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 إهداء
 أهدي مثرة هذا اجلهد كعربون وفاء إىل عائليت الكرمية اليت كان هلا الفضل الكبري بعد هللا 

 اجنا  هذا العلل فززاه  هللا يري جزاءإلعز وجل يف توفيقي ومسانديت 

 كلا أهدي هذا العلل للذين عللوين حب العل  واملعرفة

 إىل الذين ينريون درب احلياة وعللوين معىن احلياة

 ………إىل أساتذيت الغالني على قليب

 ..………إىل كل الزمالء والزميالت

 …تواضعإىل كل هؤالء أهدي هذا العلل امل
 
 
 

                             



 

 شكر وعرفان
 بعد

 احلمد هلل سبحانو وتعاىل الذي تتم بنعمتو الصاحلات وتدوم النعم بشكره

على ما ابركت لنا اي هللا يف سعينا فلك الشكر يف توفيقك لنا على إجناز ىذا العمل احلمد هلل  

 أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل:

األستاذ املشرف الدكتور الطاىر بن يعقوب لعظيم فضلو يف إمتام ىذا العمل فنسأل هللا أن 
الثواب يف الدنيا واآلخرة خري جيازيو  

وأخص ابلذكر األساتذة احملكمني  إىل كل من ساىم يف إجناز ىذا العمل  

كما أتقدم أبمسى عبارات الشكر والتقدير إىل السادة أعضاء جلنة املناقشة الذين سيشرفون 
 .ذه األطروحةىناقشة معلى 
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 متهيد:

تعمل  يتإن ادلؤسسات االقتصادية اليوم ال تعترب كياانت اقتصادية فحسب بل كياانت ترتبط ابلبيئة ال  
فهي تعمل يف بيئة اجتماعية واقتصادية معقدة تتعرض فيها لضغوط من أجل حتقيق الكفاية االقتصادية  ،فيها

من جانب أصحاب ىذه ادلؤسسات، ولضغوط من أجل حتمل مسؤولياهتا سواء كانت تلك الضغوط من 
القرن حيث شهدت السنوات األخرية من  .جانب احلكومة أو اجملتمع ادلدين أو من جانب ادلستهلكني

تطورا ملحوظا يف النظرة إىل أىداف ادلؤسسات، وكان للفكر االقتصادي بصفة خاصة أثرا واضحا يف  العشرين
حتديد طبيعة تلك األىداف، ففي ظل الفكر االقتصادي التقليدي كان ينظر للمؤسسات على أن ىدفها 

وأن حتقيق الربح سوف يتبعو  من خالل حتقيق أكرب عائد شلكن للمستثمرين وذلك الوحيد ىو تعظيم الربح
غري أن القول التقليدي أبن ادلؤسسات ليست مسئولة إال أمام أصحاهبا مل يعد  .تلقائيا حتقيق أىداف اجملتمع

مقبوال يف عامل اليوم الذي يتسم بتشابك العالقات وادلصاحل، عامل يتيح للمستهلكني خيارات عديدة ويبحث 
 .ر واألمان الستثماراهتمفيو ادلستثمرون عن توفري االستقرا

فرضت على ادلؤسسات التكيف  وابلتايل فالقضااي اليت أثريت مؤخرا وعلى رأسها مقاربة التنمية ادلستدامة
خاصة منها ما  واالستجابة للمتطلبات وادلقتضيات وادلستجدات ادلعاصرة اليت أفرزىا ىذا ادلفهوم يف زليطها

عندما  وىذا ما يؤكده اجمللس العادلي لألعمال من أجل التنمية ادلستدامةيتعلق ابجلوانب االجتماعية والبيئية. 
بكوهنا تلك اليت تكون حافزا للتغيري ضلو التنمية ادلستدامة  يصف قيادة منظمات األعمال يف إطار االستدامة

 وبيئيا.من خالل تعزيز الكفاءة والفعالية االقتصادية وكذا بناء وتعزيز السلوكيات ادلسؤولة اجتماعيا 

لذا أصبح مفهوم ادلسؤولية االجتماعية يكتسب اىتماما كبريا لدى العديد من ادلؤسسات والناتج عن تراكم 
مع كافة  ادلؤسسة عدة تطورات جعلت ىذا ادلفهوم خيرج من كونو يعترب شلارسات طوعية اختيارية يف تعامل

تحقيق التميز والرايدة وزايدة القدرة التنافسية إىل شلارسات إجبارية غدت دتثل مصدرا ل األطراف ذات العالقة،
ومضاعفتها جلهودىا ضلو  هاضرورة التزام األمر الذي فرض على ادلؤسسات استمراريتها،ئها و بقا ذلا وضمان

وأن تسعى لبناء عالقات اسًتاتيجية أكثر تعمقا مع األطراف ذات ادلصلحة  تبين مقاربة ادلسؤولية االجتماعية،
لكي تتمكن من مواجهة التحدايت اليت تتعرض ذلا يف عصران الراىن، خاصة تلك ادلتعلقة ابدلنافسة واليت 

 متطلبات اجتماعية وبيئية.يف طياهتا أدخلت 

ثل ادلدخل احلديث للتسويق ادلعاصر، حيث أن ومن ادلنظور التسويقي فإن مفهوم ادلسؤولية االجتماعية مي
من خالل تقدمي السلع  وذلك ىذا ادلفهوم يرتبط أيضا مبسؤوليات ادلؤسسات ضلو ادلستهلكني ادلستهدفني

ىذا من جهة،  واخلدمات اليت تشبع حاجاهتم ورغباهتم ووفق قدراهتم الشرائية وخصائصهم الثقافية والشخصية
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كذلك أتخذ بعني االعتبار مدى التزام أصبحت  ت الشرائية للمستهلكني ومن جهة أخرى فإن القرارا
محاية  ، وىذا نظرا للدور الذي يلعبو االلتزام االجتماعي للمؤسسات يفادلؤسسات مبسؤوليتها االجتماعية

خاصة يف ظل احلاالت ادلتكررة من الغش واخلداع  من ادلخاطر اليت قد تواجو صحتهم وسالمتهمادلستهلكني 
 .التسويقي

 مشكلة الدراسة:

فهي  وادلستجدات اليت تشهدىا بيئة العمل إن ادلؤسسات اجلزائرية ليست مبعزل عن كل ىذه التطورات
 اتيعد قطاع الصناعحيث  .مطالبة ابلتصرف ادلسؤول جتاه اجملتمع والبيئة عند قيامها مبختلف نشاطاهتا

القطاعات اليت أولت اىتماما كبريا يف اآلونة األخرية دلفهوم ادلسؤولية االجتماعية وىذا لكونو  بني الغذائية من
 يعترب من القطاعات احلساسة ابلنسبة للمستهلكني.

 وعليو فإن إشكالية البحث تتمحور حول السؤال الرئيسي التايل: 

ية على السلوك الشرائي للمستهلكني التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماع ىل يؤثر"
   .بوالية سطيف؟"

 األسئلة الفرعية:

 وتندرج ضمن ىذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية أببعاد ادلسؤولية االجتماعية على ىل يوجد أثر ذو داللة احصائية  .1
 ؟السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف

تعترب األعمال اخلريية والتطوعية اليت تقوم هبا مؤسسات الصناعات الغذائية أىم عامل مؤثر حقا ىل   .2
لدعمها واالستمرار يف من خالل سعيهم  وذلك بوالية سطيف لمستهلكنيل السلوك الشرائيعلى 

 التعامل معها؟
مبسؤوليتها  الغذائيةأتثري التزام مؤسسات الصناعات ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف   .3

 ؟االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى خلصائصهم الشخصية
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 فرضيات الدراسة:

لإلجابة على األسئلة السابقة الذكر، وإبتباع مبادئ البحث العلمي ميكننا طرح الفرضيات التالية القابلة 
 للنفي واإلثبات:

اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية أببعاد يوجد أثر ذو داللة احصائية : األوىلالفرضية الرئيسية  .1
 .α= 0.0. درجة سلاطرةعند  ادلسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف

 وتتضمن ىذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

  :لبعد اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابيوجد أثر ذو داللة احصائية الفرضية الفرعية األوىل
 درجة سلاطرةعند  لمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيفل األخالقي

.0.0 = α؛ 
  :لبعد اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابيوجد أثر ذو داللة احصائية الفرضية الفرعية الثانية

 درجة سلاطرةعند  لمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيفل البيئي
.0.0 = α؛ 

  :لبعد اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابيوجد أثر ذو داللة احصائية الفرضية الفرعية الثالثة
 درجة سلاطرةعند  للمستهلكني بوالية سطيف لمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائيل القانوين
.0.0 = α؛ 

 :لبعد اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابيوجد أثر ذو داللة احصائية  الفرضية الفرعية الرابعة
 درجة سلاطرة عند على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف اخلريي للمسؤولية االجتماعية

.0.0 = α. 
تعترب األعمال اخلريية والتطوعية اليت تقوم هبا مؤسسات الصناعات الغذائية  :الثانيةالفرضية الرئيسية   .2

لدعمها  وذلك من خالل سعيهم بوالية سطيف لمستهلكنيل السلوك الشرائي أىم عامل مؤثر على
 .واالستمرار يف التعامل معها
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 يف أتثري التزام مؤسسات الصناعات الغذائية توجد فروق ذات داللة إحصائية :الثالثةالفرضية الرئيسية  .3
 .مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى خلصائصهم الشخصية

 وتتضمن ىذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

 :مؤسسات الصناعات أتثري التزام  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الفرضية الفرعية األوىل
 تعزى دلتغري اجلنس؛مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف  الغذائية

  :أتثري التزام مؤسسات الصناعات  توجد فروق ذات داللة إحصائية يفالفرضية الفرعية الثانية
تعزى دلتغري الفئة للمستهلكني بوالية سطيف  مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي الغذائية
 العمرية؛

  :أتثري التزام مؤسسات الصناعات  يف توجد فروق ذات داللة إحصائيةالفرضية الفرعية الثالثة
تعزى دلتغري ادلستوى مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف  الغذائية
 ؛التعليمي

  :أتثري التزام مؤسسات الصناعات  توجد فروق ذات داللة إحصائية يفالفرضية الفرعية الرابعة
 .الدخلتعزى دلتغري  مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف الغذائية

 أهداف الدراسة:

 يف النقاط التالية: ميكن تلخيص األىداف اليت تسعى الدراسة الوصول إليها

  من خالل التطرق إىل مجلة من ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة مبوضوع الدراسة؛وذلك إثراء اجلانب العلمي 
 يف إطار تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف اليت تبنتها الدولة اجلزائرية  وادلبادرات عرض أىم اجلهود

 ؛ادلؤسسات الصناعية
 الشرائية للمستهلكني اباللتزام ادلسؤول دلؤسسات الصناعات الغذائية أتثر القرارات  مدى ىالتعرف عل

 ؛اجلزائرية
 من التوصيات واالقًتاحات اليت ميكن أنمن نتائج الدراسة ادليدانية والتوصل إىل مجلة  االستفادة 

 تهاسؤوليمب الدائم التزامهاعلى ضرورة مؤسسات الصناعات الغذائية يف اجلزائر  حث يف تساىم
 االجتماعية.
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 :أمهية الدراسة

 أمهيتو من خالل النقاط التالية: دراستنايكتسي موضوع 

  من انشغاالت الساعة يعترب  هوفاحلداثة اليت يتسم هبا موضوع ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات
للمسؤولية االجتماعية والتطبيقية  شلا يلزم ادلؤسسات اجلزائرية على ضرورة إدراك ادلفاىيم النظرية الراىنة،
 ؛على حد سواء عليها للدولة واجملتمع وادلؤسسة ادلًتتبة وادلنافع

  يف ظل  خاصةتعد ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات معيارا من معايري حتقيق ميزة تنافسية مستدامة
دمج  ضرورة ادلنافسة الشديدة اليت تعيشها ادلؤسسات شلا يتوجب عليها اليوم وأكثر من أي وقت مضى

 االىتمامات البيئية واالجتماعية واألخالقية يف اسًتاتيجياهتا ومن مث ضمان بقائها واستمراريتها؛
  كما تستمد الدراسة أمهيتها من أمهية قطاع الصناعة الغذائية الذي يعد من القطاعات ادلهمة يف

وعدد  اإلنتاجقة بني كميات االقتصاد اجلزائري فهو يرتبط ابألمن الغذائي الذي يتعدى مفهومو العال
ادلستهلكني الذين ىم حباجة إليو، ليشمل قدرة الدولة على توفري ادلنتجات الغذائية جلميع أفراد اجملتمع 
بصفة مستمرة ودائمة ىذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ىذا القطاع يعترب من القطاعات احلساسة 

دمج اىتماماهتا  ىذا القطاع على ضرورة ابلنسبة للمستهلكني شلا يلزم ادلؤسسات الناشطة يف
 األمر الذي كان زلفزا الختيار ىذا القطاع للدراسة. االجتماعية يف كل شلارساهتا

 :دوافع ومربرات اختيار موضوع الدراسة

 انطالقا من ادلربرات التالية: دراستنالقد جاء موضوع 

 يعترب من ادلواضيع ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات  موضوعوتتمثل يف كون أن  وضوعية:ادلربرات ادل
حيث حظي ىذا ادلوضوع ابىتمام كبري خاصة يف الدول ادلتقدمة  اليت تتميز بقيمتها العلمية والعملية،

 لدى واطنةادل روح واليت أكدت أن ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات دتثل ادلنطلق االسًتاتيجي لتعزيز
وذلك ادلؤسسات ىذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ادلستهلك أصبح أكثر وعيا يف قراراتو الشرائية 

 .األمر الذي كان حافزا لنا الختيار ىذه الدراسةابلتصرف ادلسؤول للمؤسسات  من خالل مطالبتو
 .سساتادلسؤول للمؤ  اللتزامهبدف التعرف على مدى أتثر القرارات الشرائية للمستهلكني اب وذلك

 :ادلسؤولية االجتماعية  بقضااي التنمية ادلستدامة و وتتمثل أساسا يف االىتمام الشخصي مربرات ذاتية
رغبتنا  ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ادلوضوع يف ىذاوزلاولة معرفة كل ما ىو جديد  للمؤسسات

 .اختصاصناأيضا يف ربط ىذا ادلوضوع مبتغري آخر يدخل ضمن رلال 
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 منهج الدراسة:

فيما خيص اجلانب  ادلنهج الوصفيلإلجابة على إشكالية الدراسة وفرضياهتا سوف يتم االعتماد على 
ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة ابدلسؤولية االجتماعية  من مجلة دلوضوع الدراسة والذي على ضوئو سيتم عرض النظري

ت، تقارير، مداخالت وسلتلف على األدبيات ادلنشورة من كتب، مقاال وذلك استنادا وسلوك ادلستهلك،
أما فيما  سواء كانت ابللغة العربية أو االصلليزية أو الفرنسية، الدراسةذات الصلة مبوضوع  أطروحات الدكتوراه

وذلك هبدف حتليل نتائج  ادلنهج التحليلي خيص اجلانب ادليداين للدراسة فسوف يتم االعتماد أساسا على
البياانت ادلتحصل عليها من االستبياانت اليت مت تصميمها من أجل التعرف على مدى أتثري التزام مؤسسات 

 .الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف

 أدوات الدراسة:

تصميمو وحتكيمو من طرف رلموعة من األساتذة يف  دتثلت أداة الدراسة يف االستبيان والذي مت
 .االختصاص

 األساليب اإلحصائية:

االعتماد سوف يتم  وحىت نتمكن من اإلجابة على إشكاليتها واختبار فرضياهتا دتاشيا مع طبيعة الدراسة
االستبياانت اليت مت حتليل البياانت ادلتحصل عليها من معاجلة و  دفهبوذلك  SPSSعلى الربانمج االحصائي 

 .توزيعها على عينة من ادلستهلكني بوالية سطيف

 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود دراستنا فيما يلي:

 :هتدف دراستنا إىل التعرف على مدى أتثري التزام مؤسسات الصناعات الغذائية  حدود ادلعاجلة
 .مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني

  مت إجراء ىذه الدراسة يف شقها النظري والتطبيقي خالل الفًتة ادلمتدة من سنة  الزمانية:احلدود
تسليط الضوء على اإلطار النظري   اوىي الفًتة اليت حاولنا من خالذل ،2019إىل غاية هناية سنة  2016

توزيع االستبياانت على مفردات العينة ادلدروسة وحتليلها  ابإلضافة إىل و ادلفاىيمي دلتغريات الدراسة
  .إحصائيا هبدف اإلجابة على إشكالية الدراسة
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  :مت إجراء ىذه الدراسة على عينة من ادلستهلكني بوالية سطيفاحلدود ادلكانية. 

 الدراسات السابقة:

للمؤسسات حيث   ادلسؤولية االجتماعيةتوجد العديد من الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت موضوع 
كان ذلا دور كبري يف مساعدتنا على تصميم اإلطار النظري دلوضوع الدراسة وكذلك الفهم ادلتعمق دلتغرياهتا، 

 ىم الدراسات اليت اسًتشدان هبا:أل عرض يوفيما يل

 :زائرةةاجلالدراسات 1- 

 التحكم يف األداء الشامل  عنوان:ب أطروحة دكتوراه (2011 عبد الرمحن العاةب) دراسة"
 .)غري منشورة(للمؤسسة االقتصادةة يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية ادلستدامة"

ىدفت ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على واقع التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسات االقتصادية العمومية يف 
ابلتنمية عالقة ادلؤسسات االقتصادية  دراسة إشكالية جد مهمة واليت تتمحور حولاجلزائر، وذلك من خالل 

ادلستدامة، إذ أنو ابت من الواضح أن ادلؤسسات االقتصادية معنية مبراعاة رىاانت التنمية ادلستدامة مثلها مثل 
من انشغاالت  أونتيجة لذلك أصبحت أبعاد التنمية ادلستدامة جزءا ال يتجز  .ابقي األطراف الفاعلة يف اجملتمع

مدراء ادلؤسسات االقتصادية وذلك من خالل السعي الدائم وادلستمر للتحلي ابلتصرفات ادلسؤولة اجتماعيا 
ا الشامل والذي يتم الربىنة عنو يف أرض الواقع من والتعرف على مدى انعكاس تلك التصرفات على أدائه

   .ؤسسة لكل أصحاب ادلصلحةخالل القياس واإلفصاح عن مستوايت اإلشباع اليت حتققها ادل

وتوصلت الدراسة إىل وجود فرق شاسع بني واقع مؤسسات القطاع العمومي لصناعة اإلمسنت كعينة 
فااللتزام ابدلسؤولية  .للمؤسساتمدروسة مع ادلتطلبات الضرورية الالزمة للتحلي ابدلسؤولية االجتماعية 

فإن مستوايت  إدارهتا لعالقاهتا مع أصحاب ادلصلحةففي ادلؤسسات، االجتماعية ما يزال ضعيفا عند ىذه 
غري متوازنة، وحىت ابلنسبة لألطراف اليت حتقق ذلا مستوايت إشباع عالية اإلشباع اليت حتققها ذلذه األطراف 

ومها على وجو اخلصوص الزابئن والبيئة الطبيعية فإن ذلك مل يكن كثمار خليارات اسًتاتيجية واضحة ادلعامل 
واليت مت 14001 و  9001واألىداف، بل جاء نتيجة تطبيق أنظمة إدارة اجلودة والبيئة ادلطابقة دلعايري االيزو 

ابلفائدة اليت ميكن أن تعود هبما بدوافع وجود اإلعاانت ادلالية من طرف الدولة وليس بقناعة ادلسريين  وضعها
أما عن قياس األداء الشامل فإنو    .من التحكم اجليد يف اإلدارة والتحسني من ادلوقع التنافسيعلى ادلؤسسة 

وادلالية فقط مع وجود ضعف يف االىتمام ابدلؤشرات البيئية الًتكيز على ادلؤشرات االقتصادية ال يزال 
واالجتماعية، كما أن اإلفصاح الوحيد الذي تلجأ إليو ادلؤسسات ادلدروسة ىو ذلك الذي يغطي اجلانب 
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احملاسيب فقط وأن اللجوء إىل ىذا األخري أييت حتت طائلة تطبيق القوانني والتشريعات اليت تفرض على 
    .بذلك ادلؤسسات القيام

وأوصت الدراسة بضرورة انتهاج ادلؤسسات دلمارسات إدارية تدفع هبا ضلو التميز وذلك ابالعتماد على مبدأ 
التحسني ادلستمر وتطبيق ادلقارنة ادلرجعية كأسلوبني إداريني أثبتا صلاحهما يف ادلؤسسات الرائدة عادليا يف 

   .التحلي ابدلسؤولية االجتماعية

  دراسة(2013 Badreddine Taleb) دوافع التزام ادلؤسسات " عنوان:ب أطروحة دكتوراه
 .(غري منشورة)"-حالة القطاع الصناعي اجلزائري-مبسؤوليتها االجتماعية 

"Les motivations d’engagement des entreprises dans la Responsabilité Sociale   - le cas     

du secteur industriel algerien-" 

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على دوافع التزام ادلؤسسات مبسؤوليتها االجتماعية، حيث دتت ىذه 
 .مؤسسة تنشط يف القطاع الصناعي اجلزائري 94الدراسة على عينة مكونة من 

وتوصلت الدراسة إىل أن ادلزااي التنافسية تعترب من بني أىم الدوافع اليت تؤثر على التزام ادلؤسسات زلل 
الدراسة مبسؤوليتها االجتماعية، حىت ومع وجود ضغوط من طرف أصحاب ادلصلحة اخلارجيني والسيما 
ادلنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم وادلستهلكني فإن ادلؤسسات اجلزائرية تلتزم مبسؤوليتها االجتماعية من 

 .أجل حتسني شرعيتها

وع خاصة وأن نتائج ىذه الدراسة مل تقدم تفسريا وأوصت الدراسة بضرورة مواصلة البحث يف ىذا ادلوض
شامال لدوافع التزام ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية مبسؤوليتها االجتماعية، وابلتايل ميكن اعتبار ىذه الدراسة 

  .منطلقا رئيسيا للبدء يف عملية حبث طويلة ومتعمقة يف ادلستقبل

 ادلسؤولية االجتماعية ومحاةة ادلستهلك " عنوان:ب أطروحة دكتوراه( 4102 )مسان كرومية دراسة
 .)غري منشورة( "-دراسة حالة ادلؤسسات العاملة بوالةة سعيدة-يف اجلزائر 

ادلؤسسات زلل الدراسة ابدلسؤولية االجتماعية، وعالقة ىذه  ممدى التزاالدراسة إىل معرفة  ىذه ىدفت
استمارة على عينة من  .0األخرية حبماية ادلستهلك واحلفاظ على حقوقو، ولتحقيق أىداف الدراسة مت توزيع 

 على عينة من ادلستهلكني.  ستمارةا .0ادلديرين ورؤساء أقسام  ادلؤسسات زلل الدراسة ، ابإلضافة إىل توزيع 
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وتوصلت الدراسة إىل أن كل من درجة التزام ادلؤسسات ابدلسؤولية االجتماعية ومحاية حقوق ادلستهلكني  
، كما أكدت نتائج حتليل عالقات االرتباط بني أبعاد ادلسؤولية كانت أعلى قليال من الوسط الفرضي

تغريين ىذا من جهة، ومن االجتماعية وبني رضا ادلستهلك عن توفر حقوقو على وجود عالقة إجيابية بني ادل
جهة أخرى فقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ادلتعدد أن ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة تؤثر على درجة 

 .رضا ادلستهلك عن توفر حقوقو 

وأوصت الدراسة بضرورة االنتقال إىل تطبيق فلسفة ادلسؤولية االجتماعية وذلك من خالل الًتكيز على  
شكل عام وادلستهلك بشكل خاص ابعتبارىا تشكل مزااي باحتياجات أصحاب ادلصاحل  ديدمتابعة وحت

، مع العمل على تشجيع تبين ادلسؤولية االجتماعية من طرف القطاع اخلاص كالتحفيزات تنافسية للمؤسسة
 .الضريبية ومنح األولوية يف الصفقات للمؤسسات اليت تلتزم بتنفيذ برامج تنمية اجملتمع والبيئة

 عمال يف تقييم مدى استجابة منظمات األ" عنوان:ب أطروحة دكتوراه( 4102 وهيبة مقدم) دراسة
)غري  "-تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب اجلزائريدراسة - اجلزائر للمسؤولية االجتماعية

 .منشورة(

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على واقع شلارسة ادلسؤولية االجتماعية يف عينة من ادلؤسسات االقتصادية 
الواقعة يف بعض والايت الغرب اجلزائري، وذلك يف إطار معاجلة إشكالية مهمة تتمحور حول تقييم مدى 

 .اجلزائرية لربامج ادلسؤولية االجتماعيةشلارسة ادلؤسسات االقتصادية 

وصلت الدراسة إىل غياب فلسفة أو رؤية واضحة جتاه ادلسؤولية االجتماعية لدى ادلؤسسات زلل وت
الدراسة أيضا إىل غياب أتثري  عموما، كما توصلت ةالدراسة، وأن شلارستها دلسؤوليتها االجتماعية كان متوسط

دراسة دلسؤوليتها االجتماعية، دلتغريات العمر واحلجم وادللكية وطبيعة النشاط على شلارسة ادلؤسسات زلل ال
وذلك بسبب وجود رلموعة من العراقيل اليت حتول دون شلارسة ادلؤسسات دلسؤوليتها االجتماعية كنقص 

 .ادلصادر ادلالية ادلخصصة لتمويل برامج ادلسؤولية االجتماعية

اجلزائرية وذلك  وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل شلارسة ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات االقتصادية
 .مع كل من الدولة، اجلامعات، مراكز البحث العلمي ووسائل اإلعالم ابالشًتاك
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 أتثري الثقافة التنظيمية على ادلسؤولية " عنوان:ب أطروحة دكتوراه( 6410 سارة هبلويل) دراسة
 .)غري منشورة("-حالة بعض ادلؤسساتدراسة -االجتماعية للمؤسسة االقتصادةة اجلزائرةة 

ىدفت ىذه الدراسة إىل معاجلة إشكالية مهمة دتحور حول حتديد مدى أتثري الثقافة التنظيمية على 
ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات، وذلك ابلتطبيق على بعض ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت تنشط يف  

 .سطيف وبرج بوعريريج ييتكل من وال

توفر األبعاد األربعة ادلكونة لنموذج ىوفستيد للثقافة التنظيمية وتوصلت الدراسة يف جانبها التطبيقي إىل 
وىي: النفوذ الوظيفي، اجلماعة مقابل الفردية، جتنب ادلخاطرة والذكورة مقابل األنوثة بدرجات مقبولة ضمن 

لية الثقافة التنظيمية السائدة يف ادلؤسسات زلل الدراسة، كما توصلت الدراسة أيضا إىل غياب ثقافة ادلسؤو 
شلارسة ىذه ادلؤسسات دلسؤوليتها  ياالجتماعية لدى إطارات ادلؤسسات زلل الدراسة، ولكن ىذا ال ينف

االجتماعية ولو بدرجة مقبولة، وفيما خيص أتثري الثقافة التنظيمية السائدة يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية 
فقد بينت النتائج أبن ادلسؤولية على التزامها مبسؤوليتها االجتماعية جتاه سلتلف أطراف أصحاب ادلصاحل 

 .ميكن فرضها بقوة القانون وإمنا جيب أن تنبع من قيم ادلؤسسة ومبادئهااالجتماعية للمؤسسات ال 

ك من لاجلزائرية، وذوأوصت الدراسة بضرورة تفعيل شلارسة ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات االقتصادية 
ن خالل غرس ثقافة ادلسؤولية االجتماعية مفهوما وشلارسة ضمن الثقافة التنظيمية للمؤسسات وقبل ذلك أ

  .تكون ضمن رسالتها ورؤيتها االسًتاتيجية واالنتقال هبا من رلرد برامج إىل قيم مًتسخة يف ثقافتها التنظيمية

 األداء الشامل يف ادلؤسسات االقتصادةة": عنوانب أطروحة دكتوراه( 7410 أدمحم فرعون) دراسة  
 .)غري منشورة( "-حالة مؤسسات الصناعات الغذائية يف اجلزائر دراسة-

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على شكل ادلسار العام الذي ميكن أن تنتهجو مؤسسات الصناعات 
الغذائية يف اجلزائر يف سبيل بلوغ األداء الشامل الذي يعرب عن الدمج والتوفيق بني كل من األداء االقتصادي، 

ادلؤسسات يف حتقيق التنمية ادلستدامة من األداء االجتماعي واألداء البيئي، واليت تعرب بدورىا عن مسامهة 
 .خالل االعتماد على أسس ومبادئ ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

ابلنسبة للمؤسسات ادلدروسة ال يلعبون دور  وتوصلت الدراسة يف جانبها التطبيقي إىل أن أصحاب ادلصاحل
ثناء السلطات العمومية اليت كان ذلا ابست أساسي يف حث وتوجيو ادلؤسسات لتبين سلوكيات مسؤولة اجتماعيا

دورا واضحا من خالل التشريعات والقوانني، كما أن ادلؤسسات ادلدروسة ال دتتلك نظرة واضحة ودقيقة عن ما 
دتثلو التنمية ادلستدامة وادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات حيث تعتربىا رلرد ضوابط إلزامية جيب التعامل معها، 
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اإلجراءات والعمليات اليت تتمحور ابألساس حول األعمال اخلريية مع تسجيل اىتمامها غري أهنا تقوم ببعض 
ابجلوانب االجتماعية للعمال، كما أن اىتمامها ابجلوانب البيئية يندرج ضمن ما تفرضو القوانني، إضافة إىل 

ت األداء فقد توصلت ىذه الدراسة إىل وجود اىتمام واضح من طرف ادلؤسسات زلل الدراسة مبتغريا
صحاب االقتصادي مقارنة مبتغريات األداء االجتماعي واألداء البيئي مع غياب اتم آلليات االتصال مع أ

 .ادلصاحل

مبادئ التنمية ادلستدامة وادلسؤولية  واضحة قائمة على وأوصت الدراسة بضرورة وضع اسًتاتيجيات
  .االجتماعية

  دراسة(2018 Sabrina Djemai, Abderrahmane Abedou) خصوصيات " عنوان:ب مقال
 ."ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف اجلزائر

      "Spécificités de la Responsabilité Sociale des entreprises en Algerie"   

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على خصوصيات شلارسة ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف اجلزائر، 
 .دراسة حالة بعض مؤسسات القطاع الصناعيوذلك من خالل 

وتوصلت الدراسة إىل أن أنشطة ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات زلل الدراسة تنطوي على بعدين 
رئيسيني ومها: البعد الطوعي والبعد القانوين الذي ميثل ابلنسبة للمؤسسات ضرورة أو قيد، كما أظهرت نتائج 

تتعلق ابدلسؤولية االجتماعية حيث يرفض العديد من ادلوظفني االمتثال  ىذه الدراسة غياب ثقافة مؤسسية
لتطبيق ادلواصفات اليت تضعها وذلك من خالل دخوذلم إىل ورشات العمل دون احًتام تدابري السالمة ىذا من 
جهة، ومن جهة أخرى فإن ادلؤسسات تواجو صعوابت فيما خيص نقص الوسائل التقنية وادلالية اليت تسمح 

 .خراج النفاايت أو معاجلتها إلعادة تدويرىاإب

 وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نتائج الدراسة لتشمل عينة كبرية من ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية

 

 

.  



 مقدمة:
 

 
 ش

  دراسة(2019 Dekkar Djenatte, Guettaf Lila) 26000مزااي االةزو " عنوان:ب مقال 
 ."-روةبة NCAحالة - RS MENAللمؤسسات اجلزائرةة يف إطار مشروع 

"Les Bénéfices D'ISO 26000 pour les entreprises Algériennes dans le cadre du projet      

   RS MENA -Cas de NCA Rouiba- " 

يف   26000ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مزااي تطبيق ادلواصفة القياسية للمسؤولية االجتماعية ايزو 
 .-رويبة NCAحالة - RS MENAيف إطار مشروع ادلؤسسات اجلزائرية 

وتوصلت الدراسة إىل أن ىناك تطور تدرجيي لالىتمام ابدلسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف اجلزائر، كما 
على اسًتاتيجية ادلسؤولية االجتماعية سيعطي ذلا فرصة  رويبة NCAأظهرت نتائج الدراسة أن اعتماد مؤسسة 

حسني أدائها، وذلك على اعتبار أن ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات ليست مسألة تكلفة بقدر ما ىي لت
 .مسألة مزااي تنافسية ومصدر لالبتكار وذلا أتثري على حتسني صورة ادلؤسسة

 .وأوصت الدراسة بضرورة دمج ادلسؤولية االجتماعية على كل ادلستوايت االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 إشكالية إدماج ادلسؤولية االجتماعية ضمن ": عنوانب أطروحة دكتوراه( 9410 زهية عباز) دراسة
)غري "-ميدانية على عينة من ادلؤسسات اجلزائرةة دراسة-ادلمارسات الوظيفية يف ادلؤسسة 

 .منشورة(

ىدفت ىذه الدراسة إىل وصف واقع إدماج ادلسؤولية االجتماعية ضمن ادلمارسات الوظيفية وذلك من 
وادلختارة  خالل التعمق يف فلسفة وشلارسة ادلؤسسات ادلنخرطة طوعيا يف منهج ادلسؤولية االجتماعية 

 RS MENA.  يزو يف إطار مشروعنهج ابجلزائر من طرف منظمة االلكمؤسسات قائدة ذلذا ا

وتوصلت الدراسة إىل أن ادلؤسسات زلل الدراسة ال تنتهج أي توجو اسًتاتيجي لتبين مفهوم ادلسؤولية 
مع وجود ادلفهوم البيئي الذي طغى على منوذج ادلبادرات، كما أن  االجتماعية ضمن شلارساهتا الوظيفية

ادلمارسات الوظيفية ىي نتاج بيئة  الظروف واألسباب اليت تقف حائال دون إدماج ادلسؤولية االجتماعية ضمن
 ةاألعمال وفلسفة اإلدارة العليا وكذلك ألسباب تتعلق بكل وظيفة واليت أغلبها إدارية، وأن ضعف البيئ

 .الداخلية الراىنة ال يسمح بتبين أي دليل عملي للمسؤولية االجتماعية على مستوى كل وظيفة
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التقليدي يف اإلدارة بنموذج آخر متعدد األبعاد يعمل على وأوصت الدراسة بضرورة استبدال النموذج 
هبا كنهج ضمن التخطيط والتفكري االسًتاتيجي للمؤسسات  االقتناعوزايدة  ترسيخ ثقافة ادلسؤولية االجتماعية

   .ومن مث االنتقال إىل اإلدارة ادلسؤولة

 الدراسات األجنبية: 2-

 الدراسات األجنبية العربية: 1-2

 إدراك ادلستهلك العراقي للمسؤولية " عنوان:ب مقال( 4100 )عاملة حمسن أمحد انجي دراسة
 . "االجتماعية للشركات

ادلستهلك العراقي دلفهوم ادلسؤولية االجتماعية للشركات،  مدى إدراك الدراسة إىل قياس ىذه ىدفت
ومن جهة  ،ىذا من جهة واألخالقية واخلرييةكل جانب من جوانبها االقتصادية والقانونية  لواألمهية اليت يوليها 

استعداد ادلستهلك العراقي لدعم الشركات اليت تلتزم مبسؤولياهتا  أخرى ركزت ىذه الدراسة على معرفة مدى
إضافة إىل حتديد االرتباط بني نوع ادلسؤولية  .قراراتو الشرائية وأثر ذلك على تفضيالتو واجتاه اجملتمع 

 م هبا الشركات وبني استعداد ادلستهلك لالستجابة ذلا.االجتماعية اليت تلتز 

وتوصلت الدراسة إىل توفر االدراك لدى ادلستهلك العراقي ابدلسؤولية االجتماعية للشركات مع ميل أكرب 
لالىتمام ابجلوانب القانونية واألخالقية منها، وبدرجة أقل ابجلوانب االقتصادية واخلريية ،كما أظهرت النتائج 

عالقة ذات داللة احصائية بني التزام الشركات ابدلسؤولية القانونية واألخالقية وبني استعداد ادلستهلك وجود 
بينما ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بني التزام الشركات ابدلسؤولية االقتصادية واخلريية  لالستجابة ذلا.

 حتديد يفتغري ادلستوى الثقايف للمستهلك مع وجود أثر معنوي دل وبني استعداد ادلستهلك لالستجابة ذلا.
 استجابتو دون ادلتغريات الدميغرافية األخرى.

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على بناء ثقافة رلتمعية لتعزيز ادلعرفة ابدلسؤولية االجتماعية وزايدة وعي 
ادللتزمة مبسؤولياهتا جتاه تنمية ادلستهلك أبمهيتها ودفعو ضلو الشراء ادلسؤول من خالل تعزيز االستجابة للشركات 

 خرى العمل على اجياد ادلستهلك ادلسؤول اجتماعيا وتشجيعو.أواستدامة اجملتمع وبعبارة 
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 الدراسات األجنبية الغربية: 2-2

 دراسة (2008  Somyot Wattanakamolchai) تقييم جودة اخلدمة " عنوان:ب أطروحة دكتوراه
 .)غري منشورة( "ادلسؤولني اجتماعيامن وجهة نظر ادلستهلكني 

     "The evaluation of service quality by Socially Responsible Customers" 

ىدفت ىذه الدراسة إىل تقدمي نظرة على مدى مسامهة ادلسؤولية االجتماعية للمستهلكني يف تقييم جودة 
ادلسؤولني يستخدمون أبعادا متطابقة أو سلتلفة يف اخلدمة، وذلك من خالل التعرف على ما إذا ادلستهلكني 

أعضاء حيث دتت ىذه الدراسة على عينة من  .احلكم على جودة اخلدمة مقارنة ابدلستهلكني األقل مسؤولية
 .ىيئة التدريس وادلوظفني بكلية التكنولوجيا يف فرجينيا

يف تقييم جودة اخلدمة، حيث مت استخدام  أساسياوتوصلت الدراسة إىل أن ادلسؤولية االجتماعية تعد بعدا 
أبعاد ادلسؤولية االجتماعية بشكل كبري من قبل ادلستهلكني ادلسؤولني اجتماعيا للتأكيد على جودة اخلدمة 

  .مقارنة ابدلستهلكني األقل مسؤولية

من سلتلف وأوصت الدراسة بضرورة إجراء مسوحات ميدانية أخرى على عينة أكرب من ادلستهلكني 
  .دلستوايت، حيث أن ىذه النتائج تبقى صحيحة فقط على ضوء العينة اليت دتت دراستهاا

  دراسة(2010 Sweta Singh )اخلريةة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  األعمال":عنوانب مقال
 ."-منظور هندي -

   "Philanthropy to Corporate Social Responsibility -An Indian Perspective-" 

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على االجتاىات السائدة دلمارسة ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات 
  .اذلندية، وذلك من خالل الًتكيز أساسا على األثر احملتمل لاللتزام االجتماعي للمؤسسات

على األعمال وتوصلت الدراسة إىل أن شلارسة ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات اذلندية تركز أساسا 
 .اخلريية ادلوجهة خلدمة قطاع التعليم والصحة مع قليل من االىتمام جبوانب دتكني ادلرأة وسبل ادلعيشة ادلستدامة
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وأوصت الدراسة بضرورة اىتمام ادلؤسسات اذلندية ابجلوانب األخرى للمسؤولية االجتماعية لتشمل 
هور أبدائها وإسهاماهتا خلدمة اجملتمع وكذلك العمل االستثمار ادلسؤول، مع التأكيد على ضرورة إعالم اجلم

   .على تطوير أنظمة اإلدارة البيئية يف ادلؤسسات اذلندية

  دراسة(2014 Susan Njeri Wamitu) ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات     " عنوان:ب مقال
 ."-النوااي وادلمارسات-

  "Corporate Social Responsibility -intentions and practice-" 

ىدفت ىذه الدراسة إىل تقدمي حملة عامة عن شلارسة ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات، وذلك من خالل 
 .تسليط الضوء أساسا على بعض ادلمارسات اخلاطئة للمسؤولية االجتماعية من طرف ادلؤسسات

جزءا من ثقافة ادلؤسسة، وال جيب اعتبارىا  وتوصلت الدراسة إىل ضرورة أن تكون ادلسؤولية االجتماعية 
 .كمنصات إعالنية أو عروض جانبية عامة فقط وإمنا كأنشطة موجهة لتلبية احتياجات اجملتمع

 حبيث أوصت الدراسة بضرورة جعل ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات جزءا ال يتجزأ من أنشطتها اليوميةو 
، مع العمل على تنظيم نيةيالروت التنظيمية طاء األولوية لألنشطةتكون ذلا األسبقية يف ادلمارسة بدال من إع

برامج تدريبية جلميع الكوادر من ادلوظفني وذلك هبدف القدرة على التنفيذ اجليد ألنشطة ادلسؤولية 
 .االجتماعية

 موقع دراستنا من الدراسات السابقة:

لدراسات العربية أو األجنبية فإننا نالحظ ل ابلنسبة ابلنظر إىل كل الدراسات السابقة اليت مت عرضها سواء
أهنا تشًتك مع دراستنا احلالية يف موضوع ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات، حيث كان ذلا دور كبري يف الفهم 

   .دلوضوع ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات لإلطار النظري وادلفاىيميادلتعمق 

الدراسات السابقة يف كوهنا تركز على دراسة أثر ادلسؤولية  ومن جهة أخرى فإن دراستنا احلالية ختتلف عن
اليت  السابقة ن وجهة نظر ادلستهلكني، حيث أن كل الدراساتم الغذائية االجتماعية دلؤسسات الصناعات

أجريت يف اجلزائر مل تتناول مدى تفضيل ادلستهلك اجلزائري دلنتجات مؤسسات الصناعات الغذائية ادلسؤولة 
اليت ركزت  (مسان كروميةإمنا كلها دتت دراستها على مستوى ادلؤسسات ما عدى دراسة الباحثة )و اجتماعيا 

على دراسة العالقة بني ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات ومحاية ادلستهلك فحني أهنا مل تتطرق إىل دراسة 
كثريا مع فإن دراستنا احلالية تتشابو   ذلك مدى تفضيل ادلستهلك للمؤسسات ادلسؤولة اجتماعيا، ويف مقابل
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 "إدراك ادلستهلك العراقي للمسؤولية االجتماعية للشركات" بعنوان )عاملة حمسن أمحد انجي( الباحثة دراسة
ركزت يف دراستها على قياس مدى إدراك ادلستهلك العراقي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات وأثر  حيث

إال أن ىذه الدراسة ختتلف أيضا عن دراستنا احلالية من انحية البيئة اليت دتت فيها  ،ذلك على قراراتو الشرائية
الدراسة فالسلوكيات الشرائية للمستهلكني ودرجة وعيهم ختتلف من بيئة إىل بيئة أخرى، وكل ىذه ادلربرات  

   .كانت ذلا دور الكبري يف القيام هبذه الدراسة اليت بني أيدينا

 صعوابت الدراسة:

تعترب من بني الصعوابت اليت واجهتنا يف تصميم اجلزء  سعة موضوع الدراسة وتشعب جوانبو وعمقهان إ
ادلتعمق دلختلف ادلضامني األساسية اجليد و  تطلب منا ضرورة الفهم النظري دلوضوع الدراسة، األمر الذي

يف ادلعلومات بشكل دلوضوع ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات وكذلك سلوك ادلستهلك، وذلك هبدف توظ
  .صحيح ومنهجي وخيدم اجلانب ادليداين للدراسة

 هيكل الدراسة:

 لإلجابة على اشكالية الدراسة وحتقيقا ألىدافها قمنا بتقسيم الدراسة إىل أربعة فصول رئيسية حبيث:

للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات وذلك من خالل  سيتناول الفصل األول التأصيل النظري وادلفاىيمي
ثالث مباحث رئيسية: ادلبحث األول وسيتضمن مدخل عام للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات وذلك 
ابلًتكيز أساسا على نشأهتا وعوامل تطورىا، مع ضبط مفهومها وعرض أىم النظرايت اإلدارية ادلفسرة ذلا 

ادىا، فحني سيتم التطرق يف ادلبحث الثاين إىل اإلدارة االسًتاتيجية إبراز أمهيتها، مبادئها وأبع وكذلك
ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات ضمن  ةللمسؤولية االجتماعية للمؤسسات وذلك هبدف التعرف على مكان

مع عرض بعض التجارب العملية يف رلال  اسًتاتيجية ادلؤسسة وكيفية تطبيقها يف إطار وظائف ادلؤسسة
أىم ادلعايري وادلواصفات الدولية لتقييم  ادلبحث الثالث فيما سيتضمناالجتماعية للمؤسسات،  ادلسؤولية

 .ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

أما الفصل الثاين فسيتناول دراسة سلوك ادلستهلك وفق ادلقاربة التسويقية وذلك من خالل ثالث مباحث 
الرئيسية: ادلبحث األول وسيتضمن اإلطار العام لدراسة سلوك ادلستهلك وذلك ابلًتكيز أساسا على نشأتو، 

التطرق يف ادلبحث الثاين إىل  عوامل تطوره، مع ضبط مفهومو وإبراز أمهيتو ابلنسبة لكل طرف، فحني سيتم
التعرف على أىم العوامل اليت ساعدت على ظهور ىذا  هبدفادلضامني األساسية لالستهالك ادلسؤول وذلك 

، أما ادلبحث الثالث فسوف يتم فيو الربط بني ادلسؤولية ادلفهوم وسبل التحول إىل االستهالك ادلسؤول
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تهلك، وذلك ابلًتكيز أساسا على أبرز القضااي الرئيسية اليت االجتماعية للمؤسسات ودورىا يف محاية ادلس
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات، مع عرض  26000تناوذلا بند محاية ادلستهلك يف ادلواصفة القياسية ايزو 

 .أىم ادلزااي التنافسية اليت تكتسبها ادلؤسسات جراء التزامها اجتماعي جتاه ادلستهلكني

ادلسؤولية االجتماعية يف مؤسسات الصناعات الغذائية اجلزائرية وذلك فحني سيتناول الفصل الثالث واقع 
من خالل ثالث مباحث رئيسية: ادلبحث األول وسيتضمن نظرة عامة حول القطاع الصناعي يف اجلزائر والذي 

بنيتو، مع تشخيص بيئتو وكذلك  ىذا القطاع شهدىاعلى ضوئو سيم التعرف على أىم اإلصالحات اليت 
واليت ستقدم لنا صورة عن وضعية ىذا القطاع، أما ادلبحث االقتصادية عن طريق بعض ادلؤشرات االقتصادية 

الثاين فسوف يتم فيو التطرق إىل واقع قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر وذلك من خالل عرض أىم 
يتم بعدىا التعرف على وضعية قطاع الصناعات الغذائية ل ،ادلضامني األساسية للصناعات الغذائية بشكل عام
م التطرق يف ادلبحث الثالث إىل ادلسؤولية االجتماعية يف تيف اجلزائر وسبل تعزيز قدرتو التنافسية، فيما سي

على ضوئو سوف نركز أساسا على عرض أىم اجلهود وادلبادرات اليت  يادلؤسسات الصناعية اجلزائرية والذ
 .ولة اجلزائرية يف سبيل تفعيل شلارسة ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات الصناعيةقامت هبا الد

أما الفصل الرابع واألخري فسيتناول اجلزء اخلاص ابلدراسة ادليدانية ألثر ادلسؤولية االجتماعية دلؤسسات 
من خالل ثالث الصناعات الغذائية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف والذي سيتم معاجلتو 

وسيتضمن التصميم ادلنهجي للدراسة ادليدانية، فحني سيتم التطرق يف ادلبحث مباحث رئيسية: ادلبحث األول 
الثاين إىل عرض وحتليل نتائج الدراسة ادليدانية، أما ادلبحث الثالث فسيتم من خاللو اختبار ومناقشة وحتليل 

 .نتائج فرضيات الدراسة

 

 

 

 

 

 



 مقدمة:
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 منوذج الدراسة:
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 دتهيد:

ربت مفهوم التنمية اؼبستدامة، أخرجت اؼبؤسسات من عزلتها الداخلية كنظام إن القضااي اليت أثَتت مؤخرا 
فالتطور  .البحت إذل نظرة حديثة وبيئة خارجية أكثر تعقيدا وغموضا وتداخال االقتصاديمغلق ودورىا 

يف البيئة اػبارجية ولد أطرافا أخرى سبارس ضغوطا على اؼبؤسسات وتؤثر يف نشاطها، وأفرز أدورا  اغباصل
ت    األمر الذي وضع حدودا جديدة وزاد من التحداي .جديدة اجتماعية وسياسية وبيئية كانت مهملة سابقا

 .إذل التزامات اؼبؤسساتوأضاف معطيات أخرى 

ادلسؤولية يف ظل ىذه اؼبتغَتات ظهرت فلسفة عمل جديدة ضمن إطار أخالقي واجتماعي ربت مفهوم "
فقط على استغالل  تقتصر"، والذي يفًتض أبن مسؤولية اؼبؤسسات البد وأن ال االجتماعية للمؤسسات

، بل هبب أن سبتد مسؤوليتها أيضا إذل مواجهة اؼبتطلبات االقتصاديةاؼبوارد اؼبتاحة ؽبا دبا ىبدم أىدافها 
وكذلك مراعاة ربسُت الظروف البيئية عن طريق اغبد من  اؼبصلحة االجتماعية وإرضاء صبيع األطراف ذات

إال أن ىذا األمر يتوقف على مدى ، ق رفاىية اجملتمعابلشكل الذي سيساىم يف ربقيو اآلاثر السلبية ؽبا 
 .ضافيةاستعداد اؼبؤسسات لتحمل ىذه التكاليف اإل

 من خالل ثالثة مباحث رئيسية:الفصل ضمن ىذا السياق سيتم معاعبة ىذا 

  :للمؤسسات مدخل عام للمسؤولية االجتماعيةادلبحث األول. 
  :للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات االسًتاتيجية اإلدارةادلبحث الثاين. 
 :فات الدولية لتقييم اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسساتصاؼبعايَت واؼبوا ادلبحث الثالث. 
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 ادلبحث األول: مدخل للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

األعمال من اببو الواسع لتصبح موضة العصر وأحد  إدارةدخلت اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات عادل 
ظهر اذباه قوي خاصة يف اجملتمعات  على ىذا األساسأىم العوامل اليت تؤثر على ظبعة وسبيز اؼبؤسسات، و 

ليست   اإلدارةالرأظبالية يدعو إذل ضرورة التزام اؼبؤسسات اذباه اجملتمع الذي تعمل فيو، حيث أصبحت 
فقط على ربقيق الكفاءة االقتصادية ألنشطة اؼبؤسسة معربا عنها دبؤشر الرحبية، ولكن أيضا على ما  مسئولة

هبب أن تؤديو ىذه األخَت ذباه اؼبشاكل االجتماعية اؼبًتتبة على أداء تلك األنشطة، األمر الذي جعلها تنتقل 
تنديدات اؼبناىضة واؼبطالبة لل مستمر يدتزا من اؼبوقف اؽبادم إذل اؼبوقف الوقائي وىذا يف ظل ما نشهده من

اجملتمع، وابغبفاظ على اؼبوارد واغبد من تفاقم اؼبشكالت البيئية اليت تسببها  بضرورة ربسُت جودة حياة
 .أنشطتها

 ادلطلب األول: نشأة ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات وعوامل تطورها يف أدبيات الفكر التسيريي

كي لإن اؼبسؤولية االجتماعية بطبيعتها ليست جامدة، بل ؽبا صفة الديناميكية والواقعية والتطور اؼبستمر 
بسرعة وفق مصاغبها وىذا يف ظل اؼبتغَتات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية، األمر الذي  تتماشى

تماعية للمؤسسات وذلك لتداخل مراحل دقيقة لتطور مفهوم اؼبسؤولية االجهبعل من الصعب ربديد 
األحداث وأتثَتاهتا اؼبتبادلة، غَت أن اؼبتتبع للجذور التارىبية للمسؤولية االجتماعية وعوامل تطورىا يف أدبيات 

 .الفكر التسيَتي يستطيع أن يلمس تغَتات مهمة وإضافات نوعية أدت إذل إثراء ىذا اؼبفهوم

 للمؤسسات الفرع األول: نشأة ادلسؤولية االجتماعية

كان االىتمام متمركزا على كون مسؤولية   اإلدارةمع بداية الثورة الصناعية وما رافقها من ذبارب علمية يف 
ومع  .اؼبؤسسة تتمحور حول إنتاج سلع وخدمات مفيدة للمجتمع، إذ ربقق من خالؽبا عوائد ؾبزية للمالكُت

املة، وتدشل األجور وظهور التكتالت تضخم حجم اؼبؤسسات وما رافق ذلك من استغالل لأليدي الع
النقابية، وبوادر ظهور االشًتاكية، ازداد اىتمام اؼبؤسسات ابؼبسؤولية االجتماعية الداخلية، لكن التأثَت اؼبتزايد 

اىتماما ابألبعاد اػبارجية للمسؤولية جعلها تورل  األمر الذيؽبا على البيئة اػبارجية أفرز ضغوطا كبَتة عليها 
ية للمؤسسات، واليت كانت ترتبط ابلعمالء واؼبنافسُت واغبكومة واؼبوردين وصباعات الضغط البيئية االجتماع
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ازداد النقاش حول اؼبسؤولية  1920وابلتحديد سنة ومع مطلع العشرينات  .1والصحفية والسياسية وغَتىا
حيث ظهرت 2.االجتماعية يف عادل األعمال وىذا مع تزايد حجم اؼبؤسسات وانفصال اؼبلكية عن التسيَت

تيارات تطالب بتأمُت السالمة واألمان يف العمل، تقليص ساعات العمل، ضباية حقوق األطراف اؼبختلفة 
سعت إذل ربقيق اؼبسؤولية ابعبانب األكاديبي اليت وقد تعززت ىذه التوجهات  .وذات الصلة ابؼبؤسسة

" Harvard Business Schoolاالجتماعية للمؤسسات كبو كافة األطراف ذات اؼبصلحة إذ عقدت جامعة "
أصدر االقتصادي  1953سنة ويف  .3"مسؤولية األعمالمؤسبرا علميا ربت عنوان " 1948سنة 

ويف نفس السنة ألقى  .4كتابو اؼبشهور للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة  "Howard Bowenاألمريكي"
"Charles Erwin Wilson" رئيس شركة "General Motors"  صبلة مفادىا خالل السنوات اؼباضية اقتنعت

من خالل ىذا التصريح يبكن مالحظة التطور اغباصل يف و ، 5أبن "ما ىو جيد لبلدان جيد عبنَتال موتورز"
ازداد وعيهم أبن قضااي اجملتمع تؤثر على استمرارية حيث نظرة اؼبدراء واؼبسَتين للمسؤولية االجتماعية، 

يف التمهيد للعديد من الدراسات اؽبامة يف الستينات  "Bowenويعود الفضل ل " .اؼبؤسسة وقباحها
من خالل فكرة القانون اغبديدي  1970 و 1960" ما بُت Keith Davisمسانبة "والسبعينات، حيث جاءت 

للمسؤولية االجتماعية، والذي يقوم على استخدام التشريع إلخبار منظمات األعمال أبن عليها االلتزام 
الفًتة وخالل ىذه  ،دبسؤوليتها االجتماعية، ويف حالة عدم تبنيها للمبادرة الطوعية فسيتم فرضها ابلقانون

ظهرت نظرية أصحاب اؼبصلحة، والذين امتدوا ليشملوا ليس فقط ضبلة األسهم ولكن كل من يتعامل مع 
 .6وغَتىم اؼبدشل منظمة األعمال من عاملُت وعمالء ومؤسسات اجملتمع

انعقد مؤسبر ستوكهودل برعاية ىيئة األمم اؼبتحدة، والذي أعترب أىم اجتماع دورل حول 1972 ويف سنة 
مع اقًتاح ضرورة اغبد من التلوث  اإلنساشلإظهار خطورة الوضع البيئي اؼبتأثر دبخلفات النشاط الصناعي 

                                                             
دراسة مقارنة بُت اؼبستشفيات العمومية والعيادات –لطيفة برشل، "أثر سبكُت العاملُت يف ربسُت األداء االجتماعي للمؤسسات اعبزائرية  1

"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية )غَت منشورة(، زبصص اقتصاد وتسيَت مؤسسة،  -االستشفائية اػباصة لوالية بسكرة
 91.، ص2014-2015كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 

2 Manuela Pastore – Chaverot, "les stratégies RSE des grandes entreprises : Les facteurs d’influence –

Analyse des discours des entreprises du Cac 40-", thèse pour l’obtention du Doctorat en sciences de gestion, 

Ecole Doctorale sciences juridiques politiques économiques et de gestion, Université Paul Verlaine de Metz, 

2011, p62. 
 92.لطيفة برشل، مرجع سبق ذكره، ص 3

4 Nicolas Poste et Autres, "La responsabilité Social de l’entreprise : nouvelle régulation du capitalisme, Les 

presses universitaires, France, 2011, p12. 
5 Aurélien Acquier, "Les Modèle de pilotage du développement durable de contrôle externe à la conception 
innovante", thèse pour l’obtention du Doctorat en sciences de gestion, Paris, France,  le 29 Septembre 2007, 

p26. 
دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب -وىيبة مقدم، "تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اعبزائر للمسؤولية االجتماعية  6

  ن،  "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيَت )غَت منشورة(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة وىرا-اعبزائري
 .(68-69، ص)2014-2013 
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" عادلنا ادلشًتك"ربت اسم  1978البيئي، تاله صدور العديد من التقارير الصادرة عن عبنة برونتالند سنة 
والذي أظهر مفهوما جديدا للتنمية يهدف إذل االستغالل العقالشل للموارد الطبيعية، وانتهاج سلوك وقائي ضد  
كل أنواع االعتداءات البيئية من خالل ربقيق التنمية يف صبيع اؼبيادين مع اغبفاظ على اؼبصادر الطبيعية وضباية 

 .1لتنمية اؼبستدامةحقوق األجيال القادمة وىو ما يعرف اب

ومع تطور مفهوم التنمية اؼبستدامة أببعاده الثالث االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بدأت مرحلة جديدة يف 
تطور مفهوم اؼبسؤولية االجتماعية ؼبنظمات األعمال، نتيجة لزايدة الوعي العام بقضااي اجملتمع والبيئة والتنمية، 

 .2ىذا اؼبفهوم يف تطور وؿبل دراسة وحبث يف اعبامعات ومراكز البحث لوال يزا

ويبكن تلخيص اؼبراحل التارىبية الذباىات اؼبسَتين كبو اؼبسؤولية االجتماعية يف ثالث مراحل أساسية 
 :3وىي

  كان التوجو فيها كبو اؼبصلحة الذاتية، حيث لعبت : (1800-1920إدارة تعظيم األرابح )مرحلة
قد أما اعبانب التسيَتي ف .والثروة الدور األكثر أنبية، ربت شعار "ما ىو جيد رل جيد للبلد"النقود 
 .األان وحب التصرف الشخصي للمسَت عليوغلبت 

 :)اؼبسؤولية األساسية للمؤسسات  مرحلة إدارة الوصااي )أواخر العشرينات حىت بداية الستينات
الذاتية ومصاحل األطراف األخرى مثل اؼبسانبُت والعاملُت، وبقق اؼبصلحة  ىي ربقيق الربح اؼبالئم الذي

حيث كان شعار ىذه الفًتة "ما ىو جيد  .ويف نظرىم النقود مهمة لكن األفراد بدورىم مهمون أيضا
ولكن ابلرغم من االعًتاف فيها بدور اعبماعة يف اؼبشاركة يف ازباذ القرارات  .للمؤسسات جيد للبلد"

 .دية كانت ىي الغالبةإال أن األاننية الفر 
 :)الربح فيها ضروري لكن األفراد أىم من  مرحلة إدارة نوعية احلياة )من أواخر الستينات إىل اآلن

وكان شعار  ،العاملُت والبيئة واجملتمع اؼبسانبُت، وىذا ما وبقق اؼبصلحة اػباصة للمؤسسات، ،النقود
ىذه اؼبرحلة "ما ىو جيد للمجتمع جيد للبلد"، وقد ارتبط قباح اؼبؤسسات يف ىذه اؼبرحلة ابلعمل 

 .اعبماعي

 
                                                             

"، مداخلة ضمن  -دراسة حالة شركة االظبنت –زين الدين بروش، جابر دىيمي، "دور نظام اإلدارة البيئية يف ربسُت األداء البيئي للمؤسسات  1
 646.، ص2011نوفمرب  22-23فعاليات اؼبلتقى الدورل حول األداء اؼبتميز للمنظمات واغبكومات، جامعة ورقلة، 

 69.ىيبة مقدم، مرجع سبق ذكره، صو  2
، 2006مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،1ط قبم عبود قبم، "أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال يف شركات األعمال"، 3

 .(202-203ص)
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 الفرع الثاين: العوامل اليت ساعدت على تبلور مفهوم ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

أشارت العديد من الدراسات إذل أن بروز وتنامي مفهوم اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات جاء نتيجة 
 :1من التحدايت أنبها ما يليعديد لل

 :حيث تعرضت الكثَت من الشركات العاؼبية لقضااي أخالقية، فبا  الكوارث والفضائح األخالقية
 .جعلها تتكبد أمواال طائلة كتعويضات للضحااي أو خسائر نتيجة اؼبنتجات اؼبعابة وغَت الصاغبة

 :من خالل التشريعات والقوانُت الرادعة أو احملفزة اليت تنادي  تزايد الضغوطات احلكومية والشعبية
هلك والعاملُت والبيئة، األمر الذي قد يكلف اؼبؤسسة أمواال طائلة إذا ما رغبت يف بضرورة ضباية اؼبست

 .االلتزام بتلك التشريعات، وخبالف ذلك قد تتعرض للمقاطعة واػبروج من السوق بشكل عام
  :أصبحت تعد من أىم القوى الدافعة لتبٍت اؼبؤسسات ؼبفهوم اؼبسؤولية االجتماعية، حيث العودلة

الشركات اؼبتعددة اعبنسيات ترفع شعار اؼبسؤولية االجتماعية، وأصبحت تركز يف ضبالهتا  العديد من
واجملتمع والبيئة واغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية، وأهنا تلتزم بتوفَت  اإلنسانالًتوهبية على أهنا هتتم حبقوق 

 .ظروف عمل آمنة للعاملُت، وأبهنا ال تسمح بتشغيل األطفال
  واليت صاحبتها ربدايت عديدة أمام منظمات األعمال فرضت  لوجية ادلتسارعة:التطورات التكنو

عليها ضرورة االلتزام بتطوير اؼبنتجات، وتطوير مهارات العاملُت، وضرورة االىتمام ابلتغَتات يف أذواق 
اؼبستهلكُت وتنمية مهارات متخذي القرار، خاصة يف ظل التحول من االقتصاد الصناعي إذل اقتصاد 

 .وزايدة االىتمام برأس اؼبال البشري بدرجة أكرب من رأس اؼبال اؼباديواؼبعرفة،  قائم على اؼبعلومات

عة اؼبؤسسة، تزايد عدد اؼبنظمات غَت اغبكومية : ضباية ظبمنها ابإلضافة إذل ما سبق ىناك ؿبددات أخرى
ية خاصة يف ؾبال اليت تراقب أداء اؼبؤسسة ومدى مسانبتها يف تنمية اجملتمعات احمليطة هبا، اغبوافز اغبكوم

بل أصبحت مرتبطة  اؼبنتجاؼبنافسة اليت أصبحت ال تقتصر على جودة ابؼبؤسسة،  واإلشهارزبفيض الضرائب 
 .ابعبانب االجتماعي والبيئي

 

 

 
                                                             

، سبتمرب  9ديف تعزيز اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية"، ؾبلة االقتصاد اعبديد، العد دمحم غردي، "دور مبادئ وأسس اغبوكمة 1
 .(63-64، ص)2013
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 ادلطلب الثاين: ماهية ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

إن مناقشة موضوع اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات وطبيعة البيئة اليت تنشط فيها ىذه اؼبؤسسات أصبح 
من اؼبواضيع اليت تثَت جدال كبَتا يف األوساط العلمية واألكاديبية، حيث تعددت البحوث يف إطار اؼبسؤولية 

يفية تعامل ىذه اؼبؤسسات مع االجتماعية للمؤسسات وطرحت وجهات نظر ـبتلفة مثلت تيارات فكرية لك
اجملتمعات اليت تنشط فيها ىذا من جهة ومن جهة أخرى عكست طبيعة التطور االقتصادي واالجتماعي وأثر 

 .مسئولةذلك على تكوين مؤسسات اقتصادية 

 الفرع األول: مفهوم ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات وعالقتها ببعض ادلفاهيم القريبة منها

يكون شامل ثَت من األحيان االتفاق على ربديد تعريف معُت يفي إبعطاء مضمون من الصعب يف ك
وجامع ومتعمق لظاىرة ما وتزداد ىذه الصعوبة كثَتا إذا ما اقًتنت ابلعلوم السلوكية وتكمن ىذه الصعوبة يف 

 :1األسباب التالية

  انعكس على التباين يف انطالق الباحثُت والدارسُت من خلفيات ـبتلفة يف ربديدىم ؽبذا اؼبفهوم
 التعاريف؛

  التباين الزمٍت واؼبراحل التارىبية اليت مر هبا الفكر اإلداري ونظرتو إذل اؼبسؤولية االجتماعية، انعكس
 هبري عليو االتفاق؛بدوره على ربديد التعريف الذي يبكن أن 

 واؼبشكالت اليت تعاشل منها ، التباين اغباصل يف األنظمة االجتماعية السائدة يف عموم أرجاء العادل
انعكس على قبول ىذا التعريف أو رفضو، وابلتارل مدى انسجامو مع الواقع وربقيقو لألىداف اليت 

 حدد ؽبا؛
  ىناك تسميات مرادفة للمسؤولية االجتماعية، وابلرغم من شيوع ىذه التسمية وعمقها التارىبي  قياسا

قليل من أنبيتها، ولعل من أبرز ىذه التسميات اؼبرادفة: ابؼبصطلحات األخرى، إال أن ذلك ال يعٍت الت
وابلتارل فإن وجود ىذه اؼبرادفات  .إخل …أخالقيات اجملتمع، الضمَت االجتماعي، التكافل االجتماعي

 يضيف صعوبة جديدة لتحديد التعريف؛
  ة زمنية  فًت ربديده قد ترد عليو ثغرات يفطاؼبا أن العلم يف حالة تطور مستمر فإن أي تعريف يبكن

 .قادمة، أو الجتهادات فكرية جديدة

                                                             
 .(22-23، ص)2001، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1اثمر البكري، " التسويق واؼبسؤولية االجتماعية"، ط 1
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وابلرغم من ىذه الصعوابت أو غَتىا فإن ذلك دل يبنع الباحثُت وبعض اؼبنظمات واؽبيئات الدولية من 
استعراض العديد من التعاريف، واليت تنطلق بطبيعة اغبال من زوااي وجهات نظر ـبتلفة سبكننا يف النهاية من 

 .بشمولية مفهوم اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات وعالقتها ببعض اؼبفاىيم القريبة منها اإلحاطة

 التعاريف ادلقًتحة من طرف الباحثني: 1-

 عدة تعاريف للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات نذكر منها ما يلي: واإلدارةقدم علماء االقتصاد 

 ( تعريفHoward Bowen 1953 :) يف متابعة  ىي "مسؤولية رجال األعمالاؼبسؤولية االجتماعية
 .1السياسات وازباذ القرارات، والقيام ابألنشطة اليت تتالئم مع أىداف وقيم اجملتمع"

 ( تعريفMilton Friedman 1970 :) يف مقال صدر جبريدة  1970عرف ميلتون فريدمان سنة
واردىا والقيام أبنشطة موجهة لتعظيم نيويورك اتيبز اؼبسؤولية االجتماعية على أهنا " استعمال اؼبؤسسة ؼب

على التنافس اغبر يف السوق دون اللجوء إذل الطرق  ابالعتمادأرابحها شريطة أن ربًتم قواعد اللعبة أي 
 .2اؼبغشوشة وإذل التحايل"

 ( تعريفHolmes 1977 :)التزام منظمة األعمال اذباه اجملتمع الذي تعمل  اؼبسؤولية االجتماعية ىي"
عن طريق اؼبسانبة يف ؾبموعة كبَتة من األنشطة االجتماعية، مثل ؿباربة الفقر وربسُت  فيو، وذلك

 .3اػبدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل مشكلة اإلسكان وغَتىا"
 ( تعريفFrederick 1994) :" فكرة اؼبسؤولية االجتماعية تفًتض أن اؼبؤسسات ليست لديها فقط

 .4وقانونية، بل لديها أيضا مسؤوليات معينة يف اجملتمع"التزامات اقتصادية 
 ( تعريفPhilip Kotler and Nancy Lee 2005) :االلتزام بتحسُت  اؼبسؤولية االجتماعية ىي"

 5.رفاىية اجملتمع من خالل فبارسة أعمال اختيارية تقديرية ومسانبات ابؼبوارد اؼبؤسسية"

 

                                                             
 70.وىيبة مقدم، مرجع سبق ذكره، ص 1
شهادة  عبد الرضبان العايب، "التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اعبزائر يف ظل ربدايت التنمية اؼبستدامة"، أطروحة مقدمة لنيل 2

 2010-،01الدكتوراه يف العلوم االقتصادية )غَت منشورة(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيف
 48.، ص2011

 15.، ص2007، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 1دمحم الصَتيف، "اؼبسؤولية االجتماعية لإلدارة"، ط 3
4 Sweta Singh, "Philanthropy to Corporate Social Responsability : An Indian perspective, Review  of 

international comparative Management, volume 11, issue 05, December 2010, p991. 
، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاىرة، 1فيليب كوتلر، اننسي رل، ترصبة عال أضبد إصالح، "اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات"، ط 5

 9.، ص2011مصر،
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 ( تعريفCarroll & Buchholtz 2006): " اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات تشمل التطلعات
 .1االقتصادية، القانونية، األخالقية واػبَتية اليت ينتظرىا اجملتمع من مؤسساتو عند غبظة زمنية معينة"

ويف األخَت عرفها األكاديبي الفرنسي اؼبختص يف ؾباالت عالقة اؼبؤسسة االقتصادية ابلتنمية اؼبستدامة 
(Christian Brodhag)  على أهنا "الطريقة اليت هبب أن تعمل هبا اؼبؤسسات لدمج االىتمامات والقضااي

 اؼبؤسسةسياسات وقيم وثقافة السًتاتيجيات و صياغة اال وات االجتماعية والبيئية واالقتصادية يف صنع القرار 
قوانُت والتعليمات ، بشفافية وؿباسبة ليتم تطبيق أحسن اؼبمارسات، وتعمل على تطبيق الوالعمليات واألنشطة

اليت ؽبا عالقة دبكافحة الفساد والرشوة، وتلتزم ابغبفاظ على الصحة والسالمة وضباية البيئة وحقوق االنسان 
 .2والعمال"

 التعاريف ادلقًتحة من طرف ادلنظمات واذليئات الدولية: 2-

االجتماعية للمؤسسات نذكر قدمت العديد من اؼبنظمات واؽبيئات الدولية عدة تعاريف ؼبفهوم اؼبسؤولية 
 منها ما يلي:

  :اإلراديعرفت اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات على أهنا "الدمج تعريف اجلمعية األوربية ادلشًتكة 
األطراف ذات اؼبصلحة  كافةلالنشغاالت االجتماعية والبيئية للمؤسسات مع األىداف التجارية ومع  

االلتزامات القانونية السارية اؼبفعول واالستثمار يف ؾبال الرأس من أجل تلبية  وذلك الداخلية واػبارجية
 3.البيئة"ضباية اؼبال البشري و 

                                                             
1 Somyot Wattanakamolchi, "The évaluation of  Service Quality by Social Responsable Customers " , 

Dissertation submitted to the faculty of the virgina polytechnic institute  and state University in partial 

fulfillment of requirement for the degree of  Doctor of Philosophy in Hospitality and Tourism Management, 

Blacksburg, Virginia, March 2008, p30. 
دراسة ميدانية لبعض اؼبؤسسات االقتصادية بوالية –حسناء مشري، "دراسة أثر نظام احملاسبة االجتماعية يف تبٍت مفهوم اؼبسؤولية االجتماعية  2

صادية )غَت منشور(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقت"-سطيف
 .(5-6، ص)2013-2014، 01فرحات عباس، سطيف

"، ؾبلة العلوم االقتصادية وعلوم -دراسة ميدانية لبعض اؼبؤسسات بوالية سطيف–مراد سكاك، "تدقيق اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات  3
 201.ص ، 01،2011كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيف،  11التسيَت، العدد
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 :عرف البنك الدورل اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات على أهنا "التزام اؼبؤسسة  تعريف البنك الدويل
ابؼبسانبة يف التنمية اؼبستدامة من خالل العمل مع موظفيها واجملتمع احمللي لتحسُت مستوى معيشة 

 1.األفراد أبسلوب ىبدم التجارة والتنمية يف آن واحد"
  عرف اؼبسؤولية االجتماعية على أهنا "االلتزام  امة:العادلي للتنمية ادلستد األعمالتعريف رللس

اؼبستمر من قبل اؼبؤسسات ابلتصرف أخالقيا واؼبسانبة يف ربقيق التنمية االقتصادية والعمل على 
 .2ربسُت نوعية الظروف اؼبعيشية للقوى العاملة وعائالهتم، واجملتمع احمللي واجملتمع ككل"

  اؼبسؤولية االجتماعية ىي "األفعال اليت تقوم للمسؤولية االجتماعية: 26000 تعريف مسودة االيزو
هبا اؼبؤسسة لتحمل مسؤولية آاثر أنشطتها على اجملتمع والبيئة حيث تكون ىذه األفعال متماشية مع 
مصاحل اجملتمع والتنمية اؼبستدامة وتكون قائمة على السلوك األخالقي واالمتثال للقانون اؼبطبق 

 .3فيما بُت اغبكومات وتكون مدؾبة يف األنشطة اؼبستمرة للمؤسسة"عاملة واعبهات ال
 :صبيع احملاوالت  ىي اؼبسؤولية االجتماعية تعريف الغرفة التجارية العادلية للمسؤولية االجتماعية"

لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية، ما هبعل اؼبسؤولية  اؼبؤسساتاليت تساىم يف تطوع 
ملزمة قانونيا، لذلك فإن  إجراءاتتماعية تعتمد على اؼببادرات من رجال األعمال دون وجود االج

 4.والتعليم" اإلقناعاؼبسؤولية االجتماعية تتحقق من خالل 
 :اؼبسؤولية االجتماعية ىي "ذبنيد كل  تعريف ادلرصد الفرنسي للمسؤولية االجتماعية للشركات

طاقات اؼبؤسسة كي تساىم بشكل اهبايب إذل جانب كل الفاعلُت العموميُت يف التنمية اؼبستدامة 
مع  متماشيةويكون ذلك إبدماج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف أنشطتهم وىذا حىت تصبح 

 5.أىداف التنمية اؼبستدامة"

 

                                                             
دورل بومدين بروال، "دور اإلبداع التكنولوجي يف ربقيق متطلبات اؼبسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسات"، مداخلة ضمن فعاليات اؼبلتقى ال 1

، 2011ماي  18-19، جامعة سعد دحلب، البليدة، -دراسة وربليل ذبارب وطنية ودولية–ات اغبديثة حول اإلبداع والتغَت التنظيمي يف اؼبنظم
 4.ص

2 Michel Capron et François Quairel Lanoizelée, "La Responsabilité Social d’entreprise", 1° édition,  édition 

la découverte, paris, 2007, p23. 
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة -دراسة حالة اؼبؤسسات العاملة بوالية سعيدة–مسان كرومية، "اؼبسؤولية االجتماعية وضباية اؼبستهلك يف اعبزائر  3

ايد، تلمسان، التسيَت، جامعة أبو بكر بلق وعلوم التجاريةالدكتوراه )غَت منشورة(، زبصص إدارة األفراد وحوكمة الشركات، كلية العلوم االقتصادية و 
 40.ص، 2013 -2014 

4
 162.، ص2009دار اؼبيسرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ، 1بالل خلف السكارنو، "أخالقيات العمل"، ط 
حالة –زائرية عبد الرضبان العايب، "مسانبة إدماج البعد االجتماعي للتنمية اؼبستدامة يف تطوير إدارة اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسات االقتصادية اعب 5

 12.، ص2012، جوان 11"، أحباث اقتصادية وإدارية، العدد-اؼبؤسسة االقتصادية العمومية للتوظيب وفنون الطباعة برج بوعريريج
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التعاريف اؼبقدمة من طرف الباحثُت واؼبنظمات واؽبيئات الدولية نستنتج أبن مفهوم من خالل ىذه 
 اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات يرتكز على ؾبموعة من النقاط ىي:

  اؼبسؤولية االجتماعية ىي التزام طوعي يبكن اؼبؤسسة من إبراز وأتكيد دورىا االهبايب يف ربسُت رفاىية
 اجملتمع؛

 جتماعية ىي آلية تساىم من خالؽبا اؼبؤسسة يف ربقيق التنمية اؼبستدامة؛اؼبسؤولية اال 
 اؼبسؤولية االجتماعية ىي جزء ال يتجزأ من ثقافة اؼبؤسسة؛ 
  للمؤسسة اليت سبكنها من تعزيز  االسًتاتيجيةالطابع الدائم للمسؤولية االجتماعية هبعلها إحدى الركائز

 تنافسيتها على اؼبدى البعيد؛
  من اؼبعايَت اليت تسمح بتوثيق اؼبمارسات اعبيدة للمؤسسة ونشرىا، لتثبت  يعترب شفافيةالمعيار

 .التزامها اؼبستمر ابغبماية االجتماعية مع صبيع األطراف اليت تتعامل معها

للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات على  أن لبلص إذل تعريف جامعوعلى ضوء ىذه االستنتاجات يبكننا 
من خالل دمج االىتمامات االجتماعية،  ذلكئم وطوعي للمؤسسة بتحسُت رفاىية اجملتمع، و أهنا "التزام دا

البيئية، االقتصادية واألخالقية ضمن ثقافتها واسًتاتيجياهتا العامة بكل شفافية ليتم تطبيق أحسن اؼبمارسات 
 .األمر الذي سيعزز من تنافسيتها على اؼبدى البعيد" .مع األطراف ذات العالقة

 :بعض ادلفاهيم ادلرتبطة مبفهوم ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات 3-

يتداخل مصطلح اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات مع كثَت من اؼبوضوعات مثل أخالقيات األعمال، 
 .حوكمة اؼبؤسسات، مواطنة اؼبؤسسات والتنمية اؼبستدامة، وىذا ما سيتم توضيحو

 األعمال: ادلسؤولية االجتماعية وأخالقيات 1-3

"ؾبموعة اؼببادئ والقيم اليت ربكم سلوك الفرد أو اعبماعة، أما  (Ethicيقصد دبصطلح األخالق )
 1.أخالقيات األعمال فهي اؼبعايَت اليت توجو سلوك اؼبدراء يف العمل"

                                                             
"، أطروحة مقدمة لنيل -دراسة حالة بعض اؼبؤسسات اعبزائرية–شافية قريف، "دور اؼبسؤولية االجتماعية يف ترقية اؼبيزة التنافسية يف اؼبؤسسة  1

فرحات  ةشهادة الدكتوراه يف علوم التسيَت )غَت منشورة(، زبصص إدارة أعمال اؼبؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامع
 61.، ص2015-01،2016سطيفعباس، 
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عن وىناك عالقة قوية بُت اؼبسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال أحياان متداخلة ومًتابطة، فاغبديث 
إحدانبا بشكل صريح أو ضمٍت يقود للحديث عن األخرى كما أن األدبيات اغبديثة يف اإلدارة تقوم على 

حيث ربمل اؼبسؤولية . "اإلدارةادلسؤولية االجتماعية وأخالقيات فصل مبطي وبمل عنواان مشًتكا ىو "
بق لدى األفراد يف اؼبنظمات من أن األخالقيات أساالجتماعية يف إحدى أبعادىا مسؤولية أخالقية، مع العلم 

 .1اؼبسؤولية االجتماعية، وال شك أن النزوع األخالقي كان قديبا واستمر حىت الوقت اغباضر

وتعترب اؼبسؤولية االجتماعية أكثر انسجاما مع األخالقيات وأكثر تعبَتا عنها، ومن اؼبؤكد أن األخالقيات 
يف السلوك العام لألفراد يف اجملتمع تعمل على ربقيق اؼبسؤولية االجتماعية كما سبثل أساسا قواي للتطور كبو 

التداخل بُت اؼبسؤولية االجتماعية وأخالقيات  والشكل اؼبوارل يوضح .2دفيما بعمفاىيم جديدة واليت تطورت 
 .اإلدارة

 التداخل بني ادلسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة: (1-1)الشكل 

 
، 2000، سلسلة حبوث ودراسات، القاىرة، اإلدارية، اؼبنظمة العربية للتنمية 1قبم عبود قبم، "أخالقيات االدارة يف عادل متغَت"، طادلصدر: 

 147.ص

                                                             
 216.قبم عبود قبم، مرجع سبق ذكره، ص 1
دراسة آلراء عينة من منتسيب –ليث سعد هللا حسُت، رصل سعد اعبميل، "اؼبسؤولية االجتماعية ذباه العاملُت وانعكاسها على أخالقيات العمل  2

التحدايت العاؼبية  –"، مداخلة ضمن فعاليات اؼبلتقى العلمي الدورل الثالث حول إدارة منظمات األعمال -بعض مستشفيات مدينة اؼبوصل
 10.، ص2009نيسان  27-29، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية اػباصة، -اؼبعاصرة
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إذ  ،خالل ىذا الشكل نالحظ أبن ىناك عالقة متداخلة بُت اؼبسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال من
أن أولوية الكفاءة يف تعظيم موارد اؼبنظمة من أرابح وما شابو ذلك كانت يف اؼبرحلة األوذل ولغاية الستينات 

إذل جانب  اإلداريةاالجتماعية يف األدبيات فحُت نرى أن اؼبرحلة الثانية كان الًتكيز على اؼبسؤولية  20.من ق
 .التأكيد على الكفاءة خالل سنوات السبعينات

 ادلسؤولية االجتماعية وحوكمة ادلؤسسات: 2-3

اؼبؤسسات على أهنا "ؾبموعة من العالقات التعاقدية اليت تربط بُت إدارة اؼبؤسسات  عرف البعض حوكمة
واألساليب اليت تستخدم إلدارة شؤون اؼبؤسسة  اإلجراءاتواؼبسانبُت وأصحاب اؼبصاحل فيها وذلك عن طريق 

ئدة اؼبسانبُت على والشفافية واؼبساءلة هبا وتعظيم فا واإلفصاحوتوجيو أعماؽبا من أجل ضمان تطوير األداء 
 .1اؼبدى الطويل ومراعاة مصاحل األطراف اؼبختلفة"

إن تطبيق اغبوكمة يف ؾبال اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات يسمح ؽبا بوضع التشريعات والقوانُت اؼبختلفة 
اليت يبكن أن  و الالزمة لتطبيقها يف ىذا اجملال، ما هبعل ىذه اؼبؤسسات ربقق العديد من اؼبزااي واؼبنافع

 :2نلخصها فيما يلي

 ربسُت قدرة اؼبؤسسة و زايدة قيمتها يف اجملتمع؛ 
 فرض الرقابة الفعالة على أداء اؼبؤسسة يف ؾبال اؼبسؤولية االجتماعية وتدعيم اؼبساءلة واحملاسبة هبا؛ 
  االجتماعية؛تعميق ثقافة االلتزام ابلقوانُت واؼببادئ واؼبعايَت اؼبتفق عليها يف ؾبال اؼبسؤولية 
 ربقيق العدالة والشفافية وؿباربة الفساد يف اجملال االجتماعي الذي تقوم بو اؼبؤسسة؛ 
 مراعاة مصاحل األطراف اؼبختلفة اؼبشاركة يف اؼبؤسسة واجملتمع و البيئة؛ 
  تطوير أداء اؼبؤسسة يف اجملال االجتماعي والتغلب على مشاكلها اؼبختلفة، وزايدة قدرهتا التنافسية

 وابلتارل االنعكاس االهبايب على ربقيق أىدافها االقتصادية واالجتماعية؛ واإلداريةالتشغيلية واؼبالية و 
  سهولة اغبصول على اؼبعلومات وفبارسة الرقابة على ـبتلف جوانب األداء االجتماعي للمؤسسة

 .وزايدة الثقة، وربقيق التواصل مع األطراف اؼبختلفة ذات الصلة ابؼبؤسسة
 
 

                                                             
، اؼبدرسة التحضَتية يف العلوم االقتصادية 2يف ربسُت األداء اؼبارل"، ؾبلة اؼبناجَت، العدد أضبد حايب، البشَت زبيدي، "دور حوكمة الشركات 1

 78.، ص 2015وعلوم التسيَت، درارية، اعبزائر، جوان
 75.دمحم غردي، مرجع سبق ذكره، ص 2



وادلفاهيمي للمسؤولية االجتماعية للمؤسساتالفصل األول: التأصيل النظري   

 

 
14 

 ادلسؤولية االجتماعية ومواطنة ادلؤسسات: 3-3

" ينطلق فردا صاحلاإن مفهوم اؼبواطنة يقتضي أن تؤدي اؼبؤسسات مهمتها كاملة ذباه ؾبتمعها بوصفها "
من قيم ؾبتمعها، وىذا عن طريق تقدصل مشاركات فعالة واهبابية تساىم يف ربسُت اجملتمع وتطويره وفقا 

ابلتارل فإذا كان مفهوم اؼبسؤولية االجتماعية يسعى إذل ربديد العالقة بُت و  .اؼبتاحة واإلمكانياتللتخصص 
واجملتمع، فإن مواطنة اؼبؤسسات ربدد مهام جديدة لرجال األعمال يف اجملتمع شبيهة يف كثَت من  اؼبؤسسة

 .1النواحي إذل اؼبهام اؼبخولة للدولة

 ادلسؤولية االجتماعية والتنمية ادلستدامة: 4-3

التنمية اؼبستدامة على أهنا "إدارة قاعدة اؼبوارد الطبيعية وصيانتها وتوجيو التغَتات التكنولوجية تعرف 
واؼبؤسسية بطريقة تضمن تلبية االحتياجات البشرية لألجيال اغبالية واؼبقبلة بصورة مستمرة، فهذه التنمية ربافظ 

البيئة ومالئمة من الناحية التكنولوجية وسليمة من  واؼبوارد وال ربدث تدىورا يف تعلى األراضي واؼبياه والنباات
 2."االجتماعيةالناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية 

فالكثَت من متطلبات التنمية  .وتعترب اؼبسؤولية االجتماعية شكل من أشكال اؼبسانبة يف التنمية اؼبستدامة
رق بينهما فيكمن يف أن مفهوم التنمية اؼبستدامة تعٌت أما الف .اؼبستدامة قبد تطبيقاهتا يف اؼبسؤولية االجتماعية

يف حُت أن موضوع  .بو أطراف عدة مثل: الدولة، قطاع األعمال، اجملتمع اؼبدشل، اؼبواطنُت، اؼبستهلكُت
 .اؼبسؤولية االجتماعية يتم على مستوى قطاع منظمات األعمال

 

 

                                                             
1 Emmanuelle Champion & Corine Gendron, "De la Responsabilité Sociale à la Citoyenneté Corporative : 
l’entreprise privée et sa nécessaire quête de légitimité", Nouvelle pratique sociales, volume18, N°1, 

université du Québec à Montréal, 2005, p95.   
يف العلوم  وحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه"، أطر -حالة اعبزائر–بوزيد سايح، "دور اغبكم الراشد يف ربقيق التنمية اؼبستدامة ابلدول العربية  2

مسان، االقتصادية )غَت منشورة(، زبصص اقتصاد التنمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت والعلوم التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تل
 79.، ص2013-2012
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االجتماعية وتساىم يف ربقيق التنمية اؼبستدامة وبشكل عملي فإن اؼبؤسسة اليت تود أن سبارس مسؤوليتها 
 :1عليها مراعاة ما يلي

 واؼبنتجات؛ اإلنتاجالبيئة وربقيق نظم األمان يف  احًتام 
 إثراء اغبوار االجتماعي وربسُت ظروف العمل؛ 
 احًتام حقوق اإلنسان؛ 
 ؿباربة الفساد والرشوة وتبييض األموال؛ 
  اجملتمع احمللي واؼبسانبة يف التنمية احمللية؛االلتزام وربمل اؼبسؤولية ذباه 
 اغبوار مع أصحاب اؼبصاحل واستشارهتم؛ 
 االنضمام للمعايَت الدولية اؼبتعلقة ابؼبسؤولية االجتماعية والتنمية اؼبستدامة. 

وعلى ضوء ىذا التداخل بُت اؼبفاىيم نالحظ أبن مفهوم اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات يرتكز على 
 .ائص، وىذا ما يوضحو الشكل اؼبوارلأربعة خص

: اخلصائص األربعة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات(1-2)الشكل 

 
Source: Badr Eddine Taleb, "les motivations d’engagement des entreprises dans la responsabilité sociale: 

le cas du secteur  industriel algérien", thèse pour l’obtention du doctorat en sciences de gestion, école 

doctorale n°372 sciences économiques et de gestion, d’AIX  Marseille université, le 09 Décembre 2013, p67. 

                                                             
ودورىا يف ربقيق التنمية اؼبستدامة"، مداخلة ضمن فعاليات اؼبلتقى أمينة قهواجي، حكيم بن حسان، "اؼبسؤولية االجتماعية ؼبنظمات األعمال  1

"،   -الواقع والرىاانت–الدورل الثالث عشر حول دور اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف تدعيم اسًتاتيجية التنمية اؼبستدامة 
 12.، ص2016نوفمرب  14-15بن بوعلي، الشلف،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة حسيبة
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 الفرع الثاين: ادلواقف واآلراء ادلتباينة اجتاه ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

أنبية موضوع اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات إال أنو ال يوجد اتفاق عام حول أنبية الدور رغم 
االجتماعي للمؤسسات، حيث اختلفت اآلراء وتباينت وجهات نظر الباحثُت ورجال األعمال حول ىذا 

سؤولية ويف ىذا الصدد مت تصنيف ىذه اآلراء إذل اذباىُت متعاكسُت، اذباه معارض لفكرة اؼب .اؼبفهوم
 .االجتماعية للمؤسسات واذباه مؤيد ولكل اذباه مربراتو وحجتو

 اآلراء ادلؤيدة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات: 1-

 امىتمااليبثل اجملتمع اإلطار الكبَت الذي تعمل فيو اؼبؤسسات وإن وجودىا يصبح غَت مربر يف حالة عدم 
عارض أىداف اؼبؤسسة مع مصاحل اجملتمع مسألة ؿبسومة بقضااي ىذا اجملتمع األساسية منها بشكل خاص، فت

للمؤسسات وذلك إبعطاء األولوية للمجتمع قياسا للمؤسسة، ومن من قبل اؼبؤيدين للمسؤولية االجتماعية 
 :1بُت اغبجج اليت يستندون عليها ما يلي

  سبثل اؼبسؤولية االجتماعية فعال أخالقيا واجبا وذلك لكون اؼبؤسسة جزء ال يتجزأ من اجملتمع وعليها
 واػبَتية للمجتمع؛ اإلنسانيةإعطاء اؼبزيد من االىتمام والرعاية 

  القوانُت والتشريعات ال يبكنها أن تستوعب كل التفاصيل اؼبرتبطة ابجملتمع ولكن بوجود اؼبسؤولية يف
اؼبوازنة بُت زايدة  عليها تفرضو ل فإهنا ستمثل التزامات أخالقية واجتماعية على اؼبؤسسات، األعما

 وتوسيع االستثمار من جهة وبُت ربقيق حاجيات العمال واجملتمع من جهة أخرى؛األرابح 
 سة يرى أنصار اؼبسؤولية االجتماعية أن األرابح على اؼبدى البعيد يبكن أن تزداد من خالل تبٍت اؼبؤس

دورا اجتماعيا أكرب، حيث أن رضا اجملتمع ومد جسور التعاون والتفاىم والثقة معو يبثل مدخال مهما ذا 
 مردود مستقبلي مهم للمؤسسة؛

  ربسُت وتطوير صورة اؼبؤسسة يف اجملتمع من خالل فبارستها ودعمها لنشاطات اجتماعية وثقافية
 تنعكس على ظبعتها وشهرهتا؛

  أفضل من عالجها، حيث أن مسانبة اؼبؤسسات يف ربسُت اعبوانب االجتماعية الوقاية من اؼبشكلة
 .والثقافية للمجتمع هبنبها اؼبشاكل اؼبختلفة اليت قد تتطور وتتفاقم ويصعب عالجها

                                                             
"، أطروحة مقدمة -دراسة حالة بعض اؼبؤسسات –سارة هبلورل، "أتثَت الثقافة التنظيمية على اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسة االقتصادية اعبزائرية  1

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيَت )غَت منشورة(، زبصص إدارة أعمال اؼبؤسسات،  
 .(11-12، ص)2015-2016، 01فرحات عباس، سطيف
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 اآلراء ادلعارضة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات: 2-

ىذا ىو أساس النظرة الكالسيكية الرافضة لشيء يسمى اؼبسؤولية  سوى أعلى األرابح للمالكُت" يء"ال ش
ويربر أنصار ىذا االذباه وجهة  1.االجتماعية للمؤسسة، إذ أن اؼبؤسسة هتدف لتحقيق شيء واحد وىو الربح

 نظرىم من خالل ما يلي:

 ؛2تفتقر اؼبؤسسات للمهارات الكافية للنهوض بدور اجتماعي بشكل صحيح 
  القانونية واحملاسبية عند األنشطة االجتماعية، ويرجع ىذا إذل عدم وجود معايَت صعوبة اؼبساءلة

 ؛3متطورة لقياس األداء االجتماعي
  ذوابن األىداف االقتصادية للمؤسسة وتالشيها مع مرور الزمن وزايد مطالبة اجملتمع والدولة

االرتقاء ابإلنتاجية العالية للمؤسسات يف تبٍت أىداف اجتماعية، حيث تصبح ىذه األخَتة عاجزة على 
، وىذا األمر سينعكس على أدائها االقتصادي واالستمرار يف البحث والتطوير وتقدصل منتجات جديدة

 ؛4وابلتارل ستًتاجع مبادراهتا االجتماعية بسبب عدم قدرهتا على متابعة ىذه الربامج االجتماعية
  بشكل متزايد، فإهنا ستتحول ويف وقت قصَت إذا ما أخذت اؼبؤسسات دبهام اؼبسؤولية االجتماعية و

إذل شكل ال ىبتلف عما ىو سائد يف اؼبنظمات اغبكومية وتفقد بذلك اؼبؤسسات ىدفها األساسي 
 ؛5وىو تعظيم األرابح وربقيق االستمرارية

  تعترب اؼبسؤولية االجتماعية تكاليف إضافية تتحملها اؼبؤسسات جراء األنشطة االجتماعية واليت
 .6على اجملتمع من خالل زايدة أسعار السلع واػبدمات ستنعكس

 

 

 
                                                             

 218.، ص2009اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   ،1ط فريد فهمي زايرة، "وظائف منظمات األعمال"، 1
، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1االسًتاتيجية: منظور منهجي متكامل"، ططاىر ؿبسن منصور الغاليب، وائل دمحم صبحي إدريس، "اإلدارة  2

 527.، ص2007
 .نفس اؼبرجع السابق، نفس الصفحة 3
، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1"اؼبسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال"، ط طاىر ؿبسن منصور الغاليب، صاحل مهدي العامري، 4

 73.، ص2005
 87.، ص2011، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1عبد الرزاق سادل الرحاحلة، "اؼبسؤولية االجتماعية"، ط 5
 12.سارة هبلورل، مرجع سبق ذكره، ص 6
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 عوامل جناح ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتالفرع الثالث: 

يرتبط قباح اؼبؤسسات يف تبٍت اؼبسؤولية االجتماعية ابلعديد من العوامل واليت يبكننا إدراجها يف النقاط 
 :1التالية

  االجتماعية كبو اجملتمع؛ضرورة اإليبان بقضية اؼبسؤولية 
 قيام اؼبؤسسة بتحديد رؤية واضحة كبو الدور االجتماعي الذي تريد أن تتبناه؛ 
 متميز وجودة عالية؛ ،اغبرص على تقدصل ىذه الربامج أبداء قوي 
  متفرغ ؽبذا النشاط وربدد لو األىداف واؼبخططات اؼبطلوبة،  مسئولقيام اؼبؤسسة بتخصيص

 ربامج االجتماعية قائمة بذاهتا مستقبال وتعمل على تغطية مصروفاهتا ذاتيا؛واالىتمام جبعل ىذه ال
  حسن إدارة اعبوانب االجتماعية اليت تربز أثناء قيام اؼبؤسسات بنشاطها االقتصادي، وتتمثل ىذه

واليت سبثل ربداي اعبوانب يف االلتزام البيئي واحًتام قوانُت العمل وتطبيق اؼبواصفات القياسية 
 .للمؤسسات

 ادلفسرة دلفهوم ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات  اإلداريةادلطلب الثالث: أهم النظرايت 

اؼبفسرة ؼبفهوم اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات من اقتصادي  اإلداريةلقد تباينت واختلفت النظرايت 
ل اؼبسؤولية من مدرسة ألخرى ومن نظرية ألخرى، وعموما فإن النقاش ؽبذه األفكار يدور حو  ،آلخر

حيث اكبصر ىذا النقاش يف نظرتُت رئيسيتُت، نظرة ترفض أي فكرة تتعلق ابؼبسؤولية  .االجتماعية للمؤسسات
االجتماعية للمؤسسات ونظرة تؤيدىا وتدعمها، وعلى ضوء ىذا االختالف اختلفت النظرايت اؼبفسرة ؽبذا 

 .ىم ىذه االذباىات والنظرايتأل عرضوفيما يلي  .اؼبفهوم

 ة )نظرية ادلساهم(النظرية النيوكالسيكيالفرع األول: 

للمؤسسة اليت تتبٌت رؤية ذلك اغبد األدسل من اؼبسؤولية االجتماعية  ابلنسبة ؼبؤيدي النظرية النيوكالسيكية
للمؤسسات، حيث ربصر ىذه النظرية وظيفة اؼبؤسسة يف ربقيق أقصى قدر فبكن من األرابح للمسانبُت، 

فالوظيفة الوحيدة للمؤسسة ىي مواردىا واؼبشاركة يف األنشطة الرامية إذل زايدة األرابح  ،وخلق فرص العمل
وشبة من يقول أن ىذا اؼبوقف مؤسس على .مادامت ىذه اؼبمارسة يف ظل اؼبنافسة اؼبفتوحة دون خداع أو غش

                                                             
"، ؾبلة -مع عرض ذبارب دراسة ربليلية–نبيل بن عامر، حسام لعمش، "تفعيل دور اؼبسؤولية االجتماعية للتسويق يف ترقية اػبدمة الصحية  1

 .(183-184، ص)2015، جامعة أم البواقي، جوان 3البحوث االقتصادية واؼبالية، العدد
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ت ليست لديها مسؤوليات وىي تستخدم لتشَت إذل أن اؼبؤسسا .فكرة أن تعظيم الثروة يعٍت ربقيق الرفاه العام
 .1اجتماعية حىت ولو كانت ىي سبب اؼبشكلة اؼبطروحة

رائد النظرية النيوكالسيكية أن الربح ىو اؼبقياس األساسي لكل القيم، كما  (Milton Friedman)ويعترب 
ذه ؽبؼبسَتين ا اتباعانتقد اؼبوجة الداعية إذل دمج اؼبسؤولية االجتماعية يف اسًتاتيجيات اؼبؤسسات، مؤكدا أن 

قيمة  يركزوا على تعظيم أن من أفضل للمسَتين ويري أن حيث"وبطم أسس اؼبؤسسة اغبرة،  سوف الطريقة
 2.األرابح للمسانبُت فقط"

 نظرية أصحاب ادلصلحة الفرع الثاين:

حيث تعود أصول ىذه النظرية إذل  ،اؼبنظر البارز لنظرية أصحاب اؼبصلحة (Edward Freeman)يعترب 
وتؤكد األدبيات على وجود  3.التيار الفكري الذي يعترب أن اؼبؤسسة وقطاع األعمال يبثالن جزء من اجملتمع

 فرميانالعديد من التعاريف اليت تعكس اذباىات فكرية انتهجها ابحثون عند تطرقهم ؽبذا اؼبصطلح إذ أشار 
على أن: "صاحب اؼبصلحة ىو فرد أو صباعة يؤثر ويتأثر بتحقيق  نتشاراواوالذي يعد تعريفو أكثر شيوعا 

 4.اؼبؤسسة ألىدافها"

وعموما تعد نظرية أصحاب اؼبصاحل واحدة من أىم النظرايت اليت تساىم يف أتويل وبناء اؼبسؤولية 
بُت اؼبؤسسات وبتاج إذل االلتفاف كبو مصاحل واحتياجات  اؼبسئولاالجتماعية للمؤسسات، فغرس السلوك 

 :5حيث تشمل ؾبموعة أصحاب اؼبصاحل كل من .وحقوق أطراف متعددين

  :وىم أصحاب اؼبصاحل التقليديون يف اؼبؤسسة، حيث يبحثون ابستمرار عن تعظيم اغبصة ادلسامهني
ايدة لذلك فهم أيملون يف أن تتوسع السوقية ألسهمهم، كما أهنم يسعون دوما للحصول على أرابح متز 

، إذ أن ىؤالء اؼبؤسسة وربقق مركز مارل متميز، حيث يبثل اؼبسانبون فئة مهمة من أصحاب اؼبصاحل

                                                             
"، مداخلة ضمن -دراسة موازنة بُت النظامُت اإلسالمي والوضعي–سؤولية االجتماعية للشركات زكية مقري، نعيمة وبياوي، "دالئل إسالمية للم 1

حول االقتصاد اإلسالمي: الواقع ورىاانت اؼبستقبل، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، اؼبركز اعبامعي  فعاليات اؼبلتقى الدورل األول
 3.، ص2011فيفري  23-24بغرداية، 

2 Ivana Rodié, "Responsabilité Sociale des entreprises –le développement d’un cadre européen", mémoire 

présenté pour l’obtention du diplôme d’étude européennes, Genève, Avril 2007, p17. 
3 Bruno Boidin et Autres, "la Responsabilité Sociale des entreprises une perspective institutionnaliste", les 

presses universitaires, France, 2009, p99. 
4 Freeman Edward, "Strategic Management : A Stakeholder  Approach", 1° édition,  Bitman, Boston, 1984, 

p46. 
  .(19-20سارة هبلورل، مرجع سبق ذكره، ص) 5
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يبلكون حقوق ملكية جزء من أصول اؼبؤسسة ما ىبوؽبم من االستفادة من جزء من أرابحها على 
 .اختالف أصنافهم

 :ة من أصحاب اؼبصاحل ذات أنبية كبَتة لكل اؼبؤسسات إن ىذه الشروب الزابئن أو ادلستهلكون
االقتصادية دون استثناء، فوجود اؼبؤسسة وبقائها مرتبط إبنتاج سلع أو خدمات وتسويقها ووجود طلب 

 .عليها من قبل ىؤالء
 :تشمل ىذه الفئة صبيع العاملُت أو األجراء من إداريُت وفنيُت وفئات أخرى، ويعترب العامل  العمال

ػبلق القيمة يف اؼبؤسسة، حيث أن لو مصلحة مهمة ال تقتصر على األجر فحسب بل تتعداىا  مصدر
 .إذل توفَت ظروف عمل مالئمة كمحيط العمل، التكوين والتدريب وكذلك نظام اغبوافز

 :يعد اجملتمع احمللي على نفس القدر من األنبية اليت ربظى هبا األطراف اؼبستفيدة  اجملتمع احمللي
األخرى، وكون اؼبؤسسة جزء ال يتجزأ من ىذا اجملتمع فإن مسؤوليتها يف االلتزام جبميع القوانُت 
 والتشريعيات تصبح أعظم، فبا يتوجب عليها وعلى العاملُت معها لعب دور القدوة يف ترسيخ فبارسات

حيث يبثل اجملتمع احمللي شروبة مهمة من اؼبستفيدين، ونقصد هبم كل من يقطن أو  ،االلتزام اجملتمعي
ويتأثرون بصفة مباشرة أو غَت مباشرة من النشاط الذي سبارسو  اإلنتاجيعيش حول ؿبيط وحدات 

 .اؼبؤسسة
 :ا بشكل كبَت ومتزايد ابآلاثر ويقصد هبا كل من الًتبة واؼباء واؽبواء، وقد أصبح اجملتمع معني البيئة

 .اؼبختلفة للمؤسسات االقتصادية على صحة اإلنسان البيئية اليت تًتكها اؼبمارسات
 :تعد الدولة من خالل سلطتها التشريعية والقانونية صاحبة مصلحة عامة حيوية يف اؼبؤسسة،  الدولة

عن أتمُت سلع وخدمات  ومسئولة قانونيا عن أتمُت مستوايت معينة من اغبياة ؼبواطنيها، مسئولةفهي 
عامة ألفراد اجملتمع بعيدا عن ما يسببو التلوث البيئي الناجم عن نشاطات ـبتلف اؼبؤسسات، لذلك 
فالدولة غالبا ما تبحث عن مدى االلتزام ابلقوانُت والنظم والتعليمات، وكذلك مساندة براؾبها ودفع 

الدولة أن توفر الدعم واألمن واالستقرار والبيئة  االلتزامات الضريبية، يف حُت تتوقع اؼبؤسسة من
 .االستثمارية  اؼبالئمة داخل اجملتمع

 :ربتوي ىذه الفئة على صبيع اؼبؤسسات اليت تنشط يف قطاع الصناعة اػباص ابؼبؤسسة،  ادلنافسون
بنشاطها وابعتبارىا إحدى القوى اػبمس التنافسية يف مبوذج بورتر، فإن اؼبنافسُت للمؤسسة يتأثرون 

 .ويؤثرون عليها وىي مؤسسات تبحث غالبا عن التزام اؼبؤسسة بقواعد اؼبنافسة الشريفة
 :اإلعالموتتمثل يف اؼبنظمات غَت اغبكومية، نقاابت العمال، اعبمهور ووسائل  مجاعات الضغط ،

ا وتلعب ىذه األخَتة دورا كبَتا يف الضغط على اؼبؤسسات لتقدصل إيضاحات ومعلومات عن نشاطه
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أو النقاابت وجعلها أكثر شفافية، وقد تنامى دور ىذه اعبماعات سواء اؼبنظمات غَت اغبكومية 
 .يف وقتنا اغبارل، ألن نشاطها لو أتثَت كبَت على سَت اؼبؤسسة وأىدافها اإلعالمالعمالية وحىت وسائل 

 .والشكل اؼبوارل يوضح تصنيف فريبان وآخرون ألصحاب اؼبصلحة

 تصنيف فرميان وآخرون ألصحاب ادلصلحة: (1-3)الشكل 

 
Source: Freeman Edward and others,"Managing : for stakeholders survival : Reputation, and success", 

university press new Haven, London,2007, p7.                                                                                                 

 من نظرية أصحاب ادلصلحة إىل ادلسؤولية االجتماعية دلنظمات األعمالالفرع الثالث: 

منح مؤسسو  يف تطوير مفهوم اؼبسؤولية االجتماعية، حيثسانبت نظرية أصحاب اؼبصلحة بشكل ابرز 
نظرية أصحاب اؼبصلحة إطارا نظراي لتطوير مفهوم اؼبسؤولية االجتماعية، كما اتفقوا على قضيتُت رئيسيتُت 

فمن جهة ال يعترب اؼبسانبون اجملموعة الوحيدة اليت من أجلها هبب أن  ،تشكل رؤيتهم للمسؤولية االجتماعية
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هبب أن يكون الربح ىو اؽبدف الوحيد للمؤسسة، ومن جهة أخرى هبب  حيث ال .ربقق اؼبؤسسة األرابح
 .1التعامل مع أصحاب اؼبصلحة حبسب ترتيب درجة السلطة لديهم وشرعيتهم وحاجتهم اؼبستعجلة ومتطلباهتم

 ادلطلب الرابع: ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات مبادئها، أمهيتها وأبعادها

ية ذات أنبية متزايدة لعدد كبَت من اؼبؤسسات، ؼبا ؽبا من أتثَت جوىري أصبحت برامج اؼبسؤولية االجتماع
أنبية  كل من  سنحاول من خالل ىذا العنصر إبراز وؽبذا سوف.على تعزيز قدرهتا التنافسية يف سوق العمل

اليت تقوم اؼبسؤولية االجتماعية سواء ابلنسبة للمؤسسة أو الدولة أو اجملتمع ككل، مع الًتكيز على أىم اؼببادئ 
 .عليها وأبعادىا

 الفرع األول: مبادئ ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

 :2تقوم اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات على تسع مبادئ أساسية يبكن تلخيصها يف اآليت

 احلماية وإعادة اإلصالح البيئي (Environnemental Restoration :) وىذا من خالل تقدصل
 .العمليات واألنشطة اليومية اليت تراعي البيئة، مع الًتويج للتنمية اؼبستدامة منتجات وخدمات وفبارسة

  القيم و األخالقيات(Ethics :) حيث يقع على عاتق اؼبؤسسات تطوير وتطبيق اؼبواصفات
 .واؼبمارسات األخالقية اؼبتعلقة ابلتعامل مع أصحاب اؼبصلحة

 ( ادلساءلة واحملاسبةAccountability :) خالل الكشف عن البياانت وتقدصل اؼبعلومات وىذا من
 .الضرورية لطالبيها من أصحاب اؼبصلحة يف أي وقت وبتاجوهنا الزباذ القرارات

 ( تقوية وتعزيز السلطاتEmpowerment :) وذلك بتحقيق اؼبوازنة بُت مصاحل اؼبستخدمُت
 .والعمالء واؼبستثمرين واؼبوردين واجملتمع وغَتىم من أصحاب اؼبصلحة

 ا( ألداء ادلايل والنتائجFinancial Performance and Results:)  حيث يتم تعويض اؼبسانبُت
 .ابألرابح والعوائد مع احملافظة على األصول واؼبمتلكات، وتعزيز النمو على اؼبدى الطويل

 ( مواصفات موقع العملWorkplace Standards  :) العاملُت شركاء قيميُت يف وذلك ابعتبار
 .من خالل احًتام حقوقهم وتوفَت بيئة عمل آمنة وصديقة وخالية من اؼبضايقاتالعمل، 

 ( العالقات التعاونيةCollaborative Relationships:)  البد أن تتم فبارسات منظمات األعمال
 .ابلعدالة واألمانة مع ـبتلف الشركاء

                                                             
 78.وىيبة مقدم، مرجع سبق ذكره، ص 1
 57.، صمرجع سبق ذكرهمسان كرومية،  2
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 ادلنتجات و ( اخلدمات ذات اجلودةQuality Products and Services:)  ونعٍت هبا االستجابة
 .بتوفَت منتجات وخدمات ذات قيمة وجودة عاليةغباجيات وحقوق الزابئن 

 ( االرتباط اجملتمعيCommunity Involvement :) من خالل تعميق العالقات مع اجملتمع،  ذلكو
 .والتعاون واؼبشاركة عبعلو اؼبكان األفضل للحياة وفبارسة األعمال

 ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتالفرع الثاين: أمهية 

يف ظل تزايد االىتمام دبفهوم اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات، يدور التساؤل حول األسباب اليت تشجع 
لذا سيتم التطرق  .اؼبؤسسات على االلتزام هبذه اؼبسؤولية خاصة يف ظل ما تنطوي عليو من أعباء مالية ومادية

ليت تعود على اؼبؤسسة من خالل تبنيها للمسؤولية االجتماعية، ابإلضافة إذل يف ىذا العنصر إذل أىم اؼبزااي ا
 .الفوائد اليت تعود على األطراف األخرى واؼبتمثلة أساسا يف الدولة واجملتمع

 أمهية ادلسؤولية االجتماعية ابلنسبة للمؤسسة: 1-

 :1واليت يبكن تلخيص أنبها يف فوائد،يًتتب عن تبٍت اؼبؤسسة ؼبسؤوليتها االجتماعية العديد من اؼبزااي وال

  :البحوث اليت أجريت يف ىذا اجملال من ؾباالت اؼبسؤولية االجتماعية حتسني األداء ادلايل
اجتماعيا للمؤسسات واألداء اؼبارل  اؼبسئولةللمؤسسات قد بينت وجود صلة حقيقية بُت اؼبمارسات 

 .اإلهبايب
 :ىناك مبادرات كثَتة تستهدف ربسُت األداء البيئي وتؤدي إذل زبفيض  ختفيض تكاليف التشغيل

التكاليف مثل تقليل انبعااثت الغازات اليت تسبب تغَت اؼبناخ العاؼبي أو تقليل استخدام اؼبواد 
كما يبكن تقليل تكاليف التخلص من النفاايت من خالل مبادرات إعادة تدويرىا واعبهود   .الكيميائية

إطار اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف ؾبال اؼبوارد البشرية مثل جداول العمل اؼبرنة، اؼببذولة يف 
دبكان العمل اليت تؤدي إذل زبفيض نسبة غياب والتناوب على الوظائف وغَت ذلك من الربامج اؼبتصلة 

فاءة العاملُت، وزايدة االحتفاظ بعدد كبَت من اؼبوظفُت شديدي اغبماس للعمل، والفعالية والك
 .، وزبفيض تكاليف التوظيف والتدريباإلنتاجية

                                                             
تعزيز مبادئ اؼبسؤولية االجتماعية للشركات"، ؾبلة الواحات للبحوث عبد الرزاق موالي ػبضر، بوزيد سايح، "دور االقتصاد اإلسالمي يف  1

 .(56-57، ص)2011جامعة غرداية، ،12والدراسات، العدد
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 :اجتماعيا تستفيد من تعزيز ظبعتها لدى  اؼبسئولةاؼبؤسسات  تعزيز صورة ومسعة العالمة التجارية
اعبمهور، وابلتارل تعزز قدرهتا على جذب رأس اؼبال والشركاء التجاريُت، وذبد ؾباال واسعا يف سوق 

 .اؼبنافسة العاؼبية
 إن العودة بصورة ملحوظة إذل تثمُت النقاء البيئي واؼبنتجات الطبيعية  بيعات ووالء العمالء:تعزيز ادل

 .وأتثَت ىذه العمليات واؼبنتجات على البيئة اإلنتاجقد دفع اؼبستهلكُت إذل االىتمام اػباص بعمليات 
ابؼبعايَت الشرائية  وعلى الرغم من أن مؤسسات األعمال التجارية هبب عليها أن تفي يف اؼبقام األول

للمستهلكُت مثل األسعار، وجود السلع وتوفرىا، وسالمتها ومالئمتها، فإن الدراسات تظهر تزايد 
األخرى اؼبستندة إذل القيم مثل التأثَت على البيئة، الرغبة يف الشراء أو عدم الشراء بسبب بعض اؼبعايَت 

 .وعدم استخدام مواد أو مكوانت معدلة وراثيا
  إن اعبهود اليت تبذؽبا اؼبؤسسات يف سبيل االضطالع ابؼبسؤولية االجتماعية  اإلنتاجية واجلودة:زايدة

وزبفيض معدل  اإلنتاجيةمن خالل القوى العاملة والعمليات اليت تقوم هبا تؤدي يف الغالب إذل زايدة 
ة اؼبوظفُت يف صنع وقوع األخطاء وتعزز الفعالية والكفاءة عن طريق ربسُت ظروف العمل وزايدة مشارك

 .القرار
 :اجتماعيا يسهل عليها تعيُت  اؼبسئولةاؼبؤسسات  زايدة القدرة على جذب ادلوظفني واالحتفاظ هبم

ويتم يف  .موظفُت ذوي كفاءة عالية واحملافظة عليهم، فبا يؤدي إذل زبفيض تكاليف التوظيف والتدريب
شركة، وؽبذا السبب ستصبح القيم اؼبتعلقة ابؼبسؤولية الغالب تعيُت اؼبوظفُت يف اجملتمع الذي تعمل فيو ال

االجتماعية للمؤسسات متناسقة مع قيم اؼبوظفُت، الشيء الذي يستبعد أي تعارض من حيث القيم 
 .ويعزز بيئة العمل

 :اؼبؤسسات اليت تفي دبتطلبات االمتثال بربامج اؼبسؤولية االجتماعية  ختفيض الرقابة التنظيمية
أبعد من ذلك حيث ربظى بقدر كبَت من حرية التصرف من جانب كياانت  بوضوح تذىب إذل

اغبكومة الوطنية، ومثل ىذه اؼبؤسسات قد زبضع لقدر أقل من عمليات التفتيش واؼبراسالت اػبطية، 
وقد سبنح األفضلية أو معاملة سريعة عندما تقدم طلبات للحصول على تراخيص عمل، أو تغيَت مناطق 

 .من التصاريح اغبكومية العمل أو غَت ذلك
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 أمهية ادلسؤولية االجتماعية ابلنسبة للمجتمع: 2-

 :1إن العائد الذي سيحققو اجملتمع جراء التزام اؼبؤسسات دبسؤوليتها االجتماعية يتمثل فيما يلي

  الناحية الثقافية؛ من أوربسُت نوعية اغبياة يف اجملتمع سواء من انحية البنية التحتية 
  االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي ىو االستقرار

 جوىر اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات؛
  كون اؼبسؤولية االجتماعية مرتبطة دبفاىيم أساسية كتقليل السرية يف العمل، الشفافية والصدق يف

 وازدىار اجملتمع على ـبتلف اؼبستوايت؛التعامل فإن ىذه اعبوانب تزيد من الًتابط االجتماعي 
  زايدة التكافل االجتماعي بُت ـبتلف شرائح اجملتمع مع خلق شعور عال ابالنتماء من قبل ذوي

 ؛.…االحتياجات اػباصة كاؼبعوقُت وقليلي التأىيل واألقليات واؼبرأة والشباب وغَتىم
 ختلفة وـبتلف الفئات ذات اؼبصلحة؛ازدايد الوعي أبنبية االندماج التام يف منظمات اجملتمع اؼب 
  إن الدور االجتماعي وااللتزام األخالقي للمؤسسات ىو استثمار يعود على اؼبؤسسات بزايدة الربح

وتقليل النزاعات واالختالفات بُت اإلدارة وبُت العاملُت فيها والفئات اؼبتعاملة معها، كما يزيد  واإلنتاج
 .ذه اؼبؤسساتمن انتماء العاملُت واؼبستفيدين ؽب

 أمهية ادلسؤولية االجتماعية ابلنسبة للدولة:3-

تعترب الدولة واحدة من بُت اؼبستفيدين من التزام اؼبؤسسات بربامج اؼبسؤولية االجتماعية، ويبكننا حصر أىم 
 :2ىذه اؼبزااي والفوائد يف النقاط التالية

  الدولة بسبب وعي اؼبؤسسات أبنبية اؼبسانبة يؤدي االلتزام ابؼبسؤولية االجتماعية إذل تعظيم عوائد
 العادلة والصحيحة يف ربمل التكاليف االجتماعية؛

 غَتىا؛ اؼبسانبة يف التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة و 
 االجتماعية زبفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهامها الصحية، الثقافية و. 

 

                                                             
 .(9-10سارة هبلورل، مرجع سبق ذكره، ص) 1
الغذائية "، ؾبلة العلوم طيب سليمان مليكة، "إدراك اؼبستهلك اعبزائري للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات اعبزائرية اؼبصنعة للمنتجات  2

 84.، ص2014، 12االقتصادية والتسيَت والعلوم التجارية، العدد
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 ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتالفرع الثالث: أبعاد 

رغم تعدد أبعاد اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات اؼبقدمة من طرف الكتاب والباحثُت، إال أنو يعد 
حيث وظف ىذه األبعاد بشكل  .أول من أشار إذل األبعاد الشاملة ؽبذا اؼبفهومArchie B. Carroll الباحث 

جهة، ومن جهة أخرى فإن استناد أي بعد على بعد آخر يبثل ىرمي متسلسل لتوضيح الًتابط بينها ىذا من 
مبادرات خَتية إذا دل تكن قد قطعت شوطا يف إطار  اؼبؤسساتحالة واقعية، حيث ال يبكن أن تتوقع من 

والشكل اؼبوارل يوضح ىرم 1.ربملها ؼبسؤوليتها االقتصادية والقانونية واألخالقية اذباه اجملتمعات اليت تعمل فيها
Carroll ألبعاد اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات. 

 ألبعاد ادلسؤولية االجتماعية Carroll : هرم(1-4)الشكل 

 
Source: Archie B. Carroll, "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral  

management of organizational stakeholders", Business Horizone, vol 34, 1991, p40. 

                                                             
 .(524-525ؿبسن منصور الغاليب، وائل دمحم صبحي ادريسي، مرجع سبق ذكره، ص) طاىر 1
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 :1حدد أبعاد اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات فيما يلي Carrollنالحظ أبن  السابق من خالل الشكل

  :إنتاج، حيث يتم اؼبؤسساتوسبثل مسؤوليات أساسية هبب أن تضطلع هبا ادلسؤوليات االقتصادية 
السلع واػبدمات ذات القيمة للمجتمع بتكلفة معقولة ونوعيات جيدة، ويف إطار ىذه اؼبسؤوليات 

العوائد واألرابح الكافية بتعويض ـبتلف مسانبات أصحاب رأس اؼبال والعاملُت  اؼبؤسسةربقق 
 .وغَتىم

 :وتعليمات هبب  وىذه اؼبسؤوليات عادة ما ربددىا اغبكومات بقوانُت وأنظمة ادلسؤوليات القانونية
وأن ربًتمها، ويف حالة عكس ذلك فإهنا تقع يف مشكلة قانونية، ويف إطار  اؼبؤسساتأن ال زبًتقها 

ىذه اؼبسؤوليات يبكن اإلشارة إذل إاتحة فرص العمل بصورة متكافئة للجميع دون سبييز بسبب اعبنس 
 .أو القومية أو غَتىا

 :أن تستوعب اعبوانب األخالقية والسلوكية  اؼبؤسساتيفًتض على  ادلسؤوليات األخالقية
ويف حقيقة األمر فإن ىذه اعبوانب دل تؤطر بعد بقوانُت ملزمة  .واؼبعتقدات يف اجملتمعات اليت تعمل فيها

يف اجملتمع وقبوؽبا، فعلى اؼبؤسسة أن تكون ملزمة  اؼبؤسسةلكن احًتامها يعترب أمرا ضروراي لزايدة ظبعة 
 .ونزيو بعمل ما ىو صاحل وعادل

 :وطوعي من  إنساشلتبادر فيها بشكل  للمؤسسةوىذه مبادرات طوعية غَت ملزمة  ادلسؤولية اخلريية
وال  .خالل برامج ال ترتبط ابلعمل بشكل مباشر لكل اجملتمع أو لفئات خاصة ككبار السن وغَتىم

 .َتىاىذه الربامج إذل زايدة األرابح أو اغبصة السوقية أو غ خالل من اؼبؤسساتتسعى 

سابقا سبثلت   اؼبسؤولية االجتماعية ضمن ثالث مفاىيم أساسية للمسؤوليات اؼبذكورة Carroll وقد حدد 
 : 2فيما يلي

  :وتشَت إذل أن مسؤولية اؼبؤسسة االقتصادية كانت متمثلة فقط يف ادلسؤولية جتاه حتقيق األرابح
 .ربقيق األرابح للمالكُت وغبملة األسهم

  نتيجة لالنتقادات اؼبوجهة ألىداف الرحبية كمسؤولية وحيدة ترتكز  أصحاب ادلصاحل:ادلسؤولية جتاه
عليها اؼبؤسسة االقتصادية، ظهرت ما تسمى ابؼبسؤولية ذباه أصحاب اؼبصاحل واليت ترتكز على ضرورة 

 .وغَتىم.…االىتمام بتلبية أىداف أصحاب اؼبصاحل من مستهلكُت، عاملُت، ؾبهزين، موزعُت،

                                                             
 59.اؼبستدامة"، مرجع سبق ذكره، ص عبد الرضبان العايب، "التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اعبزائر يف ظل ربدايت التنمية 1

2
 Mourad Attraca, Thierry Joquot, "La Présentation de la Responsabilité Social des entreprises: une 

confrontation entre les Approches théoriques et les visions managériales, 14 éme conférence  internationale 

de management stratégique, pays de la loire, Angers, France, 2005, P6.   
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 وقد انتشر ىذا اؼبفهوم يف األعوام األخَتة، ويشَت إذل ضرورة التزام اؼبؤسسة  ية جتاه اجملتمع:ادلسؤول
االقتصادية ذباه البيئة واجملتمع بشكل عام وذلك من خالل االىتمام دبا تطرحو اعبماعات ذات العالقة 

 .واليت تنادي بتعزيز السلوكيات االهبابية ذباه البيئة

اؼبستدامة اإلطار العام للمسؤولية االجتماعية وبذلك ستستمد ىذه األخَتة اذباىاهتا من وتعد التنمية 
االذباىات واألبعاد األساسية للتنمية اؼبستدامة، إذ هتتم بشكل أساسي ابعبانب االقتصادي، اعبانب 

ة يف اؼبؤسسة ومن بُت الباحثُت الذين اعتمدوا على إدماج أبعاد التنمية اؼبستدام .االجتماعي والبيئي
يف بريطانيا  السًتاتيجيةامؤسس شركة االستشارات األوذل   1999عام John Elkingtonاالقتصادية الباحث 

" ثالثي النتائج" "Triple Résultat" أو "The Triple Botton Lineوقد أعطاىا مصطلح " 1944عام 
اجتماعيا هبب أن تتميز ابألداء اعبيد يف ثالثة أبعاد ىي: االقتصادية،  مسئولةوىذا يعٍت أن اؼبؤسسة 

 1.االجتماعية والبيئية

وسباشيا مع موضوع الدراسة سوف نتناول األبعاد األكثر تداوال بُت ـبتلف الباحثُت واليت سوف تكون 
 واؼبتمثلة أساسا يف: دراسةبطبيعة اغبال زبدم اعبانب اؼبيداشل لل

  ؛للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات األخالقيالبعد 
 ؛للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات البعد البيئي 
 ؛للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات البعد القانوشل 
 للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات البعد اػبَتي. 

وى اؼبسؤولية واعبدول التارل يلخص اؼبمارسات األكثر تداوال واليت يبكن أن تعترب أبعادا أساسية حملت
 .االجتماعية للمؤسسات

 

 

 

 
                                                             

1 J. Ernut, A. Ashta, "Développement Durable, Responsabilité Social de l’entreprises théorie des partie 

prenantes : évaluation et perspectives, Cahiers du CEREN, France, 2007, p14.    
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 : أبعاد ادلسؤولية االجتماعية وعناصرها الرئيسية والفرعية(1-1)اجلدول 

 
 عمان، ، دار وائل للنشر،1طاىر ؿبسن الغاليب، صاحل مهدي ؿبسن العامري، "اؼبسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال"، طادلصدر: 

 82.، ص2005األردن، 
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 للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات االسًتاتيجيةادلبحث الثاين: اإلدارة 

ألبعاد التنمية اؼبستدامة على مستوى اؼبؤسسة، األمر الذي دفع  تطبيقيعترب مفهوم اؼبسؤولية االجتماعية 
 سًتاتيجيامن خالل إقامة نظام  ذلكالكثَت من اؼبؤسسات إذل إعادة النظر يف سلوكياهتا وأمباطها اإلدارية، و 

ضمن  .للمسؤولية االجتماعية واغبرص على مراعاهتا يف العمليات اإلدارية للمؤسسة يف اؼبدى القريب والبعيد
للمسؤولية االجتماعية  االسًتاتيجيةىذا السياق سوف كباول عرض أىم اؼبضامُت األساسية لإلدارة 

 اسًتاتيجيةدمج أبعاد اؼبسؤولية االجتماعية ومتطلباهتا يف كل عناصر  أساسا على للمؤسسات، واليت ترتكز
  .إذل مسارات العمل واػبطط اؼبؤسسة بدءا ابلرؤية والرسالة وصوال

 ادلؤسسة اسًتاتيجيةادلطلب األول: تكامل ادلسؤولية االجتماعية مع 

من ىذا اؼبؤسسة اؽبادفة إذل ربقيق أىدافها  اسًتاتيجيةإن فبارسة برامج اؼبسؤولية االجتماعية أتيت كجزء من 
فدراسة اؼبسؤولية االجتماعية أتيت كأحد أبعاد  .جهة، والتكيف مع البيئة واالستجابة ؼبتطلباهتا من جهة أخرى

 ،البيئة ذات التأثَت على واقع عمل اؼبؤسسة، وىي ذات أولوية ؼبا ؽبا من أثر على رسم اسًتاتيجيات اؼبؤسسات
البيئة ربتوي على عوامل تقع خارج حدود اؼبؤسسة أي يف البيئة اػبارجية وتؤثر على اؼبؤسسة  نوىذا لكون أ

 .إما بشكل مباشر أو غَت مباشر

 الكلية للمؤسسة االسًتاتيجيةالفرع األول: مكانة ادلسؤولية االجتماعية ضمن 

كبو األداء االجتماعي لإلدارة ألهنا تتوجو  ابالسًتاتيجيةتتصف استجابة اؼبؤسسة للمسؤولية االجتماعية 
أي أن اؼبؤسسة من خالل إدارهتا العليا قد أدؾبت كامل عناصر  .أكثر منها للمسؤولية االجتماعية التقليدية

  .اؼبسؤولية االجتماعية يف ىيكل اؼبؤسسة وأصبحت بذلك جزءا من عناصر اسًتاتيجياهتا انطالقا من رؤيتها

اؼبؤسسة يف كل من جانبيها البيئي  اسًتاتيجيةحيث تلعب اؼبسؤولية االجتماعية دورا ىاما يف تعزيز 
اػبارجي ومكوانهتا الداخلية، فهي من جانب تدعم استجابة اؼبؤسسة بشكل اهبايب ؼبتطلبات اجملتمع للحد من 

  1.فرص اؼبتاحة للمؤسسةالمن جانب آخر تعمل على اكتشاف التهديدات اؼبتعلقة أبصحاب اؼبصاحل، و 

 .اؼبؤسسة اسًتاتيجيةوالشكل اؼبوارل يوضح تكامل اؼبسؤولية االجتماعية مع 

                                                             
1

طروحة مقدمة لنيل شهادة "، أ-دراسة حالة مؤسسات الصناعات الغذائية يف اعبزائر-أدمحم فرعون، "األداء الشامل يف اؼبؤسسات االقتصادية  
 2016-الدكتوراه يف العلوم االقتصادية )غَت منشورة(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

 26.، ص2017
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 ادلؤسسة اسًتاتيجية: تكامل ادلسؤولية االجتماعية مع 1-5))الشكل 

 
"، أطروحة مقدمة -دراسة حالة مؤسسات الصناعات الغذائية يف اعبزائر- أدمحم فرعون، "األداء الشامل يف اؼبؤسسات االقتصادية ادلصدر: 

الشلف،  لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية )غَت منشورة(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي،
 26.، ص2017-2016

ولية االجتماعية تتكون من أربعة عناصر )ىيكل اؼبسؤ  اسًتاتيجيةمن خالل ىذا الشكل نالحظ أبن 
الصناعة، اؼبوارد، قيم اؼبؤسسة، وأصحاب اؼبصاحل( وكل عنصر من ىذه العناصر لو جانب اقتصادي وجانب 

، وىذا نتيجة اجتماعي يؤداين يف النهاية إذل ربقيق ميزة تنافسية موصوفة ابألداء اؼبارل واألداء االجتماعي
 .االجتماعية واالسًتاتيجيةاؼبؤسسة  جيةاسًتاتيالتكامل بُت 
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 الكلية للمؤسسة االسًتاتيجيةالفرع الثاين: مستوايت دمج ادلسؤولية االجتماعية يف 

 :1الكلية للمؤسسة وىي االسًتاتيجيةتوجد ثالث مستوايت لدمج اؼبسؤولية االجتماعية يف 

  :يتم فيو تكون فيو اؼبسؤولية االجتماعية منفصلة عن النشاط االقتصادي، حيث ادلستوى األول
ويراد منها ىنا ربسُت صورة  ،الفصل بُت برامج اؼبسؤولية االجتماعية وابقي النشاطات االقتصادية

اؼبؤسسة داخليا وخارجيا، وتكون ىذه الربامج يف شكل الرعاية والعمل اػبَتي، كذلك زبصيص نسبة 
للمؤسسة   االسًتاتيجيةىذه اؼببادرات ليس ؽبا أثر مباشر على القرارات  .ألسباب إنسانية من السعر

كما أن الفصل بُت النشاطات اؼبسئولة اجتماعيا والنشاطات االقتصادية يشكل عبئا على اؼبيزانية 
 .التقديرية فبا يؤدي إذل تقليص أو إلغاء ىذه النشاطات يف حالة التعرض ألزمة مالية

 يركز ىذا التوجو على و يشمل ىذا اؼبستوى دؾبا ضعيفا للمسؤولية االجتماعية،  وى الثاين:ادلست
حيث تًتجم اؼبسؤولية من خالل االستثمار أو اإلنفاق على  .ربسُت صورة اؼبؤسسة وعالمتها التجارية

وكلما كان حجم االستثمار كبَتا كلما كان األثر كبَتا، وترتبط ىذه اؼبشروعات معينة تكون معلنة، 
الكلية للمؤسسة، وقد ربسن ىذه النشاطات من األداء  االسًتاتيجيةالنشاطات بشكل ضعيف مع 

 .للمؤسسة االسًتاتيجيةاالجتماعي ولكنها ال تعدل من احملاور 
 :الكلية  االسًتاتيجيةئية واالجتماعية يف عند ىذا اؼبستوى يتم دمج األبعاد البي ادلستوى الثالث

أن دؾبها وبدث تعديالت كبَتة على كل  حيث ،للمؤسسة، ويتم ربديدىا قبل كل القرارات األخرى
 .اؼبستوايت واؼبهام والقرارات يف اؼبؤسسة، وؽبا نتائج يف األجل الطويل تتعلق بنمو وتطور اؼبؤسسة

 إطار وظائف ادلؤسسةادلطلب الثاين: ادلسؤولية االجتماعية يف 

 .تعد اؼبسؤولية االجتماعية إحدى أىم اؼبقاييس اليت تستخدم يف اغبكم على مدى سبيز اؼبؤسسات وتفوقها
حيث بدأت ىذه األخَتة ابلعمل على دمج وتعزيز برامج اؼبسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل يف ـبتلف 

ل من خالل ىذا العنصر إبراز كيفية تطبيق أبعاد ؾباالت عملها ووظائفها، وعلى ىذا األساس سوف كباو 
 .على كل من وظيفة اإلنتاج والعمليات، وظيفة اؼبوارد البشرية، وظيفة التسويقاؼبسؤولية االجتماعية 

 

 

                                                             
  .(129-130وىيبة مقدم، مرجع سبق ذكره، ص) 1
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 الفرع األول: ادلسؤولية االجتماعية يف إطار وظيفة اإلنتاج والعمليات

إطار وظيفة اإلنتاج والعمليات يف العديد من األنشطة، تتمثل اؼبسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال يف 
 :1ومن أنبها ما يلي

  :يقصد بتصميم السلعة ربديد اؽبيكل العام للسلعة اؼبطلوب ختطيط وتطوير ادلنتجات اجلديدة
إنتاجها، واؼبكوانت الداخلية ؽبذه السلعة، وارتباط ىذه اؼبكوانت مع بعضها البعض، وطريقة عملها 

وتتمثل اعبوانب األخالقية يف تصميم اؼبنتجات  ، طريقة استعمال ىذه السلعة وصيانتهاوتركيبها، مث
اعبديدة وتطويرىا إبنتاج منتجات آمنة وصديقة للبيئة، وربتاج إذل مواد أولية وطاقة أقل، وتتوافق مع 

أولية مدورة وغَت  اؼبتطلبات والشروط البيئية، وأن تكون اؼبنتجات قابلة إلعادة التدوير، ومنتجة من مواد
 .ضارة على البيئة

 :ربديد اؼبزيج من اآلالت والعاملُت بتصميم العمليات يقصد  تصميم العمليات والطاقة اإلنتاجية
 .وطرق العمل والعوامل البيئية اليت تقوم صبيعا بتحويل اؼبدخالت إذل ـبرجات من اؼبنتجات واػبدمات

رتبط حبجم ونوعية اآلالت والطاقة اؼبستخدمة يف العملية إن ربمل اؼبؤسسة ؼبسؤولياهتا االجتماعية ي
اإلنتاجية، واالستخدام الفعال ؽبذه اؼبوارد واغبد من النفاايت والفاقد، واستخدام اؼبكوانت قليلة الضرر، 

 .والتخفيف من استخدام الطاقة، وتشجيع إعادة التدوير
 :تتجسد أخالقيات العمل واؼبسؤولية االجتماعية يف اختيار موقع اؼبؤسسة من  اختيار موقع ادلؤسسة

خالل عدة قضااي أنبها: أن تكون مواقع اإلنتاج بعيدة عن التجمعات السكانية، وخصوصا تلك اليت 
انبعاث الغازات السامة، كما هبب على اؼبؤسسات اليت ينتج عنها  ينتج عنها تلوث اؽبواء، وتسبب

تكون بعيدة عن مصادر مياه الشرب واألهنار واآلابر، وأن يتوفر موقع اؼبؤسسة على البنية ـبلفات أن 
  .التحتية اؼبناسبة للصناعة

 :هتدف عملية الًتتيب الداخلي إذل ربقيق التنظيم اؼبادي ؼبواقع  الًتتيب الداخلي دلوقع اإلنتاج
وتتمثل  .نطاق اإلنتاج يف اؼبؤسسة اإلنتاج وؿبطات العمل واآلالت واؼبخازن وأقسام اػبدمات ضمن

يوفر الراحة للعاملُت، ويسهل حركتهم، ويؤمن  الجتماعية يف ىذا اجملال بتوفَت جومسؤولية اؼبؤسسة ا
ؽبم ظروف عمل جديدة، ويسهل عمليات اإلنتاج، وىبفض التكاليف، ويستغل اؼبساحة اؼبتاحة 

  .استغالال أمثال

                                                             
دراسة ميدانية -مراد سليم عطياشل، "واقع تطبيق الشركات الصناعية للمسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل يف إطار وظيفة اإلنتاج والعمليات  1

 60-، ص)2015، 2، العدد15الدراسات اإلنسانية، اجمللد"، ؾبلة الزرقاء للبحوث و -على الشركات الصناعية اؼبدرجة يف سوق عمان اؼبارل
61). 
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 :هتدف إدارة سالسل التوريد إذل ربقيق التكامل بُت أنشطة اغبصول على اؼبواد  إدارة سالسل التوريد
وتتجسد أخالقيات العمل  ،األولية، وربويلها إذل سلع وخدمات، وتسليمها إذل اؼبستهلك النهائي

واؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف ؾبال إدارة سالسل التوريد يف تطبيق اؼبؤسسة ؼبعايَت النزاىة 
والشفافية يف التعامل مع اؼبوردين، والتزام اؼبؤسسة ابتفاقياهتا وتعاقداهتا مع اؼبوردين، واختيار اؼبوردين 

افظة على اؼبعلومات السرية عن اؼبوردين، وأن ال تتالعب بناءا على مقاييس القدرة والكفاءة، واحمل
  .والفرص غَت الطبيعيةاؼبؤسسة ابألسعار يف حالة األزمات 

 :تعرف إدارة الصيانة على أهنا: "ؾبموعة العمليات الفنية واإلدارية اليت هتدف إذل  إدارة الصيانة
وتتمثل  ،ء الغرض اؼبطلوب أبقل تكلفة"اغبفاظ على اآللة وإعادهتا إذل حالة التشغيل الطبيعية ألدا

اؼبسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل يف ىذا النشاط يف: تقليل اؼبخاطر الناشئة عن عمليات 
التشغيل، وتقليل توقفات العمل، وزايدة كفاءة األداء وفعاليتو، وزبفيض التكاليف، والتقليل من 

  .استخدام الطاقة
 :ؿبتوى العمل واؼبهارات الضرورية اليت هبب أن عمل ربديد مواصفات يقصد بتصميم ال تصميم العمل

 حققوتت ،يبتلكها الفرد العامل ألداء ذلك احملتوى، ابإلضافة إذل اغباجة إذل التدريب ألداء العمل
اؼبسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل يف ىذا اجملال من خالل ربقيق العدالة واؼبساواة بُت العاملُت، 

 .وتوفَت شروط عمل آمنة، والتعاون مع اؽبيئات واؼبؤسسات اغبكومية واالربادات العمالية والتجارية

 الفرع الثاين: ادلسؤولية االجتماعية يف إطار وظيفة ادلوارد البشرية 

لذلك من اؼبهم أن يتم اغبفاظ على كل يعترب اؼبورد البشري من أىم أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسات، 
اؼبسؤوليات االجتماعية ذباىو وتطويرىا وتطبيقها دبا وبقق عالقة قوية بُت اؼبؤسسة وبُت العاملُت فيها، ومن 

 :1أىم فبارسات اؼبسؤولية االجتماعية ذباه اؼبوارد البشرية ما يلي

  واػبدمات الصحية؛ السكنو  كلاأل ،فَت اؼبؤسسة اػبدمات للعاملُت كالنقلتو 
 العمل على اعتماد سياسة معينة يف إدارة اؼبؤسسة ؼبشاركة العاملُت يف أرابح اؼبؤسسة؛ 
  منح مكافآت وحوافز للعاملُت وفق مبدأ كفاءة وجدارة العاملُت؛ 
  العاملُت مقابل إصاابت العمل أو األمراض اؼبهنية؛من مسؤولية اؼبؤسسة االىتمام بتعويضات األفراد 

                                                             
"، مداخلة -دراسة حالة ثالث شركات عربية–وىيبة مقدم، "سياسات وبرامج اؼبسؤولية االجتماعية ذباه اؼبوارد البشرية يف منظمات األعمال  1

لتجارية ضمن فعاليات اؼبلتقى الدورل اػبامس حول رأس اؼبال الفكري يف منظمات األعمال يف ظل االقتصادايت اغبديثة، كلية العلوم االقتصادية وا
 .(9-10، ص)2011ديسمرب  13-14وعلوم التسيَت، جامعة الشلف، 
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  إعداد وتنفيذ برامج توعية لألفراد العاملُت تتضمن اؼبعايَت اؼبهمة اؼبعتمدة على اؼبستوى االجتماعي
 والبيئي واألمان يف العمل؛

  العمل اغبفاظ على األفراد العاملُت ومنع تسرهبم لتقليل البطالة واغبد من مشكالت الغياابت ودوران
 ؛وحوادث العمل

  إعداد سياسة سبنع األفراد العاملُت من تسريبهم للمعلومات اؼبهمة أو السرية اػباصة أبعمال اؼبؤسسة
 ؛خاصة األفراد يف ؾبال تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصال

 العمل على رفع الروح اؼبعنوية للعاملُت وبث روح التعاون والدافع واغبافز بينهم؛ 
 دارية تسمح لألفراد العاملُت من اؼبشاركة يف عمليات صنع القرار؛اعتماد سياسة إ 
  ؿباولة اؼبؤسسة لوضع إجراءات معينة للحد من استخدام األفراد العاملُت ؼبوارد اؼبؤسسة اؼبختلفة

 واستخداماهتا ألغراض شخصية؛
  ابالعتبارات ذات العالقة اعتماد برانمج أو مبوذج للسلوك األخالقي ؼبعاعبة فبارسات العاملُت

 ؛ اخل …الشخصية كالنزاىة والتحيز واحملاابة 
 متابعة كل ما يتعلق ابؼبمارسات غَت اؼبشروعة اليت من قبل األفراد العاملُت. 

 الفرع الثالث: ادلسؤولية االجتماعية يف إطار وظيفة التسويق

التسويق اؼبختلفة على اعتبار إن بداية االىتمام ابعبانب االجتماعي يف اؼبؤسسات قد ظهر يف إطار أنشطة 
( مقولتو الشهَتة بكون Peter Druckerوقد طرح ) .أن التسويق ىو حلقة وصل بُت اؼبستهلك واؼبؤسسة

التسويق يعرب عن عمليات متجددة تقوم هبا اؼبؤسسات ووبدث من خالؽبا تكامال بُت منتجاهتا مع سلوكيات 
رة أن تكون القرارات التسويقية متناسبة مع قيم اؼبستهلك حيث مت الًتكيز على ضرو  ،وأىداف وقيم اجملتمع

 .ومتطلبات اجملتمع، وعليو فإن التسويق يعترب ؾباال حيواي ؼبمارسة اؼبؤسسات لدورىا االجتماعي يف اجملتمع
حيث عرفت اؼبسؤولية االجتماعية للتسويق على أهنا: "الفلسفة التسويقية اؼبعرب عنها ابلسياسات واإلجراءات 

 1.ألفعال اليت ربقق دبجملها رفاىية اجملتمع كهدف أساسي"وا

 

                                                             
دراسة ميدانية مبنية على آراء ؾبموعة من –سؤولية االجتماعية يف التسويق للشركات اؼبنتجة ؼبستحضرات التجميل وفاء التميمي، "واقع تبٍت اؼب 1

 354.، ص2010، 3، العدد6"، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد-مديري شركات إنتاج مستحضرات التجميل
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 :1وتتمثل عوامل قباح التسويق اؼبسئول فيما يلي

 ولكن هبب أن يكون يف ثقافة ورسالة اؼبؤسسةفحسب ضرورة أن ال يكون االلتزام حركة إعالنية ،.  
 كما هبب إدماجو يف أنظمة اإلدارة؛

  اؼبؤسسة؛ ؾبال نشاطهبب أن يكون االلتزام بسيط وشفاف ومتفق مع سوق و 
 هبب أن يعرب عن االلتزام أبفعال أكثر من الكلمات؛ 
 هبب أن يكون االتصال صادق وؿبًتم؛ 
 ضرورة إنشاء عالقة صادقة وحقيقية مع العمالء وأصحاب اؼبصلحة. 

 .ة على مستوى اؼبزيج التسويقيوالشكل اؼبوارل يلخص أىم فبارسات اؼبسؤولية االجتماعي

 : أهم ممارسات ادلسؤولية االجتماعية على مستوى ادلزيج التسويقي1-6))الشكل 

 
دراسة تطبيقية على عينة مؤسسات الغرب –وىيبة مقدم، "تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اعبزائر للمسؤولية االجتماعية  ادلصدر:

ن، "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيَت )غَت منشورة(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة وىرا-اعبزائري
 159.، ص 2014-2013

                                                             
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 1سامية غبول، "التسويق اؼبستدام كآلية لتحقيق أبعاد التنمية اؼبستدامة"، ؾبلة دراسات اقتصادية، العدد 1

  132.، ص2014التسيَت، جامعة ابتنة، 
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  ومناذج تطبيقها مؤسساتللمسؤولية االجتماعية لل االسًتاتيجيةادلطلب الثالث: مراحل اإلدارة 

العامة للمؤسسة هبب الربط بُت اؼبسؤولية  االسًتاتيجيةلتحقيق التكامل بُت اؼبسؤولية االجتماعية وعناصر 
إضافة إذل الربط بُت اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسة بشكل عام وبُت  ،االجتماعية وبُت صبيع وظائف اؼبؤسسة

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما البد من ربديد أصحاب اؼبصاحل لتوجيو اؼبسؤولية االجتماعية ذباىهم
وعلى ىذا األساس فإن اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات ليست أداة اتصال فحسب، بل ىي مبط عمل 

أدوات التسيَت اؼبساعدة تطبيقو ؾبموعة من اؼبراحل واالسًتاتيجيات، األمر الذي يستدعي ضرورة توفَت يتطلب 
 .للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات االسًتاتيجيةيف تطبيق اإلدارة 

 الفرع األول: خطوات تطبيق ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

عتمد يي ذ( يف إدارة اعبودة الشاملة، والدمينجفقا ؼببدأ )إن إطار تنفيذ نظام اؼبسؤولية االجتماعية يطبق و 
 :1على اؼبراحل األربعة التالية

  :حيث تتضمن عملية التخطيط وضع برانمج لتحقيق أىداف اؼبؤسسة ضمن إطار التخطيط
اؼبسؤولية االجتماعية يتناول األدوار واؼبسؤوليات، العمليات، اؼبوارد، األطر الزمنية، األولوايت 
واإلجراءات الالزمة لتحقيق األىداف، ومؤشرات قياس األداء اليت سبكن اؼبؤسسة من اؼبتابعة والتقييم 

  .ؼبستوى ربقق األىداف
 من خالل بناء وتطوير  ذلكو ويقصد بو تنفيذ األىداف اػباصة ابؼبسؤولية االجتماعية،  :التنفيذ

 .عيةىياكل إدارية ذات العالقة بتنفيذ خطط اؼبسؤولية االجتما
 :يعتمد األداء الفعال اػباص ابؼبسؤولية االجتماعية على اؼبراقبة الدقيقة والتقييم، وتستهدف  التقييم

التأكد من و عملية اؼبراقبة اؼبستمرة أو مالحظة األنشطة اػباصة ابؼبسؤولية االجتماعية بشكل أساسي 
األداء اػباصة، وربديد األفراد تنفيذ األنشطة كما ىو مقرر، وذلك من خالل االتفاق على مؤشرات 

اؼبسئولة عن عملية القياس، كما هبب عليها رفع التقارير الدورية اؼبتعلقة بنتائج القياس لكافة اؼبعنيُت، 
مع ضرورة تدوين التوصيات اؼبتعلقة بتصحيح االكبرافات، إضافة إذل مراجعة األنشطة اؼبوجودة فإنو 

 وعي للتغَتات أو التوقعات أو التطورات القانونية والتشريعية ينبغي على اؼبؤسسات أيضا أن تكون على

                                                             
"، مداخلة ضمن فعاليات -شركة كوكا كوال كنموذج-، "تطبيقات اؼبسؤولية االجتماعية اػبارجية للمؤسسات دمحم جصاص، فاطمة الزىراء تليالشل 1

الواقع –اؼبلتقى الدورل الثالث عشر حول دور اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف تدعيم اسًتاتيجية التنمية اؼبستدامة 
 .(8-9، ص)2016نوفمرب  14-15ة والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة الشلف، ، كلية العلوم االقتصادي-والرىاانت
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اليت تؤثر على اؼبسؤولية االجتماعية والفرص اعبديدة، وىذا هبدف تعزيز جهودىا بشأن اؼبسؤولية 
 .االجتماعية

 :)الطرق اليت يبكن من  بعُت االعتبارعلى اؼبؤسسة أن أتخذ  التحسني ادلستمر )ادلراجعة الدورية
ربسُت أدائها فيما يتعلق ابؼبسؤولية االجتماعية، وهبب استخدام نتائج اؼبراجعات للمساعدة يف خالؽبا 

ربقيق ربسن متواصل يف اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسة وإعادة توزيع األنشطة على مستوى اػبطط 
و حيث يبكن أن تتضمن ىذه التحسينات تعديل األىداف، لتعكس الظروف اؼبتغَتة أ .التشغيلية

االجتماعية، كما  ةالطموح ؼبزيد من اإلقبازات، ويبكن توسيع نطاق األنشطة والربامج اؼبتعلقة ابؼبسؤولي
اىتمام ودراسة، وأن يبكن اإلمداد دبوارد إضافية أو ـبتلفة لألنشطة اؼبتعلقة ابؼبسؤولية االجتماعية ؿبل 

 .احملددة حديثا تضمن عمليات التحسُت أيضا برامج أو أنشطة لالستفادة من الفرص

 الفرع الثاين: مناذج تطبيق ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

زبتلف النماذج اليت تتخذىا اؼبؤسسة للقيام ابؼبسؤولية االجتماعية من مؤسسة إذل أخرى، وابلتارل فإن قوة  
االجتماعية للمؤسسات التزام اؼبؤسسات بنطاق اؼبسؤولية االجتماعية تًتاوح ما بُت النشاط العارل للمسؤولية 

 .والنشاط اؼبنخفض، وىو ما يوضحو الشكل اؼبوارل

 : مناذج تطبيق ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات(1-7)الشكل 

 
Source: Susan  NjeriWamitu, "Corporate Social Responsibility: intentions and practice", open journal of 

Business and Management, vol 2, N°2, April 2014, p120. 
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من خالل ىذا الشكل نالحظ أنو توجد أربعة مباذج رئيسية لتطبيق اؼبسؤولية االجتماعية يف اؼبؤسسات 
 :1وىي

 ( النموذج ادلعرقلObstructive model :) وىو أدسل النماذج األربعة يف تطبيق اؼبسؤولية
اجتماعيا،  مسئولةحيث تفضل اإلدارة التنظيمية ىنا عدم التصرف بطريقة  ،االجتماعية للمؤسسات

ولكنها تتصرف بدال من ذلك بطريقة غَت قانونية وغَت أخالقية، فهي تفعل كل ما يف وسعها ؼبنع معرفة  
 .كيفية وصوؽبا إذل أصحاب اؼبصلحة اآلخرين يف اؼبؤسسة واجملتمع

 ( النموذج الدفاعيDevensive model:)  ذا النموذج يكون االلتزام ابؼبسؤولية االجتماعية ؽب فقاو
فقط اليت زبدم مصاحل  حيث يتم الًتكيز ىنا على االلتزام ابؼبتطلبات القانونية ،للمؤسسات أقل

 .اؼبسانبُت إذل أقصى حد فبكن
 ( النموذج التكيفيAccommodative model :) يف ىذه اغبالة تعًتف اؼبؤسسة ابغباجة إذل

حيث  .ة االجتماعية، ورباول ربقيق التوازن بُت ـبتلف مصاحل أصحاب اؼبصلحة واؼبسانبُتاؼبسؤولي
يسعى األعضاء التنظيميُت يف اؼبؤسسة أن يكونوا ملتزمُت قانونيا وأخالقيا وأن يتخذوا خيارات معقولة 

 .يف نظر اجملتمع
 ( النموذج االستباقيProactive model:) ذباه  اؼبسئولر يف التصرف تلعب اؼبؤسسة ىنا دور اؼبباد

 .اجملتمع

 ادلطلب الرابع: جتارب عملية يف رلال ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

أصبحت برامج اؼبسؤولية االجتماعية اليوم ضرورة ال خيار، ودل يعد األمر مرتبط فقط بربامج خَتية تقوم هبا 
 .ربتاجو كل اؼبؤسسات كبَتة كانت أو صغَتةاؼبؤسسات لتغطية نشاطاهتا اؼبشبوىة، إمبا ىي مشروع إداري 

وىذا ليس جملرد إثبات حسن نواايىا واحًتامها للقوانُت وألصحاب اؼبصاحل ولكن ألهنا أضحت اليوم واجبا 
يطالب بو أفراد اجملتمع وكل أصحاب اؼبصلحة، واجبا يستمد إلزاميتو من اعتبار اؼبؤسسة مواطنا يف اجملتمع 

عرض بعض التجارب العملية يف  من خالل ىذا العنصر كباولوف ذا األساس سالذي تعمل فيو، وعلى ى
 .ؾبال اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات

 

  
                                                             

1 Susan  NjeriWamitu, "Corporate Social Responsibility: intentions and practice", open journal of Business 

and  Management, vol 2, N°2,  April 2014, p119.  
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 الفرع األول: جتربة شركة ادلراعي يف رلال ادلسؤولية االجتماعية

الرئيسي  مقرىاأكرب شركة ألبان على مستوى العادل، يقع  وتعد حاليا 1977شركة اؼبراعي يف سنة أتسست 
يف مدينة الرايض )السعودية( وربتل اؼبرتبة األوذل ضمن تصنيف العالمات التجارية للمواد االستهالكية يف 

ومشال افريقيا، فضال عن رايدة معظم منتجاهتا يف صبيع أسواق دول ؾبلس التعاون  منطقة الشرق األوسط
األلبان عالية اعبودة وىي منتجات العصائر، وتضم شركة اؼبراعي العديد من اؼبنتجات إضافة إذل  ،اػبليجي

اؼبخابز والدواجن ومنتجات حليب األطفال الرضع، وتتمثل رسالتها يف تقدصل أطعمة ومشروابت ذات قيمة 
 1.عالية تثري حياة اؼبستهلكُت كل يوم

فبا يعد 2014  حازت شركة اؼبراعي على عدد من اعبوائز اؽبامة يف قطاع الصناعات الغذائية خالل سنة 
 ـبتلف على مستوايت عاؼبية وعلى ضماهنا االستثنائي للجودة علىدليال على التزامها بتقدصل منتجات غذائية 

كما حصدت اؼبراعي على جوائز تقديرا اللتزامها إبهباد فرص عمل وللرايدة   .مراحل سلسلة التوريد واإلمداد
 : 2فيما يلي 2014ازت هبا اؼبراعي يف سنة اؼبستمرة اليت تظهرىا إدارهتا، وتتمثل اعبوائز اليت ف

 جائزة الشرق األوسط للتميز "قطاع منتجات األلبان"؛ 
 أفضل شركة إنتاج يف العادل العريب "جوائز التميز يف أعمال التغذية"؛ 
 جائزة توليد فرص العمل يف منتدى اؼبسؤولية االجتماعية؛ 
 جائزة أفضل إدارة خزينة؛ 
  السعودية؛جائزة سوبر براند 
 أفضل شركة يف عالقات اؼبستثمرين يف اؼبملكة العربية السعودية؛ 
  ؛ 2013أكثر اغباصلُت على شهادات النماذج الصناعية يف سنة 
 جائزة أفضل رئيس تنفيذي يف الشرق األوسط. 

 

                                                             
  ، على اؼبوقع االلكًتوشل:8، ص2015التقرير السنوي لشركة اؼبراعي، "التميز يف األداء"،  1

https://www.almarai.com/wp-content/uploads/2018/01/Annual-Report-2015-AR-1.pdf, consulté le 11-01-

2018, 14:15. 
 ، على اؼبوقع االلكًتوشل:46ص، 2014التقرير السنوي لشركة اؼبراعي، "جودة تستحق الثقة"،  2

https://www.almarai.com/wp-content/uploads/2018/01/Almarai-Annual-Report_AR.pdf, consulté le 11-01-

2018, 16:25. 
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والذي يركز  "سواعد الغد"أطلقت شركة اؼبراعي برانؾبها للمسؤولية االجتماعية ربت عنوان  2014ويف سنة 
يف ؾبال صناعة األغذية، ويضم برانمج سواعد الغد  يُتعلى دعم مبادرات تدريب وتوظيف الشباب السعود

الذي أنشأتو  "ادلعهد التقين لأللبان واألغذية"للمسؤولية االجتماعية لشركة اؼبراعي عدد من اؼببادرات منها 
، لتدريب التقٍت واؼبهٍت يف مدينة اػبرجاؤسسة مون مع وذلك ابلتعا مليون رايل 22اؼبراعي ابستثمار أكثر من 

من خرهبي الثانوية العامة ابؼبهارات الفنية الالزمة للعمل يف قطاع  يُتتزويد الشباب السعود وذلك هبدف
والذي يقبل الشباب السعودي  "مديرو ادلستقبل"صناعة األغذية اؼبختلفة، كما يتضمن برانمج سواعد الغد 

شركة  فروع حديثي التخرج من اعبامعات ليتم تدريبهم وأتىيلهم على رأس العمل لتورل مهام إدارية يف ـبتلف
وىي متخصصة يف تدريب  "أكادميية ادلراعي للمبيعات"كما أطلقت شركة اؼبراعي يف نفس السياق   .اؼبراعي

يئتهم للعمل حبرفية يف ىذا القطاع، وسبنح ىذه األكاديبية شهادات الشباب السعوديُت على مهارات البيع وهت
  .1معتمدة ابلتعاون مع معاىد تدريب عاؼبية يف ىذا اجملال

حصلت تسع مزارع اتبعة لشركة اؼبراعي على شهادات نظام اإلدارة البيئية  محاية البيئةويف ؾبال 
ابستخدام أنظمة جديدة لالستفادة اؼبثلى من الطرق  2015، كما بدأ أسطول النقل والتوزيع سنة  14001ايزو

وحلول متابعة اؼبركبات ابإلضافة إذل نظام التخطيط اؽبادف إذل تقليل اؼبسافات اؼبقطوعة عرب شاحنات تسليم 
اؼبنتجات وربسُت الكفاءة التشغيلية وتقليل انبعااثت غاز الكربون، ومن انحية التصنيع قبحت اؼبخابز التابعة 

اؼبراعي يف التعاقد مع اثنُت من اؼبستثمرين هبدف إعادة تدوير ـبلفات اؼبخابز واستخدامها كأعالف لشركة 
والعبوات الكرتونية  ةللحيواانت، كما تقوم فروع شركة اؼبراعي يف عدد من اؼبناطق ببيع األغطية البالستيكي

 .2هبدف إعادة تدويرىا ومن مث التخفيض من حجم النفاايت

 

 

 

                                                             

1 https://www.almarai.com/recent-events-, consulté le 11-01-2018, 17:25.  

 41.، مرجع سبق ذكره، ص2015التقرير السنوي لشركة اؼبراعي  2
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 :1ركزت شركة اؼبراعي على ستة ؾباالت وىي االستدامةوضمن إطار 

 الًتويج لسلوكيات االستهالك ادلسئول: 1-

شركة اؼبراعي بزايدة الوعي بُت اؼبستهلكُت بشأن ازباذ قرارات مستنَتة فيما يتعلق ابلقيمة الغذائية  تلتزم
للمنتجات واغبد من ىدر األغذية وإعادة استخدامها، وكذلك تسويق منتجات الشركة على كبو مسئول 

 وذلك من خالل ما يلي:

 توقعات الطلب؛ 
 وعي ابلقيمة الغذائية وأنبية إتباع أسلوب حياة صحي، فنحن فبارسات التسويق اؼبسئولة اليت تنشر ال

 عام؛ 12ال نسوق منتجات "فبتعة" لألطفال دون سن 
  الشفافية يف ملصقات العبوات دبا يف ذلك اغبقائق الغذائية؛ 
  تغطي التثقيف الغذائي وتشجع على أسلوب حياة نشطة وصحية عرب رسائل اليت منصات التواصل

 .تبث على موقع الشركة أو عرب وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعيمتعلقة ابلصحة 

 ضمان مصادر توريد أخالقية ومستدامة: 2-

من اؼبدخالت وفقا ألعلى اؼبعايَت األخالقية ربرص شركة اؼبراعي على توريد مكوانت اؼبنتجات وغَتىا 
اغبيوي يف العمليات الزراعية وضباية صحة ومبو  اغبد من التأثَت على التنوعذلك هبدف والبيئية واالجتماعية، و 

  .يف مزارع الشركة تاغبيواان

 إعطاء األولوية للجودة والسالمة: 3-

" وىي ملتزمة بتقدصل منتجات مصنعة وفقا ألعلى معايَت جودة تستحق الثقةتعد اؼبراعي دوما بتقدصل "
نبة يف توفَت وجبات مغذية ومتوازنة ربتوي على نسب اعبودة والسالمة الغذائية اؼبعًتف هبا ؿبليا ودوليا واؼبسا

 .، كذلك تلتزم اؼبراعي بتوفَت بيئة عمل آمنة ؼبوظفيهامنخفضة من الدىون واؼبلح والسكر

 

                                                             
 (، على اؼبوقع االلكًتوشل:34-35، ص)2016التقرير السنوي لشركة اؼبراعي، "اؼبستهلك جوىر اىتمامنا"،  1

https://www.almarai.com/wp-content/uploads/2018/01/Annual-Report-2016-AR.pdf, consulté le 11-01-2018, 

19:00.  

 

 

https://www.almarai.com/wp-content/uploads/2018/01/Annual-Report-2016-AR.pdf
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 احلد من هدر ادلوارد الطبيعية: 4-

وتسعى للحد من أتثَتاهتا على البيئة عن  ،مستمرة إلدارة البصمة البيئية ألعماؽبا اتبذل اؼبراعي جهود
 طريق:

 زبفيض التعبئة والتغليف؛ 
 جديدة للطاقة هتدف إذل اغبد من االستهالك وزايدة استخدام الطاقة اؼبتجددة وربويل  اسًتاتيجية

 النفاايت إذل الطاقة؛
 عمليات الشركة الزراعية يف اؼبناطق الصاغبة للزراعة للحد من استهالك اؼبياه يف اؼبملكة العربية  نقل

 .السعودية وفقا لإلطار التنظيمي يف اؼبملكة

 تنمية وتطوير ادلوظفني وتقدير اجنازاهتم: 5-

 خالل ما يلي:هتدف اؼبراعي إذل إقامة طويلة األمد مع موظفيها ابعتبارىم أغلى أصوؽبا، وذلك من 

  تنفيذ عدد من مبادرات دبا يف ذلك برانمج التدريب اؼبهٍت للخرجُت اعبدد، واؼبعهد التقٍت لأللبان
 والتغذية وأكاديبية اؼبراعي للمبيعات؛

  تنفيذ برانمج لتطوير الكفاءات والتخطيط للتعاقب الوظيفي يف عدد من اؼبستوايت اإلدارية داخل
 الشركة؛

 ة من العنصر النسائي، وذلك سباشيا مع ىدف اؼبراعي بتوفَت وظيفة متساوية يف توظيف أعداد متزايد
 .السوق السعودي

 حتقيق قيمة اقتصادية كبرية: 6-

اؼبراعي إذل التحسُت اؼبستمر للكفاءات وضبط التكاليف وربقيق الرحبية واالبتكار والنمو، ويف  هتدف
 الوقت نفسو اؼبسانبة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات احمللية وذلك من خالل ما يلي:

 تكاليف؛زبفيض ال و االنتاجية خطوط اإلنتاج واؼببيعات لزايدة القدرات و اؼبخازن أسبتو 
  اعبوائز األكاديبية يف دول ؾبلس التعاون اػبليجي، دبا يف ذلك جائزة اؼبراعي لإلبداع العلمي وجائزة

 اؼبراعي للطبيب البيطري؛
  زائر للمصانع سنواي  40.000زايرة أكثر من. 
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تركز شركة اؼبراعي دعمها لألشخاص ذوي االحتياجات اػباصة يف اؼبملكة العربية  العمل اخلرييويف ؾبال 
كما حافظت أيضا على مشاركتها يف برانمج   .السعودية عرب اؼبشاركة يف الفعاليات وتقدصل منتجات اؼبراعي

ة الذي يساعد على توفَت فرص عمل لألشخاص ذوي االحتياجات اػباصة، وبصفتها شركة أغذي "قادرون"
ومشروابت فإن اؼبراعي لديها فرصة فريدة للمساعدة يف توفَت الغذاء ؼبن ىم يف أشد اغباجة إليو، حيث قامت 

عن طريق تقدصل وجبات إفطار  يف اؼبناطق النائية من اؼبملكةبدعم األطفال األيتام  2016سنة شركة اؼبراعي 
  .1للمدارس ابلشراكة مع صبعية إنسان اػبَتي

فإن شركة اؼبراعي تعمل جبد لتعزيز صحة ورفاىية األسر يف صبيع  التواصل مع اجملتمعدبجال فيما يتعلق  أما
 "احلليب األفضل لطفلك ال ميكن شراءهأطلقت ضبلة على اإلنًتنيت بعنوان " 2016ففي سنة  .أكباء اؼبنطقة

األمهات السعودايت، وكان الفيديو اػباص الرضاعة الطبيعية وىذا يف ظل العزوف اؼبتزايد عنها بُت  لتشجيع
ابغبملة قد احتل اؼبرتبة األوذل بُت الفيديوىات األكثر انتشارا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، واؼبرتبة 

وقد لعبت اغبملة دورا رئيسيا يف تعزيز الوعي  ،الثانية على اؼبستوى العاؼبي يف غضون أسبوع من إطالق اغبملة
إضافة إذل ىذا فقد   2016.يف مهرجان كان لسنة "ابألسد الربونزي"ية، حيث فازت ىذه اغبملة هبذه القض

بنشر رسالة واضحة مفادىا أنو مهما كانت كمية  2016دبناسبة شهر رمضان اؼببارك لسنة قامت شركة اؼبراعي 
حثت اغبملة اؼبستهلكُت على يث ح ،الطعام اليت تتناوؽبا مع العائلة واألصدقاء، فمن الضروري إهناء الطبق

بدال من شرائو بكميات كبَتة، وحظيت ضبلة اؼبراعي بقبول كبَت عرب وسائل اإلعالم  "نعمة الغذاءاحًتام "
كما حظيت   ،التقليدية أو االجتماعية على حد سواء، وتلقت دعما قواي لنشرىا يف عدد من الصحف الرائدة

" ويتضح ىذا من خالل اجلودة تستحق الثقةهلكُت لشعار "أيضا شركة اؼبراعي بدعم قوي من طرف اؼبست
حساب الشركة على حيث ذباوز  .حساابت الشركة يف مواقع التواصل االجتماعي واليت تتمتع بشعبية كبَتة

متابع على  153.000متابع على تويًت  و  230.000مع أكثر من   2016مليون إعجاب يف سنة  4,2الفيسبوك 
مليار انطباع وحلت يف اؼبرتبة األوذل يف اؼبملكة كأفضل  1,5، كما حظيت العالمة التجارية أبكثر من إنستجرام

 .2بشكل اهبايب من قبل اؼبستهلكُت إدراكاعالمة ذبارية 

 

 

 
                                                             

 37.، مرجع سبق ذكره، ص2016التقرير السنوي لشركة اؼبراعي  1
 .نفس اؼبرجع السابق، نفس الصفحة 2
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 الفرع الثاين: جتربة رلموعة صافوال يف رلال ادلسؤولية االجتماعية

هبدف إنتاج وتسويق زيوت الطعام والسمن  1979مت أتسيس ؾبموعة صافوال كشركة مسانبة عامة سنة 
ونشاط صناعة " بندهالنبايت والسكر ابإلضافة إذل العديد من األنشطة واؼبتمثلة أساسا يف البيع ابلتجزئة "

عدد من الشركات القيادية ىذا جبانب سبلكها غبصص استثمارية رئيسية يف  ."ألنظمة التغليفالبالستيك "
 1.اؼبدرجة يف السوق اؼبالية السعودية مثل شركة اؼبراعي وشركة ىريف

ونظرا ؼبسانبة ؾبموعة صافوال يف خدمة اجملتمع وسبيزىا يف األداء فقد ربصلت على عدد من الشهادات 
 :2واعبوائز واليت يبكن إهبازىا فيما يلي

  ربصلت ؾبموعة صافوال على جائزة القيادة العاؼبية يف اؼبسؤولية االجتماعية خالل اؼبؤسبر العاؼبي
دولة  24دبشاركة شركات من  2014خالل فرباير  مومبايللمسؤولية االجتماعية الذي انعقد يف مدينة 

 يف العادل؛
  ربصلت ؾبموعة صافوال على 2014 ضمن فعاليات مؤسبر لندن الدورل الرابع عشر خالل شهر أكتوبر

 اعبائزة الذىبية العاؼبية للتميز؛
  والذي مت اعتماده من قبل مبادرة التقارير العاؼبية   2014أصدرت ؾبموعة صافوال تقريرا لالستدامة سنة

وىي منظمة رائدة يف ؾبال االستدامة تشجع اؼبؤسسات على تقدصل تقارير االستدامة كوسيلة لإلسهام 
 اؼبستدامة؛يف التنمية 

  ربصلت ؾبموعة صافوال فبثلة بشركة عافية العاؼبية على تقييم عارل اؼبستوى بفوزىا ابؼبركز األول من
بُت الشركات اؼبشاركة يف اؼبرحلة األوذل للتقييم، والذي أجرتو شبكة أصحاب أعمال واالحتياجات 

ندة لتوظيف األشخاص ذوي " والذي تعٌت بتطوير مبوذج ومؤشر بيئة العمل اؼبساقادروناػباصة "
 االحتياجات اػباصة؛

  ؛2014جائزة التميز يف القطاع الغذائي لسنة 
 2014. جائزة امتياز العالمة التجارية يف قطاع التجزئة لسنة  

                                                             
 االلكًتوشل: ، على اؼبوقع15، ص2014التقرير السنوي جملموعة صافوال،  1

https://savola.blob.core.windows.net/website/docs/default-source/areports/savola_annual_report_2014_a.pdf, 

consulté le 19-01-2018, 13:00. 
 62.نفس اؼبرجع السابق، ص 2

https://savola.blob.core.windows.net/website/docs/default-source/areports/savola_annual_report_2014_a.pdf
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يز التنمية االجتماعية اؼبستدامة، قام ؾبلس اإلدارة مع التزام اجملموعة بدورىا اغبيوي يف ربف اوانسجام
من قيمة صايف أرابح اجملموعة التشغيلية السنوية احملققة من قطاعاهتا الرئيسية لدعم برامج  1%بتخصيص نسبة 

 .ىذا ابإلضافة إذل الربامج األخرى اليت تقوم هبا شركاهتا الفرعية داخل اؼبملكة وخارجها .اؼبسؤولية االجتماعية

 :1اجملموعة يف ؾبال اؼبسؤولية االجتماعية إلقبازاتوفيما يلي ملخص 

 مبادرة صافوال لتدريب وتوظيف األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة "مكني": 1-

" هبدف توظيف األشخاص ذوي االحتياجات اػباصة وتدريبهم على مهام مكنيمت إطالق مبادرة "
وطبيعة إمكانياهتم يف اجملموعة وشركاهتا الفرعية التابعة ؽبم ومؤسسات القطاع اػباص األخرى، حيث تتناسب 

من األشخاص ذوي االحتياجات اػباصة توزعوا على ـبتلف ىذه  145توظيف وتدريب  2014ل سنة مت خال
" وعلى مدى أربع السنوات مكنياؼبؤسسات لَتتفع بذلك إصبارل ما مت توظيفو وتدريبو منذ إطالق مبادرة "

  .من ذوي االحتياجات اػباصة شخصا 590اؼباضية إذل 

" الذي يهدف إذل توفَت بيئة ادلرشد والزميلصافوال بنشر مفهوم "" قامت ؾبموعة مكنيوضمن مبادرة "
عمل تشعر أصحاب االحتياجات اػباصة ابلراحة واالنتماء، جبانب جهود اجملموعة الستكمال مشروع صافوال 

  .لتكون قريبة لألشخاص ذوي االحتياجات اػباصةلسهولة الوصول الذي يهدف إذل هتيئة مرافق بيئة العمل 

 جناز السعودية":إبرانمج " 2-

وىي  " Junior Achievement Wordwide"" ىو امتداد ؼبؤسسة اقباز العاؼبية جناز السعوديةإ" برانمج
مؤسسة غَت ىادفة للربح متخصصة يف أتىيل طالب اؼبراحل اإلعدادية والتكميلية والثانوية واعبامعية لسوق 

الربامج اليت تقوم على التجربة ونقل اػبربات العلمية من قبل العمل وإطالق اؼبشاريع اػباصة من خالل 
 .اؼبتطوعُت من القطاع اػباص

تكريس الرايدة و حب العمل اغبر ب" من خالل الفعاليات اليت نظمها جناز السعوديةإبرانمج " كما قام
 بيئة االقتصاد اؼبعريف والنهوض ابؼبهارات العلمية واغبياتية للشباب السعودي للمسانبة يف أتىيلهم للنجاح يف

طالب وطالبة على مستوى  250.000 إذل تقدصل برامج رائدة لابإلضافة  .العاؼبي الذي يسود عاؼبنا اليوم
إجناز ، وتعد صافوال إحدى الشركات اؼبؤسسة جمللس إدارة برانمج "2018سنة  خالل السعودية اؼبملكة العربية

"، فضال عن تطوع عدد كبَت جناز السعوديةإالشركاء الداعمُت لربانمج "كوهنا إحدى أكرب لوىذا  "السعودية
                                                             

 .(60-61) التقرير السنوي جملموعة صافوال، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 336ساعة تطوعية لتدريب  160" اػبامسة دبعدل إجناز الصافولينيمن منتسيب اجملموعة للعمل يف ضبلة "

 2014.طالب وطالبة خالل سنة 

 شراكات صافوال مع ادلؤسسات اجملتمعية: 3-

ورعايتها على الصعيدين اؼبارل والتقٍت لعدد من الربامج واعبمعيات  واصلت ؾبموعة صافوال تقدصل دعمها
 اػبَتية، ومن أبرز ىذه اؼببادرات ما يلي:

 " ؛2014" خالل سنة قادرونتقدصل دعم مارل إذل برامج شبكة أصحاب األعمال واإلعاقة 
  الشركة من  صبعية خَتية ومركز أتىيلي متخصص من خالل التربع دبنتجات 21تقدصل دعم عيٍت إذل

  ؛2014زيوت الطعام والسكر خالل شهر رمضان اؼببارك لسنة 
 " ادلرشدة العادليتقدصل دعم مارل لرعاية مرشدات اؼبملكة العربية السعودية دبناسبة االحتفال بيوم "

  2014.خالل فرباير 

 برامج ادلسؤولية االجتماعية ألسواق "بنده": 4-

نشاطاهتا يف ؾبال اؼبسؤولية االجتماعية من خالل تبنيها العديد من  2014" منذ بداية سنة بندهكثفت "
 برامج اؼبسؤولية االجتماعية، وتتمثل ىذه الربامج واؼبشاريع فيما يلي:

  :"ركزت يف نشاط  2013" سنة بندهامتدادا ؽبذه اؼببادرة اليت أطلقتها "مشروع "بيئيت صديقيت
مع  اسًتاتيجيةياه، حيث قامت بتوقيع اتفاقية شراكة على ملف ترشيد اؼب 2014مبادراهتا خالل سنة 

متجرا  79ولغاية اليوم قامت الشركة بتزويد  ،شركة اؼبياه الوطنية لنشر ثقافة ترشيد اؼبياه يف متاجر الشركة
سوقا يف  47 سوقا يف الرايض و 32" يف اؼبملكة أبدوات ترشيد اؼبياه وتوزعت على بندهمن أسواق "

التواصل واالطالع على التجارب  2014خالل سنة " بندهكما مشلت النشاطات البيئية لشركة "  .جدة
الدولية اؼبتقدمة يف ؾبال اغبفاظ على البيئة من التلوث واغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية غبماية البيئة وصحة 

التقنيات عدد من  2014خالل سنة  "بنده" اإلنسان يف اؼبملكة، وعلى الصعيد نفسو طبقت
التكنولوجية اليت تتيح رصد كافة اإلجراءات اؼبتعلقة بطباعة األوراق الداخلية اؼبستخدمة يف اؼبعامالت 

 .اإلدارية، هبدف ترشيد استهالك األوراق يف اغباالت اليت يبكن االستغناء عنها
  :"الوعي  إذل تعزيز 2014" خالل سنة بندهيهدف ىذا اؼبشروع والذي أطلقتو "مشروع "كن صحي

 2014لدى صبيع أفراد اجملتمع حول العادات الغذائية السليمة ومبط العيش الصحي، وتضمنت سنة 
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نشرىا يف وسائل مت  "نصيحة غذائية" 133العديد من الفعاليات اؼبتعلقة هبذا اؼبشروع كان أبرزىا تقدصل 
وصفة صحية  40التواصل االجتماعي، إضافة إذل تقدصل وصفات الوجبات الصحية، حيث مت طرح 

ويف إطار  .وعرضها عرب قنوات إعالمية واتصالية متعددة أتيت يف مقدمتها وسائل التواصل االجتماعي
" واليت سفراء الصحة"اؼبرحلة األوذل من برانمج 2014 " مع بداية سنة بنده" اؼبشروع ذاتو أطلقت

تضمنت تقدصل عدد من دورات التوعية والتثقيف اؼبتتابعة، حيث استمرت أربعة أسابيع وشارك فيها 
وضمن  ،طالب وطالبة من مدارس دار الذكر للبنُت ومدارس اغبمراء للبنات يف مدينة جدة 100حوارل 

إيقاف بيع مشروابت الطاقة يف صبيع  مبادرة 2014" سنة بنده" االجتماعية والوطنية أطلقت مسئولياهتا
أسواقها ابؼبملكة هبدف توعية اؼباليُت من عمالئها ومن كافة شرائح اجملتمع دبا قد تسببو مثل ىذه 

  .أضرار صحية من اؼبشروابت
  :"سنة " بندهالذي أطلقتو " "دع الباقي ذلميف عامو الثامن حقق برانمج "برانمج "دع الباقي ذلم

ويعكس ىذا ، مليون رايل 11,3حيث بلغت أرابح الربانمج  ،2014يف سنة  11%مبو بنسبة  2006
 ." مع فكرة الربانمج ودعمهم اؼبتزايد ألىدافو اإلنسانية واالجتماعيةبندهالنمو مدى تفاعل عمالء "

ويتمثل الربانمج يف صبيع التربعات االختيارية اؼبتبقية من قيمة مشًتايت زابئنها الكرام وعرب كافة أسواق 
  2006يف سنة  إنشائو، وقدر إصبارل ريع الربانمج منذ " اؼبنتشرة يف ـبتلفة أكباء اؼبملكةبندهومنافذ "

يستفيد منو كل من صبعية األطفال اؼبعوقُت واللجنة  مليون رايل 45أكثر من  2014وحىت هناية سنة 
 .الوطنية لرعاية السجناء

  :"للعام الرابع عشر على التوارل يستمر ىذا اؼبشروع يف ربقيق ىدفو مشروع "قافلة بنده اخلريية
حيث بلغت حصيلة  ." ومورديهابندهبتكريس قيم التكافل ومساعدة اآلخرين يف نفوس عمالء "

مت توزيعها مع حلول شهر رمضان اؼببارك رايل  447.000حوارل  2014شروع خالل سنة تربعات ىذا اؼب
 .على مئات األسر احملتاجة ابلتنسيق مع عدد من اعبمعيات اػبَتية
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" الذي تتبناه ؾبموعة صافوال ضمن لوائح قيمها اؼبؤسسية، تقوم اجملموعة بتبٍت عدد مبدأ الربوانطالقا من "
من الربامج التكافلية اليت هتدف إذل تعزيز عالقتها االجتماعية مع موظفيها وتوفَت بيئة عمل ؿبفزة للتميز يف 

 :1ومن أبرز ىذه الربامج ما يلي .للمجموعة وشركاهتا الفرعية ابالنتماءاألداء والشعور 

  :لتقدم من خالل  1992قامت صافوال إبطالق ىذه اؼببادرة سنة برانمج قروض مساكن ادلوظفني
للموظف، وذلك للموظفُت الذين مليون رايل  2,5" ودبا ال يزيد عن قرض حسنىذا الربانمج "

 .يستوفون الشروط اؼبعتمدة لالستفادة من ىذا القرض
  تطبيق برانمج  2015واصلت ؾبموعة صافوال خالل سنة  التكافل التعاوين للموظفني:برانمج

التكافل التعاوشل للموظفُت وفقا لالتفاق اؼبربم مع أحد البنوك احمللية، وىذا هبدف دعم عائالت 
يف حال تعرض أي منهم غبوادث مؤسفة قد تؤدي إذل الوفاة أو العجز الكلي أو اعبزئي أو اؼبوظفُت 

راتبا أساسيا يف مثل ىذه    24عرب ىذا الربانمج دفع تعويض مارل للموظف يصل إذل متحيث  ،ائمالد
 .اغباالت

  :يهدف ىذا الربانمج إذل مساعدة اؼبوظفُت يف الدرجات الوظيفية األقل من صندوق تكافل ادلوظفني
ذبعلهم اليت  اؼبالية الطارئةبعض الظروف االجتماعية أو الصعوابت ل محُت مواجهته ، وذلكغَت اؼبديرين

ويعتمد ىذا الربانمج يف سبويلو الراغبُت ابؼبشاركة ومسانبة اجملموعة  .حباجة ماسة إذل مساعدة مالية
استفاد منها طبسون رايال  159,500حوارل  2015دببالغ فباثلة، حيث بلغت قيمة التربعات لسنة 

 .موظفا

ابؼبوارد البشرية، حبيث تعمل بشكل مستمر على توظيف  أنبية خاصة فيما يتعلق ؾبموعة صافوال تورل
" وىذا تعزيزا لتطبيق توظيف الشباب حديثي التخرجوتطوير الكوادر الوطنية السعودية ضمن إطار برانمج "

توجهها االسًتاتيجي الرامي إذل توطُت الكوادر البشرية وإعداد اؼبديرين وأتىيل جيل جديد من قادة اؼبستقبل 
متدراب سعوداي من اػبرهبُت اعبدد خالل   61حيث مت توظيف، يات اجملموعة وشركاهتا الفرعيةإلدارة عمل

وشركاهتا الفرعية ابؼبملكة مع اغبرص على أتىيلهم وإغباقهم للعمل ابإلدارة العامة للمجموعة   2014سنة
كما قامت ؾبموعة صافوال بتنظيم العديد   .وتدريبهم بشكل يبكنهم من تورل مناصب إدارية وقيادية مستقبال

  2.يف صبيع قطاعات أنشطتها  ؽبامن الدورات التدريبية ؼبنتسبُت

                                                             
 (، على اؼبوقع االلكًتوشل:48-49، ص)2015التقرير السنوي جملموعة صافوال،  1

https://savola.blob.core.windows.net/website/docs/default-source/annual-reports/savola-annual-report-2015-

arabic.pdf, consulté le 19-01-2018, 18:10. 
 58.ص مرجع سبق ذكره،، 2014التقرير السنوي جملموعة صافوال،  2

https://savola.blob.core.windows.net/website/docs/default-source/annual-reports/savola-annual-report-2015-arabic.pdf
https://savola.blob.core.windows.net/website/docs/default-source/annual-reports/savola-annual-report-2015-arabic.pdf
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 ادلبحث الثالث: ادلعايري وادلواصفات الدولية لتقييم ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

ه اؼبهمة من خالل إال أنو يبكن تسهيل ىذابلرغم من صعوبة تقييم أثر اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات، 
 ئهامدى التزام اؼبؤسسات ابإلفصاح عن أدا لنا واليت من شأهنا أن تعكس .معايَت دولية مبوذجية على االعتماد

االجتماعي دون معوقات داخلية أو خارجية تؤثر على مشولية اإلفصاح وتكاملو للوصول إذل اؽبدف من 
إعداده واؼبتمثل أساسا يف استفادة كافة اؼبستخدمُت واؼبهتمُت بو الزباذ القرارات اؼبناسبة يف عملية االستثمار 

  .تماعية ألنشطة اؼبؤسسة بشكل دقيقوكذلك إتباع اؼبعايَت اؼبستخدمة يف قياس وربديد التكاليف االج

 للمؤسسات ادلطلب األول: السياق العام لألداء االجتماعي

حيث أصبح األداء ، شهد مفهوم األداء تطورا ملحوظا مع زايدة أنبية اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات
بل تعدى إذل أبعاد أخرى تتعلق ابألداء االجتماعي  االقتصادي وحده غَت كايف لتقييم مستوى أداء اؼبؤسسة

 .والذي يهدف إذل تعظيم اؼبسانبة االجتماعية للمؤسسة ابعتبارىا جزء من ىذا اجملتمع

 الفرع األول: مفهوم األداء االجتماعي للمؤسسات

اؼبؤسسة يف يعرف األداء االجتماعي على أنو "ذلك األداء الذي يسمح بقياس اآلاثر الناصبة عن تصرفات 
البيئة اليت تنشط فيها، ويف إطار اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات فإن األداء االجتماعي يسمح ؽبا ابلتعرف 

 1.على كيفية إدارة اؼبؤسسة ؼبسؤولياهتا االجتماعية وقياسها ومن مث اغبكم عليها"

ة ابلنشاط االجتماعية بشكل أما اإلفصاح االجتماعي فيعرف على أنو "عرض البياانت واؼبعلومات اؼبتعلق
   .2يبكن من تقييم األداء االجتماعي للمؤسسة"

 

 

 

                                                             
1 David Autissier et Autres, "L’Atlas du management –L’encyclopédie du management en 100 dossiers-clés", 

1° édition, édition d’organisation, Paris, France, 2007, p335.   
دمحم سفَت، عاشور حيدوشي، "قياس األداء االجتماعي ونطاق اإلفصاح عن معلوماتو يف اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة، مداخلة ضمن فعاليات  2

ة وعلوم قتصادياؼبلتقى الدورل حول دور اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف تدعيم اسًتاتيجية التنمية اؼبستدامة، كلية العلوم اال
    8.، ص2016نوفمرب  14-15التسيَت والعلوم التجارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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 للمؤسسات الفرع الثاين: شروط اإلفصاح عن األداء االجتماعي

إن اإلفصاح عن األداء االجتماعي يواجو مشكلة اختيار اؼبعلومات اليت تكفل ضمان إخراجو بصورة  
ولضمان فعالية ؿبتوى اإلفصاح عن األداء  ،للمؤسسة ياالجتماعمناسبة ؼبن يهمو التعرف على األداء 

االجتماعي يف الكشف عن اعبوانب اؽبامة ؽبذا األداء ينبغي تطوير إطار من اؼبعايَت يتم االسًتشاد هبا عند 
 :1اختيار ما ينطوي عليو من اؼبعلومات وفيما يلي أىم ىذه اؼبعايَت

 ادلالئمة (Relevance :) اؼبعلومة ابؽبدف الذي تعد من أجلو، وتعترب أىم خاصية هبب وىي عالقة
أن تتوفر يف اؼبعلومات االجتماعية اليت تدرج ابلتقرير االجتماعي، فاؼبعلومات اؼبالئمة ىي اليت تعكس 
صورة واضحة لتأثَتات اؼبسانبات البيئية واالجتماعية للمؤسسة يف اجملاالت اليت هتم الفئات االجتماعية 

 .عليها ىذه التأثَتات اليت تقع
 البعد عن التحيز (Neutrality :) إن معيار البعد عن التحيز يقتضي أن تكون اؼبعلومات حيادية

اؼبعلومات اليت وبتويها التقرير البيئي وىذا لكون أن  ،وشفافيةتعكس اغبقائق بنزاىة  هبب أن حبيث
لبية للعمليات البيئية واالجتماعية اؼبتعلقة واالجتماعي ينبغي أن تعكس كال من التأثَتات االهبابية والس

 .ابؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسة، وأن ال تراعي مصلحة فئة اجتماعية على حساب الفئات األخرى
 ( القابلية للفهمUnderstandability:)  يتطلب ىذا اؼبعيار ضرورة أن تتوافق داللة اؼبعلومات اليت

 االستيعابية ؼبستخدميها، وىذا مطلب أساسي عند إعداد التقرير وبتويها التقرير االجتماعي مع القدرة
 .للغموض والتعقيد تفاداي وذلك

 القابلية للمقارنة (Comparability):  ىذا اؼبعيار ضروري حيث يتم على أساسو ازباذ القرارات
مقارنة األداء االجتماعي للمؤسسة مع األداء االجتماعي للمؤسسات  خالل منوذلك الرشيدة 

األداء االجتماعي اغبقيقي األخرى اؼبماثلة يف نطاق عمليات التحليل اؼبارل واالجتماعي للوصول إذل 
  .للمؤسسة

 ادلرونة (Flexibility:) لية تعترب اؼبرونة من اؼبعايَت األساسية والضرورية الواجب توفرىا لضمان فعا
االتصال، خاصة ابلنسبة للتقرير االجتماعي والبيئي الذي تتصف عناصره ابلتغَت، فاؼبسؤولية 

 الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية احمليطة َتاالجتماعية قد تتغَت من سنة إذل أخرى نتيجة تغ
مالئمة يف الوقت  ابلوقت اؼباضي غَتابؼبؤسسة، وقد تكون العمليات البيئية واالجتماعية اػباصة 

                                                             
حالة تطبيقية على –نوفان حامد دمحم العليمات، "القياس احملاسيب لتكاليف أنشطة اؼبسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها يف القوائم اؼبالية اػبتامية  1

،ص 2010"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف احملاسبة )غَت منشورة(، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، -شركة مصفاة البًتول األردنية
(83-82). 
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اغباضر، وكذلك العمليات يف الوقت اغباضر قد تكون غَت مالئمة يف اؼبستقبل، وخاصة بعد إعالن 
صبعية احملاسبة األمريكية أن توفَت التقارير يف الوقت اؼبناسب ىو عنصر حيوي من عناصر اإلفصاح 

   .اؼبناسب

 للمؤسسات أساليب اإلفصاح عن األداء االجتماعيالفرع الثالث: 

 :1ىناك طريقتُت لإلفصاح عن البياانت اؼبًتتبة عن األنشطة اؼبتعلقة ابؼبسؤولية االجتماعية ونبا

 طريقة الفصل أو االستقاللية: 1-

وفقا ؽبذه الطريقة فإن ؿباسبة اؼبسؤولية االجتماعية تعتربا فرعا متميزا لو خصوصياتو داخل اإلطار العام 
قة على الفصل بُت التقارير اؼبالية، والتقارير اؼبتعلقة ببنود اؼبسؤولية االجتماعية، للمحاسبة، وتقوم ىذه الطري

 ويبكن تقسيم آليات اإلفصاح وفقا ؽبذه الطريقة إذل:

  :وصفيا ويبتاز ىذا النوع من التقارير ابلبساطة وسهولة اإلعداد، حيث يتضمن سردا التقارير الوصفية
اؼبؤسسة، وابلتارل ال يبكن استخدامو إلجراء اؼبقارانت بُت ـبتلف  لألنشطة االجتماعية اليت قامت هبا

 .اؼبؤسسات
 :ويرى رواد ىذه الطريقة ضرورة إعداد  التقارير اليت تفصح عن األنشطة ذات التأثري االجتماعي

مثل ىذه التقارير بشكل دوري، وبشكل منسجم مع القوائم اؼبالية اليت تقوم إبعدادىا اؼبؤسسة فبا يوفر 
علومات متكاملة ولكافة األطراف اليت ربتاجها وبصورة توضح مدى ربمل اؼبؤسسة ؼبسؤولياهتا ذباه م

ربديد إصبارل تكلفة اآلاثر اؼبتعلقة ببنود اؼبسؤولية االجتماعية،  ةاجملتمع، وتتميز ىذه التقارير إبمكاني
  .ولنفس الفًتة نشاطال وكذلك إمكانية إجراء مقارانت بُت ـبتلف اؼبؤسسات اليت تعمل يف نفس

  :وتعترب ىذه اجملموعة التقارير اليت تفصح عن التكاليف ادلتعلقة ببنود ادلسؤولية االجتماعية فقط
األكثر ربليال من سابقتها لألنشطة اؼبتعلقة ببنود اؼبسؤولية االجتماعية، وتتميز أبهنا توفر من التقارير 

لعجز ؽبذه البنود نتيجة اؼبقارنة بُت ؾبموع تكاليف صورة كاملة عنها ، وكذلك ربديد صايف الفائض وا
  .نتيجة أنشطتها عتلك األنشطة واؼبنافع اليت حققتها اؼبؤسسة للمجتم

 

                                                             
"، ؾبلة العلوم -دراسة ميدانية–جعفر عثمان الشريف عبد العزيز، "مدى التزام الشركات الصناعية ابإلفصاح عن تكاليف اؼبسؤولية االجتماعية  1

   .(111-112، ص)2016، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 1، العدد17االقتصادية، اجمللد
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 طريقة الدمج: 2-

اؼبعلومات اؼبالية واؼبعلومات اؼبًتتبة عن األنشطة اؼبتعلقة ببنود اؼبسؤولية  عن وتقوم ىذه الطريقة ابإلفصاح
 .االجتماعية يف تقرير واحد

 ادلطلب الثاين: معيار قياس األداء االجتماعي حسب مجعية احملاسبني األمريكية

 ونشرت يف سنة 1963يرى البعض أن اؼبعايَت احملاسبية العامة اليت وضعتها صبعية احملاسبُت األمريكية سنة 

 :1فإن اؼبعايَت االجتماعية اؼبقًتحة ىي كالتارلأسلوب وعلى ىذا األساس  ىي أنسب 1966

  :حيث البد أن تكون البياانت واؼبعلومات اؼبتعلقة ابلنشاط االجتماعي وثيقة الصلة معيار الصالحية
االجتماعي لألنشطة اؼبطلوب واالرتباط للهدف من استخدامو، وأن تعكس التقارير االجتماعية األثر 

قياس نتائجها عبميع أصحاب اؼبصلحة واألطراف االجتماعية اؼبستفيدة بصورة حقيقية ويف الوقت 
 .اؼبناسب وبشكل وبقق األىداف اؼبرجوة من إعداد القوائم االجتماعية اػبتامية

 :والتقارير االجتماعية يتبلور مضمون ىذا اؼبعيار يف ضرورة ربديد اغبقائق  معيار اخللو من التميز
بنزاىة وذبرد، حبيث ال تنطوي على أي ربيز لتضمُت أو استخدام طرق القياس اليت يظهر هبا التميز 

 .واضحا، واالعتماد على طريقة موضوعية للقياس احملاسيب سواء للتكاليف أو للعوائد االجتماعية
 :أو عدم ربقق األىداف االجتماعية  مضمون ىذا اؼبعيار يكمن يف تبيان أسباب ربقق معيار النسبية

اؼبعلومات االجتماعية، وكذلك حق اجملتمع حىت يبكن الوصول إذل درجة اإلقناع وإشباع حاجة طاليب 
 .يف أن يعرف النتائج االجتماعية لنشاط اؼبؤسسة

 :ا يف ؾبال يقابل ىذا العيار مبدأ التكلفة التارىبية اؼبتعارف عليه معيار التكلفة االجتماعية التارخيية
القياس احملاسيب للنشاط االقتصادي، وابلرغم من تعرضو للنقد الشديد إذل أنو يف ظل القياس احملاسيب 

 .لألداء االجتماعي يتوقع أن تزداد أنبية ىذا اؼبعيار نظرا ؼبا وبققو من موضوعية وقابلية للمقارنة
 حملاسبة االجتماعية بدال من مبدأ ربقيق ويبكن أن وبل ىذا اؼبعيار يف ؾبال ا: معيار العائد االجتماعي

اإليراد يف ؾبال احملاسبة اؼبالية، ألنو يتسع ليشمل العوائد االجتماعية غَت القابلة للقياس النقدي اؼبباشر 
 .ؽبا سعر يف السوق دوال يوج

  :يقابل ىذا اؼبعيار مبدأ مقابلة اإليرادات معيار مقابلة العوائد االجتماعية ابلتكاليف ادلماثلة ذلا
ابلتكاليف يف حالة احملاسبة اؼبالية يعٍت مقابلة العوائد االجتماعية لكل نشاط اجتماعي ربت كل ؾبال 

                                                             
 3.سفَت دمحم، عاشور حيدوشي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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من ؾبال اؼبسؤولية االجتماعية ابلتكلفة اليت أحدثت ىذا العائد، ويتسع ليشمل األساليب اؼبستحدثة 
 .يف االجتماعيةيف القياس االجتماعي أو التكال

 ادلطلب الثالث: معيار قياس األداء االجتماعي حسب ادلواصفات الدولية

حيث طورت ىذه  .توجد العديد من اؼبعايَت الدولية اؼبرتبطة بتطبيق اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات
ومن خالل ىذا  ،(ISO 26000اؼبعايَت إذل أن وصلت للمواصفة القياسية العاؼبية للمسؤولية االجتماعية )

 .كباول عرض أىم اؼبعايَت الدولية اؼبستخدمة من طرف اؼبؤسسات لقياس أدائها االجتماعي سوف العنصر

 (SA 8000الفرع األول: معيار ادلسائلة االجتماعية )

على تطوير  اؼبؤسساتيشجع ( ىو عبارة عن معيار دورل Social Accontability 8000معيار )
  1997مت اإلعالن عنو يف أكتوبرحيث  .فبارسات مقبولة اجتماعيا واغبفاظ عليها وتطبيقها يف أماكن العمل

من طرف معهد اؼبسائلة االجتماعية التابع جمللس أولوايت اغبقوق االقتصادي، وىو منظمة أمريكية ـبتصة يف 
 1.يةربليل اؼبمارسات اإلدارية والبيئية للمنظمات األمريك

واػباصة ابلشروط واؼبتطلبات اؼبعيارية القياسية للمسائلة ( SA 8000)إن البنود الرئيسية اليت تتضمنها وثيقة 
 :2االجتماعية تتمثل فيما يلي

  منع عمالة األطفال حبيث هبب على اؼبؤسسات أن تتعهد بعدم استخدام أو توظيف األطفال الذي
 اغبالة سياسة متبعة من سياسات اؼبؤسسة؛، وأن تكون ىذه سنة18عن سنهم يقل 
  عدم حجز اؼبرتبات واألجور أو جزء منها للضغط على العاملُت للبقاء يف العمل، وكذلك االلتزام

 بعدم حجز الواثئق الشخصية للعاملُت؛
   السالمة واألمان؛ ومتطلبات شروط كلهتيئة مناخ عمل تتوفر فيو 
  للنقاابت العمالية واالربادات اؼبهنية للحصول على حقوقهم، كفالة حقوق العاملُت ابالنتساب

 وربسُت ظروفهم اؼبعيشية وذبنب اإلساءة وفبارسة التمييز بينهم؛
  ضمان العدالة يف التعامل مع صبيع العاملُت وفق كفاءهتم وعدم التمييز أو فبارسة العنصرية سواء يف

 ور أو اؼبكافآت؛أو األجالتعيُت أو الًتقية أو إاتحة فرص التدريب 
                                                             

1 Alain Chauveaux, Jean-Jaque Rosé, "L’Entreprise Responsable", 1° édition, édition d’organisation, Paris, 

France, 2001, p226. 
 112.صعبد الرضبان العايب، "التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اعبزائر يف ظل ربدايت التنمية اؼبستدامة"، مرجع سبق ذكره،  2
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 مراجعة وتدقيق الضوابط التأديبية وعدم السماح بتوجيو عقوبة جسدية أو نفسية أو لفظية للعامل. 
 حيث هبب على اؼبؤسسة أن تتبع القواعد واإلجراءات القانونية دون تطرف؛

  عمل  ساعة 60 أقصىعمل أسبوعيا وحبد  ساعة 45تتجاوز االلتزام ابلفًتات الزمنية للعمل حيث ال
كذلك فإن من حق أي عامل اغبصول على  ،وأن العمل اإلضايف هبب أن تدفع مقابلو أجرأسبوعيا، 

 يوم راحة أسبوعيا؛
  األجور واؼبكافآت أو التعويضات اؼبدفوعة للعاملُت هبب أن تكون وفق القوانُت واللوائح اؼبنظمة ؽبذا

اصة ابألجور اليت يتقاضاىا واػبصومات على كافة التفاصيل اػب ابالطالعاألمر، مع السماح للعامل 
   .اليت يتم اقتطاعها

 ( ISO 14000: ادلواصفة القياسية لنظام اإلدارة البيئية )ينالفرع الثا

 شكلت اؼبنظمة العاؼبية للتقييس يف أوت حيث ISO 14000يرتبط مفهوم اإلدارة البيئية بنشوء اؼبواصفة    
ؾبموعة استشارية قادرة على وضع إطار عام لإلدارة البيئية، وأشبرت نتائج أعمال اجملموعة بتشكيل  1991

"جزء من  واليت عرفت بدورىا نظام اإلدارة البيئية على أنوISO 14000  اؼبتخصصة بتطوير 207 اللجنة الفنية
 .1"ثَتىا على البيئةإدارة اؼبؤسسة يستعمل لتطوير وتنفيذ سياساهتا البيئية وتقييم أتنظام 

عرفت على أهنا "ؾبموعة اؼبواصفات اػباصة بكيفية عمل  فقد ISO 14000أما اؼبواصفة القياسية 
اؼبؤسسات يف القضاء على التلوث عن طريق وضع نظام رظبي وقاعدة بياانت من أجل متابعة األداء البيئي، 

يبكن أن تتعامل مع اؼبتطلبات اإلدارية  فعالةإدارة بيئية تزويد اؼبؤسسات بعناصر نظام  يوغاية ىذه اؼبواصفة ى
 .2"األخرى للمؤسسة كما تسعى إذل مساعدة اؼبؤسسات يف ربقيق التوازن بُت أىدافها البيئية واالقتصادية

 

                                                             
1 Mouloud Kadri, "le Développement durable -l’entreprise et la certification ISO 14001-", marché et 

organisation, N°8, 2009, p203.    
،   2، العدد7يف تسيَت اؼبؤسسات اعبزائرية"، ؾبلة الواحات للبحوث والدراسات، اجمللد 14000وليد شتوح، "مكانة نظام اإلدارة البيئية االيزو  2

 3.، ص2014كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة ابجي ـبتار، عنابة، 
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أىم ىذه  ISO 14001تشمل عدة مكوانت، وتعترب اؼبواصفة ISO 14000  إن اؼبواصفة القياسية
 ISO 14000حيث أظهر التنفيذ الفعلي لسلسلة اؼبواصفات القياسية  .اؼبواصفات واليت زبتص ابإلدارة البيئية

 :1كر منها ما يليذ عدة مزااي مهمة ن

 اؼبوارد؛ ترشيد استهالك الطاقة و 
 لقوانُت والتشريعات البيئية السارية؛اب لتزامتقليل الفاقد واغبد من التلوث واال 
 زايدة الوعي ابلبيئة، وربسُت قنوات االتصال بُت اؼبؤسسة واعبهات اغبكومية؛ 
 ربسُت صورة اؼبؤسسة من خالل أدائها البيئي.  

 أنظمة سالمة الغذاء إلدارة   ISO 22000 الفرع الثالث: ادلواصفة القياسية

نظام مكون من العناصر اليت تعمل على أتمُت سالمة الغذاء يف  ىي   ISO 22000إن اؼبواصفة القياسية 
ىذا النظام ىو معًتف بو  .صبيع اؼبراحل اليت يبر هبا على امتداد السلسلة الغذائية منذ إنتاجو حىت استهالكو

 من طرف منظمة االيزو بعد أن كان ؾبرد سلسلة من 2005دوليا يف ؾبال سالمة الغذاء، وقد مت اعتماده سنة 
سابقا كانت ىذه اؼبواصفة  .اإلجراءات اليت تسعى إذل إدماج أفضل اؼبمارسات يف ؾبال الصناعات الغذائية

وىذه الكلمة ىي ـبتصر عن نظام ربليل اؼبخاطر وربديد نقاط التحكم  (HACCPتدعى ب اؽباسب )
اػباص بسالمة الغذاء من  أي أنو النظام الوقائي "،Hazard and analysis critical control pointsاغبرجة "

 ISOوتشمل اؼبواصفة القياسية  .خالل ربديد النقاط اغبرجة اليت يتوجب السيطرة عليها لضمان سالمة اؼبنتج

 : 2على ما يلي 22000

 معرفة األخطاء اليت يبكن أن ربدث للغذاء يف كل مرحلة من مراحل التصنيع؛ 
 العمل على مراقبة العمليات؛ 
  تؤمن سالمة الغذاء خالل مرحلة اإلنتاج؛وضع اػبطوات اليت 
 تسجيل ما وبدث وتطوير النظام ابستمرار وذلك لتفادي األخطاء مستقبال. 

 

                                                             
كتب العلمية للنشر، القاىرة، مصر، ، دار ال2ط، 14001دمحم صالح الدين عباس حامد، "نظم اإلدارة البيئية واؼبواصفات العاؼبية االيزو  1

   148.، ص2006
 108.صعبد الرضبان العايب، "التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اعبزائر يف ظل ربدايت التنمية اؼبستدامة"، مرجع سبق ذكره،  2
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 :1وربقق ىذه اؼبواصفة العديد من اؼبزااي أنبها

 اؼبتابعة؛ التقييم ولرقابية من جعل اؼبؤسسة معنية ابلرقابة الغذائية الذاتية فبا يسهل مهمة اعبهات ا 
 الغذاء أكثر تفهما لسالمة الغذاء وابلتارل ضمان فاعليتهم يف إنتاج غذاء آمن؛ جعل مصنعي 
 توثيق كل ما يبس سالمة الغذاء بشكل مكتوب أو أبي طريقة يبكن الرجوع إليها عند اغباجة؛ 
 تقليل فرص سحب اؼبنتج من السوق إذا أتكدت عدم سالمتو؛ 
 ية؛ال أمام اؼبؤسسات للتصدير لألسواق العاؼبفتح اجمل 
 زايدة ثقة اؼبستهلك يف اؼبنتج. 

 ISO 26000الفرع الرابع: ادلواصفة القياسية العادلية للمسؤولية االجتماعية 

"مواصفة عاؼبية تقدم اإلرشادات العامة للمبادئ األساسية  على أنو ISO 26000تعرف اؼبواصفة القياسية 
كما أهنا تتطرق للوسائل اليت سبكن اؼبؤسسات من إدخال للمسؤولية االجتماعية واؼبواضع والقضااي اؼبرتبطة هبا،  

وىي مواصفة اختيارية وال  .اؼبسؤولية االجتماعية ضمن إطار اسًتاتيجياهتا واآلليات واؼبمارسات والعمليات
يعمل هبا ألعراض الًتخيص واؼبطابقة أو التشريع أو إلبرام أي عقود ألي صفقات، كما أهنا ال تقصد أن 

ائق اعبمركية للتجارة أو أن تغَت من الوضع القانوشل للمؤسسات، ولذلك فإهنا ال تكون مستندا تكون من العو 
 2.على أي مستوى ؿبلي أو عاؼبي أو غَتىا"قانونيا ألي إجراءات قضائية دفاعا أو اهتاما 

 :3العناصر التالية ISO 26000وتتضمن اؼبواصفة 

  :)يقوم ىذا اعبزء بتعريف موضوع اؼبواصفة القياسية اإلرشادية ومدى تغطيتها البند األول )اجملال
  .وحدود قابليتها للتطبيق

  :)وبدد ىذا اعبزء اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف اؼبواصفة القياسية البند الثاين )ادلصطلحات والتعاريف
 .اإلرشادية واليت تتطلب تعريفا

 يصف العوامل والظروف اؽبامة اليت أثرت على تطور (: البند الثالث )مفهوم ادلسؤولية االجتماعية
اؼبسؤولية االجتماعية واليت يبتد أتثَتىا إذل طبيعة وفبارسة اؼبسؤولية االجتماعية، وتصف أيضا مفهوم 

                                                             

عبد الرضبان العايب، "التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اعبزائر يف ظل ربدايت التنمية اؼبستدامة"، مرجع سبق ذكره، 1 
 .(108-109ص)

 86.حسناء مشري، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .(47-48سارة هبلورل، مرجع سبق ذكره، ص) 3
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، ويتضمن البند دليل إرشادي لشرح كيفية استخدام ىذه اؼبواصفة يف اؼبسؤولية االجتماعية نفسها
 .ة اغبجماؼبؤسسات اؼبتوسطة وصغَت 

  :)وبدد ىذا اعبزء ؾبموعة من مبادئ اؼبسؤولية االجتماعية البند الرابع )مبادئ ادلسؤولية االجتماعية
 .اؼبستمدة من مصادر متنوعة ويقدم التوجيو فيما ىبص ىذه اؼببادئ

 :)تتناول اؼبمارستان  البند اخلامس )إدراك ادلسؤولية االجتماعية وادلشاركة مع األطراف ادلعنية
اػباصتان ابؼبسؤولية االجتماعية "إدراك اؼبؤسسة ؼبسؤولياهتا االجتماعية وربديدىا واؼبشاركة مع أطرافها 
اؼبعنية"، كما تقدم اإلرشاد بشأن العالقة بُت اؼبؤسسة وأطرافها اؼبعنية واجملتمع مع إدراك اؼبوضوعات 

  .جتماعيةوالقضااي اعبوىرية اؼبتعلقة ابؼبسؤولية اال
  :)يوضح البند السادس )دليل إرشادي حول ادلوضوعات اجلوهرية للمسؤولية االجتماعية

اؼبوضوعات اعبوىرية والقضااي اؼبرتبطة هبا ذات الصلة ابؼبسؤولية االجتماعية، وابلنسبة لكل موضوع 
عتبارات واإلجراءات جوىري مت تقدصل معلومات حول ؾبالو وعالقتو ابؼبسؤولية االجتماعية واؼببادئ واال

  .والتوقعات ذات الصلة
  :)يقدم دليل البند السابع )دليل إرشادي حول دمج ادلسؤولية االجتماعية داخل ادلؤسسة

إرشادي حول وضع اؼبسؤولية االجتماعية حيز اؼبمارسة داخل اؼبؤسسة، ويتضمن ذلك اإلرشاد بشأن 
رساهتا وربسُت مصداقية اؼبؤسسة ذباه اؼبسؤولية تفهم اؼبؤسسة ؼبسؤوليتها ودؾبها ضمن سياساهتا وفبا

االجتماعية، ومراجعة التقدم الذي يتم إحرازه وربسُت األداء وتقييم اؼببادرات االختيارية للمسؤولية 
  .االجتماعية

  :)قائمة  تتضمنربتوي اؼبواصفة القياسية اإلرشادية على مالحق البند الثامن )مالحق إرشادية
اؼببادرات التطوعية وأدوات متعلقة ابؼبسؤولية االجتماعية اليت تعاجل جانب واحد أو أكثر من اؼبواضيع 

يقدم اختصارات  إضافة إذل ملحقاألساسية أو دمج اؼبسؤولية االجتماعية يف صبيع أكباء اؼبؤسسة، 
  26000.اؼبصطلحات اؼبستعملة يف إيزو 

  تشمل اؼبراجع اػباصة ابؼبواثيق الدولية الرظبية ومواصفات والفهرس(: البند التاسع )قائمة ادلراجع
االيزو اليت يتم االستعانة هبا يف ىذه اؼبواصفة كمواد مرجعية، ويقدم عنوان اؼبراجع واؼبوضوعات واؼبفاىيم 

 .واؼبصطلحات الواردة يف ىذه اؼبواصفة الدولية
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 :1ؤسسة فيما يليمستوى اؼب على 26000وتتمثل أىداف مواصفة اإليزو 

  مساعدة اؼبؤسسات يف تطبيق مسؤولياهتا االجتماعية، ويف نفس الوقت احًتام االختالفات الثقافية
 واالجتماعية والبيئية والقانونية وظروف التنمية االقتصادية؛

  ،وتعزيز توفَت التوجيهات العملية اليت ذبعل من اؼبسؤولية االجتماعية قابلة للتطبيق واؼبمارسة العملية
 مصداقية التقارير اؼبعدة من أجل عرض وتقييم فبارسات اؼبسؤولية االجتماعية؛

 نشر الوعي أبنبية اؼبسؤولية االجتماعية والتحسيس أبنبيتها ومكاسبها ابلنسبة للمؤسسات؛ 
  العمل اؼبشًتك على اؼبستوى الدورل يف حقل اؼبسؤولية االجتماعية وتوحيد فبارساهتا ليسهل تقييمها

 كل متماثل يف ـبتلف الدول؛بش
  ربسُت العالقة بُت اؼبؤسسة وابقي أصحاب اؼبصلحة اؼبتعاونُت معها، وذلك من خالل خلق حوار

 مشًتك بينهما؛
 اؼبوردين، وربسينها بشكل مستمر؛ اؼبستهلكُت و االلتزام حبقوق كل من العاملُت و 
 اؼبؤسسة االقتصادية، مثل العدالة يف  عدم إنبال حق اجملتمع يف استفادتو من اؼبزااي اليت سبنحها

التوظيف، ومنح اؼبساعدات واؽببات ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدشل، واؼبسانبة يف ربقيق التنمية بكافة 
  .أشكاؽبا

 ادلطلب الرابع: رلهودات ادلنظمات الدولية يف رلال ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

حيث  ،نبية اؼبسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمالللمبادرات الدولية دور كبَت يف تنمية الوعي أب
االجتماعية للمؤسسات، واليت تعكس اعبهود جع الواقعية لتحديد نطاق اؼبسؤولية اأصبحت تعد من أىم اؼبر 

الكبَتة اؽبادفة إذل تضمُت مفاىيم اؼبسؤولية االجتماعية يف كل الدول بغض النظر عنها إن كانت متقدمة أو 
وتتمثل ىذه اؼببادرات أساسا يف: مبادرة األمم اؼبتحدة، مبادرة التعاون االقتصادي والتنمية للشركات  .انمية

تنافسية  اؼبتعددة اعبنسيات ابإلضافة إذل برانمج ؿباضرات البنك الدورل عن اؼبسؤولية االجتماعية وأتثَتىا على
 .اؼبؤسسات

 

 
                                                             

للمسؤولية االجتماعية"،  26000وىيبة مقدم، "ربسُت األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسات الصناعية من خالل تبٍت اؼبواصفة الدولية ايزو   1
، مستغازل، مداخلة ضمن فعاليات اؼبلتقى الوطٍت حول االسًتاتيجية الصناعية اعبديدة يف اعبزائر استمرارية أم قطيعة، جامعة عبد اغبميد ابن ابديس

  .(8-9، ص)2012أفريل  24-23
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  1999)العادليادليثاق (الفرع األول: مبادرة األمم ادلتحدة 

، وىو عبارة عن مبادرة دولية دعت دبقتضاىا األمم اؼبتحدة اؼبؤسسات 1999صدر ميثاق األمم اؼبتحدة 
للتحلي بروح اؼبواطنة اؼبؤسسية، وزايدة مسانبتها يف التصدي لتحدايت العوؼبة، واؼبشاركة الطوعية يف التنمية 

 .1اؼبستدامة

 :2اؼببادئ اليت سبس ثالث ؾباالت أساسية كما يلي يضم ىذا اؼبيثاق يف طياتو العديد من 

 حقوق اإلنسان: 1-

 وذلك من خالل الًتكيز أساسا على:

 احًتام حقوق اإلنسان اؼبعلنة عاؼبيا؛ تدعيم و 
 السهر والتأكد من أن اؼبؤسسة ليست متواطئة يف أي انتهاك غبقوق اإلنسان. 

 العمل: 2-

 وذلك من  خالل :

 تكوين النقاابت العمالية؛ احًتام 
 إزالة صبيع أشكال العنف واألعمال الشاقة؛ 
 القضاء الفعلي على عمالة األطفال؛ 
 التوظيف القضاء على صبيع أشكال التمييز بُت اؼبواطنُت يف اؼبعاملة و. 

 البيئة: 3-

  يتم الًتكيز أساسا على ما يلي:اجملال على ضوء ىذا 

 مبدأ اغبيطة ؼبواجهة اؼبشاكل البيئية؛ تطبيق 
                                                             

"، مداخلة ضمن -عرض ذبارب بعض الشركات العاؼبية -وىيبة بن داودية، رابح عرابة، "اؼبسؤولية االجتماعية للشركات ودورىا يف التنمية  1
فيفري فعاليات اؼبلتقى الدورل حول منظمات األعمال واؼبسؤولية االجتماعية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة بشار، 

 9.، ص 2012
2 Alain Jounot, "Développement durable et l’entreprise un défi pour les managers", 1° édition,  Afnor, Paris, 

France,  2008, p3. 
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 ازباذ اؼببادرات من أجل الًتويج أكثر للمسؤولية البيئية؛ 
 تطوير ونشر التكنولوجيات اؼبالئمة للبيئة تشجيع و. 

 الفرع الثاين: مبادرة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للشركات ادلتعددة اجلنسيات

اؼبسؤولية االجتماعية مشوال، وتتمثل يف التعليمات اليت توجهها اغبكومات إذل سبثل ىذه اؼببادرة أكثر أدوات 
وهتدف ىذه التوجيهات إذل التأكد من  .الشركات العابرة للقارات واليت تعمل يف الدول اؼبلتزمة هبذه التوصيات

ذلك لتشجيع أن ىذه الشركات ربًتم السياسات والنظم االجتماعية السائدة يف الدول اليت تعمل هبا، و 
 ،اؼبسانبة االهبابية للقطاع اػباص يف النشاط االقتصادي واالجتماعي والبيئي من أجل ربقيق التنمية اؼبستدامة

ة تعد ىذه التوجيهات دبثابة النظم اؼبتعددة األطراف الوحيدة اؼبتكاملة اليت ربكم تصرفات الشركات العابر  و
، اإلفصاح عن اؼبعلومات، مكافحة الفساد، عالقات للقارات، وتغطي ىذه التوجيهات حقوق اإلنسان

 1.العمل، البيئة، ضباية اؼبستهلك، وضباية اؼبنافسة

 الفرع الثالث: برانمج زلاضرات البنك الدويل عن ادلسؤولية االجتماعية وأتثريها على تنافسية ادلؤسسات

للمحاضرات عن مباذج اؼبسؤولية االجتماعية يقدم البنك الدورل من خالل شبكة اؼبعلومات الدولية برانؾبا 
وقد استفاد من ىذا  ،للمؤسسات، واؼبمارسات العملية للمؤسسات يف ىذا اجملال وأتثَتىا على تنافسيتها

عن اؼبسؤولية بلدا، ويرجع اىتمام البنك الدورل بتقدصل برامج تدريبية 90 ألف مشارك من   20الربانمج التدرييب
إذل عدم توفر اؼبهارات والكفاءات لدى اؼبؤسسات يف الدول النامية، وىذا هبدف  االجتماعية للمؤسسات

  .2سبكينها من كيفية تطبيقها

 

 

 

 

 
                                                             

 9.وىيبة بن داودية، رابح عرابة، مرجع سبق ذكره، ص  1
 10.ص ،نفس اؼبرجع السابق  2
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 خالصة:

هبدف اإلؼبام  ذلكعلى ضوء ىذا الفصل مت عرض اإلطار النظري للمسؤولية لالجتماعية للمؤسسات و 
ؤسسة ابعتبارىا جزء من إطار وظائف اؼب ضمنابعبانب اؼبفاىيمي ؽبا، وكذلك توضيح أىم فبارساهتا 

األداء االجتماعي  تقييم، كما حولنا تلخيص أىم اؼبعايَت واؼبواصفات الدولية اؼبستخدمة لاسًتاتيجيتها
أىم  تعترب اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات إذل أن  من الدراسة حيث توصلنا يف هناية ىذا اعبزء .للمؤسسات

للعديد من اؼبشاكل اليت تواجهها اؼبؤسسات، وطاقة مبدعة وخالقة تعطي ميزة  مصدر للنجاح والتفوق وحال
فهي مورد اسًتاتيجي يؤدي عند استثماره بفعالية إذل خلق قيمة للمؤسسة  .تنافسية ؽبا وربسن من أدائها

لبيئة ىو خيار واالرتقاء أبدائها وسبوقعها يف السوق، وابلتارل فإن ربمل اؼبؤسسات ؼبسؤوليتها ذباه اجملتمع وا
الذي ابت يبحث عن اؼبنتجات اليت ربتمو عليها تطور اغبياة اؼبدنية اغبديثة وزايدة وعي وثقافة اؼبستهلك 

تراعي اعبوانب الصحية ىذا من جهة، ومن جهة أخرى دعمو للمؤسسات اليت تقدم خدمات للمجتمع 
    .لتكون خياره الشرائي اؼبفضل
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     دتهيد:

يعد السلوك االستهبلكي الوحدة األساسية للدراسات التسويقية اغبديثة الذي أضحى ؿبل اىتمام الكثَت 
حيث خصص األكاديبيون حقبل أبكملو يف عادل التسويق يستوعب كافة اغبقائق العلمية  ،من رجال التسويق

اؼبتعلقة بسلوك اؼبستهلك، وذلك من أجل إعداد اسًتاتيجيات تسويقية تتماشى مع سلوكيات اؼبستهلكُت يف 
إال أن  .بعد الشراء صبيع مراحل العملية الشرائية، بدأ من مرحلة ما قبل الشراء مث االستهبلك وأخَتا مرحلة ما

ىذا األمر ليس ابؽبُت فاؼبستهلك يسعى من خبلل شرائو ؼبختلف اؼبنتجات إذل تعظيم اؼبنفعة وربقيق مستوى 
عال من الرضا، ولكن مع تعدد ىذه اؼبنتجات اؼبعروضة يف األسواق هبد اؼبستهلك نفسو ربت ؾبموعة من 

األمر  .لنسبة للمستهلك عملية معقدة ويَت سلسةالضغوط، لذلك أصبحت عملية ازباذ القرار الشرائي اب
الذي جعل الكثَت من اؼبؤسسات تعمل جاىدة لفهم سلوك اؼبستهلك من خبلل إجراء أحباث للتعرف على 

أن تكون حافزا للعملية الشرائية  يبكن أىم العوامل اؼبؤثرة عليو أثناء اقتنائو ؼبختلف اؼبنتجات، واليت من شأهنا
 .أو كاحبا ؽبا

وعلى الريم من التطور اغباصل يف اؼبمارسات التسويقية، إال أن اؼبستهلك اليزال يعاين من الغش والتحايل 
إهباد حلول تساعد  ضرورة ابإلضافة إذل نوعية اؼبنتجات وارتفاع أسعارىا، فبا يدعو إذل عند العملية الشرائية،

ستهلك عند العملية الشرائية، ومن ىنا يظهر مفهوم فالثقة واألمان من أىم ما وبتاج إليو اؼب .اؼبستهلك وربميو
 .اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات كأحد التوجهات اغبديثة غبماية اؼبستهلك

 ضمن ىذا السياق سيتم معاعبة ىذا الفصل من خبلل ثبلث مباحث رئيسية:

 اإلطار العام لدراسة سلوك اؼبستهلك األول: ادلبحث. 
  :األساسية لبلستهبلك اؼبسؤولاؼبضامُت ادلبحث الثاين. 
  :اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات كخيار اسًتاتيجي غبماية اؼبستهلكادلبحث الثالث. 
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   ادلبحث األول: اإلطار العام لدراسة سلوك ادلستهلك 

أصبح اؼبستهلك اليوم ؿبور االىتمام من طرف اؼبؤسسات وذلك منذ تغَت وجهة التفكَت االقتصادي من 
االىتمام ابإلنتاج إذل االىتمام ابؼبستهلك ومراعاة حاجاتو، فهو يعترب عامل من عوامل اإلنتاج اؼبساىم فكرة 

سلوك  يف دراسة األمر الذي دفع الكثَت من اؼبؤسسات إذل زبصيص جزءا من ميزانيتها .يف التنمية االقتصادية
حاجات وريبات اؼبستهلكُت وقدراهتم من خبلل التعرف على وذلك اؼبستهلك قصد رصد طبيعة ىذا الطلب 

حيث تعترب طبيعة اؼبستهلك العنصر  .الشرائية، مع تفعيل الدوافع البلزمة اليت تؤدي إذل القيام بعملية الشراء
فإن التعمق يف دراسة سلوك اؼبستهلكُت يعد نشاط جد مهم داخل  وابلتارل ،اؼبهم لتحديد السلوك الشرائي

رة التسويق هبدف ربقيق األىداف اؼبسطرة، وعلى ىذا األساس سيتناول ىذا تقوم بو إدا والذي اؼبؤسسة
اؼببحث عرضا وصفيا عاما غبقل سلوك اؼبستهلك لنستنبط من ذلك ـبتلف الصفات اليت سبيز رؤية التسويق 

   .لسلوك اؼبستهلك

 ادلطلب األول: نشأة وعوامل تطور دراسة سلوك ادلستهلك

من أكثر الدراسات تعقيدا كونو أيخذ عدة نواحي متغَتة يف اغبياة اليومية،  تعترب دراسة السلوك اإلنساين
ودراسة سلوك اؼبستهلك بشكل عام ودراسة سلوك الفرد الشرائي بشكل خاص من أكثر الدراسات اليت لقيت 

تطور دراسة عوامل  سنتطرق يف ىذا العنصر إذل اػبلفية التارىبية لنشأة و وعليو ،صعوبة وحيوية يف نفس الوقت
 .سلوك اؼبستهلك

 الفرع األول: نشأة دراسة سلوك ادلستهلك

ففي ، يعترب  علماء االقتصاد ىم أول من انقش نظرية االستهبلك من أمد بعيد و يرجع ذلك إذل آدم ظبيث
بدأت جهود الباحثُت يف العلوم االجتماعية يف ؾبال سلوك اؼبستهلك ولكنها جهود فردية  20أوائل ق
سانبت كتاابت جورج كاتوان وروبرت فيرب و جون ىاورد يف توجيو األنظار   20ويف الستينات من ق .ومستقلة

ويف النصف الثاين من الستينات نشرت ثبلث كتب رائدة كانت  .إذل سلوك اؼبستهلك كحقل مستقل للدراسة
ت القرار عمليا"بعنوان  1966األساس العلمي لسلوك اؼبستهلك، حيث ظهر الكتاب األول يف سنة 

 يف سنة "سلوك ادلستهلك"وتلى ذلك نشر الطبعة األوذل من كتاب  (نيكوسيا)من أتليف  "االستهالكي
 صدر كتاب 1969( وأخَتا سنة لمن أتليف فريق مكون من ثبلث ابحثُت ىم )اقبل، كبلت، ببل كوي 1968
يف نفس السنة مت إنشاء أوذل اعبمعيات و  بعدىا ،1رد، شيث(او " من أتليف )ىنظرية سلوك ادلستهلك"بعنوان 

                                                             
 .(18-19، ص)2004دار وائل للنشر، عمان، األردن،  ،4"، ط-مدخل اسًتاتيجي–دمحم ابراىيم عبيدات، "سلوك اؼبستهلك  1
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"، مجعية حبوث ادلستهلكالعلمية اؼبتخصصة يف حبوث اؼبستهلك يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية ربت اسم "
التطورات احلديثة يف حبوث حيث تقوم ىذه اعبمعية بنشر حبوث اؼبستهلك يف ؾبلد سنوي وبمل عنوان "

بدأت أول دورة علمية متخصصة  1974 من طرف أعضائها، ويف سنة" وىذا بعد أن يتم مناقشتها ادلستهلك
أسست دورية علمية أخرى  1992 "، بعدىا يف سنةرللة حبوث ادلستهلكيف نشر حبوث اؼبستهلك ابسم "

 .1"رللة علم نفس ادلستهلكابسم "

 الفرع الثاين: عوامل تطور دراسة سلوك ادلستهلك

 : 2نتيجة لعوامل كثَتة من بينها ما يلي لقد نشأت دراسة سلوك اؼبستهلك وتطورت 

  :يعترب اؼبستهلك أىم من يقرر جودة اؼبنتج وىذا ما أكده الدكتور السعي للحصول على جودة أكرب
Bradly Gale  أبن  3000مدير معهد التخطيط االسًتاتيجي، حيث بُت يف دراسة تطبيقية ل مؤسسة

م ؿبدد غبصة اؼبؤسسة يف السوق ومنو الربح يف اعبودة اؼبتحصل عليها من قبل اؼبستهلك سبثل أى
 .األجل الطويل

  :أدرك أصحاب القرار ابؼبؤسسة أن ضباية اؼبؤسسة من كل األخطار احمليطة هبا ارتفاع حدة ادلنافسة
تكون من خبلل العمل على رضا ووالء اؼبستهلك ابعتباره سيد القرار ومانح أسباب تواجدىا 

 .صوصا بعد اغبرب العاؼبية الثانيةوإمكانية استمرارىا، وذلك خ
  :يقدم اليوم يف األسواق العديد من اؼبنتجات اليت يالبا ما تكون معدلة أو قصر دورة حياة ادلنتج

جديدة تطرح ألول مرة يف السوق، وقد أثبتت الدراسات أن نسبة قباح اؼبنتجات اعبديدة جد 
يَت أن فرص النجاح تزداد بشكل كبَت إذا ما قمنا دبشاركة مستخدمي ىذا اؼبنتج أو اػبدمة  ،ضعيفة

 .يف أي مرحلة من اؼبراحل اؼببكرة لعملية التطوير
  :إن االىتمامات البيئية تعرف مبوا متزايدا األمر الذي أدى إذل تزايد اىتمام االىتمام ابلبيئة

 جإجراء دراسات وأحباث اؼبستهلك حول ما ىو مهم يف حياتو اؼبستهلكُت هبا، ومنو نتج اىتمام كبَت
 .اغبالية واؼبستقبلية

  :أصبحت أيلبية اؼبؤسسات تدرك أنبية الدخول إذل احلاجات ادلتزايدة للدخول إىل أسواق جديدة
 ربقيق اإليراد الكايف الذي يبكنها من البقاء واالستمرار، ولن أييت ذلكهبدف األسواق األجنبية وذلك 

                                                             
 . (108-109، ص)2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1عنرب ابراىيم شبلل، "إدارة الًتويج واالتصاالت"، ط 1
-دراسة عينة من اؼبؤسسات االقتصادية–عبد الرزاق براىيمي، "أتثَت تسيَت العبلقة مع الزبون على تصميم اؼبنتج يف اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية  2

خيضر بسكرة،  "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيَت )يَت منشورة(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة دمحم
 .(5-6، ص)2016-2015
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إال من خبلل قيامها بدراسات تؤدي إذل اؼبعرفة اعبيدة لطبيعة السوق اؼبستهدفة وربديد اؼبعادل اليت 
  .ربكم ىذا اؼبستهلك اؼبستهدف من األجل االقتناء أو اإلسهام يف اقتناء منتج أو خدمة اؼبؤسسة

  :لتطور اؼبستمر يف حيث أدى تقدم األساليب االحصائية واالتطور التكنولوجي لألساليب االحصائية
تسجيل ومعاعبة وربليل كافة البياانت اؼبرتبطة بدراسة سلوك  عملية صبع ومعاعبة اؼبعلومات إذل تسهيل

 .اؼبستهلك

 ادلطلب الثاين: ماىية سلوك ادلستهلك

سلوك اؼبستهلك جزء من السلوك اإلنساين، فالسلوك ىو اؼبنفذ الوحيد إذل فهم وتفسَت اغباجات  يعترب
حيث أن التجديد  .البشرية اليت تنطلق منها إدارة التسويق يف البحث عن اغبلول البلزمة لتسويق منتجاهتا

ووضع األسس  ذا السلوكاؼبستمر يف مفهوم سلوك اؼبستهلك جعل الباحثُت يولون أنبية ابلغة يف دراسة ى
 .وىذا هبدف ضمان اؼبعرفة اؼبسبقة لسلوك األفراد ،والقواعد اليت تتحكم فيو

 الفرع األول: مفهوم وخصائص سلوك ادلستهلك

 تعاجل اىتمت معظم أدبيات التسويق بدراسة سلوك اؼبستهلك حيث تعددت اآلراء ووجهات النظر اليت
ىذا من جهة،  ىذا اؼبوضوع، وىذا ابعتبار أن ؾبال دراسة سلوك اؼبستهلك ؾبال واسع ومعقد إذل حد كبَت

ومن جهة أخرى فإن فهم وتفسَت سلوك اؼبستهلكُت يعترب القاعدة األساسية لرسم اسًتاتيجيات تسويقية 
  .مناسبة للمؤسسة

 مفهوم سلوك ادلستهلك: 1-

واليت تربز التطورات  "سلوك ادلستهلكاليت قدمت لشرح مصطلح " لقد تعددت التعاريف واؼبفاىيم
  واالختبلفات اغباصلة يف أوجو نظر الباحثُت، ومن بُت ىذه التعاريف نذكر منها ما يلي:

 سلوك اؼبستهلك على أنو "ذلك التصرف الذي يلخص عملية شراء اؼبنتجات واػبدمات  يعرف
اؼبختلفة من قبل الفرد، إلشباع بعض اغباجات والريبات اليت يشعر هبا، فيقرر شراؤىا بكميات معينة 

 1.ويف أوقات ؿبددة"

                                                             
"، أطروحة مقدمة لنيل -دراسة عينة من اؼبستهلكُت اعبزائريُت–للفرد  عمر ضبزة زواوي، "أتثَت اإلعبلن االلكًتوين على السلوك االستهبلكي 1

، 03زائرشهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية )يَت منشورة(، زبصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت، جامعة اعب
 134.، ص2013-2012
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  يعرف  وEngel ك من أجل اغبصول سلوك اؼبستهلك على أنو "ؾبمل األفعال اليت يقوم هبا اؼبستهل
 1.على اؼبنتج واستعمالو"

  عرف سلوك اؼبستهلك على أنو "صبيع األفعال والتصرفات اؼبباشرة  فقدأمحد شاكر العسكري أما
 2.اليت يؤديها األفراد للحصول على سلعة أو خدمة معينة"

 سلوك اؼبستهلك على أنو "ذلك التصرف الذي يربزه اؼبستهلك يف  دمحم إبراىيم عبيدات كما عرف
البحث عن شراء أو استخدام السلع واػبدمات واألفكار اليت يتوقع أهنا ستشبع ريباتو أو حاجاتو 

 3.حسب امكانياتو الشرائية اؼبتاحة"و 
 كذلك سلوك اؼبستهلك على أنو "ؾبموعة من األنشطة الذىنية والعضلية اؼبرتبطة بعملية   ويعرف

 4.التقييم واؼبفاضلة واغبصول على السلع واػبدمات واستخدامها"
  وىناك من يعترب سلوك اؼبستهلك دبثابة "نظام تفاعلي فيو ؾبموعة من األنظمة الفرعية واليت تتمثل

دراك، الشخصية، التعلم واالذباىات إضافة إذل تفاعلها مع البيئة احمليطة بشكل أساسي يف الدوافع، اإل
 5."إخل…ابلشكل الذي يقود إذل تكوين الصورة، اؼبوقف، القرار، 

 .والشكل اؼبوارل يوضح مدخبلت وـبرجات سلوك اؼبستهلك كنظام

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Sylvie Martin, Védrine,  " initiation au  Marketing  les concepts- clès", 1° édition, édition d’organisation, 

paris, France, 2003, p41. 
 74.، ص2003، دار الشروق، عمان، األردن، 1أضبد شاكر العسكري، "التسويق مدخل اسًتاتيجي"، ط 2
 13.دمحم ابراىيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص 3
 471.، ص2003، الدار اعبامعية اؼبصرية، مصر، 2عبد السبلم أبو قحف، "اساسيات التسويق"، ط 4
 65.، ص2003، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، 2"، ج-عوامل التأثَت البيئية-عنايب بن عيسى، "سلوك اؼبستهلك  5
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 (: مدخالت وخمرجات سلوك ادلستهلك كنظام2-1الشكل )

 
، 2001دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،1ط سلوك اؼبستهلك"،ؿبمود جاسم الصميدعي، ردينة يوسف عثمان، "ادلصدر: 

 128.ص

خبلل ىذا الشكل نبلحظ أن سلوك اؼبستهلك يتألف من ؾبموعة من األنظمة الفرعية اليت تتفاعل  من
حيث تتفاعل ىذه األخَتة أيضا مع البيئة  .فيما بينها أنبها: اإلدراك، الدوافع، الشخصية، التعلم واالذباىات

ي يسعى من خبللو الفرد إذل ربقيق اػبارجية احمليطة ابلفرد لتنعكس آاثر ىذا التفاعل على تكوين السلوك الذ
 .أىداف ؿبددة

إذن فسلوك اؼبستهلك يشَت يف عمومو إذل "صبيع األفعال والتصرفات اليت يقوم هبا األفراد من أجل اغبصول 
، فهو يبثل كل التصرفات اؼبتاحة مووفق امكانياهت على سلعة أو خدمة معينة يف مكان معُت ويف وقت ؿبدد

 .ن يف حياتو من أجل التكيف مع متطلبات البيئة احمليطة بو"اليت يبارسها اإلنسا
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 خصائص سلوك ادلستهلك: 2-

 :1يتميز سلوك اؼبستهلك دبجموعة من اػبصائص نذكر منها ما يلي

 إن كل سلوك أو تصرف وراءه دافع أو سبب؛ 
 ما يكون السلوك اإلنساين نتيجة لدافع أو سبب واحد فهو يف أيلب اغباالت ؿبصلة لعدة  اندرا

 دوافع وأسباب؛
  السلوك اإلنساين موجو لتحقيق ىدف حىت وإن ظهرت ىذه األىداف يامضة يف بعض األوقات

 ويَت واضحة سواء ابلنسبة لؤلفراد أنفسهم أو ابلنسبة للمؤسسة؛
  را مهما يف ربديد السلوك اإلنساين لدرجة أنو ال يستطيع الفرد أن وبدد كثَتا ما يؤدي البلشعور دو

 األسباب اليت أدت بو إذل أن يسلك سلوك معُت؛
 هنايتو توجد فواصل ربدد بداية كل سلوك وال يث ال، حبالسلوك اإلنساين عملية مستمرة ومتصلة. 

 جزء أو حلقة من سلسلة حلقات متكاملة مع بعضها البعض ومتممة لبعضها البعض؛ فكل سلوك
  سلوك اؼبستهلك ىو سلوك مرن قابل للتحفيز والتعديل، وىذا السلوك يتغَت تبعا للظروف واؼبواقف

وفقا الختبلف اؼبقومات الشخصية  ولك من شخص إذل آخرزبتلف اؼبختلفة، علما أن اؼبرونة نسبية 
   .لبيئية احمليطة بووالظروف ا

 الفرع الثاين: رلاالت وأمهية وأىداف دراسة سلوك ادلستهلك

إن دراسة وربليل سلوك اؼبستهلك تعد واحدة من أىم األنشطة داخل اؼبؤسسة، واليت أفرزهتا تطورات احمليط 
هة، وتغَت وتنوع واتساع حجم ونوع البدائل اؼبتاحة أمام اؼبستهلك ىذا من ج اػبارجي بسبب اشتداد اؼبنافسة
األمر الذي يفرض على اؼبؤسسة ضرورة التميز يف منتجاهتا هبدف ضمان  ،حاجاتو وريباتو من جهة أخرى

سنحاول من خبلل ىذا العنصر التطرق إذل ؾباالت دراسة سلوك وعلى ىذا األساس  ،بقائها يف السوق
 .اؼبستهلك وأنبيتو وأىدافو

 

 

 
                                                             

  5.عبد الرزاق براىيمي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 رلاالت دراسة سلوك ادلستهلك: 1-

 :1تتجو الدراسة للسلوك االنساين بوجو عام وسلوك اؼبستهلك بوجو خاص يف ثبلثة ؾباالت ىي

   :ىبتص ابلبحث يف ؿبددات السلوك وعوامل نشأتو واألسباب اليت ذبعل األفعال أمورا اجملال األول
شاف ملحوظة ومشاىدة، والسؤال األساسي ىنا يدور حول عملية إاثرة السلوك ألن العلم يريد استك

 .اؼبثَتات اليت ربرك اؼبستهلك لكي يتصرف أو يفعل أو يستجيب بطريقة معينة
  :يتخصص ابلتعرف على كيفية تكوين السلوك وتبلوره، وعملية التكوين ىذه سبثل اعبانب  اجملال الثاين

األصعب يف الدراسة السلوكية، حيث تتم عادة يف الذىن وتتمثل يف عدد العمليات الذىنية اؼبستمرة 
وفر اليت يستحيل مشاىدهتا أو مبلحظتها، وتكمن خطورة ىذه اؼبرحلة يف الدراسات السلوكية يف أهنا ت

األساس اؼبوضوعي للتنبؤ بسلوك اؼبستهلك احملتمل دون االنتظار لتحقيقو فعبل، ويسمح التنبؤ 
ابلسلوك يف القدرة على السيطرة عليو والتحكم يف مساره اعتمادا على الفهم اؼبسبق ألسبابو ودوافعو 

 .اليت تتحقق من دراسة عوامل إاثرتو يف اؼبرحلة السابقة
  :ابلبحث يف أشكال وأمباط ووسائل التعبَت عن السلوك، أي عملية ربليل  ىبتص اجملال الثالث

األمباط اؼبختلفة من انحية، والعبلقات بُت تلك األمباط ومسبباهتا أو ابلظروف احمليطة هبا من انحية 
 .أخرى

 أمهية دراسة سلوك ادلستهلك: 2-

اف العملية التبادلية اليت تتم بُت تكمن أنبية دراسة سلوك اؼبستهلك يف أهنا تعود ابلفائدة على أطر 
اؼبستهلك واؼبؤسسة وكذلك رجال التسويق، وفيما يلي شرح مفصل للفوائد اليت تقدمها دراسات سلوك 

 .اؼبستهلك لكل طرف من أطراف العملية التبادلية

 

 

 

 

                                                             
 120.، ص2010، دار صفا للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1"، ط-مدخل منهجي تطبيقي–علي فبلح الزييب، "مبادئ وأساليب التسويق  1
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 أمهية دراسة سلوك ادلستهلك ابلنسبة دلديري ادلؤسسات ورجال التسويق: 1-2

تفيد دراسة سلوك اؼبستهلك مديري اؼبؤسسات ورجال التسويق يف عدة نواحي يبكن إهبازىا يف النقاط 
 :1التالية

   تعترب دراسة سلوك اؼبستهلك من أىم العوامل اليت سبكن مديري اؼبؤسسات ورجال التسويق من
 قية؛استخدام مواردىا التسويقية بكفاءة أكرب، وإهباد حلول مناسبة للمشاكل التسوي

  سبكن دراسة سلوك اؼبستهلك من ربديد السعر اؼبناسب وشروط الدفع؛ 
   تساعد دراسة سلوك اؼبستهلك مديري اؼبؤسسات ورجال التسويق على تقدًن السلعة أو اػبدمة يف

 الوقت واؼبكان وابلكمية اؼبناسبة؛
  ربديد األماكن اليت سبثل فرصا لفتح أسواق جديدة؛ 
  دراسة سلوك اؼبستهلك اؼبشاكل اليت يبكن أن يواجهها اؼبستهلك أثناء استعمال السلعة، فبا  توضح

 يساعد مديري اؼبؤسسات ورجال التسويق على التعرف عليها وؿباولة عبلجها يف اؼبستقبل؛
   سبكن دراسة سلوك اؼبستهلك من ربديد دوافع الشراء األمر الذي سيساعد مديري اؼبؤسسات ورجال

 ويق على وضع اػبطط والربامج التسويقية اؼبناسبة؛التس
   ربدد دراسة سلوك اؼبستهلك األطراف اليت اشًتكت يف ازباذ قرار الشراء، ودور كل طرف يف عملية

األطراف األكثر فبا يتيح ؼبديري اؼبؤسسات ورجال التسويق الًتكيز يف الربامج اإلعبلنية على  الشراء
 أنبية وأتثَتا؛

   اسة سلوك اؼبستهلك ابكتشاف وجود حاجات وريبات يَت مشبعة فبا يتيح للمؤسسة قد تسمح در
 فرصة للتفكَت يف عرض منتجات جديدة؛

   تساعد دراسة سلوك اؼبستهلك مديري اؼبؤسسات ورجال التسويق على ربديد قنوات وسياسات
 التوزيع اليت تكون قريبة من األسواق اؼبستهدفة؛

  ت مديري اؼبؤسسات ورجال التسويق على قياس األداء التسويقي وأخَتا تساعد ىذه الدراسا
  .الكلية االسًتاتيجيةالتسويقية ومدى أتثَت ذلك على  لبلسًتاتيجية

 

 
                                                             

، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، جوان 6الطاىر بن يعقوب، "دور سلوك اؼبستهلك يف ربسُت القرارات التسويقية"، ؾبلة العلوم اإلنسانية، العدد 1
  .(10-11، ص)2004
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 أمهية دراسة سلوك ادلستهلك ابلنسبة للمستهلكني عامة: 2-2

دراسة سلوك اؼبستهلك اؼبستهلكُت بصفة عامة على تفهم قراراهتم الشرائية واالستهبلكية للسلع  تساعد
واػبدمات، وىذا من خبلل إمدادىم بكافة اؼبعلومات والبياانت اليت تساعدىم يف ازباذ قرارات الشراء الناجحة 

وافع واألسباب الكامنة وراء ىذه كما تساعدىم على تفهم الد  .واليت تتوافق مع قدراهتم الشرائية وأذواقهم
على تفكَتىم وعلى سلوكهم الشرائي واالستهبلكي حبيث ذبعلهم يشًتون أو القرارات، وتفهم العوامل اليت تؤثر 

ابإلضافة إذل ذلك فإن ىذه الدراسة تتيح لؤلفراد  .يستهلكون سلعة أو عبلمة أو خدمة معينة دون يَتىا
ماعية اليت ربيط هبم وتفسر ؽبم أسباب سلوكهم ونتائجها يف ضوء ىذه اؼبستهلكُت تفهم التأثَتات االجت

  .1التأثَتات، وابلتارل يتمكن اؼبستهلكون من ربسُت قراراهتم الشرائية

 أىداف دراسة سلوك ادلستهلك: 3-

لدراسة سلوك اؼبستهلك أىداف يستفيد منها كل من اؼبستهلك، الباحث ورجل التسويق واؼبتمثلة أساسا 
  :2يليفيما 

 كُت اؼبستهلك من فهم ما يتخذه يوميا من قرارات شرائية ومساعدتو على معرفة اإلجابة على سب
 التساؤالت اؼبعتادة التالية: ماذا يشًتي، ؼباذا يشًتي، كيف يشًتي؛

 سبكُت الباحث من فهم العوامل أو اؼبؤثرات اػبارجية أو البيئية اليت تؤثر على تصرفات اؼبستهلكُت؛ 
  اسة سلوك اؼبستهلك رجل التسويق من معرفة سلوك اؼبشًتين اغباليُت واحملتملُت، والبحث عن سبكن در

الكيفية اليت تسمح لو ابلتأقلم معهم أو التأثَت عليهم، وربفيزىم على التصرف بطريقة تتماشى مع 
  .أىداف اؼبؤسسة

 

 

 

 

                                                             
 64.، ص2006، دار اغبامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1"، ط-مدخل اإلعبلن-كاسر نصر اؼبنصور، "سلوك اؼبستهلك  1
 13.، ص2003، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، 1"، ج-عوامل التأثَت البيئية-عنايب بن عيسى، "سلوك اؼبستهلك 2



 الفصل الثاين: سلوك ادلستهلك وفق ادلقاربة التسويقية
 

 
74 

  الفرع الثالث: عالقة دراسة سلوك ادلستهلك ابلعلوم األخرى

ال يبكن القول أبن ىناك علما واحدا ينطوي عليو حقل سلوك اؼبستهلك، ذلك أن ىذا األخَت ومنذ نشأتو 
وإذل يومنا ىذا مزال أيخذ أو يستعَت مفاىيمو ونظرايتو من علوم إنسانية أو اجتماعية عديدة يبكن إيرادىا 

 :1على النحو التارل

  :ز وحاجات وريبات األفراد على سلوكهم الشرائي ويتضمن ىذا اعبانب دراسة أتثَت حوافعلم النفس
عمليا استفاد  .ن االذباىات لديهم وتغَتىايواالستهبلكي، ابإلضافة إذل اإلدراك اغبسي وكيفية تكو 

حقل سلوك اؼبستهلك من ـبتلف اؼبفاىيم واألطر النظرية اليت توصل إليها علماء النفس وذلك هبدف 
استخدامها يف ربليل وتفسَت األمباط السلوكية لؤلفراد ذباه ما ىو مطروح ؽبم من سلع أو خدمات أو 

 .وكية مستقببلأفكار يف األسواق اؼبستهدفة، وكذلك إمكانية التنبؤ أبمباطهم السل
 :يهتم علم االجتماع بدراسة درجة أتثر سلوك اعبماعات بعادات وتقاليد وأعراف  علم االجتماع

كما أنو يهتم بدراسة أتثَت العضوية يف صباعة ما على سلوك أفرادىا جنبا إذل جنب مع دراسة   .اجملتمع
ناولت دراسات علم االجتماع إذل ىذا فقد ت إضافة، أتثَت األسرة كجماعة صغَتة على سلوك أفرادىا

الكيفية اليت تتشكل من خبلؽبا الطبقات االجتماعية يف ؾبتمع ما، واحملددات الرئيسية للتصنيف 
أما فيما يتعلق بسلوك اؼبستهلك فيتم دراسة  ،الطبقي واغبركية االجتماعية ؽبذه الطبقات أو اعبماعات

وأتثَتىا على أمباط االستهبلك من السلع  عيةاالجتما األسرة كوحدة اجتماعية استهبلكية والطبقات
  .واػبدمات

  :يهتم ىذا العلم بدراسة سلوك الفرد يف اعبماعات وكيف يؤثر بعض األفراد علم النفس االجتماعي
واؼببتكرون يف صباعة ما أو ؾبتمع معُت على تكوين اذباىات اعبماعات واألفراد يف من قادة الرأي 

وكبو ما يهمهم من قضااي، وابلتارل إمكانية التنبؤ أبمباطهم السلوكية  البيئات اليت يعيشون فيها،
يضاف إذل ذلك أتثَت اعبماعات اؼبرجعية على مواقف وأمباط السلوك الشرائي  .واالستهبلكية

 .واالستهبلكي لباقي أفراد اجملتمع كبو ما ىو مطروح من ماركات سلعية أو خدمية
 :م ىذا العلم بدراسة كيفية تطور اجملتمعات البشرية، وكيفية تطور يهت علم األنثروبولوجيا الثقافية

آلية انتقال تلك اؼبعتقدات والقيم معتقداهتا األساسية من حيث قيمها وعاداهتا، ابإلضافة إذل ربديد 
  ،والعادات من اآلابء واألجداد إذل األبناء واليت تشكل فيما بعد عاداهتم وأمباطهم الشرائية واالستهبلكية

ما يهتم ىذا النوع من الدراسات ابلثقافات الفرعية والكيفية اليت يتم من خبلؽبا تفاعل أصحاب ك
                                                             

  شورة(،عبد الرزاق بن صاحل، "أخبلقيات التسويق وأثرىا على سلوك اؼبستهلك"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية )يَت من 1
  .(75-76، ص)2013-2014، 03كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت، جامعة اعبزائر
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الثقافات الفرعية مع معتنقي الثقافات األصلية وأتثَت ذلك على أمباط السلوك الشرائي واالستهبلكي 
  .لكل منهما

 :حيث استخدم الباحثون  .قدم علم االقتصاد الكثَت من اؼبفاىيم غبقل التسويق علم االقتصاد
على مستوايت األسعار وحسب الفئات السلعية،  مفاىيم الطلب والعرض للسلع وأتثَتىاالسلوكيون 

كما اىتم الباحثون يف ؾبال سلوك   .وابلنظر إذل الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد أو األسرة
األفراد لتوزيع مواردىم اؼبتاحة لتحقيق والكيفية اليت يلجأ إليها اؼبستهلك بقضااي مستوايت الدخل 

أقصى إشباع فبكن، وذبدر اإلشارة ىنا إذل أن الكثَت من اؼبفاىيم اؼبتعلقة دبجال دراسة سلوك 
اؼبستهلك كانت من وجهة نظر علماء االقتصاد مرتكزة على مفهوم الرشد االقتصادي والذي يفًتض 

صى فوائد عند شراء سلعة أو خدمة ما، ومن جهة أن الفرد يتصرف بشكل عقبلين لتعظيم أو ربقيق أق
أخرى تشَت األيلبية الساحقة من دراسات سلوك اؼبستهلك إذل أن تصرفات األفراد تكون أقل عقبلنية 
أو رشدا على عكس ما يفًتضو االقتصاديون، وىذا لكون أن األفراد ربكمهم عوامل بيئية عديدة، 

 .امل أخرىابإلضافة إذل اؼبوارد اؼبالية وكذلك عو 

على ضوء ما مت تناولو نبلحظ أن دراسة سلوك اؼبستهلك وفق اؼبقاربة التسويقية ترتكز على إهباد ـبتلف 
وابلتارل يبكننا القول أبن اؼبفاىيم  اؼبؤثرات اليت ال يبكن ربديدىا وال تفسَتىا إال ابالعتماد على ـبتلف العلوم،

 .ستخدام ـبتلف العلوم السالفة الذكراػباصة بدراسة سلوك اؼبستهلك جاءت كمحصلة ال

 ادلطلب الثالث: طبيعة عملية اختاذ القرار الشرائي

إن الًتكيز األساسي يف دراسة سلوك اؼبستهلك يدور حول ؿباولة التعرف على الطريقة اليت يتخذ هبا األفراد 
إال أن ىذا األمر ليس ابلسهل، حيث تعترب دراسة اؼبراحل اليت يبر هبا اؼبستهلك الزباذ قراره  .قراراهتم الشرائية

الشرائي من بُت األمور الصعبة ابلنسبة لرجال التسويق كوهنا ترتبط أساسا بشخصية الفرد وريباتو ىذا من 
ائية تعترب األساس يف توجيو هبا األفراد قراراهتم الشر  يرى جهة، ومن جهة أخرى فإن معرفة الكيفية اليت

وعلى ىذا األساس سوف كباول من خبلل  ،النشاطات التسويقية ذباه ىذه الفئة لتحقيق أىداف اؼبؤسسة
 .ىذا العنصر التطرق إذل اؼبضامُت األساسية لعملية ازباذ القرار الشرائي
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 الفرع األول: النية الشرائية مفهومها ومقاييسها

  ئيةنية الشراالمن اؼبفاىيم اؽبامة يف التسويق، حيث تستخدم الكثَت من اؼبؤسسات تعترب النية الشرائية 
حباث يف علم النفس واأل .كمؤشر ؼببيعات اؼبنتجات اعبديدة وعمليات إعادة شراء للمنتجات اغبالية

واليت االجتماعي ترى أن النوااي ىي أفضل مؤشر لسلوك الفرد ألهنا تسمح لو بدمج كل العوامل ذات الصلة 
 .تؤثر على سلوكو الفعلي

 مفهوم النية الشرائية: 1-

النية الشرائية على أهنا "ؾبموعة من التصرفات اليت تتضمن شراء واستخدام السلع واػبدمات،  تعرف
وتشمل أيضا القرارات اليت تسبق ىذه التصرفات، وربديد السلوكيات واغبركات اليت يقوم هبا اؼبستهلك عند 

  1.ازباذه لقرار الشراء"

ما يبكن أن تكون عليو األمباط الشرائية يف  لذلك فإن دراسة النية الشرائية هتدف إذل التعرف على
وما يبيز ىذه  .اؼبستقبل، وهبذا فإهنا تعترب من األدوات اؽبامة اليت تقتضيها عملية زبطيط السياسات التسويقية

الطريقة عن الطرق األخرى يف التنبؤ ابلسلوك االستهبلكي اعتمادىا على اؼبعلومات اؼبستمدة مباشرة من 
فإن متوقع ودبقارنتها مع السلوك الشرائي الفعلي  شرائي وؽبذا يبكن اعتبار النية الشرائية سلوكاؼبستهلك نفسو، 

    .2وميول االستهبلك لدى األفراد تاالكبرافات تكون صادقة لؤلداء الفعلي يف السوق واذباىا

 مقاييس النية الشرائية: 2-

حيث استخدم الباحثون يف ميدان التسويق .ابلسوقتعترب عملية قياس النية الشرائية جزءا من عملية التنبؤ 
مقاييس متعددة لقياس النية الشرائية والتنبؤ هبا، لكن اؼبشكلة األساسية يف قياس ىذه األخَتة تكمن يف كوهنا 

وابلتارل فإن السؤال اؽبام يف ىذا الصدد يتعلق دبدى اعتمادية وموثوقية ما يستخدم يَت اثبتة مع مرور الوقت، 

                                                             
، "أثر التسويق ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي على نية الشراء يف األردن"، اجمللة األردنية يف إدارة حبل ببلل هبجت النسور وآخرون 1

  523.، ص2016، عمادة البحث العلمي، اعبامعة األردنية، 3، العدد12األعمال، اجمللد
دراسة -يةفاتح ؾباىدي، "دراسة أتثَت االذباىات كبو بلد منشأ اؼبنتج وعبلمتو التجارية على تقييم اؼبستهلك اعبزائري للمنتجات احمللية واألجنب 2

مال، كلية "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيَت)يَت منشورة(، زبصص إدارة األع-ميدانية للمنتجات اإللكًتونية واؼبشروابت
 121.، ص2010-2011، 03العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت، جامعة اعبزائر
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وزبتلف اؼبقاييس اؼبستخدمة يف الدراسات السلوكية ابختبلف األبعاد، حيث  .ييس لقياس النية الشرائيةمن مقا
 : 1مبيز بُت نوعُت من مقاييس النية الشرائية

 ادلقاييس أحادية اخلاصية: 1-2

 ؼبرتقب عنمن اؼبقاييس أحادية اػباصية اؼبستخدمة يف قياس النية الشرائية تلك اليت تقوم بسؤال اؼبستهلك ا
مدى توفر النية لديو لشراء اؼبنتج موضوع الدراسة، مثال ذلك أن نستخدم ىذا السؤال: ىل تنوي شراء 

 .(؟ لتكون اإلجابة ب نعم أو الXاؼبنتج)

لديهم نية القيام  وحبصر إجاابت مفردات العينة اؼبدروسة فإننا كبصل على نسبة تعكس تكرارات من
واغبقيقة أن ىذا اؼبقياس يعترب مضلبل ويَت دقيق نظرا العتماده على  .ابلشراء ومن ليس لديهم نية شراء اؼبنتج

باحث الكثَت من اإلجاابت الدقيقة، وؽبذا عبأ الباحثون إذل نتيجتُت فقط، األمر الذي يبكن أن يفقد ال
  .ة القبولاستخدام مقاييس أكثر دقة وذات أبعاد متعدد

 ادلقاييس ذات اخلصائص ادلتعددة: 2-2

يتضمن ىذا اؼبقياس تدرجا للقبول من الشكل اؼبطلق اؼبتمثل يف القبول التام أو النية التامة يف شراء اؼبنتج 
إذل الشكل اؼبطلق يف الرفض اؼبتمثل يف عدم وجود النية أصبل يف الشراء، وىذا من خبلل اؼبرور جإجاابت 

( متوفرا يف Xمثال ذلك أن نستخدم ىذا السؤال: إذا كان اؼبنتج) .عن مستوايت ـبتلفة لنية الشراءنسبية تعرب 
لتكون اإلجاابت يف ىذا اؼبقياس على النحو  احملل التجاري الذي تتعامل معو فما ىو احتمال قيامك بشرائو؟

 التارل:

 متأكد جدا أبنٍت سأشًتيو؛ 
 متأكد أنٍت سأشًتيو؛ 
 احملتمل أن أشًتيو؛ من 
 قد أشًتيو أو ال أشًتيو؛ 
 من احملتمل أن ال أشًتيو؛ 
 متأكد أنٍت لن أشًتيو؛ 
 متأكد جدا أنٍت لن أشًتيو. 

                                                             
  .(121-123ص) فاتح ؾباىدي، مرجع سبق ذكره،  1
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ومن خبلل ما سبق يبكننا القول أبن اؼبقياس اؼبناسب للنية الشرائية للمستهلك ىبتلف ابختبلف اجملتمع 
 مقياس أحادي البعد ومتعدد األبعاد ينبغي تبسيط اؼبقياس ونوع اؼبنتج موضوع الدراسة، ومن خبلل اؼبزج بُت

إذل أبعد اغبدود حىت يتم اغبصول على بياانت سليمة، مع االستفادة من مزااي اؼبقياسُت ليكون اؼبقياس 
 اؼبستخدم كما ىو موضح يف اعبدول التارل:

 (: مقياس النية الشرائية2-1اجلدول )

 

أتثَت االذباىات كبو بلد منشأ اؼبنتج وعبلمتو التجارية على تقييم اؼبستهلك اعبزائري للمنتجات احمللية فاتح ؾباىدي، "دراسة ادلصدر: 
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيَت)يَت منشورة(، زبصص إدارة -دراسة ميدانية للمنتجات اإللكًتونية واؼبشروابت-واألجنبية

 125.، ص2010-2011، 03تصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت، جامعة اعبزائراألعمال، كلية العلوم االق

من خبلل ىذا اعبدول نبلحظ أبن ىذا اؼبقياس صبع بُت مزااي اؼبقياس أحادي البعد ومتعدد األبعاد وىذا 
حيث .قةؼبنع التأويل ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ليستفيد من ميزة البساطة يف تقدًن إجاابت واضحة ودقي

قدم ىذا اؼبقياس طبس إجاابت متدرجة واليت ترصبت وفقا ؼبقياس ليكرت اػبماسي من عدم اؼبوافقة على 
اإلطبلق إذل اؼبوافقة بشدة، إضافة إذل عنصر اغبياد الذي يدل على عدم توفر معلومات لدى اؼبستهلك حول 

 .ما إذا كان سيقوم ابلشراء أو ال

 ختاذ القرار الشرائيالفرع الثاين: أساسيات عملية ا

إن ما يهدف إليو علم دراسة سلوك اؼبستهلك ىو العمل على توضيح الكيفية اليت تتم هبا عملية ازباذ 
تقوم  حيث أن معظم النظرايت اليت اىتمت بدراسة وتفسَت عملية ازباذ القرار الشرائي ،القرار الشرائي وفهمها

على أساس اعتبار قرار الشراء ىو عملية حل مشكلة، وزبتلف صعوبة ىذه األخَتة حسب نوع اؼبنتج، وعلى 
  .من خبلل ىذا العنصر التطرق إذل مفهوم القرار الشرائي، أنواعو وأدواره يتم ىذا األساس سوف
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 مفهوم القرار الشرائي: 1-

 نذكر منها ما يلي: للقرار الشرائيلقد وردت عدة تعاريف 

  يعرف القرار الشرائي على أنو "عملية اؼبفاضلة بُت البدائل اؼبتاحة من اؼبنتجات أي ىو عملية اختيار
  .1البديل األفضل الذي يليب ويشبع حاجة الفرد ابلشكل األمثل"

 على أنو "عبارة عن ؾبموعة من اؼبراحل اليت يسلكها اؼبستهلك من  كما يعرف أيضا القرار الشرائي
 .2أجل حل مشكلة تتعلق بتلبية حاجة تنقصو"

وابلتارل يبكننا القول أبن عملية ازباذ القرار الشرائي ىي "عملية ديناميكية معقدة سبر على ؾبموعة من 
تجات الذي يليب ويشبع حاجات وريبات اؼبراحل واإلجراءات، وىذا هبدف اختيار البديل األفضل من اؼبن

 .اؼبستهلك"

 أنواع القرارات الشرائية: 2-

توجد أنواع ـبتلفة من قرارات الشراء، وىذا االختبلف يرجع أساسا إذل نوع اؼبنتج اؼبراد شرائو وإذل أنبية 
 :3قرار الشراء وآاثره اؼبستقبلية، وتنحصر أيلب اؼبواقف الشرائية يف ثبلث أنواع وىي

  :ىذه القرارات الشرائية تتعلق بشراء اؼبستهلك ؼبنتجات ترتبط بشكل كبَت القرارات الشرائية ادلعقدة
ابلتعبَت عن ذاتو وبصورتو الذىنية اليت يريب يف إظهارىا لآلخرين، ىذه اؼبنتجات تشمل خاصة السلع 

تهلك جهدا ووقتا كبَتا يف كل لذلك يبذل اؼبساؼبعمرة ألن أسعارىا مرتفعة وعملية شرائها اندرة التكرار، 
مرحلة من مراحل ىذا القرار الشرائي فهو يسعى للحصول على كافة اؼبعلومات اليت تساعده يف ازباذ 

 .قراره الشرائي بشكل صائب
  :)ىذه القرارات الشرائية تتعلق خاصة بشراء السلع القرارات الشرائية احملدودة )متوسطة التعقيد

وبتاج إذل قدر أقل من اعبهد واؼبال وكذلك اؼبعلومات الزباذ ىذه  ستهلكاؼبيسرة، لذلك قبد أن اؼب
وتكون مهمة رجل  .القرارات مقارنة مع القرارات اؼبعقدة، فهنا درجة اؼبخاطرة احمليطة ابلشراء منخفضة

                                                             
1 Denis Darpy et Pierre Volle, " Comportement  du Consommateur (concept et outils)", 1° édition, Dunod, 

Paris, France, 2003, p260. 
2 Jaques Lendrevie et autres, "Mercator", 7° édition, Dalloz, Paris, France, 2003, p167. 

، جامعة إفريقيا 1مدين سوار الذىب دمحم عبد الرضبن، "دور الكلمة اؼبنقولة إلكًتونيا على قرار شراء اػبدمة الفندقية"، ؾبلة العلوم اإلدارية، العدد 3
  .(118-119، ص)2017العاؼبية، جوان 
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دة التسويق ىنا القيام ببعض األنشطة الًتوهبية اليت ربفزه على الشراء االندفاعي، وخلق صورة ذىنية جي
  .عن اؼبنتج اؼبروج لو لدى اؼبستهلك

 ىذا النوع من أبسط القرارات الشرائية ويتعلق بشراء السلع ذات يعترب   :القرارات الشرائية الروتينية
حيث أن .إخل…تشًتى بشكل متكرر وبسعر ؿبدود مثل اغبليب والسكر  اليت االستهبلك الواسع

معلومات وال حىت إذل تفكَت يف عملية التقييم واؼبفاضلة بُت الشراء ال وبتاج إذل جهد كبَت وال إذل 
ويقوم رجل التسويق ىنا بتذكَت اؼبستهلك  ،ـبتلف البدائل اؼبعروضة يف السوق، بل يكون القرار تلقائيا

  .ابستمرار ابلعبلمة عن طريق إعبلانت بسيطة

 أدوار الشراء: 3-

 :1كن أن تلعب دورا ىاما يف عملية الشراء وىيبُت فليب كوتلر يف كتابو أن ىناك طبسة أدوار يب

  :فهو بذلك وبرك العملية  ما وىو فرد من العائلة الذي يكتشف وجود حاجة إذل سلعةادلبادر
 .الشرائية أبكملها

  :وىو فرد من العائلة الذي وباول توجيو قرار الشراء إذل وجهة معينة، وىذا هبدف ربقيق ياية ادلؤثر
 .حيث يبارس أتثَتا كبَتا على عملية ازباذ القرار الشرائي وخاصة أثناء تقييم العبلمة .يريد الوصول إليها

 :وىو عضو أو )أعضاء العائلة( الذي يرجع إليو القرار النهائي ابلنسبة عبزء أو كل عملية  ادلقرر
م ال، وىو الشراء، فهو الذي يقرر ما إذا كان الشراء سيتم أم ال، وىو الذي يقرر شراء عبلمة معينة أ

 .الذي يقرر طريقة الشراء، وىو الذي وبدد مكان ووقت الشراء
 :فهو بذلك الشخص وىو فرد من العائلة الذي يقوم بتنفيذ قرار الشراء الذي سبق ازباذه ادلشرتي ،

الذي يقوم ابلشراء الفعلي للسلعة أو اػبدمة موضوع االىتمام، حيث يبكن أن يكون لديو امكانية 
  .، واالتصال دبصادر التوريد والتفاوض معهم الختيار مكان الشراءإجراء تغيَتات

 :وىو الفرد الذي يستعمل أو يستهلك السلعة أو اػبدمة بعد شرائها، وقد يكون اؼبستعمل  ادلستعمل
 .فردا واحدا أو العائلة ككل

 

 

                                                             
1 Philip Kotler, Bernard Dubois, "Marketing Management", 9° édition, publi-union, Paris, France,1997, 

p)212-213(. 
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 الفرع الثالث: مراحل اختاذ القرار الشرائي

نتيجة عوامل كثَتة وـبتلفة اليت تؤثر على السلوكيات الشرائية لؤلفراد،  يبر قرار الشراء دبراحل عديدة ومعقدة
و ذبدر اإلشارة ىنا أبن ىناك خطوات ال تنطبق على صبيع اؼبنتجات، ألن اؼبنتجات منخفضة السعر ال ربتاج 

السعر  إذل الفحص والتدقيق، ونفس الشيء ابلنسبة للمنتجات اؼبتكررة الشراء، على عكس اؼبنتجات اؼبرتفعة
فعملية ازباذ القرار الشرائي تستغرق فًتة  .اليت يتطلب شرائها الكثَت من التدقيق للتأكد من صبلحيتها وجودهتا
 :1طويلة نتيجة ؼبرورىا دبجموعة من اؼبراحل واليت تتمثل أساسا فيما يلي

  :)الشراء، واليت يدرك فيها وىي اؼبرحلة األوذل من عملية قرار مرحلة الشعور ابدلشكلة )إدراك احلاجة
اؼبستهلك مشكلة أو حاجة معينة، فاؼبستهلك عند شعوره ابغباجة فإنو سوف يبحث عن السلعة أو 
اػبدمة اليت تشبع ىذه اغباجة، دبعٌت أن كل قرار شراء ال بد أن يبدأ بوجود حاجة معينة لدى الفرد، 

سائل لتحقيق ياايت الفرد من إشباع وطاؼبا أن السلع واػبدمات ليست أىداف حبد ذاهتا، بل ىي و 
غباجاتو اؼبتنوعة، وىذه اغباجات قد تكون فطرية تولد مع اإلنسان أو مكتسبة نتيجة الختبلطو 

ومن ىنا كان البد على اؼبسوقُت معرفة ىذه اغباجات اليت تعترب أول مراحل  .ابحمليط الذي ينتمي إليو
جوة موجودة بُت اؼبستوى الفعلي واؼبستوى األمثل عملية الشراء، ومنو فاؼبشكلة ىي عبارة عن الف

كما يبكن أن تنشأ اؼبشكلة نتيجة لعدم رضا اؼبستهلك ابؼبنتوج اغبارل   .الذي يريب يف الوصول إليو
 .فيبادر ابلبحث عن منتوج بديل يغطي النقص الذي يشعر بو

 :البحث عن اؼبعلومات بعد أن يتم ربديد اؼبشكلة يبدأ اؼبستهلك يف مرحلة البحث عن ادلعلومات 
 وتتمثل مصادر صبع اؼبعلومات أساسا فيما يلي: .واليت سبثل اؼبرحلة الثانية من عملية قرار الشراء

  :العائلة و األصدقاء؛ادلصادر الشخصية 
  :إخل؛…وسائل اإلعبلم، صبعيات ضباية اؼبستهلك، ادلصادر العامة 
 :إخل … نقطة الشراء، اإلعبلن، رجال البيع، العرض يف ادلصادر التجارية. 

  :يف ىذه اؼبرحلة يقوم اؼبستهلك ابستخدام اؼبعلومات اليت صبعها يف اؼبرحلة مرحلة تقييم البدائل
أي أن اؼبستهلك بعد أن يقوم  .السابقة، وذلك بتقييم السلع واػبدمات اؼبتاحة يف ؾبموعات االختيار

بتجميع البياانت عن اؼبنتوج يبدأ يف تقييم ىذه اؼبعلومات ووضع اؼبعايَت اليت على أساسها سوف 
 .يتخذ قرار الشراء

                                                             
 ، زىَت طافر، "أتثَت العوامل االجتماعية واألسرية على سلوك اؼبستهلك كبو اقتناء اؼبنتوج احمللي كوندور"، ؾبلة البشائر االقتصادية،ليلى حقانة 1

 .(222-223-224، ص)2017، سبتمرب 3العدد  ،3اجمللد
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 :يف ىذه اؼبرحلة يعمل اؼبستهلك على اختيار البديل الذي وبقق لو  مرحلة اختيار البديل األفضل
 .وأىدافو اغبالية أقصى إشباع وذلك حسب خربتو السابقة

 :تقود عملية اختيار البديل األفضل إذل تكوين ؾبموعة من التفضيبلت  مرحلة اختاذ قرار الشراء
 .والنية للشراء

 بعد أن يتم شراء السلعة من قبل اؼبستهلك فإنو هبري مقابلة أولية بُت : مرحلة سلوك ما بعد الشراء
يتوقعو قبل عملية الشراء، فإذا كان توقع اؼبستهلك  ما ربقق لو من رضا أو عدم الرضا قياسا دبا كان

أعلى من الشيء اؼبدرك فإن عدم الرضا سيكون يف سلوك اؼبستهلك فبا يتوجب على اؼبؤسسة القيام 
جإعادة تصميم السلعة ابلشكل الذي وبقق الرضا لدى اؼبستهلكُت، أما إذا كان األداء الفعلي للسلعة 

هذا يعٍت ربقق الرضا لديو وابلتارل فإن الربانمج اإلعبلين وعمليات أكرب من توقعات اؼبستهلك لو ف
  .البيع الشخصي قد حققت ىدفها يف رسم الصورة اؼبناسبة عن اؼبنتج يف ذىن اؼبستهلك

 ادلطلب الرابع: العوامل ادلؤثرة على سلوك ادلستهلك

ظل اؼبنافسة الشديدة اليت تشهدىا بيئة العمل حظيت دراسة سلوك اؼبستهلك ابىتمام جد كبَت من  يف
 .طرف اؼبختصُت التسويقيُت، حيث أصبحت يف الوقت اغباضر ربتل اؼبكانة األوذل ابلنسبة للمؤسسات

يق ألبعاد السلوك التسويقية الناجحة تعتمد على فهم اؼبختصُت يف ؾبال التسويق بشكل عم فاالسًتاتيجيات
وعلى ىذا األساس سوف  ،دراسة سلوكو ؼبعرفة أكثر العوامل أتثَتا فيو ضرورة الشرائي  األمر الذي يتطلب

  .كباول من خبلل ىذا العنصر توضيح أىم العوامل اؼبؤثرة على سلوك اؼبستهلك وعبلقتها بقراره الشرائي

 ستهلكالفرع األول: العوامل النفسية ادلؤثرة على سلوك ادل

يعترب علم النفس اإلطار األمثل لتحليل ودراسة سلوك األفراد ذباه السلع واػبدمات، فشراء نوع معُت من 
اؼبنتجات ال أييت إال تلبية غباجة داخلية نفسية، وإن اختيار منتج ؿبدد من عبلمة ؿبددة دون اختيار منتوج 

 ابلفرد واليت تتمثل يف:  آخر يعود إذل ؾبموعة من اػبصائص والسمات النفسية اػباصة

  :تبدأ كل السلوكيات ابغباجة فالفرد يتصرف بسلوك معُت نتيجة وجود حاجة احلاجات والدوافع
حيث تعرف الدوافع على أهنا "تلك القوة احملركة  .البد أن يشبعها فهي نقطة البداية لتصبح دافعا
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الطاقة اليت  على أهنا " الدوافع تعرف أيضاكما ،1الكامنة يف األفراد واليت تدفعهم للسلوك ابذباه معُت"
 2.تؤدي ابلفرد إذل القيام بسلوك معُت من أجل إشباع حاجة لدية "

ومن أىم النظرايت اليت تبحث يف الدوافع ابعتبارىا عامل مؤثر على االستهبلك، نظرية ماسلو حيث قسم 
  .ذلكاغباجات بشكل ىرمي إذل طبسة حاجات أساسية، والشكل اؼبوارل يوضح 

 (: ىرم ماسلو لرتتيب احلاجات2-2الشكل )

 
Source: Philip Kotler, Gary Armstrong, "Principes de Marketing", 10 ° édition, Pearson éducation, Paris, 

France, 2010, p145. 

من خبلل ىذا الشكل نبلحظ أبن الفرد يتحفز أوال ذباه إشباع اغباجات األكثر أنبية مث ينتقل إذل تلك 
اغباجات ذات األنبية األقل، وىذا لكون أن الفرد يبحث عن شراء السلع واػبدمات اليت ىو حباجة أكثر 

وبطبيعة اغبال هبب  .دماتيبحث عن تلبية ماىو أقل أنبية من السلع واػبمث إليها من أي شيء آخر، ومن 
اغباجات يَت اؼبشبعة عند األفراد اؼبستهدفُت وىذا هبدف ربديد  ىذه على رجال التسويق ىنا أن يتعرفوا على

 .االسلع واػبدمات اليت تتبلئم وتنسجم مع ىذه اغباجات، مث العمل على إاثرهتم هبدف استهبلكه
                                                             

1 Catherine Viot, "L’essentiel sur le Marketing", 1° édition, Bérti édition, Alger, 2006, p22. 
2 Claude Demeure,"Marketing",4° édition, Dalloz, paris, France, 2003,P33. 
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ع أفراد اجملتمع يف صبيع األماكن والظروف واألوقات، ولكن ابلريم من عمومية مبوذج ىرم ماسلو على صبي
إال أن ىذا اؽبرم اؼبتدرج قد ىبتلف من فرد آلخر فمسألة ربديد درجة اإلشباع ىي مسألة نسبية ال يبكن 

فاحتياجات األفراد الذين يقيمون مثبل يف اؼبدن الكربى زبتلف عن احتياجات األفراد الذين يقيمون  .تعميمها
النائية، فطبيعة تطور اغبياة يف اؼبدن الكربى تفرض على األفراد حاجات جد متطورة والعكس يف اؼبناطق 

حاجات األفراد فيها تكون بسيطة ويَت متطلبة ىذا من جهة، ومن جهة حيث تكون ابلنسبة للمناطق النائية 
 يف مستوى جة إذل حاجةمن حاأخرى فإن ىذا النموذج دل يقم بتحديد درجة اإلشباع اؼبثلى البلزمة لبلنتقال 

  .أعلى

  :يعرف اإلدراك اغبسي على أنو "كافة اإلجراءات اليت يقوم هبا الفرد الختيار وتنظيم وتفسَت اإلدراك
ـبتلف اؼبنبهات التسويقية والبيئية اليت يتعرض ؽبا، ووضعها يف شكل ومضمون ملموسُت للعادل احمليط 

على تنظيم وتفسَت اؼبثَتات بفهم ما وبيط بو، ويعتمد يف ، فاإلدراك هبعل اؼبستهلك ىبتار ويعمل 1بو"
ومن ىذا اؼبنطلق  فإننا قبد  .ذلك على حواسو اغبسية يف عملية تقييمو واستغبللو لتلك اؼبثَتات

اؼبستهلك يدرك السلع واػبدمات اليت يبكنها إشباع حاجاتو، حيث كلما كانت ىذه اغباجات كبَتة  
لذاتو،  تصورهأيضا قبد أن اؼبستهلك يدرك السلع واػبدمات حسب  .كلما كان اؼبيل لئلدراك أكرب

دبعٌت حسب عاداتو وتقاليده وقيمو وابلتارل فإنو يقوم بتقييم ىذه السلع واػبدمات حسب تقييمو لذاتو 
  2.ويعدل ووبسن إدراكو لذاتو بقيامو بشراء السلع اليت تعتقد أهنا تتناسب مع شخصيتو

 :من وجهة نظر رجال التسويق فإن التعلم يعٍت" كافة االجراءات والعمليات اؼبستمرة واؼبنظمة  التعلم
و اؼبعلومات اليت وبتاجوهنا عند  .واؼبقصودة ويَت اؼبقصودة اؽبادفة إلعطاء أو إلكساب األفراد اؼبعرفة

داهتم وأمباطهم شراء ما ىو مطروح من أفكار، مفاىيم، سلع أو خدمات وكذلك تعديل أفكارىم ومعتق
 .3السلوكية كبو ىذا الشراء أو ذاك"

  :تعرف االذباىات على أهنا "اغبالة الذىنية للفرد الناشئة عن التجارب واؼبعلومات اليت االجتاىات
حيث أثبتت  .4يكتسبها واليت سبكنو من بناء تصوره حمليطو ورسم مرجعيتو وربدد طريقة استجابتو"

بُت اذباىات األفراد واستخداماهتم للسلعة، إذ أنو كلما كان اؼبيل للسلعة الدراسات وجود عبلقة مباشرة 

                                                             
1 Philip Kotler et autres, "Marketing Management", 12° édition, Pearson éducation, Paris, France, 2006, 

p224. 
"، أطروحة مقدمة لنيل -دراسة ميدانية سطيف–علي لونيسي، "العوامل االجتماعية والثقافية وعبلقتها بتغيَت اذباه سلوك اؼبستهلك اعبزائري  2

والعلوم   نيةشهادة الدكتوراه يف علم النفس  والعمل والتنظيم )يَت منشورة(، قسم علم النفس والعلوم الًتبوية و األورطوفونيا، كلية العلوم االنسا
 77.، ص2006-2007االجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .نفس اؼبرجع السابق، نفس الصفحة 3
4 Jean-Jacques Lambin, Ruben Chumpitez, "Marketing Stratégique et opérationnel", 5° édition, Dunod, Paris, 

France, 2002, p93.  
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إهبايب زاد االقبال عليها من جانب اؼبستهلكُت، ويف نفس الوقت اؼبيل السليب للمستهلكُت ذباه السلعة 
حيث ترجع أنبية دراسة االذباىات إذل الدور الذي تلعبو  .أو اػبدمة ينعكس على مبيعاهتا يف السوق

يف مرحلة ما قبل الشراء، إذ يسعى رجال التسويق إذل خلق االذباه اإلهبايب للسلعة ابستخدام مزيج من 
 .1الوسائل الًتوهبية

 :تعرف الشخصية على أهنا "ؾبموعة من السمات البشرية اليت سبيز كل فرد، وزبتلف من  الشخصية
شخص آلخر تبعا لعوامل وراثية داخلية أو عوامل خارجية، حبيث هبب أن مبيز ىنا بُت ستة أنواع من 

خَتا اؼبستهلكُت وفقا لعامل الشخصية وىم: اؼبستهلك العاطفي، الرشيد، الودود، االنفعارل، اؽبادئ وأ
وؽبذا يعترب موضوع الشخصية أحد موضوعات علم النفس اليت انلت اىتمام  ،اؼبستهلك اػبجول"

 2.الباحثُت يف ؾبال التسويق وذلك نتيجة وجود عبلقة بُت شخصية الفرد وسلوكو الشرائي

 الفرع الثاين: العوامل االجتماعية ادلؤثرة على سلوك ادلستهلك

ثرة على سلوك اؼبستهلك يف كل من الثقافة، األسرة، اعبماعات اؼبرجعية، تتمثل العوامل االجتماعية اؼبؤ 
 الطبقات االجتماعية ويبكننا توضيح ىذا األثر كما يلي:

  :يعرب األفراد عن ثقافتهم من خبلل القيم اػباصة هبم ومن خبلل أمباطهم االستهبلكية، وتعترب الثقافة
بشكل دائم ومستمر، كما أهنا أىم عنصر يعكس السلوك الثقافة العنصر الذي يكون أتثَته يف السلوك 

اغبقيقي للمستهلك ويساىم يف ربليلو لكوهنا توجو سلوك الفرد وابلتارل السلوك االستهبلكي، 
    واختبلف الثقافة يعكس اختبلف نظام القيم لدى الفرد، إذ يظهر ذلك من خبلل آرائو ومعتقداتو

ىذا  يبكن أن يكون يق على كل مستوايت السلوك البشري حيثواذباىاتو، ويعترب أتثَت الثقافة عم
 3.التأثَت ملحوظا أو يَت ملحوظ كما يبكن أن يكون موجو ابإلهباب أو ابلسلب

 :إن التعريف اؼبتداول لؤلسرة ىو أهنا "اػبلية األساسية لبناء اجملتمع وذلك ؼبا ؽبا من دور يف  األسرة
الفرد ابألفكار والتصرفات اؼبقصودة ويَت  يزودوضع قيم ومبادئ الفرد، كوهنا اؼبصدر األول الذي 

كل األسرة اجملموعة وتش .اؼبقصودة اليت يعتمد عليها مستقببل يف ازباذ القرارات وتسيَت شؤون اغبياة"
اليت ؽبا أتثَت مباشر ومستمر على الفرد كما أنو يبكن اعتبارىا وحدة استهبلكية ؽبا عنصران مهمان 
هبب على رجال التسويق معرفتهما ونبا: دور كل فرد ضمن األسرة وكذا دورة حياهتا، ومن خبلؽبما 

                                                             
  90.، ص2003، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، مصر، 1عصام الدين أمُت أبو علفة، "التسويق اؼبفاىيم واالسًتاتيجيات"، ط 1
  145.عمر ضبزة زواوي، مرجع سبق ذكره، ص 2
 7.عبد الرزاق براىيمي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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ومنو يوجو اؼبسوق رسائل تروهبية هبدف يتمكن من ربديد أىم األفراد الذين يسانبون يف ازباذ القرار 
 1.التأثَت عليهم كل على حسب دوره مع األخذ بعُت االعتبار دورة حياة األسرة

 :اعبماعة اؼبرجعية ىي "ؾبموعة األفراد الذين ؽبم أتثَت على سلوكيات تصرفات  اجلماعات ادلرجعية
( الذي جورج ميداالجتماعي )، وقد ظهرت ىذه الفكرة يف كتاابت عادل النفس "اآلخرين وقيمهم

توصل إذل أن الشخص ال يرى نفسو بطريقة مباشرة وإمبا بطريقة يَت مباشرة من خبلل وجهات نظر 
األفراد اآلخرين يف اجملموعة نفسها اليت ينتمي إليها أو من خبلل وجهة النظر العامة واؼبتفق عليها 

رجعية أصبحت من األساليب اليت يتم وؽبذا السبب قبد أن اعبماعات اؼب .2للجماعة نفسها ككل
من خبلل استخدام بعض اؼبشاىَت وقادة الرأي هبدف زايدة  ذلكاستخدامها يف الرسائل اإلعبلنية، 

وتتفاوت اؼبنتجات يف  .إدراك اؼبستهلك ووعيو ذباه عبلمة ذبارية معينة، وزبفيض اػبطر اؼبرتبط ابلشراء
حيث أظهرت إحدى الدراسات اغبديثة  .لكُت لشرائهم ؽبامدى أتثَت اعبماعات اؼبرجعية على اؼبسته

أنو كما كانت السلعة معقدة وذات سعر مرتفع كلما كان أتثَت اعبماعات اؼبرجعية على اؼبستهلكُت  
 3.كبَتا وكانوا أكثر ميبل لبلقتناع بشرائها

 تعرف الطبقات االجتماعية على أهنا "ؾبموعة من األفراد الذين لديهم نسبيا  االجتماعية:ات الطبق
، ومن 4نفس القيم واالىتمامات والتطلعات والعادات السلوكية اؼبتقاربة والتطلعات ومستوى اؼبعيشة"

سبا لتقسيم السوق إذل قطاعات، وىذا وفقا االناحية التسويقية تعترب الطبقة االجتماعية معيارا من
حيث أن ربديد الطبقة االجتماعية بدقة وفقا  .طلعات اؼبستهلكُت وأذواقهم وقيمهم واذباىاهتملت

  .ساعد رجل التسويق على رسم وزبطيط االسًتاتيجية التسويقية اؼبناسبة للمؤسسةتللمعايَت اؼبوضوعة س

 الفرع الثالث: العوامل االقتصادية ادلؤثرة على سلوك ادلستهلك

 :5تتمثل العوامل االقتصادية اؼبؤثرة على السلوك الشرائي للمستهلكُت فيما يلي

  :تنتج السلع لغرض استهبلكها، ودخل الفرد اؼبتاح لو يبثل القدرة الشرائية، إذ كلما ارتفع دخل الفرد
لنسبة ا معرفة رجل التسويق علىدخل الفرد كلما سبكن من توزيعو بُت االستهبلك واالدخار، فمن اؼبهم 

 .اليت ستوجو لبلستهبلك والنسبة اليت ستوجو لبلدخار
                                                             

1 Jean Pierre, Jaque Orsoni, " Marketing",9° édition, Vuibert, paris , France, 2005, p)90-91(. 
 145.، ص2005، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، 1دمحم الصَتيف، "إدارة التسويق"، ط 2
  334.دمحم ابراىيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص 3
 63.، ص2001، دار صفا للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1زايد دمحم الشرمان، "مبادئ التسويق"، ط 4
، 2008، دار اؼبريخ، اؼبملكة العربية السعودية، 1فليب كوتلر، جاري أرمسًتونج، "سياسات التسويق"، ترصبة سرور علي ابراىيم سرور، ج 5

  225.ص
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 :ميزات اليت تدفع ابلفرد إذل شراء سلعة دون أخرى، تعترب أسعار السلع واػبدمات من أىم اؼب السعر
 .فكلما البفض السعر كلما زادت الكمية اؼبستهلكة والعكس صحيح

 :حيث   ،إن دخل وحجم األسرة عامبلن يؤثران يف ىيكل اإلنفاق واالدخار دخل وحجم األسرة
 .فع دخل األسرة كلما زاد إنفاقهاكلما ارت

 :حيث تزيد مشًتايت األفراد عندما وبصلون على االئتمان، لذلك كان للتوسع يف منح  االئتمان
 .االئتمان للمستهلكُت أثر كبَت يف ىيكل اإلنفاق االستهبلكي

 بع: العوامل ادلوقفية والتسويقية ادلؤثرة على سلوك ادلستهلكالفرع الرا

يتأثر السلوك االستهبلكي لؤلفراد بعوامل موقفية وتسويقية، حيث تتشارك كل ىذه اؼبؤثرات يف ربديد 
 .وفيما يلي شرح مفصل لتأثَت ىذه العوامل .السلوك الشرائي للمستهلكُت

 على سلوك ادلستهلك: أثر العوامل ادلوقفية 1-

تعرف الظروف أو العوامل اؼبوقفية على أهنا "عوامل الزمان واؼبكان احمليطة ابؼبوقف الشرائي واالستهبلكي 
واليت تؤثر بصفة مؤقتة يف سلوك الفرد دون أن يكون ؽبا عبلقة خبصائصو الشخصية أو بعناصر اؼبزيج التسويقي 

قد يتخذ دة ومتنوعة فإن سلوك األفراد يف ظل تلك الظروف للمؤسسة، ونظرا ألن الظروف اؼبؤقتة عدي
  1.اذباىات متشعبة، فبا هبعل من الصعب التنبؤ هبا"

 :2وتتمثل العوامل اؼبوقفية اؼبؤثرة على سلوك اؼبستهلك فيما يلي

  :أو يياب أشخاص آخرين أثناء قيام  ويقصد هبا وجودالبيئة االجتماعية احمليطة بعملية الشراء
 .اؼبستهلك ابلتسوق

 :فصل معُت ىبتلف قرار الشراء ابختبلف الوقت مثل أايم األسبوع، ساعات اليوم،  ادلؤثرات الزمنية
  .إخل…من السنة

 :عملية الشراء جراءأي دوافع الشراء واألىداف اليت يسعى إليها اؼبستهلك من  الغرض من الشراء.  

                                                             
، 2000امة للطباعة والنشر، اؼبملكة العربية السعودية، ، اإلدارة الع1"، ط-بُت النظرية والتطبيق-أضبد علي سليمان، "سلوك اؼبستهلك 1

  275.ص
  167.، ص2009، دار اغبامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1"، ط-مفاىيم معاصرة-نظام موسى سويدان، شفيق ابراىيم حداد، "التسويق 2
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  وسبثل اغباالت اؼبزاجية اؼبؤقتة اليت قد يكون عليها الفرد،  النفسية للفرد قبل عملية الشراء:احلالة
إخل قبل ازباذ قرار الشراء، فتلك اغباالت ال سبثل أي صفة  …مثبل الشعور ابلسعادة أو اغبزن أو اؼبرض

  .عند قيامو ابلشراءاليت يكون عليها الفرد  دائمة يف الفرد لكنها تشَت إذل بعض األوضاع اؼبؤقتة
  :وتتضمن موقع اؼبتجر والتصميم الداخلي واػبارجي للمتجر من البيئة ادلادية احمليطة بعملية الشراء

ديكور، ألوان، الروائح السائدة يف احملل، طريقة التنسيق وعرض السلع، حجم اؼبوسيقى اؼبذاعة داخلو، 
 .يشعر ابلراحة أثناء التسوق داخل احملل التجاري وأسلوب معاملة رجال البيع للزابئن فبا هبعل اؼبشًتي

فالبيئة اؼبادية للمتجر تعطي للمستهلك القدرة على اإلدراك وعيش تلك التجربة اليت توفرىا العوامل احمليطة 
  1997ففي دراسة أجريت سنة .واليت تتمثل يف: الشم، اللمس، اغبرارة، األلوان، الرائحة، الصوت، اإلضاءة

على أحد احملبلت التجارية توصلت إذل أن طريقة عرض وتقدًن اؼبنتجات من شأهنا أن تؤثر يف إحساس 
أظهرت أن صوت اؼبوسيقى  2003( سنة Wilsonوشعور اؼبستهلك، ويف دراسة أخرى قام هبا الباحث )

ة أثر كبَت على جذب وأنواعها ؽبا أتثَتات ـبتلفة ومتنوعة على طريقة إدراك احمليط، كما أن لدرجة اإلضاء
حيث أثبتت العديد من الدراسات أن اإلضاءة اغبيوية والرباقة من  .االنتباه وخلق االنطباعات عن ذلك احمليط

شأهنا أن تعطي للمحيط اؼبادي معٌت وذباه حيوي ما هبعل اؼبستهلك وبس ابلراحة واالسًتخاء خبلل فًتات 
اليت ذبعل اؼبستهلك يف حالة ضيق ونفور، وىذا ما يؤكده  افتةاػب تواجده بنقطة البيع على عكس تلك اإلضاءة

  1. ( على أن األفراد ينجذبون بقوة كبو مصدر اإلضاءة الفعال واغبيويRussel & Mehrabianالباحثُت )

 العوامل التسويقية ادلؤثرة على سلوك ادلستهلك: 2

 :2تتمثل العوامل التسويقية اؼبؤثرة على سلوك اؼبستهلك فيما يلي

 :اؼبنافسة،  فيما ىبص ربديد السعر فإنو ىبضع جملموعة من العوامل منها: التكلفة، األسعار، األسعار
 العرض والطلب، وقد تلعب حبوث سلوك اؼبستهلك دورا فعاال فيما ىبص القرارات التالية:

  السعر الذي يبكن للمستهلك أن يدفعو؛ 
  ذبزئة األسواق؛ 
  ارتباط السعر ابلنوعية. 

                                                             
ص طارق سعيدي، "دراسة سلوك الوفاء عند اؼبستهلك اعبزائري"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية )يَت منشورة(، زبص 1

 234.، ص2015-2016تسويق، كلية العلوم االقتصادية والتسيَت والعلوم التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
  .(13-14)الطاىر بن يعقوب، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  :لكي يتم تصميم برانمج تروهبي فعال البد من االعتماد على مدخبلت سلوك اؼبستهلك الرتويج
 واليت هبب أن يعتمد عليها الزباذ القرارات التالية:

 حساسية اؼبستهلك لئلعبلن؛ 
 االتصال اؼبباشر ويَت اؼبباشر؛ 
 اعبوانب اليت هبب الًتكيز عليها يف اإلعبلن؛ 
 وسيلة اتصال يبكن اعتمادىا أفضل. 

  :البد من اختيار قنوات التوزيع اليت تتوافق وعادات الشراء لدى اؼبستهلك، وتقدم لو اؼبنافع التوزيع
  .اليت يتحصل عليها من استعمال سلعة دون أخرى

  :إن قرار تصميم منتوج معُت ال بد أن يتبع بقرارات تكتيكية مثل: خط اؼبنتوج، مظهر ادلنتوج
اؼبنتوج، تغليف اؼبنتوج، العبلمة اؼبستعملة، وىذه القرارات هبب أن تتبلئم مع احتياجات اؼبستهلك 

 .لكي يبكن ربقيق اؽبدف منها واؼبتمثل يف زايدة حجم اؼببيعات

اؼبنتج دور كبَت يف التأثَت على ردود أفعال اؼبستهلك، حيث تظهر ردود ويف ىذا الصدد تلعب دورة حياة 
 :1أفعال وسلوكيات ـبتلفة لؤلفراد حسب كل مرحلة كما يلي

  :لدى األفراد اؼبعلومات الكافية عنو  ددبا أن اؼبنتج يف ىذه اؼبرحلة جديد فإنو ال يوجمرحلة التقدمي
 على النحو التارل:  تكون ردود أفعاؽبموعليو سوف ودل يسبق ؽبم وأن قاموا بتجربتو 

 الًتدد يف خوض التجربة واػبوف منها لعدم امتبلك صورة واضحة عن اؼبنتج؛ 
 الشك وعدم التأكد من إمكانية ازباذ قرار الشراء؛ 
 أخذ اآلراء وصبع اؼبعلومات؛ 
 ؿباولة تكوين صورة أولية عن اؼبنتج؛ 
 قارنتها مع اؼبنتجات البديلة واؼبعتاد على بعد تكوين الصورة عن اؼبنتج يقوم اؼبستهلك دب

 .شرائها
  :ارتفع واؼبستهلك تعرف عليو وسيكون  قد اؼبنتج على يف ىذه اؼبرحلة يكون الطلبمرحلة النمو

 شعوره يف ىذه اؼبرحلة على النحو التارل:
 ؛الشرائي تقليل الشك يف مدى صحة ازباذ القرار 
 ربقيق التوازن النفسي للمستهلك؛ 

                                                             
،    2013، ماي 8حكيم خلفاوي، "أثر السلوك الشرائي للمستهلك على زبطيط سياسة اؼبنتجات"، ؾبلة االقتصاد اعبديد، العدد 1

   .( 294-293ص)
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 قرار الشراء ازباذ. 
  :يف ىذه اؼبرحلة سوف تكون ردود أفعال اؼبستهلك كما يلي:مرحلة النضج 

 التعرف على اؼبنتج بشكل جيد واالستمرار يف ازباذ قرار الشراء؛ 
  ؿباولة الصمود أمام ضغوط اغبمبلت الًتوهبية للمنتجات اؼبنافسة هبدف عدم التخلي عن

 ؛اؼبعتاد شرائو اؼبنتج
  اؼبرحلة إذل بداية التفكَت يف التحول إذل شراء منتجات جديدة وىذا نتيجة وقد تؤدي ىذه

 .الضغوط اؼبستمرة من اؼبنافسة وظهور منتجات أكثر تطورا
  :عندما يشعر اؼبستهلك أبن اؼبنتج الذي يشًتيو قد أصبح يَت قادر على إشباع مرحلة التدىور

نو سوف يقوم ابلبحث عن منتجات أخرى أكثر ، وال يستطيع ربقيق الرضا اؼبطلوب فإحاجاتو وريباتو
ل اؼبستهلك يف ىذه اؼبرحلة سوف تكون على افعأوعليو فإن ردود  ،تطورا لتحقق لو درجة إشباع أفضل

 النحو التارل:
 الريبة يف التنويع؛ 
 البحث عن منتجات جديدة؛ 
 ربول يف السلوك الشرائي بشكل إهبايب ذباه اؼبنتجات اعبديدة واؼبنافسة؛ 
 التوقف عن شراء اؼبنتج اؼبعتاد. 

 ادلبحث الثاين: ادلضامني األساسية لالستهالك ادلسؤول

دل وبدث يف التاريخ اإلنساين أن قبح اجملتمع البشري يف أتمُت حاجاتو وكمالياتو كما قبحت ؾبتمعات 
فالفتوحات العلمية والتقنية والثورات اؼبعلوماتية، واالستغبلل الواسع للموارد الطبيعية مكنت  .عصران اغباضر

الفرد إذل مستهلك، وصار رفع مستوى ليتحول  اؼبؤسسات من توفَت سلع وخدمات بكميات كبَتة وىائلة
اإلنتاج واالستهبلك اؼبعيشة ىدف اغبياة األكرب، وأصبحت اغبياة تتمحور حول مزيد من العمل هبدف زايدة 

حيث كان للنشاط الًتوهبي للمؤسسات دور كبَت يف ىذا اجملال، والذي ساىم  .ومن مث ربقيق مزيد من اؼبتعة
واليت تقوم على أساس فكرة االستهبلك ( Consumerism) النزعة االستهالكيةبدوره يف ظهور ما يسمى ب 

ولكن ومع ظهور مفهوم التنمية اؼبستدامة بدأت االنتقادات تتوجو إذل ىذا السلوك،  .اؼبفرط للسلع واػبدمات
  .واؼبطالبة بتحويل ىذه السلوكيات إذل سلوكيات مسؤولة ورشيدة فما ىو متوفر اليوم ليس متوفرا مستقببل
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  ادلطلب األول: ماىية االستهالك ادلسؤول

إذ يتجو العادل  .مشكلة النمط يَت السليم لبلستهبلك من بُت اؼبشكبلت اليت تثَت قلقا عاؼبيا متزايدا تعد
حاليا كبو وضع سياسات متوازنة وزبطيط برامج متكاملة تستهدف معاعبة ىذه اؼبشكلة، وعلى ىذا األساس 

ادة الثقافة االستهبلكية تقود حيث أن سي ،حظي موضوع االستهبلك اؼبسؤول ابىتمام كبَت من طرف الباحثُت
إذل تضاعف حاجات وريبات اؼبستهلكُت ىذا من جهة، ومن جهة أخرى قدرة اؼبوارد اؼبتاحة على تلبيتها، 

   .األمر الذي يستدعي إذل ضرورة ترشيد ىذه السلوكيات

 الفرع األول: مفهوم االستهالك ادلسؤول

اؼبسؤول ىو مفهوم اغبديث، يَت أن العديد من مضامُت قد يبدو للوىلة األوذل أن مفهوم االستهبلك 
االستهبلك اؼبسؤول ترجع جذورىا إذل سنوات ماضية، فخبلل الستينات والسبعينات من القرن اؼباضي عند 
بداية تغَت اؼبعطيات االقتصادية، االجتماعية، السياسية والبيئية بدأت اجملتمعات تبدي زبوفا واىتماما متزايدا 

ولعل أبرز ما جاء بداية لبلورة ىذه االىتمامات ىو عقد  .د من القضااي ذات الصلة ابلبيئة واجملتمعحول العدي
واليت ظبيت بلجنة برونتبلند، واليت جاءت من أجل التأكيد  1987اجتماع اللجنة العاؼبية للبيئة والتنمية سنة 

ىذه اللجنة ظهرت اؼبعادل األوذل  ومن خبلل .من ؿبطات الفكر التنموي ةعلى الفكر اؼبستدام كآخر ؿبط
 1.االستدامةؼبفهوم االستهبلك اؼبسؤول والذي وبمل يف مضمونو مفهوم 

حيث يعرف االستهبلك اؼبسؤول على أنو "شراء عقبلين يدمج متطلبات ومعايَت ضباية البيئة والتقدم 
  .2ية، األخبلقية واالقتصادية"لبلنشغاالت البيئ االستجابةمن خبلل  ذلكاالجتماعي والتنمية االقتصادية، و 

كما يعرف أيضا االستهبلك اؼبسؤول على أنو "صبيع األفعال والتصرفات اليت يقوم هبا اؼبستهلك يف إطار 
  .3استخدامو األمثل ؼبوارده اؼبتاحة، حبيث وبقق التوازن بُت احتياجاتو وموارده يف استهبلك السلع واػبدمات"

االستهبلك اؼبسؤول يربز دوره كرىان من رىاانت التنمية اؼبستدامة، كما "ومن خبلل ما سبق نبلحظ أبن 
  ."أنو يهدف إذل ربقيق استهبلك عقبلين ورشيد من أجل ربسُت نوعية اغبياة بطرق أفضل وأكثر مسؤولية

                                                             
-دراسة استطبلعية-زكية مقري، آسية شنو، "تنمية سلوك االستهبلك اؼبسؤول لدى اؼبستهلك اعبزائري يف ظل يزو اؼبنتجات للسوق اعبزائرية 1

 67.، ص 2014، ديسمرب 1"،اجمللة اعبزائرية للتنمية االقتصادية، العدد
 68.ص ،نفس اؼبرجع السابق 2
"، مداخلة -تقييم عروض خدمات االتصال يف اعبزائر-عيسى قبيمي، خالد ليتيم، "ترشيد سلوك اؼبستهلك: كبو توجو اجتماعي دبستهلك واعي 3

 ستدامة  ضمن فعاليات اؼبلتقى الدورل الثالث عشر حول دور اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف تدعيم اسًتاتيجية التنمية اؼب
  4.، ص2016نوفمرب  14-15، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، -الواقع والرىاانت-
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 الفرع الثاين: خصائص االستهالك ادلسؤول

واالقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت سبيزه عن يتميز اؼبستهلك اؼبسؤول دبجموعة من اػبصائص الديبغرافية 
 :1يَته من اؼبستهلكُت التقليديُت، واليت يبكن إهبازىا يف النقاط التالية

 ذا مستوى تعليمي وثقايف جيد؛ 
 دخل عارل و وضعية اجتماعية جيدة؛ 
 حيث يقوم  .ثقافة استهبلكية ووعي عارل خاصة فيما يتعلق ابلبحث عن اؼبنتجات الصحية واؼبوثوقة 

ابلبحث عن بياانت اػباصة دبكوانت اؼبنتجات، وكذلك البحث عن اؼبعلومات اؼبستهلك اؼبسؤول 
 اؼبفيدة يف وسائل اإلعبلم اليت تساعده على ازباذ القرار الشرائي الرشيد؛

  ابعبماعات اؼبرجعية اليت تتبٌت ثقافة استهبلكية واعية؛يسعى إذل التأثَت والتأثر 
 ل يف اجملتمع ولو دور إهبايب كبَت يف القضااي االجتماعية و البيئية؛يعترب عنصر فاع 
 شخصيتو ؽبا مسؤولية واضحة ومتجسدة يف كل سلوكياتو وتصرفاتو؛ 
 وبًتم البيئة الطبيعية بكل مكوانهتا، ويشارك يف ضبايتها من خبلل أمباط استهبلكية تراعي ضباية البيئة؛ 
 لقادمة ويساىم يف ربقيق التنمية اؼبستدامة؛اؼبستهلك اؼبسؤول يفكر يف األجيال ا 
  يبتلك وعي وحس مسؤول للتغَت االجتماعي والتأثَت يف ؿبيطو االجتماعي عن طرق نشر ثقافة

 استهبلكية مستدامة؛
 يساىم يف منظمات اجملتمع اؼبدين ويعمل على اؼبشاركة يف نشاطات مسؤولة يف ؿبيطو االجتماعي؛ 
  توجهاهتا لتطبيق مبادئ التنمية يقوم ابلضغط على اؼبؤسسات اؼبلوثة، من خبلل العمل على تغيَت

 اؼبستدامة؛
 يساىم يف طلب منتجات مستدامة ويبحث عن العبلمات البيئية يف عملية شرائو للمنتجات؛ 
 يبتلك ثقافة استهبلكية واعية و صحية و سليمة؛ 
 لصديقة للبيئة عرب الكلمة اؼبنقولة ووسائل االتصال اؼبتاحة؛يساىم يف نشر الثقافة االستهبلكية ا 
  يشجع كل اؼببادرات الرامية غبماية البيئة ويطبق ـبتلف القوانُت والضوابط األخبلقية يف سلوكياتو

 .بشكل عام

                                                             
"، -دراسة ميدانية لعينة من اؼبستهلكُت على مستوى الشرق اعبزائري-أمال مهري ، "أثر العبلمة البيئية على السلوك الشرائي للمستهلك اؼبسؤول 1
م التسيَت، طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية )يَت منشورة(، زبصص تسويق اسًتاتيجي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو أ

 .(136-137، ص)2016-2017، 01جامعة فرحات عباس، سطيف
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   : مبادئ االستهالك ادلسؤوللثالفرع الثا

 :1يلييقوم االستهبلك اؼبسؤول على عدة مبادئ يبكن إهبازىا فيما 

  :دبعٌت ذبنب اؼبنتجات اليت ال تتوافق وال تشبع اغباجات اغبقيقية للمستهلك، وذلك مبدأ ادلنفعة
  .للحد من االستهبلك اؼبفرط واستنزاف اؼبوارد الطبيعية

 :وذلك ابختيار اؼبنتجات اليت ؽبا أقل ضرر فبكن على البيئة، الصحة و اجملتمع مبدأ الوقاية. 
 :وذلك من خبلل مراعاة استعمال وسائل أكثر اقتصادية للموارد الطبيعية والطاقة  مبدأ الكفاءة

 .واؼببلئمة لظروف العمل يف العملية اإلنتاجية
 :وىذا هبدف اغبد من الفضبلتدبعٌت تفضيل اؼبنتجات اليت تطول فًتة استهبلكها،  مبدأ اجلودة. 
 :وذلك من خبلل تعزيز الطرق التجارية اليت ربقق التكامل بُت اؼبنتج، اؼبوزع واؼبستهلك  مبدأ التكامل

 .لضمان التوزيع العادل للثروات

 : العوامل اليت ساعدت على ظهور مفهوم االستهالك ادلسؤولينادلطلب الثا

واليت يبكن إهبازىا توجد ؾبموعة من العوامل اليت ساعدت على ظهور وتطور مفهوم االستهبلك اؼبسؤول، 
 :2فيما يلي

  :حيث ساعد ىذا االنفتاح يف منح اؼبستهلك عدة خيارات وبدائل إلشباع نفس انفتاح األسواق
 .اغباجة، كما رفع من قدرتو التفاوضية واليت توصلت إذل ياية معاقبتو لبعض اؼبنتجُت حبمبلت مقاطعة

 :وفَت كما كافيا من اؼبعلومات عن اؼبنتجات حيث سانبت األنًتنيت اليوم يف ت تطور وسائل االتصال
، أو نفس اؼبنتج لعبلمات متنافسة وإمكانية اؼبقارنة بُت ىذه اػبيارات اؼبطروحة أمام اؼبستهلك اؼبختلفة

وبُت أسعارىا، وليس ىذا فحسب بل إن الكلمة اؼبنقولة وأتثَتىا اػبطَت أخذ بعدا آخر على الشبكة، 
 .واآلراء حول اؼبنتجات عرب الربيد اإللكًتوين وشبكات التواصل االجتماعيمن خبلل تبادل اؼبعلومات 

 .األمر الذي ساعد يف زايدة وعي وثقافة اؼبستهلك
 :أمام الضغط اإلعبلمي اؼبتزايد يقوم اؼبستهلك بطرح عدة أسئلة ترتبط بدوره  أتثري وسائل اإلعالم

 اؼبنشود مثل:
 ؟من اؼبسؤول عن ىذا الوضع البيئي اؼبتدين 

                                                             
 68.زكية مقري، آسية شنو، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .(44-45ذكره، ص)مرجع سبق أمال مهري ،  2
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 ماىي مسؤوليايت ذباه ىذا الوضع كمستهلك واعي يساىم يف حل ىذا الوضع؟ 
  األخرى ذباه القضية )كاغبكومة، اعبماعات احمللية، اجملتمع ماىي مسؤوليات األطراف

 الدورل، اؼبؤسسات االقتصادية، اعبمعيات واؼبنظمات يَت اغبكومية(؟
 ع كفرد مواطن ومسؤول؟ما الذي يبكنٍت فعلو للمسانبة يف تغيَت ىذا الوض 

إدراك اؼبستهلك ػبياراتو اعبديدة وقدرتو على التأثَت يف صناع القرار  تبُت مدى ىذه األسئلةكل  إن
 .حذرا ووعياابلشكل الذي هبعلو أكثر 

 ادلطلب الثالث: دور ادلؤسسة يف ترشيد سلوك ادلستهلك

مرتبط دبدى خدمتها للمستهلك، حيث دل يف ظل التطورات اليت عرفتها األسواق أصبح بقاء اؼبؤسسات 
إذل مدى قدرهتا على إبداء االحًتام  ذلك يعد يقتصر دورىا على اإلشباع اؼبادي فحسب، وإمبا تعدى

وعلى ىذا األساس سوف كباول من خبلل ىذا العنصر إبراز دور كل  ،واؼبساندة وااللتزام بقواعد ذلك اجملتمع
  .اؽبادفة للربح يف توعية وترشيد سلوك اؼبستهلكمن اؼبؤسسات اؽبادفة للربح والغَت 

 الفرع األول: دور ادلؤسسات اذلادفة للربح يف ترشيد سلوك ادلستهلك

على اقتناء  اؼبستهلك من خبلل حث ذلكاؼبؤسسات االقتصادية إذل ترشيد سلوك اؼبستهلك و هتدف 
السلع واػبدمات اليت تتناسب مع حاجاتو وريباتو وقدراتو الشرائية وتشجيعو على االستهبلك اؼبسؤول ىذا من 

ذباه السلع واػبدمات، وإمبا  اؼبستهلك ال يقتصر فقط على ترشيد سلوك ىادور  فإن جهة، ومن جهة أخرى
   .1يم ؾبتمعو وعقيدتوإذل حثو على تبٍت األفكار اليت تتماشى مع ق أيضا يتعداه

 الفرع الثاين: دور ادلؤسسات غري اذلادفة للربح يف ترشيد سلوك ادلستهلك

 :2تقوم اؼبؤسسات يَت اؽبادفة للربح بًتشيد سلوك اؼبستهلكُت عن طريق ما يلي

  :وذلك من خبلل تعريفهم بكل اؼبخاطر اليت هتدد صحتهم وأمنهم وسبلمتهم حتسيس ادلستهلكني
م إذل ـبتلف األمباط السلوكية اليت تستخدمها اؼبؤسسات اؽبادفة للربح من أجل هوتوجيهوأمواؽبم، 

التبلعب دبصاغبهم، وإرشادىم إذل السبل الوقائية الواجب إتباعها واليت من شأهنا أن ربافظ على 

                                                             
  13.صعيسى عجيسي، خالد ليتيم، مرجع سبق ذكره،  1
 14.نفس اؼبرجع السابق، ص 2
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 علىإضافة إذل تعريفهم بكل اؽبيئات الساىرة  ،األمر الذي سيساىم يف توعية اؼبستهلكُت ،أمنهم
ضمان أمنهم االستهبلكي، وىذا ما هبعل اؼبؤسسات يَت اؽبادفة للربح أبرز األطراف اليت تساعد على 
تنمية الوعي االستهبلكي السليم، والذي يبكن الفرد من ربقيق التوازن بُت اؼبوارد اؼبتاحة وتكوين 

  .العادات االستهبلكية السليمة
 :وذلك من خبلل تزويد اؼبستهلكُت جبميع اؼبعلومات واؼبعاين القانونية والعلمية  إعالم ادلستهلكني

  .اؼبتعلقة ابلسلع واػبدمات، وتعريفهم حبقوقهم ذباه اؼبؤسسة وواجباهتم ذباه أنفسهم
 صبعيات ضباية اؼبستهلكُت دور كبَت يف ترشيد سلوك اؼبستهلكُت ىذا تلعب  حيث كني:لدتثيل ادلسته

 .جهة أخرى تعمل على حل النزاعات القائمة بُت اؼبؤسسات واؼبستهلكُتمن جهة، ومن 

 ادلطلب الرابع: اسرتاتيجيات االستهالك ادلسؤول

يعترب ؾبال سلوك اؼبستهلك اؼبسؤول من اجملاالت البحثية الراىنة اليت أخذت صبغة إيكولوجية وقرارات 
وعلى ىذا  .امة وضمان حقوق األجيال القادمةاستهبلكية رشيدة، وىذا هبدف ربقيق أبعاد التنمية اؼبستد

األساس سوف كباول من خبلل ىذا العنصر عرض بعض االسًتاتيجيات الفعالة لتحقيق االستهبلك اؼبسؤول 
 .والرشيد

  ختفيض االستهالكالفرع األول: 

وإمبا تعٍت إن فكرة زبفيض االستهبلك ال تعٍت تنازل أو زبلي اؼبستهلك على إشباع حاجاتو وريباتو، 
 :1ربسُت أسلوب االستهبلك وذلك من خبلل ما يلي

  :عن طريق اختيار اؼبنتجات األقل استهبلكا للطاقة و خاصة اؼبوارد  ذلكو االستهالك األمثل للطاقة
  .يَت اؼبتجددة

 :حيث يتم ترتيب أولوايت اؼبستهلك واإلنفاق من أجل إشباع اغباجة الفعلية لو ترشيد اإلنفاق. 
  :)من خبلل اختيار اؼبنتجات ذات فًتة استعمال طويلة،  ذلكو إعادة االستعمال )إعادة التدوير

  .منتجات قابلة إلعادة االستعمال، منتجات أبيلفة قابلة إلعادة التدوير

 

 
                                                             

  69.زكية مقري، آسية شنو، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 الفرع الثاين: االستهالك بطابع اجتماعي وأخالقي

د للمنتجات اليت يعتقد اؼبستهلك أهنا صنعت إن االستهبلك بطابع اجتماعي و أخبلقي يعٍت الشراء اؼبتعم
بطريقة أخبلقية )أقل ضرر فبكن للمجتمع، اإلنسان، اغبيوان( مع ذبنب شراء منتجات اؼبؤسسات يَت 

حيث يتمثل الشعور اؼبسؤول للمستهلك يف تسهيل عمل اؼبؤسسات اؼبسؤولة اجتماعيا  .اؼبسؤولة اجتماعيا
 .فضبل عن كون ىذا العمل سيعود ابلنفع اؼبباشر والغَت اؼبباشر على اؼبستهلك الذي يهتم دبسؤولية اؼبواطنة

نو دببادئو ويتم زباذ ىذا القرار من طرف اؼبستهلك عند كل عملية شراء وىو يعكس مدى ارتباطو وإيبا
ترتبط دبعايَت أخبلقية،   اليت ، وعلى ىذا األساس يقوم اؼبستهلك يف ىذه اغبالة بتفضيل شراء منتجاتوأخبلقو

كما يعرب عن ؾبموع التصرفات االستهبلكية اليت أتخذ بعُت االعتبار ـبتلف التأثَتات على اجملتمع، أو 
ويشَت أيضا ىذا السلوك إذل احًتام  ،شغاالهتم االجتماعيةاستخدام اؼبستهلكُت لقوهتم الشرائية اليت تعرب عن ان

فعلى اؼبستهلك أن يستخدم قوتو الشرائية  .تطور اؼبفاىيم اعبديدة اليت تعكس اىتمامات األفراد واجملتمع
بطريقة تدل على التزامو ذباه اجملتمع للضغط على اؼبؤسسات للقيام دبسؤولياهتا االجتماعية ذباه اجملتمع، حيث 

  1.خصائص اؼبنتج وفقا للمعايَت االجتماعية واألخبلقية بتحديدخذ قراره الشرائي يت

 الفرع الثالث: االستهالك بطابع بيئي )الشراء األخضر(

يقصد ابالستهبلك البيئي اقتناء اؼبنتجات اليت تستخدم اؼبواد الصديقة للبيئة واليت يبكن أن تتحلل ذاتيا مع 
من خبلل عدم استخدام اؼبواد  ذلكحياهتا لضمان بقائها ضمن االلتزام البيئي، و ضرورة متابعتها خبلل دورة 

حيث وفقا ؽبذا النمط من االستهبلك  .اغبافظة الضارة مع استخدام اغبد األدىن من الطاقة واؼبواد اػبام ويَتىا
البا ما وبتوي الطعام يفًتض شراء اؼبكوانت الغذائية األساسية اليت ال ربتوي على مضافات يذائية ضارة، إذ ي

اؼبصنع على مواد كيميائية يَت مريوب فيها وتغليف جد مكلف ولكنو يَت ضروري، فبإمكان اؼبستهلك أن 
سلع مصنعة ؿبليا، حبيث تكون ربتوي على حد أدىن من التغليف القابل إلعادة االستعمال والتدوير، يشًتي 

النمط من االستهبلك شراء السلع اؼبعمرة القابلة  فضبل عن كوهنا أنتجت بطريقة عضوية، كما يفًتض ىذا
 2.لئلصبلح والتدوير، اؼبوفرة للطاقة واالقتصادية

 

 
                                                             

هلك، زكية مقري، "أثر اسًتاتيجية السلوك االستهبلكي اؼبسؤول للحد من فبارسات الغسيل األخضر"، اجمللة العراقية لبحوث السوق وضباية اؼبست 1
  166.، ص2014، 2، العدد6اجمللد
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 )القانون والردع(الفرع الرابع: ادلقاطعة 

حيث  ،1عن طريق االمتناع عن الشراء" ذلكتعرف اؼبقاطعة على أهنا "فبارسة منظمة لسيادة اؼبستهلك و 
إذل التأثَت على سياسة واسًتاتيجية مؤسسة معينة وفقا لريبات اؼبستهلكُت بدوافع صحية،  اؼبقاطعة هتدف

الضغط على اؼبنتجُت واؼبؤسسات التجارية وأيضا السلطات  من خبللإخل، ويكون ىذا  …بيئية، اجتماعية
الوضع تسيَت فيما يتعلق برفض اؼبنتوج أو ؿباولة زبفيض األسعار أو تعديل بعض اؼبيزات، ويتطلب ىذا 

 .2وزبطيط تتوذل رائستو منظمات اجملتمع اؼبدين لتحقيق مطالب مشروعة

وفبا سبق يبكننا القول أن اؼبقاطعة كاسًتاتيجية من اسًتاتيجيات التحول إذل االستهبلك اؼبسؤول تتميز 
 دبجموعة من اػبصائص وىي:

 اؼبقاطعة ىي كسر للعبلقة التجارية بُت اؼبستهلك واؼبؤسسة؛ 
 اؼبقاطعة ىي سلوك صباعي منظم؛ 
 اؼبقاطعة تعترب كرد فعل إهبايب ػبلق قيمة للمستهلك يف ؾبال االستهبلك اؼبسؤول. 

عدة استطبلعات للرأي أن موضوع سلوك اؼبقاطعة طرح بسبب انتشار الفضائح االجتماعية  ظهرتوقد أ
تجات أو العبلمات التجارية أو اؼبؤسسات نيتهم دبقاطعة اؼبن يظهرون العديد من اؼبستهلكُتأن  حيث .والبيئية

من اؼبستهلكُت األمريكيُت مستعدون ؼبقاطعة شراء اؼبنتجات  75%اليت تعترب يَت مسؤولة، فعلى سبيل اؼبثال 
مستهلك أظهرت   25000مشلتو 2002اليت تتم يف ظروف عمل سيئة، ويف دراسة عاؼبية أخرى أجريت سنة 

 .3وأن قاموا دبقاطعة اؼبنتجاتمن اؼبستجوبُت سبق ؽبم  40%أن 

 

                                                             
1 Nil Ozcaglar Toulouse, "Apport du concept d’identité à la compréhension du comportement du 

consommateur responsable :-Une Application à la consommation des produits issus du commerce équitable-

", thèse pour l’obtention du Doctorat en sciences de gestion, Ecole Supérieure des Affaires, Université Lille2,  
le 12 Décembre 2005, p30. 

، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، جوان 47إيبان سوقال، "دور اإلعبلم يف تفعيل ثقافة ترشيد االستهبلك"، ؾبلة العلوم اإلنسانية، العدد 2
 326.، ص2017

3 Tarek Abid, "L’influence de la Responsabilité Sociale des marques sur le processus d’engagement des 

consommateurs :-Le rôle médiateur de l’identification à la marque-", thèse pour l’obtention du Doctorat en 

sciences de gestion, Ecole Doctorale d’Economie et de Gestion, Aix- Marseille Université, le 15 Novembre 

2013, p(51-52).     
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إذل أنو توجد عدة أسباب  2002ويف نفس السياق توصل مركز البحوث لدراسة ومراقبة ظروف اغبياة سنة 
 :1ؼبقاطعات اؼبنتجات وىي كاآليت اؼبستهلكُت الفرنسيُتتدفع 

 عدم امتثال اؼبؤسسة لقوانُت العمل؛ 
 تصريح العمال عند افبلس اؼبؤسسة؛ 
 أضرار بيئية؛ 
 اؼبنتج ليس ؿبلي؛ 
 عمالة األطفال. 

 ادلبحث الثالث: ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات كخيار اسرتاتيجي حلماية ادلستهلك

يف ظل الضغوط اؼبختلفة اليت يتعرض ؽبا اؼبستهلك يف شىت دول العادل ظهرت توجهات علمية حديثة 
حيث اكتسب موضوع ضباية اؼبستهلك أنبية كبَتة يف  .حاالت الغش والتضليل كل  ىدفها ضباية اؼبستهلك من

 .السنوات األخَتة، وبرزت قضية ضباية اؼبستهلك كقضية ىامة ضمن قضااي اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات
فبعد أن كان االىتمام مركز على كون مسؤولية اؼبؤسسات تتمحور حول إنتاج سلع وخدمات للمجتمع هبدف 

ه النظرة الضيقة إذل أبعد من ذلك وتؤكد أن مسؤولية اؼبؤسسات تشمل أيضا ضباية  ربقيق األرابح اتسعت ىذ
ذباه تواجو صحتهم وسبلمتهم، ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها االجتماعية  قد كافة اؼبستهلكُت من اؼبخاطر اليت

اعية ويف اجملتمع من خبلل االلتزام اؼبستمر ابلعمل بشكل أخبلقي وربقيق العديد من األىداف االجتم
مقدمتها ربسُت نوعية السلع واػبدمات والعمل على ضباية اؼبستهلك من اؼبنتجات اؼبغشوشة والسعي كبو تلبية 

   .ابلشكل الذي سيمكنها من تعزيز صورهتا وكسبها لرضا ووالء اؼبستهلكُت اؼبستهدفُت ،احتياجاتو

  ادلطلب األول: ماىية محاية ادلستهلك

ن أساليب الغش واػبداع لفًتات طويلة ويف أزمنة ـبتلفة، حيث استفحل ىذا األمر سبتد معاانة اؼبستهلك م
إذل أن نددت العديد من اؽبيئات الرظبية ويَت الرظبية دبا يعانيو اؼبستهلك من استغبلل فاحش ويش تسويقي  

إذل لعب دور  كبَت وما يًتتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية، كما دفع ذلك اؼبهتمُت ابجملال التسويقي
ىام يف ىذا الشأن من خبلل تقدًن توجيهات وتوصيات تكفل ضباية اؼبستهلك يف تعاملو مع منتجي وموزعي 

 .السلع واػبدمات

 
                                                             

1 Nil Ozcaglar Toulouse, op.cit., p32.  
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 وأىداف محاية ادلستهلكوأسباب  الفرع األول: مفهوم

اؼبختلفة، نظر الباحثُت واؼبهتمُت حول قضية ضباية اؼبستهلك عرب اؼبراحل الزمنية ات وجه لقد اختلفت
األمر الذي يفسر ابلتطور الدائم  .حيث سبيزت كل مرحلة ابختبلف األسلوب اؼبعتمد يف الدفاع عن اؼبستهلك

، كما أن القانون وريم تطوره ومواكبتو للمستجدات اؼبرتبطة حبماية اؼبستهلك بقي عاجزا يف ؽبذا اؼبوضوع
التدليس واػبداع وتطور أساليبها، مع قلة وعي أمام تفشي ظاىرة الغش و  بعض األحيان عن ضباية اؼبستهلك

 اؼبستهلك وسهولة استدراجو، وعلى ىذا األساس سوف كباول من خبلل ىذا العنصر التطرق إذل مفهوم
 .وأىداف ضباية اؼبستهلك وأسباب

 مفهوم محاية ادلستهلك: 1-

االقتصاديُت أن ضباية لقد تطور مفهوم ضباية اؼبستهلك بتطور آلياتو وتطور االقتصاد حيث يرى بعض 
اؼبستهلك ىي "عبارة عن خدمة توفرىا اغبكومة أو اجملتمع اؼبدين غبماية اؼبستهلك من الغش التجاري أو 

   .1استغبللو أو سوء تقدًن خدمة ما عن طريق االحتكار أو اػبضوع لظروف معينة"

ذل منع الضرر واألذى عن كما تعٍت ضباية اؼبستهلك أيضا "ؾبموعة القواعد والسياسات اليت هتدف إ
 2.اؼبستهلك، وكذلك ضمان حصولو على حقوقو"

ىو حركة ضباية اؼبستهلكُت واليت يعرفها كوتلر على أهنا  و ويرتبط مفهوم ضباية اؼبستهلك دبفهوم آخر
 .3"حركة اجتماعية تعمل على زايدة وتدعيم حقوق اؼبشًتين يف عبلقاهتم ابلبائعُت"

ضباية اؼبستهلك ىي "عبارة عن اعبهود اؼبشًتكة واؼبنظمة يف اجملتمع من التعاريف السابقة لبلص إذل أن 
 .غبماية وضمان حقوق اؼبستهلكُت يف معامبلهتم التجارية"

 

 

 

                                                             
  483.، ص2005، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، 1طإدريس اثبت عبد الرضبن، صبال الدين دمحم اؼبرسي، "التسويق اؼبعاصر"،  1
 6.ص ،2007، دار اعبامعيُت للطباعة، اإلسكندرية، مصر، 1طدمحم علي سكيكر، "شرح قانون ضباية اؼبستهلك"،  2
  20.، ص2007، منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتوت، لبنان، 1"، ط-دراسة مقارنة-عبد اؼبنعم، "ضباية اؼبستهلك إبراىيم موسى 3
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 أسباب االىتمام حبماية ادلستهلك: 2-

ىناك صبلة من األسباب اليت جعلت معظم الدول واغبكومات هتتم حبماية اؼبستهلك، واليت يبكن إهبازىا يف 
 :1النقاط التالية

 خدمات تتفق مع ريباتو كفرد؛سلع و  زايدة متطلبات اؼبستهلك من اؼبنتجُت يف اغبصول على 
  يَت كافية وطريقة استعماؽبا اؼبعلومات اؼبتوفرة يف السوق حول السلع واػبدمات وأسعارىاتعترب 

 للمستهلك؛ ابلنسبة
  البفاض القدرة الشرائية للمستهلك تطرح مشكلة توجهو كبو السلع واػبدمات ذات األسعار واعبودة

 اؼبغاالة؛ اؼبنخفضة، وىذا ما هبعلو عرضة لكل أنواع الغش و
  حقوق وضباية اؼبستهلكعدم دراية جل اؼبستهلكُت للجانب القانوين للنظام التسويقي ولنظام. 

 أىداف محاية ادلستهلك: 3-

تسعى حركة ضباية اؼبستهلك إذل الدفاع عن اؼبستهلك وذلك من خبلل ضبايتو من عمليات اػبداع والغش 
والتضليل اليت سبارس يف ـبتلف العمليات واألنشطة اإلنتاجية والتسويقية للمؤسسات، وكشف اؼبخاطر الناصبة 

اؼبختلفة، وعليو فإن حركة ضباية اؼبستهلك كانت دائما مرتبطة حبل اؼبشاكل اغباصلة  عن استخدام اؼبنتجات
 :2يلي حيث تتمثل أىداف حركة ضباية اؼبستهلك فيما .يف السوق وانعكاساهتا على اؼبستهلك واجملتمع

  أساليب اػبداع والتضليل اليت تصيبو جراء الطرق اؼبختلفة واؼبعتمدة يف البيع،  كل  منضباية اؼبستهلك
 سواء كان ذلك من قبل اؼبنتجُت أو الوسطاء؛

 التعهد اباللتزام حبقوق اؼبستهلك وضبايتو من التبلعب اغباصل يف السلع اليت وبتاجها؛ 
 تهلك واليت يتعذر الوصول إليها التعاون مع منظمات األعمال يف تقدًن اؼبعلومات اؼبتعلقة ابؼبس

 بسبب ؿبدودية قدراهتا يف االتصال الواسع واؼبعمق مع اؼبستهلكُت؛ 
  مساعدة اؼبستهلك يف اغبصول على كل ما وبتاجو من معلومات، وىذا يف ظل التعقيد الكبَت الذي

 .تشهده األسواق جراء تعدد وتنوع السلع واػبدمات اؼبعروضة

                                                             
 (1990عماد بوقبلشي، عادل مستوي، "تطور سياسات وآليات ضباية اؼبستهلك من مظاىر الغش التجاري يف اعبزائر رؤية ربليلية خبلل 1

 103.، ص2015، اؼبدرسة التحضَتية يف العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، درارية، اعبزائر، جوان 2(، ؾبلة اؼبناجَت، العدد-2015
زىراء صادق، إلياس سليماين، "اؼبسؤولية االجتماعية للشركات ودورىا يف ضباية اؼبستهلك"، مداخلة ضمن فعاليات اؼبلتقى الدورل حول  2

  .(4-5، ص)2012فيفري  14-15اعية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة بشار، منظمات األعمال واؼبسؤولية االجتم
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الذكر جزءا من أبعاد أخرى برزت يف أنشطة اغبركة ومسؤولياهتا، حيث أصبح التغَت تعترب األىداف السالفة 
اغباصل يف اذباىات اؼبستهلكُت والقيم اليت وبملوهنا واؼبرتبطة ابؼبنتجات والبيئة جزءا من ؾباالت اىتمامها، 

األمر ،  وكرب شروبة منفضبل عما أفرزتو من أتثَتات سياسية امتدت إذل عموم اجملتمع كنتيجة لتأثَتىا على أ
الذي سيساعد يف زايدة مسانبة اؼبستهلكُت يف تعزيز وربقيق سياستها العامة، وذلك من خبلل زايدة إدراكهم 

 أي أهنا تساىم يف ربقيق الوعي االجتماعي .سهم ؼبواطنتهم وتفاعلهم مع النظام االقتصادي القائميوربس
 .1للدولة يف اجملاالت االقتصادية اؼبختلفة مع االذباىات العامةيتماشى دبا  للمستهلكُت

 الفرع الثاين: مبادئ وآليات محاية ادلستهلك

ازباذ اجراءات  من خبلل ذلكحظي موضوع ضباية اؼبستهلك ابىتمام كبَت من طرف اعبهات اؼبسؤولة، و 
دفاعية وقائية من شأهنا أن تساىم يف اغبد من اؼبخاطر اليت قد تواجو اؼبستهلك أثناء تعاملو مع سلعة معينة 
تليب حاجاتو وريباتو، ويف سبيل ذلك تقوم اعبهات اؼبسؤولة جبهود منظمة ومستمرة وذلك لضمان حقوقو 

سوف كباول من خبلل ىذا العنصر التعرف على مبادئ وتعريفو بواجباتو ذباه اؼبنتجات واؼبنتجُت، وعليو 
  .وآليات ضباية اؼبستهلك

 مبادئ محاية ادلستهلك: 1-

 :2تتمثل مبادئ ضباية اؼبستهلك فيما يلي

  :وذلك من خبلل االلتزام ابلنظم القانونية وأنظمة السبلمة واؼبعايَت توفري السالمة ادلادية للمستهلك
أن تكون اؼبنتجات اؼبصنعة آمنة، وإببلغ اؼبستهلكُت عن اؼبعلومات اؽبامة الوطنية والدولية اليت تضمن 

  .اؼبتعلقة بسبلمة االستعمال
 :وذلك عن طريق تنفيذ السياسات اغبكومية اليت سبكن  تعزيز ومحاية ادلصاحل االقتصادية للمستهلك

اؼبستهلك من اغبصول على الفائدة اؼبثلى من موارده االقتصادية وربقيق اؼبعايَت اؼبقبولة لؤلداء وطرق 
 .التوزيع اؼببلئمة واؼبمارسات التجارية العادلة

 :يَت واؼبواصفات ويتم ذلك بوضع اؼبعا ضمان السالمة وجودة السلع االستهالكية واخلدمات
اإللزامية والطوعية وتشجيع تنفيذىا لضمان سبلمة وجودة السلع واػبدمات، وإعادة النظر هبا دوراي دبا 

                                                             
 5.زىراء صادق، إلياس سليماين، مرجع سبق ذكره، ص 1
ن فعاليات اؼبلتقى مفيد أبو زنط، "الدور الرقايب عبمعية ضباية اؼبستهلك الفلسطيٍت على السلع االستهبلكية يف السوق الفلسطيٍت"، مداخلة ضم 2

   .(13-14، ص)2012أكتوبر  16-17الدورل حول تعزيز تنافسية اؼبنتجات الفلسطينية، جامعة القدس اؼبفتوحة، 
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كما البد من بذل اعبهود   .(دستور الغذاء العادليينسجم مع القواعد الدولية اؼبوضوعة لسبلمة الغذاء )
 .داء السلع واػبدمات االستهبلكية األساسيةلتوفَت البنية التحتية الختبار واعتماد سبلمة وجودة أ

 :حيث هبب أن تكون ىذه  تشجيع التدابري اليت دتكن ادلستهلكني من احلصول على تعويض
 .التدابَت منصفة وسريعة التنفيذ وتليب حاجات اؼبستهلكُت من ذوي الدخل احملدود

 :إن تشجيع وضع برامج إعبلمية ىادفة لتوعية اؼبستهلكُت ستمكنهم  وضع برامج التثقيف واإلعالم
من اختيار السلع واػبدمات بشكل واع غبقوقهم ومسؤولياهتم، ويبكن إدخال مثل ىذه الربامج يف 
اؼبناىج التعليمية حبيث تشمل مواضيع الصحة والتغذية والوقاية من األمراض اليت تنقلها األيذية 

، ومتطلبات بطاقة البيان واؼبقاييس القانونية اؼبعتمدة، كما أن على البيئة هتاوانعكاساووسائل يشها 
إطبلع قطاع األعمال التجارية والصناعية على الربامج اؼببلئمة ؽبم ومشاركتهم هبا تعترب من اؼبتطلبات 

  .اليت هبب التشجيع عليها
  :وشهادة إن تقييم مبادئ اعبودة تدابري خاصة متعلقة ابدلواضيع اليت تعطي األولوية للمستهلك

اؼبطابقة يف الصناعة وتطبيق اؼبواصفات ووضع اؼبعلومات يف بطاقة البيان ال تقل أنبية عن السياسات 
واػبطط اؼبتعلقة بتحديد احتياجات السكان من الغذاء اؼبتوازن  عبميع فئات اؼبستهلكُت، وكذلك توفَت 

 .دبا ينسجم مع الضوابط العاؼبية األدوية وترخيص إنتاجها وتوزيعها وتسجيلها

 آليات محاية ادلستهلك: 2-

ىناك عدة آليات غبماية اؼبستهلك من الغش التجاري تتمثل أنبها يف اآلليات التسويقية اليت تلعب دور 
 :1ىام يف ضباية اؼبستهلك وىي

  ،وضمان حقوقو، تفعيل أساليب توعية اؼبستهلك السيما من خبلل اإلرشاد والتوجيو دبا يكفل ضبايتو
 يف ربقيق ىدف نشر الوعي؛ الفعالة األساليب أحدويف ىذا اإلطار يربز الًتويج ك

  إلزام اؼبنتجُت أو اؼبسوقُت بضرورة كتابة البياانت اليت زبص السلع اؼبسوقة على يبلفها اػبارجي
كينو من وبذلك يكون اؼبستهلك على دراية كاملة خبصائص وؿبتوايت صنع ىذه السلعة، ومن شبة سب

 ازباذ قراره القتناء ىذه السلع أوال، فبا يتيح توفَت اغبماية للمستهلك؛
  تتوذل اؼبراكز واؽبيئات العلمية اؼبختصة وضع اؼبواصفات القياسية للمنتجات، ذلك أن إصدار

مواصفات فنية قياسية عبميع السلع واػبدمات اؼبنتجة ؿبليا أو مستوردة يعترب أمرا ضروراي غبماية 
 ستهلك؛اؼب

                                                             
  104.عماد بوقبلشي، عادل مستوي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  إقناع اؼبنتجُت دبدى أنبية تقدًن البياانت الكاملة والدقيقة والصادقة عن منتجاهتم ودورىا يف ضباية
 اؼبستهلك من الغش واػبداع التسويقي، وكذلك ضبايتو من كل األخطار؛

 تفعيل الرقابة الدقيقة من قبل اؽبيئات اؼبختصة فيما ىبص ـبالفات األسعار وتشديد العقوابت حىت ال 
 يتضرر اؼبستهلك؛

  اؼبكان اؼبناسب، مع ربقيق العدالة يف التوزيعالوقت و االلتزام جإيصال اؼبنتجات إذل اؼبستهلك يف. 

 الفرع الثالث: األطراف ادلسؤولة عن محاية ادلستهلك

 :1حدد كوتلر األطراف اؼبسؤولة عن ضباية اؼبستهلك يف ثبلثة جهات وىي

  :وتتمثل مهامها يف توفَت أكرب قدر فبكن من مجعيات محاية ادلستهلكني والناشطني يف ىذا اجملال
يقوم اؼبستهلكُت ابزباذ قراراهتم الشرائية، وزايدة وعيهم  أساس أي  اؼبعلومات، وىذا هبدف معرفة على

  .ابعبوانب اؼبتعلقة ابلسوق
 :عات اػباصة حبماية اؼبستهلكوتتجسد مهامهم يف سن التشري األجهزة القانونية.  
 :وذلك من خبلل التنظيم الذايت عبهودىا هبدف ضمان حقوق اؼبستهلكُت منظمات األعمال. 

 عن حركات ومجعيات محاية ادلستهلك دولية الفرع الرابع: مناذج

ظهرت حركات وصبعيات ضباية اؼبستهلك نتيجة اإلنبال والقصور يف حصول اؼبستهلك على حقوقو ىذا 
جهة، ومن جهة أخرى فإن اؼبخاطر واألضرار اؼبادية واؼبعنوية اليت يتعرض ؽبا اؼبستهلك كانت ؽبا دور كبَت من 

يف ظهور ىذه اغبركات واعبمعيات، واليت هتدف أساسا إذل توعية وضباية اؼبستهلك من كل أساليب الغش 
 .ت وصبعيات ضباية اؼبستهلكواػبداع التسويقي، ويف ىذا الصدد سوف كباول عرض بعض النماذج عن حركا

 االحتاد الدويل جلمعيات محاية ادلستهلك: 1-

بعد ربضَت مطول دام عشر سنوات مت عقد اؼبؤسبر التأسيسي لبلرباد الدورل عبمعيات ضباية اؼبستهلك سنة 
اؼبنظمة الدولية غبماية اؼبستهلك ومقرىا الرئيسي حاليا لندن، حيث تعرف  1993ليصبح اظبها سنة  ،1960

دبثابة اؼبستهلكُت والذي يعمل جنبا إذل جنب مع أعضائو، ليكون  ضباية على أهنا "االرباد العاؼبي عبماعات
 يف  فهي سبثل حركة دولية قوية تعمل على ضباية اؼبستهلكُت .صوت عاؼبي مستقل وموضع ثقة للمستهلكُت"

كل أكباء العادل، ومن أىم األىداف اليت اعتمدهتا ىذه اؼبنظمة منذ نشأهتا دعمها إلنشاء صبعيات ضباية 

                                                             
1 Philip Kotler, " Marketing", 12°  édition, Prentic Hall, USA, 2005, p58. 
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اؼبستهلك يف ـبتلف دول العادل والنيابة عنهم، إضافة إذل إقامة عبلقات جيدة مع اؼبنظمات الدولية ذات 
 1.العبلقة لتمثيل اؼبستهلكُت والدفاع عن مصاغبهم

 الدستور الغذائي:ىيئة  2-

أنشأت كل من منظمة األيذية والزراعة لؤلمم اؼبتحدة ومنظمة الصحة العاؼبية ىيئة الدستور الغذائي سنة 
لتكون اؼبرجع الدورل األىم ابلنسبة للمواصفات الغذائية وما يطرأ عليها من تغَتات، حيث تعرف على  1962

أهنا "ىيئة حكومية دولية تعمل على ضباية صحة اؼبستهلكُت وتسيَت ذبارة األيذية عن طريق وضع معايَت 
  .2مادىا"يذائية دولية ويَت ذلك من النصوص اليت يبكن عرضها على اغبكومات بغية اعت

 :3وقد وضعت اؽبيئة دبوجب الدستور الغذائي ؾبموعة من اؼببادئ العامة لسبلمة األيذية وىي

  إذل أن ربديد اؼببادئ األساسية لسبلمة األيذية اليت يبكن تطبيقها على كل حلقات السلسلة الغذائية
 لبلستهبلك؛تصل األيذية إذل اؼبستهلك النهائي، وذلك لضمان سبلمة األيذية وصبلحيتها 

 التوصية دبنهج يقوم على ربليل أخطار التلوث ونقطة التحكم اغبرجة كسبيل لتعزيز سبلمة األيذية؛ 
  تقدًن اإلرشادات البلزمة لتنفيذ قواعد ؿبددة قد تكون ضرورية غبلقة معينة من حلقات السلسلة

 .الغذائية وذلك لضمان شروط السبلمة الغذائية

 االحتاد العريب حلماية ادلستهلك: 3-

وذلك على ىامش اؼبؤسبر الوطٍت األول غبماية  1998مت أتسيس االرباد العريب غبماية اؼبستهلك سنة 
اؼبستهلك والذي انعقد بدعوة من اعبمعية الوطنية غبماية اؼبستهلك يف العاصمة األردنية عمان خبلل الفًتة 

ودبشاركة صبعيات ومنظمات ضباية اؼبستهلك والدفاع عنو يف كل  1998أكتوبر  2إذل ياية  1998سبتمرب  29
وقد سبق ذلك صدور قرار من قبل اؼبؤسبر العريب األول غبماية اؼبستهلك الذي انعقد يف مقر  .األقطار العربية

                                                             
دراسة اقتصادية ربليلية لعينة من طلبة كلييت اإلدارة واالقتصاد والقانون والسياسة -جليل إبراىيم ؿبمود، "أبعاد وؾباالت ضباية اؼبستهلك يف العراق 1

ية، "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه)يَت منشورة(، زبصص فلسفة االقتصاد العام، جامعة سانت كليمنتس العاؼب-يف جامعة كركوك
  .(77-78، ص) 2015العراق،

  79.نفس اؼبرجع السابق، ص 2
  80.نفس اؼبرجع السابق، ص 3
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يب غبماية بتكوين اللجنة التأسيسية لبلرباد العر  ذلك، و 1997أفريل  7جامعة الدول العربية يف القاىرة بتاريخ 
 .1يف كل من مصر، اإلمارات ولبنان على أن يفتح ابب االنضمام لبقية الدول العربيةاؼبستهلك 

 : 2وتتمثل مبادئ االرباد العريب غبماية اؼبستهلك فيما يلي

  توفَت اغبماية للمستهلك العريب من اؼبنتجات وعمليات اإلنتاج واػبدمات اليت قد تؤدي إذل حدوث
 وحياتو والدفاع عن مصاغبو؛أضرار على صحتو 

  تزويد اؼبستهلك ابؼبعلومات الكافية عن كافة السلع واػبدمات ابلشكل الذي يبكنو من فبارسة حقو
 يف االختيار ما بُت السلع واػبدمات اليت تتفق مع حاجاتو وريباتو وقدراتو الشرائية؛

 م؛ضباية اؼبستهلك من اإلعبلانت اؼبضللة اليت تبث عرب وسائل اإلعبل 
 إلزام وجود بطاقة بيان على السلع بشكل واضح وصحيح ومطابق للواقع؛ 
  سبثيل اؼبستهلك أثناء وضع السياسات اغبكومية ذات العبلقة ابؼبستهلك ابلشكل الذي يضمن تطوير

اؼبنتجات واػبدمات وضمان جودهتا واغبصول على اػبدمات الضرورية لو والتعويض عليو يف حال وقوع 
ؼبمارسة حقو يف االختيار وإتباع االسًتاتيجيات لًتشيد استهبلكو والعيش يف بيئة صحية  الضرر وتوعيتو

 وسليمة خالية من األخطار لو ولؤلجيال القادمة؛
  التعاون والتنسيق بُت اعبمعيات واؼبنظمات العربية اؼبعنية حبماية اؼبستهلك وتبادل اؼبعلومات اإلرشادية

 اليت هتدف إذل توعية اؼبستهلك؛
  تبادل اؼبعلومات حول السلع واػبدمات اؼبستوردة أو اؼبنتجة ؿبليا واليت تبُت مدى صبلحيتها أو عدم

 جودهتا أو كوهنا مقلدة وىذا ضباية للمستهلكُت؛
  تشجيع استهبلك السلع واؼبواد اؼبنتجة يف األقطار العربية، وربسُت جودهتا والسعي لتقارب التشريعات

 .قة حبماية اؼبستهلكوالقوانُت العربية اؼبتعل

 

 

 

                                                             
، 2006 دليل نظم وتشريعات الرقابة على سبلمة األيذية وضباية اؼبستهلك يف الوطن العريب، اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية، اػبرطوم، ديسمرب 1

  60.ص
  61.نفس اؼبرجع السابق، ص 2
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 ادلطلب الثاين: ادلسؤولية االجتماعية وقيم دراسة سلوك ادلستهلك

ابلريم من أن االىتمام بسلوك اؼبستهلكُت ليس جديدا، إال أنو يبكن القول أن االىتمام اؼبنهجي بدراسة 
سلوك اؼبستهلك يعد جديدا نسبيا، وذلك من خبلل حبوث اؼبستهلك لدراسة وربليل اػبصائص واالعتبارات 

كون قائمة على ضوابط هبب أن ت البحوث أن ىذه حيثاليت ربدد سلوكو الشرائي ومبطو االستهبلكي، 
  .وأسس اجتماعية وأخبلقية وىذا هبدف ضمان حقوق اؼبستهلك

 الفرع األول: أىم الضوابط واألسس االجتماعية واألخالقية لبحوث سلوك ادلستهلك

إن بقاء منظمات األعمال اؼبعاصرة واستقرارىا ومبوىا يتوقف على مدى قباح وظيفة التسويق يف دراسة 
ىذا هبدف العمل على إرضائو وكسب ثقتو وانتمائو ووالئو، وكل ذلك يتطلب من اؼبؤسسة سلوك اؼبستهلك، و 

أن زبطط وتنفذ حبوث ودراسات سلوك اؼبستهلك لتتعرف على احتياجاتو وريباتو وتوقعاتو، وكذلك على ردود 
س االجتماعية أفعالو واذباىاتو، وعليو فإن حبوث سلوك اؼبستهلك هبب أن يتم زبطيطها وفق الضوابط واألس

 :1واألخبلقية التالية

  قرار ابلالتنوع والتكامل يف حبوث سلوك اؼبستهلك لتشمل كافة اعبوانب واالعتبارات ذات العبلقة
 للفرد؛ ينمط االستهبلكالو  ئيالشرا
 الديناميكية واؼبرونة ؼبراعاة خصوصيات اؼبستهلكُت واحًتام الفروق بينهم؛ 
 لتحقيق اغبياد يف الدراسة والتحليل وذبنب احتماالت التحيز يف فهم وتفسَت سلوك  اؼبوضوعية

 اؼبستهلك وكيفية التعامل معو؛
 الشفافية والوضوح يف ربديد احتياجات وريبات اؼبستهلك والتعرف على آرائو واذباىاتو؛ 
 افًتاض الرشد يف سلوك اؼبستهلك وارتباطو بشخصيتو وثقافتو وبيئتو؛ 
  يف ربديد ودراسة ؿبددات سلوك اؼبستهلك لتشمل االعتبارات الشخصية الذاتية، عوامل البيئة التوازن

 ، دون ذباىل أي منها عند دراسة سلوكو؛اػبارجية
 ًتض أن دراسة سلوك اؼبستهلك هتدف إذل توفَت االمكانيات اليت ذبعل اؼبؤسسة قادرة على تقدًن في

 .من اؼبستهلكمنافع فعلية أكرب من اؼبنافع اؼبتوقعة 

                                                             
دراسة ميدانية يف اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية -دمحم فبلق، "مسانبة اؼبسؤولية االجتماعية يف ربقيق ميزة تنافسية مستدامة يف منظمات األعمال 1

لعلوم "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيَت )يَت منشورة(، زبصص إدارة أعمال، كلية ا-9000يزواغباصلة على شهادة اال
  49.، ص2009االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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 الفرع الثاين: حقوق ادلستهلك

تسعى اغبركات واؼبنظمات اؼبهتمة حبماية اؼبستهلك إذل تطوير اؼبستوى اؼبعيشي لؤلفراد وربسُت نوعية 
حياهتم، األمر الذي يتطلب ضرورة وجود عبلقات تسويقية شفافة سبكن اؼبستهلكُت من اغبصول على 

ب الغش واػبداع من كل أسالييضمن ؽبم حقوقهم حاجاهتم وريباهتم من السلع واػبدمات وابلشكل الذي 
 :1وسنتناول فيما يلي اغبقوق الرئيسية للمستهلك .التسويقي

  :ويشمل حق اؼبستهلك يف ضبايتو من اؼبنتجات اليت يبكن أن تكون سببا يف حدوث حق األمان
 .الضرر واغبوادث الصحية لو أو اليت تؤثر على سبلمتو

 :مة اليت سبكن اؼبستهلك من اغبصول وذلك بتوفَت الظروف اؼببلئ حق كفاية ومصداقية ادلعلومات
على اؼبعلومات الكافية والصحيحة عن اؼبنتجات، وسبكنهم من القيام بعملية اؼبقارنة بُت ما يعرض 

ذبنب الوقوع يف فخ عمليات الغش  علىعليهم من منتجات وتقييمها، األمر الذي سيساعد اؼبستهلك 
طريق العبلمات واػبداع التسويقي اليت يبكن أن سبارس عليو بواسطة اإلعبلانت الكاذبة، أو عن 

 .التجارية اؼبقلدة ويَتىا من أساليب الغش والتحايل على اؼبستهلك
  :عروضة، ويشمل حق اؼبستهلك يف إبداء رأيو ووجهة نظره حول اؼبنتجات اؼبحق االستماع إليو

خاصة إذا كانت ىذه األخَتة معرضة الحتماالت التقادم والتلف، أوقد تسبب لو أضرار صحية، كما 
أبن يكون للمستهلك فبثلون عنو لدى اعبهات اغبكومية ويَت اغبكومية وىذا  أيضا يتضمن ىذا اغبق

اسة تطوير اؼبنتجات، هبدف تلبية اؼبواصفات واػبصائص اليت هبب أخذىا بعُت االعتبار عند القيام بسي
   .ويدافعون عن حقوقو

  :ويقصد بو أن يبلك اؼبستهلك اغبق يف االختيار أثناء عملية الشراء، وعدم إجباره على حق االختيار
فيو، وذلك جإاتحة فرصة االختيار لو بُت اؼبنتجات اليت وبتاج إليها ويريب يف شرائها  بشراء ما ال يري

اؼبستهلك رىينة غبالة االحتكار  عيف ظروف عادلة، ووفقا ألسعار تنافسية مبلئمة لدخلو، وأن ال يق
ادل السائدة يف السوق من طرف اؼبنتجُت والبائعُت ألنو يف ىذه اغبالة قد فقد حق االختيار الع

    .واؼبناسب

                                                             
، 29سامر اؼبصطفى، "دور صبعية ضباية اؼبستهلك يف خلق الوعي لدى اؼبستهلكُت"، ؾبلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 1

  .(103-104، ص)2013، 2العدد
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إضافة إذل اغبقوق السالفة الذكر ظهرت حقوق أخرى واليت تبُت مدى قدرة حركات وصبعيات ضباية 
 :1اؼبستهلك يف إبراز دورىا الفعال لضمان حقوق اؼبستهلك، وتتمثل ىذه اغبقوق فيما يلي

  :يصيبو بسبب  ويقصد بو حق اؼبستهلك يف اؼبطالبة ابلتعويض عن الضرر الذياحلق يف التعويض
 شرائو أو استعمالو لسلعة أو خدمة معينة، واستنادا ؽبذا اغبق دعت األمم اؼبتحدة اغبكومات إذل

 : مايلي
  إهباد جهات هتتم ابؼبستهلك وتوفَت قنوات وآليات يستطيع من خبلؽبا الدفاع عن حقوقو إذا

 ما غبق بو أي ضرر؛
 للمستهلك على أن توفر تلك  ضرورة قيام اؼبؤسسات حبل أي مشكلة ينتج عنها ضرر

 اؼبؤسسات الوقت واعبهد واؼبال لضمان ىذا اغبق؛
 ستهلكُتمسانبة اؼبؤسسات يف تقدًن خدمات تطوعية ؾبانية ؼبتابعة شكاوي اؼب. 

  :الرشيد،  ويقصد بو حق اؼبستهلك يف اكتساب اؼبعرفة واؼبهارة الزباذ القرار الشرائياحلق يف التعليم
ويف ىذا الصدد دعت األمم اؼبتحدة إذل تنفيذ  ،وكذلك إدراكو للحقوق واؼبسؤوليات األساسية لو

 ـبتلف برامج التوعية حول أنبية ىذه اغبقوق اؼبشروعة وذلك عن طريق ما يلي:
  دودي الدخل والدفاع عنهم؛ؿبتقدًن برامج تثقيفية وخاصة لؤلفراد 
 من خبلل االستعانة  ذلكريبية وبرامج التثقيفية و دورات التدتنظيم ب أن تقوم على اغبكومات

 دبختصُت ومستشارين يف وسائل اإلعبلم لتقدًن النصائح للمستهلكُت؛
 استدعاء اؼبؤسسات للمشاركة يف برامج التوعية والتثقيف اػباصة ابؼبستهلك. 

  :لمبلئمة ال تشك يف العيش والعمل يف بيئة صحيةويقصد بو حق اؼبستهلك احلق يف بيئة صحية 
 هتديدا على حياة اعبيل اغبارل واؼبستقبلي، ودعما ؽبذا اغبق طالبت األمم اؼبتحدة اغبكومات دبا يلي:

 سن التشريعات اػباصة ابغبفاظ على البيئة؛ 
  إلزام اؼبؤسسات ابعتماد آليات نظام اؼبلصقات التحذيرية اؼبوضحة ػبطورة اؼبنتجات وكيفية

 التعرض للمخاطر؛ذبنب األضرار يف حالة 
 دعم ومساندة استخدام اؼبنتجات اآلمنة من الناحية البيئية.  
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 ادلطلب الثالث: الروابط العالئقية بني ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات وسلوك ادلستهلك

منذ بداية التسعينات بدأت الدراسات تركز على اؼبستهلك كأحد احملركات األساسية لدفع اؼبؤسسات لتبٍت 
اؼبسؤولية االجتماعية ضمن أىدافها االسًتاتيجية، وعلى ىذا األساس سوف كباول من خبلل ىذا العنصر 
التطرق إذل الدور الذي تلعبو اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف ضباية اؼبستهلك ىذا من جهة، ومن جهة 

 .اؼبسؤولة اجتماعيا أخرى عرض بعض الدراسات اليت تبُت مدى استعداد اؼبستهلكُت لدعم اؼبؤسسات

  للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 26000الفرع األول: بند محاية ادلستهلك يف ادلواصفة القياسية آيزو 

من اؼببادرات العاؼبية اليت اىتمت بوضع إطار عام غبماية اؼبستهلك من قبل اؼبؤسسات مبادرة منظمة 
حيث  .للمؤسسات لمسؤولية االجتماعيةل 26000التقييس العاؼبية اليت قامت جإعداد اؼبواصفة القياسية آيزو 

الرئيسية للمسؤولية االجتماعية ضباية اؼبستهلك كأحد اؼبوضوعات ىذه اؼبواصفة بندا خاصا بقضااي  وضعت
من خبلؽبا اؼبؤسسات اؼبسؤولة على إتباعها أثناء تعاملها مع اؼبستهلكُت  ثبينت من خبللو سبع قضااي رب

 :1وىي على النحو التارل

 التسويق العادل وتزويد ادلستهلك ابدلعلومات احلقيقية غري ادلتحيزة: -1

بتوفَت كل التفاصيل واؼبعلومات اػباصة ابؼبنتجات أبسلوب يبكن هبب على اؼبؤسسات اؼبسؤولة أن تقوم 
ويتطلب ىذا األمر ضرورة التزام  .، ويتيح لو إمكانية اؼبقارنة بُت اؼبنتجاترشيدة اؼبستهلك من ازباذ قرارات

 اؼبؤسسات دبا يلي:

 الضرورية للمنتج؛ذباه اؼبستهلك دبا يف ذلك عملية إزالة اؼبعلومات  أال سبارس أي نشاط إعبلين مضلل 
  أن تقوم ابإلفصاح عن السعر اإلصبارل والضرائب وبقية التكاليف اؼبرتبطة ابؼبنتج، ويف حالة التقسيط

 ينبغي إعبلم اؼبستهلك ابلنسب الفعلية للزايدات السنوية وبقية تفاصيل األقساط بكل وضوح وشفافية؛
 لثقافية للمستهلك؛أال تستخدم نصوصا أو رسوما سبس ابعبانب الديٍت والقيم ا 
  أن توفر معلومات كاملة ودقيقة ومفهومة وقابلة للمقارنة مثل خصائص الصحة واألمان وجودة

 .اؼبنتجات
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 محاية صحة ادلستهلك وسالمتو: -2

 لتحقيق ضباية اؼبستهلك وسبلمتو هبب على اؼبؤسسات اؼبسؤولة االلتزام دبا يلي:

 منتجات آمنة للمستهلكُت وؼبمتلكاهتم وللبيئة احمليطة هبم؛ تقدًن 
  ربديد مظاىر االستخدام األمثل وصور سوء االستخدام اؼبتوقع للمنتج وتوضيح األضرار احملتملة وبيان

 شروطو؛
  االبتعاد عن استخدام اؼبواد الكيمياوية اؼبصنفة أبهنا مسرطنة أو سامة، وإذا حصل ذلك ينبغي

 اإلببلغ عنها بوضوح ودقة؛ 
  القيام بعمل تقييمات حول ـباطر اؼبنتجات على الصحة البشرية قبل إدخال أي مواد جديدة أو

 طرق جديدة لئلنتاج وإاتحة الواثئق للجميع؛
 ة واستخدام رموز األمان للمستهلكُت، ويفضل تلك اؼبتفق عليها دوليا؛توفَت معلومات واضح 
 إعداد وتبٍت التدابَت البلزمة لتفادي سوء االستخدام كالتخزين يَت السليم. 

 االستهالك ادلستدام: -3

وىو استهبلك اؼبنتجات واؼبوارد وفق معدالت تتفق مع التنمية اؼبستدامة، ولتحقيق ذلك هبب على 
 اؼبسؤولة االلتزام دبا يلي:اؼبؤسسات 

  تقدًن اؼبنتجات اليت تعمل أبكرب قدر فبكن من الفاعلية آخذة بعُت االعتبار الدورة الكاملة غبياة
 اؼبنتج؛

 القضاء أو التقليل من أي أتثَتات سلبية للمنتجات، مثل الضوضاء والنفاايت؛ 
 اؼبنتجات والتعبئة والتغليف بطريقة يبكن استخدامها بسهولة، أو تقدًن خدمات إعادة التدوير  تصميم

 ؽبا والتخلص منها؛
  تزويد اؼبستهلكُت دبا يف ذلك فئة ذوي االحتياجات اػباصة ابؼبعلومات واإلرشادات اؼبفيدة بشأن

 .مثل للطاقةالعوامل البيئية واالجتماعية اؼبرتبطة ابؼبنتجات، كاالستخدام األ
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 خدمة ادلستهلك ودعمو وتسوية ادلنازعات والشكاوى: -4

وىي آليات تستخدم لتلبية احتياجات اؼبستهلكُت من اؼبنتجات بعد شرائها كالضماانت، الدعم التقٍت، 
 وأحكام اإلرجاع والصيانة، ويف ىذا الصدد هبب على اؼبؤسسات اؼبسؤولة االلتزام دبا يلي:

 من خبلل تقدًن  ذلكتدابَت وقائية لتفادي وقوع النزاعات والشكاوى من طرف اؼبستهلكُت و  توفَت
 خيارات اإلرجاع للمنتجات ضمن فًتة زمنية ؿبددة؛

 البيع وتوفَت خدمات الصيانة وأبسعار مناسبة وتوفَت قطع الغيار البلزمة؛ دتقدًن خدمات ما بع 
  اؼبستهلكُت يَت الراضُت وازباذ اإلجراءات التصحيحية مع مراجعة وتسوية الشكاوى والنزاعات

 .البلزمة، مع عدم إجبار اؼبستهلكُت ابلتنازل عن حقوقهم القانونية يف التماس اللجوء إذل القضاء

 محاية بياانت ادلستهلك وخصوصياتو: -5

ومنع سوء  وأتمينها ويقصد هبا ضباية حقوق اؼبستهلكُت وزايدة ثقتهم بشأن اؼبعلومات اليت يتم صبعها عنهم
، كمعلومات برامج إدارة العبلقة مع العمبلء ، ولتحقيق ذلك هبب على اؼبؤسسات اؼبسؤولة االلتزام استخدامها

 دبا يلي:

 أخذ موافقتهم،  بعداؼبعلومات اػباصة ابؼبستهلكُت بطرق ووسائل مشروعة وعادلة وىذا على  اغبصول
 ؛هبماػباصة  مع ربديد األيراض اليت يتم من أجلها صبع اؼبعلومات الشخصية

  عدم الكشف عن اؼبعلومات الشخصية والتعامبلت اؼبالية للمستهلكُت، ومنع تسريبها واالطبلع
 عليها؛

 مع  اظ عليها،ودورىم يف اغبف تقدًن التأكيدات البلزمة للمستهلكُت بطبيعة اؼبعلومات اليت تتعلق هبم
 .العمل على إزالتها وبكل مصداقية وفقا لطلب اؼبستهلك

 احلصول على اخلدمات األساسية: -6

على الريم من أن اغبكومات ىي اؼبسؤولة عن ضمان حق تلبية االحتياجات األساسية لؤلفراد، إال أن 
الكهرابء، اؼبياه واؽباتف، وؽبذا ىناك عددا من اػبدمات والظروف اليت ال يبكن توفَتىا بصورة مباشرة مثل 

 تقوم اؼبؤسسات اؼبسؤولة عن توفَت ىذه اػبدمات اباللتزام دبا يلي:

  عدم قطع اػبدمات األساسية على اؼبستهلكُت جراء عدم التسديد دون توفَت الفرصة للدفع خبلل
 فًتة زمنية مناسبة؛
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  أنبية تقدًن زبفيضات خاصة ربديد الرسوم اؼبناسبة بكل شفافية ومصداقية ودون تضليل، مع
 للمحتاجُت والفقراء؛

  عدم اللجوء إذل العقوابت اعبماعية بقطع اػبدمات عن صبيع اؼبستهلكُت يف حالة عدم قيام البعض
 بدفع الفواتَت اؼبستحقة؛

  التعويض اؼبباشر واغبقيقي يف حالة انقطاع اػبدمات ألسباب فنية، واالستمرار يف ربديث أنظمتها
 .قطاعانؼبنع أي 

 التعليم والتوعية: -7

تعترب قضية التعليم والتوعية من أىم القضااي اليت ركز عليها بند ضباية اؼبستهلك يف اؼبواصفة القياسية اآليزو 
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات، وذلك لتمكُت اؼبستهلكُت من الوعي حبقوقهم ومسؤولياهتم،  26000

والقيام بدور فاعل بشأن قرارات الشراء واالستهبلك، ويتمثل اؽبدف من توعية اؼبستهلك وتعليمو ليس فقط 
ص أتثَت خيارات االستهبلك على لنقل اؼبعرفة، وإمبا لتوفَت اؼبمارسة اؼبناسبة ؽبذه اؼبعرفة وزايدة الوعي خبصو 

من مسؤوليتها إذا تضرر  اتمسألة التعليم ال سبنع اؼبؤسسأن  ةاآلخرين وعلى التنمية اؼبستدامة، مع مراعا
  .اؼبستهلك جراء استخدام منتجاهتا

 الفرع الثاين: سلوك ادلستهلك جتاه ادلؤسسات ادلسؤولة اجتماعيا

أبن اؼبؤسسات االقتصادية تسعى إذل إرضاء اؼبستهلكُت من  بينما كانت اؼبمارسات التقليدية تقتضي
دون انقطاع وأن أتخذ بعُت االعتبار احتياجاهتم اؼبختلفة، فإن الدراسات  ملموسة خبلل حوافز ومزااي مادية

اؼبقابل أن اؼبستهلكُت ابتوا أيخذون بعُت االعتبار أيضا قيم ومعايَت أخرى يَت اؼبتجسدة يف السلعة يف أظهرت 
ويف ىذا  .أو اػبدمة ذاهتا لكنها تقف ورائها، واليت يبكن التعرف عليها بفعل الوعي اؼبتزايد للمستهلكُت

الذي يسعى إلحداث أقل ضرر أو أكثر أثر  "ادلستهلك ادلسؤول اجتماعيا"الصدد ظهر مفهوم جديد وىو 
 .1اه اجملتمعإهبايب على البيئة اؼبادية وأن يستخدم قوتو الشرائية إلثبات التزامو ذب

دراسات استطبلعية للسوق إذل وجود عبلقة إهبابية بُت التزام اؼبؤسسة دبسؤوليتها االجتماعية وردود وتشَت 
من  85% إذل 65% الدراسات أن ما بُتأظهرت فعل اؼبستهلكُت على تلك اؼبؤسسة ومنتجاهتا، حيث 

اؼبستهلكُت يف الوالايت اؼبتحدة أقروا أهنم قاموا بتغيَت العبلمات التجارية للمؤسسات يَت اؼبسؤولة مع أهنم  

                                                             
، 28عاملة ؿبسن أضبد انجي، "إدراك اؼبستهلك العراقي للمسؤولية االجتماعية للشركات"، ؾبلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اعبامعة، العدد 1

  128.، ص2011
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 2001سنة  أجري كانوا راضُت دبستوايت االشباع اليت حققتها منتجات تلك اؼبؤسسات، ويف استطبلع آخر
 .1اهتم الشرائيةمن األمريكيُت أيخذون بعُت االعتبار مواطنة اؼبؤسسات عنذ ازباذ قرار  79%ن أبأظهر 

من  70%دولة أوروبية، أظهر أبن  12مستهلك يف  12000مشل  2000( سنة Moriويف مسح أجراه )
ويف دراسة  .اؼبستجوبُت يهتمون ابلتزام اؼبؤسسة دبسؤوليتها االجتماعية عند شراء سلعة أو خدمة معينة ما

خبلقيات اؼبؤسسة عند أ( أظهرت أبن اؼبستهلك أيخذ بعُت االعتبار Creyer & Rossأخرى قام هبا كل من )
لقرار الشرائي، كما لوحظ يف دراسة ميدانية أبن األفعال التسويقية ذات البعد االجتماعي تشجع على ل هازباذ

  .2دعم اؼبستهلك للمؤسسة

ات السلبية على اذباىات اؼبستهلكُت كبو اؼبؤسسة أكثر من اؼبعلومات من جانب آخر قد تؤثر اؼبعلوم
حيث أظهرت بعض الدراسات ميل اؼبستهلك إذل معاقبة ومقاطعة اؼبؤسسات اليت تتصرف بشكل  .اإلهبابية

فاقًتان اؼبسؤولية  .يَت مسؤول ذباه اجملتمع، ويف اؼبقابل ال يقوم اؼبستهلك دبكافئة اؼبؤسسات اؼبسؤولة اجتماعيا
ويف  .االجتماعية جبوانب سلبية سيؤثر سلبا على تقييم اؼبستهلك للمسؤولية االجتماعية اليت تتحملها اؼبؤسسة

ىذا الصدد يرى بعض األكاديبيون أن اؼبستهلك ال يهتم ابؼبؤسسات اؼبسؤولة اجتماعيا إذا كان اؽبدف منها 
  .3التغطية على اؼبمارسات السلبية

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .(136-137)مرجع سبق ذكره، ص شافية قريف، 1
  124.عاملة ؿبسن أضبد انجي، مرجع سبق ذكره، ص 2
  125.نفس اؼبرجع السابق، ص 3
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   ادلطلب الرابع: ادلزااي التنافسية اليت تكسبها ادلؤسسات جراء التزامها االجتماعي جتاه ادلستهلكني

حيث  .تتصف العبلقة بُت اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات واؼبيزة التنافسية أبهنا عبلقة معقدة ومتداخلة
يرى البعض أبن االمتثال ؼبتطلبات اؼبسؤولية االجتماعية يعد عبئا إضافيا يزيد من التكاليف، بينما يرى آخرون 
أبن االلتزام االجتماعي للمؤسسات سيكون يف صاغبها، وذلك من خبلل ربسُت كفاءة اإلنتاج واغبد من 

  .اؼبستهلكُت أفعال ون لو أثر إهبايب على ردودسيكىذا من جهة، ومن  التأثَتات السلبية على البيئة واجملتمع

وفيما يلي تلخيص ألىم اؼبزااي التنافسية اليت تكسبها اؼبؤسسات جراء التزامها االجتماعي ذباه 
 :1اؼبستهلكُت

 من طرف اؼبستهلكُت،  عليها وزايدة اإلقبال اربسُت صورة اؼبؤسسة يف اجملتمع، فبا يزيد من مصداقيته
 ؛السوقية وابلتارل زايدة أرابحها وحصتها

  تكيف مع من خبلل القدرة على ال ذلكإن اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات سبثل ذباوب فعال و
طيبة بُت التغَتات اغباصلة يف حاجات ريبات اؼبستهلكُت، األمر الذي سيساىم يف تكوين عبلقات 

 واؼبستهلكُت والرفع من مستوى أدائها وربقيق مردود مارل أفضل؛ ةاؼبؤسس
   تكوين انطباع إهبايب يف أذىان اؼبستهلكُت فبا يؤدي إذل ربقيق رضا ووالء عارل ذباه اؼبؤسسات

 اؼبسؤولة؛
 نتيجة اؼبعاملة األخبلقية للمؤسسات؛ اغبصول على دعاية ؾبانية من طرف اؼبستهلكُت 
 ية جديدة؛اغبصول على فرص تسويق 
  إبعاد الشكوك حول اؼبؤسسات اؼبسؤولة وىذا لكوهنا تلتزم بقواعد العمل يف السوق وال زبًتق

 ؛القوانُت
  ؛اليت سبارس عليها الضغوطات من تقليلالزبفيض التكاليف و  
 اؼبؤسسات اؼبسؤولة اغبالية واؼبستقبلية؛ تمسانبة يف استثمارالجذب اؼبستثمرين ل 
  ؛التجارية للمؤسسات اؼبسؤولةتعزيز العبلمات   
 خلق قيمة للمؤسسات اؼبسؤولة واالرتقاء أبدائها وسبوقعها يف السوق. 

  

                                                             
عاليات دمحم آمُت بربري ، مراد كريفار ، "دور وأنبية اؼبسؤولية االجتماعية يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية"، مداخلة ضمن ف 1

الواقع -ماعية للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف تدعيم اسًتاتيجية التنمية اؼبستدامةاؼبلتقى الدورل الثالث عشر حول دور اؼبسؤولية االجت
  12.، ص2016 نوفمرب 14-15، كلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، -والرىاانت
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 خالصة:

اؼبستهلك وسبل التحول إذل االستهبلك  سلوك على ضوء ىذا الفصل مت عرض اإلطار العام لدراسة
 ذلكاؼبسؤول، كما حولنا توضيح الدور الذي تلعبو اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف ضباية اؼبستهلك، و 

من خبلل الًتكيز أساسا على أىم الضوابط واألسس االجتماعية واألخبلقية لبحوث سلوك اؼبستهلك وحقوقو، 
حيث  .اليت تكتسبها اؼبؤسسات جراء التزامها االجتماعي ذباه اؼبستهلكُتمع عرض أىم اؼبزااي التنافسية 

توصلنا يف هناية ىذا اعبزء من الدراسة إذل أن دراسة سلوك اؼبستهلك تعترب مفتاح من مفاتيح قباح 
ضرورة حتمية لضمان وضباية حقوق يعد االسًتاتيجيات التسويقية، كما أصبح االلتزام االجتماعي للمؤسسات 

فصحة وسبلمة اؼبستهلك تتجاوز اؼبصاحل اؼبادية  .ستهلك من كل حاالت الغش واػبداع التسويقياؼب
واالقتصادية اليت تسعى اؼبؤسسات إذل ربقيقها، حيث أن قيام ىذه األخَتة بدورىا االجتماعي ذباه 

ألمر ابلسلع يف ازباذ قرارات شرائية رشيدة ومسؤولة خاصة إذا تعلق ااؼبستهلكُت سيساىم بشكل كبَت 
  .االستهبلكية الغذائية وىذا نتيجة الرتباطها بصحتو وسبلمتو
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 :متهيد

نظرا ألعلية القطاع الصناعي يف ربقيق التنمية االقتصادية اطلرطت أغلبية الدول النامية يف مسار التنمية 
وابعتبار أن اجلزائر سبثل إحدى ىذه الدول  .الصناعية، وذلك عرب انتهاج اسًتاتيجيات صناعية سلتلفة ومتعددة

وذلك هبدف احلد من االعتماد الكلي فإهنا دل تشكل االستثناء واطلرطت يف مساعي بناء اقتصاد صناعي، 
خاصة بعد الصدمة البًتولية اليت من الناتج احمللي اإلمجارل،  98%على الريع البًتورل الذي كان يشكل نسبة 

  2014.ي بداية من السداسي الثاشل لسنة شهدىا االقتصاد اجلزائر 

ويعد قطاع الصناعات الغذائية واحد من أىم فروع القطاع الصناعي اجلزائري، حيث شهد قطاع الصناعات 
الغذائية يف اجلزائر ربوالت جذرية خاصة بعد ربرير االقتصاد، األمر الذي أدى إذل بروز القطاع اخلاص على 

جزءا من حصتو يف السوق الوطنية، إضافة إذل ادلنافسة احلادة والناذبة عن حساب القطاع العام الذي فقد 
وعلى ىذا األساس فإن دراسة قطاع الصناعات الغذائية لو ما يربره من حيث الدور  .ربرير التجارة اخلارجية

الذي يلعبو يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك من خبلل مساعلتو يف الناتج احمللي اإلمجارل ىذا 
 .من جهة، ومن جهة أخرى فإن ىذا القطاع يرتبط أيضا دبسألة األمن الغذائي

ىذه ادلستجدات والتطورات ظهر مفهوم ادلسؤولية االجتماعية كأحد التوجهات احلديثة يف وعلى ضوء 
إدارة ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية، ويعد قطاع الصناعات الغذائية على وجو اخلصوص واحد من أىم 

احلساسة ابلنسبة القطاعات اليت أولت اىتماما كبريا ذلذا التوجو احلديث، وىذا لكونو يعترب من بني القطاعات 
  .للمستهلكني

 ضمن ىذا السياق سيتم معاجلة ىذا الفصل من خبلل ثبلث مباحث رئيسية:

  :نظرة عامة حول القطاع الصناعي يف اجلزائرادلبحث األول. 
 :واقع قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر ادلبحث الثاين. 
 :ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية ادلبحث الثالث.  
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 ادلبحث األول: نظرة عامة حول القطاع الصناعي يف اجلزائر

يف ظل التحوالت االقتصادية اليت شهدهتا اجلزائر واليت تسعى إذل إحداث تنمية صناعية وربقيق الرفاىية 
السوق واالنفتاح على االقتصاد العادلي، أصبح  االقتصادية وذلك من خبلل التوجو ضلو سياسات اقتصاد

القطاع الصناعي يف اجلزائر زلط اىتمام العديد من االقتصاديني واإلداريني، وىذا نظرا للدور الذي تلعبو 
حيث أن اآلمال يف ربقيق  .الصناعة يف دفع عجلة التنمية االقتصادية والقضاء على التخلف االقتصادي

األمر الذي  ،ادلستقبل مرىون إذل حد كبري ابلتنويع يف الصادرات اجلزائرية خارج احملروقاتالتنمية االقتصادية يف 
جعل السلطات اجلزائرية منذ االستقبلل وإذل اليوم تسعى جاىدة إذل تطوير القطاع الصناعي وتنميتو وذلك 

سوف ضلاول من خبلل وعلى ىذا األساس  ،من فًتة إذل أخرى اليت تقوم هبا من خبلل اإلصبلحات ادلتكررة
 .ىذا اجلزء من الدراسة إلقاء نظرة عامة حول القطاع الصناعي يف اجلزائر

 ادلطلب األول: نبذة عن القطاع الصناعي يف اجلزائر

يعد القطاع الصناعي احملور األساسي ألي خطة تنموية، لذلك عملت اجلزائر على إحداث تغيريات 
رلملها حول تنويع مصادر الدخل وزايدة مساعلة القطاع غري وإصبلحات اقتصادية واليت كانت تصب يف 

على  وعلى ىذا األساس سوف ضلاول من خبلل ىذا العنصر تسليط الضوء ،النفطي يف الناتج احمللي اإلمجارل
ىذا من جهة، ومن جهة عرض أىم الربامج  وبنيتو أىم احملطات التارؼلية اليت مر هبا القطاع الصناعي يف اجلزائر

  .قامت هبا السلطات اجلزائرية يف إطار أتىيل ادلؤسسات الصناعية اليت

         الفرع األول: التطور التارخيي للقطاع الصناعي يف اجلزائر

 :1مر القطاع الصناعي يف اجلزائر بعدة مراحل واليت ؽلكن إغلازىا فيما يلي

  :بعد االستقبلل وجدت اجلزائر نفسها دون قاعدة القطاع الصناعي اجلزائري خالل فرتة الستينات
اقتصادية وىذا بسبب مغادرة ادلستعمرين للببلد ومعهم رؤوس األموال والودائع لدى البنوك، األمر الذي 
أدى إذل تسجيل عجز كبري يف قطاعات الزراعة، الصناعة والتجارة، وعلى ىذا األساس دل يكن الوضع 

اصة يف اجملال الصناعي الذي كان يضم عدد قليل جدا من االقتصاد الوطين خسهبل لتنشيط 
عامل فقط وىو عدد ضعيف مقارنة بعدد السكان يف  80.000 حوارل ادلؤسسات الصناعية ويوظف
  .مليون نسمة11 تلك الفًتة الذي كان حوارل 
                                                             

التواصل اذلادي بوقلقول، صفاء مباركي، "تدابري الوقاية من ادلخاطر ادلهنية على ضوء تطور القطاع الصناعي وتشريعات العمل يف اجلزائر"، رللة  1
 (106-107-108).، ص2014، جوان 38والقانون، العدديف االقتصاد واإلدارة 
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 :ك من سبيزت ىذه الفًتة ابسًتجاع الثروات وذل القطاع الصناعي اجلزائري خالل فرتة السبعينات
خبلل عملية أتميم ادلناجم، واليت مكنت بدورىا من إعادة تنظيم القاعدة الصناعية عن طريق أتميم 
ادلشاريع األجنبية اليت كانت يف القطاعات الصناعية األساسية، كما سبيزت ىذه الفًتة ابدلخططات 

ومنحت القيادة لقطاع  الثبلثية واليت من خبلذلا اتضحت فيها معادل اسًتاتيجية التنمية االقتصادية
عن طريق زبصيص مبالغ كبرية لتمويل ىذا القطاع، خاصة قطاعي النفط وذلك الصناعات الثقيلة 

  .واحلديد الصلب وىذا لكوهنما أساس عملية التصنيع والتنمية
 :ات سبيزت ىذه ادلرحلة بظهور العديد من ادلؤسس القطاع الصناعي اجلزائري خالل فرتة الثمانينات

إطار سياسات إعادة اذليكلة اليت قامت هبا الدولة يف سبيل خلق منصب الشغل  ضمنالصغرية، وذلك 
لؤلفراد، إال أن اعتماد اجلزائر على اسًتاتيجية التصنيع اليت ترتكز على اإلمكانيات الطبيعية من ادلوارد 

 عواقب  اذل تة الصناعات الثقيلة كانالباطنية واستغبلل ادلصادر احمللية يف ميدان احملروقات يف إطار تنمي
األمر الذي أدى إذل تدىور قيمة العملة  .نتيجة اطلفاض أسعار البًتول يف منصف الثمانيناتوخيمة 
 .الوطنية

 :شهدت ىذه الفًتة ركودا اقتصاداي نتيجة  القطاع الصناعي اجلزائري خالل فرتة التسعينات
األحداث الدامية اليت عشتها اجلزائر، األمر الذي أدى إذل توقف اتم عن االستثمارات الصناعية بسبب 
الًتكيز على اجلانب األمين على حساب اجلانب االقتصادي، كما مت غلق العديد من ادلؤسسات 

الشروع يف تطبيق برانمج التصحيح اذليكلي، إضافة العمومية وسبت خوصصة الكثري منها، خاصة بعد 
   .إذل تضرر العديد من ادلؤسسات نتيجة األعمال اإلرىابية اليت حدثت

  أىم ما ؽليز ىذه ادلرحلة ىو إعادة ذبديد إن  إىل اآلن:2000 القطاع الصناعي اجلزائري من سنة
والية، ومن بني أىم 31 عملية ذبديد مشلت  54البنية التحتية للمناطق الصناعية واليت سبثلت يف 

ادلرتكزات األساسية لبلسًتاتيجية االقتصادية والصناعية اجلديدة ىو تعميق اإلصبلحات االقتصادية 
وترقية االستثمارات وفتح الشراكة مع ادلستثمرين األجانب، إضافة إذل إسبام عملية خوصصة ادلؤسسات 

التنافسية ودعم سياسات التشغيل من  قدرهتاهبدف ربسني  كذلو  العمومية اليت تعرف حالة إفبلس
كما عرفت ىذه الفًتة انفتاح القطاع الصناعي اجلزائري على الصناعات   .أجل احلد من ظاىرة البطالة

ذات التكنولوجيا العالية، ولكن إذل غاية يومنا ىذا فإن جل ىذه الصناعات ىي عبارة صناعات تركيب 
يقي، وابلتارل غلب أن تكون نسبة االندماج يف ىذه الصناعات دبستوايت وتعبئة وليست إنتاج حق

عالية حىت ؽلكننا القول أن اجلزائر تسري يف خطى الدول الناشئة وإبمكاهنا أن ربقق استقبلذلا 
    .االقتصادي
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 الفرع الثاين: بنية القطاع الصناعي يف اجلزائر حسب الديوان الوطين لإلحصائيات

حسب الديوان الوطين لئلحصائيات يتم ربديد بنية القطاع الصناعي يف اجلزائر على أساس تسع رلموعات 
 :1رئيسية وىي

 قطاع الطاقة و احملروقات؛ 
 قطاع ادلناجم و احملاجر؛ 
  ،الكهرابئية؛ التعدين والصناعة ادليكانيكية وو قطاع احلديد و الصلب 
 قطاع مواد البناء، الفخار و الزجاج؛ 
 قطاع الصناعة الكيميائية، ادلطاط و الببلستيك؛ 
 قطاع الصناعات الغذائية، التبغ و الكربيت؛ 
 النسيجية؛ اتقطاع الصناع 
  اخلشب و الورقصناعة قطاع. 

 : الربامج ادلطبقة لتأىيل ادلؤسسات الصناعية يف اجلزائرلثالفرع الثا

تبنت اجلزائر رلموعة من الربامج فيما ؼلص عملية أتىيل ادلؤسسات الصناعية وىذا هبدف الرفع من أدائها 
 :2التنافسي، حيث تتمثل ىذه الربامج فيما يلي

 الربانمج الوطين للتأىيل الصناعي: 1-

من طرف وزارة الصناعة وإعادة اذليكلة ليتم الشروع يف  2000أطلق الربانمج الوطين للتأىيل الصناعي سنة 
لتأىيل  مليار دج 2خصص منو  مليار دج 4حيث قدر ادلبلغ ادلخصص للربانمج ب  ،2001تنفيذه سنة 

 .ادلؤسسات الصناعية والباقي مت زبصيصو لتحديث وإعادة أتىيل ادلناطق الصناعية

 

                                                             
 العلوم سليم سلضار، "دراسة ربليلية لتنافسية القطاع الصناعي يف اجلزائر مقارنة ببعض الدول العربية"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف 1

القتصادية و التجارية وعلوم التسيري ، جامعة أيب بكر بلقايد، االقتصادية )غري منشورة(، زبصص حبوث العمليات وتسيري ادلؤسسات، كلية العلوم ا
  100.، ص2017-2018تلمسان، 

، قسم العلوم 20رابح بلقاسم، "مدى فعالية الربامج ادلطبقة للتأىيل الصناعي للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلزائر"، رللة معارف، العدد 2
  (145-149). ص، ص 2016االقتصادية، جامعة البويرة، جوان 
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 عي فيما يلي:وتتمثل أىداف الربانمج الوطين للتأىيل الصنا

 عصرنة احمليط الصناعي دبا يتناسب مع الظروف الدولية؛ 
 تطوير وترقية الصناعات األكثر قدرة على ادلنافسة؛ 
 تدعيم قدرات ىيئات الدعم؛ 
  االستمرار وربسني وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية القادرة على النمو. 

 الربانمج الوطين لتأىيل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة: 2-

يندرج الربانمج الوطين لتأىيل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف إطار القانون التوجيهي لًتقية وتطوير 
لتنطلق أوذل  2004مارس  8ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة، وقد سبت ادلصادقة عليو من طرف رللس الوزراء يف 

وادلتوسطة بقيمة حيث مت سبويلو من طرف صندوق أتىيل ادلؤسسات الصغرية  ،2007مراحلو يف التنفيذ سنة 
 .مليار دج 6مالية قدرت ب 

 وتتمثل أىداف الربانمج الوطين لتأىيل ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة فيما يلي:

 سب األولوية، وذلك عن طريق إعداد ربليل فروع النشاط وضبط إجراءات التأىيل للوالايت حب
وسبل دعم دراسات عامة تكون كفيلة ابلتعرف عن قرب على خصوصيات كل والية وكل فرع نشاط 

 ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة بواسطة تثمني اإلمكانيات احمللية ادلتوفرة؛
 أتىيل احمليط اجملاور للمؤسسة؛ 
 يلها؛إعداد تشخيص اسًتاتيجي عام للمؤسسة و سلطط أتى 
  ترقية ادلؤىبلت ادلهنية بواسطة التكوين وربسني ادلستوى يف اجلوانب التنظيمية، وأجهزة التسيري واحليازة

 على القواعد العامة للنوعية العادلية )االيزو( وكذلك سلططات التسويق؛
 ربسني القدرات التقنية لوسائل اإلنتاج. 

 الربانمج الوطين اجلديد لتأىيل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة: 3-

مؤسسة صغرية ومتوسطة من أىم الربامج ادلعتمدة لتنمية  20.000يعترب الربانمج الوطين اجلديد لتأىيل 
حيث  .، وىذا نظرا لئلمكانيات ادلالية والبشرية اليت مت تسخريىا إلصلاحويف اجلزائر وتطوير القطاع الصناعي

            رفت على تنفيذه الوكالة الوطنية لتطوير ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة بغطاء مارل قدر حبوارلأش
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سنوات ابتداء من اتريخ ادلصادقة عليو من طرف رللس الوزراء يف  5، وامتد اعتماده على مدى مليار دج 386
  2010.جويلية  11

 ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة فيما يلي:وتتمثل أىداف الربانمج الوطين اجلديد لتأىيل 

 ربسني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية و ادلتوسطة؛ 
 أتىيل قدرات التسيري والتنظيم للمؤسسات الصغرية و ادلتوسطة؛ 
  للمؤسسات الصغرية و ادلتوسطة؛ واالبتكارأتىيل قدرات إتقان ادلعرفة 
  ادلتوسطةادلادية للمؤسسات الصغرية و  االستثماراتدعم. 

 ادلطلب الثاين: تشخيص البيئة االقتصادية للقطاع الصناعي يف اجلزائر

تعترب مسألة التطور الصناعي عنصرا ىاما يف عملية دفع عجلة التنمية االقتصادية، فدون بناء صناعات 
اول وطنية قوية ومستقلة ال ؽلكن القضاء على التخلف االقتصادي واالجتماعي، وعلى ىذا األساس سوف ضل

هبدف عرض بعض  ذلكمن خبلل ىذا العنصر تشخيص البيئة االقتصادية للقطاع الصناعي يف اجلزائر و 
  .واليت سوف تعكس لنا وضعية ىذا القطاع ادلؤشرات االقتصادية

  الفرع األول: مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجايل

إن تشخيص وضعية القطاع الصناعي يف اجلزائر يربز لنا عدم قدرتو على إخراج االقتصاد الوطين من زبلفو 
وىذا لكونو يركز بشكل كبري على عمليات الًتكيب والتجميع والتعبئة دون ، االقتصادي االستقبللوربقيق 

، واجلدول ادلوارل يوضح ليات التصنيعاخلوض يف غمار اإلنتاج احلقيقي واالستفادة من التقنيات احلديثة يف عم
 (2013-2017).نسبة مساعلة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجارل خبلل الفًتة تطور لنا

  نسبة مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة تطور (: 3-1اجلدول )
(2017-2013)  

 
 139.، ص2018 جويليةالتقرير السنوي لبنك اجلزائر، "التطور االقتصادي والنقدي للجزائر"، ادلصدر: 
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على ضوء ىذه ادلعطيات ؽلكننا القول أبن نسبة مساعلة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجارل خبلل 
 ىي نسبة زلتشمة جدا، وىذا راجع أساسا لؤلسباب التالية:( 2013-2017)الفًتة 

 التبعية الكبرية لقطاع احملروقات؛ 
 عدم التنويع يف الصادرات اجلزائرية؛ 
 مشكلة العقار الصناعي؛ 
 اسًتاتيجية عدم توفري التمويل البلزم إلقامة مشاريع صناعية. 

  الفرع الثاين: مسامهة القطاع الصناعي يف توفري مناصب الشغل

يعترب االىتمام بقضااي التشغيل من أىم التحدايت اليت تواجهها معظم دول العادل دبا فيها اجلزائر وذلك 
للحد من ظاىرة البطالة، وعلى ىذا األساس قامت السلطات اجلزائرية بوضع اسًتاتيجية وطنية طموحة تسعى 

الذي يلعبو ىذا للدور اعي، وىذا نظرا ابلدرجة األوذل إذل زايدة القوى العاملة يف سلتلف فروع القطاع الصن
القوى العاملة يف  إمجارل واجلدول ادلوارل يوضح لنا تطور ،القطاع يف تفعيل التنمية الشاملة وتنشيط سوق العمل

 (2013-2017). القطاع الصناعي خبلل الفًتة

          (2013-2017)القوى العاملة يف القطاع الصناعي خالل الفرتة  إمجايل (: تطور3-2اجلدول )
 الوحدة ابآلالف

 
 143.، ص2018 جويليةالتقرير السنوي لبنك اجلزائر، "التطور االقتصادي والنقدي للجزائر"، ادلصدر: 

لعدد القوى العاملة يف القطاع الصناعي خبلل على ضوء ىذه ادلعطيات نبلحظ أبن ىناك تطور ملحوظ 
فعال يف احلد من مشكلة البطالة مقارنة بعدد السكان، وىذا  (، إال أهنا ال تساىم بشكل2013-2017الفًتة )

إذل سيطرة العمالة غري الرمسية على سوق العمل نتيجة تفضيل الكثري من ادلواطنني لؤلعمال احلرة  أساسا راجع
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مادية امتيازات ومغرايت  تقدمبيئة العمل الرمسية ال  لكون أنىذا  وابلرغم من افتقادىا للحماية االجتماعية، 
إضافة إذل ىذا فإن معظم عروض التوظيف اليت تقدمها  ربفز ادلواطنني على االندماج يف سوق العمل الرمسي،

األمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر يف السياسات  ادلؤسسات الصناعية ىي عبارة عن مناصب عمل مؤقتة،
لعاملني يف القطاع غري الرمسي وتشجيعهم تعزيز قوانني العمل لتشمل فئة اخبلل اخلاصة ابلتشغيل وذلك من 

   .لبلندماج يف مناصب عمل رمسية ودائمة وأبجور مغرية

 الفرع الثالث: مسامهة القطاع الصناعي يف ترقية التجارة اخلارجية

يعترب التوجو ضلو سياسة التصدير من بني اخليارات االسًتاتيجية اليت ربظى ابىتمام كبري ضمن السياسات 
حيث أن اعتماد الدول يف صادراهتا على ادلنتجات الصناعية يعد مؤشرا على تقدمها أو زبلفها،  .ةاالقتصادي

وىذا نظرا دلساعلة الصادرات يف توفري العملة الصعبة والتأثري بشكل إغلايب على ميزان ادلدفوعات وربقيق النمو 
 ذلك فإن الصناعات ادلوجهة ضلو االقتصادي وادلستوى ادلعيشي للمواطنني على ادلدى الطويل، إضافة إذل

التصدير تستخدم طرق إنتاج أكثر كفاءة وابجلودة ادلطلوبة ووفقا للمقاييس الدولية شلا ؽلكنها من مواجهة 
وعلى ىذا األساس عملت السلطات اجلزائرية على استحداث مصادر جديدة  ،ادلنافسة يف األسواق الدولية

 .خاصة بعد التذبذابت ادلستمرة اليت عرفتها أسعار النفط يف اآلونة األخريةلًتقية الصادرات خارج احملروقات، 
األمر الذي جعلها تعاشل من اختبلل يف ىيكل صادراهتا، وابلتارل فإن تنمية الصادرات الصناعية تعد دبثابة 

الصناعية من نسبة مساعلة الصادرات  تطور واجلدول ادلوارل يوضح لنااحلل األمثل للخروج من ىذه التبعية، 
 .(2013-2017إمجارل الصادرات خبلل الفًتة )

نسبة مسامهة الصادرات الصناعية من إمجايل الصادرات خالل الفرتة         تطور (: 3-3اجلدول )
(2017-2013 ) 

 
 155.، ص2018التقرير السنوي لبنك اجلزائر، "التطور االقتصادي والنقدي للجزائر"، جويلية ادلصدر: 
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ضوء ىذه ادلعطيات ؽلكننا القول أبن نسبة الصادرات الصناعية من إمجارل الصادرات خبلل الفًتة  على
 ؤلسباب التالية:وىذا راجع أساسا لىي نسبة ضئيلة جدا،  (2017-2013)

 عدم وجود سياسة تصديرية واضحة و معلنة؛ 
 اصة ابجلودة شلا غلعل عملية مشكلة عدم مطابقة ادلنتجات الوطنية للمعايري وادلواصفات الدولية اخل

 تصديرىا صعبة؛
 قلة ادلعلومات اخلاصة أبسواق التصدير؛ 
 ادلنافسة احلادة اليت تعاشل منها الصادرات اجلزائرية يف األسواق الدولية؛ 
 ارتفاع تكاليف اإلنتاج والتصدير األمر الذي أثر على أسعار ادلنتجات الوطنية يف األسواق الدولية. 

احلديث عن ترقية الصادرات الصناعية خارج احملروقات يتطلب من اذليئات ادلعنية الًتكيز على  وابلتارل فإن
 النقاط التالية:

 تعزيز الشراكات بني القطاع العام واخلاص وىذا هبدف تنظيم عمليات التصدير؛ 
  الدولية؛العمل على ربسني جودة ادلنتجات الوطنية وذلك من خبلل االلتزام ابدلواصفات و ادلعايري 
  االستفادة من التكنولوجيات احلديثة يف عمليات التصنيع والتخلي عن األساليب التقليدية اليت تؤثر

 على األداء اإلنتاجي؛
 ؛خارج احملروقات العمل على إنشاء صناديق خاصة لدعم و ترقية الصادرات الصناعية 
 وىذا هبدف ىيئة خاصة بتوفري معلومات دقيقة عن الفرص ادلوجودة يف األسواق الدولية  تشكيل

 مدى إمكانية ادلؤسسات اجلزائرية للولوج فيها؛ معرفة
  ضرورة مشاركة ادلؤسسات اجلزائرية يف ادلعارض الدولية وىذا هبدف الًتويج للمنتجات الوطنية ودرلها

 .يف األسواق الدولية
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 الثالث: مشاكل ومعوقات القطاع الصناعي يف اجلزائر ادلطلب

ال يعطي انطباعا إغلابيا فيما ؼلص ربقيق األىداف ادلسطرة، وىذا  لصناعي يف اجلزائراالقطاع ن واقع إ
 :1نتيجة ادلشاكل وادلعوقات اليت يواجهها ىذا القطاع واليت تتمثل فيما يلي

  :القطاع الصناعي يف اجلزائر اطلفاض يف نسبة الكفاءة حيث يواجو مشاكل تتعلق ابدلعدات واآلالت
اإلنتاجية، وىذا لكون أن معظم اآلالت وادلعدات ادلستخدمة يف ادلصانع إما قدؽلة أو متخلفة 

  .تكنولوجيا
  :إن مناطق اإلنتاج دلعظم ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية تقع داخل عدم مالئمة ادلناطق الصناعية

ا موزعة ومشتتة يف ادلناطق التجارية والسكنية، األمر الذي يتطلب ضرورة إعادة ادلدن الكربى حيث أهن
 .التفكري بشكل جدي إلنشاء مناطق صناعية خارج التجمعات السكانية

  :يواجو القطاع الصناعي يف اجلزائر مشاكل تتعلق ابخلدمات الضرورية واليت مشاكل تتعلق ابخلدمات
ياه، الكهرابء وقنوات الصرف الصحي ابإلضافة إذل االتصاالت االستغناء عنها مثل: ادل نال ؽلك

 .والنقل، حيث أن كل ىذه اخلدمات أصبحت ضرورية من أجل النهوض ابلقطاع الصناعي
  :يواجو اجلهاز اإلنتاجي صعوبة كبرية فيما ؼلص احلصول على مصادر مشاكل تتعلق بنقص التمويل

على سبويل إقامة صناعات جديدة أو صناعات قائمة، جهاز مصريف قادر  بالتمويل وىذا نتيجة غيا
  .األمر الذي أدى إذل اعتماد ادلؤسسات الصناعية على التمويل الذايت فقط

  :يواجو القطاع الصناعي يف اجلزائر مشكلة ارتفاع أسعار ادلواد األولية مشاكل تتعلق ابدلواد األولية
وىذا نتيجة االطلفاض احلاد لقيمة العملة الوطنية ىذا من جهة، ومن جهة أخرى جلوء بعض فروع 

   .من األسواق األجنبية سترياد ادلواد األوليةاالصناعة إذل 
 :تعترب مشاكل التسويق من أبرز ادلشاكل وادلعوقات اليت يعاشل منها القطاع  مشاكل تتعلق ابلتسويق

الصناعي اجلزائري سواء على ادلستوى الوطين أو الدورل، وىذا نظرا لعدم قدرة ادلؤسسات الصناعية على 
التكيف مع ادلعطيات اجلديدة للسوق ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ادلنافسة غري العادلة وغري 

 .ة بني ادلنتجات احمللية واألجنبيةادلتكافئ
  :وىذا نتيجة نقص مؤسسات مشاكل تتعلق ابخلربة الفنية وغياب التنظيم والتخطيط الصناعي

التعليم التقين والتطبيقي وادلعاىد الفنية ادلتخصصة اليت كان ؽلكن االعتماد عليها يف تكوين كوادر بشرية 
تعاون ما بني مراكز البحث والتطوير واجلامعات مؤىلة لتطوير القطاع الصناعي، وكذلك ضعف ال

                                                             
،    2017، قسم العلوم االقتصادية، جامعة البويرة، جوان 22ابية ساعو، "القطاع الصناعي اجلزائري: ادلشاكل واحللول"، رللة معارف، العدد 1

 (84-87).ص ص
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إضافة إذل غياب التخطيط الصناعي البلزم  لتحقيق انطبلقة حقيقية وصحيحة  .وادلؤسسات الصناعية
للقطاع الصناعي اجلزائري ىذا من جهة، ومن جهة أخرى العجز الكبري يف رلال القدرات التسيريية 

  .إلطارات ادلؤسسات الصناعية
  يواجو القطاع الصناعي يف اجلزائر ضعف يف  التعاون والتكامل بني ادلؤسسات الصناعية:ضعف

درجة االندماج فيما بني الفروع، كما صلد أن ىناك العديد من العوائق اليت ربول دون قيام شراكات بني 
 جودة فيهاحيث أهنا مبعثرة جغرافيا وقطاعيا وتقتصر أسواقها على ادلناطق ادلو  .ادلؤسسات الصناعية

، وىي منعزلة أيضا فيما يتعلق بتوفر ادلعلومات عن ادلنافسني وادلوردين والتكنولوجيا اجلديدة فقط
وأسواق التصدير، إضافة إذل ذلك فإنو يوجد عدد قليل من اربادات األعمال ولكن معظمها غري قائمة 

   .على أساس قطاعي

 -2025آفاق -ر ادلطلب الرابع: االسرتاتيجية الصناعية يف اجلزائ

لقد قطعت اجلزائر أشواطا معتربة يف رلال التنمية الصناعية غري أن ذلك دل يسمح ذلا بتحقيق األىداف 
ادلنشودة، وإدراكا منها حبجم الرىاانت اليت غلب على االقتصاد الوطين كسبها كثفت السلطات اجلزائرية من 

ليت أخذت معادلها من واقع وا 2025جهودىا وذلك من خبلل انتهاج اسًتاتيجية صناعية جديدة آلفاق 
 .القطاع الصناعي يف اجلزائر

    الفرع األول: أىم العوامل اليت ساعدت على اقرتاح اسرتاتيجية جديدة للتنمية الصناعية يف اجلزائر

 :1تتمثل أىم العوامل اليت أدت إذل اعتماد اسًتاتيجية صناعية جديدة للتنمية الصناعية يف اجلزائر فيما يلي

 االقتصادية العادلية واليت سبثلت أساسا يف أثر العودلة واقتصاد السوق على مناخ العمل؛ التطورات 
 غياب سياسة اقتصادية شاملة تتضمن تطوير القطاعات الرئيسية؛ 
  ضرورة القيام بتنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على القطاع الصناعي كقطاع زلفز للقطاعات

 ثروة مضافة معتربة والدخول يف غمار التنافسية الدولية؛هبدف خلق  ذلكاالقتصادية األخرى، و 
  حيث تسمح ابزباذ قرارات االقتصاديةتعبري موضوعي عن احلرية  االسًتاتيجيةؽلثل طرح ىذه ،

الوطين، كما تعترب عامل أمان للتحكم يف ادلسار احملدد لتحقيق  االقتصاداقتصادية تتفق مع مصلحة 
 .األىداف ادلنشودة

                                                             
، 8العدد، 2اجلزءالعلوم اإلنسانية،  مهدي قيطون، "مساعلة االسًتاتيجية الصناعية اجلديدة يف أداء قطاع الصناعة التحويلية يف اجلزائر"، رللة 1

 (271-272).، ص2017جامعة أم البواقي، ديسمرب 
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 ين: جوىر االسرتاتيجية اجلديدة للتنمية الصناعية يف اجلزائرالفرع الثا

يكمن جوىر االسًتاتيجية اجلديدة للتنمية الصناعية يف اجلزائر يف توضيح معادل الطريق أمام القطاع 
الصناعي وتوفري متطلبات النهوض هبذا القطاع حىت يتمكن من ربقيق دوره ادلنشود يف عملية التنمية 

وعلى ىذا األساس فإن اقًتاح اسًتاتيجية صناعية جديدة ىو بغية اإلجابة على  .جتماعيةاالقتصادية واال
 :1رلموعة من األسئلة أعلها ما يلي

  ماىي األنشطة اليت ينبغي إعطائها اىتماما من أجل ربقيق التنمية الصناعية؟ وماىي ادلعايري اليت يتم
 ؛؟االستناد عليها من أجل ترتيب تلك األنشطة

  ؛؟اجملاالت ادلتاحة لبلستثمار اخلاصماىي 
 ؟ماىي أشكال التشجيع واحلماية ادلمكن توفريىا لتنمية الصناعات الوطنية. 

 الفرع الثالث: شروط ومتطلبات حتقيق االسرتاتيجية اجلديدة للتنمية الصناعية يف اجلزائر

على رلموعة من الشروط وادلتطلبات  2025تقوم االسًتاتيجية اجلديدة للتنمية الصناعية يف اجلزائر آلفاق 
 :2واليت ؽلكن إغلازىا يف النقاط التالية

  ؛معينةضرورة التحديد الدقيق لؤلىداف ادلرجوة عرب زلطات زمنية 
  الًتكيز على الفروع ذات القدرة على النمو، وخلق القيمة  من خبللعدم تشتيت اجلهود وذلك

 ادلضافة وتوفري مناصب العمل؛
  عن طريق إزالة العراقيل اليت تواجو ىذا  وذلك ربسني البيئة العامة للنشاط االقتصاديالعمل على

 القطاع؛
  ضرورة إعادة تنظيم العقار الصناعي، وتسيري ادلناطق الصناعية، وتنظيم النشاط التجاري وأتىيل اليد

 العاملة؛

                                                             
النظم الصناعية"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري )غري منشورة(،  إذلام نعيم، "استخدام ظلوذج الربرلة ابألىداف يف ظلذجة 1

، 2015-2016زبصص حبوث العمليات وتسيري ادلؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
  76.ص

يف ظل التحوالت االقتصادية الدولية مع التطبيق على فرع الصناعات الغذائية           اجلزائري الصناعيسليم بوىيدل، "إشكالية تنمية القطاع  2
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية )غري منشورة(، زبصص اقتصاد تنمية، كلية العلوم االقتصادية  "،-2025آفاق -

 214.، ص2016-2017، 01اج خلضر، ابتنةوالتجارية وعلوم التسيري، جامعة احل
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 ظيم لقاءات إليصال توفري جو للحوار الدؽلقراطي بني األعوان االقتصاديني وذلك من خبلل تن
 ذلا؛ مناسبة انشغاالهتم، والتكفل إبغلاد حلول

 العمل على توفري الرقابة الدورية وذلك هبدف الوقوف على مكامن اخللل أثناء التنفيذ؛ 
  من التجارب الدولية الناجحة يف رلال التنمية الصناعية االستفادةضرورة. 

 -2025آفاق -الفرع الرابع: األىداف ادلقرتحة لالسرتاتيجية الصناعية يف اجلزائر 

واليت تسمح بتحقيق االنتقال  -2025آفاق -تتمثل األىداف ادلقًتحة لبلسًتاتيجية الصناعية يف اجلزائر 
 :1يلي من اقتصاد يعتمد على الصناعات االستخراجية إذل اقتصاد يرتكز على الصناعات التحويلية فيما

  الوصول إذل ربقيق معدل ظلو يف كل الفروع الصناعية ادلختارة ضمن االسًتاتيجية ادلرسومة حبلول سنة
 ؛2025

  ؛20%زايدة مساعلة الصناعات التحويلية يف الناتج الداخلي اخلام بنسبة 
  ؛2025كصادرات صناعية حبلول سنة   مليارات دوالر 10الوصول إذل ربقيق 
 زايدة مساعلة القطاع اخلاص يف التقسيم اذليكلي للقيمة ادلضافة داخل الفروع الصناعية األساسية؛ 
 زايدة نسبة التشغيل داخل القطاع الصناعي مقارنة مع إمجارل اليد العاملة الناشطة. 

ولتحديد الفروع الصناعية يتوجب الرجوع إذل أداء القطاع الصناعي خبلل السنوات األخرية، حيث يكون 
االختيار على أساس حجم الفرع داخل القطاع الصناعي ابإلضافة إذل معدل ظلوه وىو ما يعطي صورة أوضح 

فإن الفروع الصناعية  األساس اوعلى ىذ .فرع وكذلك قابليتو للنمو يف حالة استفادتو من الدعمكل حول أعلية  
 :2اليت يتوجب دعمها خبلل السنوات القادمة تتلخص فيما يلي

 فرع الصناعات الغذائية؛ 
 الكهرابئية؛ ادليكانيكية و فرع الصناعات ادلعدنية و 
 فرع مواد البناء. 

إعلال ابقي الفروع ولكن األمر يتعلق بًتتيب  فإن االىتمام هبذه الفروع الصناعية ال يعينابلتارل و 
    .األولوايت، والًتكيز على الفروع األكثر قدرة على ربقيق األىداف العامة لبلسًتاتيجية الصناعية

                                                             
  215.سليم بوىيدل، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .رجع السابق، نفس الصفحةنفس ادل 2
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 ادلبحث الثاين: واقع قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر

يعد حلقة وصل بني القطاع الزراعي يعترب قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر أحد القطاعات ادلهمة حيث 
والقطاع الصناعي، كما أن الكثري من أىداف التنمية ادلستدامة ترتكز على صلاح وفعالية قطاع الصناعات 
الغذائية وىذا نظرا للدور الذي يلعبو يف ربريك الفروع االقتصادية األخرى ىذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنو 

وعلى ىذا األساس أولت السلطات اجلزائرية أعلية كبرية لقطاع الصناعات  .وطينيرتبط دبسألة األمن الغذائي ال
من االسًتاتيجية التنموية اجلديدة، خاصة يف ظل األزمة البًتولية وما أفرزتو من آاثر على  االغذائية واعتربتو جزء

شخيص واقع قطاع الوضعية االقتصادية للبلد، وشلا سبق تربز أعلية ىذا اجلزء من الدراسة من خبلل ت
 .الصناعات الغذائية يف اجلزائر

 ادلطلب األول: ماىية الصناعات الغذائية

تلعب الصناعات الغذائية دورا ىاما واسًتاتيجيا يف حياة الشعوب سواء ادلتقدمة أو النامية حيث تعترب من 
أفراد اجملتمع، وعلى ىذا األساس أقدم الصناعات وما يزيد من أعليتها ارتباطها ابالستهبلك اليومي من قبل كل 

تعترب قضية توفري الغذاء من أكثر ادلوضوعات إحلاحا يف الوقت الراىن نظرا العتبارات زايدة عدد السكان وما 
 .يصاحب ذلك من زايدة يف معدالت االستهبلك الغذائي

 أىدافها الفرع األول: الصناعات الغذائية مفهومها، خصائصها، أمهيتها و

شار مظاىر التقدم الثقايف واحلضاري لدى أفراد اجملتمع وما صاحب ذلك من ارتفاع يف مستوى نتيجة انت
استخدام ابىتمام كبري من طرف ادلؤسسات وذلك من خبلل  الوعي االستهبلكي حظي علم تصنيع األغذية

فمن  ،هبدف ربسني ادلستوى ادلعيشي للمستهلكني ذلكطرق جديدة ترفع من جودة ادلنتجات الغذائية و 
خبلل تطور ىذا النوع من الصناعة يتحقق مبدأ ضمان االستقرار االجتماعي واالقتصادي، وعلى ىذا 
األساس سوف ضلاول من خبلل ىذا العنصر التطرق إذل مفهوم الصناعات الغذائية، خصائصها، أعليتها 

  .وأىدافها

 

 

 



ؤولية االجتماعية يف مؤسسات الصناعات الغذائية اجلزائريةالفصل الثالث: واقع ادلس  
 

 
131 

 :مفهوم الصناعات الغذائية 1-

للصناعات الغذائية ابختبلف وجهات نظر الدارسني ذلا، وفيما يلي عرض لقد اختلفت التعاريف ادلقدمة 
 ألىم ىذا التعاريف:

  الصناعات الغذائية على أهنا "تصنيع اخلامات النباتية واحليوانية  (2008)حسن القحطاين عرف
حلفظها من الزائدة عن االستهبلك الطازج، وربويل ىذه اخلامات إذل صورة أخرى من ادلنتجات الغذائية 

، واستخدام ادلنتجات الغذائية يف مواسم غري مواسم توفرىا واستهبلكها يف الفساد ألطول فًتة شلكنة
   .1صاحلة لبلستهبلك من الناحية الصحية"أماكن غري أماكن وجودىا حبيث تبقى 

 الزراعية  كما عرفت الصناعات الغذائية على أهنا "الفرع الصناعي الذي يقوم بتحويل ادلواد األولية
على بقاء ادلنتجات الغذائية صاحلة  وفقا دلواصفات زلددة، وعلى ىذا األساس تعمل ىذه الصناعات

لبلستعمال ألطول مدة شلكنة بفضل طرق التحويل واحلفظ والتصبري والتكييف واالستعمال وىذا سباشيا 
 .2مع توفري الشروط اجليدة للمستهلك واليت يفرضها التطور احلضاري"

  كما عرفت أيضا الصناعات الغذائية على أهنا "نشاط إنتاجي يستخدم العناصر اإلنتاجية ادلتاحة
أبفضل الطرق والوسائل لتحويل ادلوارد االقتصادية من حالتها الطبيعية إذل منتجات تشبع احلاجات 

 .3اإلنسانية، ويتم ذلك يف وحدات إنتاجية ربكمها التطورات الفنية"

وعلى ضوء ىذه التعاريف ادلقدمة ؽلكننا أن طللص إذل تعريف جامع للصناعات الغذائية على أهنا "تلك 
التكنولوجيات احلديثة يف عملية ربويل ادلواد األولية الزراعية إذل منتجات  استخدامالصناعات اليت تعتمد على 

 .لغذائية وجودهتا"غذائية، وىذا هبدف زايدة عمرىا التخزيين واحملافظة على قيمتها ا

 

                                                             
"   -دراسة تطبيقية على عينة من شركات الصناعات الغذائية اجلزائرية-، "أثر تطبيق اإلدارة البيئية يف إدارة سلسلة اإلمداد على األداءالشيخ ساوس 1

لقايد، كر ب، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري )غري منشورة(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب ب
   297.، ص2012-2013تلمسان، 

"، مداخلة ضمن فعاليات ادللتقى الدورل التاسع -الواقع وادلأمول-أمحد مصنوعة، "الصناعات الغذائية كمدخل لتحقيق األمن الغذائي يف اجلزائر  2
ا، كلية العلوم حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء ادلتغريات والتحدايت االقتصادية الدولية، سلرب العودلة واقتصادايت مشال إفريقي

   7.، ص2014نوفمرب  23-24االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
الناصر بوطيب، مصطفى غميمة، "الصناعات الغذائية ودورىا يف تطوير الصناعات التحويلية"، مداخلة ضمن فعاليات ادللتقى الدورل حول  3

اعي يف إطار تفعيل برانمج التنويع االقتصادي يف اجلزائر، سلرب تسيري اجلماعات احمللية ودورىا يف ربقيق التنمية، اسًتاتيجية تطوير القطاع الصن
    7.، ص2018نوفمرب  6-7، 02جامعة البليدة
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 الصفات ادلميزة جلودة ادلنتجات الغذائية: 2-

 :1ؽلكن ربديد الصفات ادلميزة جلودة ادلنتجات الغذائية واليت تعكس درجة جودهتا يف العناصر التالية

 ( درجة األمان للغذاءFood Safety:)  من أي مواد خطرية خاصة وتعين خلو ادلنتجات الغذائية
  .الكيمياوية ذات التأثريات السامة واليت تضر بصحة وسبلمة ادلستهلكادلواد 
 ( نظافة الغذاءFood Purity:)  من أي مواد غريبة حىت ولو كانت غري  ادلنتجات الغذائيةوتعين خلو

الذي قد يؤدي إذل  و إتباع شروط النظافة أو أي شيء يدل على عدمضارة مثل بقااي القشور والبذور 
 .عدم قبول ادلستهلك للمنتج الغذائي

 ( الصفات احلسية للغذاءSensory Properties :) للمنتجات الغذائيةوىي تلك الصفات ادلميزة 
 .من لون، طعم، رائحة، قوام وملمس واليت ؽلكن للمستهلك أن يدركها عن طريق حواسو

 ( مالئمة الغذاء للمستهلكFood Convenience:) اتو وتعين سهولة حصول ادلستهلك على متطلب
 .من ادلنتج الغذائي سواء من انحية الشكل أو احلجم أو اإلعداد والتجهيز

 ( مدة صالحية الغذاءExoiry Date :) ويقصد هبا مدى قدرة ادلنتج الغذائي على االحتفاظ
 .تواجده لدى ادلستهلكبصفات جودتو، درجة األمان وقيمتو الغذائية خبلل فًتة التوزيع وأثناء 

 ( الصفات الوظيفيةFunctional Properties :)تلك الصفات التكنولوجية ادلميزة للمنتجات  وىي
 .الغذائية خبلل خطوات التصنيع و احلفظ

 ( القيمة الغذائيةNutrotional Value:)  ادلنتج الغذائي على العناصر وادلكوانت  احتواءوتعين مدى
حية للمستهلك، ومدى أتثري ادلعاجلات التكنولوجية وطرق احلفظ ن الناحية الصالغذائية ذات األعلية م

والتخزين على ىذه ادلكوانت واليت تشمل الربوتينات، الدىون، السكرايت، األلياف، الفيتامينات 
  .واألمبلح ادلعدنية

 

 

 

                                                             
، 2016، 15، العدد2اجمللد دمحم خثري، دمحم زبري، "معايري تسويق ادلنتجات الغذائية احلبلل يف األسواق األوروبية"، رللة االقتصاد اجلديد، 1

 (22-23).ص
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 أمهية الصناعات الغذائية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية: 3-

الغذائية ىي صناعة حيوية حيث تلعب دورا مهما يف تنمية االقتصاد الوطين، وؽلكن توضيح إن الصناعات 
 :1أعليتها يف النقاط التالية

 الصناعات الغذائية يف تدعيم التكامل القطاعي بني الزراعة والصناعة، ويتجلى ذلك يف كوهنا  تساىم
ذلا عبلقة قوية دبختلف القطاعات االقتصادية األخرى، حيث أن استمرار التصنيع الغذائي يتوقف على 

 مدى توفر ادلواد اخلام الزراعية؛
  ال فصول السنة وذلك من خبلل االستفادة من تساعد الصناعات الغذائية يف جعل الغذاء متوفرا طو

 ادلنتجات الغذائية ادلخزنة يف مواسم رداءة اإلنتاج؛
  تساعد الصناعات الغذائية يف تنظيم ادليزان التجاري للمنتجات الغذائية، كما أن توفرىا يف مواسم

 على القدرة الشرائية للمستهلكني؛ رندرهتا سيساىم يف عدم ارتفاع أسعارىا وابلتارل ال تؤث
  تساىم طرق احلفظ احلديثة للمنتجات الغذائية يف إمكانية تصديرىا إذل مناطق استهبلكية يف سلتلف

  أضلاء العادل؛
 تعترب الصناعات الغذائية من أىم الصناعات التحويلية األكثر مساعلة يف توفري مناصب الشغل؛ 
  األخرى ذات العبلقة ادلباشرة معها كصناعة مواد التعبئة تشجع الصناعات الغذائية الصناعات

 .إخل …والتغليف، وصناعة اآلالت اخلاصة ابلتصنيع وادلواد الكيمياوية احلافظة

 أىداف الصناعات الغذائية: 4-

إن ربقيق األىداف ادلرجوة من تطوير وتنمية الصناعات الغذائية زبتلف من بلد آلخر، غري أهنا تلتقي يف 
 :2جوىرىا حول رلموعة من األىداف واليت ؽلكن إغلازىا يف النقاط التالية

 تقليص فاتورة استرياد الغذاء؛ 
 ربويل اخلامات الزراعية إذل منتجات غذائية ذات قيمة عالية؛ 
 االستفادة من احملاصيل الزراعية اليت ال ذبد سوقا رائجا يف وقت نضوجها؛ 
 التوسع يف اإلنتاج هبدف إمكانية التصدير. 

                                                             
"، أطروحة مقدمة لنيل -دراسة حالة اجلزائر-فوزي عبد الرزاق، "األعلية االقتصادية واالجتماعية للصناعات الغذائية وعبلقتها ابلقطاع الفبلحي  1

، 2006-2007شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية )غري منشورة(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
 (59-60).ص

  231.سليم بوىيدل، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 الفرع الثاين: تغري السلوكيات واالجتاىات الغذائية

 الذي يرتكز على الوجبات السريعة واخلفيفة واألكل ما بني" الغذاء العصري"يعيش العادل اليوم ظاىرة 
الوجبات وتناول األكبلت اجلاىزة خارج ادلنزل أو حىت طلبها من ادلنزل حيث انتشرت ىذه الظاىرة بصورة  
كبرية يف الدول ادلتقدمة خاصة يف أوساط اجملتمعات اليت تعيش ادلناطق احلضرية، ولكن دبفعول ىذه العودلة 

خاصة فئة الشباب، وعلى ىذا  الناميةفقد انتقلت ىذه الظاىرة أيضا حىت إذل أوساط اجملتمعات يف الدول 
 .األساس فقد أدى تغري ادلمارسات الغذائية إذل تغري تركيبة الغذاء

 :1أىم وأحدث االذباىات الغذائية يف عادل الصناعات الغذائية نذكر منها ما يلي بنيومن  

  األغذية احليوية(Bio) : يعرف ىذا الصنف الغذائي زايدة توسعية يف السوق العادلي حيث بلغ إمجارل
 خبللدوالر  مليار 26,2 حوارلمبيعات ادلشروابت واألغذية احليوية يف الوالايت ادلتحدة األمريكية 

  2010.سنة
  :وىي توليفة بني األغذية واألدوية حيث حقق السوق العادلي للمكمبلت الغذائية ادلكمالت الغذائية

الوالايت ادلتحدة األمريكية  احتلت، و 2013خبلل سنة  مليار دوالر 21,8رقم أعمال قياسي قدر ب 
يف السنة مع تراجع زلسوس لؤلسواق اذلندية  6,2%ادلرتبة األوذل عادليا بتحقيقها ظلو يقدر ب 

 .والصينية
  :عن ادلكمبلت الغذائية ىذه األغذية ادلخصصة وادلوجهة للرايضيني  كثريا  ال زبتلفأغذية الرايضيني

تركيبات مركزة من العناصر )الفيتامينات، األمبلح ادلعدنية( تعمل على احملافظة على  عبارة عن وىي
فرنسا قائمة الدول األكثر حيث تتصدر كل من بريطانيا، إيطاليا، أدلانيا، للرايضيني  الصحة اجليدة

 .إنتاجا لؤلغذية ادلخصصة للرايضيني
 :ينقسم قطاع أغذية األطفال إذل قسمني، قسم سلصصا حلليب األطفال والذي ؽلثل  أغذية األطفال

من حصة السوق،  59%ثل ؽل ذيلوجبات اجلاىزة لؤلطفال والل وقسم سلصصامن السوق  %41
 .حيث تتصدر الوالايت ادلتحدة األمريكية قائمة الدول األكثر إنتاجا لؤلغذية ادلخصصة لؤلطفال

  :منذ حوارل عشرين سنة شهد سوق ادلنتجات احلبلل ظلوا كبريا على ادلستوى ادلنتجات احلالل
ات الغذائية العادلية، كما من الصناع 17%يف السنة ما ؽلثل  مليار دوالر 632العادلي فهو ػلقق حوارل 

يعرف اقباال كبريا بصورة خاصة يف الدول األوروبية، كندا و الوالايت ادلتحدة األمريكية حيث صلد مثبل 

                                                             
  .(150-151، ص)2019، جوان 1، العدد6فائزة قش، "توجهات وزلركات تطوير الصناعات الغذائية"، رللة دراسات اقتصادية، اجمللد 1
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تعترب أكرب زلرك للمنتجات احلبلل يف ماليزاي ودول جنوب شرق  Nestléالشركة ادلتعددة اجلنسيات 
 .آسيا

 ابألمن الغذائي والتنمية ادلستدامةالفرع الثالث: عالقة الصناعات الغذائية 

وادلستدامة يف ظل االذباه ادلتزايد ضلو ربقيق تنمية مستدامة يف مجيع اجملاالت وبروز مفاىيم التنمية الشاملة 
ظهر مفهوم جديد لؤلمن الغذائي والذي يرتبط بعنصر االستدامة يف استهبلك وإدارة ادلوارد ادلتاحة خاصة 

ترسيخ أظلاط إنتاجية واستهبلكية مستدامة ومتنوعة ربفظ االحتياجات احلالية وادلستقبلية الطبيعية منها، مع 
جلميع األفراد، وعلى ىذا األساس يعترب األمن الغذائي أحد ادلكوانت االسًتاتيجية  للتنمية الزراعية ادلستدامة 

ي بدورىا على العديد من السياسات والواردة ضمن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ادلستدامة واليت تنطو 
من خبلل  وذلك والربامج وادلشاريع اليت من شأهنا أن تساىم يف زايدة إنتاجية السلع الغذائية األساسية

االستخدام األمثل للموارد احمللية ادلتاحة مع احلد من كل صور التلف والتبذير لكل السلع الغذائية و ترشيد 
، مع احملافظة أيضا على التوازن دل لتلك السلع سواء أكانت تصديرا أم استريادااستهبلكها وربسني شروط التبا

البيئي من خبلل العمل على احلد من كل صور التلوث وذلك هبدف ربقيق أكرب قدر شلكن من االستقبللية 
ناسبة جملموع عن طريق تقليص التبعية اخلارجية  مستهدفا بذلك توفري السلع الغذائية بكميات كافية وابجلودة ادل

السكان ويف سلتلف مناطق تواجدىم داخل الدولة وأبسعار تتوافق ومستوايت دخوذلم بصورة مستمرة 
    1.ومستدامة

فقد منح مؤسبر القمة العادلية للبيئة والتنمية أعلية كبرية للتنمية ادلستدامة والسبلمة  قإضافة إذل ما سب
الغذائية، حيث أعطى مفهوم التنمية ادلستدامة مدخبل جديدا للصناعة الغذائية يف االذباه الذي يساعد على 

 :2دمج التحدايت اخلاصة ابلتنمية ادلستدامة وذلك من خبلل

  ؛االطبيعية والتفكري يف استعمال بيو تكنولوجياحلفاظ على ادلوارد 
  ربط الًتكيبات البيولوجية للمنتجات الغذائية بشكل مباشر ابلبحوث اليت ذلا عبلقة ابلتنمية ادلستدامة

 .للصناعات الغذائية، فعلى سبيل ادلثال ادلنتجات ادلعدلة جينيا واألمراض ادلرتبطة ابلتغذية

 

                                                             
، 4ددحدة رايس، إؽلان رحال، "مساعلة القطاع الزراعي يف ربقيق األمن الغذائي يف اجلزائر"، رللة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية، الع 1

  .(45-46، ص)2018جامعة عباس لغرور، خنشلة، ديسمرب 
 113.أدمحم فرعون، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 ة االجتماعية للمؤسسات يف الصناعات الغذائيةالفرع الرابع: أبعاد ادلسؤولي

، نشاطهاحسب طبيعة  وذلك قضاايإن تبين ادلؤسسات االقتصادية للمسؤولية االجتماعية يتضمن عدة 
فمؤسسات الصناعات الغذائية حبكم طبيعة مهمتها االقتصادية من جهة واالجتماعية من جهة أخرى تواجهها 

 :1ذات طابع خاص نوعا ما واليت ؽلكننا أن نوجزىا فيما يلي قضااي أخرىأيضا 

  :وتتعلق أساسا بكل من ظروف العمل واحلوار االجتماعي بني سلتلف القضااي اجملتمعية االقتصادية
 .أصحاب ادلصاحل

 :مؤسسات الصناعات الغذائية دببادرات متعددة، مثل زايدة إبمكانية قيام  وتتعلق القضااي االجتماعية
مناصب العمل ادلخصصة للنساء يف ادلناطق الريفية سواء عن طريق التوظيف ادلباشر أو إدخاذلا  عدد

ضمن سلسلة التموين، كما أن ذلذه ادلؤسسات دور كبري يف احلفاظ على الًتاث والتنوع الغذائي 
 .للمناطق اليت تعمل فيها

 :نظرا للطبيعة البيولوجية للمنتجات الغذائية فإهنا معرضة للفساد والتلف األمر الذي  القضااي الصحية
غلعلها تسبب الكثري من األمراض، وعلى ىذا األساس تعمل مؤسسات الصناعات الغذائية على احلد 

راقبة منتجاهتا ابتداء من دب قيامها من احتماالت تعرض مستهلكي منتجاهتا ألمراض وذلك من خبلل
ادر إنتاجها وصوال إذل ادلستهلك النهائي، كما ؽلكن دلؤسسات الصناعات الغذائية القيام حبمبلت مص

حول فوائد التغذية الصحية ادلتوازنة ابإلضافة إذل تدعيمها للمشاريع البحثية يف رلال التغذية توعوية 
 .والصحة

 :ستعمال للموارد الطبيعية والطاقة، تتميز الصناعات الغذائية بكوهنا صناعات كثيفة اال القضااي البيئية
األمر الذي يتطلب منها ضرورة قيامها بتطوير برامج تسيري مستدامة إلدارة ادلوارد الطبيعية بكفاءة 

  .وفعالية خاصة ادلياه ألهنا تشكل ادلورد األكثر استخداما يف سلسلة إنتاج ادلنتجات الغذائية

 غذائية يف اجلزائرادلطلب الثاين: أىم فروع قطاع الصناعات ال

قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر عدة فروع حيث تتفاوت نسبة مساعلتها يف أداء ىذا القطاع  يضم
حسب تطور النمط الغذائي واالستهبلكي للمجتمع اجلزائري والذي عرف ربوالت جذرية يف السنوات األخرية 

إذل ظلط استهبلكي أيخذ بعني االعتبار  بذلك الذي عرفتو األسر اجلزائرية لتنتقل تبعا للتطور السوسيولوجي
   .يف اجلزائر الغذائية ظلوذج احلياة يف الدول ادلتقدمة، واجلدول ادلوارل يلخص أىم فروع قطاع الصناعات

                                                             
1 François Fatoux, Yasmine Seghirate, "La RSE une démarche hybride pour réinterroger la gouvernance 

classique de l’entreprise et ses objectifs de développement, Watch Letter, N°29, June 2014, p7. 
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 (: أىم فروع قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر3-4اجلدول )

 
Source: Horri Khelifa et autres, "Problematique du developpement des industries agroalimentaires en 

Algerie", European Scientific Journal, vol 11, N°3, January 2015, p226. 

على ضوء ىذه ادلعطيات ؽلكننا أن ضلصي اآلالف من ادلؤسسات الناشطة يف قطاع الصناعات الغذائية يف 
ام سلتلفة لكن تبقى احلصة األكرب من اإلنتاج تسيطر عليها رلموعة قليلة من ادلؤسسات الكبرية اجلزائر وأبحج

مؤسسة فقط تعترب  30مؤسسة منها حوارل  700وادلتوسطة، فبالنسبة لفرع ادلشروابت فإنو يضم ما يقارب 
القليلة اليت تضمن احلصة ىذه الفئة   (محود بوعبلم، إفري، رويبة)مثل  األكثر نشاطا وسيطرة على السوق

أما ابلنسبة لفرع ربويل  (كوكا كوال، بيبسي) األكرب من اإلنتاج إضافة إذل ادلؤسسات اليت تعمل بًتخيص مثل
رلمع  سيم، رلمع عمر بن عمر، رلمع)ادلشروابت، حيث تعترب كل من احلبوب فإنو يشهد وضعية شلاثلة لفرع 

من بني ادلؤسسات اخلاصة الرائدة يف رلال ربويل احلبوب والعجائن ابإلضافة إذل مطاحن الرايض  (بن محادي
مؤسسة  15أما ابلنسبة إذل فرع احلليب ومشتقاتو فإنو توجد حوارل  .واليت ىي عبارة عن مؤسسة عمومية

منتوج الزابدي  مثبلف مؤسسة خاصة وأبحجام ورلاالت سلتلفة 100، وأكثر من Giplaitللمجموعة العمومية 
، كما هتيمن (حضنة، ترافل)إضافة إذل  ، %40صومام،  %25دانون الذي هتيمن عليو بعض ادلؤسسات منها
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( على سلتلف منتجات Algerie Priplait, Algerie Fitalait, Algerie Créme) كل من مؤسسة
     .1ادلنافس ادلسيطر على سوق سيفيتال األجبان، ويف فرعي الزيوت والسكر تعترب مؤسسة

 ادلطلب الثالث: مسامهة قطاع الصناعات الغذائية يف تنمية االقتصاد الوطين

يعترب قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر أكرب قطاع صناعي خارج احملروقات وىذا راجع أساسا إذل طبيعة 
السياسة اليت تبنتها الدولة اجلزائرية يف إطار تشجيع ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة على االستثمار يف ىذا 

سة تسليط الضوء على مدى مساعلة القطاع، ومن ىذا ادلنطلق سوف ضلاول من خبلل ىذا اجلزء من الدرا
أساسا على بعض ادلؤشرات االقتصادية  ابالعتمادالوطين وذلك  االقتصادقطاع الصناعات الغذائية يف تنمية 

 .اليت سوف تعكس لنا وضعية ىذا القطاعاذلامة 

 زائرالفرع األول: تطور نسبة منو إمجايل الناتج الداخلي احلقيقي لقطاع الصناعات الغذائية يف اجل

إن قياس نسبة ظلو إمجارل الناتج الداخلي احلقيقي لقطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر يعترب كأحد 
ادلؤشرات األساسية اليت ؽلكن من خبلذلا احلكم على مدى أعلية ىذا القطاع داخل النسيج االقتصادي وقدرتو 

االىتمام الذي غلب أن ػلظى بو ىذا القطاع ابعتباره  درجة ربديد على تغطية الطلب احمللي، ليتم بعد ذلك
مصدر من مصادر خلق الثروة، واجلدول ادلوارل يوضح تطور نسبة ظلو إمجارل الناتج الداخلي احلقيقي لقطاع 

 .(2013-2017الصناعات الغذائية يف اجلزائر خبلل الفًتة )

احلقيقي لقطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر تطور نسبة منو إمجايل الناتج الداخلي (: 3-5اجلدول )
 (2013-2017خالل الفرتة )

 

 140.، ص2018التقرير السنوي لبنك اجلزائر، "التطور االقتصادي والنقدي للجزائر"، جويلية ادلصدر: 

                                                             
"، حوليات جامعة 2009-2015ة أمساء حاجي، انصر بوعزيز، "دور الصناعات الغذائية يف ربقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر دراسة الفًت  1

  .(413-414، ص)2017جوان  ،20، العدد10قادلة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، اجمللد
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على ضوء ىذه ادلعطيات نبلحظ أبن ىناك تناقص ملحوظ يف نسبة ظلو إمجارل الناتج الداخلي احلقيقي 
( وىذا ابلرغم من كل اإلصبلحات اليت حظي 2013-2017الصناعات الغذائية يف اجلزائر خبلل الفًتة ) لقطاع

كانت كلها تصب يف ترقية وتشجيع ىذا القطاع إال أن النتائج احملققة تظهر لنا يف رلملها أهنا نتائج  واليتهبا 
نظر يف سلتلف السياسات ادلتبعة مع تشديد ادلعنية ضرورة إعادة ال اذليئات جد زلتشمة، األمر الذي يتطلب من

الرقابة عليها خاصة وأن ىذا القطاع يرتبط دبسألة تعترب يف غاية األعلية وىي األمن الغذائي الذي يرتبط بدوره 
 .وثيقا ابألمن القومي للدولة ارتباطا

 الفرع الثاين: تطور مؤشر أسعار ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر

اجلزائرية منتجات غذائية متنوعة منها ادلستوردة واليت ترتبط أسعارىا ابألسواق العادلية أما توجد يف األسواق 
ادلنتجات الغذائية احمللية فتتحكم يف أسعارىا احلكومة وادلؤسسات ادلنتجة، حيث تتدخل احلكومة يف األسواق 

 ت ادلنتجة واذليئات ادلعنيةعن طريق فرض سعر اثبت لبعض ادلنتجات الغذائية وذلك ابالتفاق مع ادلؤسسا
وشدة ، كما تقوم أيضا ادلؤسسات ادلنتجة ابلتحكم يف أسعار منتجاهتا عن طريق الطلب والعرض عليها بذلك

ادلنافسة يف السوق، واجلدول ادلوارل يوضح تطور مؤشر أسعار ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر خبلل الفًتة 
(2017-2010)1.  

 (2010-2017(: تطور مؤشر أسعار ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر خالل الفرتة )3-6اجلدول )

 

يف الوطن  لبلستهبلكتقلبات أسعار ادلواد الغذائية األساسية على اإلنتاج ادلتاح  انعكاساتفريوز بوشويط، عبد احلفيظ عيمر، "ادلصدر: 
 1035.، ص2019، أوت 2، العدد5اجمللد ("، رللة البشائر االقتصادية،2010-2017العريب خبلل الفًتة )

على ضوء ىذه ادلعطيات نبلحظ أبن ىناك تطور ملحوظ يف مؤشر أسعار ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر 
( حيث وصل مؤشر أسعار ادلنتجات 2010-2017وذلك مقارنة ابلرقم القياسي لؤلسعار خبلل متوسط الفًتة )

الذي يفسر بضعف ىيكل السوق اجلزائري يف ضبط ، األمر 2017ة خبلل سن 196,61الغذائية يف اجلزائر إذل 
كما أدى   .أسعار ادلنتجات الغذائية والذي انعكس بصورة مباشرة على تدىور القدرة الشرائية للمستهلكني

                                                             
، كلية العلوم 1عبد العزيز قتال، توفيق حناشي، "تطور أسعار ادلواد الغذائية يف األسواق اجلزائرية"، رللة اآلفاق للدراسات االقتصادية، العدد 1

  .(31-32، ص)2016لتجارية وعلوم التسيري، جامعة العريب التبسي، تبسة، االقتصادية وا
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إذل تضخم أسعار ادلنتجات الغذائية  أيضا تدىور العملة احمللية مقابل العمبلت األجنبية )اليورو، الدوالر(
 .ادلستوردة منهاخاصة 

 الفرع الثالث: التجارة اخلارجية للمنتجات الغذائية

لقد أدى االنفتاح االقتصادي للجزائر وربرير التجارة اخلارجية إذل تدفق الكثري من ادلنتجات الغذائية إذل 
اليت واجهت و احمللية األمر الذي أثر وبصورة مباشرة على اإلنتاج الصناعي للمنتجات الغذائية  ةالسوق اجلزائري

لقطاع الصناعات بدورىا منافسة شديدة من قبل ادلنتجات الغذائية ادلستوردة، ليشهد بذلك ادليزان التجاري 
 الغذائية عدة اختبلالت وىذا ابلرغم من كل احملاوالت واجلهود اليت قامت هبا الدولة يف إطار تشجيع

ادلنطلق  سوف ضلاول من خبلل ىذا العنصر  ستثمار يف قطاع الصناعات الغذائية، ومن ىذالبل ادلؤسسات
   .(2013-2017التعرف على قيمة الواردات والصادرات من ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر خبلل الفًتة )

 ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر: واردات تطور قيمة 1-

األمر الذي جعل السلطات تعترب مسألة توفري الغذاء للسكان من بني األمور ادلهمة ابلنسبة ألي دولة، 
اجلزائرية منذ االستقبلل وإذل اليوم تعمل على احلد من حجم الفجوة الغذائية وذلك من خبلل العمل ادلستمر 

إال أنو وابلرغم من كل ىذه اجلهود فإن االقتصاد الوطين  ،على ربقيق االكتفاء الذايت من ادلنتجات الغذائية
تفاع ادلستمر لفاتورة استرياد ادلنتجات الغذائية، واجلدول ادلوارل يوضح تطور اء االر ر ظل يعاشل من أعباء كبرية ج

    .(2013-2017ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر خبلل الفًتة )واردات قيمة 

    (2013-2017خالل الفرتة )ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر  واردات (: تطور قيمة3-7اجلدول )
 أمريكي الوحدة: مليون دوالر

 
 155.، ص2018التقرير السنوي لبنك اجلزائر، "التطور االقتصادي والنقدي للجزائر"، جويلية ادلصدر: 

ظلت مرتفعة يف ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر  استرياد على ضوء ىذه ادلعطيات نبلحظ أبن قيمة فاتورة
ارتفاع أسعارىا يف األسواق العادلية ىذا من ىذا راجع أساسا إذل و ( 2013-2017خبلل الفًتة )رلملها وذلك 
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جهة، ومن جهة أخرى فإن اطلفاض قيمة العملة احمللية مقابل العمبلت األجنبية كان ذلا دور كبري يف ارتفاع 
  .فاتورة استرياد ادلنتجات الغذائية

 ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر: صادرات تطور قيمة 2-

رت الدولة اجلزائرية يف دعم الصادرات خارج احملروقات وذلك من خبلل منذ ربرير التجارة اخلارجية ابد
الًتكيز أساسا على قطاع الصناعات الغذائية نتيجة ارتباطو ابلقطاع الزراعي الذي يعترب ادلنافس األول لقطاع 

ن كل من احملروقات، ويف ىذا الصدد قامت السلطات اجلزائرية إبقامة إطار مؤسسايت للعملية التصديرية ػلتض
الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان  )الديوان اجلزائري لًتقية الصادرات،

الصادرات، الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اخلارجية، اجلمعية الوطنية للمصدرين اجلزائريني، ادلركز اجلزائري دلراقبة 
عن ترقية صادرات ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر يعكس لنا حقيقة مدى  النوعية والرزم(، وابلتارل فإن احلديث

 ةيف تسويق فائض إنتاجها إذل األسواق العادلي التفكري الذايت ويف نفس الوقت سعي الدولة إذل ربقيق اكتفائها
إال أن ىذا األمر يبقى دائما يصطدم بعراقيل وصعوابت نتيجة حدة ادلنافسة يف األسواق العادلية، واجلدول 

    .(2013-2017ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر خبلل الفًتة ) صادرات ادلوارل يوضح تطور قيمة

    (2013-2017ة )خالل الفرت ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر  صادرات (: تطور قيمة3-8اجلدول )
 أمريكي الوحدة: مليون دوالر

 
 155.، ص2018التقرير السنوي لبنك اجلزائر، "التطور االقتصادي والنقدي للجزائر"، جويلية ادلصدر: 

على ضوء ىذه ادلعطيات نبلحظ أبن قيمة فاتورة الصادرات اجلزائرية من ادلنتجات الغذائية تبقى ضئيلة 
جدا مقارنة بقيمة فاتورة الواردات من ادلنتجات الغذائية خبلل نفس الفًتة، حيث يرجع سبب ضعف األداء 

 نوجزىا فيما يلي:التصديري للمنتجات الغذائية اجلزائرية إذل عدة عوامل واليت ؽلكننا أن 

  عدم تطابق ادلنتجات الغذائية اجلزائرية مع ادلعايري الدولية اخلاصة ابجلودة والنوعية األمر جعلها تواجو
 منافسة شديدة يف األسواق الدولية؛
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  زلدودية ادلعلومات اخلاصة ابألسواق الدولية أدى إذل ضياع الكثري من الفرص التسويقية ابلنسبة
 ؛اجلزائرينيللمصدرين 

 نقص الدعم اللوجسيت ابلنسبة للمصدرين اجلزائريني من حيث توفري غرف التخزين عالية التكنولوجيا 
النقل جعل الكثري من ادلنتجات الغذائية اجلزائرية تتعرض للتلف دون التمكن من تصديرىا إذل و 

 ؛األسواق الدولية
 احلكومية ادلعنية بتسيري العملية التصديرية  غياب التنسيق بني مؤسسات الصناعات الغذائية واذليئات

مثل )الديوان اجلزائري لًتقية الصادرات، اجلمعية الوطنية للمصدرين اجلزائريني، ادلركز اجلزائري دلراقبة 
 .التصديري للمنتجات الغذائية اجلزائرية األداءإخل( أدى إذل ضعف …النوعية والرزم،

 الرابع: معوقات وسبل تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر ادلطلب

 إن اجلزائر كغريىا من الدول بذلت جهود كبرية يف إطار تطوير قطاع الصناعات الغذائية وذلك هبدف
اكتفائها الذايت، إال أنو وابلرغم من كل ىذه احملاوالت واجلهود ال يزال ىذا القطاع يعاشل من عدم قدرتو  ربقيق

على توفري ادلستلزمات األساسية من ادلنتجات الغذائية، وعلى ىذا األساس سوف ضلاول من خبلل ىذا 
  .ئر وسبل تعزيز قدرتو التنافسيةالعنصر التعرف على أىم معوقات تنمية قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزا

 الفرع األول: معوقات تنمية قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر

رلموعة من العوائق  األخرى يواجو قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر كغريه من القطاعات الصناعية
 :1والتحدايت واليت ؽلكننا إغلازىا فيما يلي

  الصادرات وذلك نتيجة السياسة اليت تبنتها الدولة يف إطار االنفتاح زايدة الواردات على حساب
إذل  ذات اجلودة العالية االقتصادي وربرير التجارة اخلارجية األمر الذي أدى إذل دخول السلع األجنبية

 األسواق اجلزائرية؛
 انتشار ظاىريت التهريب واإلغراق يف السوق اجلزائرية؛ 
 عدم االىتمام ابلقطاع الزراعي الذي ؽلثل اللبنة األوذل لقطاع الصناعات الغذائية؛ 
    افتقاد االقتصاد اجلزائري إذل اسًتاتيجية واضحة ادلعادل للتنمية الصناعية؛ 
 عدم االىتمام دبراكز األحباث ادلتخصصة يف رلال الصناعات الغذائية؛ 

                                                             
، كلية 1عبود زرقني، فوزي عبد الرزاق، "إشكالية االستثمار يف قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر"، رللة البحوث االقتصادية وادلالية، العدد 1

  .(156-157، ص)2014العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أم البواقي، جوان 
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 مشكلة العقار الصناعي؛ 
 لتجارية للسوق ادلوازية كان ذلا أثر ابلغ على تطور قطاع الصناعات الغذائية يف سيطرة ادلمارسات ا

 اجلزائر؛
  االنفتاح االقتصادي غري ادلدروس قد يؤدي إذل زوال ىذه الصناعات اليت ليست ذلا اخلربة الكافية من

الصناعات الغذائية، ادلوارد والتقنيات احلديثة اليت سبتلكها ادلؤسسات العادلية يف قطاع التحكم يف  حيث
نتيجة  منافسة ادلنتجات الغذائية ادلستوردةاألمر الذي سيؤدي ابدلؤسسات احمللية إذل عدم قدرهتا على 

   .عدم احًتامها للمواصفات وادلقاييس الدولية للجودة

 الفرع الثاين: سبل تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر

التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر يتطلب ضرورة توفري بيئة عمل مناسبة وإطار  إن تعزيز القدرة
 :1يلي سياسي داعم إلنتاجية ىذا القطاع وذلك من خبلل ما

  وضع رلموعة من السياسات ادلناسبة لتوجيو اإلنتاج وأتمني ادلنتجني هبدف ضمان استقرار مداخلهم
 ت عن احتياجات السوق الوطنية من ادلنتجات الغذائية؛وذلك من خبلل تزويدىم دبعلوما

  تشجيع رايدة األعمال وذلك من خبلل زايدة دعم مؤسسات الصغرية وادلتوسطة لبلستثمار يف قطاع
 الصناعات الغذائية؛

  العمل على احلد من احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية مع الًتكيز على احلوافز التقنية ادلتعلقة دبعايري
 دة وادلواصفات القياسية للمنتجات الغذائية؛اجلو 
  لتكنولوجيا الغذائية اجلديدة؛برامج البحوث اخلاصة ابدعم وتطوير 
  التجارية؛ شلارساهتادلؤسسات الصناعات الغذائية وربسني  ادلبادرةتعزيز روح العمل على 
 مؤسسات الصناعات الغذائية على احًتام معايري التجارة الدولية وذلك هبدف ضمان بقائها  تشجيع

    .يف دائرة ادلنافسة العادلية

 

 

 

 

                                                             
 حسنية مهيدي، حاج بن زيدان، "دور الصناعات الغذائية يف إرساء دعائم النمو االقتصادي"، رللة ادلنتدى للدراسات واألحباث االقتصادية، 1

 130.، ص2019، جوان 1، العدد3اجمللد
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 ادلبحث الثالث: ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية

ات الدولية يف ىذا اجملال ذبد ومصادقتها على سلتلف ادلعاىد نتيجة لتبين اجلزائر دلبادئ التنمية ادلستدامة
ادلؤسسات اجلزائرية نفسها يف زلور النقاش حول مدى إمكانيتها يف ربقيق أىداف التنمية ادلستدامة خاصة يف 
ظل التحدايت اليت تعيشها والناذبة أساسا عن االنفتاح االقتصادي إضافة إذل تغري دور الدولة وزايدة ادلنافسة 

وعلى ىذا األساس دل تعد النتائج االقتصادية احملدد الوحيد لتقييم أداء ادلؤسسات الصناعية،  ،بني ادلؤسسات
وإظلا ىناك قيم ثقافية وقواعد قانونية واجتماعية وبيئية من ادلفًتض إعطائها أعلية كبرية من طرف أصحاب 

ومن لتنافسية ادلستدامة، فاألداء االجتماعي للمؤسسات أضحى ؽلثل مصدرا من مصادر ادليزة ا .ادلؤسسات
ىنا تربز أعلية ىذا اجلزء من الدراسة من خبلل تسليط الضوء على الواقع العملي للمسؤولية االجتماعية يف 

  .ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية

 ادلطلب األول: دوافع تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية

ع ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية على ضرورة التزامها دبسؤوليتها االجتماعية  تتمثل أىم الدوافع اليت تشج
 :1فيما يلي

 من خبلل ربقيق مستوى أفضل من احلوكمة وذلك  احلاجة إذل توفري مناخ أفضل دلمارسة األعمال
 والشفافية؛

 للعمل، إضافة  إرساء القيم اذلامة لدى العاملني وذلك من خبلل ربفيزىم على احًتام النظام الداخلي
 إذل إمكانية استقطاب أفضل للعمالة ادلؤىلة؛

 االىتمام برفع مستوى االنتاجية هبدف مواجهة حدة ادلنافسة عادليا وزلليا؛ 
 االلتزام بتطبيق ادلواصفات العادلية خاصة عند التصدير لؤلسواق اخلارجية؛ 
 العبلقة بني ادلؤسسات وسلتلف أصحاب ادلصاحل من ادلستهلكني وادلوردين والشركات العابرة  ربسني

 للقارات من خبلل سبلسل التوريد العادلية؛
 استخدام برامج ادلسؤولية االجتماعية كأداة للمتابعة والتقييم داخل ادلؤسسات؛ 
 ميثاق العادلي لؤلمم ادلتحدة واستجابتها االلتزام ابالتفاقيات الدولية خاصة يف ضوء انضمام اجلزائر لل

 دلبادرات البنك الدورل والربانمج اإلظلائي لؤلمم ادلتحدة؛

                                                             
 158.مسان كرومية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  الوفاء اباللتزامات ادلًتتبة على إقامة عبلقات ذبارية واقتصادية مع االرباد األورويب وما يًتتب على
 .ذلك من ضرورة تطبيق برامج ادلسؤولية االجتماعية

اجلهود اليت بذلتها اجلزائر يف سبيل تفعيل ممارسة ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات  ادلطلب الثاين: أىم
    الصناعية

إن ادلؤسسات اجلزائرية ليست دبعزل عن كل التطورات وادلستجدات اليت أفرزىا موضوع ادلسؤولية 
خبلل ىذا العنصر االجتماعية خاصة يف ظل تزايد الضغوطات الدولية، وعلى ىذا األساس سوف ضلاول من 

التعرف على أىم اجلهود اليت بذلتها الدولة اجلزائرية يف سبيل تفعيل شلارسة ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات 
 .الصناعية

يف ادلؤسسات  للمسؤولية االجتماعية 26000 ايزوادلواصفة الفرع األول: جهود اجلزائر يف رلال تبين 
 الصناعية

للمسؤولية   26000يشجع على استخدام وتبين الدليل اإلرشادي ايزو " الذيRS MENAجاء مشروع "
االجتماعية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا كانطبلقة حقيقية لتنوير ادلؤسسات اجلزائرية ومرافقتها 

 : 1لبلندماج يف رلال ادلسؤولية االجتماعية وذلك من خبلل ما يلي

  إبشراك اذليئة الوطنية للتقييس وادلعايرة؛تدعيم القدرات العملية للمؤسسات 
 مارساتادليف كل  اوتطبيق أساسياهت 26000 ايزو ادلواصفة بناء قدرات زللية تتمكن من تنفيذ 

 لمؤسسات؛ل الوظيفية
 إنشاء فريق من اخلرباء على ادلستوى الوطين دلرافقة ادلؤسسات اليت تلتزم دبسؤوليتها االجتماعية؛ 
  وادلعارف بني الدول ادلنخرطة يف ادلشروعتبادل اخلربات. 

  ." يف اجلزائرRS MENAأىم نتائج مشروع" لنا واجلدول ادلوارل يلخص

 

 
                                                             

"، -دراسة ميدانية على عينة من ادلؤسسات اجلزائرية-زىية عباز، "إشكالية إدماج ادلسؤولية االجتماعية ضمن ادلمارسات الوظيفية يف ادلؤسسة  1
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، (، زبصص إدارة األعمال،  ةأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية )غري منشور 

   235.، ص2018-2019، 01جامعة حاج خلضر، ابتنة
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 " يف اجلزائرRS MENAنتائج مشروع"(: 3-9اجلدول )

 
على عينة من ادلؤسسات  دراسة ميدانية-زىية عباز، "إشكالية إدماج ادلسؤولية االجتماعية ضمن ادلمارسات الوظيفية يف ادلؤسسة ادلصدر: 

(، زبصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ة"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية )غري منشور -اجلزائرية
   238.، ص2018-2019، 01التسيري، جامعة حاج خلضر، ابتنة

" يف اجلزائر ال تزال يف بداايهتا إذا ما RS MENAمشروع" نتائجعلى ضوء ىذه ادلعطيات ؽلكننا القول أبن 
وابلتارل فإن السؤال ادلطروح ىنا يكمن يف معرفة قورنت بنتائج مثيبلهتا من الدول ادلنخرطة يف ىذا ادلشروع، 

 " يف تغيري رؤية ادلؤسسات اجلزائرية دلفهوم شلارسة ادلسؤولية االجتماعية ويفRS MENAمدى قدرة مشروع"
" الصادر عن مكتب سلتص  Sustainable square consultancy and think tankتقرير " ىذا الصدد قدم

رؤية ادلؤسسات اجلزائرية للمسؤولية  حقائق مهمة حول 2013 خبلل سنةبديب  يف ادلسؤولية االجتماعية
      .االجتماعية، واجلدول ادلوارل يوضح نتائج ىذا االستبيان
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 االستبيان حول رؤية ادلؤسسات اجلزائرية للمسؤولية االجتماعية نتائج (: 3-10اجلدول )

 
دراسة ميدانية على عينة من ادلؤسسات -زىية عباز، "إشكالية إدماج ادلسؤولية االجتماعية ضمن ادلمارسات الوظيفية يف ادلؤسسة ادلصدر: 

(، زبصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ةالتجارية )غري منشور  "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم-اجلزائرية
   239.، ص2018-2019، 01التسيري، جامعة حاج خلضر، ابتنة

ادلبلحظ ىنا عموما ىو ذباوب ادلؤسسات اجلزائرية مع استبيان ادلسؤولية االجتماعية وادلمارسات ذات 
إال أن ىذا التقرير توصل إذل وجود مفهوم ضيق لتطبيق الصلة هبا مع اقتناعها بضرورة اخلوض يف ىذا اجملال، 

، كما 1تبارىا دبثابة رعاية وسبويل فقطادلسؤولية االجتماعية من وجهة نظر ادلؤسسات اجلزائرية وذلك على اع
من  86%توصلت نتائج ىذا االستبيان إذل غياب نظام خاص بقياس أثر االستثمار االجتماعي حيث أن 
من  62%ادلؤسسات ادلستجوبة ال يوجد لديها نظام خاص بقياس أثر االستثمار االجتماعي، فحني أن 

بلمة ادلهنية وذلك يف إطار التزامها ذباه العاملني، أما من ادلؤسسات ادلستجوبة تركز على جانب الصحة والس
من ادلؤسسات ادلستجوبة ال ربًتم ادلعايري  81%انحية محاية البيئة فقد توصلت نتائج ىذا االستبيان إذل أن 

  .البيئية األمر الذي يفسر بغياب الوعي البيئي لدى أصحاب ىذه ادلؤسسات

 

                                                             
 240.زىية عباز، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 رلال محاية البيئةالفرع الثاين: جهود اجلزائر يف 

إن اجلزائر كشريك دورل حريصة على ربقيق ادلسعى العادلي اخلاص حبماية البيئة واحملافظة عليها وذلك من 
ببلد  خاصا القضااي البيئية ليست مشكبلف ،الدولية اخلاصة حبماية البيئة خبلل توقيعها على سلتلف االتفاقيات

حيث ابت واضحا أن العمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسات ، ما بل ىو مشكل مطروح على ادلستوى العادلي
االقتصادية ينتج عنها آاثر خارجية كثرية تتسبب يف إحداث مشاكل واختبلالت بيئية )ثقب األوزون، 

ومن ىذا ادلنطلق  ،يتطلب جهودا دولية وإرادة عادليةاألمر الذي  االحتباس احلراري، استنزاف ادلوارد الطبيعية(
 .ن خبلل ىذا العنصر التعرف على أىم جهود اجلزائر يف رلال محاية البيئةسوف ضلاول م

 القوانني ادلعنية حبماية البيئة يف اجلزائر: 1-

 :1نذكر ما يلي يف اجلزائر من مجلة القوانني ادلعنية حبماية البيئة

  وإزالتها ابلعديد ادلتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها  :2001ديسمرب  12ادلؤرخ يف  19-01قانون رقم
  .من صور االلزام بغرض محاية البيئة واحمليط

  ادلتعلق ابلتنمية والتنمية ادلستدامة االقليمية وقد  :2001ديسمرب  12ادلؤرخ يف  20-01قانون رقم
 .وضعت ادلبادئ التوجيهية وأدوات التخطيط لضمان التنمية ادلستدامة للمنطقة

  ادلتعلق حبماية وتعزيز الساحل، حيث ػلدد ىذا  :2002فرباير  05ادلؤرخ يف  02-02قانون رقم
 .القانون الشروط العامة واخلاصة حلماية وتعزيز القطاع السياحي

  ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، وىو  :2003جويلية  19ادلؤرخ يف  10-03قانون رقم
أعتمد على ادلستوى الدورل، أي مبدأ حفظ التنوع يستند إذل مبادئ القانون البيئي اجلديد الذي 

 .البيولوجي، مبدأ عدم تدىور ادلوارد الطبيعية، ومبدأ العمل الوقائي، إضافة إذل مبدأ ادللوث يدفع الثمن
  ادلتعلق بتحديد القواعد ادلتعلقة ابلصيد :2004أوت  14ادلؤرخ يف 04-07 قانون رقم. 
  ادلتعلق دبنع ادلخاطر الرئيسية وإدارة الكوارث يف  :2004ديسمرب  25ادلؤرخ يف 20-04 قانون رقم

 .إطار التنمية ادلستدامة
  ادلتعلق ابالستخدام الرشيد للمياه :2005أوت  04ادلؤرخ يف 12-05 قانون رقم. 
  ادلتعلق حبماية واحلفاظ على بعض احليواانت ادلهددة  :2006جويلية  15ادلؤرخ يف 05-06 األمر رقم

 .ابالنقراض

                                                             
 .(160-161شافية قريف، مرجع سبق ذكره، ص) 1
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 اذليئات ادلعنية حبماية البيئة يف اجلزائر: 2-

 :1وىي يف اجلزائر على غرار وزارة البيئة توجد العديد من اذليئات ادلؤسساتية األخرى اليت هتتم حبماية البيئة

 ادلرصد الوطين للبيئة والتنمية ادلستدامة؛ 
 الوكالة الوطنية إلدارة وتسيري النفاايت؛ 
  الوطنية للساحل؛احملافظة 
  ادلركز الوطين لتكنولوجيا اإلنتاج األنظف الذي يدعو لتطوير تقنيات اإلنتاج األنظف واحلد من

 النفاايت؛
 مركز تطوير ادلوارد البيولوجية؛ 
 ادلعهد الوطين للتكوينات البيئية؛ 
 الوكالة الوطنية للتغريات ادلناخية؛ 
 يةادلراقبة ادلنجمو  الوكالة الوطنية للجيولوجيا. 

 أىم األطر الطوعية لدمج البعد البيئي يف ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية: 3-

لدى ادلتعاملني ابدلشاكل البيئية القطاع الصناعي بتحقيق توعية أكرب  عرفهالقد مسحت سياسة التشاور اليت 
لدمج اىتماماهتم البيئية يف سلتلف شلارساهتم وذلك الدولة اجلزائرية إطارا مساعدا  محيث وفرت ذل ،الصناعيني

 من خبلل رلموعة من األدوات واليت تتمثل أساسا فيما يلي:

 دراسة اآلاثر على البيئة: 1-3

إذل توفري ادلعلومات الضرورية دلختلف  والذي يهدف 2001مت إعداد دليل لدراسة اآلاثر على البيئة سنة 
 البيئية ادلشاريع ادلتعلقة بتقليص النفاايت الصناعية اخلطرية، وتسهيل تقييم اآلاثردخلني يف إجراء دراسة ادلت

  2.ذلذا النوع من ادلشاريع وادلصادقة عليها احلصول على ترخيصابلنسبة إذل اإلدارة ادلكلفة بدراسة طلبات 

                                                             
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم -وزارة ادلوارد ادلائية والبيئة اجلزائرية ظلوذجا-خليفة تركية، "دور ادلؤسسات احلكومية يف محاية البيئة  1

، 2016-2017رة، االجتماع )غري منشورة(، زبصص علم االجتماع البيئة، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة دمحم خيضر، بسك
   .(118-124ص ص)

، جوان 7"، أحباث اقتصادية و إدارية، العدد-ادلؤسسات اجلزائرية ظلوذجا-ميلود برشل، "أطر الدمج الطوعي للبعد البيئي يف ادلؤسسات الصناعية  2
 128.، ص2015
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 الدراسات ادلتعلقة ابدلخاطر: 2-3

اع ملف طلب الًتخيص من طرف ادلؤسسات ادلصنفة إن الدراسات ادلتعلقة ابدلخاطر مطلوبة عند إيد
حبماية البيئة، وربتوي ىذه الدراسات على معلومات سبكن من التعرف على مكامن اخلطر وسيناريوىات 

 1.احلوادث احملتملة وأتثرياهتا على األشخاص والبيئة

 االستعانة بربامج الدعم الفين األجنبية: 3-3

تطبيقا لربانمج التأىيل البيئي الذي نفذتو اجلزائر ربت إشراف وزارة البيئة وهتيئة االقليم، فقد مت االستعانة 
دبجموعة من اخلربات األجنبية يف اجملال البيئي وذلك إبجراء دراسات تقنية تدخل ضمن االتفاقيات الثنائية 

 :2لية واليت من بينها نذكر ما يليبعض اذليئات الدو لىدفها االستفادة من اخلربات التقنية 

 (:ECOSYSبرانمج إيكو سيس ) 1-3-3

التقييم االقتصادي هتدف إذل واليت ( Méso Profit) يقوم برانمج إيكو سيس إبجراء دراسات تسمى
لآلاثر البيئية للقطاع الصناعي ابلربط بني ادلستوى اجلزئي ادلتمثل يف ادلؤسسة االقتصادية وادلستوى الكلي 

 ما يلي: وذلك من خبللادلتمثل يف الدولة 

 التعرف على الفوائد االقتصادية للقطاعات الصناعية عند انتهاجها لسياسة محاية البيئة؛ 
  التأثري السليب للقطاع الصناعي على البيئة الطبيعية للبلد؛التعرف على مدى 
  اقًتاح االمتيازات واحلوافز االقتصادية اليت ؽلكن تطبيقها من أجل التحكم يف اآلاثر السلبية للقطاع

 .على البيئة

 

 

 

                                                             
  128.ميلود برشل، مرجع سبق ذكره، ص 1
"، ورقة -حالة اجلزائر–عبد الرمحان العايب، الشريف بقة، "قراءة يف دور الدولة الداعم لتحسني األداء البيئي ادلستدام للمؤسسات االقتصادية  2

اصدي عمل مقدمة ضمن فعاليات ادللتقى الدورل حول سلوك ادلؤسسة االقتصادية يف ظل رىاانت التنمية ادلستدامة والعدالة االجتماعية، جامعة ق
 .(89-90، ص)2012نوفمرب  20-21مرابح، ورقلة، 
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 مشروع التعاون التقين اجلزائري األدلاين: الذي يشرف عليوبرانمج مراقبة التلوث البيئي  2-3-3

أيضا مجلة من ادلشاريع األخرى  يضمكثريا يف رلال التنمية ادلستدامة يف اجلزائر كما عليو  ىذا الربانمج يعتمد 
 أعلها:

  :من خبلل ىذا ادلشروع مت تكوين رلموعة من اخلرباء اجلزائريني يف رلال اإلدارة مشروع كونفورم
 .البيئيوالتدقيق  14001البيئية ويف وضع ادلواصفة القياسية ايزو 

  :حيث يهدف ىذا ادلشروع إذل ربقيق الفعالية االقتصادية وذلك من مشروع اإلدارة البيئية ادلرحبة
 .خبلل زبفيض األثر البيئي لؤلنشطة الصناعية

 (: Delta) برانمج دلتا 3-3-3

واليت  (Developing environmental leadership towards actionبرانمج دلتا ىو اختصارا للتسمية )
، وىذا الربانمج ىو عبارة عن ىيئة تنشط مع ادلؤسسات من أجل حثها تعين تطوير القيادة البيئية ذباه العمل

تتكون  .على االىتمام ابإلدارة البيئية بغرض ربسني فعاليتها االقتصادية والتقليل من آاثرىا السلبية على البيئة
ج دلتا يف ادلشرق وادلغرب العريب ويتكون ىذا األخري من مدراء شبكة دلتا من رلموعة من اخلبلاي دبا فيها برانم

بواسطة برانمج دلتا ؽلكن للمؤسسات احلصول على و مؤسسات اتبعة إلحدى عشر بلد عريب منخرط فيو 
على وجو اخلصوص إذل تعريف ادلؤسسات  ىذا الربانمج كما يهدف،  ادلعلومات ادلتعلقة ابإلدارة البيئية وتبادذلا

 .ق وضع أدوات لئلدارة البيئية الساعية إذل ربقيق الفعالية البيئيةيالبيئية ودبنافعها عن طر  ابدلخاطر

لربانمج دلتا سبثيل على مستوى كل بلد عريب منخرط فيو، ويتوذل سبثيلو يف اجلزائر مجعية ترقية الفعالية البيئية 
 اجلزائر من الدعم التقين ذلذا الربانمجحيث استفادت بعض ادلؤسسات االقتصادية يف ، واجلودة ابدلؤسسات

 .وضع لوحات قيادة األداء البيئي والتدريب على كيفية إجراء التشخيص البيئي الذايت وذلك من خبلل
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 االتفاقيات الطوعية ادلتفاوض عليها: 4-3

ية اجلزائرية اليت رلموعة من االتفاقيات ادلربمة بني الدولة وادلؤسسات الصناع االتفاقيات الطوعية ىي عبارة
 :1تريد االطلراط يف برامج محاية البيئة وذلك عن طريق ما يلي

  :اخلاضعة و ادلصنفة  اجلزائرية يتعني على ادلؤسساتتعيني مندوب بيئة على مستوى ادلؤسسة
 .للًتخيص تعيني مندوب للبيئة يف تطبيق القوانني البيئية وضمان اإلدارة البيئية

 وذلك من حيث طبيعتها، كمياهتا، خصائصها،  تصريح سنوي حول نفاايهتا خاصة اخلطرة: تقدمي
 .معاجلتها وسبل الوقاية منها وذبنبها

 :وىي وثيقة إدارية تثبت أن ادلؤسسة ادلصنفة ادلعنية تطابق األحكام  احلصول على رخصة االستغالل
 .والشروط ادلتعلقة حبماية البيئة وأمنها

 قامت وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة إببرام عقود حسن األداء البيئي مع كل  ء البيئي:عقود حسن األدا
مراعاة للظروف ادلالية والتقنية اخلاصة بكل مؤسسة، حيث هتدف ىذه  وذلك مؤسسة ملوثة على انفراد

 .العقود إذل وضع برامج أتىيل مبلئمة لكل مؤسسة مقابل حصوذلا على مساعدات مالية من الوزارة

 يف اجلزائر: 14001تطور عدد ادلؤسسات ادلتحصلة على شهادة ايزو  4-

ابلرغم من أن إدراك ادلؤسسات اجلزائرية للتحدايت البيئية جاء متأخرا نوعا ما وذلك مقارنة ابلوعي البيئي  
شهدت ادلؤسسات الصناعية يف اجلزائر ربوالت  2004منذ سنة لدى ادلؤسسات يف الدول ادلتقدمة، إال أهنا 

الرامية إذل  الدولية خاصة يف ظل توقيع اجلزائر على العديد من االتفاقيات ،جذرية ضلو اعتماد نظم إدارة البيئة
تطور عدد ادلؤسسات ادلتحصلة على واجلدول ادلوارل يوضح  ،ربقيق التنمية ادلستدامة واحملافظة على البيئة

 .(2004-2017) يف اجلزائر خبلل الفًتة 14001شهادة ايزو 

   

 

 

                                                             
دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب –وىيبة مقدم، "تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعية  1

  .(239-240، مرجع سبق ذكره، ص)"-اجلزائري
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        يف اجلزائر خالل الفرتة 14001عدد ادلؤسسات ادلتحصلة على شهادة ايزو تطور (: 3-11اجلدول )
(2017-2004) 

 

يف بيئة األعمال اجلزائرية يف ضوء التوجهات العادلية: دراسة ربليلية  ISOفتيحة بوحرود، عمر بن سديرة، "تطبيق أنظمة اجلودة والبيئة ادلصدر: 
 421.، ص2019، جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغازل، 3، العدد9والتنمية، اجمللد االسًتاتيجية("، رللة 1998-2017للفًتة )

على ضوء ىذه ادلعطيات نبلحظ أبن ىناك تطور ملحوظ يف عدد ادلؤسسات اجلزائرية ادلتحصلة على 
 ، األمر الذي يفسر بزايدة الوعي البيئي لدى أصحاب ىذه ادلؤسسات2004مقارنة بسنة  14001شهادة ايزو 

م القوانني اخلاصة حبماية احًتاعلى إلزام ادلؤسسات الصناعية نتيجة اجلهود اليت قامت هبا اجلزائر يف سبيل 
ىذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن  وذلك هبدف ربقيق التنمية ادلستدامة يف سلتلف شلارساهتا الوظيفية البيئية

سوف يفتح ذلا آفاقا للتعامل مع ادلؤسسات الدولية اليت  14001ايزو  التزام ادلؤسسات اجلزائرية ابدلواصفة
أو تصدير منتجاهتا، ولكن ابلرغم من   اكاتعاقدات يف رلال الشر تشًتط ىذه الشهادات كأساس إلمضاء ت

زلتشمة إذا ما قورنت بنتائج الدول ادلتقدمة يف رلال احملافظة على نتائج  كل ىذه النتائج احملققة إال أهنا تبقى
   .البيئة

 الفرع الثالث: جهود اجلزائر يف رلال محاية ادلستهلك

تعيشو رلتمعاتنا اليوم إذل تعرض ادلستهلك إذل الكثري من حاالت لقد أدى االنفتاح االقتصادي الذي 
يري االيت ال ربًتم ألدسل مع الغذائية كثري من ادلنتجاتلالغش واخلداع التسويقي وذلك نتيجة إغراق األسواق اب

 ، واجلزائر ليست دبعزل عن كل ىذه التطورات حيث شهدت ىي األخرىاجلودة وشروط الصحة والسبلمة
يف رلال جودة ادلنتجات أو حىت الرقابة على األسعار واليت كان ضحيتها ادلستهلك، ويف  من التجاوزات العديد

إذل محاية ادلستهلك خاصة يف ظل تبنيها دلبادئ ىذا الصدد قامت الدولة اجلزائرية ابلعديد من ادلبادرات الرامية 
ذباه ادلستهلكني، وعلى ىذا األساس سوف التنمية ادلستدامة وتشجيعها للمؤسسات على االلتزام ادلسؤول 

  .ضلاول من خبلل ىذا العنصر التعرف على أىم اجلهود اليت قامت هبا اجلزائر يف سبيل محاية ادلستهلك
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 اآلليات القانونية حلماية ادلستهلك اجلزائري من الغش واخلداع التسويقي: 1-

محاية ادلستهلك من تطور نوعي على ادلستوى بغية تفعيل محاية ادلستهلك يف اجلزائر وسباشيا مع ما تشهده  
ادلتعلق ابلقواعد  1989فرباير  07ادلؤرخ يف  89-02القانون رقم  1989الدورل، أصدرت اجلزائر يف أوائل سنة 

ية دلراقبة السلع واخلدمات ادلعروضة ىذا القانون ادلبادئ األساسحيث غلسد  .العامة حلماية ادلستهلك
لبلستهبلك وزلاربة وقمع كل أشكال الغش والتحايل ادلمارس على ادلستهلك ومن ادلبادئ األساسية اليت 

  :1تضمنها ىذا القانون صلد

 أن يتوفر ادلنتج سواء كان سلعة أو خدمة على ضماانت ضد كل ادلخاطر اليت ؽلكن أن  إجبارية
 تتسبب يف إحداث ضرر بصحة ادلستهلك أو أبمنو أو دبصاحلو ادلادية؛

 للمقاييس ادلعتمدة وادلواصفات القانونية و التنظيمية؛ إجبارية مطابقة ادلنتج ادلعروض لبلستهبلك 
  صائص وشليزات ادلنتج ادلعروض من أجل االستهبلك؛إجبارية إعبلم ادلستهلك خب 
 إجبارية ادلراقبة الذاتية ابإلضافة إذل إجبارية الضماانت؛ 
 حق ادلستهلك يف ذبريب ادلنتجات ادلقدمة لو. 

نصا تنظيميا متعلقا  70ومن أجل وضع القانون ادلشار إليو أعبله حيز التنفيذ مت إصدار أكثر من 
 09-03واصفات التقنية لبعض ادلنتجات، كما أنشأ ادلشرع اجلزائري من خبلل القانون رقم إبجراءات ادلراقبة وادل

اجمللس الوطين للتقييس وذلك هبدف مراقبة مدى مطابقة السلع واخلدمات للمقاييس ادلوضوعة وىذا كلو يف 
  .2إطار قمع جرائم االعتداء على ادلواصفات اليت سبس ادلستهلك

 األطراف ادلسؤولة عن محاية ادلستهلك اجلزائري من الغش واخلداع التسويقي: 2-

ترجع مهمة اإلشراف رمسيا على محاية ادلستهلك يف اجلزائر إذل وزارة التجارة، حيث تتوذل تنفيذ مراقبة 
من انحية معرفة مدى مطابقتها دلعايري اجلودة والصحة واألمان، وإن   ادلنتجات الغذائية واخلدمات ادلرتبطة هبا

كان للوزارة الوصية الدور الكبري يف محاية ادلستهلك إال أن ذلك ال يقتصر عليها وحدىا حيث تشاركها كل 
اجلهات اإلدارية ذات الصلة حبماية ادلستهلك، وىذا لكون أن محاية ادلستهلك تدخل يف صميم اختصاص 

ات اإلدارية ادلختلفة ادلركزية والبلمركزية والتقنية سواء كانت بطريقة مباشرة أو غري مباشرة األمر الذي اجله

                                                             
، 19ادلستهلك من سلاطر انتشار ظاىرة اخلداع التسويقي )حالة اجلزائر("، رللة معارف، العددالربيع عيساشل، سفيان معامري، "آليات محاية  1

  .(28-29، ص)2015ديسمرب 
  29.نفس ادلرجع السابق، ص 2
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يتطلب ضرورة تضافر جهود كل اإلدارات لتحقيق ىدف محاية ادلستهلك، ومن بني القطاعات الوزارية األخرى 
 :1صية نذكر ما يلياليت تقوم بتنفيذ ىذا الدور الوقائي للمستهلك إضافة للوزارة الو 

 وزارة الصحة والسكان وإصبلح ادلستشفيات وذلك عن طريق مصاحل الوقاية وادلخابر الوالئية للصحة؛ 
  ؛مصاحل الطب البيطري ومصاحل الصحة النباتيةوزارة الفبلحة والتنمية الريفية وذلك من خبلل 
 الداخلية واجلماعات احمللية وذلك عن طريق مكاتب النظافة وكذلك األمن الوطين وزارة. 

إضافة إذل ىذه اذليئات الرمسية توجد ىيئات أخرى واليت تتمثل يف مجعيات محاية ادلستهلك، اجلمعيات 
 .ادلهنية وأرابب العمل

 الفدرالية اجلزائرية للمستهلكني: 3-

ادلستهلك يف اجلزائر البد من اإلشارة إذل الفدرالية اجلزائرية يف سياق احلديث عن مجعيات محاية 
 34حيث تضم حاليا حوارل  2011من طرف وزارة الداخلية يف شهر نوفمرب  للمستهلكني واليت مت اعتمادىا

 :2مجعية عرب سلتلف والايت الوطن، وتتلخص أىم أىدافها فيما يلي

 برامج العمل وربديد السياسة العامة جلمعيات محاية ادلستهلك يف اجلزائر؛ توحيد 
 فتح وترقية حوار جدي ومسؤول بني مجيع األطراف ادلعنية؛ 
  التنسيق والتعاون بني سلتلف اجلمعيات وذلك عن طريق تبادل الطرق اجليدة يف رلال محاية

 ادلستهلك؛
 ة فيهاإنشاء بنك معلومات وأتىيل اجلمعيات ادلنخرط. 

 :3ومن أجل بلوغ األىداف السالفة الذكر قامت الفدرالية اجلزائرية للمستهلكني ابنتهاج السياسة التالية

  االستثمار يف العبلقات اجليدة القائمة على أساس الثقة ادلتبادلة مع اإلدارة العمومية، جهاز العدالة
 إخل؛ …والصحافة، 

 ت يف رلاالت االستهبلك ادلختلفة؛تدعيم ىياكل الفدرالية خبرباء ذوي كفاءا 

                                                             
  .(27-28الربيع عيساشل، سفيان معامري، مرجع سبق ذكره، ص) 1
، جامعة عباس 1رابح خوشل وآخرون، "مبادرات الدولة اجلزائرية يف محاية ادلستهلك اجلزائري"، رللة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية، العدد 2

 69.، ص2017لغرور، خنشلة، جوان 
 .نفس الرجع السابق، نفس الصفحة 3
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  طلب الدعم ادلارل من اذليئات احلكومية ادلركزية وكذلك ادلؤسسات الوطنية ادللتزمة ابدلسؤولة
 االجتماعية؛

 الًتكيز على اجلانب اإلعبلمي للتعريف هبا لدى الرأي العام؛ 
  للتقييس؛سبثيلها يف سلتلف اإلدارات واذليئات ذات العبلقة كادلعهد الوطين 
  القيام ابستطبلع للرأي بصفة  خاللاالىتمام ابنشغاالت وتطلعات ادلستهلك اجلزائري وذلك من

 .دائمة ودورية

 الفرع الرابع: جهود اجلزائر يف رلال ترقية الشفافية وإرساء احلوكمة يف بيئة األعمال

يف بيئة األعمال اجلزائرية مت إصدار دليل حوكمة ادلؤسسات اجلزائرية  يف إطار تفعيل آليات إرساء احلوكمة
وذلك من خبلل مجعية كري واللجنة الوطنية حلوكمة ادلؤسسات يف اجلزائر ودبساعدة  2009مارس  11يف 

حيث يتضمن ىذا الدليل ادلقاييس األساسية  .ادلنتدى العادلي حلوكمة ادلؤسسات ومؤسسة التمويل الدورل
 .1ق احلكم الراشد يف ادلؤسسات اجلزائريةلتحقي

رويبة كنموذج لتطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف مؤسسات  NCAجتربة مؤسسة ادلطلب الثالث: 
 الصناعات الغذائية اجلزائرية

تعد الصناعات الغذائية كغريىا من الصناعات اليت تعتمد على مصادر سلتلفة للطاقة وادلواد األولية الطبيعية 
تقوم عليها العملية اإلنتاجية، وعلى ىذا األساس تسبب ىذه الصناعات أشكاال سلتلفة من التلوث ادلائي اليت 

أثبتت العديد من األحباث والدراسات حيث ، واذلوائي كما قد يكون التلوث عن طريق النفاايت الصلبة
خبلل ىذا العنصر عرض سوف صلاول من من ىذا ادلنطلق و جسامة األضرار اليت أحلقتها ىذه الصناعات، 

  .االجتماعية يف مؤسسات الصناعات الغذائية اجلزائرية ةرويبة كنموذج لتطبيق ادلسؤولي NCAذبربة مؤسسة 

 

 

 

 

                                                             
  217.زىية عباز، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 رويبة NCAالفرع األول: نبذة عن مؤسسة 

من طرف اإلخوة عثماشل حيث تعترب  1966ماي  2رويبة ىي مؤسسة عائلية مت إنشائها يف  NCAمؤسسة 
 دج وتبلغ 849195000من ادلؤسسات الرائدة حاليا يف قطاع ادلشروابت، ويقدر أس ماذلا االجتماعي ب 

مليون لًت سنواي وتضم تشكيلة منتجاهتا أربعة أنواع من العصائر وتتوفر عرب كافة  120قدرهتا اإلنتاجية ب 
 1.منتجاهتا إذل الدول االفريقية ومن بينها تونس وليبياأضلاء الوطن، كما أهنا تقوم بتصدير 

ابالعتماد  رويبة NCAؤسسة دل يف االسرتاتيجية العامة ادلسؤولية االجتماعية مسار ادماج الفرع الثاين: 
 26000على ادلواصفة ايزو 

ال يعترب مفهوم شلارسة األنشطة ادلتعلقة ابلتنمية ادلستدامة وادلسؤولية االجتماعية حديث العهد يف مؤسسة 
NCA  رويبة، فمنذ نشأهتا وإذل غاية يومنا ىذا كانت ىذه االعتبارات ضمن أىدافها العامة وعلى ىذا

، حيث مرت "RS MENA" كأحسن مؤسسة رائدة يف إطار مشروع 2011األساس فقد مت اختيارىا سنة 
 :2دبرحلتني "RS MENA"رويبة يف إطار مشروع  NCAعملية إدماج ادلسؤولية االجتماعية يف مؤسسة 

 ادلرحلة األوىل: 1-

 وفقا ذلذه ادلرحلة سبت ىيكلة ادلشروع وذلك من خبلل ما يلي:

 إنشاء جلنة قيادة ادلشروع وإعداد خطتو؛ 
  مشاركة مؤسسةNCA  على مستوى  26000رويبة يف اعتماد ادلواصفة ايزوIANOR؛ 
 ادلنظمة من طرف   ادلشاركة يف األايم التحسيسيةIANOR  يف كل من اجلزائر العاصمة، وىران

 وعنابة؛ 
  مشاركة مؤسسةNCA رويبة يف رلموعة من ادلؤسبرات على مستوى اجلزائر العاصمة، وىران وذلك  

 إسهاماهتا يف رلال ادلسؤولية االجتماعية ومدى تقدم ادلشروع؛ خبلت حولاتقدصل مد من خبلل
  يف ادلشروع على رلموعة من اخلرباء الدولينيعرض نسبة التقدم. 

 

                                                             
"، رللة االصبلحات -NCAأن سي أي رويبة –، "ربليل أنظمة رقابة ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات دراسة حالة شركة نصرية بلغوثي 1

  10.، ص2019، 2، العدد13االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العادلي، اجمللد
 .(11-12نفس ادلرجع السابق، ص) 2
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 ادلرحلة الثانية: 2-

 ( وذلك هبدف:2013-2014تضمنت ىذه ادلرحلة مراجعة وربليل نتائج ادلشروع خبلل سنيت )

  وربويل األىداف إذل مؤشرات؛ربديث التوجهات االسًتاتيجية للمشروع 
 تقييم ادلمارسات احلسنة للمسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسة؛ 
 اشراك الشركاء االجتماعيني يف العملية. 

 رويبة يف ىذه ادلرحلة نذكر ما يلي: NCAمؤسسة  ومن بني الفعاليات اليت شاركت فيها 

  سبثيل مؤسسةNCA  رويبة رمسيا يف رلال ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات على مستوى ورشة عمل
 دلنظمة االيزو دبراكش )ادلغرب(؛

 مؤسسة  عرض التجربة اجلزائرية يف رلال ادلسؤولية االجتماعية من طرفNCA  رويبة يف تظاىرة للدول
 النامية جبنيف )سويسرا(؛

  مشاركة مؤسسةNCA  رويبة يف يوم جزائري سويدي حول ادلسؤولية االجتماعية ادلنظم من طرف
 الوزارة السويدية ابجلزائر؛

  مشاركة مؤسسةNCA  للمسؤولية االجتماعية ادلعدة  26000رويبة يف ورشة عمل حول ادلواصفة ايزو
 .من طرف رابطة منتجي ادلشروابت اجلزائرية

 رويبة NCAالفرع الثالث: رلاالت تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف مؤسسة 

 رويبة فيما يلي: NCAتتمثل رلاالت تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف مؤسسة 

 جتاه البيئة: رويبة NCAادلسؤولية االجتماعية دلؤسسة  1-

تكلفة االمجالية الستثمار رويبة حيث قدرت ال NCAتشكل محاية البيئة مصدر انشغال كبري لدى مؤسسة 
 ،2016خبلل سنة دج  38.220.000ما قيمتو  عليهاادلؤسسة يف محاية البيئة والتخفيف من أثر الصناعة 

وذلك هبدف احملافظة على  حلفظ منتجاهتا القتناء خزاانت معقمة دج 21.500.000حوارل  منها خصصت
من استثماراهتا يف شراء ادلوانع لتخفيض انبعااثت  الثاشل زءاجلصحة وسبلمة ادلستهلك، فيما خصصت 

، كما شكلت تكلفة االستثمار يف زلطات الشطف والتنظيف دج 8.300.000بتكلفة وذلك يف اذلواء  تالغازا
، وعلى ىذا األساس فإن التحديث التكنولوجي الذي دج 6.520.000السًتجاع ادلياه ادلستعملة حوارل 
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على شهادة ايزو  ا ؽلنع فقط من التأثري السليب للمؤسسة على البيئة وحصوذلرويبة ال NCAاعتمدتو مؤسسة 
بتقليل التكاليف النامجة عن توفري العديد من ادلوارد وربسني أيضا سمح ذلا يلنظام اإلدارة البيئية، وإظلا  14000

 .1العملية اإلنتاجية

 جتاه العاملني: رويبة NCAادلسؤولية االجتماعية دلؤسسة  2-

رويبة لبلستثمار يف مواردىا البشرية فإهنا تعمل جاىدة من أجل ربسني بيئة  NCAيف إطار سعي مؤسسة 
 :2العمل وذلك من خبلل ما يلي

  الدعوة إذل اإلدارة التشاركية وذلك من خبلل تطوير ادلسؤوليات الفردية وربفيز عمليات االبتكار
 والتحسني؛

 كال التمييز بني ادلوظفني؛تعزيز احلوار اجلماعي ومكافحة مجيع أش 
 توفري مجيع جوانب الصحة والسبلمة ادلهنية للموظفني؛ 
 مراجعة وربسني نظام األجور. 

 رويبة جتاه ادلستهلكني: NCAادلسؤولية االجتماعية دلؤسسة  3-

لتقدصل منتجات صحية وآمنة للمستهلكني قامت بوضع بروتوكوالت  رويبة NCAيف إطار سعي مؤسسة 
والذي   مشروع لتطبيق نظام جديد إلدارة منتجاهتا 2011خبلل سنة  حيث أطلقت .تضمن نظافة منتجاهتا

 NCAربصلت مؤسسة  2013أعطى نتائج جيدة بفضل ادلشاركة القوية دلختلف ىياكل ادلؤسسة، ويف جانفي 
 3.ستهلكنيادلكتتويج اللتزامها ادلسؤول ذباه   22000يزو رويبة على شهادة ا

 

 

 

                                                             
 "،-NCA Rouiba-"مساعلة االلتزام ابدلسؤولية البيئية يف ربقيق ادلواطنة البيئية يف ادلؤسسة االقتصادية حالة  سعيدة حياة، عبد احلميد برحومة، 1

  280.، ص2017، 18رللة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد
2 Djenatte Dekkar, Lila Guettaf, "Les Bénéfice D’ISO 26000 pour les entreprises Algériennes dans le cadre 

du projet –RS MENA- cas de NCA Rouiba", Al Bachaer Economique journal, vol4, N°3, 2019, p799. 
رويبة"،  NCAيف منظمات األعمال ذبربة شركة أصيلة العمري، عبد القادر شيخ، "إسهامات ادلسؤولية االجتماعية يف تعزيز السلوكيات ادلواطنة  3

 211.، ص2019، جامعة الشهيد محو خلضر، الوادي، جوان 1، العدد2رللة ادلنهل االقتصادي، اجمللد
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 حتدايت تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات الصناعية اجلزائريةادلطلب الرابع: 

 :1تتمثل أىم ربدايت تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية فيما يلي

 إطار تنظيمي إلعداد التقارير االجتماعية والبيئية يف اجلزائر؛ غياب 
 وادلواصفات القياسية وإصدار الشهادات؛ ارتفاع التكاليف اخلاصة ابعتماد ادلعايري 
  االختبلفات الكبرية يف تطبيق ادلسؤولية االجتماعية بني الدول ادلتقدمة والدول النامية، والفرق الرئيسي

العمل يف الدول ادلتقدمة تتوفر على ىياكل حكومية قوية تشرف على مراقبة  ىنا يكمن يف أن بيئة
 االلتزام االجتماعي للمؤسسات وإعداد تقارير بصفة دورية حول نتائج ذلك االلتزام؛

  صعوبة تنفيذ القوانني ادلتعلقة بظروف العمل ومكافحة الفساد والرشوة وزلاربة التهرب الضرييب، األمر
 تشار ىذه الظواىر يف كثري من ادلؤسسات الصناعية اجلزائرية؛الذي أدى إذل ان

  لتنازل عن حقوقهم القانونية وذلك خوفا من للكثري من ادلوظفني ابغياب دور نقاابت العمال دفع
 فقدان مناصبهم؛

  غياب التنسيق بني الدولة، القطاع اخلاص وأصحاب ادلصلحة يف رلال مبادرات ادلسؤولية االجتماعية
    .ىذه ادلبادرات ال تتجو ضلو ربقيق السياسة التنموية ادلخطط ذلاجعل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 Sabrina Djemai, Abderrahmane Abedou, "Spécificités de la responsabilité sociale des entreprises en 

Algérie", Revue Chercheur economique, vol 6, N°1, université 20 aout 1955, Skikda, 2018, p455. 
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 خالصة:

على ضوء ىذا الفصل مت عرض بعض ادلؤشرات االقتصادية حول القطاع الصناعي يف اجلزائر بصفة عامة 
على قطاع الصناعات الغذائية الذي ىو جوىر دراستنا، كما مت عرض أىم اجلهود اليت قامت  أساسا مع الًتكيز

األساس فقد مت  ىذا هبا الدولة اجلزائرية يف إطار تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات الصناعية، وعلى
ية يبقى رىني تدخل الدولة لدعم التوصل إذل أن ربقيق قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر لنتائج إغلابية ومرض

ىذا الفرع الصناعي وذلك من خبلل إتباع سياسة اقتصادية مبنية على أسس علمية، مع توظيف أحدث 
التكنولوجيات يف ادلشاريع االستثمارية، وابلتارل فتح اجملال للمستثمرين وتشجيعهم على إنشاء مؤسسات 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، األمر الذي سيؤدي وبصورة مسؤولة اجتماعيا تساىم مساعلة فعالة يف ربقيق 
الدولة للقطاع مباشرة إذل استحداث ادلزيد من مناصب الشغل ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة تشجيع 

الزراعي على تزويد مؤسسات الصناعات الغذائية ابالحتياجات البلزمة دون إغفال جانب اجلودة وىذا هبدف 
تجات غذائية ذات تنافسية يف األسواق الدولية، إضافة إذل مساعلتها يف ربقيق األمن الغذائي احلصول على من

الوطين دبا يتناسب مع تطور االحتياجات السكانية واليت ستعرف زايدة ملحوظة على ادلنتجات الغذائية بسبب 
    .الزايدة السكانية اليت تشهدىا اجلزائر مستقببل
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 :متهيد

بعدما مت التطرق يف الفصول السابقة إىل اإلطار النظري للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات وسلوك 
ادلستهلك وفق ادلقاربة التسويقية، وكذلك عرض أىم اجلهود اليت تبنتها الدولة اجلزائرية يف إطار تطبيق ادلسؤولية 

من الدراسة اسقاط اجلانب النظري االجتماعية يف ادلؤسسات الصناعية، سوف حناول من خالل ىذا اجلزء 
وذلك هبدف اإلجابة على السؤال اجلوىري ومتمثل أساسا يف معرفة مدى أتثري التزام على اجلانب التطبيقي، 

  .بوالية سطيف على السلوك الشرائي للمستهلكني مبسؤوليتها االجتماعية مؤسسات الصناعات الغذائية

 :ثالث مباحث رئيسيةمن خالل ضمن ىذا السياق سيتم معاجلة ىذا الفصل 

  :ادلنهجي للدراسة ادليدانية التصميمادلبحث األول. 
  :عرض وحتليل نتائج الدراسة ادليدانيةادلبحث الثاين.  
 :اختبار ومناقشة وحتليل نتائج فرضيات الدراسة ادلبحث الثالث. 
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 ادلنهجي للدراسة ادليدانية التصميم ادلبحث األول:

حتديد رلتمع وعينة  ادلنهجي للدراسة ادليدانية، وذلك من خالل لتصميمل اوصفىذا ادلبحث  سيتضمن
والتأكد من صدقها وثباهتا وكذلك عرض  عرض األدوات البحثية ادلستخدمة يف مجع البياانت الدراسة،

  .ئية اليت سوف يتم االعتماد عليها لتحليل بياانت الدراسة ادليدانيةاألساليب االحصا

 ادلطلب األول: منوذج الدراسة

الدراسات السابقة مت  كذلك على  استناداعلى ضوء ما مت تناولو يف اجلانب النظري من موضوع الدراسة و 
)البعد األخالقي، البعد البيئي، البعد القانوين،  أبعاد ادلسؤولية االجتماعية والذي حدداعتماد منوذج للدراسة، 

    والسلوك الشرائي للمستهلكني كمتغري اتبع كما ىو موضح يف  ةقلمست اتكمتغري   البعد االجتماعي(
 .الشكل ادلوايل

 (: منوذج الدراسة4-1الشكل )

 
 .من إعداد الطالبةادلصدر: 
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 ادلطلب الثاين: حتديد جمتمع وعينة الدراسة

بوالية سطيف ونظرا لكرب حجم اجملتمع وعدم وجود  القاطنني مجيع ادلستهلكني يف رلتمع الدراسة يتمثل
مكاتب خاصة ابلدراسات التسويقية والسلوكية اليت هتتم بنشر ىذه البياانت للباحثني األكاددييني، وكذلك 
بسبب وجود مجلة من العوامل األخرى كالتكلفة والوقت ادلتاح ابإلضافة إىل الدقة ادلطلوبة يف اإلجاابت فإننا 

كما قمنا إبختيار قطاع الصناعات .مفردة 520على العينة ادليسرة واليت قدر عددىا ب اإلعتماد  إىل إرأتينا
الغذائية للدراسة وذلك نظرا حلساسية ىذا القطاع الرتباطو بصحة وسالمة ادلستهلكني، وابلتايل ديكننا أن 

 .قيامهم بشراء ادلنتجات الغذائيةنتعرف على سلوكياهتم وأىم العوامل اليت أيخذوهنا بعني اإلعتبار أثناء 

 الدراسة : جماللثالثاادلطلب 

 وىي:مت إعداد ىذه الدراسة ادليدانية يف إطار رلموعة من احلدود 

 احلدود ادلكانية للدراسة ادليدانية: 1-

بوالية نظرا لكرب حجم اجملتمع فقد مت إجراء ىذه الدراسة ادليدانية على عينة ميسرة من ادلستهلكني القاطنني 
 .والتوصل إىل مجلة من النتائج تكون منطقية أكثر سطيف وذلك هبدف تدقيق الدراسة

 احلدود الزمانية للدراسة ادليدانية: 2-

  2019.إىل غاية سبتمرب  2019ميدانيا مت إجراء ىذه الدراسة خالل الفرتة ادلمتدة من جوان 

 : أدوات مجع البياانتالرابعادلطلب 

ابلنسبة دلصادر مجع البياانت الثانوية فلقد اعتمدان على كل من األدبيات ادلنشورة من كتب، مقاالت، 
تقارير، مداخالت إضافة إىل سلتلف أطروحات الدكتوراه ذات الصلة مبوضوع الدراسة، وذلك هبدف الفهم 

  .ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات وسلوك ادلستهلك اخلاصة مبوضوعاجليد وادلتعمق للمفاىيم األساسية 
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 على: أساسا أما فيما خيص أدوات مجع البياانت األولية واخلاصة ابلدراسة ادليدانية فلقد اعتمدان

 االستبيان:  1-

يف مجع البياانت ادلتعلقة ابلدراسات  نيالباحث األدوات الشائعة اليت يعتمد عليها بني يعترب االستبيان من
 .تضمنها االستبيان اخلاص بدراستناادليدانية، وفيما يلي عرض ألىم احملتوايت األساسية اليت 

 االستبيان: وصف حمتوايت 1-1

من أجل اختبار فرضيات الدراسة اليت بني أيدينا مت تصميم استبيان وذلك ابالعتماد أساسا على خلفيات 
ببعض الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع دراستنا، حيث  كذلك  واالسرتشاد ي للدراسةاجلانب النظر 

 استبيان دراستنا على جزئني: تضمن

  :ويتضمن احملاور الرئيسية ألبعاد ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات واليت تتمثل يف البعد اجلزء األول
 .األخالقي، البيئي، القانوين واخلريي

  :ويتضمن البياانت الشخصية للمستهلكني ادلستجوبني واليت تتمثل يف كل من اجلنس، اجلزء الثاين
 .السن، ادلستوى التعليمي والدخل

    اختيار مقياس االستبيان: 2-1

اس لإلجابة على مدى االعتماد على مقياس ليكرت اخلماسي كمقيمت  ابلنسبة دلقياس االستبيان فقد
االستبيان وذلك وفق مخس  اجلزء األول من عبارة من العبارات اليت تضمنها موافقة األفراد ادلستجوبني على كل

، حيث قمنا ابختيار ىذا ادلقياس للدراسة وذلك لكونو يعترب (4-1) رقم كما ىو موضح يف اجلدول  درجات
    .من أكثر ادلقاييس شيوعا لسهولة استخدامو وفهمو من طرف ادلستهلكني

االستبيان واخلاص ابدلتغريات الدديغرافية للمستهلكني فقد قمنا ابستخدام  أما ابلنسبة للجزء الثاين من
يتم تصنيف ادلستهلكني وفقا خلصائصهم الدديغرافية حبيث تستخدم األرقام  ئوادلقياس االمسي والذي على ضو 

للمستهلكني من صنف  2للمستهلكني من صنف الذكور ورقم  1عطاء رقم إمثال فلغرض التصنيف فقط 
 .ثاإلان
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 (: مقياس ليكرت اخلماسي4-1اجلدول )

 
 .من إعداد الطالبة ابالعتماد على الدراسات السابقةادلصدر: 

        ابلنسبة لطول ادلدى بني درجة ودرجة فقد مت حساب الفرق بني احلد األدىن واحلد األعلى للفئات
على ادلدى بقسمة الفرق بني احلد األعلى واحلد  لحنصو  5 ، حيث أن عدد الفئات ىو4 = 1-5كما يلي: 

، وإبضافة ادلدى ابلتدرج إىل رموز الفئات ابتداء من أصغر فئة حنصل 0.8=  4/5األدىن على عدد الفئات؛ أي 
 على:

 ( 1.80=  0.8+1طول ادلدى األول):  وىو ما يعكس  ،ةمتثل غري موافق بشد 18.1 إىل 1أي من
 .درجة ادلوافقة ادلنخفضة جدا

 ( 2.60=  0.8+1.80طول ادلدى الثاين):  متثل غري موافق وىو ما يعكس  08.1إىل  18.1أي من
 .درجة ادلوافقة ادلنخفضة

 ( 3.40=  0.8+2.60طول ادلدى الثالث):  متثل زلايد وىو ما يقابل درجة  08.1إىل  08.1أي من
 .ادلوافقة ادلتوسطة

 متثل موافق وىو ما يقابل درجة  801.إىل  08.1أي من  :(4.20=  0.8+3.40) طول ادلدى الرابع
 .ادلوافقة العالية

 متثل موافق بشدة وىو ما يقابل  10إىل  801.أي من  :(05=  0.8+04.2) طول ادلدى اخلامس
 درجة ادلوافقة العالية جدا.

 ثالثة فئات كالتايل: تبسيطا لعملية التحليل مت جتميع ىذه الفئات يفو 

  ؛متثل درجة ادلوافقة ادلنخفضة 2.60إىل  1من 
  متثل درجة ادلوافقة ادلتوسطة؛ 3.4 إىل 2.61من 
  متثل درجة ادلوافقة العالية. 05إىل  3.41من 
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 االستبيان: وثبات صدققياس  3-1

 مت إختبار أداة الدراسة ابستخدام نوعني من االختبارات ومها:

  يف  للتأكد من صدق االستبيان فقد مت عرضو على رلموعة من األساتذة احملكمني :الظاهريالصدق
 ، وذلك هبدف تقدًن مالحظاهتم حول:(02 رقم )ادللحق التخصص
 مدى وضوح صياغة العبارات؛ 
 مدى مالئمة كل عبارة للبعد الذي تنتمي إليو؛ 
 التأكد من البناء ادلنهجي لالستبيان وسالمتو من الناحية اللغوية.  

وبناءا على ادلالحظات ادلقدمة من طرف األساتذة احملكمني ومقرتحاهتم فقد قمنا إبعادة صياغة بعض 
العبارات لتصبح أكثر فهما ووضوحا لدى أفراد العينة ادلدروسة، وذلك هبدف ضمان احلصول على نتائج أكثر 

      .كل النهائي لالستبيان( يبني الش03ق رقم )ادللحو ،صدقا وجتيب على إشكالية الدراسة وفرضياهتا

 :)من أجل التحقق من أداة الدراسة وثباهتا، مت استخدام معامل  الصدق البنائي )ثبات االستبيان
( والذي يشري إىل قوة االرتباط والتماسك بني Cronbah Alphaاالتساق الداخلي ألفا كرونباخ )

يقوم بتقدير جيد لثبات االستبيان ومدى  فقرات ادلقياس، إضافة إىل ذلك فإن معامل ألفا كرونباخ
إمكانية احلصول على نفس النتائج أو نتائج متقاربة إذا قمنا إبعادة الدراسة يف نفس الظروف اليت 

أنو البد أن يكون معامل ألفا كرونباخ الذي حيدد مستوى قبول مع العلم . استخدمت فيها للمرة األوىل
وذلك يف البحوث ادلتعلقة ابلعلوم اإلدارية والسلوكية، واجلدول ادلوايل  0,60 أو يساوي ربأداة الدراسة أك

 .يوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ
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 (: نتائج معامل ألفا كرونباخ4-2اجلدول )

 

 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

ألداة الدراسة نالحظ أبن معامل الثبات الكلي لالستبيان قد بلغ  على ضوء نتائج معامل ألفا كرونباخ
، وابلتايل فهو يدل على أن استبيان الدراسة 1ويقرتب من  0,60وىو معامل ثبات جيد لكونو جتاوز  0,902

   .يتمتع بدرجة عالية من الثبات وديكن االعتماد عليو إلجراء الدراسة ادليدانية

 التحليل االحصائي: أساليب اخلامسادلطلب 

يف معاجلة   24نسخة SPSSمت استخدام الربانمج االحصائي  فقد اإشكالية الدراسة وفرضياهت ىلإلجابة عل
البياانت اخلاصة إبجاابت مفردات العينة ادلدروسة على األسئلة الواردة يف االستبيان، وذلك من خالل 

 : األساليب اإلحصائية التاليةاالعتماد على رلموعة من 

 اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ لقياس درجة ثبات وصدق أداة الدراسة؛ 
  حسب خصائصهم مفردات العينة ادلدروسة التكرارات والنسب ادلئوية هبدف معرفة كيفية توزيع

 الشخصية؛
  كل عبارة   على موافقة مفردات العينة ادلدروسةادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية دلعرفة درجات

أثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية أببعاد االستبيان وأتكيد أو نفي  تضمنهااليت  عباراتال من
 ؛ادلسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي  للمستهلكني بوالية سطيف
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  اختبارt  اختبار معنوية أثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية أببعاد ذلك هبدف لعينة واحدة و
 ؛سؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي  للمستهلكني بوالية سطيفادل
  اختبار t ذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف أثر اللتزام إما  وذلك دلعرفةلعينتني مستقلتني

مؤسسات الصناعات الغذائية أببعاد ادلسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي  للمستهلكني بوالية 
 إىل متغري اجلنس؛ تعزى سطيف

  التباين  حتليلاختبارOne way anova   ذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية إما  ذلك دلعرفةو
يف أثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية أببعاد ادلسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي  

 .مي والدخلي: الفئة العمرية، ادلستوى التعلمتغري تعزى إىل كل من للمستهلكني بوالية سطيف

 ادلبحث الثاين: عرض وحتليل نتائج الدراسة ادليدانية

سوف حناول من خالل ىذا اجلزء من الدراسة تقدًن وصف إحصائي لتوزيع مفردات العينة ادلدروسة 
بعاد أل، وكذلك عرض نتائج الدراسة ادليدانية اخلاصة ابإلحصائيات الوصفية الشخصيةحسب خصائصهم 
 .ادلسؤولية االجتماعية

 ادلطلب األول: عرض خصائص مفردات عينة الدراسة

مفردة، وسوف نعرض  520الدراسة على عينة عشوائية من ادلستهلكني بوالية سطيف مكونة من  ىذه متت
الدراسة حسب ادلتغريات الشخصية وادلتمثلة يف اجلنس، الفئة العمرية، يف ىذا اجلزء توزيع مفردات عينة 

 .ادلستوى التعليمي والدخل

 الفرع األول: توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري اجلنس

 .يلخص لنا اجلدول ادلوايل توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري اجلنس
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 حسب متغري اجلنس(: توزيع مفردات عينة الدراسة 4-3اجلدول )

 
 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

فيما كانت نسبة  ذكور ديثلون ادلدروسة من أفراد العينة 50,6%ن أبعلى ضوء ىذه ادلعطيات ديكننا القول 
 .ادلدروسة حسب متغري اجلنسفردات العينة م نا نالحظ أبنو ىناك تقاراب يف توزيعوابلتايل فإن، 49,6% إلانثا

 (: توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري اجلنس4-2الشكل )

 

 .Excel معاجلة البياانت ابستخدام برانمج ادلصدر:

 الفرع الثاين: توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري الفئة العمرية

 .الفئة العمريةيلخص لنا اجلدول ادلوايل توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري 
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 (: توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري الفئة العمرية4-4اجلدول )

 
 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

 سنة، 30-39من أفراد العينة ترتاوح أعمارىم ما بني  44,8%على ضوء ىذه ادلعطيات ديكننا القول أبن 
من أفراد العينة ترتاوح أعمارىم ما  21,5%سنة، و 40-49من أفراد العينة ترتاوح أعمارىم ما بني  25,2%و

 .سنة فأكثر 50فقط من أفراد العينة أعمارىم من  8,5%سنة، فحني أن 20-29 بني 

 (: توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري الفئة العمرية4-3الشكل )

 
 .Excel البياانت ابستخدام برانمج معاجلة ادلصدر:
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 الفرع الثالث: توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري ادلستوى التعليمي

 .يلخص لنا اجلدول ادلوايل توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري ادلستوى التعليمي

 (: توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري ادلستوى التعليمي4-5اجلدول )

 
 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

 67,5% نسبة األفراد ادلؤىلني علميا ىي النسبة األكرب حيث أن على ضوء ىذه ادلعطيات ديكننا القول أبن
 6,2%من أفراد العينة مستواىم التعليمي اثنوي، فحني أن  26,3%من أفراد العينة ىم من خرجيي اجلامعات، و

 .من أفراد العينة مستواىم التعليمي متوسط أو أقل

 (: توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري ادلستوى التعليمي4-4الشكل )

 

 .Excel معاجلة البياانت ابستخدام برانمج ادلصدر:
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 الفرع الرابع: توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري الدخل

 .يلخص لنا اجلدول ادلوايل توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري الدخل

 (: توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري الدخل4-6اجلدول )

 
 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

من أفراد عينة الدراسة يرتاوح دخلهم الشهري ما بني  31,34%على ضوء ىذه ادلعطيات ديكننا القول أبن 
دج،  30.000-39.000من أفراد عينة الدراسة يرتاوح دخلهم الشهري ما بني  27,9%دج، و 29.000-20.000

من أفراد عينة الدراسة  13,65%دج، و 20.000من أفراد عينة الدراسة دخلهم الشهري أقل من  15,38%و
يرتاوح دخلهم الشهري ما  من أفراد عينة الدراسة 11,73%دج فأكثر ، فحني أن  50.000دخلهم الشهري من 

 .دج 40.000-49.000بني 
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 (: توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري الدخل4-5الشكل )

 

 .Excel معاجلة البياانت ابستخدام برانمج ادلصدر:

 ابلبعد األخالقي للمسؤولية االجتماعيةادلطلب الثاين: عرض نتائج الدراسة ادليدانية اخلاصة 

يتضمن ىذا العنصر وصفا إحصائيا دلدى موافقة مفردات العينة ادلدروسة على كل عبارة من العبارات اليت 
 .يتضمنها البعد األخالقي للمسؤولية االجتماعية، وىذا ما يوضحو اجلدول ادلوايل

ادلعيارية الستجاابت مفردات العينة جتاه البعد (: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات 4-7اجلدول )
 األخالقي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

ادلتوسطات  العبارة الرقم
 احلسابية

االحنرافات 
 ادلعيارية

 درجة
 ادلوافقة

 اجتاه التقييم

للمستهلكني  تقدم معلومات ذات مصداقية 1
حول: مكوانت ادلنتج، قيمتو الغذائية، اتريخ 

 .إنتاجو وهناية صالحيتو

4,4827 

 

 

 

 

 

0,51536 

 

 

 

 اجيايب عالية

هتتم بصحة وسالمة ادلستهلكني من خالل  2
تفادي استخدام ادلواد الكيميائية ادلصنفة أبهنا 

       .مسرطنة

 اجيايب عالية 0,53561 4,5462



الفصل الرابع: دراسة ميدانية ألثر ادلسؤولية االجتماعية دلؤسسات الصناعات الغذائية على 
-بوالية سطيف  –السلوك الشرائي للمستهلكني   

 

 
176 

 اجيايب عالية 1,13599 3,6404 .إعالانت غري مضللةتعتمد على  3
 اجيايب عالية 0,61547 4,3981 .تراعي القدرة الشرائية للمستهلكني 4

تلتزم بتقدًن تعويضات للمستهلكني يف حالة  5
 .تعرضهم ألضرار جراء استهالكهم دلنتجاهتا

 اجيايب عالية 1,16314 3,7904

لشكاوي تعمل على االستجابة السريعة  6
 .ادلستهلكني

 اجيايب عالية 1,11938 3,7692

 اجيايب عالية 0,57202 4,1045  اجملموع

 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

 تتعلقالعبارات اليت  درجات ادلوافقة على . إىل العبارة رقم 1تناقش عبارات ىذا اجلدول من العبارة رقم 
احلسايب  ، وحسب ادلتوسطمن وجهة نظر ادلستهلكني للمؤسسات األخالقي للمسؤولية االجتماعيةبعد لاب

 0.57ابحنراف معياري ضعيف قدر بـ و والذي يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية  4.10الذي بلغ  العام
تتفق  ماجتاهاهت"ى أن فإن ادلستجوبني يؤكدون عل ،عدم وجود تشتت يف اآلراء بني أفراد العينةبالذي يفسر و 

 ىذا البعد لكل عبارات يف مستوى عايل وىذا ما أكدتو درجات ادلوافقة العالية يوى "مع هذه العبارات
 :حيث

مبدى تفضيل  تتعلقاليت و  1نو متت ادلوافقة بدرجة عالية على العبارة رقم أباجلدول  ىذا الحظ من خاللن
معلومات ذات مصداقية  اليت تقدممؤسسات الصناعات الغذائية دلنتجات  مفردات العينة ادلدروسة

بلغ  حسايبمبتوسط  وذلك للمستهلكني حول: مكوانت ادلنتج، قيمتو الغذائية، اتريخ إنتاجو وهناية صالحيتو
عدم وجود بيفسر  ماوىو  1801بـ  وابحنراف معياري قدر ،والذي يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية ..8.

 كبري بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك.تشتت  

دلنتجات  تفضيلهم مبدى تتعلق واليت 0العبارة رقم  على مفردات العينة ادلدروسةموافقة  أيضا حظكما نال
من خالل تفادي صحة وسالمة ادلستهلكني وذلك  اليت أتخذ بعني االعتبار الغذائية لصناعاتمؤسسات ا

يقع  والذي .80.ب  ذلذه العبارة سايباحلتوسط ادل ، حيث بلغادلصنفة أبهنا مسرطنةاستخدام ادلواد الكيميائية 
عدم وجود تشتت  ب يفسر ما وىو 1800ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف معياري ضعيف قدر بـ 

 كبري بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك.
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مبدى  تتعلقواليت العبارة  مفردات العينة ادلدروسة على ىذهموافقة  نالحظ فإننا 0لعبارة رقم ل أما ابلنسبة
على إعالانت صادقة وغري مضللة للرتويج عن  اليت تعتمد الصناعات الغذائيةدلنتجات مؤسسات تفضيلهم 
يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية،  والذي ..08 بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذه العبارة ب حيث ،منتجاهتا

 وجود تشتت بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك. ب ريفس ماوىو  1800اري معترب قدر بـ وابحنراف معي

دلنتجات  تفضيلهم مبدى تتعلقواليت  4العبارة رقم  على موافقة مفردات العينة ادلدروسة أيضا نرى فحني
 ذلذه العبارة حسايبتوسط ادلبلغ حيث  ،اليت تراعي القدرة الشرائية للمستهلكنيالصناعات الغذائية  مؤسسات

ما وىو  18.1وابحنراف معياري ضعيف نوعا ما قدر بـ  ،والذي يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية 804.ب 
 عدم وجود تشتت كبري بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك. بيفسر 

دلنتجات مبدى تفضيلهم  تتعلقواليت  5العبارة رقم  موافقة مفردات العينة ادلدروسة على أيضاالحظ كما ن
ذلذه  حسايبتوسط حيث بلغ ادل ،بتقدًن تعويضات للمستهلكني الصناعات الغذائية اليت تلتزممؤسسات 

 .181وابحنراف معياري كبري نوعا ما قدر بـ  ،يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العاليةو الذي  08.4ب  العبارة
 وجود تشتت كبري بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك. بيفسر ما وىو 

مبدى  تتعلقواليت العبارة  موافقة مفردات العينة ادلدروسة على ىذهفإننا نالحظ  6أما ابلنسبة للعبارة رقم 
االستجابة السريعة للمؤسسات لشكاوي  الصناعات الغذائية اليت تعمل علىدلنتجات مؤسسات تفضيلهم 

يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية، والذي  ..08 ادلتوسط احلسايب ذلذه العبارة بلغ ادلستهلكني حيث
وجود تشتت كبري بني إجاابت ادلستجوبني فيما بيفسر ما وىو  1811وابحنراف معياري  كبري نوعا ما قدر بـ 

 خيص ذلك. 

 للمسؤولية االجتماعية: عرض نتائج الدراسة ادليدانية اخلاصة ابلبعد البيئي لثادلطلب الثا

يتضمن ىذا العنصر وصفا إحصائيا دلدى موافقة مفردات العينة ادلدروسة على كل عبارة من العبارات اليت 
 .يتضمنها البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية، وىذا ما يوضحو اجلدول ادلوايل

 

 



الفصل الرابع: دراسة ميدانية ألثر ادلسؤولية االجتماعية دلؤسسات الصناعات الغذائية على 
-بوالية سطيف  –السلوك الشرائي للمستهلكني   

 

 
178 

جتاه البعد  العينةمفردات (: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجاابت 4-8اجلدول )
 البيئي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

ات ادلتوسط العبارة الرقم
 احلسابية

 اتاالحنراف
 ةادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 اجتاه التقييم

تقوم بوضع دليل إرشادي للمستهلك توضح  1
فيو كيفية التخلص من العبوات الفارغة هبدف 

 .إعادة تدويرىا

 اجيايب عالية 0,94784 3,9423

تعتمد على أساليب حديثة لتعبئة وتغليف  2
 .منتجاهتا بطريقة تقلل من الضرر البيئي

 اجيايب عالية 0,84195 4,2365

تقوم حبمالت حتسيسية للمستهلكني هبدف  3
   .توعيتهم حول القضااي البيئية

 اجيايب عالية 0,96414 3,9673

غذائية )منتجات  BIOحتمل العالمة البيئية  4
 .طبيعية(

 اجيايب عالية 0,95864 4,0096

 اجيايب عالية 1,07588 3,6596 .تسعى إىل االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية 5
تساىم يف محالت التشجري هبدف احملافظة  6

 .على النظام البيئي
 اجيايب عالية 1,12422 3,7404

 اجيايب عالية 0,70317 3,9260  جملموعا

 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

  تتعلقالعبارات اليت  درجات ادلوافقة على .إىل العبارة رقم  1تناقش عبارات ىذا اجلدول من العبارة رقم 
العام  احلسايب ، وحسب ادلتوسطمن وجهة نظر ادلستهلكني للمؤسسات للمسؤولية االجتماعية البيئيلبعد اب

الذي يفسر و  0.70ابحنراف معياري قدر بـ و  ،والذي يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية 3.92الذي بلغ 
تتفق مع هذه  ماجتاهاهت"يؤكدون على أن  ادلستجوبني نأ إالتشتت يف اآلراء بني أفراد العينة، بعض الوجود ب

  :حيثلكل عبارات ىذا البعد  يف مستوى عايل وىذا ما أكدتو درجات ادلوافقة العالية يوى العبارات"

مبدى تفضيل  تتعلقاليت و  1نو متت ادلوافقة بدرجة عالية على العبارة رقم أباجلدول  ىذا الحظ من خاللن
اليت تقوم بوضع دليل إرشادي للمستهلك  الصناعات الغذائيةدلنتجات مؤسسات  مفردات العينة ادلدروسة
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والذي  .084بلغ  حسايبمبتوسط  وذلك توضح فيو كيفية التخلص من العبوات الفارغة هبدف إعادة تدويرىا
بعض وجود بيفسر ما وىو  4184قدر بـ  معترب نوعا ما ابحنراف معياري، و يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية

 ادلستجوبني فيما خيص ذلك.تشتت بني إجاابت ال

 تتعلقاليت و  0العبارة رقم  ل موافقة مفردات العينة ادلدروسة علىاجلدو  ىذا من خالل أيضا الحظكما ن
على أساليب حديثة لتعبئة وتغليف  الصناعات الغذائية اليت تعتمددلنتجات مؤسسات  تفضيلهم مبدى

يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة  والذي 800.بلغ  حسايبمبتوسط  وذلك منتجاهتا بطريقة تقلل من الضرر
تشتت بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص بعض الوجود ب يفسرما وىو  ..18العالية، وابحنراف معياري قدر بـ 

 ذلك.

مبدى  تتعلقواليت العبارة  موافقة مفردات العينة ادلدروسة على ىذه فإننا نالحظ 0لعبارة رقم ل أما ابلنسبة
حبمالت حتسيسية للمستهلكني هبدف توعيتهم  اليت تقوم الصناعات الغذائيةدلنتجات مؤسسات تفضيلهم 

يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف  والذي .084بلغ  حسايبمبتوسط وذلك  حول القضااي البيئية
 وجود تشتت بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك. بيفسر  ما وىو .184معياري معترب قدر بـ 

دلنتجات  تفضيلهم مبدى تتعلقواليت  4العبارة رقم  على فحني نرى أيضا موافقة مفردات العينة ادلدروسة
 حسايبمبتوسط  وذلك )منتجات غذائية طبيعية( BIOالعالمة البيئية  حتملاليت  الصناعات الغذائية مؤسسات

ما وىو  1840نوعا ما قدر بـ  معتربيقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف معياري  والذي 811.بلغ 
 وجود تشتت بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك. بيفسر 

دلنتجات مبدى تفضيلهم  تتعلقواليت  5العبارة رقم  موافقة مفردات العينة ادلدروسة على أيضاالحظ كما ن
بلغ  حسايبمبتوسط  وذلك تسعى إىل االستخدام الرشيد للموارد الطبيعيةاليت الصناعات الغذائية مؤسسات 

يفسر  ما وىو .181يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف معياري كبري نوعا ما قدر بـ  والذي 08.0
 وجود تشتت كبري بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك. ب

مبدى  تتعلقواليت العبارة  فإننا نالحظ موافقة مفردات العينة ادلدروسة على ىذه 6ابلنسبة للعبارة رقم  أما
تساىم يف محالت التشجري هبدف احملافظة على النظام  اليت الصناعات الغذائيةدلنتجات مؤسسات تفضيلهم 

يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف معياري كبري والذي  ..08بلغ  حسايبمبتوسط  وذلك البيئي
 وجود تشتت كبري بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك. بيفسر ما وىو  1810نوعا ما قدر بـ 
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 : عرض نتائج الدراسة ادليدانية اخلاصة ابلبعد القانوين للمسؤولية االجتماعيةرابعادلطلب ال

يا دلدى موافقة مفردات العينة ادلدروسة على كل عبارة من العبارات اليت يتضمن ىذا العنصر وصفا إحصائ
 .يتضمنها البعد القانوين للمسؤولية االجتماعية، وىذا ما يوضحو اجلدول ادلوايل

جتاه البعد  العينةفات ادلعيارية الستجاابت مفردات (: ادلتوسطات احلسابية واالحنرا4-9اجلدول )
 القانوين للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

ات ادلتوسط العبارة الرقم
 احلسابية

 اتاالحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 اجتاه التقييم

تعمل على احرتام القوانني اخلاصة حبماية  1
ادلستهلك من كل أساليب الغش واخلداع 

 .التسويقي

 اجيايب عالية 0,60468 4,4788

الرقابة على سلتلف جوانب سالمة متارس  2
 .الغذاء

 اجيايب عالية 0,60500 4,5077

تلتزم ابلقوانني والتشريعات اليت تفرضها  3
      .احلكومة لضمان السري احلسن للعمل

 اجيايب عالية 1,02406 3,6846

تقوم بتطبيق القوانني اخلاصة حبماية البيئة يف   4
 .كل شلارساهتا

 اجيايب عالية 0,88580 3,9615

األمراض و  العملمتتثل للقوانني اخلاصة حبوادث  5
 .ادلهنية

 اجيايب عالية 1,09788 3,5923

تلتزم ابلقوانني اخلاصة ابدلنافسة وذلك هبدف  6
 .عدم إحلاق األذى ابدلنافسني

 حيادي متوسطة 1,12692 3,3308

 اجيايب عالية 0,63536 3,9260  جملموعا

 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

  تتعلقالعبارات اليت  علىدرجات ادلوافقة  .إىل العبارة رقم  1تناقش عبارات ىذا اجلدول من العبارة رقم 
العام  احلسايب ، وحسب ادلتوسطمن وجهة نظر ادلستهلكني للمؤسسات للمسؤولية االجتماعية القانوينلبعد اب
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والذي يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية  3.92جملموع درجات ادلوافقة على ىذه العبارات والذي بلغ 
ادلستجوبني  نأإال تشتت يف اآلراء بني أفراد العينة، بعض الالذي يفسر وجود و  0.63ابحنراف معياري قدر بـ 

يف مستوى عايل وىذا ما أكدتو درجات ادلوافقة  يوى تتفق مع هذه العبارات" ماجتاهاهت"يؤكدون على أن 
 :حيث  6 ما عدا العبارة رقم لكل عبارات ىذا البعد العالية

مبدى تفضيل  تتعلقاليت و  1ادلوافقة بدرجة عالية على العبارة رقم  نالحظ من خالل ىذا اجلدول أبنو متت
اليت تعمل على احرتام القوانني اخلاصة حبماية  لصناعات الغذائيةدلنتجات مؤسسات  مفردات العينة ادلدروسة

يقع ضمن نطاق  والذي ..8.بلغ  حسايبمبتوسط وذلك  ادلستهلك من كل أساليب الغش واخلداع التسويقي
شتت بني ت وجود عدمب يفسر ما وىو 18.1قدر بـ  ضعيف نوعا ما درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف معياري

 ذلك. إجاابت ادلستجوبني فيما خيص

 تتعلقواليت  0العبارة رقم  ل موافقة مفردات العينة ادلدروسة علىاجلدو  ىذا من خالل أيضا الحظكما ن
 متارس الرقابة على سلتلف جوانب سالمة الغذاءاليت  لصناعات الغذائيةدلنتجات مؤسسات مبدى تفضيلهم 

 18.1نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف معياري قدر بـ  يقع ضمن والذي 801.بلغ  حسايبمبتوسط  وذلك
 وجود تشتت بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك.عدم ب يفسر ما وىو

مبدى  تتعلقواليت العبارة  موافقة مفردات العينة ادلدروسة على ىذه فإننا نالحظ 0لعبارة رقم ل أما ابلنسبة
تلتزم ابلقوانني والتشريعات اليت تفرضها احلكومة لضمان  اليت الغذائيةالصناعات دلنتجات مؤسسات تفضيلهم 

يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف  والذي ..08بلغ  حسايبمبتوسط  وذلك السري احلسن للعمل
 بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك.  كبري  وجود تشتتبيفسر  ما وىو 1810معياري معترب قدر بـ 

دلنتجات  تفضيلهم مبدى تتعلقواليت  4العبارة رقم  على فحني نرى أيضا موافقة مفردات العينة ادلدروسة
مبتوسط  وذلك تقوم بتطبيق القوانني اخلاصة حبماية البيئة يف كل شلارساهتااليت  الصناعات الغذائية مؤسسات
 ..18نوعا ما قدر بـ  معتربيقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف معياري  والذي .084بلغ حسايب 

 وجود تشتت بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك. بيفسر  ما وىو

دلنتجات مبدى تفضيلهم  تعلقواليت ت 5العبارة رقم  موافقة مفردات العينة ادلدروسة على أيضاالحظ كما ن
مبتوسط  وذلك متتثل للقوانني اخلاصة حبوادث العمل واألمراض ادلهنيةاليت الصناعات الغذائية مؤسسات 
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 1814يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف معياري كبري نوعا ما قدر بـ  والذي 0804بلغ  حسايب
 وجود تشتت كبري بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك. بيفسر  ما وىو

 ىذه على دلفردات عينة الدراسة متوسطةنو متت ادلوافقة بدرجة فإننا نالحظ أب 6ابلنسبة للعبارة رقم  أما
الصناعات الغذائية اليت تلتزم ابلقوانني اخلاصة ابدلنافسة  دلنتجات مؤسسات مبدى تفضيلهم تتعلقاليت و العبارة 
، وابحنراف معياري كبري نوعا ادلتوسطةيقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة  والذي 0800بلغ  حسايبمبتوسط  وذلك

وىذا لكون أن فئة  ،يفسر وجود تشتت كبري بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلكما وىو  1810ما قدر بـ 
من ادلستهلكني ادلستجوبني ال يهتمون بعالقة ادلؤسسات فيما بينها بل يركزون أساسا على أسعار ادلنتجات 

 .وجودهتا

 ادلطلب اخلامس: عرض نتائج الدراسة ادليدانية اخلاصة ابلبعد اخلريي للمسؤولية االجتماعية

يتضمن ىذا العنصر وصفا إحصائيا دلدى موافقة مفردات العينة ادلدروسة على كل عبارة من العبارات اليت 
 .للمسؤولية االجتماعية، وىذا ما يوضحو اجلدول ادلوايل اخلريييتضمنها البعد 

جتاه البعد  العينة(: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجاابت مفردات 4-10اجلدول )
 اخلريي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

ات ادلتوسط العبارة الرقم
 احلسابية

 اتاالحنراف
 ةادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 التقييم اجتاه

تقدم إعاانت وتربعات للجمعيات اخلريية مثل:  1
رعاية ادلسنني، األيتام وذوي االحتياجات 

 .اخلاصة

 اجيايب عالية 0,92187 4,1577

تقوم حبمالت حتسيسية للمستهلكني هبدف  2
رمي األطعمة  حل مشكلة توعيتهم حول

الزائدة، وذلك من خالل إمكانية التربع هبا 
 .ادلشردينلألفراد 

 اجيايب عالية 0,90004 4,1731

تساىم يف إنشاء مشاريع تنموية اليت هتيء  3
 .لألفراد الفقراء فرصا للعمل

 اجيايب عالية 0,91091 4,0673
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تسعى دلساعدة األسر الفقرية يف سلتلف  4
ادلناسبات الدينية والوطنية مثل: األعياد، 

  .الدخول االجتماعي

 اجيايب عالية 0,90254 4,2712

تساىم يف إنشاء مراكز خاصة خلدمة اجملتمع  5
 .مثل: مراكز محاية الطفولة ادلسعفة

 اجيايب عالية 0,92277 4,0885

تقدم مساعدات لألسر ادلتضررة من الكوارث  6
 .الطبيعية

 اجيايب عالية 0,97265 3,9981

 اجيايب عالية 0,75570 4,1260  جملموعا

 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

  تتعلقالعبارات اليت  درجات ادلوافقة على .إىل العبارة رقم  1تناقش عبارات ىذا اجلدول من العبارة رقم 
العام  احلسايب وحسب ادلتوسط، من وجهة نظر ادلستهلكني للمؤسسات للمسؤولية االجتماعية اخلرييلبعد اب

والذي يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية  4.12جملموع درجات ادلوافقة على ىذه العبارات والذي بلغ 
 ادلستجوبني إال أنتشتت يف اآلراء بني أفراد العينة، بعض الوجود بالذي يفسر و  0.75ابحنراف معياري قدر بـ 

يف مستوى عايل وىذا ما أكدتو درجات ادلوافقة  يوى تتفق مع هذه العبارات" ماجتاهاهت"يؤكدون على أن 
  :حيثلكل عبارات ىذا البعد  العالية

مبدى تفضيل  تتعلقاليت و  1ادلوافقة بدرجة عالية على العبارة رقم  نالحظ من خالل ىذا اجلدول أبنو متت
للجمعيات اخلريية تقدم إعاانت وتربعات  اليت الصناعات الغذائيةدلنتجات مؤسسات  مفردات العينة ادلدروسة

يقع ضمن  والذي 810.بلغ  حسايبمبتوسط  وذلك مثل: رعاية ادلسنني، األيتام وذوي االحتياجات اخلاصة
تشتت بعض الوجود بيفسر  ما وىو 1840قدر بـ  معترب نوعا ما نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف معياري

 بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك.

تتعلق مبدى واليت  0العبارة رقم  ل موافقة مفردات عينة الدراسة علىاجلدو  ىذا من خالل أيضا الحظكما ن
تقوم حبمالت حتسيسية للمستهلكني هبدف توعيتهم اليت  الصناعات الغذائيةدلنتجات مؤسسات تفضيلهم 

نطاق درجة ادلوافقة  يقع ضمن والذي .81.بلغ  حسايب وذلك مبتوسط حول حل مشكلة رمي األطعمة الزائدة
تشتت بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص بعض الوجود ب يفسرما  وىو 1841العالية، وابحنراف معياري قدر بـ 

 ذلك.
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واليت تتعلق مبدى العبارة  موافقة مفردات العينة ادلدروسة على ىذه فإننا نالحظ 0لعبارة رقم ل أما ابلنسبة
تساىم يف إنشاء مشاريع تنموية اليت هتيء لألفراد الفقراء  اليت الغذائيةالصناعات دلنتجات مؤسسات تفضيلهم 

يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف معياري والذي  .81.بلغ  حسايبمبتوسط  وذلك فرصا للعمل
 وجود تشتت بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك. بيفسر  ما وىو 1841معترب قدر بـ 

دلنتجات  تفضيلهم مبدى تتعلقواليت  4العبارة رقم  على موافقة مفردات العينة ادلدروسة فحني نرى أيضا
تسعى دلساعدة األسر الفقرية يف سلتلف ادلناسبات الدينية والوطنية مثل: اليت  الصناعات الغذائية مؤسسات

يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية،  والذي .80.بلغ  حسايب مبتوسط وذلك األعياد، الدخول االجتماعي
وجود تشتت بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص بيفسر  ما وىو 1841نوعا ما قدر بـ  معتربوابحنراف معياري 

 ذلك. 

دلنتجات واليت تتعلق مبدى تفضيلهم  5العبارة رقم  موافقة مفردات العينة ادلدروسة على أيضاالحظ كما ن
تساىم يف إنشاء مراكز خاصة خلدمة اجملتمع مثل: مراكز محاية الطفولة اليت الصناعات الغذائية مؤسسات 

يقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف معياري كبري  والذي .81.بلغ حسايب مبتوسط  وذلك ادلسعفة
 خيص ذلك.  وجود تشتت بني إجاابت ادلستجوبني فيمابيفسر  ما  وىو 1840نوعا ما قدر بـ 

واليت تتعلق مبدى العبارة  فإننا نالحظ موافقة مفردات العينة ادلدروسة على ىذه 6أما ابلنسبة للعبارة رقم 
 تقدم مساعدات لألسر ادلتضررة من الكوارث الطبيعيةاليت  الصناعات الغذائيةدلنتجات مؤسسات تفضيلهم 

نوعا  معتربيقع ضمن نطاق درجة ادلوافقة العالية، وابحنراف معياري  والذي 0844بلغ  حسايبمبتوسط  وذلك
 وجود تشتت بني إجاابت ادلستجوبني فيما خيص ذلك. بيفسر  ما وىو .184ما قدر بـ 

واجلدول ادلوايل يلخص لنا ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجاابت مفردات العينة جتاه أبعاد 
 .االجتماعية للمؤسساتادلسؤولية 
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(: ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجاابت مفردات العينة جتاه أبعاد 4-11اجلدول )
 ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

 
 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

 فرضيات الدراسةاختبار ومناقشة وحتليل نتائج ادلبحث الثالث: 

لإلجابة على اشكالية الدراسة وحتقيقا ألىدافها سوف يتم من خالل ىذا اجلزء اختبار ومناقشة وحتليل 
 .نتائج فرضيات الدراسة

 الفرضية الرئيسية األوىل ومناقشة ادلطلب األول: اختبار

يوجد أثر ذو : "أنو تنص علىاألوىل واليت  الرئيسية سيتم من خالل ىذا العنصر اإلجابة على الفرضية
داللة إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية أببعاد ادلسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي  

 ."α= 0.05 عند درجة خماطرة للمستهلكني بوالية سطيف
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 كما يلي: H1والفرضية البديلة  H0   صياغة الفرضية الصفرية ناوابلتايل ديكن

 الفرضية الصفرية H0:  اليوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية أببعاد
 ؛α= 1810للمستهلكني بوالية سطيف عند درجة سلاطرة  ادلسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي

  الفرضية البديلةH1:  يوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية أببعاد
 .α= 1810عند درجة سلاطرة  ادلسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف

مث  أوال ومن أجل التأكد من صحة الفرضية الرئيسية األوىل أو رفضها سوف يتم اختبار فرضياهتا الفرعية
 .نقوم ابختبارىا بشكل العام

 الفرضية الفرعية األوىل ومناقشة الفرع األول: اختبار

يوجد أثر ذو داللة : "تنص على أنوسيتم من خالل ىذا العنصر اإلجابة على الفرضية الفرعية األوىل واليت 
إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد األخالقي للمسؤولية االجتماعية على السلوك 

 ."α= 0.05 عند درجة خماطرة الشرائي  للمستهلكني بوالية سطيف

 كما يلي: H1والفرضية البديلة  H0   صياغة الفرضية الصفرية ناوابلتايل ديكن

 الفرضية الصفرية H0:  ابلبعد اليوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية
لمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف عند درجة سلاطرة ل األخالقي

1810 =α؛ 
  الفرضية البديلةH1: ابلبعد  غذائيةداللة إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات ال يوجد أثر ذو

عند درجة سلاطرة  للمستهلكني بوالية سطيفالشرائي على السلوك  لمسؤولية االجتماعيةل األخالقي
1810 =α. 

لعبارات اليت على اموافقة مفردات العينة ادلتعلق بتحليل درجات  (4-7)ابلعودة لنتائج اجلدول رقم  
 البعد ذلذاالعام لدرجات ادلوافقة  احلسايب بلغ ادلتوسط حيث يتضمنها البعد األخالقي للمسؤولية االجتماعية،

ما يفسر كما  وىو 0.57قة العالية ابحنراف معياري ضعيف قدر بـ فوالذي يقع ضمن نطاق درجة ادلوا 4.10
ؤسسات الصناعات الغذائية اليت متارس نشاطاهتا م دلنتجات تفضيلهمامجاع ادلستجوبني على " سبق الذكر
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لعينة واحدة مبتوسط فرضي قدر ب  t ختبارابوللتأكد من صحة ىذه الفرضية سوف نقوم  ،بطريقة أخالقية"
 .كما ىو موضح يف اجلدول ادلوايل  ديثل متوسط سلم ليكرت ادلعتمد عليو الذيو  0

 األخالقيألثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد  (T-test)اختبار (: نتائج 4-12اجلدول )
 للمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني

 
 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

واليت  اجلدوليةt  من قيمة ربأك وىي 810..بلغت  قداحملسوبة   tن قيمةأباجلدول  ىذا من خالل نالحظ
 ،1810ادلقدرة بـ  α واليت ىي أقل من درجة ادلخاطرة  18111وىذا عند مستوى داللة قدر بـ  .0811بلغت 

   :أنو اليت تنص على H1يتم قبول الفرضية البديلة  واحملسوبة دالة احصائيا وعلي t ن قيمةأب األمر الذي يفسر
اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد األخالقي للمسؤولية  ذو داللة إحصائية يوجد أثر"

ورفض ، ".α= 0.05 االجتماعية على السلوك الشرائي  للمستهلكني بوالية سطيف عند درجة خماطرة
 .H0الفرضية الصفرية 

 الفرضية الفرعية الثانية ومناقشة الفرع الثاين: اختبار

يوجد أثر ذو داللة : "تنص على أنوواليت  الثانيةسيتم من خالل ىذا العنصر اإلجابة على الفرضية الفرعية 
للمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي   البيئيإحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد 

 ."α= 0.05 عند درجة خماطرة للمستهلكني بوالية سطيف
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 كما يلي: H1والفرضية البديلة  H0   صياغة الفرضية الصفرية ناوابلتايل ديكن

 الفرضية الصفرية H0:  ابلبعد اليوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية
لمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف عند درجة سلاطرة ل البيئي
1810 =α؛ 

  الفرضية البديلةH1: البيئيابلبعد  غذائيةداللة إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات ال يوجد أثر ذو 
 .α= 1810عند درجة سلاطرة  للمستهلكني بوالية سطيفالشرائي على السلوك  لمسؤولية االجتماعيةل

موافقة مفردات العينة على العبارات اليت  ادلتعلق بتحليل درجات (4-8)رقم  ابلعودة لنتائج اجلدول 
 البعد ذلذاالعام لدرجات ادلوافقة  احلسايب بلغ ادلتوسط حيثيتضمنها البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية، 

ذلك بسبب و  0.70قدر بـ  ما ابحنراف معياري معترب نوعاقة العالية فوالذي يقع ضمن نطاق درجة ادلوا 3.92
تفضيلهم على  يوافقون ادلستجوبني" فإن كما سبق الذكرو  إال أنو ادلستجوبني آراء وجود بعض التشتت بني

وللتأكد من صحة ىذه الفرضية  ،"تعمل على محاية البيئةالصناعات الغذائية اليت دلنتجات مؤسسات 
  ديثل متوسط سلم ليكرت ادلعتمد عليو الذيو  0لعينة واحدة مبتوسط فرضي قدر ب  t ختبارابسوف نقوم 

 .اجلدول ادلوايل  كما ىو موضح يف 

 البيئيألثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد  (T-test) اختبار(: نتائج 4-13اجلدول )
 للمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني

 
 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 
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واليت  اجلدوليةt  من قيمة ربأك وىي 01810بلغت  قداحملسوبة   tن قيمةأباجلدول  ىذا من خالل نالحظ
  ،1810ادلقدرة بـ  α واليت ىي أقل من درجة ادلخاطرة  18111وىذا عند مستوى داللة قدر بـ  .0811بلغت 

   :أنو اليت تنص على H1يتم قبول الفرضية البديلة  واحملسوبة دالة احصائيا وعلي t ن قيمةأب يفسر األمر الذي
للمسؤولية االجتماعية  البيئياللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد  ذو داللة إحصائية يوجد أثر"

 ورفض الفرضية ، ".α= 0.05 على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف عند درجة خماطرة
 .H0الصفرية 

 الفرضية الفرعية الثالثة ومناقشة الفرع الثالث: اختبار

يوجد أثر ذو داللة : "تنص على أنوواليت  الثالثةسيتم من خالل ىذا العنصر اإلجابة على الفرضية الفرعية 
للمسؤولية االجتماعية على السلوك  القانوينإحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد 

 ."α= 0.05 خماطرةعند درجة  الشرائي  للمستهلكني بوالية سطيف

 كما يلي: H1والفرضية البديلة  H0   صياغة الفرضية الصفرية ناوابلتايل ديكن

 الفرضية الصفرية H0:  ابلبعد اليوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية
للمستهلكني بوالية سطيف عند درجة سلاطرة  لمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائيل القانوين
1810 =α؛ 

  الفرضية البديلةH1: ابلبعد  غذائيةداللة إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات ال يوجد أثر ذو
عند درجة سلاطرة  للمستهلكني بوالية سطيفالشرائي على السلوك  لمسؤولية االجتماعيةل القانوين
1810 =α. 

موافقة مفردات العينة على العبارات اليت  ادلتعلق بتحليل درجات (4-9)رقم  ابلعودة لنتائج اجلدول 
 البعد ذلذاالعام لدرجات ادلوافقة  احلسايب بلغ ادلتوسط حيثللمسؤولية االجتماعية،  القانوينيتضمنها البعد 

 وذلك بسبب 0.63قدر بـ ابحنراف معياري معترب نوعا ما قة العالية فوالذي يقع ضمن نطاق درجة ادلوا 3.92
تفضيلهم على  يوافقون ادلستجوبني" فإن كما سبق الذكرو  إال أنو ادلستجوبني آراء وجود بعض التشتت بني

وللتأكد من صحة ىذه  ،"متتثل للقوانني يف كل دمارساهتاالصناعات الغذائية اليت دلنتجات مؤسسات 
ديثل متوسط سلم ليكرت ادلعتمد  الذيو  0لعينة واحدة مبتوسط فرضي قدر ب  t ختبارابالفرضية سوف نقوم 

 .كما ىو موضح يف   اجلدول ادلوايل  عليو
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 القانوينألثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد  (T-test) اختبار(: نتائج 4-14اجلدول )
 للمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني

 

 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

واليت  اجلدوليةt  من قيمة ربأك وىي 00800بلغت  قداحملسوبة   tن قيمةأباجلدول  ىذا من خالل نالحظ
  ،1810ادلقدرة بـ  α واليت ىي أقل من درجة ادلخاطرة  18111وىذا عند مستوى داللة قدر بـ  .0811بلغت 

   :أنو اليت تنص على H1يتم قبول الفرضية البديلة  واحملسوبة دالة احصائيا وعلي t ن قيمةأب يفسر األمر الذي
للمسؤولية االجتماعية  القانويناللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد  ذو داللة إحصائية يوجد أثر"

ورفض الفرضية ، ".α= 0.05 على السلوك الشرائي  للمستهلكني بوالية سطيف عند درجة خماطرة
 .H0الصفرية 
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 الفرضية الفرعية الرابعة ومناقشة الفرع الرابع: اختبار

يوجد أثر ذو داللة : "تنص على أنوواليت  الرابعةسيتم من خالل ىذا العنصر اإلجابة على الفرضية الفرعية 
للمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي   اخلرييإحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد 

 ."α= 0.05 عند درجة خماطرة للمستهلكني بوالية سطيف

 كما يلي: H1والفرضية البديلة  H0   صياغة الفرضية الصفرية ناوابلتايل ديكن

 الفرضية الصفرية H0:  ابلبعد اليوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية
لمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف عند درجة سلاطرة ل اخلريي
1810 =α؛ 

  الفرضية البديلةH1: ابلبعد  غذائيةداللة إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات ال يوجد أثر ذو
عند درجة سلاطرة  للمستهلكني بوالية سطيفالشرائي على السلوك  لمسؤولية االجتماعيةل اخلريي
1810 =α. 

موافقة مفردات العينة على العبارات اليت  ادلتعلق بتحليل درجات (4-10)رقم  ابلعودة لنتائج اجلدول 
 البعد ذلذاالعام لدرجات ادلوافقة  احلسايب بلغ ادلتوسط حيثللمسؤولية االجتماعية،  خلريييتضمنها البعد ا

 وذلك بسبب 0.75قدر بـ ابحنراف معياري معترب نوعا ما قة العالية فوالذي يقع ضمن نطاق درجة ادلوا 4.12
تفضيلهم على  يوافقون ادلستجوبني" فإن كما سبق الذكرو  إال أنو ادلستجوبني آراء وجود بعض التشتت بني

وللتأكد من صحة ىذه الفرضية  ،"تساهم يف األعمال اخلريية الصناعات الغذائية اليتدلنتجات مؤسسات 
  ديثل متوسط سلم ليكرت ادلعتمد عليو والذي 0لعينة واحدة مبتوسط فرضي قدر ب  t ختبارابسوف نقوم 

 .كما ىو موضح يف   اجلدول ادلوايل
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 اخلرييألثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد  (T-test) اختبار(: نتائج 4-15اجلدول )
 للمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني

 
 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

واليت  اجلدوليةt  من قيمة ربأك وىي .0084بلغت  قداحملسوبة   tن قيمةأباجلدول  ىذا من خالل نالحظ
  ،1810ادلقدرة بـ  α واليت ىي أقل من درجة ادلخاطرة  18111وىذا عند مستوى داللة قدر بـ  .0811بلغت 

   :أنو اليت تنص على H1يتم قبول الفرضية البديلة  واحملسوبة دالة احصائيا وعلي t ن قيمةأب يفسر األمر الذي
للمسؤولية االجتماعية  اخلريياللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد  ذو داللة إحصائية يوجد أثر"

 ورفض الفرضية ، ".α= 0.05 على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف عند درجة خماطرة
 .H0الصفرية 

للمستهلكني  دلدى أتثري كل بعد من أبعاد ادلسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي tبعدما قمنا ابختبار 
 .للفرضية الرئيسية األوىل tبوالية سطيف، فإن اجلدول ادلوايل يوضح لنا اختبار 

 

 

 



الفصل الرابع: دراسة ميدانية ألثر ادلسؤولية االجتماعية دلؤسسات الصناعات الغذائية على 
-بوالية سطيف  –السلوك الشرائي للمستهلكني   

 

 
193 

دلسؤولية ا أببعادألثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية  (T-test) اختبار(: نتائج 4-16اجلدول )
 االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني

 
 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

واليت  اجلدوليةt  من قيمة ربأك وىي44.27 بلغت  قداحملسوبة    tن قيمةأباجلدول  ىذا من خالل نالحظ
  ،1810ادلقدرة بـ  α أقل من درجة ادلخاطرة أي أهنا  18111وىذا عند مستوى داللة قدر بـ  .0811بلغت 

   :أنو اليت تنص على H1يتم قبول الفرضية البديلة  واحملسوبة دالة احصائيا وعلي t ن قيمةأب يفسر األمر الذي
دلسؤولية االجتماعية على أببعاد االلتزام مؤسسات الصناعات الغذائية  ذو داللة إحصائية يوجد أثر"

 .0Hورفض الفرضية الصفرية ، ".α= 0.05 السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف عند درجة خماطرة

 الفرضية الرئيسية الثانية ومناقشة ادلطلب االثاين: اختبار

تعترب األعمال : "تنص على أنوواليت  الرئيسية الثانيةسيتم من خالل ىذا العنصر اإلجابة على الفرضية 
ريية والتطوعية اليت تقوم اها مؤسسات الصناعات الغذائية أهم عامل مؤثر على السلوك الشرائي خلا

 ."للمستهلكني بوالية سطيف وذلك من خالل سعيهم لدعمها واالستمرار يف التعامل معها

 

 

 



الفصل الرابع: دراسة ميدانية ألثر ادلسؤولية االجتماعية دلؤسسات الصناعات الغذائية على 
-بوالية سطيف  –السلوك الشرائي للمستهلكني   

 

 
194 

 كما يلي: H1والفرضية البديلة  H0   صياغة الفرضية الصفرية ناوابلتايل ديكن

 الفرضية الصفرية H0: ريية والتطوعية اليت تقوم هبا مؤسسات الصناعات الغذائية خلال تعترب األعمال ا
أىم عامل مؤثر على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف وذلك من خالل سعيهم لدعمها 

 واالستمرار يف التعامل معها؛
  الفرضية البديلةH1: ريية والتطوعية اليت تقوم هبا مؤسسات الصناعات الغذائية أىم خلتعترب األعمال ا

عامل مؤثر على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف وذلك من خالل سعيهم لدعمها 
 واالستمرار يف التعامل معها.

 ألبعاد ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات (T-test) اختبارملخص نتائج  (: 4-17اجلدول )

 
 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

فإنو ديكننا القول أبن البعد  ألبعاد ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات (T-test)على ضوء نتائج اختبار 
اباللتزام االجتماعي دلؤسسات الصناعات الغذائية اخلريي حيتل ادلرتبة األوىل من انحية درجة أتثر ادلستهلكني 
اليت تنص  H1يتم قبول الفرضية البديلة ثر، وعليو يليو البعد األخالقي مث البعد البيئي والقانوين بنفس درجة التأ
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أهم عامل مؤثر  تعترب ريية والتطوعية اليت تقوم اها مؤسسات الصناعات الغذائيةخلاألعمال ا" :أن على
للمستهلكني بوالية سطيف وذلك من خالل سعيهم لدعمها واالستمرار يف التعامل  على السلوك الشرائي

 .H0ورفض الفرضية الصفرية ، "معها

موافقة مفردات العينة على العبارات اليت  ادلتعلق بتحليل درجات (4-10)وابلعودة لنتائج اجلدول رقم  
أبن ادلستهلكني يفضلون شراء منتجات مؤسسات ننا نالحظ إيتضمنها البعد اخلريي للمسؤولية االجتماعية، ف

الصناعات الغذائية اليت تقوم حبمالت حتسيسية حول حل مشكلة رمي األطعمة الزائدة وذلك من خالل 
  امكانية التربع هبا لألفراد ادلشردين حيث حتصلت ىذه العبارة على أكرب درجة موافقة مقارنة بباقي العبارات

للجمعيات ئية امؤسسات الصناعات الغذ دمهاهة أخرى فإن التربعات اليت تقىذا من جهة، ومن ج األخرى
وكذلك التربعات اليت تقدمها لألسر الفقرية يف  ام وذوي االحتياجات اخلاصةتاخلريية مثل رعاية ادلسنني واألي

 لناوىذا ما يؤكد  تعترب ىي األخرى يف غاية األمهية ابلنسبة للمستهلكني سلتلف ادلناسبات الدينية والوطنية
  .صحة الفرضية الرئيسية الثانية

 الفرضية الرئيسة الثالثة شةقومنا ادلطلب الثالث: اختبار

"توجد فروق ذات : تنص على أنوواليت  الثالثة الرئيسية سيتم من خالل ىذا العنصر اإلجابة على الفرضية
داللة إحصائية يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية اجلزائرية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك 

 .الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى خلصائصهم الشخصية"

 كما يلي: H1والفرضية البديلة  H0   صياغة الفرضية الصفرية ناوابلتايل ديكن

 الفرضية الصفرية H0: توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات  ال
الغذائية اجلزائرية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 

 ؛خلصائصهم الشخصية
  الفرضية البديلةH1:  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية

اجلزائرية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى خلصائصهم 
 .الشخصية

 .أو رفضها سوف يتم اختبار فرضياهتا الفرعية الثالثةومن أجل التأكد من صحة الفرضية الرئيسية 
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 الفرضية الفرعية األوىل ومناقشة الفرع األول: اختبار

توجد فروق ذات : "تنص على أنوسيتم من خالل ىذا العنصر اإلجابة على الفرضية الفرعية األوىل واليت 
 داللة إحصائية يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي

 ."دلتغري اجلنسللمستهلكني بوالية سطيف تعزى 

 كما يلي: H1والفرضية البديلة  H0   صياغة الفرضية الصفرية ناوابلتايل ديكن

 الفرضية الصفرية H0:  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثري التزام مؤسسات الصناعات ال
 ؛دلتغري اجلنسللمستهلكني بوالية سطيف تعزى  الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي

  الفرضية البديلةH1:  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية
 .دلتغري اجلنسمبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 

ذا كانت إما  لنا لعينتني مستقلتني والذي يدرس tاستخدام اختبار  سوف يتمعلى ىذه الفرضية  لإلجابةو 
أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على يف ىناك فروق ذات داللة إحصائية 

كما ىو موضح يف اجلدول   (انثالذكور و اإل)دلتغري اجلنس السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 
 .وايلادل
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 للمقارنة بني متوسطات عينتني مستقلتني (T-test) اختبارملخص نتائج  (: 4-18اجلدول )

 ادلتوسط اجلنس البعد
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

فرق 
 ادلتوسطني

(t)  درجة
 احلرية

مستوى 
 الداللة
Sig 

 النتيجة

البعد 
 األخالقي

 ذكر
 أنثى

4,0520 

4,1582 

0,59369 

0,54490 

-0,10627 

 

-2,125 

 

01. 0,073  

ال توجد 
 فروق

البعد 
 البيئي

 ذكر
 أنثى

3,8162 

4,0383 

0,77985 

0,59580 

-0,22204 

 

-3,642 

 

01. 0,000 

 

 

 توجد فروق

البعد 
 القانوين

 ذكر
 أنثى

3,8669 

3,9864 

 

0,65498 

0,61000 

-0,11946 

 

-2,151 

 

01. 0,175 

 

 

ال توجد 
 فروق

البعد 
 اخلريي

 ذكر
 أنثى

4,0336 

4,2205 

 

0,81678 

0,67622 

-0,18691 

 

-2,839 

 

01. 0,052 

 

 

ال توجد 
 فروق

إمجايل 
 األبعاد

 ذكر
 أنثى

3,9422 

4,1008 

 

0,55038 

0,44185 

-0,15867 

 

-3,620 

 

01. 0,011 

 
 توجد فروق

 

 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

توجد فروق ذات داللة "اليت تنص على أنو:  H1فإننا نقبل الفرضية البديلة ىذه النتائج  على ضوء
التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي  إحصائية يف أتثري

درجة أتثري التزام مؤسسات الصناعات الغذائية  حيث أن، دلتغري اجلنس"للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 
لذكور وىذا ما اب مقارنةللمستهلكني اإلانث  ةالشرائي ياتالسلوك لدى مبسؤوليتها االجتماعية كانت أكرب

فروق ذات داللة احصائية يف واليت أمجعت على أن ىناك  الفروقات السلبية بينهما وادلوضحة يف اجلدول تؤكده
عند مستوى  ذلكو  بعادرلموع األأتثري التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية من خالل 

إال أن ىذه الفروق كانت دالة  ،1810ادلقدرة بـ  α أقل من درجة ادلخاطرة قيمة وىي 18111داللة قدر بـ 
حسب  .180001يف البعد البيئي الذي بلغ أيضا أكرب فرق كان من خالل البعد البيئي، كما أن  فقط اإحصائي
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 ادلستهلكني  من الوعي البيئي لدىرباإلانث أك ادلستهلكني ن الوعي البيئي لدىأب يفسرنتائج اجلدول والذي 
 .فهي غري دالة احصائيا)البعد األخالقي، القانوين واخلريي( عاد األخرى أما بقية الفروق ابلنسبة لألب ،الذكور

 الفرع الثاين: اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية الثانية

توجد فروق ذات : "تنص على أنوواليت  الثانيةسيتم من خالل ىذا العنصر اإلجابة على الفرضية الفرعية 
داللة إحصائية يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي 

 ."دلتغري الفئة العمريةللمستهلكني بوالية سطيف تعزى 

 كما يلي: H1والفرضية البديلة  H0   صياغة الفرضية الصفرية ناوابلتايل ديكن

 الفرضية الصفرية H0:  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثري التزام مؤسسات الصناعات ال
الفئة دلتغري الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 

 ؛العمرية
  الفرضية البديلةH1:  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية

 .الفئة العمريةدلتغري مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 

كثر من أل  ANOVA حتليل التباين األحادي ختبارااستخدام  سوف يتمعلى ىذه الفرضية  ولإلجابة
متوسطات أتثري التزام ذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية ما بني إعينتني مستقلتني والذي يدرس ما 

مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 
 .كما ىو موضح يف اجلدول ادلوايل  ال وأ السندلتغري 
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يف نتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق ذات داللة احصائية  (: 4-19اجلدول )
أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني 

 دلتغري الفئة العمريةبوالية سطيف تعزى 

جمموع   البعد
 ادلربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 الداللة    مستوى (f) القيمة ادلربعات

Sig 

البعد 
 األخالقي

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

0,626 

 

169,197 

 

. 

 

010 

0,156 

 

0,329 

 

0,476 

 

0,753 

 

 ال توجد فروق   014 169,823 اجملموع 
البعد 
 البيئي
 

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

2,317 

 

254,304 

 

. 

 

010 

0,579 

 

0,494 

 

1,173 

 

0,322 

 

 ال توجد فروق   014 256,622 اجملموع  
البعد 
 القانوين

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

0,831 

 

208,680 

. 

 

010 

0,208 

 

0,405 

 

0,513 

 

0,727 

 

 ال توجد فروق   014 209,511 اجملموع  
البعد 
 اخلريي

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

1,810 

 

294,578 

 

. 

 

010 

0,453 

 

0,572 

 

0,791 

 

0,531 

 

 ال توجد فروق   014 296,388 اجملموع  
إمجايل 
 األبعاد

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

0,457 

 

132,161 

 

4 

 

515 

0,114 

 

0,257 

 

0,445 

 

0,776 

 

 ال توجد فروق   519 132,618 اجملموع 

 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

 



الفصل الرابع: دراسة ميدانية ألثر ادلسؤولية االجتماعية دلؤسسات الصناعات الغذائية على 
-بوالية سطيف  –السلوك الشرائي للمستهلكني   

 

 
200 

توجد فروق ذات داللة "اليت تنص على أنو:  H1فإننا نرفض الفرضية البديلة ىذه النتائج  على ضوء
التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي  إحصائية يف أتثري

جلميع أبعاد ( F) فيشر، حيث بلغت قيمة اختبار "الفئة العمريةدلتغري للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 
، كما أن α= 1810 وىو أكرب من درجة ادلخاطرة ...18مبستوى داللة قدر بـ  0..18 ادلسؤولية االجتماعية

 .   H0، وابلتايل نقبل الفرضية الصفريةاألبعاد كلها كانت غري دالة احصائيا مجيع الفروق يف

 الفرع الثالث: اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية الثالثة

توجد فروق ذات : "تنص على أنوواليت  لثةالثاسيتم من خالل ىذا العنصر اإلجابة على الفرضية الفرعية 
داللة إحصائية يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي 

 ."ادلستوى التعليميدلتغري للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 

 كما يلي: H1والفرضية البديلة  H0   صياغة الفرضية الصفرية ناديكنوابلتايل 

 الفرضية الصفرية H0:  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثري التزام مؤسسات الصناعات ال
ادلستوى دلتغري الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 

 ؛التعليمي
  الفرضية البديلةH1:  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية

 .ادلستوى التعليميدلتغري مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 

كثر من أل  ANOVA حتليل التباين األحادي ختبارااستخدام  سوف يتمعلى ىذه الفرضية  ولإلجابة
متوسطات أتثري التزام ذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية ما بني إعينتني مستقلتني والذي يدرس ما 

مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 
 .ل ادلوايلكما ىو موضح يف اجلدو   ال وأ ادلستوى التعليميدلتغري 
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يف نتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق ذات داللة احصائية  (: 4-20اجلدول )
أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني 

 دلتغري ادلستوى التعليميبوالية سطيف تعزى 

جمموع   البعد
 ادلربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 الداللة    مستوى (f) القيمة ادلربعات

Sig 

البعد 
 األخالقي

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

2,146 

 

167,677 

 

4 

 

515 

1,073 

 

0,324 

 

3,309 

 

0,037 

 

 توجد فروق   014 169,823 اجملموع 
البعد 
 البيئي
 

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

2,119 

 

254,503 

 

4 

 

515 

1,059 

 

0,492 

 

2,152 

 

0,117 

 

 ال توجد فروق   014 256,622 اجملموع  
البعد 
 القانوين

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

1,779 

 

207,732 

 

4 

 

515 

0,889 

 

0,402 

 

2,214 

 

0,110 

 

 ال توجد فروق   014 209,511 اجملموع  

البعد 
 اخلريي

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

1,146 

 

295,243 

 

4 

 

515 

0,573 

 

0,571 

 

1,003 

 

0,367 

 

 ال توجد فروق   014 296,388 اجملموع  

إمجايل 
 األبعاد

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

1,729 

 

130,889 

4 

 

515 

0,865 

 

0,253 

 

3,415 

 

0,034 

 

 132,618 اجملموع 

 

 توجد فروق   014

 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 
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توجد فروق ذات داللة "اليت تنص على أنو:  H1فإننا نقبل الفرضية البديلة ىذه النتائج  على ضوء
 التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي إحصائية يف أتثري

جلميع  (F)فيشر حيث بلغت قيمة اختبار  ،"ادلستوى التعليميدلتغري للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 
وىذا  α= 1810ن درجة ادلخاطرة وىو أقل م .1810مبستوى داللة قدر بـ  08.10أبعاد ادلسؤولية االجتماعية 

درجة وعي ادلستهلك اباللتزام االجتماعي دلؤسسات  على لو أتثري راجع أساسا لكون أن ادلستوى التعليمي
إال أن ىذا الفرق رلسد فقط يف البعد األخالقي وىو الوحيد بني كل األبعاد الذي كان  الصناعات الغذائية،

وىو أقل من درجة  .1810مبستوى داللة قدر بـ  08014 (F) فيشرداال احصائيا حيث بلغت قيمة اختبار 
 .  α= 1810 ادلخاطرة

 الرابعة: اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية الرابعالفرع 

توجد فروق ذات : "تنص على أنوواليت  الرابعةسيتم من خالل ىذا العنصر اإلجابة على الفرضية الفرعية 
 داللة إحصائية يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي

 ."الدخلدلتغري للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 

 كما يلي: H1والفرضية البديلة  H0   صياغة الفرضية الصفرية ناوابلتايل ديكن

 الفرضية الصفرية H0:  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثري التزام مؤسسات الصناعات ال
 ؛دخلدلتغري الللمستهلكني بوالية سطيف تعزى  الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي

  الفرضية البديلةH1:  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية
 .الدخل دلتغريمبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 

كثر من أل  ANOVA حتليل التباين األحادي ختبارااستخدام  سوف يتمعلى ىذه الفرضية  ولإلجابة
متوسطات أتثري التزام ذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية ما بني إعينتني مستقلتني والذي يدرس ما 

مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 
 .كما ىو موضح يف اجلدول ادلوايل  ال وأ الدخلدلتغري 

 

 



الفصل الرابع: دراسة ميدانية ألثر ادلسؤولية االجتماعية دلؤسسات الصناعات الغذائية على 
-بوالية سطيف  –السلوك الشرائي للمستهلكني   
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يف نتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق ذات داللة احصائية  (: 4-21اجلدول )
أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني 

 دلتغري الدخلبوالية سطيف تعزى 

جمموع   البعد
 ادلربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 الداللة    مستوى (f) القيمة ادلربعات

Sig 

البعد 
 األخالقي

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

0,967 

 

168,856 

 

. 

 

010 

0,242 

 

0,328 

 

0,737 

 

0,567 

 

 ال توجد فروق   014 169,823 اجملموع 
البعد 
 البيئي
 

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

1,183 

 

255,438 

. 

 

010 

0,296 

 

0,496 

 

0,596 

 

0,665 

 

 ال توجد فروق   014 256,622 اجملموع  

البعد 
 القانوين

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

0,947 

 

208,563 

. 

 

010 

0,237 

 

0,405 

 

0,585 

 

0,674 

 

 ال توجد فروق   014 209,511 اجملموع  

البعد 
 اخلريي

 بني اجملموعات
 اجملموعاتداخل 

5,773 

 

290,615 

. 

 

010 

1,443 

 

0,564 

 

2,558 

 

0,038 

 

 توجد فروق   014 296,388 اجملموع  

إمجايل 
 األبعاد

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

0,904 

 

131,714 

. 

 

010 

0,226 

 

0,256 

0,883 

 

0,474 

 

 ال توجد فروق   014 132,618 اجملموع 

 spss v 24. من إعداد الطالبة ابالعتماد على سلرجات برانمج ادلصدر: 

 



الفصل الرابع: دراسة ميدانية ألثر ادلسؤولية االجتماعية دلؤسسات الصناعات الغذائية على 
-بوالية سطيف  –السلوك الشرائي للمستهلكني   
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توجد فروق ذات داللة "اليت تنص على أنو:  H1فإننا نرفض الفرضية البديلة ىذه النتائج  على ضوء
 التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي إحصائية يف أتثري

جلميع أبعاد ادلسؤولية  (F) فيشر، حيث بلغت قيمة اختبار "الدخلدلتغري للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 
، إال أنو ىناك فرق α= 1810وىو أكرب من درجة ادلخاطرة  ...18مبستوى داللة قدر بـ  08.10االجتماعية 

رلسد فقط يف البعد اخلريي وىو الوحيد بني كل األبعاد الذي كان داال احصائيا حيث بلغت قيمة اختبار 
الفروق يف  فحني أن ،α= 1810وىو أقل من درجة ادلخاطرة  .1810مبستوى داللة قدر بـ  .0800 (F)فيشر 

كانت غري دالة احصائيا، وابلتايل نقبل الفرضية  كلها )البعد األخالقي، البيئي والقانوين( األخرى بقية األبعاد
 .   H0الصفرية

 .واجلدول ادلوايل يلخص لنا نتائج الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثالثة

 ملخص نتائج اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثالثة (: 4-22اجلدول )

 
 من إعداد الطالبةادلصدر: 
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 خالصة:

 رلتمع وعينةعرض التصميم ادلنهجي للدراسة ادليدانية وذلك هبدف حتديد ب قمناعلى ضوء ىذا الفصل 
للتأكد من إمكانية مالئمتو حملاور الدراسة، كما قمنا  ووثبات وصدق قياسو الدراسة، وكذلك توصيف االستبيان 

ادلتحصل عليها من الدراسة  بياانتالأيضا بعرض أساليب التحليل اإلحصائي اليت مت استخدامها دلعاجلة 
، أما يف اجلزء الثاين فقد مت عرض وحتليل نتائج الدراسة ادليدانية وذلك من خالل تقدًن وصف ادليدانية

مفردات العينة ادلدروسة حسب خصائصهم الشخصية، وكذلك عرض نتائج الدراسة ادليدانية إحصائي لتوزيع 
مفردات  درجة موافقة وذلك هبدف التعرف على اخلاصة ابإلحصائيات الوصفية ألبعاد ادلسؤولية االجتماعية

ن ىذا الفصل العينة ادلدروسة على كل عبارة من عبارات اليت يتضمنها كل بعد، فيما خصص اجلزء األخري م
، ومن بني أبرز النتائج اليت مت التوصل إليها يف الختبار ومناقشة وحتليل نتائج اختبار فرضيات الدراسة ادليدانية

ىذه الدراسة ىو أن االلتزام االجتماعي دلؤسسات الصناعات الغذائية أصبح يف غاية األمهية خاصة مع زايدة 
 ابلتايل فإنو ديكننا القولدلا ذلا من أتثري على قراراتو الشرائية و  لكوذ وعي ادلستهلك اجلزائري هبذه ادلمارسات

ن االلتزام االجتماعي دلؤسسات الصناعات الغذائية يعطي نوع من الثقة ابلنسبة للمستهلكني وذلك نظرا أب
 .حلساسية ىذا القطاع

 



 

 



:خامتة  
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 خامتة:

بناء مسعتها على  يفذلذه الدراسة ميكننا القول أبن ادلؤسسات االقتصادية اليوم مل تعد تعتمد يف ختامنا 
مراكزىا ادلالية فقط، وإمنا ظهرت مفاىيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل تكون قادرة على التعامل مع 

حيث شكلت ىذه  .التطورات ادلتسارعة يف اجلوانب االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية عرب أحناء العامل
أحيت فيها روح ادلواطنة لتظهر بذلك ادلسؤولية التطورات حتداي كبريا ابلنسبة للمؤسسات االقتصادية ف

االجتماعية للمؤسسات كأحد الرىاانت األساسية لنجاحها واستمرارىا يف بيئة العمل، وىذا ما أثبتتو 
النجاحات الكبرية اليت حققتها االقتصادايت ادلتقدمة يف ىذا اجملال واليت أدركت أن جناح ادلؤسسات 

جتاه أصحاب ادلصلحة ويف مقدمتهم ادلستهلك الذي أصبح ميثل جوىر العملية مرتبط ابلتزامها  االقتصادية
  .التسويقية للمؤسسات

ومن ىذا ادلنطلق فقد أولت مؤسسات الصناعات الغذائية اىتماما كبريا ذلذا التوجو اجلديد يف إدارة 
ئية وحىت جتاه ممارسات ادلؤسسات حيث تفطنت ىذه األخرية أبن ادلستهلك أصبح أكثر وعيا يف قراراتو الشرا

ادلؤسسات، وعلى ىذا األساس مل يعد توفري ادلنتجات الغذائية أبسعار مناسبة وابجلودة العالية ىو ادلطلب 
الوحيد من طرف ادلستهلك، وإمنا ظهرت متطلبات أخرى متمثلة يف االلتزامات األخالقية والبيئية والقانونية 

وابلتايل جاءت دراستنا ىذه لتوضح مدى أتثري التزام مؤسسات الصناعات الغذائية  .واخلريية للمؤسسات
فقد تناولت ىذه مبسؤوليتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني، ولإلجابة على ىذه االشكالية 

  .واليت على ضوئها مت التوصل إىل مجلة من النتائج النظرية وادليدانية فصول رئيسية 4الدراسة 

 :نتائج النظريةال

من خالل ما مت التطرق إليو يف اجلانب النظري من موضوع دراستنا مت التوصل إىل مجلة من النتائج واليت 
 ميكننا إجيازىا يف النقاط التالية:

  ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات أىم مصدر للنجاح والتفوق وحال للعديد من ادلشاكل اليت تعترب
تواجهها ادلؤسسات، فهي مورد اسًتاتيجي يؤدي عند استثماره بفعالية إىل خلق قيمة للمؤسسة 

 واالرتقاء أبدائها ودتوقعها يف السوق؛
 ومحاية ادلستهلك من كل حاالت الغش ن االلتزام االجتماعي للمؤسسات يعد ضرورة حتمية لضمان إ

أن صحة وسالمة ادلستهلك تتجاوز ادلصاحل ادلادية واالقتصادية اليت تسعى كما واخلداع التسويقي،  
ادلؤسسات إىل حتقيقها، وأن قيام ىذه األخرية بدورىا االجتماعي جتاه ادلستهلكني سيساىم بشكل  



:خامتة  
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علق األمر ابلسلع االستهالكية الغذائية وذلك نتيجة كبري يف اختاذ قرارات رشيدة ومسؤولة خاصة إذا ت
  ؛الرتباطها بصحتو وسالمتو

  إن حتقيق قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر لنتائج إجيابية ومرضية يبقى رىني تدخل الدولة لدعم
ىذا الفرع الصناعي، وذلك من خالل إتباع سياسة اقتصادية مبنية على أسس علمية مع توظيف 

التكنولوجيات يف ادلشاريع االستثمارية، وابلتايل فتح اجملال للمستثمرين على إنشاء مؤسسات أحدث 
   .مسؤولة اجتماعيا تساىم مسامهة فعالة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

  :امليدانية نتائج الدراسة

على ضوء ىذه الدراسة ادليدانية اليت دتت على عينة من ادلستهلكني بوالية سطيف فقد مت التوصل إىل مجلة 
 من النتائج واليت ميكننا إجيازىا فيما يلي:  

  االجتماعية على  ةسؤوليأببعاد ادليوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية
للمستهلكني بوالية سطيف، األمر الذي يفسر بزايدة وعي ادلستهلك ومطالبتو  السلوك الشرائي

للمؤسسات ابلتصرف ادلسؤول سواء من انحية توفري منتجات صحية أو من انحية محاية البيئة أو حىت 
من انحية احًتامها للقوانني ومسامهتها يف األعمال اخلريية والتطوعية وىذا ما يؤكد لنا صحة الفرضية 

 رئيسية األوىل؛ال
   أن ادلمارسات األخالقية دلؤسسات الصناعات الغذائية سواء من أيضا نتائج الدراسة ادليدانية أظهرت

انحية التزامها بتقدمي معلومات صحيحة للمستهلكني حول مكوانت ادلنتج، أو من انحية تفاديها 
للقدرة الشرائية للمستهلكني ذلا دور   الستخدام ادلواد الكيميائية ادلصنفة أبهنا مسرطنة وكذلك مراعاهتا

 كبري يف تفضيل ادلستهلكني لشراء منتجاهتا؛
  تغليف منتجاهتا هبدف احلد من لأساليب حديثة مؤسسات الصناعات الغذائية ابستخدام إن التزام

األضرار البيئية يعترب من األمور ادلهمة ابلنسبة للمستهلكني، حيث بينت نتائج التحليل اإلحصائي 
كما بينت النتائج أيضا ول ىذه العبارة على أكرب درجة موافقة مقارنة بباقي العبارات األخرى،  حص

 تفضيل ادلستهلكني للمنتجات الغذائية الطبيعية؛
  تعترب احلمالت التحسيسية اخلاصة ابلقضااي البيئية من بني أىم األساليب اليت ميكن دلؤسسات

ية ادلستهلكني بضرورة االلتزام أيضا ابلسلوكيات ادلسؤولة من الصناعات الغذائية أن تعتمد عليها لتوع
طرفهم فحماية البيئة ىي مسؤولية اجلميع ىذا من جهة، ومن جهة األخرى فإن ذلذه احلمالت 
التحسيسية دور كبري يف التأثري على القرارات الشرائية للمستهلكني حيث تعترب وسيلة تروجيية 

 للمؤسسات؛
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  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها البيئية كانت أكرب لدى ادلستهلكني إن درجة أتثري
 اإلانث مقارنة ابلذكور، األمر الذي يفسر أبن الوعي البيئي لدى اإلانث أكرب من الذكور؛

 على  كما أظهرت نتائج الدراسة ادليدانية أبن قيام مؤسسات الصناعات الغذائية مبمارسة الرقابة
خمتلف جوانب سالمة ادلنتجات الغذائية، وكذلك احًتامها للقوانني اخلاصة حبماية ادلستهلك من كل 
أساليب الغش واخلداع التسويقي تعترب من ضمن أىم ادلتطلبات األساسية ابلنسبة للمستهلكني، حيث 

 تعطي ىذه االلتزامات نوع من الثقة للمستهلكني لشراء منتجاهتا؛
 عامل مؤثر على  ىمأ ل اخلريية والتطوعية اليت تقوم هبا مؤسسات الصناعات الغذائيةتعترب األعما

السلوك الشرائي للمستهلكني، حيث بينت نتائج التحليل اإلحصائي أبن ادلستهلكني يفضلون شراء 
رمي األطعمة  مشكلة منتجات مؤسسات الصناعات الغذائية اليت تقوم حبمالت حتسيسية حول حل

خالل إمكانية التربع هبا لألفراد ادلشردين حيث حتصلت ىذه العبارة على أكرب درجة  الزائدة وذلك من
، ومن جهة أخرى موافقة مقارنة بباقي العبارات األخرى اليت تندرج ضمن األنشطة اخلريية ىذا من جهة

ة تعترب اليت تقدمها مؤسسات الصناعات الغذائية سواء للجمعيات اخلريية أو لألسر الفقري فإن التربعات 
 يف غاية األمهية ابلنسبة للمستهلكني، وىذا ما يؤكد لنا صحة الفرضية الرئيسية الثانية؛

 التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها االجتماعية  يف أتثري توجد فروق ذات داللة إحصائية
 ليمي؛على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى دلتغري اجلنس وادلستوى التع

 فروق ذات داللة إحصائية يف أتثري التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها توجد  ال
 .االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى دلتغري الفئة العمرية والدخل

 توصيات الدراسة:

وعلى ضوء النتائج اليت مت التوصل لتصرف ادلسؤول للمؤسسات، ابنتيجة لزايدة وعي ادلستهلك ومطالبتو 
حث مؤسسات الصناعات  اليت من شأهنا أن تساىم يف إليها ميكننا تقدمي بعض التوصيات واالقًتاحات

 كما يلي: االجتماعية امبسؤوليته وادلستمر اجلزائرية على ضرورة التزامها الدائم الغذائية

  للمؤسسات وذلك هبدف االستفادة من الشراكات يف رلال ادلسؤولية االجتماعية دعم وتشجيع
عي وصافوال من بني االتطبيقات العملية ذلذا التوجو اجلديد يف إدارة ادلؤسسات، حيث تعترب شركة ادلر 

أبرز وأىم التجارب العربية يف رلال تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف مؤسسات الصناعات الغذائية واليت 
 ا يف ىذا اجملال؛ميكن للمؤسسات اجلزائرية االقتداء هب

  العمل على تشكيل جلنة متخصصة مبتابعة التقارير اخلاصة ابإلفصاح عن األداء االجتماعي دلؤسسات
 هبذه اإلجراءات؛  مالصناعات الغذائية، مع فرض عقوابت على كل من ال يلتز 
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 اذليئات احلكومية ادلختصة أن تعمل على غرس ثقافة ادلسؤولية االجتماعية داخل على  جيب
مؤسسات الصناعات الغذائية وإحياء روح ادلواطنة لديها خاصة وأن ىذا القطاع يعترب من بني 

، مع احلرص على منح حتفيزات نيالقطاعات احلساسة سواء ابلنسبة للدولة أو ابلنسبة للمستهلك
 ؛مبسؤوليتها االجتماعيةضريبية لكل مؤسسة تلتزم 

 لصناعات الغذائية، وذلك من خالل تنظيم تظاىرات ضرورة تنمية الدور التوعوي دلسريي مؤسسات ا
علمية ابلشراكة مع اجلامعات للتعمق أكثر يف فهم مدى مسامهة االلتزام االجتماعي يف حتسني صورة 

 ادلؤسسات وعالقتو ابألىداف التنموية ادلرتبطة ابالقتصاد الوطين والتنمية ادلستدامة؛
  ؤسسات الصناعات الغذائية فمن األفضل أن دل سؤولةادلمارسات ادلولكون أن ادلستهلك أيخذ بعني

اليت تقوم هبا من خالل إعالانهتا وذلك حىت تضمن أتثري أكرب  ادلمارساتتظهر ىذه ادلؤسسات كل 
 ؛ودفعو حنو الشراء ادلسؤول على ادلستهلك

 العمل على التكثيف من احلمالت التحسيسية اخلاصة حبماية النظم البيئية وذلك هبدف توعية 
فإن ىذه احلمالت سوف تقدم صورة جيدة للمستهلكني  أخرى ادلستهلكني ىذا من جهة، ومن جهة

 عن السلوكيات البيئية ادلسؤولة دلؤسسات الصناعات الغذائية فحماية البيئة ىي مسؤولية اجلميع؛ 
 أن تطلع أكثر على ادلواصفات القياسية  اجلزائرية كما جيب أيضا على مؤسسات الصناعات الغذائية

ء، حيث تعترب ىذه ادلواصفات مبثابة دليل إرشادي لضمان سالمة ادلنتجات اخلاصة إبدارة سالمة الغذا
 .الغذائية على مستوى كل مراحل التصنيع وإىل غاية وصوذلا للمستهلك

 الدراسة: آفاق

نظرا لسعة موضوع ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات وتشعبو ميكننا اقًتاح بعض ادلواضيع كآفاق لدراستنا 
 كما يلي:وىي   احلالية 

  راسة -ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات كخيار اسًتاتيجي لتحقيق ممارسات تسويقية مستدامة
 ؛-عينة من ادلؤسسات اجلزائريةعلى ميدانية 

 ال االجتماعية يف حتقيق استدامة فعالة للتنمية اجملتمعية؛دور رايدة األعم 
  ؛-دراسة حالة جتارب دولية رائدة–االستثمار ادلسؤول اجتماعيا كآلية لتحقيق التنمية ادلستدامة 
  على دراسة ميدانية–دور ادلسؤولية االجتماعية يف حتقيق التميز التنظيمي للمؤسسات االقتصادية 

  .-عينة من ادلؤسسات اجلزائرية
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     "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية -ميدانية على عينة من ادلؤسسات اجلزائرية

)غري منشورة(، ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حاج خلضر، 
 2018-2019.، 01ابتنة

دراسة  –سارة هبلويل، "أتثري الثقافة التنظيمية على ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية 38- 
ختصص إدارة  "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري )غري منشورة(،-حالة بعض ادلؤسسات

، 01أعمال ادلؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف
.2016-2015 
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  دراسة تطبيقية على-ساوس الشيخ ، "أثر تطبيق اإلدارة البيئية يف إدارة سلسلة اإلمداد على األداء39- 
)غري  "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري-عينة من شركات الصناعات الغذائية اجلزائرية

 2012-2013.منشورة(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،

يف ظل التحوالت االقتصادية الدولية مع  اجلزائري سليم بوىيدل، "إشكالية تنمية القطاع الصناعي40- 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم  "،-2025آفاق -التطبيق على فرع الصناعات الغذائية

االقتصادية )غري منشورة(، ختصص اقتصاد تنمية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
 2016-2017.، 01احلاج خلضر، ابتنة

سليم سلضار، "دراسة حتليلية لتنافسية القطاع الصناعي يف اجلزائر مقارنة ببعض الدول العربية"، أطروحة 41- 
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية )غري منشورة(، ختصص حبوث العمليات وتسيري ادلؤسسات،  

 2017-2018.ة أيب بكر بلقايد، تلمسان، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري ، جامع

دراسة حالة بعض -شافية قريف، "دور ادلسؤولية االجتماعية يف ترقية ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة 42- 
ختصص إدارة  "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري )غري منشورة(،-ادلؤسسات اجلزائرية

، 01سطيففرحات عباس،  أعمال ادلؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة
.2016-2015 

طارق سعيدي، "دراسة سلوك الوفاء عند ادلستهلك اجلزائري"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف 43- 
العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة أيب العلوم التجارية )غري منشورة(، ختصص تسويق، كلية 

 2015-2016.بكر بلقايد، تلمسان، 

عبد الرمحان العايب، "التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية 44- 
)غري منشورة(، كلية العلوم االقتصادية ادلستدامة"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية 

   2010-2011.،01والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف

عبد الرزاق براىيمي، "أتثري تسيري العالقة مع الزبون على تصميم ادلنتج يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية 45- 
         نيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري "، أطروحة مقدمة ل-دراسة عينة من ادلؤسسات االقتصادية-

 2015-2016.)غري منشورة(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم خيضر بسكرة، 
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عبد الرزاق بن صاحل، "أخالقيات التسويق وأثرىا على سلوك ادلستهلك"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 46- 
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة   التجارية )غري منشورة(،الدكتوراه يف العلوم 

 2013-2014.، 03اجلزائر

دراسة -علي لونيسي، "العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغيري اجتاه سلوك ادلستهلك اجلزائري 47- 
علم النفس  والعمل والتنظيم )غري منشورة(، قسم  "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف-ميدانية سطيف

علم النفس والعلوم الرتبوية و األورطوفونيا، كلية العلوم االنسانية  والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري، 
 2006-2007.قسنطينة، 

دراسة عينة من -عمر محزة زواوي، "أتثري اإلعالن االلكرتوين على السلوك االستهالكي للفرد 48- 
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية )غري منشورة(، ختصص -دلستهلكني اجلزائرينيا

 2012-2013.، 03تسويق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

تجارية على تقييم ادلستهلك فاتح رلاىدي، "دراسة أتثري االجتاىات ضلو بلد منشأ ادلنتج وعالمتو ال49- 
"، أطروحة مقدمة لنيل -دراسة ميدانية للمنتجات اإللكرتونية وادلشروابت-اجلزائري للمنتجات احمللية واألجنبية
)غري منشورة(، ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والعلوم  شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري

 2010-2011.، 03اجلزائرالتجارية وعلوم التسيري، جامعة 

 ي    لغذائية وعالقتها ابلقطاع الفالحفوزي عبد الرزاق، "األمهية االقتصادية واالجتماعية للصناعات ا50- 
كلية العلوم   "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية )غري منشورة(،-دراسة حالة اجلزائر-

 2006-2007.االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

دراسة مقارنة بني –لطيفة برين، "أثر دتكني العاملني يف حتسني األداء االجتماعي للمؤسسات اجلزائرية 51- 
شهادة الدكتوراه  "، أطروحة مقدمة لنيل-ادلستشفيات العمومية والعيادات االستشفائية اخلاصة لوالية بسكرة

يف العلوم االقتصادية )غري منشورة(، ختصص اقتصاد وتسيري مؤسسة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
 2014-2015.التسيري، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 

سة درا-دمحم فالق، "مسامهة ادلسؤولية االجتماعية يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامة يف منظمات األعمال52- 
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة -9000يزوميدانية يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية احلاصلة على شهادة اال

الدكتوراه يف علوم التسيري )غري منشورة(، ختصص إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
 2009.التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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دراسة حالة ادلؤسسات العاملة بوالية -، "ادلسؤولية االجتماعية ومحاية ادلستهلك يف اجلزائر مسان كرومية53- 
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه )غري منشورة(، ختصص إدارة األفراد وحوكمة الشركات، كلية -سعيدة

 2013-2014. ، تلمسان، التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد وعلوم التجاريةالعلوم االقتصادية و 

نوفان حامد دمحم العليمات، "القياس احملاسيب لتكاليف أنشطة ادلسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها يف 54- 
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة -حالة تطبيقية على شركة مصفاة البرتول األردنية-القوائم ادلالية اخلتامية 

 2010.لية االقتصاد، جامعة دمشق، الدكتوراه يف احملاسبة )غري منشورة(، ك

دراسة تطبيقية -وىيبة مقدم، "تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعية 55- 
        "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري -على عينة من مؤسسات الغرب اجلزائري

  2013-2014. ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة وىران  )غري منشورة(،

  املقاالت:

، 2أمحد حايب، البشري زبيدي، "دور حوكمة الشركات يف حتسني األداء ادلايل"، رللة ادلناجري، العدد56- 
  2015.جوانادلدرسة التحضريية يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، درارية، اجلزائر، 

أمساء حاجي، انصر بوعزيز، "دور الصناعات الغذائية يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر دراسة 57- 
جوان  ،20، العدد10"، حوليات جامعة قادلة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، اجمللد2009-2015الفرتة 

.2017 

ية االجتماعية يف تعزيز السلوكيات ادلواطنة يف أصيلة العمري، عبد القادر شيخ، "إسهامات ادلسؤول58- 
، جامعة الشهيد محو 1، العدد2رويبة"، رللة ادلنهل االقتصادي، اجمللد NCAمنظمات األعمال جتربة شركة 

 2019.خلضر، الوادي، جوان 

، 47إميان سوقال، "دور اإلعالم يف تفعيل ثقافة ترشيد االستهالك"، رللة العلوم اإلنسانية، العدد59- 
 2017.جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، جوان 

، قسم العلوم 22ابية ساعو، "القطاع الصناعي اجلزائري: ادلشاكل واحللول"، رللة معارف، العدد60- 
     2017.االقتصادية، جامعة البويرة، جوان 
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ليف ادلسؤولية جعفر عثمان الشريف عبد العزيز، "مدى التزام الشركات الصناعية ابإلفصاح عن تكا61- 
، جامعة السودان للعلوم 1، العدد17"، رللة العلوم االقتصادية، اجمللد-دراسة ميدانية-االجتماعية 
    2016. والتكنولوجيا،

حدة رايس، إميان رحال، "مسامهة القطاع الزراعي يف حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر"، رللة األصيل 62- 
 2018.، جامعة عباس لغرور، خنشلة، ديسمرب 4العددللبحوث االقتصادية واإلدارية، 

حسنية مهيدي، حاج بن زيدان، "دور الصناعات الغذائية يف إرساء دعائم النمو االقتصادي"، رللة 63- 
 2019.، جوان 1، العدد3ادلنتدى للدراسات واألحباث االقتصادية، اجمللد

طيط سياسة ادلنتجات"، رللة االقتصاد حكيم خلفاوي، "أثر السلوك الشرائي للمستهلك على خت64- 
 2013.، ماي 8اجلديد، العدد

حال بالل هبجت النسور وآخرون، "أثر التسويق ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي على نية الشراء 65- 
، عمادة البحث العلمي، اجلامعة األردنية، 3، العدد12يف األردن"، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد

.2016 

رابح بلقاسم، "مدى فعالية الربامج ادلطبقة للتأىيل الصناعي للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلزائر"، 66- 
 2016.، قسم العلوم االقتصادية، جامعة البويرة، جوان 20رللة معارف، العدد

اجلزائرية يف محاية ادلستهلك اجلزائري"، رللة األصيل للبحوث رابح خوين وآخرون، "مبادرات الدولة 67- 
 2017.، جامعة عباس لغرور، خنشلة، جوان 1االقتصادية واإلدارية، العدد

  الربيع عيساين، سفيان معامري، "آليات محاية ادلستهلك من سلاطر انتشار ظاىرة اخلداع التسويقي 68- 
 2015.، ديسمرب 19)حالة اجلزائر("، رللة معارف، العدد

كية مقري، "أثر اسرتاتيجية السلوك االستهالكي ادلسؤول للحد من شلارسات الغسيل األخضر"، اجمللة ز  69-
 2014.، 2، العدد6العراقية لبحوث السوق ومحاية ادلستهلك، اجمللد

غزو كية مقري، آسية شنو، "تنمية سلوك االستهالك ادلسؤول لدى ادلستهلك اجلزائري يف ظل ز  70- 
 2014.، ديسمرب 1"،اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد-دراسة استطالعية-ادلنتجات للسوق اجلزائرية
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سامر ادلصطفى، "دور مجعية محاية ادلستهلك يف خلق الوعي لدى ادلستهلكني"، رللة جامعة دمشق 71-
 2013.، 2، العدد29للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد

سامية حلول، "التسويق ادلستدام كآلية لتحقيق أبعاد التنمية ادلستدامة"، رللة دراسات اقتصادية، 72- 
 2014.، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ابتنة، 1العدد

لبيئية يف "مسامهة االلتزام ابدلسؤولية البيئية يف حتقيق ادلواطنة ا سعيدة حياة، عبد احلميد برحومة،73- 
، 18رللة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد "،-NCA Rouiba-ادلؤسسة االقتصادية حالة 

.2017 

الطاىر بن يعقوب، "دور سلوك ادلستهلك يف حتسني القرارات التسويقية"، رللة العلوم اإلنسانية، 74- 
 2004.، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، جوان 6العدد

طيب سليمان مليكة، "إدراك ادلستهلك اجلزائري للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات اجلزائرية ادلصنعة 75- 
 2014.، 12للمنتجات الغذائية "، رللة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد

للشركات"، رللة كلية بغداد عاملة زلسن أمحد انجي، "إدراك ادلستهلك العراقي للمسؤولية االجتماعية 76- 
 2011.، 28للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد

عبد الرمحان العايب، "مسامهة إدماج البعد االجتماعي للتنمية ادلستدامة يف تطوير إدارة ادلوارد البشرية 77- 
-وفنون الطباعة برج بوعريريج حالة ادلؤسسة االقتصادية العمومية للتوظيب-يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية 
 2012.، جوان 11"، أحباث اقتصادية وإدارية، العدد

عبد الرزاق موالي خلضر، بوزيد سايح، "دور االقتصاد اإلسالمي يف تعزيز مبادئ ادلسؤولية االجتماعية 78- 
 2011. جامعة غرداية،،12للشركات"، رللة الواحات للبحوث والدراسات، العدد

عبد العزيز قتال، توفيق حناشي، "تطور أسعار ادلواد الغذائية يف األسواق اجلزائرية"، رللة اآلفاق 79- 
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة العريب التبسي، تبسة، 1للدراسات االقتصادية، العدد

.2016 
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 قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر"، رللة عبود زرقني، فوزي عبد الرزاق، "إشكالية االستثمار يف80- 
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أم البواقي، جوان 1البحوث االقتصادية وادلالية، العدد

.2014 

عماد بوقالشي، عادل مستوي، "تطور سياسات وآليات محاية ادلستهلك من مظاىر الغش التجاري 81- 
، ادلدرسة التحضريية يف العلوم 2(، رللة ادلناجري، العدد(1990-2015 ية حتليلية خالليف اجلزائر رؤ 

 2015.االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، درارية، اجلزائر، جوان 

، 1، العدد6فائزة قش، "توجهات وزلركات تطوير الصناعات الغذائية"، رللة دراسات اقتصادية، اجمللد82- 
 2019.جوان 

يف بيئة األعمال اجلزائرية يف ضوء  ISOفتيحة بوحرود، عمر بن سديرة، "تطبيق أنظمة اجلودة والبيئة 83- 
، 3، العدد9("، رللة االسرتاتيجية والتنمية، اجمللد1998-2017التوجهات العادلية: دراسة حتليلية للفرتة )
 2019.جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن، 

، عبد احلفيظ عيمر، "انعكاسات تقلبات أسعار ادلواد الغذائية األساسية على اإلنتاج فريوز بوشويط84- 
، 5("، رللة البشائر االقتصادية، اجمللد2010-2017ادلتاح لالستهالك يف الوطن العريب خالل الفرتة )

 2019.، أوت 2العدد
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 -01-جامعة فرحات عباس سطيف 

 كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية

 

 رقم: بياناالست

 املؤرخ يف:

 : االستبيان األويل01امللحق رقم 

 حتية طيبة وبعد:

"أثر املسؤولية االجتماعية ملؤسسات الصناعات الغذائية على تقوم الباحثة إبجراء دراسة بعنوان: 
وذلك استكماال دلتطلبات احلصول على ، "-دراسة ميدانية بوالية سطيف-السلوك الشرائي للمستهلكني

 .شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية ختصص تسويق

( يف Xاالستبيان بوضع اإلشارة ) ويف ىذا الصدد يرجى من سيادتكم احملرتمة التكرم ابإلجابة على فقرات
اخلانة اليت تتفق مع رأيكم، علما أن دقة ومصداقية نتائج الدراسة تتوقف على مدى جتاوبكم مع فقرات 

كما نؤكد لكم أبن ادلعلومات ادلقدمة .االستبيان الذي بني أيديكم لذا أنمل منكم اإلجابة بكل موضوعية ودقة
 .العلمي فقطلن تستعمل إال ألغراض البحث 

 .شاكرين لكم مقدما حسن تعاونكم، وتقبلوا منا فائق االحرتام والتقدير

 

 

 :األستاذ املشرف                                                                                  :الباحثة 

 أ د الطاهر بن يعقوب                                                                              مرمي قرعي
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 اجلزء األول: أبعاد املسؤولية االجتماعية

 احملور األول: البعد األخالقي

 .( يف اخلانة اليت تتفق مع رأيكXشارة )ضع اإل

 شرائي للمنتجات الغذائية سوف أختار منتجات ادلؤسسات اليت: عند

موافق غري  غري موافق  العبارة الرقم
 بشدة

موافق  موافق حمايد
 بشدة

 

1 

توضح فيها  بياانتتقوم بوضع 
ادلنتج، قيمتو الغذائية، اتريخ  مكوانت

 .مصداقيةإنتاجو وهناية صالحيتو بكل 

     

 

2 

تعتمد على إعالانت غري مضللة 
وتراعي القيم األخالقية والعادات 

 .االجتماعية

     

 

 

3 

 

 

ال تقوم ابدلغاالة يف أسعارىا وأتخذ 
بعني االعتبار القدرة الشرائية 

 .للمستهلكني

     

 

4 

تلتزم بتقدمي تعويضات للمستهلكني يف 
حالة تعرضهم ألضرار جراء استهالكهم 

 .دلنتجاهتا

     

 

5 

هتتم مبعاجلة شكاوي ادلستهلكني وتعمل 
 .على حلها بصورة سريعة

     

 

6 

تقوم بتقييمات دورية حول خماطر 
ادلنتجات على صحة ادلستهلكني قبل 
إدخال أي مضافات كيمياوية أو طرق 

 .جديدة يف اإلنتاج
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 احملور الثاين: البعد البيئي

 .رأيك( يف اخلانة اليت تتفق مع Xشارة )ضع اإل

 عند شرائي للمنتجات الغذائية سوف أختار منتجات ادلؤسسات اليت:

موافق غري  غري موافق  العبارة الرقم
 بشدة

موافق  موافق حمايد
 بشدة

 

1 

تقوم بوضع دليل إرشادي للمستهلك 
توضح فيو كيفية التخلص من العبوات 

 .الفارغة هبدف إعادة تدويرىا

     

 

2 

تعتمد على أساليب حديثة لتعبئة 
وتغليف منتجاهتا بطريقة تقلل من 

 .البيئي الضرر

     

 

 

3 

 

 

تسعى إىل تقليل الفاقد من عملية 
التصنيع واالستخدام الرشيد للموارد 

 .الطبيعية 

     

 

4 

تعمل على زايدة ادلساحات اخلضراء 
 .يف بيئة عملها

     

 

5 

عملية  تعتمد على الطاقات النظيفة يف
 .التصنيع

     

 

6 

بدمج القضااي البيئية يف  تقوم
 .أعماذلا اسرتاتيجيات
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 احملور الثالث: البعد القانوين

 .( يف اخلانة اليت تتفق مع رأيكXضع اإلشارة )

 عند شرائي للمنتجات الغذائية سوف أختار منتجات ادلؤسسات اليت:

موافق غري  موافق غري  العبارة الرقم
 بشدة

موافق  موافق حمايد
 بشدة

 

1 

تلتزم ابلقوانني والتشريعات اليت تفرضها 
 .احلكومة لضمان السري احلسن للعمل

     

 

2 

دتارس الرقابة على خمتلف جوانب 
 .سالمة الغذاء

     

 

 

3 

 

 

تعمل على تسديد مستحقاهتا ادلالية 
      .يف األوقات احملددة)ضرائب ورسوم( 

     

 

4 

تلتزم ابلقوانني اخلاصة ابدلنافسة وذلك 
 .هبدف عدم إحلاق األذى ابدلنافسني

     

 

5 

أتخذ بعني االعتبار القوانني اخلاصة 
 .حبماية البيئة يف كل ممارساهتا

     

 

6 

دتتثل للقوانني اخلاصة حبوادث العمل   
 .و األمراض ادلهنية

     

 

 



 
236 

 احملور الرابع: البعد اخلريي

 .( يف اخلانة اليت تتفق مع رأيكXاإلشارة )ضع 

 عند شرائي للمنتجات الغذائية سوف أختار منتجات ادلؤسسات اليت:

موافق غري   غري موافق  العبارة الرقم
 بشدة

موافق  موافق حمايد
 بشدة

 

1 

للجمعيات  إعاانت وتربعات تقدم
اخلريية اخلاصة برعاية ادلسنني، األيتام 

 .وذوي االحتياجات اخلاصة

     

 

2 

تساىم يف إنشاء مشاريع تنموية اليت 
 .هتيء لألفراد الفقراء فرصا للعمل

     

 

 

3 

 

 

دلساعدة األسر الفقرية يف  تسعى
   خمتلف ادلناسبات الدينية والوطنية 

 .االجتماعي(مثل )األعياد، الدخول 

     

 

4 

تقوم ابدلسامهة يف إنشاء مراكز خاصة 
محاية  مراكز مثل خلدمة اجملتمع

 .الطفولة ادلسعفة

     

 

5 

تقدمي مساعدات لألسر تعمل على 
 .ادلتضررة من الكوارث الطبيعية

     

 

6 

 

 

 

تقوم حبمالت حتسيسية هبدف توعية 
ادلستهلكني حول حل مشكلة رمي 
األطعمة الزائدة وذلك من خالل 

 .مكانية التربع هبا لألفراد ادلشردينإ
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 اجلزء الثاين: البياانت الشخصية

 .( يف اخلانة ادلناسبةXضع اإلشارة )

 اجلنس: 1-

       أنثى          ذكر                                            

  الفئة العمرية: 2-

  سنة 39إىل  30سنة                      من  29إىل  20من                   

 سنة فأكثر 50سنة                      من  49إىل  40من                   

 املستوى التعليمي: 3-

 أو أقل                      اثنوي                          جامعي متوسط                   

 الدخل: 4-

  دج 39.000إىل  30.000من           دج     29.000إىل  20.000من               دج 20.000 أقل من

 دج فأكثر 50.000من     دج            49.000إىل  40.000من                                    

 

 

 

  

 

 متت حبمد هللا
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 قائمة األساتذة احملكمني: 02امللحق رقم 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 -01-جامعة فرحات عباس سطيف 

  والتجارية وعلوم التسيري كلية العلوم االقتصادية

 

 : االستبيان النهائي 03امللحق رقم 

 

 حتية طيبة وبعد:

نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية ختصص إلعداد أطروحة كجزء من متطلبات  يف إطار التحضري
"أثر املسؤولية االجتماعية ملؤسسات الصناعات الغذائية على تقوم الباحثة إبجراء دراسة بعنوان: تسويق، 

 ."-دراسة ميدانية بوالية سطيف - السلوك الشرائي للمستهلكني

( Xاالستبيان بوضع اإلشارة ) ىذا فقرات ويف ىذا الصدد يرجى من سيادتكم احملرتمة التكرم ابإلجابة على
  .يف اخلانة اليت تتفق مع رأيكم

االستبيان الذي بني ىذا الدراسة تتوقف على مدى جتاوبكم مع فقرات ىذه علما أن دقة ومصداقية نتائج 
 .وىذا هبدف ادلسامهة يف إثراء البحث العلمي لذا أنمل منكم اإلجابة بكل موضوعية ودقة ،أيديكم

 

 

 .شاكرين لكم مقدما حسن تعاونكم، وتقبلوا منا فائق االحرتام والتقدير
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 اجلزء األول: أبعاد املسؤولية االجتماعية

 احملور األول: البعد األخالقي

 .( يف اخلانة اليت تتفق مع رأيكXشارة )ضع اإل

 ادلؤسسات اليت: منتجات اختيارالغذائية ىل أتخذ بعني االعتبار  منتجاتشرائك للعند 

 غري موافق العبارة الرقم
  بشدة

موافق   موافق  حمايد موافق غري 
 بشدة

 

1 

 ذات مصداقية تقدم معلومات
ادلنتج،  مكوانت: حولللمستهلكني 

قيمتو الغذائية، اتريخ إنتاجو وهناية 
 .صالحيتو

     

 

2 

صحة وسالمة ادلستهلكني من ب هتتم
ية ائالكيميخالل تفادي استخدام ادلواد 
       .ادلصنفة أبهنا مسرطنة

     

 

 

3 

 

 

      .تعتمد على إعالانت غري مضللة

 

4 

      .تراعي القدرة الشرائية للمستهلكني

 

5 

تلتزم بتقدمي تعويضات للمستهلكني يف 
حالة تعرضهم ألضرار جراء استهالكهم 

 .دلنتجاهتا

     

 

6 

تعمل على االستجابة السريعة لشكاوي 
 .ادلستهلكني
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 احملور الثاين: البعد البيئي

 .( يف اخلانة اليت تتفق مع رأيكXشارة )ضع اإل

 منتجات ادلؤسسات اليت: اختيارعند شرائك للمنتجات الغذائية ىل أتخذ بعني االعتبار 

 غري موافق العبارة الرقم
  بشدة 

موافق  موافق  حمايد موافق غري 
 بشدة

 

1 

تقوم بوضع دليل إرشادي للمستهلك 
توضح فيو كيفية التخلص من العبوات 

 .الفارغة هبدف إعادة تدويرىا

     

 

2 

تعتمد على أساليب حديثة لتعبئة 
وتغليف منتجاهتا بطريقة تقلل من 

 .البيئي الضرر

     

 

 

3 

 

 

تقوم حبمالت حتسيسية للمستهلكني 
   .هبدف توعيتهم حول القضااي البيئية

     

 

4 

      BIOحتمل العالمة البيئية 

 .)منتجات غذائية طبيعية(
     

 

5 

تسعى إىل االستخدام الرشيد للموارد 
 .الطبيعية

     

 

6 

هبدف يف محالت التشجري  تساىم
 .على النظام البيئياحملافظة 
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 احملور الثالث: البعد القانوين

 .رأيك( يف اخلانة اليت تتفق مع Xضع اإلشارة )

 منتجات ادلؤسسات اليت: اختيارعند شرائك للمنتجات الغذائية ىل أتخذ بعني االعتبار 

 موافقغري  العبارة الرقم
  بشدة 

موافق  موافق  حمايد موافق غري 
 بشدة

 

1 

تعمل على احرتام القوانني اخلاصة 
حبماية ادلستهلك من كل أساليب الغش 

 .واخلداع التسويقي

     

 

2 

الرقابة على خمتلف جوانب دتارس 
 .سالمة الغذاء

     

 

 

3 

 

 

تلتزم ابلقوانني والتشريعات اليت تفرضها 
      .احلكومة لضمان السري احلسن للعمل

     

 

4 

القوانني اخلاصة حبماية  تقوم بتطبيق
 .البيئة يف كل ممارساهتا

     

 

5 

دتتثل للقوانني اخلاصة حبوادث العمل   
 .ادلهنيةو األمراض 

     

 

6 

تلتزم ابلقوانني اخلاصة ابدلنافسة وذلك 
 .هبدف عدم إحلاق األذى ابدلنافسني
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 احملور الرابع: البعد اخلريي

 .( يف اخلانة اليت تتفق مع رأيكXضع اإلشارة )

 منتجات ادلؤسسات اليت: اختيارعند شرائك للمنتجات الغذائية ىل أتخذ بعني االعتبار 

 غري موافق العبارة الرقم
  بشدة 

موافق  موافق  حمايد موافق غري  
 بشدة

 

1 

إعاانت وتربعات للجمعيات  تقدم
رعاية ادلسنني، األيتام  مثل:اخلريية 

 .وذوي االحتياجات اخلاصة

     

 

 

2 

تقوم حبمالت حتسيسية للمستهلكني 
هبدف توعيتهم حول حل مشكلة 
رمي األطعمة الزائدة، وذلك من 

إمكانية التربع هبا لألفراد خالل 
 .ادلشردين

     

 

 

3 

 

 

تساىم يف إنشاء مشاريع تنموية اليت 
 .هتيء لألفراد الفقراء فرصا للعمل

     

 

4 

تسعى دلساعدة األسر الفقرية يف 
خمتلف ادلناسبات الدينية والوطنية    

 .مثل: األعياد، الدخول االجتماعي

     

 

5 

يف إنشاء مراكز خاصة خلدمة  تساىم
اجملتمع مثل: مراكز محاية الطفولة 

 .ادلسعفة

     

 

6 

مساعدات لألسر ادلتضررة من  تقدم
 .الكوارث الطبيعية
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 اجلزء الثاين: البياانت الشخصية

 .( يف اخلانة ادلناسبةXضع اإلشارة )

 اجلنس: 1-

       أنثى             ذكر                                         

  الفئة العمرية: 2-

  سنة 39إىل  30سنة                      من  29إىل  20من                   

 سنة فأكثر 50سنة                      من  49إىل  40من                   

 املستوى التعليمي: 3-

 أو أقل                      اثنوي                          جامعي متوسط                   

 :الشهري الدخل 4-

  دج 39.000إىل  30.000من           دج     29.000إىل  20.000من               دج 20.000 أقل من

 دج فأكثر 50.000من     دج            49.000إىل  40.000من                                    

 

 

 

  

 

 متت حبمد هللا



 

 



 فهرس احملتوايت:
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 فهرس احملتوايت:

 الصفحة العنوان
  البسملة

  إهداء
  شكر وعرفان

 غ-ب مقدمة:
 2-62 الفصل األول: التأصيل النظري واملفاهيمي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

 2 متهيد:

 3 للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات مدخلاملبحث األول: 

نشأة ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات وعوامل تطورها يف أدبيات الفكر املطلب األول: 
 التسيريي

3 

 3 نشأة ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتالفرع األول: 

 6 العوامل اليت ساعدت على تبلور مفهوم ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتالفرع الثاين: 

 7 ماهية ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتاملطلب الثاين: 

 7 مفهوم ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات وعالقتها ببعض ادلفاهيم القريبة منهاالفرع األول: 

 16   اجتاه ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات ادلواقف واآلراء ادلتباينةالفرع الثاين: 

 18 ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتعوامل جناح الفرع الثالث: 

 18 أهم النظرايت اإلدارية ادلفسرة دلفهوم ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتاملطلب الثالث: 

 18 النظرية النيوكالسيكية )نظرية ادلساهم(الفرع األول: 

 19 نظرية أصحاب ادلصلحةالفرع الثاين: 

 21 ادلسؤولية االجتماعية دلنظمات األعمالمن نظرية أصحاب ادلصلحة إىل الفرع الثالث: 

 22 ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات مبادئها، أمهيتها وأبعادهااملطلب الرابع: 

 22 مبادئ ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتالفرع األول: 

 23 أمهية ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتالفرع الثاين: 

 26 االجتماعية للمؤسساتأبعاد ادلسؤولية الفرع الثالث: 

 30 اإلدارة االسرتاتيجية للمسؤولية االجتماعية للمؤسساتاملبحث الثاين: 

 30 تكامل ادلسؤولية االجتماعية مع اسرتاتيجية ادلؤسسةاملطلب األول: 
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 30 مكانة ادلسؤولية االجتماعية ضمن االسرتاتيجية الكلية للمؤسسةالفرع األول: 

 32 مستوايت دمج ادلسؤولية االجتماعية يف االسرتاتيجية الكلية للمؤسسةالفرع الثاين: 

 32 ادلسؤولية االجتماعية يف إطار وظائف ادلؤسسةاملطلب الثاين: 

 33 ادلسؤولية االجتماعية يف إطار وظيفة اإلنتاج والعملياتالفرع األول: 

 34 البشرية ادلسؤولية االجتماعية يف إطار وظيفة ادلواردالفرع الثاين: 

 35 ادلسؤولية االجتماعية يف إطار وظيفة التسويقالفرع الثالث: 

مراحل اإلدارة االسرتاتيجية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ومناذج املطلب الثالث: 
 تطبيقها

37 

 37 خطوات تطبيق ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتالفرع األول: 

 38 ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتمناذج تطبيق الفرع الثاين: 

 39 جتارب عملية يف رلال ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتاملطلب الرابع: 

 40 جتربة شركة ادلراعي يف رلال ادلسؤولية االجتماعيةالفرع األول: 

 45 جتربة رلموعة صافوال يف رلال ادلسؤولية االجتماعيةالفرع الثاين: 

 50 ادلعايري وادلواصفات الدولية لتقييم ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساتاملبحث الثالث: 

 50 السياق العام لألداء االجتماعي للمؤسساتاملطلب األول: 

 50 مفهوم األداء االجتماعي للمؤسساتالفرع األول: 

 51 شروط اإلفصاح عن األداء االجتماعي للمؤسساتالفرع الثاين: 

 52 اإلفصاح عن األداء االجتماعي للمؤسساتأساليب الفرع الثالث: 

 53 معيار قياس األداء االجتماعي حسب مجعية احملاسبني األمريكيةاملطلب الثاين: 

 54 معيار قياس األداء االجتماعي حسب ادلواصفات الدوليةاملطلب الثالث: 

 54 (SA 8000معيار ادلسائلة االجتماعية )الفرع األول: 

 55 (ISO 14000ادلواصفة القياسية لنظام اإلدارة البيئية )الفرع الثاين: 

 56 أنظمة سالمة الغذاء إلدارة   ISO 22000ادلواصفة القياسية الفرع الثالث: 

 ISO 26000 57ادلواصفة القياسية العادلية للمسؤولية االجتماعية الفرع الرابع: 

 59 ادلسؤولية االجتماعية للمؤسساترلهودات ادلنظمات الدولية يف رلال املطلب الرابع: 

 60 1999)ادليثاق العادلي(مبادرة األمم ادلتحدة الفرع األول: 

 61 مبادرة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للشركات ادلتعددة اجلنسياتالفرع الثاين: 
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 62 :خالصة

 64-115 الفصل الثاين: سلوك املستهلك وفق املقاربة التسويقية

 64 متهيد:

 65 اإلطار العام لدراسة سلوك ادلستهلك األول: املبحث

 65 نشأة وعوامل تطور دراسة سلوك ادلستهلكاملطلب األول: 

 65 نشأة دراسة سلوك ادلستهلكالفرع األول: 

 66 عوامل تطور دراسة سلوك ادلستهلكالفرع الثاين: 

 67 ماهية سلوك ادلستهلكاملطلب الثاين: 

 67 مفهوم وخصائص سلوك ادلستهلكالفرع األول: 

 70 رلاالت وأمهية وأهداف دراسة سلوك ادلستهلكالفرع الثاين: 

 74 عالقة دراسة سلوك ادلستهلك ابلعلوم األخرىالفرع الثالث: 

 75 طبيعة عملية اختاذ القرار الشرائياملطلب الثالث: 

 76 النية الشرائية مفهومها ومقاييسهاالفرع األول: 

 78 أساسيات عملية اختاذ القرار الشرائيالثاين:  الفرع

 81 مراحل اختاذ القرار الشرائيالفرع الثالث: 

 82 العوامل ادلؤثرة على سلوك ادلستهلكاملطلب الرابع: 

 82 العوامل النفسية ادلؤثرة على سلوك ادلستهلكالفرع األول: 

 85 ادلستهلكالعوامل االجتماعية ادلؤثرة على سلوك الفرع الثاين: 

 86 العوامل االقتصادية ادلؤثرة على سلوك ادلستهلكالفرع الثالث: 

 87 العوامل ادلوقفية والتسويقية ادلؤثرة على سلوك ادلستهلكالفرع الرابع: 

 90 ادلضامني األساسية لالستهالك ادلسؤولاملبحث الثاين: 

 91 ماهية االستهالك ادلسؤولاملطلب األول: 

 91 مفهوم االستهالك ادلسؤولالفرع األول: 

 92 خصائص االستهالك ادلسؤولالفرع الثاين: 

 93 مبادئ االستهالك ادلسؤولالفرع الثالث: 

 93 العوامل اليت ساعدت على ظهور مفهوم االستهالك ادلسؤولاملطلب الثاين: 

 94 دور ادلؤسسة يف ترشيد سلوك ادلستهلك املطلب الثالث:
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 94 دور ادلؤسسات اذلادفة للربح يف ترشيد سلوك ادلستهلكاألول:  الفرع

 94 دور ادلؤسسات غري اذلادفة للربح يف ترشيد سلوك ادلستهلكالفرع الثاين: 

 95 اسرتاتيجيات االستهالك ادلسؤولاملطلب الرابع: 

 95 ختفيض االستهالكالفرع األول: 

 96 وأخالقياالستهالك بطابع اجتماعي الفرع الثاين: 

 96 االستهالك بطابع بيئي )الشراء األخضر(الفرع الثالث: 

 97 ادلقاطعة )القانون والردع(الفرع الرابع: 

 98 ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات كخيار اسرتاتيجي حلماية ادلستهلكاملبحث الثالث: 

 98 ماهية محاية ادلستهلكاملطلب األول: 

 99 وأهداف محاية ادلستهلك مفهوم وأسبابالفرع األول: 

 101 مبادئ وآليات محاية ادلستهلكالفرع الثاين: 

 103 األطراف ادلسؤولة عن محاية ادلستهلكالفرع الثالث: 

 103 مناذج دولية عن حركات ومجعيات محاية ادلستهلكالفرع الرابع: 

 106 ادلسؤولية االجتماعية وقيم دراسة سلوك ادلستهلكاملطلب الثاين: 

 106 أهم الضوابط واألسس االجتماعية واألخالقية لبحوث سلوك ادلستهلكالفرع األول: 

 107 حقوق ادلستهلكالفرع الثاين: 

 109 الروابط العالئقية بني ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات وسلوك ادلستهلكاملطلب الثالث: 

للمسؤولية االجتماعية  26000آيزو بند محاية ادلستهلك يف ادلواصفة القياسية الفرع األول: 
 للمؤسسات

109 

 112 سلوك ادلستهلك جتاه ادلؤسسات ادلسؤولة اجتماعياالفرع الثاين: 

جتاه  التزامها االجتماعي ءادلؤسسات جراادلزااي التنافسية اليت تكتسبها  املطلب الرابع:
  ادلستهلكني

114 

 115 خالصة:

 117-161 االجتماعية يف مؤسسات الصناعات الغذائية اجلزائريةالفصل الثالث: واقع املسؤولية 

 117 متهيد: 

 118 نظرة عامة حول القطاع الصناعي يف اجلزائراملبحث األول: 

 118 نبذة عن القطاع الصناعي يف اجلزائراملطلب األول: 



 فهرس احملتوايت:
 

 
250 

 118 التطور التارخيي للقطاع الصناعي يف اجلزائرالفرع األول: 

 120 بنية القطاع الصناعي يف اجلزائر حسب الديوان الوطين لإلحصائياتالثاين:  الفرع

 120 الربامج ادلطبقة لتأهيل ادلؤسسات الصناعية يف اجلزائرالفرع الثالث: 

 122 تشخيص البيئة االقتصادية للقطاع الصناعي يف اجلزائراملطلب الثاين: 

 122 الناتج احمللي اإلمجايلمسامهة القطاع الصناعي يف الفرع األول: 

 123 مسامهة القطاع الصناعي يف توفري مناصب الشغلالفرع الثاين: 

 124 مسامهة القطاع الصناعي يف ترقية التجارة اخلارجيةالفرع الثالث: 

 126 مشاكل ومعوقات القطاع الصناعي يف اجلزائراملطلب الثالث: 

 127 -2025آفاق -االسرتاتيجية الصناعية يف اجلزائر املطلب الرابع: 

للتنمية الصناعية يف اسرتاتيجية جديدة أهم العوامل اليت ساعدت على اقرتاح الفرع األول: 
 اجلزائر

127 

 128 جوهر االسرتاتيجية اجلديدة للتنمية الصناعية يف اجلزائرالفرع الثاين: 

 128 االسرتاتيجية اجلديدة للتنمية الصناعية يف اجلزائرشروط ومتطلبات حتقيق الفرع الثالث: 

 129 -2025آفاق -األهداف ادلقرتحة لالسرتاتيجية الصناعية يف اجلزائر الفرع الرابع: 

 130 واقع قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائراملبحث الثاين: 

 130 ماهية الصناعات الغذائيةاملطلب األول: 

 130 الصناعات الغذائية مفهومها، خصائصها، أمهيتها و أهدافهاالفرع األول: 

 134 تغري السلوكيات واالجتاهات الغذائيةالفرع الثاين: 

 135 عالقة الصناعات الغذائية ابألمن الغذائي والتنمية ادلستدامةالفرع الثالث: 

 136 الغذائيةأبعاد ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف الصناعات الفرع الرابع: 

 136 أهم فروع قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائراملطلب الثاين: 

 138 مسامهة قطاع الصناعات الغذائية يف تنمية االقتصاد الوطيناملطلب الثالث: 

تطور نسبة منو إمجايل الناتج الداخلي احلقيقي لقطاع الصناعات الغذائية يف الفرع األول: 
 اجلزائر

138 

 139 تطور مؤشر أسعار ادلنتجات الغذائية يف اجلزائرالثاين:  الفرع

 140 التجارة اخلارجية للمنتجات الغذائيةالفرع الثالث: 

 142 معوقات وسبل تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائراملطلب الرابع: 
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 142 اجلزائرمعوقات تنمية قطاع الصناعات الغذائية يف الفرع األول: 

 143 سبل تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائرالفرع الثاين: 

 144 ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات الصناعية اجلزائريةاملبحث الثالث: 

 144 دوافع تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات الصناعية اجلزائريةاملطلب األول: 

أهم اجلهود اليت بذلتها اجلزائر يف سبيل تفعيل ممارسة ادلسؤولية االجتماعية املطلب الثاين: 
 يف ادلؤسسات الصناعية

145 

للمسؤولية االجتماعية يف  26000جهود اجلزائر يف رلال تبين ادلواصفة ايزو الفرع األول: 
 ادلؤسسات الصناعية

145 

 148 محاية البيئةجهود اجلزائر يف رلال الفرع الثاين: 

 153 جهود اجلزائر يف رلال محاية ادلستهلكالفرع الثالث: 

 156 جهود اجلزائر يف رلال ترقية الشفافية وإرساء احلوكمة يف بيئة األعمالالفرع الرابع: 

رويبة كنموذج لتطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف  NCAجتربة مؤسسة املطلب الثالث: 
 مؤسسات الصناعات الغذائية اجلزائرية

156 

 157 رويبة NCAنبذة عن مؤسسة الفرع األول: 

 NCAمسار ادماج  ادلسؤولية االجتماعية يف االسرتاتيجية العامة دلؤسسة الفرع الثاين: 
 26000رويبة ابالعتماد على ادلواصفة ايزو 

157 

 158 رويبة NCAرلاالت تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف مؤسسة الفرع الثالث: 

 160  حتدايت تطبيق ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسات الصناعية اجلزائريةاملطلب الرابع: 

 161 خالصة: 

الفصل الرابع: دراسة ميدانية ألثر املسؤولية االجتماعية ملؤسسات الصناعات الغذائية 
 -بوالية سطيف –على السلوك الشرائي للمستهلكني 

205-163 

 163 متهيد:

 164 التصميم ادلنهجي للدراسة ادليدانية املبحث األول:

 164 منوذج الدراسةاملطلب األول: 

 165 رلتمع وعينة الدراسةحتديد املطلب الثاين: 

 165 رلال الدراسةاملطلب الثالث: 

 165 أدوات مجع البياانتاملطلب الرابع: 



 فهرس احملتوايت:
 

 
252 

 169 أساليب التحليل االحصائياملطلب اخلامس: 

 170 عرض وحتليل نتائج الدراسة ادليدانيةاملبحث الثاين: 

 170 عرض خصائص مفردات عينة الدراسةاملطلب األول: 

 170 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري اجلنساألول:  الفرع

 171 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري الفئة العمريةالفرع الثاين: 

 173 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري ادلستوى التعليميالفرع الثالث: 

 174 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري الدخلالفرع الرابع: 

 175 االجتماعية األخالقي للمسؤوليةعرض نتائج الدراسة ادليدانية اخلاصة ابلبعد املطلب الثاين: 

 177 عرض نتائج الدراسة ادليدانية اخلاصة ابلبعد البيئي للمسؤولية االجتماعيةاملطلب الثالث: 

 180 للمسؤولية االجتماعيةعرض نتائج الدراسة ادليدانية اخلاصة ابلبعد القانوين املطلب الرابع: 

 182 عرض نتائج الدراسة ادليدانية اخلاصة ابلبعد اخلريي للمسؤولية االجتماعيةاملطلب اخلامس: 

 185 اختبار ومناقشة وحتليل نتائج فرضيات الدراسةاملبحث الثالث: 

 185 اختبار ومناقشة الفرضية الرئيسية األوىلاملطلب األول: 

 186 ومناقشة الفرضية الفرعية األوىل اختبارالفرع األول: 

 187 اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية الثانيةالفرع الثاين: 

 189 اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية الثالثةالفرع الثالث: 

 191 اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية الرابعةالفرع الرابع: 

 193 الرئيسية الثانيةاختبار ومناقشة الفرضية املطلب االثاين: 

 195 الفرضية الرئيسة الثالثة ومناقشة اختباراملطلب الثالث: 

 196 اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية األوىلالفرع األول: 

 198 اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية الثانيةالفرع الثاين: 

 200 اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية الثالثةالفرع الثالث: 

 202 اختبار ومناقشة الفرضية الفرعية الرابعةالفرع الرابع: 

 205 خالصة:

 207-210 خامتة:

 212-230 قائمة املراجع:
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 األشكال: قائمة

 الصفحة العنوان رقم الشكل
 12 التداخل بني ادلسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة (1-1)الشكل 

 15 اخلصائص األربعة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات (1-2)الشكل 

 21 تصنيف فرميان وآخرون ألصحاب ادلصلحة (1-3)الشكل 

 26 ادلسؤولية االجتماعيةألبعاد  Carrollهرم  (1-4)الشكل 

 32 تكامل ادلسؤولية االجتماعية مع اسرتاتيجية ادلؤسسة 1-5)الشكل )

 36 أهم ممارسات ادلسؤولية االجتماعية على مستوى ادلزيج التسويقي 1-6)الشكل )

 38 مناذج تطبيق ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات (1-7)الشكل 

 69 ادلستهلك كنظاممدخالت وخمرجات سلوك  (2-1الشكل )

 83 هرم ماسلو لرتتيب احلاجات (2-2الشكل )

 164 منوذج الدراسة (4-1الشكل )

 171 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري اجلنس (4-2الشكل )

 172 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري الفئة العمرية (4-3الشكل )

 173 حسب متغري ادلستوى التعليميتوزيع مفردات عينة الدراسة  (4-4الشكل )

 175 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري الدخل (4-5الشكل )
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 :اجلداول قائمة

 الصفحة العنوان رقم اجلدول
 29 أبعاد ادلسؤولية االجتماعية وعناصرها الرئيسية والفرعية (1-1)اجلدول 

 78 مقياس النية الشرائية (2-1اجلدول )

تطور نسبة مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل  (3-1اجلدول )
 (2013-2017الفرتة )

 

122 

       تطور إمجايل القوى العاملة يف القطاع الصناعي خالل الفرتة (3-2اجلدول )
 ( الوحدة ابآلالف2017-2013)
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تطور نسبة مسامهة الصادرات الصناعية من إمجايل الصادرات خالل  (3-3اجلدول )
 (2013-2017الفرتة )
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 137 اجلزائرأهم فروع قطاع الصناعات الغذائية يف  (3-4اجلدول )

تطور نسبة منو إمجايل الناتج الداخلي احلقيقي لقطاع الصناعات الغذائية  (3-5اجلدول )
 (2013-2017يف اجلزائر خالل الفرتة )
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      تطور مؤشر أسعار ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر خالل الفرتة (3-6اجلدول )
(2017-2010) 
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 واردات ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر خالل الفرتةتطور قيمة  (3-7اجلدول )
 ( الوحدة: مليون دوالر أمريكي2017-2013)
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    تطور قيمة صادرات ادلنتجات الغذائية يف اجلزائر خالل الفرتة  (3-8اجلدول )
 ( الوحدة: مليون دوالر أمريكي2017-2013)

 

141 

 146 اجلزائر" يف RS MENAنتائج مشروع" (3-9اجلدول )

 147 نتائج االستبيان حول رؤية ادلؤسسات اجلزائرية للمسؤولية االجتماعية (3-10اجلدول )

يف اجلزائر  14001تطور عدد ادلؤسسات ادلتحصلة على شهادة ايزو  (3-11اجلدول )
 (2004-2017خالل الفرتة )
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 167 مقياس ليكرت اخلماسي (4-1اجلدول )

 169 معامل ألفا كرونباخ نتائج (4-2اجلدول )

 171 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري اجلنس (4-3اجلدول )

 172 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري الفئة العمرية (4-4اجلدول )
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 173 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري ادلستوى التعليمي (4-5اجلدول )

 174 الدراسة حسب متغري الدخلتوزيع مفردات عينة  (4-6اجلدول )

ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجاابت مفردات العينة جتاه  (4-7اجلدول )
 البعد األخالقي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

175 

ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجاابت مفردات العينة جتاه  (4-8اجلدول )
 البيئي للمسؤولية االجتماعية للمؤسساتالبعد 

178 

ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجاابت مفردات العينة جتاه  (4-9اجلدول )
 البعد القانوين للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

180 

جتاه ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجاابت مفردات العينة  (4-10اجلدول )
 البعد اخلريي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

182 

ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجاابت مفردات العينة جتاه  (4-11اجلدول )
 أبعاد ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات

185 

ألثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد  (T-test)اختبار نتائج  (4-12اجلدول )
 للمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني األخالقي

187 

ألثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد  (T-test) اختبارنتائج  (4-13اجلدول )
 للمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني البيئي

188 

ألثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد  (T-test) اختبارنتائج  (4-14اجلدول )
 للمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني القانوين

190 

ألثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية ابلبعد  (T-test) اختبارنتائج  (4-15اجلدول )
 للمسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني اخلريي

192 

 أببعادألثر التزام مؤسسات الصناعات الغذائية  (T-test) اختبارنتائج  (4-16اجلدول )
 دلسؤولية االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكنيا

193 

 194 االجتماعية للمؤسساتألبعاد ادلسؤولية  (T-test) اختبارملخص نتائج  (4-17اجلدول )

 197 للمقارنة بني متوسطات عينتني مستقلتني (T-test) اختبارملخص نتائج  (4-18اجلدول )

نتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق ذات داللة  (4-19اجلدول )
يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها احصائية 

دلتغري االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 
 الفئة العمرية

199 
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نتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق ذات داللة  (4-20اجلدول )
يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها احصائية 

دلتغري االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 
 ادلستوى التعليمي

201 

نتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق ذات داللة  (4-21اجلدول )
يف أتثري  التزام مؤسسات الصناعات الغذائية مبسؤوليتها احصائية 

دلتغري االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيف تعزى 
 الدخل

203 

 204 ملخص نتائج اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثالثة (4-22اجلدول )
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 :املالحق قائمة

 الصفحة العنوان رقم امللحق
 232-237 االستبيان األويل 01امللحق رقم 

 238 قائمة األساتذة احملكمني 20امللحق رقم 

 239-244 االستبيان النهائي 30امللحق رقم 

 



 

 امللخص:

كثرية حول مدى قدرة املؤسسات على الوفاء مبسؤوليتها االجتماعية خاصة يف ظل تبين   حتدايتتشهد بيئة األعمال اليوم 
حيث  .العديد من الدول ملبادئ التنمية املستدامة، وبيئة األعمال اجلزائرية ليست مبعزل عن كل ىذه املستجدات والتطورات

أصبحت كل املؤسسات مطالبة اباللتزام املسؤول جتاه املستهلكني ويف مقدمتها مؤسسات الصناعات الغذائية وذلك نتيجة 
التزام مؤسسات  أثرحلساسية ىذا القطاع الرتباطو بصحة وسالمة املستهلكني، وعلى ىذه األساس جاءت ىذه الدراسة لتبني 

 .يتها االجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلكني بوالية سطيفالصناعات الغذائية يف اجلزائر مبسؤول

مت التوصل إىل أنو يوجد أثر ذو داللة احصائية  مفردة 520من مكونة ومن خالل نتائج االستبيان الذي مت على عينة 
للمستهلكني بوالية سطيف، كما  مبسؤوليتها االجتماعية على السوك الشرائييف اجلزائر  اللتزام مؤسسات الصناعات الغذائية

وتوسيع معارفهم حول مدى فعالية االلتزام  ملؤسسات الصناعات الغذائيةأوصت الدراسة بضرورة تنمية الدور التوعوي 
 .يف محاية املستهلكاالجتماعي 

 .ستهلكاملسؤولية االجتماعية، التنمية املستدامة، مؤسسات الصناعات الغذائية، سلوك املالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Nowadays, the business environment is facing numerous challenges related to the ability of 
companies to assume their social responsibility, particularly regarding the adoption of sustainable 

development principles by many countries. The Algerian business environment is not isolated from 

all these changes and developments that is why Algerian companies have to be responsible towards 

consumers, and even more in the food industry companies due to the high sensitivity of this sector 
and its strong relationship with the consumer’s health and safety. On this basis, the objective of this 

study is to demonstrate the impact of the commitment of the Algerian food industries to their social 

responsibility on the purchasing behaviour of consumers in Setif province. 

Through the questionnaire’s results, which was conducted on a sample of 520 persons, it was 
concluded that there is a statistically significant impact of the commitment of the Algerian food 

industry companies to their social responsibility on the purchasing behaviour of consumers in Setif 

province. The present study also recommended the need to develop the role of food industry 

companies in awareness raising and the necessity to broaden their knowledge about the 

effectiveness of social commitment in consumer protection. 

Key Words: social responsibility, sustainable development, the food industries companies, 

consumer behavior. 

 


