
  

 9315ماه  رویرهش وهفت،بیستشماره                                      های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

69 
 

 نقش عوامل موثر بر کاهش خطرپذیری قاچاق کاال بررسی 

 در گمرک شهرستان گناوه 
 

 بوشهرافکن، کارشناس ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات حمید دست

h_dastafkan_747@yahoo.com 

 

قاچاق کاال  یریعوامل مؤثر بر کاهش خطرپذو تحلیل  ییشناساهدف اصلی این تحقیق  -چکیده 

توصیفی است و ابزار  - روش پژوهش از نوع پیمایشی. باشدمیگمرک شهرستان گناوه  یبرا

امور  و ارزیابان و کارشناسان رانیمد هیکلجامعه آماری شامل . باشدپرسشنامه می هاگردآوری داده

محدود  یکه جامعه آمار ییاز آنجا. باشدینفر م 32 هادر شهرستان گناوه بوده که تعداد آن یگمرک

 یزاین جهیدر نت گرفت،قرار  یمورد بررسبه عنوان جامعه نمونه  یجامعه آمار پژوهش نیلذا در ا ،بوده

. از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید های پژوهشجهت آزمون فرضیه. بودن یرگیبه نمونه

سازمانی گمرک ساختار  بهبودی، گمرک مقررات امورو  نیاصالح قواننتایج پژوهش نشان داد که 

بطور  در امور گمرکی آوریهای نوینفن انسانی گمرک، و بکارگیری گناوه، ارتقاء کیفی نیروی

 .باشدکاهش خطرپذیری قاچاق کاال برای گمرک شهرستان گناوه مؤثر می بر معناداری

 شهرستان گناوه ،گمرک، دامپینگ، قاچاق کاال ی،ریخطرپذ :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

های گوناکون پدیده قاچاق را مورد بررسی قرار های مختلف و از جنبهمحققان و صاحبنظران با دیدگاه

بعنوان یک  دسته دیگر قاچاق را صرفاً. نگرندبرخی از آنها به قاچاق به عنوان یک جرم می. اندداده

یابی و گروه سومی هم هستند که رهیافت آنها بر علت. اندمعضل اقتصادی مورد کاوش قرار داده

 آثار بطور مسلم قاچاق کاال( 0344پور، وطن. )قاچاق و تبیین آثار و پیامدهای متنوع آن تاکید دارند

های دیرپا و در بعد اقتصادی، معدود کارخانه. ها بر استان بوشهر داردمختلف و مخربی در همه زمینه

کابل لیان و کولرسازی که با تالش زیاد تأسیس و  نوپای استان مثل ریسندگی و بافندگی، تولید سیم و

لذا قاچاق کاال در این . استاند را به ورطه تعطیلی کشانده ای جوان در آنها مشغول بکار شدهعده
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تواند تبعاتی را مانند رکود اقتصادی، ایجاد بازار سیاه، ناامنی اقتصادی برای آن شهرستان شهرستان می

 .شده و در نتیجه چالشی ملی را ایجاد نماید

  ، توسط و خدمات  تولیدی  های، در بخش اقتصادی  هایفعالیت  از مجموعة  است  عبارت  قاچاق

  ، به اقتصاد رسمی  برای  شده  تعیین  هایو چارچوب  از مقررات  کنند خارج می  کوشش که  شهروندانی

 توسعه در حوزه ریپذبیبخش آس نیمهمتر .کنند  خود را تأمین  نیازهای درآمد بیشتر،  منظور کسب

که وکارهایی بکس .باشدوکارهای مختلف تولیدی و خدماتی میکسب، گستره ی استان بوشهراقتصاد

بنام  یلضبا مع نندیبیدر کنار خود م یقانون یگذار و دولت را به عنوان حامهیمردم را به عنوان سرما

از  .شودمیکشانده  یبه فروپاشهایشان فعالیت یبناریز ه،یرویکه با ورود ب، قاچاق کاال روبرو هستند

 ، شود و در مقابل می  ثروتمند در جامعه  العاده فوق  طبقة  یک  تشکیل  کاال موجب  بعد درآمد، قاچاق

  دیدن  ، آسیب از دیگر آثار قاچاق .یابد می  افزایش  بشدت  جامعه  اقشار پایینی  فقیرتر شدن  پروسة

  رسمی  ورود در آمارهای  عدم  دلیل  به  همچنین.  است  در اجتماع  و قومی  ، مذهبی اخالقی  هایارزش

 .کند ناکارا می را  بر آن  مبتنی  هایریزی و برنامه  نموده  را مخدوش  اقتصادی  واقعی  آمارهای،  اقتصادی

عنوان کاالهای  ای بانیز در مقاله (0244) نورتن "تئوری اقتصادی قاچاق"آثار قاچاق  ییندر پی تب

دهد که با می وی با ارائه یک مدل نظری نشان. کشاورزی میان کشورهای جامعه اقتصادی اروپاست

افزایش نرخ تعرفه در ورود کاال به بازار داخلی با فرض عدم کشف قاچاق، مقدار قاچاق نیز افزایش 

 .یابدمی

های غیرقانونی را در افزایش درآمدهای ای کاهش در فعالیتدر مطالعه( 9000)و انست  اشنایدر

هایی هستند که به علت فلسفة وجودی،  تگاهگذاری از جمله دس قوه مقننه و قانون .دانندمالیاتی مؤثر می

اگر . در ایجاد و توسعة قانون در یک کشور، مستقیماً با مسئلة قاچاق کاال و ارز در کشور مرتبط هستند

این دستگاه و مکانیسم، در زمینه واردات و صادرات و حتی قیمت برخی از کاالهای اساسی دچار 

های قاچاق برخی کاالها را در کشور فراهم  نوبه خود زمینه ارزیابی غیرواقعی و غیرمنطقی گردد ، به

شده  دولت و قوۀ مجریه به عنوان دستگاه اجرایی کشور موظف است قوانین و مقررات وضع. کند می

در زمینة قاچاق کاال و ارز نیز دولت موظف است قوانین . از طرف قوۀ مقننه را به مرحلة اجرا درآورد

در عرصة عمل، دولت به دالیل متعدد با مشکالت و معضالت  .مل بپوشاندوضع شدۀ مجلس را جامة ع
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از عوامل مهمی که دولت را در مبارزۀ با قاچاق . چندی در راه مبارزه با قاچاق کاال و ارز مواجه است

 (0340، معاونت حقوقی و امور مجلس) .کاال با مشکل مواجه ساخته، وضعیت جغرافیایی کشور است

 :گیری قاچاق در ایران عبارتند از شکل مهمترین دالیل

 سودآوری قاچاق کاال در ایران؛. 0

 ریز بدنة اجرایی کشور؛ های سیاستگذار و برنامه ناهماهنگی دستگاه. 9

اسکله و  000های غیرمجاز تا حدود  وجود اسکله) نبود نظارت کافی بر مبادی ورودی کشور. 3

 ؛(های مرزی و مناطق آزاد بازارچه

 های مقطعی درخصوص واردات کاال و اعطای مجوزهای خاص به برخی افراد؛ اتخاذ سیاست. 8

 داخلی؛ تکیفیت پایین محصوال. 2

 محرومیت ساکنان نقاط مرزی؛. 0

 .ثبات و اقتصاد نامتعادل این کشورها همجواری با کشورهای بی. 0

االست، به طوری که هرگونه بعد اجتماعی قاچاق کاال به معنای رویکرد جامعه به موضوع قاچاق ک

که باور فضای مبارزه با این پدیده، نیازمند بینشی عمیق در سطوح مختلف اجتماعی است تا جایی

های وصولی دولت، در اصطالح گمرک و سایر دستگاه. فرهنگ مردم پذیرفته شود مبارزه با قاچاق در

دولت است و یا فرار دادن کاال از  منظور از قاچاق،گریزاندن کاال از پرداخت مالیات و عوارض به

در اصطالح  .شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است

های وصولی دولت، منظور از قاچاق، گریزاندن کاال از مالیات و عوارض به دستگاه گمرک و سایر

و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور دولت است و یا فراردادن کاال از شمول مقررات دولتی 

 .غیرمجاز و ممنوع است

 

 عوامل مؤثر بر قاچاق کاال

 پایین بودن ریسک قاچاق کاال -الف

 گران و پیچیده بودن واردات رسمی -ب

 سایر عوامل  -ج
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مهیا نبودن اشتغال پایدار در بسیاری از مناطق ارزی کشور و سود سرشار قاچاق مواد سوختی به 

دهد نقش پررنگی در قاچاق این  های سوختی اختصاص می دلیل یارانه عظیمی که دولت به فرآورده

رسد یکی از مسایلی که در کنار ایجاد اشتغال پایدار  به نظر می. ها در مناطق مرزی کشور دارد فرآورده

مرزنشین و های  رونق تعاونی ،تواند زمینه کاهش معضل قاچاق را فراهم آورد در مناطق مرزی می

برخی اوقات . باشد های قانونی با هدف رواج مبادالت قانونی در مناطق مرزی میحمایت از این تعاونی

این عمل اصطالحاً دامپینگ یا . رسانند صادرکنندگان محصوالت خود را زیرقیمت بازار به فروش می

شود،  اختالل در رقابت میای که باعث  شود و بعنوان رویه تجاری غیرمنصفانه شکنی نامیده میقیمت

های ضد دامپینگ محصولی  نامه رویهبراساس این موافقت. گردد الملل مطرح می در تجارت بین

شود که قیمت صادراتی آن کمتر از قیمت اخذ شده برای همان  محسوب می( دامپینگ شده)زیرقیمت 

ورهای زیادی در جهان توسط کش سیاست دامپتینگ معموالً. نوع محصول در کشور صادرکننده باشد

پذیری اقتصاد کشور در بازار جهانی است که افزایش رقابت ،هدف از این سیاست. شودبکار گرفته می

شود  تا یکی از عواملی که باعث می. شود تا صادرات کاال در کشور نیز افزایش پیدا نمایدباعث می

است که دولت برای کاهش تبعات  یک کشور به  این سیاست دست بزند وجود تورم در اقتصاد کشور

 .  کندبه بخش تولید و صادرات یارانه پراخت می ناشی از آن معموالً

 

 :پیشینه پژوهش

نشان « نقش زنان در قاچاق کاال در استان هرمزگان»، با عنوان (0340)پور پژوهش جعفر زاده یهاافتهی

تا متوسط،  فیضع یاقتصاد تیسواد با وضعیسواد و بکم یقاچاق کاال، زنان بوم ندیدهد در فرآیم

نشان داد که « نقش مناطق آزاد در قاچاق کاال»در پژوهش خود با عنوان ( 0304) ایدنشا .فعال هستند

 یدر مناطق آزاد اقشار مختلف جامعه را به مصرف کاالها ژهیبه و غاتیو گسترده انتشار تبل عیحجم وس

 .کندیم بیو ترغ قیتشو یخارج

قاچاق  دهیپد یطیمح کیابعاد استراتژ یمطالعه و بررس»در پژوهش خود با عنوان ( 0340) یعباس

 یعوامل راهبرد نینموده است که مهمتر یریگجهینت نیچن« بوشهر و هرمزگان یهاکاال و ارز در استان

عامل  زیو ن ؛بوده است «یعامل اقتصاد»قاچاق در دو استان بوشهر و هرمزگان  دهیمؤثر بر پد یطیمح

در ( 0349) انیمنصور .برخوردار است ییباال تیاست که توجه به آن از اهم یاز جمله عوامل یقانون
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-درصد ذکر کرده 82از آن است که  یحاک« قاچاق کاال در شهر بندرعباس یبررس»با عنوان  یپژوهش

به قاچاق  شیعوامل گرا نیاز مهمتر یاقتصاد یازهایو ن یکاریدهند؛  بیکه به مأموران رشوه م اند

 .است

به قاچاق در  شیبه علل و عوامل گرا ینگاه» در مطالعه خود تحت عنوان ( 0304)پور جعفرزاده

اختالف خود آورده است که وجود  یهاافتهیاز  یدر قسمت« در شهرستان کهنوج نیمنطقه آورت

بعد مسافت، از جمله  لیبه دل یزندگ یباال نهیهز ،ییدر مناطق روستا ژهیبه و یطبقات دیفرهنگ شد

 0340صادقی در سال . دهدیشهرستان گسترش م نیقاچاق را در ا یبه سو شیاست که گرا یملعوا

در این پژوهش . در یک مطالعه به بررسی آثار اقتصادی قاچاق کاال در اقتصاد ملی  پرداخته است

ی و تجاری و پیشبرد اهداف اشاره شده است که اقتصاد ملی هر کشور برای تنظیم روابط اقتصاد

و برای دستیابی هر چه بیشتر و . کنداجتماعی از یک مجموعه قوانین و مقررات استفاده می - اقتصادی

های اقتصادی و تجاری در اجتماعی تالش خواهد کرد که فعالیت - تر به اهداف اقتصادیسریع

های گوناگون برای انجام انگیزهچارچوب مقررات جاری صورت پذیرد؛ لیکن از سوی دیگر وجود 

های اقتصادی زیرزمینی های اقتصادی و تجاری خارج از چارچوب قوانین و مقررات، به فعالیتفعالیت

دامنه قوانین و مقررات اقتصادی و . زندهای قاچاق دامن مییا پنهان و یا به عبارت دیگر فعالیت

و تجاری تحت تأثیر شرایط سیاسی، اجتماعی  تجاری، براساس میزان دخالت دولت در امور اقتصادی

 .پذیردو اقتصادی حاکم شکل می

قاچاق کاالی گمرکی و نحوه " با موضوع 0302سیدکباری در سال در پژوهشی دیگر که توسط 

انجام گرفت؛  به بحث درباره انواع جرم قاچاق  "در گمرک ایرانهای قاچاق  رسیدگی به پرونده

های  کاالی گمرکی اعم از کاالی مسافری و تجاری از لحاظ محل کشف و نحوه رسیدگی به پرونده

گذاری کاالی قاچاق در گمرک و نحوه گردش کار، از بازجویی از متهم گرفته تا محاسبه و ارزش

های  همچنین در این مطالعه به مراجع مصالح در رسیدگی به پرونده .شده است  پرداخته... قاچاق و 

. قاچاق کاالی گمرکی در مرحله اداری و قضایی و بررسی احکام صادره توسط آنها اشاره شده است

و در نهایت به بحث در مورد کاشفین جرم قاچاق اعم از ارزیابان و مامورین گمرک و مامورین 

 . الکشف کاالی قاچاق به مامورین ذیربط پرداخته شده است قانتظامی و چگونگی پرداخت ح
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 روش پژوهش

پیمایشی است به این دلیل که پژوهشگر سعی بر آن دارد تا  - روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

گونه دخالتی یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج ذهنی از موقعیت آنچه که هست را بدون هیچ

 .است یکاربرد هایپژوهش نوع از زینلحاظ هدف  از و .بگیرد

 

 ی، حجم نمونه، گستره نمونهآمارجامعه 

مدیران و کارشناسان امور گمرکی در شهرستان گناوه بوده که تعداد  هیشامل کلپژوهش  یجامعه آمار

 .باشدنفر می 32آن 
 

 

 ی نمونه بیتقری و حجم ریگروش نمونه

در این پژوهش کلیه جامعه آماری مورد بررسی قرار جامعه آماری محدود بوده لذا که ییاز آنجا

.  گیری نخواهد بودو در نتیجه نیازی به نمونه. خواهند گرفت
 

 یاکتابخانه ،یدانیم :ی اطالعاتآورروش گرد

به شکل میدانی است در این  هم برای اجرا ای است وروش گردآوری اطالعات هم به شکل کتابخانه

به شکل میدانی است بدین طریق که محقق با در دست داشتن  پژوهش روش گردآوری اطالعات

کند و خود آموزش الزم برای پرکردن پرسشنامه را به نمونه پرسشنامه به جامعه آماری مراجعه می

 روش گیرد و ازدهد و مسئولیت نظارت و کنترل پرکردن فرم پرسشنامه نیز به عهده میموردنظر می

استفاده  آن فرضیات به توجه با پژوهش نظری مبانی زمینه در طالعاتا آوریجمع برای ایکتابخانه

.گرددمی
 

 

 ی اطالعاتگردآورابزار 

 و هانگرش تا بود پرسشنامه نیاز، مورد اطالعات آوریجمع ابزار بهترین تحقیق، اهداف به توجه با

 استفاده پرسشنامه از منظور این به که کند بررسی را متغیرهای پژوهش مورد در کارکنان عقاید

 .گردید
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 ها داده لیتحلو  هیتجزروش 

ها و آزمون های آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل دادهدر این پژوهش از روش

درصدگیری، رسم جداول، محاسبه میانگین و انحراف معیار از بخش آمار . فرضیات استفاده شده است

ها در این تحقیق از آزمون بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و درتوصیفی و مقایسه میانگین

-و با استفاده از نرم انهیرا لهیفنون مذکور به وس .ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است

.برخوردار باشد یشتریصورت گرفته تا پژوهش از صحت و دقت ب SPSS21افزار
 

 

 های پژوهشفرضیه

بر کاهش خطرپذیری قاچاق کاال برای گمرک شهرستان گناوه مؤثر  گمرکی امور صالح قوانین وا

 .باشدمی

سازمانی گمرک بر کاهش خطرپذیری قاچاق کاال برای گمرک شهرستان گناوه مؤثر ساختار بهبود 

  . باشدمی

ارتقاء کیفی نیروی انسانی گمرک بر کاهش خطرپذیری قاچاق کاال برای گمرک شهرستان گناوه 

 .باشدمؤثر می

گمرکی بر کاهش خطرپذیری قاچاق کاال برای گمرک شهرستان  های نوینآوریفن بکارگیری

 .  باشدگناوه مؤثر می
 

 

 :مدل نظری تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

بهبود ساختار 

 سازمانی گمرک

 امور اصالح قوانین 

 گمرکی

ارتقاء کیفی نیروی 

 انسانی گمرک 

کاهش خطرپذیری 

 قاچاق کاال برای گمرک

های فناوری

 نوین گمرکی
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 نتایج

 94)از نمونه % 40 را زن  و( نفر 0)از نمونه % 90. اندنفر بوده 32تعداد نمونه آماری در این پژوهش 

دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ( نفر 90)های مورد بررسی اکثر نمونه. دهندرا مردان تشکیل می( نفر

الی  0نفر از نمونه مورد بررسی دارای سابقه خدمت  2. اندلیسانس بودهنفر نیز دارای تحصیالت فوق 2

نفر از نمونه مورد بررسی  04همچنین . اندسال بوده 02الی  0نفر نیز دارای سابقه خدمت  09سال و  0

 . اندسال داشته 90الی  02سابقه خدمت بین 

 

 آزمون آماری فرضیه اول

بر کاهش خطرپذیری قاچاق کاال برای گمرک شهرستان گناوه مؤثر  گمرکی امور اصالح قوانین و

 یریکاهش خطرپذ و یگمرک امورو  نیاصالح قوانکه در این پژوهش دو متغیر از آنجایی.  باشدمی

داری بین آن دو متغیر از آزمون ای هستند؛ لذا جهت بررسی رابطه معنی از نوع مقیاس فاصلهقاچاق کاال 

 . سون استفاده گردیدضریب همبستگی پیر
 

 نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش: (8-0)جدول 

 داریسطح معنی 2Rضریب تعیین  rضریب همبستگی  متغیر

کاهش  و یگمرک امورو  نیاصالح قوان

 قاچاق کاال یریخطرپذ
34/0 08/0 000/0 

 

بوده و کوچکتر از  000/0برابر با  داریسطح معنیدهد گونه که نتیجه این آزمون نشان میهمان

به عبارت دیگر . گرددتوان اذعان داشت که فرضیه اول پژوهش پذیرفته میلذا می. گردیده است 02/0

 یریبر کاهش خطرپذ یگمرک امورو  نیاصالح قوان% 22توان ادعا نمود که در سطح اطمینان می

که  مقدار ضریب ز طرفی دیگر از آنجاییا. باشدموثر می گمرک شهرستان گناوه یبرا قاچاق کاال

توان گفت که رابطه مثبت و مستقیم بین  گردیده است، لذا می 34/0همبستگی بین این دو متغیر برابر با 

 .  باشد ها برقرار می آن
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 آزمون آماری فرضیه دوم  

گناوه مؤثر بر کاهش خطرپذیری قاچاق کاال برای گمرک شهرستان گمرک  یبهبود ساختار سازمان

 .  باشدمی

بوده و کوچکتر از  000/0برابر با  داریسطح معنیدهد گونه که نتیجه این آزمون نشان میهمان

به عبارت . گرددتوان اذعان داشت که فرضیه دوم پژوهش پذیرفته میلذا می. گردیده است 02/0

گمرک بر کاهش  یسازمانبهبود ساختار % 22توان ادعا نمود که در سطح اطمینان دیگر می

مقدار  کهاز طرفی دیگر از آنجایی. باشدموثر می گمرک شهرستان گناوه یبرا قاچاق کاال یریخطرپذ

توان گفت که رابطه مثبت و  گردیده است، لذا می 83/0ضریب همبستگی بین این دو متغیر برابر با 

 .  باشد ها برقرار می مستقیم بین آن

 

 آزمون آماری فرضیه سوم 

بر کاهش خطر پذیری قاچاق کاال برای گمرک شهرستان گناوه گمرک  یانسان یروین یفیارتقاء ک

 .  باشدمؤثر می

بوده و کوچکتر از  000/0برابر با  داریسطح معنیدهد گونه که نتیجه این آزمون نشان میهمان

توان یعنی می. گرددفرضیه سوم پژوهش پذیرفته میتوان اذعان داشت که لذا می. گردیده است 02/0

قاچاق  یریبر کاهش خطرپذارتقاء کیفی نیروی انسانی گمرک % 22ادعا نمود که در سطح اطمینان 

که  مقدار ضریب همبستگی از طرفی دیگر از آنجایی. باشدموثر می گمرک شهرستان گناوه یبرا کاال

ها  توان گفت که رابطه مثبت و مستقیم بین آن ه است، لذا میگردید 29/0بین این دو متغیر برابر با 

 .  باشد برقرار می

 

 آزمون آماری فرضیه چهارم

گمرکی بر کاهش خطرپذیری قاچاق کاال برای گمرک شهرستان  های نوینآوریفن بکارگیری

 .  باشدگناوه مؤثر می

بوده و کوچکتر از  000/0برابر با  داریسطح معنیدهد گونه که نتیجه این آزمون نشان میهمان

-یعنی می. گرددتوان اذعان داشت که فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته میلذا می. گردیده است 02/0
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 یریبر کاهش خطرپذگمرکی  های نوینآوریفن بکارگیری% 22توان ادعا نمود که در سطح اطمینان 

که مقدار ضریب طرفی دیگر از آنجایی از. باشدموثر می گمرک شهرستان گناوه یبرا قاچاق کاال

توان گفت که رابطه مثبت و مستقیم بین  گردیده است، لذا می 32/0همبستگی بین این دو متغیر برابر با 

 .  باشد ها برقرار می آن

 

 گیریبحث و نتیجه

. نمودگیری توان در ابعاد مختلفی بویژه در بعد اقتصادی نتیجهبطورکلی از بحث اصلی قاچاق می

نقش قوانین در تعیین از طرفی دیگر . باشندکه این ابعاد دارای رابطه متقابلی با یکدیگر میبطوری

که در راستای انجام این اما زمانی. انکارناپذیر است های اقتصادی کلیه فعالیت ها و حیطه  چارچوب

به خصوص در وقوع . ستا زدنیکنیم، نقش قوانین مثال برخورد می ها به تخلفات و مفاسد فعالیت

-شود افراد فرصت ها از آنها بیشتر نمایان می تاثیر قوانین و مقررات و سواستفاده مفاسد بزرگ اقتصادی

موجود براحتی استفاده کرده و از پرداخت عوارض  مفرهایقوانین از خالها و  طلب با اطالع کامل از

 معضلی مشابه به دلیل مدت زمان طوالنیعالوه بر این با . کنند گمرکی شانه خالی می و حقوق

گمرکی  مواجه هستیم؛ هر اندازه که مدت زمان ترخیص کاال به دلیل قوانین و مقررات ترخیص کاال

 . کند می افزایش یابد، گرایش به واردات کاال نیز به صورت زیرزمینی و قاچاق افزایش پیدا

بر کاهش خطرپذیری قاچاق کاال برای گمرک شهرستان گناوه  گمرکی امور و اصالح قوانین

 .  باشدمؤثر می

قاچاق  یریکاهش خطرپذ و یگمرک امورو  نیاصالح قوانکه در این پژوهش دو متغیر از آنجایی

داری بین آن دو متغیر از آزمون ای هستند؛ لذا جهت بررسی رابطه معنی از نوع مقیاس فاصلهکاال 

داری دهد که مقدار سطح معنینتیجه به دست آمده نشان می. رسون استفاده گردیدضریب همبستگی پی

-می اول پژوهش تأیید یهتوان اذعان داشت که  فرضلذا می. گردیده است 02/0از کوچکتر ( 000/0)

توان گفت که می( 34/0)که مقدار ضریب همبستگی مثبت شده است از طرف دیگر از آنجایی. گردد

های انجام نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهش .مستقیم و معناداری بین این دو متغیر وجود داردرابطه 

 پورجعفرزاده ،(0349) انیمنصور، (0340) یعباس ،(0304) ایدنشا ،(0340)پور جعفرزاده شده توسط
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، (0300)، صوری (0340)صادقی  ،(0348)آباد فاتحی علی، (0340) گرانیو د یزال، (0304)

 .همخوانی دارد( 0302) خلیلی، (0302) سیدکباری

سازمانی گمرک بر کاهش خطرپذیری قاچاق کاال برای گمرک شهرستان گناوه ساختار بهبود 

  . باشدمؤثر می

قاچاق  یریکاهش خطرپذ و گمرک یبهبود ساختار سازمانکه در این پژوهش دو متغیر از آنجایی

داری بین آن دو متغیر از آزمون ای هستند؛ لذا جهت بررسی رابطه معنی از نوع مقیاس فاصله کاال

داری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید نتیجه به دست آمده نشان داد که مقدار سطح معنی

. گرددمی دوم پژوهش تأیید یهرضتوان اذعان داشت که  فلذا می. باشدمی 02/0از کوچکتر ( 000/0)

توان گفت که رابطه می( 83/0)که مقدار ضریب همبستگی مثبت شده است از طرف دیگر از آنجایی

های انجام شده نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهش .مستقیم و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد

 پورجعفرزاده ،(0349) انیمنصور، (0340) یعباس ،(0304) ایدنشا ،(0340)پور جعفرزاده توسط

، (0300)، صوری (0340)صادقی  ،(0348)آباد فاتحی علی، (0340) گرانیو د یزال، (0304)

 .همخوانی دارد( 0302) خلیلی، (0302) سیدکباری

ارتقاء کیفی نیروی انسانی گمرک بر کاهش خطرپذیری قاچاق کاال برای گمرک شهرستان گناوه 

 .باشدمؤثر می

 یریکاهش خطرپذ وگمرک  یانسان یروین یفیارتقاء ککه در این پژوهش دو متغیر از آنجایی

داری بین آن دو متغیر از ای هستند؛ لذا جهت بررسی رابطه معنی از نوع مقیاس فاصله قاچاق کاال

-آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید نتیجه به دست آمده نشان داد که مقدار سطح معنی

 سوم پژوهش تأیید یهتوان اذعان داشت که فرضلذا می. گردیده است 02/0از کوچکتر ( 000/0)ری دا

توان گفت می (29/0)که مقدار ضریب همبستگی مثبت شده است از طرف دیگر از آنجایی. گرددمی

ای ـهنتیجه آزمون این فرضیه با پژوهش .که رابطه مستقیم و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد

 ،(0349) انیمنصور، (0340) یعباس ،(0304) ایدنشا ،(0340) پورجعفرزاده انجام شده توسط

، صوری (0340)صادقی  ،(0348)آباد فاتحی علی، (0340) گرانیو د یزال، (0304) پورجعفرزاده

 .همخوانی دارد( 0302) خلیلی، (0302) سیدکباری، (0300)

javascript:mytxt(%22فاتحي|علي|آباد،|پژمان%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
javascript:mytxt(%22سيدكباري،|مجتبي%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
javascript:mytxt(%22سيدكباري،|مجتبي%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
javascript:mytxt(%22فاتحي|علي|آباد،|پژمان%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
javascript:mytxt(%22سيدكباري،|مجتبي%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
javascript:mytxt(%22سيدكباري،|مجتبي%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
javascript:mytxt(%22فاتحي|علي|آباد،|پژمان%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
javascript:mytxt(%22سيدكباري،|مجتبي%22);sss(%22th%22,%22titles%22)
javascript:mytxt(%22سيدكباري،|مجتبي%22);sss(%22th%22,%22titles%22)


  

 9315ماه  رویرهش وهفت،بیستشماره                                      های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

81 
 

گمرک شهرستان  یقاچاق کاال برا یریبر کاهش خطرپذ یگمرک نینو یهایآورفن یریبکارگ

 .  باشدیگناوه مؤثر م

بر کاهش  یگمرک نینو یهایآورفن یریبکارگکه در این پژوهش دو متغیر از آنجایی

داری بین آن دو ای هستند؛ لذا جهت بررسی رابطه معنی از نوع مقیاس فاصله قاچاق کاال یریخطرپذ

استفاده گردید نتیجه به دست آمده نشان داد که مقدار سطح متغیر از آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

چهارم پژوهش  یهتوان اذعان داشت که فرضلذا می. باشدمی 02/0از کوچکتر ( 000/0)داری معنی

توان می( 32/0)که مقدار ضریب همبستگی مثبت شده است از طرف دیگر از آنجایی. گرددمی تأیید

-نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهش .ی بین این دو متغیر وجود داردگفت که رابطه مستقیم و معنادار

 ،(0349) انیمنصور، (0340) یعباس ،(0304) ایدنشا ،(0340)پور جعفرزاده های انجام شده توسط

، صوری (0340)صادقی  ،(0348)آباد فاتحی علی، (0340) گرانیو د یزال، (0304) پورجعفرزاده

  .همخوانی دارد( 0302) خلیلی، (0302) سیدکباری، (0300)

 

 پیشنهادها

دنیای امروز . های اقتصادی قاچاق باشددولت در برخورد با پدیده قاچاق باید بیشتر به فکر رفع انگیزه

 .بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته شده است

که قاچاق کاال تا زمانی که سوددهی داشته باشد در جامعه شایع است و آنچه مسلم است این است 

کن توان توقع داشت این معضل به طور کلی ریشهکه در این کار سودی موجود باشد، نمیتا زمانی

 .شود

با توجه به محدودیت مناطق . رابطه بین اشتغال، بیکاری و قاچاق را نیز نباید از نظر دور داشت

این امر از نگاه برخی افراد کم بضاعت و به سودده بودن قاچاق، قطعاً اشتغال و پرداختن مرزی کشور و 

لیکن دولت به عنوان متولی امر، در کنار برخوردهای قانونی باید توجه . نمایدپذیر میمحتاج توجیه

 .خیز کشور داشته باشدبیشتری به بیکاری در مناطق مرزی و قاچاق
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شرایط ارتکاب قاچاق را سخت و مشکل کند تا همواره قاچاقچیان سرمایه دولت باید امکان و 

ای در اصل باید شرایط را به گونه. خود را در خطر دیده و از انگیزه و میلشان به قاچاق کاسته شود

 .گاه در خود احساس امنیت نکندفراهم آورد تا متخلف هیچ
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