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...دور الوعي التسويقي يف تعزيز محاية املستهلك

المستخلص
هدف البحث دراسة الوعي التسويقي وأثره في حماية المستهلك بعدد أ أبدبحس سدوق يملدي
كردستا بشكل عا وسوق محافظة دهوك بشكل خاص مفتوحدة أمدا المجتتداس المسدتوردضال ف د
ع الكثير م المجتتاس المحلية التي غابس عجها الرمابة والسيطرض الجوعية وهذه تجعكس بطريقة أو
بأخرى على حماية المستهلك واإل رار به ماديا أو معجويا م خ ل عدد م الممارساس التسويقية
 أو التسددعيرال وأبددبي الخدددا التسددويقي فددي ظددل،الخادعددة سددوا فددي اإلجتدداو أو التوليددي أو التددروي
الظروف الحالية ظاهرض اعتيادية وتتارية في الومس ذاته م دو الجظر يلى المستهلك والمسدوولية
. االتتماعية واألخ مية المفروض تبجيها م مبل المجتتي أو المولعي وغيره
وحتددى جبددل يلددى تغطيددة اإلطددار الميددداجي للبحددث مددا الباحثددا بتبددمي اسددتمارض اسددتبيا
مت مجة بعدي الدراسة وبعدد م الخياراس تغطي تلك األبعاد وت توليعها على عددد مد الوحدداس
) وحدددض اسددته كية وبعددد تفري د البياجدداس وتحليددل76 االسددته كية فددي محافظددة دهددوك بل د عددددها
:جتائتها توبل البحث يلى متموعة م االستجتاتاس تتسدس أهمها باآلتي
 ي مسددتوى التعلددي والدددخل يعدددا عدداملي مهمدي فددي التددأثير علددى الددوعي االسددته كي ل سددر.1
.المبحوثة
 كلمددا لاد الددوعي التسددويقي ل سددر المبحوثددة لاد مدد درتددة حمددايته مدد األ ددرار الماديددة.2
. والمعجوية التي تلحق به
ع دور الدولة والمجظماس غير الحكومية
 تحتاو األسر المبحوثة يلى م يقو بحمايته ال ف.3
التي تودي دورا كبيدرا فدي توعيدة اللبدائ وحمدايته مد األ درار التدي تلحدق بهد لتهلهد فدي
. استخدا المجتتاسال واستغ ل المجتتي لذلك التهل ب خ مجتتاس غير مطابقة للموابفاس

. حماية المستهلك، الوعي التسويقي:الكلمات المفتاحية
Abstract

The aim of current research is to study the marketing awareness and its impact on
consumer protection, when the market of Kurdistan region in general and the market of
Dohuk Governate, in particular has become an open market for imported products as well
as many local products, moreover the absence of the supervision and quality control, and
this will reflected in one way or another on consumer protection, and also the physical and
psychological damage through a number of deceptive marketing practices, either in
production, or distribution, or promotion, or in pricing. And the marketing deception under
the current circumstances became an ordinary and commercial style at the same time,
regardless to the consumer social responsibility and ethics should be adopted by the
producers or distributors, and others.
In order to reach and cover the theoretical framework of the research, The researchers
designed a questionnaire including the two dimensions of the study with some options
covering that dimensions. And (67) copies of that questionnaire were distributed on a
number of consumption units in the Dohuk Governate, and after data collecting and
analyzing, the research concluded a set of results in which the most important as
following:
1. The level of education and income are the most important factors that influencing
consumer awareness for the families researched.
2. As the greater awareness of the families examined, there were an increased degree of
protection from physical and psychological damages that affected them.
3. The families examined need protection, in addition to the role of the state and nongovernmental organizations that play a major role in educating consumers and protect
them from damage incurred by their ignorance in the use of products, and exploit of
producers of that ignorance to supply products not conforming to the specifications.
Key wards: marketing awareness ,consumer protection
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المقدمة
يعد الوعي التسدويقي وحمايدة المسدتهلك مد الموا ديي التسدويقية المهمدة التدي تخدص
اللبدائ بشدكل عدا ال لدذلك هددف البحدث يلدى دراسدة وتحليدل الع مدة بيجهمداال حيدث ي ليدادض
الدخول و تقد التكجولوتيدا أدس يلدى ليدادض السدلي المتاحدة ل سدته ك وبمدرور الومدس أبدبي
أما المستهلك خياراس عديدض جتيتة التلايد المستمر فدي جوعيدة تلدك السدلي المتاحدة ل سدته ك
الشددعبي والم د ال 1122ال  .)2وفددي الومددس ذاتدده لادس معاجدداض اللبددائ م د أسدداليغ الغ د
والخدا التسويقي لفتراس طويلة م خ ل السلي والخدماس المقدمة له ال وهذا ما أثدار اجتبداه
التهاس الرسمية وغير الرسمية لهذا الغ التتاري والبجاعي والتسويقيال وما ترتدغ عليده
م أ رار مادية ومعجويةال مما دفي تلك التهاس يلى تفعيل حمايدة المسدتهلك فدي تعاملده مدي
المجتتي والمولعي بمتموعة م التوبياس واإلرشاداس الخابة بذلك.
وهذا يتطلغ رورض الدفا ع المستهلك وحمايته ع طريق سد القدواجي ويبددار
التعليماس والجظ التي تكفل هذه الحماية .ولكد القدواجي القواعدد والدجظ لوحددها غيدر كافيدة
لحماية ألمستهلك والبد م وتود تماعاس مجظمدة غيدر رسدمية تعمدل للددفا عد المسدتهلك
أوال بالتبدي للظواهر السلبية والتتاولاس التي تشهدها األسدواق بكدل الوسدائل المتاحدة مدي
تقددددي مقترحددداس يلدددى التهددداس ذاس الع مدددة للحدددد مددد الممارسددداس التسدددويقية التدددي ت دددر
بالمسددتهلكال ثد و ددي خطددط مسددتقبلية لحمايددة المسددتهلك ثاجيددا جددلار الدريددديال 1121ال .)1
فالقواجي غالبا ما تكو مابرض ويستطيي الكثيرو تحقيق مطدامعه فدي الدربي السدريي عبدر
استخدا أساليغ الغ والخدا وغيرها .على الرغ م وتدود القدواجي الرادعدة لدذلك فكمدا
رورية تدا لتأمي التاجغ الرسمي والقاجوجي لحماية المستهلك فدإ التماعداس
أ القواجي
المجظمددة غيددر الرسددمية تكددو أكثددر فاعليددة فددي الرمابددة ورفددي مسددتوى الددوعي التسددويقي
واالسته كي عجد المستهلك .عليه تجاول البحث المحاور اآلتية:
المحور األول :مجهتية البحث والدراساس السابقة.
المحور الثاجي :الوعي التسويقي:خلفية جظرية.
المحور الثالث :حماية المستهلك :خلفية جظرية.
المحور الرابي :التاجغ الميداجي.
منهجية البحث والدراسات السابقة
مشكلة البحث
ي التطدور السدريي والمت حدق الدذي يشدهده يملدي كردسدتا فدي مختلدف ميدادي الحيداض
وتلايد الدخول و تحرير التتارض و اجفتا األسواق يتعدل المسدتهلك أمدا مشدكلة حقيقيدة تتعلدق
باختيار السلي المجاسبة .وفي الومس الذي تعدددس أمامده وتجوعدس السدلي االسدته كية الغذائيدة
فقد أ حى جقص المعلوماس وملة الوعي واإلرشاد االسته كي يشكل عقبة أمامه .ويرتبط جمط
الدوعي التسدويقي االسدته كي للوحدداس االسدته كية) األسدر بعوامدل ثقافيدة واتتماعيدة
وامتبدادية ومد الطبيعدي أ يختلدف الدوعي التسدويقي االسدته كي بداخت ف تلدك العوامدلال
والشك أ دراسة مثل هذه العوامل وأثرها على الوعي التسويقي االسته كي أببي اآل أمرا
مهمدا فدي رسد و توتيده سياسداس حمايدة ويرشداد المسدتهلك وتحديدد الفئداس األكثدر احتياتدا
لإلرشداد والحمايدة .وجظدرا أل هدذا الجدو مد الدراسداس يدربط الدوعي بخبدائص اللبدائ
االمتبادية واالتتماعيدة والثقافيدة يعتبدر مد الدراسداس الجدادرض و التدي لد تحدظ باالهتمدا فدي
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العراق على الرغ م أهميتها القبوىال لذلك فإ هذا البحث يعتبر محاولة فدي هدذا االتتداهال
ويفدتي البداغ أمدا مليدد مد الدراسداس فدي متدال الدوعي التسدويقي و اإلرشداد االسدته كي و
حمايدة المسدتهلك .ومد خد ل االسدتط األولدي الدذي مددا بده الباحثدا فدي سدوق محافظددة
دهوك  /العراق لمسا بعض ظواهر الغ والخدا والت ليل والتدليس وعد التقيد بدالقواجي
واألجظمددة فددي هددذه السددوق .يذ ي ظدداهرض اجتشددار الت عددغ باألسددعار وغيرهددا م د الظددواهر
السلبية تشير يلدى أ المجدت ،والتداتر والوسديط يتحكمدو بالمسدتهلك ويسدتغلوجه بكدل بسداطة
وسهولةال األمر الذي يثير التساوالس اآلتية:
 هل يمتلك المبحوثو درتة م الوعي التسويقي للمجتتاس التي يستخدموجها؟
 هل هجاك برام ،توعية تسويقية م مختلف األطراف ذاس الع مة يت مد خ لهدا توتيده
اللبائ ؟
 هل هجاك تهاس رمابية تقو بممارسة الرمابة على المجتتاس م أتل حماية المستهلك؟
 هددل هجدداك فعدد تهدداس حكوميددة وغيددر حكوميددة تقددو بحمايددة المسددتهلك فددي المتتمددي
المبحوث؟
 ما طبيعة ع مة االرتباط واألثر بي الوعي التسويقي في تعليل حماية المستهلك؟
أهمية البحث وأهدافه
أهمية البحث
تجبي أهمية البحث م الدور الدذي يحتلده الدوعي التسدويقي فدي ليدادض حمايدة المسدتهلك
واجتقال الدور التسدويقي مد التوتده اإلجتداتي يلدى فلسدفة التوتده يلدى اللبدو وحمايتدهال ومدا
لال الدور الدذي توديده المجظمداس الرسدمية واألهليدة فدي حمايدة المسدتهلك يكتجفده الغمدوضال
ول تت ي معالمه بالشكل المطلوغ .وال يدلال مو دو حمايدة المسدتهلك فدي كردسدتا فدي
مهددده ولد يجددل حظدده مد الرعايددة والعجايددة ال لمددةال علددى الددرغ مد أهميتدده البالغددة لتماسدده
المباشددر مددي الحيدداض اليوميددة للمددواطجي  .ومددد سددعس الحكومدداس فددي اآلوجددة األخيددرض بإبدددار
تشدددريعاس خابدددة بحمايدددة المسدددتهلكال تهددددف مددد ورائهدددا الحفددداظ علدددى بدددحة وسددد مة
المدواطجي  .ف د عد الحفدداظ علدى أمددواله مد الهدددر وال ديا جتيتددة شدرائه سددلعا غيددر
مطابقة للموابفاس .ومد جشطس حركة حماية المسدتهلك مدوخراال مد خد ل تمعيداس حمايدة
المستهلك ومجظماس المتتمي المدجي وتهدف يلى توعية المستهلك وتثقيفده والوبدول بده يلدى
مرحلة الحماية الذاتية الخيرال 1112ال .)01
أهداف البحث
يهدف البحث يلدى دراسدة و تحليدل أثدر الدوعي التسدويقي االسدته كي لمسدتهلكي السدلي
االسته كية الغذائية بمحافظة دهوك في حماية المستهلك وبالتحديد فإ هذه البحث يهدف يلى
دراسة الجقاط اآلتية:
 .2تشخيص درتة الوعي التسويقي لدى األسر المبحوثة.
 .1تحديد درتة حماية المستهلك م مبل المجظماس الحكومية وغير الحكومية.
 .3تسليط ال و على التواجغ التي تمثل يخ ال بمبدأ حماية المستهلك.
 .4تقدددي اآلليدداس التددي تحددافظ علددى حمايددة المسددتهلك مد الغد والخدددا التسددويقي الددذي
يمك أ يمارس عليه.
 .5دراسدة الع مدة بدي الدوعي التسدويقي االسدته كي وبعدض المتغيدراس االتتماعيدة
واالمتبادية والثقافية للمستهلكي بمحافظة دهوك.
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 .7اختبدار معجويدة الع مدة بدي هدذه المتغيدراس وبدي أهد العوامدل التدي تعبدر عد الدوعي
التسويقي االسته كي.
 .6التعدرف علدى أهد العوامدل التدي يدودي االهتمدا بهدا يلدى تطدوير الدوعي التسدويقي
االسته كي و بالتالي و ي وامترا السياساس المجاسبة لذلك.
 .8التعددرف علددى طبيعددة ع مددة االرتبدداط واألثددر بددي الددوعي التسددويقي وتعليددل حمايددة
المستهلك .
مخطط البحث وفرضياته
مخطط البحث
يقددو البحددث علددى اعتبددار الددوعي التسددويقي بمتغيراتدده التددي أخ ددعس للبحددث متغيددرا
مسددتق وكددذلك اعتبددار حمايددة المسددتهلك بمتغيراتدده متغيددرا معتمددداال وتدد اسددتخدا أسدداليغ
اإلحبددددا الوبددددفي  (Descriptive Statisticsفددددي دراسددددة عيجددددة البحددددث كددددالتكراراس
والمتوسطاس الحسدابية واالجحرافداس المعياريدة) كمدـا اسدتخدا البرجامدـ ،اإلحبدائي SPSS
 Ver.10وم خ ل بدرام ،االجحددار واالرتبداط لتأكيدد فر دياس البحدثال ويو دي الشدكل 2
المخطط االفترا ي للبحث:
تعزيز الوعي التسويقي االستهالكي
حماية المستهلك

الشكل 2
المخطط االفترا ي
فرضيات البحث
الفرضية األولى :توتد ع مة ارتباط معجوية بي الدوعي التسدويقي بداللدة متغيراتده وحمايدة
المستهلك .
الفرضية الثانية :يوتد تأثير معجوي للوعي التسويقي في حماية المستهلك .
الفرضية الثالثة :ي ك م مستوى التعلي ومستوى الدخل عام معجويا في التأثير على
الوعي التسويقي االسته كي للوحداس االسته كية األسر).
طبيعة البحث
يعتبر البحث الحالي أحد الدراسداس الوبدفية والتحليليدة بالدرتدة األسداس واعتمدد فدي
مرتكلاته الفكرية على ما يأتي:
 .2م يدارض التسويق يقو هذا البحث على تبجي افترا اس واعتبداراس حمايدة اللبدائ
والوعي التسويقي أساسا فكريا في بجا فكرض البحث وتفسير جتائته.
 .1يجتمددي البحددث يلددى الدراسدداس السددلوكية والتددي تمثددل يحدددى مدددارس الفكددر التسددويقي
االستراتيتي باعتماد متموعة م األساليغ اإلحبائية التدي لهدا ع مدة بعلد التسدويق
بالدرتة األساس كمقاييس االجحدار واالرتباط .
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 .3بجددا علددى مددا تقددد فددإ هددذا البحددث ت ددم مدددخلي رئيسددي ال همددا حمايددة المسددتهلك
والوعي التسويقي للوحداس االسته كية في محافظة دهوك.
محددات البحث
يمك ييتال محدداس هذا البحث بما يأتي :
 .2يبعغ حبر تميي عجابدر الدوعي التسدويقيال لدذالك تطدرق البحدث يلدى المتغيدراس
التي يعتقد أ لها ع مة وموثرض في حماية المستهلك.
 .1اخددت ف درتددة الددوعي التسددويقي م د مسددتهلك آلخددر بسددبغ جددواحي عديدددض أبرلهددا
المستوى الثقافيال مستوى الدخلال المواد الحافظةال الملوجاسال تاريخ الب حية والجفدادال
واالهتما بهذه الجواحي يختلف م مستهلك آلخر.
 .3اعتمد البحث الحالي على دراسة الكيفية التي يمك بواسطتها حماية اللبائ م خد ل
تجشدديط وتجميددة الددوعي التسددويقي لددديه ال وهجدداك محدداوالس متوا ددعة فددي تجدداول هددذا
المو و .
 .4شمل البحث أغلغ الفئاس العمرية وبمختلف مستوياته الثقافية المجتشري فدي مبدباس
ومد في محافظة دهوك.
صدق األداة وثباتها
بعددد االجتهددا مد تبددمي اسددتمارض االسددتبيا تد عر ددها علددى متموعدة مد الخبددرا
واألكاديميي المختبي بمو و الدراسة بهـدف الحك على مبداميتهاال وعلى دو ذلدك
فقد ت تعديل وي افة بعض الفقراس واستبعاد فقراس أخرى .و ت تعليل المبددامية باختبدار
األداض على عيجة تتريبية مولفة م  11مستهلكاال بعدها ت اختبار ثباس األداض باالعتماد علدى
اختبار كروجباخ ألفاال والذي أظهدر ثباتدا لكدل متداالس الدراسدةال حيدث ظهدر معامدل االتسداق
الداخلي كروجباخ ألفا  )106117ويعد هذا المعدل مقبوال في الدراساس التسويقية.
الوعي التسويقي – خلفية نظرية
مفهوم الوعي التسويقي
يقبد بالوعي أ يكو المستهلك على بيجة ودراية م حقومهال وفدي متدال التسدويق
يعجي تعل اللبائ على درايدة ومعرفدة بماهيدة المجتتداس التدي يقتجوهدا وخبائبدهاال ف د
عدد معرفددة أمدداك الشددرا واألسددعار التددي تبددا بهددا وكيفيددة التددروي ،لهددا وكددذلك مجددواس
توليعهاال وي ي الباحثا مفهوما للوعي التسويقي بكوجه متموعة مد التدراك المعرفدي فدي
كيفيددة اسددته ك السددلي والخدددماس المتواتدددض فددي األسددواق مدد أتددل حمايتدده مدد اسددتغ ل
المجتتي والمولعي  .والمستهلك يحتاو يلى كل ذلك كي يتفادى وسدائل الت دليل المسدتخدمة
م مبل المجتتي  .وبهذا يستطيي المستهلك أ يشتري التديد والبالي م المجتتداس لقدا مدا
يدفعوجه ثمجا لها.
وكثير م اللبائ يتهلو حقومه في الحبدول علدى الحمايدة مد اسدتغ ل المجتتدي
والمسومي وحتى عجدما يكو هجاك هيئاس وتهداس تتدولى معالتدة شدكاوى اللبدائ ليكوجدوا
علددى عل د وا ددي ع د مسددتوى اسددتغ ل اللبددائ ال وهددذا كلدده يتطلددغ تجشدديط وتفعيددل الددوعي
للمستهلك والذي ظهرس الحاتة يليه مي تدرو مسدتوياس السدلعة مد التيدد ذي القيمدة العاليدة
يلى الغ الردي ذي القيمة المجخف ةال وبرلس ملدة مد المجتتدي والمسدومي أخدذس تغد
التيددد بددالردي  .ومد هجددا كاجددس البدايددة فددي الحاتددة لجشددر الددوعي والرمابددة علددى السددلي فددي
األسددواق لكشددف هددذا الغ د ومددي الديدداد هددذا التطددور وظهددور المجتتدداس الغذائيددة المبددجعة
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والمحفوظة التي ال يعرف المستهلك ع أبلها أو خطواس تداولها حتدى وبدولها يليده شديئا
وما ي كا مأموجا استه كه لها أ ال اللبيرال اسامهال 1121ال .)1
الوسااااال التاااي يساااتخدمها المنتجاااون لزياااادة الاااوعي التساااويقي (Consumer Affairs
)Directorate, 1987, 3

يقي على عاتق المجتتي والمسومي تفعيل وليادض الوعي التسويقي م خ ل ما يأتي:
 .2و ي الع ماس البحيحة على المجت.،
 .1و ي المعلوماس الكاملة على المجت.،
 .3و ي التحذيراس البحية على المجت ،والتي ت ر المستهلك.
 .4معالتة المعلوماس وشر األدا الفعلي للمجت.،
 .5تثبيس تاريخ اجتها الب حية للمجت.،
 .7يذا كا المجت ،المقد خدمة) فيتغ القيا بها بمهارض وعجاية.
الشفافية في العمل التسويقي
الشفافية كمفهو يختلف ع الوعي التسويقيال فالشفافية هي المبارحة والمكاشفة فدي
التعامددلال وهددي مدد األمددور المهمددة فددي العمليددة التسددويقية كوجهددا تعطددي الفربددة لللبددائ
بالرفض أو القبول ألي تل مد العدرض أو البدفقة وبالجهايدة يكدو الهددف تتجدغ الومدو
دحية الخددا أو
بالغ أو الخدا الذي يمارسه بعض المسومي وكثيرا م اللبائ يقعدو
الغ د بسددبغ جقددص الددوعي التسددويقي وملددة الثقافددة التسددويقية االسددته كية لددديه وعجدئددذ ال
يتدددو ألجفسدده يال التسددلي والر ددوخ ل مددر الوامددي ولك د األمددر ال يجتهددي عجددد هددذا الحدددال
فالمسددتهلك سدديتحامل علددى المسددوق الددذي كددا سددببا فددي غشددهال ويجته دي هددذا األمددر بتكددوي
موامدف واجطباعداس سدلبية فددي مدراره الشدرائي وعلددى عكدس الشدفافية ومددا تددل عليده هددذه
الكلمددة مد البددفا والجقددا ال فددإ بعددض المسددومي الباعددة) يمارسددو أسدداليغ السددلوك غيددر
األخ مي في التعامل .فالمجشأض التي تسمي لمجتسدبيها بممارسدة هدذا السدلوك سدوف لد تعدي
طوي في السوق اللعبي ولياداسال 1122ال .)5
واقع الوعي التسويقي في المجتمع المبحوث
يمك القول ي مو و الوعي التسويقي في كردسدتا يدأتي فدي المراتدغ المتدأخرض ال
حيث مطعس دول أوربا وأمريكا شوطا كبيدرا فدي هدذا المتدالال ولكد هجداك بعدض المظداهر
التي توحي بجمو وعي المستهلك تأتي في بدايتها معرفة ذلك المسدتهلك حقومده ببدورض فعليدة
وملموسددةال فالمسددتهلك يبدداغ بخيبددة أمددل عجدددما يتددد جفسدده مددد خددد بالسددلعة الددذي اشددتراها
وتبي بعدها أجها مغشوشةال أو أ الخدمة التي طلبهدا لد تجفدذ بحسدغ االتفداقال ف د عد أ
ميمتها دفعس بالكاملال عجدها يشدعر المسدتهلك أ حقومده مدد سدلبس .ولكد المسدتهلك الدواعي
يكددو بددعبا علددى المجددت ،أو البددائي غشدده أو خداعدده ال ممددا تقددد يت ددي لجددا األهميددة والفائدددض
المرتوض مد توعيدة المسدتهلك خالدد الرويحديال1121ال  .)1فدي الومدس جفسده فدإ اللبدائ
يتحملو تل ا م مسوولية الجتائ ،السلبية الوامعدة علديه بسدبغ جقدص الدوعي الكدافي لدديه
والذي يوهله لكشف تلك الممارساس التسويقية الخادعةال وهجا تبرل أهمية تجمية هذا الوعي
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لدى المستهلك م خ ل الجدواس والموتمراس ووسائل اإلع واإلع جداس التتاريدة وكدذلك
المعلوماس الموتودض على المجت،ال ي جشر الوعي التسويقي لدى المستهلك يتجبده الومدو فدي
الخدا والت ليل والغ التسويقي .كذلك المعلوماس الموتودض علدى المجدت ،تعتبدر درورية
أي ا لحماية المستهلك كوجها تتعلق ببياجاس العبوض كالول البدافي والقدائ والحتد والمدواد
التددي تحتويهددا العبددوض بالتفبدديلال وأي خلددل فددي هددذه البياجدداس يحاسددغ عليدده بدداحغ المجددت،ال
ع كدو هدذه المعلومداس تدودي دورا ترويتيدا بحيدث تتدذغ اجتبداه المسدتهلك للمجدت.،
ف
وتأكيدا لما تقد تأتي أهمية جشر الوعي التسويقي وتشتيي اللبائ إلب غ التهاس المسوولية
ع د حمايددة المسددتهلك لدددى شددعوره بأجدده هجدداك ممارسـددـاس تهدددف يلددى ت ددليله العلدديال
1110ال .)1
حماية المستهلك
مفهوم حماية المستهلك
مفهددو حمايددة المسددتهلك ال يعدددو عدد كوجدده مسدداعدض المسددتهلك فددي الحبددول علددى
مجتتاس تبل يلى مستوى معقول م األما ال ويعرف بأجه حفدظ حقدوق المسدتهلك و دما
حبددوله عليهددا المسدداعدال 1112ال  )444ال وعرفهددا آخددرو بأجهددا حركددة اتتماعيددة تعمددل
علددى ليددادض وتدددعي حقددوق المشددتري فددي ع مدداته بالبددائعي  )Kotler ,2004, 25وي درى
الباحثا أ حماية المستهلك بأجه خدمة توفرها الحكومة أو مجظماس المتتمي المدجي لحمايدة
المستهلك م الغ التتداري أو اسدتغ له أو سدو تقددي خدمدة مدا عد طريدق االحتكدار أو
الخ و لظروف معيجة.
ويتغ أ تقو التهة التدي تتدولى حمايدة المسدتهلك بالعمدل علدى ييتداد وتجميدة الدوعي
العا لدى المستهلك حول جوعية السلي والخدماس وع متها ببدحته وسد مته .ويرشداده يلدى
سددبل التأكددد م د م مددة وب د حية المددواد االسددته كية وتلقددي شددكاوى اللبددائ ودراسددتها
وامترا الحلول المجاسبة ورفعها يلى التهاس المختبة وجشر جتدائ ،الدراسداس والمعلومداس
التي تتوبل يليها تلك التهة بما يتيي للمستهلك االط عليها واالسدتفادض مجهدا واالسترشداد
بها في اختيار حاتاته االسته كية يلى تاجغ توعية المستهلك بماهية الددعاياس واإلع جداس
الم للة وبأساليغ الغ والتحايل أيجما وتددس وكيفيدة تتجدغ م دارهاال ويبددار الجشدراس
ويمامددة المحا ددراس وحلقدداس الدراسددة ولهددا فددي سددبيل ذلددك االسددتعاجة بوسددائل اإلعدد
المقرو ض والمرئية والمسموعة في سبيل تحقيق أهدافها وكذلك تمثيل مبالي المسدتهلك أمدا
التهدداس العدليددة والهيئدداس واللتددا الحكوميددة علددى الب دعيد الددوطجي واإلمليمددي والدددوليال
والقيا بأي عمل أو جشاط آخدر مد شدأجه أ يمكد تلدك التهدة مد تحقيدق أهددافها .ولتفعيدل
وتطبيق كل األهداف أع ه البد مد وتدود تشدريي حكدومي يخدتص بحمايدة المسدتهلك الدذي
سبقتجا في تجاوله وتطبيقه الدول المتقدمدة .ويمكد بيدا مفهدو حمايدة المسدتهلك فدي األمدور
التالية حس الكثيريال 1122ال :)2
 .1الجقص الموتود في المجت ،سلعة /خدمة).
 .2المجتتاس التالفة والسيئة.
 .3األ رار والخسدائر التدي تلحدق المسدتهلك فدي بدحته أو أم كده والجدات عد اسدتعماله
لذلك المجت.،
 .4الغجى الفاح الجات ،ع شرا المجت ،م خ ل طرائق غير مشروعة.
 .5الحماية م اإلع جاس الم للة.
 .6التعام س والممارساس التتارية غير البحيحة أو غير المشروعة.

صادق وحسن []42

 .7شكاوى اللبائ الجاتمة ع عد االلتلا بالقواجي والتعليماس الجافذض.
 .8الحماية م الممارساس التتارية التقييدية ربط شرا سلعة بشرا سلعة أخرى).
مما تقد يكو م حق المسدتهلك أ يعلد المجدت / ،البدائي  /مقدد الخدمدة) بدالجوامص
الموتودض في المجت ،وتفابيلهاال ويذا ل يستتغ المجت ،لطلدغ المسدتهلك فداألخير يسدتطيي أ
يقد طلبا للتعويض يلى التهاس ذاس الع مة بحماية المستهلك أو أية مجظمة تهدت بمثدل هدذه
األمور.
أهداف حماية المستهلك
هجدداك أهددداف تسددعى التهددة التددي تتددولى حمايددة المسددتهلك يلددى تحقيقهددا وتجا ددل م د
أتله داال وتددا س جتيتددة مددا يتعددرض لدده المسددتهلك م د ممارسدداس تسددويقية خادعددةال ويمك د
اختبار أهداف حماية المستهلك باآلتي المساعدال 1112ال )447
 .1التكفددل بحمايددة المسددتهلك وتحبدديجه ددد األسدداليغ والممارسدداس التسددويقية السددليبة التددي
تجبغ على الغ والخدا .
 .2االلتلا ب ما حقوق اللبائ وحمايته م مختلف أشكال الت عدغ الممكد حدوثده فدي
السلي والخدماس التي يحتاتوجها.
 .3تأمي وتقدي المساعدض الممكجة لفئاس الدخل المحدود وتمكيجه مد الحبدول علدى السدلي
والخدماس التي يحتاتوجها.
 .4التعدداو مددي مجظمدداس األعمددال وتمكيددجه م د الحبددول علددى المعلومدداس التددي تخددص
اللبائ والعمل على تلبيتها.
أبعاد حماية المستهلك ومجاالتها
ي مو دو حمايدة المسدتهلك يجبدغ علدى اإلجسدا الدذي هدو عمدود التجميدة وغايتهددا
والتركيددل عليدده هددو فددي وامددي األمددر تركيددل علددى المتتمددي بأسددرهال فالكددل فددي جهايددة األمددر
مستهلكو  .وهجا البد م تحديد األبعاد والمتاالس التي تشدملها حمايدة المسدتهلك وهدي علدى
الجحو اآلتي:
 حماية المستهلك م جفسه :يكم ذلك فدي يبدرار المسدتهلك علدى اسدتخدا أو اسدتعمال
مجت ،معي كما هي الحال فدي اإل درار الجاتمدة عد التددخي أو يفراطده فدي اسدتعمال
الهاتف المحمدول والشدي جفسده عجدد اسدته ك مجتتداس ممجوعدة ماجوجدا أو لتوئده يلدى
اسدتعمال سددلعة وفدي الومددس جفسده يكددو تداه فددي طريقدة االسددتعمال أو االتتهداد فددي
تفسير البياجاس والمعلوماس الموتودض على الغ ف أو العبوض.
 حماية المستهلك م األطراف األخرى :توتد عدض أطدراف تعمدل علدى ييدذا المسدتهلك
ع د مبددد أو م د دو مبددد كمسددومي السددلي أو مقدددمي الخدددماس عجدددما يلت دوو يلددى
اسددتعمال أسدداليغ الغدد والخدددا عجددد تقدددي المجتتدداس للمسددتهلكال حيددث تددجتي تلددك
األسدداليغ فددي ت ددليل المسددتهلك وتددذغ اجتباهددهال ويتددغ أ تمتددد حمايددة المسددتهلك يلددى
الومددوف ددد ارتفددا األسددعار وكددذلك مجددي االحتكددار وحتددغ السددلعة عجدده أو تخليجهددا
لبيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة وكدذلك حمايدة المسدتهلك مد البيدي المشدروط والدذي يدت
فيه بيي سلعة كشرط لبيي أخرى.
مسؤولية الزباان
تتمثل مسوولياس اللبائ خ ل مراحل الشرا باآلتي:
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 .1مبل عملية الشرا  :في هدذه المرحلدة يقدو المسدتهلك بالسدوال واالستفسدار عد السدلعة/
الخدمددة مد حيددث سددمعتها أو أدائهددا م د مبددادر مختلفددة كددالمجت /،البددائي /أو مد يقددو
بتتهيل الخدمة.
 .2خ ل عملية الشرا  :تقي على عداتق المسدتهلك فدي هدذه المرحلدة االستفسدار عد كيفيدة
استخدا المجت،ال وكذلك االستفسار ع خدماس ما بعد البيي ي وتدس وال ماجاس التدي
يوفرها المجت. ،
 .3بعد عمليدة الشدرا  :فدي هدذه المرحلدة تقدي علدى عداتق المسدتهلك معرفدة كيفيدة اسدتخدا
المجت ،بموتغ التعليماس المرفقة معهال وكذلك استمارض ال ما للمجت.،
مسؤولية حماية المستهلك
ددم مسددوولية المجددت،ال ويمكد للمسددتهلك المت ددرر
تكددو مسددوولية حمايددة اللبددائ
مقا دداض المجددت ،والحبددول علددى تعوي دداس ع د األ ددرار التددي لحقددس بدده تددرا اسددتخدامه
للمجت،ال والبد للمستهلك م يثبداس يهمدال المجدت ،أو الشدركة المبدجعة حتدى يمكد مقا داتها
والحبول على تعوي اس .والمستهلك المت رر م المجت ،المعيغ يحق له أ يقا ي:
 .1المجتتي الشركة المبجعة)
 .2المسددتوردي المتهددلي ) :تقددي مسددوولية حمايددة اللبددائ علددى المتهددل المسددتورد األول
والددذي يكددو اسددمه موتددود علددى المجددت ،ولكد هددذا ال يعفددي المددوردي اآلخددري تتددار
التملة وتتار التتلئة) يذا فشلوا في معرفدة المجدت ،المعيدغ وهجدا تدول المسدوولية عد
المجددت ،المعيددغ علددى تميددي المددوردي بالت ددام والتكافددل ال ولكدد يذا أحتددوى المجددت،
الجهددائي علددى خلددل فددي أحددد عجابددره فددإ المسددوولية فددي هددذه الحالددة تقددي علددى الشددركة
المبجعة لذلك المجت.،
والبد لجدا هجدا مد التعريدف بدالمجت ،المعيدغ :يعدد المجدت ،معيبدا عجددما يعدرض سد مة
المسددتهلك للخطددر جتيتددة اسددتخدامهال وال يعتبددر المجددت ،معيبددا لمتددرد أجدده م د جوعي دة رديئ دةال
وعجدددما يظهددر أ المجددت ،معيبددا ف بددد للتهددة التشددريعية أو التهددة ذاس الع مددة ع د حمايددة
المستهلك أ ت حظ ما يأتي )-: (Consumer Affairs Directorate, 1987, 5
 مراتعة طريقة تسويق المجت.،
 م حظة التعليماس والتحذيراس الموتودض على المجت.،
 اإلترا اس المتخذض بشأ ذلك المجت ،والمبير الذي سيوول يليه.
 التعليماس التي يجبغي على المجتتي لهذه المجتتاس أ يلتلموا بها مستقب .
قرارات المنتج ومسؤوليته االجتماعية عن حماية المستهلك
درورض أ يلتدل المبدجعو بالتشدريعاس والسياسداس العامدة للحكومدة عجدد يجتداو أو
يسقاط مجدت ،معدي ال كمدا أ عمليدة العمدل علدى حمايدة المسدتهلك مد خد ل تقددي مجدت ،ذي
ع تقديمه ماجاس بدذلك المجدت .،وعلدى السدلطاس الحكوميدة أ تتددخل
تودض وأما ال ف
لمجي خ مجتتاس يلى األسواق ع طريدق اسدتحواذها علدى مجتتداس شدركاس أخدرى أو أ
تقددد علددى يلغددا مجتتدداس موتددودض فددي السددوق وعليهددا التلامدداس ماجوجيددة بتقددديمها بموتددغ
ماجاس مكتوبة أو مجية يمك أ يتأثر بها اللبائ ال كدذلك الحدال عجدد يجتداو مجتتدا شدبيها
بطريقددة غيددر ماجوجيددة لمجددت ،موتددود وتددابي لشددركة أخددرىال وهجددا يتحددت علددى تلددك الشددركاس
العمدل طبقددا للقددواجي الخابدة بددذلك المجددت ،وحمايدة حقددوق اللبددائ فدي الومددس جفسدده كددوتلر
وارمستروج،ال 1116ال.)524
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وال يقددف األمددر عجددد هددذا الحددد بددل يجبغددي علددى المبددجعي اإلذعددا للقددواجي المحددددض
لتددودض المجددت ،وأمجدده خابددة المجتتدداس ذاس الطلددغ الكبيددر والمسددتمر كاألطعمددة والعقددامير
ومستح راس التتميل فتلك القواجي تلل المجتتي االلتلا بالشروط البحية عجد تقدي تلدك
المجتتددداسال ومدددد سدددبقتجا الواليددداس المتحددددض عدددا  2061بسدددجها مددداجو سددد مة المسدددتهلك
 )Consumer Product Safety Actوجتيتدة لتلدك التشدريعاس أبدبي للامدا̋ علدى المبدجعي
تقدي ماجاس للمستهلك يحق له أ يستبدل المجت ،أو يسترتي ميمته يذا ثبس فشله خ ل مدده
معقولة .
دور المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن المستهلك وحمايته
هجاك تهاس وهيئاس غير حكومية تدودي دورا مهمدا فدي الددفا عد المسدتهلكال ومد
ثدد حمايتدده فددي حالددة وتودهددا فبإمكاجهددا ممارسددة دور رمددابي تهدددف مدد ورائدده تحتددي
الممارسدداس التسددويقية غيددر السددليمة وتعمددل لبددالي حمايددة وومايددة اللبددائ  .يكم د حبددرها
وييتال دورها على الجحو اآلتي:
 االتحاداس والتمعياس والجقاباس حماية المستهلك .
 الغرف التتارية والبجاعية واللراعية .
 شركاس القطا العا والخاص المعجية بحماية المستهلك .
 موسساس الموابفاس والمقاييس .
 البرلماجاس واألتهلض التشريعية والق ائية .
 األتهلض اإلع مية والبحافة بأجواعها .
 األتهلض الرمابية البحية ذاس االهتما بالتثقيف والتوعية البحية .
 دوائر الكمارك .
 األتهلض الرمابية األخرى .
ويتعاظ دور المجظماس غير الحكومية في جشدر الدوعي التسدويقي للمسدتهلكي ال وهدذا
الدور جابي م حق ذلك المسدتهلك فدي الحبدول علدى مجتتداس ذاس تدودض وآمجدة فدي الومدس
جفسدده وبأسددعار معقولددة تتفدددق مددي مدددراته الشددرائية اليال أ ذلدددك الدددور الددذي توديدده تلدددك
المجظ ماس لحماية المستهلك يكتجفه الغموضال ول تت ي معالمه بالشكل المطلدوغ .وال يدلال
مو و حماية المستهلك في يملي كردستا في بداياتده ولد يجدل حظده مد الرعايدة والعجايدة
ال لمةال على الرغ م أهميته البالغة لتماسه المباشر مي الحياض اليومية للمستهلكي  .وهجداك
بداياس إلبدار تشريعاس خابدة بحمايدة المسدتهلكال تهددف مد ورائهدا الحفداظ علدى بدحة
وس مة اللبائ  .باإل افة يلى الحفاظ على أمواله م الهدر وال ديا  .ومدد جشدطس حركدة
حماية المستهلك موخرا ولك بداياتها متوا عة م خ ل تمعياس حماية المستهلك.
و تقددي دددم مسدددوولياس مجظمدداس المتتمدددي المددددجي واتبدداس ومسدددوولياس متجوعدددة
ومتشعبة ولكجها تجبغ فدي معظمهدا علدى الددفا عد المسدتهلك وحمايتده ورعايتدهال ويمكد
حبر أبدرل المهدا التدي تتوالهدا تلدك المجظمداس بداآلتي المجظمدة العربيدة للتجميدة اإلداريدةال
1121ال :)3
 .2تسه تمعياس حماية المستهلك في كبي االحتكار وغ األسعار.
 .1م خ ل مجظماس المتتمي المدجي باإلمكا حماية المستهلك في جشر الوعي التسويقي.
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 .3الغددرف التتاريددة والبددجاعية تدودي دورا مددوثرا فددي اسددتقرار تثبيددس أسددعار المجتتدداس
السلي /الخدماس).
 .4تمارس مجظماس المتتمدي المددجي وخبوبدا المختبدة بالجاحيدة اإلع ميدة دورا مهمدا
في التوعية االسته كية م خ ل وسائل اإلع المقرو ض والمسموعة والمرئية.
 .5تسه يداراس المحافظاس والبلدياس في حماية المستهلك ومجي اسدتغ له بإمامدة وتأسديس
األسواق الشعبية .
 .7تمارس الموسساس األهلية وموسسداس الحكد المحلدي واإلدارض المحليدة دورا فدي حمايدة
المستهلك.
 .6تس ده مددديرياس الرمابددة التتاريددة والتددي لهددا الع مددة بالمسددتهلك فددي الحددد م د ارتفددا
األسعار.
 .8تمارس تمعياس حماية المستهلك دورا مهما في التوعية البحية م التسم الغذائي.
 .0تس ده مجظمدداس المتتمددي المدددجي فددي الدددفا ع د المسددتهلك ويعددلل دورهددا هددذا وتددود
تشريعاس حكومية.
 .21لموسساس الموابفاس والمقاييس دور كبير في مرامبة المجتتاس والخدماس.
و البد م آلية تعمدل بموتبهدا مجظمداس المتتمدي المددجي كدي تدودي دورهدا فدي حمايدة
المستهلكال ويتغ أ تو ي هذه اآللية اإلترا اس الواتغ أتباعها لتسدهيل تطبيقهدا علدى أ
تتبف تلك اإلترا اس بالبساطة والو و ويمكد ييتالهدا بديالتي مجتددياس سدتار تدايملال
1122ال :)3
 .2مشدداركة مجظمدداس المتتمددي المدجيددة ل تهددلض الحكوميددة واألهليددة فددي و ددي السياسدداس
التسويقية ومرامبدة تجفيدذها لحمايدة المسدتهلك مد الممارسداس التسدويقية الخادعدة وغيدر
األخ مية التي يقدو بهدا بعدض المجتتدو والمسدومو وال يقتبدر دور تمعيداس حمايدة
المسددتهلك علددى حمايتدده م د الغيددر بددل يتعددداه يلددى حمايتدده م د جفسدده م د خ د ل بددرام،
التوعية والتثقيف البحي واللتا البحية المهتمة بتحديد ب حية وس مة الغذا .
 .1باإلمكا أ تقو مجظمداس المتتمدي المددجي بحمايدة المسدتهلك مد خد ل االسدتما يلدى
شكاواه حول مختلف الق ايا المرتبطة بتقدي السدلي والخددماس مد القطداعي الحكدومي
واألهلي وتقو بمتابعتها لدى التهاس ذاس الع مة.
 .3المساهمة في توفير المجتتاس بالكميداس والجوعيداس المطلوبدة مد ومدس آلخدر ومعالتدة
ع يمكاجية معالتة المبالغة في األسعار والتدي يقدي
الجقص أو التقبير في ذلكال ف
عبئها على المستهلك .
 .4مشاركة الحركاس التي تعمل على حماية المستهلك مي اإلع والبحافةال حيدث يعتبدر
اإلع د السددلطة الرابعددة وحمايددة المسددتهلك السددلطة الخامسددة والبددد أ يعم د سددوية
لخدمة م ايا المستهلك و ي فا المليد م الحماية واألما له.
 .5المساهمة فدي جشدر سلسدلة مد المقداالس ويمامدة ور العمدل والجددواس والمسداعدض فدي
و ي التشريعاس ال امجة لحقوق المستهلك.
 .7ال يلال هجداك دور لمجظمداس المتتمدي المددجي لحمايدة المسدتهلك تتمثدل بالقيدا بوظدائف
ع الدفا ع المسدتهلك مد الممارسداس التسدويقية
متعددض كالرمابة والم حظةال ف
السلبية الخادعة.
 .6تمثيل المستهلك في المتالس المتخببة وتمارس هيئاس المتتمي المددجي أدوارا هامدة
لق ايا اللبائ خابة فدي متدالس الغدذا والموابدفاس والمقداييس .والحقيقدة أ تمثيدل
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فقدطال ويجمدا

اللبائ في هذه المتالس مد مبدل تلدك المجظمداس ال يجبدغ علدى اإلطد
المساهمة في اتخاذ القراراس الغذائية المرتبطة بالمستهلك.
دور المواصفات والتقييس في حماية المستهلك
يمك اختبار الدور الذي توديده الموابدفاس والمقداييس فدي حمايدة المسدتهلك بديالتي
الجدوض اإلمليمية حول التقييسال 1122ال :)1
 .2هيئة الموابفاس والمقاييس تقو بتجفيذ أهدافها والتي تجبغ علدى حمايدة بدحة وسد مة
المسددتهلك والسدد مة العامددة وحمايددة البيئددة والمحافظددة علددى االمتبدداد الددوطجي وتجميددة
مدراته.
 .1مجددي ممارسدداس الغ د والتقليددد وجشددر مفدداهي الموابددفاس وأجمددوذو الثقافددة االسددته كية
وجشر مفاهي الموابفاس والمقاييس وجظ التودض وتو يي أهميتها.
 .3العمل على دع وتشتيي وحماية البدجاعة والمجدت ،الدوطجي ومجحده فربدة للمجافسدة فدي
األسواق المحلية والخارتية.
 .4العمل على يبدار التشريعاس ل بط المجتتداس فدي السدوق والتطبيدق اإلللامدي لهدا علدى
المجتتاس ل ما توفر المتطلباس األساسية للسلي المبجعة والمتبادلة والمستوردض.
 .5هيئة الموابفاس والتقييس ستسه في اختبار الكثير م الومس والق ا علدى يمكاجيداس
تلوير هذه الشهاداس أو تغيير م موجها.
 .7للموابفاس أهمية كبدرى فدي التقيديسال فهدي تعتبدر وسديلة ل تبدال والتفداه ال حيدث يجهدا
توحددددد اللغددددة المسددددتخدمة بددددي التهدددداس ذاس الع مددددة .وللرمددددول أهميددددة ال تقددددل عدددد
المبطلحاسال فهي تستخد لتوحيد اللغة ما بي التهداس ذاس الع مدة .فمدث تميعجدا جعلد
أجها ترمل يلى وحدض درتة الحرارض وأ ك ترمل يلى وحدض الول .
 .6ي المسدددتهلك يسدددعى دائمدددا لشدددرا مجدددت ،بدددالتودض المجاسدددبة ال أي يجددده يدددوال مدددا بدددي
االعتباراس الفجيدة واالمتبداديةال لدذلك فدا هدذه الموابدفاس تحددد أدا المجتتداس الجهدائي
الذي يحقق متطلباس التودض المجاسبة.
الجانب الميداني
عرض النتااج الميدانية
وصف عينة البحث ومجتمعه
يتكددو متتمددي البحددث م د الوحددداس االسددته كية الموتددودض فددي محافظددة دهددوك الأمددا
العيجة المختارض فهي أفدراد مد تلدك الوحدداس االسدته كية ال حيدث ولعدس علديه اسدتماراس
استبيا بوامي  )61استمارض اعتمدس  )76مجها والبامي أهملس لجقص فدي المعلومداس التدي
تحتويها ،وفيما يأتي وبف لعيجة البحث بحسغ السماس الشخبية :
 .1الجاانس :يتبددي مد الملحددق  )2أ عيجددة البحددث تت ددم الددذكور وكددذلك اإلجدداثال حيددث
بلغس جسبة الذكور م أرباغ األسدر  )% 56مقابدل  )% 43لفئدة اإلجداث ال ممدا يشدير
يلى أ العيجة المختارض للبحث ممثلة لمتتمي البحث في محافظة دهوك.
 .2العمر :يت ي م الملحدق  )2أ أفدراد عيجدة البحدث مد فئدة  42سدجة فدأكثر) و بلغدس
جسددبته  )% 58م د متمددو أفددراد عيجددة البحددثال األمددر الددذي يفيددد بددأ معظ د أربدداغ
األسر في محافظة دهدوك يجتمدو يلدى هدذه الفئدةال ويددل هدذا علدى أ مدراراته الشدرائية
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غالبا ما تكو مراراس عق جية مولوجة خالية م الجلواس واالجفعاالسال بيجما احتلدس فئدة
 41-32سددجة) جسددبة  )%11المرتبددة الثاجيددة ال وتددا س فئددة  31-12سددجة)في المرتبددة
الثالثةال في حي أ الفئة األولى أمدل مد  11سدجة) لد تسدتل أيدة جسدبة تدذكرال ممدا يوشدر
عد وتود أسر مسدتقلة بجفسدها ولهدا دخدل خداص بهدا وتتدولى عمليداس الشدرا بمفردهداال
ويعلى السبغ في ذلك يلى طبيعة المتتمي في محافظة دهدوكال حيدث تجقسد العائلدة علدى
جفسها في دار السك جفسه وتقي مسوولية الشرا والبرف على عاتق رغ األسدرض وهدو
الشخص األكبر سجا.
دم فئدة يعداديدة فأمدل)هدي
 .3التحصيل الدراسي :تبي جتائ ،الملحق  )2أ جسبة الذي
األغلبية وبجسبة  )%44م أفدراد العيجدة المبحوثدة ال فدي حدي أ جسدبة الحابدلي علدى
شددهادض البكددالوريوس بلغددس  )% 11ال وتددا س فئددة خريتددي دبلددو المعاهددد فددي المرتبددة
الثالثة وبجسبة  )% 27بيجما كاجس جسبة حملة الشدهاداس العليدا ال بدأس بهداال حيدث بلغدس
 .)%28مد هددذا يتبددي أ اغلددغ أربدداغ األسددر التدي شددملها االسددتبيا يجتمددو يلددى فئددة
يعدادية فأمدل) وهدذا يوشدر علدى أ مسد مد هدوال يحملدو مسدتوى تعليمدي متوا دي
والقس اآلخر أميو ال وهذا م الموشراس السلبية في يدراك أهمية الوعي التسويقي الدذي
يعتبر حتر اللاوية لحماية المستهلك
 .4دخل األسرة :بالرتو يلى الملحق  )2يت ي لجا فئة األسدر الدذي دخدوله  511ألدف-
مليددو ) احتلددس المرتبددة األولددى وجسددبته )%30ال وتددا س بالمرتبددة الثاجيددة فئددة األسددر
الذي دخوله أمل م  511ألف) وجسدبته %32ال فدي حدي تدا س فئتدا الددخول أكثدر
م  1 – 2مليو ) و أكثر مد  1مليدو ) بالمرتبدة الثالثدة والرابعدة علدى التدوالي وبجسدغ
 )%28و  )%21على التوالي .وعجد التمع بالجسغ أع ه ي حظ أ ما يقدارغ %61
م األسر المبحوثة في محافظة دهوك يحبدلو علدى دخدل أكثدر مد  511ألدف ديجدارال
وتبل يلى مستوى دخول عالية تتتاول  )1مليو ديجارال وهدذا موشدر تيدد علدى مابليدة
تلك األسر ومدرتها على عملياس اإلجفاق السلعي.
 .5ناااوع العمااال :يتبدددي مددد الملحدددق  )2أ أكثدددر مددد جبدددف األسدددر المبحوثدددة وجسدددبته
 )%51تعمل لدى القطا الحكدومي وتتقا دى رواتدغ مد الدولدةال بيجمدا تدا العداملو
في القطدا الخداص بالمرتبدة الثاجيدة وبجسدبة )%45الفدي حدي تدا س جسدبة العداملي فدي
القطاعاس األخرى ومجها المختلط ال تتتاول  .)%1ي مسما م أرباغ األسدر العداملي
فددي القطددا الحكددومي يعملددو يلددى تاجددغ ذلددك فددي القطددا الخدداص ويعددللو دخددوله
بدخول ي افيةال مما يشتي تلك األسر على اإلجفاق ويبدرل فدي الومدس جفسده أهميدة تفعيدل
الوعي التسويقي لتلك األسر لتتجغ المبائد التي ي عها المجتتو والبائعو .
تحليل نتااج البحث
فيما يأتي تحليل للجتائ ،الميداجية للبحث وبحسغ الفقراس اآلتية :
أوال -تحليل جتائ ،الوعي التسويقي : Xي حظ وم خ ل الجتائ ،في الملحق )1ما يأتي:
أ .متغير االهتمام بتاريخ الصالحية : X1
يبدي الملحدق  )1المتوسدط الحسدابي واالجحدراف المعيداري لفقدراس الدوعي التسدويقي
المتعلقدددة باالهتمدددا بتددداريخ البدددجي وتددداريخ جفددداد البددد حية.ويظهر التددددول أ المتوسدددط
الحسابي لتميي فقراس هذا المتغير كاجس أكبر م  3متوسط المقياس)ال حيث تشدير األرمدا
في التدول يلى أ المستهلك يدرك أهمية الجظر والتأكد م تاريخ البد حية وتداريخ جفادهدا
في ليادض الدوعي التسدويقي لدهال ويبدي التحليدل لهدذه الفقدرض المتعلقدة بليدادض االهتمدا بتداريخ
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البدد حية والجفدداد كلمددا لادس ثقافددة المسددتهلك) تددا درتددة القبددول فيهددا أعلددى مدد بددامي
العباراس في هذا المتغير.وبمتوسط حسابي بل  )4024وباجحراف معيداري )1003ال عليده
فقدددد احتلدددس هدددذه العبدددارض المرتبدددة األولدددى .بيجمدددا تدددا س عبدددارض مبدددير السدددلعة المجتهيدددة
الب د حية)ال أمددل هددذه العبدداراس وبمتوسددط حسددابي بل د ) )3.73وب داجحراف معيدداري )0.93
وكا المتوسط الحسابي لفقراس هذا المتغير ككل )3004ال واجحراف معياري  )1063ممدا
يدل على تتاجس عال في يتاباس أفراد العيجة.
ب .متغير المعرفة بأضرار المواد الحافظة :X2
يبي مد جتدائ ،الملحدق  )1المتوسدط الحسدابي واالجحدراف المعيداري لفقدراس الدوعي
التسويقي المتعلقة بالمعرفة بأ درار المدواد الحافظدة .يظهدر التددول أ المتوسدط الحسدابي
للعباراس المواد الحافظة وسيلة إلطالدة عمدر المجدت،ال ويمكاجيدة تحدول المدواد الحافظدة يلدى
مسرطجة ال وي افة المواد الحافظة إلر ا اللبائ ) كاجدس أكبدر مد  3متوسدط المقيداس)ال
بيجمددا لد تتتدل العبددارض  X22عددد ي ددافة المددواد الحافظددة هدفدده تقليددل كلفددة اإلجتدداو) متوسددط
المقياس بمتوسط حسابي  )2.95وباجحراف معياري  )2015ال حيث ي عدد ي دافة المدواد
الحافظة ليس هدفه الرئيس تقليل الكلفةال بل ي مسما مد المجتتداس الغذائيدة لديس بحاتدة يلدى
ي افة تلك المواد والتي يكثر استخدامها مي المواد المعلبة .وكا المتوسدط الحسدابي لفقدراس
هذا المتغير ككل )3033ال واجحراف معياري . )1086
ت .متغير االهتمام بالسعرات الحرارية : X3
يتبي م جتائ ،الملحدق  )1المتوسدط الحسدابي واالجحدراف المعيداري لفقدراس الدوعي
التسددويقي المتعلقددة باالهتمددا بالسددعراس الحراريددة .يظهددر التدددول أ المتوسددط الحسددابي
للعبددارتي  X31و  X32غالبيددة اللبددائ يهتمددو بالسددعراس الحراريددة للمجددت ،ال وارتفددا
السعراس الحراريدة للمجدت ،يعجدي ارتفدا سدعره) كاجدس أمدل مد  3متوسدط المقيداس) بوامدي
 )1067و  )1087وبدداجحراف معيدداري  )2021و  )1000علددى التددواليال وهددذا يعجددي أ
معظددد مسدددتهلكي محافظدددة دهدددوك ال يهتمدددو بالسدددعراس الحراريدددة التدددي يحتويهدددا المجدددت،
وتأثيراتها في األسعار .أما العبارض  X33والمتعلقة بالسلي الغذائية الخالية م ليبل السدعراس
وكوجها تسمي للمسوق أو البائي بالت عغ) فقد أتتال المتوسط الحسابي لهدا متوسدط المقيداس
بوامددي  )3058وبدداجحراف معيدداري  )1085وهددذا يدددل علددى أ المجتتدداس التددي ال تحتددوي
على ليبل السعراس الحرارية تليد م فرص الممارساس التسدويقية الخادعدة تتداه المسدتهلك
 .وكا المتوسط الحسابي لفقراس هدذا المتغيدر ككدل )3016ال واجحدراف معيداري ))1071
مما يدل على تتاجس عال في يتاباس أفراد العيجة أي ا.
ث .متغير الوعي بالملونات المضافة : X4
يبي الملحق  )1المتوسط الحسدابي واالجحدراف المعيداري لفقدراس الدوعي التسدويقي
المتعلقة بالمعرفة بالملوجاس الم افة .يظهر التدول أ المتوسط الحسابي لتميي فقراس هدذا
المتغيددر كاجددس أكبددر مدد  3متوسددط المقيدداس)ال حيددث تشددير األرمددا فددي التدددول يلددى أ
المستهلك يدرك الملوجاس التي ت اف يلى المجدت ،والهددف مد ي دافتهاال تدا درتدة القبدول
لعبددارض الملوجدداس وسدديلة لتددذغ اللبددائ ) بالمرتبددة األولددى بمتوسددط حسددابي بل د )3002
باجحراف معيداري  .)1065بيجمدا تدا س عبدارض الملوجداس ت داف لتغييدر اللدو والجكهدة)ال
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أمدددل هدددذه العبددداراس وبمتوسدددط حسدددابي بلددد  )3.61وبددداجحراف معيددداري  )1085وكدددا
المتوسط الحسابي لفقراس هذا المتغير ككل  )3065واجحراف معياري .)1077
ج .متغير االهتمام بمحتويات السلعة :X5
يبدي الملحدق  )1المتوسدط الحسدابي واالجحدراف المعيداري لفقدراس الدوعي التسدويقي
المتعلقددة باالهتمددا بمحتويدداس السددلعة يظهددر م د ذلددك التدددول أ المتوسددط الحسددابي لتميددي
فقراس هذا المتغير كاجس أكبر م  3متوسط المقياس)ال يذ تشير األرما في التددول يلدى أ
المسددتهلك يدددرك أهميددة معرفددة محتويدداس السددلعة وتأثيراتهددا علددى بددحته وتددا بالمرتبددة
األولدددى عبدددارض التأكدددد مددد مبدددل المسدددتهلك مددد سددد مة السدددلعة) بمتوسدددط حسدددابي )4.10
وباجحراف معياري  )1067في حي احتلس عبارض شرا السلعة المرتفعدة السدعر لتودتهدا)
تدددا س بالمرتبدددة األخيدددرض بمتوسدددط حسدددابي  )3.46وبددداجحراف معيددداري  )2012وكدددا
المتوسط الحسابي لفقراس هذا المتغير ككل  )3087واجحراف معياري .)0.70
ح .متغير الوقوع في شراء أغذية فاسدة X6
يتبي م جتائ ،الملحق  )1المتوسط الحسدابي واالجحدراف المعيداري لفقدراس الدوعي
التسويقي المتعلقة بالومو في شرا أغذية فاسدض ال فقد اتتالس تميي فقدراس هدذا المتغيدر3
متوسط المقياس) وتا س بالمرتبة األولى عبارض اجخفاض المستوى الثقافي يتعله ال يفدرق
بي ب حية المجتتاس م عدمه) بوسط حسابي  )4016وباجحراف معيداري )1061ال فدي
حددي تددا س عبددارض اإلع جدداس تعطددي بددورض وا ددحة ع د محتويدداس السددلعة) بالمرتبددة
األخيددرض بوسددط حسددابي  )3023وبدداجحراف معيدداري  .)2016وكددا المتوسددط الحسددابي
لفقراس هذا المتغير ككل  )3070واجحراف معياري . )0.47
ثانيا -تحليل نتااج حماية المستهلك Y
بيجس الجتائ ،المو حة في الملحق  )3وذاس الع مة بالعباراس الخابة بقياس حمايدة
المسددتهلك أ تميددي عبدداراس هددذا المتغيددر اتتددالس  3متوسددط المقيدداس) وهددذا يفسددر أهميددة
وتود هيئاس ذاس الع مة بحماية المستهلك م الممارساس التسويقية الخادعة التي يلتأ يليهدا
بعض المسومي والباعة ال فقد تا س العبارض والخابة بمسداهمة بدرام ،التوعيدة فدي تدوفير
جددو مد الحمايددة للمسددتهلك) بالمرتبددة األولددى بمتوسددط حسددابي  )4.28وبدداجحراف معيدداري
 )1052فيما تا س العبارض التي تشدير يلدى أ حمايدة المسدتهلك تقدي علدى عاتقده) بالمرتبدة
األخيددرض بوسددط حسددابي  )3036وبدداجحراف معيدداري  )2015يذ لدديس مد المعقددول أ تقددي
مسوولية حماية المستهلك على عاتقه فقط م دو أ يكدو لمجظمداس المتتمدي المددجي دور
في ذلكال ويعلل هذا الدور وتود مدواجي وتشدريعاس داعمدة لدذلك .وكدا المتوسدط الحسدابي
لفقراس هذا المتغير ككل  )3086واجحراف معياري )0.49
اختبار فرضيات البحث
فرضية االرتباط
ت استخدا اختبار االرتباط البسيط والمتعددد الختبدار فر دية البحدث الخابدة بوتدود
ع مة ارتباط بي عوامل الوعي التسويقي باعتباره بعددا مسدتق وبدي بعدد حمايدة المسدتهلك
بوبفه بعدا معتمداال يذ بيجس جتائ ،التحليل والمو حة بالتدول  )4ما يأتي:
أ .وتددود ع مدددة ارتبدداط تيددددض بدددي عوامددل الدددوعي التسدددويقي والمتمثلددة بعوامدددل االهتمدددا
بالسعراس الحرارية وبي حماية المسدتهلك ال حيدث بلد معامدل االرتبداط بيجهدا )10586
وعجد مستوى معجوية .)1012

صادق وحسن []32

غ .وتود ع مة ارتباط متوسطة بدي عوامدل الدوعي التسدويقي والمتمثلدة بعوامدل المعرفدة
بأ رار المواد الحافظة ال االهتما بمحتوياس السدلعةال الدوعي بالملوجداس الم دافة) وبدي
حمايددة المسددتهلك ال حيددث بل د معامددل االرتبدداط بيجهددا  (0.398و  )10368و )10311
على التوالي وعجد مستوى معجوية .)1012
س .وتود ع مة االرتباط بي عوامل الوعي التسويقي والمتمثدل بدالومو فدي شدرا أغذيدة
فاسدض) وبي حماية المستهلكال حيث بلد معامدل االرتبداط بيجهدا  )10141وعجدد مسدتوى
معجوية .)0.05
ث .دددعف الع مدددة بدددي عوامدددل الدددوعي التسدددويقي والمتمثلدددة بدددالجظر واالهتمدددا بتددداريخ
الب حية) وبي متغير حماية المسدتهلك الحيدث ظهدر معامدل االرتبداط بيجهمدا )10105
وعجد مستوى معجوية .)1012
و .وتددود ع مددة ارتبدداط تيدددض بددي متغيددر الددوعي التسددويقي وبددي متغيددر حمايددة المسددتهلك
وعلى المستوى الكلي ال حيث بل معامل االرتباط بيجها  )10660وعجدد مسدتوى معجويدة
.)1012
وبذلك فإ الجتائ ،أع ه توكد فر ية البحث الخابة بوتود ع مة ارتباط بدي متغيدر
الوعي التسويقي وبي متغير حماية المستهلك وبحسغ جتائ ،التحليدل اإلحبدائي فدي التددول
 .)4وهذا يقودجا يلى بحة اختبار فر ية البحث األولى .
التدول 4
ع ماس االرتباط بي متغيراس البحث
حماية المستهلك (م .المعتمد)

قيمة االرتباط

ت

الوعي التسويقي(م .المستقل)
االهتما بتاريخ الب حية
المعرفة بأ رار المواد الحافظة
االهتما بالسعراس الحرارية

10105
**10308
**10586

4

الوعي بالملوجاس الغذائية

**10311

5

االهتما بمحتوياس السلعة

**10368

6

الومو في شرا أغذية فاسدض

*10141

1
2
3

المؤشر الكلي
=  ** 67مستوى المعجوية = 1012
المبدر :م يعداد الباحثي

**0.777
* مستوى لمعجوية = 1015

فرضية التأثير
ت استخدا االجحدار البسديط والمتعددد الختبدار فر دية البحدث الخابدة بوتدود ع مدة
تأثيرية لعوامل بعد الوعي التسويقي في بعد حماية المستهلكال حيث بيجس جتائ ،تحليل التدأثير
ما يأتي:
 .2وتددود تددأثير لعجابددر الددوعي التسددويقي والمتمثلددة بكددل م د المعرفددة بأ ددرار المددواد
الحافظةال االهتما بالسعراس الحراريةال الوعي بالملوجاس الم افةال االهتما بمحتويداس
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السلعةال الومدو فدي شدرا أغذيدة فاسددض) فدي بعدد حمايدة المسدتهلكال حيدث بلد مسدتوى
المعجويددة المحسددوغ  )10112و  )10111و  )10118و  )10111و )1015علدددى
التوالي مقارجة مي المستوى االفترا دي للبحدث والبدال )1015ال ويوكدد وتدود التدأثير
للعوامل المذكورض في بعد حمايدة المسدتهلك أ ميمدة  )Fالتدوليدة والبالغدة  )3.14أمدل
م مي  )Fالمحسدوبة لتلدك العوامدل وكمدا مو دحة بالتددول المدذكورال ف د عد أ
ميمدة ) (Tالتدوليدة والبالغدة  )20762أمددل مد مدي )( Tالمحسددوبة لتلدك العوامدل وكمددا
مو حة في التدول المذكور .
 .1عددد وتددود تددأثير لبعددد الددوعي التسددويقي المتمثددل فددي االهتمددا والجظددر يلددى تدداريخ
الب د حية) فددي بعددد حمايددة المسددتهلك فمسددتوى المعجويددة المحسددوغ  )10444مقارجددة
بالمسددتوى االفترا ددي )1015ال ويويددد ذلددك أ ميمددة  )Fالتدوليددة والبالغددة )3.14
أكبددر م د ميمددة  )Fالمحسددوبة والبالغددة  )10503وكددذلك ميمددة  )Tالتدوليددة والبالغددة
 )20762أكبر م  )Tالمحسوبة والبالغة .)10661
 .3تبدي جتددائ ،التدددول  )7وتددود تدأثير لبعددد الددوعي التسددويقي فدي بعددد حمايددة المسددتهلك
علااى المسااتوك الكلاايال حيددث بل د مسددتوى المعجويددة المحسددوغ  )10111مقارجددة مددي
المستوى االفترا دي للبحدث والبدال  )1015ال ويوكدد وتدود التدأثير المدذكور فدي بعدد
حمايددة المسددتهلك أ ميمددة  )Fالتدوليددة والبالغددة  )3.14أمددل م د ميمددة  )Fالمحسددوبة
ع أ ميمة ) (tالتدولية والبالغة  )20762أمدل مد ميمدة
والبالغة )250461ال ف
) (tالمحسوبة والبالغة  )40326وكما مو ي في التدول المذكور .
وتأسيسا على ما سبق تقبل فر ية التدأثير الفر دية الرئيسدة الثاجيدة والتدي تشدير يلدى
وتود تأثير للوعي التسويقي وعلى المستوى الكلي في بعد حماية المستهلك لدى اللبدائ فدي
محافظة دهوك وبحسغ الجتائ ،الميداجية التي توبل يليها البحث.
التدول 5
ع ماس التأثير لعوامل الوعي التسويقي في حماية المستهلك
قيم F

حماية المستهلك(البعد المعتمد)

B0

B1

R2

المحسوبة

الجدولية

مستوك
المعنوية

 X1االهتما بتاريخ الب حية

40218

101117
))*_10661

1010

10503

3024

10444

 X2المعرفة بأ رار المواد الحافظة

30213

10115
*)30512

10250

210157

3024

10112

 X3االهتما بالسعراس الحرارية

10303

10481
*)50841

10344

340221

3024

10111

 X4وعي بالملوجاس الغذائية

10065

10141
*)10641

10214

60517

3024

10118

 X5االهتما بمحتوياس السلعة

10841

10176
*)30104

10243

210851

3024

10111

 X6الومو في شرا أغذية فاسدض

10034

10154
*)20005

10158

30082

3024

1015

عوامل الوعي التسويقي
(المتغيرات المستقلة)

* = مي ) (tالمحسوبة
المعجوية=1015

=  76ميمة ) (tالتدولية بدرتة حرية = )77

1.671

مستوى
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التدول 7
ع ماس التأثير للوعي التسويقي في حماية المستهلك
البعد المعتمد
البعد المستقل
الوعي التسويقي)

(حماية
المستهلك)
B0
20011

قيم F
B1
10542
*)40326

مستوك
المعنوية
المحسوب
R2
10716

* = مي ) (tالمحسوبة
1015
المصدر  :م يعداد الباحثي باالعتماد على جتائ ،الحاسبة االلكتروجية

المحسوبة الجدولية
250461

=  76ميمة ) (tالتدولية بدرتة حرية = )67

1.671

3024

10111

مستوى المعجوية =

االستنتاجات والمقترحات والبحوث المستقبلية
االستنتاجات
في و تحليل البياجاس ومجامشة فر ياس الدراسةال يمكد تلخديص أهد االسدتجتاتاس
التي توبل يليها البحث الحالي بالجقاط اآلتية:
 .2ل د يظهددر دور المجظمدداس الحكوميددة واألهليددة تليددا فددي جشددر الددوعي التسددويقي والثقافددة
االسددته كيةال وكددذلك المسددوولة عدد حمايددة المسددتهلك فددي كردسددتا ومسددوولية تلددك
المجظماس وميكاجيكية عملها.
 .1يددرتبط الددوعي التسددويقي للمسددتهلك فددي كردسددتا ويتددأثر بثقافتدده ومسددتوى تعليمددهال ومددد
أظهر المسي الميداجي أ م بي المبحوثي ذوي مسدتوى تعليمدي متوا دي ومد بيدجه
م ال يتيد القرا ض والكتابدة فكيدف لهدوال أ يميدلوا تداريخ البد حيةال ويدلداد األمدر
تعقيدا يذا كاجس السلي مستوردض وتاريخ ب حيتها مكتوغ بلغة أتجبية وجسبة كبيدرض مد
السلي التدي يقتجيهدا المسدتهلك فدي كردسدتا هدي مسدتوردض .وممدا يعدلل هدذه الجتيتدة أ
اللبائ المشار يليه ل يكترثوا لتاريخ الب حيةال يذ أظهرس عف االرتبداط بدي هدذا
المتغير مي المتغير المعتمد حماية المستهلك).
 .3ظهر أ أكثر المتغيراس التي أخ عس للدراسة تأثيرا في حمايدة المسدتهلك هدي الدوعي
بالسددعراس الحراريددةال ث د تددا س المتغيددراس األخددرىال وهددي المعرفددة بأ ددرار المددواد
الحافظة واالهتما بمحتويداس السدلعة و الدوعي بالملوجداس الغذائيدة و الومدو فدي شدرا
ع تأثيرها كا تأثيرا معجويا.
أغذية فاسدض متسلسلة التأثير ف
 .4ي ظدداهرض الممارسدداس التسددويقية الخادعددة غدددس ظدداهرض مألوفددة ومقبولددة لدددى التتددار
وتددا س كجتيتددة بديهيددة ل ددعف الددوعي التسددويقي وعددد تبلددور التهدداس التددي تتددولى
مسوولية حماية المستهلك.
 .5لد يلحددظ يمامددة جدددواس أو لقددا اس حددول التقيدديس والموابددفاس فددي المتتمددي المبحددوثال
حيددث ي مثددل هددذه األجشددطة ذاس فائدددض ل ط د علددى الموابددفاس والمقدداييس و ددبط
التودض واكتساغ المهارض فدي متدال التقيديس واألجشدطة المتعلقدة مقداييس المترولوتيداال
المطابقةال االعتمادال مراكل المعلوماس) كذلك تلويد المشاركي بأف ل الممارسداس فدي
متال يعداد الموابفة القياسية.
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 .7هجاك بداياس مشتعة لحماية المستهلك فدي كردسدتا مد خد ل يجشدا تمعيداس لحمايدة
المستهلك وتجشيط دور مجظماس المتتمي المددجي وكدذلك هيئداس الموابدفاس والمقداييس
كي تودي دورا ييتابيا في حماية المسدتهلكال ف د عد وتدود مسدودض لمشدرو حمايدة
المستهلك في يملي كردستا .
 .6ل يلحظ دورا لهيئداس الرمابدة التتاريدة فدي المحافظدة لكشدف السدلي المجتهيدة البد حية
وما هي يترا اتها للتخلص مجها.
 .8القواجي والتشريعاس والتي تخص المستهلك وحمايته بوامعهدا الحدالي فيهدا مد ال دعف
مما ال يتماشدى مدي التغيدراس والتطدوراس االتتماعيدة واالمتبدادية والثقافيدة الحابدلة
في كردستا .
 .0عف الدور التدي تقدو بده أتهدلض اإلعد بمختلدف وسدائلها لحمايدة المسدتهلك وتتجبده
الكثير م الممارساس التسويقية الخادعة.
المقترحات
وعلى و جتائ ،البحث يمك تقدي المقترحاس اآلتية:
 .2يجشددا تمعيدداس لحمايددة المسددتهلك تعجددى بشددوو اللبددائ وكيفيددة حمددايته م د األ ددرار
الجاتتة ع استخدا المجتتاس ال ارض ببحة المستهلك.
 .1يجشا تمعياس للدفا ع حقوق المستهلك بسبغ الغ التتاري والبجاعي الفداح مد
المجتتي للسلي والخدماس التي تسبغ األ رار في اللبائ وبحته .
 .3يبدار مواجي م الدولة تحمدي المسدتهلك وتددافي عجدهال والبدد مد أ تقدف تلدك القدواجي
والتشريعاس مي المستهلك في حالة اإل رار ببحته م تدرا اسدتخدا مجتتداس دارض
بسبغ الغ المتعمد في يجتاو السلي والخدماس م مبل المبجعي والمستوردي .
 .4دراسة يمكاجية و دي بدرام ،وحمد س توعويدة مدروسدة بمسداهمة كافدة أطدراف العمليدة
التسددويقية مدد أتددل ليددادض وعددي اللبددائ  .ويكددو تمويددل هددذه الحمدد س مدد األتهددلض
الحكومية والقطا الخاص.
 .5و ي جظا متفق عليه م مبل كافة األطراف المعجية لتدروي ،المجتتداس بطريقدة أخ ميدة
ومجهتية بهدف عد تعرض اللبائ الجتهاكاس مرتبطة بالتروي ،غير أخ مي للمجتتاس.
 .7يشراك تمعياس حماية المستهلك في عملياس الشرا والتسعير وتوفير مختلف السلي التي
يحتاتها المستهلكال وذلك إل فا الشفافية والحاكمية الرشيدض على القطاعاس التسويقية.
 .6التركيل على رفي مستوى الثقافة االسته كية لدي أفراد المتتمي واالهتما ببجدود ميلاجيدة
األسرض بشكل كبير ووا ي.
 .8مطالبة مجظماس المتتمدي المددجي ذاس الع مدة بحمايدة المسدتهلك بالتعداو مد المجظمداس
الدولية لتبادل الخبراس والتتارغ.
 .0التركيل على دور هيئداس التمدارك والموابدفاس والمقداييس وهيئداس الغدذا والددوا فدي
تفعيل دورها بشكل أكبر لحماية المستهلك .
 .21مجي دوائر حماية المسدتهلك االسدتق ل عد الدولاراس ودعمهدا لرفدي كفا تهدا للددفا عد
المستهلك وحمايته.
 .22حث الشركاس على االعتجا بشكل أكبر بس مة المجتتاس وتودض الخدماس.
 .21العمل على توعية المستهلك بمفهو الوعي التسدويقي ورفدي مسدتوى الثقافدة االسدته كيةال
وعرض جماذو لممارساس تسويقية خادعة لليادض مدرض المستهلك علدى تمييدل الممارسداس
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المختلفددة لتوعيددة وتثقيددف

االيتابيددة م د السددلبية .ويمك د االسددتفادض م د وسددائل اإلع د
المستهلك.
 .23العمل على يبدار مواجي للدفا ع المستهلك وحمايته في اإلملي .
المصادر
أوال -المصادر باللغة العربية
 .2الخيددرال طددارقال 1112ال تمعيددة حمايددة المسددتهلك ودورهددا فددي رفددي مسددتوى الددوعي
االسته كي لدى المواط السوري ال متلة تامعة دمشق ال العدد األول ال المتلد.26
 .1اللعبددي محمددد وليدداداس عدداكفال 1110ال اتتاهدداس اللبددائ جحددو ممارسدداس الخدددا
التسويقي في تاجغ اإلع :دراسة ميداجية في مديجة يربدالتامعة اربد األهليةالاألرد .
 .3الشعيبىال عبد العليل ب محمد والم الت ل عبد الفتدا ال 1122ال دراسدة تحليليدة ألثدر
الوعي االسته كي فى حماية المستهلكالتامعة الملك فيبلال المملكة العربية السعودية .
 .4فيليددغ كددوتلر وبددراي ارمسددتوج،ال 1116ال أساسددياس التسددويقال الكتدداغ األولال تعريددغ
د.سرور علي يبراهي وآخرو ال دار المريخ للجشرال المملكة العربية السعودية .
 .5المسدداعدال لكددي خليددلال 1112ال التسددويق فددي المفهددو الشددامل ال دار لهددرا للجشددر
والتولييال الطبعة الثاجية الاالرد .
 .7المجظمة العربية للتجمية اإلداريةال 1121ال دور الموسساس الرسمية واألهليدة فدي حمايدة
المستهلك ال اإلماراس العربية المتحدض.
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