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 ملخص:
للمسؤولية  د البيئيمن خالل ورقتنا البحثية هذه حاولنا تسليط الضوء على أثر االلتزام ابلبع

داء د على األاالجتماعية على تبين فلسفة التسويق األخضر، فتقيم منظمات األعمال أصبح يعتم
جتماعية وليتها االمسؤ  ىل اظهاراالجتماعي وااللتزام حبماية البيئة يف أداء أنشطتها مما دفع هذه املنظمات ا

هر ظجاما مع هذا ها، وانسبشكل جلي يف اسرتاتيجيتها عرب إدارة وتقومي الفعالية البيئية اخلاصة أبنشطت
البيئة يف  عتباراتتوجه جديد للتسويق يسمى التسويق األخضر يقوم على طرح منتجات خضراء تراعي اال

 مجيع مراحل دورة حياهتا. 
البيئي يف  ية للبعديت كانت على مستوى مؤسسة نفطال أبن هناك أمهوخلصت دراستنا امليدانية ال

األخضر  لسفة التسويقبنيها لفعملياهتا وأنشطتها بوضع إدارة بيئية هتتم ابلسياسة البيئية والتخطيط هلا وت
 طرديةارتباط  اك عالقةعرب طرح منتجات خضراء كتأكيد منها مبسؤوليتها االجتماعية، وايضا اىل أنه هن

 ني التزامها ابلبعد البيئي للمسؤولية االجتماعية وتبنيها لتسويق األخضر. ب
 لتسويق األخضريئية، ااملسؤولية البيئية، املسؤولية االجتماعية، اإلدارة الب الكلمات املفتاحية:

 JEL: M14،M31تصنيف 
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 dz2oran-bettayeb.abdelwahab@univ.: مييلاإل ،بعبد الوهااملؤلف املرسل: بطيب 

mailto:bettayeb.abdelwahab@univ-oran2.dz


 

 مدين بن شهرةبطيب عبدالوهاب، 
 

29 

Abstract:  
This paper aims to study the impact of commitment to the 

environmental dimension of social responsibility to the adoption of the 

philosophy of green marketing, business organizations evaluation depends 

on social performance and its readiness to protect environment, this appears 

in an effective environment management, which is in harmony with green 

marketing that based on green products, which are protecting environment 

over their whole life cycle. 

The study, we conducted in NAFTAL, found that environmental 

dimension has a decisive role in the company’s activities by setting up the 

environmental department, which deal with planning and executing the 

environment policy through the inclusion of green products, their activities 

confirm the company’s awareness about it social responsibility. In addition, 

there is a positive correlation between her commitment to the 

environmental dimension of social responsibility and her adoption of green 

marketing.  

Keywords: social responsibility, environment management, green 

marketing. 

Jel Classification Codes: M14, M31 

 تقدمي
زايدة أمهية األعمال يف اجملتمع، وظهر التطور الذي عرفته اجملتمعات على مجيع األصعدة أدى اىل 

مفهوم املسؤولية االجتماعية الذي أخذ جزء مهما يف بناء اسرتاتيجيات منظمات األعمال وهي تقوم على 
توطيد العالقة بني اجملتمع واملنظمة، وتطور مفهوم املسؤولية االجتماعية يف فكر إدارة األعمال من مفهوم 

ص الوضع الداخلي للعاملني يف املنظمة اىل مفهوم أكثر مشولية واتساعا من بسيط مقاس مبعايري حمدودة خت
ل للمشكالت خالل االهتمام ابجملتمع ككل والبيئة اخلارجية مبختلف شرائحها ومكوانهتا وإجياد حلو 

،  هذا أدى اىل زايدة الوعي بضرورة مشاركة منظمات األعمال يف عملية التنمية االجتماعية والبيئية
املستدامة ابعتبارها اللبنة األساسية يف االقتصاد والعمل أكثر على حتقيق االستدامة البيئية واالقتصادية 

من خالل التقليل من التلوث الناتج عن أنشطتها،  صبحت ملزمة بتحسني أدائها البيئيواالجتماعية، وأ
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طيط وتوجيه ورقابة ووضع سياسات من تنظيم وخت ة ابستعمال أدوات التسيري البيئيوتطبيق اإلدارة البيئي
وبرامج تشكل دليل عملها ابإلضافة اىل تدريب وتطوير مهرات العاملني وزايدة الوعي البيئي لديهم 

 وتشجيع مبادراهتم. 
ة عامالت جتاريتنه جمرد كما ان التسويق يف ظل مفهوم املسؤولية االجتماعية أصبح ال ينظر اليه على ا  

اجملتمع و ملستهلك ه مفهوم اجتماعي وأخالقي يعتمد على إرساء عالقات مع اصرفة بل تعداه ليصبح ل
ن احلديث عن ة. كما امبؤسساته ومكوانته املختلفة تكون مبنية على اعتبارات ليست ابلضرورة اقتصادي

مل دات قرارات عختلف مفر منظمة تتحمل مسؤوليتها االجتماعية يف التسويق معناه الزاما مسؤوال شامال مل
ن خالل فضل للمجتمع موالذي يتطلب منها السعي اىل حتقيق الرفاه االجتماعي وحياة األ املنظمة، ذهه

عمال فلسفة مات االنت منظالتسويق الذي يعترب حلقة وصل بني املنظمة واجملتمع، ويف هذا السياق تب
لوث توأثرها على  سويقيةلتوالذي يقوم على دراسة النواحي اإلجيابية والسلبية لألنشطة ا االخضر قالتسوي

 البيئة واستنفاذ الطاقة.
 وري التايل:ساؤل احمليف إطار هذا التحليل نطرح اإلشكالية الرئيسية هلذه الدراسة من خالل الت

 ؤسسة نفطال؟ألخضر يف مالتسويق ا طبيقتباالجتماعية ابلبعد البيئي للمسؤولية االلتزام  يرتبطهل 
 فرضيات البحث

 يقوم البحث على فرضية رئيسية هي: 
تطبيق و عية ية االجتمالبعد البيئي للمسؤولاب االلتزام قة ارتباط ذات داللة إحصائية بنيتوجد عال -

 يف مؤسسة نفطال. التسويق األخضر
 هي: فرعيةوتتفرع هذه الفرضية اىل ثالث فرضيات 

ة مؤسس ألخضراالتسويق وتطبيق  السياسة البيئيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني  -
 .نفطال

 .ة نفطالمؤسس ألخضراالتسويق وتطبيق  اإلدارة البيئيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني  -
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 .نفطال مؤسسة خضرالتسويق األوتطبيق  األداء البيئيتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني  -
 أهداف البحث

 الوصول اىل األهداف التالية:من خالل هذا البحث حناول 
 .التعريف مبفهوم املسؤولية االجتماعية واإلدارة البيئية يف منظمات االعمال -
 قي.قل التسوياالجتماعية من طرف منظمات االعمال خاصة يف احلاملسؤولية تبيان أمهية تبين  -
تطبيق مفهوم جتماعية و االلمسؤولية ل البعد البيئي حتفيز املؤسسات االقتصادية اجلزائرية على تبين -

 التسويق األخضر كمشاركة منها يف حل املشكالت البيئية.
 أمهية البحث

 ملسؤوليةاتتجلى أمهية موضوع هذا البحث يف توضيح أمهية انتقال منظمات األعمال من 
مع جملتلوعي يف اال انشار االقتصادية إىل املسؤولية االجتماعية، وتبنيها ملزيد من دور االجتماعي يف ظ

ا حلياة وجودهتار نوعية وضرورة رضا مجيع مكوانته وقبوله ألهداف ورسالة املنظمة واسهام أكرب يف تطوي
لبيئي ووضع ااألداء  حتسني التزام بيئي قوي يقوم على خاصة يف جانب محاية البيئة الطبيعية من خالل

 يفبات البيئية راعي املتطليالذي  األخضرهذا ما ينسجم مع تطبيق فلسفة التسويق و ، فعالةبيئية نظام إدارة 
لنهائية اكون احملصلة تلمنظمة و يئي لوفق االلتزام الب تعديل املنتجاتوالعمل على  القيام ابألنشطة التسويقية
   التسويق األخضر هي احلفاظ على البيئة الطبيعية.للمسؤولية االجتماعية و 

 منهجية البحث
نهج د على املدف اختبار صحة الفرضيات املقرتحة سنعتملإلجابة على إشكالية الدراسة وهب

ية سسة االقتصادنية للمؤ الوصفيفي اجلانب النظري، وسنعتمد يف اجلانب التطبيقي على املنهج دراسة ميدا
قة ودراسة العال الدراسة نفطال ابستخدام االستبيان جلمع البياانت من عينة الدراسة الختبار صحة فرضية

   .لبعد البيئي للمسؤولية االجتماعية والتسويق األخضرا بني املتغريين
 الدراسات السابقة

أثر دمج البعد البيئي على أداء وظيفة التسويق يف  بعنوان: (2016)للباحث برين ميلود دراسة . 1
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 .املؤسسات الصناعية اجلزائرية دراسة حالة شركة االمسنت عني التوتة ابتنة
مج قي ضمن أطر داء التسويعالقة وظيفة التسويق ابلبيئة وأليات تقييم األدهدفت هذه الدراسة اىل ابراز 

ي عمل بشكل جزئبيئية ي البيئي وخلصت الدراسة اىل أنه دمج البعد البيئي اما يكون بتصميم نظام إدارة
 ا وأنشطتها.عملياهت مع وظيفة التسويق او جبعل وظيفة التسويق تراعي البعد البيئي عرب ختضري مجيع

دعيم البعد البيئي بعنوان: مسامهة املمارسات التسويقية يف ت (2016)دمحاين . دراسة للباحث على 2
 ومشتقاته بشلف.للتنمية املستدامة دراسة حالة مؤسسة االمسنت 

جياد إعرب  ملستدامةالتنمية للبعد البيئي هدفت هذه الدراسة اىل ابراز دور املمارسات التسويقية يف حتقيق ا
خلصت و  ة للمجتمعمبا حيقق الرفاهيأبسعار عادلة ت البيئية بطرح منتجات مستدمية ومشكالحلول لل

در الالزم هتتم ابلق التويل بعض االهتمام للبعد البيئي يف أنشطتها لكنها ان املؤسسة الدراسة اىل 
 .ابملمارسات التسويقية يف إطار التنمية املستدامة

 RSE et marketing: typologie  :بعنوان Philippe Massiera  (2011). دراسة للباحث 3

des responsabilités et instrument de pilotage 

 (املسؤولية االجتماعية للمؤسسات والتسويق: حتديد للمسؤوليات وأداة للقيادة)
ق عرب اقرتاح والتسوي هدفت هذه الدراسة اىل حتليل الروابط بني املسؤولية االجتماعية للمؤسسات

ة اىل ية االجتماعياملسؤول منوذج املسؤوليات اليت مت تكييفها حسب منوذج كارول كأداة لتحويل اسرتاتيجية
 خطة تشغيلية عرب دمج متغريات املزيج التسويقي.

 بعنوان: Roziah Mohd Rasdi, S.Punitha (2013)دراسة للباحثتني . 4
Corporate Social Responsibility: Adoption of Green Marketing by Hotel 

Industry 

 تبين التسويق األخضر يف صناعة الفنادق()املسؤولية االجتماعية للشركات: 
 هدفت هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على أمهية تبين الفنادق للتسويق األخضر كألية تتوافق

حتقق امليزة أيضا و  البيئيةتضمن التوازن بني األداء والكفاءة و متطلبات املسؤولية االجتماعية للمؤسسات و 
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اخلضراء  التكنولوجياتالعتماد على لالفنادق تشجيع  اليتيف ظل جهود احلكومة املاليزية  التنافسية
 لتحقيق االستدامة يف االعمال.

 النظري للدراسة اإلطار.1
 املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال 1.1

 ات اليت حاولتن التعريفماملسؤولية االجتماعية نظرا لتزايد أمهيتها فقد ظهرت العديد تطور مفهوم 
 إعطاء تعريف دقيق هلا نذكر أمهها: 

 املسؤولية االجتماعية أبهنا التزام منظمة األعمال جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه Dructer عرف
على أهنا متثيل لتوقعات اجملتمع ملبادرات منظمات  عرفها Strierأما ، (49، صفحة 2015)العامري، 

األعمال يف جمال املسؤولية اليت تتحملها منظمات األعمال جتاه اجملتمع ومبا يتجاوز احلد األدىن من 
اإلذعان للقانون وبصورة ال تضر بقيام منظمة األعمال بوظائفها األساسية للحصول على عائد مناسب 

على  et Alin Cheveau   Jean Jaquesويعرفها  .(49، صفحة 2015)العامري،  من استثماراهتا
 Alin) على االنشغاالت االجتماعية والبيئية يف األنشطة التجاريةاليت جتيب اهنا تلك املمارسات 

chevean, 2003, p. 29) .ويعرفها Adam Shavit  أبهنا مفهوم تقوم املنظمات مبقتضاه بتضمني
)حيىي،  اعتبارات اجتماعية وبيئية يف أعماهلا ويف تفاعلها مع أصحاب املصاحل على النحو التطوعي

عرفتها أبهنا مسؤولية املنظمات عن قراراهتا   ISOاملنظمة الدولية للمعايريأما  ،(48، صفحة 2012
، 2015)النصر،  وأنشطتها من تؤثر على اجملتمع والبيئة من خالل التزامها ابلشفافية والسلوك األخالقي

 والذي جيب:  (33صفحة 
 أن يتسق مع التنمية املستدامة ورفاهية اجملتمع. -
 باره توقعات أصحاب املصلحة.أن يضع يف اعت -
 أن يضع القوانني السارية املفعول. -
 أن يكون متكامال مع املنظمة. -
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 مبادئ املسؤولية االجتماعية 2.1
)كايف،  هناك جمموعة من املبادئ يقوم عليها مفهوم املسؤولية االجتماعية نذكرها فيما يلي

 :(97، صفحة 2017
اية محيئة ومراعاة ديقة للباحلماية وإعادة اإلصالح البيئي: اباللتزام بتقدمي منتجات )سلع أو خدمات( ص-

 البيئة يف العمليات واألنشطة ابإلضافة إىل الرتويج للتنمية املستدامة.
ع أصحاب لتعامل مالقيم واألخالقيات: منظمات األعمال ملزمة بتطوير املمارسات األخالقية يف ا-
 ملصلحة.ا

اب لبيها من أصحوقت لطا املساءلة واحملاسبة: الشفافية يف إعداد والكشف عن البياانت وتقدميها يف أي-
 املصلحة حىت يتسىن هلم اختاذ القرارات.

مالء، عتخدمني، تقوية وتعزيز السلطات: من خالل خلق التوافق بني خمتلف أصحاب املصلحة من مس-
 وغريهم.مستثمرين، املوردين، اجملتمع 

 ائد للمسامهنيعظيم العتاألداء املايل والنتائج: من خالل تثمني أصول وممتلكات املنظمة والعمل على -
 وحتقيق النمو يف األرابح.

هم يف ة لتأدية مهامالضروري إبعطاء أمهية ابلغة للعاملني وتوفري هلم كل املتطلبات :مواصفات موقع العمل-
 أحسن األحوال.

ة والعدل مانة والنزاهأسس األ ونية: جعل العالقة بني خمتلف الشركاء عالقة متينة مبنية علىالعالقات التعا-
 وكل ما هو إجيايب.

حاجيات املنتجات واخلدمات ذات جودة: بطرح منتجات تتصف ابجلودة وتتالءم ومتطلبات و -
 املستهلك.

يف ممارسة  عزيز التعاونياة وتي جبودة احلاالرتباط اجملتمعي: املشاركة الفعالة يف اجملتمع ابلعمل على الرق-
 األعمال.
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املسؤولية االجتماعية يف مضموهنا هلا اجتاهني، االجتاه األول يتعلق ابألداء االجتماعي الداخلي 
للمنظمة من خالل توفري ظروف عمل مقبولة للعاملني والسعي لرفاهيتهم وحتقيق استدامة رأس املال 

ميثل األداء االجتماعي اخلارجي للمنظمة من مبادرات ألنشطة اجتماعية الفكري، أما االجتاه الثاين 
 . (150، صفحة 2013)البكري،  ومساعي احلفاظ على البيئة وأيضا أخالقيات التسويق

     البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية 3.1  
مال اليت ظمات األعهلا ارتباط ابلقطاعات االقتصادية خاصة يف إطار من االجتماعيةاملسؤولية 

ثر يئي ملا له أانب البأصبحت من الضروري ان جتسد األخالق يف ممارسة األعمال وابلرتكيز أكثر على اجل
ع ألمر الذي دفية وهو اعلى أدائها االقتصادي، خصوصا يف ظل القيود املتزايدة من طرف األسواق اخلارج

للتطورات  ت االقتصاديةاملؤسسا ا إىل تبين اسرتاتيجية مبنية يف األساس وفق املنظور البيئي، فبقدر مواكبةهب
 يوي الستمراررب اجملال احلوطرحها ملخلفات الصناعية فهي ملزمة أبن حتافظ على البيئة اليت تعت الصناعية

 احلياة وجناح األعمال.
املسامهات واملسؤوليات الطوعية واالجبارية امللقاة  اعية عرباالجتممسؤولية يتحقق البعد البيئي لل

على عاتق املنظمة اجتاه محاية البيئة واالستغالل الرشيد للموارد الطبيعية وحتقيق استدامتها ومنع وتقليل 
 :(89، صفحة 2017)كايف،  يفه وتتلخص معظم جماالت التلوث البيئي

دام م ومنع االستخارد اخلااملسامهة يف محاية املوارد الطبيعية: من خالل االقتصاد يف استخدام املو 
يفة لبديلة والنظلطاقات ااالتعسفي، االستخدام العقالين ملصادر الطاقة، املسامهة يف اكتشاف والبحث عن 

 لتنوع.محاية او طبيعية واملسامهة يف متويل املشاريع البيئية مثل انشاء احلدائق واحملميات ال
واملياه  ، اهلواءاملسامهة يف محاية البيئة: من خالل جتنب والتخفيف من مسببات تلوث األرض
خلفات قليل املتوإحداث الضوضاء، التصميم األخضر للمنتجات وعمليات تشغيلها بطريقة تؤدي إىل 

 البيئة. وتسيري النفاايت وإعادة استعماهلا للتقليل من اآلاثر السلبية على
وتتجه الكثري من منظمات االعمال يف وقت احلاضر لالهتمام ابلقضااي البيئية واعتمادها يف 
اسرتاتيجياهتا وخططها، على هذا أصبح من الضروري وضع إدارة بيئية ضمن نظام اإلداري الكلي للمنظمة 



 

القتصادية احالة املؤسسة  دراسة ،رأثر االلتزام ابلبعد البيئي للمسؤولية االجتماعية على تبين فلسفة التسويق األخض
 -نفطال-لتوزيع وتسويق املنتجات البرتولية

 

36 

استدامة األعمال وتسيري األنشطة يهتم ابلسياسة البيئية والتخطيط هلا مبا يضمن تطور األداء البيئي وحتقيق 
 بدون تعارض مع محاية البيئة الطبيعية. 

اإلدارة البيئية على اهنا   La norme française NF X30200عرفت املواصفة الفرنسية و 
واملسؤوليات، واليت تنفذ على طريق وسائل خمتلفة   واالهداف حتدد السياسة البيئيةمجيع أنشطة إدارة اليت 

أبهنا جزء من النظام اإلداري  ISOهداف البيئية وقياس أتثريها على البيئة، وعرفتها منظمة كتخطيط األ
الكلي الذي يتضمن بنية تنظيمية، أنشطة ختطيط، املسؤوليات، املمارسات، االجراءات، العمليات ومواد 

 . (Gendron, 2004, p. 60) لتحضري وتنفيذ السياسة البيئية ومراجعتها واحلفاظ عليها
 واملسؤولية االجتماعيةالتسويق األخضر  4.1

 مفهوم التسويق األخضر 1.4.1
يرتكز أساسا على ترمجة متطلبات املسؤولية االجتماعية وظهر تزامنا مع األخضر  التسويقمفهوم 

حبقوق املستهلك خاصة تلك اليت  تزايد االهتمام العاملي ابلقضااي البيئية وكذلك تصاعد أصوات املنادية
'األخضر' يعطي مدلوالت ومعاين خمتلفة حسب ما ح ش يف بيئة نظيفة وامنة، واملصطلتتعلق ابحلق ابلعي

يراه املتعامل سواء كان مستهلك أو أفراد من اجملتمع مثل محاية البيئة، مسؤولية اجتماعية، التوجه الغري 
عرفت اجلمعية األمريكية . (50، صفحة 2012)البكري،  اهلادف للربح، محاية املستهلك ...إخل

( التسويق األخضر على أنه عملية دراسة النواحي اإلجيابية والسلبية لألنشطة التسويقية AMAللتسويق )
ق األخضر على أنه عرفا التسوي  Darymple and Parsonوأثرها يف تلوث البيئة واستنفاذ الطاقة، أما 

)النوري،  ومتطلبات البيئة وهدف الرحبية.  مدخل إداري خالق يهدف للموازنة بني حاجات الزابئن
التسويق األخضر أبنه جمموعة النشاطات اليت  Stanton and Futrellويعرف  (44، صفحة 2007

متكن أن تسبب أو تسهل أي نوع من املبادالت اليت هتدف إىل تلبية أو قضاء رغبات واحتياجات 
 .(228، صفحة 2010)محو،  بدون أضرار على البيئة الطبيعية االنسان
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 التقليدي واملزيج التسويقي األخضرالفرق بني املزيج التسويقي  2.4.1
حقيق األهداف تخدم لت تساملزيج التسويقي يعترب أحد األدوات املهمة يف العملية التسويقية اليت

والرتويج،  سعر، التوزيعنتج، الوهو جمموعة من العناصر املتعلقة ابألنشطة التسويقية املتمثلة يف امل املنظمة
قها فاملزيج راد حتقين املزيج التسويقي التقليدي يف األهداف امللف املزيج التسويقي األخضر عتوخي

ابإلضافة  اجتماعيةو التسويقي األخضر يعد ذو أهداف أوسع وأمشل كونه يعمل على حتقيق أهداف بيئية 
 تطلب تعديل يفختالف يإىل اهلدف التقليدي املتمثل يف حتقيق الرحبية وتوسيع احلصة السوقية، هذا اال

 زجيني:مر املزيج التسويقي واجلدول التايل يقدم االختالفات األساسية بني صياغة عناص
 : االختالفات اجلوهرية بني املزيج التسويقي التقليدي واألخضر1جدول 

(. التسويق األخضر، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2007)النوري. : اثمر البكري، امحد نزار املصدر
 .38األردن، ص

 املسؤولية االجتماعية للتسويق 3.4.1
املسؤولية االجتماعية يف اإلطار التسويقي تتجسد وتظهر جلية يف خمتلف آليات التسويق واألنشطة 
الفرعية املكونة هلا، فاحلديث عن منظمة تتحمل مسؤوليتها االجتماعية يف التسويق يعين إلزاما مسؤوال 

 املزيج األخضر املزيج التقليدي جوهر االختالف

 موالنف مراعاة متطلبات البيئة واجملتمع تساواي مع هد منو املبيعات وزايدهتا اهلدف

 احلفاظ عليها واستخدامها حبرص تسخريها لصاحل هدف املبيعات املوارد املتاحة

 رحبيةتكييفها مبا ينسجم مع محاية البيئة وحتقيق ال تسخريها لصاحل هدف الرحبية أدوات املزيج

 العالقة مع الزبون
االستجابة جلميع حاجات 
ورغبات الزابئن دون األخذ 

 البيئةبعني االعتبار متطلبات 

ة خلاطئاتوجه الزبون ومحايته من العادات االستهالكية 
 ذات اآلاثر السلبية على البيئة واجملتمع

 تنصب على التعاون والتعاضد مع األطراف األخرى تنصب حنو املنافسة الرحبية االسرتاتيجيات

 السوق
يف الغالب سوق شامل متسع 

 جغرافيا
 يقةاجلغرافية الضسوق مستهدف وحمدد بدقة وابعاده 
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قتصادية أن تسعى شامال ملختلف مفردات وقرارات عمل هذه املنظمة، والذي يتطلب من املؤسسات اال
إىل حتقيق الرفاه االجتماعي واحلياة األفضل للمجتمع بفئاته املختلفة من خالل التسويق الذي يعترب حلقة 
وصل بني املؤسسة واجملتمع. وعرفت املسؤولية االجتماعية للتسويق أبهنا الفلسفة التسويقية املعرب عنها 

ها رفاهية للمجتمع كهدف أساسي، وتغريت نظرة ابلسياسات واالجراءات واألفعال اليت حتقق مبجمل
املنظمة للتسويق وأصبح يسعى إىل حتقيق رفاهية اجملتمع وتطوره، وذلك من خالل املسؤولية االجتماعية 

 وهي تربز يف: (354، صفحة 2010)التميمي،  امللقاة على عاتقه 
 مشاكل اجملتمع.سعي إدارة التسويق اىل حل  -
عية ني والرقي بنو على حتس بث روح املشاركة بني افراد اجملتمع يف مبادرات اهلادفة مبا فيها العمل -

اب استياء عرفة أسباحلياة، تقدمي منتج ذو نوعية يستجيب لرغبات الزبون، مواجهة البطالة، م
ر األساسي يف املعيا اعيةوتذمر املستهلكني ومعاجلتها...إخل عن طريق اعتبار املسؤولية االجتم

 أدائها.
برية أكرب سسات الكتظهر مبادرات املسؤولية االجتماعية من خالل األنشطة التسويقية يف املؤ  -

 ع.ى اجملتممنها من املؤسسات الصغرية، وذلك كانعكاس طبيعي حلجم أتثريها الواسع عل
 ؤسسة نفطالملدراسة ميدانية  .2

ئت سنة نفطال عبارة عن مؤسسة عمومية اقتصادية وهي احدى فروع جممع سوانطراك انش
 .جد 000,00 000 000 40برأمسال يقدر بــ( SPA)، شكلها القانوين شركة ذات أسهم 1982

الوقود مبختلف انواعه، غاز البرتول املميع، نشاطها األساسي هو تسويق املنتجات البرتولية املتمثلة يف: 
تعترب نفطال من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت حترص على رقي اجملتمع و  اإلطارات املطاطية، املذيبات.

من خالل ما تقدمه من أنشطة ذات طابع االجتماعي واليت تستند على اعتبارات أخالقية، هذا قد 
املستدامة. كما اهنا تسعي للحصول يساهم يف السياسة العامة للدولة اجلزائرية اليت تسعى اىل حتقيق التنمية 

 )لذلك قامت املديرية املركزية للسالمة، الصحة، احمليط والنوعية  ISO26000على املواصفة الدولية 
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(HSEQ  ابلتنسيق مع املديرية التنفيذية للموارد البشرية بوضع برانمج لتكوين املوظفني حول هذه املواصفة
 Vinçotte International) املتواجدة يف العاصمة  (P&P)على مستوى مدرسة االتقان واألداء 

Algérie, 2018). 
 ؤسسة نفطالملبعد البيئي للمسؤولية االجتماعية يف اب االلتزامأليات  1.2

 املستمر، واحلد من التحسنيمن خالل االجتماعية  تلتزم مؤسسة نفطال ابلبعد البيئي للمسؤولية
 يف املسؤوليةمتحورت هذه  العنصر األساسي يف تلوث الطبيعة وبناء على ذلك تعترب النفاايت امللوثة واليت

توفري نظام اسرتجاع اخبرة الوقود من خالل عمليتني األوىل من خزاانت الوقود املوجودة حتت األرض يف 
 EPE Naftal)د لدى تعبئتهاحمطة الوقود لدى تعبئتها، والثانية من مضخات تزويد السيارات ابلوقو 

SPA, 2018) .تسجيل و  ا بصفة دورية ومراقبتها ابستمرارالقيام بصيانة منشآهتا ومعداهت اىل ابإلضافة
وحتديد املواقع امللوثة واالرضيات امللوثة حتت اشراف إطارات مديرية املركزية للسالمة، الصحة، احمليط 

ليتم إعادة هتيئتها من جديد وانشاء نظام مراقبة ورصد التلوث يشمل الرتبة وطبقات  (HSEQ)والنوعية 
النفاايت اليت تسبب ضرر ابلبيئة، وينجم  إعادة تدويركذلك   .(portal naftal, 2018) املياه اجلوفية

يف تكلفة إعادة تدوير املنتجات املستعملة وأيضا عن هذه العملية عدة منافع منها منافع اقتصادية تتمثل 
تساهم يف احلفاظ على البيئة وأهم املنتجات املستعملة اليت يتم إعادة تدويرها من طرف نفطال هي الزيوت 

، ويف هذا الشأن أنشأت املؤسسة االقتصادية نفطال قسم مكلف (huiles usagées) املستعملة
لحتني مصلحة اجلمع ومصلحة التثمني( على املستوى املديرية العامة ابلزيوت املسرتجعة )حيتوي على مص

 لفرع التجاري هلا.
يف  2004ر اصدا ISO 14001كما حتصلت املؤسسة االقتصادية نفطال على املواصفة الدولية 

املختص يف تقدمي  (vinçotte international Algérie)من طرف مكتب  2015مارس  12
حياد  دامة بكلدية فيما خيص النوعية، السالمة، محاية البيئة واالستخدمات للمؤسسات االقتصا

 وموضوعية. 



 

القتصادية احالة املؤسسة  دراسة ،رأثر االلتزام ابلبعد البيئي للمسؤولية االجتماعية على تبين فلسفة التسويق األخض
 -نفطال-لتوزيع وتسويق املنتجات البرتولية

 

40 

 نتجات اخلضراء ملؤسسة نفطالامل 2.2
 Le Gaz de Pétrole)او ما يسمى بوقود غاز البرتول املميع  (Sirghaz)يعترب سريغاز 

Liquéfié     GPLc- carburant)   من املنتوجات الصديقة للبيئة ملا يتميز من خصائص تساهم يف
احلفاظ على البيئة الطبيعة فعند احرتاقه ينتج انبعااثت بنسبة منخفضة مقارنة مع انواع الوقود األخرى وال 
حيتوي على الرصاص وال على الكربيت، لذلك قامت املؤسسة االقتصادية نفطال بتجريب هذا املنتج سنة 

 (naftal, 2009, p. 28) قررت إدخاله ضمن تشكيلة منتوجاهتا 1983سنة  ، مث1977

( الذي يعترب وقودا GNCكما تعمل مؤسسة نفطال على طرح منتوج الغاز الطبيعي املضغوط)
كربايت الوالايت نظيفا وأقل تكلفة تدرجييا يف السوق الوطنية من خالل حمطات خدماهتا على مستوى  

الوطنية كمرحلة أوىل، ليتم تعميمه على الوالايت املتبقية عرب حمطات اخلدمات اليت تسري مباشرة من طرفها 
 .(EPE Naftal SPA, 2018) وأيضا توفريه على مستوى حمطات اخلواص

% وأول اوكسيد 90األزوت اقل بنسبة ابملقارنة مع انواع الوقود االخرى الغاز الطبيعي ينتج 
كما أنه ال حيتوي الغاز الطبيعي على السموم الغازية كما هو احلال يف غريه ،  %25الكاربون اقل بنسبة 

 ((GNC-gaz naturel comprimé- من الوقود وانبعاث اجلسيمات يف الغاز الطبيعي املضغوط
 للغاز الطبيعي هي منخفضة للغايةمقارب للصفر، ومستوى خلق ظاهرة االحتباس احلراري 

(santekcng, 2018). 
 منهجية الدراسة امليدانية 3.2

عية ؤولية االجتمايئي للمستضمن منوذج الدراسة متغريين مها: املتغري املستقل املتمثل يف البعد الب
 واملتغري التابع املتمثل يف التسويق األخضر.

اجملتمع والعينة: متثل جمتمع الدراسة يف موظفني املؤسسة االقتصادية نفطال ككل بفروعها الثالث )فرع 
رؤساء مراكز  إطار يتمثلون أساسا يف 60(، اما العينة فتمثلت يف GPLالتجاري، فرع الوقود، فرع 

على مستوى فروع املؤسسة  التخزين، رؤساء األقسام واملصاحل واألفواج ابإلضافة اىل املكلفون ابلدراسات
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 بوالية تيارت. واجلدول املوايل يوضح خصائص العينة املدروسة.
 : نتائج اإلحصائية لبياانت العينة املدروسة2اجلدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPSS: من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات املصدر

جابة إللها، وصممت اراد حتليأداة الدراسة: استخدمنا قائمة استبيان كأداة للدراسة بغرض مجع البياانت امل
اعتمدان و افق متاما(، وافق، أو اخلماسي )ال أوافق متاما، ال أوافق، حمايد، أ تر على عباراهتا وفق مقياس ليك

 لتحليل البياانت اليت مت جتميعها. SPSSعلى برانمج 
 سة تتميز بثبات ممتاز.( يعين لنا هذا ان أداة الدرا0,875قيمة ألفا كرونباخ لالستبيان ككل بلغت ) 

 حتليل نتائج الدراسة 4.2
قمنا هبذا التحليل حبساب االحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية ومن مث حتديد اجتاه اإلجاابت 

 البياانت الشخصية  التكرار (%) النسبة 

 ذكر 37 61,66
 النوع

 أنثى 23 38,34

سنة 25اقل من  6 10  

سنة 35اىل  25من  12 20 السن  

سنة 50سنة اىل  36من  25 41,66  

سنة 50أكثر من  17 28,34  

 اثنوي 3 5

 تكوين مهين 13 21,66 املستوى الدراسي

 جامعي 41 68,34

 دراسات عليا 3 5

سنوات 5اقل من  7 11,66  

سنوات 10اىل  5من  12 20 اخلربة املهنية  

سنة 20اىل  11من  19 31,67  

سنة 20أكثر من  22 36,67  
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 لكل عبارات االستبيان، وحساب معامل ارتباط بريسون لقياس قوة اجتاه العالقة بني املتغريين.
 حتليل نتائج املتغري )البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية( 1.4.2

 النتائج اإلحصائية للمتغري البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية: 3اجلدول 

 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرقم العبارة

 1 مؤسستكهناك التزام بتطبيق القوانني والتشريعات البيئية يف م  0,811 4,19 أوافق

 2 البيئةمؤسستكم تتبىن رؤى شاملة هتدف اىل محاية   0,796 3,40 أوافق

 3 ئةالبي مؤسستكم تتعاون مع اجلمعيات واملنظمات ذات صلة حبماية  0,652 2,37 ال أوافق

 0,775 4,01 أوافق
 يفملبادرات شجع ااإلدارة العليا هتتم بنشر الوعي البيئي بني العمال وت 

 هذا اجملال
4 

 حمور السياسة البيئية 0,758 3,49 أوافق

 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرقم العبارة

بيئيةتعتمد املؤسسة على التخطيط البيئي لتنفيذ السياسات ال  0,534 2,52 ال أوافق  1 

 2 بيئيهناك إجراءات وقائية تطبق للحد من املشكالت التلوث ال  0,922 4,26 أوافق متاما

 0,788 3,31 حمايد
 واإلجراءات لتحديدهناك فحص دوري ومنتظم على العمليات  

 أتثريها على البيئة
3 

 4 عملية املراجعة البيئية تتم بصفة دورية ومتكررة  0,608 2,55 ال أوافق

 5 اإلجراءات التصحيحية تتم يف الوقت املناسب 0,993 3,97 أوافق

 6 لبيئيةتقوم املؤسسة بتطوير والتحسني املستمر للنظام إدارة ا 1,076 3,68 أوافق

متاماأوافق   4,44 0,898 
ام يعكس فعالية نظ ISO14001احلصول على املواصفة الدولية 

 اإلدارة البيئية
7 

 8 اريرهناك توثيق للسياسة البيئية للمؤسسة يف السجالت والتق 0,871 4,07 أوافق متاما

 حمور اإلدارة البيئية 0,836 3,67 أوافق
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 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرقم العبارة

 1 ااملؤسسة تراقب وتعاجل االاثر البيئية السلبية ألنشطته 0,876 3,41 أوافق

 2 التوزيعزين و هناك قياس لالنبعااثت منتجات البرتولية يف مراكز التخ  0,453 3,11 حمايد

 0,833 4,08 أوافق
ت ات ذامؤسستكم تتبىن االبتكار البيئي لتطوير منتجات والعملي 

 البيئية الكفاءة
3 

 0,930 4,21 أوافق متاما
 مجايلى رفع نسبة املنتجات اخلضراء مقارنة إبلاملؤسسة تعمل ع 

 املنتجات
4 

 حمور األداء البيئي 0,773 3,70 أوافق
 SPSSمن اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات  :املصدر

تغري البعد معبارات  لإلجابة عنمن خالل اجلدول املبني أعاله يتضح لنا أن املتوسطات احلسابية 
ت املرتبة األوىل واحتل ( وفق مقياس ليكرت4,44( و)2,37البيئي للمسؤولية االجتماعية ترتاوح ما بني )

يعكس  14001ISOالدولية "احلصول على املواصفة اإلدارة البيئية واليت تنص علىحملور  (7) العبارة رقم
( وهذا يدل على 0,898)( واحنراف معياري بلغ 4,44فعالية نظام اإلدارة البيئية" مبتوسط حسايب بلغ )

كدت ة البيئية وأم اإلدار أن هناك بتقريب إمجاع كلي ألفراد العينة املدروسة على أن مؤسستهم هتتم بنظا
مستوى  ت إبنشاء علىحيث قام 2015منذ سنة  14001ISOذلك حبصوهلا على املواصفة الدولية

ستوى املديرايت اجلهوية م وعلى (HSEQ)اإلدارة العليا مديرية مركزية للسالمة، الصحة، احمليط والنوعية 
تلت بارة اليت احلإلشراف على تنفيذ السياسة البيئية للمؤسسة، أما الع (HSEQ)يوجد قسم مكلف بـ

ات مؤسستكم تتعاون مع اجلمعيواليت تنص على " بيئيةة ال( حملور السياس3العبارة رقم ) املرتبة األخرية هي
( وهذا 0,652بلغ ) ( واحنراف معياري2,37واملنظمات ذات صلة حبماية البيئة " مبتوسط حسايب بلغ )

 .يوافقون على هذه العبارة ال ةيدل على أن معظم أفراد العين
ا يعكس إجاابت العينة ( هذا م3,49بصفة عامة بلغ متوسط احلساب حملور السياسة البيئية )

املدروسة ابملوافقة على معظم عبارات هذا احملور فاملؤسسة تلتزم ابلقوانني والتشريعات البيئية يف أنشطتها 
الذي صنف وحدد  2006-02-28املؤرخ يف 104-06ومن بني هذه القوانني املرسوم التنفيذي رقم 
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بلغ  اواالنبعااثت. كماإلزالة يف جمال تسيري النفاايت  النفاايت اخلاصة واخلطرة اليت توجه لعملية التثمني أو
( هذا ما يدل أن إجاابت أفراد العينة املدروسة كانت معظمها 3,67املتوسط احلسايب حملور اإلدارة البيئية )

ابملوافقة على عبارات هذا احملور وهذا لتوفر املؤسسة على نظام إدارة بيئية له بنية تنظيمية ويهتم 
ير فيذها ومراجعتها وصوال لتحقيق التطو ابإلجراءات والعمليات املتعلقة بتحضري السياسات البيئية، تن

( هذا كذلك يدل 3,70أما حمور األداء البيئي فبلغ متوسطة احلسايب ) .والتحسني املستمر هلذا النظام
على أن معظم إجاابت أفراد العينة املدروسة كانت ابملوافقة على عبارات هذا احملور خاصة فيما خيص رفع 

 ملنتجات ككل فاملؤسسة هلا منتوجات خضراء متثل يف منتوج سريغازنسبة املنتجات اخلضراء مقارنة اب

(GPLc) ومنتوج بنزين دون رصاص ابإلضافة إىل طرح منتوج أخضر جديد( .(GNC 

 حتليل نتائج املتغري )التسويق األخضر( 2.4.2
 : النتائج اإلحصائية للمتغري التسويق االخضر4اجلدول 

 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 الرقم العبارة

 1 املؤسسة تطرح منتجات خضراء تتوافق واالستدامة البيئية 0,990  4,33  أوافق متاما

 2 هناك منتجات تسوقها مؤسستكم قابلة للتدوير بعد استعماهلا  0,868  3,80  أوافق

 3 املؤسسة تطور منتجات ليس هلا ااثرا السلبية على البيئة    0,580  3,35  حمايد

 0,631  3,49  أوافق
 ئن ورحبيةت الزابلديكم منتجات حتقق التوازن بني متطلبات محاية البيئة وحاجيا

 املؤسسة
4 

 حمور املنتج األخضر 0,717 3,74 أوافق

 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرقم العبارة

 1 تطبق مؤسستكم هامش ربح قليل على املنتجات اخلضراء 0,878  4,41  أوافق متاما

 2 لسوقاأسعار منتجاتكم اخلضراء ال تضر مبوقع التنافسي للمؤسسة يف   0,919  4,13  أوافق

 3  التسعري األخضر يتوافق واخلصائص البيئية للمنتج 0,890  3,47  أوافق
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 4 صة لكسب ميزة تنافسيةر التسعري األخضر يعد ف  0,777  4,06  أوافق

 حمور التسعري األخضر 0,866 4,01 أوافق

 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرقم العبارة

 0,556  3,50  أوافق
تعملة ت املستعتمد املؤسسة نظام توزيع ذو اجتاهني )إعادة خملفات املنتجا

 إلعادة تدوريها(
1 

 2 ةاملؤسسة لديها قنوات توزيعية ال تلحق أاثر سلبية على البيئ  0,879  4,14  أوافق

 3 منتجاتكم اخلضراء متوفرة دائما لدى حمطات اخلدمات  0,952  4,31  أوافق متاما

 4 راقلها بتعتمد املؤسسة على نقل املنتجات عرب االانبيب لتقليل خطر ن  0,677  3,45  أوافق

 حمور التوزيع األخضر 0,741 3,85 أوافق

 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرقم العبارة

 1 تنظم املؤسسة مؤمترات وندوات يف جمال محاية البيئة 0,764 2,44 ال أوافق

 2 ئةق للبيترتكز الرسالة الرتوجيية للمؤسسة على ثقافة االستهالك الصدي 1,087 2,58 ال أوافق

 0,656 3,77 أوافق
يئية تتميز احلمالت الرتوجيية بطرح معلومات صادقة عن اخلصائص الب

 للمنتجات اخلضراء
3 

 4 زبون املؤسسة تستعمل امللصقات البيئية للكشف عن التوجه البيئي لل 0,850 2,81 حمايد

 حمور الرتويج األخضر 0,839 2,90 حمايد
 SPSSمن اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات  :املصدر

يتبني لنا من خالل اجلدول املوضح أعاله أن املتوسطات احلسابية لإلجابة على العبارات ترتاوح ما 
( حملور التسعري األخضر املرتبة األوىل 1( وفق مقياس ليكرت، واحتلت العبارة رقم )4,41( و)2,44بني)

مؤسستكم هامش ( واليت تنص على "تطبق 0,878( واحنراف معياري بلغ )4,41مبتوسط حسايب بلغ )
ربح قليل على املنتجات اخلضراء " أي هناك إمجاع ألفراد العينة املدروسة على املوافقة على هذه العبارة 

ـ دج أي األقل سعرا بني 3,24الذي ستطرحه بــ ( GNC)وهذا يرتجم يف سعر املنتوج األخضر اجلديد 
 منتجات املؤسسة. 
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( 2,44وسط حسايب بلغ )يج األخضر املرتبة األخرية مبت( حملور الرتو 1بينما احتلت العبارة رقم )
ي أ "محاية البيئة ( واليت تنص على "تنظم املؤسسة مؤمترات وندوات يف جمال0,764واحنراف معياري)

 مهتمة ل ما زالت غريسسة نفطاهناك إمجاع لدى أفراد العينة املدروسة بعدم املوافقة على هذه العبارة فاملؤ 
 مجعيات محايةو البيئة  توصيل رسالتها البيئية للمجتمع وقوى الضغط من مجعيات محايةتنظيم مؤمترات لب

 املستهلك.
جاابت أفراد العينة إ( ويثبت لنا هذا أن 3,74بصفة عامة بلغ متوسط احلسايب حملور املنتج األخضر )

 راء تتمثل يفات خضنتجماملدروسة كانت ابملوافقة على أغلب عبارات هذا احملور فاملؤسسة حاليا لديها 
أقل  يف انبعااثت ومنتوج بنزين بدون رصاص نظرا خلصائصهما اليت تتمثل أساسا( GPLc)منتوج سريغاز

توج يتمثل يف من خضر جديدضررا على البيئة مقارنة أبنواع الوقود األخرى كما أهنا حتضر لتسويق منتوج أ
(GNC) ستعملةستعملة مثل الزيوت املوتعكف املؤسسة أيضا على إعادة تدوير منتجاهتا امل. 

اابت معظم أفراد ( ويوضح لنا هذا أن إج4,01وبلغ املتوسط احلسايب حملور التسعري األخضر )
ليت تسوقها خلضراء ااالعينة املدروسة كانت ابملوافقة على عبارات هذا احملور نظرا لسعر املنتجات 

ؤسسة حمتكرة ة تعترب املا أما من انحية املنافساليت تعترب األقل مثنا بني منتجاهت (GNC-GPLcاملؤسسة)
 يف جمال تسويق املنتجات البرتولية.

جاابت معظم أفراد إ( وهذا يدل أيضا أن 3,85أما حمور التوزيع األخضر بلغ متوسطه احلسايب ) 
ري ن خالل توفع أخضر مالعينة املستجوبة كانت ابملوافقة على عبارات هذا احملور فاملؤسسة تتبع توزي

يع تسمى طات توز املنتجات اخلضراء بصفة دائمة لدى حمطات اخلدمات اليت تسريها وقامت إبنشاء حم
ا لنقل منتجاهت ألانبيبحمطات خضراء تقوم بتوزيع فقط املنتجات اخلضراء وبدأت يف إنشاء شبكة توزيع اب

من انحية و لبيئة، ى اعربها هذا من شأنه أن خيفض من خطر نقلها ويعترب توزيع أخضر ألنه حيافظ عل
ا عادة تدويرهسرتجعة إلالتوزيع يف االجتاهني خصصت املؤسسة ثالث مراكز لتخزين الزيوت املستعملة امل

  يف كل من )اجلزائر العاصمة، وهران، عنابة(.
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إجاابت أفراد العينة  ( هذا يبني لنا أن2,90وأخريا بلغ متوسط احلسايب حملور الرتويج األخضر )
نظيم تسة من انحية راء للمؤسكانت بني عدم املوافقة واحلياد نظرا لضعف الرسالة الرتوجيية اخلضاملستجوبة  

عدم استعمال و للبيئة  مؤمترات وندوات يف جمال محاية البيئة وغياب رسالة تروجيية لالستهالك الصديق
 امللصقات البيئية.

 سويق األخضرلتجتماعية واللمسؤولية االاختبار عالقة االرتباط بني املتغريين البعد البيئي  3.4.2
 الرئيسية  ةأوال: الفرضي

0H :  بيق وتطالجتماعية مسؤولية البعد البيئي للااللتزام اب توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنيال
 يف مؤسسة نفطال. التسويق األخضر

1H : وتطبيقتماعية ولية االجلبعد البيئي للمسؤ االلتزام اب توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني 
 يف مؤسسة نفطال. التسويق األخضر

 ق األخضر.: نتائج معامل االرتباط بني البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية والتسوي5اجلدول 

 spssمن اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات : املصدر

( وهو أكرب من 0,686يساوي )( أن معامل بريسون (05تبني لنا من خالل بياانت اجلدول رقمي
قوية بني البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية والتسويق  طردية الصفر هذا يلخص لنا أنه يوجد عالقة ارتباط

رفض فرضية العدم ت وابلتايل( 0,05( وهي أقل من )0,000األخضر وذلك عند درجة معنوية تساوي )
لبعد االلتزام اب بني حصائيةإذات داللة  جد عالقة ارتباطواليت تنص على أنه تو  1Hوتقبل الفرضية البديلة 
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 يف مؤسسة نفطال. وتطبيق التسويق األخضرالبيئي للمسؤولية االجتماعية 
 الفرضية الفرعية األوىلاثنيا: 

1H  ؤسسة ميف  ألخضراالتسويق و  السياسة البيئية: ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني
 .نفطال

0H  سسة نفطاليف مؤ  خضرالتسويق األو  السياسة البيئية: توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني. 
 والتسويق األخضر. السياسة البيئية: نتائج معامل االرتباط بني 6اجلدول 

 spssمن اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات : املصدر

وهو أكرب من  (0,510( أن معامل بريسون يساوي )06(يتبني لنا من خالل بياانت اجلدول رقم
 األخضر وذلك والتسويق ةالسياسة البيئيبني  طردية متوسطةالصفر هذا يلخص لنا أنه يوجد عالقة ارتباط 

م وتقبل الفرضية ( وابلتايل ترفض فرضية العد0,05( وهي أقل من )0,000عند درجة معنوية تساوي )
التسويق و  سة البيئيةالسيابني  ذات داللة إحصائية واليت تنص على أنه توجد عالقة ارتباط 1Hالبديلة 
 .يف مؤسسة نفطال األخضر

 الفرضية الفرعية الثانيةاثلثا: 
0H  ؤسسة ميف  ألخضراالتسويق و  اإلدارة البيئية: ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني

 .نفطال

 السياسة البيئية التسويق األخضر
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1H  سسة نفطاليف مؤ  خضرالتسويق األو  اإلدارة البيئية: توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني. 
 والتسويق األخضر. اإلدارة البيئية: نتائج معامل االرتباط بني 7اجلدول 

 spssمن اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات : املصدر

وهو أكرب من  (0,704( أن معامل بريسون يساوي )(07يتبني لنا من خالل بياانت اجلدول رقم
ند ألخضر وذلك عاالتسويق و  طردية قوية بني اإلدارة البيئيةالصفر هذا يلخص لنا أنه يوجد عالقة ارتباط 

قبل الفرضية البديلة ( وابلتايل ترفض فرضية العدم وت0,05( وهي أقل من )0,000درجة معنوية تساوي )
1H يف  ويق األخضروالتس ئيةاإلدارة البيبني  ذات داللة إحصائية واليت تنص على أنه توجد عالقة ارتباط

 .مؤسسة نفطال
 لثةالفرضية الفرعية الثا: رابعا

0H  ؤسسة يف م خضرالتسويق األو  األداء البيئي: ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني
 .نفطال

1H  ة نفطاليف مؤسس ضرالتسويق األخو  األداء البيئي: توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني. 
 والتسويق األخضر. األداء البيئي: نتائج معامل االرتباط بني 8اجلدول 

 األداء البيئي التسويق األخضر
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N 
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Sig (2-tailed) 

N 

 spssمن اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات : املصدر

( وهو أكرب من 0,692( أن معامل بريسون يساوي )08(م خالل بياانت اجلدول رقيتبني لنا من 
د خضر وذلك عنتسويق األوال قوية بني األداء البيئي طرديةالصفر هذا يلخص لنا أنه يوجد عالقة ارتباط 

 قبل الفرضية البديلة( وابلتايل ترفض فرضية العدم وت0,05( وهي أقل من )10,00درجة معنوية تساوي )
1H يف  ق األخضروالتسوي ياألداء البيئبني  ذات داللة إحصائية واليت تنص على أنه توجد عالقة ارتباط

 .مؤسسة نفطال
 مناقشة النتائج 5.2

بية حيث احتل عية إجياجاءت نتائج املتوسطات احلسابية للمتغري البعد البيئي للمسؤولية االجتما
دارة البيئية مبتوسط حسايب ( ليأيت بعده حمور اإل3,70حسايب ) حمور األداء البيئي املرتبة األوىل مبتوسط

ارة البيئية يف اهليكل (، وهذا نتيجة إلدراج اإلد3,49( وأخريا حمور السياسة البيئية مبتوسط )3,67)
بيئية اليت انتهجتها يف اطار السياسة ال ISO14001واحلصول على املواصفة الدولية التنظيمي للمؤسسة،

مسؤوليتها  ركائزدى  تلي أمهية للبعد البيئي يف ممارسة أنشطتها ويعترب هذا البعد احنفطال واليت
 االجتماعية.

أما نتائج متوسطات احلسابية ملتغري التسويق األخضر كانت ثالثة منها إجيابية وتتعلق  بكل من 
ور التوزيع مبتوسط ( ويليه حم4,01حمور التسعري األخضر الذي جاء يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )

وهذا يقودان اىل أنه أبن املؤسسة  (3,74) ( واثلثا حمور املنتج األخضر مبتوسط حسايب3,85حسايب )
ومنتوج بنزين  (GPLc)تطبق مضامني التسويق األخضر بطرح منتجات خضراء تتمثل يف منتوج سريغاز 

، واثنيا التسعري عرب  (GNC)وج بدون  رصاص إضافة اىل ذلك ابتكار منتوج أخضر جديد يتمثل يف منت
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دج ملنتوج  لـ  24,3دج ملنتوج سريغاز و 9طرح منتجات صديقة للبيئة بسعر جد مغري قدر بـــ 
(GNC) واثلثا التوزيع األخضر عرب توفري املنتجات اخلضراء يف حمطات التوزيع ابلكميات املناسبة حلجم ،

التخزين عرب األانبيب تفاداي ألخطار نقلها برا، أما حمور الطلب وانشاء شبكة التوزيع بني مراكز اإلنتاج و 
( حيث كان اجتاه ابحلياد على إجابة العينة املستجوبة على 2,90الرتويج األخضر بلغ متوسطه احلسايب )

عبارات هذا احملور، فحسبهم هناك نقص يف الرتويج لثقافة االستهالك الصديق للبيئة وابراز أمهية احلفاظ 
 الطبيعية وعدم استعمال كذلك للملصقات البيئية كوسيلة تروجيية للمنتجات اخلضراء للمؤسسة. على البيئة

يق تطبو الجتماعية سؤولية اقوية بني االلتزام ابلبعد البيئي للم طردية عالقة ارتباط وجدان ان هناك
رة البيئية املعاص انتهجت سياسة بيئية تراعي التحدايت املؤسسة نفطالف(، 0,686) تسويق األخضرال

ة بات املسؤولينها ملتطلواهتمت بتحسني األداء البيئي بشكل مستمر كاستجابة م فعالة إدارة بيئية ووضع
ألخضر االتسويق  ماملؤسسة ملفهو  تطبيقانسجم مع هذا و  تعلق ابلبعد البيئي فيمااالجتماعية خاصة 

وطرحها ملنتوج  اصن بدون رصو منتوج بنزي (GPLc)ديقة للبيئة متثلت يف منتوج بتسويقها ملنتوجات ص
هذا ما  هة أخرى.جواعتمادها على تدوير الزيوت املستعملة من  (GNC)بيئي جديد املتمثل يف منتوج 

 يؤكد صحة الفرضية الرئيسية للدراسة.
ونفسر  (0,510خضر)والتسويق األ السياسة البيئيةبني  متوسطةطردية عالقة ارتباط ووجدان أيضا 

 ل على التحسنيثة والعمهذا ابلسياسة البيئية ملؤسسة نفطال اليت متحورت حول احلد من النفاايت امللو 
مبا يتوافق  راكز التخزينموقود يف املستمر ألنشطتها خاصة فيما تعلق مبعاجلة املياه امللوثة واسرتجاع أخبرة ال

املنظم  2006/04/15 املؤرخ يف 138-06د ابملرسوم التنفيذي رقم واملتطلبات القانونية كالتقي
ؤسسة ملاسة البيئية بطت السيلالنبعااثت الغاز، الدخان، البخار واجلزيئات السائلة والصلبة يف اجلو. وارت

غاز نتوج سري منفطال ابلتسويق األخضر عرب التشجيع على استهالك الوقود الصديق للبيئة خاصة 
(GPLc)  ها تسري هبذا ارات جلعلوانشاء مراكز حتويل السيه عرب مجيع حمطات التوزيع اليت تسريها بتوفري

 هذا ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية األوىل. .النوع من الوقود
يفسر  (0,704والتسويق األخضر) طردية قوية بني اإلدارة البيئيةعالقة ارتباط أيضا يوجد كما 
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هذا إبنشاء مؤسسة نفطال إدارة بيئية هتتم ابلتخطيط البيئي ووضع إجراءات وقائية والفحص الدوري 
للعمليات املؤسسة الختاذ اإلجراءات التصحيحية يف الوقت املناسب هذا ما أهلها للحصول على املواصفة 

ابلتسويق األخضر ابالعتماد على تدوير النفاايت واملتمثلة أساسا يف  ، وارتبطتISO14001الدولية 
الزيوت املستعملة عرب وضع قسم يتكون من مصلحتني مصلحة اجلمع ومصلحة التثمني كما خصصت 

 8550ثالث مراكز جتميع وختزين يف كل من اجلزائر العاصمة، وهران وعنابة بطاقة ختزين إمجالية تقدر بــ 
 ؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية.هذا ما ي .3م

ر هذا يفس (0,692) والتسويق األخضر طردية قوية بني األداء البيئييوجد عالقة ارتباط أيضا 
ا ائجها خاصة مبحتليل نتو ابهتمام مؤسسة نفطال ابألداء البئي عرب قياس نتائج عمليات اإلدارة البيئية 

ن خالل ويق األخضر ماء ابلتسءات التصحيحية، وارتبط هذا األدتعلق ابملراجعة البيئية واالحنرافات واإلجرا
( GPLc)وج ت يف منتالعمل على رفع نسبة املنتجات اخلضراء مقارنة إبمجايل منتوجات املؤسسة ومتثل

حة الفرضية هذا ما يؤكد ص (.GNC)وطرح منتوج أخضر جديد هو منتوج  بنزين بدون رصاصمنتوج و 
 الفرعية الثالثة.

 الدراسةنتائج 
 خلصت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: 

  لروابط اا ألهنا تقوي ىل تبنيهااملسؤولية االجتماعية حتقق العديد من املزااي اليت تدفع مبنظمات االعمال
ة املستدامة وافق والتنمياهنا تت بينها وبني اجملتمع مما ينعكس إجيااب على مكانتهم يف اذهان املستهلكني، كما

بقضااي  اة واالهتمامعية احليستقرار االجتماعي نتيجة توفر نوع من العدالة االجتماعية وحتسني نو وحتقق اال
 البيئية واالرتقاء ابلتنمية.

 سة املنظمة سلبية يف ممار الاثر الاملسؤولية االجتماعية هي االلتزام بتعظيم االاثر اإلجيابية والتقليل من ا
 تمع.ألنشطتها مبا حيقق هلا القبول يف اجمل

  اإلدارة البيئية يف املنظمة تعكس األداء البيئي املسؤول، وابلتايل التوجه لتأسيس مفهوم املنظمة املواطنة
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وزايدة  اليت تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة داخليا من خالل زايدة رضا العاملني والرفع من معنوايهتم
يئية، أما خارجيا من خالل تقدمي خدمات وسلع وعيهم البيئي إبشراكهم يف تنفيذ متطلبات اإلدارة الب

 حتقق رفاهية اجملتمع وحترتم حقه يف العيش يف بيئة نظيفة وغري وملوثة.
 وهو  ية البيئةهلك ومحامفهوم التسويق األخضر حيقق التوافق بني مصلحة املنظمة ومصلحة املست تطبيق

شى يقي مبا يتماها التسو ملنظمة تطوير مزجيترمجة ملتطلبات املسؤولية االجتماعية ويفرض على املؤسسة ا
 واالعتبارات البيئية واالجتماعية. 

    هذا ما يعزز لمنظمة و لإنتاج منتجات صديقة للبيئية إبتباع تكنولوجيا نظيفة توسع حصته السوقية
ن أن البيئي مهتمون لشتنافسيتها بفتح منافذ تسويقية جديدة لكوهنا تستجيب لفئة من الزابئن الذين ي

 جهة وحتسن مسعتها من جهة أخرى.
  االجتماعية. لمسؤوليةلهناك جمموعة من املبادرات تقوم هبا مؤسسة نفطال ترتجم اهتمام اليت توليه 
 تبارات محاية جيب لالعوضع اإلدارة البيئية ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة واتباع سياسة بيئية تست

 لوايهتا.سة ضمن أو اليت تضعها املؤس لية االجتماعيةللمسؤو  يتبنيها للبعد البيئالبيئة يدل على 
 حصول مؤسسة نفطال على املواصفة الدوليةISO14001  إلدارة البيئية دليل على كفاءة وفعالية ا

 وأدائها البيئي بصفة عامة.
  يقوتطبالجتماعية لمسؤولية اذات داللة احصائية بني االلتزام ابلبعد البيئي لطردية يوجد عالقة ارتباط 

 التسويق األخضر يف املؤسسة االقتصادية نفطال.
  راجع ابللغة العربيةامل
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االجتماعية للمنظمات، (. إسهام أصحاب املصاحل يف تعزيز املسؤولية 2012عالء عبد السالم حيىي. )
جملة اإلدارة واالقتصاد،، جامعة حالة يف شركة احلكماء لصناعة األدوية.  دراسة

 93املستنصرية.العدد
 ISO(. املسؤولية االجتماعية للشركات واملنظمات "املواصفة القياسية 2015مدحت حممد أبو النصر. )

 ". مصر: اجملموعة العربية للتدريب والنشر. 26000
 (. االقتصاد البيئي. اجلزائر: دار اخللدونية.2010اوسرير، حممد محو. ) منري

(. التسويق األخضر كمدخل حلماية البيئة املستدامة يف منظمات 2017هبة مصطفى كايف. )
 األعمال.اجلزائر:ألفا للواثئق.
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