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 الممخص :

تمثمت إشكالية الدراسة في التعرؼ عمى مستويات تطبيؽ المسؤولية اإلجتماعية في مجاؿ التسويؽ بالمؤسسة 

الجزائرية ، ودرجة إدراؾ مستيمكي منتجات ىذه المؤسسة لياتو المسؤولية  تأثيرىا عمى تحقيؽ  اإلقتصادية

 رضاىـ .

و إعتمدت الدراسة عمى المنيج الكيفي و الكمي ، و ألجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعتماد اإلستمارة  كأداة 

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

وألجؿ إختبار الفرضيات تـ إعتماد مجموعة مف األساليب اإلحصائية ، حيت تمت اإلستعانة بمعامؿ 

 اإلرتباط برسوف لتبياف طبيعة العالقة بيف متغيرات الدراسة .

 أما عف النتائج المتوصؿ إلييا فتمثمت في : 

 تطّور أىمية تبني المسؤولية االجتماعية وذلك :  -1

 . يتنامى الوعي بأىمية المسؤولية اإلجتماعية الممقاة عمى عاتؽ المؤسسات الخاصة 

  تخّطت ىذه المسؤولية المسألة األخالقية أو الرغبة في عمؿ الخير لتصبح عنصرًا أساسيًا ضمف التنمية

 ؛ المستدامة

  يجابية مع المجتمع حيث تساىـ في تحسيف سمعة المؤسسة االقتصادية أماـ طالبي بناء عالقات قوية وا 

 ؛ تياامنتج

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



  أّف تبني المنظمة كؿ بعد المسؤولية االجتماعية في مجاؿ التسويؽ سواء )المسؤولية األخالقية–

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

 ؛معنوية ذات داللة إحصائية مع رضا المستيمؾ 

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

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

 المجتمع ؛ 

بتوجو المنظمة مف التسويؽ  البيعي إلى    : تطور المفيوم التسويقي البيعي إلى المفيوم الحديث -2

 المفيـو االجتماعي لمتسويؽ .

وىو  ، لمسالمة المينية  18881 ة اإليزوتمتع المنظمة محؿ الدراسة بشياد :دور الكفاءة في التسيير  -3

 ما تمت مالحظتو مف فيـ و رضا لدى العامميف داخؿ المنظمة .

لـ تعد شركات القطاع الخاص اليوـ مجرد أداة لتحقيؽ الربح بؿ أصبحت : تنامي دور القطاعي الخاص -4

 تعنى بشكؿ مباشر بحاجات مجتمعيا عبر تطويره واالعتناء برفاىيتو.

 ؿ في العممية التسويقية أىمية المستيمؾ كفاع -5

 

 

 

 



 االشكالية:

الموجود في الحياة الواقعية والتي ليا عالقات متنوعة مع  تعتبر منظمات األعماؿ إحدى األبنية اإلجتماعية

األبنية األخرى، ضمف المجتمع التي تنشط فيو، عمى اعتبار أف المجتمع نسؽ مف العالقات المتداخمة التي 

  يرتبط بيا األفراد بعضيـ ببعضتـ فيو عمميات التفاعؿ الذات الطابع المتسؽ بيف األطراؼ المكونة لو.

ى ىاتو المنظمات نوعا مف اإللتزامات تجاه الطمب اإلجتماعي الذي يتكامؿ فيو الدور مما فرض عم

اإلجتماعي وفؽ تنظيـ معيف وىيكؿ بنائي وعالقات ، لتكّوف بذلؾ "ميثاقا إجتماعيا في جوىره"  يمـز كؿ فرد 

ف تكيؼ مصمحتيا بالخضوع لإلدارة العامة ليذا المجتمع وبموجب ىذا العقد فإف منظمات األعماؿ مجبرة أ

وفؽ نموذج اجتماعي اخالقي وىو ما يعرؼ بالمسؤولية  بما يالئـ ويتماشى مع المصمحة العامة لممجتمع

 االجتكاعية ولعؿ إدراجيا في مجاؿ التسويؽ ىو المدخؿ االحدث ليا .

  وقد تـ معالجة اشكالية الدراسة في طرح التساؤؿ الرئيسي التالي:

مسؤولية التسويقية لممؤسسة الجزائرية لرضا مستيمكي منتوجاتيا؟ما مستويات درجة تحقيق ال   

  بدوره ىذا التساؤؿ تـ تفريعو لمسؤاليف الفرعييف :

ما مستوى المسؤولية اإلجتماعية التسويقية التي تحققيا المؤسسة  اإلقتصادية الجزائرية؟ -1   

ىذه المؤسسات؟ ما أثر ىذه المسؤولية التسويقية عمى رضا مستيمكي منتوجات -2  

 

 



يات :ــــــــالفرض   

  كما ستتـ معالجة إشكالية الدراسة إنطالقا مف طرح الفرضية   الرئيسية  اآلتية:

توجد عالقة معنوية  ذات داللة إحصائية بيف مستوى المسؤولية اإلجتماعية التسويقية لممؤسسة 

  اإلقتصادية الجزائرية و مستوى رضا مستيمكييا .

ألربعة فرضيات فرعية :وتـ تفريعيا    

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بيف تبني المؤسسة اإلقتصادية  لممسؤولية األخالقية 

  وتحقيؽ رضا المستيمؾ.

  توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بيف تبني المؤسسة اإلقتصادية لإللتزامات اإلجتماعية وتحقيؽ

  رضا المستيمؾ.

  ذات داللة إحصائية بيف تبني المؤسسة اإلقتصادية  لممسؤولية تجاه المستيمؾ توجد عالقة معنوية

  وتحقيؽ رضاه .

  توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بيف تبني المؤسسة اإلقتصادية  المسؤولية  البيئية وتحقيؽ رضا

  المستيمؾ.



 نموذج الدراسة اإلفتراضي

 

 

نموذج الدراسة  اإلفتراضي 

المسؤول ة األخالق ة 

اإللتزامات تجاه المجتم  

المسؤول ة تجاه المستيمك 

المسؤول ة تجاه البيئة 

رضا المستيمك 

 

 

 

 



:لمدراسة المكاني  الزماني و لمجالا  

عمى بعد تمت إجراء الدراسة الميدانية بمنظمة بمغيث )مطاحف بمغيث الكبرى(بدائرة مداوروش 

واستغرقت الدراسة ثالث سنواتوالية سوؽ أىراس كمـ تقريبا عف مركز  45   

:انـــــات ــــــــــــــأدوات جمــــ  البي  

  صادر البيانات األولية :م

  وفػػي ضػوء موضوع يحثنا ىذا تقـو الدراسة عمى إعتماد مصدريف لمبيانات األولية:

مصدر رئيسي لمبيانات والمعمومات تتمثؿ في موظفي المؤسسة، وذلؾ بإجراء مقابالت وفػي أوليما: 

اسئمة  تحتوي  بحثنا ىذا قد تـ اإلستعانة بالمقابمة في الجولة اإلستطالعية، ثـ توزيع استمارات نيائية 

. عمى المجتمع اإلحصائيقياسية وفؽ مقياس ليكرت الخماسي الدرجات    

. وتـ اختاره عينتو وفؽ العينة القصدية وىو مستيمكي منتوجات مؤسسة بمغيثمكمل وداعم ومصدر    

في المراجع مف كتب ودراسات سابقة  تفتمثممصادر الثانوية:   

: ائيةــــــاليب االحصــــــــــــــــــاالس  

لتحميؿ البيانات األولية تـ اإلعتماد بشكؿ أساسي عمى برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـو اإلجتماعية في أخر 

28نسخة ليا   SPSS.  



أما بالنسبة لألساليب اإلحصائية فقد تـ تحميؿ البيانات تحميال وصفيا بإستعماؿ مقاييس النزعة المركزية 

وذلؾ بغرض ووصؼ وتحميؿ مستويات وأبعاد المسؤولية اإلجتماعية لمتسويؽ والمتمثمة ، لإلحصاء الوصفي

  في األبعاد:

  البعد األخالقي.

  البعد تجاه المجتم . 

تجاه المستيمك.   

 تجاه البيئة .

 وتمثمت أىـ األساليب اإلحصائية

ي:ــــــط الحسابــــالمتوس   

ىذا األسموب اإلحصائي لوصؼ أراء المبحوثيف حوؿ متغيرات الدراسة تـ إعتماد  

اري:ــــــراف المعيـــــاإلنح   

  مقاييس النزعة المركزية

تـ إستخداـ ىذا المقياس لمعرفة مدى التشتت في آراء المبحوثيف سواء مف طرؼ المبحوثيف مف 

مكيف .موظفي المؤسسة محؿ الدراسة أو مف طرؼ المبحوثيف مف المستي   



(  :تركز اجابات المبحوثيف .1،+1-)                                                             

(  تشتت آراء المبحوثيف .2،+1)+   

ون:ــــــبرساط ــــل اإلرتبــــمعام   

:وتـ إستخداـ ىذا األسموب لمعرفة نوع ودرجة العالقة بيف متغيرات الدراسة    

(0332+1 0332، 0 (                                   إرتباط قوي. )   إرتباط ضعيف. )

( عالقة عكسية .1،+ 1-)   

في النظري عمى شكؿ تطبيؽ عمى ىذه المؤسسة وتوصمنا  حاولنا بفضؿ ىذه الدراسة إسقاط مارأيناه

في األخير، إلى أنو يوجد قيمة لممسؤولية االجتماعية عند القائميف والمحيطيف بالمؤسسة ولكف 

  بتفاوت.

ك :ــــــــــــــــــــوذل    تطّور أىمية تبني المسؤولية االجتماعية -1   

ة الممقاة عمى عاتؽ المؤسسات الخاصة .يتنامى الوعي بأىمية المسؤولية اإلجتماعي   

تحمؿ الشركات لمسؤوليتيا اإلجتماعية يحقؽ عدًدا مف الفوائد لممجتمع المحمي والشركات معا، تتمثؿ في 

تقديـ سمع ومنتجات صحية لممجتمع، والمحافظة عمى بيئة نظيفة خالية مف التموث، وزيادة والء 

خمؽ عالقات جيدة مع جميع الفاعميف مع المنظمة ؛الموظفيف، وتمتع الشركات بالمصداقية، و    

يجابية مع المجتمع حيث تساىـ في تحسيف سمعة المؤسسة االقتصادية أماـ طالبي  بناء عالقات قوية وا 

  منتجاتيا؛



؛المسؤولية األخالقية وتجاه المجتمع تأخذ طابع طوعي وليس إلزامي   

–في مجاؿ التسويؽ سواء )المسؤولية األخالقية  أّف تبني المنظمة كؿ بعد المسؤولية االجتماعية

المسؤولية البيئية ( ترتبط بعالقة –المسؤولية تجاه المستيمؾ –االلتزامات تجاه المجتمع االجتماعية 

؛معنوية ذات داللة إحصائية مع رضا المستيمؾ   

ا عمى الوجود المسؤولية اإلجتماعية في بعدىا األخالقي وبعدىا تجاه المستيمؾ ىي األكثر تأثير 

اإلقتصادي لممنظمة، بينما اإللتزامات اإلجتماعية األكثر تأثيرا عمى الحضور والقبوؿ اإلجتماعي 

  لممنظمة داخؿ المجتمع ؛

زيادة الوعي بأىمية المسؤولية البيئية وضرورة تحقيؽ الفعالية البيئة، مف خالؿ تقديـ منتجات غير مضرة 

  ال بالبيئة وال بصحة الفرد؛

  المسؤولية الطوعية تمقى القبوؿ االجتماعي لممنظمة .

أف األنشطة اإلجتماعية لممنظمة تجاه المجتمع والمتمثمة في الخدمات التي تقدـ النفع العاـ ألفراد 

 .المجتمع

  :أىمية المستيمك كفاعل في العممية التسويقية -2

ويقية ، حيث يعي ىؤالء أف جودة حيث إزداد وعي مسيري المنظمة دور المستيمؾ في العممية التس

التعامؿ مع العمالء والمستيمكيف مف شأنيا تحقيؽ األىداؼ اإلقتصادية لممنظمة وزيادة سمعتيا في 

  األوساط اإلقتصادية المحمية ، وبالتالي زيادة قدرتيا التنافسية وحصة مبيعاتيا في السوؽ المحمية..



:شعور المستيمك بياتو المسؤولية   

حيث يالحظ تزايد وعي المستيمكيف كجماعات داخؿ المجتمع بالبرامج الخاصة بالمسؤولية اإلجتماعية 

التي تتوجو بيا المنظمة إلييـ ، وىو ما يفّسر نظرتو لممنظمة عمى أساس إنتقائي يختار منتجات 

  ومؤسسات  دوف أخرى .

:تطور المفيوم التسويقي البيعي إلى المفيوم الحديث  3-  

المنظمة مف التسويؽ  البيعي إلى المفيوـ االجتماعي لمتسويؽ، ويتجّسد ذلؾ مف خالؿ سعي  بتوجو

المنظمة إلى تحقيؽ مصمحة ورفاىية المجتمع والمستيمكيف فيو، عف طريؽ إشباع حاجاتيـ ورغباتيـ، 

بات عف طريؽ أنشطتيا التسويقية وذلؾ بالتوفيؽ بيف ثالثة اعتبارات أساسية ىي إشباع حاجات ورغ

المستيمكيف، تحقيؽ األرباح، ومراعاة مصمحة ورفاىية المجتمع عف طريؽ الترويج الصادؽ واألسعار 

  المناسبة والمنافسة الشريفة.
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