعالمة التجاریة للمشروعات الصغیرة  
 :

تجاریة  عالمة  القتناء  طائلة  أمواالً  ینفقون  المعلنین  إن 
تأثیرھا  وبفضل  علم حقیقى  التجاریة ھى  العالمة  أن  إلدراكھم 
تنفق  التى  المالیین  من  أكثر  السلعة  تروج  فإنھا  الذاكرة  على 
بین  رسالة  التجاریة  العالمة  تنقل  حیث  اإلعالنات،  على 
المناسب،  بالشكل  الرسالة  تلك  تصل  أن  على  ومستقبل  مرسل 
على  وحثه  الفرد  سلوك  تغییر  على  القدرة  لھا  تكون  ثم  ومن 
األسالیب  بعض  استخدام  یمكن  الحالى  الوقت  وفى  الشراء، 
بعض  لمعالجة  االبتكاریة  الحلول  لتقدیم  الخضراء  التسویقیة 
الصغیرة. الخارجیة  المشاریع  تواجه  التى  البیئیة  المشاكل 
وتقوم عملیتى الصناعة والتجارة على عالقة وثیقة بین كٍل من 
المنتج  والسلعة والمستھلك، ولكى یضمن المنتج أن تصل سلعته 
إلى المستھلك ویحرص المستھلك فیما بعد فى الحصول على ھذه 
السلعة، فالبد إلى جانب جودة السلعة ودراسات السوق أن تمیز 
تلك السلعة بطریقة خاصة تساعد المستھلك فى التعرف علیھا ؛ 
ولذلك تلعب العالمة دوراً فعاالً فى ذھن المتلقى حیث تسھم فى 
تذكیره بالمعلومات التى أدركھا، كما تحمیه من عملیات الغش.
 وعلى المصمم أال یغفل قابلیة ھذه العالمات للتشكیل والتوظیف، 
وذلك عند إعادة إنتاجھا والتى قد تتحول ألعمال جبسیة أو خشبیة 
خاصة بالفتات وواجھات ھذه المشروعات أو أن تكون مطبوعة 
والعبوات  األغلفة  على  مطبوعة  أو  العاملین  مالبس  على 
المالبس  أقمشة  طباعة  تصمیمات  أو  بالمأكوالت  الخاصة 
من  ذلك  إلى  وما  المشروعات،  لتلك  تصلح  التى  والمفروشات 
بشكل  التسویقیة  األسالیب  تبرز  التى  المبتكرة  اإلنتاج  أسالیب 
غیر تقلیدى وغیر مكلف مما یتناسب مع حجم تلك المشروعات، 
العالمة  قابلیة  مدى  على  یتوقف  أن  یمكن  التصمیم  ونجاح 
التجاریة  للتطبیق بخامات متعددة منھا مواد صدیقة للبیئة. )7(

2. 4. 1. مفھوم التسویق األخضر:
الكلیة 	  اإلداریة  »العملیة  بأنه  األخضر  التسویق  یعرف 

المستھلك  حاجات  وتوقع  على،  بالتعرف  تختص  التي 
النوعین  كال  إشباع  على  والعمل  المجتمع،  وحاجات 
للمنشأة  أرباح  تحقیق  إلى  تؤدي  بطریقة  الحاجات  من 
الحفاظ  مع  صحیة،  صورة  في  البیئة  على  والحفاظ 
القادمة«. األجیال  أجل  من  المجتمع  موارد  على 

التسویقیة 	  األدوات  »تطبیق  ھو  األخضر  التسویق 
بطریقة  واألفراد  للمنظمات  المشبع  التبادل  لتسھیل 
التعریف  ھذا  من  ویتضح  البیئة«.  وتحمي  وتقصد  تحافظ 
إلى  تھدف  أنشطة  مجرد  لیس  األخضر  التسویق  أن 
ذلك،  من  أكثر  بل  المنظمة،  عن  حسنة  صورة  بناء 
االستراتیجیات  مع  البیئي  التفكیر  تكامل  یعني  فھو 
)8( بالمؤسسة«  الخاصة  واإلجراءات  والسیاسات 

2. 4. 2. المزیج التسویقي األخضر : 
للتوسع  اتجاه  وجود  إلى  األخضر  التسویق  أدبیات  تشیر 
المزید  بإضافة  األخضر  التسویقي  المزیج  مفھوم  في 
تبدأ  أن  على  الحرص  مع  المزیج  لھذا  العناصر  من 
اإلنجلیزیة. اللغة   P بحرف  جمیعھا  العناصر  ھذه 
ولذا نستطیع القول أن ھناك مبادئ للتسویق األخضر وھى كالتالى:

على 	  واضح  بشكل  یركز  األخضر  التسویق  مفھوم  أن 
والمخلوقات،  الكائنات  لكل  الحیاة  عناصر  على  اإلبقاء 
كما یركز أیضاً على عملیة الحفاظ على الموارد الطبیعیة.

أن التسویق األخضر یمثل فلسفة شاملة ومتكاملة لتلك العالقات 	 
المادیة لألرض. والبیئة  االقتصاد والمجتمع  بین  المتداخلة 

أن التسویق األخضر یجعل من المنظمة نظاما مفتوحاً على 	 
البیئة المادیة وال یتركھا منغلقة على أھدافھا في عالم األعمال.

على 	  المادیة  البیئة  یعالج  األخضر  التسویق  مفھوم  أن 
نجاح  إلى  یؤدي  أن  یمكن  داخلیة  قیمة  ذو  عنصر  أنھا 
ھذا  األعمال،  عالم  في  وبقائھا  واستمرارھا  المنظمة 
ككل. للمجتمع  المادیة  البیئة  ھذه  منفعة  إلى  باإلضافة 

به 	  االھتمام  أن  حیث  عالمیة  نظره  ذو  مفھوم  أنه 
ولیس  ككل  العالم  دول  مستوي  على  اھتمام  ھو 
بتلك  یرتبط  ال  عالمي  نظام  فھو  غیره،  دون  مجتمع 
)9( أعمالھا.  المنظمات  فیھا  تمارس  التي  المجتمعات 

2. 4. 3. استخدام الكیتوزان كمادة صدیقة للبیئة:
التفاعالت  لبعض  تخضع  أنھا  اال  طبیعیة  مادة  ھى  الكیتوزان 
العدید  فى  تستخدم  ممیزات  تعطیھا  والتى  البسیطة  الكیمیائیة 
الصناعات  فى  وكذلك  الطبیة  منھا  والمجاالت  األغراض  من 
مادة  عن  عبارة  فھى  التجھیز،  عملیات  خاصة  النسیجیة 
سلسلة  تعتبر  والتى   chitin الكیتین   من  مستخلصة  طبیعیة  
تستخلص  والتى  المتصلة  والسكریات  الكربوھیدرات  من 
خاصة  واألسماك  والمحار  للصدفیات  الخارجى  الھكیل  من 
لعملیة  تخضع  ثم  القشور(   ( المواد  تلك  وتطحن   ، الجمبرى 
كمیائیة بسیطة وذلك بنزع جزء من تركیبه األساسى ) االستیل( 
األمونیوم  من  موجبة  شحنة  یحمل  الكیتوزان  یصبح  وبذلك 
تحمل شحنات  بجانبھا  مادة  أى جزیئات ألى  قادرة على جذب 
)10( السلیلوز(.   ( النباتیة  األلیاف  تركیبه  فى  ویشبه   ، سالبة 
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2. 4. 4. معالجة األقمشة بالكیتوزان: 
إن أھمیة تجھیز األقمشة النسیجیة الطبیعیة ضد البكتریا ترجع إلى الحد 
والسیطرة فى انتشار  الكائنات الدقیقة الضارة التى تعمل على ضعف 
الخامة وانتشار األمراض والروائح الكریھة )3( خاصة وإن األقمشة 
التى سوف تعد تھتم بصناعى ومقدمى الطعام بمشروع شارع مصر.
 وتتم معالجة األقمشة بالكیتوزان إلكسابھا خاصیة المقاومة للمیكروبات 
عن  وذلك  الخامة  وزن  من   %22  )1.5  ،  1  ( مختلفة  بتركیزات   ،
الخلیك  حمض  محلول   %2 و  مقطر  ماء  فى  الكیتوزان  إذابة  طریق 
وضع  یتم  ثم   ، الخامة  على  التطبیق  قبل  ترشیحه  یتم  حیث  الثلجى 
یتم عصرھا    ، مئویة  درجة   60 عند  دقیقة   60 لمدة  حمام  فى  العینة 

وتجفیفھا فى درجة حرارة الغرفة وتكون نسبة المحلول للعینة 1 :30
 االختبارات المعملیة :

مكان شراء األقمشة – 10 میدان األوبرا . المركز الریئسى. 
 اختبار ثبات ضد الغسیل. - 

- اختبار ضد االحتكاك. 
- اختبار ضد الضوء. 

- اختبار مقاومة المیكروبات.
- مكان االختبار – المركز القومى للبحوث.

 High Performance Liquid الجھاز المستخدم
)   Chromatography(   HPLC

التركیب الكیمیائى للكیتوزان )11(

جدول رقم )1( یوضح نتائج متوسطات اختبار العینات تحت البحث

جدول رقم )2( یوضح نتائج متوسطات اختبار العینات ضد المیكروبات تحت البحث
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: Water Based Ink  2. 4. 5. االحبارصدیقة البیئة المستخدمة
فى  اذابتھا  تم  الصلبة  المادة  أن  أى  مائى  باساس  االحبار  ھذه  صنعت 
یمكن   ، والمیكانیكیة  الیدویة  الطباعة  لعملیة  صالحة  تكون  لكى  الماء 
تطبیقھا مباشرة أو عن طریق الطباعة باألنتقال الحرارى، ویتم تلوین 
باالنتقال  الطباعة  وعند   ، العضویة  بالملونات  المائیة  األحبار  عجائن 
كوسیط  أمید  البولى  مادة  من  الصقة  طبقة  طباعة  من  البد  الحرارى 
ومن  التثبیت،  عملیة  بعد  بالحرارة  تتأثر  ال  بأنھا  العلم  مع  الصق 

حیث  التغطیة  على  العالیة  القدرة  االحبار  تلك  وخصائص  صفات 
یمكن استخدامھا فى طباعة األقمشة الطبیعیة والصناعیة الفاتحة اللون 
واالتوماتیكیة.  الیدویة  باالسالیب  بھا  الطباعة  یمكن  كذلك   ، والداكنة 
 )150( حرارة  درجة  عند  التحمیص  عن طریق  الطباعة  تثبیت  ویتم 
اختباره حیث  تم  قد  األحبار  تلك  بأن  ، علماً  دققتین  لمدة  مئویة  درجة 
الرطب   ( واالحتكاك  الغسیل  ضد  الثبات  درجات  أعلى  أعطت 
 .)13(.( )Aatcc,  lso    وذلك طبقاً  للمواصفات العالمیة )والجاف

3. الجانب التطبیقى
نماذج مقترحة من مشاریع طالب الفرقة الثانیة فى مادة تصمیم العالمات التجاریة

تھدف المشاریع لبناء عالمة تجاریة للمشروعات الصغیرة الخاصة بتقدیم المأكوالت والمشروبات فى البیئة الخارجیة، وتوظیف تلك العالمة فى 
وسائل الدعایة واإلعالن الخاصة بالمشروع مثل )اإلعالنات الداخلیة والخارجیة – المطبوعات المختلفة الخاصة بالمشروع – أغلفة المأكوالت- 

مالبس العاملین المطبوعة والمفروشات –والشماسى وعربة الطعام ... إلخ(

3. 1. المشروع األول: مشروع لتقدیم األكل الھندى

شكل )1( العالمة التجاریة للمشروع

شكل )2( توظیف العالمة التجاریة فى الملصقات اإلعالنیة الخاصة بالمشروع
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   شكل)3( عبوات التغلیف الخاصة بالمشروع                                            شكل )4( توظیف العالمة فى مالبس العاملین المطبوعة باحبار صدیقة للبیئة

شكل )5( نموذج لصفحة موقع التواصل اإلجتماعى facebook الخاصة بالمشروع
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شكل )6( استخدام العالمة التجاریة فى ابتكار تصمیمات طباعة المنسوجات یمكن توظیفھا فى مالبس والمفروشات الخاصة بالمشروع

شكل )7( تطبیقات لتصمیمات طباعة أقمشة المالبس والمفروشات المعالجة بخامات صدیقة للبیئة 
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3. 2. المشروع الثانى: مشروع لتقدیم العصائر

شكل )8(  العالمة التجاریة الخاصة بالمشروع

 شكل)9( توظیف العالمة التجاریة فى المطبوعات الخاصة بالمشروع

شكل )10( توظیف العالمة التجاریة فى عبوات التغلیف

شكل )11( استخدام العالمة التجاریة فى ابتكار تصمیم طباعة المنسوجات یمكن توظیفه فى مالبس والمفروشات الخاصة بالمشروع
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شكل )12( تطبیقات لتصمیمات طباعة أقمشة المالبس والمفروشات المعالجة بخامات صدیقة للبیئة 
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waffle 3. 3. المشروع الثانى: مشروع لتقدیم الوافل

شكل )13( العالمة التجاریة الخاصة بالمشروع

                                     شكل )14( توظیف العالمة التجاریة فى المطبوعات  شكل )15( توظیف العالمة التجاریة فى مالبس العاملین
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