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Abstract 

Today, the issue of smuggling has become one of the main concerns of the 

country; therefore, identifying and prioritizing the factors affecting 

smuggling of goods is the problem of this research. In fact, we seek to 

identify the main causes of smuggling of goods in the current circumstances 

of Iran (Islamic Republic of), according to experts' opinions, which can 

ultimately solve this problem in the country. The method of answering this 

question is by referring to the experts in this field and analyzing them 

through the Fuzzy Delphi method. The results of this research show that 

among the four categories of economic, cultural-social, legal-judicial and 

law enforcement factors, legal-judicial, economic and law enforcement 

agents are effective in goods smuggling. More specifically, the time and 

appropriate punishment elements of the criminals, the country's foreign 

exchange system, the discretion of the relevant authorities, corruption in law 

enforcement agencies, inappropriate tariff policies and the technical 

weaknesses of the custom system are the main causes of smuggling in the 

country. Policy makers should pay attention to these factors. 
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اسالمي ايران با بندي عوامل مؤثر بر قاچاق كاال در جمهوري شناسايي و اولويت

  فازياستفاده از روش دلفي
  

    5، مهدي جمور4، حسن همتي3، محمد جمور2اهللا عبدالملكيحجت، 1محمدامين احمدي
  

  01/11/1400تاريخ پذيرش:     28/09/1400تاريخ دريافت: 

  چكيده
بعد اقتصادي پيش هاي اصلي كشور تبديل شده كه فراتر از امروزه مسئله قاچاق كاال به يكي از دغدغه

رو شناسايي رفته است. در مطالعات نيز عوامل متعدد  متفاوتي براي ايجاد اين پديده ذكر شده است. ازاين
ها، مسئله اين تحقيق است. در واقع، به بندي عوامل مؤثر بر قاچاق كاال براي برطرف كردن آنو اولويت

ي جمهوري اسالمي ايران با توجه به نظرات دنبال شناسايي عوامل اصلي قاچاق كاال در شرايط فعل
گويي به اين مسئله، از خبرگان هستيم تا بتوان اين مشكل و معضل را در كشور حل كرد. روش پاسخ

شده در ادبيات قاچاق و ارائه آن به خبرگان اين حوزه و سازي عوامل اشارهبندي و مرتبطريق جمع
دهد كه از بين چهار فازي است. نتايج اين تحقيق نشان ميها با روش دلفيوتحليل آندرنهايت، تجزيه

قضايي، ـقضايي و انتظامي، به ترتيب عوامل حقوقيـاجتماعي، حقوقيـدسته عوامل اقتصادي، فرهنگي
موقع و متناسب هاي نبود مجازات بهتر، مؤلفهطور جزئياقتصادي و انتظامي بر قاچاق كاال مؤثر است. به

هاي هاي مجري قانون، سياستربط، فساد در دستگاهظام ارزي كشور، تشتت مراجع ذيبا مجرمان، ن
هاي فني سيستم گمرك، عوامل اصلي قاچاق كشور هستند كه براي اصالح، اي و ضعفنامناسب تعرفه

   بايد به اين عوامل توجه كرد.

   كليدي واژگان
  فازي.دلفي ؛عوامل انتظامي ؛جتماعيا ـعوامل فرهنگي ؛عوامل اقتصادي ؛قضاييـعوامل حقوقي ؛قاچاق كاال
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  مقدمه
قاچاق كاال امروزه به يكي از معضالت اصلي كشور و از عوامل تهديدكننده نظم، امنيت و 

بر ايجاد مشكالت اقتصادي ازقبيل بيكاري، اقتصاد تبديل شده است. حجم باالي قاچاق افزون
د كااليي، تضعيف توليد داخلي و اشتغال ناسالم و فساد، اهداف از بين بردن استاندار

شده اقتصادي را نيز با مشكل مواجه كرده است. قاچاق در صورت گسترش به ريزيبرنامه
زند. هاي حاكم بر جامعه و اقتصاد كشور ضربه ميشود و به ارزش«شبيخون اقتصادي» تبديل مي

  قاچاق، براي مبارزه با اين مشكل الزم است.بنابراين، شناخت دقيق عوامل مؤثر بر 
هاي اخير باعث شده است مطالعات گسترش آمار قاچاق كاال در كشور طي دهه

مختلفي در اين زمينه انجام گيرد. در ديگر كشورها نيز مطالعات فراواني در اين باره انجام 
گيري قاچاق كلگرفته است، اما همه اين مطالعات به نقش يك يا چند عامل كليدي در ش

اند. طبيعتًا اين بدان معنا نيست كه ديگر عوامل در ايجاد قاچاق كاال مؤثر كاال پرداخته
ها پرداخته نشده است.  زمان به آنصورت جامع و همها بهنيست، بلكه در اين پژوهش

غيير شده در ادبيات قاچاق بسته به شرايط زماني و مكاني كامالً تبراين، عوامل بيانافزون
هاي گذشته عامل شود. براي مثال، اگر عاملي در دههجا ميها جابهكند و اولويت آنمي

اصلي و مهم قاچاق كاال بوده، در شرايط فعلي اهميت خود را از دست داده يا اينكه در 
شده در مطالعات خارجي اهميت شده است. همچنين، عوامل بيانمقابل ديگر عوامل، كم

ا، بسته به وضعيت و شرايط مكاني آن كشورهاست و براي كشور ما براي ديگر كشوره
بندي عوامل اثرگذار مصداق ندارد. بر همين اساس، مسئله اين تحقيق، شناسايي و اولويت

شده در مطالعات داخلي و خارجي با توجه به شرايط بر قاچاق كاال، از بين عوامل گفته
  نظرات خبرگان انجام شده است. زماني و مكاني كشور است كه با استفاده از

گويي به مسئله فوق، از طريق دريافت نظرات خبرگان اين حوزه و تحليل روش پاسخ
تر، در مرحله اول، مراجعه به نظرات طور دقيقفازي بر نتايج اين نظرات است. بهدلفي

خبرگان و مطالعات مختلف ايشان در اين زمينه بررسي شد. درنهايت، با تلفيق و 
قضايي، اقتصادي، انتظامي ـبندي اين مطالعات، عوامل قاچاق به چهار دسته حقوقيتهدس

بندي براي تعيين اولويت در اختيار اجتماعي تقسيم شد و سپس اين دستهـو فرهنگي
گيري متناسب با آن خبرگان قرار گرفت. پس از دريافت نظرات خبرگان، تحليل و نتيجه
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بندي موضوعات عنوان ابزاري كارا در شناسايي و اولويتهفازي بانجام شد. روش دلفي
 كيفي، همواره مورد استفاده محققان بوده است. در اين روش، ابتدا مبتني بر نظر خبرگان،

گرا كردن آمده با همدستشود. نتايج بهها پخش مينامه تهيه و بين تعدادي از آنپرسش
طور مفصل در بخش شود كه بهبه ميهاي كليدي محاسنتايج و مشخص كردن مؤلفه

  شناسي توضيح داده شده است.روش
شده در حوزه قاچاق اي از مطالعات انجامدر قسمت دوم اين تحقيق، بعد از مقدمه، پيشينه

شود و شود. در بخش سوم، مباني نظري درباره عوامل مؤثر بر قاچاق كاال بيان ميارائه مي
عنوان روش مورد استفاده فازي به. در بخش چهارم، روش دلفيگيردها صورت ميبندي آنتقسيم

هاي تحقيق و درنهايت، در بخش ششم، شود. در بخش پنجم، يافتهدر اين تحقيق توضيح داده مي
  شود.هاي سياستي با توجه به نتايج تحقيق ارائه ميبينيگيري و پيشنتيجه

  پيشينه پژوهش .1
مطالعات خارجي و داخلي تقسيم شده است كه در ذيل بدان پيشينه پژوهش به دو بخش 

  شود.پرداخته مي
  مطالعات خارجي .1ـ1

عنوان «قاچاق و سياست تجارت بهينه»، به مسئله تأثير  با) در پژوهشي 1975( 1كمپ
سياست تجارت و قاچاق پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه برابر شدن هزينه تجارت 

  شود.ب كاهش قاچاق كاال ميجهاني و هزينه قاچاق سب
عنوان «سياست تجارت ملي و قاچاق در آفريقا با  بااي ) در مقاله2008( 2گلوب

بررسي دو كشور گامبيا و سنگال»، به مسئله عوامل مؤثر در قاچاق كاال بين دو كشور 
سنگال و گامبيا پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه وجود مرزهاي طبيعي و نبود سياست 

  ت بين دو كشور سبب افزايش قاچاق شده است.تجار
المللي هاي بينونقل و جريانعنوان «حمل با) در پژوهشي 2017( 4و زامپاريني 3تاالريكو

وتحليل جغرافيايي كاالهاي قاچاق در ايتاليا»، به مسئله عوامل مؤثر بر مواد غيرقانوني؛ تجزيه
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قاچاق كاال در ايتاليا پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه با دسترسي به اطالعات دقيق مبدأ و 
  ي براي جلوگيري از آن اتخاذ كرد. هاي مؤثرتوان روشمقصد كاالي قاچاق، مي

  مطالعات داخلي .2ـ1
عنوان «مطالعه و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر  بااي ) در مقاله1389عبدالمحمدي (

قاچاق كاال در ايران»، به مسئله عوامل اجتماعي بر قاچاق كاال پرداخت و به اين نتيجه 
  فزايش قاچاق شده است.اجتماعي سبب اـرسيد كه توسعه نامتوازن اقتصادي

عنوان «بررسي رابطه بين آموزش  با) در پژوهشي 1389موسايي و احمدزاده (
اجتماعي و ارتكاب به قاچاق كاال (مطالعه موردي: استان هرمزگان)»، به مسئله ارتباط 
شاخص آموزش درون خانواده و قاچاق كاال در استان هرمزگان پرداخته است و با روش 

ه است كه به نتيجه آموزش درون خانواده ها و گروه همساالن به افراد كيفي صورت گرفت
  به عنوان عاملي تأثيرگذار در قاچاق كاال رسيده است.

عنوان «بررسي راهكارهاي پيشگيري وضعي  بااي ) در مقاله1392يوسفوند و خاني (
از قاچاق كاال با رويكرد انتظامي»، به مسئله بررسي راهكارهاي پيشگيري وضعي از قاچاق 

پيمايشي به اين نتيجه رسيدند كه ـكاال پرداختتند و با استفاده از روش توصيفي
  شده قاچاق است.بينيترين روش، كاهش منافع پيشمطلوب

اي قاچاق كاال و ارائه نظريه عنوان «نقد تئوري تعرفه بااي ) در مقاله1392رومينا (
جديد»، به مسئله تحليل تئوري جاگديش هاگواتي و همكاران پرداخت و به اين نتيجه 
رسيد كه ميزان تعرفه بر عرضه و تقاضا  عامل اساسي قاچاق كاال نيست و متغيرهاي 

  ديگري اثرگذار هستند.
عنوان «تبيين عوامل اثرگذار بر قاچاق كاال  با) در پژوهشي 1393پرور و قصري (جان

در طول مرزها؛ راهبرد اوليه، مديريت مرزهاي ايران»، به مسئله عوامل مؤثر بر قاچاق كاال 
و به اين نتيجه رسيدند كه عوامل  تحليلي پرداختتندـدر مرزهاي ايران با روش توصيفي
  فرهنگي و سياسي است.ـيمؤثر شامل عوامل اقتصادي، اجتماع

ثر ؤعنوان «بررسي عوامل اجتماعي م بااي ) در مقاله1394( ديگراناصالني اسلمرز و 
ها و راهكارها)»، به مسئله شناحت رابطه اي به قاچاق كاال (زمينهبر گرايش مرزنشينان بانه

اي به قاچاق كاال با روش پيمايش و ابزار بين متغيرهاي اجتماعي و گرايش مرزنشينان بانه
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امل اجتماعي و گرايش به قاچاق ها پرداختند كه به نتيجه وجود رابطه بين عوگردآوري داده
  جانبه منطقه قرار گرفته است، رسيدند.نيافتگي همهكه تحت تأثير توسعه

عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر قاچاق كاال و تأثير آن  با) در پژوهشي 1395زاده (كريم
بر اقتصاد شهرستان مرزي سراوان»، به مسئله شناخت عوامل تأثيرگذار بر گرايش و گسترش 

پيمايشي و  ـ اچاق كاال و تأثير آن بر اقتصاد شهرستان مرزي سروان با روش توصيفيق
تحليلي پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه عوامل اقتصادي داراي بيشترين و عوامل فرهنگي 

  اجتماعي داراي كمترين تأثير بر گسترش قاچاق كاال هستند.ـ 
 اشتغال توسعه بين رابطه نوان «سنجشع بااي ) در مقاله1395منش (بهرامي و خوش

 صنعتيـتجاري آزاد منطقه: مطالعه مورد(صنعتي ـتجاري آزاد مناطق در امنيت ارتقاي و
»، به مسئله اشتغال و قاچاق كاال در مناطق آزاد صنعتي پرداختند و به اين )انزلي بندر

 رفاهي و اقتصادي مثبت آثار و آزاد از موارد حياتي است مناطق تأسيس نتيجه رسيدند كه
 زمينه در است توانسته الزم، بسترهاي بودن فراهم دليل به انزلي بندر آزاد منطقه دارد.

 اساسي نقشي المللي،بين حتي و ملي، و ايمنطقه سطح در قاچاق كاهش و امنيت ارتقاي
  اين مطالعه به نقش مثبت مناطق آزاد در كاهش قاچاق پرداخته است. .كند ايفا

زا در ارتكاب جرم قاچاق كاال»، به عنوان «عوامل مؤثر جرم بااي ) در مقاله1396رزمان (
بار قاچاق و ضرورت مقابله جدي با اين پديده پرداخت و درنهايت، به اين مسئله آثار زيان

هاي ورودي و خروجي و نيز نوع ي با قاچاق، بررسي راهنتيجه رسيد كه براي مقابله جد
  شوند، ضرورت دارد.طور قاچاق وارد بازار داخلي ميكاالهايي كه به

اند. طور كه گذشت، مطالعات مختلفي پديده قاچاق را مورد واكاوي قرار دادههمان
اق كاال هاي داخلي و خارجي به تعدادي از عوامل مؤثر بر قاچهركدام از اين پژوهش

بندي اين اند، اما اولويت و رتبهاند. اين مطالعات عوامل مختلف را بيان كردهپرداخته
رو اند. ازاينهاي اصالحي انجام ندادهگذاريها در سياستعوامل را براي استفاده از آن
بندي شده در مطالعات ديگران از نظر خبرگان، اولويت و رتبهدر اين مطالعه، عوامل بيان

  هاي اين پژوهش است.اند كه اين خود از نوآوريدهش
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  مباني نظري .2
در اين قسمت، ابتدا تعريف قاچاق و انواع آن مشخص و سپس عوامل مؤثر بر قاچاق، 

  شوند.بندي ميدسته
  قاچاق كاال .1ـ2

قاچاق كاال عبارت است از تقلب گمركي كه شامل گذراندن مخفيانه كاال به هر طريقي 
  گمركي باشد.از مرزهاي 

قاچاق از نظر ورود و خروج كاال به دو قسمت قاچاق صادراتي و قاچاق وارداتي 
  شود.تقسيم مي

  قاچاق صادراتي .2ـ2
شود كه بدون انجام گرفتن تشريفات گمركي و قاچاق صادراتي به كااليي گفته مي

  پرداخت حقوق و عوارض گمركي، از كشور خارج شود.
  قاچاق وارداتي .3ـ2

شود كه بدون انجام گرفتن تشريفات گمركي و قاچاق وارداتي به كااليي اطالق مي
  شود.پرداخت حقوق و عوارض گمركي، به كشور وارد مي

هاي ورود و خروج هم به دو قسمت قاچاق گمركي و قاچاق قاچاق از نظر راه
  شود.غيرگمركي تقسيم مي

  قاچاق گمركي .4ـ2

گمركي عملي غيرقانوني است كه در آن، شخص كاالي قاچاق خود را از مرزها قاچاق 
  كند.و مناطق مجاز گمركي به كشور وارد يا از آن خارج مي

  قاچاق غيرگمركي .5ـ2

قاچاق غيرگمركي عملي غيرقانوني است كه در آن، شخص كاالي قاچاق خود را از مرزها 
، 1387كند (سيف، ور وارد يا از آن خارج ميبه كش جز مرزهاي مجاز گمركيو مناطقي به

  ).22ص. 
در اين پژوهش، همه انواع قاچاق ازجمله وارداتي و صادراتي، قاچاق در نظر گرفته 

  شده است. 
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هاي فراواني صورت گرفته در حوزه عواملي كه علت قاچاق كاال هستند، پژوهش
به يكي از چهار عامل اصلي  كلي، عوامل اصلي قاچاق كاال ايبندياست، اما در تقسيم
  شود.اجتماعي و انتظامي تقسيم مي ـقضايي، فرهنگيـاقتصادي، حقوقي

)، وضعيت بد 200 ، ص.1396ها (رزمان، در بخش عوامل اقتصادي، عوامل يارانه
)، عامل جغرافيا و مرزهاي زميني و دريايي 71، ص. 1389اقتصادي (موسايي و احمدزاده، 

هاي نادرست و غيرمنطقي )، تعرفه57، ص. 1393پرور، ؛ جان20، ص. 1395زاده، (كريم
)Golub, 2009, p. 602.و... مورد توجه قرار گرفته است (  

ها، مثل يارانه ل بدين شرح است: در عامل يارانهتوضيح بيشتر هركدام از اين عوام 
سوخت و دارو كه در كشور وجود دارد، با توجه به اختالف قيمت فاحشي كه بين 

شود، زمينه براي خروج يا ورود غيرقانوني كاالها محصوالت داخلي و خارجي ايجاد مي
  شود. فراهم مي

ر جرايمي كه در جامعه اتفاق كند كه قاچاق و ديگعامل وضعيت بد اقتصادي بيان مي
افتد، به سبب مشكالت اقتصادي موجود در جامعه ازقبيل بيكاري، تورم و... است. در مي

روند كه براي تأمين نيازهاي مشروع خود، واقع، مردم به اين دليل به سمت قاچاق مي
  اي جز اين كار ندارند. چاره

ه كشور در مناطق مرزي خود داراي درباره عامل جغرافيا گفته شده است، به ميزاني ك
تر و طبيعتاً كمتر است، اما ها باشد، امكان قاچاق كاالها سختبافت كوهستاني و ناهمواري

در مقابل، تعدادي از پژوهشگران معتقدند كه در مناطق كوهستاني و داراي ناهمواري، امكان 
يابد. ن مناطق افزايش ميرو قاچاق كاال در ايرصد و رهگيري قاچاق دشوارتر است و ازاين

از طرف ديگر، در صورت بيشتر بودن مرزهاي زميني و دريايي كشوري نسبت به ديگر 
شود. ممكن است در نگاه اول، ارتباط بين كشورها، امكان قاچاق كاالها هم بيشتر فراهم مي

امل بندي عوامل اقتصادي مناسب تشخيص داده نشود، اما ازآنجاكه ععامل جغرافيا و دسته
اجتماعي و انتظامي، ارتباط بيشتري با  ـقضايي، فرهنگيـجغرافيا نسبت به عوامل حقوقي

عوامل اقتصادي دارد، در اين دسته جاي داده شد؛ ضمن اينكه وسيع بودن مرزهاي تجارت 
با ديگر كشورها و وضعيت جغرافيايي مرزها كه تجارت و طبيعتاً قاچاق را تحت تأثير قرار 

تر، براي وضعيت طور دقيقطور مستقيم به عوامل بنيادين اقتصاد مرتبط است. بهدهد، بهمي
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و  شرقي مرزهاي بودن بياباني غربي، مرزهاي بودن جغرافيايي اقتصاد ايران، كوهستاني
خروج كاال  و ورود هايراه افزايش باعث جنوب كشور و شمال در دريايي مرزهاي وجود

 كنترل همسايگان، با طوالني مرزهاي است. شده كاال) (قاچاق از طرق رسمي و غيررسمي
سازد. براي همين، امكان قاچاق مي دشوار را مرزها اين از كاال خروج و ورود بر نظارت و

  .)10 ، ص.1392 قلعه،شاه و آباديعيسي( يابدافزايش مي
هاست كه سيستم نوعي مثل همان يارانههاي واردات و صادرات كاال نيز بهتعرفه

كند و با اختالف قيمت ايجادشده در داخل و خارج كشور، قيمت را با اخالل مواجه مي
  شود. قاچاق تقويت مي

عامل اصلي ديگري كه كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، نظام ارزي 
ـ نظام 1شوند: م تفكيك ميهاي ارزي، سه نوع نظام ارزي از هكشور است. در بحث نظام

كند و همواره در طول زمان توسط گونه تغييري نميكه در آن نرخ ارز هيچ 1نرخ ارز ثابت
كه قيمت ارز در آن هرلحظه  2ـ نظام ارزي شناور2شود. بانك مركزي ثابت نگه داشته مي

اور ـ نظام ارزي شن3در حال تغيير است و بانك مركزي هيچ دخالتي در آن ندارد. 
شود. در كه نرخ ارز در آن ثابت است و هر چند سال، يك بار تعديل مي 3شدهمديريت

حال حاضر، نظام ارزي كشور از نوع سوم است. در اين نظام چون نرخ ارز براي چند 
كم شود كمهاي فزاينده وجود دارد، باعث ميسال ثابت است و در داخل كشور تورم

االهاي داخلي شوند. براي مثال، فرض كنيد محصولي خاص تر از ككاالهاي خارجي ارزان
در سال معيني در خارج كشور قيمتي معادل يك دالر داشته است. در همين سال، در 
داخل كشور قيمت اين كاال هزار تومان بوده است. حال اگر تورم داخلي معادل صددرصد 

هزار تومان  2ان به در طول چند سال داشته باشيم، قيمت كاالي داخلي از هزار توم
افزايش يافته، اما چون نرخ ارز ثابت نگه داشته شده است، كاالي خارجي همان قيمت 

صرفه بهيك دالر، معادل هزار تومان را دارد. بنابراين، واردات كاالهاي خارجي مقرون
شود كه در صورت رو اين موضوع منجر به سودآور شدن واردات كاالها ميشود. ازاينمي
  افتد.ها، قاچاق اتفاق ميوعيت ورود آنممن

 

 

1. Fixed Exchange Rate 
2. Floating Exchange Rate 
3. Management Floating Exchange Rate 
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هاي مختلفي مطرح شده است. در ابتدا، هدف اصلي درباره عامل مناطق آزاد بحث
از ايجاد مناطق آزاد تجاري در كشور، توسعه صادرات بود، اما به علت تجارت نامطمئن، 

 زه مناطقاي به اين هدف دست نيافتيم. امروهاي منطقهگذاري و رقابتشرايط سرمايه
 براي مدخلي مسافر، به و كاال خروج يا ورود براي مشخص آزاد به دليل نداشتن سازوكار

كشور تبديل شده است (دشتباني،  داخل به قاچاق و غيرقانوني كاالهاي ورود
  .)20، ص. 1395يزدي و الريجاني، محمدكريمي

كاهش تعهد  اجتماعي، توسعه ناموزون اقتصادي از طريقـدر بخش عوامل فرهنگي
). 190، ص. 1388اجتماعي، از عوامل مؤثر بر قاچاق شمرده شده است (عبدالمحمدي، 

اند كه مسائل اجتماعي در جامعه گيري كردههمچنين، پژوهشگراني در زمينه عدالت نتيجه
شود، ناشي از روابط اجتماعي انساني كه قاچاق نيز يكي از همين مسائل شمرده مي

ها، احساس گويد: در واقع، تبعيض و اختالف) مي1381اللهي (فناعادالنه است. سي
متعهد بودن نسبت به ديگران را از بين برده است و افراد را تشويق به گرفتن حق خود 

عنوان عوامل فرهنگي، كند. پژوهشگراني نيز بهاز ديگران به هر طريقي ازجمله قاچاق مي
اند (تاري، گريزي اشاره كردههنگ قانونبه فرهنگ تقابل ملت با دولت و همچنين، فر

). بعضي نيز با ذكر عوامل اقتصادي مؤثر بر قاچاق كاال، عوامل فرهنگي 51، ص. 1389
  دانند (همان). العلل ميرا علت اصلي يا همان علت
اي از پژوهشگران با بررسي قوانين مربوط به قاچاق قضايي، عدهـدر بخش عوامل حقوقي

هايي اند كه ضعف قانوني وجود دارد؛ البته در قسمتاين نتيجه رسيدهدر كشور، به 
هايي نيز به قوانين زده شده است، اما درمجموع، ضعف و خأل قانوني از عوامل اصالحيه

هاي متولي توان عوامل تشتت دستگاه). مي1378آيد. (ازوجي، اصلي قاچاق به شمار مي
ب با مجرمان را نيز به اين عوامل افزود. تأثير اين عوامل موقع و متناسقاچاق و نبود مجازات به

  هاي ابتدايي با خبرگان اين حوزه به دست آمد.با توجه به صحبت
  1شناسي پژوهش. روش3

اين  بندي توصيفياولويت و مهم موضوعات تعيين براي كارا ابزاري عنوانبه دلفي روش
 است مطالعاتي حاصل است. اين روش،شده  شناخته هاي مديريتيتصميم در موضوعات

 

 

1. Fuzzy Delphi 



 1400 پاييز) 5(پياپي اول ، شماره دومسال  مطالعات امنيت اقتصادي 38

 متخصصان بين اجماع كسب براي روشي خلق با هدف 1950 دهه در 1راند شركت كه

 ).Okoli & Pawlowski, 2004, p. 15-21( است داده انجام گروه

 يگرايي پايين نظرات متخصصان، هزينه اجرايهم لحاظ سنتي هميشه از دلفي روش
 ديگرانو  2است. موري مورد انتقاد بوده خبرگان،باال و احتمال حذف نظرات برخي از 

سازي روش دلفي سنتي با تئوري فازي ، مفهوم يكپارچهسنتي دلفي براي بهبود روش
  ).    Hsu & Yang, 2000: 68(ارائه دادند  1985را در سال 

و همكاران كاربرد تئوري فازي را در روش دلفي بيشتر معرفي كردند و  3ايشيكاوا 
  ).Ishikawa, 1993( توسعه دادندرا سازي فازي الگوريتم يكپارچه

نظرات متخصصان  يريعدد فازي مثلثي را براي دربرگ 5و يانگ 4سوه ،هاپس از آن
  .)Hsu & Yang, 2000: 69( فازي به كار بردندو ايجاد روش دلفي

) كه از 1993فازي پيشنهادشده ايشيكاوا (در اين پژوهش، ما از روش دلفي
 14 المللي است، استفاده  و نظرهاي مورد استفاده در سطح بينفازيترين دلفيرايج

شده در اين پژوهش، ايم. تمام خبرگان انتخابخبره را در پژوهش خود لحاظ كرده
التحصيل مقطع دكترا هستند. با توجه به فارغعلمي دانشگاه و بدون استثنا عضو هيئت

وجود عوامل متعدد در قاچاق كاال، خبرگان از چهار رشته تحصيلي اقتصاد، مديريت، 
اند. در واقع، اين كار براي اطالع از نظرات حقوق، فرهنگ و ارتباطات انتخاب شده

  جام شد.نظر در هر حوزه مرتبط با آمار قاچاق كاال اناساتيد و خبرگان صاحب

 

 

1. Rand 
2. Mouri 
3. Ishikawa 
4. Hsu 
5. Yang 
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  شده است. داده نمايش )1(شكل  در فازيدلفي روش الگوريتم اجراي

  فازيدلفي روش الگوريتم اجراي): 1(شكل 
  هاي تحقيق: يافتهمنبع

  فازيدلفي روش فرايند .1ـ3
اي گزينه(خبرگان): براي اين كار، از طيف هفت 1ات گروه تصميمآوري نظرجمع
بندي استفاده كرديم. اين طيف از گزينه اساسي تا گزينه ناچيز رده 2شناختيهاي زبانمتغير
  شد. 

 

 

1  . Decision Group 
2  . linguistic variables 

 ها و اعالم توافقات بندي پاسخطبقه

 ها (محاسبات فازي)وتحليل آندريافت نظر خبرگان و تجزيه

 نامه و ارسال آن به خبرگانتهيه پرسش

 انتخاب خبرگان و تشريح مسائل

خوبي آيا اجماع به
 صورت گرفته است؟

 فرايندفازي و تحليل تهيه گزارش از فرايند دلفي

 بله

 خير
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هاي كالمي به اعداد : براي تبديل متغير1هاي كالمي به اعداد فازي مثلثيتبديل متغير
 ) استفاده شد.1995( 2نشده كلير و يوافازي مثلثي از روش ارائه

 با هاآن موافقت ميزان خبرگان درباره نظر كسب هدف با پژوهش، نامه اينپرسش 

كالمي مانند  متغيرهاي با رو خبرگانازاين است. شده مدل طراحي معيارهاي و هامؤلفه
  كردند. ابراز را خود رأي اساسي، خيلي زياد، كم، خيلي كم و...

 اثرگذار متغيرهاي كيفي به نسبت هاآن ذهني تعابير بر افراد خصوصيات متفاوت ازآنجاكه

 پاسخ هاپرسش به يكسان ذهنيت با كيفي، خبرگان متغيرهاي دامنه تعريف با رواست، ازاين

 )1(جدول  .اندشده تعريف فازي مثلثي اعداد شكل ، به)1(جدول  به توجه با دادند. اين متغيرها
  هاي كالمي و عدد فازي مثلثي نظير آن است.كننده متغيربيان

 كالمي متغيرهاي مثلثي فازي اعداد ):1( جدول
  متغير كالمي  عدد فازي مثلثي متناظر

  اساسي )9،10،10(
  خيلي زياد  )7،9،10(
  زياد  )5،7،9(
  متوسط  )3،5،7(
  كم  )1،3،5(
  خيلي كم  )0،1،3(
  ناچيز  )2،1،0(

  هاي تحقيقيافته: منبع
دهنده خبره مورد انعكاس ijTمعيار،  هر در خبره: هر براي ijTمثلثي  فازي عدد خلق
 :زير است شرح نظر به

)                                                            : )1(رابطه  , , )ij ij ij ijT L M U 

  كه  در آن، 
                                                          :)2(رابطه  ij ijL Min L j  

                                                          :)3(رابطه  ij ijU Max U j    

 

 

1  . Triangular Fuzzy Numbers 
2  . Klir & Yuan 
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                                                                  :  )4(رابطه 
1

n

nij ij
i

M M


  

  كه:طوريام اشاره دارد؛ به jبه معيار  jو انديس  iبه خبره  iانديس 
ijX مقدار ارزيابي خبرهi  ام در معيارj  ام است)m=1, 2, … ,j , n=1, 2,..., i  .(  

 درباره متخصصان گروه اجماع اشاره به براي مثلثي، فازي عدد در ijMهندسي ميانگين

 نقطه دو عنوانبه كارشناسي نظرهاي حداقل و حداكثر است. مقادير رفته كار به معيار هر

  ). مقادير حداكثرChang, 1998, p. 83( شودمي استفاده مثلثي فازي اعداد پاياني

  حداقل نظرات خبرگان، نماينده مناسبي براي كل دامنه تغيرات نيستند  
)Mikhailov, 2003, p. 367 (دهند. براي رفع اين نقيصه در و دقت محاسبات را كاهش مي

  ). Davies, 1994: 52تجميع نظر خبرگان، از ميانگين هندسي مقادير ابتدايي و انتهايي استفاده شد (
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 كنيد. انتخاب نامناسب عوامل غربال را براي  3آستانه مقدار يك

  شود اگر: تأثيرگذار پذيرفته مي الف) عامل
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  شود اگر:تأثيرگذار پذيرفته نمي ب) عامل
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 بر طور مستقيمو به شودمي معين گيرندهتصميم ذهني استنباط با آستانه مقدار اساساً،

 براي كلي قانون يا ادهس راه گذاشت. هيچ خواهد تأثير شوند،مي غربال كه تعداد عواملي

 

 

1  . Defuzzification 
2  . Simple Center of Gravity 
3  . Threshold Value 
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در اين پژوهش نيز با توجه به در نظر گرفتن حداكثر  ندارد. وجود آستانه مقدار اين تعيين
  عنوان حد آستانه در نظر گرفته شده است.به 6عوامل مؤثر، عدد 

  تحقيق هاي. يافته4
  نتايج تحليل دلفي (آثار هركدام از عوامل از نظر خبرگان) ):2(جدول 

اعداد   هامؤلفه بندي عواملدسته
  دفازي

بندي رتبه
  عوامل

 عوامل اقتصادي

  4  7/24 ايهاي نامناسب تعرفهسياست
 2  7/60 نظام ارزي حاكم بر كشور

 6  6/63 هاي غيرمستقيم (يارانه قيمتي كاالها)سيستم يارانه
 13  3/76 مشكالت عمده اقتصادي مردم ازجمله بيكاري و تورم

موقعيت جغرافيايي (وجود مرزهاي گسترده زميني و 
 هاي مرزي)دريايي يا موقعيت استان

3/97  12 

 11  4/69 وجود مناطق آزاد

عوامل 
 اجتماعيـفرهنگي

 10  5/16  عدالتي، تبعيض و توسعه ناموزون اقتصاديبي
 14  3/02 تقابل ملت با دولتفرهنگ 

 9  5/24 گريزيفرهنگ قانون

 قضاييـعوامل حقوقي

 8  6/00  خأل قانوني
 3  7/34 ربطتشتت مراجع ذي
 1  7/84 موقع و متناسب با مجرماننبود مجازات به

 عوامل انتظامي

 7  6/51  ضعف تشكيالت انتظامي، بازرسي و تعزيراتي
 3  7/34 هاي مجري قانون فساد در دستگاه

 5  7/11 هاي فني سيستم گمركضعف
  هاي تحقيق: يافتهمنبع

قضايي و  ـاجتماعي، حقوقيـ، هركدام از عوامل اقتصادي، فرهنگي)2(در جدول 
ها به همراه عدد دفازي متناظر كه از نظر خبرگان به دست آمده انتظامي به تفكيك مؤلفه

شده در روش تحقيق، حد آستانه در اين با توجه به نكات مطرح شود.مشاهده مياست، 
هايي كه شاخص نظرات خبرگان رو مؤلفهدر نظر گرفته شده است. ازاين 6تحقيق عدد 
شوند. هرچه عدد دفازي هاي اثرگذار شناخته مياست، مؤلفه  6ها بيشتر از درباره آن

  لفه اثرگذارتر است. تر باشد، آن مؤآمده بزرگدستبه
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هاي نظام ارزي حاكم بر كشور و بدين صورت، از بين عوامل اقتصادي، مؤلفه
اي، از نظر خبرگان بر قاچاق كاال مؤثر هستند. عوامل هاي نامناسب تعرفهسياست
هاي نبود اجتماعي از نظر خبرگاني تأثيري بر قاچاق كاال ندارند. همچنين، مؤلفهـفرهنگي

ربط بر قاچاق كاال مؤثرند. موقع و متناسب با مجرمان و تشتت مراجع ذيمجازات به
هاي فني سيستم گمرك و عوامل انتظامي هاي اجرايي و ضعفدرنهايت، فساد در دستگاه

  اند.بر قاچاق كاال مؤثر شناخته شده
  گيري و پيشنهادات سياستينتيجه

فازي، گان بر اساس روش دلفيبا توجه به نتايجي كه در قسمت قبل بنا بر نظرات خبر
ترين عوامل مؤثر طور تفسير كرد كه از نظر خبرگان، مهمتوان نتايج را اينشناخته شد، مي

قضايي نيز  دو  ـقضايي است. در بين اين عوامل حقوقيـبر قاچاق كاال، عوامل حقوقي
ربط اجع ذيموقع و متناسب با مجرمان و همچنين، تشتت مرعامل اصلي نبود مجازات به

اند. داللت سياستي اين مطلب، اين است كه براي كاهش حجم قاچاق اثرگذار شناخته شده
ترين عامل، اصالح نظام قضايي كشور است. اصالح نظام كاال در كشور، نخستين و مهم

موقع و متناسب با جرم هاي مجرمان بهاي باشد كه اوالً، مجازاتگونهقضايي نيز بايد به
ربط هاي متولي موضوع قاچاق مشخص شود. مراجع ذيشد و ثانياً، پراكندگيها باآن

هاي مختلف و... متشتت در قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق كاال، نظام قضايي، وزارتخانه
  هستند.

قضايي، عوامل اقتصادي بيشترين تأثير را بر قاچاق كاال دارند. از  ـپس از عوامل حقوقي
اي اثرگذار شناخته هاي نامناسب تعرفهبين اين عوامل نيز نظام ارزي حاكم بر كشور و سياست

طور كه در مباني نظري بيان شد، ارز شناور اند. نظام ارزي حاكم بر كشور، همانشده
است. به دليل ثابت نگه داشتن نرخ ارز طي ساليان دراز و تعديل نكردن آن  شدهمديريت

تر از نرخ واقعي قرار خواهد گرفت. اين موضوع متناسب با نرخ تورم داخلي، نرخ ارز پايين
تر كند. به سبب ارزانقيمت كاالهاي صادراتي را زياد و قيمت كاالهاي وارداتي را كمتر مي

شوند. در موارد زيادي، رويه كاال تشويق ميافراد مختلف به واردات بي شدن كاالهاي وارداتي،
تر بودن، از طريق مجاري ورود اين كاالها به داخل كشور ممنوع است، اما به سبب ارزان

هاي شود. همچنين، درباره سياستكه قاچاق ناميده مي گيردغيرقانوني اين كار انجام مي
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بيش از حد و غيرمنطقي برخي كاالها مورد توجه خبرگان قرار  هاياي، تعرفهنامناسب تعرفه
هاي داخل و خارج از كشور، بر از بين بردن رقابت بين بنگاهگرفته است. اين موضوع افزون

شود نظام ارزي حاكم بر كند. در زمينه عوامل اقتصادي، توصيه ميقاچاق كاال را نيز زياد مي
باره جهش ارزي داريم، يكي چند سال تغييري نداريم و شده كه براكشور از سيستم مديريت

اندازه نرخ تورم تغيير صورت تعديل بهشده بهبه سيستم نظام ارزي شناور يا شناور مديريت
بندي، كامالً بر اساس مصالح يابد تا از مشكالت آن جلوگيري شود. همچنين، در نظام تعرفه

بر هاي بسيار باال بر تعداد زيادي از كاالها، افزونرسد تعرفهملي تجديدنظر شود. به نظر مي
هاي داخلي و خارجي، كنندگان و از بين بردن رقابت بين بنگاهايجاد هزينه براي مصرف

  قاچاق كاال را نيز افزايش داده است.
درنهايت، سومين دسته از عوامل اثرگذار، عوامل انتظامي هستند. در بين اين عوامل 

هاي فني سيستم گمرك اثرگذارند. هاي اجرايي قانون و ضعفاهنيز فساد در دستگ
هاي سياستي اين عوامل كامالً مشخص است. كاهش هرچه بيشتر فساد اقتصادي داللت

هاي رديابي و شناسايي هاي اجرايي كشور و همچنين، اصالح ضعف سيستمدر همه ارگان
  گمرك، از نظر خبرگان در كاهش قاچاق كاال مؤثرند.

بر تأثيرگذاري اين عوامل رغم وجود مباني نظري مبنياجتماعي نيز بهـل فرهنگيعوام
بر قاچاق كاال از نظر خبرگان، تأثيرش در شرايط فعلي جمهوري اسالمي ايران زياد نيست 

  و در اولويت اصالح قرار ندارد.
  كتابنامه

»، قاچاق كاال درايران وتحليل اقتصادي قوانين مربوط به). «تجزيه1378ازوجي، عالءالدين (
  .هاي مقابله با آنسومين همايش ملي بررسي قاچاق كاال و راه

). «بررسي عوامل اجتماعي 1394اصالني اسلمرز، عابد، سعيد ديندارلو و  اميد اصالني اسلمرز (
فصلنامه انتظام ها و راهكارها)»، اي به قاچاق كاال (زمينهمؤثر بر گرايش مرزنشينان بانه

  .33ـ56، )26( 7. ياجتماع
 امنيت ارتقاي و اشتغال توسعه بين رابطه «سنجش). 1395( منشخوش يوسف و مهتاب بهرامي،
 »،)انزلي بندر صنعتيـتجاري آزاد منطقه: مطالعه مورد(صنعتيـتجاري آزاد مناطق در

  .73ـ96)، 34( 9 .انتظامي امنيت و نظم نامهپژوهش
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ماهنامه مهندسي »، تأثير متقابل فرهنگ و قاچاق كاال« ).1389غالمي باغي (اهللا و سعيد تاري، فتح
  .48ـ62)، 42و41( 4. فرهنگي ـ
). «تبيين عوامل اثرگذار بر قاچاق كاال در طول مرزها؛ راهبرد 1393پرور، محسن و محمد قصري (جان

  .55ـ85)، 7( 2. انتظامينامه جغرافياي پژوهش فصلنامه، اوليه، مديريت مرزهاي ايران»
 تبعات با مقابله راهكارهاي). 1395( سعيد الريجاني، اميرحسين؛ يزدي،محمدكريمي ياور؛, دشتباني

   .135-156 ،)2(1 ،دفاع اقتصاد فصلنامه. مقاومتي اقتصاد تحقق راستاي در كاال قاچاق امنيتي
. يارحقوقي قانونفصلنامه زا در ارتكاب جرم قاچاق كاال»، ). «عوامل مؤثر جرم1396رزمان، علي (

  .197ـ208)، 16( 4
 آفاق فصلنامه جديد»، نظريه ارائه و كاال قاچاق ايتعرفه تئوري ). «نقد1392ابراهيم ( رومينا،

  .193ـ206)، 18( 5. امنيت
 راهبردهاي زمينه در ايران قنينيت ـجنايي سياست شناسي). «آسيب1399سيدمحمدمهدي (ساداتي، 
  .71ـ92 ،)54( 15. جرم از پيشگيري مطالعات فصلنامه كاال»، قاچاق با مبارزه در پليس
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  جمهوري اسالمي ايران.
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  .179ـ207)، 3( 2. فصلنامه نظم و امنيت انتظاميدو
 راهبردي «نقش). 1397( خداوردي و حسن ؛كاوياني رضا خضري، محمد ؛محسن عزيزي،

 مرزبان نقش: موردي مطالعه( كشور ملي امنيت تقويت در اقتصادي امنيت هايشاخص
  .39ـ66، )39( 11 .امنيت آفاق فصلنامه ايران)»، اسالمي جمهوري اقتصادي

 كاال»، قاچاق بر آن تأثير و ايران «ژئوپليتيك ).1392قلعه (شاه اهللاو صفي ؛ابوالفضل آبادي،عيسي
  .49ـ68، )2( 28. جغرافيايي تحقيقات فصلنامه

 مرزي شهرستان اقتصاد بر آن تأثير و كاال قاچاق بر مؤثر عوامل بررسي). 1395( مجيد ،زاده كريم
  .32ـ17 ،)2(8 ،اجتماعي انتظام فصلنامه. سراوان

). «بررسي عوامل مؤثر بر قاچاق كاال و تأثير آن بر اقتصاد شهرستان مرزي 1395زاده، مجيد (كريم
  .17ـ32)،  2( 8. فصلنامه انتظام اجتماعيسراوان»، 
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