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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،آیندهپژوهی در کیفیت خدمات گمرک با مـد رـرکلا  )1988و پیشـنااد
راهبردهای منارب برای ملاجه با هر رناریل ارت .این پـژوهش بـا رویدـرد رـناریلی اری ،در «گمـرک
شاید رجایی» ایجام شده ارت .پژوهش حاضر از یظر هدف کاربردی و از حیث روش ،پیمایشی ارت که
در رطح اکتشافی صلرت گرفت .در مرحله او و تعیین تأثیرات متلازن متقابل ،از هیئت شایزدهیفرهای از
متخصصان ،برای پرکردن پررشنامه ارتفاده شد؛ رپس با یرمافزار رناریل ویزارد بـا روش آیـازیز متـلازن
تأثیرات متقابل  79رناریل بهدرـت آمـد کـه از میـان هشـت رـناریل قابـلقبـل قـلی)؛ رـه رـناریل،
خلشبینایه ،محتمل و بدبینایه) ایتخاب شد .در مرحله دوم ییز بهصلرت هدفمنـد هیئـت پـن یفـرهای از
خبرگان گمرک که در مرحله قبل با روش یملیهگیری قضاوتی ایتخاب شده بلدید ،برای تدوین اقدامات و
ریارتهای الزم در گروه متمرکز ،ایتخاب شدید؛ دریاایت گروه متمرکز خبرگان 12 ،راهبرد برای رناریل
خلشبینایه 6 ،راهبرد برای رناریل محتمل و  8راهبرد ییز برای رناریل بدبینایه پیشنااد کردید.
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.1مقدمه 

اشتیاق بشر برای دایستن درباره آینده از عاد بارتان وجلد داشته ارت .پیش لیان و کاهنـان
ازجمله افرادی هستند که در گذشته تالش میکردید به یحلی به این اشتیاق در یزد خاص و عام
پارخ دهند .امروزه بهکـارگیری آینـدهپژوهـی یدـی از ماـ تـرین ابزارهـای ریارـتگـذاری و
تصمی گیری محسلب میشلد []49 ،73؛ اما آیندهپژوهی هنلز رویدردی جلان و در حـا رشـد
ارت [ .]31آیندهپژوهی منعدس میکند که چ لیه از د تغییرات امروز ،واقعیت فردا ظالر مـی-
یابد .در یک تعریف راده و از رلی دی ر بسیار ژرف ،آیندهپژوهـی علـ و هنـر کشـف آینـده و
شدلبخشیدن به دییای مطللب فردا بیان شده ارت [.]54
کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتری از مباحث راهبردی برای رازمانهای خدماتی بهشمار
میروید .در تبیین اهمیت کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان همین بس که صـاحبیظـران
مدیریت ،کسب رضایت مشـتری را از ماـ تـرین وظـایف و اوزلیـتهـای مـدیریت شـرکتهـا
برشمردهاید و ززوم پایبنـدی همیشـ ی و پایـدار مـدیران عـازی بـه جلـب رضـایت مشـتریان را
پیششرط اصلی ملفقیت دایستهایـد [ .]48کیفیـت خـدمات عامـل حیـاتی و تعیـینکننـدهای در
عملدرد فعازیت تجاری و رلددهی بلندمدت یک بن اه تجاری ارت؛ چراکه کیفیـت خـدمات بـه
رضایتمندی مشتریان منجر میشلد و بهاینترتیب اثر مثبتی بر تبلیغـات فـردبـهفـرد ،وفـاداری
ی رشی و ییات خرید مشتری میگذارد [ .]52کیفیت خدمات بـهوارـطه مزایـایی چـلن افـزایش
رلدآوری و کاهش هزینهها ،ی اداری مشتری ،افزایش رطح رضایتمندی و وفاداری مشـتری،
بابلد تصلیر و شارت اهمیت ویژهای دارد [ .]13پارارلرامان و زیاتما  ،)1988بیـان مـیکننـد
که رازمان ها با بابلد کیفیت خدمات ،تصلیر ذهنی مثبتی را در ذهن مشتریان خلد ثبت میکنند
[ .]52دهه اخیر شاهد افزایش تعداد رازمانهای خدماتی و در پی آن رقابت فزاینده بـلده ارـت؛
همچنین تغییر بیوقفه و مداوم رلیقه مشتریان و باالرفتن رـطح ایتظـارات آنهـا ،بـزر تـرین
چازش این رازمانها ارت که بهدیبا حفظ و ایجاد مزیت رقابتی هستند [ .]40پژوهشها یشـان
میدهد ،بررری پایدار ایتظارات آینده و ییازهای حا و آینده مشتری از طرف رـازمان بـه حفـظ
مشتریان کنلیی و جذب مشتریان جدید منجر میشلد؛ همچنین در کاهش هزینـههـا و افـزایش
کارایی رازمان یقش اراری ایفا میکند [.]37
رازمایی یظیر گمرک ییز از این قاعده مستثنا ییست و یدی از ما ترین رازمانهـایی ارـت
که در زمینه ارائه خدمات فعازیت میکند و یقش و اهمیت ویژهای در اقتصاد و تلرعه کشلر دارد.
اهمیت این رازمان به علت تأثیر ش رف بر ریارتگذاریهای خرد و کالن اقتصاد کشلر آشدار
ارـت .ازآیجاکـه رــازمانهـایی هماینــد گمـرک و صـنایع زجســتیک مـرتبا بــا آن بـه اذعــان
صاحبیظران و ریارتگذاران اقتصادی کشلری از ما ترین بخشهـای خـدماتی ارـت [ ]24و
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اینگلیه رازمانها هملاره بهدیبا بابلد راهبردهای خدماتدهی هستند؛ بنابراین ملفقیـت ایـن
رازمانها وابسته به شنارایی ایتظارات آینده مشتریان و ادغام آن در تصمی گیریها خـلد ارـت
[]39؛ ازاینرو ززوم تطبیق هر چه بیشتر ویژگیهای خدمات این رازمان با ییاز و ایتظارات حا و
آینده مشتری یمایانتر میشلد؛ بنابراین الزم ارت تا رازمانها و شرکتها برای ملاجاه با آینده
مبا و رربلندی در محیا رقابتی آتی ،درکی از آینده داشته باشند؛ دریتیجه زـزوم آینـدهپژوهـی
برای تمام رازمانهای خدماتی که با مشتریان و خدمات گیریدگان در ارتبـاط هسـتند ،ضـروری
ارت تا یهتناا ییازهای آنها را برطرف کند؛ بلده از ایتظارات کنلیی پیشی گیرید و آمادگی کافی
برای بهکارگیری راهبردهای متنارب یسبت به شرایا مختلف برای رفـع ییـازهـای آینـده را در
اختیار آنها قرار دهند .اتخاذ راهبردها و تصمی های بهجا و شایسته ،قطعـا ملفقیـت شـرکت و
رازمان را تضمین و قابلیت آنها در مقابله با املاج یاخلارته دریای پرتالط آینـده را افـزایش
خلاهد داد [.]49
بخش دوم این مطازعه به بررری مبایی یظری و تجربی ،کیفیت خدمات ،آیندهپژوهی و
تجزیهوتحلیل متلازن تأثیرات متقابل مربلط ارت .در بخش رلم به روششناری آیندهپژوهی،
گروه متمرکز و شیله گردآوری دادهها و دریاایت طرح رؤا های پژوهش پرداخته میشلد .در
بخش چاارم به تجزیهوتحلیل دادهها با روش  CIBو کشف آیندههای محتمل ،مصاحبه با گروه
متمرکز و ارائه راهدارهایی عملی برای آیندههای ممدن اشاره شده ارت و در بخش پنج
یتیجهگیری و پیشناادها ارائه میگردد.
 .2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

کیفیتخدمات«.1ایجمن کنتر کیفیت آمریدا» واژه «کیفیت» را اینگلیه تعریف کـرده ارـت:
«مجملعه ویژگی ها و خصلصیات یک کاال یا خدمت که بتلاید ییازهای آشدار و پناان مشتریان
را تأمین کند» .این تعریف یمایانگر آن ارت که شرکتی دارای کیفیت ارت که ییازها و ایتظارات
مشتری خلد را تأمین کند [ .]17وارگل و زلش ،)2004 2کیفیت را ایـنگلیـه تعریـف مـیکننـد:
«مجملعه فعازیتها ،فرآیندها ،اعما و تعامالتی که بهمنظلر رفع مشـدالت مشـتریان بـه آیـان
ارائه میشلد» [ .]65بهطلر مشابه برای واژه «خـدمت» ییـز تعریـفهـای متعـددی وجـلد دارد.
هاروی  ،)1988خدمت را یتیجه خلارتار مشتریان تعریف میکند؛ همچنین خـدمت را مـیتـلان
تلزید منفعت ارارا یاململس یا بهخلدیخلد بهعنلان یک محصل منفـرد یـا عنصـری ماـ از
محصل ململس تعریف کرد که بهوارطه شدلی از مبادزه ،ییاز شناختهشـده مشـتری را بـرآورده
میکند [ .]32ادغام دو واژه بیانشده ،مفالمی باعنلان «کیفیت خدمات» را شدل مـیدهـد کـه
1. Quality of service
2. Vargo & Lusch
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پژوهش ران کیفیت خدمات را بر پایه فرضیههای یظری متفاوتی تعریف کردهاید جدو .)1
جدو  .1تعاریف کیفیت خدمات
تعريف 
کیفیت خدمات بهعنلان تفاوت بین ایتظارات مشتری از عملدرد و درک وی از عملدرد واقعی تعریف شده
ارت [.]51
کیفیت خدمات عبارت ارت از :تمرکز بر چیزی که به مشتریان تحلیل داده میشلد ،ملقعیتی که خدمات
در آن ارائه میشلد و اینده آن خدمات چ لیه ارائه میشلد [.]55
کیفیت خدمات عبارت ارت از :تمرکز بر چیزی که به مشتریان تحلیل داده میشلد .ملقعیتی که خدمات
به آن ارائه میشلد و اینده آن خدمات چ لیه ارائه میشلد [.]54
کیفیت خدمات را ترجیحی یسبی مشتری از خدمات ارائهشده تعریف میکند [.]8
کیفیت خدمات یک معیار باثبات ارت که یشان میدهد تا چه ایدازه خدمات ارائهشده با آیچه مشتریان
ایتظار دارید ،مطابقت دارد [.]22

امروزه کیفیت خدمات ،اهمیت ویژهای برای برای رازمان دارد؛ از این یظر که کیفیت خدمات
به رضایت و وفاداری مشتریان منجر شده و دریاایت به بقا و رلدآوری رازمان منجـر مـیشـلد
[]40؛ درواقع رضایت مشتریان از خدمات دریافتی و بابـلد کیفیـت خـدمات تلرـا رـازمان دو
شاخص ما در ارزیابی عملدرد رازمان بهحساب میآیند [ .]52تاکنلن مد های مختلفی بـرای
کیفیت خدمات ارائه شده ارت .در جدو  ،2بهطلر خالصه به تعدادی از آنها اشاره شده ارت.
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جدو  .2مد های کیفیت خدمات
مد 

ابعاد 

مد ره بعدی زاتینن و زاتینن)1982 ،

کیفیت فیزیدی ،کیفیت تعاملی ،کیفیت رازمان [.]41
این مد شامل  10بُعد ارت که عبارتاید از :علامل فیزیدی ،قابلیت اطمینان،
پارخ لیی ،قابلیت اعتماد ،شایست ی ،تلاضع ،امنیت ،درترری ،ارتباطات و درک
و شناخت مشتری [.]51
این مد در  8بُعد بیان شده ارت که عبارتاید از :عملدرد ،خصیصهها ،قابلیت
اطمینان ،رازگاری ایطباق) ،پایایی ،قابلیت خدماتی ،زیباییشناری و کیفیت
[.]23

مد ررکلا  ،1پاررمان و همداران،
)1988

علامل ململس فیزیدی) ،قابلیت اعتماد ،پارخ لیی ،تضمین اطمینان) ،همدزی
[.]52

کیفیت خدمات مشتریان تلرا آوکیران،
)1994

رفتار کارکنان ،اعتبار ،ارتباط و درترری به خدمات [.]6

مد گرویروز)2000 ،2

این مد شامل  3بعد کیفیت فنی ،کیفیت کارکردی و تصلیر ذهنی شرکت ارت
[.]29

مد تحلیلی شدافهای هفتگایه
کیفیت الوالک و همداران)2000 ،

شداف شناختی ،شداف ارتایداردها ،شداف ارائه خدمات ،شداف در ارتباطات
داخلی ،شداف ادراکی ،شداف تعبیری ،شداف خدمات [.]44

مد رلسلهمراتبی کیفیت خدمات برادی
و کرویین)2001 ،3

در این مد  ،کیفیت خدمات مشتمل بر ره بُعد اوزیه کیفیت تعاملی ،محیا
فیزیدی و کیفیت رتاده یتیجه) ارت .هر یک از این ابعاد خلد شامل ره بُعد
فرعی هستند [.]12

مد پارارلرامان و همداران)1985 ،

گاروین)1987 ،

مد یظام مبادزهای کیفیت خدمات
آزدزی ان و باتل)2002 ،

4

کیفیت ریست خدمات ،کیفیت خدمات رفتاری ،صحت مبادالتی خدمات و
کیفیت خدمات ماشینی [.]3



آيندهپژوهي.آیندهپژوهی مشتمل بر مجملعه تـالشهـایی بـرای تجسـ آینـدههـای بـازقله و
بریامهریزی برای آنها ارت .آیندهپژوهی به فرد این امدان را میدهـد تـا وضـعیت حـا را بـه
گلیهای دی ر ببینـد و بـه مثابـه ابـزاری بـرای «بـره زدن وضـعیت فعلـی» عمـل کنـد [.]33
دریظرگرفتن گزینههای مختلف برای آینده احتمازی به بریامهریزی باتر آینده بـه روش کـلی ـر
کمک میکند [ ]35و بهصلرت قابلتلجای تلایایی ملاجاه با عـدمقطعیـت و ایجـام فرآینـدهای
بریامهریزی آینده را بابلد میبخشد [.]66
مطازعات آیندهپژوهی حلزهای بینرشتهای ارت و با گستره وریعی از دیدگاهها پیراملن آینده
1. SERVQUAL
2. Gronroos
3. Brady & Cronin SYSTRA-SQ
4. SYSTRA-SQ
5. RAND
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ارتباط دارد .روشهای آیندهپژوهی شامل فنلن برونیابی با ارتفاده از رلسـله دادههـای زمـایی،
مد ها و طلفان فدری ،رناریلرازی و شبیهرازی ،قیاس تاریخی ،فنلن دزفی ،مد رازی علـی،
تبارشناریها ،بازیرازی و ی اشت متنی هستند [ .]5روش ملردارتفاده در این پژوهش ،ترکیـب
رناریلی اری و طلفان فدری در گروه متمرکـز ارـت .ارـتفاده ریسـتماتیک از رـناریلها بـرای
روشنراختن طرز تفدر درباره آینده به دوران بعد از جنگ جاایی دوم برمیگـردد کـه «رـازمان
دفاع آمریدا» از رناریلیلیسی بهعنلان روشی برای بریامهریزی یظامی در دهه  1950در «شرکت
رید »1ارتفاده کرد [ .]36بعد از آن روششناری رناریل در شاخههای مختلفی اع از پـیشبینـی
اجتماعی ،تجزیهوتحلیل ریارتهای عملمی و تصمی گیری در دهه  1960بهکار گرفته شد؛ ازبته
باید تلجه داشت که رناریل آینده را پیشبینی یمیکند؛ بلده با هدف گسترش دامنـه تفدـر افـراد
درگیر در فرآیند رناریلیلیسی به کاوش چندین ملقعیت احتمازی در آینده میپردازد .رـناریلها بـا
کشف ریستماتیک چازشها و فرصتهای پیش رو در خدمت تـدوین راهبردهـا قـرار مـیگیریـد
[ .]25رناریلها تصلیری کلی از محیا ارائه میکنند و تعامالت بین رویدها و رویدادهای مختلف
در آینده را پرریگتر میرازید [.]45
به گفته رایت و همداران ،)2013 ،کاربردهای وریعی برای رناریلی ـاری وجـلد دارد [.]71
رناریلی اری از ما ترین روشهای ریارتگذاری و تعیین راهبردها آینـده در عرصـه یظـامی و
کسبوکار ارت [ .]74شرکتهایی مایند «ملرسـه بـینازمللـی پژوهشـی ارـتنفلرد»« ،2شـبده
کسبوکار جاایی» 3و «رویا داچ شل» 4در بهکارگیری ایـن رویدـرد پیشـ ام هسـتند [ .]64از
بریامهریزی رناریل در رطح شرکتها بهوفلر ارتفاده میشلد و در بسیاری از ملارد این رناریلها
در رطح ملی ییز با ملفقیت همراه بـلدهایـد [ .]62در تجـارت« ،شـرکت شـل» 5ملفـقتـرین و
معروفترین ارتفادهکننده از روش بریامهریزی رناریل شناخته شده ارـت [ .]33شـرکت «رویـا
شل» از رناریلی اری برای هدایت راهبرد و پیشبینی شلک قیمـت یفـت ارـتفاده کـرده ارـت
[]70؛ همچنین شرکت «مرکز اطالعات ییروی کار» 6ییز برای مطازعات راهبردی ییـروی کـار از
رناریل ارتفاده کردهاید [ .]15 ،14زین من و کلین )1983 ،در پژوهشی تجربی عنـلان کـردهایـد
که از یخستین بحران اوایل دهه  1970تاکنلن تعداد شرکتهای آمریدایی ارتفادهکننده از روش
رناریل دو برابر شده ارت [.]42
مروری مبایی یظری یشان میدهد ،رویدرد واحدی برای بریامهریزی رـناریل وجـلد یـدارد و

1. Stanford Research Institute (SRI) International
)2. Global Business Networks (GBN
3. Royal Dutch Shell
4. Sheel
)5. Centre for Workforce Intelligence (CFWI
6. Bishop
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روشهای مختلفی برای طراحی رناریل وجلد دارد که ازبته خصلصیات بسیاری از آنها مشـترک
ارت [ .]16در کل بریامهریزی رناریل ،بیشتر رویدرد رلیقهای و مبتنی بر اجراکننده ارت .بیشاپ
و همداران  ،)2007بیش از دهها تدنیک برای رناریلیلیسی را بررری کرده و در کاربردها ،یقاط
قلت و ضعف هر یک از این روشها یظریههایی بیان کردهاید [.]9
برخی از روشهای رناریلرازی ارارا بـر رویدردهـا و درویـدادهای کیفـی مبتنـی هسـتند؛
درحازیکه بخشی دی ر تا حد زیادی بر ارتفاده از ابزارهای آمـاری و محارـباتی مبتنـی هسـتند
[ .]67بر این اراس میتلان رناریلها را به دو گروه کمّی و کیفی ییز تقسی بندی کرد .بـه دزیـل
فراوایی روشها و مد های رناریلیلیسی ملجلد در مبـایی یظـری ،برخـی صـاحبیظـران ایـن
ملضلع را «آشفت ی روششناری» یامیدهاید .برای طراحی و رناریلیلیسی همراه با تدنیکهـای
فرعی ره مدتب یا رویدرد عمده وجلد دارد [ .]33این رویدردها عبارتاید از .1 :منطق شالدی؛
 .2روششناری رویدهای احتمازی تعدیلیافته و  .3رویدرد فرایسلی تفدر مربلط به آینده).
تجزيهوتحلیلمتوازنتأثیراتمتقابل.ابزار تجزیهوتحلیل متلازن تـأثیرات متقابـل برگرفتـه از
مدتب «رویدهای احتمازی تعدیلشده» رناریلی اری ارت که تلرا گلردون و هلمز  ،)1966در
شرکت «رید» ابداع شده ارت [ ]11و از آن زمان به بعد بهعنلان یدی از روشهای آیندهپژوهـی
بارها ملردارتفاده قـرار گرفتـه ارـت [ .]28روش  1CIBیدـی از ابزارهـای ارـتایدارد و متـداو
رناریلی اری شناخته میشلد [ .]69این روش با یک رؤا راده آغاز میشلد :آیا پیشبینی آینده
بر اراس روابا متقابل بین وقایع امدانپذیر ارت؟
شلارزر و ییل  ،)2014بیان کردید تحلیل  CIBیک روش ریستماتیک برای شنارـایی ترکیبـات
داخلی رازگار از یتای برای تلصیف عناصر کیفی رناریلها ارـت [ .]57اصـل ارارـی تلرـعه و
طراحی این رویدرد ،غیرواقعیبلدن پیشبینی یک رویدرد ،بهتناایی و بدون دریظرگـرفتن وقـلع
رایر رویدادهای تأثیرگذار ارت؛ بنابراین از تجزیهوتحلیل تأثیرات متقابـل بـرای بـهدرـتآوردن
وابست ی متقابل بین علامل تأثیرگذار اصلی ارتفاده میشلد [ .]28تدنیک تجزیهوتحلیل تأثیرات
متقابل برای شنارایی زیجیرههای ما رویدادهای احتمازی و احتما تغییر هـر رویـداد بـا تلجـه
بهاحتما وقلع رویدادهای دی ر بهکار میرود [ .]63راخت یک رناریل معملال به کمـک تلرـعه
زمینههای متفاوت اقتصادی ،ریاری ،اجتماعی و فناورایه) ایجام میشلد و در زمینههای مختلـف
اغلب تحلالت احتمازی متفاوتی امدان وقلع دارد برای مثا مطللب ،متلرـا و یـامطللب) .بـه
همین دزیل تلرعه رناریلی جامع ،ییاز به شنارایی ترکیبی از این ایلاع هستند که تلرـا شـبده
روابا متقابل آنها حاصل شده ارت؛ بنابراین در این روش ،احتما وقلع یک رویـداد بـا شـرط
)1.Cross-Impact Balance Analysis (CIB
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وقلع یا عدموقلع رویدادهای دی ر بررری میشلد .این تدنیک ییازمند طراحی یا ایتخـاب مـدزی
ارت که در آن ارتباط علی بین بسیاری از رویدها و رویدادهای ما تشـریح شـلد [ .]19در ایـن
رویدرد یک ماتریس تأثیرات متقابل طراحی میشلد که در تجزیهوتحلیـل آن ،شـدت و اثـر هـر
عامل یا روید بر اراس علامل و رایر رویدها تعیین میشلد []45؛ پس از آن رویـدها یمـرهدهـی
می شلید .رویدی که بیشترین تأثیر را بر رایر رویدها داشـته باشـد بـا اخـذ جمـع یمـرات آنهـا
شنارایی میشلد .تجزیهوتحلیل تأثیرات متقابل برای ارزیابی پیشرانهـای رـناریل و شنارـایی
پیشرانهای اصلی بهکار مـیرود .ایـن روش بـا رویدـرد گفتمـان 1خبرگـان اجـازه جمـعآوری،
رازماندهی گستره وریعی از قضاوتها را با دایش تخصصی و پیچیده بـه ملضـلعات مـیدهـد
[.]74
پیشینهپژوهش.در جدو ،3خالصهای از پیشینه تجربی کیفیت خدمات ،ارائه شده ارت.
جدو  .3خالصهای از پیشینه تجربی کیفیت خدمات
منبع 
فرایچسچینی و
رافائل)2000 ،

کشوروزمینه
موردبررسي 
ایتازیا  -مؤزفههای ارزیابی
کیفیت در خدمات زجستیک

منتزر 2و همداران،
)2001

کیفیت خدمات زجستیک در
چاار رازمان منتخب

بلتایی و رییزی)2006 ،

مدیریت ارتراتژیک خدمات
زجستیک صنایع مختلف

رل هل رل و همداران،
)2006

کره جنلبی-ارزیابی کیفیت
خدمات زجستیک و حملویقل
ترکیه-یقش کیفیت خدمات
زجستیک در ایجاد ارزش برای
مشتری
پاکستان-ارزیابی کیفیت
خدمات بایدی

تاشدین و دورماز،
)2010
ازیاس 3و همداران،
)2013

ابعادموردبررسيکیفیتخدمات 
مدتزمان ایجام کار ،منظ بلدن ،قابلیت اعتماد ،تدمیل
فرایندهای کاری ،ایعطافپذیری ،دقیقبلدن ،میزان
خسارات ،بارهوری [.]21
کیفیت ارتباط کارکنان ،کیفیت ایجام خدمات ،کیفیت
اطالعررایی ،فرایندهای ایجام خدمات ،صحت ایجام
خدمات ،شرایا ایجام خدمات ،زمانبندی ایجام خدمات
[.]46
زمانبندی ایجام خدمات ،ایعطافپذیری ،صحت ایجام
خدمات ،قابلیت اعتماد ،تدمیل خدمات ،فراوایی ایجام
خدمت ،درترری به رازمان ،مدیریت شدایات [.]10
علامل فیزیدی ،قابلیت اعتماد ،پارخ لیی ،اطمینان،
همدزی [.]59
علامل فیزیدی ،قابلیت اعتماد ،پارخ لیی ،اطمینان،
همدزی [.]60
علامل فیزیدی ،قابلیت اعتماد ،پارخ لیی ،اطمینان،
همدزی [.]34

1.Discourse Approach
2. Mentzer
3. Ilyas
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پس از بررری مد های مختلف کیفیت خدمات و ابعاد هـر یـک ،علامـل قابلیـت اطمینـان،
پارخ لیی ،تضمین ،همدزی ،علامل ململس فیزیدی) و کیفیـت فنـی دارای بیشـترین فراوایـی
هستند و با تلجه به پیشینه مد های کیفیت خدمات ،هر مد متنارب با صـنعتی خـاص ارـت؛
بنابراین با تلجه به پیشینه تجربی ،مد پن بعدی ررکلا  1کـه بـا مقتضـیات صـنعت گمـرک و
زجستیک متنارب ارت ایتخاب شد .این مد معروف در پژوهشهای مختلف ارتفاده شده ارت
[.]59،60 ،34
پارارلرامان و همداران  200 ،)1985ویژگـی کیفیـت خـدمات را طبقـهبنـدی کردیـد .ایـن
ویژگیها از طریق مصاحبه با مشـتریان بـهدرـت آمـد .آنهـا بـا ارـتفاده از ایـن  200ویژگـی،
ارتایداردی برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه کردید .بدین ترتیـب آیـان ابعـاد پـن گایـه علامـل
ململس ،قابلیت اعتماد ،پارخ لیی ،اطمینان خاطر و همدزی را بهعنـلان پایـهای بـرای رـاختن
ابزاری بهمنظلر رنجش کیفیت خدمات بهکار بردید که به مد «کیفیت خدمات» مشالر ارـت؛
همچنین پارارلرامان و همداران  ،)1985بر این یدته تأکید دارید که ابزار مقیاس کیفیت خدمات
یک مقیاس پایا و معتبر از کیفیت خدمات ارت .آیان عنلان میکننـد کـه ایـن ابـزار در گسـتره
وریعی از حلزههای خدماتی ،یظیر مؤرسههای مازی ،کتابخایهها ،هتلها ،مراکز درمـایی و غیـره
قابلیت کاربرد دارد [.]52
برای ایتخاب مد کیفیت خدمات منارب باید تلجه داشت که بهدزیل ماهیـت رـناریلی اری
در این پژوهش که تعیین راهبردهای آینده با تلجه با ابعاد مد ایتخابی ارت ،باید از مـد هـای
معروف و تأییدشـده ارـتفاده کـرد کـه درعـینحـا تعـداد علامـل مـد محـدود باشـد .بـرای
رناریلی اری با روش تحلیل متلازن تأثیر متقابل ،مد ایتخابی برای آیندهپژوهی باید بـا ویژگـی
صنعت ایتخابی رازگار و همچنین ابعاد محدودی داشـته باشـد؛ ازایـنرو مـد رـرکلا کـه بـا
ویژگیهای صنعت گمرک رازگاری دارد با تلجه به پیشینه تجربی کاربرد مد و همچنین تعـداد
علامل منارب ایتخاب شد که از حجی شدن رناریل و عدمامدان تلجیـه آن جلـلگیری مـیکنـد؛
ضمن آیده در بریامهریزی رناریل باید فقا پیشرانهای اصلی ملردتلجه قرار گیرد .در جدو ،4
ویژگیهای هر یک از ابعاد پن گایه ررکلا تشریح و بریامهریزی رناریل ییز بـر حسـب علامـل
پن گایه اصلی ایجام شده ارت.

)1. Service Quality Model (SERVQUAL
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جدو  .4ویژگی ابعاد  5گایه مد ررکلا [.] 60 ،47 ،52 ،38، 20
ابعاد 

ويژگيهربعد 

علامل ململس
فیزیدی)

تجایزات فیزیدی جذاب از زحاظ بصری ،کارکنان مرتب و منظ  ،تجایزات پیشرفته ،تردد آران در
درون رازمان ،تجایزات ازدتروییدی کافی ،مدانهای منارب برای ارتراحت
ایجام کار وعدهدادهشده ،ارائه خدمات بدون ایراد ،ارائه خدمات ملردیظر در همان مراجعه او  ،عالقه
حقیقی رازمان به حل و ارائه خدمات در زمانبندی مشخص
اطالع دقیق کارکنان از محل ارائه خدمات ،ایجام رریع خدمات از طرف کارکنان ،عالقه کارکنان به
کمک ،پارخ لبلدن در هر شرایا ،ارائه خدمات بدون تلجه به مقدار و حج  ،پارخ لبلدن در مقابل
رفارشهای پیشبینییشده
رفتار کارکنان در ازقای حس ایجام پذیرفتن کار ،رفتار محترمایه کارکنان در طل ارائه خدمات ،احساس
اطمینان و امنیت اربابرجلعان ،یحله جبران ضرر و زیان )تأخیر در پارخ لیی ،صدمات وارده بر کاالها)
تلجه منحصر رازمان به اربابرجلع ،تلجه شخصی کارکنان رازمان به اربابرجلع ،درک ییازهای خاص
اربابرجلع از طرف کارکنان ،دایش کارکنان ،اطالعات مربلط به زمانبندی ارائه خدمات از طرف
کارکنان

قابلیت اعتماد
پارخ لیی
اطمینان
همدزی

پس از بررری پیشینهها در پای اه دادههای علمی داخل و خارج از کشلر ،مشـخص شـد کـه
پژوهشی در ملرد آیندهپژوهی در تعیین راهبردهای کیفیت خدمات صلرت ی رفته ارت .در ادامـه
مطازعات آیندهپژوهی و رناریلی اری بررری شده در داخل و خارج ایران در قازب جدو  ،5ارائـه
شده ارت.


جدو  .5خالصهای از پیشینه تجربی آیندهپژوهی
پژوهشگر 

عنوانتحقیق 

توضیحات 

یقدی و
کرامتی،
)1391

رناریلهای آینده پروژههای پاییندرتی
صنایع یفت ،گاز و پتروشیمی ایران با
بهکارگیری تدنیک رناریلرازی

پژوهش ر تصلیری از آیندههای محتمل درخصلص پروژههای
مذبلر را ترری میکند و بر همین اراس چاار رناریل با عناوین

یلرفی و
کلیلید،
)1392

دوریمای صنعت خلدروی ایران در گذر
چازشهای جاایی با رویدرد
رناریلپردازی

احمدی و
همداران،
)1392

رویدرد آیندهپژوهایه به وضعیت مسدن
شاررتان ارومیه مبتنی بر رناریلیلیسی

رلاگلرو و

بهکارگیری رویدرد بریامهریزی رناریل

خاکستری ،قربایی ،آتش و ری ینکمان را ارائه داده ارت [.]50
در این پژوهش با تلجه به دو فاکتلر رقابتپذیری و تحری با
رویدرد رناریلپردازی به آیندهپژوهی صنعت خلدروی ایران
پرداخته شده ارت و رناریلهای این صنعت را در  35را آینده
راختهاید و هر کدام را ملردبررری قرار دادهاید [.]72
در این پژوهش به کمک یرمافزار رناریل ویزارد به خلق ربد
رناریلها اقدام کردهاید و در مرحله بعد به ایجاد رناریلهای
چاارگایه محتمل بر اراس میزان تأثیر دو عامل ما تأثیرگذار
پرداختهاید که یتای اوزیه حاکی از  62رناریلی امدانپذیر با
ترکیبهای متفاوتی از وضعیتهای محتمل ارت و بر اراس
تحلیلهای صلرتگرفته  7رناریل قلی و محتمل و  55رناریل
با احتما ضعیف هستند [.]2
از تدنیک بریامهریزی رناریل با ی اه به آینده تجارت گردش ری
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صفا،
)2009

برای مدیریت راهبردهای شرکتهای
تجارت گردش ری کلچک در ماززی

پیرینن و
همداران،
)2010

بررری تأثیر عدماطمینان بر یلآوری با
رویدرد رناریل

دورتلند و
همداران،
)2012

ارائه یک ابزار پشتیبایی از تصمی برای
مدیریت امالک در بخش رالمت با
ارتفاده از گزینههای واقعی و بریامهریزی
رناریل

شلارتز و
کری لر
)2012

بابلد پژوهشهای تغییرات زیستمحیطی
با تدنیک یظاممند رناریل کیفی.
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کلچک در ماززی ارتفاده کردید .چاار رناریل قلی «حازت
آفتابی»« ،آبوهلای طلفایی»« ،کلالک» ،و «رگبار گاهگاهی»
تعیین شد که رناریلی حازت آفتابی بهعنلان رناریلی
غیرمحتمل کنار گذاشته شد [.]58
بررری اینده آیا رناریلها برای تعدیل عدماطمینان به کار
میرود .بر اراس یتای این پژوهش ،رناریلها باید روشی با دوام
برای تشخیص فرصتها پیشنااد دهند .مطازعه آنها از طرح
یظریه حمایت کند و بیان میکند که رناریلها میتلاید برای
کاهش اثر عدماطمینان بر یلآوری بهکار برده شلد [.]53
در این پژوهش ابزاری برای پشتیبایی از تصمی ارائه شد که
مؤزفههای اصلی ابزار پشتیبایی از تصمی ارائهشده ،گزینههای
واقعی و روش بریامهریزی رناریل هستند که ایعطافپذیری و
یتای آن را برای مدیریت امالک رازمان تلصیف میکنند [.]18
شلارتز و کری لر از تدنیک رناریلی اری و روش تحلیل CIB
برای ایجاد رناریلهای تغییرات آبوهلایی و تلزید گازهای
گلخایهای ارتفاده کردید [.]56



.3روششناسيپژوهش 

این پژوهش از یظر هدف کاربردی ارت؛ زیرا مـیتـلان یتـای آن را در تـدوین راهبردهـای
کیفیت خـدمات در گمـرک و رـازمانهـای خـدماتی مشـابه بـهکـار گرفـت و همچنـین جـزو
پژوهشهای آمیخته 1با طرح تشریحی ابتدا کمّی 2رپس کیفی )3ارت .پژوهشهای صرف کمّی
و یا کیفی بهتناایی دارای کارتیها و مشـدالتی ارـت؛ ازایـنرو بـا ترکیـب 4دو روش و ایجـاد
پژوهش آمیخته میتلان از این مشدالت کارـت .روش پـژوهش از یـلع پیمایشـی و در رـطح
اکتشافی ارت و پژوهش ر بهدیبا کشف آیندههای ممدن در زمینـه کیفیـت خـدمات گمـرک و
تدوین راهبردهای منارب ارت .هدف از این پژوهش در گام او شنارایی مد منارـب کیفیـت
خدمات گمرک برای بریامهریزی رناریل و در گام دوم تعیین آیندههای ممدن و تدوین راهبردهـا
و تدابیر الزم برای ملاجاه با آن ارت .با تلجه به اهداف پژوهش و رویدرد آن رؤا های اصـلی
پژوهش عبارتاید از:
ـ مد منارب برای آیندهی اری کیفیت خدمات گمرک کدام ارت؟
ـ آیندههای ممدن برای کیفیت خدمات گمرک کدامند؟
ـ اقدامات و راهبردهای الزم برای رویارویی با آیندههای ممدن چیست؟
1. Mix Method
2. Quantitative
3. Qualitative
4. Combin
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جامعهآماریونمونهآماری .جامعه آماری این پژوهش را کلیـه مـدیران ،معاویـان و کارکنـان
«گمرک شاید رجایی» تشدیل میدهد که در زمینه کیفیت خـدمات ،دایـش و اطالعـات کـافی
داشته باشند .ازآیجاکه این پژوهش بهدیبا افرادی ارت که اطالعات و تجربه مرتبا با پـژوهش
حاضر را داشتهاید از روش غیراحتمازی ،یملیهگیری قضاوتی ارتفاده شد؛ بنـابراین در مرحلـه او
هیئت  16یفرهای متشدل از مدیران و معاویان ایتخاب شد تا تأثیرات متقابل مؤزفهها بر یدـدی ر
ارزیابی شلد؛ رپس در مرحله دوم برای تدوین راهبردها و ریارتهای الزم هیئـت  5یفـرهای از
مدیران «گمرک شاید رجایی» بهطلر هدفمند از متخصصان هیئت او ایتخاب شد تـا در مـلرد
قلیترین رناریلهای خروجی قضاوت کنند .برای ایتخاب دو هیئت هیئت او برای پارـخ لیی
به ماتریس  CIBپررشنامه رناریلی اری) و هیئت دوم برای تعیین راهبردهای آینده با تلجه بـه
رناریل خروجی) در بخشهای کمّی و کیفی تحصیالت ،رمت رازمایی افـراد و رـلابق خـدمتی
افراد دریظر گرفته شد.
ابزارگردآوریدادهها.برای گردآوری دادهها از دو روش پررشنامه و مصاحبه ارتفاده شـد .در
مرحله او پژوهش برای تعیین تـأثیر متقابـل مؤزفـههـا ،پررشـنامه مخصـلص رـناریلی ـاری
ملردارتفاده قرار گرفت؛ بدین صلرت که تأثیر متقابل هر یک از مؤزفهها بـر مؤزفـههـای دی ـر
رنجیده شد .این پررشنامه بهصلرت یک ماتریس  15*15ارت که علامل اصلی 1مد ررکلا
در رطر و رتلن آن تدرار میشلید و هر عامل اصلی دارای ره خروجی 2عملدرد عازی ،عملدرد
مطللب و عملدرد ضعیف) ارت .در هر خایه از ماتریس باید تأثیر وقلع رـطر مربلطـه بـر وقـلع
رـتلن مربلطـه مشـخص شــلد .ایـن امتیـازات در بـازه  -3تــا  +3قـرار داریـد جــدو  )6و از
پارخ لیان خلارته شد تا تأثیر مؤزفهها بر اراس این اعداد یشان داده شلد؛ رپس دادههای ایـن
ماتریس برای تحلیل از روش تجزیهوتحلیل متلازن تأثیرات و ایجاد رناریل ،وارد یرمافزار رـناریل
ویزارد شد.
جدو  .6یحله امتیازدهی تأثیرات ماتریس متقابل
-3
-2
-1
0

تأثیر شدید معدلس
تأثیر متلرا معدلس
تأثیر ک معدلس
عدم تأثیر

+3
+2
+1
0

تأثیر شدید مستقی
تأثیر متلرا مستقی
تأثیر ک مستقی
عدم تأثیر

1. Factors
2. Outcomes
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در مرحله دوم ،بعد از ارتخراج رناریلهای ممدن ،بهمنظلر شنارایی راهبرد منارـب کیفیـت
خدمات گمرک ،هیئت  5یفرهای بهصلرت هدفمند برای تشدیل کارگاه گروه متمرکـز 1و اجـرای
طلفان فدری ]61[ 2ایتخاب شد .در مبایی یظری بین  5تا  10شرکتکننده پیشنااد شـده ارـت
[ .]27در این پژوهش ییز ابتدا  7خبره ایتخاب شد؛ اما به دزیل ریزش گروه دریاایت کارگاه طـی
 3جلسه تقریبا  3راعته با  5خبره تشدیل شد .روش مصاحبه گـروه متمرکـز بـهعنـلان ابـزاری
مناربی برای کشف راهحلهای بازقله و هدفگذاری بهکار میرود [ .]27[،]30روش گروه متمرکز
در عللم اجتماعی ،بهخصلص پژوهشهای بازاریابی ،رـابقه کـاربردی زیـادی دارد [ .]26هـدف
گروه متمرکز بحث عمیق در ملرد ملضلعها برای ارتخراج دایش تخصصی و بینش یل و تلرـعه
راهحلها برای ملایع فعلی و آینده ارت؛ همچنین این روش به ی ـاهی راهبـردی در تـدوین راه-
حلهای آینده منجر میشلد [.]27


رواييوپاياييدادهها .پررشنامه پژوهش حاضر کـه یـلعی مـاتریس مفصـل ارـت ،ورودی
تحلیل متلازن تأثیرات متقابل به یرمافزار رناریل ویزارد ارت .ایـن پررشـنامه خروجـی از مـد
معروف ررکلا و متغیرهای برگرفته از مؤزفههای پن گایه مد پایای ررکلا ارت [ .]52چـلن
ایتخاب مد ررکلا برای این پژوهش ملردتأیید ارتادان دایش اهی و مشاوران گمرک ارـت و
روایی مد ررکلا در پژوهشهای متعدد داخل و خارج از کشلر در حـلزه گمـرک و زجسـتیک
ملردقبل واقع شده ارت جدو )3؛ بنابراین بر اراس منطق ،روایی پررشنامه تأییـد مـیشـلد؛
همچنین یملیه پررشنامه  CIBبا مؤزفهها و خروجی متفاوت در رطر و رتلن مـاتریس بنـا بـه
ملضلع پژوهش) در پـژوهشهـای متعـددی ارـتفاده شـده ارـت [ .]69 ،43 ،15در پررشـنامه
رناریلی اری تأثیرات متقابل) ییازی به تعیین درتی پایایی ییست؛ زیرا یرمافـزار رـناریل ویـزارد
خلد به بررری پایایی و قابلیت اعتماد دادههای ورودی از طریق بررری و تعیین رازگاری درویـی
متغیرها میپردازد .ویمر-جیل  ،)2006بیان میکند کـه در تجزیـهوتحلیـل  CIBبـرای رـاخت
رناریل ،ثبات درویی برای هر ترکیب از یتای با بررری منطقی یرمافزار از خلد-رازگاری 3عناصـر
ماتریس تعیین میشلد []69؛ یعنی اگر دادههای ورودی فاقد پایایی باشند ،این یرمافزار بهدزیـل
عدمرازگاری دادهها ،هیچ خروجی و رناریلیی را ارائـه یمـیدهـد؛ همچنـین عـامر و همدـاران
 ،)2013معتقدید اگر دادههای جمعآوریشده پایـایی الزم را یداشـته باشـند ،یـرمافـزار خروجـی
یخلاهد داشت و خطایی مبنی بر دادههای یارازگار میدهد [.]4

1. Focus Group
2. Brainstorming
3. Self-Consistency
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دادههاويافتههایپژوهش 
.4تحلیل 
1

برای تجزیهوتحلیل دادههای پررشنامه از روش تحلیل تأثیرات متلازن متقابل [ ]69ارتفاده
شد ،بدینصلرت که بر اراس قضاوت خبرگان درباره ارتباطات و تعامالت مؤزفهها و فراینـدهایی
راختاریافته به کمک یرمافزار رناریل ویزارد ،رناریلهایی درباره تلرعهپذیری آینده شدل میگیرد
[.]69
2
روش  CIBیک روش تجزیهوتحلیل شبدهای تأثیر ارت که در ملرد روابا بین متغیرهـا از
بینش کیفی خبرگان ارتفاده کرده و با قضاوتهای کمّی دوبهدویـی تصـاویر ثـابتی رـناریل) را
فراه میکند [ .]69 ،43این روش با رویدرد گفتمان 3خبرگان اجـازه جمـعآوری ،رـازماندهـی
گستره وریعی از قضاوتها را با دایـش تخصـص و پیچیـده بـه ملضـلعهـا مـیدهـد [ .]74در
تجزیهوتحلیل  ،CIBتأثیرات مستقی هر عنصر رناریل در ارتباط با رایر عناصر بررری مـیشـلد
[ .]57عمده کاربرد روش  CIBدر تحلیل رناریلها ارت و یدی از ابزار ارتایدارد رناریل محسلب
میشلد [ CIB .]56با دریظرگرفتن عملدرد و رازگاری درویی متغیرها ،به عنلان یدـی از جنبـه-
های ما و بارهگیری از یظرات خبرگان و رویدردی یظاممند ،به عینیتبخشیدن به یتای منجر
میشلد و روش  CIBرا جای زینی مناربی برای رایر روشهای تحلیل رناریل میکند [.]43
روش  CIBبا ترکیب یظاممند اطالعات جداگایه ،تصلیری کلی بهعنلان خروجی میدهـد .در
این روش با تلرعه جامعی رایه از رناریلها به شنارایی اینده کدام ترکیب از این متغیرها تلرـا
شبده تعامالت دروییشان بابلد مییابد ،پرداخته میشلد [ ]69و از بین حازتهای بسیار بیش از
 10میلیارد) حازتهای رازگار رناریل را مشخص مـیکنـد [ .]43بـهطـلر خالصـه مراحـل CIB
عبارتاید از:
ـ تشدیل هیئتی از خبرگان ،با گستره وریع و کاملی از دایش و اطالعـات ملردییـاز ،بـرای درک
ملضلعهای مربلطه؛
ـ مشخصکردن متغیرهای رناریل مد ) و جمعآوری اطالعات ملجلد برای تلرـعه آینـدههـای
ملردایتظار در رابطه با ما ترین علامل ملضلع مربلطه تلرا هیئـت خبرگـان و دریظـرگـرفتن
حازت احتمازی برای متغیرها ک  ،متلرا و یا باال)؛
ـ هیئت خبرگان در طی چندین جلسه در ملرد وابسـت ی متقابـل و روابـا میـان علامـل بحـث
میکنن د .خبرگان با ارتفاده از معیارهای کیفی تأثیر شدید و یا تأثیر ضعیف) به بیان قضـاوت در
ملرد تأثیر متقابل علامل میپردازید .رلل های ماتریس  CIBشامل قضاوتهای عددی در ملرد
تاثیرات متغیرها ارت .مجملعه حاصل از تمامی قضاوتها وارد یک ماتریس تأثیر متقابل میشلد
)1. Cross-Impact Balance Analysis (CIB
2. Network Analysis
3. Discourse Approach
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و یک شبده تأثیر متقابل را تشدیل میدهد؛
ـ بررری رازگاری درویی رناریلها :در تحلیل  CIBرـازگاری درویـی هـر رـناریل تلرـا یـک
بررری منطقی یرمافزار رناریل ویزارد تعیین میشـلد .رـناریلهای رـازگار و منطبـق ،حاصـل از
شبده تأثیر متقابل با ارتفاده از از لریت متلازن تأثیرات متقابل و یرمافزار رناریل ویزارد محاربه
میشلد .رناریلهای رـازگار بازتـابدهنـده تعـاد ریسـتمی تـأثیر شـبده شـامل تمـام اثـرات
غیرمستقی ارت و مجملعهای از حاالت ممدن آینده را ارائه میدهد [.]43 ،69
1
پس از طی مراحل  ]68[ CIBو واردکردن ماتریس تحلیل تأثیرات متلازن متقابـل جـدو
 ،)7در یرمافزار رناریل ویزارد 8 ،رناریل قلی) بـرای کیفیـت خـدمات در «گمـرک بنـدرعباس»
تعیین شد؛ ازبته تحلیل  CIBبر روی کاغذ ییز امدانپذیر ارت؛ اما کاربرد یرمافزار رناریل ویـزارد
در دقت و صحت یتای و همچنین کاهش زمان تأثیر بسزایی دارد؛ دریاایت هیئـت  5یفـرهای از
مدیران ،یتای را به طریق گروه متمرکز ملردبحث و بررری قرار دادیـد و پیشـناادهایی را بـرای
آینده ارائه کردید [ .]68این رناریلها در جدو  ،8یشان داده شده ارت .در ایـن جـدو کیفیـت
خدمات یتیجه مقایسه ایتظارات و ادراکات خدماتگیریدگان ارت .از مقایسه ایتظارات و ادراکـات
باعنلان «فاصله شداف» 2یاد میشلدرابطه  ،1یشاندهنده این فاصله شـداف ارـت .بایـد تلجـه
داشت که ایتظارات و ادراکات در این رابطه اعداد  1تا  7را به خلد اختصاص میدهند که عـدد 1
یشاندهنده پایینترین رطح و عدد  7باالترین رطح را در ملرد درک ادراکات و یا برآوردهشـدن
ایتظارات یشان میدهد.
رابطه ) 1

ایتظارات - 3ادراکات = 4فاصله شداف

در این پژوهش ،پژوهش ر ره حازت را که یشان دهنده حاالت ممدن برای هریک از علامـل
از یظر خدماتگیریدگان باشد بر اراس پژوهش پراکاش و همداران )2012 ،را به شـرح زیـر در
یظر گرفته ارت:
 : Gap<-2این حازت یشاندهنده وضعیتی ارت که در آن ،آیچه مشتری درک و دریافت میکند
بسیار پایینتر از ایتظارات او ارت؛ به این معنا که گمرک یتلایسته ارت بهخلبی ایتظارات مشتری
را برآورده کند و عملدرد ضعیفی دارد.
 : -2<Gap<0این حازت وضعیتی را یشان می دهد که مشـتری تقریبـا آیچـه را کـه ایتظـار دارد
دریافت می کند و یا به عبارتی گمرک تلایسته ارت ایتظارات مشـتری را تقریبـا بـرآورده کنـد و
)1. Cross-Impact Balance Analysis (CIB
2. Gap
3. Expectations
4. Perception
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عملدرد مطللبی را دارد.
 : Gap>0در این حازت مشتری خدماتی فراتر از ایتظارات خلد دریافت میکند و یـا بـه عبـارتی
گمرک یهتناا ایتظارات مشتری را برآورده کرده ،بلده فراتر از آن ییز گام برداشته و عملدرد عازی
داشته ارت.
جدو  .7ماتریس تأثیرات متقابل علامل مؤثر بر کیفیت خدمات پررشنامه)

در جدو  ،8حازت ضعیف یشاندهنده فاصله شداف کلچکتـر از  -2ارـت .در ایـن حازـت
فاصله ادراکات مشتری و ایتظارات او بسیار زیاد ارت و به عبارتی آیچه مشتری از گمرک ایتظـار
دارد ،برآورده یشده ارت .در حازت مطللب فاصله شداف بزر تر از  -2و کلچکتر از صفر ارت.
در این حازت هرچند ایتظارات مشتری بهطلر کامل برآورده یمیشلد؛ اما به شدل مطللبی بـه آن
پارخ داده میشلد .حازت عازی وضعیتی را یشان میدهد که ادراکات مشـتری فراتـر از ایتظـارات
اورت؛ یعنی در این حازت مشتری بیش از آیچه ایتظار دارد ،دریافت میکند.
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جدو  .8هشت رناریل رازگار کیفیت خدمات گمرک
سناريو

کیفیتعوامل

کیفیتقابلیت

کیفیت

کیفیت

کیفیت

ضريب

ملموس(فیزيکي)

اعتماد

پاسخگويي

همدلي

اطمینان

تأثیرکل 

1

ضعیف

ضعیف

مطللب

ضعیف

ضعیف

17

2

مطللب

ضعیف

مطللب

ضعیف

ضعیف

7

3
4

مطللب
عازی

عازی
عازی

مطللب
مطللب

ضعیف
ضعیف

عازی
عازی

4
7

5

عازی

عازی

عازی

ضعیف

عازی

10

6

مطللب

عازی

مطللب

مطللب

عازی

9

7

مطللب

ضعیف

مطللب

عازی

ضعیف

8

8

مطللب

عازی

مطللب

عازی

عازی

11

پس از ورود ماتریس تأثیرات متقابل علامل مؤثر بر کیفیت خدمات دریاایت با کمک یرمافزار
رناریل ویزارد 79 ،رناریل بهدرت آمد که شامل  71رناریل ضـعیف و  8رـناریل قـلی ارـت .در
جدو  ،8آیندههای ممدن برای کیفیت خدمات گمرک یشان داده شده ارت .بدبینایهترین رناریل
مربلط به رناریل او و خلشبینایهترین رناریل ،رناریل هشت ارت .در رـناریل او تناـا کیفیـت
پارخ لیی مطللب ارت و بقیه علامل وضعیت ضعیفی دارید .این بدان معنارـت کـه در رـناریل
او تناا مشتری در عامل کیفیت پارخ لیی رضایت یسبی دارد .در رناریل هشت حازتی متصـلر
ارت که مشتری از زحاظ کیفیت خدمات علامل فیزیدی و کیفیت خـدمات پارـخ لیی رضـایت
یسبی دارد؛ اما در بقیه علامل ادراکات او فراتر از ایتظـاراتش ارـت .بـرای بقیـه رـناریلهـا ییـز
تفسیرهای مشابای وجلد دارد.
در شدل  ،1خروجی یرمافزار رناریل ویزارد در ملرد علامل مؤثر بر کیفیت خـدمات گمـرک،
ارائه شده ارت که علامل را بر اراس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عامل یشان میدهد .عامل
کیفیت علامل ململس تأثیرگذارترین عامل و کیفیت قابلیت اعتماد تأثیرپـذیرترین عامـل ارـت؛
بهعبارتی علامل باالتر بر علامل پایینتر تأثیرگذار ارت.
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شدل  .1یملدار تأثیرپذیری و تأثیرگذاری علامل کیفیت خدمات گمرک خروجی یرمافزار).

برای تعیین تدابیر و ریارتهای الزم ،یرمافزار رناریل ویزارد 8 ،آینده ممدـن را پـیشبینـی
کرده ارت جدو  .)8طبیعی ارت که رازمان تلایایی بریامهریزی و ریارتگذاری بـرای هـر 8
رناریل را یخلاهد داشت و مقرونبهصرفه یخلاهد بلد .بهطلرمعمل و ازاامگرفتن از پژوهشهای
پیشین ره رناریل خلشبینایه ،بدبینایه و رناریل محتمل برای ریارتگذاری و رویارویی با آینـده
در یظر گرفته شد که با تلجه به جدو  8مشخص ارت که رـناریل هشـت  ،خـلشبینایـهتـرین
رناریل و رناریل او بدبینایهترین رناریل ارت .بـرای ایتخـاب محتمـلتـرین رـناریل از فراوایـی
وضعیتها عازی ،مطللب و ضعیف) ارتفاده شد که در جدو  ،9ارائه شده ارت.


جدو  .9تعیین پرتدرارترین وضعیتها در هر عامل برای ایتخاب رناریل محتمل
عواملکیفیتخدمات 

عالي 

کیفیت علامل ململس فیزیدی)
کیفیت قابلیت اعتماد
کیفیت پارخ لیی
کیفیت همدزی
کیفیت اطمینان تضمین)

2
5
1
2
5

مطلوب  ضعیف 
5
0
7
1
0

1
3
0
5
3

وضعیتانتخابي 
مطللب
عازی
مطللب
ضعیف
عازی

با تلجه به جدو  9و تعیین پرتدرارترین وضعیتهـا در هـر عامـل ،محتمـلتـرین رـناریل،
رناریلی رلم ارت که در جدو  10ره رناریل ایتخابی یشان داده شده ارت.
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جدو  .10رناریلهای ایتخابی کیفیت خدمات گمرک
انتخابي

سناريوهای

کیفیت
خدمات
ملموس

خلشبینایهترین رناریل
محتملترین رناریل
بدبینایهترین رناریل

رضایت یسبی
مشتری از
تجایزات،
زلازم فیزیدی،
ابزار و وضع
ظاهری
کارکنان
گمرک
رضایت یسبی
مشتری از
تجایزات،
زلازم فیزیدی،
ابزار و وضع
ظاهری
کارکنان
گمرک
یارضایتی
کامل مشتری
از تجایزات،
زلازم فیزیدی،
ابزار و وضع
ظاهری
کارکنان
گمرک

کیفیتخدمات

کیفیتخدمات

اعتماد

پاسخگويي

عملدرد بسیار
عازی و فراتر از
ایتظار مشتری در
عمل به وعدههای
خلد و
برآوردهکردن
ییازهای مشتری

کیفیتخدمات
کیفیتخدماتهمدلي

اطمینان
(تضمین)

عملدرد یسبتا
مطللب گمرک در
پارخ لیی و ارائه
خدمات بهملقع،
چابک ،بهروز و
متنارب با ییاز هر
مشتری

درک کامل ییاز مشتری
تلرا کارکنان ،ارائه
خدمات بییقص و
گلشدادن فعا به
مشتری و صحبتکردن
متنارب با فا مشتری

رعایت کامل ادب
و احترام کارکنان،
امایتداری و
صالحت و ماارت
کافی در برخلرد با
مشتری و رضایت
کامل مشتری

عملدرد بسیار
عازی و فراتر از
ایتظار مشتری در
عمل به وعدههای
خلد و
برآوردهکردن
ییازهای مشتری

عملدرد یسبتا
مطللب گمرک در
پارخ لیی و ارائه
خدمات بهملقع،
چابک ،بهروز و
متنارب با ییاز هر
مشتری

یارضایتی کامل مشتری
از یحله درک ییاز
مشتری تلرا کارکنان،
ارائه خدمات بییقص و
گلشیدادن فعا به
مشتری و صحبتکردن
یامتنارب با فا مشتری

رعایت کامل ادب
و احترام کارکنان،
امایتداری و
صالحت و ماارت
کافی در برخلرد با
مشتری و رضایت
کامل مشتری

یاتلایی کارکنان
گمرک در عمل
به وعدههای خلد
و برآوردهکردن
ییازهای مشتری

عملدرد یسبتا
مطللب گمرک در
پارخ لیی و ارائه
خدمات بهملقع،
چابک ،به روز و
متنارب با ییاز هر
مشتری

یارضایتی کامل مشتری
از یحله درک ییاز
مشتری تلرا کارکنان،
ارائه خدمات یاقص و
گلشیدادن فعا به
مشتری و صحبتکردن
یامتنارب با فا مشتری
و عدمرعایت کامل ادب

یارضایتی شدید
مشتری از رعایت
ادب و احترام
کارکنان،
عدمامایتداری و
صالحت و ماارت
کافی در برخلرد با
مشتری

در مرحله دوم هیئت  5یفرهای از مدیران ره رناریل ،جدو  10را به طریـق گـروه متمرکـز
طی  3جلسه  3راعته ملردبحث و بررری قرار دادید و راهبردهایی را برای آینده ارائه کردید.به-
منظلر بابلد کیفیت یتای پژوهش رعی شد اصل گروه متمرکز کیفـی کـه در جـدو  11ارائـه
شده ارت ،رعایت شلد [ .]6
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جدو  .11مدیریت کیفیت روش کیفی در مرحله دوم پژوهش [.]6
گرفتهشدهدراجرایکارگاهتوسطپژوهشگر 

شیوهبه 
کار

معیار 
درک واضح از
1
هدف
گروه هم ن

2

گلشدادن فعا

3

اثرات
محدودکننده
4
هیئت
جریان گفتوگل
5
آزاد
زمینه منارب
قابلیت اعتماد
پژوهش ران

بهوارطه اینده افراد هیئت دوم ،جزو هیئت او و بخش کمّی پژوهش بلدید ،به یلعی از اهداف
پژوهش آگاهی داشتند؛ اما با این حا بهتفصیل بخشی از وقت جلسه به تشریح هدف از دعلت به
کارگاه بیان شد.
همه شرکتکنندگان دارای تخصص و تجربه گسترده در زمینه مدیریت گمرک و هدفگذاری و
خدمات گمرک بلدید.
بدارگیری شیله گروه تمرکز و تدنیک طلفان فدری بهمنظلر تسایل در یظردادن و مشارکت
شرکتکنندگان و افزایش خالقیت مشارکتکنندگان.
با اطمیناندادن به مشارکتکنندگان از محرمایهمایدن اطالعات ملردیظر آنها و هلیت افراد ملجبات
رضایت آنها تأمین شد و همچنین ضبا صلت جلسه با اجازه کتبی افراد صلرت گرفت تا هیچگلیه
اثر محدودکنندهای برای یظردهی افراد وجلد یداشته باشد.
ارتفاده از تدنیک طلفان فدری و راختار گروه تمرکز بهمنظلر تسایل در یظردادن و مشارکت
شرکتکنندگان.
از مشارکتکنندگان با تحصیالت عازیه ،تخصص و تجربه مرتبا ارتفاده شد و همچنین از آنها
خلارته شد با بررری ارناد و مطازب الزم خلد را برای هدف کارگاه آماده کنند.
این پژوهش با حمایت و همداری مستقی ارتاد همدار و مشاورین گمرک ایجام شد ،دو تن از
پژوهش ران که طی تمام مراحل پژوهش همداری کردید از اعضای هیئتعلمی دایش اه بلدید.

فرایند اجرای گروه متمرکز بدین صلرت ارت که پس از تشـدیل کارگـاه در ابتـدای جلسـه
هدف اصلی بیان شد؛ هرچند هیئت دوم بـهیـلعی در مرحلـه او پررشـنامه کمّـی) بـا هـدف
پژوهش آشنا شده بلدید .در ادامه جلسه ،بهطلر خالصه ،یتای بررری مبایی یظـری و پررشـنامه
رناریل تشریح و به طرح زیر رؤا هایی باز برای رؤا اصلی پژوهش« ،راهبرد و راهدار منارـب

ما برای روبهروشدن با رناریلهای منتخب با دریظرگرفتن مؤزفههای پـن گایـه کیفیـت خـدمات
ررکلا در آینده چیست؟» پرداخته شد؛ رپس با بارهگیری از طلفان فدـری بـهمنظـلر بابـلد
فرایند بحث در گروه متمرکز از مشارکتکنندگان خلارته شد بـه طلفـان فدـری]61[ 6؛ بـدون
هرگلیه ایتقاد) در ملرد رؤا ها ،راجع به مطللبترین رناریلها خلشبینایه ،محتمل و بـدبینایـه)
بپردازید .پس از جمعآوری یظرهای مشارکتکنندگان به بحـث و گفـتوگـل بـهمنظـلر تقلیـت،
تلرعهوترکیب و بابلد راهبردهای پیشناادی پرداخته شد؛ دریاایت پایان هر جلسه گروه متمرکز
با درتهبندی راهبردها و جمعبندی و یتیجهگیری در ملرد یـک رـناریل خـلشبینایـه ،محتمـل،
1. Clearly Understood Objective
2. Homogeneity within Group
3. Active Listening
4. Restrained Group Influence
5. Free Flowing Dialogue
6. Brainstorming
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بدبینایه) ،همراه بلد جدو .)12
جدو  .12راهبردهای پیشناادی هیئت دوم برای رویارویی با ره رناریلها اصلی
سناريومنتخب 

اقداماتوراهبردهایپیشنهادیکارگاهگروهمتمرکز 

رناریل خلشبینایه

ـ تالش برای حفظ و ارتقای رطح رضایت خدمات گیریدگان
ـ شنارایی و پارخ لیی رریع ییازهای خدمات گیریدگان
ـ کاهش زمان و هزینه ترخیص کاالها
1
ـ حداکثررازی ،ارتفاده از فناوری اطالعات
ـ ورود به عرصههای جدید و مشارکت 2با بخش خصلصی
ـ کارکنان آملزشدیده ،ماهر و متعاد به گمرک
4
ـ شخصیرازی و رادهرازی 3خدمات و اظااریامه کاالها
ـ ارتقرار ریست مدیریت یدپارچه املر گمرکی
5
ـ افزایش ررعت در پارخ لیی با تلرعه رامایه هلشمند یظیر ریست اطالعات گمرک
ـ همداریهای فرارازمایی و برونرپاری خدمات گمرک
ـ حرکت به رمت گمرک دیجیتا با غیرحضلریکردن خدمات و بهکارگیری رامایههای خدمات ازدتروییک
در گمرک و رامایههای هلشمند صادرات و واردات
ـ پرداختن به ملضلع مسئلزیت اجتماعی در گمرک
7
ـ ارتایداردرازی 6فرایندها بر اراس ارتایداردهای بینازمللی و کنلایسیلنهایی یظیر «کیلتل»

محتملترین رناریل

ـ تلجه ویژه به اخالق حرفهای و ارزشهای ارالمی و احترام کارکنان به خدمات گیریدگان
ـ مدیریت منابع ایسایی و تأمین آرامش روحی و روایی کارکنان
ـ تلجه منحصر رازمان به اربابرجلع با دورههای آملزشی یظیر ارتباط مؤثر و روابا عملمی به کارکنان
ـ طرح پایش رضایت خدماتگیریدگان
ـ مدیریت ارتباط با مشتری و رادهرازی ارائه خدمات به خدمات گیریدگان
ـ شنارایی یقاط قابلبابلد و اقدام برای اصالح

1. Information Technology
2. Coordinated
3. Simplified
4. Goods Declaration
5. ASYCUDA
6. standardization
7. Kyoto Convention
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رناریل بدبینایه

ـ مدیریت بحران و ریسک با تلجه به شدایات خدماتگیریدگان و ثبت و پی یری صدای مشتری
ـ کاهش تخلفات گمرکی از طریق افزایش شفافیت و قابلیت پیشبینی 1اقدامات مازی–اداری
ـ مدیریت ارتباط با مشتری و رادهرازی 2ارائه خدمات به خدمات گیریدگان با بابلد بارهوری منابع ایسایی
ـ بهکارگیری مدیریت ریسک 3و کنتر بر پایه حسابرری
ـ رنجش مداوم رضایت خدمات گیریدگان و ارتفاده از این ابزار برای بابلد خدمات و تلرعه هدفمند
ررمایه ایسایی آملزش کارکنان و غیره)
ـ اصالح قایلن املر گمرکی و آیینیامه اجرایی آن و مشارکت فعا در قایلنگذاری
ـ تلرعه و بابلد یظامهای یلین ارزیابی عملدرد کارکنان گمرک
ـ احصای گللگاههای فساد و حذف آنها
ـ ارزیابی و اشاعه دررتداری افزایش ایضباط ،رالمت مازی-اداری بر پایه کنلایسیلنهایی بـینازمللـی یظیـر
4
«آروشا»

یجهگیریوپیشنهادها 
.5نت 

هدف اصلی از پژوهش حاضر تعیین و شنارایی راهبردهای آینده در کیفیت خدمات «گمرک
شاید رجایی» با رویدرد رناریلی اری ارت؛ بنابراین پس از ایتخاب مد ررکلا بهعنلان مـد
اصلی آیندهپژوهی ،اقدام به رناریلی اری با روش تجزیهوتحلیل متلازن تأثیرات متقابـل پرداختـه
شد .با تلجه به اینده تدوین راهبرد منارب برای تمام رناریلهای خروجی در عمل غیـرممدـن و
برای رازمان ییز مقرونبهصرفه ییست؛ بنابراین از میان  8رناریلی قلی 3 ،رناریل جـدو )10
خلشبینایه ،محتمل و بدبینایه ایتخاب شد .این  3رناریل در جلسه گروه متمرکز بـا بـهکـارگیری
روش طلفان فدری در اختیار هیئتی  5یفره از خبرگان قرار داده شد .برای رویارویی با هر یک از
ره رـناریل منتخـب و تعیـین راهبردهـای الزم ،یظرهـای خبرگـان صـنعت گمـرک در کارگـاه
جمعآوری ،طبقهبندی ،ترکیب و تلرعه داده شد که در جدو  12ارائه شـده ارـت .ایـن جـدو
شامل پیشناادهای کاربردی خبرگان گمرک برای رویارویی با هـر یـک از رـه رـناریل منتخـب
ارت.
در رناریلی خلشبینایه ،گمرک باید تلجه اصلی خلد را به حفـظ و ارتقـای رـطح رضـایت
خدماتگیریدگان [ ]1 ،22 ،40و کاهش زمان و هزینه ترخیص کـاالهـا و همچنـین شنارـایی و
پارخ لیی رریع ییازهای خدماتگیریدگان با تلرعه رامایههای هلشمند معطـلف کنـد [ .]3بـه
راهبرد پارخ لیی 5در پژوهشهای متعدد کیفیت خدمات اشاره شده ارـت [ .]59 ،34تاشـدین و
دورماز ،)2010 ،به یقش راهبردی عامل پارخ لیی در کیفیت خدمات زجستیک اشاره کـردهایـد

1. Transparency and Predictability
2. Simplification
3. Risk Management
4. Arusha International Conference
5. Responsiveness
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[ .]60دی ر راهبرد این رناریل تلرعه رامایههایی یظیر ریست اطالعات گمرک ارت که عـالوه
بر بابلد جریان دایش در رازمان و افزایش یادگیری رازمایی زمینه بابلد بارهوری را در رازمان
فراه میکند .در پژوهش گاروین )1987 ،از این راهبرد باعنلان «کیفیت قابلیت خـدماتی» یـاد
شده ارت [ .]23گمرک در این رناریل باید تالشهای خـلد را بـرای ررـیدن بـه ارـتایداردهای
جاایی خدماتدهی آغاز کند ،در پروژههای ملی و بینازمللی ررمایهگذاری کرده و همچنـین بـه
مشارکت با بخش خصلصی بپردازد .گمرک در این رناریل باید به مسائلی چـلن شخصـیرـازی
خدمات با کمک فناوری اطالعات 1بپردازد .در پژوهش فارریجایی و همداران )1389 ،به عامـل
تلجه فردی و شخصیکردن خدمات تأکید شده ارت.
راهبرد ورود به عرصههای جدید و غیرحضلریکـردن خـدمات بـا بـهکـارگیری رـامایههـای
خدمات ازدتروییک گمرک و ارتفاده از بسترهای ازدتروییدی و شبدههای اجتمـاعی در پـژوهش
کارتپی و همداران  )2005مطابقت دارد [ .]38در پژوهشهای متعددی بر بهکارگیری تجایـزات
پیشرفته و ماشین آالت برای بابلد کیفیت خدمات و عملدرد رازمان باعنلان «کیفیـت خـدمات
ماشینی» ،]41 ،21[ 2و «تجایزات فیزیدی» [ ،]20 ،1تأکید شده ارت .در این رناریل ،همدـاری
با رازمانهای ه جلار و همچنین ارتایداردرازی فرایندها بر ارـاس ارـتایداردهای بـینازمللـی
کنلایسیلن «کیلتل»)3؛ تلرا خبرگان پیشنااد شده ارت.
محتملترین رناریل عامل کیفیت خدمات همدزی را ضعیف پیشبینی میکند؛ بنابراین اهتمام
جدی رازمان باید در بابلد وضعیت این عامل باشد .اقداماتی یظیـر حسارـیت بـر ویژگـیهـای
شخصیتی و رفتار و ادب افراد هن ام ارتخدامهای جدید ،دورههای آملزشی برای کارکنان ملجلد
دایش کارکنان) [ ،]38 ،20رادهرازی ارائه خدمات به مشتریان ،تأمین آرامـش روحـی و روایـی
کارکنان و تلرعه جلّ اخالق حرفهای و ارزشهای ارالمی میتلاید یقش بسزایی در بابـلد ایـن
عامل داشته باشد .این راهبرد در پژوهشهای متعددی باعنلان «کیفیـت ارتباطـات و تعـامالت»
اشاره شده ارت [ ،]41 ،6 ،1که بر کیفیت تعـامالت کارکنـان بـا مشـتریان و صـفات رفتـاری و
شخصیتی کارکنان تأکید دارد [ .]51 ،3منتـزر و همدـاران  ،)2001بـا برررـی کیفیـت خـدمات
زجستیک در چاار رازمان ،کیفیت ارتباط کارکنان با مشتریان را عاملی اصلی در کیفیت خـدمات
دایستند [.]46
رناریلی بدبینایه شرایا بسیار بدی را برای رازمان متصلر ارت .گمرک باید در این شـرایا
ییازهای کلیدی و دیدگاههای خدماتگیریدگان را شنارایی کنـد و صـدای مشـتری را راهنمـایی
برای بابلد خدمات خلد قرار دهد و درصدد تأمین ییازهای آیان برآید [فارریجایی ،حسن] .بلتایی
1. Information Technology
2. Mechanical Service Quality
3. Kyoto Convention
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و رییزی  ،)2006ییز بر عامل مدیریت شدایات و ریسک بهمنظلر افـزایش رضـایت مشـتریان و
کاهش خطای کارکنان تأکید کردهاید [ .]10ارتفاده از ابزار رـنجش رضـایت خـدماتگیریـدگان
برای بابلد خدمات و مدیریت شدایات خدماتگیریدگان در این وضعیت میتلاید مؤثر باشد و بـا
پژوهش پارارلرامان و زیاتما  )1988 ،که رضایت مشـتریان را راهبـردی ماـ بـرای ارزیـابی
عملدرد رازمان و بابلد کیفیت خدمات میدایند ،مطابقت دارد.
در این رناریل به یقش کارکنان در اجرای باینه راهبرد کیفیت خدمات و مـدیریت ارتبـاط بـا
مشتریان تأکید شده ارت .برای مثا  ،رفتار محترمایه کارکنـان ،رفتـار کارکنـان در ازقـای حـس
ایجام کار ،ایجاد احساس اطمینان صحت خـدمت ،امنیـت)؛ بـا ارزیـابی و اشـاعه دررـتداری و
افزایش ایضباط ]46 ،10[ ،اهمیت ویژه اقدامات منابع ایسایی در این شـرایا را یشـان مـیدهـد.
فارریجایی و همداران )1389 ،ییز بر حسن رفتار کارکنان ادب) در تزریـق حـس اطمینـان بـه
مشتریان تأکید کردهاید [ .]20این راهبرد با پژوهش زاتیـنن و زاتیـنن )1982 ،ییـز تطـابق دارد
[ ]41و باعنلان «تلاضع» و «درک مشتری» ذکر شده ارت [ .]51در این رناریل رازمان باید بـه
اصالح قایلن املر گمرکی و آیینیامه اجرایی آن و بریامـههـای رـالمت مـازی  -اداری برپایـه
کنلایسیلن بینازمللی «آروشا» )1و احصای گللگاههای فساد و حـذف آنهـا و افـزایش شـفافیت
مازی–اداری بپردازد تا بحران مدیریت شلد .این راهبرد بر «صحت و رالمت خـدمات» ،کـاهش
خطاها و اشتباهات کارکنان رالی و عمدی) تأکید دارد [.]3
بهطلرکلی گمرک باید کیفیت خدمات را بهعنلان یک راهبرد در یظـر ب یـرد؛ بنـابراین بایـد
بهطلر مداوم کیفیت خدمات را ارزیابی کند تا بتلاید در صلرت تغییر شرایا در رریعتـرین زمـان،
اقدامات منارب را ایجام دهد و از هرگلیه آریب احتمازی جللگیری کند .گمرک بایـد عـالوه بـر
تلجه به ریارتهای کالن اقتصادی کشلر صادرات و واردات ،ررمایهگذاری داخلـی و خـارجی،
بابلد محیا کسـبوکـار ،حمایـت از تلزیـد و غیـره) ،رضـایت خـدماتگیریـدگان را در اوزلیـت
تصمی گیریها و راهبردهای رازمان قرار دهد .قطعا با بابلد خدماتررایی به خدماتگیریدگان و
اجرای بریامههای مدیریت ارتباط با مشتری و تسایل امـلر در ررتارـر بدیـه رـازمان ،رضـایت
خدمات گیریدگان و دریتیجه رویق تجاری ایران در این دروازه اقتصادی کشـلر مشـاهده خلاهـد
شد.
با تلجه به بررری پژوهشهای صلرتگرفته در داخل و خارج از ایران ،هرچند پـژوهشهـای
متنلعی در ملرد آیندهپژوهی صلرت گرفته؛ اما کمتر پژوهشی به آیندهپژوهی در ملرد راهبردهای
کیفیت خدمات پرداخته ارت؛ همچنین هیچ ملردپژوهی ،2رازمان گمرک را بـرای آینـدهپژوهـی
راهبردهای کیفیت خدمات در یظر ی رفته ارت .از ابداعات این پـژوهش مـیتـلان بـهکـارگیری
1. Arusha International Conference
2. Case Study
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روششناری جدید با بهکارگیری تجمیع ابزار آیندهپژوهی کمّی رپس کیفـی) کـه شـامل روش
تحلیل تأثیرات متلازن متقابل و طلفان فدری در گروه متمرکز ارت را ذکر کرد که بهکـارگیری
آمیخته این روششناری که مدمل یددی ر هستند در داخل و خارج از ایران مغفل مایده ارت.
در پژوهشهای آینده میتلان از دی ر مد های کیفیت خدمات با تلجـه مؤزفـههـا متفـاوت
ارتفاده کرد؛ همچنین با تلجه به اینده در این پژوهش از رویدرد رناریلی اری با یرمافزار رناریل
ویزارد ارتفاده شده ارت ،تلصیه میشلد در پژوهشهای آینده از رایر روشهـای آینـدهپژوهـی
ازجمله «رویدرد منطق شالد»« ،1آیازیز ارتپ»« ،2روشهای مشارکتی»« ،طلفـان فدـری» 3و
دی ر روشهای آیندهپژوهی و از یرمافزارهای  Micmacو  Mactorبـرای تعیـین پیشـرانهـای
اصلی رناریل ارتفاده شلد .همچنین در پژوهشهای آینده میتلان بـهطـلر خـاص بـا یظرهـای
خدمتگیریدگان که بر ملضلع کیفیت خدمات احاطه داشته باشند ،ایجام گیرد ،همچنـین آینـده-
پژوهی برای راهبردهای کیفیت خدمات در شرکتها و رـازمانهـای مشـابه دی ـر و ارـتفاده از
یملیههای آماری گستردهتر برای پررشنامه و مصاحبه پیشنااد میشلد؛ همچنین با بررری رـایر
حلزههای خدماتی و تلزیدی میتلان تلایایی تعمی یتای را به زمینههای دی ر مطازعه کرد.
در این پژوهش هرچند در جلسه تلجیای تالش شد ملضلع پژوهش بـرای پارـخدهنـدگان
تشریح شلد؛ اما آشنا یبلدن بیشتر پارخدهنـدگان بـا حـلزه رـناریلی ـاری و مقاومـت برخـی از
پارخدهندگان در تدمیل پررشیامه از محدودیتهای پژوهش بلد .در مرحله او متفاوت بـلدن
ربک پررشیامه پژوهش با پـژوهشهـای معمـل و رـخت و وقـتگیـر بـلدن تدمیـل آن از
ما ترین محدودیت این پژوهش بلد؛ به همین دزیل تمامی پررشیامههـا بـهصـلرت حضـلری
تدمیل شد .در مرحله دوم ییز بهدزیل مشغله مشارکتکنندگان ،جلسههای گروه متمرکز بهرختی
تشدیل میشد و جلسهها پیدرپی بهدزیل عدمحضلر ه زمان مشارکتکننـدگان زغـل مـیشـد و
گروه ییز با ریزش همراه بلد.

1. Intuitive Logic Metod
2. STEEP Analysis
3. Brainstorming
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