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 الممخص :

تمثمت إشكالية الدراسة في التعرف عمى مستويات تطبيق المسؤولية اإلجتماعية في مجال التسويق بالمؤسسة 

الجزائرية ، ودرجة إدراك مستيمكي منتجات ىذه المؤسسة لياتو المسؤولية  تأثيرىا عمى تحقيق  اإلقتصادية

 رضاىم .

و إعتمدت الدراسة عمى المنيج الكيفي و الكمي ، و ألجل تحقيق أىداف الدراسة تم إعتماد اإلستمارة  كأداة 

 مستيمكي منتجات ىاتو المنظمة . أولية ، موزعة عمى أفراد منظمة بمغيث ، إضافة لغ=عيب=نة قصدية من

وألجل إختبار الفرضيات تم إعتماد مجموعة من األساليب اإلحصائية ، حيت تمت اإلستعانة بمعامل 

 اإلرتباط برسون لتبيان طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة .

 أما عن النتائج المتوصل إلييا فتمثمت في : 

 تطّور أىمية تبني المسؤولية االجتماعية وذلك :  -0

 . يتنامى الوعي بأىمية المسؤولية اإلجتماعية الممقاة عمى عاتق المؤسسات الخاصة 

  تخّطت ىذه المسؤولية المسألة األخالقية أو الرغبة في عمل الخير لتصبح عنصرًا أساسيًا ضمن التنمية

 ؛ المستدامة

  يجابية مع المجتمع حيث تساىم في تحسين سمعة المؤسسة االقتصادية أمام طالبي بناء عالقات قوية وا 

 ؛ تياامنتج

 ؛المسؤولية األخالقية و تجاه المجتمع تأخذ طابع طوعي و ليس إلزامي 



  أّن تبني المنظمة كل بعد المسؤولية االجتماعية في مجال التسويق سواء )المسؤولية األخالقية–

المسؤولية البيئية ( ترتبط بعالقة –المسؤولية تجاه المستيمك –لتزامات تجاه المجتمع االجتماعية اال

 ؛معنوية ذات داللة إحصائية مع رضا المستيمك 

  المسؤولية اإلجتماعية في بعدىا األخالقي و بعدىا تجاه المستيمك ىي األكثر تأثيرا عمى الوجود

امات اإلجتماعية األكثر تأثيرا عمى الحضور اإلجتماعي لممنظمة داخل اإلقتصادي لممنظمة ، بينما اإللتز 

 المجتمع ؛ 

بتوجو المنظمة من التسويق  البيعي إلى    : تطور المفيوم التسويقي البيعي إلى المفيوم الحديث -2

 المفيوم االجتماعي لمتسويق .

وىو  ، لمسالمة المينية  10881 ة اإليزوتمتع المنظمة محل الدراسة بشياد :دور الكفاءة في التسيير  -3

 ما تمت مالحظتو من فيم و رضا لدى العاممين داخل المنظمة .

لم تعد شركات القطاع الخاص اليوم مجرد أداة لتحقيق الربح بل أصبحت : تنامي دور القطاعي الخاص -4

 تعنى بشكل مباشر بحاجات مجتمعيا عبر تطويره واالعتناء برفاىيتو.

 ل في العممية التسويقية أىمية المستيمك كفاع -5

ABSTRACT: 

It has been problematic in the study to identify the levels of the application of 

social responsibility in marketing the Algerian economic institution, the degree of 

awareness of consumers of products of this institution these circumstances 

responsibility for their impact on the achievement of satisfaction. 



And the study relied on the qualitative and quantitative approach, and in order to 

achieve the objectives of the study were approved form the primary tool, 

distributed to members of the Organization of Bulgat, as well as LG = = year 

defect deliberate consumers of products from these circumstances the 

organization. 

In order to test hypotheses have been adopting a set of statistical methods, 

saluting was hired Pearson correlation coefficient to reflect the nature of the 

relationship between the variables of the study. 

As for the results obtained were: the: 

1. The evolution of the importance of the adoption of social responsibility 

and that: 

• growing awareness of the importance of social responsibility of the private 

institutions. 

• surpassed this responsibility ethical issue or the desire to do good, to become a 

key element in the sustainable development; 



• building strong and positive relationships with the community as it contributes to 

the improvement of the economic institution of asylum in front of the reputation of 

its products; 

• moral responsibility towards the society and take a voluntary nature and not 

mandatory; 

• to build the organization after all social responsibility in the field of marketing, 

whether (-alaltazamat moral responsibility towards the social community -

almsaolah toward consumer environmental -almsaolah) associated with moral 

statistically significant relationship with the consumer satisfaction; 

• Social responsibility in moral and then later to the consumer is the most impact 

on the economic presence of the organization, while the most influential social 

obligations on the social presence of the organization within the community; 

• received a voluntary social acceptance of responsibility for the organization. 

2. The evolution of the selling marketing concept to the modern concept: 

the orientation of the Organization of the selling marketing to the social concept 

of marketing. 



3. The role of efficiency in the management: the enjoyment of the organization 

under study, the ISO 18001 certificate for occupational safety _, the best 

indicator of the role of efficiency in its ongoing contributions to the achievement of 

the goals, which has seen from the understanding and satisfaction among 

workers within the organization. 

4. The growing role of the private sector: private sector companies today is no 

longer just a tool to make a profit, but become directly concerned with the needs 

of society through the development and care in line with Parvaheth 

5. The emergence of the new concept of «corporate social responsibility 

 


