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گر، پدیده، راهبردها ها، شرایط مداخلهصحیح، ضعف آموزش، دستیابی سریع به اهداف. عالوه بر آن، زمینه

ریة نظو پیامدهای پدیده نیز در قالب مدل پارادایمی به تصویر کشیده شد. نتایج پژوهش حاضر مؤید 

 آن افزود.بود و ابعاد جدیدی به (، 1953مثلث تقلب دونالد کریسی)
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 و بیان مسالهمقدمه  -1

های فراگیر در جامعة بازار، که بعضاً نیز به دالیل مختلف به دست فراموشی یکی از ناهنجاری

گاهی ناست. موضوع فریب پنهانی با « غّش در معامله»، یا «فریب پنهانی»شود پدیدة سپرده می

توجهی و در دراز مدت، منجر به بی رو دارای اهمیت است که در صورت بیشناختی، از آنجامعه

گردد. دلیل ارزشمندی ها، یعنی سرمایه اجتماعی میترین سرمایهاعتمادی، و نابودی یکی از مهم

 هایآسیبرو است که هر جا حضور داشته باشد مانع فراگیری عوارض و سرمایه اجتماعی، از این

های مازاد اجتماعی ـ اقتصادی شده و در بازار، منجر به توسعة روابط، اعتماد و کاهش هزینه

اعتماد، جایگزین منابع کنترل های اجتماعی، اعتماد است. ترین سرمایهاز مهم یکیگردد. می

: 13۸۴)پاتنام و دیگران، کندهای معامالتی کمک میر هزینهجویی داجتماعی است و به صرفه

22۰). 

جامعة بازار مبتنی بر هنجارها، رفتارها و تعامالت اجتماعی است. هنجار یک نوع عالوه بر آن، 

فعالیت  قاعده، و دستورالعمل رفتار اجتماعی است که کارکرد مهم آن تنظیم روابط اجتماعی،

ای در در بازار هنجارهای تعریف شده .(1۸2: 13۸2پور، )رفیعمشترک و کنش اجتماعی است

روابط خریدار و فروشنده وجود دارد. بخشی از این هنجارها شامل بایدهایی چون انصاف، صداقت، 

مشتری مداری، خوش خلقی و قناعت در سود است. هنجارهای حاکم بر بازار به عنوان 

کنند و از این های ریز رفتاری هستند که روابط فروشنده و خریدار را تنظیم میدستورالعمل

از آنجا که عدم رعایت هنجارها منجر به توبیخ و گذارند. ر روابط اجتماعی بازار تأثیر میطریق د

-فروشی، کمهای فروش از جمله گرانبروز ناهنجاری(، 1۸2: 13۸2)همان، گرددمجازات می

گویی، غلوّ، ظاهرسازی، و به طور کلی فریب و غش در معامله، به مرور منجر به فروشی، دروغ

های فروش، عامل ای را در پی دارد. ناهنجاریخریدار شده و رویگردانی از چنین فروشندهواکنش 

 فروشی موجباند که کمکاهش سرمایة اجتماعی بازار است. در این خصوص بعضی تأکید نموده

  .( 312: 13۸6)قراملکی و همکاران، شودبین رفتن سرمایة اجتماعی می از

کنندگان از پدیدة غش در معامله، عبارت است از: رکتدر این پژوهش ماحصل برداشت ش

که « روشی(ففروشی و کمصداقتی، گرانگویی، بیرفتار و گفتار فریبکارانه)تقلب، فریب، دروغ»

از روی بی انصافی و به قصد دستیابی به اموال دیگران به صورت پنهانی)دزدی، کالهبرداری، 

 «فریب پنهانی»د؛ که به طور خالصه به عنوان پدیدة گیرخواری، کسب نامشروع( انجام میحرام

 شود.از آن یاد می



 96پاییز و زمستان /  10 شماره/  چهارم دوره/ اجتماعی های نهاد شناسی جامعه.......................... 163

 

ی اغشّ از نظر اصطالحی، عبارت است از فریب دادن و ارائه کاال بر خالف آنچه هست به گونه

-ماند و مشتری از آن آگاهی پیدا نمیکه با دقّت و تفحّص معمولی، باز هم واقعیت مخفی می

پنهان کردن  ،ترجنس برتر و مرغوب تر درپنهان کردن جنس پست(. 12۴: 1371کند)عبداللهی، 

با شیر. نشان دادن  آب مورد معامله، مانند مخلوط کردن نیست در کاالی معامله چیزی که مورد

است، مانند  ویژگی خوب در کاالی مورد معامله؛ در حالی که واقعیت آن چیزی دیگر وصف و

های کهنه و مانده. نشان دادن چیزی بر خالف آب بر سبزی برای تازه نشان دادن سبزی پاشیدن

 .عنوان نقره یا طال بخرد تا خریدار آن را به طال یا نقره نند آبکاری آهن باآن، ما ماهیت و جنس

داند خریدار با خریدار در برخی موارد، مانند موردی که فروشنده می نکردن عیب کاال به عالما

د؛ از کندارد، بازگو نکردن عیب کاال توسط او را به منزله سالمت آن تلقی می اعتمادی که به وی

 نم نکردکند تا از عیبش آگاهی یابد. در این صورت، اعالبیند و وارسی نمیکاال را نمی این رو،

: 1ج، 1۴15 ،. )انصاریشودعیب کاال توسط فروشنده با اعتماد خریدار به وی، غشّ محسوب می

 .(۸: 2، ج1۴1۰موسوی خویی، ؛ 2۸۰

فریب پنهانی با این وجود و بنابر نقش و اهمیتی که برای موضوع غّش در معامله و پدیدة 

شود این است که چرا با توجه به اینکه بسیاری از ای که در اینجا مطرح میقائل شدیم، مسئله

ت شود، و صداقدانند که اعتماد بیشتر مشتری، باعث رشد کسب و کارشان میصاحبان حِرَف، می

تگویی بازار آنها را رونق خواهد بخشید، اما باز برای رسیدن به هدف خود که همان فروش و راس

ست فروشی کنند و دفروشی و کمو سود بیشتر است، حاضرند به هر قیمتی، دروغ بگویند، گران

 به تقلب بزنند؟

 از به طوریاندهای غلطگیرد: تبلیغات غیر صادقانه و پوششغشّ در معامله از دو راه انجام می

خورد و بر خالف آنچه از کاال تصور کرده و به دنبالش رفته به آن دست که مشتری گول می

ی یابد. تقلّب و غّش در عرضة کاال به هر شکل انجام گیرد وقتی موجب اغفال و عدم آگاهمی

 در این صورت، اعالم نکردن .(125-12۴: 1371)عبداللهی، آیدمشتری گردد غشّ به شمار می

 :1ج، 1۴15،)انصاری شودعیب کاال توسط فروشنده با اعتماد خریدار به وی، غشّ محسوب می

 .(۸: 2، ج1۴1۰موسوی خویی، ؛ 2۸۰

امله(، از جمله فریبکاری و تقلب، در حقیقت، در خصوص  ابعاد فریب پنهانی)غّش در مع

(، در تحقیق خود، دلیل 2۰12)1های زیادی انجام شده است. از جمله: همیلتون و گابریلپژوهش

( شرایط و 2۰13)2های نیجریه، را بررسی کردند. وود و براسویتعمده تقلب مالی در سازمان

                                                           
1- Hamilton & Gabriel 
2- Wood & Brathwaite 
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ای ها در کشور جزیرهفروشیههای بروز تقلب از جمله فرصت، انگیزه و توجیه را در خردزمینه

 اند. باربادوس بررسی کرده

های اخیر، برخی به عوامل مؤثر در فریب، تقلب و آنچه ما با این وجود، هر چند طی سال

اما ( در نظریة مثلث تقلب، 1953از جمله دونالد کریسی )اند، نامیم، پرداختهغش در معامله می

تر توجه شده است و گر، راهبردها و پیامدهای آن کممداخلهها، شرایط به نقش سایر علل، زمینه

 فریب پنهانی به عنوان یک سازه، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. 

بازاریان  وران ومقاله حاضر با هدف دستیابی به مدلی برای تبیین علل روی آوری کسبه، پیشه

ز ابنیادی، و از نظر روش، کیفی  پژوهش از نظر هدف،به پدیدة فریب پنهانی تدوین شده است. 

شد که در آن شرایط علی  پژوهش در نهایت منجر به مدل پارادایمی چندجانبه بود. 1نوع بازکاوی

، از جمله: ضعف دینداری، رفتارهای توجیهی/جبرانی، سوء «فریب پنهانی»مؤثر در وقوع پدیدة 

نظارت صحیح، ضعف آموزش، ای، ضعف ورزی، ضعف اخالق حرفهمدیریت در کسب و کار، طمع

گر، پدیده، راهبردها و پیامدهای پدیده به ها، شرایط مداخلهدستیابی سریع به اهداف، و زمینه

 تصویر کشیده شد.

 پیشینة پژوهش  -2

(، در تحقیق خود، ابعاد تقلب و فریبکاری، در شرکتهای نیجریه ای 2۰12همیلتون و گابریل)

های شفاهی به اند و از مصاحبهت را به عنوان نمونه انتخاب کردهشرک 22اند. آنها را بررسی کرده

ها توصیفی اند. روش تحلیل دادهعنوان ابزار تحقیق سود جسته و اطالعات الزم را کسب کرده

ها این بوده است که: انحراف بوده و از درصد و فراوانی استفاده گردیده است. از جمله یافته

های تجاری، عوامل تقلب و اند. بیشتر سازمانتقلب و فریبکاری بوده ها، نوع متداولی ازسرمایه

ساله، و چند همسران بیشترین موارد  ۴۰تا  31دهند. جوانان در سنین فریبکاری را انتشار نمی

برداری و تقلب در میان سایر مستخدمین هستند. فراوانی مردان درگیر در درگیر در اعمال کاله

جاری طور کامل از زندگی تتر از زنان است. طبق نتایج، فریب، نمی تواند بهاعمال فریبکارانه بیش

 حذف شود. 

(، سه عامل فشار موقعیتی، فرصت ادراک 7۴2-7۴1: 195بر اساس دیدگاه دونالد کریسی)

راد به ای در گرایش افشده و توجیه عقلی، که به مثلث تقلب معروف هستند نقش تعیین کننده

های فشار موقعیتی، دستمزد پایین و (. ریشه39: 2۰15، 2کنند)عبداللهی و منصورتقلب ایفا می

                                                           
1- Grounded theory  
2- Abdullahi & Mansor  
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های ادراک شده اجازه خستگی کارکنان، سبک زندگی و تعهدات مالی بیش از حد است. فرصت

های داخلی ضعیف. توجیه عقالنی در انگاری یا کنترلدهد تقلب اتفاق بیفتد به دلیل سهلمی

کنند تا پذیرفته شود با دالیل به ظاهراً موجه اما افراد رفتارها را توجیه میجایی است که در آن 

 .(3: 2۰13، 1کاذب. )وود و براثویت

( در تحقیقی با عنوان ابعاد فرهنگی ـ  مذهبی  اعتماد در شکل گیری 2۰11)2ریاناحمد و   

عرضه سهام در شکل  اند که شماری از عوامل مختلف در توسعهبازار مالی در لیبی، بیان نموده

ر دهد. به طوگیری بازارها مؤثرند. این نوشتار نقش فرهنگ و مذهب را در توسعه بازارها نشان می

خاص آنها نقش اعتماد در عملکرد مؤثر در پدیدآمدن بازار و  اهمیت فرهنگ، مذهب و دیگر 

طالعه نشان داد که دو عامل های این ماند. یافتهمتغیرها در افزایش اعتماد عامالن بازار را آزموده

که خود نیز ممکن ست منجر به افزایش اعتماد شوند، فرهنگ و مذهب ابعادی هستند که ممکن ا

 است منجر به موفقیت توسعه بازار مالی شوند.  

( در تحقیقی با موضوع تأثیر رفتار اخالقی فروشندگان در رضایت، 939-915 ,2۰۰3)3رومن

 رضایت، بر فروش، در اخالقی اصول رعایت که دهد می دگان، نشانکنناعتماد و وفاداری مصرف

 دارد.  معناداری و مثبت تأثیر مشتری وفاداری و اعتماد

شناختی و روانشناختی تقلب پرداخته (، در پژوهش خود به ابعاد جامعه2۰۰۸)۴رامامورتی

اعتماد کاذب و  ( نیز در جامعه شناسی فریب مالی، به هویت ساختگی و2۰12)5است. هرینگتن

(، در پژوهش خود در خصوص فریب ادراک 2۰12)6اثر آن بر تقلب پرداخته است. چائوچی و راچد

شده در تبلیغات، به نقش ساختن یک رابطه مبتنی بر اعتماد با قربانی و دستکاری باور او برای 

 اند.ایجاد فریب پرداخته

فریب شناختی علل و عوامل جامعهمزیت پژوهش حاضر، تالش برای شناخت واقعیت بازار و 

 پردازیو یا غش در معامله در روابط خریدار و فروشنده است و در نهایت منجر به نظریهپنهانی 

 داده بنیان و ارائة مدل پارادایمی در این حوزه شده است. 

 تحقیقروش   -3

                                                           
1- Wood & Brathwaite 
2-Ahmed & Ryan 
3- Roman 
4- Ramamoorti 
5- Harrington 
6- Chaouachi & Rached 



 166....................................(.قم شهر موردی مطالعه) ایران بازار در پنهانی فریب شناختیجامعه مدل

 

 تعریف مفاهیم -3-1

است که از طریق آن افراد با یکدیگر بر اساس تقسیم کار و همکاری،  بازار فرآیندی: بازار

(، بازار را 1922)2وبر (2۸: 13۸7، 1لودویگ فون میسر به نقل از سوئدبرگ ).کنش متقابل دارند

های مبادله در میان داند که در آن رقابتی، هر چند یک طرفه، بر سر فرصتشامل هر مکانی می

ها در یک مکان، مثالً در بازار محلی، بالقوه وجود دارد. اجتماع فیزیکی آنهای ای از طرفعده

-نمایشگاه)بازار دور دست( یا بازار سهام)بازار تجار( صرفاً پایدارترین صورت بازار را تشکیل می

دهد. اما تنها همین اجتماع فیزیکی است که مجال ظهور برجسته ترین ویژگی بازار یعنی چانه 

 .(۴۴: 13۸7، سوئدبرگنماید )م میزنی را فراه

 مورد گروه یا قشر خاصی از مردم هستند که در موقعیتی قرار دارند که چیزهای:  کاسبان

کسبه، کاالهای مورد  (.1919؛ به نقل از مارشال، 26: 13۸7، همان )نیاز دیگران را عرضه کنند

 دهند.دیگران قرار مینیاز دیگران را خریداری و با اخذ مبلغی سود، در اختیار 

ت کارگر ور ثاباند. پیشهور سیار سخن به میان آوردهور ثابت و پیشهبرخی از پیشه: ورانپیشه

گذاشت و گاهی در فروخت و در دسترس خریداران میمزدور بود که کاالهای ساخته شده را می

ود ثابت از آن خود او بور پذیرفت. وسایل کار پیشهمحلی ثابت برای مردم یک ناحیه سفارش می

داد و ساخت و یا به یاری شاگردانش انجام میکنندگان را خودش میو کاالهای مورد نیاز مصرف

پرداخت ولی کارهای مورد سیار به کار کشاورزی نمیور داد. پیشهدر دسترس خریداران قرار می

داد مانند آهنگری، د انجام میای که از آن خودش بونیاز کشاورزان را با وسایل و افزارهای ساده

-212: 13۸9سازی و ... .)آشفته تهرانی، دوزی، زیندرودگری، مسگری، کفاشی، دوزندگی، پاالن

215). 

و بر مبنای نظریة از نوع کیفی، پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی بوده است. روش پژوهش، 

بود و این « غش در معامله»اصلی، )داده بنیاد( بود. محور اصلی پژوهش و یا پدیده 3بازکاوی

وران( مورد کنکاش و اکتشاف قرار مفهوم از دید جامعة مورد بررسی)فروشندگان، کسبه و پیشه

هایی ای است که مستقیماً از داده، آن نظریه]بازکاوی[«اینظریة زمینه»منظور از  .گرفت

اند. در این روش تحلیل شدهصورت منظم گردآمده و استخراج شده است که در جریان پژوهش به

                                                           
1-Swedberg 
2- Weber 
3 -Grounded Theory   
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کند؛ بلکه کار را در عرصة واقعیت ای که از قبل در ذهن دارد شروع نمیپژوهشگر کار را با نظریه

آورد، پدیدار شود. )استراوس و هایی که گرد میگذارد تا نظریه از درون دادهکند و میآغاز می

 (3۴: 1395، 1کوربین

ازکاوی، ناشناخته بودن و پیچیدگی پدیدة غش در دلیل استفاده محقق از روش نظریة ب

ها و عوامل متعدد مؤثر در آن و نیز تالش برای توصیف پدیده در قالب یک نظریه معامله و زمینه

شای های موجود راهگها داشته و اینکه نظریهجامع است که بیشترین سنخیت و نزدیکی را به داده

 مسئله نیستند.

بود. اعتبار پژوهش کیفی، بیشتر در خصوص ر این پژوهش، مصاحبه ها دابزار گردآوری داده

ای را در اختیار یابد. در این مرحله محقق طیف مفهومی، و مقوالت اولیه و خوشهمقوالت معنا می

 ها اعمال گردید.داور و کارشناس قرار داد و نظرات اصالحی راجع به مقوالت و خوشه 5

وران، و واحد تحلیل، نوع کنش یا رفتار فروشندگان، پیشه واحد مشاهده، فروشندگان، کسبه و

بود که در نهایت در قالب یک نظریه « غش در معامله»وران )بازاریان( در خصوص کسبه و پیشه

گیری در معنای آنچه که در و مدل پارادایمی عرضه شد. در روش کیفی، جامعه آماری و نمونه

 در این پژوهش، (127: 139۰ازکیا و ایمانی جاجرمی، ) مطالعات کمی مطرح است، وجود ندارد

 وران شهر قم بودند.کنندگان، فروشندگان، کسبه و پیشهشرکت

گیری تصادفی (، از طریق روش نمونه1)جدول شماره  کنندگان این پژوهشافراد و مشارکت

یق، ت تحقانتخاب شدند. هدفمند بدین معنا که بتواند حسب موضوع و مسئله و موقعی 2هدفمند

های زیسته و رسان را تعریف بکند، از آنها که درگیر و حامل انواع تجربههای هدف اطالعگروه

انتخاب نمونه از میان اطالعات،  .(135: 1395فراستخواه، ) اند و هستنداندیشیده در موقعیت بوده

پیش  عیت اصلی ازگیری نظری، گسترة جمگیری نظری انجام گرفت. در نمونهبا استفاده از نمونه

-های جمعیت اصلی از پیش شناخته شده نیست. انتخاب چندبارة مؤلفهمشخص نیست، ویژگی

های نمونه بر اساس معیاری است که در هر مرحله باید دوباره تعریف شود. حجم نمونه از پیش 

  .(1۴1: 13۸7)فلیک،  یابدگیری با حصول اشباع نظری پایان میتعریف نشده است و نمونه

 

                                                           
1 - Srauss & corbin 
2- Purposive Random Sampling 
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 کنندگانمشخصات مشارکت: 1جدول 

 مشخصات کد مشخصات 1کد

 خیاطی کت و شلوار)بی نام( 2۴-پ لبنیاتی، سید مرتضی رضایی 1-ک

 سوپری، اسالمی 25-ک فراهانی سوپری، آقای 2-ک

 قصابی، مقیمی 26-پ (2تعمیراتی کامپیوتر)بی نام 3-پ

 ۴-ک
کاالی برقی و لوازم تأسیساتی، آقای 

 حسینیحمید 
 پخش و عمده فروشی مواد غذایی)بی نام( 27-ک

 لوازم خانگی، حاج احمدی 2۸-ک ایرانی آقای غذایی، حاج مواد عمده پخش 5-ک

 29-پ لوکس فروش/طالفروش)بی نام( 6-ک
ساخت و ساز و آپارتمان و خرید و فروش 

 ملک، اسدی

 پوشاک، خسروبیگی 3۰-ک منفرد -بزازی 7-ک

 خیاطی و پارچه فروشی، شریفی 31-پ یعقوب لو -میوه فروشی ۸-ک

 ظروف آشپزخانه، علیزاده 32-ک عکاسی)بی نام( 9-پ

 فروش و تعمیر کامپیوتر، کوه خضری 33-پ معلمی -تعمیرات لوازم برقی  1۰-پ

 سوپرمارکت، ارزندی 3۴-ک فروشنده لوازم خانگی)بی نام( 11-ک

 فروشی، اسالمیخوار و بار  35-ک معمار)بی نام( 12-پ

 ابزار فروشی)بی نام( 36-ک لوازم بهداشتی ساختمانی)بی نام( 13-پ

 کاسب بازار، طهماسبی 37-ک تعمیر و فروش کامپیوتر)بی نام( 1۴-پ

 طالفروشی، شیخ نژاد 3۸-پ لباس فروشی، جوادیان 15-ک

 39-ک لوازم آرایشی، میرحائری 16-ک
پخش عمده لوازم و مصالح ساختمانی، 

 صالحی نژاد

 طالفروشی، حسینی ۴۰-پ کابینت ساز، اکبری منش 17-پ

                                                           
 .3مصاحبه شماره  -به معنی پیشه ور 3-مصاحبه شماره یک؛ پ -، به معنی کسبه1-به عنوان نمونه ک - 1
 کسبه و پیشه ورانی که از ذکر نام خودداری نمودند. - 2
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 سوپرمارکت، زارعی ۴1-ک کتابفروشی)بی نام( 1۸-ک

 چاپ سیلک و حرارتی، قربانی ۴2-پ کاسب)بی نام( 19-ک

 کلیدسازی، کوکبی ۴3-پ سیسمونی فروشی)بی نام( 2۰-ک

 فروشنده لباس، مرادی ۴۴-ک حیدری-کاالی ورزشی 21-ک

 خوار و بار فروشی، صادقی ۴5-ک لوازم خانگی و بلور فروشی)بی نام( 22-ک

   اتومکانیک، بهرامی فراهانی 23-پ

 

ها، از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. به این برای تجزیه و تحلیل داده

ها با فهرست شد. گزارههایی دقیق و صریح ها گردآوری و در قالب گزارهترتیب که ابتدا داده

بندی گردید)کدگذاری کدهایی مستند گردید و سپس طیف مفهومی آنها مشخص شده و مقوله

دست آمده از مرحلة کدگذاری باز با هم مقایسه، ادغام، تقلیل و سازماندهی باز(، سپس مقوالت به

زرگ مرتب و خالصه  سازی، در چند حوزة مفهومی بخانوادهای از طریق همهای مقولهشد و خوشه

و پدیدة اصلی کشف شد)کدگذاری محوری(، و در نهایت، کدگذاری باز و محوری مرور گردید، 

ای با آن مورد توجه قرار گرفت و در قالب یک مدل پارادایمی های مقولهپدیدة اصلی و ربط خوشه

دها احصاء ، راهبردها و پیامگر، پدیدهای، مداخلهبه هم وصل شد و شرایط علی، زمینه

 گردید)کدگذاری انتخابی(.

 پژوهشهای یافته -4

 برایوران شهر قم استخراج گردید. مصاحبه با کسبه و پیشه ۴5مفهوم از  ۴5۸در مجموع 
ها با کدهای خاص استفاده شد و داده و انتخابی محوری باز، از سه نوع گدگذاری هاداده تحلیل

اختصار در این نوشتار ارائه نشده است(، مقولة سطح در قالب طیف مفهومی)که به جهت رعایت 

ه، گر و تعدیل کنندها، عوامل مداخلهای و هسته، به تفکیک موجبات علی، زمینهیک، مقولة خوشه

 پدیده اصلی، راهبردها و پیامدها در جداولی به تصویر کشیده شد.

 شرایط علی  -4-1

وران حاصل شده است، ها با کسبه و پیشهمصاحبه، که از انجام 2های مندرج در جدول مقوله

دهد. شرایط علی، غش در معامله(، را نشان می«)فریب پنهانی»شرایط علی مؤثر در وقوع پدیدة 

ترین عمده .(1۰۰: 1395فراستخواه، )شودها ناشی میعللی است که پدیدة مورد اکتشاف از آن
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رفتارهای »، «ضعف دینداری»ند از: اشرایط علی مؤثر در پدیدة فریب پنهانی عبارت

عدم »، «ایضعف اخالق حرفه»، «ورزیطمع»، «سوء مدیریت در کسب و کار»، «توجیهی/جبرانی

 «.دستیابی سریع به اهداف  »، «ضعف آموزش»، «نظارت صحیح

 های شرایط علی مؤثر در راهبردهای پدیدة فریب پنهانیمقوله :2جدول 

 ی هستهمقوله ایی خوشهمقوله ی سطح یکمقوله ردیف

1 

ضعف اعتقادی، ضعف ایمان، ضعف دانش دینی، 

ضعف عمل دینی، بی تقوایی، رعایت نکردن 

 احکام شرعی

تبیین به صورت: ضعف 

 دینداری

ی
هان

 پن
ب

ری
ف

 

2 
اعتقاد به وجود هزینه های زیاد، رفتارهای 

 توجیهی
 رفتارهای توجیهی/جبرانی

3 
 نقدینگی، خرید مشکالت مالی/برنامه ای، ریسک

 خوب نداشتن
 سوء مدیریت بر کسب و کار

 طمع ورزی حرص و ولع، قانع نبودن ۴

 ضعف اخالق حرفه ای عدم رعایت هنجارهای فروش، رقابت ناسالم 5

 عدم نظارت صحیح نبود نظارت و اشراف بر  بازاریان 6

 عدم آموزش نداشتن دانش کسب مشروع 7

 دستیابی سریع به اهداف دسترسی به اهداف ۸

به این ترتیب که ضعف بنیة اعتقادی، ضعف ایمان و بی تقوایی، خود منجر ضعف دینداری: 

گردد. با نادیده گرفتن خصوص در زمینه معامله و فروش میبهبه رعایت نکردن احکام شرعی 

رعایت هنجارهای وران برای گردد و تمایل کسبه و پیشهاحکام شرعی، اعمال دینی کم رنگ می

فروش کاهش یافته، اقدام به رفتارهای پنهانی برای تضییع حق و حقوق مشتریان نموده و با 

 نمایند.اندازند و درآمد بیشتری نصیب خود میاعمال فریبکارانه آنها را به اشتباه می

از، ها از جمله، اجارة مغازه، هزینه آب، برق، گامروزه هزینهرفتارهای توجیهی/جبرانی: 

 ها شرایطهای مصرفی مغازه و مخارج زندگی، افزایش یافته است. افزایش هزینهمالیات، و هزینه

 فریب»واسطة آن، گرایش خود به پدیدة وران بهآورد تا کسبه و پیشهو دستاویزی فراهم می

 نند.ک های موجود، به رفتارهای جبرانی گرایش پیدارا توجیه نموده و برای تأمین هزینه« پنهانی

گذاری های سوء مدیریت در کسب و کار، سرمایهاز نشانهسوء مدیریت در کسب و کار: 

بی قاعده در جاهای دیگر و متعاقب آن سربرآوردن مشکالت مالی و افزایش چک برگشتی و 
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ای برای برون رفت از مشکالت موجود و مدیریت مخارج، از یکسو، و ناتوانی نداشتن ایده و برنامه

مین سرمایة اولیه و یا ناتوانی در خرید خوب و مناسب، از سوی دیگر است. کاسبی که در تأ

نتواند خرید مناسبی انجام دهد، یعنی جنس خود را با قیمت گران خریداری نماید، با احتساب 

 شود. فروش به او زده میحتی سود معقول نیز برچسب گران

وران به حق خود قانع و راضی نبوده، و یشهبه این ترتیب که بعضی از کسبه و پورزی: طمع

یری گدر پی سود بیشتر به منظور دستیابی به رفاه بهتر هستند. ادامة این روند منجر به شکل

گردند. به اندوزی بیشتر دچار حرص و ولع میگردد و برای مالکارانه در آنها میتمایالت طمع

-اقدام به کسب درآمد از راه نامشروع میصورت پنهانی های مختلف بههمین منظور به شیوه

 نمایند.

اش ضعیف ایای ندارد و یا اخالق حرفهکاسبی که اخالق حرفهای: ضعف اخالق حرفه

 به کند، از تعهد و وجدان کاری الزم برخوردار نیست؛طور عادالنه دریافت نمیاست، سود را به

 طورکند و مشتریان را بهکاری میمثاًل کمکند، این معنی که الزامات کار خود را رعایت نمی

 ندارد، صداقت ندارد، به قوانین وقعیکند و یا به کیفیت کار توجه چندانی صحیح راهنمایی نمی

 نهد و در یک کالم به هنجارهای کسب و تجارت پایبند نیست. نمی

سازمان بازرسی، سازمان  مختلفی از جمله ةهای نظارت کنندسازمانعدم نظارت صحیح: 

تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اداره اماکن نیروی انتظامی و 

صنوف مختلف را  های قانونی و مدنی معرفی شده در قانون حق نظارت بر امور جاریسایر نهاد

اقب آن عدم برخورد با . نبود نظارت صحیح بر بازار و یا ضعیف بودن و متعدر بازار برعهده دارند

فروشی و افزایش قیمت گرفته تا فروش اجناس بی کیفیت، ای را از گرانمتقلبان، مشکالت عدیده

گری و حتی مواد خوراکی مسموم، که ممکن است منجر به از دست تقلبی،  رشد داللی و واسطه

 شود.ها شود، را نیز شامل میرفتن جان انسان

کرد، ابتدا آیین تجارت ردی که به کار تجارت تمایل پیدا میدر گذشته هر فعدم آموزش: 

نمود. در ایامی که بازارها در نزدیکی گرفت و یک دوره آموزش مکاسب محرمه طی میرا فرا می

 گرفت، کسبه وای بود که مساجد را نیز در بر میگردید و یا وسعت آن به گونهمساجد بنا می

های دینی در خصوص اخالق جد و روحانیون داشته و از آموزهوران ارتباط بیشتری با مساپیشه

بردند. اما امروزه با ظهور بازارهای جدید و ای و کسب حالل و مشروع، بهرة بیشتری میحرفه

مدرن و تغییر کالبد شهرها، عماًل بین بازار و مساجد جدایی افتاد و الزامات قبلی یکسره به 

 های فروش سربرآورد.جاریفراموشی سپرده شد، بنابراین ناهن
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تیابی وران به دنبال دسبه این ترتیب که برخی از کسبه و پیشهدستیابی سریع به اهداف: 

به اهداف در اسرع وقت هستند. بنابراین برای رسیدن به اهداف، گاهی بلندپروازی نموده و 

کنند و یا در کنند، به این ترتیب که ممکن است کاالی خریداری شده را احتکار ریسک می

ترین زمان ممکن با ترفندهای مختلف به فروش برسانند. وجود این عارضه در هر شکل آن سریع

 به ضرر مشتری تمام شده و حقوق او را تضییع خواهد نمود.  

 کارها)غش در معامله( این به که ایکسبه» نمونه مصاحبه برای احصاء شرایط علی:

 مالیات و گمرک و مرغوب کاالهای نبودن از گرانی چون یهایحرف با غالبا کنندمی مبادرت

 تعمیراتی کامپیوتر، بی نام(«)کنندمی توجیه را خود بازار، کار در رکود و سنگین

 ای شرایط زمینه -4-2
 

 ای مؤثر در راهبردهای پدیدة فریب پنهانیهای مربوط به شرایط زمینهمقوله: 3جدول 

 خوشه ایمقوله ی  مقوله سطح یک ردیف
مقوله ی 

 هسته

1 

ای دولت، مالیات ناعادالنه، ضعف های مداخلهسیاست

مدیریت اقتصادی دولت، سود بانکی باال، اقتصاد 

 دولتی، 

 تورم دولتی)مالیات تورمی(

کژکارکردهای 

 بازیگران سازمانی

ی
هان

پن
ب 

ری
ف

 

 

2 
فقدان همکاری و اعتماد دولت و مردم، کاهش اعتماد 

 بازاریان، فقدان حمایت از بازاریانمردم و 

کاهش سرمایه 

 اجتماعی

3 
عدم ثبات اقتصادی، محیط ناسالم اقتصادی، عدم 

 شفافیت اقتصادی
 ناپایداری اقتصادی

 دخالت بیگانگان تحریم های اقتصادی ۴

5 
های معیوب شرکت ها، واردات مواد و استراتژی

 اجناس بی کیفیت

ناکارآمدی نهادهای 

 اقتصادی

 مصرف گرایی مردم نیازهای کاذب مشتری 6

 بی انصافی 7
ضعف فرهنگ اصیل 

 بازاری

ر اند دبسط یافته« فریب پنهانی»ای که در آن راهبردهای مربوط به پدیدة شرایط زمینه

اند که در یک ای مجموعة خاصی از شرایط، به تصویر کشیده شده است. شرایط زمینه3جدول 

وجود آورند که آیند تا مجموعة اوضاع و احوال یا مسائلی را بهمکان خاص جمع میزمان و 
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در  .(15۴: 1395استراس و کوربین، )دهندها پاسخ میهای خود به آناشخاص با عمل/ تعامل

دارتری برای ایجاد پدیدة فریب پنهانی در ای که بستر ریشهترین شرایط زمینهاین پژوهش مهم

 طیمح) کژکارکرد بازیگران سازمانی »اند از: سازد عبارتوران مهیا میسبه و پیشهبین برخی از ک

، «یاقتصاد یداریناپا »، «(انیدولت، مردم و بازار نی)ب یاجتماع هیسرما کاهش »، «ی(نهاد

، و «یبازار لیفرهنگ اص ضعف »، «مردم ییگرامصرف »، «یاقتصاد ینهادها یناکارآمد»

 «.گانگانیب دخالت»

 از جمله کژکاردهای بازیگران سازمانیکژکارکردهای بازیگران سازمانی)محیط نهادی(: 

ای در اقتصاد، بازار و بانکداری است، که اقتصاد بازار را در های مداخله) محیط نهادی(، سیاست

چارچوب نهادی و دولتی نگه داشته، توان خودترمیمی و خود مدیریتی و نهایت پویایی را از آن 

ها، افزایش تورم، بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، ستاند و عمالً منجر به تغییر قیمتمیباز 

های دولتی و متعاقب آن اخذ مالیات برای جبران واردات بی رویه برای کنترل بازار، افزایش هزینه

ردد. گگردد که خود منجر به رواج احساس ناامنی مالیاتی در بین کسبه میها میبرخی از هزینه

یکی دیگر از کژکاردها، افزایش بهرة بانکی است که خود به مرور زمان منجر به عدم رونق کسب 

 های اقتصادی از سوی مردم است. گیری برخی فعالیتو کار و شکل

ترین سرمایه اعتماد بزرگکاهش سرمایه اجتماعی )بین دولت، مردم و بازاریان(: 

مردم، دولت و بازاریان کاهش یابد، سرمایه اجتماعی دچار اجتماعی است. هر گاه اعتماد بین 

سازد. کاهش سرمایه اجتماعی در شرایط ها را با چالش مواجه میگردد و سایر سرمایهتنزل می

فقدان همکاری و اعتماد بین دولت، مردم و بازاریان، عدم حمایت از بازاریان در شرایط رکود از 

سو و بازاریان از را در پی دارد. در چنین شرایطی دولت از یکسوی دولت و ارج ننهادن به آنها 

یابد و دهند و مدارا با مردم نیز کاهش میسوی دیگر پشتوانة مردمی خود را از دست می

 کند.  های فروش و فریب پنهانی برای کسب سود بیشتر خودنمایی میناهنجاری

دی، عدم شفافیت و نبود امنیت ثباتی اقتصاناپایداری حاصل بیناپایداری اقتصادی: 

ا است هثباتی اقتصادی، افزایش نوسان قیمتگذاری است. یکی از اثرات بیاقتصادی برای سرمایه

فروشی و فروش اجناس های فروش، از جمله احتکار، گرانتواند زمینه را برای ناهنجاریکه می

دهد. از سوی دیگر در الشعاع قرار تقلبی فراهم آورد و عماًل اعتماد خریدار و فروشنده را تحت 

توان آیندة اقتصادی روشنی را متصور بود. بنابراین مجموعة شرایط فقدان شفافیت اقتصادی، نمی

ناپایداری موجود اقتصادی، در مواقعی قدرت ریسک بازاریان را کاهش داده و یا به احتکار کاالها 

نه برای دوام و ماندگاری در آیندة مبهم وادار و در نهایت افزایش سود بیشتر و رفتارهای فریبکارا

خواری و گذاری و رانتکند. کاهش امنیت اقتصادی منجر به کاهش رونق در بازار و سرمایهمی
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های نابرابر شده و زمینه برای فریب در سطح گسترده فراهم گیری اقشار خاص از فرصتبهره

 گردد. می

زایی در اقتصاد، نیازمند به تبادل اقتصادی، ضمن درونبرای رونق واقعی دخالت بیگانگان: 

تکنولوژی و دستاوردهای تکنولوژیکی با سایر کشورها هستیم. اما گاهی تبادل اقتصادی تحت 

گیرد و در قالب ابزارهایی چون تحریم برای گرفتن امتیاز بیشتر الشعاع مسائل سیاسی قرار می

های اقتصادی در صورتی که مدیریت دهد. تحریممیاز کشورها و فشار و تحدید خود را نشان 

تواند اثر منفی در اقتصاد کشور بر جای های رشد اقتصادی استفاده نگردد، مینشود و از فرصت

گذاری و کاهش واردات کاالهای ها منجر به کاهش سرمایهگذارد. در این صورت، افزایش تحریم

ش گردد و عالوه بر آن افزایبی با کیفیت پایین میمرغوب شده، و در مقابل افزایش کاالهای تقل

 قیمت را نیز در بر دارد. 

ها از جمله فریب پنهانی، ریشه در بسیاری از ناهنجاریناکارآمدی نهادهای اقتصادی: 

ا را باال هکنند قیمتها تالش میها دارد. به این ترتیب که برخی شرکتاستراتژی معیوب شرکت

یة سود امنی برای بازاریان و کسبه متصور نشوند. عالوه بر آن برای جلوگیری نگه دارند، و یا حاش

ها، از عرضة مواد اولیه و حتی اجناس و کاالی مرغوب، و متعاقب آن خدمات از افزایش هزینه

وران نیز، همین چرخة پس از فروش، امتناع ورزند. در چنین شرایطی برخی از کسبه و پیشه

رده و برای فروش اجناس بی کیفیت، بدون خدمات پس از فروش و ...، معیوب را ناگزیر طی ک

 گردند. مرتکب ناهنجاری و فریب پنهانی می

اند، برای فروش های بزرگ که با مازاد تولید مواجهامروزه شرکتگرایی مردم: مصرف

ار مصرفی بمحصوالت خود، با انواع و اقسام ترفندهای تبلیغی، اقدام به نیازآفرینی در مردم و 

گرایی و گرایش به محصوالت کنند. افزایش نیاز کاذب، منجر به افزایش تجملآوردن آنها می

گرایی باعث گرایی، نیاز کاذب و تجملگردد. بنابراین مصرفخارجی و وارداتی در جامعه می

یم، تحرشود مردم به سمت کاالهای لوکس، بِرند و مارک حرکت کنند. در صورتی که شرایط می

ورود برخی اجناس با کیفیت را با مشکل مواجه ساخته است، آنچه در نهایت به دست مصرف 

رسد کاال یا اجناس تقلبی و بدون کیفیت است که با ترفندهای گوناگون به خورد کننده می

 شود.مشتری داده می

های در گذشته ورود به کسب و کار، آداب و رسوم و ارزشضعف فرهنگ اصیل بازاری: 

داد وارد این کسوت شود. با فروپاشیدن ساخت خاص خود را داشت و هر کسی به خود اجازه نمی

حتی سنین مختلف از  های مختلف، وارزشی قبلی، بازار عرصة حضور اقشار مختلف با فرهنگ

است که لزومًا به فرهنگ اصیل بازاریان سابق پایبند نیستند. در نتیجه مانند مرد و زن شده
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ه نام و نشان و اصالت و فرهنگ بازاری دارای اهمیت نیست، بلکه رقابت، پیشرفت و افزایش گذشت

سرمایه در زمان کوتاه، ارزش بیشتری یافته که منجر به اتخاذ راهبردهای منجر به فریب پنهانی 

 شده، و در نتیجه بی اعتمادی مردم، کاهش رونق و بی ثباتی بازار را در پی دارد. 

سابق مشتری حرف فروشنده را قبول »ه برای احصاء شرایط زمینه ای: نمونه مصاحب

نده کنه فروشداشت ولی االن اصالً قبول ندارن چون نوسانات قیمت زیاد شده و مشتری فکر می

 فروشنده لوازم خانگی)بی نام(( «.)زنهگولش می

 گر شرایط مداخله -4-3

 مؤثر در راهبردهای پدیدة فریب پنهانیگر های مربوط به شرایط مداخلهمقوله: 4جدول 

 مقوله ی هسته مقوله ی خوشه ای مقوله ی سطح یک ردیف

1 
 کم تجربگی، عدم آشنایی با آداب کسب، 

 ضعف در جذب مشتری

ضعف تکنیک های مهارتی 

 ـ ارتباطی

ی
هان

 پن
ب

ری
ف

 

 

2 
ضعف آگاهی مشتری، تمایل به جنس ارزان، 

 دائم/گذریزودپذیری مردم، مشتری غیر 
 ناآگاهی مشتری

 مخارج تحمیلی جرایم ناعادالنه، مخارج اضافی 3

 خودبرتربینی احساس زرنگی، بدبینی به مشتری ۴

 رفاه طلبی تجمل گرایی، رشد توقع 5

 ها و داللیرشد واسطه وجود واسطه ها 6

 بی ثباتی بازار نوسان بازار، ابهام 7

 بهبود کیفیتبهانة  بهبود کیفیت خدمات ۸

گر مؤثر در ، شرایط مداخله۴وران در جدول اطالعات حاصل از مصاحبه با کسبه و پیشه

ننده کاتخاذ راهبردهای فریب پنهانی را به تصویر کشیده است. وقتی صحبت از شرایط مداخله

ی محیطای خاص، با چه عوامل عمومی آوریم یعنی اینکه تأثیر موجبات علی و زمینهبه میان می

-ضعف تکنیک»اند از: کننده عبارتشرایط مداخله .(1۰۰: 1395شوند؟)فراستخواه، تعدیل می

رفاه »، « خودبرتر بینی»، «مخارج تحمیلی»، «ناآگاهی مشتری»، «های مهارتی ـ ارتباطی

 «. بهبود کیفیت»، «بی ثباتی بازار»، «ها و داللیرشد واسطه»، «طلبی

وران امروزی از نظر سنی، بسیاری از کسبه و پیشهارتباطی: -های مهارتیضعف تکنیک

جوان هستند. نوپایی و تازه کاری، باعث شده است که از تجربة کافی برای ادارة کسب و کار 

وری که از تجربة کافی برخوردار نباشد، در خرید اجناس با برخوردار نباشند. کاسب و یا پیشه
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گذاری، نحوة ارتباط با مشتری، نوع ارائة خدمات و کیفیت کار، نوع هکیفیت، در میزان سرمای

جذب مشتری و مدیریت کسب و کار موفق عمل نکرده و نارضایتی مشتری را در پی دارد. تجارت 

ورانی که با این آداب آشنا نباشند و راه و کسب، آداب مخصوص به خود را دارد. کاسبان و پیشه

ها ربه، مهارت و آموزش الزم را کسب نکرده باشند، برای جبران هزینهو رسم آن را ندانند و تج

 ود. شو ترس از ضرر و ورشکستگی، احتمال گرایش به راهبردهای فریب پنهانی در آنها تقویت می

سا به آشود که مشتریان با گران شدن یک محصول، سیلبسیار دیده میناآگاهی مشتری: 

 را جدی« فروشی نخریدن استعالج گران»یشینیان مبنی بر آورند و توصیة پبازار هجوم می

کنند و قبل از خرید یک محصول، در خصوص قیمت گیرند. حتی کیفیت را فدای قیمت مینمی

ع دهند. جمیقیمت از خود نشان میکنند و تمایل به اجناس ارزانو کیفیت آن کسب اطالع نمی

ران وزودباوری از سوی دیگر، برخی کاسبان و پیشهسو و خصیصة زودپذیری و ها از یکاین ویژگی

دارد که از این ناآگاهی و زودپذیری سوء استفاده کنند و اجناس با قیمت پایین و را بر آن می

کیفیت نازل را به اسم اجناس مرغوب به فروش برسانند. این وضعیت در مواقعی که مشتریان 

 ردد.گدائمی، ثابت و شناخته شده نیستند تشدید می

شروع هر کسب و کاری با هزینه و مخارجی همراه است. در شرایطی که مخارج تحمیلی: 

های سنگین و بعضاً ناعادالنه و تحمیلی، نداشتن نیروی وران از طریق جریمهمخارج کسبه و پیشه

ای در دست برخی یابد، بهانهها، و یا ضررهای احتمالی، افزایش میکمکی برای کاهش هزینه

 واسطة آن و برای جبران مخارج، به سمت فریب پنهانی گرایش بیابند.گیرد تا بهمیقرار 

شود،  وران به ویژگی غالب تبدیلهرگاه خودبرتربینی در بین کسبه و پیشه خودبرتربینی:

دهد که همه جا خود را محق بداند، احساس زرنگی کند و از این ویژگی به فرد این اجازه را می

گردد، به همان میزان از دیگران فاصله به هر میزان که چنین فردی خودمدار میخود لذت ببرد. 

گردد. در نتیجه گرایش به ترتیب مانور گیرد و اعتماد و رضایت آنها برای فرد بی اهمیت میمی

 یابد.    اندوزی و کسب سود بیشتر، افزایش میدروغین برای فریب دیگران به قصد مال

ردند گترتیب که برخی برای دستیابی به رفاه بیشتر، غرق در تجمالت میبه این طلبی: رفاه

یابد. الزمة تأمین نیازهای تجملی و پر زرق و برق، و و سطح توقعات آنها از زندگی افزایش می

ها، افزایش درآمد به انحاء مختلف است. بنابراین نیروی پاسخ مناسب دادن به توقعات و خواسته

یش سود بیشتر و در نهایت اتخاذ راهبردهای منتهی به فریب آن هم به محرکه به سمت افزا

 گیرد. طلبی نشأت میصورت پنهانی گاهی از روحیة رفاه

گردد جنس به صورت دست اول به ها باعث میوجود واسطهها و داللی: رشد واسطه

فروشنده نرسد، و فروشنده ناگزیر بخشی از سود حاصل از فروش را با آنها تقسیم کند. به این 
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ترتیب که اگر خریدی دست اول نباشد، فروشنده ناچار است سود بیشتری روی محصول خود 

ی کرده براز نارضایتبکشد، حتی اگر سود متعارفی هم بکشد، باز مشتریان در قیاس با سایرین ا

 کنند.فروشی قلمداد میرفتار او را نوعی فریب و گران

ای و اخالل در های حتی روزانه و لحظهگاهی بازار به دلیل تغییر قیمتبی ثباتی بازار: 

ورود کاالها و اجناس با نوسان همراه است. نوسان بازار فروشندگان را از خرید عمده که طبیعتًا 

دارای  بینی نبوده ودارد. به این ترتیب آیندة بازار قابل پیشباشد باز میر میتمقرون به صرفه

ثبات، ممکن است برخی را برای جبران ضررهای احتمالی یا باشد. این شرایط بیشفافیت نمی

 ها، به سمت اتخاذ راهبردهایی برای فریب پنهانی سوق دهد. به حداقل رسانی ریسک فعالیت

های توزیع، خدمات فروش خود به ها و شرکتامروزه برخی مغازهت: بهانة بهبود کیفی

اند، در نتیجه برای جبران اند و تفکرات سنتی ناکارآمد را حذف کردهمشتریان را افزایش داده

دهند یا به سمت ظاهرآرایی و تبلیغات گسترده برای کرد، قیمت اجناس را افزایش میهزینه

بر است، اما اگر ارائه چند ارائه بخشی از این خدمات هزینه آورند. هرفروش بیشتر روی می

خدمات تنها برای کسب سود، فروش بیشتر و تبدیل شدن به بِرند اتفاق بیفتد و نه رضایت و 

 سازد.پنهانی را هموارتر میجلب نظر و اعتماد مشتری، مسیر حرکت به سمت نوعی از فریب 

 کاسبهای که دارم قبول خودم من »گر:نمونه مصاحبه برای احصاء شرایط مداخله

 ها امروزی نسل از برخی در حرمتها و کاسبی خاص هدف اون و نیستن قدیمیها مثل امروزی

 ((نام بی)طالفروش/فروش .)لوکس« شهنمی داشته نگه

 پدیده اصلی  -4-4

 ، مربوط به پدیدة اصلی مورد بررسی این پژوهش است.5های آرایش یافته در جدول مقوله

ا، هدنبال شناسایی پدیدهدهد؛ و بهپاسخ می« جریان چیست؟»ای است که به پرسش پدیده، واژه

هایی است که های تکرارشوندة رویدادها یا اعمال و افعال و تعاملدنبال دیدن شکلیعنی به

 در یابند،نمایندة چیزی است که افراد به تنهایی یا جمعی، هنگامی که خود را در موقعیتی می

طبق  .(152: 1395)استراس و کوربین، دهند آورند یا انجام میپاسخ به آن موقعیت بر زبان می

سخن به میان آورد. در این پژوهش، برداشت « فریب پنهانی»توان از وقوع پدیدة ها، مییافته

 ویی،گور از غش در معامله، حول مفاهیمی چون تقلب، فریب، دروغکنندگانِ کسبه و پیشهشرکت

خواری، کسب نامشروع، و بی فروشی، کم فروشی، دزدی، کالهبرداری، حرامصداقتی، گرانبی

 انصافی است. 

 



 178....................................(.قم شهر موردی مطالعه) ایران بازار در پنهانی فریب شناختیجامعه مدل

 

 های مربوط به پدیدة فریب پنهانیمقوله :5جدول 

 مقوله ی هسته ایمقوله ی خوشه مقوله ی سطح یک ردیف

 تقلب 1

رفتار و گفتار 

 فریبکارانه

ی
هان

پن
ب 

ری
ف

 
 فریب 2

 گوییدروغ 3

 بی صداقتی ۴

 کم فروشی 5

 فروشیگران 6

 دزدی 7

 دستبرد پنهانی
 کالهبرداری ۸

 حرام خواری 9

 کسب نامشروع 1۰

 بی انصافی رعایت نکردن انصاف 11

ار و رفت»کنندگان از پدیدة غش در معامله، عبارت است از: بنابراین ماحصل برداشت شرکت

ه از روی بی ک« فروشی(فروشی و کمصداقتی، گرانگویی، بیفریبکارانه)تقلب، فریب، دروغگفتار 

اری، خوانصافی و به قصد دستیابی به اموال دیگران به صورت پنهانی)دزدی، کالهبرداری، حرام

 گیرد. کسب نامشروع( انجام می

تن فروشنده، تا این روش)قیمت باال گذاش » نمونه مصاحبه برای احصاء پدیده اصلی:

خوار و بار  «.)پس از چانه زدن مشتری مقداری تخفیف بدهد( از دید من پیرمرد دروغ و تقلبه 

 فروشی، صادقی(

 

 راهبردها -4-5

وران در خصوص راهبردهای ، مقوالت مستخرج از مصاحبه با کسبه و پیشه6اطالعات جدول 

ور های با منظهای راهبردی، کنشعمل/تعاملرا به تصویر کشیده است. « فریب پنهانی»پدیدة 

کل ها پدیده شگرفتن آنگیرند و با صورتکه برای حل یک مسئله صورت می تعمدی هستندو 

ترین راهبردهای استخراج شده که طبیعتًا عمده .(155: 1395گیرد )استراس و کوربین، می

، «سوء استفاده از اعتماد مشتری»از:  اندگر دارند عبارتها و شرایط مداخلهریشه در علل، زمینه

، «زرنگی»، «سوء نیت»، «آگاهی ندادن»، «غلو کردن»، «خواهی در سودزیاده»، «رفتار متقلبانه»

 «.  قانون شکنی»
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 های مربوط به راهبردهای پدیدة فریب پنهانیمقوله: 6جدول 

 مقوله ی هسته مقوله ی خوشه مقوله سطح یک ردیف

 سوء استفاده  1
سوء استفاده از اعتماد 

 مشتری
ی

هان
پن

ب 
ری

ف
 

2 

ة ارائه جنس تقلبی، ارائاستفاده از اتیکت تقلبی، 

 مخلوط کردن جنس بی کیفیت، دروغ گویی، 

 دستکاری، پوشاندن عیب

 رفتار متقلبانه

 زیاده خواهی در سود دریافت پول اضافه، دریافت سود بیشتر 3

 غلو کردن اغراق کردن در کاال ۴

 آگاهی ندادن مشاوره ندادن 5

 کاهش  مصلحتی قیمت  کاهش قیمت  6

7 
 زرنگی در فروش، هزینه نکردن، پاسخگو نبودن

 فرار مالیاتی، فروش به هر نحو
 زرنگی غیر منصفانه

 دور زدن قانون عدم رعایت دستورالعمل ۸

بسیاری از مشتریان هنگام خرید اجناس و محصوالت،  سوء استفاده از اعتماد مشتری:

اطالع دقیقی از قیمت، کیفیت و کارآیی آن ندارند، بنابراین از روی ناچاری و یا صادقانه اعتماد 

کنند و انتظار دارند فروشندگان نیز پاسخ این صدق و اعتماد را بدهند. هر چند اعتماد یک می

ین افتد. به ااما گاهی بسته به شرایط، عکس آن اتفاق میفرد، منشاء اعتماد طرف مقابل است، 

ترتیب که فروشندگان از اعتماد و صداقت مشتری و ضعف آگاهی او سوء استفاده کرده، فریب 

 گذارند. پنهانی را به اجرا می

رفتارهای متقلبانه شقوق مختلفی دارد و شامل استفاده از اتیکت تقلبی، رفتار متقلبانه: 

ویی که گتقلبی و غیراستاندارد، ارائة جنس بی کیفیت به اسم جنس با کیفیت، دروغارائة جنس 

مخلوط  گیرد،عمدتاً برای فروش جنس به هر نحو ممکن و برای دستیابی به سود بیشتر انجام می

کاری در ترازو و حتی تاریخ مصرف جنس، پوشاندن کردن جنس با اجناس کیفیت پایین، دست

هایی برای عدم نمایش تراکم کم اجناس، کم فروشی ن مثال استفاده از پوششعیب کاال، به عنوا

 شود. و ... می

برخی کسبه، با هدف دستیابی به سود بیشتر، یک شبه ره صد ساله خواهی در سود: زیاده

های اخذ شده، اجناس خود را با قیمت باالتر از حد مجاز را رفتن و گاهی برای پرداخت سود وام

زنی ضرر نکرده و کنند. گاهی افزایش قیمت صوری است تا در موقع چانهرضه میو مصوب ع

خواهی تر به فروش برسانند. در هر صورت زیادهمشتری را راضی نگه دارند و جنس خود را راحت
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وران برای اجرای فریب پنهانی در سود، یکی از راهبردهای اتخاذی از سوی برخی کسبه و پیشه

 است.

اهبرد دیگری که معموالً در بین برخی بازاریان مشهود است، غلو در محصول رغلو کردن: 

افتد و به این ترتیب است که فروشنده در است. غلو در محصول برای فروش بیشتر اتفاق می

نماید و با این کار مشتری را کاالی خود اغراق نموده و آن را بیش از آن که هست برجسته می

کند، حتی ممکن است قسم بخورد و با دست به خدمت ترغیب می به استفاده از محصول یا

 تبلیغات گسترده بزند. 

وران برای اینکه مشتری خود را از دست ندهند، و یا برخی از کسبه و پیشهآگاهی ندادن: 

گونه ارائه اطالعات در خصوص نوع، تری به فروش برسانند، از هرجنس خود را با قیمت گران

کنند. این قبیل افراد حقی برای انتخاب از فروش محصول خودداری می کیفیت و خدمات پس

 شناسند.مشتری قائل نیستند و آن را به رسمیت نمی

به این ترتیب که فروشنده کاالی خود را با قیمت پایین عرضه کاهش مصلحتی قیمت: 

یان مشترکند و قصد او شکستن قیمت و رواج حس بی اعتمادی به سایرین، به منظور جذب می

بیشتر است. پس از جذب مشتریان همراه کاهش قیمت، کاهش کمیت و کیفیت نیز در دستور 

گاه مانا و ثابت نبوده، پس از تأمین اهداف مورد گیرد. این نوع کاهش قیمت، هیچکار قرار می

 گردد.نظر، به حالت قبل باز می

ی اهر نحو ممکن و با هر وسیلهکوشد به در این راهبرد، فروشنده میزرنگی غیر منصفانه: 

جنس تاریخ گذشته و جنسی که در آستانة خرابی است را به فروش برساند. کاسبانی که ادعای 

دارند، از هر گونه تنظیم قرارداد برای پاسخگو نبودن کنند و جانب انصاف را نگه نمیزرنگی می

شخصات فروشنده در فاکتور روند، و برای فرار مالیاتی، از درج مدر قبال مشتری طفره می

کنند. این قبیل کاسبان حاضر نیستند از متخصصین فنی برای ارائة کار با کیفیت خودداری می

 برند. باالتر استفاده کنند و از افراد آماتور با سطح مهارت و تخصص پایین بهره می

زم برای های الوران دستورالعملطبق این راهبرد، برخی کسبه و پیشهور زدن قانون: د

 تر به اهداف، از قوانینها، و دستیابی سریعکنند و برای کاهش هزینهکسب و کار را رعایت نمی

 کنند.موجود تخطی می

ها اعتماد داشته مردم باید به بازاری » نمونه مصاحبه برای احصاء راهبردهای فریب:

ی هستن هایمتاسفانه بعضی از بازاریها باید این زمینه را فراهم کنیم، ولی باشن؛ یعنی ما بازاری

 تعمیرات لوازم برقی، معلمی( «.)کنن های نابجایی میکه از سادگی مردم سوء استفاده
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 پیامدها  -4-6

 های مربوط به پیامدهای راهبردها و پدیده فریب پنهانیمقوله :7جدول 

 مقوله ی هسته مقوله خوشه ای مقوله سطح یک ردیف

1 
 بی تفاوتی نسبت به خانواده، 

 کاهش مقبولیت، بی مسئولیتی، غفلت
 عوارض فردی

ی
هان

پن
ب 

ری
ف

 

2 
از هم پاشیدگی خانواده، بی اعتمادی، رشد 

 فساد، آسیب رسیدن به مردم، بی سامانی
 عوارض اجتماعی

3 
کم شدن رزق، از دست رفتن مشتری، 

 ورشکستگی، عدم موفقیت در بازار
 کاریعوارض شغلی و 

 عوارض اقتصادی رکود بازار، آشفتگی بازار ۴

 رشد بالیا 5
عوارض و بالیای طبیعی 

 و غیر طبیعی

 عوارض دینی حبس دعا 6

، پیامدهای راهبردهای منتهی به پدیدة فریب پنهانی را به تصویر کشیده است. 7جدول 

چه آثار و نتایجی منتهی  پیامدها یعنی اینکه مجموع موجبات علی و راهبردهای اتخاذشده به

راهبردهای  ترین پیامدها، عمدهبر اساس نتایج مصاحبه .(1۰1: 1395شود؟ )فراستخواه، می

عوارض شغلی و »، «عوارض اجتماعی»، «عوارض فردی»اند از: منتهی به فریب پنهانی، عبارت

. «ناک شدن اموالشبهه»، «عوارض و بالیای طبیعی و غیر طبیعی»، «عوارض اقتصادی»، «کاری

 شود.در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می

به این معنی که فرد نسبت به همه چیز، حتی خانواده بی تفاوت شده، عوارض فردی: 

کند. فردی که احساس مسئولیت نکند، از نظر شخصیتی، فردگرا شده، احساس مسئولیت نمی

ه چنین افرادی وجهة خود را از دست از ضایع کردن حق دیگران ابایی ندارد. نیک پیداست ک

 شود.دهند و از مقبولیت آنها کاسته میمی

طبق نظر مشارکت کنندگان، فریب دیگران به صورت پنهانی از هر نوعی عوارض اجتماعی: 

که باشد، انواع پیامدهای اجتماعی از جمله از هم پاشیدگی خانوادگی)به این ترتیب که انواع 

 شود. اعتمادهایی چون طالق( را موجب میساد فرزندان گرفته تا آسیبمشکالت خانوادگی، از ف

زایش بندوباری افگیرد. فساد و بیرود و حتی بی اعتمادی تعمیم شکل میبه کسبه از بین می
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یابد. بدبین شدن مردم، رواج بی صداقتی، بی نظمی، افزایش فاصلة طبقاتی و به طور کلی، می

  آسیب رسیدن به جامعه است.

از جمله دیگر پیامدهای راهبردهای منجر به فریب پنهانی، کم عوارض شغلی و کاری: 

شدن رزق و روزی، کاهش برکت کسب و کار، بی برکت شدن مال، و عدم صرف پول و درآمد 

 کندباشد. در چنین وضعیتی فرد با وجود زحمت و دوندگی زیاد، احساس میدر راه صحیح می

شود که مشتری ظر درآمدی پیشرفتی نداشته است. فریب، موجب میکه در کار و شغل و از ن

احساس امنیت و رضایت نکند و در نهایت منجر به از دست رفتن مشتری و عدم مراجعة او 

ر افتد، متضریابد. با کاهش فروش، کاسبی فرد از رونق میشود، در نتیجه فروش کاهش میمی

، یابدیابد. به این ترتیب درآمد فرد کاهش میشود، و احتمال ورشکستگی او افزایش میمی

شود، و یا مجبور به تغییر شغل دهد و از چرخة بازار حذف میموفقیت خود را از دست می

 گردد. می

پیامد دیگر استفاده از راهبردهای منجر به فریب پنهانی در درازمدت، عوارض اقتصادی: 

ته و فلج آشف اقتصاد نیز،شود. افتد و کساد میرونق میرکود بازار است؛ به این ترتیب که بازار از 

ی گردد، کاالهاهای تولیدی تعطیل مییابد، شرکتگردد؛ به این معنی که تورم افزایش میمی

 گردد.های تقلبی به کشور سرازیر مییابد و جنسقاچاق رواج می

رهای عقاید و باو کنندگان منبعث ازبرخی از مشارکترشد بالیای طبیعی و غیر طبیعی: 

خود، معتقدند یکی از پیامدهای اتخاذ راهبردهای منجر به فریب پنهانی، رشد بالیاست. به این 

وزی سگیر فرد شود، در محل کسب آتشترتیب که ممکن است بیماری و بالیای طبیعی گریبان

 اتفاق بیفتد و فرد تاوان خسارت وارد کردن بر دیگران را ببیند.

پیامد دیگر فریب پنهانی از نظر مشارکت کنندگان، آلوده شدن اموال: شبهه ناک شدن 

مال فرد، عدم کسب روزی حالل، وارد شدن مال حرام به زندگی، مخلوط شدن حالل و حرام و 

 در یک کالم شبهه ناک شدن اموال فرد است.

ند ابرخی از مشارکت کنندگان نیز با نگاهی دینی، بر این عقیدهعوارض دینی/اعتقادی: 

برای اموال دیگران به صورت فریبکارانه، آثار اخروی در پی دارد که هر نوع اقدام در جهت پنهان

 گردد.و مانع استجابت دعا می

 مشکالت »نمونه مصاحبه برای احصاء پیامدهای راهبردها و پدیده فریب پنهانی:

 همین مال زندگی تو ناجور گرفتاری هزاران و بچه و زن بیماری و حرام لقمه از ناشی خانوادگی

 .لبنیاتی، سید مرتضی رضایی( ) «است  نکردن رعایت
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 مدل پارادایمی پدیده فریب پنهانی)غش در معامله( :1شکل 

 )شرایط علی( 

ضعف دینداری، رفتارهای توجیهی / 
جبرانی، سوء مدیریت کسب و کار، 
طمع ورزی، نداشتن اخالق حرفه 
ای، عدم نظارت صحیح، دستیابی 

  سریع به اهداف

 )پدیده(

و گفتار  )رفتارفریب پنهانی
-فریبکارانه، دستبرد پنهانی، بی

 انصافی(

 )راهبردها(

سوءاستفاده از اعتماد مشتری، 
رفتار متقلبانه، زیاده خواهی در 
سود، غلو کردن، آگاهی ندادن، 

زرنگی کاهش مصلحتی قیمت، 
 غیر منصفانه، دور زدن قانون

 

 )پیامدها(

عوارض فردی، عوارض اجتماعی، 
عوارض اقتصادی، عوارض طبیعی و 
غیر طبیعی، عوارض دینی/اعتقادی، 

 عوارض شغلی و کاری

 )شرایط زمینه ای(

کژکارکرد بازیگران 
سازمانی، کاهش 
سرمایه اجتماعی، 

ناپایداری اقتصادی، 
دخالت بیگانگان، 

ناکارآمدی نهادهای 
اقتصادی، مصرف 

گرایی مردم، ضعف 
 فرهنگ اصیل بازاری

 

 گر()شرایط مداخله

ضعف تکنیک های 
مهارتی و ارتباطی، 
ناآگاهی مشتری، 
مخارج تحمیلی، 

خودبرتربینی، رفاه 
طلبی، رشد واسطه ها 

و داللی، بی ثباتی 
بازار، بهانة بهبود 

 کیفیت
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را به تصویر کشیده است. طبق این الگوی « پنهانیفریب »، مدل پارادایمی پدیدة 1شکل 

طور مستقیم ناشی از عللی چون، ضعف دینداری، رفتارهای به« فریب پنهانی»نظری، پدیدة 

ای، عدم نظارت توجیهی/ جبرانی، سوء مدیریت کسب و کار، طمع ورزی، ضعف اخالق حرفه

شود برخی از کسبه و می صحیح، و دستیابی سریع به اهداف است. حضور این عوامل موجب

به  ای به قصد دستیابیوران، از روی بی انصافی، دست به رفتارها و گفتارهای فریبکارانهپیشه

ایط تواند علل و شراموال دیگران به صورت پنهانی بزنند. راهبردهای منتهی به فریب پنهانی می

از:  کژکارکرد بازیگران سازمانی،  اندتری داشته باشد که در این پژوهش عبارتایای و زمینهریشه

کاهش سرمایه اجتماعی، ناپایداری اقتصادی، دخالت بیگانگان، ناکارآمدی نهادهای اقتصادی، 

ر و گای، شرایط مداخلهگرایی مردم، و ضعف فرهنگ اصیل بازاری. عالوه بر شرایط زمینهمصرف

باشند. این شرایط هانی میوران به فریب پنواسطی نیز وجود دارد که محرک کسبه و پیشه

های مهارتی و ارتباطی، ناآگاهی مشتری، مخارج تحمیلی، اند از: ضعف تکنیکعبارت

 خودبرتربینی، رفاه طلبی، رشد واسطه ها و داللی، بی ثباتی بازار، و بهانة بهبود کیفیت. 

ای هخوشاست که متشکل از سه مقولة « فریب پنهانی»طور که اشاره شد، پدیدة اصلی همان

 بری و بی انصافی است. رفتار وگفتار فریبکارانه، پنهان

اند از: سوءاستفاده از آید که عبارتفریب پنهانی از طریق راهبردهای چندی به اجرا درمی

اعتماد مشتری، رفتار متقلبانه، زیاده خواهی در سود، غلو کردن، آگاهی ندادن، کاهش مصلحتی 

 دور زدن قانون.قیمت، زرنگی غیر منصفانه، و 

افتد دارای پیامدها و آثار و عوارض چندی است. طبق مدل ای که اتفاق میهر پدیده

گیرد، پیامدهای مختلفی پارادایمی، پدیدة فریب پنهانی و اقداماتی که در این زمینه انجام می

ی، اند از: عوارض فردی، عوارض اجتماعی، عوارض اقتصاددر پی دارد که به طور کلی عبارت

 عوارض طبیعی و غیر طبیعی، عوارض دینی/اعتقادی، و عوارض شغلی و کاری.

 بحث و نتیجه گیری -5

ارائه شد، در برخی  «فریب پنهانی»دست آمده در این پژوهش که در قالب مدل نتیجة به

( و از جهاتی با آن قابل مقایسه است. 1953) ها همسو با نظریة مثلث تقلب دونالد کریسیجنبه

این دیدگاه، سه عامل فشار موقعیتی، فرصت ادراک شده و توجیه عقلی، نقش تعیین  طبق

کنند. در پژوهش انجام شده توسط محقق، رفتارهای ای در گرایش افراد به تقلب ایفا میکننده

ای هسو و نبود نظارت صحیح بر بازاریان)فرصت(  به عنوان دو مورد از علتتوجیهی/ جبرانی از یک

شناخته شد. عالوه بر آن در این  فریب پنهانیوران به ؤثر در گرایش کسبه و پیشهمستقیم م
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 ،«مخارج تحمیلی»، از جمله فریب پنهانیگر مؤثر در پژوهش، برخی از شرایط واسط و مداخله

 های(، یعنی فشار موقعیتی است. بنابراین یافته1953همسو با ضلع سوم نظریة دونالد کریسی)

های مؤثر دیگری از جمله ضعف کند، علتکه نظریة کریسی را تأیید میپژوهش، ضمن این

خواهی، عدم برخورداری از ای، سوء مدیریت کسب و کار، زیادهدینداری، ضعف اخالق حرفه

ها و بسترهای مؤثر آموزش و دستیابی سریع به اهداف را شناسایی نمود. افزون بر آن، زمینه

بیگانگان(، محیط نهادی رسمی و غیر رسمی، و فرهنگی  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی)دخالت

طی ای، علل واسرا احصاء نمود.  عالوه بر علل مستقیم، و زمینه فریب پنهانیمنتهی به راهبردهای 

رخی ها و بوران، برخی به واسطهرا نیز عرضه کرد که برخی به مشتری، برخی به کسبه و پیشه

راین مدل طراحی شده در این پژوهش، نظریة مثلث تقلب گردد. بنابهم به شرایط بازار برمی

 هانیفریب پندونالد کریسی را توسعه داد و اضالع و ابعاد جدید تقلب، فریب، غش در معامله و یا 

 را آشکار نمود.

ها قابلیت (، در برخی جنبه1953نتایج پژوهش، عالوه بر مقایسه با دیدگاه دونالد کریسی)

( را نیز داراست. طبق نظر هرینگتن، به جای نهادهای مورد 2۰12گتن)مقایسه با دیدگاه هرین

اند که به لحاظ های نهادی با گرایش به تقلب و جرم سر برآوردهاعتماد، ساختارها یا محیط

کنند و با ارائه ـ شرایط ساختاری بسیار وسوسه ساختاری تقلب را تسهیل و یا حتی ترویج می

های آورند. یکی از مقولهی عالی، همراه با خطرات کم فراهم میهاها و فرصتانگیز ـ  مشوق

ای احصاء شده در این پژوهش، کژکارکردهای بازیگران سازمانی)محیط نهادی(، بود که به خوشه

ای دولت در حوزه بانکداری، واردات و فروش اجناس، مالیات ناعادالنه، های مداخلهمعنی سیاست

ود بانکی باال، اقتصاد و تجارت دولتی، و تورم دولتی است و ضعف مدیریت اقتصادی دولت، س

 آورد. سر بر می فریب پنهانیکنند که در آن راهبردهای منجر به ای را فراهم میشرایط زمینه

ـ ارتباطضعف تکنیک»ای یکی دیگر از نتایج این پژوهش، یعنی مقولة خوشه ، «یهای مهارتی 

باشد. در تحقیق ( می2۰12نتایج تحقیق همیلتون و گابریل)همسو و قابل مقایسه با برخی از 

عوامل  ای پرداختند، یکی ازهای نیجریههمیلتون و گابریل، که به ابعاد تقلب و فریبکاری شرکت

سال بودند. در پژوهش کیفی  ۴۰تا  31و متغیرهای مؤثر در تقلب و فریبکاری، جوانان سنین 

، عدم سو وران از یکتازه کار بودن، نوپایی کسبه و پیشهتجربگی، جوانی، انجام شده نیز، کم

آشنایی با آداب کسب، و ضعف در جذب مشتری شرایط واسطی برای گرایش به راهبردهای 

 سازد.مهیا می فریب پنهانیپدیدة 

رین تشناختی برای تبیین یکی از عمدهپژوهش انجام شده در نهایت منجر به ارائة مدلی جامعه

ای فروش در جامعة بازار، یعنی فریب پنهانی و یا غش در معامله گردید. مدل مذکور هناهنجاری
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ای، پدیده، راهبردها، و در نهایت پیامدهای فریب پنهانی را به تصویر ها، شرایط مداخلهعلل، زمینه

 لها از جمله نظریة دونالد کریسی، هرینگتن، و همیلتون و گابریکشید و از نظر علمی سایر نظریه

 را توسعه داد.

در این پژوهش، فریب پنهانی متأثر از عوامل مستقیم چندی بود. یکی از این عوامل ضعف 

دینداری است. به این ترتیب که ضعف بنیة دینی، بی توجهی به احکام شرعی و در نتیجه نادیده 

ننده کفشود و این امر در نهایت به تضییع حقوق مصرگرفتن هنجارهای کسب و کار را موجب می

گردد. از دیگر عوامل علی، رفتارهای توجیهی/جبرانی بود که و خریدار و فریب آنها منجر می

ها و به قصد جبران آن، خطاهای وران به بهانة افزایش هزینهواسطة آن برخی از کسبه و پیشهبه

ار را سرعت چه پدیدآیی فریب در بازدهند. آنهای فروش را توسعه میخود را توجیه و ناهنجاری

-بخشد، سوء مدیریت کسب و کار است که عمدتاً با عدم محاسبة سود و زیان، سرمایهبیشتری می

دهد و منجر به اتخاذ گذاری بی قاعده، بی برنامگی، و ناتوانی در خرید مناسب خود را نشان می

را  دمگردد که ممکن است تضییع حقوق خریداران و مرتدابیری برای دوری از ورشکستگی می

ها و راضی نبودن از وضع موجود، فرد کاسب را به تالش در پی داشته باشد. قانع نبودن به داشته

ن کند. همچنیغیر معمول و نامشروع برای دستیابی به سود بیشتر و در نتیجه فریب وادار می

ای که از رهگذر آن فرد کاسب هنجارهای محیط کسب و کار و فرهنگ است ضعف اخالق حرفه

گیرد و منجر به ن در رابطه با خود، خریدار، همکاران، کار و کیفیت آن، و قوانین را نادیده میآ

خصوص در مواقعی که فروشنده با مشکالت مالی گردد. ضعف نظارت، بهبروز فریب و تقلب می

دد و گرعدیده دست به گریبان است، عامل دیگری است که منجر به سوء استفاده از مشتری می

زند. مدرن شدن بازارهای امروز، تغییر کالبد شهرها و جدایی اماکن پدیده فریب را رقم می بروز

های مورد نیاز مذهبی و مساجد از بازار، از کارکرد قبلی چنین مراکزی کاسته است و آموزش

های بیشتری سربرآورده است. ها، ناهنجاریکسبه به دست فراموشی سپرده شده و در فقدان آن

ها، اهداف، و برآوردن تمنیات و آرزوها، ین عوامل در کنار تالش برای دستیابی به خواستهجمیع ا

 ترین زمان ممکن، پدیدة فریب پنهانی را بیش از پیش نمایان ساخت.در سریع

گیری پدیدة فریب پنهانی در بازار، تنها وجود و حضور عوامل علی کافی نیست. به برای شکل

ارتری دای و ریشهگرچه الزم، اما کافی نیستند و در کنار آن شرایط زمینه عبارت دیگر، عوامل علی

ای دولت و محیط نهادی که توان خودترمیمی، خودمدیریتی و پویایی های مداخلهمانند سیاست

ستاند، کاهش سرمایه اجتماعی که پشتوانة مردمی و اعتماد عمومی نسبت به بازاریان بازار را می

ده، کنناعتمادی مصرفسازد، ناپایداری اقتصادی که منجر به نوسان قیمت و بیرا خدشه دار می

گردد، دخالت بیگانگان که تحریم، عدم شفافیت و کاهش قدرت ریسک بازاریان و احتکار کاال می
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کاهش واردات کاالهای مرغوب و افزایش اجناس تقلبی را در پی دارد، ناکارآمدی نهادهای 

های معیوبی از جمله تالش برای باال نگه داشتن قیمت و فداکردن مرغوبیت اقتصادی که استراتژی

گیری نیازهای کاذب و شود، مصرف گرایی مردم و شکلبه منظور کاهش هزینه را موجب می

تالش برای ارضای این میل و نیاز، و ضعف فرهنگ اصیل بازاری که عمدتاً مشتری مدار بود، الزم 

 است.

گر دیگری وجود دارد که ای و بسترها، متغیرهای واسط و مداخلههعالوه بر شرایط زمین

بخشد. از جمله است: عدم آشنایی کسبه با آداب گیری فریب پنهانی در بازار را تسریع میشکل

ها، دارد برای ترس از ضرر و ورشکستگی و جبران هزینهو مهارتهای کسب که آنها را وا می

ناآگاهی مشتری که در کنار خصیصة زودپذیری باعث گرایش به  راهبردهای فریب را اتخاذ کنند،

گردد، مخارج تحمیلی خرید اجناس با قیمت پایین و کیفیت نازل به اسم اجناس مرغوب می

کسبه و تالش برای جبران آن و در نتیجه فریب مشتری، خودبرتربینی و احساس زرنگی و 

طلبی گردد، رفاهتضییع حق مشتری میخودمداری و خود را محق دانستن که گاهی منجر به 

کسبه و تالش برای پاسخ دادن به توقعات و نیازها به هر قیمت که عمدتًا به ضرر خریدار تمام 

شود کاال به صورت دست اول در اختیار فروشنده ها و داللی که منجر میشود، رشد واسطهمی

ندگان اتی بازار و در نتیجه بازداشتن فروشقرار نگیرد و او هم با سود بیشتر به فروش برساند، بی ثب

فروشی، و در نهایت بهانة بهبود کیفیت که فروشنده را به بهانة اینکه کاالی از خرید عمده و گران

 کند.فروشی و یا فریب پنهانی وادار میدهد، به گرانبا کیفیت ارائه می

 منابع 
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