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  صلخستمال
بنظر  أخذاً ة حماية المستهلك في مدينة الموصلواقع حرك التعرف على إلىيسعى البحث 

يعد موضوع حركـة حمايـة    إذ ،االعتبار وجهات نظر المستهلكين من حركة حماية المستهلك
وحمايـة  سـتهالكي  الوعي اإل نشر المستهلك من المواضيع المهمة والتي لها الدور الكبير في

سـتطالعية علـى عينـة مـن     إلالدراسة ا راءإجوقد تم  .الواقعة عليه األضرارالمستهلك من 
استرجع منها ة استمارة استبان )٦٠٠( وزعت عليهم إذ ،)مدينة الموصل(المستهلكين العراقيين 

فـي جمـع   الرئيسـة   األداة والتي كانـت % ٧٥.٥أي بمعدل  ،صالحة للتحليل ةاستبان )٤٥٣(
 إلـى وانتهى البحث  ،ت البحثالختبار فرضيا اإلحصائية األساليبوتم استخدام بعض  ،البيانات

ـ  أنتقديم المقترحات التي يمكن  وتم  ،ستنتاجاتإلمجموعة من ا  أفضـل هم فـي حمايـة   تس
  .)في مدينة الموصل( لمستهلك ل

  
  : الكلمات المفتاحية

 .الوعي اإلستهالكي، حماية المستهلك
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Abstract 

This research tries to study the movement of consumer protection in Mosul City; it 
takes into consideration the consumers' opinions within the consumer protection movement. 
This subject is regarded as an important one; it has a prominent role in publishing the 
consumption awareness and consumer protection from the environment damages. A pilot 
study on Iraqi consumers has been conducted in Mosul City. A questionnaire of (600) 
consumers were distributed in Mosul City. The regained ones were (453) only (%75.5). So, 
it was the major tool of data collection. Statistical methods were taken into account to test 
hypothesis, the research concluded a group of results and suggested possibilities to a better 
consumer's protection (in Mosul City).  
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  المقدمة 

دور الكبير في الوعي لك من المواضيع المهمة والتي لها يعد موضوع حماية المسته
التي تقع عليـه مـن خـالل اسـتخدام      األضراراالستهالكي لدى المستهلك وحمايته من 

ـ . المنتجات ن بيـع وشـراء   وارتبط مفهوم حماية المستهلك بالتعامل البشري منذ القديم م
إن الهـدف  . حماية المستهلكيان السماوية ،كما القوانين الوصفية دوكفلت األ وتبادل سلع،

، كبر منفعة للمستهلكالمستهلك يتمثل في السعي لتحقيق أمن وراء حركة حماية  ساسياأل
الحصـول   فـي  ستهالكي على السلع والخدمات التي يرغب المستهلكإلنفاق امن خالل اإل

فـي   اًواسع اًن يالقي اهتمامن الهدف اآلكا ذاإو .أفضل جودة متاحةسعار وبألقل اأبعليها 
دول العالم الثالـث  في  لحاحاًفأن الحاجة اليه تعد ماسة وأكثر إ، الدول الصناعية المتقدمة

هـذه   اذ قد تكـون   ،ن بفترة صعبة في مجال حماية المستهلكومنها العراق الذي يمر اآل
م بالتعليمـات التـي تصـدرها    غياب قوانين حماية المستهلك وعدم االلتـزا فترة  الفترة 

 تظهر جودة السلع والخدمات المقدمة، من هناعلى وعدم وجود رقابة شاملة  ،الوزارات
 المدنية الوطنية لحماية المستهلك في العراق، كالجمعيةالعديد من منظمات المجتمع المدني 

  .المة الغذاءوالجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك والجمعية العراقية للتغذية وس
  :الحالي المحاور االتية عليه سيتناول البحث

  منهجية البحث  :األولالمحور 
  طار مفاهيميإ: حماية المستهلك :الثاني المحور

  البحث  نتائجوصف وتحليل  :المحور الثالث
  ستنتاجات والمقترحات  إلا :المحور الرابع

  منهجية البحث : األولالمحور 
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  مشكلة البحث
حـداها علـى   إنصـبت إ  مدينة الموصلعديدة عرضت على محاكم  ظهرت قضايا

خـرى حـول   وتمحورت قضية أ *حية كمية من الدجاج المستوردالتالعب في تاريخ صال
لتوزيعه ضـمن المـواد   توريد شاي الى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع نينوى 

ستهالك البشري ويحتوي لإل صالح ن الشاي غيروتبين بعد الفحص المختبري أ، التموينية
التسـويقي   فضال عن تلمس بعض ظواهر الخداع والغش والتدليس ،**الحديد رةعلى نشا
أجهـزة   همـا تؤكـد  نظمة في السوق العراقية، وهذا وعدم التقيد بالقوانين واأل والتجاري

تحكمـان  جر ين المنتج والتاالسابقة تشير إلى أن الظواهر كما إ، العراقية المختلفةعالم اإل
   :لمشكلة من خالل التساؤالت اآلتية ويمكن توضيح ا ،بسهولة بالمستهلك ويستغالنه 

تجاه المنتجـات المطروحـة فـي    هل يوجد وعي استهالكي لدى المستهلك العراقي  .١
 ؟األسواق

 ؟)مدينة الموصل(وجد رقابة حكومية على السوق العراقية هل ت .٢
 ؟دى المستهلكينالمستهلك ودورها ل حماية هل هناك فكرة عن .٣
 ؟مرألهل الحكومة العراقية وحدها معنية بهذا ا .٤
 .البحثمتغيرات المبحوثين حول  إجاباتفي  هل هناك اختالف .٥
  
    همية البحثأ

 السيماو ،المستهلك في عملية البيع والشراء ؤديههمية من الدور الذي يتنبع هذه األ
 ،جتماعي للتسـويق لى المفهوم اإلإة نتاجي كبدايإلبعد تطور المفهوم التسويقي من التوجه ا

 همية من كون مصطلح حمايةكما تنبع األ ،للمجتمع والمستهلك الذي يهتم بتحقيق الرفاهية
الحفـاظ علـى حقـوق     الحديثة التي تهدف الـى   اإلجتماعيةالمستهلك من المصطلحات 

التـي  و ،ن يحصل على المعلومات الصحيحة والحقيقية عن السلع والخدماتالمستهلك في أ
 فضـالً  خاذ قرار الشراء الصحيح،الحصول عليها حتى يتمكن من اتفي يرغب المستهلك 

 أضـرار و أيتعرض له المستهلك من تعسف  لهذا البحث لمعالجة ما تبرز األهميةن أعن 
و أكالغش والخداع والتدليس ( سلوكية التسببها كفاءة النظم التسويقية من خالل ممارسات 

ن المستهلك قد يصعب عليه عملية تحديد وبما أ .)ر مطابقة للمواصفاتتعبئة محتويات غي
المعرفة لتحقيق ما يقـدم لـه مـن     وأوضعف المعلومات  ،هو سلبي شير كل ماأت وآلية أ

تناول موضـوع حمايـة    ا إلىمر الذي دعألا ،المنتجين لما يحتاج اليه من سلع وخدمات
هـي   وما ،مدينة الموصلية المستهلك في المستهلك ومعالجته من زاوية معرفة واقع حما

  .ومستوى تطبيق هذه الحقوق ؟حقوقه
  
  هداف البحث أ

فـي   في العراق تحديداًلى التعرف على واقع حركة حماية المستهلك إالبحث  يهدف
  :وذلك من خالل ،مدينة الموصل

 .ستهالكي للمستهلك العراقي في مدينة الموصلإلالتعرف على الوعي ا .١
                                                 

و أدين التاجر  على وفق أحكام قـانون تنظـيم   ، أحيلت هذه القضية إلى هيئة منظمة التجارة في نينوى *
 .التجارة وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة سنة

  .قيد التحقيق في هيئة النزاهة في محافظة نينوى  هذه القضية مازالت** 
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   .بيعة حقوق المستهلك ومستوى تحققهاالتعرف على ط .٢
والوسـائل التـي    )جمعيات المجتمـع المـدني  ( دوار الجهات المعنيةأالتعرف على  .٣

 .تستخدمها لحماية المستهلك
 قتراحات خالل تقديم اإل حماية المستهلك في العراق منفي خرين اإلسهام مع جهود اآل .٤

 .التي تنسجم مع الموضوع
   .البحث تغيراتثين حول مجابات المبحوإالتعرف على  .٥
  

  فرضيات البحث 
  .لمستهلك العراقي في مدينة الموصليوجد وعي استهالكي لال  .١
 .مدينة الموصلوجد رقابة حكومية على السوق العراقية في ت ال .٢
  .البحث جابات المبحوثين حول متغيراتإفي  يوجد اختالف .٣
  .ليست الحكومة العراقية وحدها مسؤولة عن حماية المستهلك .٤
  

  جمع البيانات  أساليب
مـع البيانـات   سلوب البحث الميداني بغرض جأاعتمد البحث في اختبار فرضياته 

طار النظـري علـى   إلولتحقيق هدف البحث اعتمد في عرض ا .والمعلومات الضرورية
لكتـب والمجـالت   سهامات الباحثين التي جمعها من المصادر العلمية التـي تمثلـت با  إ

 ةاعتمـد البحـث علـى اسـتمار     يتعلق بالجانب الميداني فقد ما ماأ ،الجامعية والرسائل
  .رئيسة في جمع البيانات المطلوبة للبحث أداةاالستبيان 
والتي خضـعت  ) ٧٥.٥( استمارة وبنسبة )٤٥٣(ستمارات المسترجعة إلعدد ا بلغ
 ةعشر أربعوشملت  ،صة بالوعي االستهالكيالمقاييس الخاوتضمنت  ،حصائيإلللتحليل ا

سـتهالكي فـي مدينـة    إلللتعرف على مستوى الوعي ا عبارات صممت هذه ال إذ.ارةعب
فـي  المسـتهلك   لحمايةنشاء جمعية إبشأن الرقابة على السوق و اآلراءومعرفة  ،الموصل

  .مدينة الموصل واقتراحاتهم في هذا المجال
  

   اإلحصائيالتحليل  أساليب
علـى عـدد    فراد المبحوثيناألا من ات التي تم تجميعهاعتمد البحث في تحليل البيان

  :تيمع مثل هذه البحوث وعلى النحو اآل تتالءمالتي  اإلحصائيةساليب ألمن ا
وذلـك   ،نحرافـات المعياريـة  إلالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وا .١

   .البحث تغيراتلوصف وتشخيص م
 . المستخدمة العباراتلقياس معنوية  tاختبار  .٢
  

   طار مفاهيمي إ: المستهلك حركة حماية
نشطة التـي تلقـى علـى عـاتق     تضم كل األ" ستهالكية بكونهاتعرف الحركة اإل

 األطـراف فلكل من هذه  ،حق المستهلكينماية حفراد والجماعات المستقلة لألالمنظمات وا
يضـا  أ، كما تعرف "تكون على النحو المطلوب أنويفترض  ،تمعجالحقوق الكبيرة في الم

والمسـتهلكين وتـذكير بعـض     األفـراد تثبيت حقوق  إلىجتماعية تهدف إركة ح"بكونها 
  .)١٩٩٩،٤١٧ه جي ،يوالد( "إهمالهاوعدم  اإلجتماعيةوليتهم المسوقين بمسؤ
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  التطور التاريخي لحركة حماية المستهلك    -أوالً
أكثـر مـن   ارتبطت مفاهيم حماية المستهلك بالتعامالت البشرية منذ القـدم وقبـل   

نظمة المدنية القواعد والنظم التي تحكم حركة ألديان السماوية وااذ وضعت األ م،عا١٤٠٠
لـى يومنـا   إن الرغبة في الربح السريع التزال قائمة أال إ ،سواقألالتجارة وتنظيم عمل ا

وتدفع الكثير من المنظمات والمنتجين والمتعاملين بالمنتجات الستخدام أساليب غيـر   ،هذا
ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود نظـم رقابيـة لتتبـع    ، عه المختلفةمشروعة كالغش بأنوا

ت حركة أونش) م مدنيةأحكومية (لى الجهات المختلفة إالمخالفات وجعلت تبعية هذه النظم 
خذت في النمو أثم  ،كحركة اجتماعية وليدة ١٨٩٦حماية المستهلك في الدول العربية عام 

حاربة الغالء والتضـخم ورداءة النوعيـة   لى جهود جماعية لمإفتحولت من جهود فردية 
وبرزت هذه  ،قبل وعي المستهلك وسميت هذه المرحلة ما ،عادة بعض حقوق المستهلكإو

ثم تلتهـا   ،١٩٣٦-١٩٢٧عوام ألمرة في الواليات المتحدة االمريكية خالل ا ألولالجهود 
تحـاد  سست المنظمـة الدوليـة ال  أ ١٩٦٠وفي عام  ١٩٥٠عام  األخرىوربا والقارات أ

جمعية حماية (اتحاد المستهلكين في دول العالم الثالث  تأسس ١٩٦٢وفي عام ، المستهلكين
  ).١٥ ،١٩٨٤ ،المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس ،المستهلك

قتصادي الذي تجسد بشكل واضح بتطبيق عبـارة  إلوبزيادة المنافسة نتيجة الكساد ا
المستهلك وحصوله على حقوقه المشـروعة  من خالل مفهوم حماية  )المستهلك على حق(
علن عنها الرئيس أوالتي ) يأختيار، وحق سماع الرإل، وحق اوحق المعرفة ،مانألحق ا(

تحاد الـدولي لجمعيـات حمايـة    إلقرها اأو ،١٩٦٢االمريكي جون كندي في خطابه عام 
 لوضـع السياسـات   ١٩٨٥المتحـدة عـام    لألمـم المستهلك واعتمدتها الجمعية العامـة  

كمـا   .يع التعاون الدولي في هـذا المجـال  والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك وتشج
في ظـل   وخصوصاٌتحقيق نمو واضح  ن استهدفت هذه الحركة ومنذ التسعينات ولحد اآل

  .ارتكاب المخالفات بحق المستهلك
المبـادئ   ١٩٨٥فـي   اآلراءالمتحـدة بتوافـق    لألممكما اعتمدت الجمعية العامة 

وتوفر هذه المبادئ للحكومـات والسـيما    ،٣٩/٣٤٨يهية لحماية المستهلك بالقرار التوج
ـ   طاراًإحكومات البلدان النامية ومنها العراق  ن حمايـة  ألوضع سياسات وتشـريعات بش

  :اآلتيهذه المبادئ  أقرتوقد  ،المستهلك
  .)المعرفة( اإلعالمالحق في  .١
 .ختيارإلالحق في ا .٢
 .الحق في التثقيف .٣
 .آرائهستماع الى إلالحق في ا .٤
 .صول على السلع والخدمات الضروريةالحق في الح .٥
 .مانألالحق في ا .٦
 .الحق في التعويض .٧
  ) .٩-٨، ٢٠٠٢ ن،السباتي( الحق في العيش في بيئة صحية سليمة .٨

ن فكرة حماية المستهلك قد مرت بمراحل تطور متعددة قد ظهرت بعض القواعـد  إ
والقـانون   )قانون حمـورابي ( شتري في القانون البابليالتي تنظم العالقات بين البائع والم

سالمية هذا الموضوع من خالل إلكما عالجت المجتمعات ا )القانون البريتوري(الروماني 
  .المهنية  واألعرافسالمية إلمؤسسة الحسبة التي كانت تطبق الشريعة ا
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  المفهوم التسويقي والحركة االستهالكية   -ثانياً
 نتـاج وانتهـاء بـالمفهوم   إلمن مرحلة ا بدءاًويقي بمراحل متعددة مر المفهوم التس
على الكيفيـة   ساساًأخالل المراحل ينصب و ،ساسية لجوهر المفهومألاالجتماعي والفكرة ا

 ،اليبـدو واقعيـاً   األمـر ن هـذا  أال إ ،و الخدمةأللسلعة و المستخدم أمستهلك خدمة الفي 
ات الالخالقية والظواهر السلبية التي تظهرها الممارس أمامقوال أواليخرج عن تصورات و

حركة االستهالكية ضـدان  ن المفهوم التسويقي والإلذا ف ،المنظمات على اختالف صورها
ومـن   ،فهام المستهلكين بهاإالحركة تعمل على بيان الظواهر والسلبيات و إنذ إ ،اليلتقيان

الديوه (و معالجتها بطريقة ما أا الجهات العليا للعمل على الحد منه إلى ىيصال الشكاوإثم 
   .)٤١٧، ١٩٩٩ ،جي
  مفهوم حماية المستهلك  -ثالثاً

ـ  أو مادياً دائما لها مخرجات سواء كانت انتاجاً اإلنسانن حركة أمن المعلوم   اًفكري
، وهذه المخرجات لها مستفيدون بشكل مباشر والذي يستخدم أي انتـاج يسـمى   خدمياً أو

ء كان الشـي  شباع حاجات انسانية سواءنتجات إلستخدم المي من هوبمعنى عام  ،المستهلك
إال م كان ممـا اليعنـى   أوالمشرب  كالمأكلباستخدام واحد  يستهالك مما يعنموضوع اإل

ولقـد   ،خدمـة أو سلعة  أيةو أندثار الجزئي كالمالبس إلباستخدامات متعددة عن طريق ا
لمسـتهلك مـن   فا جال  الذي تتناوله،تختلف  في زوايا المللمستهلك وردت تعاريف عديدة 

 ويخفض مـن دخلـه القتنـاء    ،استهالكيا يمارس نشاطاً أي فرد"قتصادية هو إوجه نظر 
 "سـتهالك إلأي بمعنى هو الشخص الذي يقوم بعملية ا ،المنتجات الشباع حاجاته الشخصية

  .)٧، ١٩٩٦،حسن عبد الباسط ي،جميعال(
لـى  إبع بعموم القوانين الخاصة التي تهدف تالتن إما تعريفه من الناحية القانونية فأ 

 لمفهـوم المسـتهلك،   محدداً نها لم تضع تعريفاًأحماية المستهلك في القانون العراقي يجد 
نه قد عرف المسـتهلك فـي   أقانون حقوق وحماية المستهلك العراقي نجد  إلىوبالرجوع 

و المعنوي الذي أالطبيعي الشخص "ول بوصفه ألمن الفصل ا ١/المادة الفقرة السادسة من 
لسـنة   ٨٩رقـم   قانون الصحة العام ( "نتفاع من خدمةإلو اأشراء سلعة  و يرومأيشتري 
١٩٨١(.  

حاجاته  إلشباعكل فرد في المجتمع يسعى " هنأعلى  اإلجتماعيةويعرف من الناحية 
ركـة  ساسية التي تؤمن حاأل و سد المقتضياتأالشخصية والتي من خاللها يحقق الرفاهية 

  ".حياته
الحصول على متطلباتـه  إلى نسان يسعى إ"كل  هنويعرف من وجهة نظر تسويقية بأ

التي تعينه على متطلبات الحياة والتـي يحصـل    ساسية والكمالية من مختلف المنتجاتألا
موسى، كمال ( "صحاب المهن المختلفةأالتعامل مع التجار و أساسسواق على ألعليها من ا

  .)٣، ١٩٨٠ ،الدين
الجهود التي تقدمها المنظمات الرسـمية وغيـر   "فيمثل  ما مفهوم حماية المستهلك أ

   .)٧٦، ٢٠٠٣ فؤاد احمد حسين، ،الحمدي(" الرسمية في حماية حقوق المستهلك كاملة
أي  عتـداء عليـه،  إللى الدفاع عن المستهلك ومنع اإومضمون هذا التعريف يشير 

ن يحصل على المعلومـات  أئع وحق المستهلك في زيادة حقوق نفوذ المستهلك بالنسبة للبا
تخـاذ  إالتي يرغب في الحصول عليها حتى يتمكن مـن   صحيحة والحقيقة عن المنتجاتال

  .قرار الشراء المناسب
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مشـترين فـي   جتماعية تسعى لربط حقوق وقوى الإحركة "نها أكما يعرفها كوتلر ب
  .)٩١، ٢٠٠١ ،طارق ،الخير(" عالقاتهم مع البائعين

  مسوغات حماية المستهلك  -عاًراب
حركة حماية المستهلك بالرغم من وصفها بالقوة المميزة في السوق المعاصـرة   إن

وربـي  ألبعامة وا الرأسماليمدخل لهذه الحركة هو المجتمع  أقوىن أن العديد يعتقدون إف
  .)٤١٨، ١٩٩٩الديوه جي، (ا عديدة منه ألسبابوذلك  ،بخاصة

  .مستهلك وبخاصة ذو الدخول المنخفضة ستغالل الشديد للإلا .١
على حساب طة التسويقية والتي المبرر لها إال نشألفراط المبالغ فيه في العديد من اإلا .٢

  .رىخدمة والتعبئة والتغليف ومجاالت أخفي وسائل الترويج المست كاإلفراطالمستهلك 
التـي تعنـى بهـا     ساسيةألهتمام بشؤون المستهلكين من المسائل اإللة اأصبحت مسأ .٣

  .دول العالمو الهيئات العامة في معظم أالحكومات 
نحاء العالم بدراسة مشـاكل المسـتهلك   أاهد العلمية في مختلف عاهتمام الجامعات والم .٤

رغباتـه مـن المواضـيع     شباع حاجاته وتنفيذإصبح موضوع سلوكية المستهلك وأو
   .جلها البحوث والدراساتأالمهمة التي تقام من 

  :حركة حماية المستهلك كثيرة منها نإما من وجهة النظر القانونية فأ
ن ألوذلك  ،ستهالك تعد من العقود التي تعتمد على حسن النية بشكل جوهريإلعقود ا .١

المورد  أوتج ليه المنأبالمعلومات التي يقدمها  يتأثرمايقدم على الشراء  المستهلك غالباً
البيانات المضـللة التـي تقـدم     وأغير الصادقة  وقد تكون المعلومات، لهذه المنتجات

ن حماية المستهلك تكون عـن  إلذا ف ،ستهالكإلللمستهلك هي الدافع الرئيس من وراء ا
سـاس حسـن   أو المورد تقوم على أج تلتزامات جديدة على عاتق المنإضافة إطريق 

  .)١٢، ٢٠٠٢ ،جعفر ،الفضلي(النية في تنفيذ العقود 
 ،يتمتع بالخبرة الفنية لمعرفة ماقد يوجد في السلعة من عيوب خفية ما المستهلك غالباً .٢

و أيفيده بل يضره لعدم المبالغـة بخواصـه    ال ءشيده على اقتع إلىقد يؤدي ذلك أو 
ن الطرف الثاني في العالقة يكون على درجة كبيرة من القدرة أوبما ، استخدامه ةبكيفي

ولـيس   ،ة مسبقاًجهزمام عقود مد يجد نفسه أإن المستهلك قخبرة الفنية فقتصادية والإلا
 لخدمةا وأرفضها في ضوء احتياجاته لهذه السلعة  وأعلى المستهلك سوى القبول بها 

 .)٤، ١٩٩٦،عبدالباسط حسن ،يجميعال(
علـى المسـتهلك    خطيـراً  نفسياً تأثيراًن تمارس أتطور وسائل الترويج والتي يمكن  .٣

 .إليهان يكون بحاجة فعلية أدون  من و الخدمةألى شراء السلعة إوتدفعه 
القانونية بمقابـل   غياب الخبرة القانونية التي تمكن المستهلك من استيعاب شروط العقد .٤

نتاجية التي تمتلـك خبـراء قـانونين    إلللمنتج وخاصة في المنظمات ا القدرة القانونية
شـروط  تقوم بوضـع   وأ ،قيق مزايا لهم على حساب المستهلكجل تحأتستخدمهم من 

 .ن تكون تعسفيةأبالعقد قد تصل الى حد 
حماية المسـتهلك بوصـفه    إلىدعت  أخرىمور أن هذه المبررات الى جانب لذا فإ

ـ أفي العالقة القانونية بين مجموعة من القوانين تهدف بـين طياتهـا    اًضعيف اًطرف  اًوجه
  .)يمشروع قانون حقوق وحماية المستهلك العراق(المستهلكين  لحمايةمتعددة 

ساسـية للـدول وبمختلـف    ية المستهلك في مقدمة الواجبات األن حركة حماأوبما 
يتجاهل  أوعتراض ينفي إلوهذا ا ،لحماية المستهلك ه غير كافن القانون وحدإف ،دوائرها

  .منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الرسمية في حماية المستهلك ؤديهالدور الذي ت
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 البـرواري والبرزنجـي،  ( )٤٤٦، ١٩٩٧ المسـاعد، ( :المستهلك نوعـان  ةوحماي
٢٠٠٤،١٢١(.  
دراكه التام بالضرر إحماية المستهلك من نفسه نتيجة استخدام مادة معينة مع  :ولألالنوع ا

 فضال عن خبرته المحدودة في اسـتخدام ، )...كالتدخين مثالً(جم عن ذلك النا
مـرة فـي    ألولض نهـا تعـر  أو إ ،و عدم معرفته بكيفية استخدامهاالسلع أ
مطابقـة  ال يـر بعـض السـلع غ   وحمايته من نفسه عند اسـتخدامه  ،السوق

و البيـع  سـعر أ للمواصفات مع معرفة ذلك سواء كان بسـبب انخفـاض ال  
  .بالتقسيط

والخداع مـن  حماية المستهلك من غيره ويتعلق بحماية المستهلك من الغش  :النوع الثاني
للمواصفات أو إقناعه عـن طريـق    قكان المنتج غير مطابقبل البائع سواء 

  .لتلك المنتجات صادقالغير الترويج 
  هداف حركة حماية المستهلك أ -اًخامس

ولكن هنـاك  ، لتباين تنظيمات المستهلكين هداف حركة حماية المستهلك تبعاًتتباين أ
  :ة تشترك فيها جميع تلك التنظيمات وهيأهداف رئيس

الزمـة التخـاذ   للى المعلومات الصحيحة واأي حصوله ع، قيف المستهلك وتوعيتهتث .١
  .القرار السليم

كاالت التي بعض الوله المستهلك يالوصول بالمستهلك الى مرحلة الحماية الذاتية كتوج .٢
شراء مـن بعـض   مثال يرفض ال،الصحيح  ءن يفعل الشيوأ ،تهتم بقضايا المستهلك

حمايـة  لتحقيـق  ن الجمعيات تسعى فضال عن أ ،و يرفض شراء منتج معينالمتاجر أ
 .المستهلك ذاتيا من خالل دعمها لقوانين معينة تؤثر في سلوك المستهلكين

عمـال  توعية والتثقيف الى جعل منظمـات األ جمعيات المستهلكين تسعى من خالل ال .٣
الوصول الى مرحلة  تقبل من تلقاء نفسها تحمل مسؤوليتها تجاه المستهلك والمجتمع ثم

 ،٢٠٠١ ،طارق الخيـر ( رباحفضال عن األ ،عمالاألنظمات هداف ميكون فيها من أ
٩٧-٩٦(.  
  وواجباته المستهلك حقوق -سادساً
فمـن  ، تكفل حقوق المستهلك وتحـض علـى حمايتهـا    سالمييم الدين اإلن تعالإ

نظمـة فـي   هلك التي ضمنته جميع القـوانين واأل بحقوق المست ن يكون ملماًالضروري  أ
وغيـر  فاظ على حقوقه بالتعاون مع الجهات الرسـمية  هم واجباته عليه الحومن أ ،العراق

ن إذ إ ،مسـتهلك ك هارية التي تضر بحقوقالرسمية للمساهمة في الحد من الممارسات التج
  .حقوقه إدراكه لحقوقه ومسؤولياته هو حجر أساس في حماية

  واجبات المستهلك .  ١
 .ة البيانات الخاصة بمصدر التجهيزمن مصدر السلع بقراء التأكد . أ
 .طلب قائمة الشراء من البائع . ب
 التجول في السوق لفترة كافية الختيار المنتجات المناسبة والسعر المناسب  . ت
 .الكاذبة عن المنتجات اإلعالناتنسياق وراء عدم اإل . ث
 .من مضمون الضمان من البائع قبل شراء المنتجات التأكد . ج
 .لمنتجات التي ترغب بشرائهاالبحث عن مواصفات ا . ح
 .من سالمتها قبل مغادرة البائع والتأكدت فحص المنتجا . خ
  .اًبالغ عما تجده مخالفلمسؤولة عن حماية المستهلك في اإلالتعاون مع الجهات ا . د
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  حقوق المستهلك . ٢

نتاج والخـدمات  الحماية من المنتجات وعمليات اإل للمستهلك الحق في: مانحق األ . أ
  .على صحته وسالمته التي تشكل ضرراً

هلك الحق في تزويده بالبيانات والمعلومات عن السلع والخدمات للمست: حق المعرفة . ب
ن يـزود  وأ، الحتياجاتـه ورغباتـه   الواعي بينهما وفقـاً  ختيارمن اإل هبشكل يمكن

 .ستهالك السليمساعده على اتخاذ قرار الشراء واإلق التي تئبالحقا
خـدمات  الحق في االختيار بين العديد من البـدائل مـن السـلع وال   : حق االختيار . ت

 .تنافسية مع ضمان الجودة  وبأسعار
تمثيل مصالح المستهلك لدى الجهـات الرسـمية وغيـر    : آرائهحق االستماع الى  . ث

 .في تطوير المنتجات بآرائه خذأن يؤوالرسمية 
لحصول على المنتجـات الضـرورية   للمستهلك حق ا :ساسيةحق إشباع حاجاته األ . ج

 .اية الصحية والتعليم والرع والمأوىكالغذاء والكساء ساسية واأل
المشروعة بما فـي ذلـك    للمستهلك الحق في تسوية عادلة لمطالبة: حق التعويض . ح

ية ممارسات تضـر  أو أ، بالمنتجات الرديئة وغير المرضية التعويض عن التضليل
 .بالمستهلك

ممارسـة  لرف والمهارات المطلوبة اللمستهلك الحق في اكتساب المع :حق التثقيف . خ
ومسؤولياته  األساسيةلحقوقه  ن يكون مدركاًصحيحة بين المنتجات وأختيارات الاال

 .من خالل برامج التوعية المستمرة وكيفية استخدامها
العمل في بيئة خاليـة مـن   للمستهلك الحق في العيش و :حق الحياة في بيئة سليمة . د

  .)٢٢١، ٢٠٠٧ ،حقوق وواجبات المستهلك الخليجي( المخاطر
  لمستهلك في المنظور االسالمي ا مفهوم حماية -سابعاً

يقصد بحماية المستهلك كافة الجهود التي تبذلها المنظمات المعنية بهـدف تعريـف   
كمـا  ، جماعـة  أمكـان   اًصدار التشريعات التي تحميه فردالمستهلك بحقوقه عن طريق إ

ـ  ئية التي تؤدي الى منع خطر قادم أيقصد بها اتخاذ االجراءات الوقا  ه و التقليل مـن حدوث
  .) ١٠١، ١٩٨٣ صغر،أ(له نفسه اإلقدام عليه نذار من تسول أو إ

مر بالمعروف والنهـي عـن   أما من وجهة النظر التي يمكن أن تعبر عن معنى األ
 طـار نظـام  تي تقوم بها الجهات الحكومية واألفراد في إال اإلجراءاتتمثل كافة ف .المنكر

 مـر بـالمعروف  األ أحسبة لتطبيق مبـد سالمي بنظام اليعرف لدى المهتمين في النظام اإل
عـض  لحماية المستهلك من نواحي الغش والخداع التي ينتهجها ب والنهي عن المنكر تحقيقاً

ويمكـن  . الشريعة السمحاء بقصد الربح غير المشروع  ألصول فراد والمنظمات خالفاًاأل
لـى  إ جر وصوالًالمتمثلة باحتساب األ فهاهداً  يعنى بتحقيق أتعريف الحسبة بوصفها نظام

مر بالمعروف والنهي عن المنكر من خالل جملة من االهداف يؤدي إلى تحقيق مبدأ األ ما
  .والرقابية  والتأثيريةالتخطيطية والتنفيذية 

 ،عـراض النـاس  وصيانة أ ،ن تنتهكف نظام الحسبة حماية محارم اهللا أهداومن أ
العـام علـى   شراف عن اإل فضالً ،من العام للمجتمعالمحافظة على المرافق العامة واألو

أعمـالهم، ومتابعـة   لزامهم بضوابط الشرع في إاألسواق وأصحاب الحرف والصناعات 
وكل ذلك يـتم بالتنسـيق مـع الجهـات ذات      ،نتاجهممدى إلتزامهم بمقاييس الجودة في إ

  .)٧٠، ٢٠٠٩خضر خليل ، الجرجري،( االختصاص
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أهداف  )٨ ،٢٠٠١ ،الخاجه(و  )٣٥، ١٩٨٣ قريطم واخرون،(وقد حدد كل من و 
  :تيالحسبة باآل

   .سعاراقبة األمر .١
 .صحاب المهن والصناعات المختلفةمراقبة أ .٢
 .التدقيق في صحة الموازين والمكاييل .٣
 .صحاب المهنةبة في حالة ثبوت نواحي الغش لدى أالمحاس .٤
 .نتاجائق الفنية في اإلحسن الطرالحث على اتباع أ .٥

يمكن  س جهاز الحسبة جملة من النشاطات المختلفة التيهداف يماروتحقيقا لهذه األ
  :)٨٩، ١٩٩٩ الشماع،( تيحصرها باآل

مليات البيع والشراء في السوق اإلسالمية نتاج المنتجات وعالتخطيط بمجال عمليات إ .١
كبر عدد من وذلك عن طريق فتح الباب على أ. ميسالإلبما ينسجم مع أصول النظام ا

 .تضر بالمستهلك عن طريق عرض المنتجات التي الما بينها المنظمات في التنافس في
ضاربة والغش والربـا وتحقيـق   تنظيم كل العمليات السابقة من حيث منع عمليات الم .٢

 .تكافؤ الفرص بين المنظمات
الذي يكون الهدف منه هو النهوض باإلقتصـاد اإلسـالمي لجعلـه أنموذجـا      التأثير .٣

ع والشراء، واسـتخدام الحـوافز   البي عملياتي ف التأثيرخرى من حيث للمجتمعات األ
ذا ظهر يمثل جهود عامل الحسبة من حيث األمر بالمعروف إوهذا  ،يجابية والسلبيةاإل
 .ذا ظهر فعلهركه والنهي عن المكر إت

 بإنتـاج نتاجية تقـوم  من أن المنظمات اإل والتأكدنتاج والبيع الرقابة على عمليات اإل .٤
  .سالمي وكذلك عمليات بيعهاع النظام اإليتعارض م منتجاتها بما ال

   القوانين والتشريعات الصادرة في مجال حماية المستهلك العراقي  -ثامناً
 تأخذالمنظمات  بدأتالدولة العراقية في العشرينات من القرن العشرين  تأسيسمنذ 

ف وعلـى اخـتال   .من مظاهر اإلستكمال الحضـاري  ساسياًأ متعددة كونها مظهراً أشكاالً
سست العديد من المنظمات وصدرت مجموعـة مـن التشـريعات    أشكال الحكومات فقد أ

الم العراقية عأن لوسائل اإلويالحظ  .في حماية المستهلك اإلجتماعيةالمسؤولية  فيتنصب 
فضـال   مستهلك العراقي وحقوقه،شكل عام موضوع حماية الالمسموعة والمرئية أهملت ب

راقي بما يضمنه المشرع العراقي في طيـات العديـد مـن    نها لم تعلم المستهلك الععن أ
تـي تحمـي المـواطن    ال اإلجتماعيـة ن مواد معينة تتعلق بالجوانب اإلقتصـادية و القواني

 لألهميـة ونظـرا  ، )١٩٨٠(في ) ١١١(تعديالته المرقم قانون العقوبات و ، مثلالمستهلك
البشـرية والماديـة للمجتمـع    لها عملية حماية المستهلك في الحفاظ على الموارد تحتالتي 
حماية المستهلك كونها مهمـة  ق الرفاهية للمجتمع فالبد من بناء استراتيجية متكاملة ليوتحق

   .وطنية
 التشريعات الصادرة في مجال حماية المستهلك في العراق  -تاسعاً

تـوفير  سـاس ل جـر األ حال والذي يعد) ١٩٨١(لسنة  )٨٩(رقم  قانون الصحة العامة .١
  .ة الصحية للمستهلكينالحماي

هـو مضـر    والذي يمنع بموجبه تداول كل ما) ١٩٨٢(لسنة ) ٢٩(غذية رقم نظام األ .٢
  .تالف أو محلل أو مغشوش وبالصحة العامة أو فاسد أ

  .)١٩٧٠(لسنة ) ٤٠(اولة مهنة الصيادلة رقم بمزقانون .  ٣
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  .)١٩٧٩(  لسنة) ٥٤(الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم قانون .  ٤
والخاص بالمعامالت التجارية والذي يهـدف  ) ٢٢/١١/٢٠٠٢(في ) ٢٥٦(قرار رقم .  ٥

  .سالميةوفق الشريعة اإل على رتقاء بمستوى التجارإلى اإل
  .)١٩٧٥(لسنة ) ٢١(البيانات والعالمات التجارية رقم  قانون.  ٦
  .)١٩٩٧( لسنة) ٢٠(قانون تنظيم التجارة رقم .  ٧
  ).١٩٨٤(لسنة ) ٤٠( رسم الموازين والمكاييل والمقاييس التجارية رقم قانون.  ٨
ويهدف الى رفع القواعد العامـة لحمايـة   ) ٢٠٠٠(لسنة ) ١٣(قانون الجمعيات رقم .  ٩

  .المستهلك وغيرها
 :مثلالمؤسسات والمنظمات العاملة في موضوع حماية المستهلك  -عاشراً 

 ١٩٩٧سس عـام  لك التابع لجامعة بغداد والذي أتهمركز بحوث السوق وحماية المس .١ 
   . ١٤١بقرار 

  . ١٩٧٩لسنة  ٥٤الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قانون رقم  .٢
  .دائرة الوقاية الصحية .٣
  .دائرة الوقاية الزراعية. ٤
  .تجاريةالرقابة ال .٥
  .وزارة الداخلية. ٦
  .وزارة البيئة. ٧
  .جيةة العلوم التكنولووزار. ٨

 ،عرفـة (حمايـة المسـتهلك    لخالقية والقانونية والسلوكية اإلعتبارات األ -حادي عشر
  )١٥٦،١٧٤ ،٢٠٠٥ ،حمد وشلبي سميةأ

إذ ، ك والتي تؤدي الـى تحقيـق الرضـا   عتبارات مهمة لحماية المستهلإلتعد تلك ا
تتمثـل  و. ئي من جانب المستهلكيجابي والقولي والشراينعكس ذلك على تكرار السلوك اإل

  :تيفي اآلخالقية في العالقة بحماية المستهلك من جانب االدارة التسويقية اإلعتبارات األ
ذلـك  ويمكن ، ة والعاملين فيها تجاه المستهلكتنمية االلتزام األخالقي من جانب المنشأ .١

بتوفير الضمانات الكافية من أجل حمايته وعدم اخفاء أية معلومـات أو ادخـار أيـة    
  .نها توفير حماية حقيقية للمستهلكأجهود من ش

رائع السـماوية وبخاصـة الشـريعة    صولها من الشتتضح تلك األهمية بالرجوع الى أ. ٢
لتحقيـق   اإلدارةتستند إليه  كأساسخالقية والدينية أي التركيز على القيم األ. الميةساإل

الحياة بكـل  " هي يةخالقالقيم األن ويعد بعض المفكرين أ .مثلأهدافها على الوجه األ
وهي الفضيلة التي تدور في فلكها كافة السلوكيات الفاضلة قوليـة  " سلوكياتها ومعانيها

  .وفعلية
طـراف  القـانوني مـن جانـب أ    االلتزامفتتمثل في تنمية عتبارات القانونية أما اإل

له المتعاملين مع المستهلك تجاه حماية المستهلك وتوفر كافة التسهيالت القانونية لحل مشاك
وتـوفير   .ولية والتبعات عن أي تقصير تجاهـه وتحمل المسؤ. حقه قانونياً تسهيل متابعةو

ومما يؤكد ذلك صدور قوانين خاصة بحماية المسـتهلك  . كافة الضمانات القانونية لحمايته
ايـة  عن النصوص العامة في القانون المدني والمرتبطة بحم فضالً ،في العديد من البلدان

المسـتهلك وتحمـل التبعـة عـن      سـالمية علـى حمايـة   د الشريعة اإلوتؤك. المستهلك
 ،حاديث النبوية الشـريفة الكريمة واأل القرآنية اآلياتفي العديد من الخدمات المعيبة /السلع
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القانوني فيما يتعلق بحماية المستهلك  االلتزاماً على أهمية تنمية واضحالً وكل ذلك يعد دلي
  .الخدمات المعيبة/تحمل التبعة عن السلع وتوفير الضمانات الكافية نحو 

ن فعلـى اإلدارة أ ، لعالقة بحماية المستهلكعتبارات السلوكية في اأما فيما يتعلق باإل
لتزام السلوكي القولي والفعلي لدى عامليها تجاه المستهلك بتوفير كافة المعلومـات  تنمي اإل

  .فضلألمان اللمستهلك الحماية واألالتي توفر 
لتـزام  للحث على تنمية اإلساس م األخالقي والقانوني يكون ألتزاعلى اإل ديالتأكان 

وخاصة فـي ظـل    ،المتعاملين مع المستهلكالسلوكي القولي والفعلي من جانب العاملين و
ويمكـن مالحظـة أن   . مة التسويقية اإللكترونية وغيرهاواألنظتعقد الظروف التكنولوجية 

الفـراغ   دحـر (والنظرية التسويقية في ) Z(ونظرية ) A(دارية كنظرية كافة النظريات اإل
نتاجية العـاملين  تهدف جميعها إلى  تنمية السلوكيات اإليجابية من أجل تحسين إ )التسويقي

ويتضمن ذلك سلوكيات العاملين فيما يتعلـق بتـوفير الضـمانات     ،من حيث الكم والجودة
  .الكافية لحماية المستهلك

  لية لحماية المستهلك فاق المستقباآل -ثنا عشر إ
من الدول المستقرة تمتلك منظومـات متكاملـة لحمايـة     اًن كثيررغم من أعلى ال

المستهلك تقوم على رقابة صارمة وشفافة من الدولة ووجود منظمات مجتمع مدني كفوءة 
 لإلعـالم ات غيـر المحـدودة   وارد الالزمة للرقابة والفحص واإلمكانالم وتمتلك ،وفاعلة

نظمـة متطـورة   افر لديها أكما تتو.توعية المستهلك وتحذيره من السلع المعيبة والتثقيف و
لتنشيط ظروف تنافسها مع  منظماتليها الوغيرها والتي تلجأ إ) كاأليزو(للرقابة الطوعية 

مادامت تخضـع   وهي تعطي الفرصة للمستهلك للثقة بالسلعة، خرين لسلع مماثلةمنتجين آ
نقول رغم كل هذه الضمانات المتوفرة  .نظمة المتطورةلهذه األ لمعايير الرقابة اإلختيارية
تشريع شـامل ومتكامـل    بإصدارلى دعم كل ذلك اتجهت إ فإنهاللمستهلك في هذه الدول 

كثـر  هي أ األوربيولعل تجربة اإلتحاد  .ن حماية المستهلكحيان قانويسمى في أغلب األ
الـذي  وربـي  التوجيـه األ  ١٩٨٥ام ذ صدر في عجارب المثمرة في حماية المستهلك إالت

فـي جميـع دول اإلتحـاد     لى توحيد الرؤى والتنظيم في مجال حماية المسـتهلك يسعى إ
خذ بها في العراق عند تشـريع قـانون شـامل    ومن أبرز مالمحه التي يمكن األ وربياأل

  :يما يأتومتكامل لحماية المستهلك 
خيـر للسـلعة   لمنتج األبحكمه ا صبح يشملع مفهوم المنتج وأوربي وسه األن التوجإ .١

وكـذلك مـن   ، نتاج السلعة والمواد الخاممن أنتج إحدى المكونات الداخلة في إوكذلك 
يـة عالمـة   عالمته التجاريـة أو أ و جزء من السلعة وكل من وضع اسمه أ نتج أيأ

مـن   وكذلك يعـد منتجـاً  ها يلإ منتجاًن يعيد يمكن من خاللها أ، مميزة على المنتوج
مـالم  . شكال التوزيع تقتضيها مهنتهأو بأي شكل من أ لإليجارو سلعة للبيع أاستورد 

عنـدما يكـون   ، وهذا النص مهم جداً ،عرف بالمنتج خالل مدة معقولةيقدم معلومات ت
و ب على المتضـرر مـن السـلعة معرفتـه أ    جنبيا يصعأ ومنتج البضاعة مجهوال أ

  .للسلعة في هذه الحالة تجاًبوصفه من ةالمسؤوليمقاضاته فيتحمل مورد السلعة 
 التقليدية التي تستلزم وجود خطـأ  سؤولية المدنيةوربي تجاوز قواعد المإن التوجه األ .٢

قام بدال عنها وأ، عن الضرر الذي يلحق بالمستهلك المسؤوليةفي جانب المنتج لتحمله 
منتجـه   ولـيس بنيـة  ، طورتهج ومدى خموضوعية تتحقق بالنظر إلى المنت مسؤولية

صبحت مسـؤولية المنـتج تتحقـق عـن     وأ، و خاطئةسليمة أ ذا كانتأا زعه ومومو
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فـي   هم مـا وأمن عدم  الخطأالضرر الناشئ من منتجاته بصرف النظر عن وجود 
جاه المتعاقد معه بل تجاه الغيـر  ن المسؤولية تتحقق عن المنتج ليس فقط تالموضوع أ

عنه محكمة الـنقض   تما عبر وهذا. ية رابطة عقديةولو لم تربطه به أحتى  ،يضاًأ
يعـد المنـتج   : تـي اآل المبدأوالذي تضمن  ١٧/١/١٩٩٥الفرنسية في قرارها المرقم 

أي إنتاج من شـأنه  و نقص في بتسليم منتجات خالية من أي عيب أ المحترف ملتزماً
 ه المشتري والغيرعن ذلك تجا ويعد مسؤوالً، والممتلكات لألشخاص سبب خطراًأن ي

 تسـببه  وماوالمخاطر الناجمة عن تلك المنتجات ا نتاج وتنوعهوسائل اإلنتيجة لتطور 
، التقليدية فـي معالجتهـا  نه ليس من المناسب استخدام الوسائل القانونية من أضرار فإ

في جانـب   الخطأ مال تستلزلى المسؤولية الموضوعية التي وهو أمر أوجب اللجوء إ
 .و البائع لتقرير المسؤوليةالمنتج أ

ذ حـددت المـادة   إ، عيبـة مه االوربي لم يغفل بيان المقصود بالسلعة الن التوجكما إ .٣
 الطمأنينـة توفر  ن السلعة تكون معيبة عندما الإ: "السلعة المعيبة بقولها ١سة فالساد

في هذه المجال لتتماشى مـع المبـادئ القانونيـة     ق للشخص توقعاًقالذي يح) ماناأل(
 .)٥٩، ٢٠٠٣ ،نمحمد حوا(وربي أللمتطورة التي جاء بها التوجيه اا

  

  لهاوتحلي نتائج البحث فوص
تـم اسـتخدام   و  اإلحصائياالستدالل  أسلوبستبيان باستخدام إللجة نتائج ااتمت مع

  .SPSSبرنامج 
  

  ١جدول ال
  بمتغيرات البحثنحرافات المعيارية الخاصة وساط الحسابية واالألالنسب المئوية وا

)X1-X6(  

  ظممع دائما  تغيراتالم
  األحيان

  بعض
  حيانألا

  بداًأ  نادراً
  الوسط
  الحسابي

نحراف إلا
  المعياري

T  المحسوبة
  معنوية

X1 59.6%  25.8%  11.5%  3.1%  ____  4.419  0.812  115.785  
X2 35.8%  35.6%  20.3%  7.5%  0.7%  3.984  0.960  88.305  
X3 3.6%  16.6%  42.4%  28.9%  8.4%  2.783  o.946  62.606  
X4  23.6%  24.1%  26.5%  16.6%  8.8%  3.372  1.255  57.042  
X5 55.6%  27.8%  2.6%  3.3%  0.7%  4.344  0.870  106.257  
X6 17.4%  32.7%  34.9%  9.1%  6 3.466  1.067  69.125  

P*≤ 0.05              N= 453                     ,     df452 t    1.645(  المجدولة(  
  

  ٢جدول ال
 X7بالمتغير نحرافات المعيارية الخاصة إلحسابية واال واألوساطالنسب المئوية 

رمي  المتغيرات
 بجهاتتصل ي  استخدمهي السلعة رد  السلعة

الوسط   ىخرا  رسمية 
  حسابيال

االنحراف 
  المحسوبة  t  معياريال

X7 76.8%  12.2%  4.6%  2.6%  3.8%  4.55  0.927  99.44  

P*≤ 0.05              N= 453                     ,     df452 t    1.645(  المجدولة(  
  

  :يما يأت ٢، ١يتبين من الجدولين 
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نتـاج  إلقرأ تاريخ اإ(المتمثلة )(x1ـ ل  يجابي بالنسبة إلتجاه اإلجابات المبحوثيين باإكانت  .١

وتشير هـذه   )71.1( بنسبة حيانألدائما وبعض ا جاءت اذ) هاء الصالحية للسلعةتوان
  .الصالحية للسلعة وإنهاء اإلنتاجتاريخ  نيقرؤون فراد المبحوثياألن أالنسبة الى 

مـات  دقق المعلوأ(المتمثل )x2( ـل  يجابي بالنسبة إلتجاه اإلجابات المبحوثين في اإكانت  .٢
 بنسـبة حيـان  دائما ومعظم األحيان وبعض األذ جاءت إ )لمحتويات السلعة ومكوناتها

 .لسلعةامحتويات  نيقرؤوراد المبحوثين ألفن األى إوتشير هذه النسبة  )91.7(
عالنـات  إلالمتمثل تعطي ا)x3( ـل  تجاه السلبي بالنسبة إلالمبحوثين في ا جاباتإجاءت  .٣

 بنسـبة  و ابـداً أ اذ جاءت نـادراً ، التجارية بكافة وسائلها  صورة صادقة عن المنتج
تعطي صـورة   عالنات التجارية بكافة وسائلها الإلن األى إوتشير هذه النسبة  )37.3(

 .ن السلعةصادقة ع
ي من قبل التأكديتم ( المتمثل )x4(يجابي بالنسبة إلتجاه اإلفي ا جابات المبحوثينإكانت  .٤

 )50.1(حيـان بنسـبة   ألاذ جاءت دائما وبعض ا، وحجمه ىالمشتر منتجحول وزن ال
 .ووزنها ةمن سالمة العبو يتأكدونفراد المبحوثين ألن األى إهذه النسب  تشيرو

تاكد بشكل مباشـر  أالمتمثل  )(x5يجابي بالنسبة إلتجاه اإلن في اجابات المبحوثيإكانت  .٥
وتشـير  ) 83.4(بنسبة حيان ألدائما ومعظم ا ذ جاءتإ ،ثناء الشراءأالسلعة من سالمة 
 .ثناء الشراءأمباشرة من سالمة العبوة  يتأكدونفراد المبحوثين ألن اأ إلىهذه النسبة 

فضل الحصول أ(المتمثل  )x6(يجابية بالنسبة إ اأنهافراد المبحوثين األتجاهات إن أتبين  .٦
وكانت دائما ومعظـم  ، ذات جودة عالية نهاأسلعة ذات السعر المرتفع لقناعتي على ال
فراد المبحـوثين يفضـلون الشـراء    ألن نصف اأ  ىوتشير إل) 50.1(بنسبة  األحيان

 .بالسعر المرتفع
كبر مـنهم يقومـون برمـي    ألأن النسبة ا تمثلت في) X7(جابات المبحوثين حول إ نإ .٧

) 76.8(ذ جاءت بنسبة إ، ن مدة صالحية استخدامها منتهيةالة معرفتهم بأالسلعة في ح
في حـين بلغـت نسـبة مـن     ، السلعة يسترجعون) 12.2(ن هناك نسبة منهم وتبين أ

يكون  ن انتهاء الصالحية الحقيقي المنهم أ ، اعتقاداًوهي ضئيلة نسبياً )4.6(يستخدمها 
فراد في حين بلغت نسبة األ ،شهر من انتهاء التاريخ المدون على السلعةد ستة أإال بع

 .يضاًوهي نسبة ضئيلة أ )2.6(المبحوثين والذين يتصلون بالجهات الرسمية 
يوجد وعـي   نه الفض الفرضية األولى التي تنص على أترعلى هذه النتائج  وبناء

  .لةاستهالكي في مدينة الموصل وتقبل الفرضية البدي
  

  ٣الجدول 
  X8بالمتغير نحرافات المعيارية الخاصة إلالحسابية وا واألوساطالنسب المئوية 

اتفق  المتغير
اتفق  ال  اتفق ال  محايد  اتفق  بشدة

  بشدة
 وسط
  حسابي

 انحراف
  معياري

X8  8.2  17.9  26.7  25.8  21.4  2.65  0.927  
P*≤ 0.05              N= 453                     ,     df452 t    1.645(  المجدولة(  

  
جهـزة  ألن اأفراد المبحوثين تعتقد ألغلبية من األن األى إ ٣عطيات الجدول تشير م

جـاءت ال   إذ، في تحقيق حماية المستهلكوفعالة وناجحة  ليست قادرة التجارية الرقابية و
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ـ نـه  أ ل الفرضية التي تنص علـى قبوبهذا ت )47.2(تفق بشدة أق وال تفأ رقابـة   دال يوج

  .جحة وفعالة في الرقابة على السوقجهزة الحكومية غير ناأي إن األ، حكومية تجارية
  

 ٤الجدول 
  )X9-X12(بمتغيرات البحثنحرافات المعيارية الخاصة إلوساط الحسابية واألالنسب المئوية وا

  المجموع  ال  نعم  المتغيرات
الوسط 
  الحسابي

نحراف إلا
  المعياري

 T المحسوبة  

X9 32.2%  67.8%  100%  1.322  0.467  49.658  
X10 33.1%  66.9%  100%  1.331  0.471  49.821  

X11 39.9%  62.9%  100%  1.369  0.4832  50.227  

X12 89.8%  10.2%  100%  1.898  0.302  46.073  

P*≤ 0.05              N= 453                     ,     df452 t    1.654( المجدولة(  
  

فراد المبحوثين ليس لديهم فكرة عن حمايـة المسـتهلك   ألن اأ ٤ل يتضح من الجدو
 لديهم فكرة عن وجود جمعيات المجتمع المـدني  سينهم لأعن  فضالً ،ودورها في حمايته

نشاء جمعيـة لحمايـة   إعلى ضرورة  نالمبحوثيجابات إكدت أفي حين  ،لحماية المستهلك
  ).89.9(تفاق اإللك في مدينة الموصل وجاءت نسبة المسته

  

 ٥الجدول 
  X13بالمتغير نحرافات المعيارية الخاصة إلالحسابية وا واألوساطالنسب المئوية 

الجهات الرسمية الرقابة  مساندة  نشر الوعي
نحراف اال  حسابيالوسط ال  معا  على السوق

  معياريال
79.2%  _____  20.8%  1.792  0.405  

P*≤ 0.05              N= 453                     ,     df452 t    1.645(  المجدولة(  
  

ـ   األغلبية أن ألى إ ٥تشير معطيات الجدول  ن هـدف  أفراد المبحـوثين يؤيـدون ب
 وبوسـط حسـابي قـدره    )79.2(ذ جاءت بنسبة إ ،الجمعيات هو لنشر الوعي االستهالكي

نشـر الـوعي    جاباتهم حول الهدفين معـاً إوجاءت ) 0.405( وبانحراف معياري) 1.292(
  ).20.8(ساندة الجهات الرسمية بنسبة وم

 ب ـ ل حماية المستهلك والخاصة المبحوثين حو باألفرادقتراحات الخاصة إلان أما بشأ
X14  تيعلى النحو اآلكانت:  
  .نة الموصلنشاء جمعية لحماية المستهلك في مديإضرورة  .١
فـي  منظمات المجتمع المدني لزيادة الوعي االسـتهالكي للمـواطنين    إنشاءضرورة  .٢

 .مدينة الموصل
ـ  ،ضرورة تفعيل وحدة جهاز التقييس والسيطرة النوعية .٣ يير دوليـة  اوذلك باعتماد مع

 .ساس العملأتكون 
 .)مدينة الموصل( السوق العراقية علىضرورة الرقابة المستمرة  .٤
جهزة التجارية التي تتولى الرقابة على السوق بفرض غرامات مالية علـى  ألمطالبة ا .٥

. تالفهـا إفضال عن مصـادرتها و  ،اد والتي تضر بصحة المستهلكالمستوردين للمو
 .لمراقبة المواد التي تدخل البلد التجارية لألجهزةوتفعيل الدور الرقابي 



  ]١١٤[                                             ...   حركة محاية املستهلك ودورها يف نشر الوعي اإلستهالكي
 
ضرورة وجود تنسيق وتعاون بين الجمعيات الخاصة بحماية المسـتهلك ومنظمـات    .٦

 .المجتمع المحلي مع دائرة الرقابة الصحية
سواق والمحالت التجارية ومحاسـبة مـن   ألابعة اجارية لمتضرورة تفعيل الحماية الت .٧

  .يقوم بعرض مواد رديئة تضر بالصحة
  

  المقترحات ستنتاجات واإل
  ستنتاجاتاإل -أوالً
ـ  نيقرؤوفراد المبحوثين من مناقشة النتائج التي تبين أن األ .١ اريخ ومـدة صـالحية   ت

 .استخدام السلعة
 .لة وناجحة لتحقيق حماية المستهلكقابة فاعيوجد ر نه التبين من إجابات المبحوثين أ .٢
معلومات  يال تعطعالنات التجارية وبكافة وسائلها تبين من إجابات المبحوثين أن اإل .٣

 .صادقة عن السلعة
 .من سالمة العبوة ووزنها يتأكدونفراد المبحوثين كشفت نتائج البحث على أن األ .٤
 .سعر المرتفعاليفضلون فراد المبحوثين كشفت نتائج البحث على أن نصف األ .٥
لديهم فكرة عن حركـة حمايـة    كشفت نتائج البحث أيضاً أن األفراد المبحوثين ليس .٦

  .المستهلك ودورها في حمايته
  
  المقترحات -ثانياً

قشـتها يمكننـا تقـديم    سـتبيان ومنا إلسة النظرية والميدانية ونتائج اعلى الدرا بناء
  :تيةآلالمقترحات ا

اية المستهلك في مدينة الموصل تتعـاون مـع الجهـات    ضرورة تشكيل جمعية لحم .١
لمواطنين الحكومية والنقابات المهنية وغرف التجارة والصناعة بهدف حماية مصالح ا

  .ستهالكيإلورفع من مستوى وعيهم ا
عالمية تسهم في تعزيز قدرة المستهلكين على اختبار إرشادية وإعمل برامج تثقيفية و .٢

 .السلع وكيفية استخدامها
راسة القوانين والتشريعات الحكومية الخاصة بهذا المجال والقيام بتعـديلها وتفعيـل   د .٣

قامة دورات تدريبية لهـم  إسوق وذلك بزيادة عدد المراقبين ودورها في الرقابة على ال
 .في عملهم كفاءتهمبهدف تحسين 

غـش  هم في القضاء على ظـاهرة ال عالنات التجارية بما يسإليجاد رقابة فعالة على اإ .٤
 .عالن التجاريإلا بأهميةعالني وتقوية ثقة المستهلك إلوالخداع ا

 وأذلك باعتماد معايير دولية و ،ضرورة تفعيل وحدة جهاز التقييس والسيطرة النوعية .٥
  .للعمل أساساًو محلية تكون أقطرية 

 
  المراجع

اد، ، أسس التسويق، دار الرسالة للطباعة والنشـر،  بغـد  ١٩٨٣اصغر، محمد حسين علي،  .١
 العراق

المفـاهيم،  ، ،اسـتراتيجيات التسـويق  ٢٠٠٤البراري، عبد المجيد، والبرزنجي احمد محمد،  .٢
 . األردن، الوظائف، دار وائل نشر والتوزيع، األسس

المستهلك في  إلرضاء، حماية المستهلك، الحماية الخاصة ١٩٩٦الجميعي، حسن عبدالباسط،  .٣
 .اهرةعقود االستهالك، دار النهظة العربية، الق



  ]١١٥[حممد
 
 file:// Documents and settimg، ٢٠٠٧حقوق وواجبـات حمايـة المسـتهلك الخليجـي،      .٤

administ rator  
، اثر تحقيق متطلبات ادارة الجودة الشاملة على حمايـة  ٢٠٠٣الحمدي، فؤاد احمد حسين،  .٥

المستهلك، دراسة استطالعية في عينة من مستشفيات بغداد، رسالة ماجستير غير منشـورة،  
 . ة االدارة واالقتصاد، جامعة المستنصرية كلي

، التجربة االهلية لجمعية االمـارات لحمايـة المسـتهلك    ٢٠٠١الخاجة، فاطمة عبد الحميد،  .٦
 .، ندوة حماية المستهلك، ابريل، مسقط )الواقع والتحديات(

، حماية المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي االستهالكي لـدى  ٢٠٠١الخير، طارق،  .٧
 .العدد االول  ١٧طن السوري، مجلة جامعة دمشق، المجلد الموا

الطبعة الثانيـة، دار الكتـب للطباعـة والنشـر،     ، التسويق إدارة، ١٩٩٩الديوه جي، ابي،  .٨
  . الموصل

 . ، الحماية القانونية للمستهلك ٢٠٠٢السباتين، خالد محمد،  .٩
ارة االعمـال، دار   ، مبادئ اإلدارة مع التركـز علـى إد  ١٩٩٩الشماع، خليل محمد حسن،  .١٠

  . الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق
جامعة ، االدارة االستراتيجية للتسويق في صراع العولمة، ٢٠٠٥،عرفة احمد وشلبي سمية  .١١

 .مدينة نيويورك_البسفور 
والحذر في عقد المقاولة، مجلة الرافدين  وأسالفه، االلتزام بالنصيحة ٢٠٠٢الفضلي، جعفر،  .١٢

 .١٣كلية الحقوق، جامعة الموصل، العدد/ق للحقو
وقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٩٨١لسنة  ٨٩قانون الصحة العام رقم  .١٣

 .  ١٩٧٩لسنة  ٥٤رقم 
، تقييم نظم حماية المستهلك، مركز البحوث والتنميـة،  ١٩٨٣، وآخرونقريطم، عبد الهادي   .١٤

 .ك عبد العزيز كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة المل
 .، التسويق في المفهوم الشامل، مطابع االردن١٩٩٧المساعد، زكي خليل،  .١٥
 .الفصل األول) ١(مشروع قانون حقوق حماية المستهلك العراقي، الفقرة السادسة من المادة  .١٦
 .، عماناألردن، جامعة الدول العربية، ١٩٨٤المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس،  .١٧
، الحماية القانونية للمستهلك في المملكة العربية السعودية،  ١٩٨١ل الدين، حمد كماأموسى،  .١٨

 .العامة، الرياض اإلدارةفن 


