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Abstract

امل�ستخل�ص

The study aims to identify the nature of the Arab consumer’s
preventive behavior towards f commercial fraud. It identifies the
consumer’s preferences of the nature of goods and the preventive
measures that the consumer takes while buying a commodity. It
also explores whether the Arab consumer’s behavior contributes
towards protecting them from commercial fraud or it contributes
towards them being victims of commercial fraud. The study uses
a descriptive approach. The study community was consumers
in the Kingdom of Saudi Arabia, which ranks fifteenth in the
world in terms of the purchasing power, according to the World
Bank’s 2017 estimates. The study uses quantitative and qualitative tools to collect information. These tools are an electronic
questionnaire used to collect information through an available
sample of shoppers from major busy commercial centers, in
Eastern, Western, and Central Riyadh, the capital, with a volume
of 180 respondents. The study also used. the interview tool with
an intended sample of shoppers in three major busy shopping
malls in Riyadh). The results indicated a weak protective behavior for the Arab consumer and the scarcity of their tendencies
towards commodity preferences. The study also revealed a medium level (sometimes) in adopting preventive measures while
purchasing goods. In addition, there were no statistically significant differences according to the subjective and demographic
characteristics of the respondents, with the exception of those of
high income.

تهدف الدرا�سة �إىل التعرف على طبيعة �سلوك امل�ستهلك العربي
 من خالل التعرف على تف�ضيالت،الوقائي من جرمية الغ�ش التجاري
 والإجراءات الوقائية التي ميار�سها امل�ستهلك عند،امل�ستهلك لطبيعة ال�سلع
 وعما �إذا كان �سلوك امل�ستهلك العربي ي�سهم يف وقايته،�شرائه ل�سلعة ما
من الغ�ش التجاري �أم يعترب �سلوكه اال�ستهالكي م�ساه ًما يف وقوعه �ضحية
 وتكون جمتمع،منهجا و�صف ًيا
ً  وقد ا�ستخدمت الدرا�سة,للغ�ش التجاري
الدرا�سة من امل�ستهلكني يف اململكة العربية ال�سعودية باعتبارها حتتل املرتبة
اخلام�سة ع�شرة عامل ًيا من حيث القوة ال�شرائية وف ًقا لتقديرات البنك
.2017 الدويل لعام
وا�ستخدمت الدرا�سة �أدوات كمية وكيفية جلمع املعلومات متثلت يف
اال�ستبيان الإلكرتوين جلمع املعلومات عرب عينة متاحة من املت�سوقني يف
)ثالثة مراكز جتارية كربى ت�شهد كثافة ت�سوق يف (�شرق و�شمال وو�سط
 بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام، مبحو ًثا180  بلغ حجمها،العا�صمة الريا�ض
ً �  �أ�سواق3( املقابلة مع عينة ق�صدية من املت�سوقني يف
أي�ضا حتظى بكثافة
 وقد خل�صت النتائج �إىل �ضعف ال�سلوك الوقائي.)يف املت�سوقني يف الريا�ض
 كما �أ�شارت الدرا�سة.للم�ستهلك العربي وندرة امليول نحو تف�ضيالت ال�سلع
�إىل م�ستوى متو�سط (�أحيا ًنا) يف اعتماد �إجراءات وقائية عند �شراء
 ولعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية وف ًقا للخ�صائ�ص الذاتية،ال�سلع
.والدميوجرافية للمبحوثني با�ستثناء ذوي الدخول املرتفعة
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� 466سلوك امل�ستهلك الوقائي حيال جرمية الغ�ش التجاري

 .1المقدمة

لقد �أ�سهمت العوملة يف ت�شكيل مالمح م�شرتكة لل�سلوك اال�ستهالكي
يف املجتمعات على اختالف منظوماتها الثقافية واالجتماعية ،وعززت
اقت�صاديات العوملة من حتول املفهوم اال�ستهالكي من مبد�أ �سد
احلاجة �إىل مبد�أ الرفاهية بتحول مفاهيم امل�صادر االقت�صادية من
املعاجلة وف ًقا ملبد�أ الوفرة �إىل املعاجلة اعتمادًا على مبد�أ الندرة ،الأمر
الذي وظف ال�سلوك اال�ستهالكي لتحقيق �أهداف �أخرى ،فكما �أ�شار
ثور�ستاين فبلن  Thorstein Veblenحتول اال�ستهالك من حتقيق
(وظيفة ظاهرة) تهدف للإ�شباع الب�سيط لل�سلعة �إىل (وظيفة م�سترتة)
تدلل على املكانة االجتماعية ،وت�ستخدم للتفاخر والتباهي املادي،
بحيث طغت الوظائف امل�سترتة لل�سلوك اال�ستهالكي على الوظائف
الظاهرة ،وحتولت لأمناط �سائدة عرفت فيما �أطلق عليه مب�صطلح
«اال�ستهالك التفاخري /املظهري «Conspicuous Consumption
)(Sundie et al., 2011

عاما املا�ضية
وقد لوحظ مع تنامي م�ستويات الإنتاج يف اخلم�سني ً
على نحو فاق التوقعات يف غالبية دول العامل؛ تنامي العديد من
امل�شكالت اال�ستهالكية املرتبطة به� ،سواء على م�ستوى التنظيم �أو
اجلودة �أو �ضبط وحماية حقوق امل�ستهلك؛ الأمر الذي فتح املجال
وا�س ًعا لعمليات الغ�ش التجاري ،وما ترتب عليها من جرائم ؛ ذلك
�أن ال�ضابط يف احلكم على الغ�ش التجاري ب�أنه جرمية يعاقب عليها
القانون هو خمالفته للموا�صفات واملقايي�س الفنية التي مت التعاقد
عليها و�إجازتها� ،سواء على م�ستوى الدولة �أو على م�ستوى امل�ستهلك
( ،)Womach, 2015والذي يجعل اال�ستهالك يف �ضوئها على
درجة كبرية من اخلطورة التي قد ت�صل �إىل حد تهديد �صحة وحياة
امل�ستهلك ،وعليه ال ي�ستهان مطل ًقا بت�أثري الغ�ش التجاري� ،سواء على
الناحية االقت�صادية والتجارية �أو على الناحية ال�صحية و�سالمة
الإن�سان ،بل حتى احليوان ،وقد �صنف �إحدى الدرا�سات هذه املخاطر
يف خم�سة حماور :خماطر على الأمن والنف�س واالقت�صاد والعقل
والقيم (ن�سمان� ،2019 ،ص.)33-30 .
اهتماما عامل ًيا من قبل
ولذلك حازت جرائم الغ�ش التجاري
ً
احلكومات والهيئات الرقابية واملنظمات املعنية بحقوق امل�ستهلك،
وقد ترتب على هذا االهتمام �سن العديد من القوانني والت�شريعات،
وتنزيل ال�سيا�سات وت�صميم الربامج والتدابري االحرتازية والوقائية.
غري �أنه على الرغم من ذلك ف�إن ن�سب جرائم الغ�ش التجاري يف
ازدياد ،وذلك مرده �إىل جملة من العوامل ذكرت يف �أ�ساليب الغ�ش
التجاري التي ا�ستعر�ضها تقرير هيئة الأمم املتحدة لقانون التجارة
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الدولية ( )Uncitral, 2013التي ميكن �إرجاعها �إىل عدم الفهم
والإملام العلمي املتكامل بطبيعة العملية الإنتاجية واال�ستهالكية.
�إن جوهر معاجلة جرمية الغ�ش التجاري يكمن يف الرتكيز
على حتليل �سلوك امل�ستهلك الوقائي ،والناجت عن �إدراك امل�ستهلك
لطبيعة و�أنواع الغ�ش التجاري الذي ميكن �أن يتعر�ض له ووعيه يف
اتخاذ الأ�ساليب واالحتياطات املنا�سبة التي ت�ضمن له جتنب الوقوع
فيه ما �أمكن ،من �أجل ذلك كان للدرا�سات ال�سلوكية والنف�سية
واالجتماعية املحددة لثقافة اال�ستهالك؛ الأهمية الق�صوى يف حتليل
وتف�سري اجتاهات و�أذواق وتف�ضيالت امل�ستهلكني وعملية اتخاذ القرار
التي يرتتب عليها �سلوكهم اال�ستهالكي الوقائي ،الأمر الذي يحدد
احتمالية وقوعهم �ضحايا جلرائم الغ�ش التجاري.
واملالحظ �أن اعتماد طبيعة ونوع وحجم اال�ستهالك كقيمة
اجتماعية يف�سر يف �ضوئها �سلوك الأفراد يف املجتمعات؛ يعترب ظاهرة
حديثة ن�سب ًيا� ،إذ مل ينظر �إىل �أثر اال�ستهالك كقيمة اجتماعية يف
النظرية االقت�صادية �إال بعد التحوالت االقت�صادية واالجتماعية
اجلذرية التي مرت بها املجتمعات الغربية نتيجة للحروب العاملية
وما تالها من فرتات ك�ساد اقت�صادي ،حني تبني �أن �سلوك الفرد
اال�ستهالكي ما عاد موقو ًفا على ذوقه ورغبته فقط بقدر ما بات
ً
مرتبطا بـت�أثري املنظومة االجتماعية واملكانة و�أثر التقليد للآخرين
املت�أثر بنظرة الآخرين له وما ي�ستهلكونه واملرتبط بالقبول االجتماعي.
وقد �أ�صبحت درا�سات اال�ستهالك ـ كقيمة اجتماعية يف ظل العوملة
ونظام الإنتاج الر�أ�سمايل املهيمن ـ حمور اهتمام املجتمعات ككل بغ�ض
النظر عن الدول واملجتمعات املنتجة فيها �أو امل�ستهلكة .وقد �أولت العديد
خا�صا برفع وعي امل�ستهلك للوقاية من جرائم الغ�ش
من الدول اهتما ًما ً
التجاري و�ضمان جودة املنتج كذلك ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء خمتلف
امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية املعنية بتحقيق ذلك من خالل
عمليات ال�ضبط والرقابة ،مثل( :اجلمارك ،حماية حقوق امل�ستهلك،
هيئة املوا�صفات واجلودة ،الغرفة التجارية ،الوزارات االقت�صادية ذات
االخت�صا�صات املختلفة) ،كما برزت �أوجه االهتمام من خالل �سن القوانني
والت�شريعات وتفعيل �آليات ال�ضبط واملراقبة واملتابعة الدقيقة للتنفيذ� ،إال
�أن العن�صر الأبرز يف عملية �ضبط ومراقبة هذه ال�سلع هو امل�ستهلك ومدى
وعيه الذي ينعك�س على اتخاذه للقرار ب�ش�أن تف�ضيالته اال�ستهالكية.
م�شكلة الدرا�سة

ي�شهد العامل تنام ًيا متزايدً ا لظاهرة اال�ستهالك عرب ال�سنوات
ال يت�سق مع منو حجم ال�سكان ،ف�إذا نظرنا للجدول  1وجدنا �أن منو
اال�ستهالك ي�شكل متوالية هند�سية تتجاوز ثالثة �أ�ضعاف منو ال�سكان
يف  2016حتى توقعات .2030

التيجاين عبا�س
الجداول غير مشار إليها بشكل صحيح في المتن يرجى إعادة الترتيب وفق ترقيموجدان
تصاعدي
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جدول  - 1النمو يف اال�ستهالك مقارنة بالنمو يف ال�سكان منذ  1970وحتى توقعات .2030

جدول  - 1النمو في االستهالك

Table 1- Growth
in consumption
to population
to 2030
2030م.
comparedتوقعات
 1970وحتى
 growthمنذ
fromالسكان
1970في
بالنمو
مقارنة

ال�سنوات
معدل النمو
Table 1- Growth in consumption compared to population growth% from

ا�ستهالك الفرد
حجم ال�سكان

1970-1985

1986-2000

2001-2015

45

47

58

55

53

42

2016-2030

75 to 2030.
1970
25

السنوات
1985-1970م 2000-1986م 2015-2001م 2030-2016م
بالإ�ضافة �إىل النظام الر�أ�سمايل واقت�صاديات ال�سوق احلر واملفتوح،
وقد تركز معظم اال�ستهالك يف ال�سنوات الأخرية على ال�سلع
معدل النمو %
ً
غري متنا�سني ثقافة العوملة اال�ستهالكية ،وما �أ�سهمت به من تغيري
ملحوظا يف معدالتها� ،أ�شار �إليه تقرير:
ارتفاعا
الكمالية التي �شهدت
ً
�أذواق امل�ستهلكني واهتماماتهم؛ الأمر الذي انعك�س على نحو مبا�شر
القوة العاملية لل�سلع الكمالية(  (�Global Power Of Luxury Con
75
58
47
45
استهالك الفرد
عموما واال�ستهالك الكمايل على نحو
 )sumer Goodsالذي ت�صدره (Deloitte Touche Tohmatsu
يف زيادة معدالت اال�ستهالك ً
خا�ص (�أمني ،)2014 ،وي�شري ال�شكل � 2إىل معدل النمو يف �سوق
 ،)Limitedحيث �أو�ضح �أن القوة ال�شرائية لل�سلع الكمالية ارتفعت
25
42
53
أخرية (55 )2017-2012
السكان
يف اخلم�سحجم
ال�سلع الكمالية يف ال�شرق الأو�سط مقارنة بالعامل داللة على حجم
بن�سبة  %53عما �سواها
�سنوات ال
الزيادة اال�ستهالكية العربية.
( .)McCarthy et al., 2017ويت�ضح تف�صيل حجم اال�ستهالك يف
*SOURCE:
Richard
النموDobbs
هذا and
Jaana
Global
بع�ض �أ�صناف ال�سلع الكمالية وف ًقا2013.
اال�ستهالك تتبدى الثغرات
م�ستويات
املتزايد يف
Remes, McKinseyومع
(ال�شكل .)1
Institute,والنمو
حلجم املبيعات
املرتبطة ب�سالمة وجودة املنتجات ومطابقتها للموا�صفات ،وتتزايد
وقد �شهدت منطقة ال�شرق الأو�سط تزايدً ا يف معدالت اال�ستهالك
فر�ص الغ�ش التجاري ووقوع امل�ستهلكني فري�سة لها ،فقد �أ�شارت على
عموما واال�ستهالك الكمايل على نحو خا�ص ،ارتبط بالعديد من
ً
�سبيل املثال جلنة التجارة الفيدرالية يف الواليات املتحدة الأمريكية
الأ�سباب ،منها الثورة البرتولية التي �أحدثت نقلة ح�ضارية نوعية
شكل  - 1حجم مبيعات قطاعات السلع الكمالية 2017
واملخت�صة بحماية امل�ستهلك الأمريكي يف درا�سة م�سحية لها �إىل �أن
يف الكثري من دول املنطقة ،خا�صة يف دول اخلليج العربي (املعهد
 25.6مليون �أمريكي تعر�ضوا للغ�ش التجاري ،و�صنفت �أبرز جرائم
امللكي لل�ش�ؤون الدولية ت�شاتام هاو�س2014 ،؛ �إبراهيم،)2010 ،
Figure 1 - Sales of luxury goods sectors 2017
Source: (Dobbs et al., 2013).

*

حجم مبيعات قطاعات السلع الكمالية 2017
35
30
25
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5
سلع كمالية متنوعة

المجوهرات
والساعات

العطور وأدوات
التجميل

معدل النمو في المبيعات %

الحقائب و
اإلكسسوارات

المالبس واألحذية

0

متوسط حجم المبيعات (مليون دوالر أمريكي) ()US$m
نسبة المبيعات الكلية مقارنة بالسلع الكمالية المختلفة %

�شكل  - 1حجم مبيعات قطاعات ال�سلع الكمالية 2017

Figure 1 - Sales of luxury goods sectors 2017
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شكل  - 2معدل النمو في اسواق السلع الكمالية بين الشرق األوسط والعالم.
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Figure 2 - The growth rate of the luxury goods markets between the Middle
East
and
the
world.
العالم

الشرق األوسط
0.6

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

الفن والمعارض

ا ال ل ك ت ر و ن ي ا ت

الجمال

�شكل  - 2معدل النمو يف ا�سواق ال�سلع الكمالية بني ال�شرق الأو�سط والعامل.

أزياء الموضة
ا إل ك س س و ا ر ا ت

0

*source: chalhoub Group, 2013.

.Figure 2 - The growth rate of the luxury goods markets between the Middle East and the world
* Source: (Chalhoub Group, 2013).

ومع تزايد جرائم الغ�ش التجاري ت�ضاعفت م�س�ؤوليات الدول يف
الغ�ش التجاري التي تعر�ضوا لها وف ًقا حلجمها ون�سبة انت�شارها؛ حيث
(مكافحة ومعاجلة ووقاية) الأفراد واجلماعات ،بل واملجتمع ككل،
برزت جرائم تطفيف الكيل وعدم مطابقة الأوزان ك�أكرث اجلرائم
وبرزت العديد من الدرا�سات التي ت�شري �إىل �ضرورة االهتمام ب�سلوك
انت�شا ًرا وت�أثر بها  5.1مليون م�ستهلك (.)Anderson, 2013
امل�ستهلك (( ،)Assael, 1995; Hawkins et al., 1998الغدير
وقد تزايدت جرائم الغ�ش التجاري على نحو ملحوظ مع تزايد
�سالحا
وال�ساعد1996 ،؛ دراجي و�سفيان )2018 ،الذي اعترب
التجارة الإلكرتونية وعمليات البيع وال�شراء عرب الإنرتنت للمنتجات
ً
ميكن �أن يكون خط الدفاع الأول والركيزة الأ�سا�سية
وهكذا) وتزايد
مالية...
ا�ستهالكية،
فهويها.
حدين،يشتر
لطبيعة السلعذاالتي
المستهلك
تفضيالت
(معلوماتية- 2،
على اختالفها جدول
لإجناح اجلهود وامل�ساعي املبذولة يف مواجهة الغ�ش التجاري ،بل �أكرث
ا�ستخدام التقنية الإلكرتونية يف املدفوعات واملعامالت املالية.
 ،)Sahlins,كما
(بارودي2011 ،؛ 2017
التنمية امل�ستدامة
goodsذلك يف
التجارة heمن
فعلى �سبيل املثال ال احل�صر �أ�شارت التقارير �إىل �أن حجم
Table
2- Consumer
preferences
of the
buys.
ميكن �أن يكون معو ًقا يحول دون فاعلية اجلهود الرقابية وال�ضبطية.
الإلكرتونية يف ال�شرق الأو�سط بلغ عام  4.9( 2016بليون دوالر
غري �أنه مل توجد درا�سات �سابقة مبا�شرة تناولت ال�سلوك الوقائي
�أمريكي) وتزايد حتى بلغ عام  10( 2018باليني دوالر �أمريكي)،
للم�ستهلك من جرمية الغ�ش التجاري .وهذا مما ي�ضفي �أهمية علمية
وارتفعت م�ستويات التجارة الإلكرتونية لل�سلع الإلكرتونية خا�صة
تتمثل يف درا�سة ال�سلوك الوقائي للم�ستهلك العربي من خالل التعرف
الأجهزة الذكية يف العديد من الدول العربية يف ال�سنوات الأخرية
على تف�ضيالته اال�ستهالكية والتدابري االحرتازية التي ميار�سها عند
بن�سب متفاوتة حتى بلغ م�ستوى اال�ستهالك من التجارة الإلكرتونية
الت�سوق وهو متغري مهم مل يحظ بالكثري من الدرا�سات باللغة العربية
لها ( 606ماليني دوالر) عام  ،)PFS, 2016( 2016وقد جتاوزت
على الرغم من كرثة الدرا�سات التي تناولت ال�سلوك اال�ستهالكي
عموما قيمة معامالت التجارة الإلكرتونية بني امل�ستهلكني وال�شركات
ً
وعالقته مبتغريات �أخرى ،لذلك ميكن �أن ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة
 8.3تريليون دوالر (هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،)2017 ،ويف
من الناحية العملية يف بناء ال�سيا�سات والربامج التوعوية لوقاية
املقابل تزايدت معدالت اجلرائم املرتبطة بذلك ،ومنها جرائم الغ�ش
امل�ستهلك من الوقوع �ضحية جلرمية الغ�ش التجاري.
التجاري ،فقد �أ�شارت التقارير العاملية �إىل �أن  %70من ال�شركات على
ومن �أجل ذلك هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على طبيعة ال�سلوك
م�ستوى العامل تعر�ضت لعمليات احتيال وغ�ش جتاري يف عام 2016م
الوقائي من جرمية الغ�ش التجاري للم�ستهلك العربي ،من خالل
بارتفاع بلغ  %10عن عام 2015م ،خا�صة فيما يتعلق بجرائم الدفع
الرتكيز على جمتمع اململكة العربية ال�سعودية باعتبارها من �أكرب
الإلكرتوين ،والبيع عن طريق الإنرتنت (.)Morgane, 2017
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الدول العربية من حيث القوة ال�شرائية وف ًقا لتقديرات البنك الدويل
عام  .2017وقد هدفت الدرا�سة �إىل حتقيق ذلك عرب اختيار ثالثة
م�ؤ�شرات لقيا�س ال�سلوك اال�ستهالكي الوقائي متثلت يف (تف�ضيالت
ال�سلع ،تف�ضيالت �أماكن الت�سوق الأكرث عر�ضة للغ�ش التجاري،
الإجراءات الوقائية التي يتبعها امل�ستهلك عند �شراء ال�سلع).
ت�سا�ؤالت الدرا�سة

عنيت الدرا�سة بالإجابة عن الت�سا�ؤل الرئي�س التايل :ما ال�سلوك
الوقائي للم�ستهلك من جرمية الغ�ش التجاري؟ الذي ت�سعى الدرا�سة
للإجابة عنه من خالل عدة ت�سا�ؤالت فرعية كالتايل:
ـ ما ال�سلوك اال�ستهالكي ال�سائد لدى الأفراد؟ وتتم الإجابة عن
هذا الت�سا�ؤل عرب ثالثة م�ؤ�شرات (ما تف�ضيالت ال�سلع؟ ،ما
تف�ضيالت �أماكن الت�سوق الأكرث عر�ضة للغ�ش التجاري؟ ما
الإجراءات الوقائية التي يتبعها امل�ستهلك عند �شراء ال�سلع؟).
ـ ما �أنواع جرائم الغ�ش التجاري التي يتعر�ض لها امل�ستهلكون؟
ـ هل هناك فروق يف ال�سلوك اال�ستهالكي الوقائي وف ًقا للخ�صائ�ص
الذاتية (العمر ،اجلن�س ،امل�ستوى التعليمي ،املهنة ،م�ستوى
الدخل ،حمل ال�سكن ،طبيعة ال�سكن)؟

 .2األطر النظرية والدراسات السابقة
 .1 .2مصطلحات ومفاهيم الدراسة

ال�سلوك اال�ستهالكي الوقائي :ال يوجد تعريف موحد متفق
عليه لل�سلوك اال�ستهالكي؛ لأن العديد من التخ�ص�صات تتداخل يف
عموما يتفق على �أنه جمموعة
تعريفه ،وكل يعرفه من زاويته لكن ً
القرارات والأفعال التي ميار�سها الفرد عند �شراء �أو ا�ستعمال ال�سلع
وما يت�ضمنه من تقييم وموازنة وحتديد مل�ستوى املنفعة والإ�شباع
املتوقع منها (عليAl-Jeraisy and Mohamed,(،)2014 ،
 ،)2008; Waguespack and Hyman, 1993وعليه فقد تباين
تعريف ال�سلوك اال�ستهالكي الوقائي ،فكل يعرفه كذلك من زاويته
إجماعا حول اعتباره ال�سلوك الر�شيد يف اتخاذ القرارات
�إال �أن هناك � ً
اخلا�صة ب�شراء ال�سلع وا�ستخدامها وف ًقا ملعرفة �سابقة ووعي ب�أ�ساليب
و�أنواع وممار�سات الغ�ش التجاري لل�سلع مع توافر الإرادة على االلتزام
بذلك ،وهذا هو التعريف الإجرائي الذي تبنته الدرا�سة.
الغ�ش التجاري :يعرف الغ�ش التجاري ب�أنه« :كل فعل من �ش ـ�أنه
التغري �أو التعديل �أو العبث باملنتج ب�أي طريقة يف ذاته �أو طبيعته �أو
جن�ســه �أو نوعه �أو �شــكله �أو عنا�صره �أو �صفاته �أو متطلباته �أو خ�صائ�صه،
�أو يف بياناته املتعلقة مب�صدره (بلد ال�صنع) �أو قدره� ،سواء يف الوزن �أو
الكيل �أو املقيا�س �أو العدد �أو الطاقة �أو العيار �أو تاريخ �صاحليته� ،أو �أي

469

فعل من �ش�أنه جعل املنتج غري مطابق للموا�صفات القيا�سية املعتمدة
�أو �أي من بنودها� ،أو �إنتاج �أو �صنع �أو تعبئة �أو تخزين �أو نقل �أو عر�ض
باملخالفة للموا�صفات واال�شرتاطات املعتمدة» (القحطاين،2017 ،
�ص ،)139 .وهو ذات التعريف الذي تتبناه الدرا�سة.
 .2 .2األطر النظرية

يف�سر �سلوك امل�ستهلك يف الغالب الأعم من منطلق املنظور
االقت�صادي املرتبط باملنفعة بد ًءا من م�ساهمات جريمي بنثام( (�Jere
 )my Benthamومن تاله يف ذات اجتاه املنفعة من �أمثال (جيفونز)
و(جو�سان) ومن ثم (الفرد مار�شال) ،وقد ا�شرتكوا برغم تباين
م�ساهماتهم يف هذا االجتاه يف اعتمادهم على قابلية قيا�س املنفعة
التي تعود على امل�ستهلك من ال�سلعة �أو اخلدمة ،وذهبت مناذجهم
الريا�ضية �إىل حتديد كمية املنفعة وارتباط تف�ضيالت اال�ستهالك
بها ،غري �أن اجتاهً ا �آخر انبنى على مفهوم التف�ضيالت الرتتيبية
للمنفعة ،ولي�س العددية وحتديدها ل�سلوك امل�ستهلك و�أ�صحاب هذا
االجتاه من �أمثال (ادجوارث  )Edgeworthوباريتو وجون هيك�س
وهو ما عرف بتيار نظرية منحنيات ال�سواء (�سليمان.)2000 ،
و�إن كانت النظريات االجتماعية تعترب ال�سلوك اال�ستهالكي جز ًءا
ال يتجز�أ من ال�سلوك اجلماعي �أو املجتمعي ،وتعتمد يف حتليله على
العوامل املرتبطة بالتن�شئة االجتماعية والوعي املجتمعي وال�ضوابط
االجتماعية؛ لذلك ي�سهم كل من �إميل دور كامي وماك�س فيرب وبار�سونز
عموما �أو
بقدر وافر يف حتليل العوامل املرتبطة بالفعل االجتماعي ً
بت�شكيل الثقافة ومدى ت�أثريها يف ت�شكيل ال�سلوك .و�ستعتمد الدرا�سة
على املنظور االجتماعي والثقايف املحدد لطبيعة ال�سلوك اال�ستهالكي.

 .3 .2الدراسات السابقة

مت �إجراء م�سح للدرا�سات التي تناولت �سلوك امل�ستهلك الوقائي
من جرمية الغ�ش التجاري يف قواعد البيانات الأجنبية(  (�Psych
 )net, Google scholar, PubMedويف القواعد العربية (دار
املنظومة ،املنهل) ،وا�ستخدمت الكلمات املفتاحية الآتية مثل:
(�سلوك ،امل�ستهلك ،الوقائي ،الغ�ش ،التجاري) منفردة وم�شرتكة.
وجاءت نتيجة البحث العامة يف قواعد املعلومات العربية  226منها
 108كتبً 20 ،
مقال �أكادمي ًيا 79 ،كتا ًبا �إلكرتون ًيا .ويف البحث عن
متغريات الدرا�سة املبا�شرة (�سلوك امل�ستهلك الوقائي)( /جرمية
الغ�ش التجاري) مت�صلة مل توجد �أي درا�سة �سابقة عنهما ،وهذا ما
ي�ضفي �أهمية على هذه الدرا�سة.
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� 470سلوك امل�ستهلك الوقائي حيال جرمية الغ�ش التجاري

�أما فيما يخ�ص قواعد البيانات الأجنبية ،فقد �أ�شار البحث عن
( Consumer, behavior, preventive, commercial fraudب�صورة
عامة �إىل  21,062منتج منها ً 2784
مقال �أكادمي ًيا 1910 ،كتب .ويف
البحث عن متغريات الدرا�سة املبا�شرة (Consumer Preventing
 )Behaviorوجد ً 11
مقال �أكادمي ًيا وكتاب واحد فقط ،بينما جاءت
نتيجة البحث عن ( )Commercial Fraud Crimeلت�شري �إىل 81
ً
مقال �أكادمي ًيا و 7كتب .غري �أنه كذلك مل توجد درا�سة واحدة جتمع
بني متغريات الدرا�سة جميعها على نحو هذه الدرا�سة حتديدًا.
وت�شري الدرا�سات ال�سابقة يف جمملها �إىل �أهمية وت�أثري ثقافة
اال�ستهالك كما يف درا�سة (ال�شعيبي واملالح2017 ،؛ حجازي2008 ،؛
 ،)2007 ,Stoneكما �أ�شارت �إىل ت�أثري �سلوك امل�ستهلك يف العملية
الإنتاجية (ال�صاوي وغرابة )2018 ،والت�سويقية (�أبو حمد)2006 ،
على حد �سواء ،لي�س ذلك فح�سب بل كيف �أن تف�ضيالت امل�ستهلكني
ت�ؤثر وتت�أثر مبحددات وعوامل ثقافية (عبد الرحيم )2012 ،و�إعالمية
كما يف درا�سة (العي�سى2010 ،؛ القا�ضي2009 ،؛ Tingstad and
.)Buckingham, 2010

 .3منهجية الدراسة

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وا�ستهدفت جمتمع
امل�ستهلكني يف اململكة العربية ال�سعودية باعتبارها حتتل املرتبة
اخلام�سة ع�شرة عامل ًيا من حيث القوة ال�شرائية وف ًقا لتقديرات البنك
الدويل لعام  .2017وا�ستخدم اال�ستبيان الإلكرتوين جلمع املعلومات
عرب عينة متاحة من عمالء بع�ض املراكز التجارية واملجمعات
اال�ستهالكية الكربى التي مت اختيارها لتغطي �شمال و�شرق وو�سط
الريا�ض العا�صمة ذات التجمعات التجارية الكربى ،وقد وقع االختيار
على كل من (الريا�ض بارك ،الريا�ض جالريي ،العثيم مول �شرق
الريا�ض) ن�سبة لكثافة الزائرين وامل�ستخدمني لها ،وقد مت توزيع
الرابط الإلكرتوين عرب �إمييالت العمالء الإلكرتونية �أو عرب �أرقام
هواتف الذين وافقوا على امل�شاركة يف الدرا�سة .وقد �أقيمت الدرا�سة
يف الفرتة من  23مايو  2018حتى  15يوليو  ،2018وقد بلغ احلجم
الكلي للعينة  181مبحو ًثا ،وقد واجهت الدرا�سة �صعوبات يف �ضعف
اال�ستجابة لال�ستبيان الإلكرتوين رغم فتحه ملدة بلغت  50يو ًما .كذلك
ا�ستخدمت الدرا�سة املقابلة املبا�شرة مع عينة متاحة من املت�سوقني يف
ثالثة �أ�سواق (البطحاء ،حجاب ،حراج بن دايل) يف الريا�ض ا�ستجاب
منهم  7مبحوثني �أجريت معهم املقابلة.
مت ت�صميم اال�ستبيان على جز�أين :اجلزء الأول خ�ص�ص
للمعلومات الذاتية عن املبحوث واملتمثلة يف (اجلن�س ،العمر،
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اجلن�سية ،امل�ستوى التعليمي ،احلالة االجتماعية ،املهنة ،م�ستوى
الدخل) .واجلزء الثاين خ�ص�ص للإجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة
عرب حمور رئي�سي ا�شتمل على  15عبارة� ،صنفت ملحورين فرعيني
(حمور تف�ضيالت امل�ستهلك لل�سلع ،وحمور الإجراءات الوقائية التي
يحر�ص امل�ستهلك على الت�أكد منها عند �شراء ال�سلعة) كما ا�شتمل
اال�ستبيان على ت�سا�ؤل حول هل تعر�ض املبحوث لعملية غ�ش جتاري
�أم ال؟ مع تو�ضيح نوع الغ�ش التجاري الذي تعر�ض له ،وقد ا�ستخدم
مقيا�س خطي رباعي للإجابة على النحو التايل (دائ ًما� ،أحيا ًنا،
ناد ًرا ،مطل ًقا).
وقد تكونت املقابلة من �أربعة �أ�سئلة :عن تف�ضيالت امل�ستهلكني
لل�سلع ،والإجراءات الوقائية التي يحر�صون عليها عند �شرائهم
لل�سلع ،وعن تف�ضيالتهم لأماكن الت�سوق ،و�أنواع الغ�ش التجاري الذي
تعر�ضوا له.

 .4النتائج

من حتليل اال�ستبيان الإلكرتوين تبني تنوع خ�صائ�ص العينة
الدميوجرافية وال�شخ�صية؛ الأمر الذي مكن من اال�ستفادة من
النتائج واعتمادها ،كما �أتت نتائج ال�صدق والثبات �إيجابية ومعززة
العتماد النتائج؛ حيث بلغت قيمة �ألفا كرونباخ (Cronbach’s
 )Alphaللمحورين (حمور تف�ضيالت امل�ستهلك لل�سلع ،وحمور
الإجراءات الوقائية من الغ�ش التجاري التي ميار�سها امل�ستهلك
عند �شراء ال�سلعة)  0.706 ،0.638على التوايل ،كما �أن معامالت
االرتباط بني املفردات املكونة لكال املحورين وبني املجموع الكلي
للمحورين دالة �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى الداللة  0.01جلميع العبارات،
ما ي�شري �إىل �صدق ا ِّت�ساق الأداة ال َّداخلي لال�ستبيان.

 .1 .4النتائج المرتبطة بالتساؤل األول

وقد جاءت �أبرز النتائج املرتبطة بالت�سا�ؤل الأول (ما ال�سلوك
اال�ستهالكي ال�سائد لدى الأفراد؟) التي حددت من خالل م�ؤ�شرات
ثالث هي (تف�ضيالت ال�سلع ،تف�ضيالت نوع الت�سوق ،الإجراءات
الوقائية التي يتبعها امل�ستهلك عند �شراء ال�سلع) على النحو التايل:
 .1 .1 .4تفضيالت المستهلك للسلع

فيما يتعلق بتف�ضيالت امل�ستهلك لل�سلع ،ويق�صد بها التعرف على
طبيعة ال�سلع التي يف�ضل امل�ستهلك �شراءها ،جاءت النتائج على النحو
التايل كما يت�ضح من (اجلدول :)2
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جدول  - 2تف�ضيالت امل�ستهلك لطبيعة ال�سلع التي ي�شرتيها.

Table 2- Consumer preferences of the goods he buys.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العبـــــــــــــــــارة
القيمة

االحتمالية
(الداللة)

1
2
3
4
5

كا 2حل�سن املطابقة
الرتتيب

م

�أف�ضل �شراء ال�سلع املقلدة
�أ�شرتي ال�سلع الرخي�صة
يهمني �أن �أ�شرتي املاركات العاملية الأ�صلية
�أ�شرتي املتاح من ال�سلع فقط
�أبحث عن جودة ال�سلعة
املتو�سط العام
1.340

471

1.24

0.861

0.710

*0.000

5

1.74

0.702

0.680

*0.000

4

1.80

0.839

0.688

*0.000

3

2.24

0.756

0.580

*0.000

2

2.72

0.520

0.535

*0.000

1

0.4765

* ت�شري �إىل قيم دالة عند م�ستوى الداللة ()0.01

�أ�شارت النتائج وف ًقا للمتو�سط احل�سابي الكلي واالنحراف
املعياري �إىل ندرة (ناد ًرا) تف�ضيالت امل�ستهلك لطبيعة ال�سلع التي
ي�شرتيها ،ومل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات العينة
وف ًقا خل�صائ�صهم النوعية والعمرية والتعليمية واالجتماعية وطبيعة
العمل ،ووجدت الدرا�سة فرو ًقا دالة �إح�صائ ًّيا F (5, 173) = 4.496,
 p = 0.001يف م�ستوى الدخل ل�صالح �أ�صحاب الدخول من 20 - 15
�ألف ريال (اجلدول  )3وي�صنفون وفق اخليارات املحددة من الدخول
املتو�سطة املرتفعة ،الذين متكنهم دخولهم من املفا�ضلة يف عملية
ال�شراء بني اجلودة التي احتلت املرتبة الأوىل يف تف�ضيالت امل�ستهلكني
وف ًقا للجدول �أعاله ،وبني املتاح من ال�سلع الذي احتل املرتبة الثانية،
وبني املاركات العاملية التي متكنهم دخولهم من �شرائها �إىل حد
ما؛ لذا جتدهم يعنون بالتف�ضيل عند �شراء ال�سلع .وقد �أ�شار �أغلب
املبحوثني يف املقابلة ( 5من �أ�صل � )7إىل �أن �أكرث ما يعنيهم يف عملية

اختيار ال�سلع هو م�ستوى جودتها و�إن تباين الأمر يف تف�ضيالت ال�سلع
اجليدة بني الن�ساء والرجال ،ففي حني نزع الرجال وعددهم ثالثة
عموما خا�صة عند
( )3يف املقابلة �إىل احلر�ص على جودة ال�سلع ً
�شراء الإلكرتونيات والأجهزة الكهربائية نزعت ال�سيدتان (� )2إىل
احلر�ص على اجلودة يف ال�سلع الغذائية واملالب�س على نحو خا�ص؛
لأنها «تعي�ش زم ًنا ً
طويل»« ،وت�ستحمل لعب الأطفال» خا�صة عند
�شراء مالب�س الأطفال .و�إن �أ�شار اثنان ( )2من املبحوثني يف املقابلة
�إىل �أنهم ال ي�شرتطون اجلودة العالية يف �أغلب ال�سلع بقدر ما يعنيهم
توافرها وقربها؛ لذلك يعتمدون على �شراء ما �أجمع وتعارف عليه
الآخرون �أكرث مما يعتمدون على البحث ب�أنف�سهم عن اجلودة ،وهذا
ال�سلوك يتفق مع ما ذهب �إليه املبحوثون يف اال�ستبيان من تف�ضيالت
للعبارة التي احتلت املرتبة الثانية التي ن�صت على (�أ�شرتي املتاح من
ال�سلع فقط) .وهنا من املهم الإ�شارة �إىل مبد�أ التقليد واملحاكاة يف

جدول  - 3الفروق بني م�ستوى الدخل و(متو�سط عام تف�ضيالت امل�ستهلك لطبيعة ال�سلع التي ي�شرتيها)

)Table 3- Differences between income level and (average general consumer's preferences for the goods he buys

.Sig

F

Mean Square

df

0.001

4.496

Sum of

0.937

5

4.685

Between Groups

0.208

173

36.054

Within Groups

178

40.739

Total

Squares

متو�سط عام لتف�ضيالت امل�ستهلك
لطبيعة ال�سلع التي ي�شرتيها
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اعتماد الذوق اال�ستهالكي ال�سائد نحو �سلعة ما يتم التداول لها وف ًقا
لكرثة تداول الآخرين لها بغ�ض النظر عن م�ستوى جودتها ،وهو الأمر
الذي يت�سق مع ا�ستمرار ا�ستهالك العديد من ال�سلع على الرغم من
املحاذير املرتبطة مب�ستوى جودتها (.)Levi, 1987
و�أ�صبح اال�ستهالك الكمايل من �أبرز مالمح ثقافة اال�ستهالك
يف العامل على نحو عام ،والعامل العربي على نحو خا�ص ،و�إن خالف
النمط ال�سائد يف املجتمعات الأخرى القواعد املوجبة له ،ذلك �أن
التحول �إىل اال�ستهالك الكمايل يف العامل ارتبط مب�ستويات الإنتاج
العالية وحجم القدرة ال�شرائية ذات الإمكانات املرتفعة والدخول
العالية و�ضرورات االحتياج؛ �إال �أنه حتول �إىل �سلوك جمتمعي عام
يف املجتمعات العربية على نحو خا�ص بغ�ض النظر عن حجم الإنتاج
املحلي وم�ستويات الدخل و�إمكانية القدرة ال�شرائية وال�ضرورة
اال�ستهالكية� ،سلوك تفر�ضه ثقافة التقليد وحب الظهور والتمايز
باملقتنيات؛ لأن املكانة االجتماعية والت�صنيف والقبول االجتماعي
للفرد بات يقا�س مبدى ما ميلك ماد ًيا ،ولي�س بطبيعة �سلوكه الإن�ساين
وعالقاته االجتماعية وات�صاله بالآخرين الذي كان �سائدً ا يف املا�ضي
(فيا�ض ،)2009 ،لت�صبح بذلك املقتنيات ً
عو�ضا عن املعامالت هي
معايري القبول واملكانة االجتماعية احلديثة ،وهذا املنظور املادي
امل�ستمد من النظام العاملي اجلديد الذي �ساد عرب العوملة يكر�س ملبادئ
امللكية الفردية واملنفعة الفردية التي جتعل الفرد يف �سباق حمموم
للتنعم والتمتع املادي املرتبط ب ـ ــاقتناء الكماليات من (حلي ،مالب�س،
�أثاث� ،أجهزة �إلكرتونية� ،أدوات جتميل ،وهكذا) وعال هذا املفهوم
يف ظل العوملة لي�شكل مظلة كلية (�ضم ًريا جمع ًيا) كما �أطلق عليه
دوركامي « »Collective consciousnessيفر�ض ويحدد منط ال�سلوك
العام على �أفراده؛ لأنه ارتبط مب�ستوى املنفعة اخلا�صة التي يحققها
للفرد ،الأمر الذي �صبغ مفهوم اال�ستهالك بخ�صائ�ص حمددة ميكن
�إجمالها يف مقولة فيكتور ليبكو ( )Victor Lipkoاالقت�صادي البارز
يف �أمريكا و�أوروبا و�صاحب م�ؤ�س�سة ()Lipko Consulting, Llc
الذي ذكر�« :إن اقت�صادنا الإنتاجي يتطلب بدرجة هائلة �أن جنعل
اال�ستهالك هو �أ�سلوبنا يف احلياة ،ويحول �شراء ال�سلع وا�ستخدامها
�إىل طقو�س نداوم على �أدائها ،ونتلم�س ر�ضانا الروحي ور�ضا غرورنا
يف اال�ستهالك� ،إننا يف حاجة �إىل ا�ستهالك الأ�شياء وحرقها وتبديلها
مبعدل دائم الزيادة» (الرماين .)2010 ،وقد �شهدت الدول العربية
من ًوا مطردًا يف ظاهرة اال�ستهالك الكمايل ،ف�إذا علمنا على �سبيل
املثال ال احل�صر �أن الزيادة يف ا�ستهالك م�ستح�ضرات التجميل
والعناية بالب�شرة يف الوطن العربي يف عام  2012قد بلغت %300
و�أن �إجمايل مبيعاتها جتاوز  2.1مليار دوالر ،مما جعلها حتتل
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املرتبة الأوىل يف ذلك الوقت ك�أعلى �إجمايل معدل ا�ستهالك مبيعات
يف العامل ،وقد �شكلت الن�ساء اخلليجيات الن�سبة الكربى من بني
امل�ستهلكات العربيات (ن�شرة �أفق ،)2012 ،وقد انعك�س ذلك يف
نتائج تف�ضيالت امل�ستهلكني للماركات العاملية التي احتلت املرتبة
الثالثة يف عبارة «يهمني �أن �أ�شرتي املاركات العاملية الأ�صلية» وقد
نتج ذلك كما �أ�شارت بع�ض الدرا�سات (عبد الرحمن2012 ،؛ علي،
 )2014تب ًعا ل�ضرورات االقت�صاد الإنتاجي الر�أ�سمايل التي �شكلت
ثقافة ا�ستهالكية تعزز املاركات العاملية وما تدلل عليه من مكانة
و�صورة منطية (ُ )Stereotypeر ِ�س َخ ْت بوا�سطة الدعاية والإعالن
التي �أ�سهمت ب�شكل بارز يف الرتويج للماركات العاملية عرب امل�شاهري
و�أمناط حياتهم وتف�ضيالتهم ،بل وقيامهم بالرتويح ملاركات بعينها.
الأمر الذي جعل من الدعاية والإعالن �صناعة اقت�صادية
اجتماعية نف�سية؛ لي�س هدفها فقط بيان حما�سن ال�سلعة وفائدتها
للم�ستهلك ،و�إمنا هدفها الأ�سا�سي هو البحث عن الطرق امل�ؤثرة على
امل�ستهلك ونف�سيته .وقد انعك�س ت�أثري الدعاية والإعالن على ثقافة
امل�ستهلك ال من حيث التف�ضيل بني ال�سلع فقط ،و�إمنا من حيث نظرة
امل�ستهلك �إىل حاجة اال�ستهالك ،فلم يعد الأمر جمرد �شراء �سلعة
تقوم بوظيفة �إ�شباع حاجة ما ،و�إمنا حتول ال�سلوك اال�ستهالكي �إىل
مو�ضة �أحيا ًنا و(بر�ستيج) اجتماعي �أحيا ًنا �أخرى ،وم�سميات �أخرى
كثرية غريها� .أحدثت تغريات اجتماعية عديدة �أثرت على كثري من
عاداتنا و�أمناط حياتنا (زيدان .)2008 ،لذلك مل يعد الأمر عائدً ا
يف تف�ضيل �شراء املاركات العاملية؛ جلودتها بقدر ما هو عائد للقبول
االجتماعي املتوقع من اقتنائها هذا ما �أجمع عليه �أغلب املبحوثني،
فقد �أ�شارت ال�سيدة (ع .م ).يف املقابلة �إىل �أنها حتر�ص على �شراء
حقائب اليد الن�سائية من ماركات عاملية باهظة الثمن لي�س جلودتها
فقط ،و�إمنا ملا يعاملها به النا�س ككل حني حتملها «من نظرات �إعجاب
�أو تقدير �أو ح�سد» لذلك هي متدها مب�شاعر «ت�سعدها وتعزز الثقة يف
نف�سها» و�أ�ضافت �أنها يف �سبيل ذلك «ال �أمانع يف دفع ن�صف راتبي يف
�شراء حقيبة ماركة ت�شعرين بالتميز عن الأخريات» وكذلك �أ�ضاف
(ن� .س) �أحد املبحوثني يف املقابلة �أنه يحر�ص على �شراء مالب�سه
من ماركات عاملية؛ لأن هذا الأمر يخدمه يف جمال عمله؛ حيث يعزز
ثقة العمالء فيه ،ويي�سر له عقد ال�صفقات يف العمل؛ لكونه مندوب
مبيعات ،و�أنه عادة ما ينفق «ربع راتبه يف �شراء مالب�س و�أحذية
و�إك�س�سوارات لهاتفه و�سياراته» وال ميانع لأنها حتقق له القبول لدى
الآخرين؛ فيتمكن من �أداء عمله .واملالحظ كما �أ�شار فبلن يف كتابه
(نظرية الطبقة املرتفة) ()The Theory of The Leisure Class
�أن اال�ستهالك الرتيف يف الع�صر احلديث لي�س مق�صو ًرا على الطبقات

473

وجدان التيجاين عبا�س

العليا ،و�إمنا هو من �أهم خ�صائ�ص الطبقة الو�سطى وما دونها ،بل
لعل الطبقات العليا قد بد�أت متيل نحو التعفف عن هذا اال�ستهالك
النمطي ،لي�صبح طامة تثقل عبء الطبقات املتو�سطة؛ نتيجة للتقليد
العمودي (الر�أ�سي) وتزيد من الفوارق الطبقية والفروق يف التدرجات
االجتماعية يف املجتمعات ،وتت�ضح هذه املمار�سة ب�صورة �أبرز يف
املجتمعات النامية عنها يف املجتمعات املتقدمة (.)Veblen, 1994
وقد جاءت عبارة (ا�ش ِرت ال�سلع الرخي�صة) يف ذيل تف�ضيالت
امل�ستهلك لل�سلع؛ حيث احتلت املرتبة الرابعة ،وقد �أ�شار املبحوثون
يف املقابلة �إىل �أنه يف ظل وجود �أ�شكال عديدة ل�سلع مت�شابهة تزداد
املناف�سة بني املنتجني لرتويج ب�ضائعهم والت�أثري على امل�ستهلك لدفعه
الختيار �سلعة ما و�شرائها ،وذلك من خالل التعرف على �أف�ضل
الطرق التي ت�ؤثر على امل�ستهلك وتدفعه الختيار �سلعة بعينها على
الرغم من وجود العديد من اخليارات الأخرى؛ لذلك يعتمدون على
موجات متتالية من احل�سومات والتخفي�ضات والتناف�س يف تخفي�ض
�سعر ال�سلعة؛ لأن امل�ستهلك مييل �أحيا ًنا �إىل توفري القدر الي�سري من
املال يف مقابل جودة �أقل ،ولكن لي�س كث ًريا .كما �أن �أ�سواق ال�سلع
الرخي�صة بد�أت تزدهر مع الأزمات االقت�صادية� ،سواء للمجتمعات
�أو الأفراد ،فعلى �سبيل املثال �أ�شارت (ه� .أ ).يف املقابلة �إىل �أنها على
يوما من حمال «�أبو خم�سة
�سبيل املثال ما كانت تتخيل �أنها �ست�شرتي ً
رخي�صا و�سلعه ت�ؤدي الغر�ض ولي�س ً
�شرطا عندي
ريال ،لكني وجدته
ً
�أن تكون فائقة اجلودة خا�صة �أدوات النظافة ومعطرات اجلو والعطور
والبخور ،عملية جدً ا يف اال�ستخدامات اليومية».
ويف املرتبة الأخرية جاءت عبارة (�أف�ضل �شراء ال�سلع املقلدة)،
وقد �أ�شارت نتائج املقابلة �إىل �أن ال�سعي يف �شراء املقلد مرتبط بعدم
القدرة على �شراء املاركات العاملية ،ويف وجود منتج يحقق ذلك يركن
البع�ض �إىل �شراء ال�سلع املقلدة؛ لأنها حتقق �أكرث من منفعة (التوفري
وامل�شابهة باملاركات املقلدة) ،وهذا الإقبال على �شراء ال�سلع املقلدة
جدول  - 4تف�ضيالت امل�ستهلك لطبيعة �أماكن الت�سوق

يعترب يف حد ذاته ت�شجي ًعا جلرمية غ�ش جتاري يقبل عليها ال�ضحية
بر�ضاه؛ مما يزيد من �صعوبة الوقاية منها ،خا�صة ذلك النمط من
التقليد الذي يحمل ذات امل�سمى والعالمة التجارية لل�سلع الأ�صلية
دون ا�ستخدام �أ�سماء �شبيهة للبعد عن جرمية التقليد ،و�إن كان الأمر
مل يعد كاف ًيا بهذه امل�شابهة غري الكاملة يف اال�سم �أو العالمة التجارية
للإعفاء من اللوم وامل�س�ؤولية اجلنائية.
 .2 .1 .4تفضيالت المستهلك لطبيعة أماكن التسوق

امل�ؤ�شر الثاين الذي مت من خالله حتديد ثقافة امل�ستهلك هو
تف�ضيالت امل�ستهلك لطبيعة الأماكن التي يت�سوق منها كما هو مو�ضح
يف اجلدول .4
وقد مت الرتكيز على كل من الت�سوق الإلكرتوين والباعة املتجولني
لإمكانية الغ�ش التجاري من خاللهما على نحو �أكرب من الأ�سواق
املرخ�صة ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل ندرة ا�ستخدام املبحوثني للت�سوق
الإلكرتوين و�إن كانوا يف�ضلونه �أكرث من ال�شراء من الباعة املتجولني،
ويت�سق التف�ضيل مع ما ي�شهده العامل من تنامي للتجارة الإلكرتونية
وتزايد ملعدالت الأ�سواق الإلكرتونية والتداول عربها الذي بلغ يف
اململكة العربية ال�سعودية يف عام  2017على �سبيل املثال  29.7مليار
ريال �سعودي (هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات )2017 ،وقد �أ�شارت
الدرا�سات كذلك �إىل ارتفاع ن�سب الت�سوق الإلكرتوين يف اململكة
العربية ال�سعودية يف ال�سنوات الأخرية (،)Sun and Ansari, 2016
وذلك ملا توفره التجارة الإلكرتونية للم�ستهلك من وقت وما تتيحه من
�سهولة الو�صول للمنتج دون جهد ،وما توفره من �إمكانية للمقارنة بني
الأ�سعار عرب املتاجر الإلكرتونية املختلفة ،وبالتايل ي�ستطيع امل�ستهلك
احل�صول على �أف�ضل �سعر منخف�ض خا�صة مع تقليل تكاليف الإيجار
الفعلي للمحال وتخفي�ض م�صروفات الت�شغيل باتت ال�سلع الإلكرتونية
تناف�س الأ�سواق الواقعية ،كما �أن الت�سوق الإلكرتوين يقلل من الدور
Table 4 - Consumer preferences for the shopping places.

كا 2حل�سن املطابقة
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

القيمة

االحتمالية
(الداللة)

1

أفضل التسوق اإللكرتوين

1.14

0.855

0.710

*0.000

1

0.85

0.781

0.680

*0.000

2

اشرتي من الباعة املتجولني
2
* ت�شري �إىل قيم دالة عند م�ستوى الداللة ()0.01

الرتتيب

م

العبــــــــارة

)AJSS 2020; Volume 36, Issue (3

� 474سلوك امل�ستهلك الوقائي حيال جرمية الغ�ش التجاري

�إىل �أنهم عادة ما يلج�ؤون لل�شراء منهم خا�صة �أثناء ال�سفر بني
املدن؛ حيث يقل عدد املحال التجارية املرخ�صة على الطرق
ال�سفرية اخلارجية ،ويقل املعرو�ض من احتياجات امل�سافرين
فيها ،كما �أ�شارت (ع .م ).يف املقابلة �إىل ظاهرة عر�ض امل�أكوالت
وامل�شروبات على قارعة الطريق حتى داخل املدن و�شراء البع�ض من
ه�ؤالء لكون الأ�سعار رخي�صة مقارنة بذات ال�سلع يف املحال والأ�سواق
املرخ�صة ،وهو �أمر من وجهة نظرها ت�سبب يف العديد من حاالت
الإ�صابة بالأمرا�ض ،وعر�ض �صحة العديد للخطر ،لعدم الرقابة
على �سالمة الأغذية وامل�شروبات املعرو�ضة .وهو ذات الأمر الذي
�أكده (خ .ع ).ـ ـ املبحوث يف املقابلة ـ ـ حيث �أ�شار �إىل تنامى الت�سوق
من الباعة املتجولني رغم ال�ضوابط والرقابة والقوانني ،خا�صة
مع التغريات االقت�صادية الأخرية يف اململكة ،فقد تزايدت ظاهرة
الباعة املتجولني من خالل ال�سيارات التي ت�صطف على الطرقات
وتبيع الأطعمة والفواكه وامل�شروبات ،وكذلك يف الأ�سواق ال�شعبية
و(احلراجات) التي ت�شهد كثافة يف القوى ال�شرائية يف مقابل
املراكز التجارية و(املوالت) الكربى.

ال�سلبي للو�سطاء ،ويتيح �شراء املنتج من �أي مكان حتى من خارج
البلد التي يقيم فيها امل�ستهلك (غرفة جدة )2019 ،لكل هذه املزايا
ازدهرت التجارة الإلكرتونية و�أقبل امل�ستهلكون عليها؛ مما �أ�سهم
يف زيادة خماطر جرائم الغ�ش التجاري من خالل �إمكانية اخرتاق
احل�سابات خا�صة ملن ال ميتلكون خربة كافية يف الت�سوق الإلكرتوين،
وهو حال الأغلبية يف الوطن العربي الذين بلغت �أميتهم الألف بائية
�أكرث من  96مليون �شخ�ص مبا يعادل  %27.9من �سكان الوطن العربي
وف ًقا لبيان املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (الألك�سو)
مبنا�سبة اليوم العاملي ملحو الأمية يف  8يناير ( 2013الألك�سو،
 ،)2013بالإ�ضافة �إىل �أن الت�سوق الإلكرتوين ال يتيح معاينة ال�سلع؛
مما يتيح �إمكانية احل�صول على منتج مبوا�صفات �أقل ويزيد من
فر�ص الغ�ش التجاري.
ويف املقابل �أ�شار املبحوثون يف املقابلة �إىل ندرة ت�سوقهم من
الباعة املتجولني �إال يف حدود �ضيقة تكون �أحيا ًنا للباعة الذين
يعر�ضون ب�ضاعتهم خارج املتاجر املرخ�صة يف الأ�سواق �أو على
الطرق ال�سريعة ،وقد �أ�شار كل من (م .م ).و(ن� .س ).يف املقابلة
جدول  - 5الإجراءات الوقائية التي ميار�سها امل�ستهلك عند �شرائه لل�سلع

Table 5 - The preventive consumer’s behavior practices when buying goods

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

االحتمالية
(الداللة)

م

القيمة
1
2
3
4
5
6
7
8

�أحر�ص على الت�أكد من �شرعية ال�سلع التي �أ�شرتيها.
�أقر�أ ديباحة مكونات ال�سلعة قبل ال�شراء
�أت�أكد من تاريخ �صالحية ال�سلع
�أت�أكد من م�صدر �صنع ال�سلع
�أحر�ص على قانونبة ال�سلع التي �أ�شرتيها (لي�ست مهربة)
�أطالب بفاتورة ال�شراء.
�أحر�ص على �س�ؤال البائع عن كل ما يتعلق بال�سلعة قبل
ال�شراء.
ا�شرتي ال�سلع ذات ال�ضمان.
املتو�سط العام
2.0642

* ت�شري �إىل قيم دالة عند م�ستوى الداللة ()0.01
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كا 2حل�سن املطابقة

2.15

0.940

0.653

*0.000

4

1.82

0.864

0.696

*0.000

7

2.52

0.727

0.484

*0.000

1

2.10

0.840

0.617

*0.000

5

1.32

1.187

0.701

*0.000

8

2.27

0.936

0.461

*0.000

3

1.89

0.823

0.460

*0.000

6

2.43

0.625

0.489

*0.000

2

0.50391
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يعني جتنيب امل�ستهلك التام لهذه اجلرمية؛ لأنه يف كثري من الأحيان
 .3 .1 .4اإلجراءات الوقائية التي يمارسها المستهلك عند
يتم التالعب بتاريخ ال�صالحية املدون على ال�سلعة لكن على الأقل
شرائه للسلع
مراجعة امل�ستهلك لتاريخ ال�صنع والت�أكد من ال�صالحية املطبوعة
اعتمدت الدرا�سة على معرفة الإجراءات الوقائية التي ميار�سها
ً
يجنبه �شراء ال�سلع منتهية ال�صالحية وفقا ملا هو مدون .غري �أنه
امل�ستهلك ك�أحد امل�ؤ�شرات الدالة على طبيعة �سلوكه اال�ستهالكي،
للأ�سف ما عاد يقي امل�ستهلك من خماطر ا�ستخدام ال�سلع منتهية
وقد �أ�شارت النتائج كما يو�ضحها اجلدول � 5إىل �سلوك احرتازي
ال�صالحية لتطور حيل و�أ�ساليب خداع تغيري تواريخ ال�صالحية
�أو وقائي ر�شيد ميار�س (�أحيا ًنا) من قبل امل�ستهلكني مبتو�سط عام
ملختلف املنتجات على نحو ي�صعب متييز الغ�ش فيه ،وكم من ع�صابات
 ،2.06متثل �أبرزه يف الت�أكد من تاريخ �صالحية ال�سلع الذي احتل
مت �إلقاء القب�ض عليها و�أوكار حرزت خمت�صة يف تغيري �أختام تواريخ
املرتبة الأوىل من تف�ضيالت العينة ،وقد �أكدت نتائج املقابلة ذلك؛
ال�صالحية للمنتجات ،بل و�إعادة طبعها وتغليفها �إن لزم الأمر ذلك،
حيث �أ�شار كل املبحوثني �إىل اهتمامهم بالت�أكد من تاريخ �صالحية
لذلك على الرغم من �أهمية هذا ال�سلوك الوقائي ف�إنه ي�سهل التالعب
ال�سلع عند �شرائها خا�صة ال�سلع الغذائية والطبية ،كما �أكدت
به وخداع امل�ستهلك يف تغيري تواريخ �صالحية املنتجات.
املبحوثات اهتمامهن بتاريخ �صالحية كل ما يتعلق مبنتجات الأطفال
وجاء يف ترتيب عبارات املحور يف املرتبة الثانية (�شراء ال�سلع
ذات اال�ستخدام اخلارجي ،بالإ�ضافة �إىل �أدوات التجميل وكرميات
ذات ال�ضمان) وقد �أ�شارت نتائج املقابلة �إىل ممار�سة كافة �أفراد
العناية بالب�شرة مل�ضارها التي ت�سبب التح�س�س والطفح اجللدي يف
املقابلة هذا ال�سلوك الر�شيد خا�صة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية
حال انتهاء �صالحيتها ،غري �أنه مل يوجد ذات االهتمام من قبل
والإلكرتونية والأجهزة الطبية ،وهنا �أ�شار ن�صف املبحوثني �إىل
املبحوثني فيما يخت�ص مبواد التنظيف �أو مواد ولوازم البناء وغريها.
حر�صهم على �شراء املاركات العاملية لتوفريها ال�ضمان واجلودة
وهذا اجتاه �إيجابي يظهر وعي امل�ستهلك ب�أهمية الت�أكد من تاريخ
ملنتجاتها ،وذلك يتحقق على نحو مبا�شر من احلر�ص على ا�ستالم
�صالحية ال�سلعة ،وعند املقارنة بني هذه النتيجة و�شكل  3 -اخلا�ص
فاتورة ال�شراء واملطالبة بها يف حال ن�سي �أو جتاهل البائع ذلك؛ لأنها
بجرائم الغ�ش التجاري التي تعر�ض لها امل�ستهلكون يت�ضح �أن �شراء
ال�شراء ،وبالتايل تتمكن من خالله من �إعادة
عملية
يثبت
الذي
امل�ستند
فيها املبحوثون
اجلرائم التي
التجارأقل
الغشكان من �
ال�صالحية
المستهلكون نتيجة لسلوكهم االستهالكي
وقع لها
تعرض
ي التي
منتهيةجرائم
شكل�سلع- 3
املنتج لأي عيب �أو خلل فيه �أو يف حال الرغبة يف ا�ستبداله ،وقد �أ�شار
بن�سبة بلغت فقط  %2.86مقارنة بجرائم الغ�ش التجاري الأخرى،
ال�شراء يعود �إىل ظاهرة
االهتمام بفاتورة
املبحوثون يف املقابلة �إىل �
غري �أن ذلك ال
consumersال�شراء،
تاريخ ال�صالحية قبل
 toوذلك مرده
Figure
Commercialأن 3 -
fraud crimes
that
لقراءةare
exposed

نوع جرائم الغش التجاري التي تعرض لها المستهلك

غش في سعر السلعة وبيعها بأعلى

بيع سلعة مقلدة كأصلية

بيع سلع تالفة

انتهاء صالحية السلعة

دفعت ثمن سلعة ولم استلمها

عدم مطابقة السلعة للمواصفات المعلن عنها

كل ما سبق

استبدال سلعة باخرى بعد قبض الثمن

�شكل  - 3جرائم الغ�ش التجاري التي تعر�ض لها امل�ستهلكون نتيجة ل�سلوكهم اال�ستهالكي
Figure 3 - Commercial fraud crimes that consumers are exposed to
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(اال�ستبدال �أو اال�سرتجاع) التي تتزايد على نحو كبري يف العديد من
ال�سلع خا�صة املالب�س والإك�س�سوارات والأدوات الكهربائية ،وتتزايد
الظاهرة بني امل�ستهلكني من الن�ساء على نحو �أكرب من الرجال ،لذلك
يكون حر�ص امل�ستهلك على احل�صول على فاتورة ال�شراء؛ لأنه من
دونها لن يتمكن من (اال�ستبدال �أو اال�سرتجاع).
وقد �أ�شارت (ه� .أ ).يف املقابلة �إىل �أنها حتر�ص على ا�ستالم
فاتورة ال�شراء يف �أي �شيء «حتى كوب القهوة �أ�صر على ا�ستالم
فاتورة فلو ن�سي البائع �إعطائي لها ي�صبح كوب قهوتي جمان ًيا» وذكر
(م .م� ).أنه من حر�صه على توثيق خمتلف عملياته يكد�س �إي�صاالت
عمليات ال�صراف الآيل وال يتخل�ص منها عل ًما «ب�أن حربها يبهت
بعد فرتة ويختفي» ويدلل هذا ال�سلوك الإيجابي على معرفة بحقوق
امل�ستهلك يف عملية �ضمان املنتج �أو ا�سرتداده �أو �إبداله ،وهو �أمر مهم
يجنبه اخلداع يف هذه اجلزئية .ويف ذات االجتاه يحر�ص امل�ستهلكون
�أحيا ًنا على «الت�أكد من �شرعية ال�سلع التي �أ�شرتيها» والتي احتلت
املرتبة الثالثة .وقد تباينت �آراء املبحوثني يف املقابلة حول موقفهم
من �شرعية ال�سلعة و�إن اتفقوا كلهم على �أنهم ميتنعون عن �شراء �سلع
�شرعا على الإطالق؛ حيث يحر�صون على �أال حتتوي املواد
حمرمة ً
الغذائية على م�شتقات من اخلنزير ،كما ال حتتوي امل�شروبات على
الكحول ،غري �أنهم تباينوا يف حر�صهم على �شرعية املواد التي تدخل
يف ال�سلع الأخرى كمواد التجميل واملنتجات الطبية والعطور .و�أ�ضاف
البع�ض منهم تعاملهم مع ال�سلع املهربة و�إن كان ال�شرع والقانون ال
يجيز ذلك .حيث �أ�شارت (�س .ن) .يف املقابلة �إىل جلوء البع�ض
للتعامل مع جتار التهريب (جتار ال�شنطة) ولكن يف نطاق حمدود،
فقد �أ�شارت �إىل بع�ض الفيتامينات وبع�ض �أدوية �إنقا�ص الوزن �أو
زيادته التي كانت مرخ�صة يف ال�سابق ،ولكن بات حمظو ًرا تداولها
عرب قنوات البيع الر�سمية ،لذلك تلج�أ �إىل �شرائها عرب التهريب ،كما
�أ�شار (خ .ع� ).إىل �أن هناك �أدوية وم�ستح�ضرات جتميل جمازة يف
بع�ض الدول وممنوعة يف �أخرى؛ لذا ال يرى ب� ًأ�سا من �شرائها عند
ال�ضرورة ،وهذا ي�ؤكد ما ذهبت �إليه النتائج يف ذيل قائمة التف�ضيالت
لعبارة «�أحر�ص على قانونبة ال�سلع التي �أ�شرتيها (لي�ست مهربة)».
وال �شك �أن �شراء ال�سلع غري املرخ�صة �أو املجازة �أو عرب قنوات
غري ر�سمية يعترب من العنا�صر التي تتيح وقوع امل�ستهلك �ضحية
للغ�ش التجاري عرب بيع �سلع غري مطابقة للموا�صفات �أو منتهية
ال�صالحية �أو غري �صاحلة لال�ستخدام الب�شري ،وهذا يقود لل�سلوك
االحرتازي الذي يلي يف الرتتيب وف ًقا ملمار�سات امل�ستهلكني ،وهو
�ضرورة الت�أكد من م�صدر �صنع ال�سلعة الذي احتل املرتبة اخلام�سة،
والذي �أ�شار املبحوثون �إىل ممار�سته �أحيا ًنا عند اهتمامهم ب�شراء
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املاركات العاملية .و�إن �أ�شار �أحد املبحوثني يف املقابلة �إىل ا�ستدامة
قيامه باالطالع على مكونات املواد امل�صنوع منها ال�سلع خا�صة ال�سلع
الغذائية واملالب�س والأثاث ،وذلك العتقاده ب�أن الت�أكد من الدولة
التي �صنع فيها املنتج ي�ضمن جودة املنتج وف ًقا للدولة املنتجة ،وهذا
الكالم �صحيح �إن مل تدخل �أ�ساليب الغ�ش التجاري التي باتت ت�سم
خ�صو�صا
املنتجات عرب مل�صقاتها وتن�سبها لدول غري الدول املنتجة،
ً
مع الرغبة يف �شراء املاركات العاملية واملنتجات من دول بعينها مثل:
اليابان وال�صني و�إجنلرتا ً
عو�ضا عن تايوان يف بع�ض ال�سلع ،عل ًما ب�أن
تف�ضيالت البلدان تختلف من �سلعة الخرى فرمبا يتم تف�ضيل الأحذية
الربازيلية عن الربيطانية ال�صنع ،وال�سيارات الأملانية عن الأمريكية
وهو �أمر خا�ضع لأذواق امل�ستهلكني من جهة وللدعاية والإعالن عن
بع�ض املنتجات لبع�ض الدول دون نظائرها يف دول �أخرى ،وكذلك
يخ�ضع للتجارب ال�شخ�صية التي حتد �أحيا ًنا من تو�سيع جمال
وعموما يظل الت�أكد من البلد
التجربة وتق�صره على بلد بعينه،
ً
امل�صنع و�شرعية ال�سلعة من ال�سلوكيات التي حتتاج لت�سليط ال�ضوء
عليها ومعرفة �أ�ساليب وطرق اخلداع والغ�ش فيها.
وقد تذيل اهتمام امل�ستهلكني ب�س�ؤال البائع عن كل ما يتعلق
بال�سلعة قبل ال�شراء قائمة الثقافة اال�ستهالكية ،وقد �أ�شار املبحوثون
يف املقابلة �إىل �أن ذلك يرجع عادة �إما ملعرفة امل�ستهلك ال�سابقة
بال�سلعة التي يود �شراءها �أو لعدم ثقته يف م�صداقية املعلومة من
دوما ت�سويق �سلعته ،كما �أفادت بع�ض
البائع على اعتبار �أنه يريد ً
املبحوثات �أن غالبية عمليات ال�شراء التي تتم من الأ�سواق العادية
ال يتوافر فيها خدمة العمالء للإجابة عن ا�ستف�ساراتهن كما ال يعنى
فيها بوجود موظفني خمت�صني للإجابة عن ا�ستف�سارات الزبائن
حول ال�سلعة ،وعادة ما يكون الباعة م�شغولني بعمليات البيع وال�شراء
والتح�صيل �أكرث من الإجابة عن اال�ستف�سارات ،على عك�س املراكز
التجارية الكربى التي تهتم بخدمة العمالء وتخ�ص�ص من يعنى
بعر�ض ال�سلعة والإجابة عن ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات العمالء.
كذلك �أبرزت النتائج انخفا�ض اهتمام امل�ستهلكني بقراءة ديباجة
مكونات ال�سلعة على عك�س اهتمامهم بقراءة تاريخ ال�صالحية ،وقد
ف�سرت نتائج املقابلة ذلك ب�إ�شارة املبحوثني �إىل وجود جانب ثقايف
ا�ستهالكي يحذر من تاريخ �صالحية ال�سلعة خا�صة يف املنتجات
الغذائية على نحو �شائع يف املجتمع ،بينما ال يوجد بذات القدر اهتمام
بالتوعية من خماطر املكونات ،وما ميكن �أن تت�سبب فيه بع�ض املواد
من �ضرر ،لذلك ن�ش�أ وعي ا�ستهالكي مبراجعة تاريخ ال�صالحية على
ح�ساب االهتمام مبكونات املادة واهمية االطالع على ديباجة املكونات
قبل ال�شراء ،و�إن �أ�شار البع�ض يف املقابلة �إىل �أن االهتمام باالطالع
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على ديباجة املكونات مرتبط فقط بالت�أكد من املواد احلالل الداخلة
يف الرتكيب جتن ًبا لتناول ما حرمه ال�شرع الإ�سالمي ،بينما االهتمام
بال�ضرر الكيميائي الذي ميكن �أن ت�سببه املكونات يف ج�سد الإن�سان �أو
يف البيئة ف�إن االهتمام به من قبل امل�ستهلكني قليل جدً ا؛ لأنه يتطلب
واهتماما قد يكون تخ�ص�ص ًيا ـ كما �أ�شاروا ـ
معرفة ووع ًيا متعم ًقا
ً
للأطباء �أو نا�شطي البيئة ومن على غرارهم .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه
مل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات العينة لهذا املحور
وف ًقا خل�صائ�صهم النوعية والعمرية والتعليمية واالجتماعية وطبيعة
العمل ،بينما وجدت فقط فروق دالة �إح�صائ ًّيا F (5, 173) = 2.534,
 p = 0.031يف م�ستوى الدخل ل�صالح ذوي الدخول العليا �أكرث من
� 25ألف.

 .2 .4النتائج المرتبطة بالتساؤل الثاني

 .1 .2 .4أنواع جرائم الغش التجاري التي يتعرض لها
المستهلكون

�أ�شارت نتائج اال�ستبيان يف ال�شكل � 3إىل تعر�ض  %61.9من
امل�ستهلكني �إىل جرائم غ�ش جتاري ،تركز �أغلبها يف بيع �سلعة مقلدة
ك�أ�صلية بن�سبة  ،%30.4وقد �أ�شار املبحوثون يف املقابلة �إىل �أن
امل�ستهلك ي�شرتي املتاح من ال�سلع دون اعتبارات للعالمة التجارية
وم�ستوى �أ�صالتها ،مما يزيد من �إمكانية تعر�ضه للغ�ش التجاري،
خا�صة مع انخفا�ض الوعي ب�أ�ساليب الغ�ش التجاري التي تتطلب
احلر�ص عند �شراء ال�سلع على الت�أكد من تاريخ �صالحيتها ،وطبيعة
املواد الداخلة يف ت�صنيعها ،والبلد امل�صنع ،وقد �أ�شارت (ه .ل).
�إىل �أنها كانت يف ال�سابق من امل�ستهلكني الذين ال ينتبهون لأ�صول
ال�شراء وحماذير الغ�ش التجاري حتى ا�شرتت مواد غذائية خمف�ضة
من �إحدى البقاالت و�أ�صيبت و�أفراد �أ�سرتها بت�سمم ا�ستدعى نقل
حر�صا على
البع�ض منهم للم�ست�شفى ،ومن وقتها �أ�صبحت �أكرث ً
اتباع كافة املحاذير املرتبطة بالت�أكد من �صالحية و�سالمة ال�سلع
التي تود �شراءها خا�صة ال�سلع الغذائية ،غري �أنها تعرف الكثريين
يف حميط �أ�سرتها وجريانها ما زالت عملية �شراء ال�سلع بالن�سبة لهم
دون حماذير ،فقط ي�شرتون املتاح ،خا�صة لو كان هناك تخفي�ض يف
�سعر هذه ال�سلع بغ�ض النظر عن جودتها ،الأمر الذي يعر�ضهم �أكرث
من غريهم لأن يكونوا �ضحايا للغ�ش التجاري ،وعلى عك�س ذلك �أ�شار
مبحوثان يف املقابلة �إىل �أنهما يحر�صان على �شراء ال�سلع الباهظة
الثمن؛ لأنها تكون عادة عالية اجلودة ،و�أن �أ�سعار ال�سلع الرخي�صة
تثري ريبتهم؛ لذلك ال يقومون ب�شرائها ،و�أ�ضافوا �أن هذا ال�سلوك قلل
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من تعر�ضهم للغ�ش التجاري ،بينما �أ�شار (ن .ه� ).إىل تباين �سلوك
بع�ض امل�ستهلكني ،فهم يحر�صون عند �شرائهم للمواد الغذائية على
الت�أكد من جودتها و�صالحيتها لال�ستخدام؛ لذلك هم يقدمون على
�شراء ال�سلع الغذائية ذات الأ�سعار املرتفعة؛ لأنها الأجود باعتقادهم،
لكنهم يت�ساهلون يف م�ستويات اجلودة املرتبطة بال�سلع الأخرى
خا�صة الأثاث واملالب�س والإك�س�سوارات والكماليات الأخرى ،ويبحثون
عن الأرخ�ص منها عند ال�شراء ،ولكنه �أ�شار �إىل �أن ذلك «مل مينع
حري�صا
وقوعهم �ضحايا للغ�ش التجاري ،وما عاد �أحد مهما كان
ً
مب�أمن من ذلك».

 .3 .4النتائج المرتبطة بالتساؤل الثالث

حول ما �إذا كانت هناك فروق يف ال�سلوك اال�ستهالكي الوقائي
وف ًقا للخ�صائ�ص الذاتية للمبحوثني (العمر ،اجلن�س ،امل�ستوى
التعليمي ،املهنة ،م�ستوى الدخل ،حمل ال�سكن ،طبيعة ال�سكن).
�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق يف ال�سلوك اال�ستهالكي
الوقائي بني املبحوثني دالة �إح�صائ ًّيا تعزى ملتغري كل من العمر
واجلن�س وامل�ستوى التعليمي واملهنة وحمل ال�سكن وطبيعته ،وهي
نتيجة مهمة ت�شري �إىل �أن ال�سلوك اال�ستهالكي الوقائي ال يت�أثر
بالعمر �أو اجلن�س �أو احلالة االجتماعية �أو ال�سكن؛ مما يجعل اجلميع
معر�ضني جلرائم الغ�ش التجاري من جهة ،ومن جهة �أخرى يتيح عدم
وجود الفروق مرونة �أكرث يف ت�صميم وتقدمي برامج توعوية وتثقيفية
ت�ستهدف خمتلف الفئات املجتمعية دون حتديد برامج بعينها لفئات
حمددة ،الأمر الذي ميكن �أن ي�سهم ب�صورة �أكرث يف �سرعة االنت�شار
خا�صة �إن مت ا�ستغالل برامج التوا�صل االجتماعي االفرتا�ضي التي
ي�ستخدمها اجلميع تقري ًبا دون ا�ستثناء.
غري �أن النتائج �أ�شارت �إىل وجود فروق يف ال�سلوك اال�ستهالكي
الوقائي وف ًقا للو�ضع االقت�صادي وم�ستوى الدخل؛ حيث �أ�شارت النتائج
�إىل فروق دالة �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى الداللة �أقل من  0.05وف ًقا ملتغري
م�ستوى الدخل يف كل من تف�ضيالت امل�ستهلكني ل�صالح ذوي الدخول
بني � 20-15ألف ريال يف حر�صهم على البحث عن جودة ال�سلعة ،بينما
مل توجد فروق يف بقية م�ستويات الدخل الأخرى� ،سواء يف ذلك الأكرث
ً
ارتفاعا (اجلدول  ،)3وت�شري هذه النتيجة �إىل
انخفا�ضا �أو الأكرث
ً
جزئية مهمة مفادها �أن �أ�صحاب الدخول املتو�سطة �إىل املرتفعة �إن
حر�صا على انتقاء �سلع
جازت الت�سمية من (� 20-15ألف ريال) �أكرث ً
ذات جودة ،وهذا ي�شري �إىل وعي ب�أهمية اجلودة ومعايريها ،ورمبا
يقلل من م�ستويات تعر�ضهم للغ�ش يف هذه اجلزئية �أكرث من غريهم،
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جدول  - 6الفروق بني م�ستوى الدخل و (متو�سط عام الإجراءات الوقائية التي ميار�سها امل�ستهلك عند �شراء ال�سلعة)

)Table 6 - Differences between the level of income and (the average year of the preventive consumer’s practices when buying the good
.Sig

F

Mean Square

df

0.031

2.534

Sum of Squares

0.624

5

3.118

Between Groups

0.246

173

42.580

Within Groups

178

45.699

Total

وال �شك �أن م�ستوى الدخل اجليد الذي يتوافر لديهم ميكنهم من
انتقاء ال�سلع ذات اجلودة التي تت�صف عادة بارتفاع �أ�سعارها مقارنة
بالأقل جودة .وهي نتيجة منطقية ت�شري �إىل �أهمية م�ستوى الدخل
يف حتديد طبيعة ال�سلوك الوقائي ،وتدلل على �أهمية �أخذ ذلك يف
االعتبار عند و�ضع الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي تزيد من فر�ص
تعر�ض �أ�صحاب الدخول املنخف�ضة جلرائم الغ�ش التجاري نتيجة
لعدم ا�ستطاعتهم املادية لتحمل تكلفة ال�سلع ذات اجلودة العالية؛
مما يجعلهم ي�سعون نحو ال�سلع الرخي�صة التي تكون �أقل جودة،
ً
احتمال.
وي�صبح بذلك تعر�ضهم جلرائم الغ�ش التجاري �أكرث
ويف ذات االجتاه �أ�شارت النتائج كما يو�ضحها اجلدول � 6إىل عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات العينة للإجراءات
االحرتازية وف ًقا خل�صائ�صهم النوعية والعمرية والتعليمية
واالجتماعية وطبيعة العمل ،بينما وجدت فقط فروق دالة �إح�صائ ًّيا
 F (5, 173) = 2.534, p = 0.031يف م�ستوى الدخل ل�صالح ذوي
الدخول العليا �أكرث من � 25ألف ،الأمر الذي يوجه الأنظار لأهمية
الرتكيز يف رفع م�ستوى الوعي بال�سلوك اال�ستهالكي الوقائي على
�أ�صحاب الدخول املنخف�ضة �أكرث من غريهم.
ونخل�ص من هذه النتيجة �إىل بروز متغري م�ستوى الدخل كعامل
�أ�سا�سي يف حتديد ال�سلوك اال�ستهالكي الوقائي من جرمية الغ�ش
التجاري� ،سواء من خالل حتديده لتف�ضيالت ال�سلع ذات اجلودة
لذوي الدخول املتو�سطة للمرتفعة� ،أو يف بيان التزام ذوي الدخول
املرتفعة بالإجراءات االحرتازية عند �شراء ال�سلع ،الأمر الذي ي�شري
�إىل �أهمية الرتكيز على ال�شرائح الفقرية وذات الدخل املنخف�ض يف
عملية تعزيز ال�سلوك الوقائي على نحو خا�ص عرب دعمهم وزيادة
وعيهم وتغيري ثقافتهم اال�ستهالكية.

 .5الخاتمة
 .1 .5النتائج

�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل تباين اخل�صائ�ص الدميوغرافية
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متو�سط عام لطبيعة الإجراءات
االحرتازية

والذاتية للمبحوثني ويف الإجابة عن الت�سا�ؤل الأول الذي ن�ص على:
ما ال�سلوك اال�ستهالكي ال�سائد لدى الأفراد؟ من خالل ثالثة
م�ؤ�شرات (تف�ضيالت ال�سلع ،تف�ضيالت �أماكن الت�سوق الأكرث عر�ضة
للغ�ش التجاري ،الإجراءات الوقائية التي يتبعها امل�ستهلك عند �شراء
ال�سلع).
وجاءت النتائج لتبني ندرة تف�ضيالت امل�ستهلكني عند �شراء ال�سلع
مبتو�سط عام بلغ  1.20با�ستثناء امل�ستهلكني من ذوي الدخول بني
� 20 - 15ألف ريال ،وقد �أ�شار ترتيب الرتب �إىل �أنه مع ندرة التف�ضيل،
ف�إنه يعنى بجودة ال�سلعة � ًأول ،ومن ثم باملتاح منها ثان ًيا ،وهو ما يفتح
ً
جمال للوقوع �ضحية للغ�ش التجاري ،ومع وجود تف�ضيل ولو ناد ًرا
ل�شراء ال�سلع املقلدة يكون امل�ستهلك م�شار ًكا يف ت�شجيع عملية الغ�ش
التجاري و�إجازتها ودعمها بالتعامل معها ،وهو ما يعوق ا�ستئ�صال
�ش�أفة هذه اجلرمية �إذا كان ال�ضحايا �أنف�سهم يف�ضلونها.
وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي ميار�سها امل�ستهلك �أحيا ًنا
عند �شراء ال�سلع تبني �أن احلر�ص على الت�أكد من تاريخ ال�صالحية
جاء يف املرتبة الأوىل ،وقد �أ�شارت النتائج كذلك �إىل جوانب ال�ضعف
املرتبطة بال�سلوك اال�ستهالكي التي تتيح الفر�صة �أكرب للغ�ش
التجاري ،ومنها ندرة تف�ضيالت امل�ستهلكني لل�سلع وعدم اهتمامهم
ب�شروط قانونية ال�سلعة ،بالإ�ضافة �إىل قبولهم ل�شراء ال�سلع املهربة،
مع �ضعف االهتمام بقراءة مكونات ال�سلعة �أو �س�ؤال البائع عن كل
ما يتعلق بها واعتماد ن�سبة مقدرة منهم على ال�شراء من الباعة
املتجولني ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام الت�سوق الإلكرتوين الذي يحتاج
�إىل دراية متكاملة بطرق و�أ�ساليب الأمن ال�سيرباين ،و�إال �أ�صبح
امل�ستهلك فري�سة �سهلة للمرتب�صني �أ ًّيا كانت نواياهم ،وقد �أ�شارت
النتائج يف هذا ال�شان �إىل ارتفاع جرائم الغ�ش التجاري املرتبطة ببيع
ال�سلع املقلدة باعتبارها �أ�صلية ،يليها عدم مطابقة ال�سلعة للموا�صفات
املعلن عنها ،ثم الغ�ش يف �سعر ال�سلعة وبيعها ب�أعلى مما ت�ستحق،
باال�ضافة �إىل بيع �سلع منتهية ال�صالحية وتالفة ،مع مالحظة تعر�ض
املبحوثني لأكرث من جرمية من الغ�ش التجاري كتعر�ضهم ال�ستهالك
�سلع منتهية ال�صالحية وتالفة وغري مطابقة للموا�صفات وذات �سعر
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مرتفع ومقلدة وهكذا .مما يجعل من الأهمية مبكان الإملام ب�أ�ساليب
الوقاية من جرائم الغ�ش التجاري ككل والغ�ش الإلكرتوين على نحو
خا�ص.
وال ميكن جتاهل حقيقة �أنه بات معرو ًفا يف جمال الإنتاج
والت�صنيع اليوم ا�ستخدام مقيا�س ثقافة امل�ستهلك يف جمتمع ما
من �أجل حتديد م�ستويات وجودة ت�صنيع ال�سلعة الواحدة ،ولعل
مثال املنتجات ال�صينية لي�س غائ ًبا عن الذهن؛ حيث ت�صنع �أي
�سلعة على ثالثة م�ستويات من اجلودة (الأجود ،فالأقل ،فالأقل).
وكثري من الأحيان ت�صنع ال�سلعة مبوا�صفات جودة عالية للأ�سواق
الأوروبية فقط؛ وت�صنع ذات ال�سلعة مبوا�صفات �أقل للأ�سواق النامية
وف ًقا لثقافة امل�ستهلك التي حتدد م�ستويات القوة ال�شرائية� .أو وف ًقا
لطلب املُ َو ِّر ْد املعني بزيادة �أرباحه حتى و�إن كانت على ح�ساب �سالمة
امل�ستهلك الذي ال تردعه القوانني واملحاذير بقدر ما تردعه �سلوكيات
امل�ستهلكني التي ترف�ض �أن تقبل على �شراء �سلعة لي�ست على م�ستوى
اجلودة املطلوبة ،ويعترب هذا الرادع الأقوى له ،ف�إن �أقبل امل�ستهلكون
على �شراء �سلعته ذات م�ستويات اجلودة املنخف�ضة فهو �سيخاطر
ليو�صلها �إليهم مهما كانت م�ستويات الردع والعقوبات املرتتبة على
ذلك؛ لأن الربح هو ما يعنيه يف املقام الأول.

 .2 .5التوصيات

من خالل النتائج املو�ضحة ي�صبح من الأهمية مبكان رفع م�ستوى
ال�سلوك الوقائي لدى �شرائح امل�ستهلكني واملت�سوقني عرب جمموعات
التوعية التي من املهم �أن تعنى بن�شر توعيتها عرب خمتلف القنوات
التي ي�ستخدمها امل�ستهلك ،خا�صة ال�شرائح الفقرية وذات الدخل
املنخف�ض التي �أ�شارت النتائج �إىل �ضعف �سلوكها اال�ستهالكي
الوقائي؛ مما يجعلها عر�ضة للغ�ش التجاري �أكرث من غريها من
ال�شرائح املجتمعية الأخرى .لكن ذلك ال يرفع امل�س�ؤولية عن اجلهات
املعنية مبراقبة و�ضبط العملية الإنتاجية والت�سويقية لل�سلع؛ لأنها
�صمام الأمان الذي يقي امل�ستهلك من خماطر ال�سلع غري املطابقة
للموا�صفات وغري املوائمة ملعايري اجلودة و�سالمة اال�ستهالك ،وهذه
اجلهود من �ش�أنها �أن تعزز م�ساعيها لو واكبها يف املجتمع املعني ثقافة
ا�ستهالكية وقائية داعمة لتعزيز تف�ضيالت اجلودة ومراعاة لل�صحة
وال�سالمة ،فامل�ستهلك هو خط الدفاع الأول يف مواجهة جرمية
الغ�ش التجاري واملعول عليه عرب �سلوكه الوقائي يف �شراء وا�ستهالك
ال�سلع ملحاربة املمار�سات املرتبطة بالغ�ش التجاري يف �إنتاج وت�سويق
ال�سلع اال�ستهالكية .فعرب ت�شكل منط من ال�سلوك اال�ستهالكي لدى
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الفرد ُي ْع َنى قبل �إمتام عملية ال�شراء بالت�أكد من تاريخ الإنتاج ومدة
ال�صالحية وجودة مكونات املنتج ومدى �سالمة ا�ستخدامها للإن�سان
وللبيئة ،و�إذا واكب هذه املمار�سات الوقائية اهتمام متزايد بال�س�ؤال
عن طبيعة البدائل املتاحة لال�ستهالك و�أكرث املنتجات مواءمة
للخ�صائ�ص الدميوجرافية املختلفة تب ًعا للجن�س والعمر واحلالة
ال�صحية ،بل والنف�سية �أحيا ًنا .ولو �أن الفرد اعتنى خالل العملية
ال�شرائية بالبحث عن بلد املنتج وعالمة اجلودة والت�أكد من �أن بلد
املن�ش�أ هو املنتج ً
فعل� ،أو �أن التجميع قد مت يف بلد �آخر ،حتى ال يتم
ا�ستغالله �أو خداعه يف ذلك .وعلى اجلهات املعنية بتعزيز ال�سلوك
الوقائي� ،سواء �أكانت امل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية �أو منظمات حماية
امل�ستهلك �أو الغرفة التجارية �أو احتادات املنتجني �أو امل�ستهلكني �أن
حتر�ص على ن�شر التوعية ب�أنواع الغ�ش التجاري الأكرث انت�شا ًرا التي
�أ�شارت �إليها نتائج هذه الدرا�سة ،كما حتر�ص على مراقبة املنتجات
وال�سلع والت�أكد من �سالمتها ومطابقتها للموا�صفات ال�صاحلة
لال�ستخدام واملالءمة له.
مما �سبق ميكن حتديد عدة تو�صيات على النحو التايل:
ـ على الدول العربية االهتمام برفع وعي امل�ستهلك الوقائي ،وجعل
ذلك �أولوية يف ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات املو�ضوعة ملكافحة
والوقاية من جرمية الغ�ش التجاري.
ـ على اجلهات املعنية مبكافحة الغ�ش التجاري توظيف و�سائل
الإعالم يف ن�شر الثقافة الوقائية عند �شراء وا�ستهالك ال�سلع،
خا�صة الإعالم الإلكرتوين وجمتمعات التوا�صل االجتماعي.
ـ على ال�سيا�سات الوقائية الرتكيز على تبني امل�ستهلكني ملبد�أ جودة
ال�سلع ً
عو�ضا عن انخفا�ض �سعرها.
ـ على القطاع االقت�صادي املعني بالوقاية من الغ�ش التجاري
ا�ستهداف ال�شرائح ذات الدخل املنخف�ض؛ لأنها الأقل ممار�سة
لل�سلوك اال�ستهالكي الوقائي.
و�أخ ًريا من املهم الإ�شارة �إىل �أن ارتفاع وعي امل�ستهلك بجرائم
الغ�ش التجاري والتدابري االحرتازية الواجب عليه مراعاتها عند
�شراء ال�سلع قد انعك�ست يف املجتمعات املتقدمة على حر�ص التاجر
عال ،بل لقد واكب
والبائع واملخدم بتقدمي �سلع ذات م�ستوى جودة ٍ
اهتمام املنتج اهتمام امل�ستهلك حتى �أ�صبح يعني خمت�صني يف مراكز
البيع يجيبون عن ا�ستف�سارات امل�ستهلكني املتعلقة بجودة ال�سلعة
ومكوناتها وم�ستوى �أ�صالتها؛ متا�ش ًيا مع م�ستويات الوعي اال�ستهالكي
العالية لدى �أفراد املجتمع.
وميكن �أن يتحقق هذا الأمر يف املجتمعات العربية لو فر�ض
امل�ستهلك ثقافته؛ ف�إن املنتج وامل�سوق ال ميلك �إال �أن ي�ستجيب،
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وذلك من خالل اعتناء امل�ستهلك باجلودة ً
عو�ضا عن اال�ستجابة
فقط لإغراء العر�ض والتقليد .وحتى على م�ستوى الإعالن والدعاية
بالإمكان التدخل بنظام تثقيفي موازٍ يرفع من درجات وعي امل�ستهلك
واخلطوات التي يجب اتخاذها واملحاذير التي يجب مراقبتها ل�ضمان
جودة املنتج� ،أ�ضف �إىل ذلك �أنه بامكان امل�ستهلك الواعي �أن يتخذ
رد فعل امتناعي عن تداول �أي �سلعة ميار�س منتجها �أو م�سوقها ً
غ�شا
فيها ،وقد كان للمقاطعة االقت�صادية على مر التاريخ الأثر الأقوى
من ال�سالح يف القرارات ال�سيا�سية ناهيك باملمار�سات التجارية ف�إن
ما يعني املنتج هو احل�صول على ر�ضا امل�ستهلك ال�ستدامة فائدته
الت�سويقية وهو �سالح قوى ميلكه امل�ستهلك ،ويحتاج لإجادة كيفية
ا�ستخدامه ليقيه من الوقوع �ضحية جلرمية الغ�ش التجاري.
غري �أن ذلك ال يعني انعدام التجارب امل�شرقة واملواقف الواعية
من قبل م�ستهلكني �ألزموا املنتجني وامل�سوقني �سلو ًكا �ضبط ًيا ذات ًيا
�أعمق �أث ًرا من الأجهزة ال�ضبطية ،ولنا يف مقاطعة امل�ستهلك امل�سلم
لل�سلع املنتجة من الدول امل�سيئة للإ�سالم وللر�سول الكرمي �صلوات اهلل
و�سالمه عليه خري دليل .كما �أن ال�شريحة ذات الدخل املرتفع �أحدثت
نقالت نوعية يف �ش�أن الغ�ش التجاري من خالل تف�ضيالتها للجودة
والنوعية والأ�صالة على ح�ساب التكلفة ،فما عادت �شرائح ذكية تعنى
بالأرخ�ص ،بل تبحث عن الأف�ضل ،فعلى �سبيل املثال �أ�شار التقرير
ال�سنوي لوزارة التجارة واال�ستثمار ال�سعودية لعام � 2018إىل �أن
جتاوب امل�ستهلكني يف التبليغ عن الغ�ش التجاري �أو التجاوزات لإدارة
الرقابة على املتاجر الذي و�صل �إىل ً 15,698
بالغا يف ذلك العام قد
انعك�س على زيادة ق�ضايا الغ�ش التجاري املحالة للنيابة العامة من
 2124عام � 2017إىل  3629عام ( 2018وزارة التجارة واال�ستثمار
ال�سعودية .)2018 ،غري �أن هذه املمار�سة ما زالت حمدودة يف
الطبقات ذات القدرة ال�شرائية كما �أ�شارت لذلك نتائج الدرا�سة.
ال�شاهد يف الأمر �أن امل�ستهلك ب�سلوكه الوقائي ووعيه ي�ستطيع �أن
يكون خط الدفاع الأول لي�س ملحاربة الغ�ش التجاري فقط ،بل لتح�سني
م�ستوى اجلودة � ً
أي�ضا ،فكم من م�ستهلك رد ب�ضاعة لعيبها �أو عدم
مطابقتها للموا�صفات ف�ألزم امل�سوق �أن يردها �إىل املنتج �أو ميتنع
عن ت�سويقها �أو ي�ستبدلها ب�سلعة ذات جودة �أف�ضل ،وكم من م�ستهلك
يقظ �أبلغ عن منتجات فا�سدة �أو حمظورة ف�أ�سهم يف تفعيل وم�ساعدة
الأجهزة ال�ضبطية والرقابية و�سهل من عملها.
خال�صة الأمر �أن ل�سلوك امل�ستهلك الوقائي �أث ًرا بار ًزا يف حماربة
الغ�ش التجاري من خالل وعي امل�ستهلك باملوا�صفات املالئمة للجودة
ومراعاته يف �سلوكه اال�ستهالكي للت�أكد واملتابعة اليقظة مل�ستويات
�صالحية ال�سلع ومكوناتها وت�أثرياتها ال�صحية وتركيزها وم�ستوى
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�أ�صالتها وجودة الت�صنيع واحلفظ ،ومن خالل البحث عن النوعية
اجليدة ً
عو�ضا عن التكلفة الأرخ�ص ،كذلك من خالل التبليغ عن
املخالفات املتعلقة بعمليات الغ�ش التجاري ،ولي�س امل�ساعدة يف
ا�ستخدام وا�ستهالك مثل هذه ال�سلع .هذا من جهة ومن جهة �أخرى
ب�إمكان امل�ستهلك من خالل �سلوكه الواعي الر�شيد �أن يغري من
ال�سلوك اال�ستهالكي ال�سائد باالعتدال والرت�شيد احل�صيف الذي
ميح�ص ويراعي منع ال�ضرر ،كما �أن ب�إمكانه ا�ستخدام مبد�أ املقاطعة
لكل ال�سلع املخالفة وعدم تداولها ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يجرب
املنتجني وامل�سوقني على �ضرورة االلتزام ب�ضوابط اجلودة والت�صنيع
و�إال ف�إنهم �سيفقدون هذه القوى ال�شرائية ،وبالتايل �سيفقدون �أ�سوا ًقا
ب�أكملها يف دول كثرية .وهذا ما يجعل من امل�ستهلك خط الدفاع الأول
ملحاربة الغ�ش التجاري �إن ف َّعل �سلوكه الوقائي يف مواجهة جرائم
الغ�ش التجاري.
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