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Abstract 

After marketing communications tool to mislead and deceive and exploit consumers ' 

feelings, the need and adjust his Islamic laws of Islamic marketing, in order to achieve 

this objective the study to test the conceptual framework for the interpretation of the 

responses was development that can show the consumer marketing communications and 

recognize their Islamic. the current study sought in connection with the proposed 

framework to test to derive specific premises for the purpose of testing ground, and has 

been tested using a variety of data obtained from a sample number of individual 

consumers 315 in Algeria capital. 

And the field study results revealed for different responses to the sample towards 

adopting institutions for marketing communications as an alternative to increase 

consumer awareness and understanding of their rights and the results of regression 

analysis for the study hypotheses on their acceptance, which emphasizes the influence 

of Islamic marketing communications increased awareness and consumer awareness of 

their rights. 

Keywords: marketing communications, consumer rights, Islamic marketing, 

advertising, personal selling. 
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 ملخص ال

بط  ظ رت ضاااارلأو  أاااااةل ت  لضاااا بعد أن كانت االتصاااااالت التيااااوي ي  أداو تاااااةليغ ل داا لااااااتكنيل  شااااا ر ا ياااات ةل  ،
 للتح يق هذا اهلدف ا ت دت الدأاا   ةلى ا تباأ إطاأ  فاهي ي مت تن يت  لتفيري االاتجابات التيويق اإلاني ي، ب وان 

اليت مي ن أن يظ رها ا يت ةلك جتاه تةلك االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  لإدأاك ح وق م.لقد اعت الدأاا  احلالي  بصدد 
ن  دحددت  بكر  ا تباأاما  يدانيا،لقد مت ا تباأاما بااااااااااااااااتخدا  جم و    ا تباأها لإلطاأ ا  رتح إىل اشاااااااااااااات ا   رضاااااااااااااايت 

  فردو  ن  يت ةل ي اجلزائر العاص  . 315البيانات اليت مت احلصول  ةلي ا  ن  ين  بةلغ  دد  فرداهتا 

ت لنيتصاالت التيوي ي  القد كشفت نتائج الدأاا  ا يداني  بالنيب  لنياتجابات ا ختةلف   فردات العين  جتاه انت اج ا ؤاي
اإلااااني ي  كبديغ لزيادو ل ي لإدأاك ا يااات ةل   حب وق م.ك ا أاااافرت نتائج اةليغ اإلةداأ اياصااا  بفرضاااييت الدأااااا   ن 

 قبوهل ا،مما يؤكد  ةلى تأثري االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  يف زيادو إدأاك لل ي ا يت ةل   حب وق م. 

 ت التيوي ي ،ح و  ا يت ةلك،التيويق اإلاني ي،اإل نين،البي  الشخصي.االتصاالالكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
 

لانفجاأ اةلعي ل د ي كبري ازدادت حدو  عاناو ا يت ةل   نتيج  الكش لايداا التيوي ي  يف ظغ دحيط تنا يي شرس،
 الربح اليري   يتع ةل  أااليب  دو لتاةليغا  اأا   ةلي م. ةلطا ا هد ت ال ثري  ن ا ؤايات إىل البحث  ن 

ا يت ةل  ،لإا اط ح وق م ا شرل  .لقد أدى هذا إىل ضرلأو  طالب  ا ؤايات بابط أنشطت ا  اص  االتصالي   ن ا 
 ذات الطاب  الرتلجيي ألهنا األكثر احت اكا  لتأثريا باجل  وأ ا يت ةلك.

ى الرغم مبنأى  ن تأثريات العو   لاديات االنفتاح االقتصادي لالتجاأي.ل ةل إن اجلزائر لكب ي  أطراف اجملت   الدليل لييت
 ن اهت ا  ا حب اي  ا يت ةلك اجلزائري،إذ ااأ ت إىل إنشاء اإلداأات لا ؤايات ا عني  حب اي  ا يت ةلك لانت لذلك 

  .ال وان  لالتشريعات،إال أن ذلك مل ي ن كا يا حل اي  لتو ي  هذا األ ري حب وق

 أهمية الموضوع :

تيت د الدأاا  أاميت ا  ن  دى حيااي   وضوا محاي  ا يت ةلك هذا األ ري الذي أصبح  رض   خاطر  دو جراء الكش 
لايداا ا نتشر يف  صرنا احلايل،ل ا أ رزت  العو   االقتصادي   ن انفجاأ اةلعي ل د ي لصعوب  التفريق ب   ا هو جيد ل ا 

إىل هام لجتاهغ ح و  ا يت ةل   لااتكنيل ث ا ت م االات نيكي  ا تواضع ،مما تطةلب تو ري احل اي   هو ايء،هذا  ا أدى
الدائ   ل  بتبين  دو آليات  ن ا االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  ،لي ون ذلك بتفعيةل ا بالش غ ا طةلوب لةلوصول لتو ري 

 احل اي  النيز   لةل يت ةل  .

 أهداف ا وضوا يف:تت ثغ أهداف الموضوع:

 التعرف  ةلى االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  لدلأها يف محاي  ا يت ةلك. -
 تيةليط الاوء  ةلى كيفي  تفعيغ االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  يف محاي  ا يت ةلك يف اجلزائر. -
 التعرف  ةلى  فاهيم محاي  ا يت ةلك لأاباب االهت ا  هبذا األ ري. -
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 يرج  ا تياأ هذا ا وضوا لألاباب التالي :الموضوع:أسباب اختيار 

 أسباب ذاتية:
 .ا يول الشخصي لدأاا  االتصاالت التيوي ي  انطنيقا  ن  نظوأ  إاني ي 

 أسباب موضوعية:
 . حاج  الواق   ن  ؤايات لجمت   إىل  عر   األح ا ،لال يم اليت جيب أن تابط  ف و  االتصاالت التيوي ي 
  األ طاء الشائع ،هي   ةلي  ااترياد طر  لأااليب االتصاالت التيوي ي   ن الدلل األلألبي  اليت  يت الحظنا  ن

 قيم اجملت   اإلاني ي.
  قد يياهم هذا البحث يف تكيري نظرو ا ؤايات يف توظيف االتصاالت التيوي ي ،لاول   ن تأثري اةليب إىل تأثري

 . إجيايب  ةلى ا ؤاي  لاجملت    ةلى حد اواء
 مشكلة البحث:

 االتصاالت التسويقية اإلسالمية في حماية حقوق المستهلك من خالل زيادة وعيهم وإدراكهم بحقوقهم ؟ هل تساهم

 لتتفرا  ن هذه اإلش الي  تياؤالت  ر ي  تت ثغ  ي ا يةلي:

 اذا ي صد باالتصاالت التيوي ي  اإلاني ي ؟  
 اهي ح و  ا يت ةلك؟  
  التيوي ي  اإلاني ي  أن تزيد  ن ل ي لإدأاك ا يت ةلك اجلزائري حب وق ؟كيف مي ن لنيتصاالت 

 فرضيات البحث:

 يدأس البحث الفرضيت  التاليت :

ب  ا تكريات الدميكرا ي  لعين  البحث لمحاي  ح و   0.05توجد  نيق  ذل دالل  إحصائي   ند  يتوى ا عنوي    -1
 ا يت ةلك .
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 وي ي  اإلاني ي  لح و  ا يت ةلك ب  االتصاالت التي 0.05توجد  نيق  ذل دالل  احصائي   ند  يتوى ا عنوي    -2
لإلجاب   ةلى إش الي  البحث لإثبات صح  الفرضيات ااتع ةلنا ا ن ج الوصفي التحةليةلي المنهج المستخدم في البحث:

وقوف  ةلى مبوضوا البحث لاةليةل ا،باإلضا   إىل ااتخدا  االاتبيان لةللذلك بكر  دأاا  خمتةلف ا فاهيم النظري  ا تعةل   
 طبيع  العنيق  ب   تكريات اإلش الي  ا طرلح .

 تت حوأ حدلد هذا البحث إىل :حدود الدراسة:

 .2015إىل غاي  ابت رب  2015: ت ثةل  يف  دو الدأاا  ا يداني  حوايل أأبع  اش ر  ن بداي  جوان  حدود زمنية

الدأاا  ا يداني  يف  دين  اجلزائر العاص    ن حيث إجراء دأاا  ااتطني ي   ةلى بعض  يت ثغ   ان إجراءدود المكانية:الح
مماأاات االتصاالت التيوي ي   ختةلف ا ؤايات يف شواأا اجلزائر العاص  ،لكذا  نيحظ  أدو  عغ اجل اهري ا يت ةل   

 ين  ةلى  ين  الدأاا .هلا،لقد مت توزي  االاتبان  بش غ إل رتل 

 يتم تنالل ا وضوا  ن  نيل دحوأين اما:هيكل وخطة البحث:

 اإلطاأ النظري لةلدأاا المبحث األول:

 دأاا  ااتطني ي  آلأاء  ين   ن  يت ةل ي اجلزائر العاص  المبحث الثاني:

   رتحات(.-:)النتائجخاتمة

 :صعوبات البحث

 ن ص ا راج  اياص  مبوضوا البحث. -

 وب  إجراء الدأاا  التطبي ي  اياص  هبذا ا وضوا يف اجلزائر،بالنظر إىل التأ ر ال بري الذي يش ده  يدان التيويق.صع -

 ث ا   االنكني  اليت  ازالت تنت ج  ا ؤايات اجلزائري ،لأ ا ا التعالن    الباحث . -
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, (Paris : pearson éducation, 11éme édition, 2004) , p. Marketing Management, Philip Kotler et Dubois Bernard )
1

( 
603.   

 .66(،ص.2005)  ان:داأ احلا د،االتصاالت التسويقية والترويج ، ثا ر الب ري، )2(

 

 المبحث األول :اإلطار النظري للدراسة

 المطلب األول:إطار نظري حول االتصاالت التسويقية اإلسالمية 

 .با تباأ الرتليج ا تحدث الرمسي باام ا نتوج،ظ رت ضرلأو لتنالل  مبعر    ف و   ل  ونات  ل اجاء يف اإلاني 

 الفرع األول :تعريف االتصاالت التسويقية اإلسالمية:
ح ي ي ب  ا ؤاي  ل  نيئ ا لت وين  نيقات  ع م قبغ ل نيل   ةلي   رف االتصال التيوي ي بأن    ةلي  تن ي  حواأ 
 .(1)البي  لكذلك  نيل  راحغ االات نيك لبعدها 

ك ا  ر ت االتصاالت التيوي ي  بش غ  وا    ةلى أهنا:"الع ةليات االداأي  ال ائ    ةلى حواأ تفا ةلي    اجل  وأ ا يت دف 
ن م الراائغ ا وج   ةو اجملا ي  ا ختةلف   ن م باجتاه  ةلق   ان  لةل نظ   يف ذه ن  نيل تنظيم لتطوير لت ييم اةليةل   ن 

"(2). 
 ل ن  نظوأ الشريع  اإلاني ي  ال جيوز ااتخدا  األدلات الرتلجيي  ا نا ي  لأل ني  لال يم اإلاني ي .

 ن  نتجات  ليت قد حيتاج ا ا يت ةلكل ةلي  مي ن ال ول أن االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  هي   ةلي  ت دمي ا عةلو ات ا
ا ؤاي ،ليتم ذلك  ن  نيل ااتخدا  الربا ج الرتلجيي  ا ختةلف ) اال نين،البي  الشخصي،العنيقات العا   لتنشيط ا بيعات( 

 مبا يتوا ق    أح ا  لأ نيقيات اإلاني .

 الفرع الثاني:عناصر مزيج االتصاالت التسويقية اإلسالمية :
 زيج الرتلجيي)االتصال التيوي ي(آليات أل لاائغ االتصال أل الربط ب  أطراف الع ةلي  التيوي ي  أي ب  متثغ  ناصر ا

 ا نظ  /أجغ ا نظ   لا يت ةلك لكذلك اجملت   أل البيئ .
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 .246(،ص2010،)  ان:داأ ا يريو،أصول التسويق:أسسه وتطبيقاته أإلسالمية بد العزيز صطفى أبو نبع ، (3(
 .117-116اوأو النحغ اآليت : ال رآن ال رمي، (4(
 (.83-2/82()2079ألاه البخاأي يف كتاب البيوا،أقم) )5(

,"Islamic Marketing Ethics and It's impact on customer satisfaction in the Islamic )Abul Hassan & others 6(  
Banking Industry",Islamic Econ.,Vol.21No.1,pp:27-46(2008 A.D./1429 A.H).  

   .23(،ص.2006،)  ان: ؤاي  الوأا ،االتصاالت التسويقية االلكترونية:مدخل تحليلي/تطبيقيبشري  باس العني ، )7(
 .2-1اوأو الصف اآليت : ال رآن ال رمي، )8(

 
ي و  اإل نين لالد اي  يف األاوا  اإلاني ي   ةلى أااس الصد  يف كا   ا عا نيت  اإلعالن اإلسالمي :  -أ

 لترليج ا بيعات، اإلاني  حيض  ةلى قول احل ي   يف كا   األحوال، ني يبالغ البائ  يف التجاأي   ن بي  لشراء
 .(3)  أصنيتاجون زايا اةلعت  لتاةليغ ا شرتي لتفاي اةلعت   ةلى اآل رين أل إلقنا  م لشراء  ا ال حي

الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن  َواَل تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَراٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِإنَّ ﴿:قال تعاىل
 .(4)﴾(117َألِيٌم)( َمَتاٌع َقِليٌل َوَلُهْم َعَذاٌب 116َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب اَل يـُْفِلُحوَن )

ل ن األحاديث النبوي  اليت تأ ر بالصد  قول  النيب صةلى اهلل  ةلي  لاةلم"البيعان بايياأ  امل يتفرقا، إن صدقا لبينا بوأك هل ا 
 .5يف بيع  ا،لإن كت ا لكذبا،دح ت برك  بيع  ا"

 لاأل ني  اإلاني ي  كظ وأ جميم جليم ا رأو يفيف أ نيقيات اإلاني  ال جيوز ااتخدا  األدلات اإل نيني  ا نا ي  لةل يم 
اإل نين،أل ااتخدا  ا جلذب ا يت ةل   لةلشراء،أل إثاأو  واطف ايوف،أل التشجي   ةلى التبذير لاإلاراف،لتيتخد  هذه 

 .(6)وقي االواائغ الاتكنيل غرائز ا يت ةل   يف مجي  أةاء العامل بكي  احلصول  ةلى األأباح لاالاتحواذ  ةلى أكرب حص  
أاةلوب اتصال شخصي  باشر)لج ا لوج (يتواله أشخاص ميثةلون البيع الشخصي اإلسالمي:  -ب

 .(7)الشرك .لالبي  الشخصي ييت دف إبنيغ لإقناا لتذكري اال راد أل اجمل و ات باختاذ اجراء  نااب

ي  ليعر  صا يف آداء األنشط  الرتلجي  ن جانب األ ني  لال يم اإلاني ي  جيب أن ي ون  ندلب ا بيعات أ ينا لصادقا لخمةل
﴿ يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا :اليةلع  مبواصفاهتا لدحتوياهتا احل ي ي  دلن ت دمي انطبا ات كاذب  ال غا ا   ن ا،تأكيدا ل ول   ز لجغ

 .(8)﴾ (3 تـَْفَعُلوَن )( َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن تـَُقوُلوا َما اَل 2ِلَم تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن )

ل ن الصفات الواجب تو رها أياا يف  ندليب ا بيعات الي اح  يف ا عا ةل  لإحيان الع غ لإت ان ،إىل جانب  ظ ره لاةلوك  
 األ نيقي يف االاتعداد لنيات اا أل اإلصكاء لةلع يغ.
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 .377(،ص.2008أي :الداأ اجلا عي ،،)االا ندمدخل معاصر :إدارة التسويق(دح د  بد العظيم أبو النجا،9(
 .90ال رآن ال رمي،اوأو النحغ،اآلي  : (10(
 .93-92(،ص.2009دح د طاهر نصري،حي  دح د امسا يغ،التيويق يف اإلاني ،)  ان:داأ اليازلأي، (11(

 .280، ص.(2008اجلا عي ،االا ندأي :الداأ ،)التسويق في األلفية الثالثة نادي  أبو الو ا العاأف لآ رلن، (12(
 .177ال رآن ال رمي،اوأو الب رو،اآلي : (13(

 

عالي  ا وز   لةلشراء،لاليت قد ي ون  ن شأهنا أياا زيادو  تع غ  ةلى افيز ا يت ةلك لد ع  مبيعات اإلسالمي:لتنشيط ا-ج
 الذين يتعا ةلون با نتجات اليت ت د  ا الشرك  لألاوا .لينطوي تنشيط ا بيعات  ةلى بعض الواائغ  ثغ ت دمي العينات

لعديد  ن تةلك احل نيت الرتلجيي  ال ادو  ا تيتخد   لاهلدايا. لال وبونات، لا  ا آت،لالعرل  التجاأي ، لاجلوائز، اجملاني ، 
 .(9)األدلات اليت ينطوي  ةلي ا نشاط تنشيط ا بيعات

نَّ اللََّه إِ  ل ةلي  نيتطي  ال ول أن  ا ييتخد  يف احل نيت الرتلجيي  الصادق  ل  أصغ يف الدين اإلاني ي. ي ول اهلل تعاىل:﴿
ْحَسانِ   ر باإلحيان لهو اإلنعا   ةلى الكري،لبذل اهلدي  نوا  ن اإلحيان يف   و  ، في اآلي  األ(10)...﴾يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

اآلي .ل ن الين  النبوي  الشريف  قول  صةلى اهلل  ةلي  لاةلم:"هتادلا اابو" لج  الدالل  هنا ا ر النيب صةلى اهلل  ةلي  لاةلم باهلدي  
دي  تذهب لحر النيب صةلى اهلل  ةلي  لاةلم:"هتادلا، إن اهللحث  ةلي ا،لب  الكاي   ن ا لهي حصول احملب  ب  ا ت ادين. لقول 

 .(11)الصدأ"،لج  الدالل  أن اهلدي  تذهب العدالو لتأيت با ودو لاحلب

 إىل اجل ود اليت هتدف إىل االتصال    اآل رين  هبدف  ةلق اجتاهات لتشري العنيقات العا  العالقات العامة اإلسالمية:-د
ل نتجاهتا ا ختةلف .ل ةلى   س األدلات الياب  ، إن العنيقات العا   ال تتا ن أاال  بيعي  دحددو لال اجيابي  ةو ا نظ   

ي تصر اليو  ا يت دف لةلعنيقات العا    ةلى الع نيء.  د يش غ ذلك اليو  ا يت ةل   أل محةل  األا م أل بعض 
 نشر الت اأير الينوي  لةلشرك  لأ اي  بعض ا ناابات مجا ات أصحاب ا صاحل.لهناك أش ال  ديدو لةلعنيقات العا   ل ن ا

 .(12)أل ا نظ ات ايريي 

،للج  (13)...﴾يلِ َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِ  ﴿:لمي ن  نيحظ  ذلك يف قول  تعاىل
ال  ن  صال الرب،لهذا اإليتاء الذي ذكره اهلل يف هذه اآلي  يش غ الزكاو، يش غ الدالل  هنا أن اهلل جغ ل ني جعغ إيتاء ا 

 الصدق  لاأل  ال ايريي .
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 .9(،ص .2007،)ال اهرو: العريب لةلنشر لالتوزي ،اإلعالن وحماية المستهلكدح د حين العا ري،( 14(
,( new York: 1980), p .22.Marketing an LUt roduction)Kotler  p.&Armstrong G, 15( 

(new York. 2nd; 1980 )consumer protection: problems and prospect ) Laurence, D.F, 16(     
 .33(،ص.2007،)االا ندأي :الداأ اجلا عي ،حماية المستهلك في المعامالت االلكترونية الد ممدلح إبراهيم،  (17(

 

 المطلب الثاني:إطار نظري حول حماية حقوق المستهلك

 الفرع األل:تعريف حماية المستهلك: 
  ر ت حرك  محاي  ا يت ةلك  دو تعريفات أبرزها:

ب وهنا:"دأجات االهت ا  اليت يعطي ا  ديرل التيويق بالشركات ا ختةلف  جمل و ات ا يت ةل    ر  ا النجاأ  ةلى  -
إلشباا حاجاهتم لأغباهتم باختاذ ال راأ اليةليم الفعال  ن  نيل برنا ج  ت ا غ ل توازن لعناصر ا زيج التيوي ي 

 .(14)بش غ  رن يتنااب    ا تني ات اليو  لتوقيت التنفيذ"
لأأ يرتلنغ أن محاي  ا يت ةلك هي اجل ود ا نظ   لا يت رو ل غ  ن ا يت ةل   لاجل ات احل و ي  يرى كوتةلر  -

 (.15)لةلد اا  ن ح و  ا يت ةل   ل صاحل م جتاه الشركات اليت ت د  اليةل  لايد ات اليت تشب  أغباهتم
شرتي  ةلى قد  ا يالاو    أن محاي  ا يت ةلك  باأو  ن اجمل ودات اليت تبذل لوض  ا   Laurenceيرى  -

 .)16)البائ 
ي صد حب اي  ا يت ةلك بوج   ا  حفظ ح وق  ض ان حصول   ةلى تةلك احل و  قبغ ا  ني  يف كا   اجملاالت اواء   -

كانوا جتاأا أل صنا ا أل   د ي  د ات أل شركات،لذلك يف إطاأ التعا غ التيوي ي الذي ت ون دحةل  اةلع  أل 
 (.17) د  

 الثاني:حقوق المستهلك :الفرع 

  مثاني  ح و   شرل   لةل يت ةلك لقد بادأت دلل كثريو  ةلى اختاذها أاااا 1985أقرت اجل عي  العا   لأل م ا تحدو  ا  
 أمسيا ليياات ا لتشريعاهتا اياص  يف محاي  ا يت ةلك،لتت ثغ هذه احل و  يف: 

 االنتاج لايد ات ايطرو  ةلى صحت  لحيات .محاي  ا يت ةلك  ن ا نتجات ل  ةليات حق األمان: -1
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،العدد 17،جمةل  جا ع  د شق، حماية المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي االستهالكي لدى المواطن السوريطاأ  ايري،( 18(
 .100(،ص.2001األلل،)

 .37 الد ممدلح ابراهيم ، رج  ابق ذكره،ص. )19(
 ،  ال   نشوأو يف االنرتنت،إطار مقترح لحماية حقوق المستهلك من مخاطر التجارة االلكترونيةأمحد الييد كردي، )20(

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/links/42083 ،17/05/2015. 

تداعيات العولمة على حقوق المستهلك،مؤتمر إقليمي حول تنمية الصناعات الوطنية .....وحماية المستهلك في ظل صاد  هاشم، )21(
 .3،ص.2002،صنعاء،الي ن 2002ابت رب  16-14،العولمة

 
 

تزليد ا يت ةلك باحل ائق اليت تيا ده  ةلى قيا   باال تياأ اليةليم،لمحايت   ن اال نينات ا اةلةل ،ل ن  حق المعرفة: -2
 ) .18(بطاقات اليةل  اليت تش غ  عةلو ات غري صحيح 

ق يف أن ي ون لي صد هبا احلالمطابقة للمواصفات:الحق في االختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة  -3
ا يت ةلك قادأا  ةلى اال تياأ يف جمال ا نتجات لايد ات ا  د   بأاعاأ تنا يي     تأ   دأج  اجلودو ال ا ي  
ل  ا لةل واصفات ال يااي  ،لذلك حىت مياأس ا يت ةلك ح   اجلوهري يف اال تياأ احلر  ةلى أاس صحيح  لإأادو 

 )19)مبا هو   د   ةلي .لا ي  
أي إ طاء ا يت ةلك احلق يف إبداء أأي  حول  دى إشباا ا نتجات حلاجات ،لبا تباأ ا يت ةلك هو حق سماع رأيه: -4

احلةل   األااس يف الع ةلي  اإلنتاجي  لذا جيب  ةلى ا نظ ات أن تيعى لةلحصول  ةلى أضا ا يت ةلك لإقا    نيقات 
 ن  نيل بذل اجل ود احلثيث  يف تطوير لابت اأ ا نتجات احلديث  لمبا يةليب  طويةل  األ د  ع  ل يب لالءه،لذلك

 أغبات .
ليؤكد هذا احلق  ةلى ضرلأو ض ان حصول ا يت ةلك  ةلى حاجات  األاااي  اليت حق اشباع احتياجاته األساسية: -5

لتشري  ت األاااي  األ رى.تت ثغ يف:الكذاء،الرداء،ا ي ن،الصح ،األ ن،التعةليم،ا اء،الطاق  ،التوظيف،لايد ا
بعض الدأااات إىل هذا احلق ات اام حق الفرص .أي حق الفرد يف احلصول  ةلى حاجات  األاااي  لالع غ 

 (.20)لاحلياو ال رمي  لبدلن ضكوط أل تعذيب
لةل يت ةلك احلق يف احلصول  ةلى تيوي   ادل  لش واه مبا يف ذلك تعويا   ن االضراأ اليت حل ت حق التعويض: -6

  ن التاةليغ أل اال نينات  ،هذا  اني  ن التعويض(21)ب  جراء اات نيك اليةل  الرديئ  أل ايد ات غري ال ا ي 
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آليات التفتيش  ،الدلأو التدأيبي  يفالوعي االستهالكي -غياب الرقابة–تحرير التجارة  حماية المستهلك في ظل العولمة بين :محود البخيت، )22(
 .8،أبو ظيب اال اأات،ص.2008أ ريغ  1-4التجاأي لمحاي  ا يت ةلك،

 .207(،ص.2014،) اجلزائر:داأ هو  ،البعد االخالقي في التسويقاميان  يدلن، )23(

 
 

ل  و ا  إن ا ؤايات تةلتز  بالعديد  ن الن اط الرئييي   ن ا حق طةلب احب ا نتجات ا عطوب   ن  ال اذب ، -7
 لعطب.احلصول  ةلى  نتج بديغ حىت تتم  عاجل  ا اليو ، عاجل  ا نتجات)االاتبدال،ا عاجل ،ااتعادو الث ن(،حق

لةل يت ةلك احلق يف أن ي ون  ث فا ل ةلى دأاي  تا   ب غ  ا خيص  لي يب   عاأف ل  اأات،إذ أن  حق التثقيف: -8
  ةلي  تث يف ا يت ةلك هي جزء  ن   ةلي  بناء تطوأي ةو جمت   إنتاجي لغري اات نيكي،لينبكي أن تش غ برا ج 

اجلوانب اهلا   حل اي  ا يت ةلك  ن ا الصح  لاليني    ن اات نيك اليةل  لايد ات،لض   ةلص ات التث يف 
تعريفي   ةلى ا نتجات،ت دمي  عةلو ات  ن االلزان لا  اييس ل ن االاعاأ لالنو ي ،لض  شرلط االئت ان ل دى 

 .(22)توا ر الارلأيات األاااي 
   ا بعد ئ   ا يا كان نتيج   خالفات االنتاج لاإلامال احلاصغ لةليةلتةلوث البي حق التمتع ببيئة نظيفة وصحية : -9

االاتخدا  كالعبوات لال ناين الفاأغ  لالوأ  لالكازات ا تصا دو  ن ا عا غ لغريها  ن الظواهر انع يت بنتيجت ا 
حت محاي  البيئ  ا   د أصب ةلى ا ياه لاألأ  لاجلو مما د ت ا طالب  بوجود البيئ  النظيف  كحق  ن ح و  الفرد لذ

ألن ت ون أاااا يف ا يق ا يؤللي   C.E.Dلاحدو  ن ب  اجملاالت اليت حددهتا جلن  التطوير االقتصادي 
 (.23)االجت ا ي 

 المحور الثاني:دراسة استطالعية لعينة من مستهلكي الجزائر العاصمة

 : توصيف عينة الدارسة المطلب األول
مت إ داد منوذج اات اأو  ااتبيان ال رتلني  لمت توزيع ا  شوائيا  ةلى  يت ةل ي  دين  اجلزائر العاص    ةلى شب ات التواصغ  

 فردو  ن خمتةلف  315ااتبيان إل رتلين.ليبةلغ  دد أ راد العين  اليت حةلةلت احصائيا  315االجت ا ي،لقد مت ااتعادو 
 األ  اأ لالش ادات العةل ي .
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  و  بتوصيف أ راد العين  ل  ا جمل و    عايري ك ا يأيت:لان

 .الجنس: 1

 (:توزيع عينة البحث بحسب النوع01الجدول رقم)
 
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 
cumulé 

Valide 
 55,2 55,2 54,7 174 ذكر
 100,0 44,8 44,3 141 انثى
Total 315 99,1 100,0  

Manquante 
Système 
manquant 

3 ,9 
  

Total 318 100,0   

 
 "spss20المصدر:مخرجات استخدام برنامج "

، يف ح  بةلكت 54.7% ن اجلدلل اليابق ننيحظ أن  ين  البحث غةلب  ةلي ا الطاب  الذكوأي،إذ بةلكت نيب  الذكوأ
  فردو.315 ن جم غ العين  اليت بةلغ  دد أ رادها  44.3%نيب  االناث 
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 .السن:2

 (:توزيع عينة المستهلكين بحسب السن02الجدول رقم)
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 25  ن أقغ
 ان 

120 37,7 38,1 38,1 

 إىل 26  ن
 ان  36

106 33,3 33,7 71,7 

 إىل 37  ن
 ان  48

51 16,0 16,2 87,9 

 48  ن أكثر
 ان 

38 11,9 12,1 100,0 

Total 315 99,1 100,0  

Manquante 
Système 

manquant 
3 ,9 

  

Total 318 100,0   
 

 "20spssالمصدر:مخرجات استخدام برنامج"
،مث %37.7ان  هي األكثر،إذ بةلكت نيبت م  25 ن اجلدلل اليابق ننيحظ أن نيب  ا يت ةل   الذين أ  اأهم أقغ  ن 

،يف ح  بةلكت نيب  ا يت ةل   الذين ترتالح %33.3ان  بنيب   36-26ا يت ةل   الذين ترتالح أ  اأهم ب  نيب  
 .%11.9ان    د بةلكت نيبت م  48،أ ا  ئ  ا يت ةل   األكثر %16ان   48-37أ  اأهم ب  

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 76 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 
 .المستوى الدراسي:4

 اسي(: توزيع عينة المستهلكين بحسب المستوى الدر 03جدول رقم )
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 4,4 4,4 4,4 14 ابتدائي
 12,1 7,6 7,5 24  تواط
 28,3 16,2 16,0 51 ثانوي

 100,0 71,7 71,1 226 جا عي
Total 315 99,1 100,0  

Manquante 
Système 

manquant 
3 ,9 

  

Total 318 100,0   

 
 "spss20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"

،تةلي ا يف ا رتب  %71.1(  ن أ راد العين  حي ةلون ش ادات جا عي  قد بةلكت نيبت م 226ننيحظ  ن  نيل اجلدلل أن )
،ل ن مث  األ راد الذين هم ممن ذل  يتوى %16(بنيب  51الثاني  األ راد الذين هم ممن ذل  يتوى ثانوي إذ بةلغ  ددهم)

(أي  ا نيبت  14،لأ ريا األ راد الذين هم ذل  يتوى ابتدائي بةلغ  ددهم )%7.5(بنيب  24إذ بةلغ  ددهم ) تواط 
4.4%. 
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 .الدخل:5

 (:الدخل ألفراد العينة04جدول رقم )

 
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 43,2 43,2 42,8 136 ا  غ ال
  ن أقغ

 دج 30000
63 19,8 20,0 63,2 

 30000  ن
 60000 إىل
 دج

100 31,4 31,7 94,9 

  ن أكرب
 دج 60000

16 5,0 5,1 100,0 

Total 315 99,1 100,0  

Manquante 
Système 

manquant 
3 ,9 

  

Total 318 100,0   
 

 "spss20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"
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،تةلي ا  ئ  ا يت ةل   % 42.8 ن اجلدلل اليابق ننيحظ أن نيب  ا يت ةل   الذين ال يع ةلون هم األكثر،إذ بةلكت نيبت م 
 30000،مث  ئ  ا يت ةل   الذين ي غ د ةل م  ن %  31.4د.ج بنيب   60000-30000الذين يرتالح د ةل م ب  

 .% 5د.ج  ا نيبت   60000د غ الذي يفو   ،لأ ريا  ئ  ا يت ةل   ذلي ال% 19.8د.ج مبا نيبت  
 .الحالة االجتماعية6

 (:الحالة االجتماعية ألفراد العينة05جدول رقم )
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 34,0 34,0 33,6 107 أ زب
 92,7 58,7 58,2 185  تزلج
 95,9 3,2 3,1 10 أأ غ
 100,0 4,1 4,1 13  طةلق

Total 315 99,1 100,0  

Manquante 
Système 

manquant 
3 ,9 

  

Total 318 100,0   

 
 "spss20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"

،أ ا  دد األشخاص العازب    د بةلغ %58.2 ن أ راد العين  هم  ن ا تزلج  أي بنيب    185ننيحظ  ن اجلدلل أن 
( أي  ا نيبت  10،يف ح  كان  دد أ راد العين   ن األأا غ  نخفاا )%33.6(،أي  ا نيبت  108ةو) ددهم 

 .%4.1(لبنيب  13،أ ا  دد ا طةل     ان)3.1%
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 :االعتمادية والموثوقية لمقياس البحث المطلب الثاني

،األ ر الذي   ن ا يف التحةليغ االحصائي قا ت الباحث  بتبيان  دى ثبات ا  ياس ل صنيحيت  أل االاتبيان الذي ااتخد ت 
  ن الوقوف  ةلى  دى ا ت ادي  النتائج اليت مي ن الوصول إلي ا الح ا  رب اةليغ الفرضيات لذا قا ت الباحث  بعر :

 : Pearsonمعامل االرتباط لــ -1
   االأتباط ب   ي  بوضوح  صفو مت  ر  قائ   االتيا  الدا ةلي اليت ت يس  دى قدأو العباأات يف قياس البعد الذي ت ي

 .كغ بعد  ن أبعاد البحث لاحملالأ اليت ت يي 
 (:معامل االرتباط لـبيرسون06الجدول رقم)

 
  زيج 

 االتصاالت
 التيوي ي 
 اإلاني ي 

 لةل يت ةلك العا   احل و 

 التيوي ي  االتصاالت  زيج
 اإلاني ي 

Corrélation de 
Pearson 

1 **,299 

Sig. (bilatérale)  ,000 
N 315 315 

 لةل يت ةلك العا   احل و 

Corrélation de 
Pearson 

**,299 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 315 315 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 "spss20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"
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ننيحظ أن العنيق  ب  احملوأين طردي  لذات دالل  إحصائي  ،حبيث بةلغ  عا غ االأتباط برياون ب  بعد دأاا  اجلدلل اليابق 
 .0.299احملوأين)األلل:ا زيج التيوي ي االتصايل اإلاني ي( ل)الثاين:احل و  العا   لةل يت ةلك ( 

 : Cronbach’s Alphaمعامل -2
كان   1( لك ا اقرتب  ن 1-0العباأات اليت ت يس  بعد  ا  لترتالح قي ت   اب  )ييتخد   عا غ آلفا كرلنباخ ل ياس ثبات 

ذلك دليني  ةلى صد  العباأات ل وضو يت ا يف قياس البعد الذي متثةل . لذا قا ت الباحث  أياا بالوقوف  ةلى  دى صنيحي  
 اجلدلل اآليت: لقد كانت النتائج ك ا يفاالاتبيان ل وضو يت  يف التحةليغ اإلحصائي بإجراء ا تباأ  عا غ آلفا كرلنباخ 

 (:معامل آلفا كرونباخ لمتغيرات الدراسة07الجدول رقم)

 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,554 8 

 
 
 
 

 
 

 "spss20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"
اخ هي  رضي،إذ أن قي   آلفا كرلنب ن اجلدلل اليابق ينيحظ أن جم غ  باأات البحث تت ت  مبصداقي   رضي  لثبات 

 لهي  عا غ ثبات   بول. 0,554
 ثالثا:اختبار الفرضيات

 اختبار الفرضية االولى :
 ب  ا تكريات الدميكرا ي  لعين  البحث لمحاي  ح و  ا يت ةلك . 0.05توجد  نيق  ذل دالل  إحصائي   ند  يتوى ا عنوي  

للدأاا   دى جوهري  اال تنيف يف العنيق  ب  ا تكريات الدميكرا ي  لعين  البحث لمحاي  ح و  ا يت ةلك ،قا ت الباحث  
 (:07لدأاا  التباين،لقد كانت النتائج ك ا يف اجلدلل أقم) ANOVAبإجراء اةليغ 
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 (:تحليل التباين للعالقة بين المتغيرات الديمغرافية لعينة البحث وحماية حقوق المستهلك 08جدول رقم)
ANOVA à 1 facteur 

 Somme 
des carrés 
 جم وا ا ربعات

Ddl 
دأجات 

 احلري 

Moyenne 
des carrés 

 رب  الواط 
 احليايب

F Signification 

 اجلنس

Inter-
groupes 

7,230 13 ,556 2,369 ,000 

Intra-
groupes 

70,655 301 ,235 
  

Total 77,886 314    

 الين

Inter-
groupes 

48,486 13 3,730 4,092 ,000 

Intra-
groupes 

274,358 301 ,911 
  

Total 322,844 314    

 ا يتوى
 الدأااي

Inter-
groupes 

27,906 13 2,147 3,551 ,000 

Intra-
groupes 

181,980 301 ,605 
  

Total 209,886 314    
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 الد غ

Inter-
groupes 

34,668 13 2,667 3,026 ,000 

Intra-
groupes 

265,282 301 ,881 
  

Total 299,949 314    

 احلال 
 اإلجت ا ي 

Inter-
groupes 

20,794 13 1,600 3,642 ,000 

Intra-
groupes 

132,202 301 ,439 
  

Total 152,997 314    

 
 "SPSS20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"

 ن اجلدلل اليابق ينيحظ لجود ا تني ات جوهري  ب  األ راد دحغ الدأاا ،لذلك حبيب ا تكريات الدميكرا ي   ي ا يتعةلق 
 ( للذلك:0.05( أصكر  ن )0.000يف اجلدلل ) Sigحب اي  ح و  ا يت ةلك.لهي  عنوي  ألن قيم 

ب  ا تكريات الدميكرا ي  لعين   0.05 نيق  ذل دالل  إحصائي   ند  يتوى ا عنوي   ئةل  :"ال توجدال ن بغ  رضي  العد  ال ا
ب   0.05وي   ند  يتوى ا عن ."لن بغ الفرضي  البديةل  :"توجد  نيق  ذات دالل  احصائي البحث لمحاي  ح و  ا يت ةلك

 ."ا تكريات الدميكرا ي  لعين  البحث لمحاي  ح و  ا يت ةلك
 الفرضية الثانية:

ال تباأ هذه الفرضي  قا ت الباحث  ألال بإجراء ا تباأ االأتباط  رب ااتخدا   عا غ برياون ب  كغ  ن ا تكريين " زيج 
 (يوضح ذلك:08اإلتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  " ك تكري  يت غ ل"احل و  العا   لةل يت ةلك " ك تكري تاب .لاجلدلل )

 االرتباط بيرسون بين مزيج االتصاالت التسويقية اإلسالمية والحقوق العامة للمستهلك(:معامل 09الجدول)
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Corrélations 

  زيج 
 االتصاالت
 التيوي ي 
 اإلاني ي 

 العا   احل و 
 لةل يت ةلك

 التيوي ي  االتصاالت  زيج
 اإلاني ي 

Corrélation de 
Pearson 

1 **,299 

Sig. (bilatérale)  ,000 
N 315 315 

 لةل يت ةلك العا   احل و 

Corrélation de 
Pearson 

**,299 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 315 315 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 "SPSS20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"
 غ التيوي ي االتصايل اإلاني ي لاحل و  العا   لةل يت ةلك إذ أن  عا ننيحظ  ن اجلدلل اليابق أن  يوجد اأتباط ب  ا زيج

.للتبيان جوهري  التأثري  تكري ا زيج التيوي ي االتصايل اإلاني ي  ةلى احل و  0,299االأتباط برياون قي ت   وجب  لهي 
 (:09ك ا يف اجلدلل)العا   لةل يت ةلك.قا ت الباحث  بإجراء ا تباأ اةليغ االةداأ البييط لالنتائج كانت  
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 (:تحليل االنحدار الخطي البسيط10جدول)
 

Modèle R R-
deux 

R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard de 
l'estimation 

1 a,299 ,090 ,087 ,169 
 

 a. Valeurs prédites : (constantes),  
 

اإلاني ي  التيوي ي  االتصاالت  زيج  
R:ا غ التفيري  
R²:ا غ التصحيح  

 F(:ا تباأ جودو منوذج االةداأ بااتخدا  10جدلل)
aANOVA 

Modèle Somme 
des carrés 

ddl Moyenne 
des carrés 

D Sig. 

1 
Régression ,882 1 ,882 30,777 b,000 

Résidu 8,967 313 ,029   
Total 9,848 314    

a. Variable dépendante :  لةل يت ةلك العا   احل و 
b. Valeurs prédites : (constantes), اإلاني ي  التيوي ي  االتصاالت  زيج 
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 "SPSS20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"

 

 (:تأثير المزيج التسويقي االتصالي اإلسالمي في حماية حقوق المستهلك11جدول رقم)
 aCoefficients 

Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur 
standard 

Bêta 

1 
(Constante) 3,683 ,181  20,388 ,000 

 التيوي ي  االتصاالت  زيج
 اإلاني ي 

,219 ,039 ,299 5,548 ,000 

a. Variable dépendante :  لةل يت ةلك العا   احل و 
 

 "SPSS20المصدر : مخرجات استخدام برنامج"
ننيحظ  ن  نيل اجلدلل اليابق أن ا زيج التيوي ي االتصايل اإلاني ي يؤثر يف محاي  ح و  ا يت ةلك .ل ند دأاا  جودو 

ل ن مثم  اال تباأ  0.05لهي أقغ  ن  0.000ننيحظ أن قي ت  ا عنوي  تيالي  Fمنوذج االةداأ بااتخدا  ا تباأ 
 ن تباين ا تكري التاب ) احل و   %9التيوي ي االتصايل اإلاني ي  حيث يفير  تكري ا زيج  R²=0.09 عنوي،ك ا أن 

( أن الثابت لهو 11إذ جند  ن اجلدلل) y=ax+bالعا   لةل يت ةلك(.لمي ن أياا تش يغ  عادل  االةداأ ايطي البييط 
ن  مي ن التنبؤ ب ي   احل و  .مبعىن أ0.219لقي    عا غ االةداأ ) يغ  ط االةداأ( الذي يتأثر هبا ا تكري التاب   3.683

يف حال تكري قي   اال نين دأج  لاحدو،أي أن  زيج االتصاالت التيوي ي   0.21العا   لةل يت ةلك،بأن  يزداد مب داأ 
 اإلاني ي  تزداد مبا ي ابةل ا تزايد يف إدأاك ا يت ةل   حل وق م العا   ةو االجتاه ا وجب.
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ب  االتصاالت  0.05توجد  نيق  ذل دالل  احصائي   ند  يتوى ا عنوي   ي  ال ائةل  :"  نيص  الفرضي  الثاني : ن بغ الفرض
التيوي ي  اإلاني ي  لمحاي  ح و  ا يت ةلك . لنر ض الفرضي  البديةل  ال ائةل  ال يوجد  نيق  ذات دالل  احصائي   ند  يتوى 

  عنوي  ب  االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  لح و  ا يت ةلك .
 النتائج والتوصيات:

 أوال النتائج:
مت التوصغ  ن  نيل البحث بش غ أئييي إىل لجود  نيقات ذات دالل  إحصائي  ب  ا تكريات الدميكرا ي   -1

لعين  البحث لمحاي  ح و  ا يت ةلك اجلزائري.ك ا مت التوصغ إىل لجود  نيق  ذات دالل  احصائي  ب  
  ني ي لمحاي  ح و  ا يت ةلك حبيث تياهم االتصاالت التيوي ي ناصر ا زيج التيوي ي االتصايل اإلا

 اإلاني ي  يف زيادو ل ي لإدأاك ا يت ةل   حب وق م .أياا توصغ البحث إىل  دد  ن النتائج أام ا:
 ي  غري اال نيقي   اأاات التيويبا  زيادو ل ي م يف االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي   ث   ا يت ةل   بدلأ -2

 لا ؤايات. لةلتجاأ
 :ثانيا التوصيات
اات إىل ضرلأو الع غ  ةلى تو ي  ا يت ةل   مبف و  ايداا التيوي ي ل ر  مماأ  ا ؤايات ا ختةلف اتاج  -1

 .تبين  ف و  االتصاالت التيوي ي  االاني ي  تيوي ي   اد   لبعض ا يوق  لالتجاأ  ن  نيل
ت ةلك بت ثيف محنيهتا الرتلجيي  ل  د الندلات لا ؤمترات اليت توضح لةل ي ا ؤايات ا ختةلف ضرلأو قيا   -2

اجل ات     ن ا  اأاات التيوي ي  اياد   باال ت اد  ةلىتلتيا ده  ةلى إدأاك ح وق  للاجبات ،لكيفي  محاي
 . نيقي  يف اليو  اجلزائري ا يئول )أج زو ح و ي ،لحركات مجعوي ...( ن هذه ا  اأاات غري األ

اوا  ا ارو تو وي  مبخاطر بعض ا نتجات ا عرلض  يف األاإلاني ي  ال ضرلأو ت ثيف احل نيت اإل نيني   -3
 بيني   ا يت ةل  .

 يف األ  ال ايريي  لأ اي  بعض التظاهرات الوطني  لزيادو ث   لاقرتاب  ا ؤايات ا ختةلف ضرلأو  شاأك   -4
 لتواصغ ا يت ةل   هبا أكثر.
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احل اي   ةلى ج ود اهليئات ا  ةلف  بذلك   ط بغ جيب  ةلى ا يت ةلك أن ي ون لا يا بارلأو ال تتوقف  -5

محاي  نفي  لذلك بال يا  بإجراءات بييط  كالتأكد  ن صنيحي  ا نتجات قبغ شرائ ا لقراءو بيانات ا نتج 
ا يتعةلق بطر  االات نيك   لكيفي  ااتع ال  لا واد الدا ةل  يف تركيبت  بت عن  لالع غ  ةلى تث يف نفي  ب غ

 الع نيين اليةليم.
 قائمة األشكال والجداول

 
 قائمة األشكال رقم الشكل

 توزي   ين  البحث حبيب النوا 01
 توزي   ين  ا يت ةل   حبيب الين 02
 توزي   ين  ا يت ةل   حبيب ا يتوى الدأااي  03
 الد غ أل راد العين  04
 لابرياون عا غ االأتباط  05
  عا غ آلفا كرلنباخ  تكريات الدأاا  06
ث اةليغ التباين لةلعنيق  ب  ا تكريات الدميكرا ي  لعين  البح 07

 لمحاي  ح و  ا يت ةلك اجلزائري
  عا غ االأتباط برياون ب  ا زيج التيوي ي االتصايل لاحل و  08

 العا   لةل يت ةلك
 اةليغ االةداأ ايطي البييط 09
 Fا تباأ جودو منوذج االةداأ بااتخدا   10
تأثري ا زيج التيوي ي االتصايل يف محاي  ح و  ا يت ةلك  11

 اجلزائري
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 ( نموذج االستبيان الموزع على المستهلكين:01الملحق رقم )

ديري  التجاأو لوالي  باتن  هبا  اليني   ةلي م لأمح  اهلل،ي دف هذا االاتبيان إىل قياس  عالي  االتصاالت التيوي ي  اليت ت و  
( يف ا  ان  xحل اي  ح و  ا يت ةلك اجلزائري،لهلذا نرجو  ن م الت ر  لاإلجاب   ةلى أائةل  هذا االاتبيان بوض  العني    )

 .    التأكد  يب ا أن إجابات م لن تيتخد  إال ألغرا  البحث العةل ي   ط لش را  يب ا.ا نااب

 البيانات الشخصيةالمحور األول :  

 اجلنس : ذكر  )   (          أنثى )   (  -1
 الين :        -2

 ان  )   (  25أقغ  ن  -
 ان  )   (  36إىل  26 ن  -
 ان  )   ( 48إىل  37 ن  -
 ان  )   ( 48أكثر  ن  -

 ا يتوى الدأااي :  -3
 ابتدائي )   ( -
  تواط )   ( -
 ثانوي )   ( -
 جا عي )   ( -

 الد غ :  -4
 ال أ  غ )   ( -
 )   ( 30000 ن أقغ  -
 )   ( 60000إىل  30000 ن  -
 )   (  60000أكرب  ن  -
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 احلال  االجت ا ي :-5

 أ زب )   (-
  تزلج )   ( -
 أأ غ )   ( -
  طةلق )   ( -

 المحور الثاني : عناصر المزيج التسويقي االتصالي اإلسالمي ) المزيج الترويجي اإلسالمي (

 

 وا ق  العباأو  الرقم
 بشدو

غري  دحايد   وا ق
  وا ق

غري  وا ق 
 بشدو

 اإل نين اإلاني ي
جيب أن حيرص اإل نين  ةلى إ ني  ا يت ةل    01

لاييي م ب يفي  محاي  أنفي م  ن شىت أش ال 
 الكش لايداا ا  اأس  ةلي م يف األاوا 

     

جيب أن تتيم اإل نينات  ن اليةل  لايد ات  02
 شالتاةليغ لالتشويبالوضوح لالدق  لاالبتعاد  ن 

     

      ضرلأو جتنب ال ذب ا باح يف اإل نين 03
      االبتعاد  ن إ نينات النيلا ي 04
االبتعاد  ن اإل نينات ا ارو بالذل  العا  كال صص  05

لا وضو ات الياذج  لالتا   ،لت دمي إ نينات اةل  
 ل د ات   ر   لغري  يرو
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اجلنيي  لااتخدا  لاائغ التعري جتنب اإل نينات  06
 لاإلباحي  لا ثريات اجلنيي  بطري   ختدش احلياء العا 

     

 د  اإل نين  ن ا نتجات ا ارو بالصح  كاليجائر  07
 لا شرلبات ال حولي 

     

احلد  ن اإل نينات ا يتكةل  لرباءو األطفال نظرا لير    08
 ةلى  ياكطوا اقتنا  م لتعةل  م باألشياء  ن أجغ أن

 ذلي م لد ع م إىل شراء اةل  ل د ات ال حيتاجوهنا

     

 البي  الشخصي اإلاني ي
ينبكي أن يت ت  ممثةلو خمتةلف ا ؤايات بايةلق  09

 االاني ي لاإلميان أثناء تعا ةل م    ا يت ةل   
     

أثناء تواجد ا يت ةل   يف ن اط بي  ا ؤايات جيب  10
لاضح   ن كيفي  ااتخدا   أن ت د  هلم  عةلو ات

 ا نتجات بطر  آ ن 

     

ضرلأو اةلي ممثةلي ا ؤايات  بالث   لااللتزا   11
با صداقي  يف التعا غ    ا يت ةل   جلعةل م أكثر 

 اط ئنانا

     

 تنشيط ا بيعات اإلاني ي)ترليج ا بيعات( 
جيب أن تنظم ا ؤايات ا ختةلف   ياب ات لزيادو  12

 لالث ا   االات نيكي  الرشيدوالو ي 
     

ال بالنشرات لال تيبات ل واد االتص إن إأ ا  ا نتجات 13
ا صوأو لالدلأيات لإ راج ا  ةلى ةو  ين يتفق    

 الذل  العا  ليرا ي الناحي  اجل الي   

     

 العنيقات العا   اإلاني ي 
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إن أ اي  ا ؤايات ا ختةلف  لبعض التظاهرات  قد  14
 تزيد  ن ث ا   لإدأاك ا يت ةلك حب وق 

     

تد يم ا ؤايات ا ختةلف  لبعض اجل عيات لاأل  ال  15
ايريي  قد تشج  ا يت ةل    ةلى الث   هبا لالت رب 

  ن ا أكثر

     

 ح و  ا يت ةلك
 حق األ ان

إن لجود أنظ   ل  اييس دقي   لابط جودو ا نتجات  16
جراء ااتخدا   اليةل  تا ن األ ان لةل يت ةلك 
 لايد ات ا تو رو يف األاوا 

     

جيب أن ت و  ا ؤايات بت دمي ض انات  عاجل   17
ا نتجات ايطرو لكذا قيا  ا بتعويض ا يت ةل   إذا 

  ا حل ت هبم أي  أضراأ نتيج  ااتخدا  ا نتجات

     

 حق احلصول  ةلى ا عةلو ات
ا ؤايات  ن  نتجاهتا إن   ن الارلأي أن تعرف  18

 ال واصفاهتا لكيفي  ااتع اهلا لا واد الدا ةل  يف تركيب 
     

جيب تو ري ا عةلو ات الدقي    ن كغ  ا يتعةلق  19
 با نتجات ا وجودو يف اليو  لبش غ جماين

     

جيب أن تع س ا ةلص ات لالبيانات ا ثبت   ةلى  20
 ا نتجات  عايري اجلودو يف ا ؤايات

     

 حق اال تياأ
ت تاي الارلأو إتاح  ايياأات أ ا  ا يت ةل    ن   21

  نيل نطا  توا ر ا نتجات ك ا لنو ا يف األاوا 
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جيب أن تتو ر الفرص  ال ا ي  ال تياأ  ا يرغب  22
 ا يت ةلك بشرائ 

     

 حق مساا الرأي
 جيب أن تفيح ا ؤايات ا ختةلف  اجملال لةل يت ةل   23

 لي اا آأائ م  ن ا نتجات
     

 ن اجليد اهت ا  ا ؤايات ا ختةلف  جبوانب اإلبداا  24
لاالبت اأ  ي ا خيص االقرتاحات لقبوهلا خبصوص 

 التطوير  ن قبغ ا يت ةل  
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