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Abstract 
One of the major challenges facing organizations is the expansion of factors affecting the 

designing of a favorable vision. Exploring environment trends to understand the future trend 

requires an approach beyond the usual methods of forecasting and planning, Foresight allows 

us to have narratives and believable images of the emerging vision from the insights gained. 

The purpose of this study is to present a picture of the future of the customs organization in 

the form of possible and compatible scenarios. In this mixed method research, in order to 

achieve the goals, data collection was done through the study of Mega-trends using scanning 

method and based on PESTEL analysis. Prioritization of primary variables was done through 

telephone and e-mail survey of experts to find the most effective factors on the customs 

organization, which led to the design of a questionnaire with 30 factors. While determining 

the effectiveness of the matrix in an expert panel, data analysis in Micmac software led to the 

identification of four driving forces. The drivers in the 9-mode Cross Impact Analysis of the 

questionnaire, in a range of favorable to unfavorable conditions and according to the degree 

of importance and probability of occurrence, were surveyed by experts and analyzed with 

Wizard scenario software. Findings show that the two scenarios of the current situation and 

the adaptive change will be the most compatible future scenarios of customs. Familiarity 

with the narration of each scenario and comparing their desirability can be a basis for 

planning future measures so that the Iranian Customs can be a flexible, transparent, and 

accountable organization in order to protect the society, the health of the goods and to ensure 

the satisfaction of the beneficiaries. 
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 چکیده

 روندهای در کاوش. است مطلوب اندازیچشم طراحی در مؤثر عوامل گستردگی ها،سازمان یشرویپ عمده هایلشچا یکی از
 این نگاریآینده .است ریزیبرنامه و بینیپیش معمول هایروش از فراتر رویکردی نیازمند آیندهروند  درک برای محیطی

 این هدف. باشیم داشته ظهور حال در اندازچشم از یرباورپذ تصاویر و هایتروا حاصل، هایبینش از تا نمایدمی فراهم را امکان
 منظوربه آمیخته پژوهش این در. است سازگار و محتمل سناریوهای قالب در گمرک سازمان آینده از تصویری ارائه پژوهش

 و تحلیلتجزیه  مبنای بر و محیطی پویش روش با روندهاکالن مطالعه طریق از داده گردآوری اهداف، به یابیدست
PESTEL و تلفنی نظرخواهی با گمرک سازمان بر عوامل مؤثرترین یافتن برای اولیه، متغیرهای بندیاولویت. گرفت صورت 

 و اثرگذاری میزان تعیین ضمن. گردید عامل 30 با یاپرسشنامه طراحی به منجر که گرفت صورت خبرگان از اییانامهرا
 اصلی پیشران چهار شناسایی به منجر مکمیک افزارنرم در هاداده و تحلیل تجزیه خبرگان، پنل یک در ماتریس اثرپذیری

 اهمیت درجه برحسب و نامطلوب تا مطلوب شرایط از طیفی در حالت 9 با متقابل اثرات تحلیل پرسشنامه در هایشران. پگردید
 دو دهدیم نشان هایافته. گردید تحلیل و تجزیه یو ویزاردسنار افزارنرم با و شده نظرسنجی خبرگان توسط وقوع، احتمال و

 و سناریو هر روایت با بود. آشنایی خواهند گمرک آینده سناریوهای ینترمحتمل ،تغییر انطباقی و موجود وضعیت سناریوی
 جامعه، از صیانت جهت در ندبتوا ایران گمرک تا باشد آینده اقدامات طراحی برای مبنایی تواندیم ها،آن مطلوبیت مقایسه
 .باشد پاسخگو و شفاف پذیر،انعطاف سازمان یک نفعان،ذی رضایت تأمین و کاال ورود سالمت

 

 یدیکل واژگان

 .متقابل، سناریونگاری، سازمان گمرک اثرات لیتحل ،ینگارندهیآ 
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 مقدمه
اند بدانند چه چیزی در پدیش ها آرزو داشتهاز آغاز زمان، انسان

بینی، کنتدر ، است، ما برای هزاران سا  در تالش برای پیش
آوری و ایم و ایدن تدالش بدا جمد مدیریت و درک آینده بوده

های آینده همراه ریزی مد تفسیر الگوهای گذشته برای برنامه
بینی شده باقابلیت پیش پیش تعییناما یک آینده از  .بوده است
کندد وجدود نددارد. در عدو ، سازی روند پیشنهاد میکه مد 

های احتمدالی اسدت آنچه در خارج وجود دارد، انبوهی از آینده
زندددگی  ها، مشدداغل وآینددده بددرای سددازمان (.1،3312)گیددلی

و شخصی ما مهم است. بسیاری از ما شیفته روندهای نوظهور 
تواند هستیم. اگرچه این نگاه به آینده می فناوریهای پیشرفت

زندگی و وظایف کاری ما  ها بابالقوه جذاب باشد، اما ارتباط آن
ها این نوآوری عبارتیبه (3312، 3آور باشد )کریزتواند دلهرهمی

کند که در مورد کار و یا آموزش و حتی ساختار ما را مجبور می
، 3اساسی تجدیدنظر کنیم )عالم طورها در دهه آینده بهسازمان
3312). 

ادغددام جهددانی و پیچیدددگی در محددیط در عصددر حاضددر 
نامطمئن سبب ظهدور عصدر فدرا رقدابتی شدده اسدت کده از 

بیندی هدای قابدل پیشهای بارز آن، فروپاشی چارچوبویژگی
(. سدرعت تغییدرات 3319ها اسدت )یاندو و همکداران، دولت

متغیرهدای در اطمیندان و عددم  افدزایش ابهدامروندها موجب 
ها را های زندگی مدا و سدازمانگردد که همه جنبهمحیطی می

و ایدن  (1،3333وزیلدالالددبا  و تدأثیر قدرار داده اسدت )تحت
عددم بدا را ریزی روندد برنامده تغییرات سری  محدیط سدازمان

موفقیت  ،بنابراین .(3312، 2)عزیز جالوه سازدهمراه میقطعیت 
انایی در خل  و عرضده داندش در مسدیری ها درگرو توسازمان

لدی و ) های پویا و متالطم هماهندو باشدداست که با محیط
 (.3312، 2همکاران

های خود، ها و عدم اطمینانها، ابهامآینده با تمام آشفتگی
های بدزر  پیشدتازی را تردید تنها فضایی است که فرصتبی

گیری س بهرهدر خود نهفته دارد و طبیعتاً کسانی بیشترین شان
 آنبدرداری از دارند که از پدیش بدرای بهره ها رااز این فرصت

زمدانی های الزم را کسب کرده باشدند )ده و آمادگیکرتمرین 
ها و ها باید با بررسی فرصدتسازمان ،(1391، مقدم و باغبانیان

برای رخدادهای آیندده  هاقوتها و بر اساس ضعفو تهدیدها 
همگام بدودن  گذاری برای آینده وسرمایه ،بنابراین .آماده شوند

                                                             
1. Jennifer & Gidley 
2. Christian, Crews 
3. Munawwar & Alam 
4. Aldabbagh & Allawzi 
5. Aziz Jalloh 
6. Lee & et al 

، نیداز بده یدک وآوری و تغییر مأموریت سدازماندانش روز، ن با
 .(1392، )جوکار و همکاران بینی دارد.راهبرد جدید در پیش

 هایبرنامده نیازمندد کشدور هدر اقتصادی ۀتوسع امروزه
و ( 1392دریسداوی و همکدداران، کدداربردی اسدت ) و کدالن
ریزی جزء جدانشدنی یک فرآیندد برنامده نیزآینده  ریزیبرنامه

( گرچه توجه بده عناصدر سدنتی 1391است )باللی، راهبردی 
رسد بعید به نظر می لی( و3331، 2عامراست ) همیشگی الزم و
های ها، الگوهای قدیمی و استراتژیرسد ثبات درونی شیوهمی

ای مطلوب باشدند و گذشته و یا موجود بتوانند راهگشای آینده
بینی پیشو غیرقابددل ناپایدددارای ها را در آیندددهبقددای سددازمان

(. چراکده رویکردهدای سدنتی 1393تضمین نمایندد )عریدانی،
ریزی، برای پیشرفت و توسعه آیندده کدافی نیسدت و در برنامه

و تغییرات محیطی، کارایی خدود را از  هامواجهه با عدم قطعیت
رای رسیدن به ایدن و ب( 3333وزی،لال)الدبا  و دهند دست می

 مدؤثر ی کالنتغییرات روندها و الزم است به نحوه ظهور مهم
 (.3319همکاران،  و 2)یانو دکرتوجه  محیطی

بیندی تغییدرات بایدد رونددهای حدا  و برای پیش ،امروزه
هایی را از برخدی دهیم تا سدیگنا قرار  مورد مطالعهگذشته را 

هدای نسدبتاً قابدل الگوهای تکراری در سطح کالن و یا پدیده
ها تغییراتی را در افد  نشدان زیرا آن .بینی شناسایی کنیمپیش
، 9تواند روی اقدامات ما مؤثر باشند )مگا آنالیندهند که میمی

زنددگی روندها بدر اگر ما درک کنیم که چگونه کالن ( و3312
)جدین و  دهندددنیدای امدروز را تغییدر می گذارند ومی تأثیرما 

های آیندده را ما احتماالً قادر خواهیم بود تا دهه 13(3313متیو،
ها را تطبی  دهیم تدا اطمیندان بینی کنیم و استراتژینیز پیش

را  تحدو حاصل شود که مدا نیازهدای یدک جهدان در حدا  
 (.3319، 11روندبان کالنسسه دیدهؤبرآورده خواهیم کرد )م

 پردازی، شکل دادن و تحق  آیندده خدود، بدهبرای ایدهما 
 (3319همکداران،  و 13)مک کواای نیازمندیم ابزارهای نوآورانه

 اقدامتواند بسترسازی مناسب برای این هایی که مییکی از راه
و  (های نوین اسدت )همدانو آگاهی دانشگیری از باشد، بهره

ریزان عمومی را قدادر نگری چنین ابزاری است که برنامهآینده
های و اجرای برنامه بحثکر، های جدید تفسازد تا از روشمی

 .(3312سازگار با آینده پیش رو استفاده کنند )عالم،  راهبردی
های محتمل را مشخص از میان حاالت ممکن، آینده تا بتوانیم

                                                             
7. Amer 

8.Yeung 
9. https://mega.online/en/articles/megatrends-shaping-
all-our-futures 
10. Jain & Mathew 
11. Megatrend Watch Institute 
12. McCue 
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هددا را توصددیه نمدداییم )الدددبا  و ترین آنکددرده و مطلددوب
ما باید آینده خودمان را خل  کنیم تدا  عبارتیبه (3333وزی،لال

 خود، سازمان و جامعه را در برابر تغییرات جهانی آمداده بتوانیم
  (.1392سازیم. )واعظی و همکاران، 

تصداویری از آیندده را بده روش نگری های آینددهتکنیک
 (3312، 1)هاپتمن و اشتاینمولرکنند شده روش تولید می کنتر 

ها و منظور درک بهتدر فرصدتنگاری بدهها از آینددهو سازمان
. (3319، 3کنند )جاکوبسدن و هیرونسدالوا استفاده میهانتخاب

بده تواند میطور بالقوه بهنگری راهبردی بینش حاصل از آینده
را بر تحدوالت  خودمثبت کار  تأثیر کند تامیکمک  هاسازمان

یک  تا (3333و همکاران، 3آینده به حداکثر برسانند )کوملوسی
اسدتراتژی  ده وکدرتری را کسب مزیت رقابتی و موقعیت قوی

. (1،3313متناسددب بددا آینددده را ایجدداد کننددد )روهربددر 
خوبی نگری راهبدردی بدههای آیندهکه از قابلیت هاییسازمان
در مورد الگوی ظهور تهدیددات آگاهی باالتری ، گیرندبهره می
های محیط خارجی دارند و تصمیمات بهتری را برای و فرصت

و  2کنندد )دومیندیسیهدا اتخداذ مپاسخگویی بده ایدن چالش
نگری منجدر اگر ما بخواهیم آیندده ،بنابراین .(3312، همکاران

شود باید بده دنبدا  راهدی مناسدب در سازمان به ابتکار عمل 
 ریزی عملی باشیم.شده با برنامه برای اتصا  استراتژی تدوین

 هددا،تکنیک از اینگری در قالددب مجموعددهآینددده نقددش
( و 3312، 2)ویچدایتو گیدردت میفراینددها صدور و عملکردها

است که بر عدم  ینگارویآن سنار یهاروش ترینیکی از مهم
کداهش  ایدکنتر  و  ییتوانا رندگانیگمیکه تصم ییهاتیقطع
و همکدداران،  زانیدانگ)د  نددینمایهدا را ندارندد تمرکدز مدآن

اندازها و عناصر هستند که چشم ییهاداستان وهای(، سنار1392
 دهنددمینشدان  یلیبدد یهداتیرا در قالب روا یمالاحت ندهیآ
کنند با پیچیددگی یمبه ما کمک  و (3312رامیرز و همکاران، )

 یدداییمبشددناختی و عدددم قطعیددت مربددوط بدده آینددده کنددار 
 بیندیپیش سناریو ریزیبرنامه البته ،(32: 1392، ذوالفقارزاده) 

 از یتعدداد بدرای سدازمان یدک سازیآماده بلکه. نیست آینده
 سناریوها .(3313و همکاران، 2واروماست ) قبو قابل یهاندهیآ

                                                             
1. Hauptman & Steinmüller 
2. Jacobsen & Hirvensalo 
3. Komlossyová 
4. Rohrbeck 
5. Dominiece 
6. Vecchiato 
7. Varum 

 بایدد دارندد، روایت شرح یا داستان از مناسبی شکل کهدرحالی
 .(3319، 2رولند و اسپانیو ) باشندنیز  قبو قابل و پذیرامکان

مرزبدان  عنوانبدهیک سازمان حداکمیتی اسدت و گمرک 
)رعیدت توسعه کشور دارد ای در اقتصاد و اقتصادی نقش ویژه

به تنظدیم  با ارائه خدمات خود همچنین ،(1392پیشه و تیزرو، 
نمایدد های داخلی و حمایت از تولیدد ملدی کمدک میسیاست

بدر ارائده خددمات (. گمرکات عالوه1392 ،سالجقهو طنابنده )
گمرکی مطلوب و تسهیل جریان تجارت مشروع بایدد وظدایف 

رآمدد و حمایدت از جامعده و رشدد آوری دجم  ۀخود را درزمین
؛ 3319، 9)انوشدده و بوومددازدرسددتی انجددام دهنددد اقتصدداد به

در یک دنیای اقتصادی با رشد مستمر، تحدو   (.13،3333کین
و  هدا روبدرو اسدتای از چالشدر گمرک همیشه با مجموعده
گمرکدات  ، در بسدیاری ازدیآیبرمآنچه از پیشینه این پژوهش 

 از یکددی و درک نشددده ینگردهنددیآ مفهددوم اهمیددت ،دنیددا
هستند،  روبرو آن گمرکات با امروزه که ییهاچالش نیتربزر 

بایدد گمدرک  ایدن سدازمان اسدت.آیندده بدر  روندهای مدؤثر
با طیدف ممکن است  آیندهپویای جهان در که  دهدتشخیص 
 رمنتظدرهیغ یهاتیموقع و ینیبشیپرقابلیغعوامل وسیعی از 
 اقتصدادی ناشدی از یهداو تنش هدامیافدزایش تحدر فراتر از

و تغییرات  سازمانی یهاهیرو ،هاکاهش تعرفه ،افزایش تجارت
روندها . (11،3312پیترسونشود )یمدر قوانین و مقررات مواجه 

را  هاییفرصدتمدداوم خطدرات و  طوربهتجاری  هایجریانو 
 و کشددمیکه اکوسیستم گمرک را بده چدالش  کنندمیایجاد 
ی وهایسدنارراهی یدا مقابلده بدا ایدن رونددها برای هم گمرک

مدا  ( 3319، 13مدیلکن ) متفاوتی را در پیش رو خواهد داشدت
های گمرکدی قدادر بده رویده چگونده کهخواهیم کرد بررسی 

و ایدن  دانطباق با سرعت تغییر در اقتصاد جهدانی خواهندد بدو
و تفسدیر  شده بینیپیش دانش با یک یزیربرنامهلزوم  بررسی
 .طلبدمیرا  گمرک آینده بر رویدادها تأثیر

گمرک جمهوری در  نگاریآینده، این پژوهش اصلی هدف

گمدرک  ،بنابراین  .است اسالمی ایران با رویکرد سناریونگاری
های محوله، برای بایست براساس وظایف و مسئولیتیایران م

همسدویی بدا منظور حرکت در مسیر توسعه و تعالی پایدار و به
انداز سدازمان بدا تدالش و تحق  سند چشدمبرنامه راهبردی و 

واقعیت امر این اسدت کده  ریزی هوشمندانه اقدام نماید.برنامه

                                                             
8. Spaniol & Rowland 
9. Anouche & Boumaaz 
10. Keen, Michael 
11. Peterson 
12. Mielken 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/678787/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/678787/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217290/%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b1_%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%82%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217290/%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b1_%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%82%d9%87
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=fa&nv=1&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://uk.linkedin.com/in/arnemielken%3Ftrk%3Dauthor_mini-profile_title&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhKV1AUPBYE0e4espV34mwaplGgPA
http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Spaniol%2C+Matthew+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rowland%2C+Nicholas+J
https://uk.linkedin.com/in/arnemielken?trk=author_mini-profile_title
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اس براسدبدرای ایفدای نقدش در آیندده ضدرورت دارد  گمرک
 ،اتکدا بده رویکردهدای جدیدد و روندهای سناریوسدازی شدده

و  هدایتمتناسدب باقابلرا  ت آیندهالتوسعه و تحوهای یشرانپ
مسددائل  واکدداویبدده ده و کددررصددد  جامعددههای یتوانمنددد
بدرای حضدور موفد  در  وبپردازد کنونی و آینده  یزبرانگچالش
از مفداهیم  یزیرادبیات برنامده هامروز .یزی نمایدربرنامهآینده 

ابدزار  کمدک بدا سدازان تصدمیم است و عبور کرده بینییشپ
 و قبو قابدل هایدیدگاهارائه  به نگری و تفکر سناریویییندهآ

مدرتبط بدا  هاییتدرباره موقع ییاندازهاچشم کشف به سازگار
 را خدود مدوردنظر هایجدید روایت قرنو برای  پرداخته آینده

 دهند.ارائه می
 گمرک جمهوری اسالمی ایدراننگاری در   آیندهارائه مد

منظور توسدعه و کسدب مزیدت رقدابتی عنوان گامی مهم بهبه
رفد   سدویبه نگراندهآینده نگداهیکده بدا  گرددمیمحسوب 
های موجود، تحلیدل سدناریوهای آتدی و کداهش عددم چالش
 تدوانیممی مدا آینددهدر  کداوشبرای  دارد.ها گام برمیقطعیت

  استراتژی بتوانیم آن در که کنیم ایجاد بالقوه آینده از تصاویری
 از اسددتفاده قسددمت تددرینمهم امددا .کنددیم آزمددایش را خددود
 تقویدت پدژوهش بدرای خروجدی از اسدتفاده آینده هایروش
گیدری ایدن پدژوهش بدا بهره ،لدذا. اسدت امروز گیریتصمیم

ترکیبی از ابزارهای مناسب، یعنی پویش محیطی و نظرسنجی 
متقابل و سناریونگاری بده شناسدایی  اثراتگان، تحلیل از خبر
نگاری این سدازمان آینده های مؤثر بر صنعت گمرک وپیشران

حلدی عملدی، عنوان راهآمده به دست پرداخته است تا نتایج به
های راهبدردی، کسدب مدیران سازمان را در تدوین اسدتراتژی

 ماید.سازمان یاری ن یمزیت رقابتی پایدار و حفظ بقا

 

 مبانی نظری

 نگاریآينده
 3فورسدایتفرانسدوی و  1واژه پرسدپکتیو بازگردان نگاریآینده

 1نگری اروپدابنیداد آیندده( و 3311 ،3)کوسدا اسدت انگلیسدی
انداز سدازی مدنظم، نگری را یدک فرایندد چشدم( آینده3311)

انداز باهددف امکدان مشارکتی و بلندمدت بدرای ایجداد چشدم
ده کرمروز و بسیج اقدامات مشترک تعریف های اگیریتصمیم

نگری یدک آیندده )3312 ،2از دیدگاه خانم ماری کانوی است.
های آینده موجود ظرفیت تفکر راهبردی است که درک گزینه

                                                             
1. Prospective 
2. Foresight 
3. Kuosa 

4. European Foresight Platform 
5. Maree Conway 

دهددد و زمیندده عملیدداتی را کدده در سددازمان را گسددترش می
دهد. اسدتفاده شده است را افزایش می استراتژی در آن تدوین

های فعا  های راهبردی جدید و پاسخظهور گزینه از آن باعث
های راهبردی گیریگردد تا بتوان قبل از تصمیمبرای تغییر می
های احتمالی را که ممکن است ظهور کنندد را بده امروز، آینده

 مسدتلزم راهبدردی تصدمیمات اخدذ بهترین شکل درک کرد.
 از تدا کنندد کمدک گیرندگانبه تصمیم که هایی استمهارت
(، یکدی از 3312، 2وچیاتو و فاواتو)برآیند  هاعدم قطعیت عهده
 و ریزیتواندد بده برنامدهکده می راهبدردی ریزیبرنامه فنون

 نگارینمایدد آیندده کمدک مددتبلندد و کالن گذاریسیاست
 مبدانی از هدم و پژوهیآیندده مبانی از هم است، چون راهبردی

، و همکداران شدیروانی ناغدانی) بردبهره می مدیریت راهبردی
عنوان یک گام فعا  برای کنار نگری راهبردی به(. آینده1392

آمدن با عدم اطمینان در محیط سازمانی و فراتر از آن در نظدر 
ها از آن برای ارتباط یا شناسایی خدود شود و سازمانگرفته می
(. 3333و همکداران، 2کنندد. )کوملوسدیاسدتفاده میبا آیندده 
 نگاری ارائدههای مختلفی را برای آیندهنظران چارچوبصاحب
نگاری کننده فرایند اجرای آینددهها بیاناند. این چارچوبنموده

نگاری در توان برای انجام مطالعات آینددهعمومی است که می
ها استفاده کرد. های مختلف و با موضوعات متفاوت از آنحوزه

نگاری مدارتین، وروس، مدایلز، سداریتاس، های آینددهچارچوب
هورتن، ریجر، سانتو و پوپر ازجمله این موارد هستند )نامداران، 

1392.) 
 

  ینگارندهيآفرآيند  یهاگام
، تفکددر دربدداره آیندددهکتدداب  اندددی هدداینز و پیتددر بیشددا  در

کلددی و  براسدداس یددک چددارچوب راراهبددردی  ینگارندددهیآ

، 9، پدویش2یبندچارچوب شامل:شش گام اصلی در ، یامرحله
. اندکرده بندیطبقه 13اقدام و 11ریزیبرنامه، 13سازی اندازچشم

دارد کده از نظدر خبرگدان  تأکیددهدایی این چارچوب بر جنبده
نگاری راهبردی حیاتی هسدتند. منتخب برای موفقیت در آینده

هدا، مخاطبدان، محدیط شبندی، با در نظر گرفتن نگرچارچوب
دهد های کاری، رهنمودهایی ارائه میکار، منط  مقصود و تیم

. پویش، رهنمودهایی در خصوص نظام، (محصو : طرح پروژه)
و همچنین چگدونگی کداوش  موردنظرپیشینه و بافت موضوع 

                                                             
6. Faavato & Vecchiato 

7. Komlossyová 
8. Framing 
9. scanning 
10. Visioning 
11. Planning 
12. Acting 

http://ensani.ir/fa/article/author/177490
http://ensani.ir/fa/article/author/177490
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 دهدداطالعات را با در نظر گرفتن آینده آن موضوع ارائده مدی
آمدده از  بده دسدتی، اطالعات بین. پیش: اطالعات(محصو )

هدا، گیرد و با در نظر گرفتن پیشرانمی به کارمرحله پویش را 
هدا ها، ابزارها، رویکردهای واگرا و همگرا و بددیلعدم قطعیت

 خطددوط مبنددا و  :محصددو )دهددد رهنمودهددایی را ارائدده مددی
تفکر بر  بربا تکیه ینیانداز آفرچشم. ناریوها(های بدیل سآینده
بینی رهنمودهایی را ارائه حاصله از مرحله پیش استنباط مبنای

: محصو )کشد سازمان را به تصویر می موردنظرکرده و نتایج 
ریزی، شامل رهنمودهایی در . برنامهآرمانها(-های مطلوبآینده

 منظوربده مدوردنظرهدای خصوص توسعه راهبردهدا و گزینده
اقدام شدامل  .(طرح راهبردی: محصو ) انداز استتحق  چشم

: محصدو ) رهنمودهایی است که بر نتایج حاصل داللدت دارد
دهندد و های ناظر بر اقدام را توسعه مدیو برنامه (طرح اجرایی

کنندد هدای هوشدمند را نهادینده مدیتفکر راهبردی و سیستم
 (.33-33: 1392 ،1بیشا  وهاینز )
 

 پويش محیطی
ماتیک پویش محیطی یا افقی هنر کاوش و تفسدیر سیسدت 

های عمید  اهیت محرکمحیط خارجی برای درک بهتر م
ها در آیندۀ سازمان اسدت احتمالی آن تأثیرروندها و  ،تغییر

پویش اغلب بر تحوالتی متمرکز است که  (.3312)کانوی، 
ریزی فعلی قرار دارندد امدا ممکدن در حاشیه تفکر و برنامه

تواندد است برای یک سدازمان مهدم باشدند. همچندین می
های مدداوم های جدید مربوط به چالشها و بینشپیشرفت

، و همکداران 3گدرینبالت) یک سدازمان را شناسدایی کندد

بده  محیط سدازمان تحلیل کالن و ما برای تجزیه. (3319
سیاسدتی، اقتصدادی، اجتمداعی، فنداوری  ،یک ابزار نیازمندیم

 و تجزیده بدرای کداربردی و ساده یابزار 3محیطی و قانونی
 شناسدایی بدا کده اسدت وکارکسدب عمومی محیط تحلیل

 تددا کندددمی کمددک مدددیران بدده خددارجی محددیط تغییددرات

در ادبیدات پدویش، ایدن کدار از  .بگیرید بهتری تصمیمات
های روندددها و سددیگنا روندددها و کالن ییشناسدداطریدد  

بیندی هایی را پیشضعیف که ممکن است وقوع ناپیوستگی
(. 111-139: 1392بیشا ،  پذیرد )هاینز وکنند صورت می

ها در خدال  زمدان ها یا پدیدهروند، تغییرات منظم در داده

                                                             
1. Andy Hines & Peter bishop 
2. Greenblott 
3. Political, Economic, Social, Technological, 
Environmental & legal (PESTEL) 

یابندد و تا آینده ادامده می شوندیآغاز ماست که از گذشته 
(. روندها اگر در مقیاس جهانی یدا بدزر  1392،اباصلتیان)

نامید. در برخی متدون نیدز  1روندکالنتوان رخ دهند را می
ها یاد از آن« 2های تغییر جهانیپیشران»ام روندها با نکالن
 (.1392پژوهی فردا، شود )مدرسه آیندهمی
 

 نیروهای پیشران
های پیشران، مفهدومی اسدت کده بیشدتر در طراحدی نیرو

هایی آن نیرو گیرد و منظورها مورد استفاده قرار میسناریو
 ،دیگرعبارتبدهها اثدر دارندد. است کده بدر پیامدد رویدداد

ها ری که باعث حرکت و تغییر در طرح اصلی سدناریوعناص
)دبیرخانده  کننددها را مشخص میانجام داستانشده و سر

  .(1393،شددوارتسبدده نقددل از  ؛1399ی، نگارندددهیآملددی 
دهنده ای از نیروهای شکلهدا مجموعدهعبارتی پیشدرانبه

های صورت جهانی یا محلی بر آینده به آینده هستند که به
دهنددد گذارنددد و آینددده را شددکل میمی تددأثیرلدددف مخت

 (.1392دعدوتی و نصدراللهی، )البرزی
 

 سناريونگاری
ریزی سناریو ابدزاری عملدی بدرای تفکدر راهبدردی برنامه

هنگامی که عدم اطمینان  ویژهبهها است، جمعی در سازمان
 ،گریدانیببدده (2،3312خددارجی زیدداد باشددد )اسددکومیکر

های بینی وضعیتیو فرصتی را برای پیشریزی سناربرنامه
بدرای  به تولید اسدتراتژیکند و قبو  آینده فراهم میقابل

ها و جلددوگیری از کدداهش خطددرات، اسددتفاده از فرصددت
(. 3311، 2کند )رامیرز و سلینتهدیدهای احتمالی کمک می

 هاییداستان مشارکتی، فرایندهای طری  از سناریونگاران

داسدتان  یدک جایبده و آفرینندمی دتدرازم آینده درباره
 حدا  عین در و مکمل هایداستان از ایمجموعه منفرد،

کنندد )گدوهری فدر و همکداران، می تهیده کامالً متفداوت
1391.) 

سناریوها به دو نوع سناریوهای خدارجی و سدناریوهای 
شوند؛ سناریوهای خدارجی بدر مشی تقسیم میهدف یا خط

توانند بر که بازیگران مرتبط نمیروی عواملی تمرکز دارند 
دهند کده محدیط ها اثر بگذارند. این سناریوها شرح میآن

                                                             
4. Megatrend 
5. Global Change Driver Forces 
6. Schoemaker 

7. Ramírez & Selin 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Cynthia%20Selin
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هدا یک سازمان در آینده بده چده شدکل خواهندد بدود. آن
سرعت در حا  تغییدر اسدت و کنند که جهان بهتصریح می

اینکه این موضوع، چه پیامدهایی برای یک سازمان خواهد 
راهبدرد آن بخشدی از سدناریو داشت. نه خود سازمان و نه 
عنوان چارچوبی برای توسعه هستند. سناریوهای خارجی به

مشددی بسددیار مناسددب هسددتند. سددناریوهای راهبددرد و خط
سددازند کدده چدده پیامدددهایی بددرای راهبددردی نمایددان می

های راهبردی وجود دارد. این سناریوهای راهبردی انتخاب
هدای نتخابسدازند کده چده پیامددهایی بدرای انمایان می

راهبردی وجود دارد. این سناریوها بر عوامل داخلی تمرکدز 
توانندد ها اثدر داشدته و میدارند که بازیگران مرتبط، بر آن
 تدددوان تحدددوالت آیندددده را بیازمایندددد کددده چگونددده می

 پیتدر .(11-39: 1392)ذوالفقدارزاده،  قدرار داد تدأثیرتحت

سده ندوع؛  سدناریو را بدهدر کتاب هنر دورنگری  1شوارتس
متقابدل  تدأثیرفرآیند و تحلیل  تأثیرروش شهودی، تحلیل 

شدش بده  سدناریونگاری راو همچنین فرآیند  بندیتقسیم
 عوامدل اصلی؛ فهرسدت تصمیم و موضوع ؛ شناختمرحله

 پیشدران نیروهای سازمان؛ شناسایی آینده بر مؤثر کلیدی

 انتخاب قطعیت؛ عدم و اهمیت براساس بندیکلیدی؛ طبقه

 نتدایج و پیامدها سناریوها؛ تحلیل سناریوها؛ تدوین نط م

-311: 1393، شدوارتس) ده استکر بندیسناریو طبقه هر
312). 
 

 متقابل اثراتتحلیل 
 تدا کننددیم کمک که هستند هاییروش متقاط  هایتحلیل 

 یکددیگر بدر متفداوت هدایدعملکر و روندها چطور که ببینیم
 چگونده سیسدتم در یک متغیرها بین روابط و گذارندیم تأثیر

 گدوردون تئودوربه نقل از تیشه یار(. ؛ 1392، است )رشیدارده

د کدر مطدرح متقداط  تأثیر تحلیل برای را ایرایانه رویکردی
 ثبت متعامد ماتریس یک بر روی رویدادها روش، این در که

 شدودمی مطرح پرسش این ماتریسی تقاط  هر در و شودمی

 زمدانهم ردیدف یدک در موجود ویدادهایر قرار بود اگر که

رویددادهای  وقوع احتما  بر چگونه رویدادها این دهند، روی
و  3)سدبرگت گذاشدت  خواهندد تدأثیر سدتون یدک در دیگر

در تغییدرات و پویدایی . به نقدل از گدوردون( ؛3331همکاران، 
ها را جهان، شناسایی روندها و عوامل مؤثر بدر آیندده سدازمان

افدزار . این نرمدکرمک تحلیل بزارهایی مانند میکتوان با امی
شدده  برای انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقداط  طراحدی

                                                             
1. Switzer 
2. Seebregts 

 مخفف و فرانسوی اصطالحی مکمیک(. 1393)زالی،  است

 3آرکیددبندی اسدت )طبقه باهدف اثر متقابل ضرایب ماتریس
افدزاری اسدت کده سناریو ویزارد نیز ندرم (.9333و همکاران، 

سناریونگاری کاربرد دارد و اساس کدار آن بدر مبندای  ۀنیدرزم
منظور هددا بددههددای اثددر متقدداط  اسددت. ایددن ماتریسماتریس

استخراج نظر خبرگان در مورد اثر احتما  وقوع یدک حالدت از 
یک توصدیفگر بدر روی حدالتی از توصدیفگر دیگدر در قالدب 

ا گیرندد و نهایتداً بدهای کالمدی مورداسدتفاده قدرار میعبارت
هددا بددر روی محاسددبه اثددرات مسددتقیم و غیرمسددتقیم حالت

مطالعده  یکدیگر، سناریوهای سازگار پیش روی سیستم مدورد
سدازی . هددف ایدن تکنیدک تحلیلدی بهینهشونداستخراج می

هاسددت )دیتددون و اطمینددان کددردن آنسددددناریوها و قابل
؛ بدده نقددل از طدداهری دمندده و نددادری 3331، 1وینگریددک
 (.1393خورشیدی،

 

 پژوهشپیشینه 

که مدرور شدد، آنچده مشداهده  ادبیاتیبا دقت و نظر ورزی در 
نگاری سدازمان گمدرک اسدت و ایدن بر آیندده تأکیدشود نمی
فرد بودن موضدوع اسدت، امدا مطالعداتی دهنده منحصربهنشان

هدا بده شدرح زیدر چند مرتبط با این پدژوهش، در دیگدر حوزه

 .صورت گرفته است
نگاری آیندده»( در پدژوهش 3319ن )و همکارا 2گرینبالت

 ترتیبدات، منداب  و هداروشراهبردی در دولت فدرا : بررسدی 
هددای بهبددود و روش هددابدده شناسددایی رویکرد« سددازمانی

نگری در نگری فددرا  و ابزارهدای ادغدام فرآیندد آینددهآینده
ای هدگیری پرداختندد. یافتدهریزی راهبدردی و تصدمیمبرنامه

نگری در دولت فددرا  آمریکدا ه آیندهدهد کپژوهش نشان می
نگری و لدزوم ریشه دوانده است و با توجده بده اهمیدت آیندده
ها بددرای ریزیبهبددود اسددتفاده از آن در دولددت فدددرا  برنامدده

نگری در دولددت فدددرا  در حددا  افددزایش هددای آیندددهفعالیت

هدا دریافتندد همده آن .است، اما کامالً نهادینده نشدده اسدت
هدای اساسدی را فر نگری فدرا  ایدن پیشیندههای آبرنامه

بینی آینده غیرممکن اسدت و اقددامات انسدانی دارند که پیش
طیددف  همچنددین .توانددد تددا حدددی آینددده را شددکل دهدددمی

نگری وجدود دارد امدا نگداه های زمانی آیندهای از بازهگسترده
مددت نگر فدرا  به آیندده تقریبداً بلنددهای آیندهبیشتر برنامه

های شدددیدی در میددزان تغییددر در آینددده بددوده و محدددودیت
نگری در های آینددهنزدیک وجود دارد. یکی از مشکالت گروه

                                                             
3. Arcade & et al 
4. Deaton & Winegreake 
5. Greenblott 
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ریزی و مددیریت سراسر دولدت فددرا ، پیوندد بیدنش برنامده
ها اسددت. گیری سیاسددتنگری بددا مندداب  و تصددمیمآینددده

نگری در بسددیاری از کدده آینددده داردیمددپژوهشددگر بیددان 
ماندده  نیافته بداقیعنوان یک کار توسعهای دولتی بههسازمان

سدرعت در حدا  تغییدر اسدت، است و با توجه به دنیایی که به
-نگری اسدت تدا بدهسازی آینددهنهادینه شرویپچالش اساسی 

عنوان بخشی از عملیات معمو  آژانس فدرا  شدود تدا منجدر 

 .ریزی پایدار گرددتر و برنامهبه مدیریت قوی

طراحددی »( در مقالدده بددا عنددوان 3319) 1و اللددوزیالدددبا  

سناریوی نقش بالقوه در سداخت اسدتراتژی ریزی برنامهمجدد 
مفهومی مبتنی بدر بررسدی رونددهای  چارچوبیک و نوآوری: 

بده موضدوع بدازنگری نقدش  «سناریوها و اسدتراتژی شدرکت

در ایجاد اسدتراتژی و سناریو ریزی برنامهدر حا  توسعه سهم 
ها ادعا کردند در دنیای رقدابتی و رکت پرداختند. آننوآوری ش

متالطم، عدم قطعیت محیطی بده کدانون توجهدات در فرایندد 
ریزی راهبردی تبدیل شده اسدت و رویکردهدای سدنتی برنامه
یی خدود اریزی در مواجهه با این تغییرات محیطدی، کداربرنامه

رای تری بددهند و ما نیازمند ابزارهدای مناسدبرا از دست می
بینی آینده هسدتیم تدا بتدوانیم از میدان حداالت ممکدن، پیش
هدا را ترین آنکدرده و مطلدوب شناساییهای محتمل را آینده

دهدد توزید  روندد پژوهش نشان می یهاافتهیتوصیه نماییم. 
توان با توجده بده اهمیدت نسدبی، در به سمت سناریوها را می

لدده تفکددر هددای اساسددی اسددتراتژی ازجمپددنج گددروه از حوزه
اسددتراتژیک، یددادگیری و تئددوری اسددتراتژی آکددادمی توسددعه 

ریزی اسددتراتژیک، اسددتراتژی سددازی و اسددتراتژیک، برنامدده
گیری نگری اسددتراتژیک و بیددنش، تصددمیمنددوآوری، آینددده

 بندی کرد.استراتژیک و گزینه استراتژیک طبقه
آینددده گمددرک در » یپژوهشدد( در 3319) 3، آرنمددیلکن

 ویرا مدورد تحلیدل قدرار داد. « 3313اتحادیه اروپا تدا سدا  
بررسی نمود که چگونه جهان گمرک بسیار تغییر خواهدد کدرد 

های آینده برای گمدرک اتحادیده ها و فرصتو دریافت چالش
تصداد ، اقفنداوریدهد کده های او نشان میاند. یافتهاروپا کدم

جهددانی، مهدداجرت و سددالخوردگی از مبدداحثی هسددتند کدده 
و  را بر گمدرک اتحادیده اروپدا خواهدد گذاشدت تأثیربیشترین 
، تغییر اقتصاد بده سدمت شدرق، تأمینتحو  زنجیره همچنین 

ها، فشار مهاجرت در مدرز و هدوش رشد انفجاری زنجیره داده

                                                             
1. Aldabbagh & Allawzi 
2. Mielken & Arne  

نظدارتی رونددهایی هسدتند کده گمدرک  فنداوریمصنوعی و 
 ادیه اروپا با آن روبرو خواهد شد.اتح

( در پژوهشددی بددا 1392و همکدداران )زاده زاوشددتی قلددی
نگاری سدازمانی در های کلیدی آیندهشناسایی قابلیت»عنوان 
فرآینددد بدده بررسددی  «مددالی ایددران مؤسسدداتهددا و بانک
های پدژوهش نگاری در صنعت بانکداری پرداختند. یافتهآینده

 توانددمی آینده درباره سازمان دانش افزایش که دهدنشان می

 ،بندابراین .بانک باشد یریپذرقابت افزایش در مهم عامل یک
 هدایباندک از دسدته هدر منحصدر بده خصوصدیات توجده با

 هدابانک در نگاریآینده هایقابلیت ابعاد ، شناختموردمطالعه

 و کنددمدی کمدک ینگارنددهیآ توسدعه هایاولویت به تعیین
-کدالن تصمیماتی نیازمند اتخاذ که دولتی و بزر  هایبانک

 بدا سدازمانی نگداریمرکز آیندده تشکیل سمت به هستند، تر

 .دارندمیپژوهش گام بر موردنظر هایقابلیت
هددای ( بددا اسددتفاده از روش1392شددمس و همکدداران )

-تددوین سدناریو»گذر بده و ماتریس تحلیل بر سناریو، استیپ

 «1131ایددران در افدد  نوپددای  وکارهایکسددبهددای آینددده 
پژوهش منجر به تدوین چهار سناریو با عنداوین این  .پرداختند
ثروت، مدرنیته در وقتی دیگر، چدرخش بده عقدب و فرشتگان 

 کدده شناسددایی  دهدددهددا نشددان مددییافتددهعقالنیددت گردیددد. 
گذاران را متوجه ایدن مسدئله ریزان و سیاستها، برنامهشاخص

 ،سدمت کددام سدناریو هسدتیم حرکت به نماید که در حا می
ریدزان ایدن گدذاران و برنامدهها بده سیاسدتهمچنین شاخص

دهد اگر بخواهیم بده سدمت سدناریوی مطلدوب هشدار را می
هدا را تبددیل بده شداخص حرکت نماییم، باید کددام شداخص

 .مطلوب نماییم
مروری بر اصدالحات گمرکدی »( با 3312) 3جان پترسون،

 ی مدؤثر بدر گمدرک را مدوردرونددها« برای تسدهیل تجدارت
بررسی قرار داده است. در این بررسی برخدی از عوامدل مانندد 

های تولیددد، رشددد تجددارت سددازی فرآیندددپاسددخ بدده جهانی
ای آنالیدن تدک پنجددره های، اسدتفاده از سیسدتمالکترونیدک

بهبدود شدفافیت، تصدویب  ،گمرکی هایرویهسازی ساده برای
ابزارهدای  دهددنشدان مدیکند، یافتده هدا کمک میها برنامه

ارزیابی ریسک برای سدرعت بخشدیدن بده تدرخیص کداال از 
از ای گمددرک و همدداهنگی پددردازش گمددرک بددین منطقدده

 روندهای مؤثر بر گمرک است.

                                                             
3. Peterson & Joann 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=fa&nv=1&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://uk.linkedin.com/in/arnemielken%3Ftrk%3Dauthor_mini-profile_title&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhKV1AUPBYE0e4espV34mwaplGgPA
https://uk.linkedin.com/in/arnemielken?trk=author_mini-profile_title
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پژوهی و با اسدتفاده ( با رویکرد آینده1392) فتحی و همکاران
 عوامدل ساختاری به شناسایی تحلیل و نگاریاز روش سناریو

 پددیش روی آتددی سددناریوهای تدددوین و رمددؤث کلیدددی

ریلدی  ونقدلحمل صدنعت در مدالی تدأمین و گذاریسدرمایه
 مدؤثر کلیددی های پژوهش دو عامدلیافته پرداختند. براساس

 مدالی دارای و پدولی هایسیاسدت و اقتصدادی هدایتحریم

 تددوین محورهدای عنوانبده بداال قطعیدت عددم و اهمیدت

 آیندده بدرای سدناریو هدارچ وشناسایی شده  آتی سناریوهای

 ارائده ریلی نقل و صنعت حمل در مالی تأمین و یگذارهیسرما

 .گردید

ارائده مدد  یکپارچده »( به 1392کشاورز ترک و نیکویه )

نگاری راهبردی در سدطوح های آیندهارزیابی و مدیریت پروژه

 کید دارد،یمد انیدباند، این پژوهش پرداخته «ملی و سازمانی

 یهامشخصدهپدروژه اسدتاندارد بدا  کید ،گدارینندهیپروژه آ

 یکردهداروی و هاروش سازیادهیپ ،نیبنابرا .خاص خود هست

 ینگارنددهیآ هدایپدروژه یابیدپدروژه در ارز تیریمناسب مدد

 یکده کنتدر  راهبردهدا دهددینشان م هاافتهیمناسب است، 
 تیددبددر موفق تیریمددد و ینگارندددهیآ یابیددارز ،ینگارندددهیآ

 مؤثر است. ینگارندهیآ یهاطرح
هددا و پیشددران»( در مقالدده 3313و همکدداران )1آرچیددولی

بده بررسدی « موان  تاثیرگذار در استفاده از گمرک الکترونیکی
هدای جهانی ادارات گمرکی پرداختندد و بدا اسدتفاده از تکنیک

بدرای شناسدایی  را تحلیل چند متغیره یدک چدارچوب نظدری
های دولدددت عاملپیشدددران و موانددد  اسدددتفاده از سیسدددتم

الکترونیکی / گمرک الکترونیکی در سه دسته فندی، سدازمانی 
هدای کده پروژه دهددها نشان مدییافتهدند. کرو سیاسی ارائه 

توسعه دولت الکترونیک معمدوالً بده دلیدل عددم درک کامدل 
الزامددات دولددت و همچنددین مواندد  اجددرای آن، شکسددت 

ین بود که دریابندد رو، هدف از انجام پژوهش اخورند. ازاینمی
برداری از گمرک در بسدتر الکترونیکدی چه عواملی امکان بهره

دهدد کده عدواملی کند. نتایج نشدان پدژوهش میرا فراهم می
طور جویی در هزیندده و سددهولت اسددتفاده، بددهماننددد صددرفه

 تددأثیرداری بددر اسددتفاده از بسددتر الکترونیکددی گمددرک معنددی
های عاملسدودمندی سیسدتمیی و اگذارد. در مقابل، بر کارمی

 توجهی ندارد.قابل تأثیرالکترونیکی گمرک 

گمدرک در قدرن »( در پدژوهش 3332) 3گوردان، پدراوین
ریزی و پیامدددهای روندددهای آینددده برنامدده« بیسددت و یکددم

مربوط به گمرک و تسهیل تجارت را مورد بررسدی قدرار داد و 

                                                             
1. Urciuoli & et al 
2. Pravin Gordhan 

انونی و طور روزافدزون تجدارت قددریافت که در دنیایی که بده
یابدددد، اداره گمدددرک بایدددد غیرقدددانونی در آن گسدددترش می

ای و ملدی را المللی، منطقدههای اصلی استراتژیک بینمحرک
ها یافتده شناسایی و درک کند تا بتواندد پاسدخ مناسدب دهدد.

سرعت در حا  تغییدر کده دهد که در محیط پویا و بهنشان می
توجهی تغییدر لبه میزان قابدساختار تجارت  و الگوهای سنتی

های مأموریت و عملیات گمرکی در سدا  ،بنابراین .کرده است
 متفاوت خواهد بود.نیز آتی 

 پیشدینهدای پدژوهشاهدداف،  به یابیدست راستای در
کده  اسدت گرفتده قرار بررسی مورد پژوهشبا موضوع  مرتبط

 بنددیدسته دو گروه توان درمی را انجام شده مشابه مطالعات
 پدژوهش مدابدا اهدداف تا حددودی های گروه او  ؛ یافتهکرد

شناسدی یابی به نتدایج بدا روشولی تکنیک دست همسو است
یدک نتیجده  های گدوردان،. یافتهمتفاوتی صورت گرفته است

گمدرک در  هدایچدالش ۀگزارش از مشکالت موجود درزمیند
شددن و است که با بررسدی عوامدل جهدانی بیست و یکم قرن
قدررات در چدارچوب اسدتاندارد سدازمان های قدوانین و مجنبه

 هداید. نتدایج حداکی از وجدود چدالششجهانی گمرک انجام 
گدذارد مدی تأثیر ما آینده توسعه بر نوظهوری است که و جدید

در  محدور عمدل و فعاالنده رویکدرد یدک و پژوهشگر خواستار
گیدری از اسدت. همچندین پیترسدون بدا بهدره این زمینه شده

  تجددارت کمیسددیون کارمندددان ایحرفدده تحقیقددات نتیجدده
 هددای نهادهددای و اسددتفاده از داده متحدددهایاالت المللددیبددین
 نامده تسدهیلکنوانسدیون کیوتدو و توافد  ازجملدهالمللی بین

بدر  مدؤثر هایبانک جهانی به بررسی روند هاگزارشتجارت و 
 چده دهددهای او نشان میاصالح گمرک پرداخته است. یافته

 بدرای گمرکدی اصدالحات زیآمتیدموفق اجدرای برای عواملی
 منجدر اصدالحات این اندازه چه تا اینکه و است مهم کشورها

البته در پدروژه  اقتصادی خواهد شد. رشد و تجارت افزایش به
هایی مناسدب، جهدت درک بهتدر میلکن با هدف اتخاذ سناریو

بر اکوسیستم گمدرک اتحادیده اروپدا، ندوع  رگذاریتأثهای روند
صورت گرفتده اسدت  یدلف شیمایپ روش ها باآوری دادهجم 

 .اسدتایدن پدژوهش نزدیدک   یدروش تحقو تا حدودی بده 
شناسی مشدابه بده بررسدی گروه دوم مطالعات پیشینه با روش

هدا ممکدن اهداف این پدژوهش الزاماًموضوعاتی پرداختند که 
 بدر تأملییکسان نبوده باشد ولی  است با موضوع این پژوهش

 یابی بده اهدداف رااصو  و مسیر دست ،هاپژوهش این مطالب
 .انددهکر طراحی یدرستبه
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 پژوهش یشناسروش

 علم جدید روش براساس ماهیت، ازنظر پژوهش آمیخته این

 از و کداربردی هدف نظر اکتشافی و از و تحلیلی نگاری،آینده
 .اسدت پیمایشدی -توصیفی تحقی  ک طرحی اجرا شیوه نظر

 سراسدر کشدوراین پژوهش خبرگدان گمرکدات  جامعه آماری
 یریگنموندده خبرگددان براسدداس انتخدداب باشددند و نحددوهمددی

 اطالعدات بدا روش گدردآوری هایاست. شیوه بوده هدفمند

 ضدمن کیفی هایصورت گرفته و داده ایکتابخانه و اسنادی
با اخذ نظرات خبرگان آگاه به موضدوع پدژوهش  اسناد، بررسی
 از عدددی صدورت بده کمدی هدایداده است و گرفته انجام

بدا اسدتفاده از  توسدط خبرگدان هدادهی پرسشنامهوزن طری 
شدناخت  بدرای مرحله اولین در است. شده تهیهدلفی  تکنیک
اطالعددات، ضددمن  آوریای از ابعدداد و متغیرهددا و جمدد اولیدده

شناسدایی  ،هداسدایتو وب جستجو در مناب  کتدب و مقداالت
محیطدی و بدا  پویش روش با گمرک باروندهای مرتبط کالن

شددش حددوزه در  PESTELکمددک ابددزار تجزیدده و تحلیددل
، محیطدی و قدانونی آغداز فناوریسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 

مؤثر بر صنعت گمدرک تهیده گردیدد.  متغیر 33 از و فهرستی
بر آیندده  مؤثربندی متغیرهای اولیه برای یافتن عوامل اولویت

ای صدورت تلفندی و رایانامده بدهی سازمان گمرک با نظرخواه
توسددط خبرگددان صددورت گرفددت کدده منجددر بدده طراحددی 

منظدور دوم، بده عامدل گردیدد. در مرحلدۀ 33ای با پرسشنامه
هددا در میددزان اثرگددذاری و اثرپددذیری متغیرتعیددین ارتبدداط، 

بدا پرسشدنامه متقابل، در یدک پندل خبرگدان  اثرات ماتریس
دهدی وزن ران قضاوت،گمرک ای نظرانصاحب نفر از 2حضور 

 و و نمودارهدا هانقشده تهیده و تکمیل گردید. سدپس بدرای
 هدای حاصدلگمرک، داده بر تأثیرگذار کلیدی عوامل تعیین

 براسداس .دید( گردمدک)میک افدزارنرم جهدت تحلیدل وارد

و  تأثیرگدذاری نمدودار تحلیدل نقشده و و مدد  هایخروجی
ر آیندده سدازمان مؤثر بد نیروهای پیشران سیستم، تأثیرپذیری

در  هداحداالت پیشدران مرحلدهشدند. در این  گمرک شناسایی
در طیفددی از شددرایط مطلددوب تددا  عدددم قطعیددتپرسشددنامه 

 13نامطلوب و برحسب درجه اهمیت و احتما  وقدوع، توسدط 
در  هدادادهتحلیدل  و نفر از خبرگان امتیازدهی گردید. تجزیده

 تیددرنهاکه  ریو گردیدسنادو افزار سناریو ویزارد منجر به نرم
 هاگذاری و اعتبارسنجی توسدط خبرگدان سدناریوپس از صحه

بددا عندداوین، وضددعیت موجددود و تغییددر انطبدداقی بدده صددورت 
 .دش و تدوین گذاریتوصیفی نام

 

 ی پژوهشهاافتهی

 مؤثرشناسايی متغیرهای 
همانندد تحلیدل  هداییروشنجام ایدن فرایندد بدا اسدتفاده از ا

گدذاری مسدتقیم و راسدت کده تأثی پذیرکانامتأثیرات متقابل 
شناسدایی پیشدران کلیددی  با هددفرا  هاپیشرانغیرمستقیم 

 مرحلده. در (1392سدنجد )گرایدی و حیددری و کدوکبی، می

و  پدژوهشیددگی موضدوع بدا توجده بده پیچ محیطدی پایش
و  محدل کدارگسدتردگی جغرافیدایی  دلیله محدودیت مکان ب

یابی آسدان و سدری  ستتخصص خبرگان در گمرکات کشور د
جلسات گروهی بدا منظم امکان برگزاری  و به نظرات خبرگان

نظرخدواهی  ،بندابراین .با مشکالت مواجه بوده اسدتخبرگان 
از خبرگددان بددا کمددک تکنیددک دلفددی صددورت  یاچندمرحلدده
عبدارتی بدرای تکمیدل پرسشدنامه ایمیدل شدده، بدا گرفت. به
تلفندی و یدا  صورت بهریزی قبلی نظرسنجی از خبرگان برنامه

رسدان اسدکایپ انجدام گردیدد و جهدت اطمیندان برنامه پیدام
دهدی در نتدایج از تحلیدل و بدازخور )میدانگین( مقیاس امتیداز

نتایج استفاده شده است. همچنین جهت بهبود کیفیت پندل از 
گردیددد کدده خبرگددان آگدداه و کننددده درخواسددت مددیشددرکت

دریافدت بدازخورد و  پیشنهادی خود را نیز معرفی کنندد. بدرای
، در صدورت صدالحدید هاپرسشدنامهبررسی نهایی در تکمیل 

گذاری خبرگان قبلی بدون ذکدر ندام سنجی و ارزشخبره، نظر
گردید تا خبره بتواند امتیاز و جایگاه نظدرات خدود را اعالم می

پیدا کند و در صورت لزوم در بازبینی مجدد، عقیده قبلی خدود 
هدای با بررسی پاسدخ تیدرنهادهد که  را مورد تجدیدنظر قرار

بدا  ،بندابراین دست آمده به یک اجماع معتبر دسدت یدابیم.ه ب
و با استفاده از روش تجزیده و  محیطی پایش از روشاستفاده 
بده لیستی از متغیر اولیده در شدش حدوزه  PESTELتحلیل 
 خبرگدان از اییانامدهرا و تلفندی نظرخدواهی بداآمد که  دست

لیسددت اولیدده از متغیرهددای  عنددوانبدده ریددتغم 33منتهددی بدده 
در  مدؤثر متغیرهایکل  ،گردید گمرک در مؤثر شناسایی شده

. البتده در ایدن شددند شناسدایی یک سیستم عنوانبه گمرک
ی مشددترکی بنددسددتهی، برخددی عوامددل )متغیرهددا( بنددسددته
 1 جددو  در مرحلده ایدن خروجدینهدایی  ، متغیرهدایدارند

 متقابدل اثدر تحلیدل مداتریس آن براسداس معرفی گردیدد و

  جددو در خالصده صورت به ماتریس عواملکه  شد تشکیل
 است. شده ارائه 3
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 (متغیر در نقشه)نام اختصاری و  متغیرها                                    ( PESTELI)بندی دسته

 (، مسائلBorder) مرزی مدیریت و مرزها تعدد (،WTOزمان جهانی گمرک )سا در عضویت موان  رف  و تجارت آزادسازی            سیاسیعوامل 

 (.Terrorism) تروریسم و المللیبین ، جرائم(Problems) خارجی سیاست و های فرهنگی، تفاوتاجتماعی

 (، Traffickin) قاچاق(، Audit) (، حسابرسی پس از ترخیصGlobalسازی )جهانی                   اقتصادی عوامل

 .(S-window) فرامرزی  تجارت واحد پنجره                                   

 ابر انسانی  - آینده کار نیروی(، Stakeholde) عمومی انتظارات و نفعانذی(، Integrity) فساد با مبارزه و درستکاری فرهنو           اجتماعی عوامل

(HR-cloud ،)بایلمو و ، الکترونیکیمجازی گمرک( یCustomsسازمان ،)گمرک همجوار های 
 (Organizationسیستم ،) ( آموزشTraining.) 

و اینترنت اشیاء  دیجیتا  پیشرفته تجهیزات و فناوری(، soft-hard) افزاریسخت و افزارینرم فنی هایزیرساخت             فناوری عوامل

(Technology ،)متن و کاویداده - بزر  هایداده مدیریت( کاویData-M ،)محصو  المللیبین کدهای- بارکد سیستم 
(Barcode ،)مصنوعی هوش (Artificial ،)بالکچین (Blockchain ،)هویت تشخیص سیستم (Biometric.) 

 (.Transportونقل )حمل و سفر، اقلیم (،Climateوهوا )آب تغییرات                                    محیطی عوامل

 گذاریارزش  و یبندتعرفه های(، سیستمFacility) گمرکی هایرویه و تسهیل قوانین شفافیت(، WCO) گمرک جهانی سازمان        قانونی عوامل

 ساختار فاوتتم طراحی(، Assess) کاال ارزیابی نوین ها و تجهیزات(، روشRisk-M) ریسک مدیریت(، HS-value) کاال

 (.Inspector) کاال کنندهبازرسی هایکت(، شرStructure) سازمانی

 متقاط  اثرات تحلیل خروجی - پژوهشگر هاییافته :مأخذ
 

 ماتريس مشخصات تحلیل
 شش سطح در متغیر 33 ، شناسایی1اطالعات جدو   براساس

بعدد از  انجدام گرفدت.آینده گمرک  بر مؤثر متغیرهای عنوانبه
 33*33 اط متقد اثر تحلیل یسماتر یکنظرسنجی از خبرگان 

 ایدن سدنجش شدده روابدطو سدپس  گردیدو تکمیل تشکیل 

ها به برای اینکه داده ه است.شد مکیکم افزارنرم وارد متغیرها
 صدورت گرفدت. ربدا 1برسند تعداد تکرار  یاعتمادپایایی قابل

 باالیی است که ضریب درصد 91.22 ماتریس پرشدگی درجه

 .است آن یهاپاسخ و مهپرسشنا باالی روایی از و حاکی است

 

 متقابل اثر تحلیل ماتریس کلی مشخصات. 2 جدول
 ماتریس درجه پرشدگی     جم  کل  صفر  تعداد      3تعداد     3تعداد    1تعداد    pتعداد    تعداد تکرار   اتریسمابعاد       شاخص
 درصد 22/91             232            23          123       392       329         3           1               33    یگذارارزش

 متقاط  اثرات تحلیل خروجی - پژوهشگر هاییافته :مأخذ

 

و  یرگذذاریتأث میزان براساس هارمتغی اولیه یبندرتبه

 تأثیرپذيری
 اثرات ماتریس برابر ،اثرپذیری و اثرگذاری میزان اساس بر متغیرها

 12 ،مکافزار میکنرم خروجی پایهبر  .اندشده بندیطبقه مستقیم،

که نمدره متوسدط بده بداال یرپذیرترین متغیرها تأثعنوان به متغیرها
نفعدان و ذی ؛شدامل( اندداشدته تأثیرپدذیریدر  23از )امتیاز بداالتر 

 بدزر  یهامدیریت ریسک، قاچاق، مدیریت داده انتظارات عمومی،
 هندو درسدتکاری و مبدارزه بدا فسداد،، فریکاوو متن یکاوداده/ 

تجهیزات پیشدرفته دیجیتدا  و اینترندت اشدیاء، گمدرک و  فناوری
افدزاری و فندی نرم هاییرسداختمجازی، الکترونیکی و موبدایلی، ز

 هداگمرکی، روش هاییهافزاری، شفافیت قوانین و تسهیل روسخت
و تجهیزات ندوین ارزیدابی کداال، تعددد مرزهدا و مددیریت مدرزی، 

، آزادسازی تجارت و رف  مواند  عضدویت در سدازمان سازییجهان

حسابرسدی  جهانی تجارت، پنجره واحد تجارت فرامرزی، بالکچین،
کداال و  یگدذارو ارزش یبنددهای تعرفهپس از ترخیص، سیسدتم

 شدند. شناساییهمجوار گمرک  یهاسازمان
 

 اساس بر متغیرهااثرپذيری  و اثرگذاری نقشه بررسی

 4مستقیم روابط

 (1شکل ) یکدیگر بر هااثرات آن ارزیابی از بعد سیستم متغیرهای
 اسداس . برگیرندیم قرار تأثیرپذیری و یرگذاریتأث نقشه عنوان با

 ،یرگذارتأث متغیرهای :عناوین با متغیرها نمودار، در متغیرها موقعیت
متغیرهای  وابسته، متغیرهای هدف(، -)ریسکی دووجه متغیرهای

ایدن متغیرهدا  شوند کهیم یبندطبقه تنظیمی متغیرهای ل ومستق
 دارند.دیگر هم باهایی تفاوتدر پویایی سیستم خود به دلیل نقش 

                                                             
1. Matrix of Direct Influences (MDI( 

شده مؤثر بر گمرک ییشناسا یرهایاز متغ  هیاول ستی. ل4جدول   
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 متقاط  اثرات تحلیل خروجیمنب :  -همدیگر بر متغیرها مستقیم تأثیرپذیری و یرگذاریتأث نقشه .4شکل 

 

 متغیرها بین مستقیم روابط خروجی نمودار
نمودارها  و هانقشه به مربوط افزارنرم هاییروجخ آخر قسمت
دهد، ایدن یم نشان را متغیرها بین ارتباطات و روابط که است
کندد یمکمک  سازان یمتصمبه پژوهشگران، مدیران و  هانقشه

 هایسیسدتمگری موضوع و یر کلی از ساختار کنشتصوتا یک 

خروجدی  ایدن نمودارهدا، با رابطه در فراهم آورند. مطالعه مورد
اثدرات  نمدودار مسدتقیم، اثدرات) مختلدف نمدودار چهار شامل

 بدالقوه اثرات نمودار و مستقیم بالقوهاثرات نمودار  غیرمستقیم،

 یهانمدودار و نقشدهفقدط  که در این مقالده است غیرمستقیم(
 .گردیدبررسی  (3)شکل  اثرات مستقیم

 

 
 متقاط  اثرات تحلیل خروجی : منب -متغیرها  بین مستقیم روابط نمودار. 2شکل 
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 استراتژيک شناسايی متغیرهای

 کنتر قابدل و یکاردست قابل متغیرهای راهبردی متغیرهای

 ،بندابراین .رگذارندداث تغییدر سیسدتم و پویدایی بدر که هستند
 و بوده کنتر  قابلیت هم به این دلیل که او  ناحیه متغیرهای

 تدوانیمیرا م دارندد قبدولی تأثیرگدذاری قابدل سیسدتم، بر هم
 بخدش انتهدایی از هرچده درواق ، راهبردی بنامیم. یرهایمتغ

 مختصدات شبکه او  ناحیه ییانتها بخش سمت به سوم ناحیه

 متغیر بودن راهبردی و اهمیت بر شویمیم تریکنزد در نمودار

 متغیرهای پراکندگی نقشه بررسی با ،بنابراین .گرددیم افزوده

محدور  در هداآن جایگداه و مدککیم افدزارنرم خروجدی
عامل بررسی شده در ایدن  33از بین  ،تأثیرپذیری -تأثیرگذاری
شناسدایی  3جدو   به شرح کلیدی عامل 13 تیدرنهاپژوهش 
 شدند.

 
 گمرک آینده بر مؤثر هاو پیشران راهبردی متغیرهای شناسایی .3جدول 

 هاپیشران                یبنددسته       نام اختصاری                          راهبردی متغیرهای    رديف

 نفعان و انتظارات عمومیذی           اجتماعی                                    Stakeholde نفعان و انتظارات عمومیذی .1

 فرهنو درستکاری و مبارزه با فساد           اجتماعی                              Integrity فرهنو درستکاری و مبارزه با فساد. 3

 گمرکی یهاهیتسهیل رو شفافیت قوانین و     قانونی                           Facility      گمرکی یهاهیشفافیت قوانین و تسهیل رو. 3

 گمرکی  یهاهیتسهیل رو شفافیت قوانین و      ی/ قانونسیاسی         WTO                               آزادسازی تجارت و رف  موان  .1
 سازمان جهانی تجارت  عضویت در    

 گمرکی یهاهیتسهیل رو شفافیت قوانین و/ قانونی     اقتصادی                                   Traffickin                       قاچاق. 2

  گمرکی یهاهیتسهیل رو شفافیت قوانین و          قانونی                                       Risk-M                  مدیریت ریسک . 2

 گمرکی یهاهیتسهیل رو شفافیت قوانین و  / قانونی  اقتصادی           Audit                                 حسابرسی پس از ترخیص . 2

 گمرک مجازی، الکترونیکی و موبایلی          فناوری             Customs                  گمرک مجازی، الکترونیکی و موبایلی . 2

 گمرک مجازی، الکترونیکی و موبایلی          فناوری               Data-M     یکاوو متن یکاوداده –بزر   یهامدیریت داده. 9

 گمرک مجازی، الکترونیکی و موبایلی          فناوری          Technology        تجهیزات دیجیتا  و اینترنت اشیا و فناوری .13

 گمرک مجازی، الکترونیکی و موبایلی          فناوری             Soft-hard        افزاریافزاری و سختفنی نرم یهارساختیز .11

 گمرک مجازی، الکترونیکی و موبایلی         فناوری             Artificial                                           هوش مصنوعی .13

 گمرک مجازی، الکترونیکی و موبایلی          فناوری            Blockchain                                                 بالکچین. 13

 متقاط  اثرات تحلیل خروجی - پژوهشگر هاییافته :مأخذ

 

و  هدداآن کنتددر  بدده دلیددل امکددان راهبددردی متغیرهددای
دارای اهمیدت  ،سیسدتمیک  رب هازیاد آن اثرگذاری همچنین
 ساختاری تحلیل مد  هاییخروج براساس .هستند راهبردی

ایدن  هاییافتدهو  تأثیرپدذیریو  یرگذاریتأث نمودار تحلیلی و
 عوامدل نیرگدذارتریتأثو  نیتدرمهم عنوانبهمتغیر  1 پژوهش
فرهنددو ، و انتظددارات عمددومی نفعددانذی ؛ازجملدده 3 و جددد

شددفافیت قددوانین و تسددهیل ، درسددتکاری و مبددارزه بددا فسدداد
 گمدرک مجدازی، الکترونیکدی و موبدایلی، گمرکدی یهاهیرو
 بدر آیندده سدازمان گمدرک مدؤثرنیروهای پیشدران  عنوانبه

 نیتدرمهم براسداس ایدن چهدار عامدل کده شددند. شناسایی
هسدتند منطد  سدناریوها بدر  سناریوسازی شبخ فاکتورهای
توانندد داشدته می هاشرانیپهای مختلفی که این حالتاساس 
و یدا  سدناریو منطد  انتخداب و برای میکنیممشخص باشند 
نیروهدای پیشدران  تأثیرباید از چگونگی  داستان حرکت نقشه

در این مرحله بدا تنظدیم یدک  ،بنابراین .بر یکدیگر آگاه شویم

 یهاتیوضدعمتقابل یا عدم قطعیت به بررسدی  تأثیرماتریس 
های احتمدالی آیندده پدیش عبارتی وضدعیتو یا بههر پیشران 
 خواهیم پرداخت. روی گمرک

 

 سناريونگاری

 احتمالی عوامل کلیدی هایوضعیت
 ایفا سناریوها برای ساخت را اصلی نقش که عواملی ترینمهم
 یعندی نگاریآینده ژهاصلی هر پرو هایقطعیتعدم  ،نمایندمی

 هر که در این پژوهش هستند شده شناسایی پیشران نیروهای
راهبدردی  عوامل از ایخوشه بندیجم  اصلی حاصل پیشران

 و اهمیدت ، بیشدترینازجملدهویژگدی  چندد هستند که دارای
و  ناپدذیریبینیپیش و عددم قطعیدت بیشدترین، تأثیرگدذاری

در ایدن  .هسدت هاپیشدران دیگدر بده نسدبت نسبی استقال 
از  2جددو  و مدک افزار میدکبا توجه به خروجی نرمپژوهش 
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بدر  مؤثر هایپیشرانعنوان به عامل 1راهبردی عامل  13 بین
عنوان . ایدن عوامدل بدهاندشده شناسایی سازمان گمرکآینده 

عوامل پایه اصلی در سناریونویسی مورداستفاده قدرار خواهندد 
 طور شفافبهمحتمل این عوامل  هایوضعیتمجموعه ، گرفت

 .کندمیگذاری را برای مدیران معین مسیرهای سیاست
 عامل دو مورد از است، مشخص 3 جدو  از که طورهمان

 و پدنج عامدل انددداده را پیشران یک تشکیل کلیدی هرکدام
شفافیت قوانین پیشران  تشکیل بودند جنس یک از که کلیدی

اند، همچندین شدش عامدل دهدا را گمرکی یهاهیو تسهیل رو
گمدرک نیدز پیشدران  بودندد جدنس یدک از دیگر که کلیدی

منظور بده اندد.تشدکیل داده را مجازی، الکترونیکی و موبدایلی

های احتمدالی آیندده وضعیت هاشناسایی عدم قطعیت پیشران
شدده  دادهنشدان نمایش  1 جدو پیش روی گمرک که طب  

ت مختلف طراحی گردید وضعی 9نیروی پیشران  1برای ، است
ها طیفدی از شدرایط مطلدوب تدا ندامطلوب را که این وضعیت

 مختلفی هایحالت تواندپیشران می هر درواق  .شودشامل می
 در متفاوتی مسیرهای دیگر،عبارتیا به بگیرد خود به آینده در

ها و تهیده مداتریس با طراحی وضعیت .بگیرد پیش در را آینده
نند مرحله قبل این سؤا  مطرح اسدت هما 99 عدم قطعیت

گانه اتفاق بیفتد چه تدأثیری های نهاگر هریک از وضعیت"که 
 .ها خواهد داشتبر وقوع و یا عدم وقوع سایر وضعیت

 
 آینده سازمان گمرک پیشروی احتمالی هایفر  ها و، وضعیتنیروهای پیشران .1جدول 

 شرح وضعیت           وضعیت                              نیروهای پیشران                 نام اختصاری

Stakeholder      نفعان و انتظارات عمومیذی              A1           انتظارات عمومی سطح باال و ذینفعان پیگیر 

                                                                 A2            ات عمومی و عدم مشارکت ذینفعانکاهش انتظار 

Integrity        فرهنو درستکاری و مبارزه با فساد       B1           گمرک سالم، پیشرو در فرهنو درستکاری و مبارزه با فساد 

                                                                 B2            ادامه وض  موجود 

                                                                  B3            کاهش پاک دستی و اعتماد عمومی در گمرک 
Facility       گمرکی یهاهیشفافیت قوانین و تسهیل رو  C1           های گمرکی آسانگمرک شفاف با رویه 

                                                                  C2           ادامه وض  موجود 

Customs     گمرک مجازی، الکترونیکی و موبایلی        D1           گمرک کامالً مکانیزه، الکترونیکی و هوشمند 

                                                                   D2            فناوریفاده از عصا در استبهگمرک دست 

  پژوهشگر هاییافته :مأخذ

 
نیروهای  تأثیرمنظور بررسی منط  سناریوها باید از چگونگی به

پیشران بر یکدیگر آگاه شویم، پس الزم است قبل از تکمیدل و 
تجزیه تحلیل پرسشنامه عددم قطعیدت ابتددا شدناختی کلدی از 

 شده داشته باشیم. های شناساییپیشران
شامل دولت و سایر  نفعانذی: انتظارات عمومیو  نفعانذی
بدا  .های دولتی، افراد جامعه و بخش خصوصدی هسدتندسازمان

و افدرادی کده  هاسازمانتوجه به رشد فزاینده، متنوع و پیچیده 
ها کار خواهد کرد اهمیت بیشتری پیددا در آینده با آن هاگمرک
در دهه آینده  شود و اینکه آیااینجا یک سؤا  مطرح می .کنندمی

تر در تسهیل یا توسعه اقدامات گمرکدی پررندو نفعانذینقش 
سوی مشتری مدداری پدیش خواهد بود و آیا سازمان گمرک به

عنوان یک عدم قطعیدت و خواهد رفت یا خیر  آیا این مسئله به
چده  نفعانذیچالش مهم در پیش راه این سازمان خواهد بود و 

 از این سازمان داشته باشند.انتظاری ممکن است در آینده 

و  درسددتکاری: فرهنددو درسددتکاری و مبددارزه بددا فسدداد

 حائز اهمیدتهای گمرکی و همه دولت مللبرای همه  صداقت
 مناسدب کدارکرد بدرای مهمدی شرطپیش درستکاری،و است 

ظرفیت گمرک را برای انجام تواند میوجود فساد . گمرکات است

بدا جهدانی گمدرک  ازمانس .شدت محدود کندمأموریت خود به
 رایکشدورها بد  یتشو باآروشا  هایی ازجمله بیانیهبیانیهصدور 

ده است نسبت بده ارتقدای کرسعی  کنوانسیون، اینپیوستن به 
نماید، گمدرک جهان اقدام  هایصداقت و درستکاری در گمرک

عنوان یک عضو این کنوانسیون ملزم جمهوری اسالمی ایران به
 این چالش مهم در آینده نیز برای  ،نابراینب .به اجرای آن هست

مدیران گمرک بایدد بدر صدداقت گمرک وجود خواهد داشت و 
صدورت  بهمدت و تعهد در مبارزه با فساد در طوالنی کنند تأکید
 .حفظ شودپایدار 
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شفافیت مقررات : گمرکی هایرویهشفافیت قوانین و تسهیل 
ان عنصر اساسی تسهیل عنوطور گسترده بهدر مرزها به هارویهو 

گران شفاف به معامله هایقوانین و رویه .شوندمیتجارت شناخته 
واردات، صادرات  هایمحدودیتتا شرایط و  دهدمیاین امکان را 

و عملیددات ترانزیددت را کددامالً درک کننددد و تصددویر دقیقددی از 
شددفاف و قابددل  هایرویددهاحتمددالی کسددب کننددد.  هایهزیندده
ز عناصر اساسی برای حفظ و افزایش تمامیت گمرک نی بینیپیش

و کلیه ادارات گمرکی در از بین بردن  هاملتاست که برای همه 
به سطوح باالی انطبداق  تواندمیشفافیت البته  فساد مهم است.

برای ایجاد  ایسادهشفافیت زیاد ممکن است کار  ولیکمک کند 
ای هدشچدرا گمدرک در موضدوعات و بخو یا حفظ آن نباشد، 

 کالن مرتبط با تجدارت همچدون هایعملکردی خود، درزمینه
، آزادسازی تجارت و رف  موان  عضویت در سازمان جهانی تجارت

بددا  حسابرسددی پددس از تددرخیص و مدددیریت ریسددک، قاچدداق
های بسیاری مواجه است. ضمن آنکه بروکراسی موجود در چالش

هدای شچالهای اداری دسدتورالعملگمرکی و  قوانین، مقررات
ده است کده کرمهمی را در مسیر تجارت قانونی و شفاف ایجاد 

های آینده گمرک خواهد عنوان یکی از عدم قطعیتاین مهم به
 بود.

سدازمان جهدانی : گمرک مجدازی، الکترونیکدی و موبدایلی
عنوان انقالب بزر  بعددی در به فناوریتجارت معتقد است که 

در خدمات خدود را تر مامت هرچهگمرک باید د. تجارت خواهد بو
کرده و تجارب جذاب کداربر را ارائده  سازیفضای وب شخصی

کنددد. میتر دهندد کدده زندددگی را بددرای جامعده تجددارت آسددان
تبداد  اینترندت از ایدن طرید  جوار با گمرک های همسازمان

و چنانچه بستر اینترنت بده هدر دلیدل دچدار  کنندمیاطالعات 
اال از مرحله خرید و انتقا  پو  تدا ک تأمیناختال  شود زنجیره 

 از گمرک با مشکل مواجه خواهدد شدد. صنقل و ترخی و حمل
هدف کلی گمرک مجازی در دسترس بودن برای هدر کداربر و 

 یهدایفنداوراسدت.  ارائه سطح یکسان خددمات الکترونیکدی
بر آنچه تجارت جهان و همچندین چگدونگی  توانندمیدیجیتا  

 تواندمی رباتیکمثا ،  عنوانبگذارند. به تأثیرپیشرفت آن است، 
تر محصوالت در سراسر جهان شود و سری  نقل و حملمنجر به 

تهدیددات  .جدیدی را برای صادرکنندگان باز کندد هایفرصت
سایبر، هوش مصنوعی، بالکچدین و دسترسدی بده  هایقابلیت

 .دنو موارد دیگدر بایدد در نظدر گرفتده شدو 2G هایزیرساخت
های مختلف سرعت روزافزون توسعه فناوریبا توجه به ،اینبنابر

 ،و تجهیزات پیشرفته دیجیتا  و اینترندت اشدیا فناوریازجمله 
رسد ی به نظر میکاوو متن یکاوداده بزر ، یهامدیریت داده

ترین عدم قطعیت در دهه آیندده بدرای سدازمان این عامل مهم
 گمرک باشد.

های ماتریس عدم بر ارزش دادهدر تدوین یک سناریو، عالوه
هدای پدژوهش کمدک سازی درباره عدم قطعیتقطعیت، شفاف

عبارتی تشخیص مسیر کند تا ما بهتر سناریو را ترسیم کنیم بهمی
ها اسدت. در ایدن داستان سناریو در شدناخت صدحیح پیشدران

بدر تنظدیم  تأکیددنگاری و پژوهش با توجه به روند فرآیند آینده
 تأثیرقطعیت، مد  سناریونگاری ما از نوع تحلیل  پرسشنامه عدم

و تهیده  هاوضدعیتطراحدی  متقابل است به همین منظور برای
نامه مفصددلی تهیدده و هریددک از عوامددل بدده مداتریس، پرسددش

برای تمام ها وضعیتشده و این  بندیمختلف طبقه هایوضعیت
قدرار  نااختیدار متخصصددر  ماتریسیصورت  بهکلیدی عوامل 

 فت.گر
 

 بندی پیشران براساس اهمیت و عدم قطعیترتبه
 خبرگداناز  جهت تکمیل پرسشنامه عدم قطعیتدر این مرحله 
پاسدخ  عبدارتی دربده .اسدت شده نظرخواهیگمرک متخصص 

باید مشدخص شدود کده کددام نیدروی  طعیتپرسشنامه عدم ق
پیشران، نیروی دیگر را به چه دلیل تقویت یا در برابر آن مقاومت 

ها بر اساس چه هدفی اسدت  و گیریکند و تالش و تصمیممی
رخداد یک حالت بر حالت دیگر  تأثیربایست به میزان خبرگان می

براساس سه ویژگی توانمند  سؤا این  پاسخ بهبا امتیاز بدهند و 
 را تکمیدلنامه تأثیر و محدودیت سداز تکمیدل پرسدشساز، بی
یک حالت بدر  رخداد تأثیر انیزمبراساس  ،دیگرعبارت، بهکردند

میزان تأثیرگذاری  -3تا  3با درج ارقامی بین  ووقوع حالت دیگر 
آوری از جمد  کردند. پدسگذاری را ارزش هاوضعیتهرکدام از 

سدناریو افدزار وارد نرم هاداده، طعیتعات پرسشنامه عدم قالاط
افزار با محاسبات پیچیدده امکدان اسدتخراج نرم گردید و ویزارد
ریوهای با احتما  ضعیف و سناریوهای با احتما  سازگاری و سنا

نتدایج حاصدل از آورده و انطباق بداال را بدرای محقد  فدراهم 
باال سناریوهای با سازگاری  صورت سناریو ویزارد به کارگیریبه

)سدناریوهای  ضدعیفسدناریوهای  یا ( و)سناریوهای باورکردنی
 جلسده بدا حضدور در یک ماتریس اینگردد. ( منجر میممکن

 گردید.شده است تکمیل  تشکیل گمرک محل در خبرگان که
 بیناندهخوش فدر  سه ،1جدو   عوامل از هریک برای

 نظدر قرمز( در بدبینانه )رنو زرد( و سبز(، بینابین )رنو )رنو

گردیدد.  احتمدالی طراحدی وضدعیت 9در  ،بندابراین .شد گرفته
 و باورپذیر ممکن یهاآینده از تصاویری شده مطرح هایفر 

  بیانگر بینانهخوش فر  که شودمی متصور را گمرک پیشروی
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 وضد  و فعلدی روند ادامه بیانگر فر  بینابین حالت، بهترین

وضدعیت  تریننامناسب بیانگر بدبینانه فر  درنهایت و موجود
در ادامه سناریوها  .است گمرک بر مؤثر کلیدی عوامل پیشروی
پیشران  1برای این  که طوریبه. شوندیمتدوین  کمی یوهبه ش

واقعدی دنیدای در  هاآنهرکدام از وضعیت با توجه به تأثیرگذار 
 .شددودمی مختلفددی در نظددر گرفتدده هددایحالتو  هاجایگشددت

 تأثیردر ماتریس  شده وارد هایجایگشتهرکدام از  هایواریانس
ارزش . عدد استدهنده ارزش پایداری افزار نشانمتقابل در نرم
دهنده این است که روابدط بدین حالدت متغیرهدا پایداری نشان

 چندینهم کننددمیمتناسب بوده و از یک منط  خاصی پیروی 
 .کلی رابطه مستقیم دارد ریتأثارزش پایداری با میزان 

 

 در هر سناریو تأثیرپایداری و میزان  - خروجی سناریوهای .1 جدول
 سناريوی دوم                                            سناريوی اول                          هر سناريو هایوضعیت 

 نفعانذی مشارکتکاهش انتظارات عمومی و عدم  A2**    نفعان پیگیرانتظارات عمومی سطح باال و ذی A1    نفعان و انتظارات عمومییذ

 کاهش پاک دستی و اعتماد عمومی در گمرک B3**  کاری و مبارزه با فسادگمرک سالم، پیشرو در فرهنو درست B1  فرهنو درستکاری

 و مبارزه با فساد

 ادامه وض  موجود C2 **          های گمرکی آسانشفاف با رویه گمرک C1  گمرکی یهاهیشفافیت قوانین و تسهیل رو

 فناوریعصا در استفاده از بهگمرک دست D2 **  یکی و هوشمندکامالً مکانیزه، الکترون گمرک D1    گمرک مجازی، الکترونیکی و موبایلی

 1                                                                 13                                         میزان  پایداری      

 12                                                                 31کلی                                               تأثیرمیزان 

 افزار سناریو ویزاردنرم خروجی - پژوهشگر هاییافته :مأخذ

 
نسبت به ها حالتافزار سناریو ویزارد با مقایسه همه نرم

اعداد  .دهدمیقرار  همدیگر سناریوهای مختلفی در اختیار کاربر
تا  گردید سناریو ویزارد افزارنرم وارد هآمد دست به ماتریس
 به (2جدو  ) درونی سازگاری باالترین با سناریوهای درنهایت
نتیجه و خروجی افزار با انجام محاسبات پیچیده نرم .دست آیند

 و موجود وضعیت با عناوین؛دو سناریو کامالً مطلوب و بحرانی 
برای آینده  ار سناریوها ینترمحتمل عنوانبه ،تغییر انطباقی
 اساس بر هرکدام ادامه در که ده استکر معرفی گمرک ایران

 .اندآمده هاآن هایحالت
 

 داستان گذشته، سناريو مطلوب و محتمل سبد تهیه

 قبل از ورود به سناریوها شاید ضروری باشد به دهه گذشته
برگردیم و یک داستان از گذشته گمرک تعریف کنیم. گمرک 

چگونه مکانی بوده است  تصور کنید شما در یک دهه گذشته 
یک کارمند گمرک هستید و یا برای انجام ترخیص کاال به یک 

شوید  یک کنید با چه فضایی روبرو میگمرک مراج  می
های پر ها و انبارهای متعدد با اتاقمحوطه محصور با ساختمان

 از کارکنان که در پشت میز خود با انبوهی از اسناد و دفاتر ثبت
ها و سالن های گمرک نشسته هستند. راهروهای اتاقفعالیت

است که برای ترخیص کاالی خود از  کنندهمراجعهارزیابی پر از 
روید روند. به واحد ثبت اظهارنامه میاین اتاق به اتاق دیگر می

و قبل از تنظیم اظهارنامه شما نیاز به اسناد ترخیص دارید که 
سناد و مدارک الزم ازجمله؛ اسناد و بایست قبالً کلیه اشما می

مجوزهای ورود، مالکیت، خرید و حمل کاال را با مراجعه 
های متولی ازجمله؛ اتاق بازرگانی و سازمان فیزیکی از سازمان

ها اخذ صمت و اداره بندر و بانک و کشتیرانی و سایر سازمان
رویم اسناد شما در کرده باشید، به واحد تنظیم اظهارنامه می

ای اظهارنامه قرار دارد، بعد از تایپ نوبت برای تایپ سه نسخه
های مهر اسناد با سه نسخه اظهارنامه با پیوست و و الک

متعدد، شما در هر مرحله در نوبت واحدهای تشریفات گمرکی 
از مرحله احراز هویت، ارزیابی فیزیکی کاال، کارشناسی، مراجعه 

انه و صندوق و مراجعه به های نظردهنده، صدور پروبه سازمان
گیرید، بانک برای پرداخت حقوق و عوار  گمرکی قرار می

ممکن بود حضور فیزیکی شما در گمرک برای انجام این فرآیند 
انجامید تا شما موف  به طو  می روزها و شاید چندین ماه به
شدید و بعد از انجام این مراحل باید اخذ پروانه سبز گمرکی می

در مراجعه کنید و بعد از مراحل ثبت و پرداخت به اداره بن
خروج  های انبار و امور بندری و بارگیری کاال به دربهزینه
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گمرک بروید و بعد از انجام تشریفات ارزیابی مجدد، بتوانید 
 کاالی خود را از گمرک ترخیص کنید.

کنید و در گذشته بودید و چشم خود را باز می بله شما در
رقابتی گمرک در امروز قرار دارید.  بینیک مکان و فضای 

ده است با استفاده از کرامروز گمرک بعد از یک دهه سعی 
اطالعات و ارتباطات فضا و  فناوریابزارهای الکترونیکی و 

مکان سازمان را به نحو مناسبی تغییر دهد. شما در هر زمان، 
سایت گمرک ای که مقدور باشد وارد وبمکانی و هر وسیله

ید و با احراز هویت الکترونیکی، اظهارنامه خود را تنظیم شومی
صورت اسناد و  و کلیه مدارک پیوست اظهارنامه را که به

کنید و های دیجیتالی است از مراج  مربوطه فراخوانی میداده
با واردکردن کد اسناد مربوطه اطالعات شما در اظهارنامه 

ناسی قرار شما در نوبت کارش گردد وگمرک بارگذاری می
صورت محرمانه توسط یکی از  گیرید، اظهارنامه شما بهمی

دانید در کدام گمرک کشور خدمت کارشناسان که شما نمی
گردد و کلیه مراحل صورت مجازی بررسی می کند بهمی

ای به شما صورت لحظه صورت پیامک به عملیات و نظرات به
و اعالم نظر  گردد پس از پایان مراحل کارشناسیاعالم می

های نظردهنده و پرداخت آنالین شما پروانه مجازی سازمان
کنید و اسناد الکترونیک را در صفحه شخصی خود دریافت می

صورت الکترونیکی به نماینده شرکت حمل موردتواف  شما  به
گردد و با توجه اعما  مدیریت ریسک در سامانه ارسا  می

درصد  23 ه در بیش ازجام  گمرک و تعیین مسیر اظهارنام
موارد شما بدون مراجعه حضوری به گمرک کاالی خود را از 

همه تغییرات در یک دهه کنید. بله اینگمرک ترخیص می
صورت گرفته است، اکنون شما با سناریوهای جدید وارد مکان 
و فضای دهه آینده گمرک خواهید شد و شاید سناریوی آینده 

شروی این سازمان و های پیگمرک با توجه به فرصت
 باورتر باشد.های مؤثر بر گمرک قابلپیشران

 

 تغییر انطباقی(سناريوی اول ) 
در سناریوی او  گمرک در اجرای ارائه خدمات مطلوب به 

توانمند با قوانین و  نیروی انسانی، دارای یک ساختار نفعانذی
مداری، صداقت و مقررات گمرکی شفاف است که مشتری

شعار او  این سازمان قرار داده و با دارا بودن  درستکاری را
و ارائه تسهیالت مناسب در  فناوریهای مناسب یرساختز
استفاده از  ۀیندرزمآ  یدهآهای گمرکی، سازمانی یهرو

 ین و پیشرو در بخش تجارت خارجی است.نوهای یفنآور
 ، ارائهکیفیت مدیریت المللیبیناستانداردهای  مطاب  گمرک

و در  است داده قرار خود اقدامات سرلوحه باکیفیت را خدمات

و  کارکنانمزایای مناسب به  و حقوق پرداخت بااین راستا 
 کنییشهر به درستکاری فرهنو و نامه رفتارینظام ترویج

 .است کردهاقدام  سازمان در فساد
نوسازی  و پایه نوآوریبر استراتژی هوشمند گمرک 

، افزایش کارایی فناورینوآوری در خدمات، بهبود تجربه کاربر، 
های الزم با ارائه آموزشبنابراین  ؛تمرکز دارد هاهزینهو کاهش 
متناسب با فعالیت سازمانی اقدام  ایجاد ظرفیت انسانینسبت به 

برای  های مناسببا شایستگیاز در دسترس بودن کارکنان  و
 ده است.کرحاصل  اطمینان کاریهر حوزه 

با خدمت باز، شفاف  یارابطهای ایجاد برادارات گمرکی  
قوانین و  تسهیل قوانین و مقررات گمرکی، شفافیتگیرندگان 

تشریفات سازی سادهی فرآیندها، سازروان های گمرکی،یهرو
مورد استقبا  های خود قرار داده که یتفعالرا سرلوحه گمرکی 

ب مناسوری بهرهاست. این سازمان با  قرارگرفته فعاالن تجاری
به برخی از کارکردهای گمرک  سپاریبرونو  مناب  انسانیاز 

 تأکیدچابک بر ساختار و عملکرد سازمانی بخش خصوصی 
 ورزد.یم

تجارت  استفاده از پنجره واحداندازی و گمرک با راه
برتر  هایبرداری از فناوریبهره صورت موف  و با فرامرزی به

سناد گمرکی و در ا تباد  اطالعات و ،برای تسهیل تجارت
کنتر  و ورود و خروج کاال و خدمات و ارتباط با تمامی 

رویکردهای کامالً داخلی و خارجی با  جوارهای همسازمان
در گمرکی خدمات خود را نماید. ادارات عمل میدیجیتالی 
سازی کرده و تجارب جذاب کاربر را ارائه شخصیفضای وب 

 کرده است.تر ارت آسانکه زندگی را برای جامعه تج دهندیم
های یستمسهای نوین و یفناورین با در خدمت گرفتن همچن

 ریسک سیستم هوشمند اینترنت اشیا،هوش مصنوعی و 
مدخل در امر های ذیرا برای استفاده کلیه سازمانیکپارچه 

اطالعات تحلیل  و اندازی نموده تا با تجزیهتجارت راه
یا برای کاهش و  دارپرچمتمام معامالت در شده  آوریجم 

عنوان یک پیشران سرویس به این سازمان شود.بازرسی بیشتر 
منظور کمک به ترخیص کاالها و مدیریت دانش پیشرفته، به
و امنیت  افزایش توان پردازش وبهبود خدمات به مشتری 

 بالکچین فناوریو کاوی دادهاز در خدمات گمرکی  اطالعات
مجازی و  های واقعیتده از سیستمبا استفاگیرد و یمبهره 
 دهد کهمیامکان  این بازرسی هوشمند به بازرسان هایعینک

و  کاالرا بارگذاری کرده و تصاویر اسکن شده از  هااظهارنامه
 بازرسیاین نوع از طری   تا بتوانند اسناد مربوطه را تجسم کنند

مجازی،  کلیدصفحهبا استفاده از دستورات صوتی یا 
استفاده از بروزترین  گمرک با .بازرسی را وارد کنند هایگزارش
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با پردازد و یمکنی قاچاق یشهرامکانات کنترلی به مبارزه و 
برابر در از اقتصاد ملی  حفاظتتسهیل تجارت مشروع و 

؛ داردیبرمگام خطرات احتمالی، در توسعه اقتصادی و اجتماعی 
با  است وه کردچشمگیری تغییر  نحونقش گمرک به بنابراین 
 قراردر جایگاه واقعی خود  اقتصادیمرزهای کامل مدیریت 
 است. گرفته
 

 موجود( وضعیتدوم )سناريوی 

 فناوریی است که در استفاده از سازماندر سناریوی دوم گمرک 
از کارگیری ابزارهای نوین بهه و در کردبسیار محتاطانه عمل 

ت گمرکی با قوانین برد. قوانین و مقرراینم بهرهروز  فناوری
 متعددی هابخشنامهیست و صدور نهمگام  تجارتالمللی ینب

مبهم و تشریفات زائد در ارزیابی موجب کندی روند ترخیص 
کاال شده است. به دلیل عدم پیگیری مدیران مناب  انسانی نظام 
جبران خدمت مناسبی ندارد و کارکنان شایستگی الزم را در 

 ۀتوسعدارند. به دلیل عدم انجام صحیح وظایف خود ن
، سامانه جام  گمرکی دارای نواقص فناوری یهارساختیز

زیادی است و این امر موجب نارضایتی خدمت گیرندگان شده 
 سوءاستفادهبرخی از کارکنان سازمان از این موضوع و  است
و برخورد  رجوعاربابرعایت نشدن حقوق  ،نمایند بنابراینیم

ی و رسانخدماتموجب چالش در  ننامناسب برخی کارمندا
پایین  مر سبباین او  هستشده  نفعانذیصیانت از حقوق 

خدمت گیرندگان بخش تجارت از  عمومی رضایت سطح آمدن
 گمرک شده است.
هوش مصنوعی، برای اهداف  و سایبر هاییتتهدیدات قابل
ی گمرک را با خطر تخلیه و تخریب اطالعات هامخرب سامانه
اعتمادی در صحت عدم اطمینان و بی است و مواجه ساخته
مجرمان ورودی ایجاد کرده است و  حقوقمحاسبه اطالعات 
شکنی و پیشی گرفتن از تر برای پنهان کردن قانونباهوش
 .کنندیمبد  استفاده م فناوریتشخیص گمرک از  هایییتوانا

 از صیانت طری  از، جامعه مناف  از حفاظت ۀیفوظ گمرک

 بر عهده را فرهنگی و اجتماعی بهداشتی، ادی،سالمت اقتص

 اشتباهات یل کندی فرآیند تشریفات گمرکی وبه دل، ولی دارد

 کرده در بندرها رسوب کاالی از کارکنان گمرک بخش عمد یرغ
و باال رفتن هزینه  دلیل طوالنی شدن فرآیند ترخیص و به

کننده رسیده است، دست مصرف تر بهانبارداری کاال گران
بینی برای کمبود نیرو و عدم پیش به علتهمچنین گمرک 

یزات پیشرفته کنترلی، امکان مدیریت و کنتر  تجهاستفاده از 
کیفت و تقلبی یبدرست مرزها را ندارد و به دلیل ورود کاالهای 

و قاچاق گسترده کاال در کشور در نزد مردم و تجار سازمانی 
 گمرک در ،بنابراین .ودشیمدارای اعتماد عمومی پایین شناخته 

سازی تجاری، روان ازجمله راهبردیاهداف کالن رسیدن به 
حفاظت از سالمت و امنیت جامعه، حمایت از تولید ملی با 

آوری مطلوب درآمد و ارتقای گرایش افزایش توان رقابتی، جم 
ی مناسب سازمان ارتباطکیفیت  و نفعانمندی ذیسطح رضایت

ناکام مانده است. این سازمان ی انطقهمی ملی و هاسازمانبا 
رسانی به صادرکنندگان کاال و خدمات و دلیل عدم خدمت به

مسئو  پنجره  عنوانبهجایگاه خود را  برخورداری از پویاییعدم 
 دست واحد تجاری فرامرزی در امر تجارت خارجی کشور از

 است. داده

  
 گیرییجهنت و بحث

 کار انجام نحوه در تغییر مستلزم محیط سری  تغییر
 ایجاد است و عوامل محیطی موجب گیرندگانتصمیم
 ،بنابراین .شوندمی هاسازمان برای ایسابقهبی هایچالش

 که مدیرانی که است آن مستلزم هاچالش این به پاسخگویی
 در هستند، هایشانریزی راهبردی در سازمانبرنامه مسئو 
الزم را داشته باشند  ن درکآ عواقب و افتدمی آنچه اتفاق مورد

کنند،  تصور را آن سمت به برای حرکت ابزار یک تا بتوانند
 طراحی فرآیند یک به است که ابزاری چنین ینگرندهیآ

 سناریوهای و تغییر از مشترکی درک زیرا شودمی سودمند منجر
 فراهم گیرندگانتصمیم برای هاآن پیامدهای و آینده احتمالی

 را سازمان استراتژیک گیریتصمیم توانایی هانای همه کند،می
 یک رویکرد با روش سناریونگاری نگریبخشد. آیندهمی بهبود

 آن بر تأثیرگذاری ابزارهای و آینده تغییر، درک برای جدیدی
 تغییر نرخ کههنگامی بینیپیش در سنتی رویکرد. دهدمی ارائه
 اطمینان که جایی یابد تامی افزایش اختال  ایجاد دفعات و

دهد و به نظر رود کارایی خود را از دست میمی بین از حاکم
 است. چنین گمرک فعلی رسد اکوسیستممی

ترین رکن تجارت خارجی در مهم عنوانگمرک بهسازمان 
کننده را در مبادی ورودی و هر کشور نقش محوری و هماهنو

خروجی دارد. این سازمان مسئو  اعما  حاکمیت دولت در 
اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مربوط به 
صادرات و واردات و ترانزیت کاال و وصو  حقوق و عوار  

در گمرک ایران و تسهیل تجارت است.  گمرکی و الزامات فنی
المللی های ملی و بیناجرای مقررات رابطه تنگاتنگی با سازمان

 و آینده در مطلوب اندازچشم یسو به پیشروی برایدارد و 
 محیطی متغیرهایبایست یپاسخگویی فعاالنه به محیط پویا م
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 از و استفاده یدهاتهدمقابله با  منظورو بهرا درک کند  مؤثر

و در  را کسب و تمرین نماید الزم هاییآمادگ هافرصت
و موق  از ابزار  پیمودن این مسیر نیازمند استفاده صحیح و به

 را خود نقش و موقعیت بخواهد اگر . گمرکروش مناسب است
 ،شود همگامالمللی بین تجارت جدید شرایط با باید کند حفظ

 تحوالت و تغییرات که جهانی نیازهای با بتواند بایدهمچنین 
 .شود سازگار است مرهروز نظم سری 

ها نیازمند انعطاف در همچنان که امروزه سازمان
ات محیط هستند، ریزی و عدم غافلگیری در مقابل تغییربرنامه

راستا با این نیازمندی تحقیقات علمی نیز باید هماهنو و هم
نگاری یندهآحاضر با رویکرد  پژوهشصورت پذیرد. بدین منظور 

 سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران با رویکرد سناریونگاری
 های پیشینپژوهش در رسدمی نظر به که کاری پرداخته است.

 بررسی کردیم ما پژوهش، این است. در قرار نگرفته توجه مورد
شناسایی عواملی محیطی مؤثر بر سازمان گمرک و  چگونه که

 هایتنگاری حالها و سناریوها و عدم قطعیتشناخت پیشران
 ما. بخشد بهبود را بلندمدت بینیپیش تواندعدم قطعیت می

 عنوانبه نگریآینده استفاده از ابزارهای که کرد خواهیم بررسی
 محیط از ورودی تغییرات بینیپیش برای حیاتی رآیندهایف

 طری  از آینده بر تأثیرگذاری هایفرصت شناسایی و خارجی
روندهای  معرفی است. این پژوهش با مهم خروجی اقدامات

 ایجاد بلندمدت در که موضوعاتی درباره مؤثر و گسترده
 هب تریعمی  درک ،آگاه اندازهایچشم ارائه با و شوندمی

عبارتی برای بخشد، بهگمرک می صنعت گیرندگانتصمیم
گیرندگان این سازمان مهم است که بفهمند کدام سناریو تصمیم
 ها جالب است و متناسب با آن آماده شوند.برای آن
بر آینده  مؤثر برای متغیرهای ساختاری روش بررسی نتایج
 شهنق متغیرها در نامنظم پراکنش دهندهنشان گمرک سازمان

 خروجی نمودارهای و هانقشهو  است تأثیرپذیری -یرگذاریتأث

 و متغیرها پراکنش و توزی  نحوه وضعیت از و آنچه مکیکم
 از حاکی شودیمشاهده م تأثیرگذار متغیرهای پراکندگی صفحه

 بررسیاست که طب   سیستم ناپایداری یا و پایداری میزان
م تسییم، این سمستق اثرات براساس متغیرها نقشه جابجایی

 یهتجزهای ناشی از رسد. همچنین یافتهینسبتاً پایدار به نظر م
نیروهای  های احتمالیهای حاصل از وضعیتتحلیل داده و

تغییر  و موجود وضعیت سناریوی؛ دو دهدیم پیشران نشان
گمرک خواهند  آینده سناریوهای دهه ینترمحتمل انطباقی،

افزار سناریو و سناریوی خروجی نرمبود. با توجه به اینکه این د
 مؤثرویزارد، باورپذیرند و هر کدام با توجه به شرایط و عوامل 

را بر سازمان گمرک در دهه آینده احتما  و پتانسیل تحق  
دارند، اما اینکه کدام روایت ارائه شده داستان آینده گمرک 

کالن مدیران گمرک در  ریزیبرنامهخواهد بود بستگی به 
های عبارتی سناریوها با توجه به عدم قطعیتز دارد. بهامرو

محق   ناًیقیشناسایی شده امروز احتما  تحق  دارند ولی اینکه 
شوند یا نه مشخص نیست و سناریوها هیچ تجویزی برای می

تحق  خود در آینده ندارند. به زبان ساده انتخاب صحیح یا 
ه ب سازماندر  ینگارندهیآنادرست مسیر حرکت یک پروژه 

های سیاسی و اقتصادی مدیران و سایر شرایط عالوه حمایت
محق  شدن نوع سناریوهای احتمالی  کنندهنییتعمحیطی 

توجه به این نکته  های سناریونگاریدر پروژه ضمناًخواهند بود. 
نیست،  هاآنارزش سناریوها به دقی  بودن  ضروری است که

و  تغیرهامنطقی بین م یو معلول علیبرقراری رابطه  بلکه به
 به وجودنسبت به آینده را  شناخت صحیحست که ا رخدادها

 آورد.می
 

 پیشنهادها
پژوهش و توجه به اینکه دامنه  این نتایج با دقت نظر در

اقدامات و خدمات کارکنان گمرک مستقیم و یا غیرمستقیم بر 
 شودمی پیشنهاد تمامی آحاد جامعه تأثیرگذار است،

آینده  شرایط و ریزی راهبردیکالن، برنامه سازیتصمیم
نیروهای پیشران تأثیرگذار و سناریوهای  به با توجه گمرک

گردد تا در این اف  گمرک ایران  ترسیم شده احتمالی شناسایی
در جهت صیانت از جامعه، در چارچوب استاندارد، کیفیت و 

ای حرفه فناوریسالمت ورود کاال بتواند در عرصه دانش و 
بر اقتصاد  تأکیدکالس جهانی با  روزآمد، با توانایی فعالیت در

نوین، الگویی درزمینۀ پاسخگویی اجتماعی و  فناوریآنالین و 
افزوده و دارای سهم مدیریتی در ارزش نفعانذیرضایت  تأمین

شده در سطح  مانی شناختهدر بخش خدمات و همچنین ساز
 ملی باشد.
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