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Extended abstract
1. INTRODUCTION
Kurdistan province is one of the frontier border
provinces of the country with an abundant rural
population. Natural and geographical conditions of
villages, long distance from the center, and the lack
of economic diversification have caused harsh
living conditions for border villages of the
province. The study area is rural areas in
Khawmirabad region in the western part of
Marivan city which is one of the 10 cities of
Kurdistan province onborder with Iraq. This
neighboring with Iraq, geographical situation,
cultural and social likeness with Iraqi people in the
other side of the border and an enormous capacity
of Iraq for cross-border trade, has created a
favorable situation for establishing border market.
Considering these facts, the border market was
established in 2009, primarily to improve the
economic situation in the villages around the
region of Marivan. Field work observations,
interviews with local people as well as research
findings of Dastvar and Veysi (2016), and
Manoochehri and Tayyebniya (2016) related to the
favorable impact of socio-economic performance
of the border market showed that this market has
not had optimum performance and effectiveness,
and that the local people are not satisfiedwith it.
Reflecting this situation led the management of the
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border market which is administered by border
office of Mariwan city to do some reformations to
improve the performance and socio-economic
impact of border market. Thus, the main objective
of this study is to analyze the socio-economic
impact and efficiency of border market due to
management reforms which has been done for
effective managing and running this market.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
border market is an enclosed area located at the
zero border and adjacent to the customs authorities
authorized to discharge the goods or places
determined in accordance with memorandums
concluded between the Islamic Republic of Iran
and neighboring countries. Border markets are
centers formakingmobility in rural areas for more
serious presence in national and regional
development and also a strategy for exiting from
economic and geographical isolation through
national and international cooperation. Achieving
developmental positive impacts in relation with
border markets is possible when the managers are
efficient. Management role in the success of an
organization and institution is ofgreat importance
when we consider the progress and success as the
result of a fusion of some elements like capital,
labor, natural resources, market, etc. The task of
management is planning and coordinating these
elements.
Tel: +98918 876 5856
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3. METHODOLOGY
This study is practical in objectives and is
descriptive-analytical in method. Data in
theoretical part were collected through using
library resources and in the field part through
interviews and questionnaires. The population of
this research was the head of households in
Khawmirabad region that are allowed to operate in
the market place. Based on the census in 2010, this
region has a population of 11408 people and 2736
households among which 260 households were
selectedas the sample using Cochran formula.
Then for analyzing the obtained data, inferential
statistical tests like t-single sample, andpath
analysis and AHP technique were used in addition
to descriptive statistics.
4. DISCUSSION
Doing reforms in the administration of border
market management has directly led to
employment for many households. Although rural
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women have not directly been employed,
theiremployment in agriculture and animal
husbandryhas indirectly increased. This increase in
villagers’ income and reduction of rural poverty
have caused great willingness forvillagers to stay
in villages and even has led to the formation of
reverse migration to villages.
5. CONCLUSION
Increasing the efficiency and performance of
border markets through doing reforms and
improving its management, has enhanced the level
of socio-economic development of the villagers.
Among the executive strategies in the management
of border market, the increase in exchange level
and villagers’ income are strategies with the
greatest effect in socio-economic development of
the villagers.
Key words: Border markets, management,
economic and social development, effectiveness,
Khaw & Mirabad region.
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چکیده
هدف :بررسی و تحلیل تأثیر راهکارهای اصالحی مدیریت بازارچۀ مرزی در بهبود سطح توسعۀ اقتصادی -اجتماعی روستاییان بخش
مریوان بعد از دورهای رکود و ناکارآمدی در عملکرد بازارچه ،هدف اصلی پژوه حاضر است.
روش تحقیق :تحقیق کاربردی حاضر با روش توصیفی– تحلیلی انجام و دادههای مورد نیاز در بخ

ااوومیرآبشاد شهرسشتان

نظری با بهرهگیری از منابع کتاباانهای و در بخ

عملی

با استفاده از پیمای میدانی مبتنی بر مصاحبه و توزیع پرس نامه در میان  260نفر از سرپرستان اانوار روستاهای بخ  ،گردآوری شد .تعیین حجم نمونه بشا
استفاده از فرمول کوکران و توزیع پرس نامهها در میان روستاهای نمونه به صورت طبقهای و در میان سرپرستان اانوار به صورت تصادفی سشاده بشوده اسشت.
دادههای بهدستآمده نیز با استفاده از شااصهای توصیفی چون میانگین و مد و آزمونهای آمار استنباطی چون t :تک نمونهای ،تحلیل مسیر و تکنیک AHP
تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج پژوه نشاندهندة این واقعیت است که راهکارهای اصالحی که از سوی مدیریت بازارچه اتخاذ و اجرا شدهاند ،موجب بهبود عملکرد بازارچه و در
نتیجه ،ارتقای سطح توسعۀ اقتصادی -اجتماعی روستاییان بخ شدهاند .در این میان ،مؤلفۀ افزای درآمشد ،دارای بیششترین تشأثیر ،در بهبشود سشطح توسشعۀ
اقتصادی -اجتماعی روستاییان به دنبال اجرای راهکارهای اصالحی مدیریتی در شیوة ادارة بازارچه میباشد .از میان راهکارهای اتخاذی مدیریت بازارچه نیز راهکار
افزای سقف مبادالت و افزای درآمد روستاییان ،دارای بیشترین اهمیت و تأثیر در اروج از رکود بازارچه و اثرگذاری مطلوب آن در توسعۀ اقتصادی -اجتماعی
روستاییان بخ بوده است.
محدودیتها :محدودیت دسترسی به روستاهای منطقه به دلیل گستردگی ،کمبود آمارهای کمی در ارتباط با حجم مبادالت بازارچه و عدم در ااتیارگشذاری
آنها به دلیل امنیتیبودن منطقه ،مهمترین محدودیتهای پژوه حاضر بودهاند.
راهکارهای عملی :مهمترین راهکار ،سهمبردن بیشتر روستاییان از منافع بازارچه با جذب پساندازهای ارد روستاییان در قالب تعاونی تجاری و نیز ااتصاص
بخشی از درآمدهای بازارچه به منظور سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد کارگاهی در سطح روستاهای بخ است.
اصالت و ارزش :نوآوری اصلی پژوه  ،بارزکردن نق

مدیریت صحیح و کارآمد نهادهای و محدثات توسعهای روستایی از جمله بازارچههای مرزی در راستای

توسعۀ اقتصادی– اجتماعی نواحی روستایی محروم مرزی است.
کلیدواژهها :بازارچۀ مرزی ،مدیریت ،اثربخشی ،توسعۀ اقتصادی و اجتماعی ،بخ

ااو و میرآباد.
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
در کشورهای در حال توسعه؛ جشایی کشه از آن بشه عنشوان
جهان حسرتها یشاد مشیششود (حسشینزاده دلیشر ،1390،ص.
 ،)87برنامشههشای توسششعه بشهاوبی اجشرا نششده و تفشاوتهششا و
نابرابریهای فاح در زمینۀ درآمد ،تولید و سطح براورداری
از ادمات عمومی بین نواحی مختلف از مشخصشههشای اصشلی
سااتمان اقتصادی و اجتماعی آنها است .این نابرابریهشا کشه
به دالیل متعددی چون دالیل تشاریخی ،اجتمشاعی ،اقتصشادی،
جغرافیششایی ،دمششوگرافیکی و سیاسششی ایجششاد میشششوند ،رشششد
ناهمگون و نامتعادل میان نواحی مرزی و مرکزی را بشه دنبشال
داشتهاند (احمدیان ،1390 ،ص .)3 .عدم تعشادل و نشابرابری از
جهت دسترسی به فرصتها و منافع حاصل از رششد و توسشعه
در حوزههای روستایی مناطق دورافتاده و مشرزی کشامالً واضشح
است (اسماعیلزاده ،1391 ،ص .)3 .ایشن در حشالی اسشت کشه
نق و جایگاه روستاها در فرآیند توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسششی در مقیششال محلششی ،منطقششهای و ملششی و پیامششدهششای
توسششعهنیافتگی ایششن نششواحی؛ ماننششد :فقششر گسششترده ،نششابرابری
فزاینششده ،رشششد سششریع جمعیششت ،بیکششاری ،افششزای قاچششا ،
مهاجرت ،حاشیهنشینی شهری و در نهایت ،ششورش و نشاامنی،
موجب توجه به توسعۀ روستایی این مناطق شده اسشت (صشدر
موسوی و طالبزاده ،1392 ،ص .)216 .در این ارتبشاط ،مشی-
توان چراهای را تصور کرد که فقر و کاه سشایر مؤلفشههشای
مرتبط با توسعۀ اقتصادی -اجتماعی به دلیل نشابرابری و عشدم
تعادل در توسعۀ یکسشان ،منجشر بشه نشاامنی و نشاامنی موجشب
توسعهنیافتگی و بیثباتی در جامعۀ مرزی شود.
جهشت رفشع ایشن مع،شالت ،بالنشدگی و حرکشت در مسششیر
توسعۀ روستایی این مناطق ،تمرکز بر روی مبادالت بازرگانی و
ایجاد بازارچههای مرزی ،میتواند به عنوان دروازهای اقتصشادی
عمل کرده و محشر اشوبی بشرای افشزی مبشادالت رسشمی،
شکوفایی مزیتهشای نسشبی و گسشترش همکاریهشا و توسشعۀ
بازارهای بین منطقهای ،تثبیت قیمتها ،جهشتدهی سشودهای
تجاری ،افزای اشتغال و رفاه برای جامعۀ روستایی مرزنششین
باشد (کشامران ،1389 ،ص13 .؛ زرقشانی ،1391 ،ص .)2 .ایشن
بازارچهها األ اقتصادی موجود در محدودة مرزهشا را جبشران و
از االیشدن روسشتاهای حاششیۀ مرزهشا جلشوگیری میکننشد.
همچنین ،با پخ منافع توسعه به مناطق پیرامون ،زمینهسشاز
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توسعۀ اقتصادی و اجتماعی آنها میشوند (پشال ،2001 ،1ص.
.)51
در این میان ،اثرگذاری مطلوب و مؤثر بازارچشههای مشرزی
به عنوان نهادهشایی کشه محشر و انگیزاننشدة توسشعۀ نشواحی
روستایی مرزی اواهند شد ،همانند هر نهاد و سازمان دیگشری
نیازمنششد مششدیریت صششحیح و کارآمششد اسششت .اهمیششت مششدیریت
صحیح و اتخاذ تصمیمهای مؤثر در راستای اثربخشی مطلشوب
بازارچههای مشرزی بشا توجشه بشه ضشعفهشای متعشدد نهشادی،
اقتصشادی ،اجتمششاعی و فرهنگشی روسششتاهای مشرزی ،ضششرورتی
انکارناپششذیر اسششت؛ زیششرا در غیششر ایششن صششورت ،بششا توجششه بششه
شکنندهبودن محیط روستایی ،بهویژه در نقاط مشرزی و پیونشد
سیسشتمی بشین عرصشههششای مختلشف سشااتار روسشتایی ،اگششر
تأسیس هر نوع محدثات توسعهای از جمله بازارچههای مرزی،
بششدون برنامششه و بششا ذهنششینگششری و بششدون اتخششاذ تمهیششدات و
بسترسازیهای الزم انجام گیشرد و بشه صشورت مسشتمر ،ششیوة
فعالیت آن مورد ارزیابی و بهسشازی قشرار نگیشرد ،آثشار مفیشد و
مثبت آوردهشده در ارتباط با اثرگذاری بازارچشههای مشرزی در
توسعۀ مناطق روستایی مرزی بهکنشدی جلشوهگر ششده و آثشار
منفی؛ همچون بهرهمنشدی شهرنششینان بشه عنشوان ذینفعشان
اصلی ،سراوردگی و ایجاد ناامیدی و کاه روحیه تالشگری
اقتصششادی در بششین روسششتاییان ،تغییششر سششااتمان جمعیششت
روستایی ،تغییر شکل و بافت روسشتاهای همجشوار بازارچشه بشه
نفع شهرنشینان و توسعۀ سازههشای بازارچشه ،افشزای قیمشت
زمینهای کشاورزی،کاه راندمان تولید محصشوالت و سشطح
زیر کشت ،رشد اشتغال کاذب ،کاه شأن اجتماعی و ششغلی
روسششتاییان ،شششکلگیششری دیششد منفششی روسششتاییان نسششبت بششه
مسؤوالن و برنامشهریشزان و بشه تبشع آن ،کشاه مششارکت در
اجرای سایر برنامههای توسشعهای ،افشزای آلشودگی و تخریشب
محیطششی ،توزیششع نششامتوازن منششافع و ثمششرات و قطبیکششردن
روستاها ،پایینآمشدن سشطح تحصشیالت و در نهایشت ،کشاه
جمعیت و تخلیشۀ روسشتاها ،حاصشل مشیششود .بنشابراین ،بایشد
مدیریت بازارچهها با شناسایی چال ها و نقاط ضعف و سپس،
تدوین و اجرای راهکارهشای اصشالحی و در واقشع ،بشا بهسشازی
مدیریتی مستمر ،به گونهای صحیح و کارآمشد انجشام گیشرد تشا
رهیافت این امر ،توسعۀ اقتصادی و اجتماعی روستاهای مشرزی
و در ادامه تأمین امنیت پایدار آنها باشد.

سال ششم

تحلیلی بر تأثیر راهکارهای اصالحی مدیریت بازارچۀ مرزی در بهبود ...

منطقۀ مورد مطالعشه ،روسشتاهای بخش ااوومیرآبشاد در
غرب شهرستان مریوان یکی از  10شهرستان استان کردستان،
در نقطۀ صفر مرزی بشا کششور عشرا مشیباششد کشه موقعیشت
جغرافیایی ،همسانی شرایط فرهنگی و اجتماعی با مردمشان آن
سوی مرز و ظرفیت فشراوان کششور عشرا بشه منظشور تجشارت
مرزی ،وضعیتی مطلوب را جهت ایجاد بازارچۀ مرزی رقشم زده
و بر این اسال ،بازارچۀ مرزی در بخ  ،در وهلۀ اول به منظور
بهبود وضشعیت توسشعۀ روسشتاهای پیرامشون و سشپس منطقشۀ
مریوان در سال  1388تأسیس شد .مصاحبهها با مردم محلشی
و همچنین ،نتایج پژوه های ویسی و داستوار ( ،)1394طیب
نیششا و منششوچهری ( )1394در ارتبششاط بششا کیفیششت عملکششرد و
اثرگذاری اقتصادی -اجتماعی ،بازارچۀ مذکور نشان دادند ایشن
بازارچۀ مرزی نتواسته است که از دیدگاه مشردم محلشی ،نقش
مؤثر و رضایتبخشی در ارتقا و بهبود شااصهای اقتصشادی و
اجتماعی توسعۀ مناطق روستایی پیرامون داششته باششد و بشا
فاصلهگرفتن از هدف اولیه و اصلی آن که ایجاد امینشت پایشدار
به واسطۀ دستیابی به شرایط مطلوب کیفیت زندگی و توسعۀ
نواحی روسشتایی اسشت ،بیششترین تشأثیرات آن فرامنطقشهای و
حتی فرااستانی بوده است .عمدة نتایج تحقیشقهشای مشذکور و
گفتههای مردم محلی نشان میدهند که مشدیریت بازارچشه در
ایجاد مدیریت کارآمد که منشافع اصشلی را متوجشه روسشتاییان
کند و بتواند فعالیت در بازارچه را بشه عنشوان فعالیشت مطلشوب
مکمل ،جهت ایجاد چشماندازی روشن در زمینۀ بهبشود سشطح
توسعۀ روستاییان مطرح کند ،ناکارآمشد بشوده و نفشع برنشدگان
اصلی از منافع بازارچشۀ شهرنششینان مشیباششند و فعالیشت در
بازارچه نتوانسته به ماننشد فعالیشت غیررسشمی قاچشا کشه بشه
دنبال انسداد مرزها ،جشایگزین آن ششد ،اثرگشذار عمشل کنشد.
بازتاب این وضعیت سبب شد تا از سوی مدیریت بازارچشه کشه
در ااتیار مرزبانی شهرستان است ،اصالحاتی در راستای بهبود
عملکرد بازارچه و اثرگذاری مطلوب آن در توسشعۀ اقتصشادی-
اجتماعی روستاهای پیرامون اتخاذ شوند و انجام گیرند .حال
هدف اصلی پژوه حاضر ،بررسی و تحلیشل چگشونگی تغییشر
کارکرد و کیفیت اثرگذاری بازارچه در ارتقشا و بهبشود وضشعیت
توسعۀ اقتصادی-اجتماعی روسشتاهای ایشن منطقشه بشه دنبشال
انجام اصالحات مدیریتی است که در چگونگی اداره و عملکشرد
آن ایجاد شده است .در این راسشتا ،سشؤالهایی بشه ششرح زیشر
مطرح هستند:
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 آیا راهکارها و اصالحات مشدیریتی انجامگرفتشه توانسشتهاست ،به توسعۀ اقتصشادی– اجتمشاعی روسشتاهای پیرامشون
بازارچه منجر شود؟
 به دنبال اصالحات مدیریتی انجامگرفتشه ،کشدام یشک ازمؤلفههای اقتصادی-اجتماعی ،بیششترین تشأثیر را در تغییشر
وضع موجود سطح توسعۀ اقتصادی و اجتمشاعی روسشتاییان
داشته است؟
 کدام یک از راهکارها و اصالحات مشدیریتی انجامگرفتشهدارای بیشترین اهمیت و تأثیر در تغییر وضع موجود توسعۀ
اقتصادی و اجتماعی روستاها بخ بوده است؟

 .2 .1پیشینة تحقیق
بررسششی پششژوه هششای انجامگرفتششه در ارتبششاط بششا کیفیششت
اثرگذاری بازارچههای مرزی در کنار آثار مثبشت ،نتشایج و آثشار
منفی را هم بیان میکنند که بیشتر آنها در حوزة مشدیریت و
شیوة ادارة بازارچهها میباشد و میتشوان بشا مشدیریت صشحیح،
بسیاری از مشکالت بازارچهها را برطرف کرده و جایگاه واقعشی
و اثربخ بازارچهها را در نظام اقتصادی و نظام آمایشی کشور
تثبیت کرد .در این ارتباط در ابتدا میتوان به پژوه هایی که
در ارتباط بشا عملکشرد بازارچشۀ مشرزی منطقشۀ مشورد مطالعشۀ
پژوه حاضشر ،توسشط ویسشی و داسشتوار ( )1394بشا عنشوان
«ارزیششابی نقشش بازارچششههششای مشششتر مششرزی در توسششعۀ
پسکرانههای روستایی ،مطالعشۀ مشوردی :بازارچشههای پیشران و
دره وران مریوان» و طیبنیشا و منشوچهری ( )1394بشا عنشوان
«ارزیابی تأثیر بازارچههای مرزی در توسشعۀ نشواحی روسشتایی
شهرستان مریوان» انجام گرفته است ،اشاره کرد .نتشایج نششان
میدهند که در مجموع ،بازارچههای مشرزی منطقشه و گمشر
باشما تشأثیر رضایتبخششی در توسشعۀ اقتصشادی -اجتمشاعی
نواحی روستایی پیرامونشان نداشتهاند .عمدة مع،التی کشه در
ارتباط با این عملکرد ناموفق بیان میشود؛ همچون درآمد کشم
و ناکافی روستاییان ،عدم همکاری و مششارکت مطلشوب مشردم
محلی ،ضعف زیرسااتهای ارتباطی و ادماتی بازارچشه ،عشدم
اشششتغالزایی مناسشششب ،عشششدم ارتقشششای ششششغلی روسشششتاییان،
ریسکپذیری کم مسؤوالن ،عدم نظارت مطلوب ،ورود بشی از
انششدازة شهرنشششینان ،تعطیلششیهششای مکششرر و مششداوم بازارچششه،
مششوازیکششاری مششدیریتی و ناهمششاهنگی بششه واسششطۀ تعششدد
تصششمیمگیرندگان و غیششره مع،ششالتی هسششتند کششه مششدیریت
نامطلوب بازارچه را نان میدهند.
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یگانه ( )1390در پژوه دیگری با عنوان «ارزیابی اثرات
اقتصادی بازارچۀ مشرزی مهشران بشر توسشعۀ نشواحی روسشتایی
دهستان محسنآباد» به این نتیجشه مشیرسشد کشه بازارچشه در
افزای و رشد نسبی شااصهای اقتصادی مؤثر بوده است؛ اما
فاصششلهگرفتن از اهششداف اولیششه بششا بیشششتربودن اثرگششذاری
فرامنطقهای بازارچه ،توزیع ناعادالنه درآمدها و عدم بهرهگیری
از مردم در ادارة بازارچه را به عنوان مهمترین ضعفهایی بیشان
مششیکن شد کششه مششدیریت مطلششوب بازارچششه مششیتوانسششت مششانع
شکلگیری آنها شود .کامران ( )1389نیز در پژوه اود بشا
عنوان «تحلیل کارکرد بازارچۀ مرزی باجگیران» به این نتیجشه
میرسد که بازارچۀ بشاجگیران ،نتوانسشته اسشت محقشقکننشدة
اهداف اولیۀ اود باشد و تنها  3روستای منطقه در آن فعالیشت
دارند و با فاصلهگرفتن از بازارچه تأثیر آن بشه صشفر میرسشد و
حتی بازارچه موجب توسعۀ قاچا از معبر عمومی شده اسشت.
وی ضعف مدیریتی و برنامهریزی را عامل اصشلی ششکلگیشری
چنین وضعیتی میداند.
پهلوانی ( )1385در مقالهای دیگر با عنوان «بررسی مسائل
و مشکالت بازارچههای مرزی مشتر سیستان و بلوچسشتان»
با روش کتاباانهای و مصاحبۀ میدانی با فعشاالن و مسشؤوالن
بازارچهها ،ضعفهای مشدیریتی؛ همچشون عشدم تمایشل طشرف
پاکستانی به رونشق بازارچشه بشه دلیشل عشدم انعقشاد تفاهمنامشۀ
همکاری ،مسدودششدن مقطعشی بازارچشه ،فعالیشت غیرقشانونی
افرادی که اجازة فعالیت در بازارچه را ندارند ،محدودیت سشقف
مبادالت ،بروکراسشی اداری و موازیکشاری را مهمتشرین موانشع
پی روی عملکرد مطلوب بازارچههای مرزی استان میداند.
فائو با همکاری سازمان برنامۀ جهانی غشذای سشازمان ملشل
( )2011در تحقیقی با عنشوان «گزارششی از عملکشرد بازارچشۀ
مشرزی دوبلشی در مشرز کنیشا و سشومالی» ،پشس از بیشان شششرح
عملکششرد و اثرگششذاری اقتصششادی آن ،فصششلیبودن بازارچششه،
تأثیرپذیری آن از نوسانات قیمت ،ناآرامیهای سیاسی و جنگ،
نوسانات نرخ ارز و پول داالی ،فقدان زیرسشااتها و امکانشات
الزم ،عدم وجود قوانین شفاف و عدم نظارت صحیح و دقیشق را
مهمتششرین مع،ششالت پششی روی ایششن بازارچ شۀ مششرزی ،جهششت
عملکرد مطلوب آن برمیشمارند که حل آنهشا را نیشز در گشرو
برنامهریزی و سپس پیگیری و جدیت اجرای راهکارها از سوی
مششدیریت بازارچششه و مششدیران اقتصششادی کشششورهای دو سششوی
بازارچه در سطح محلی ،منطقهای و ملی میدانند.
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 .2روش تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
شهرستان مریوان بشه مرکزیشت ششهر مریشوان یکشی از 10
شهرستان استان کردستان در غرب استان و در مجاورت اا
عرا با طول جغرافیایی  45درجه و  58دقیقه تشا  46درجشه و
 45دقیقه طول شرقی و  35درجه و  02دقیقه تا  35درجشه و
 48دقیقه عرض شمالی واقع شده است .این شهرسشتان دارای
سه بخش مرکشزی ،سرششیو و ااوومیرآبشاد میباششد .بخش
ااوومیرآباد با مساحتی بالغ بر  338کیلشومتر مربشع دارای 30
روستا دارای سکنه و در منطقۀ صفر مرزی در همسایگی کشور
عرا واقع شده است (شکل( )1طیبنیا و منشوچهری.)1394 ،
فعالیتهای تجاری و بازرگانی بشه دلیشل موقعیشت جغرافیشایی
مناسب و تشابهات متعدد بشا کششور همسشایه از دیربشاز نقش
مهمی در اشتغال و تأمین درآمد مردمان منطقه داششتهاسشت؛
اما گستردگی قاچا کاال و پتانسیل فراوان کشور عرا جهشت
مبادالت تجاری ،مسؤوالن را برآن داشت که با تأسیس بازارچۀ
مششرزی در سششال  1388در کنششار گمششر رسششمی باشششما  ،در
راسشتای حشذف قاچشا و قانونمنشدکردن مبشادالت تجشاری از
طریق بازارچشۀ مشرزی اقشدام کننشد .هماکنشون اجشازة فعالیشت
مستقیم در بازارچه تنها در ااتیار روستاییان بخ مشیباششد
که به هر کدام از سرپرستان اانوار سشهمیهای یکسشان جهشت
ورود کاال ااتصاص یافته است.

 .2 .2روش تحقیق
پژوه حاضر به لحاظ هشدف ،کشاربردی و از حیشر روش
انجام نیز توصیفی– تحلیلی اسشت .گشردآوری اطالعشات آن در
بخ نظشری بشا اسشتفاده از منشابع کتاباانشهای و در بخش
میدانی مبتنی بر مصاحبه و توزیع پرس نامه میباشد .جامعشۀ
آماری ایشن پشژوه را سرپرسشتان اشانوار روسشتاهای بخش
ااوومیرآباد در بر میگیرد .این بخش بشر مبنشای سرششماری
 1390دارای  11408نفر جمعیت و  2736اانوار است که بشا
استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  260اانوار به عنشوان حجشم
نمونه تعیین شد .در ادامه به منظور توزیع پرس نامه در بشین
روستاها نیز با توجه به گستردگی منطقه ،دشواری دسترسی و
شرایط یکسشان فعالیشت در بازارچشه بشرای تمشامی روسشتاها و
سرپرستان اانوار 15 ،درصد از کل  30روستای بخش ؛ یعنشی
 5روستا به عنوان نمونه انتخاب شد .نمونشهها براسشال عامشل
جمعیت انتخاب شدند .براسال این عامل با توجشه بشه ششرایط

سال ششم

تحلیلی بر تأثیر راهکارهای اصالحی مدیریت بازارچۀ مرزی در بهبود ...

منطقۀ روستاها در سه گشروه پرجمعیشت ( 600نفشر بشه بشاال)،
جمعیت متوسط ( 600-300نفر) و کمجمعیت (زیر 300نفشر)
دستهبندی و از هر دسته با توجه به تعداد روستای موجشود در
دسته سهم آن از تعشداد کشل نمونشه مششخص ششد .بشه دلیشل
قرارداشتن تعداد  15و  14روستای بخ به ترتیشب در طبقشۀ
اول و دوم جمعیتششی کششه مشششتمل بششر  48و  39درصششد کششل
روستاها میباشد از هر یک  2نمونه و از طبقۀ سوم بشا داششتن
تعداد  4روستای بخش کشه مششتمل بشر  13درصشد روسشتاها
میباشد 1 ،روستا به عنوان نمونه انتخاب شد .سپس بشا توجشه
به نمونهگیری منطبق ،سهم هر روستا در دستههای سهگانه از
تعداد پرس نامهها مشخص شده و پرس نامههشا بشه صشورت
تصادفی ساده در میان سرپرستان اانوار توزیع شد (جدول .)1
انتخاب روستاهایی که در دستههای سهگانه باید پرس نامهها
در میان آنها توزیع شود ،به صورت تصادفی و با بهرهگیشری از
روش قرعهکشششی بششوده اسششت .سششؤاالت مششورد اسششتفاده در
پرسش نامه دارای  5گزینشۀ پاسش اسششت کشه براسشال طیششف
لیکرت میباشند .متغیر مستقل پژوه  ،اقدامات و اصشالحاتی
است که در راستای رونق بازارچه از سشوی مشدیریت بازارچشه؛
یعنی مرزبانی شهرستان مریوان انجام گرفته است.
جهششت شناسششایی ایششن اصششالحات یششا متغیرهششای مسششتقل،
مصاحبههایی با مسؤوالن ادارة بازارچه و آگاهان محلی انجام و
ایششن متغیرهششا کششه دربرگیرنششدة مششوارد مششذکور در جششدول ()2
میباشند ،شناسایی ششدند تشا تشأثیرات اجشرای آنهشا بشر روی
متغیرهای وابستۀ پژوه (جدول  )3که شااصهشای توسشعۀ
اقتصادی -اجتماعی روستاهای بخ هسشتند ،مشورد سشنج
قرار گیرد .روایی پرس نامه بشه واسشطۀ تأییشد مسشؤوالن ادارة
بازارچه ،آگاهان و متخصصانی کشه سشابقۀ مطالعشات مششابه در
منطقۀ مورد مطالعه را داشتهانشد و پایشایی پرسش نامه نیشز بشا
توجه بشه ضشریب آلفشای کرونبشاخ برابشر مقشدار ()0/76کشه در
نرمافزار  SPSSمحاسبه شده است ،مورد تأیید است .در ادامشه
بشششرای تجزیشششهوتحلیل اطالعشششات بهدسشششتآمده ،عشششالوه بشششر
شششااصهای آمششار توصششیفی ،از آزمونهششای آمششار اسششتنباطی
همچششون  tتششک نمونششهای و تحلیششل مسششیر بهششره گرفتششه شششد.
همچنین ،به منظور مشخصکردن مهمترین و پراهمیشتتشرین
اقدام و راهکاری که توانسته است ،بیشترین نق را در تغییشر
عملکرد بازارچه و به دنبال آن ،تغییر سطح توسعۀ اقتصشادی–
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اجتماعی روستاهای منطقه داشته باشد ،از تکنیک مقایسشهای
 AHPاستفاده شد .محاسبۀ وزن نسبی یشا بشه عبشارتی دیگشر،
اهمیت نسبی اصالحات و راهکارها نسبت به هم ،طبشق نظشر و
اجماع کارشناسان توسعۀ منطقه و تعشدادی از مسشؤوالن ادارة
بازارچه (در مجموع  17نفر) به صورت مقایسۀ زوجشی در یشک
مقیال قطری صورت گرفت .مقایسه در یشک مشاتریس  nدر n
(در این پژوه  )9×9انجام گرفت .ماتریس داوری مقایسشهای
جفتی به صورت  A=aijنشان داده میشود که در آن مقدار
 aijنشاندهندة داوری برنامهریشز و ششدت برتشری معیشار( iدر
اینجا هر یک از اصشالحات) (سشطر) بشا درنظرگیشری سشنجۀ
(jستون) با توجه به هدف اصلی (بهبود عملکرد بازارچه) است.
محاسبۀ وزن نسبی معیارها به دنبشال ق،شاوت کارشناسشان بشا
اسشتفاده از نشرمافشزار  Expert Choiceانجشام ششد (مجمششوع
ضرایب اهمیت معیارها برابر با یک است) .مقایسههشا براسشال
مقایس نهگانۀ تومال ال ساتی انجام گرفت .همچنشین ،جهشت
صحت داوریها از شااص نرخ ناسازگاری بهره گرفته شد .نرخ
ناسازگاری در  Ahpمکانیزمی است که سشازگاری مقایسشات را
مشخص میکند .این مکانیزم نشان میدهشد کشه تشا چشه حشد
میتوان به اولویتبندیها اعتماد کرد .طبق این مدل اگر نشرخ
سازگاری  0.1یا کمتر باشد ،میتوان داوریها را اوب و وزنها
را قابل اعتماد دانست (سرور ،1383 ،ص.)35 .

شکل -1نمایش منطقة مورد مطالعه

مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
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جدول -1توزیع طبقهای پرسشنامهها
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
اسم روستا

تعداد
اانوار

تعداد پرلشنامههای
تعلقگرفته

نچی

54

23

کانی سفید

60

26

سیف سفلی

128

55

ینگیجه

90

38

سوم ( )601-1200نفر جمعیت

ساوجی

280

118

جمع

5

612

260

طبقه
اول ( )0-300نفر جمعیت
دوم ( )301-600نفر جمعیت

جدول  -2متغیرهای مستقل پژوهش (اقدامات مدیریتی انجامگرفته به منظور بهبود عملکرد بازارچه)
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
نظارت بیشتر بر عملکرد مسؤوالن بازارچه ،افزای سقف مبادالت و درآمد مردم ،اهمیتدادن
بیشتر به مردم محلی (افزای ادمات رفاهی بازارچه و رفتار بهتر از سوی مشأموران بازارچشه)،
بهبود زیرسااتهای ارتباطی و ادماتی بازارچه ،جلشوگیری از ورود غیرقشانونی شهرنششینان،
توزیع عادالنۀ درآمدهای بازارچه در میان روستاییان ،تداوم فعالیت و جلوگیری از تعطیلیهای
مقطعی ،انعقاد تفاهمنامههای همکاری با کششور همسشایه ،ااتصشاص بخششی از درآمشدهای
بازارچه به دهیاریها.

جدول  -3متغیرهای وابسته (شاخصهای مورد سنجش توسعة اقتصادی و اجتماعی به واسطة عملکرد بازارچهها)
مأاذ :یگانه1390 ،؛ ویسی و داستوار1394 ،؛ منوچهری و طیبنیا1394 ،؛ کامران1389 ،
ابعاد

مؤلفه
اشتغال

متغیر
افزای

اشتغال (سرپرستان اانوار) ،اشتغال زنان ،اشتغال جوانان جویای کار

پایایی
.82

درآمد

افزای درآمد ،افزای درآمد دهیاریها ،توزیع عادالنۀ درآمدهای بازارچه ،بهبود درآمد حاصل از بازارچه نسبت به سایر منابع
درآمدی ،توسعۀ فعالیتهای کشاورزی ،انگیزة سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در روستا ،سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی
اارج از روستا.

.77

هزینههای
زندگی

توانایی پرداات هزینههای بهداشت و درمان ،تأمین هزینههای مصرفی اانواده (تغذیه ،تفریح ،پوشا ) ،میزان وابستگی درآمدی به
بازارچه جهت تأمین هزینههای زندگی ،تغییر در قیمت محصوالت مصرفی و تولیدی.

.73

اجتماعی

مسائل
اجتماعی

افزای ادمات عمومی و زیربنایی ،افزای اطالع از شیوههای تجارت ،افزای میل ماندگاری روستاییان (کاه مهاجرت) ،ارتقای
شغلی ،مهاجرت معکول (بازگشت روستاییان از شهر به روستا) ،افزای امنیت شغلی ،کاه فقر روستایی ،افزای سطح
تحصیالت.

.71

مجموع2:

4

22

.76

اقتصادی

 .3مبانی نظری
توسعه به معنای کوششی آگاهانه ،نهادی شده و مبتنی بشر
برنامششهریششزی بششرای ترقششی اجتمششاعی و اقتصششادی پدیششدة
منحصربهفرد قرن بیستم است کشه از سشال  1917در ششوروی
سابق شروع ششد (آسشای  ،1385 ،ص .)16 .در یشک تعریشف
کلی ،میتوان توسعه را فرآیند بهبود وضع زندگی مردم دانست
و در این بین ،توسعۀ اقتصادی عبارت است از رششد همشراه بشا

افزای ظرفیتهشای تولیشدی؛ اعشم از ظرفیشتهشای فیزیکشی،
انسانی و اجتمشاعی .در توسشعۀ اقتصشادی ،رششد کمشی تولیشد
حاصل اواهد ششد؛ امشا در کنشار آن ،نهادهشای اجتمشاعی نیشز
متحششول اواهنششد شششد ،نگرشهششا تغییششر اواهششد کششرد ،تششوان
بهرهبرداری از منابع موجود به صورت مسشتمر و پویشا افشزای
یافته و هر روز ،نوآوری جدیدی انجام اواهد گرفت؛ به عشالوه،
میتوان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهادهها نیز در فرآیند

سال ششم

تحلیلی بر تأثیر راهکارهای اصالحی مدیریت بازارچۀ مرزی در بهبود ...

تولید ،تغییر میکند (امینی .)1393 ،توسعۀ اقتصادی در کنشار
رشد کمّی به مسائل کیفی نیز توجشه دارد و ایشن امشر موجشب
میشود رشد اقتصادی با بهبود استانداردهای زندگی ،پایشدارتر
باشد (پترونال ،2012 ،2ص .)66-68 .در واقع ،اهدافی را بشرای
تأمین رفشاه و آسشای عمشومی در نظشر دارد (پشاپلی یشزدی و
ابراهیمی ،1387 ،ص .)45 .توسعۀ اجتماعی نیز به عنوان یکی
دیگر از شااههای توسعۀ یکی از ابعاد اصلی فرآینشد توسشعه و
بیانگر تحشول سیسشتم اجتمشاعی در راسشتای دسشتیابی بشه
عدالت اجتماعی ،ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی افزای
کیفیت زندگی و ارتقشای کیفیشت انسشانها میباششد (ظفشری،
حسینی ،حلیجی و فتحی ،1389 ،ص .)130 .توسعۀ اجتماعی
از دیدگاههای مختلفی مورد تعریف و بررسی قرار گرفته است؛
از دیدگاه رفاهگرا ،توسعۀ اجتماعی به کیفیت مطلوبتر زندگی
اطال میشود .در این راستا ،از نظشر سشازمانهشای بینالمللشی
همچون سازمان ملل متحد با استناد بشه گشزارشهشای توسشعۀ
انسانی ،توسعۀ اجتمشاعی ،دسترسشی بشه تسشهیالت آموزششی،
رفاهی ،بهداشتی ،تغذیه ،مسکن ،اشتغال و امنیشت و ماننشد آن
است .در دیدگاه مارکسیستی نیز بر معیارهای مساوات طلبشی،
عدالتمحوری و ارائۀ فرصتهشای الزم بشرای محرومشان تأکیشد
شده است (ارمکی ،مبارکی و شهبازی ،1391 ،صص.)51-52 .
به این ترتیب ،توسعۀ اجتماعی بیانگر فرآیندی است که طشی
آن نیازهشششای حیشششاتی ،اجتمشششاعی ،فرهنگشششی ،سیاسشششی،
زیستمحیطی ،همۀ انسشانهشا (کشه بشا اهشدافی نظیشر ارتقشای
آزادی ،امنیششت ،برابششری ،عششدالت ،صششلح ،انسششجام و وحششدت،
فقرزدایی و بهبود تغذیه ،بهداشت ،مسکن ،آمشوزش و کیفیشت
گذران اوقات فراغت همراه است) ،تأمین میششود؛ بشه عبشارت
دیگر ،توسعۀ اجتماعی به مثابه یک کل یکپارچه نشه تنهشا بشه
عنوان مجموعشۀ تغییشر و تحشوالت سشااتاری در سشااتارهای
فرهنگی و اجتماعی جامعه تلقی میشود؛ بلکه اساساً به مثابشه
یکی از پیامدهای توانایی جامعه در سازماندهی به توانمنشدی
انسان و منابع مولد برای مواجهشه بشا فرصشتها و چشال هشا و
کاه سطح آسیبپذیری است (محمدی.)1392 ،
در سششال  1995در اجششالل جهششانی توسششعۀ اجتمششاعی
کپنهاگ ،رفع فقر ،بیکشاری ،محرومیشتهشا و بشیعشدالتیهشای
اجتماعی بهویژه در نواحی روسشتایی ،بشه عنشوان هشدف اصشلی
توسعۀ اجتماعی مطرح شد (ساکاموتو ،2003 ،3صشص 2 .و .)6
در این بین ،مطالعات توسعۀ روستایی بهآرامی بشا مطرحششدن
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مفاهیم توسعۀ اجتماعی آغشاز ششد (پشاپلییشزدی و ابراهیمشی،
 ،1387ص .)51 .توسشششعۀ نشششواحی روسشششتایی بشششه منظشششور
دگرگونسازی سااتار اقتصادی و اجتمشاعی جزئشی از فرآینشد
توسششعۀ ملششی اسششت (منششوچهری و فراهششانی ،1393 ،ص.)33 .
راوات در تعریفی بیان میکند که توسعۀ روستایی در رابطه بشا
ارتقای سطح معیشت اقتصشادی مردمشی اسشت کشه در نشواحی
روستایی زندگی میکنند .در واقشع ،بازتشابی از افشزای قشدرت
ارید روستاییان است (راوات ،2012 ،4ص .)1 .بانشک جهشانی،
توسعۀ روستایی را اینگونه تعریشف میکنشد :اسشتراتژی بشرای
بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه مشخصی از مردم فقیر
که همشان روسشتاییان هسشتند و در واقشع ،بهترکشردن ششرایط
زندگی آنها در محیط روستا است (آسای  ،1385 ،ص.)22 .
ماهاتما گاندی در تعریغی ساده توسعۀ روستایی را تبدیلکردن
روستاها به محیط قابل زیست و متناسب با رشد و تعالی انسان
میدانشد (لنگشرودی ،1386 ،ص .)61 .در ایشن راسشتا ،یکشی از
ضرورتهای مهم تحقق توسعه در نواحی روسشتایی و در واقشع
دسششتیابی بششه شششرایط مطلششوب اقتصششادی و اجتمششاعی ،رفششع
محرومیتها ،بیعدالتیها و افزای درآمد روستاییان میباششد
(ویستهلم ،2009 ،5ص1 .؛ هشاریس ،2003 ، 6ص .)2 .در ایشن
راستا ،با توجه به این که هدف اصلی از توسشعه در کششورهای
در حال توسعه که برنامههای توسعه در آن بهاوبی اجرا نشده
و عدم تعادلهای ناحیهای در آن به چششم مشیاشورد ،حشذف
نابرابریها است .رشد همراه با عدالت اجتمشاعی؛ یعنشی تحشول
اقتصادی و اجتماعی به عنوان دو روی یک سکه به نشوعی کشه
نواحی حاشیهای (مرزی) هم به منافع توسعۀ دستیابی داشته
باشند ،بهترین تعریف از توسعه اواهد بود (ظفری و همکاران،
 ،1389ص .)130 .در نواحی روستایی ،بهویژه در نقاط مشرزی
توسعۀ اجتمشاعی بشه عنشوان فرآینشدی از تغییشرات اجتمشاعی،
هدفی است کشه تحقشق آن بشه دلیشل اهمیشت غیرقابشل انکشار
وضعیت اقتصادی ،از بستر توسعۀ اقتصادی مشیگشذرد (ناهشار،7
 ،2014ص .)6 .در ایشن ارتبشاط مششیتشوان گفششت کشه تأسششیس
بازارچههای مرزی کشور ،به عنوان کانالهای ارتبشاطی جریشان
کاال و راهکاری مطمئن ،میتوانند زمینهساز توسعۀ اقتصادی و
به دنبال آن ،توسعۀ اجتمشاعی منشاطق محشروم مشرزی ششوند.
بازارچۀ مرزی محوطهای است محصشور ،واقشع در نقطشۀ صشفر
مرزی و در جوار گمرکات ،مجاز به انجشام تششریفات تشرایص
کاال یا مکانهایی کشه طبشق تفاهمنامشههشای منعقدششده بشین
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

جمهوری اسالمی ایران و کشورهای همجوار تأسیس مشیششود
(کهنهپوشی و عنابستانی ،1391 ،ص .)9 .بازارچههشای مشرزی
کانونهاییاند به منظور به تحشر واداششتن نشواحی روسشتایی
برای ح،ور جدیتر در توسشعۀ منطقشهای و ملشی و راهبشردی
برای اروج این مناطق به واسطۀ افزای همکاریهای ملشی و
بینالمللی از انزوای اقتصادی و جغرافیایی (سزالونتی،2011 ،8
ص .)59 .در واقششع ،تأسششیس بازارچششههششای مششرزی بششه عنششوان
راهبردی که موجشب پویشایی و تنوعبخششی اقتصشاد روسشتایی
میشود ،توانایی حل بسشیاری از مع،شالت کنشونی روسشتاهای
مرزی و حرکشت آنهشا در مسشیر توسشعه را دارنشد (ششکل )3
(طیبنیششا و منششوچهری ،1394 ،ص .)152 .در ایششن میششان،
دستیابی به آثار مثبشت توسشعهای ذکرششده در ششکل ( )3در
ارتباط بشا بازارچشههشای مشرزی ،زمشانی امکانیپشذیراسشت کشه
مدیریتی کارآمد به ادارة آن بپردازد .نق مدیریت در موفقیت
یک نهاد و سازمان از این نظر دارای اهمیت است کشه اگشر مشا
پیشرفت و موفقیت را حاصل یک فرآیند ،همجوشی ترکیبی از
عناصر سرمایه ،نیشروی انسشانی ،منشابع طبیعشی ،بشازار بشدانیم،
مدیریت وظیفۀ برنامهریشزی و همشاهنگی بشین ایشن عناصشر را
برعهششده دارد (عزمششی ،1390 ،ص .)89 .در واقششع ،مششدیریت
مطلوب ،پتانسیل بالقوهای جهت تسریع در مسیر دستیابی به
عملکرد مطلوب و پیشرفت است (المرینک ،2002 ،9ص.)11 .
مدیریت عبارت است از علم و هنر برنامشهریشزی (پشی بینشی)،
سازماندهی (تقسیم کار و تفکیک وظایف) ،هشدایت و رهبشری
(راهنمایی زیردستان و توانایی نفوذ در آنها) ،نظارت و کنترل
(ناظربودن بر اعمال و اصالح اشتباه کارکنان) ،ایجاد هماهنگی
و در سادهترین تعریف؛ مشدیریت ،هنشر انجشام کشار بشه وسشیلۀ
مردمی است که هم هدف و هم وسیلۀ دسشتیابی بشه توسشعۀ
محسششوب مششیشششوند (نونیششا ،2013 ،10ص .)114 .بنششابراین،
موفقیت و شکست هر نهادی در دستیابی به اهشداف و انجشام
وظششایف  ،متکششی بششه مششدیریت آن اسششت .از دیششدگاه رویکششرد
نهادگرایی در علم اقتصاد ،توسعۀ یک فرآیند نهادسشاز اسشت و
در نتیجه هر منطقشه ،نیازمنشد ایجشاد نهادهشایی اسشت کشه بشا
مدیریت صحیح از طریق آنها بتواند توسعه را در طشول زمشان
هدایت کند .این رویکرد در پی تحر بخشیدن به منابع محلی
و انجام تغییرات متناسب با ششرایط و الزامشات توسشعۀ منطقشه
است که تحقق این امر در گرو مدیریت کارآمد و مؤثر نهادهای
توسعهای میباشد (سعیدی ،1388 ،ص .)115 .در این راسشتا،
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عملکرد مطلوب بازارچههای مرزی به عنوان نهادهشای محشر
توسعۀ نیازمند مدیریتی کارآمد بوده که با توجه بشه مششکالت
متعدد اقتصادی و اجتماعی و سشااتارهای ششکنندهای کشه در
محیط روستایی و در مسیر ایفای نق مطلشوب بازارچشههشای
مرزی وجود دارد ،بتواند این نهاد اقتصادی را در مسیر صشحیح
هششدایت کششرد .شااصششههششایی کششه الزمششۀ مششدیریت مطلششوب
بازارچههای مرزی است در شکل ( )2آمدهاند.

شکل  -2شاخصهای مدیریت مطلوب جهت موفقیت
سازمانها و نهادها با تأکید بر بازارچههای مرزی
مأاذ :سوبیدی ،2012 ،11ص2 .

در رویکرد توسعۀ یکپارچۀ روستایی نیز با توجشه بشه دیشد
سیستمی و اثرگذاری متقابشل عرصشههشای سشااتار روسشتایی،
مدیریت مطلوب طرحهای توسعهای بسیار مهشم بشوده و الزمشۀ
دستیابی به توسعهای درونزا و پایدار است .در این ارتباط بشه
موازات اهمیت توسعۀ اقتصادی و اجتماعی روستاها در کششور،
برنامهریزی و مدیریت مطلوب طرح و پروژههای روستایی مورد
توجه و تأکید قرار گرفتشه اسشت (ازکیشا ،1387 ،ص)12 .؛ امشا
ضعفهای متعددی که در عرصۀ برنامهریزی کشور وجود دارد،
در کنار ضشعف سشااتارهای اقتصشادی و اجتمشاعی در نشواحی
روستایی بسیاری از طرحها و پروژههای توسعۀ روسشتایی را بشا
چال های جدی و موانعی در راستای اثرگذاری مطلوب همراه
میسازند که در این بین ،مدیران به عنوان تسهیلکننشدگان و
کاتالیزورهایی عمل میکنند که با اتخاذ راهکارهای اصشالحی و
انجام اقدامهای کاربردی ،زمینهساز اصالح و بهبشود عملکشرد و
در نتیجه ،حرکت از وضشع نشامطلوب موجشود بشه سشوی وضشع
مطلوب میشوند (اسشتیفنپشی ،1384 ،ص 9 .و  .)244انجشام
اقدامها و تغییرهای اصالحی از سوی مدیران حرکت به سشوی
رویکرد اثربخششی و کشارآیی در اداره و اثرگشذاری سشازمانها و
نهادهای توسعهای است .اثربخ بودن؛ یعنی درجشه و میزانشی

سال ششم

تحلیلی بر تأثیر راهکارهای اصالحی مدیریت بازارچۀ مرزی در بهبود ...

که سازمان و نهادها به تحقق اهداف ازپی تعیینشده نزدیشک
میشوند (ابراهیمینژاد و محیالشدینی ،1388 ،ص )124 .و در
جهت تحقق این اصل ،نیاز است که مدیران موانع ،مششکالت و
ضعفهای عملکرد نهادهای توسعهای را در وهلۀ اول ،شناسایی
و در مرحلۀ بعد با اتخاذ راهکارهای اصشالحی ،تغییشرات الزم را
اجششرا کننششد .از سششوی دیگششر ،کششارآیی سششازمانهششا و نهادهششای
توسعهای هم ،زمانی محقشق مشیششود کشه مشدیران از تمشامی
توانمندیها و منابع در دسشترل محلشی بهشره گیرنشد (نجشف
بیگششی ،1391 ،ص شص98-100 .؛ حسششنزاده ،1386 ،ص-78 .
 .)77در این راستا ،امروزه از بهسازی نهادها و سازمانها توسط
مدیران بسیار یاد میشود .بهسازی کوششی است مستمر که از
سوی مدیریت با هدف بهبشود عملکشرد و تحقشق اهشداف اولیشه
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صورت میگیرد و سعی میشود که اقدامات مدیریتی در جهت
بهبود و افزای عملکرد سشازمانهشا و نهادهشا انجشام گیشرد .در
واقع ،بهسازی ،اقدامها و اصالحاتی است که در راستای افزای
اثربخشی و کارآیی نهادها از سشوی مشدیران انجشام مشیگیرنشد
(نجف بیگی ،1391 ،ص .)10 .بنابراین ،برپایۀ ایشن توصشیفات،
نیاز است که مدیران بازارچههشای مشرزی بشه صشورت مسشتمر،
بهسازیهای مدیریتی الزم را انجام دهند و از تمشامی منشابع و
فرصتها که از مهمترین آنها مردم محلی و تمایل بشه توسشعۀ
تجارت از سوی کشورهای همسایه است؛ بهره گیرند تا برآینشد
این امر نیز اثربخشی و کارآیی مطلوب بازارچههشا و در نتیجشه،
بهبود سطح توسعۀ اقتصادی و اجتماعی نواحی محشروم مشرزی
باشد.

شکل  -3آثار و نتایج تاسیس بازارچههای مرزی در توسعة اقتصادی و اجتماعی روستاها
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،

شکل  -4مدل مفهومی پژوهش
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
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 .4یافتههای پژوهش
 .1 .4یافتههای توصیفی بعد اقتصادی
برسی پاس های روستاییان در بعد اشتغال نشان مشیدهشد
که در ارتباط با میزان اثرگذاری راهکارها و اقشدامات اصشالحی
انجامگرفته ،در ششااص افشزای اششتغال سرپرسشتان اشانوار،
بی از  80درصد پاس گویان به گزینههای زیاد و ایلی زیشاد
پاس گفتهاند .در این ارتباط ،در پاس به این سؤال که فعالیت
در بازارچه به عنوان شغلی اصلی روستاییان محسوب میشود؟
 41درصد روستاییان فعالیت در بازارچشه را ششغل اصشلی و 69
درصد نیشز آن را بشه عنشوان اولشین ششغل فرعشی اشود بعشد از
کشاورزی بیان کردهاند .این در حالی است که مد برابشر گزینشۀ
( 1ایلی کشم) و قرارداششتن اکثریشت پاسش ها در گزینشههای
ایلی کم و کم نشان از عدم تأثیرگذاری اصالحات انجامگرفته
در بهبود شااص افزای اشتغال زنان دارد ،هرچند کشه پاسش
 30درصدی به گزینههای زیاد و ایلی زیاد و  20درصدی بشه
گزینۀ متوسط هم در این شااص ،مورد توجه و سؤال بود کشه
روستاییان در پاس به این امر بیان میکردند کشه بازارچشه بشه
صششورت مسششتقیم موجششب اشششتغال زنششان نش شده و بششه صششورت
غیرمسششتقیم از طریششق رونششق زراعششت و دامششداری ،مشششاغل
درآمدزایی را برای زنان ایجاد کرده است .در ششااص افشزای
اشتغال جوانان جویای کار (غیرسرپرسشت اشانوار) نیشز مقشدار
نامطلوب میانگین محاسبهشده ( )2.85بر عدم بهبود وضشعیت
این شااص به دنبال اصشالحات مشدیریتی انجامگرفتشه داللشت
دارد؛ اما در این شااص مد برابر عدد 3؛ یعنی شرایط متوسشط
محاسبه شده است تا بتوان گفت بازارچه توانسشته اسشت بشرای
جوانان روستایی غیرسرپرست اانوار ،اشتغال ایجشاد کنشد؛ امشا
کیفیت و کمیت اششتغال در حشد رضشایتکنندهای نیسشت .در
شششااصهای مؤلف شۀ درآمششد نیششز در شششااص افششزای درآمششد،
روستاییان با پاسش گویی  62درصشدی بشه گزینشههشای زیشاد و
ایلی زیاد و مد برابر گزینۀ ( 5ایلی زیاد) به افشزای درآمشد
اود به واسشطۀ اصشالحات انجامگرفتشه معتقدنشد .در ششرایطی
مشابه نیز روستاییان با مد پاس ها برابر گزینۀ 5؛ یعنی شرایط
بسیار زیاد و میانگین رضشایتکننده  3.48بشه افشزای درآمشد
دهیاریهششای روسششتای اششود پاس ش گفتهانششد .در ایششن ارتبششاط
روستاییان بیان میکردند که بعد از انجام اصالحات مشدیریتی،
بخشی از درآمدهای بازارچه به دهیاریهشا ااتصشاص مییابشد.
روستاییان با مد برابر عدد 3؛ یعنی گزینۀ متوسشط و میشانگین
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محاسبهشده برابر  3.39بر بهبود وضعیت توزیع عادالنۀ منشافع
حاصل از بازارچه در بین روستاییان پاس گفتهاند ،روسشتاییان
در مصاحبهها مهمترین دلیل این امر را نظارت و کنترل بیشتر
جهت ممانعت از ورود غیربومیان و شهرنشینانی بیان کردهانشد
که در قبل بیششترین سشهم را از منشافع بازارچشه داششتند51 .
درصد روستاییان ( 134نفر) با پاس گویی به گزینههای زیشاد و
ایلی زیاد و میانگین محاسبهشده برابر  3.30به طور نسبی بر
نق مثبت اصالحات مدیریتی انجامشده در توسعۀ کششاورزی
روستاهای بخش معتقدنشد ،در مصشاحبههشا روسشتاییان بیشان
میکردند که افزای درآمد در بازارچه سرمایۀ اولیه الزم جهت
ارید نهادههای هزینه بر کششاورزی را فشراهم آورده اسشت .در
ایشن ارتبششاط افششزای تعشداد دامهششا ،ماششینآالت کشششاورزی و
ابزارآالت روشهای آبیاری جدید ،بیشتر مورد تأکید روستاییان
بودند .مد برابر گزینۀ متوسط ( )3و میانگین محاسبهشده برابر
 3.20نشاندهندة اعتقاد پاس گویان بشه بهبشود نسشبی انگیشزة
سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در روسشتا اسشت .روسشتاییان
بیان میکردند که افزای مطلوب درآمدهای آنهشا از بازارچشه
بعد از تغییرات جدیشد انجامششده و در کنشار آن انجشام براشی
اصالحات کالبدی دیگر ،مانند اجرای طرحهای هشادی موجشب
افزای اطمینان آنها به حمایتهای دولتی شده و انگیزههای
آنهششا را بششرای توسششعۀ اقتصششادی روسششتا افششزای داده اسششت.
نمودهششای آن نیششز ماننششد تأسششیس واحششدهای مرغششداری و
گلاانههایی برای تولیشد و نگشهداری محصشوالت کششاورزی و
رونق و فروش محصوالت باغی ،در سطح بخ قابشل مششاهده
مششیباشششد .از سششویی دیگششر ،میتششوان بششا توجششه بششه میششانگین
محاسبهشده و مد برابر عدد  3اظهار کشرد کشه بهبشود عملکشرد
بازارچۀ به واسطۀ تغییرات اعمالششده توانسشته اسشت موجشب
افششزای سششرمایهگذاری روسششتاییان در فعالیتهششای اقتصششادی
اارج از روستا شود و به این ترتیب ،به طشور غیرمسشتقیم نیشز
موجب افزای درآمد و بهبشود وضشعیت اقتصشادی روسشتاییان
شود .مد برابر گزینههای  4و  5و میانگینهای مطلوب  3.54و
 3.66به ترتیب مثبتبودن تغییرات و اصالحات انجامگرفتشه را
در افزای توانشایی مشالی روسشتاییان در پردااشت هزینشههای
بهداشششت و درمششان و ت شأمین هزینششههای مصششرفی اانوارهششای
روسششتایی نشششان میده شد .میششانگین مطلششوب و رضششایتکنندة
محاسبهشده برابر  3.98و مد برابر گزینۀ ایلی زیاد هم مبشیّن
میزان باالی وابستگی درآمدی روسشتاییان بشه بازارچشه جهشت

سال ششم

تحلیلی بر تأثیر راهکارهای اصالحی مدیریت بازارچۀ مرزی در بهبود ...

تأمین هزینهها است .در واقع ،اصالحات انجامگرفته و افشزای
کیفیت اثرگذاری بازارچه توانسشته اسشت کشه روسشتاییان را از
لحاظ درآمدی به بازارچه مرتبط و وابسته کند .ایشن در حشالی
است که روسشتاییان اظهشار میکردنشد کشه در وضشعیت قبلشی
درآمدهای بازارچه به دلیل دشواری فعالیت و مقدار نشاچیز آن
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اهمیت و اولیت چندانی بشرای آنهشا نداششت؛ امشا در ششااص
تغییر در قیمت محصوالت مصشرفی و تولیشدی ،یافتشهها نششان
میدهد که روستاییان بشا میشانگین نشامطلوب  2.24بشه بهبشود
وضعیت این شااص به دنبال انجامراهکارهای اصالحی معتقشد
نیستند.

جدول  -4یافتههای توصیفی حاصل از پاسخهای روستاییان به تغییرات شاخصهای توسعة اقتصادی
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
بعد

ایلی
کم

کم

متوسط

زیاد

ایلی
زیاد

میانگین

مد

15

21

28

71

125

4.04

5

اشتغال زنان

72

52

51

51

26

2.58

1

اشتغال جوانان جویای کار

53

37

87

61

22

2.85

3

درآمد

17

24

57

68

94

3.76

5

درآمد دهیاری ها

25

44

55

53

83

3.48

5

توزیع عادالنۀ منافع بازارچه

19

18

107

73

43

3.39

3

بهبود درآمد حاصل از بازارچه نسبت به سایر منابع درآمدی

21

18

29

96

96

3.89

4

توسعۀ فعالیتهای کشاورزی

44

31

51

69

65

3.30

4

انگیزة سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در روستا

34

35

77

71

43

3.20

3

سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی اارج از روستا

44

44

78

52

42

3.03

3

توانایی پرداات هزینههای بهداشت و درمان

25

30

52

85

68

3.54

4

تأمین هزینههای مصرفی اانواده (تغذیه ،تفریح ،پوشا و غیره)

8

38

68

64

82

3.66

5

میزان وابستگی درآمدی به بازارچه جهت تأمین هزینه ها

10

23

29

96

102

3.98

5

تغییر در قیمت محصوالت مصرفی و تولیدی

73

60

82

34

11

2.42

3

متغیر

مؤلفه
افزای

اشتغال (سرپرستان اانوار)

اشتغال

افزای
افزای

اقتصادی

درآمد

هزینههای
زندگی

 .2 .4دوم یافتههای توصیفی بعد اجتماعی
روستاییان با میشانگین محاسبهششده برابشر  3.19بشه طشور
نسبی اصالحات و تغییشرات انجامگرفتشه را عشاملی در افشزای
ادمات عمومی و زیربنایی روستاهای منطقه میدانند .در ایشن
ارتبشاط یکشی از اقششدامات مثبشت و تأثیرگشذار کششه بشا پیگیششری
مس شؤوالن ادارة بازارچششه بششا سششرعت بیشششتری انجششام گرفششت،
همزمششانی اجششرای طششرحهششای هششادی در منطقششه بششه منظششور
ساماندهی کالبدی در کنشار رونشق بازارچشه بشه منظشور رششد
اقتصادی روستاهای بخ میباشد که این دو به عنوان مکمشل
یکدیگر ،موجب تحول و دگرگونی زیادی در راسشتای توسشعۀ
منطقه شدهاند .روسشتاییان بشا میشانگین نشامطلوب  2.65عشدم
تأثیرگذاری اصالحات انجامگرفتشه در افشزای اطشالع آنهشا از
شششیوههششای تجششارت را بیششان داشششتهاند .بررسششی پاسشش هششای
روسششتاییان در وضششعیت شششااص میششل مانششدگاری در سششطح

روستاهای بخ  ،نشان میدهد که  70درصشد پاسش گویان بشا
پاس گویی به گزینههای زیاد و ایلی زیاد و میشانگین مطلشوب
 3.80تغییششرات انجامگرفتششه در راسششتای بهبششود عملکششرد و
اثرگششذاری بازارچششه را عششاملی در افششزای میششل مانششدگاری
روستاییان در سطح روستاهای بخ میداننشد .ایشن در حشالی
است که مد برابر گزینۀ ()1؛ یعنی شرایط ایلی کم و میانگین
محاسبهشده برابر  2.32نشاندهندة عشدم تأثیرگشذاری مثبشت
تغییرات و اصشالحات انجامگرفتشه در راسشتای بهبشود عملکشرد
بازارچشه در ارتقششای ششغلی روسششتاییان اسشت .در ایششن ارتبششاط
بازدیدهای میدانی نشان میدهنشد کشه از روسشتاییان صشرفاً در
جهت کارگری ساده اسشتفاده مشیششود و کشارگری سشاده هشم
عمدهترین شغلی است که ایجاد شده و مشاغلی ادماتی مانند
رانندگی ،مغازهداری و یا پیلهوری مشاهده نمیششوند .یکشی از
ت شأثیرات امیدوارکننششده و مطلششوب بهبششود عملکششرد بازارچششه را
میتوان در پاس های روستاییان به شااص مهاجرت معکشول
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دید که بشه طشور نسشبی رونشق بازارچشه را عشاملی در راسشتای
بازگشت روستاییانی که به شهر مهاجرت کردهانشد ،مشیداننشد؛
زیرا اجازة فعالیت در بازارچه تنها به اانوادههایی داده میشود
که در روستاهای این منطقۀ مشرزی سشاکن هسشتند .بنشابراین،
اانوادههایی که زمانی به دلیشل فششارهای اقتصشادی از روسشتا
مهاجرت کرده و در شهر با شرایط دشواری زندگی مشیکردنشد،
هماکنششون بششه دنبششال پویششایی اقتصششادی بششه روسششتاهای اششود
بازگشتهاند .روستاییان بشا میشانگین رضشایتکننده  3.66و مشد
برابر گزینۀ زیاد ( )4به افزای امنیت شغلی اشود بشه واسشطۀ
اصالحاتی که در بازارچه جهت بهبود عملکرد آن انجام گرفت،
معتقدند .یکی دیگشر از ششااصهشای بسشیار مهشم در مباحشر
توسعۀ روستایی که مشانعی عمشده در راسشتای توسشعه نشواحی

شمارۀ  / 2پیاپی 18

روستایی میباشد ،فقر است .در ارتباط با ایشن ششااص ،پاسش
 76درصدی (196نفری) روستاییان به گزینههای زیاد و ایلی
زیاد و مد بشرای گزینشۀ زیشاد نششاندهندة تأثیرگشذاری مثبشت
بهبود عملکرد بازارچه در کاه فقر روسشتایی منطقشه اسشت.
یکی دیگشر از ششااصهشای اجتمشاعی مشورد سشنج  ،سشطح
تحصیالت روستاییان میباشد که میانگین محاسبهششده 3.01
و مد برابر عدد  3نشان از تأثیرگشذاری نسشبی بهبشود عملکشرد
بازارچه در افزای سطح تحصیالت روستاییان داشته است .در
این ارتباط ،سرپرستان اانوار بیان میکردند که افزای درآمد
آنها موجب شده که آنهشا توانشایی هزینشهکرد بیششتر جهشت
ارتقای سطح تحصیالت فرزندان اود را داشته باشند.

جدول  -5یافتههای توصیفی حاصل از پاسخهای روستاییان به تغییرات شاخصهای توسعة اجتماعی
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
بعد

مؤلفه

اجتماعی

مسائل
اجتماعی

ایلی کم

کم

متوسط

زیاد

ایلی زیاد

میانگین

مد

متغیر

33

37

71

84

35

3.19

4

49

76

82

22

31

2.65

3

23

16

40

92

89

3.80

4

ارتقای شغلی

88

56

76

24

16

2.32

1

مهاجرت معکول (بازگشت روستاییان از شهر به روستا)

39

39

97

49

36

3.01

3

افزای

امنیت شغلی

19

29

39

106

67

3.66

4

کاه

فقر روستایی

13

23

28

101

95

3.94

4

44

36

78

75

27

3.01

3

افزای

افزای

ادمات عمومی و زیربنایی

افزای

اطالع از شیوههای تجارت

میل ماندگاری روستاییان (کاه

مهاجرت)

سطح تحصیالت

 .3 .4یافتههای تحلیلی
جهت پاس گویی بشه سشؤاالت پشژوه و تعمیمیافتشههای
حاصل از بخش توصشیفی در ایشن بخش از آزمونهشای آمشار
استنباطی استفاده میشود .در ابتشدا جهشت سشنج و تأییشد
اثرگذاری اصالحات مدیریتی انجامشده در توسشعۀ اقتصشادی–
اجتماعی روستاهای پیرامون بازارچه از آزمون  tتشک نمونشهای
بهره گرفته شد .نتایج آزمشون در جشدول ( )6نششان داده ششده
است .مقشدار معنشیداری محاسبهششده کمتشر از سشطح آلفشای
 ،005مقدار مطلوب آمارههای  tو مثبتبودن هر دو حد بشاال و
پایین ،نشاندهندة این واقعیت است که اصشالحات و تغییشرات
انجامشده در سطح اطمینان  95درصد توانسته است به بهبشود
وضعیت همه مؤلفههای اقتصادی و اجتمشاعی منجشر ششود .در

این بین ،مؤلفۀ درآمد و پس از آن اشتغال ،هر دو از مؤلفههای
اقتصادی ،دارای بیششترین میشانگین محاسبهششده و در واقشع،
بهترین تغییر وضعیت ،بهبود و ارتقشا هسشتند .در مجمشوع نیشز
میانگین محاسبهشده برابر  3.27که بیشتر از مطلوبیت عشددی
مورد آزمون میباشد و معنشیداری آن در سشطح اطمینشان 95
درصد نشان میدهشد کشه اصشالحات و اقشدامات انجامششده در
راستای پویایی و بهبود کیفیشت اثرگشذاری بازارچشه بشه بهبشود
وضعیت توسعۀ اقتصادی و اجتمشاعی روسشتاییان منجشر ششده
است .در این بین ،وضعیت بعد اقتصادی با میشانگین و آمشارة t
بیشتر ،نشان از اثرپذیری ،ارتقا و بهبشود بیششتر ایشن بعشد ،بشه
واسطۀ اصالحات انجامشده نسبت به بعد اجتماعی دارد.

سال ششم
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جدول  -6نتایج آزمون  tتک نمونهای سنجش دیدگاه روستاییان در ارتباط با کیفیت اثرگذاری اصالحات مدیریتی بازارچه
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
مطلوبیت عددی مورد آزمون=3

اطمینان  95درصد

مؤلفه

تفاوت از حد
مطلوب

مقدار t

معناداری

درجۀ آزادی

میانگین

اشتغال

.157

2.06

.040

259

3.15

.007

درآمد

.453

6.34

.000

259

3.45

.326

.621

هزینههای زندگی

.405

5.85

.000

259

3.40

.269

.542

مجموع توسعۀ اقتصادی

.345

4.73

.000

259

3.34

.201

.489

مسائل /توسعۀ اجتماعی

.199

2.79

.006

259

3.19

.058

.340

مجموع توسعۀ اقتصادی – اجتماعی

.272

3.78

.003

259

3.27

.130

.414

به منظشور مششخصکردن مشؤثرترین مؤلفشۀ تأثیرگشذار در
توسعۀ اقتصادی– اجتماعی روستاهای منطقۀ مورد مطالعه بشه
دنبال انجام اصالحات مشدیریتی در بازارچشه از آزمشون تحلیشل
مسیر سلسلهمراتبی بهره گرفته شد .بشه ایشن ترتیشب ،در ابتشدا
مجموع تلفیقی مؤلفۀ اقتصادی– اجتمشاعی بشه عنشوان متغیشر
وابسته و تمامی مؤلفهها به تفکیک به عنشوان متغیشر مسشتقل،
جهت تعیین اثرات مستقیم و در ادامه هر یک از مؤلفههشا نیشز
به ترتیب با دیدگاه کارشناسانی که سابقه مطالعات مشابه را در
منطقه داشتند و در زمینۀ توسعۀ روستایی منطقشه متخصشص
بودند ،به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شدند و تأثیرات آنها
سنجیده شد .در ادامه پس از واردکردن و جایگزینی تکتشک

پایینتر

باالتر
.307

مؤلفهها به عنوان متغیر وابسته و سایر مؤلفهها به عنوان متغیر
مستقل با ضربکردن کلیۀ مسیرها به مؤلفشۀ مشورد نظشر و در
نهایت ،جمعکردن همۀ مسیرهای ضربشده بشه مؤلفشۀ مشورد
نظر ،میزان اثرات غیرمستقیم نیز مشخص شد و در آار نیز بشا
جمعکردن اثرات مسشتقیم و غیرمسشتقیم ،بشار کلشی و میشزان
اثرگذاری نهشایی هشر مؤلفشه بشر توسشعۀ اقتصشادی -اجتمشاعی
روستاها مشخص شد .همشانطور کشه در جشدول ( )7مششاهده
میشود ،مؤلفۀ درآمد با بارکلی  .488دارای بیشترین تشأثیر در
توسعۀ اقتصای– اجتماعی روستاییان به دنبال انجام اصالحاتی
است که به منظور رونق بازارچه انجام گرفتند.

اشتغال
3.11

.286
.144

.212
درآمد

توسعۀ اقتصادی
و اجتماعی

.206
.362

.448

.357

مسائل
اجتماعی

.230
هزینه های
زندگی

.118

شکل  -5مدل تحلیل مسیر مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعة اقتصادی و اجتماعی روستاها به واسطة رونق بازارچة مرزی
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
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جدول  -7اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کلی هر یک از مؤلفههای مورد سنجش در توسعة اقتصادی و اجتماعی روستاها
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
مؤلفهها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

بار کلی

اشتغال

.144

.102

.246

درآمد

.206

.292

.488

هزینههای زندگی

.230

.131

.361

مسائل اجتماعی

.357

.---

.357

در ادامه ،نتایج مقایسههای دودویی ارائهشده در جشدول ()8
پس از محاسشبه در نرمافشزار  ECهمشانطور کشه در ششکل ()6
نشان داده شده است ،نشان میدهد که افزای سقف مبشادالت
و افزای درآمد روستاییان ،مهمترین و پراهمیتترین اصشالح و

اقدام مدیریت در بهبود عملکشرد بازارچشه بشوده اسشت .مجمشوع
اوزان برابر  1و نرخ ناسازگاری محاسبهشده نیشز کمتشر از 0.01
است تا تأییدی بر مطلوببودن ق،اوت و داوریهای انجام ششده
باشد.

شکل  -6نمایش نتیجة مقایسة دودیی در نرمافزار EC
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
جدول  -8مقایسة دودیی اصالحات و تغییرات انجامشده در راستای بهبود عملکرد بازارچه
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
9X

8X

7X

6X

5X

4X

3X

2X

5

3

2

4

3

7

7

1

2

1

3

2

3

1

4

3

1

5

3

3

1

1

1

4

1X
1

نظارت بیشتر بر عملکرد مسؤوالن بازارچه

X1

7

سقف مبادالت و درآمد روستاییان

X2

افزای

2

اهمیتدادن بیشتر به مردم محلی

X3

3

بهبود زیرسااتهای ارتباطی و ادماتی بازارچه

X4

4

4

4

جلوگیری از ورود غیرقانونی شهرنشینان

X5

3

4

5

توزیع عادالنۀ درآمدهای بازارچه در میان روستاییان

X6

5

6

6

تداوم فعالیت و جلوگیری از تعطیلیهای مقطعی

X7

3

2

3

انعقاد تفاهمنامههای همکاری با کشور همسایه

X8

2

3

ااتصاصبخشی از درآمدهای بازارچه به دهیاریها

X9

1

3

تغییرات و اصالحات مدیریتی

سال ششم
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وابستگی به بازارچشه جهشت تشأمین هزینشههشا ،دارای بیششترین
میانگینهای حاصلشده و بشه عبشارتی ،دارای بیششترین ارتقشا و
بهبود وضعیت با انجام راهکارهای اصالحی بودهاند .در واقع ،این
راهکارها ،بیکاری و بشیدرآمشدی ،دو مع،شل اصشلی پشی روی
توسعۀ روستاها را برطشرف کشرده تشا بازتشاب ایشن امشر افشزای
وابستگی روستاییان به درآمدهای حاصشل از بازارچشه باششد .در
بعد اجتماعی نیز دو شااص کاه فقر روستایی و افزای میل
مانششدگاری (کششاه مهششاجرت) دارای بیشششترین ارتقششا و بهبششود
وضعیت با اجرای راهکارهای اصالحی بودهاند .در واقشع ،کشاه
فقر روستایی از طریق اشتغال و درآمدهای ایجادشده از بازارچه،
عاملی شده که مع،ل مهم و روبهرشد منطقه؛ یعنی مهاجرت از
روستاها و کاه جمعیت روستایی متوقف شده و کاه یابد و
حتی مهاجرت معکول به روستاها شکل گیرد.

 .5نتیجهگیری
یافتههای پشژوه در راسشتای پاسش گویی بشه سشؤال اول،
مبنی بر ایشن مطلشب کشه آیشا اصشالحات مشدیریتی انجامگرفتشه
توانسته است به توسعۀ اقتصادی– اجتماعی مردم محلی منجشر
شششود؟ نشششان دادنششد کششه بششا اطمینششان  95درصششد و میششانگین
رضایتبخ  3.27میتوان گفشت کشه اصشالحات و راهکارهشای
اتخاذی مؤثر واقع شده و کیفیت اثرگشذاری بازارچشه در توسشعۀ
اقتصادی– اجتماعی روستاهای پیرامون آن افزای یافته اسشت.
بنابراین ،میتوان گفت بهسشازیهای مشدیریتی انجامگرفتشه بشه
اثربخشی و کارآیی نهاد بازارچۀ مرزی منجر شده است .در بعشد
اقتصششادی و در مؤلفششۀ اشششتغال ،شششااص افششزای اشششتغال
سرپرستان اشانوار ،در مؤلفشۀ درآمشد ،ششااص افشزای درآمشد
اانوارهای روستایی و در مؤلفشۀ هزینشههشای زنشدگی ،ششااص

جدول  -9وضعیت اثرگذاری و یا عدم اثرگذاری عملکرد بازارچه به دنبال اجرای راهکارهای اصالحی بر روی شاخصهای اقتصادی
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
متغیر

مؤلفه
افزای
اشتغال

نتیجه

اشتغال (سرپرستان اانوار)

مؤلفه

نتیجه

متغیر

تایید

توانایی پرداات هزینههای بهداشت و درمان

تایید

اشتغال زنان

رد

تأمین هزینههای مصرفی اانواده (تغذیه ،تفریح ،پوشا )

تایید

اشتغال جوانان جویای کار

رد

میزان وابستگی درآمدی به بازارچه جهت تأمین هزینهها

تایید

تغییر در قیمت محصوالت مصرفی و تولیدی

رد

هزینههای
زندگی
افزای
افزای

درآمد

درآمد

تایید

درآمد دهیاریها

تایید

توزیع عادالنۀ منافع بازارچه

تایید

بهبود درآمد حاصل از بازارچه نسبت به سایر منابع درآمدی

تایید

توسعۀ فعالیتهای کشاورزی

تایید

انگیزة سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در روستا

تایید

سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی اارج از روستا

تایید

جدول  -10وضعیت اثرگذاری و یا عدم اثرگذاری بازارچه به واسطة اجرای راهکارهای اصالحی بر روی بهبود شاخصهای اجتماعی
مأاذ :یافتههای پژوه 1395 ،
مؤلفه
مسائل
اجتماعی

متغیر

افزای

متغیر

نتیجه

نتیجه

مهاجرت معکول (بازگشت روستاییان از شهر به روستا)

تأیید

افزای

ادمات عمومی و زیربنایی

تأیید

افزای

اطالع از شیوههای تجارت

رد

افزای

امنیت شغلی

تأیید

تایید

کاه

فقر روستایی

تأیید

میل ماندگاری روستاییان (کاه

مهاجرت)

ارتقای شغلی

سؤال دوم پژوه مبتنی بر این مطلب بشود کشه بشه دنبشال
انجام اصشالحات مشدیریتی انجامگرفتشه ،کشدام یشک از مؤلفشهها
بیشترین تأثیر را در تغییر سشطح توسشعۀ اقتصشادی -اجتمشاعی

رد

سطح تحصیالت

تأیید

روستاییان داشته است؟ که نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد
که به دنبال اتخاذ و اجرای راهکارهای اصالحی ،شااص افزای
درآمد با بارکلی  .488بیشترین تأثیر را در تغییر سشطح توسشعۀ
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اقتصادی– اجتماعی روستاییان داشته است .تبیین ایشن امشر را
میتوان در تعیینکنندهبودن شااص درآمد در کیفیت زنشدگی
نواحی در حاشیه و رنشج منشاطق مشرزی دانسشت .در واقشع ،هشر
اقدامی در راستای توسعۀ منشاطق مشرزی بایشد در ابتشدا بهبشود
وضعیت درآمد روستاییان فقیر را هدف قرار دهد تا بهبشود ایشن
شااص بتواند زمینهسشاز بهبشود و ارتقشای سشایر ششااصهشای
اقتصادی -اجتمشاعی توسشعه ششود .همشانطور کشه در پشژوه
حاضر نیز مؤلفشۀ درآمشد عشالوه بشر تشأثیر مسشتقیم بشه صشورت
غیرمستقیم نیشز بشا اثرگشذاری بشر سشایر مؤلفشههای اقتصشادی-
اجتمششاعی ،موجششب بهبششود سششطح توسششعۀ روسششتاهای پیرامششون
بازارچه شده است .سؤال سوم پژوه نیز مبتنی بر این مطلشب
بود که کدام یک از اصالحات و تغییشرات مشدیریتی انجامگرفتشه
دارای بیشترین اهمیت در تغییر وضع موجود توسعۀ روستاهای
بخ ش بودهانششد؟ در ایششن ارتبششاط ق،ششاوت دودویششی و شششفاهی
کارشناسان امر نشان داد که افشزای سشقف مبشادالت و سشطح
درآمد روستاییان ،راهکار اصالحی است که بیششترین اهمیشت و
تأثیر را در بهبود سطح توسعۀ اقتصادی -اجتماعی روسشتاها بشه
واسطۀ بهبود عملکرد بازارچه داشته است .در نهایت ،با توجه به
یافتههای پژوه  ،بازدیدهای میدانی و مصشاحبهها راهکارهشای
زیر نیز میتوانند راهگشای مطلوبی به منظور بهبود هرچه بیشتر
عملکرد بازارچه و افزای اثرگشذاری آن در توسشعۀ اقتصشادی–
اجتمششاعی روسششتاهای پیرامششون بازارچششه بششا رفششع مع،ششالت و
شااصهایی که هنوز در وضعیت رضایتکنندهای قشرار ندارنشد،
باشند:
 در راستای ارتقشای ششغلی روسشتاییان و اششتغال زنشان:ایجاد مشاغل ادماتی جدید به غیر کارگری ساده در بازارچشه
بششرای روسششتاییان همچششون پیلششهوری ،مغششازهداری ،راننششدگی،
عرفهداری و غیره که این امر در گشرو آمشوزش روسشتاییان در
ارتباط با تجارت و شیوههای آن ،تشکیل تعاونیهای تجشاری،
اعطای وامهای کمبهره و بلندمشدت ،ایجشاد امکانشات رفشاهی و
اقامتی در بازارچه میباشد .در این ارتباط یکی از راهکارهشای
مهم ایجاد بازارچههای فروش محصوالت وارداتی در مکانهای
مناسب در سطح روستاهای منطقه میباشد کشه بشا توجشه بشه
پتاسششیلهای دیگششر گردشششگری روسششتاهای منطقششه و نیششز
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قرارگرفتن منطقۀ مشورد مطالعشه در کنشار قطشب گردششگری
تجاری کشور؛ یعنی ششهر مریشوان و بانشه میتشوان بشه رونشق
گردشگری تجاری در بخ کمک کرد و با رونشق گردششگری
عالوه بر جوانان روستایی بسیاری از زنشان روسشتایی هشم وارد
عرصۀ مستقیم فعالیت اقتصادی میشوند.
 ااتصششاص بخشششی از درآمششدهای بازارچششه و تشششکیلصندوقی از آنها جهت اعطای وام بشه روسشتاییان بشه منظشور
راهاندازی کسبوکارهای جدید و مولد.
 درنظرگرفتن تمهیداتی که اشتغال در بازارچه صشرفاً بشهسرپرستان اانوار محدود نششود و جوانشان روسشتایی واقشع در
سن فعالیت اقتصادی را نیز شامل شود .در این ارتباط حرکت
به سمت صادرات ،جلوگیری از ورود غیرقشانونی شهرنششینان،
ایجاد واحشدهای تولیشدی و صشنعتی بشا تأکیشد بشر واحشدهای
کوچک کارگاهی درون روسشتایی ،متناسشب بشا پتانسشیلهای
منطقه با صرف درآمدهای بازارچه و یا صدور کاالهای تولیدی
آنها از بازارچه پیشنهاد میشود.
 به منظور تغییر در قیمت کاالهشای مصشرفی و تولیشدیروستاییان :اتخاذ تمهیشداتی بشه منظشور ایشن کشه روسشتاییان
سهمیهای مخصوص برای تهیشۀ کاالهشای اساسشی و ضشروری
اود که از بازارچه وارد میشود ،داشته باشند.
 حرکت به سمت رویکرد صادراتی در کنار رویکرد صرفوارداتی .در این زمینه میتوان به صشدور محصشوالت تولیشدی
کشاورزان (زراعت ،دامداری و باغداری) منطقه پرداات که بشا
توجه به تفاوت نرخ ارز و تقاضای باالی کشور همسایه درآمشد
مطلوبی عاید روستاییان میشود.
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