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چکیده
از چالش های فراروی ایران در مسیر توسعه، مسأله قاچاق کاال است 

مصرف کنندگان  سالمت  با  که  لوازم  آرایشی  قاچاق  این  بین  در  که 

پژوهش،  این  اصلی  هدف  دارد.  به سزایی  اهمیت  است،  مرتبط 

تحلیل رفتار خرید و مصرفی لوازم آرایشی قاچاق در بین زنان است. 

کاربردی و از نظر روش آمیخته است.  پژوهش حاضر از نظر هدف، 

جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه )س( 

کیفی، نمونه به  تعداد  در شهر قم در سال 1397 است. در مرحله 

20 نفر با روش هدفمند انتخاب شده و داده های پژوهش در مرحله 

گرفته  قرار  و تحلیل  از روش تحلیل تم مورد تجزیه  استفاده  با  کیفی 

گردآوری داده ها در این بخش از مصاحبه استفاده شده  است. برای 

گردآوری داده ها از آن پرداخته شده  که تا رسیدن به اشباع نظری، به 

کمی نیز تعداد 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب  است. در بخش 

ساخته  محقق  پرسشنامه  نیز  کمی  داده های  گردآوری  ابزار  شد. 

که  است  زوجی  مقایسه   AHP روش  به  داده ها  این  تحلیل  است. 

نشان  پ ژوهش  نتایج  است.  شده  انجام   spss نرم افزار  از  استفاده  با 

نقش  قاچاق،  محصوالت  بازاریابی  آمیخته  به ترتیب  که  می دهد 

علت  تحلیل  در  عوامل  مهم ترین  مصرف کنندگان  نقش  و  دولت 

مصرف لوازم آرایشی قاچاق در زنان است.
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1. مقدمه: طرح مسأله
یادی با ظاهر آن ها  پذیرش اجتماعی زنان در جامعه تا حد ز

یادی  ز انرژی  و  زمان  زنان، پول،  این اساس  بر  مرتبط است. 

شکل  به  مختلف  طرق  از  را  خود  ظاهر  تا  می کنند  صرف  را 

از  که  است  شیوه هایی  از  یکی  کردن  آرایش  درآورند.  آرمانی 

کاربرد  هدف  این  به  رسیدن  به منظور  دور  بسیار  زمان های 

از  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  از  استفاده   .]1[ است  داشته 

شروع تمدن، بخش عمده ای از مراقبت های بدن را تشکیل 

جامعه  باالی  اقشار  نه تنها  آن  مصرف کنندگان  که  می دهد؛ 

بلکه از افراد طبقه متوسط و پایین نیز تشکیل شده است]2[. 

توسعه مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی به دلیل مراقبت های 

افزایش  برای  حتی  و  دیگران  تأیید  به  نیاز  شخصی، 

عمیقًا  آرایشی  لوازم  از  استفاده  می باشد.  اعتمادبه نفس 

مرتبط با روش و فرهنگ جامعه می باشد و نشان دهنده یک 

صنعت قابل توجه جهانی است  ]3[.

صنعت جهانی لوازم آرایشی و زیبایی یکی از بزرگ ترین 

سال  در  که  می شود  محسوب  جهان  صنایع  پرسودترین  و 

2016، بازار لوازم آرایشی در جهان نسبت به سال قبل حدود 

4 درصد رشد داشته است؛ که تا سال 2016، آسیا و اقیانوسیه 

را  بازار جهانی  از  تقریبًا 40 درصد  و  بودند  این صنعت  رهبر 

که بین سال های 2016  تشکیل می دادند. پیش بینی می شود 

 14.9 تقریبًا  رشد  با  اقیانوسیه  و  آسیا  در  فوق  بازار   ،2021 و 

در  آرایشی  بازار  ارزش   .]4[ گردد  روبه رو  آمریکا  دالر  میلیارد 

ایران  می باشد،   2016 سال  در  دالر  میلیارد   4 حدود  ایران 

ضعیف  تولید  بخش  در  مصرف کننده،  کشور  یک  به عنوان 

تولید  آرایشی  مواد  درصد   20 حدود  تنها  و  می کند  عمل 

کل لوازم آرایشی در بازار  که در این  بین 63 درصد از  می کند 

محصوالت  حد  بیش  از  مصرف   .]5[ هستند  قاچاق  ایران 

را  جامعه  اجتماعی  بافت  ایرانی،  جوان  زنان  توسط  زیبایی 

کرده است ]6[. این امر موجب شده است  با مشکل روبه رو 

و  آرایش در خاورمیانه  لوازم  کشور ما به دومین مصرف کننده 

هفتمین واردکننده لوازم آرایش در جهان تبدیل شود ]7[.

حاضر  جوامع  در  مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی  بیکاری 

که باعث  کشورهای در حال توسعه، می باشد  به خصوص در 

به  خود  زندگی  گذران  و  معاش  تأمین  برای  مردم  می شود 

این  از  یکی  آورند.  ی  رو غیررسمی  و  کاذب  شغل های  انواع 

کاال  کاال است ]۸[. قاچاق  فعالیت های غیررسمی، قاچاق 

کاالهای  صادرات  یا  کشور  به  کاالها  کردن  وارد  معنای  به 

کاالها  کشور است ]9[. به عبارتی قاچاقچیان،  از  غیرقانونی 

گمرکی وارد یا  را بدون فرامین قانونی، حقوق ورودی و حقوق 

قاچاق  بحث  هرچند   .]10[ می نمایند  حمل ونقل  یا  و  صادر 

منحصر به اقتصاد ایران نیست، بلکه به دلیل شرایط خاص 

باثبات  نیز نبود شرایط  و  کاال  برای ورود و خروج  جغرافیایی 

وجود  با   .]۸[ است  قابل توجه  بسیار  همسایه  کشورهای  در 

کیدات مقام معظم رهبری بر مبارزه با قاچاق، آمار و ارقام  تأ

را نشان  کشور  به  کاالی قاچاق  از  اعالم شده حجم عظیمی 

می دهد. این رقم بین 16 تا 20 میلیارد دالر است درحالی که 

 .]11[ می باشد  دالر  میلیارد   50 تنها  کشور  به  رسمی  واردات 

گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز فرآورده های  بر اساس آمار 

انواع تلفن و لوازم جانبی در سال  از  آرایشی و بهداشتی بعد 

به عبارتی،  دارد.  قرار  قاچاق  مکشوفه  اقالم  دهم  رتبه  در   91

را قاچاق محصوالت  کشور  کل قاچاق  حدود 1/۸5 درصد 

آرایشی و بهداشتی به خود اختصاص داده و تنها در سال 91 

کشفیات  میزان  یالی،  ر ارزش  نظر  از   ،90 سال  با  مقایسه  در 

به  که  است؛  داشته  رشد  درصد   471 آرایشی،  فرآورده های 

کشفیات قاچاق فرآورده های  معنای بیش از چهار برابر شدن 

آرایشی در یک سال است ]12[.

کاالهای  گاهانه  آ خرید  که  می دهد  نشان  تحقیقات 

قاچاق شدیدا به معیارهای مصرف کننده مربوط است. این 

معیارها شامل باورها، نگرش ها و قضاوت های اخالقی است 

کاالهای  خرید  و  تصمیم گیری  هنگام  مصرف کنندگان  که 

که  مصرف کننده ای  می دهند.  قرار  یابی  ارز مورد  قاچاق 

کاالهای قاچاق می کند در واقع درگیر  گاهانه اقدام به خرید  آ

کاالهای  که  یک عمل غیر قانونی است. حقیقت این است 
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ایران  از جمله  و  برندهای معتبر در همه جای دنیا  با  قاچاق 

به راحتی در دسترس بوده و باعث تشویق مصرف کنندگان به 

این  تولید  اصلی  مسأله  اما  می شوند.  محصوالت  این  خرید 

که مصرف کنندگان  کاالها نیست، بلکه تقاضایی است  نوع 

برای  بازار  آمدن  به وجود  باعث  و  دارند  محصوالت  این  برای 

مردم  چرا  که  این  دلیل  بنابراین  است.  شده  کاالها  نوع  این 

تمایل به خرید محصوالت قاچاق دارند می تواند به عنوان یک 

شاخص مهم ما را در درک اینکه چرا آن ها محصوالت قاچاق 

این  در  همچنین   .]13[ کند  کمک  می کنند،  خریداری  را 

کاال و جلوگیری از ورود این محصوالت  زمینه مبارزه با قاچاق 

تولیدکنندگان  که  این  بر  عالوه  تا  می باشد  مؤثر  نیز  کشور  به 

کاالهای  تولید  یان های  ز و  این متحمل ضرر  از  اصلی بیشتر 

از  نیز  را  غیرقانونی نشوند، سالمت جامعه و مصرف کنندگان 

را  جامعه  و  داشت  مصون  جعلی  کاالهای  مصرف  خطرات 

کاال هدایت نمود. به سوی مصرف صحیح 

از  واقعی  حمایت  برای  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ازاین رو، 

اقتصاد کشور و همچنین برقراری هرچه کامل تر امنیت مناطق 

بایستی  ابتدا  مشکلی  هر  حل  برای  است.  ضروری  مرزی 

عوامل به وجود آورنده آن را مورد بررسی قرار داد تا با شناخت 

مشکل  آن  رفع  برای  مناسب  راهکارهای  موارد،  این  صحیح 

پژوهش  یک  از  استفاده  با  حاضر  تحقیق  ازاین رو  شود.  ارائه 

آمیخته، پاسخ مناسبی به شناسایی رتبه بندی عوامل مؤثر بر 

تحلیل رفتار مصرفی لوازم آرایشی قاچاق در زنان است.

4.5درصد  تقریبًا  منتشرشده،  ارقام  و  آمار  به  توجه  با 

درآمد ساالنه خانواده های ایرانی برای لوازم آرایشی و مراقبت 

آلمان  در  که  است  حالی  در  این  می شود.  صرف  پوست  از 

ایتالیا  در  و  1/3درصد  فرانسه  و  انگلستان  در  درصد،   1.5

درصد   90 که  است  گفتنی  همچنین،   .]5[ است  3درصد 

است  مجوز  بدون  و  تقلبی  ایران  در  موجود  آرایشی  لوازم 

قاچاق  یان های  ز موارد  از  بسیاری  در  علت  این  به   .]14[

نوع  این  بلکه  نیست،  کشور  یک  اقتصاد  متوجه  تنها  کاال 

خطر  به  را  جامعه  سالمت  و  بهداشت  غیررسمی،  تجارت 

کاالهای آرایشی و بهداشتی،  می اندازد. حجم باالی قاچاق 

تهدیدکننده سالمت جسمی و حتی در بسیاری موارد روانی 

جامعه است ]15[. نگاهی به آمار و ارقام، رشد مصرف لوازم 

آرایشی را نشان می دهد که فروش محصوالت آرایشی در ایران 

که به دلیل قاچاقی بودن  تجارت پرسودی را تشکیل می دهد 

کشورهای صادرکننده  کثر این محصوالت، سود آن ها عاید  ا

جهانی  چندملیتی  بزرگ  آرایشی  شرکت های  نهایت  در  و 

قاچاق،  کاالی  مصرف کنندگان  به عبارتی   .]16[ می شود 

ارزان  قیمت  یعنی  خود  سطحی  و  کوتاه مدت  منافع  همواره 

کیفیت را در نظر می گیرند ]17[. در بهترین حالت 

سؤاالت پژوهش

آرایشی  لوازم  مصرفی  رفتار  تحلیل  تحقیق  هدف  به  توجه  با 

قاچاق سؤاالت پژوهش به شرح زیر می باشد:

آرایشی قاچاق  که چرا زنان لوازم  سؤال اصلی این است 

مصرف می کنند؟

سؤال فرعی:

زنان  میان  در  قاچاق  آرایشی  لوازم  مصرف  بر  مؤثر  عوامل   .1

کدام است؟

کردن عوامل مؤثر بر این خرید چگونه است؟ 2. رتبه بندی 

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
الف: مبانی نظری

است  چالشی  و  بحث انگیز  موضوعی  مصرف کننده،  رفتار 

و چگونگی  آنچه خرید می کنند، چرا  و  افراد  برگیرنده  در  که 

یابان  بازار حاضر  حال  در   .]19[ و   ]1۸[ آن هاست  خرید 

در  که  است  مداوم  فرایند  یک  مصرف کننده  رفتار  معتقدند 

روند  این  در  مختلف  افراد  است  ممکن  موارد  از  بسیاری 

محصول  مصرف کننده  و  خریدار  و  باشند  داشته  شرکت 

کاالها به عنوان بخش  یکی نباشند ]20[. مصرف و مالکیت 

جایی که  می شود،  تلقی  اجتماعی  سیستم  از  جدایی ناپذیر 

قابل مشاهده ای  اظهارات  اقالم  یا  کاالها  مجموعه  مصرف 
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 .]21[ می کند  بیان  مردم  رفتاری  ارزش های  و  رفتار  مورد  در 

به عبارتی مصرف مبتنی بر خواست مطرح می شود، نه صرفًا 

مبتنی بر نیاز؛ یعنی مصرف با میل آمیخته می شود و سلیقه 

و میل افراد در جامعه بر نوع آن تأثیر می گذارد. در جامعه ای 

وجه  به نوعی  مصرف گرایی  یابد،  رواج  بیشتر  خرید  شعار  که 

اجتماعی و نه نیاز ضروری تبدیل می شود ]22[.

محبوبیت  افزایش  با  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  صنعت 

یوتیوب  و  گرام  اینستا مانند  اجتماعی،  رسانه   کانال های  در 

تقاضا برای محصوالت زیبایی را ایجاد می کنند که به کاهش 

مصرف کنندگان  و  آرایشی  لوازم  مارک های  میان  شکاف 

نبوده  مدرن  جوامع  خاص  کردن،  آرایش  می کند]4[.  کمک 

و از ابتدا برای انسان وجود داشته، سن مصرف لوازم آرایشی 

که آرایش  گذشته  کشور به 15 سال رسیده است. برخالف  در 

ضروری  نیاز  به  امروزه  بود،  نازیبا  یا  مسن تر  زنان  مختص 

به طوری که  تبدیل شده،  جوان  دختران  و  زنان  کثر  ا میان  در 

گاهی نیاز به زیبایی از  که  به عنوان یک نیاز اجتماعی است 

آن نشأت می گیرد ]1[ ]14[.

آرایشی  لوازم  از  استفاده  به  نسبت  زن  مصرف کنندگان 

دیدگاه متفاوتی دارند. به عبارتی برخی از آن ها استفاده از لوازم 

آرایشی را نه تنها به عنوان ابزاری در جهت افزایش اعتمادبه نفس، 

می دانند  نیز  اجتماعی  احساسات  از  دیگری  شکل  بیان  بلکه 

محصوالت  به  را  آرایشی  لوازم  می توان  هدف  به  بسته   .]23[

آرایشی صورت  از مو و محصوالت  از پوست، مراقبت  مراقبت 

کشور ایران یکی از بزرگ ترین  کرد ]24[. در حال حاضر  تقسیم 

می شود  محسوب  جهان  در  آرایشی  لوازم  مصرف کنندگان 

زنان  میان  در  آرایشی  لوازم  مصرف  افزایش  از  ناشی  امر  این  که 

کلی  به طور  ایران  گرچه  است.  کنون  تا گذشته  دهه  از  ایرانی 

ایرانی  جامعه  در  زنان  و  می شود  محسوب  مذهبی  جامعه ای 

به جز  را  که بدن خود  قانونی و مذهبی مجاز نیستند  از لحاظ 

چهره و دستان )به زبان ساده تر، درست همانند پوشش مردان 

یادی در  کمک ز که این موضوع می تواند  بپوشند( نشان دهند 

درک مصرف بیش ازحد لوازم آرایشی به ما ارائه دهد ]6[.

کاال و علل آن قاچاق 

در  منسجم  ملی  کمیت  حا وجود  عدم  اخیر  سال های  طی 

مرزهای  از  کاال  قاچاق  افزایش  به  منجر  افغانستان،  و  عراق 

هم  ترکیه  و  کستان  پا مرزهای  در  است.  شده  کشورها  این 

واردات  و  نفتی  فرآورده های  غیرقانونی،  صادرات  و  قاچاق 

و  زنان  و قاچاق  لوازم آرایشی  و  پارچه، ظروف  نظیر  کاال  انواع 

گزارش می شود ]25[. صرف عرضه محصول  دختران به وفور 

جرم  نرسد،  فروش  مرحله  به  اینکه  ولو  اصلی،  برند  به جای 

بوده و موجب پیگرد است؛ بنابراین، چنانچه فروشنده مواد 

دارویی  و  آشامیدنی  و  خوردنی  مواد  یا  بهداشتی  و  آرایشی 

تقلبی را در معرض فروش قرار دهد، مرتکب جرم شده است 

.]26[

کاال و ارز یک پدیده چندوجهی  با توجه به اینکه قاچاق 

می باشد، لذا عوامل متعددی ازجمله اقتصادی، اجتماعی، 

که شناسایی این  فرهنگی و... در شکل گیری آن نقش دارند 

عوامل به ارائه راه کار مناسب جهت برخورد با این پدیده شوم 

زمینه  این  در   .]27[ می نماید  کمک  اجتماعی  اقتصادی- 

کاال را به شرح ذیل برشمرد  می توان علل مؤثر بر تشدید قاچاق 

کاالی  برای  تقاضا  و ]32[:   ]31[ ،]25[ ،]30[ ،]29[ ،  ]2۸[

قاچاق؛ پیچیده  یسک  ر بودن  پایین  گرانی؛  و  تورم  خارجی؛ 

مشکالت  و  بیکاری  صادرات؛  و  واردات  مقررات  بودن 

معیشتی؛ ضعف در بازرسی های مرزی.

کاال پیامدهای قاچاق 

یان مردم، اصناف، تولیدکنندگان  به طورکلی قاچاق، موجب ز

اقتصادی،  سیاسی،  پیامدهای   .]33[ می شود  حکومت  و 

اجتماعی و فردي از مهم ترین پیامدهای قاچاق لوازم آرایشی 

که در ادامه به توضیح مختصر پرداخته می شود: است 

کاال  پیامد سیاسي: یکی از پیامدهای بسیار مهم قاچاق 

تأثیر منفی آن در امنیت ملی است ]34[ و ]17[. نخستین 

نفوذپذیری  ضریب  افزایش  مرزها«  »امنیت  بر  قاچاق  تأثیر 

آن هاست ]35[.
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بین المللی  رایج  مشکل  یک  قاچاق  اقتصادی:  پیامد 

یا  یارانه  سیاست های  در  توازن  عدم  از  ناشی  که  است 

که ممکن است باعث ایجاد تفاوت قیمت  مالیات می باشد 

بین مناطق مبدأ و مقصد شود ]36[ و ]9[.

کشورهای  کثر  ا در  قاچاق  پدیده  اجتماعی:  پیامدهای 

و  می نماید  بروز  فرهنگی  بحران  به صورت  توسعه نیافته 

کشور را مورد حمله قرار می دهد  ارزش ها و نظام فرهنگی آن 

]25[ و ]37[. قاچاق پیامدهای فرهنگی را در جامعه تشدید 

یج فرهنگ بیگانه را  می کند تجمل گرایی، مصرف گرایی و ترو

گسترده تر و عمیق تر خواهد ساخت ]3۸[ و ]17[.

خصوصیات  از  اطالع  با  غیرقانونی  واردکننده  فردی: 

سود  مصرف کنندگان،  عموم  در  خرید  پایین  قدرت  و  روانی 

هرچه  بهای  به  را  کاالها  که  می یابد  این  در  را  مصرف  بازار 

که اجناس  ندارد  این  از  ابایی  این رو،  از  و  پایین عرضه دارد 

لوازم  آنجایی که  از   .]33[ کند  وارد  را  بی کیفیت  و  تقلبی 

به منظور  باید  می باشد،  بدن  با  مستقیم  تماس  در  آرایشی 

که در سراسر جهان،  مصرف، ایمنی آن بررسی شود تا جایی 

کاال اعمال  مقامات چارچوب قانونی متفاوتی نسبت به این 

کرده اند ]39[.

ب: پیشینه تحقیق

و  قاچاق  حوزه  در  انجام شده  پژوهش های  به   )1( جدول  در 

آرایش پرداخته  شده است.

جدول ۱- پیشینه پژوهش

نویسندگان و 
سال انتشار

نتیجهروش پژوهشهدف

اکبری و 
همکاران 
)1394(

بررسی عوامل مؤثر 
بر میزان استفاده 

دانشجویان دختر از 
لوازم آرایش

پیمایشی با 
استفاده از 
پرسشنامه

هویت  رسانه ای،  مصرف  فرهنگی،  سرمایه  مصرف گرایی،  تنوع طلبی،  قبیل  از  متغیرهایی  که  دادند  نشان  یافته ها 
گرایش به آرایش، سن، مقطع و ترم تحصیلی رابطه معنی داری با میزان استفاده از لوازم  بازاندیشانه و طبقه اجتماعی، 

آرایشی دارند. متغیر تنوع طلبی، بهترین پیش بینی کننده میزان استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی است.

مقصودی 
و همکاران 

)1392(

بررسی عوامل مؤثر بر 
گرایش زنان و دختران 

دانشجو به آرایش 
چهره

پیمایشی با 
پرسشنامه

گرایش به آرایش عبارت اند از: فقدان اعتمادبه نفس، نیاز به تأیید دیگران، اعتقاد به زیبایی زنان به منزله  پنج عامل 
شرط انتخاب همسر برای مردان، تمایل به نشان دادن موقعیت طبقاتی باالتر و اعتراض به سختگیری های جامعه و 

خانواده.

باللی وکهن، 
)13۸9(

زیبایی و پول: آرایش 
و جراحی

کتابخانه ای

ایدئولوژیکی وجود دارد. اگرچه خواست خود  بین پول و زیبایی در جامعه معاصر پیوند محکم، تغییر داده شده و 
زنان و عاملیت آنان نیز در آن تأثیر دارد، ولی این عاملیت تحت نفوذ بسیار زیاد ساختار از قبل طراحی شده و دائمًا 
در حال تداوم سرمایه داری است. همچنین در حوزه واردات فرهنگ زیبایی به ایران مطبوعات، تجار، دولت و خود 

زنان نقش داشته اند.

حسینی 
)13۸۸(

بررسی زمینه های 
اجتماعی و روانی 
مرتبط با آرایش در 
میان دختران جوان

پیمایش
گروه های دوستان، خانواده، تبلیغات، رسانه های جمعی، دینداری  بین ارزش های فرهنگی، فرصت های اجتماعی، 

و تصور از بدن با میزان عمل و تمایل به آرایش رابطه معنی داری وجود دارد.

رفعت جاه 
)13۸6(

هویت انسانی زن در 
چالش آرایش و مد

کتابخانه ای
گرایش به مد از دیدگاه جامعه شناختی با عوامل زیر در ارتباط است: الگو و فرهنگ مصرف، سبک زندگی، رهبران مد، 

گاهی، طبقه اجتماعی، رسانه ها، جهانی سازی و نظام سرمایه داری. بدن آ

کانپوشی و 
آنابستانی ]40[ 

)2013(

بررسی رابطه بین 
فاصله از مرز و میزان 
درآمد و اشتغال در 

قاچاق کاال

پیمایش
که  بین تعداد افراد مشغول به قاچاق در روستاها و میزان فاصله از مرز، رابطه معنی داری مشاهده شد. به این صورت 

اثرگذاری قاچاق در روستاهای مرزی به نسبت، بیشتر از روستاهای دورتر از مرز است.



 48   شماره 105، بهمن و اسفند 1399

3. روش تحقیق
کیفی مرحله 

زمره  در  و  کتشافی  ا هدف  نوع  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 

کاربردی قرار می گیرد. از نظر روش آمیخته است.  تحقیقات 

این  در  کمی  پژوهش های  حوزه،  این  بودن  بدیع  به  توجه  با 

حوزه انجام شده است. همچنین در این پژوهش به علت فقر 

کار برده شده  کیفی به  ادبیات در مورد مسأله پژوهش، روش 

بررسی، دانشجویان مصرف کننده  آماری مورد  است.جامعه 

لوازم آرایشی در دانشگاه حضرت معصومه )س( می باشند. 

کمی نوشته شده است؛  کیفی و  پژوهش بر اساس دو مرحله 

و  هدفمند  روش  با  نفر   20 به تعداد  نمونه  کیفی  مرحله  در 

با  می باشد.  هدفمند  روش  به  نفر   15 تعداد  کمی  مرحله  در 

بررسی ادبیات سؤاالت مصاحبه استخراج  شده است. ابزار 

کمی  کیفی مصاحبه و در مرحله  گردآوری داده ها در مرحله 

در  پژوهش  داده های  می باشد.  ساخته  محقق  پرسشنامه 

کمی  کیفی، با استفاده از روش تحلیل تم و در مرحله  مرحله 

گردید. در یک  استفاده  یاضی  ر و  آماری  از روش  استفاده  با 

مصاحبه، معمواًل می توان با حدود 12 تا 20 شرکت کننده به 

نقطه اشباع رسید ]41[. انتخاب نمونه ها تا رسیدن به اشباع 

که محقق  داده ها ادامه یافت. اشباع زمانی حاصل می شود 

تکرار  را  قبلی  نتایج  صرفًا  جدید  داده های  کند  احساس 

می کند و مقوله جدیدی پدید نمی آید. زنان شرکت کننده در 

سطح  نظر  از  داشتند.  سال   20	35 سنی  محدوده  مطالعه 

تحصیالت، 3 نفر دیپلم، 9 نفر لیسانس، 7 نفر فوق لیسانس 

با توجه به اینکه در روش های تحقیق  و 1 نفر دکترا داشتند. 

کیفی از روش های نمونه گیری احتمالی استفاده نمی شود، بر 

روش  از  نمونه،  انتخاب  برای  نیز  تحقیق  این  در  اساس  این 

نمونه گیری قضاوتی استفاده شد. در این تحقیق معیارهای 

آرایشی  لوازم  خرید  تجربه  داشتن  چون  قضاوتی  نمونه گیری 

لوازم  خرید  مورد  در  کافی  دانش  داشتن  نیز  اصل،  و  قاچاق 

یک  در  داده ها  گردآوری  شیوه  است.  بوده  زنان  در  آرایشی 

کتابخانه ای و در مرحله بعد  از مطالعات  با استفاده  مرحله 

پژوهش  این  در  است.  یافته  ساختار نیمه   مصاحبه های 

که  تم  تحلیل  روش  از  مصاحبه ها  متن  تجزیه وتحلیل  برای 

استفاده  شده  دارد  گسترده ای  کاربرد  کیفی  تحقیقات  در 

یکرد  رو رایج ترین  تقریبی  به طور  تم  تحلیل  همچنین  است، 

می رود  به شمار  اجتماعی  علوم  در  داده ها  تحلیل  برای 

ارائه بازخورد  با  کیفی جهت بررسی روایی،  ]42[. در مرحله 

و  تحقیق  مسیر  در  آن ها  دادن  قرار  و  مصاحبه شوندگان  به 

همچنین برای جلوگیری از هرگونه سوگیری اقدام شده است 

استفاده  خارجی  نظارت  از  تحقیق  پایایی  بررسی  جهت  و 

استاد  اختیار  در  داده ها  از  بخشی  که  صورت  این  به  شد. 

)لوازم  مطالعه  حوزه  با  ارتباطی  که  بازار  مسائل  در  خبره  و 

گذاشته  آرایشی( نداشته و به منزله ناظر خارجی بوده است، 

دارد  داده ها  از  نیز درک مشابهی  او  آیا  گردد  تا مشخص  شد 

تا در  نموده  پایایی، محقق تالش  به منظور  یا خیر. همچنین 

حین مصاحبه جریان مصاحبه را در جهت جمع آوری دقیق 

داده ها هدایت نماید.

4. یافته ها
کیفی تجزیه وتحلیل داده های 

در جدول )2( مفاهیم و تم های شناسایی شده از مصاحبه 

آورده شده است.
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جدول 2- مفاهیم و تم های شناسایی شده در مصاحبه ها

تم اصلی تم فرعی مفهوم فراوانی نمونه ای از نقل قول مرتبط با مفاهیم کد مفاهیم

آمیخته بازاریابی 
محصوالت قاچاق

قیمت
ارزان بودن 44

که به  مصرف کنندگان به خاطر قیمت پایین تر کاالی قاچاق را 
آن مالیات نمی خورد، خریداری می کنند.

2

قیمت مناسب 4 برخی زنان معتقدند قیمت کاالی قاچاق مناسب است. 24

نظام توزیع

سهولت دسترسی به کاالی 
قاچاق

11
کاالهای قاچاق جنس بدی دارند ولی به خاطر در  برخی از 

دسترس بودنشان خریداری می شوند.
4

عرضه محدود تولید داخلی 5
کمبود عرضه توسط تولیدکنندگان داخلی در مقابل تقاضا، 

باعث خرید کاالی قاچاق می شود.
6

تبلیغ

تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی

۸

گرام و  تبلیغات نادرست در شبکه های اجتماعی، مثل اینستا
که به صورت  که یک سری محصوالت را تبلیغ می کنند  تلگرام 

کشور نشده و برچسب وزارت بهداشت را هم  قانونی وارد 
ندارند.

12

توصیه دیگران 4 تشویق اطرافیان برای استفاده کاالی قاچاق تأثیرگذار است. 7

محصول

کیفیت پایین تولیدات 
داخل

6
برخی زنان معتقدند که تولیدات داخلی نامناسب است 

اما کاالی قاچاق به معنای کاالی بی کیفیت نیست. کاالی 
قاچاق می تواند اصل یا تقلبی باشد.

13

برند بودن کاالهای قاچاق 5
کاالی  کاال قاچاق است اما فکر می کنند  برخی زنان می دانند 

برند می خرند.
15

نقش دولت

کنترل نظارت و 

نظارت ضعیف بر 
خرده فروشان

12
نظارت دقیقی بر روی فروشندگان برای قاچاق بودن و نبودن 
که لوازم آرایشی  کاالها وجود ندارد به سبب وجود ارزان سراها 

گواه بر نظارت ضعیف است. که  ارزان دارند 
17

کنترل ضعیف در مبادی 
گمرکی

۸ کاالی قاچاق وجود دارد. کنترل ضعیف برای حذف  16

سرمایه گذاری 
دولت

عدم سرمایه گذاری در 
بازارچه های مرزی

7
کاالی  عدم سرمایه گذاری در مناطق مرزی باعث افزایش 

قاچاق می شود.
26

عدم توسعه یافتگی در 
بازارچه های مرزی

3
نبود زیرساخت های توسعه ای در مناطق مرزی در افزایش 

قاچاق مؤثر است.
25

نبود فرصت های شغلی در 
مناطق مرزی

5
عدم فرصت شغلی مناسب برای مرزنشینان باعث افزایش 

کشور می شود. کاالی قاچاق به  ورود 
27

نقش مصرف کنندگان

عوامل درونی فرد

کافی در  عدم دانش 
شناخت کاالی قاچاق

7 زنان قادر به تشخیص کاالی اصل از تقلبی نیستند. 1۸

اعتمادبه نفس پایین 4
زنان می خواهند سطح پایین اجتماعی خود را با آرایش 

بپوشانند، بنابراین کاالی قاچاق خریداری می کنند.
19

مخاطره پایین 7
زنان خرید لوازم آرایشی قاچاق را راحت تر قبول می کنند. به خاطر 
اینکه یک جنبه مصرفی دارد و از واجبات زندگی شان نیست و 

کاال خوششان نیاید آن را دور می اندازند. گر از  درنهایت ا
23

سبک زندگی

تنوع گرایی 5
کاال مصرفی را  ترجیح می دهند به علت تنوع گرایی و مد 

به صورت قاچاق بخرند.
3

مصرف گرایی ۸
که به لوازم  مصرف زیاد و بی رویه لوازم آرایشی باعث می شود 

آرایشی نامعتبر روی آورند.
5

کاالی ارزان تمایل به خرید  6
به دلیل اقتصاد نابسامان و قدرت خرید پایین به خرید و 

کاالهای قاچاق، روی می آورند. استفاده از 
1
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کمی مرحله 

»رتبه بندی  سؤال  به  پاسخگویی  برای  کمی  مرحله  در 

فرایند  است؟«  چگونه  خرید  این  بر  مؤثر  عوامل  کردن 

تصمیم گیرنده  و  است  زوجی  مقایسات  مستلزم   )AHP(

شروع  خود  تصمیم  کلی  مراتب  سلسله  ترسیم  با  را  خود  کار 

در  که  مختلفی  گزینه های  و  عوامل  مراتب  سلسله  می کند، 

سپس  می کند.  مشخص  را  شود  گرفته  نظر  در  باید  تصمیم 

یابی  ارز و  تعیین  به  که  می گیرد  صورت  زوجی  مقایسه های 

بیشترین  که  گزینه ای  روش  این  در  می شود.  منتهی  عوامل 

انتخاب  گزینه  بهترین  به عنوان  نماید  کسب  را  وزنی  ارزش 

آن  از  استفاده  روش  این  مزایای  مهم ترین  جمله  از  می شود. 

دیگر  مزیت  می باشد.  کیفی  معیارهای  با  تصمیم گیری  در 

تشکیل  با  گیری  تصمیم  مسأله  به  دادن  ساختار  روش  این 

به  باال  از  معیارها  طبقه بندی  می باشد.  مراتب  سلسله 

به صورت  پیچیده  مسائل  تا  می گردد  باعث  درخت  پایین 

کنون  هم ا گیرد.  قرار  بررسی  مورد   AHP توسط  سیستماتیک 

کاربرد AHP بیشتر در تصمیم گیری سیستم های اقتصادی- 

یابی عملکرد، تعیین توالی  اجتماعی از تخصیص منابع، ارز

کار و سایر موارد می باشد. این روش یک روش تصمیم گیری 

که تصمیم گیرنده را قادر می سازد تا مسأله مورد نظر را  است 

بر اساس ساختار حاصله، مقایساتی را جهت  شکل داده و 

گزینه های مطرح در تصمیم گیری انجام دهد.  تعیین اولویت 

کیفی پرسشنامه مقایسه زوجی  یافته های مرحله  به  توجه  با 

گرفت، سپس با نظرسنجی  محقق ساخته مورد تحلیل قرار 

گردید.  یابی و وزن دهی  از خبرگان، مفاهیم و شاخص ها ارز

نظر  بررسی  به  دوجمله ای  آزمون  از  استفاده  با  بخش  این  در 

پرداخته  شده  استخراج  مؤلفه های  با  رابطه  در  خبرگان 

بخش  از  آمده  به دست  اطالعات  از  استفاده  با  سپس  شد. 

مؤلفه ها  و  شاخص ها  از  هریک  وزن  پرسشنامه،  وزن دهی 

AHP مقایسه زوجی بین  گرفت. در روش  مورد محاسبه قرار 

نرم افزار  کمک  به  و  انجام می گیرد  از سطوح معیارها  هرکدام 

نرخ  و  تحلیل  زوجی  مقایسه  پرسشنامه های   Expert choice

سازگاری  نرخ  چنانچه  می شود.  تعیین  آن ها  ناسازگاری 

گرفته  کمتر از 0/1 باشد مقایسه های زوجی انجام  مقایسات 

شده، قابل قبول می باشد. درنهایت مقایسات زوجی سازگار 

معیارهای  وزن  و  ادغام   Expert choice نرم افزار  کمک  به 

اصلی و زیر مؤلفه های هرکدام مشخص می گردد.

01 
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 مدل مفهومی پژوهش. 1 شکل


مرحلةکمی

 کمی مرحلة در سؤال به پاسخگویی استرتبه"برای چگونه خرید این بر مؤثر عوامل کردن "؟بندی مستلزم(AHP)فرایند
باترسیمسلسلهمراتبکلیتصمیمخودشروعمیکند،سلسلهمراتبعواملو مقایساتزوجیاستوتصمیمگیرندهکارخودرا
گزینههایمختلفیکهدرتصمیمبایددرنظرگرفتهشودرامشخصمیکند.سپسمقایسههایزوجیصورتمیگیردکهبهتعیین

شود.دراینروشگزینهایکهبیشترینارزشوزنیراکسبنمایدبهعنوانبهترینگزینهانتخابمیوارزیابیعواملمنتهیمی
شود.ازجملهمهمترینمزایایاینروشاستفادهازآندرتصمیمگیریبامعیارهایکیفیمیباشد.مزیتدیگراینروشساختار

طبقهبندیمعیارهاازباالبهپاییندرختباعثمیگرددتامسائلدادنبهمسالهتصمیمگیریباتشکیلسلسلهمراتبمیب اشد.
بیشتردرتصمیمگیریسیستمهایAHPموردبررسیقرارگیرد.هماکنونکاربردAHPپیچیدهبهصورتسیستماتیکتوسط

تعیینتوالیکاروسایرمواردمیباشد-اقتصادی ارزیابیعملکرد، .اینروشیکروشتصمیمگیریاجتماعیازتخصیصمنابع،
استکهتصمیمگیرندهراقادرمیسازدتامسالهموردنظرراشکلدادهوبراساسساختارحاصله،مقایساتیراجهتتعییناولویت

حلیلمرحلهکیفیپرسشنامهمقایسهزوجیمحققساختهموردتهاییافتهباتوجهبهگزینههایمطرحدرتصمیمگیریانجامدهد.

 

یابی بازارآمیختة نقش 
 محصوالت قاچاق

 نقش دولت

 کنندگان نقش مصرف

تحلیلی بر مصرف 
 آرایشی قاچاق لوازم

 توزیعنظام 

 بلیغت

 محصول

 قیمت

 کنترلنظارت و 

 سبک زندگی

 گذاری دولت سرمایه

 عوامل درونی فرد

نمودار ۱. مدل مفهومی پژوهش
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جدول 3- شاخص ها به همراه وزن مورد نظر آن ها از نظر خبرگان

تم فرعیردیف
وزن تم 

فرعی
تم اصلی

وزن در حوزه 
عامل مربوطه

کنترل1 0.۸74نظارت و 
0.707نقش دولت

0.126سرمایه گذاری دولت2

0.341تبلیغ3

نقش آمیخته 
بازاریابی محصوالت 

قاچاق
0.223

0.301قیمت4

0.295محصول5

0.063نظام توزیع6

نقش 0.۸66عوامل درونی فرد7
مصرف کنندگان

0.07
0.134سبک زندگی۸

کمی  تجزیه و تحلیل داده های 

سؤال اول: عوامل مؤثر بر مصرف لوازم آرایشی قاچاق در میان زنان 

کدام است؟

زنان  میان  در  قاچاق  آرایشی  لوازم  مصرف  بر  که  عواملی 

و  پایین  اقتصادی  سطح  اعتمادبه نفس،  شامل  است  مؤثر 

که در ذیل  قدرت خرید خانوار و تبلیغات نادرست می باشد 

به اختصار توضیح داده می شود.

بر  که  از عواملی است  پایین یکی دیگر  - اعتمادبه نفس 

افزایش مصرف لوازم آرایشی دخیل می باشد. اعتمادبه نفس 

اتفاقات  از  ناشی  که  است  روان شناختی  وضعیت  یک 

هستند  آن  صدد  در  زنان  درواقع  می شود  تعریف  محیطی 

تا  بهبود بخشند.  کردن  آرایش  با  را  اجتماعی خود  روابط  که 

که به همراه داشتن لوازم آرایشی باعث اطمینان خاطر  جایی 

نیز  ما  امروز  جامعه  از  متأثر  امر  این  می شود.  آن ها  آرامش  و 

خودشان  دادن  نشان  برای  مانورشان  تنها  زنان  که  می باشد 

مردان،  داده  نشان  بررسی ها  درصورتی که  است.  صورتشان 

کمتری دارند را بیشتر می پسندند. که آرایش  زنانی 

در  نیز  خانوار  خرید  قدرت  و  پایین  اقتصادی  سطح   -

به  توجه  با  است.  مؤثر  زنان  در  قاچاق  آرایشی  لوازم  خرید 

این  و  وارد می شود  از مبادی غیررسمی  کاالی قاچاق  اینکه 

قیمت  درنتیجه  نمی کنند،  پرداخت  را  گمرک  هزینه  کاالها 

امر  همین  که  دارند  خود  اصل  کاالی  به  نسبت  پایین تری 

مزید علت بر خرید و مصرف آن می باشد.

توسط  اجتماعی  شبکه های  در  نادرست  تبلیغات   -

افراد مطرح و تشویق توسط اطرافیان نیز باعث تأثیرگذاری در 

مصرف می باشد. این نوع تبلیغات مانند تبلیغات ویروسی 

نقش  در  بودند  مصرف کننده  خود  که  زنانی  می باشد، 

کوتاه  تبلیغات  این  عمر  البته  می نمایند.  عمل  فروشندگان 

اما تأثیرگذاری آن عمیق می باشد. تشویق دیگران هم مانند 

که ظاهر برخی از نوجوانان در هنگام  سرایت باور است چرا 

کاماًل  ورود به دانشگاه، با هنگام اتمام دوران تحصیلی شان 

لوازم  از  استفاده  عدم  دوستانشان  که  چرا است.  متفاوت 

آرایشی را به منظور عقب ماندن از اطرافیان خود به آن ها القا 

آرایشی  لوازم  از  به استفاده  زمانی شروع  از مدت  کردند. پس 

آرایش  بدون  که  می رسند  نقطه ای  به  درنهایت  و  می کنند 

کنند. نمی توانند در جامعه حضور پیدا 

کلی، ایران  که در متن اشاره شد، در یک نگاه  همان طور 

کشور مصرف کننده مواد آرایشی در جهان و دومین  هفتمین 

اما اغلب محصوالت  کشور در خاورمیانه محسوب می شود 

کمبود عرضه  که این  آرایشی موجود در بازار وارداتی هستند 

کاالی قاچاق می شود. داخلی در مقابل تقاضا، باعث خرید 

کردن عوامل مؤثر بر این خرید چگونه است؟ سؤال دوم: رتبه بندی 

و  اول  رتبه  در  »نقش دولت«  که معیار  یافته ها نشان می دهد 

»نقش  و  قاچاق«  محصوالت  یابی  بازار »آمیخته  معیارهای 

قرار  سوم  و  دوم  رتبه های  در  به ترتیب  مصرف کنندگان« 

جدا  به صورت  معیار  سه  این  از  کدام  هر  اینجا  در  گرفته اند. 

یابی  از نظر وزن دهی بررسی شده است. در بعد »آمیخته بازار

محصوالت قاچاق« یافته ها نشان می دهد، زیرمعیار »تبلیغ« 

در  به ترتیب  »محصول«  و  »قیمت«  معیارهای  و  اول  رتبه  در 

در  یع«  توز »نظام  معیار  گرفته اند.  قرار  سوم  و  دوم  رتبه های 

یافته ها  دولت«  »نقش  بعد  در  است.  گرفته  قرار  آخر  جایگاه 
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و  اول  رتبه  در  کنترل«  و  »نظارت  زیرمعیار  که  می دهد  نشان 

گرفته است.  معیار »سرمایه گذاری دولت« در جایگاه دوم قرار 

که  می دهد  نشان  یافته ها  مصرف کنندگان«،  »نقش  بعد  در 

»سبک  معیار  و  اول  رتبه  در  فرد«  درونی  »عوامل  زیرمعیار 

»قیمت«،  بعد  در  است.  گرفته  قرار  دوم  جایگاه  در  زندگی« 

اول  رتبه  در  بودن«  »ارزان  زیرمعیار  که  می دهد  نشان  یافته ها 

است.  گرفته  قرار  دوم  جایگاه  در  بودن«  »مناسب  معیار  و 

زیرمعیار  که  می دهد  نشان  یافته ها  یع«،  توز »نظام  بعد  در 

معیار  و  اول  رتبه  در  قاچاق«  کاالی  به  دسترسی  »سهولت 

گرفته  قرار  دوم  جایگاه  در  داخلی«  تولید  محدود  »عرضه 

رتبه  در  دیگران«  »توصیه  زیرمعیار  »تبلیغ«،  بعد  در  است. 

دوم  جایگاه  در  داخلی«  تولید  محدود  »عرضه  معیار  و  اول 

بودن  »برند  زیرمعیار  »محصول«،  بعد  در  است.  گرفته  قرار 

کاالهای قاچاق« در رتبه اول و معیار »کیفیت پایین تولیدات 

و  »نظارت  بعد  در  است.  گرفته  قرار  دوم  جایگاه  در  داخل« 

گمرکی« در رتبه  کنترل«، زیرمعیار »کنترل ضعیف در مبادی 

اول و معیار »نظارت ضعیف بر خرده فروشان« در جایگاه دوم 

زیرمعیار  دولت«،  »سرمایه گذاری  بعد  در  است.  گرفته  قرار 

و  اول  رتبه  در  مرزی«  مناطق  در  شغلی  فرصت های  »نبود 

معیارهای »عدم سرمایه گذاری در بازارچه های مرزی« و »عدم 

رتبه های  در  به ترتیب  مرزی«  بازارچه های  در  توسعه یافتگی 

گرفته اند. در بعد »عوامل درونی فرد«، زیرمعیار  دوم و سوم قرار 

اول و  رتبه  کاالی قاچاق« در  کافی در شناخت  »عدم دانش 

معیارهای »مخاطره پایین« و »اعتمادبه نفس پایین« به ترتیب 

گرفته اند. در بعد »سبک زندگی«،  در رتبه های دوم و سوم قرار 

کاالی  خرید  به  »تمایل  زیرمعیار  که  می دهد  نشان  یافته ها 

ارزان« در رتبه اول و معیارهای »تنوع گرایی« و »مصرف گرایی« 

گرفته اند. به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار 

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
که  است  موضوع  این  از  کی  حا گذشته  پژوهش های  بررسی 

افراد است  و نگرش های  باورها  بر اساس  قاچاق  کاالی  خرید 

افزایش اعتمادبه  آرایشی سبب  لوازم  بر آن مصرف  ]13[ عالوه 

سمت  به  سوق  افزایش  حاضر  عصر  در  می شود.   ]3[ نفس 

افزایش  در  حدودی  تا  نیز  افراد  در  تجمل گرایانه  زندگی  سبک 

استفاده از لوازم آرایشی قاچاق مؤثر است ]2۸[، ]29[ و ]30[. 

خود  که  شهرهای  بر  نظارت  عدم  و  نظامی  تشکیالت  ضعف 

قاچاق  تشدید کننده  عوامل  از  هست،  دولت  نقش  از  کی  حا

باال  تعرفه های  افزایش   .]31[ و   ]30[   ،]25[ می شود  محسوب 

کاالی  قیمت  افزایش  باعث  خود  وارداتی  کاالهای  ی  رو بر 

با  می شود.  قاچاق  کاالی  سمت  به  ی آوری  رو و  وارداتی 

با  آنها،  روایی  استخراج،  مصاحبه  سؤاالت  ادبیات  بررسی 

مسیر  در  آن ها  دادن  قرار  و  مصاحبه شوندگان  به  بازخورد  ارائه 

و  نگذارد  تأثیر  آن ها  پاسخ گویی  نحوه ی  بر  به طوری که  تحقیق 

است  شده  اقدام  سوگیری  هرگونه  از  جلوگیری  برای  همچنین 

و بررسی پایایی تحقیق توسط خبرگان مورد سنجش واقع شد. 

گروهی  AHP در اختیار  بعد ماتریس مقایسه زوجی  در مرحله 

گرفت تا اولویت آنها را مشخص نمایند. نتایج  از خبرگان قرار 

مصرفی  رفتار  بر  مؤثر  ویژگی های  میان  در  که  می دهند  نشان 

 ،)0.707( ی  مساو وزن  با  دولت"  "نقش  قاچاق  آرایش  لوازم 

 ،)0.07( " مصرف کنندگان"  نقش  و  اهمیت  بیشترین  دارای 

کمتری نسبت به بقیه عوامل می باشد. در بعد  دارای اهمیت 

نقش دولت زیرمعیار "نظارت و کنترل" با وزن 0.۸74، در اولین 

اولویت و "سرمایه گذاری دولت" با وزن 0.126، در اولویت دوم 

قاچاق  محصوالت  یابی  بازار آمیخته  نقش  بعد  در  دارد.  قرار 

زیر معیار "تبلیغ" با وزن 0.341، از سایر معیار ها اهمیت بیشتر 

قرار  دوم  اولویت  در   ،0.301 وزن  با  "قیمت"  زیرمعیار  دارد. 

در   ،0.295 وزن  با  اندک  اختالف  با  "محصول"  معیار  که  دارد 

رتبه  با وزن 0.063، در  نیز  یع"  توز "نظام  قرار دارد.  اولویت سوم 

قرار دارد. در بعد نقش مصرف کنندگان، زیرمعیارهای  چهارم 

 0.۸66 اوزان  با  به ترتیب  زندگی"  "سبک  و  فرد"  درونی  "عوامل 

گرفته است. قاچاق معضلی  و 0.134، در رتبه اول و دوم قرار 

هستند،  آن  گرفتار  به نوعی  جهان  کشورهای  تمامی  که  است 

قاچاق  پدیده  عمق  که  می دهد  نشان  بررسی ها  و  شواهد  ولی 
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به نحوی که  می باشد.  بیشتر  توسعه یافته،  کمتر  کشورهای  در 

از  قابل توجهی  بخش  قاچاق  کشورها،  این  از  بعضی  در 

کشور ایران نیز  فعالیت های اقتصادی جامعه را در بر می گیرد. 

کشور  از این امر مستثنی نیست، به طوری که قاچاق تقریبًا تمام 

کاال از مرزها  گرفته است. عمدتًا محورهای اصلی قاچاق  را فرا

کشیده  کز شهری بزرگ  کشور و مرا شروع می شود و به سوی مرکز 

بلکه  نیست،  علیتی  یک  پدیده ای  قاچاق  اساسًا  می شود. 

اقتصادی،  سیاسی،  عوامل  از  مجموعه ای  پیامد  و  محصول 

نیازمند  قاچاق  کاهش  بنابراین،  است؛  اجتماعی  و  فرهنگی 

مسأله  گفت  می توان  به طورکلی  است.  همه جانبه  برنامه ای 

قاچاق اجتناب ناپذیر بوده ولی قابل  کنترل است. در دهه های 

است؛  نداشته  چشم گیری  توفیق  قاچاق،  با  مبارزه  گذشته 

پیشین  روش های  تا  است  شده  باعث  متعددی  عوامل  زیرا 

مبارزه با قاچاق سودمند نباشند. هرچند به قول جرم شناسان 

با شناخت  این همه، می توان  با  هیچ گاه جرم صفر نمی شود، 

کاهش داد. لذا پژوهش حاضر در این  عوامل اصلی میزان آن را 

می تواند  که  نموده  معرفی  و  شناسایی  را  دخیل  عوامل  زمینه 

استفاده  همچنین  و  کشور  اقتصاد  جهات  از  بسیاری  در 

کاال  بهینه از توانمندی افراد را بهبود بخشد. همچنین قاچاق 

که جدا از  به خصوص لوازم آرایشی بیشترین سود را در بردارد؛ 

کشور می زند  که به تولیدکنندگان و اقتصاد و فرهنگ  صدماتی 

را  جبران ناپذیری  صدمات  استاندارد  عدم  علت  به  می تواند 

برای مصرف کنندگان در پی داشته باشد.

پیشنهادات

زیرساخت های 	  فاقد  کشور،  مرزی  مناطق  از  بسیاری 

وضع؛  این  اصالح  برای  هستند  مناسب   اقتصادی 

مبارزه  صرف  که  اعتباراتی  از  بخشی  می تواند  دولت 

سرمایه گذاری  با  را  می شود  کاال  قاچاق  با  غیراصولی 

جهت  در  اشتغال،  ایجاد  ضمن  مولد  بخش های  در 

و  کند  اقدام  مناطق  این  آبادی  و  عمران  شکوفایی، 

کاال شود. گسترش بیش از پیش قاچاق  مانع 

از 	  استفاده  به  گمرکات  و  کشور  مرزهای  کردن  مجهز 

ردیابی  ماهواره های  مانند  به روز  الکترونیکی  وسایل 

وارد  کشور  به  ترانزیت  به صورت  که  کاالهایی  برای 

که این  می شوند و نظارت دقیق بر این فعالیت ها؛ چرا 

قاچاق  برای  افراد  اختیار  در  را  بهترین فرصت  مناطق 

قرار می دهند. 

با برندسازی کاالهای ملی می توانیم قدم مهمی در مبارزه 	 

خریداری  را  کاالهایی  افراد  زیرا  یم.  بردار کاال  قاچاق  با 

کیفیت  کیفیت باالیی برخوردار باشند و  که از  می کنند 

برای  اساسی  و  مهم  دالیل  از  داخلی،  کاالهای  پایین 

کاالهای  کیفیت  افزایش  با  بنابراین  کاال است،  قاچاق 

داخلی می توانیم به این مهم دست یابیم.

اهتمام 	  ظاهرگرایی؛  به جای  حقیقت گرایی  یج  ترو

تعدیل  فرهنگی؛  و  شخصیتی  خألهای  ترمیم  به 

زیبایی؛  بازتعریف  تجمل گرایی،  و  مصرف گرایی 

استانداردهای  و  ارزش ها  مشروعیت  در  افکنی  تردید 

خصوص  در  عمومی  اطالع رسانی  بیگانه؛  فرهنگی 

تبعات و عوارض منفی موضوع و بهره گیری از نظارت و 

کرد. کنترل فرهنگی نرم اشاره 

استفاده از رسانه ها برای بیان نتایج مخرب و پیامدهای 	 

آرایشی  لوازم  از  استفاده  روزافزون  روانی  و  فیزیکی 

به خصوص غیربهداشتی و نامناسب و معرفی الگوهای 

فرهنگی و نمونه های فرهنگی جامعه ایران برای دختران 

جوان از طریق رسانه های ملی می تواند تا حد امکان بر 

مثبتی  تأثیر  دختران  توسط  لوازم  این  از  استفاده  میزان 

داشته باشد و دیدگاه افراد را نسبت به آن ها تغییر دهد.

در 	  پرسنل  زندگی  از  حمایت  و  مصرف  الگوی  تغییر 

خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  و  جذب  سازمان ها، 

به ویژه در مناطق محروم در نزدیکی مرز، تقویت مناطق 

آزاد و بازارهای مرزی پشتیبانی از تولید ملی و اصالح 

مبارزه  در  صنعت  و  کشاورزی  زمینه  در  استراتژی 

قاچاق می تواند راه گشا باشد. 
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آموزش اقشار مختلف جامعه در جهت عدم استفاده 	 

گاهی  آ همچنین  و  مجوز  فاقد  و  قاچاق  کاالهای  از 

از  آحاد مردم در خصوص پیامدهای مخرب استفاده 

کاالهای قاچاق بر سالمت جامعه و زندگی مردم.

پلیس، 	  اقدامات  قاچاق  با  مبارزه  در  قدم  آخرین 

اقدامات امنیتی و مجازات است.

تولیدکنندگان داخلی

جلب 	  برای  کیفیت تر  با اما  محدود  کاالهای  تولید 

از  آن ها  استفاده  افزایش  و  مصرف کنندگان  اعتماد 

لوازم  مصرف  اینکه  به دلیل  زیرا  داخلی؛  کاالهای 

و  خوب  کاالهای  تولید  باالست،  ایران  در  آرایشی 

درآمد  منبع  تولیدکنندگان،  برای  می تواند  کیفیت  با

خوب و سودآوری محسوب  شود.

کاالی 	  تولید  راستای  در  جوانان  برای  اشتغال  ایجاد 

کیفیت داخلی توسط تولیدکننده ها، می تواند یکی از  با

کاال باشد، زیرا عدم اشتغال  موارد جلوگیری از قاچاق 

جوانان و افزایش نرخ بیکاری در جامعه یکی از دالیل 

ی  که جوانان به دلیل بیکاری به آن رو کاالست  قاچاق 

یان خودشان و جامعه می باشد. که به ز می آورند 

مصرف کنندگان

استاندارد  شاخص های  از  مصرف کنندگان  که  است  الزم 

"تأییدیه  به  و  باشند  داشته  گاهی  آ محصول  یک  بودن 

به  که  کاال"  اصالت  "برچسب  و  کاال  بر  بهداشت"  وزارت 

فرآورده های  که  می دهد  را  اطمینان  این  مصرف کننده 

بهداشتی و آرایشی، استانداردهای الزم را برای ورود و مصرف 

کنند. در بازار دارند، توجه 

برای  می تواند  تقلبی  محصوالت  که  عوارضی  به  توجه  با 

خرید  از  قبل  می شود  پیشنهاد  باشد،  داشته  مصرف کننده 

این اقالم، در مرحله اول شرکت وارد کننده و درجه اعتبار آن را 

کارشناسان  کنند و سپس توصیه افراد متخصص،  شناسایی 

آرایشی و بهداشتی، نمایندگان رسمی شرکت های واردکننده، 

در  را  معتبر  داروخانه های  و  فروشگاه ها  متخصص،  پزشکان 

زمینه خرید لوازم آرایشی مورد توجه قرار دهند.
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