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 سامية لحول . د.أ
 ، اجلزائر 1 جامعة باتنةأستاذة التعليم العايل، 

 Lahouelsamia@yahoo.fr:  ربيد إلكرتوينال
 

 وسيم فالحي .أ
 ، اجلزائر1 جامعة باتنة، طالب دكتوراه

 fellahiwassim@yahoo.com :ربيد الكرتوينال
 

 :ملخص
على محاية  نقاوس  التسويق املسؤول املتبىن من طرف مؤسسة  هتدف هذه الدراسة إىل حتديد أثر
مفردة عن طريق  052وقد مت مجع البيانات من عينة تقدر بـ . حقوق املستهلكني  مبدينة باتنة يف اجلزائر

هذه األخرية استخدمت األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية  ،صممت ألغراض الدراسة استبانه
لتفسري بياناهتا واختبار فرضياهتا اخلاصة بالتحليل والكشف عن عالقات التأثري املباشرة بني املتغري املستقل 

    (.محاية حقوق املستهلكني) واملتغري التابع( التسويق املسؤول)الرئيسي 
على  مبؤسسة نقاوسأثر لتبين التسويق املسؤول  ى املستوى الكلي إىل وجودوتشري نتائج الدراسة عل

على مستوى املتغريات املستقلة الفرعية تبني وجود تأثري دال و . محاية املستهلكني مبدينة باتنة يف اجلزائر
لى املتغري التابع ع( السعر املسؤول، التوزيع املسؤول، والرتويج املسؤول )إحصائيا للمتغريات املستقلة اجلزئية 

 .محاية املستهلك، يف حني مل يؤثر املنتج املسؤول على املتغري التابع
 . التسويق املسؤول، محاية حقوق املستهلكني، املنتج املسؤول، حتليل إحصائي: كلمات مفتاحية

Résumé : 

Cette étude vise à déterminer l'effet du marketing responsable adopté 

par la firme N’gaous sur la protection des droits des consommateurs à la 
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ville  de Batna en Algérie, Les données ont été recueillis d'un échantillon 

composé  de 250  individus, à travers un questionnaire conçu  pour les 

besoins de l'étude. cette dernière  a aussi  utilisé des méthodes  statistiques  

descriptives et déductives  pour interpréter les données et tester  les 

hypothèses  associés à l'analyse et la détection de l'influence directe entre la 

variable indépendante  (marketing responsable) ,et la variable dépendante 

(la protection des droits des consommateurs). 

 Au niveau global les résultats de l'étude ont montré qu’il y’a un effet 

du marketing responsable adopté par la firme "N’Gaous" sur la protection 

des droits des consommateurs à la ville  de Batna en Algérie; au niveau des 

variables indépendantes les résultats indiquent qu'il n'y a aucun effet de la 

variable indépendante "produit responsable " sur la variable dépendante, 

D'autre part on a trouvé qu’il y’a un effet des autres variables indépendants 

( prix responsable , distribution responsable et promotion responsable) sur 

la variable dépendante.   
 : مقدمة

أدى التطـــــــور التكنولـــــــوجي إىل حـــــــدوا قفـــــــزة نوعيــــــــة يف معـــــــدالت اإلنتـــــــا ، تنـــــــو  املنت ــــــــات، 
تنــــــامي هــــــذه  .وزيــــــادة يف اجلــــــودة، األمــــــر الــــــذ  أدى إىل ارتفــــــا  عــــــدد وح ــــــم الشــــــركات عــــــرب العــــــامل

ـــــةاألخـــــرية خلـــــق منافســـــة  فيمـــــا بينهـــــا وهـــــو مـــــا ضـــــاعف مـــــن ارتفـــــا  خطـــــر الكســـــاد الـــــذ  أصـــــب   قوي
ـــــــى تصـــــــريف  ـــــــو ، فالشـــــــركات أضـــــــحت  ـــــــربة عل ـــــــد يواجـــــــه أ  شـــــــركة منهـــــــا الي ـــــــذ  ق العـــــــدو األول ال
منت اهتــــــا بغــــــل النةــــــر عــــــن الوســــــيلة املتبعــــــة يف ذلــــــك، والنتي ــــــة فــــــت  األبــــــوا  أمــــــا  الغــــــ  واخلــــــدا  

الـــــردانة أثنــــان العمليـــــة اإلنتاجيــــة بغـــــرض الفــــيل التكـــــاليف، انتشــــار االتصـــــال امل ــــلل واإلعـــــال   بتعزيــــز
الكـــــاذ  منـــــه علـــــى وجـــــه التحديـــــد، توســـــع تبـــــين طـــــرق توزيعيـــــة غـــــري مالئمـــــة، وأخـــــريا حتديـــــد أســـــعار ال 

ـــــــه توجهـــــــت االنتقـــــــادات كلهـــــــا للتســـــــويق كعنصـــــــر مســـــــؤول عـــــــن هـــــــذه .تعكـــــــا قيمـــــــة املنت ـــــــات وعلي
 .لك أ  األخرية مست بشكل أساس عناصر املزيج التسويقيالت اوزات،  ذ
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التفكـــــري إلســـــاد أســـــلو  ي ـــــمن الـــــرب  االقتصـــــاد  مـــــع حتقيـــــق الفائـــــدة للم تمـــــع والبي ـــــة  بـــــدأ 
ـــــاة،  ـــــع نـــــواحي اوي ـــــا اعتـــــربت اوـــــل الـــــذ  قـــــد يعـــــا  املشـــــاكل يف مجي ـــــة املســـــتدامة، ال مـــــع فكـــــرة التنمي

اجلانـــــــب  هريـــــــة تتماـــــــل أساســـــــا يف اجلانـــــــب البي ـــــــي،علـــــــى اعتبـــــــار أ ـــــــا مـــــــزيج مـــــــن ثـــــــالا جوانـــــــب جو 
 . اجملتمعي  واجلانب االقتصاد 

ــــــذ اجتمــــــا  ســــــتوكهومل ل مــــــم املتحــــــدة  طــــــرأت  ــــــدان مــــــن ســــــبعينيات  القــــــر  العشــــــرين أ  من ابت
علــــــى مفهــــــو  التنميــــــة املســــــتدامة  موعــــــة كبــــــرية مــــــن التعــــــديالت واإلضــــــافات ومت التعمــــــق فيهــــــا أكاــــــر، 

ا  التنميـــــة املســـــتدامة ذروهتـــــا ابتـــــدان مـــــن بدايـــــة األلفيـــــة اجلديـــــدة الـــــا شـــــهدت لتبلـــــر الدراســـــات يف ميـــــد
بتحقيــــــق البعــــــد  ظهــــــور مصــــــطلحات جديــــــدة كالتســــــويق املســــــؤول، الــــــذ  يعــــــرب عــــــن التــــــزا  املؤسســــــات

 .االقتصاد  للتنمية املستدامة من خالل منع جتاوزات التسويق
لــــذ  أضـــــحت محايتــــه الشـــــغل مــــن جانــــب  خـــــر تركــــز كـــــل املؤسســــات اليـــــو  علــــى املســـــتهلك، ا

حكومــــــــات  الشــــــــاغل لكــــــــل الفــــــــاعلني االقتصــــــــاديني مــــــــن مؤسســــــــات، حركــــــــات ومايــــــــة املســــــــتهلك،
وقـــــد أدى ارتفـــــا  عـــــدد املطـــــالبني ىلمايـــــة حقـــــوق املســـــتهلك إىل اتســـــا  رقعـــــة ...وهي ـــــات دوليـــــة و ليـــــة،

حــــل جــــو  كينيــــد  اوقــــوق الــــا يســــتفيد منهــــا األخــــري، فعلــــى ســــبيل املاــــال قســــم الــــرئيا األمريكــــي الرا
حقــــــــــوق املســــــــــتهلك إىل أربــــــــــع حقـــــــــــوق أساســــــــــية هــــــــــي حقـــــــــــه يف األما ،حقــــــــــه يف اوصــــــــــول علـــــــــــى 
ــــــة األمــــــم املتحــــــدة أربــــــع حقــــــوق  ــــــار كمــــــا وضــــــعت هي  ــــــه وحقــــــه يف االختي املعلومات،حقــــــه يف يــــــا  رأي

اوـــــــق يف إشـــــــبا  حاجاتـــــــه  أخـــــــرى للمســـــــتهلك وهـــــــي أساســـــــا حقـــــــه يف التعـــــــويل، حقـــــــه يف التاقيـــــــف،
 .ا حق العي   يف بي ة صحيةاألساسية وأخري 
 :مشكلة الدراسة

تعــــــــــد الصــــــــــناعات الغدائيــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــم الصــــــــــناعات الــــــــــا تســــــــــتوجب تــــــــــوفري  أعلــــــــــى محايــــــــــة 
ــــــد يتســــــبب بشــــــكل مباشــــــر يف  تعــــــرض  ــــــدا ق ــــــك أ  اخلطــــــأ يف هــــــذه الصــــــناعات  حتدي للمســــــتهلك، ذل
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ـــــــذ  يرفـــــــع مـــــــن أ يـــــــة التحلـــــــي باملســـــــؤولية  داخـــــــل هـــــــذه املســـــــتهلك إىل ةـــــــاطر عـــــــدة، وهـــــــو األمـــــــر ال
 .الشركات من خالل اعتماد  موعة  ليات من بينها التسويق املسؤول

مؤسســـــــة نقـــــــاوس للمصـــــــربات مـــــــن بـــــــني أهـــــــم املؤسســـــــات الغذائيـــــــة  يف الســـــــياق نفســـــــه، تعتـــــــرب 
املتمركـــــــزة يف الشـــــــرق اجلزائـــــــر ، وتوجهـــــــت يف الســـــــنوات األخـــــــري  ـــــــو تبـــــــين  موعـــــــة مـــــــن التوجهـــــــات 

وعليــــه  حتــــاول هــــذه  الدراســــة إبــــراز الــــدور الــــذ  يلعبــــه تبــــين التســــويق املســــؤول مبؤسســــة  االجتماعيــــة ،
نقـــــــاوس للمصـــــــربات الغذائيـــــــة يف اوفـــــــا  علـــــــى متـــــــع مســـــــتهلك مؤسســـــــة ىلقوقـــــــه املعلـــــــن عنهـــــــا، مـــــــن 

 : خالل طرح التساؤل الرئيا التايل
 التسويق المسؤول في حماية حقوق مستهلكتبني إلى أي مدى يمكن أن يساهم 

 مؤسسة نقاوس للمصبرات؟
 :مت طرح الفرضية الرئيسية هلذه الدراسة كما يلي :الدراسة اتفرضي
H0-  ــــــة حقــــــوق املســــــتهلك ــــــى محاي ــــــين التســــــويق املســــــؤول عل ــــــة إحصــــــائية للتب ــــــأثري ذو دالل ال يوجــــــد ت

  .% 5عند مستوى معنوية 
 :وتندر  حتت هذه الفرضية  موعة فرضيات جزئية هي

H01-  ـــــة إحصـــــائية للمنـــــتج املســـــؤول علـــــى محايـــــة حقـــــوق مســـــتهلك منت ـــــات ال يوجـــــد تـــــأثري ذو دالل
  .% 5نقاوس عند مستوى معنوية 

H02-  ال يوجـــد تـــأثري ذو داللـــة إحصـــائية للســـعر املســـؤول علـــى محايـــة حقـــوق مســـتهلك منت ـــات 
 .% 5عند مستوى معنوية  "نقاوس"

H03-  ـــــة إحصـــــائية للتوز ـــــة حقـــــوق مســـــتهلك منت ـــــات ال يوجـــــد تـــــأثري ذو دالل يـــــع املســـــؤول علـــــى محاي
 .% 5عند مستوى معنوية  "نقاوس" 

H04-  ال يوجـــــد تـــــأثري ذو داللـــــة إحصـــــائية للـــــرتويج املســـــؤول علـــــى محايـــــة حقـــــوق مســـــتهلك منت ـــــات
 .% 5عند مستوى معنوية  "نقاوس" 
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 :أهداف الدراسة
 :تسعى هذه الدراسة إىل الوصول لتحقيق األهداف التالية

 .التعريف بالتسويق املسؤول كموضو  حديث النشأة -

 .اإلحاطة باجلوانب النةرية لكل من التسويق املسؤول ومحاية حقوق املستهلك -

 . قياس تأثري التسويق املسؤول  على محاية حقوق مستهلك منت ات نقاوس -

حتديـــــــد مـــــــدى مســـــــايرة الشـــــــركات اجلزائريـــــــة لالهتمامـــــــات العامليـــــــة مـــــــن خـــــــالل أخـــــــذ مؤسســـــــة  -
 .نقاوس  منوذجا للدراسة والتسويق املسؤول كمعيار للتقييم

 :أهمية الدراسة
 :تستمد الدراسة أ يتها من 

يســــــــتمد  املوضــــــــو  أ يتــــــــه مــــــــن أ يــــــــة  التنميــــــــة املســــــــتدامة بشــــــــكل عــــــــا  : متغـــــــريات البحــــــــث -
واملســـــــؤولية االجتماعيـــــــة بشـــــــكل أخـــــــي يف الدراســـــــات االقتصـــــــادية العامليـــــــة اليـــــــو ، حيـــــــث أ  

ـــــــــة التســـــــــويق  ـــــــــزا  االقتصـــــــــاد  للتنمي ـــــــــق االلت املســـــــــؤول أضـــــــــحى يعـــــــــد عنصـــــــــرا مهمـــــــــا يف حتقي
مــــــــن اجلانــــــــب اقخــــــــر تعتـــــــرب  محايــــــــة حقــــــــوق املســــــــتهلك .املســـــــتدامة ضــــــــمن وظيفــــــــة التســـــــويق

موضـــــــوعا لـــــــه وز  كبـــــــريا يف النةـــــــا  االقتصـــــــاد  العــــــــاملي اوـــــــديث، وعليـــــــه يعـــــــد الـــــــرب  بــــــــني 
 .املتغريين  اال خصبا للدراسة

يعــــــد التســــــويق املســــــؤول مــــــن أحــــــدا املواضــــــيع يف التنميــــــة املســــــتدامة : ملســــــتقلحداثــــــة املتغــــــري ا -
والزال اللـــــبا والت ــــــار  دـــــيم علــــــى حتديـــــد مفهومــــــه، لــــــذا فـــــا  أ يــــــة هـــــذه الدراســــــة تكمــــــن  

 .كذلك يف  اولة لتحديد إطار نةر  للتسويق املسؤول
ات الغذائيـــــة قــــد ماـــــل توصــــيات هـــــذه الدراســــة حـــــال لـــــبعل املشــــاكل الســـــائدة يف ســــوق املصـــــرب  -

 .باجلزائر
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 :مبررات الدراسة
 :من بني املربرات الا دفعت إىل اختيار هذه الدراسة

االهتمـــــــا  العـــــــاملي املتزايـــــــد بالتنميـــــــة املســـــــتدامة والصـــــــي البـــــــاحاني ضـــــــمن التســـــــويق عـــــــاملني  -
ويواكــــــــب االهتمــــــــا   مادفعا ــــــــا إىل اختيــــــــار التســــــــويق املســــــــؤول كموضــــــــو  يعكــــــــا الصصــــــــه

 .العاملي

تعـــــد حداثـــــة املوضـــــو  ونـــــدرة الدراســـــات املرتبطـــــة بـــــه مـــــن بـــــني املـــــربرات الـــــا دفعـــــت  كـــــذلك   -
 .الباحاني للدراسة يف هذا اجملال

 .االهتما  الشخصي باملواضيع املرتبطة بالتنمية املستدامة -
 :منهج الدراسة

ــــــة يف  مت يف هــــــذه الدراســــــة االعتمــــــاد علــــــى املــــــنهج الوصــــــفي  باســــــتخدا  الطريقــــــة العلميــــــة املتمال
هــــذا ويــــتم االعتمــــاد علــــى .صــــياغة إشــــكالية للدراســــة، ض يــــتم وضــــع فرضــــية التــــرب صــــحة  تواهــــا الحقــــا

مصــــــــادر املعلومــــــــات الاانويــــــــة يف إثــــــــاز الدراســــــــة النةريــــــــة وتتماــــــــل هــــــــذه املصــــــــادر يف الكتــــــــب،اجملالت 
 .وامللتقيات باللغات الاالا العربية،الفرنسية واالثليزية العلمية، رسائل التخر ،

 :الدراسةهيكل 
، يعىن األول منها مبعاجلة اجلوانب النةرية لكل من قسمني رئيسينيسيتم تقسيم هذه الدراسة على 

لتسويق املسؤول ومحاية حقوق املستهلك، أما القسم الااين فسوف يعىن بتحديد مدى تأثري تبين التسويق ا
 .ؤول على محاية حقوق مؤسسة نقاوساملس
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 التسويق المسؤول وحماية حقوق المستهلك نظرية حولمفاهيم : المبحث االول
 التسويق المسؤول كفلسفة تسويقية حديثة. 1

مـــــــر املفهـــــــو  التســـــــويقي مب موعـــــــة مراحـــــــل جوهريـــــــة، شـــــــكلت يف  ملهـــــــا مـــــــا يعـــــــرف بـــــــالتطور 
فكـــــل مرحلـــــة منهـــــا تتصـــــف بكو ـــــا تت ـــــمن فلســـــفة تســـــويقية ةتلفـــــة مامـــــا  الفكـــــر  ملفهـــــو  التســـــويق،

كــــا  الطلــــب أكــــرب بكاــــري   1202قبــــل ســــنة  ذلــــك أنــــه . عــــن الفلســــفة املتبعــــة يف املراحــــل الســــابقة هلــــا
ـــــه وببســـــاطة كـــــا  كـــــل مـــــا  ـــــاجي اخليـــــار األنســـــب للمؤسســـــات، ألن ـــــذا كـــــا  التوجـــــه اإلنت مـــــن العـــــرض ل

كـــــا  علـــــى املؤسســـــات أ  تركـــــز   1252و 1202الل الفـــــرتة بـــــني ينــــتج يبـــــا  ويـــــتم تصـــــريفه، لكـــــن وخـــــ
علـــــى القـــــوة البيعيـــــة والقنـــــوات التوزيعيـــــة لت نـــــب خطـــــر الكســـــاد، ويرجـــــع هـــــذا بشـــــكل أســـــاس للزيــــــادة 

 1.الكبرية يف ح م املنافسة، لذا عرفت هذه املرحلة مبرحلة التوجه البيعي
ـــــا تلـــــت  ريا عـــــن املـــــرحلتني الســـــابقتني تغـــــريت الفلســـــفة التســـــويقية جـــــذ 1252خـــــالل الفـــــرتة ال

حيـــــث أضـــــحى الزبـــــو  اهلـــــدف األســـــاس للعمليـــــة اإلنتاجيـــــة، وهنـــــا ظهـــــر مـــــا يســـــمى بالتوجـــــه التســـــويقي 
للتســـــويق والـــــذ  يقـــــو  علـــــى فرضـــــية أ  القـــــوى البيعيـــــة ال تكفـــــي وحـــــدها يف ظـــــل العـــــرض الكبـــــري، إمنـــــا 

 2،الشــــــرو  يف اإلنتــــــا  يتوجــــــب علــــــى املؤسســــــة التــــــأقلم  مــــــع الســــــوق ومعرفــــــة احتياجــــــات الزبــــــو  قبــــــل
 3.وعليه  فمن املنطقي ظهور ىلوا السوق، ىلوا التسويق وىلوا املستهلك خالل هذه الفرتة

وبتوســــــــع اوــــــــديث عــــــــن التنميــــــــة املســــــــتدامة واملســــــــؤولية االجتماعيــــــــة، بزغــــــــت مرحلــــــــة جديــــــــدة 
والـــــا الللتهـــــا  موعـــــة كبـــــرية  وأخـــــرية مـــــن مراحـــــل التطـــــور التســـــويقي هـــــي مرحلـــــة التســـــويق االجتمـــــاعي،

ــــــةمــــــن املفــــــاهيم واملصــــــطلحات اودياــــــة وامل كالتســــــويق األخ ــــــر، التســــــويق االيكولوجي،التســــــويق   تداخل
يعــــــد األخــــــري مــــــن أحــــــدا و  .االجتماعي،التســــــويق املســــــتدا  ، التســــــويق األخالقــــــي والتســــــويق املســــــؤول

                                                 
1
 Salomon A. Keelson ," the évolution  of the marketing concepts : Theoretically  

Différent  Roads Leading  to Practically  same Destination!", online journal of social 

sciences  research, vol 1, issue 2, (April 2012), p .35-41. 
2
 Sophie carole et Richard Lanneyrie, les clés du marketing , 2eme  éd ( France, le Génie 

des Glaciers: 2010), p.8. 

 .11.،ص(0222:عما ، دار اليازور )، الطبعة العربية األسس العلمية  للتسويق الحديثمحيد الطائي و خرو ،  3 
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مــــن خــــالل هــــذا اجلــــزن  ل الدراســــةلــــذا ســــتحاو .الفلســــفات التســــويقية الــــا ال تــــزال  ــــل اخــــتالف كبــــري
 .  االقرتا   من حتديد الرؤية األكار صحة للتسويق املسؤول

 : مفهوم التسويق المسؤول. 1.1
يعترب الكاري أ  مصطل  التسويق املسؤول  يعد مرادفا ملصطلحات التسويق املستدا  أو التسويق 

رية ميز كل مصطل  منها عن اقخر، األخالقي، لكن بعل الدراسات األخرى تقر بوجود اختالفات جوه
فمن الناحية الزمنية ماال شا  استخدا  مصطل  التسويق األخالقي خالل الفرتة املمتدة من مطلع األلفية 

يف حني عوض هذا املصطل   الحقا مبصطلحي التسويق املستدا  ض  0221اجلديدة إىل حدود سنة 
 4.التسويق املسؤول تواليا

ح م البحوا املطلوبة من قبل الباحاني على  رك البحث  رتطو  (1) البياين شكلاليوض  
 .املرتبطة مبصطلحات التسويق املستدا ، التسويق املسؤول والتسويق األخالقي( Google) جوجل
خالل الفرتة  (GOOGLE)من البحوا املطلوبة على  رك البحث جوجل  % 25أ  و 

ارتبطت مبصطل  التسويق األخالقي دو  سواه، بعد ذلك بسنة حتولت  0221و 0222املمتدة ما بني 
وجهة الباحاني كلية  و استخدا  مصطل  التسويق املستدا  الذ  بقي مسيطرا على الئحة البحوا 

الا شهدت بداية استخدا  مصطل  التسويق املسؤول، هذا األخري   ،0222املطلوبة إىل منتصف سنة 
وصوال إىل سنة  0212نبا إىل جنب مع مصطل  التسويق املستدا  بداية من سنة أضحى يستخد  ج

0212. 
 
 

                                                 
4
 Mathieu Jahnich, " étude exploratoire sur le marketing responsable", rapport  

présenté à l’ Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’énergie  (Septembre 

2013) , p.21. 
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البحوث المطلوبة من قبل الباحثين بخصوص التسويق المسؤول، التسويق األخالقي (: 1)رقم شكلال
 (Google)والتسويق المستدام  على محرك البحث 

 
Source : Mathieu Jahnich, op.cit. ,p.20. 

 

دليال أخرا   يربز "  املستدا "و" املسؤول"عن سنوات سيادة املصطلحات ميكن اعتبار صفا  بعيدا
 52، 05اختالف املصطلحني فاالستدامة مرتبطة بفرتة  زمنية قد ترتاوح لدى بعل الباحاني من مابني 

كما يرى البعل يف هذا الصدد . يف حني أ   املسؤولية غري مرتبطة بفرتة زمنية  ددة 5،سنة 25أو حىت 
ويرى أخرو  أ  التسويق املسؤول  6،املستدا "أقل اهتماما  باجلوانب البي ية من صفة "  املسؤول"أ  صفة 

 8،وزات التسويقيف حني يراه  خرو  بأنه منع لت ا 7،يعرب عن حتقيق البعد االقتصاد  للتسويق املستدا 
  9.التسويق املسؤول يندر  حتت  املفهو  العا  للتسويق املستدا مفهو  من هذه املنطلقات ميكن القول أ  

                                                 
5
 Olivier Frot, développement durable et Marchés publics (saint denis: Afnor, 2008), 

p.1. 
6
 Mathieu Jahnich , op  . cit., p 6   

المؤتمر الدولي سامية وول وزكية مقر ، التسويق املستدا  حسب منةور الشريعة اإلسالمية، مداخلة قدمت   7
 .12.، ص( 0212ما   22و 02يومي )اسطنبول   الرابع حول التسويق اإلسالمي،

 .2-6.ص.رجع نفسه، صم  8
مجلة الدراسات االقتصادية لجامعة التسويق املستدا  كآلية لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة،  سامية وول،  9

 .121-.115.ص  .ص(. 0212ديسمرب )  1، عدد0 قسنطينة
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 مجاالت تطبيق التسويق المسؤول. 1.1
 :المنتج المسؤول -أ 

ـــــــــا تســـــــــاهم يف  يتماـــــــــل دور التســـــــــويق املســـــــــؤول يف تقـــــــــدن أف ـــــــــل املنت ـــــــــات واخلـــــــــدمات ال
حتســــــني نوعيــــــة اويــــــاة وعليــــــه ســــــب أ  تتســــــم عمليــــــات تصــــــنيع املنــــــتج ب ــــــما  األمــــــا ، والســــــهولة يف 
ــــــى،  ــــــات املســــــتهلك ويتعــــــداها إىل مــــــا هــــــو أجــــــود وأرق ــــــتج يوافــــــق توقعــــــات ورغب االســــــتخدا  وتصــــــنع من

 11.اييا واألوزا  والتخزينواملق10،مبراعاة أدق التفاصيل كالتعب ة والتغليف
ولكي يكتسب املنتج صفة املسؤول البد أ  مير بعملية إنتاجية تقلل من الفاقد وهنا يتكامل البعد 

تصميم على الرتكيز صب  االقتصاد  مع البي ي الذ  أولد تغريا يف إعادة تشكيل مفهو  املنتج،  حيث أ
نة فع كفال رخال، من منهالي لتخااًل من كيفية بد (للتدويرقابلة ت نفاياأو )ت نفايابدو  سلع   نتاوإ
بشكل عا  يف   12222مواصفات االيزو و  يف املقابل يساهم انتها  الرسكلة. ت اإلنتاجيةلعملياا

الفيل تكاليف هذه العمليات، من خالل الفيل تكاليف املواد األولية من جهة، وتغري أساليب اإلنتا  
وعليه فا  املنت ات املس ولة هي املنت ات األكار حتقيقا لإلعادات اخلما، إعادة 12.من جهة أخرى

  13.اإلستعمال، إعادة التدوير،  إعادة التكييف، إعادة التصنيع، وأخريا التصلي 

                                                 
10

 Ghizlan Mrani, " marketing societal et development durable", MS MSC ESC 

Toulouse,) 2008/2009(, p 10,   https://visionary.files.wordpress.com/2009/09/cr-v-

finale-g-mrani.pdf  (15-05- 2014) 

 ":األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنةمات وانعكاساهتا على رضا املستهلك" مد حسن اومد ، 11  
دراسة حتليلية قران عينة من املديرين واملستهلكني يف عينة من املنةمات املصنعة للمنت ات الغذائية يف اجلمهورية 

 .2.، ص(0222) ، اجلامعة املستنصرية،العراق،أطروحة دكتوراهاليمنية، 
12

 Sara Bourahleb ," les enjeux du marketing responsable", p .3.  http://data.over-

blogkiwi.com/0/20/52/94/201210/ob_9215f8_lemarketing  responsable.pdf consulté  

le   (20-O4-2015). 
 
مداخلة مقدمة ". األدان التسويقي واألدان البي ي للمؤسسات االقتصاديةبني : التسويق األخ ر"يرية صاوي،  13

للملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، نمو المؤسسات  واالقتصاديات بين تحقيق 
 .216.،  ص(0210نوفمرب  02و 00يومي  ) ، جامعة ورقلةاألداء المالي وتحديات األداء البيئي

https://visionary.files.wordpress.com/2009/09/cr-v-finale-g-mrani.pdf
https://visionary.files.wordpress.com/2009/09/cr-v-finale-g-mrani.pdf
http://data.over-blogkiwi.com/0/20/52/94/201210/ob_9215f8_lemarketing%20%20responsable.pdf
http://data.over-blogkiwi.com/0/20/52/94/201210/ob_9215f8_lemarketing%20%20responsable.pdf
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ويعد االبتكار رهانا من الرهانات األساسية للتسويق املسؤول ذلك أنه يساهم يف حتقيق 
وقد مت تعريفه من قبل دليل أسلو من خالل حتديد  االت االبتكار والا يعىن األول منها  14،القيمة

باالبتكار على مستوى املنتج  من خالل إدخال منت ات أو خدمات جديدة أو حتسني املوجودة حاليا 
  15.الربامج املد ة املكونات املواد، بشكل كبري ويشمل هذا التحسني املواصفات التقنية،

 :السعر المسؤول -ب 
بالعودة إىل اجلدول السابق ثد أ  السعر يتواجد ضمن األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية، 
ويساهم يف التسويق املس ول من خالل وضع أسعار مالئمة من جهة ومن جهة أخرى عد  التحايل 

التحايل  إىل إضافة املادية، مقدرته مع تنس م ال أسعار فرض من يعاينذلك أ  املستهلك . باألسعار
 16.األساليب من وغريها الصورية التنزيالت أو بالتقسي  البيع خالل من املنت و  يتبعها الا باألسعار

 :وعموما يرى أ  أهم  ددات السعر املسؤول تت لى يف النقاط التالية
دة يف اســـــتغالل مـــــواد أوليـــــة مت ـــــددة عوضـــــا عـــــن تلـــــك الغـــــري مت ـــــديســـــاهم : الفـــــيل التكـــــاليف -

اخنفـــــــاض التكـــــــاليف اإلمجاليـــــــة، ويرجـــــــع هـــــــذا الخنفـــــــاض تكلفـــــــة األوىل مقارنـــــــة بالاانيـــــــة وعليـــــــه 
مـــــــن 17.تــــــنخفل األســــــعار نتي ــــــة الخنفـــــــاض التكــــــاليف وهــــــو مــــــا سعلهـــــــا مالئمــــــة للمســــــتهلك

جانــــــب  خــــــر ضــــــما  جــــــودة املنت ــــــات مــــــن املــــــرة األوىل ي ــــــمن للمؤسســــــة الفــــــيل تكــــــاليف 
 18.للمستهلك، كتكاليف صيانة أو إرجا  املعا  ماالإضافية حتملها فيما بعد 

                                                 
14

  Sara Bourahleb, ibid, p .6.  
15

 Stratégie de l'OCDE pour l'innovation .pour plus d’information consulté le site web :  
www.oecd.org/.../strategiedelocdepourlinn ovation/defi   (02-01-2015) 

16
 .52.، صرجع سابقم،  اومد   

17
 Sara Bourahleb, op.cit., pp 6-7. 

وأثر ـــــــا يف الفـــــــيل التكـــــــاليف، مقـــــــال منشـــــــور  رغـــــــد هاشـــــــم جاســـــــم، عالقـــــــة تكـــــــاليف اجلـــــــودة بطريقـــــــة تاكوشـــــــي 18 
 .50-01. ص ص  ،( 0221)، 61، العدد اإلدارة واالقتصاد بمجلة

http://www.oecd.org/fr/sites/strategiedelocdepourlinnovation/
http://www.oecd.org/.../strategiedelocdepourlinn%20ovation/defi
http://www.oecd.org/.../strategiedelocdepourlinn%20ovation/defi
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املنــتج  ســعر يعكــا أ  ســب :والتكلفــة يف املنت ــات اخل ــران الســعر بــني العالقــة وضــوح -
 اوقيقيـة التكلفـة)السـلعة  سـعر أ  يعـين وهـذا .منهـا قريبـا يكـو  أو اوقيقيـةه تكلفتـ األخ ـر

ة القيمــ ذلـك يف مبـا السـلعة مــن عليهـا حيصـل الــا القيمـة يـواز  أ  سـب (املسـتهلكى علـ
 19.أخ ر املنتج كو  عن النامجة امل افة

 :التوزيع  المسؤول -ج 
اخلدمات من مزود اخلدمة أو الشركة املصنعة إىل املستهلك، وهو ما و  يعرف التوزيع بأنه نقل السلع

وحىت يكتسب  20.مرافق التخزين أساليب النقل ومراقبة املخزو  وإدارهتما سعله يشمل القنوات التوزيعية،
تعرض املستهلك    التوزيع صفة املسؤول يتوجب عليه أ  ي من عد  حدوا  موعة من الت اوزات، ك

 والوقت اجلهد من الكاري  ددة، ما سعه دصي وأوقات أماكن يف املنت ات توزيع لالحتكار نتي ة لعد 
 قيا  تعرضه ألضرار صحية نتي ة لسون النقل أو التخزين، إذ أ   عد  املنت ات، أو  تلك القتنان

 خاصة صحية، أضرار إىل املستهلك يعرض قد والتخزين النقل يف األف ل األساليب باستخدا  املنةمات
املسؤول يف  اربة ولتحقيق  مسعى التسويق  21. الغذائية املواد مال التلف سريعة املواد تلك كانت ما إذا

جتاوزات التسويق، يلعب التوزيع دورا كبريا يف التحلي بااللتزا  جتاه البي ة  وعد  إواق ال رر هبا، من 
 22.خالل ما يسمى بالتوزيع األخ ر

 الترويج المسؤول -د 

                                                 

دراســــــــة : عالقـــــــة سياســـــــات املـــــــزيج التســــــــويقي األخ ـــــــر بتبـــــــين اســـــــرتاتي يات التســـــــويق األخ ـــــــر"زكيـــــــة مقـــــــر  ،  19 
ديســــــــمرب )، 1،عــــــــدد0قســــــــنطينة ، جامعــــــــة مجلةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةات االقتصةةةةةةةةادية، "ميدانيــــــــة بشــــــــركة االينــــــــت بباتنــــــــة

 .20-2.ص ، ص(0212
20

 Meera Singh,"Marketing Mix of 4P’S for Competitive Advantage", IOSR 

Journal of Business and Management, Volume 3, N6 (Sep,-Oct. 2012), 

pp40-45. 
 .52-2. رجع سابق، ص صم اومد ،  21
 .216.رجع سابق، صمصاوي،   22
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 Kotler)يستخد  الرتويج  موعة من األدوات تشكل يف  موعها مزسا تروسيا قسم حسب  
et Dubois) إىل أربع أصناف كبرية هي اإلعال ، العالقات العامة، ترويج املبيعات، والبيع الشخصي .

وتتميز هذه األصناف باختالف يف األساليب والوسائل فن د أ  بث اإلعال  يتم من خالل  وسائل مال 
ات اجملانية، يف حني يرو  للمبيعات من خالل األلعا  واملسابقات، العين...التلفزة، العرض، نقاط البيع،

يتم البيع الشخصي يف الصالونات واملعارض أو من خالل الطواف و  ...التخفي ات،و  الكوبونات
 23.أخريا  يستخد  يف تعزيز العالقات العامة وسائل كملفات الصحافة والرعاية...باملنازل،

ة ويشـــــــري التســـــــويق املســـــــؤول إىل  موعـــــــة العمليـــــــات الـــــــا هتـــــــدف إىل تطـــــــوير وتعزيـــــــز مســــــــؤولي
 .أ  تعزيز مسؤولية املؤسسات ضمن عناصر املزيج الرتوسي 24،املؤسسات يف  ال االتصاالت

ــــــور  يف  حــــــاالت عديــــــدة عــــــن  فعلــــــى مســــــتوى اإلعــــــال  والنشــــــر، يالحــــــد أ  املؤسســــــات ال تت
اســــــتخدا  اخلــــــدا   مــــــن أجــــــل تســــــويق منت اهتــــــا، ىليــــــث تت ــــــمن هــــــذه اإلعالنــــــات معلومــــــات م ــــــللة 

فع اقخـــــرين للشـــــران وجتعلهـــــم عرضـــــة لالحتيـــــال، كمـــــا أ  هنـــــاك أوجـــــه أخـــــرى ومزيفـــــة وغـــــري دقيقـــــة، تـــــد
للت ـــــــــاوزات ضـــــــــمن  ـــــــــال اإلعالنـــــــــات كاإلعالنـــــــــات اجلنســـــــــية، إعالنـــــــــات حـــــــــول منت ـــــــــات م ـــــــــرة 

  25.اإلعالنات املستغلة ل طفالو  بالصحة كالس ائر واملنت ات الكحولية
 ألنشــطة الـرتويج يف لبي يــةا او ــة اسـتخدا  إعالنـات تســين تنـامي اليــو  العـامل ويشـهد

 وميكـن سـلبية ايكولوجيـة ميزانيـة ذات أو ملوثـة أ ـا والواقـع ،"للبي ـة صـديقة" أ ـا تفـرتض ومنت ـات
 اخلاصـة التوصـيات حـىت القـانو  وال فيهـا حيـرت  وال مسـي ة، أو م ـللة تكـو  اإلعالنـات أ  هلـذه

                                                 
23

  Sylvie Martin et  Jean-pierre Védrine, Marketing Les concepts-clés , 4° édition 

(Paris, les édition d’organisation : 8991), p .141.  
24

 Programme des Nations Unies pour l’Environnement, Les Communications sur le 

Développement Durable :Ressources pour l’Enseignement en Marketing et Publicité, 

p .68 .www.unep.fr/shared/publications/.../WEBx0001xPA-EducationKitFR.pdf  

(06-03-2015) 

 

 دار الــــــــوراق،: عمــــــــا ) ومسةةةةةةةةؤولية األعمةةةةةةةةال فةةةةةةةةي  ةةةةةةةةركات األعمةةةةةةةةالأخالقيةةةةةةةةات اإلدارة ثــــــــم عبــــــــود ثــــــــم،  25 
 .211-222.، ص ص (0226

http://www.unep.fr/shared/publications/.../WEBx0001xPA-EducationKitFR.pdf
http://www.unep.fr/shared/publications/.../WEBx0001xPA-EducationKitFR.pdf
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الغســــــــــــــيل األخ ــــــــــــــر اإلعــــــــــــــال  بيســــــــــــــمى هــــــــــــــذا النــــــــــــــو  مــــــــــــــن  26،بالتنميــــــــــــــة البي يــــــــــــــة واملســــــــــــــتدامة
(greenwashing ) ويـــــــرى بأنـــــــه وا  ت ـــــــمن اخلـــــــدا ، فانـــــــه  حيـــــــدا يف أغلـــــــب األحيـــــــا  نتي ـــــــة

 27.لل هل  ونقي اإلدراك ال بسبب وجود نية حقيقية له
وعليــــــــــه  يتوجــــــــــب علــــــــــى املؤسســــــــــة أ  تتحــــــــــرى الصــــــــــدق واألمانــــــــــة يف اإلعالنــــــــــات اخلاصــــــــــة 

بــــــالر فيهــــــا، وتقــــــو  بتوجيــــــه املســــــتهلكني لشــــــران املنت ــــــات مبنت اهتــــــا، فتت نــــــب اإلعالنــــــات الكاذبــــــة وامل
ــــــق حاجــــــات ال مــــــربر لوجودهــــــا ــــــب خل وســــــب أ  ال يت ــــــمن اإلعــــــال   28،املالئمــــــة الحتياجــــــاهتم وجتن

 29.مقارنات وإدعانات غري دقيقة عن املنت ات اخل ران املعلن عنها
ال ، ذلـــــــك أ  وال يقـــــــل التحلـــــــي  باملســـــــؤولية يف عنصـــــــر البيـــــــع الشخصـــــــي أ يـــــــة عنـــــــه يف اإلعـــــــ

البيـــــع الشخصـــــي يعـــــد مـــــن أكاـــــر العناصـــــر الـــــا تعرضـــــت لالنتقـــــاد بســـــبب كاـــــرة الت ـــــاوزات الـــــا يقـــــو  
فرجـــــل البيـــــع يقـــــو  بالتنقيـــــب عـــــن . والـــــا تتميـــــز بـــــالغزارة 30 ،هبـــــا رجـــــال البيـــــع أثنـــــان  ارســـــتهم ملهـــــامهم

فقــــــــد يقــــــــع   31، نن املســــــــاعدة واخلــــــــدمات للزبــــــــائالزبــــــــائن، مجــــــــع املعلومــــــــات، االتصــــــــال، البيــــــــع، تقــــــــد
 ال مــا وعليـه قــد يشــرتو  البيــع، الــا يتميـز هبــا منــدوي القويـة اإلقنــا  هـاراتاملسـتهلكو  ك ــحية مل

 32.املالية قدراهتم فوق هو وما حيتاجونه

                                                 
 .20-22.مقر ، مرجع سابق، ص   26

27
 Mathieu Jahnich, op. cit . , p . 11. 

مداخلة ، "إدارة السلوك األخالقي واملسؤولية االجتماعية يف منةمات األعمال"عناي بن عيسى وفاطمة الزهران قسول، 28
 .2 -2، ص(0210: بشار )قدمت للملتقى  الدولي الثالث حول منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية 

 .215.سابق، صرجع مصاوي،  29
 .222.، ص (0212دار املسرية، : عما ) 1، طاالتصاالت التسويقيةعلي فالح الزعيب،  30
 .012 -022.الزعيب، مرجع سابق، ص 31
ونا  عبد الكرن اهلنداو  و خرو ، تقييم العالقة بني تبين الشركات ألخالقيات التسويق وفاعلية إعالناهتا الت ارية 32 
 05،  لة كلية  بغداد للعلو  االقتصادية  اجلامعة، العدد " دراسة ميدانية على شركات االتصاالت اخللوية األردنية:
 .21 -62.ص .، ص(0212كلية االقتصاد بغداد، )
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تكـــــو  مـــــن خـــــالل حتلـــــي  مســـــا ة عنصـــــر البيـــــع الشخصـــــي يف حتقيـــــق مبتغـــــى التســـــويق املســـــؤول
ــــان  ارســــتهم ملهــــامهم، وهــــذا مــــن خــــالل دعــــم الســــلوك األخالقــــي،  رجــــال البيــــع باجلانــــب األخالقــــي أثن

فارتفــــا  مســــتوى األخــــري باملؤسســــة يعــــزز التحلــــي . الــــذ  يــــرتب  باملنــــاا األخالقــــي الســــائد يف املؤسســــة
ات غـــــري أخالقيـــــة إذا ضـــــعف بالســـــلوك األخالقـــــي لـــــدى رجـــــل البيـــــع،  يف املقابـــــل يقـــــو  األخـــــري بســـــلوكي

 33 .املناا األخالقي باملؤسسة
طــــرق تــــرويج املبيعــــات مــــن العناصــــر املهمــــة الــــا يقــــو  و  تعــــد العالقــــات العامــــة مــــن جانــــب  خــــر

وإذا كــــــا  هــــــدف املؤسســــــة مــــــن تــــــرويج املبيعــــــات هــــــو . عليهــــــا املــــــزيج الرتوســــــي كمــــــا مت ذكــــــره ســــــابقا
فــــــا  املؤسســــــة هتــــــدف مــــــن خــــــالل  34،ت للمبيعــــــاترفــــــع الســــــريع واملؤقــــــالتعةــــــيم األربــــــاح مــــــن خــــــالل 

العالقـــــــات العامـــــــة لتابيـــــــت مبـــــــادخ األخـــــــالق، احـــــــرتا  الفـــــــرد ورأيـــــــه، خدمـــــــة املصـــــــلحة العامـــــــة ونشـــــــر 
 35.وعليه فإ ا تستند كاريا على املسؤولية االجتماعية كمبدأ للعمل... اوقائق بأمانة،

ـــــى املؤسســـــة االبتعـــــاد عـــــن املمارســـــات ا ـــــى العمـــــو  يتوجـــــب عل ـــــان اســـــتخدا  وعل ـــــة أثن لغـــــري مقبول
ـــــا  ـــــال ال اوصـــــر بالوعـــــد بتقـــــدن شـــــين  ان ـــــى ســـــبيل املا ـــــرويج املبيعـــــات، كـــــأ  تقـــــو  عل إحـــــدى طـــــرق ت

أو أ  تقــــــد  الفي ــــــات  36.عنــــــد شــــــران ســــــلعة معينــــــة يف الوقــــــت الــــــذ  ال يقــــــد  هــــــذا الشــــــين حقيقــــــة
عة ض ت ــــــع إىل و يـــــة كــــــأ  تقـــــو  مــــــاال بوضــــــع ســـــعر مرتفــــــع وتقدمــــــه علـــــى أنــــــه الســــــعر اوقيقـــــي للســــــل

ـــــا  الســـــعر  ـــــب األحي ـــــل مـــــن األول تعتـــــربه كســـــعر بعـــــد التخفـــــيل والـــــذ  يكـــــو  يف غال ـــــه ســـــعرا أق جانب

                                                 
33

 Laure lavorata et Erick Leroux, "Le climat éthique dans les entreprises 

externalisatrices de force de vente en GMS: perception par les vendeurs externalisés 

", 2006, p.5. 

hil-memoirevivante.prd.fr/wp-content/.../2006-Lavorata-Leroux.pdf    
34

 Jean-Pierre Helfer et  Jacques Orsoni, Marketing (Paris: Vuibert ,2011) , p.93 
 .221-222. ص.مرجع سابق، ص الزعيب، 35
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ـــــــتج، املالحـــــــد يف هـــــــذه التخفي ـــــــات أ ـــــــا تنتشـــــــر علـــــــى نطـــــــاق واســـــــع خـــــــالل فـــــــرتات  اوقيقـــــــي للمن
 37.التصفيات

 مساهمة التسويق المسؤول في حمايتهاقياس حقوق المستهلك و . 1
 المستهلك حقوق. 1.1

مـــــارس مـــــن كـــــل ســـــنة اليـــــو  العـــــاملي ومايـــــة  15، حييـــــي العـــــامل  كـــــل 1212ابتـــــدان مـــــن ســـــنة  
حقــــوق املســــتهلك، الليــــدا خلطــــا  الــــرئيا األمريكــــي جــــو  كينيــــد  الــــذ  وجهــــه يف نفــــا اليــــو  مــــن 

للكــــــونغرس األمريكــــــي وحــــــدد مــــــن خاللــــــه  موعــــــة حقــــــوق ســــــب أ   يســــــتفيد منهــــــا  1260ســــــنة   
حيـــــث رأى كينيـــــد  أ  هـــــذه اوقــــوق ميكـــــن حصـــــرها يف حـــــق األمــــن، حـــــق اوصـــــول علـــــى ،املســــتهلك 

فحـــــــق األمـــــــن ميكـــــــن ضـــــــمانه مـــــــن خـــــــالل محايـــــــة .  38املعلومـــــــات، حـــــــق االختيـــــــار وحـــــــق يـــــــا  رأيـــــــه
ــــــــد تعــــــــرض صــــــــحته وســــــــالمته إىل  املســــــــتهلك مــــــــن الســــــــلع واخلــــــــدمات والعمليــــــــات اإلنتاجيــــــــة الــــــــا ق

املعلومـــــــــات فمعنـــــــــاه أ  حيصـــــــــل األخـــــــــري علـــــــــى  أمـــــــــا حـــــــــق املســـــــــتهلك يف اوصـــــــــول علـــــــــى. 39اخلطـــــــــر
املعلومــــــات الكافيــــــة والصــــــادقة وعليــــــه ميكــــــن القــــــول أ  هــــــذا اوــــــق هــــــو مباابــــــة محايــــــة املســــــتهلك مــــــن 

اوــــــق الاالــــــث حســــــب جــــــو  كينيــــــد  هـــــــو  40.عمليــــــات االحتيــــــال واخلــــــدا  والت ــــــليل يف املعلومــــــات
أ  أ  تكـــــــو  لــــــــه  حريـــــــة املفاضـــــــلة بــــــــني تشـــــــكيلة كبــــــــرية مـــــــن الســــــــلع  حـــــــق املســـــــتهلك يف االختيــــــــار

                                                 

مداخلة قدمت للملتقى األول بعنوان التسويق في الوطن نعيم حافد أبو مجعة،اخلدا  التسويقي يف الوطن العري، 37 
 .12.، ص(0220أكتوبر   16-15) ، االمارات العربية املتحدة، الشارقة (الواقع و فاق التطوير) العربي

38
 Harald Throne-Holst and  Pål Strandbakken  “Nobody told me I was a nano-

consumer:” how Nanotechnologies might challenge the notion of Consumer 

Rights, journal of Consumer  Policy, vol32.  (2009), pp.393–402. 
انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبا على محاية املستهلك يف الوطن العري، وقصور " عمار طهرات وبلقاسم ا مد، 39

محاضرة ألقيت في المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد ، (اجلزائر منوذجا")التشريعات على  اربة ظاهرة التقليد 
-11الدوحة، قطر، يومي ) النمو المستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي: اإلسالميوالتمويل 

 .2. ، ص(0211ديسمرب  02
 .239.، ص(0226:عما ، دار اليازور )، الطبعة العربية التسويق أسس ومفاهيم معاصرةثامر البكر ،  40 
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أخـــــــريا  حـــــــدد كينيـــــــد  حـــــــق يـــــــا  رأ  املســـــــتهلك   41.واخلـــــــدمات بأســـــــعار تنافســـــــية وجـــــــودة مرضـــــــية
 إشـبا  مـدى حـول رأيـه إبـدان يف اوـق إعطـان هـذا املسـتهلككحـق أخـري للمسـتهلك يهـدف إىل  

 42.واجاته املنت ات
 موعــــــة مــــــن املبــــــادخ التوجيهيــــــة، مت  1215حــــــدة وضــــــعت ســــــنة مــــــن جانبهــــــا هي ــــــة األمــــــم املت

وت ـــــمنت هـــــذه املبـــــادخ  موعـــــة مــــن اوقـــــوق  هتـــــدف ومايـــــة املســـــتهلك وهـــــي   1222تعــــديلها ســـــنة 
حـــــــــق إشـــــــــبا  اواجـــــــــات األساســـــــــية، اوـــــــــق يف التاقيـــــــــف ، اوـــــــــق يف  التعـــــــــويل، اوـــــــــق يف تشـــــــــكيل 

ليمة،  إضـــــــــافة إىل  حقـــــــــوق جـــــــــو   مجاعـــــــــات  خاصـــــــــة باملســـــــــتهلكني واوـــــــــق يف العـــــــــي  يف بي ـــــــــة ســـــــــ
 43.كينيد  األربعة

 قياس  دور التسويق المسؤول في حماية حقوق المستهلك .1.1
تســـــعى العديـــــد مـــــن املنةمـــــات للتعـــــرف علـــــى مـــــدى رضـــــا مســـــتهلكيها، إذ أ  رضـــــا املســـــتهلك 

وبالتــــــايل ســـــب علــــــى املنةمــــــة أ   يعـــــد أساســــــا لنمـــــو املنةمــــــة واســـــتمرارا لعملهــــــا علـــــى املــــــدى الطويـــــل،
ــــد  مســــتهلكيها يعــــربو  عــــن  رائهــــم جتــــاه منت ــــات املنةمــــة وأدائهــــا بشــــكل عــــا ، فالرضــــا ال مياــــل رد  ت
ـــــل رد فعـــــل اجملتمـــــع ككـــــل جتـــــاه املنةمـــــة، وال ميكـــــن أ  يتحقـــــق الرضـــــا  فعـــــل املســـــتهلكني فقـــــ  وإمنـــــا ميا

ــــا  أساســــا للرضــــاإال مــــن خــــالل احــــرتا  املنةمــــات وقــــوق املســــتهلك الــــا عــــدها  ــــري مــــن الكت ، 44الكا
ــــه، ميكــــن اعتبــــار رضــــا الزبــــو  مؤشــــرا رئيســــا  يعــــرب عــــن مــــدى مســــا ة التســــويق املســــؤول يف محايــــة  وعلي

 .حقوق املستهلك

                                                 
 .022.، صسابق ثامر البكر ، مرجع 41

 .5.ص ، مرجع سابق،بلقاسمو  طهرات  42
43

 Consumer International ,"A guide to déveloping  Consumer protection law," 1
st
 edition 

(April , 2011) , p.9. 
 .12.مرجع سابق، صاومد ،   44
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ويعرف رضا املستهلك كنتي ة أو كعملية، فكنتي ة بعرف بأنه تلك اوالة النهائية الناجتة عن جتربة 
على انه ذلك اإلدراك اوسي التقييمي والعملية النفسية الا تساهم يف  االستهالك، أما كونه عملية فيعرف

هي الرضا عن املنتج، الرضا عن جتربة قرار الشران، الرضا  الرضا، وينةر إىل هذا التعريف من عدة مستويات
 45.الرضا ما قبل جتربة الشرانو  عن اقدان، الرضا عن املؤسسة أو احملل

 

 "نقاوس"تحديد مدى تأثير تبني التسويق المسؤول على حماية حقوق مؤسسة : المبحث الثاني
  التعريف بالمؤسسة محل الدراسة. 1

، 1222نقـــاوس يف و  إنتــا  منعـــة وحـــدي جتمـــع للمصـــربات بعــد "نقــاوس"مؤسســـة  نشــأت 
تتميــز بإنتــا   فالحيــة منطقــة يف املشــم  لتواجــدها حتويــل يف  1211منــذ ســنة  املؤسســة تنشــ 
 إىل نقلـه مـن جهـة ولصـعوبة  منـه الكبـرية الكميـات لتلـف وتفاديـا كبـرية، إذ بـوفرة الفاكهـةهـذه 
 اإلنتــا  يســتمر ض، والزينهــا مصــنعة مـواد نصـف إىل حتويلـه يـتم أخـرى مـن جهــة أخـرى، منـاطق
 .46منتةمة بصورة السنة أيا  طيلة

 0225ســـــــنة  (ISO-9001)علـــــــى شـــــــهادة اجلـــــــودة العامليـــــــة  "نقـــــــاوس"حتصـــــــلت مؤسســـــــة 
ـــــــــاالا ســـــــــنوات أخـــــــــرى مـــــــــن  إىل  0221ومتعـــــــــت بامتيازاهتـــــــــا ملـــــــــدة ثـــــــــالا ســـــــــنوات، ض جـــــــــددهتا ل

درجـــــة، دو  اســـــتخدا   °22، وتعتـــــرب املؤسســـــة الـــــا تـــــوفر املنـــــتج الوحيـــــد املبســـــرت علـــــى درجـــــة 0211
 مـؤخرا إنتاجـه مت مـا إىل إضـافة نوعـا، 22 منت اهتـا عـدد مـواد حافةـة وملونـات غذائيـة، كمـا وبلـر

 .باوليب إضافة عصائر وانتةار  "نقاوس" بعالمة معدنية مياه وهي
ـــــــم مبيعـــــــات  ـــــــا  ورق يت ـــــــمن اجلـــــــدول املـــــــوايل إحصـــــــائيات حـــــــول تطـــــــور كـــــــل  مـــــــن ح ـــــــم إنت

 : 0212إىل  0211خالل الفرتة املمتدة من  "نقاوس" مؤسسة 

                                                 
45

  RashadYazdanifard, Igbazua Erdoo Mercy,  The impact of Green Marketing on 

Customer satisfaction and Environmental safety, International Conference on 
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 1112و 1111سنتي  بين "نقاوس" مؤسسة تطور حجم انتاج ورقم مبيعات  : (1)جدول رقم

 املصلحة الت ارية ملؤسسة نقاوس للمصربات : المصدر
 

 يالحـــد مــــن خــــالل اجلــــدول الســــابق ت ــــاعف كــــل مـــن رقــــم أعمــــال وح ــــم إنتــــا  مؤسســــة 
وميكـــــن تفســـــري هـــــذا االرتفـــــا   0212و 0211مـــــرات عديـــــدة خـــــالل الفـــــرتة املمتـــــدة مـــــابني  "نقـــــاوس"

ــــــري علــــــى منت ــــــات  ــــــد يرجــــــع لعــــــدة عوامــــــل كــــــاجلودة، اخنفــــــاض "نقــــــاوس"الكبــــــري بوجــــــود طلــــــب كب ، ق
إىل  حتديــــــــدها بدقــــــــة مــــــــع بلــــــــو  هــــــــذه الدراســــــــة مراحــــــــل  الدراســــــــةتتوصــــــــل والــــــــا قــــــــد ... األســــــــعار، 

 .متقدمة
 

 :الخطوات المنهجية للدراسة التطبيقية .1
 أسلوب جمع البيانات . 1.1

ــــــــث   مت االعتمــــــــاد علــــــــى اســــــــتمارة االســــــــتبيا  بوصــــــــفها مصــــــــدرا رئيســــــــيا جلمــــــــع البيانــــــــات، حي
اختبـــــار صـــــدق أداة القيـــــاس وثباهتـــــا مـــــن خـــــالل عـــــرض  ومت. اعتمـــــد ســـــلم ليكـــــرت ذو  ـــــا مســـــتويات

ــــــدوا  رائهــــــم واقرتاحــــــاهتم  ــــــى عــــــدد مــــــن احملكمــــــني مــــــن أصــــــحا  اخلــــــربة والتخصــــــي، وقــــــد أب األداة عل
ـــــة ـــــة املبحوث ـــــى العين ـــــذ  مت توزيعـــــه عل ـــــى وضـــــعها النهـــــائي ال ـــــى أساســـــها اســـــتقرت عل ـــــا عل كمـــــا مت . وال

ـــــــاس مـــــــدى ثبـــــــات أداة ـــــــداخلي  اســـــــتعمال معامـــــــل ألفـــــــا كرونبـــــــاا لقي ـــــــة االتســـــــاق ال ـــــــاس مـــــــن ناحي القي
ـــــاا  ـــــارات االســـــتبيا ، وبلغـــــت قيمـــــة معامـــــل ألفـــــا كرونب ـــــائج التحليـــــل املبنيـــــة  %22لعب وبـــــذلك تقبـــــل نت

 .على هذه االستمارة
 

 السنوات   
 االحصائيات                

1111 1111 1112 1112 

 022.201 122.022 11.22 21.22 (مليون قارورة)حجم االنتاج 
 5.162 2.121 1.122 1.222 (مليار دينار) رقم المبيعات 
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 :أدوات التحليل اإلحصائي. 1.1
 للتعرف امل وية والنسب التكرارات، سيتم حتليل نتائج هذه الدراسة حتليال وصفيا عرب  استخدا  

 العـــــــا  املتوس  اوسابية واال رافــــــات املعيارية ملعرفة الدراسة، ض  املتوسطات البيانات الشخصية لعينة على
 (Kolmogorov-Smirnov)كما مت استخدا  اختبار   عبارات االستبيا ، على املست وبني إلجابــــــــات

مفردة، حيث  52للتأكد من أ  بيانات الدراسة تتبع توزيعا طبيعيا على اعتبار أ  عينة الدراسة  فاقت 
اخلطي  سوف يستخد  كل من اختبار االرتباط واال داروعليه  47ات   أ  النموذ  يتبع توزيعا طبيعيا

 (.T راختبا)والفرضيات الفرعية ( ANOVAاختبار )الختبار الفرضية الرئيسية  البسي 
 :عينة الدراسةو  مجتمع. 2.1

بوالية  "نقاوس" يتمال اجملتمع الكلي هلذه الدراسة يف  مو  مستهلكي منت ات العالمة الت ارية 
الا جانت خصائصها العامة على النحو . فردا ليشكلوا عينة هذه الدراسة 052باتنة، اختري منهم 

 :املوايل

ـــــى: عالنةةةةةو  - ـــــذكور حيـــــث قـــــدرت بــــــ  أعل ـــــاا %52.0نســـــبة كانـــــت لل ، يف حـــــني بلغـــــت نســـــبة اإلن
21.1 %. 

وتـــــأي بعـــــدها % 62.2حيـــــث قـــــدرت بــــــ العـــــزا  أعلـــــى نســـــبة كانـــــت لف ـــــة  :الحالةةةةةة االجتماعيةةةةةة -
أمـــــا فيمـــــا دـــــي أقـــــل نســـــبة فعـــــادت لف ـــــات أخـــــرى  % 26.2بنســـــبة م ويـــــة قـــــدرها املتـــــزوجني ف ـــــة

 .يف العينة %5.2بنسبة 
والـــــــا قـــــــدرت بــــــــ ( ف ـــــــة الشـــــــبا )ســـــــنة  22 -12أعلـــــــى نســـــــبة كانـــــــت للف ـــــــة العمريـــــــة  :السةةةةةةةن -

، أمـــــا %1550 ســـــنة بنســـــبة م ويـــــة قـــــدرها 62-21، وتـــــأي بعـــــدها ف ـــــة الكهـــــول بـــــني 21.1%
 % 2ســــــنة بنســــــبة  62ســــــنة وأكاــــــر مــــــن  11فيمــــــا دــــــي أقــــــل نســــــبة فعــــــادت لف ــــــا اقــــــل مــــــن 

 .على التوايل %0و
                                                 

 .الطبيعيتبني أ  منوذ  الدراسة يتبع التوزيع  ، SPSSبنانا على ةرجات   47
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، ض %25.0نســــــبة لف ــــــة ذو  املســــــتوى اجلــــــامعي بنســــــبة  وعــــــادت أعلــــــى :المسةةةةةةتوى التعليمةةةةةةي -
، تليهــــــــا ف ــــــــة الدراســــــــات العليــــــــا بنســــــــبة %20.2تــــــــأي ف ــــــــة ذو  اقــــــــل مــــــــن أو ثــــــــانو  بنســــــــبة 

 .%156، يف حني عادت النسبة األقل إىل ف ة الذين مل يلتحقوا بالدراسة بنسبة 02.1%
ـــــل مـــــن  :الةةةةةدخل - ـــــدخل أق ـــــى نســـــبة لف ـــــة ال ـــــة %55.0بنســـــبة   د 02222بلغـــــت أعل ، تلتهـــــا ف 

، ض ف ــــــــــــــة ذوو الــــــــــــــدخل بـــــــــــــــني %21.6د  بنســــــــــــــبة 22222-02222ذوو الــــــــــــــدخل بــــــــــــــني 
د  بنســــــــــبة  12222، تلتهــــــــــا ف ــــــــــة ذوو أكاــــــــــر مــــــــــن %256بنســــــــــبة د   62222  -22222

 .%0.2د  بنسبة  12222- 62222ويف األخري ف ة ذوو الدخل بني  ،2.0%
 

وعبةةةةةةارات المتغيةةةةةةر  ( التسةةةةةةويق المسةةةةةةؤول) سةةةةةةتقل المقةةةةةةاييس الوصةةةةةةفية لعبةةةةةةارات المتغيةةةةةةر الم. 2
 (حماية حقوق المستهلك)التابع 

يـــــتم مـــــن خـــــالل هـــــذا اجلـــــزن مـــــن الدراســـــة حتليـــــل إجابـــــات أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة حـــــول العبـــــارات 
وقصـــــــد  ويف هــــــذا الصــــــدد،. املقدمــــــة هلــــــم، حيــــــث ستســــــتخد  قــــــيم املتوســــــ  اوســــــاي كــــــأداة للتقيــــــيم

اوــــــد )  :تبويــــــب قــــــيم املتوســــــ  اوســــــاي ضــــــمن ف ــــــات تقيــــــيم،  ســــــيتم اســــــتخدا  املعادلــــــة التاليــــــة
وعليـــــــه تصـــــــب  الف ـــــــات التقيـــــــيم  ـــــــددة  2.1= 5 /(1-5= )عـــــــدد القـــــــيم  )/اوـــــــد األدى -األعلـــــــى

 :باجملاالت التالية

حـــــــدود   يعـــــــرب عـــــــن قيمـــــــة املتوســـــــطات اوســـــــابية احملصـــــــورة بـــــــني: ضـــــــعيف جـــــــدا  -التقيـــــــيم األول -
 .وتعين أ  رفل العبارة  يكاد يكو  مطلقا]  1.1، 1] اجملال 

ــــــيم الاــــــاين - تعــــــرب عــــــن قيمــــــة املتوســــــطات اوســــــابية احملصــــــورة بــــــني حــــــدود اجملــــــال : ضــــــعيف  -التقي
 .وتعين أ  هناك رفل نسيب لصحة العبارة]   0.6، 1.1[
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ورة بـــــني حـــــدود اجملـــــال يعـــــرب عـــــن قيمـــــة املتوســـــطات اوســـــابية احملصـــــ: متوســـــ   –التقيـــــيم الاالـــــث  -
،وتعــــــين إمــــــا أ  نصــــــف املســــــت وبني قبلــــــوا صــــــحة العبــــــارة والنصــــــف اقخــــــر رف ــــــها ]2.2، 0.6[

 . أو أ  اجلميع بقي على اوياد

يعــــــرب عــــــن قيمــــــة  املتوســــــطات اوســــــابية احملصــــــورة بــــــني حــــــدود اجملــــــال : حســــــن  –التقيــــــيم الرابــــــع  -
 . وبنيعن قبول نسيب لصحة العبارة من قبل املست] 2.0، 2.2[

يعــــــرب عــــــن قيمــــــة  املتوســــــطات اوســــــابية  احملصــــــورة بــــــني حــــــدود اجملــــــال : جيــــــد  -التقيــــــيم اخلــــــاما -
 .وتعين أ  القبول يكاد يكو  مطلق لصحة العبارة من قبل املست وبني[ 5، 2.0[
 

 (التسويق المسؤول) المقاييس الوصفية لعبارات المتغير المستقل. 1.2
املســـــــؤول علـــــــى أربـــــــع متغـــــــريات فرعيـــــــة، تشـــــــكل عناضـــــــر  مت تقســـــــيم عبـــــــارات متغـــــــري التســـــــويق 

املنـــــتج املســـــؤول، : املـــــزيج التســـــويقي املســـــؤول، الـــــا ســـــبق التطـــــرق إليهـــــا خـــــالل اجلوانـــــب النةريـــــة وهـــــي
 .يوض  هذا التقسيم (0)السعر املسؤول، التوزيع املسؤول، الرتويج املسؤول، واجلدول 

بــــــارات املتغــــــري املســــــتقل يقــــــع ضــــــمن  ــــــال أ  املتوســــــ  اوســــــاي اإلمجــــــايل جملمــــــو  ع وقــــــد بــــــني
وهـــــو مـــــا ميكـــــن تفســـــريه بوجـــــود قبـــــول نســـــيب لعبـــــارات  2.25التقيـــــيم اوســـــن بقيمـــــة إمجاليـــــة قـــــدرت بــــــ 

 .هذا املتغري من قبل املست وبني
علـــــى املســـــتوى اجلزئـــــي يالحـــــد وجـــــود قبـــــول مـــــن متوســـــ  اىل حســـــن لعبـــــارات كـــــل عنصـــــر مـــــن 

لغـــــــت قيمـــــــة املتوســـــــ  اوســـــــاي جملمـــــــو  عبـــــــارات املنـــــــتج عناصـــــــر املـــــــزيج التســـــــويقي املســـــــؤول حيـــــــث ب
،  فيمـــــا بلغـــــت قيمـــــة 2.22، وبلغـــــت قيمـــــة املتوســـــ  اوســـــاي للعبـــــارة الســـــعر املســـــؤول  2.5املســـــؤول 

 .2.01و 2.61املتوسطني اوسابني جملمو  عبارات التوزيع املسؤول والرتويج املسؤول تواليا،
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  المعبرة عن عبارات التسويق المسؤول :(1 )جدول رقم

 SPSSبنانا على ةرجات من إعداد الباحاني : المصدر
 

 (حماية حقوق المستهلك)المقاييس الوصفية لعبارات المتغير التابع . 1.2
اوســـــاي  واال ـــــراف املعيـــــار  لكـــــل عبـــــارة مـــــن عبـــــارات  عـــــن قـــــيم  املتوســـــ  (2)يعـــــرب اجلـــــدول 

 .متغري محاية حقوق  املستهلك
أ  املتوســـــ  اوســـــاي اإلمجـــــايل لعبـــــارات متغـــــري محايـــــة حقـــــوق املســـــتهلك، يقـــــع ضـــــمن  الحـــــدامل

وعليــــه ميكــــن القــــول أ  هنــــاك نســــبة معتــــربة مــــن  ،2.22 ــــال التقيــــيم اوســــن بقيمــــة إمجاليــــة قــــدرت بـــــ 
ــــــــة  يقــــــــرو  بــــــــا م راضــــــــني علــــــــى مســــــــتوى محايــــــــة   "نقــــــــاوس"مســــــــتهلكي منت ــــــــات  العالمــــــــة الت اري

ــــــذ  ( 26،22عبــــــارتني )حقــــــوقهم بشــــــكل عــــــا ، لكــــــن  مــــــع بعــــــل االســــــتانانات كحــــــق التاقيــــــف  وال
 .  حقق قيمة قبول متوسطة

 
 
 
 

 
 المؤ ر

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقييم الترتيب

 حسن 0 2.56 2.52 المنتج المسؤول
 متوس  2 1.12 2.22 السعر المسؤول
 حسن 1 2.15 2.61 التوزيع المسؤول
 متوس  2 2.20 2.01 الترويج المسؤول

 حسن-  2.21 2.25 اإلجمالي
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بعبارات  حماية حقوق المستهلك :(2)جدول رقم

 العبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 القيمة الترتيب

 :كبيرة ألنها   "نقاوس" درجة رضاي  عن  منتجات   مؤسسة 

....( املكونات، الكميات، طريقة االستعمال، )توفر يل املعلومات ال رورية  12
 حسن 2 1.22 2.61 .قبل الشران

 حسن 11 2.12 2.26 .توفر منت ات قابلة للتدوير وحتافد على سالمة البي ة الا أعي  فيها 12
 حسن 1 1.25 2.56 .توفر أسعار مالئمة جتعلين قادر على تلبية حاجاي ورغباي منها 12
 حسن 2 2.20 2.16 .توفر يل املنت ات  بكاافة وال أعاين يف اوصول عليها 12
 حسن 5 1 2.11 .تقو  ىلمالت إعالنية  ال تتعارض مع القيم واألخالق العامة 12
 حسن 2 2.21 2.55 .تقد  محالت إعالنية صادقة وغري م للة 12

منت اهتا بأ  ال تشكل خطرا توفر يل اإلحساس باألمن عند استهالكي  12
 .على صحا وسالما

 حسن 6 1.22 2.61

أل ا مل تتلق أ  مالحةات سلبية من اجلمعيات املتخصصة يف محاية البي ة،  21
 .اجملتمع واملستهلك

 حسن 12 1.20 2.52

حتفد يل حق التعويل إ  أصابين مكروه أو غ  نتي ة الستهالك  21
 .منت اهتا

 متوس  12 1.01 0.20

 متوس  10 1.1 2.10 .تكفل يل حقي يف إيا  رأيي من خالل مصلحة املستهلكني املتواجدة هبا 21
 حسن 2 2.21 2.20 .خر مل جتربين على شران منتج للحصول على منتج  22

22 
توفر يل تشكيلة متنوعة من املنت ات  ا سعلين قادرا على االختيار 

 .واملفاضلة
 حسن 1 2.22 2.21

تقو  بتصريف منت اهتا يف  الت تتوفر على  موعة كبرية من البدائل من  25
 .العالمات املختلفة  ا سعلين قادرا على املفاضلة

 حسن 0 1.21 2.22

26 
تساهم يف تاقيفي من خالل بعل إعالناهتا الا تعرب عن بعل املراحل 

 متوس  12 1.11 0.22 التاردية الا مرت هبا املنطقة

22 
تقد  يل معلومات حول بعل املواد اخلطرية الا تستخد  يف  ال نشاطها 

 .وتنبه اجملتمع ل رورة مقاطعة املنت ات الا حتو  هذه املواد
 متوس  15 1.1 0.11

 حسن-  2.60 2.22 اإلجمالي
 SPSSبنانا على ةرجات من إعداد الباحاني : المصدر
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 تحليل عالقة االرتباط . 2
الفرضــــــيات، يــــــتم أوال حتديــــــد طبيعــــــة العالقــــــة بــــــني النقــــــل املســــــتدا  والصــــــحة العموميــــــة الختبــــــار 
 :من خالل اجلدول

 عالقات االرتباط بين متغيرات البحث: (2)جدول رقم
n=052      2525= مستوى املعنوية 

 (حماية حقوق المستهلك )لمتغير التابع                                
 (التسويق المسؤول)المتغير المستقل 

قيمة 
 االرتباط

 2.22 املنتج املسؤول

 2.52 السعر املسؤول

 2.52 التوزيع املسؤول

 2.50 الرتويج املسؤول

 2.621 املؤشر الكلي

 SPSSبنانا على ةرجات من إعداد الباحاني : المصدر
ـــــــه( 2)مـــــــن خـــــــالل اجلـــــــدول  ـــــــي،و  يت ـــــــ  أن ـــــــى املســـــــتوى الكل ـــــــاط بـــــــني  عل ـــــــة االرتب ـــــــإ  عالق ف

ــــــــة . 2.25عنــــــــد مســــــــتوى معنويــــــــة ( 2.621)املتغــــــــريين بلغــــــــت  ــــــــائج وجــــــــود عالق ــــــــذلك تؤكــــــــد النت وب
علــــــــى يف حـــــــني  و . ارتبـــــــاط قويـــــــة  بــــــــني متغـــــــري التســـــــويق املســــــــؤول ومتغـــــــري محايـــــــة حقــــــــوق املســـــــتهلك

أقواهـــــا املســـــتوى اجلزئـــــي، يالحـــــد أ  عالقـــــة االرتبـــــاط متوســـــطة علـــــى العمـــــو  مـــــن حيـــــث الشـــــدة بـــــني، 
بقيمـــــــة ارتبـــــــاط قـــــــدرها  الســـــــعر املســـــــؤول ومحايـــــــة حقـــــــوق املســـــــتهلك عالقـــــــة االرتبـــــــاط املســـــــ لة بـــــــني

تلتهـــــا عالقـــــة االرتبـــــاط بـــــني متغـــــري الـــــرتويج املســـــؤول ومتغـــــري محايـــــة حقـــــوق املســـــتهلك بقيمـــــة (. 2.52)
بقيمــــــة التوزيــــــع املســــــؤول  ومحايــــــة حقــــــوق املســــــتهلك ، ض عالقــــــة االرتبــــــاط بــــــني متغــــــري (2.50)قــــــدرها 

أخـــــريا بلغــــــت قيمــــــة االرتبـــــاط بــــــني متغــــــري املنـــــتج املســــــؤول ومتغــــــري محايـــــة حقــــــوق املســــــتهلك (. 2.52)
 (.2.22)مقدار 
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 :تحليل عالقة التأثير. 2
للتعــــرف علــــى مــــدى وجــــود عالقــــة تأثرييــــة ل بعــــاد  للنقــــل املســــتدا  يف متغــــري الصــــحة العموميـــــة 

ــــاط  ــــار قــــدرة النمــــوذ  علــــى التفســــري مت اســــتخدا  كــــل مــــن معامــــل االرتب ، معامــــل (R)ومــــن أجــــل اختب
، الــــــذ  يقــــــد  تفســــــري أدق وأقــــــر  للصــــــحة نةــــــرا (R¯²)ومعامــــــل التحديــــــد املعــــــدل ( R²)التحديــــــد 

 :ن متغري مستقل، وهذا ما يبينه اجلدول املوايللوجود أكار م
 ملخص نموذج االنحدار: (2)جدول رقم 

 R¯²_ معامـــــــــــل التحديـــــــــــد املعـــــــــــدل     R²_ معامل التحديد   R_ معامل االرتباط 
_ 

 اخلطأ املعيار 

1.222 1.212 1.212 1.222 
 SPSSمن إعداد الباحاني بنانا على ةرجات :المصدر

 ـــــا يـــــدل علـــــى وجـــــود عالقـــــة ( 2.621)يوضـــــ  اجلـــــدول أعـــــاله بـــــأ  معامـــــل االرتبـــــاط قـــــدر بــــــ 
وقـــــــد بلغـــــــت قيمـــــــة معامـــــــل . ارتبـــــــاط قويـــــــة وطرديـــــــة بـــــــني  مـــــــو  املتغـــــــريات املســـــــتقلة  واملتغـــــــري التـــــــابع

مــــــن  %22.2وهــــــذا يعــــــين أ  املتغـــــريات املســــــتقلة تفســــــر معـــــا مــــــا نسبتـــــــه ( R²( )2.222)التحديـــــد 
 .تغري التابع أما النسبة املتبقية فتعود إىل عوامل أخرى غري مدروسةالتباين يف امل

 :اختبار صحة الفرضية الرئيسية. 1.2
 ANOVAتحليل التباين  األحادي  : (2)الجدول رقم

 مـــــــــــــــــــــــو  مربـــــــــــــــــــــــع  
 التباين 

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى  احملسوبة  Fقيمة  متوس  مربع التباين  درجات اورية 
 املعنوية 

 2.222 122.011 22.122 1 22.122 اال دار 
   2.026 021 51.25 البواقي 

    022 21.52 اجملمو  

 SPSSمن إعداد الباحاني بنانا على ةرجات :المصدر
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ــــــــــ  Fأ  قيمـــــــــة ( 6)يت ـــــــــ  مـــــــــن اجلـــــــــدول  ـــــــــة ( 122.011)تقـــــــــدر ب وقيمـــــــــة مســـــــــتوى املعنوي
وهــــــــذا يعــــــــين رفــــــــل  معنويــــــــة إحصــــــــائيا، F، أ  أ  قيمــــــــة (2.222) احملســــــــو  املقابلــــــــة هلــــــــا بلغــــــــت 

الفرضـــــــية الصـــــــفرية الرئيســـــــية وقبـــــــول الفرضـــــــية الرئيســـــــية البديلـــــــة القائمـــــــة علـــــــى وجـــــــود تـــــــأثري ذو داللـــــــة 
عنـــــد مســـــتوى معنويـــــة  "نقـــــاوس"إحصـــــائية للتســـــويق املســـــؤول علـــــى محايـــــة حقـــــوق مســـــتهلك منت ـــــات 

5%. 
 :اختبار صحة الفرضيات الفرعية. 1.2

، الختبـــــار معنويـــــة كـــــل معلمـــــة Tمـــــن أجـــــل اختبـــــار الفرضـــــيات اجلزئيـــــة فقـــــد مت اعتمـــــاد اختبـــــار 
، واجلـــــدول أدنـــــاه يوضـــــ  α=5%مـــــن معلمـــــات النمـــــوذ  علـــــى حـــــدى، وذلـــــك عنـــــد مســـــتوى معنويـــــة 

 :ذلك كاقي
 _T_ اختبار معنوية معامالت االنحدار وفقا إلحصائية (: 2)الجدول رقم 

 B  اخلطأ املعيار BETA T 
مســـــــــتوى املعنويــــــــــة 

(SIG) 
 1.512 2.122  -1.221 2.222 (a)الاابت 

 2.112 2.220 2.121 1.562 2.112 (X1) املنتج املسؤول
 2.110 2.226 2.222 5.256 2.222 (X2)السعر املسؤول 

 2.112 2.251 2.152 0.212 2.200 (X3)التوزيع املسؤول 

 2.102 2.226 2.112 0.221 2.222 (X4)الرتويج املسؤول 

 SPSSبنانا على ةرجات من إعداد الباحاني : المصدر
 :بنانا على نتائج اجلدول السابق وبنانا على معادلة اال دار اخلطي البسي  والا مفادها

[Y=a+B1(X1)+B2(X2)+B3(X3)+B4(X4)+E  ] ميكن استنتا: 
بأ  قيمة معامل اال دار بالنسبة ملتغري املنتج  (2)يوض  اجلدول   ،فرضية الفرعية األوىلبالنسبة لل

وهي غري معنوية إحصائيا، حيث بلغت ( 1.562)املقابلة هلذه األخرية  Tوقيمة ( 2.112) املسؤول
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  (H0)، وبالتايل نقبل الفرضية  الصفرية (2.112)القيمة ( SIG)قيمة مستوى املعنوية احملسو  
 مستهلك منت ات  إحصائية للمنتج املسؤول على محاية حقوق عد  وجود تأثري ذو داللة القائمة على

 .%5عند مستوى معنوية  "نقاوس"
أ  قيمة معامل اال دار بالنسبة  كذلك   (2)يتبني من اجلدول  أما بالنسبة للفرضية الفرعية الاانية،

وهي معنوية إحصائيا،  (5.256)املقابلة هلذه األخرية  Tوقيمة ( 2.10)ملتغري السعر املسؤول  بلغت
وهذا يعين رفل الفرضية (. 2.222)القيمة ( SIG)حيث بلغت قيمة مستوى املعنوية احملسو  

وجود تأثري ذو داللة إحصائية للسعر املسؤول القائمة على (H1) وقبول الفرضية البديلة ( H0)الصفرية 
 .%5على محاية حقوق مستهلك منت ات نقاوس عند مستوى معنوية 

( 2.112) أ  قيمة معامل اال دار ملتغري التوزيع املسؤول وخبصوص الفرضية الفرعية الاالاة ، تبني
وهي معنوية إحصائيا ، حيث بلغت قيمة مستوى املعنوية ( 0.212)املقابلة هلذه األخرية  Tوقيمة 

( H1)ضية وقبول الفر   (H0)وهذا يعين رفل الفرضية الصفرية (. 2.200)القيمة ( SIG)احملسو  
القائمة وجود تأثري ذو داللة إحصائية للتوزيع املسؤول على محاية حقوق مستهلك منت ات نقاوس عند 

 .%5مستوى معنوية 
يتبني أ  قيمة معامل اال دار بالنسبة ملتغري الرتويج أخريا وخبصوص الفرضية الفرعية الرابعة، 

وهي معنوية إحصائيا، حيث بلغت ( 0.221)ة املقابلة هلذه األخري  Tوقيمة ( 2.102)املسؤول  بلغت
( H0)وهذا يعين رفل الفرضية الصفرية (. 2.222)القيمة ( SIG)قيمة مستوى املعنوية احملسو  

وجود تأثري ذو داللة إحصائية للرتويج املسؤول على محاية القائمة على (H1)وقبول الفرضية البديلة 
 .%5عند مستوى معنوية  حقوق مستهلك منت ات نقاوس
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 :خةةةةةاتمة
يعتــــــرب التســــــويق املســــــؤول جــــــزنا ال يت ــــــزأ مــــــن التســــــويق املســــــتدا ، ذلــــــك أ  األخــــــري يعــــــرب عــــــن 
ــــة واجملتمــــع جنبــــا  ــــات البي ي ــــع املتطلب ــــه يتوجــــب أ  يلــــيب مجي ــــة املســــتدامة مــــع التســــويق، وعلي تكامــــل التنمي

لقيــــــــا  بأنشــــــــطة طوعيــــــــة كتطــــــــوير إىل جنــــــــب مــــــــع هــــــــدف حتقيــــــــق الــــــــرب ، ويت ــــــــمن  هــــــــذا وجــــــــو   ا
... ســـــــلوكيات اســـــــتهالكية مســـــــتدامة، تقـــــــدن تربعـــــــات وهبـــــــات للم تمـــــــع، دعـــــــم محـــــــالت التشـــــــ ري،

ـــــع  وهـــــي األمـــــور الـــــذ  ال يشـــــرتط  توفرهـــــا  ضـــــمن التســـــويق املســـــؤول أل  األخـــــري يهـــــدف فقـــــ  إىل من
الســـــــــعر، التوزيـــــــــع الت ـــــــــاوزات التســـــــــويقية عنـــــــــد الطـــــــــي  وتنفيـــــــــذ  االســـــــــرتاتي يات  املتعلقـــــــــة بـــــــــاملنتج، 

 .والرتويج
حاولــــت هــــذه الدراســــة كــــذلك إبــــراز مــــدى مســــا ة التســــويق املســــؤول يف محايــــة حقــــوق وقــــد 

ـــــر مـــــن غـــــريه  لت ـــــاوزات التســـــويق ، ويف هـــــذا الصـــــدد  ـــــار أ  األخـــــري معـــــرض أكا املســـــتهلك، علـــــى اعتب
النتـــــائج، الــــــا مت اخـــــذ عينـــــة مـــــن مســـــتهلكي مؤسســـــة نقـــــاوس للمصـــــربات الغذائيـــــة  كمقيـــــاس لتعمـــــيم 

 :مالت يف
، أ  مســــــتوى تبــــــين  )التســــــويق املســــــؤول)تنبــــــني مــــــن خــــــالل الدراســــــة الوصــــــفية للمتغــــــري املســــــتقل  -

مؤسســـــة نقـــــاوس لفلســـــفة التســـــويق املســـــؤول عمليـــــا حســـــن علـــــى العمـــــو ، مـــــع أ  أغلـــــب إطاراهتـــــا 
 ؛وعماهلا ال يدركونه كمصطل 

ــــــة بــــــني  متغــــــريات  - ــــــاط قوي ــــــين التســــــويق تبــــــني  كــــــذلك وجــــــود عالقــــــة ارتب البحــــــث، مــــــا يعــــــين أ  تب
 ؛املسؤول له عالقة مباشرة ىلماية حقوق مستهلك مؤسسة نقاوس

علــــــى املســــــتوى الكلــــــي ثبــــــت وجــــــود عالقــــــة تــــــأثري ذات داللــــــة إحصــــــائية، لتبــــــين فلســــــفة التســــــويق  -
 ؛%5املسؤول على محاية حقوق مستهلك مؤسسة نقاوس عند مستوى معنوية 
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بـــــت أ  املنـــــتج املســـــؤول  مبؤسســـــة نقـــــاوس، ال يـــــؤثر علـــــى محايـــــة أمـــــا علـــــى املســـــتوى اجلزئـــــي فقـــــد ث -
حقــــــــوق مســــــــتهلك األخــــــــرية، وأ  درجــــــــة التــــــــأثري املســــــــ لة علــــــــى املســــــــتوى الكلــــــــي ترجــــــــع لبقيــــــــة 

  ؛(سعر مسؤول، توزيع مسؤول، ترويج مسؤول)املتغريات الفرعية األخرى 
ات املنـــــتج املســـــؤول، وقصـــــد حتديـــــد اخللـــــل تفحـــــي الباحاـــــا  املتوســـــطات اوســـــابية اخلاصـــــة بعبـــــار  -

إذ ات ــــ  أ  . وقــــد تبــــني  أ  عــــد  التــــأثري يرجــــع جلانــــب واحــــد فقــــ  مــــن جوانــــب املنــــتج املســــؤول
ـــــــي تقـــــــرت  مـــــــن  ـــــــال  ـــــــارات األدان  البي  املتوســـــــطات اوســـــــابية إلجابـــــــات املســـــــت وبني حـــــــول عب

 . التقييم ال عيف
 :األ ية ميكن من خالل نتائج الدراسة  املستخلصة، تقدن توصيتني يف غايةو
مبــــــا أ  مؤسســــــة نقــــــاوس متلــــــك  مؤشــــــرات حســــــنة حــــــول تبــــــين التســــــويق املســــــؤول، ســــــيكو  مــــــن  -

اجليـــــد اعتمـــــاده  كفلســـــفة علميـــــة  عوضـــــا عـــــن  التطبيـــــق العشـــــوائي املنـــــتهج حاليـــــا، وعليـــــه يتوجـــــب 
 .على مؤسسة نقاوس تعزيز اجلانب التكويين يف هذا اجملال

حتسني األدان البي ي ملنت اهتا، ىليث تصب  أكار حفاظا على البي ة الا   يتوجب على مؤسسة نقاوس -
 .يعي  ضمنها املستهلك

 :قائمة المراجع
 :مراجع باللغة العربية -أوال

 :مؤلفات
 (.0226 :عما ، دار اليازور )، الطبعة العربية التسويق أسس ومفاهيم معاصرةالبكر  ثامر ،  .1
عما ، دار )، الطبعة العربية األسس العلمية  للتسويق الحديثالطائي محيد و خرو ،  .0

 .(0222:اليازور 
 (.0212دار املسرية، : عما ) 1، طاالتصاالت التسويقيةالزعيب علي فالح ،  .2
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 دار الوراق،: عما ) أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في  ركات األعمالثم عبود ثم،  .2
0226.) 
 :أطروحات

األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنةمات وانعكاساهتا على رضا "اومد   مد حسن ،  .5
دراسة حتليلية قران عينة من املديرين واملستهلكني يف عينة من املنةمات املصنعة ": املستهلك

 .(0222)  ق،العرا ، اجلامعة املستنصرية،أطروحة دكتوراهللمنت ات الغذائية يف اجلمهورية اليمنية، 
 :مقاالت

جاسم رغد هاشم ، عالقة تكاليف اجلودة بطريقة تاكوشي وأثر ا يف الفيل التكاليف، مقال  .6
 .( 0221)، 61، العدد اإلدارة واالقتصاد بمجلةمنشور 

مجلة الدراسات االقتصادية وول سامية، التسويق املستدا  كآلية لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة،  .2
 .(0212ديسمرب )  1، عدد0 نةلجامعة قسنطي

دراسة : عالقة سياسات املزيج التسويقي األخ ر بتبين اسرتاتي يات التسويق األخ ر"مقر  زكية ،  .1
ديسمرب )، 1عدد ،0، جامعة قسنطينة مجلة الدراسات االقتصادية، "ميدانية بشركة االينت بباتنة

0212). 
سويق وفاعلية إعالناهتا ة بني تبين الشركات ألخالقيات التونا  عبد الكرن اهلنداو  و خرو ، تقييم العالق

مجلة كلية  بغداد للعلوم ، " دراسة ميدانية على شركات االتصاالت اخللوية األردنية :الت ارية
 .(0212كلية االقتصاد بغداد، ) 05، العدد الجامعة  االقتصادية
 :مداخالت

مداخلة قدمت للملتقى األول بعنوان العري، أبو مجعة نعيم حافد ،اخلدا  التسويقي يف الوطن  .2
 16-15) ، االمارات العربية املتحدة، الشارقة (الواقع و فاق التطوير) التسويق في الوطن العربي

 (.0220أكتوبر  
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إدارة السلوك األخالقي واملسؤولية االجتماعية يف منةمات "بن عيسى عناي وقسول فاطمة الزهران ،  .82
مداخلة قدمت للملتقى  الدولي الثالث حول منظمات األعمال والمسؤولية ، "األعمال

 (.0210: بشار )االجتماعية 

 ،"بني األدان التسويقي واألدان البي ي للمؤسسات االقتصادية: التسويق األخ ر"صاوي يرية ،  .11
 للملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، نمو مداخلة مقدمة

     ، جامعة ورقلة المؤسسات  واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي وتحديات األداء البيئي
 .(0210نوفمرب  02و 00يومي ) 
انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبا على محاية املستهلك يف الوطن "  ،لقاسمطهرات عمار وأ مد ب .10

المؤتمر  ،  اضرة ألقيت يف(زائر منوذجااجل")العري، وقصور التشريعات على  اربة ظاهرة التقليد 
النمو المستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من : العالمي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي

 (.0211ديسمرب  02-11الدوحة، قطر، يومي ) منظور إسالمي
قدمت سامية ومقر  زكية ، التسويق املستدا  حسب منةور الشريعة اإلسالمية، مداخلة وول  .12

 (.0212ما   22و 02يومي )اسطنبول   المؤتمر الدولي الرابع حول التسويق اإلسالمي،
 :مصادر أخرى

 وثائق خاصة مبؤسسة نقاوس  .12
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