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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 

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. 

*. Corresponding Author: majid.ahmadi@buqaen.ac.ir               Tel: +98918 876 5856 



    172                   Journal of Research and Rural Planning                                 No.2 / Serial No.18    

                                                                

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 

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

وومیرآبشاد شهرسشتان اجتماعی روستاییان بخش  اا -بررسی و تحلیل تأثیر راهکارهای اصالحی مدیریت بازارچۀ مرزی در بهبود سطح توسعۀ اقتصادی هدف:

 ضر است.ای رکود و ناکارآمدی در عملکرد بازارچه، هدف اصلی پژوه  حامریوان بعد از دوره

ای و در بخ  عملی اانهگیری از منابع کتابهای مورد نیاز در بخ  نظری با بهرهتحلیلی انجام و داده –تحقیق کاربردی حاضر با روش توصیفی روش تحقیق:

ن حجم نمونه بشا خ ، گردآوری شد. تعیینفر از سرپرستان اانوار روستاهای ب 260نامه در میان با استفاده از پیمای  میدانی مبتنی بر مصاحبه و توزیع پرس 

بشوده اسشت.  ای و در میان سرپرستان اانوار به صورت تصادفی سشادهها در میان روستاهای نمونه به صورت طبقهنامهاستفاده از فرمول کوکران و توزیع پرس 

 AHPکنیک تای، تحلیل مسیر و تک نمونه tای آمار استنباطی چون: ههای توصیفی چون میانگین و مد و آزمونآمده نیز با استفاده از شااصدستهای بهداده

 تحلیل شدند.وتجزیه

کرد بازارچه و در اند، موجب بهبود عملدهندة این واقعیت است که راهکارهای اصالحی که از سوی مدیریت بازارچه اتخاذ و اجرا شدهنتایج پژوه  نشان ها:یافته

طح توسشعۀ سشاند. در این میان، مؤلفۀ افزای  درآمشد، دارای بیششترین تشأثیر، در بهبشود اجتماعی روستاییان بخ  شده -دینتیجه، ارتقای سطح توسعۀ اقتصا

 باشد. از میان راهکارهای اتخاذی مدیریت بازارچه نیز راهکارتاییان به دنبال اجرای راهکارهای اصالحی مدیریتی در شیوة ادارة بازارچه میاجتماعی روس -اقتصادی

اجتماعی  -قتصادین در توسعۀ اآافزای  سقف مبادالت و افزای  درآمد روستاییان، دارای بیشترین اهمیت و تأثیر در اروج از رکود بازارچه و اثرگذاری مطلوب 

 روستاییان بخ  بوده است.

رگشذاری ه و عدم در ااتیااط با حجم مبادالت بازارچمحدودیت دسترسی به روستاهای منطقه به دلیل گستردگی، کمبود آمارهای کمی در ارتب ها:محدودیت

 اند.دههای پژوه  حاضر بوترین محدودیتبودن منطقه، مهمها به دلیل امنیتیآن

ز ااتصاص نی واندازهای ارد روستاییان در قالب تعاونی تجاری بردن بیشتر روستاییان از منافع بازارچه با جذب پسترین راهکار، سهممهم راهکارهای عملی:

 ر سطح روستاهای بخ  است.دهای مولد کارگاهی گذاری در فعالیتبخشی از درآمدهای بازارچه به منظور سرمایه

های مرزی در راستای ای روستایی از جمله بازارچهنوآوری اصلی پژوه ، بارزکردن نق  مدیریت صحیح و کارآمد نهادهای و محدثات توسعه اصالت و ارزش:

 اجتماعی نواحی روستایی محروم مرزی است. –دیتوسعۀ اقتصا

 میرآباد. و بازارچۀ مرزی، مدیریت، اثربخشی، توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، بخ  ااو ها:کلیدواژه
 
 

عی اجتما-وسعۀ اقتصادی(. تحلیلی بر تأثیر راهکارهای اصالحی مدیریت بازارچۀ مرزی در بهبود سطح ت1396. )ع، احمدی. و ف، ویسیارجاع: 

 .190-171(، 2)6ریزی روستایی، مجله پژوه  و برنامهنواحی روستایی پیرامون )مطالعۀ موردی: بخ  ااوومیرآباد شهرستان مریوان(. 

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.59032 
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 مقدمه .1
 لهأ. طرح مس1 .1

ن بشه عنشوان آجشایی کشه از  ؛در کشورهای در حال توسعه

. ص، 1390،زاده دلیشر)حسشین ششودها یشاد مشیجهان حسرت

هششا و تفشاوت ده وشششاوبی اجشرا نهشای توسششعه بشهبرنامشه ،(87

ی تولید و سطح براوردار درآمد، ۀفاح  در زمین یهانابرابری

هشای اصشلی از مشخصشهاز ادمات عمومی بین نواحی مختلف 

 کشه هشانابرابری این. است هاآنسااتمان اقتصادی و اجتماعی 

 اقتصشادی، اجتمشاعی، تشاریخی، دالیل چون متعددی دالیل به

 رشششد شششوند،می سیاسششی ایجششاد و دمششوگرافیکی جغرافیششایی،

ل مرزی و مرکزی را بشه دنبشا نواحی میان نامتعادل و ناهمگون

ز نشابرابری ا عدم تعشادل و (.3، ص. 1390 احمدیان،) اندداشته

فع حاصل از رششد و توسشعه ها و مناجهت دسترسی به فرصت

واضشح  ورافتاده و مشرزی کشامالًهای روستایی مناطق ددر حوزه

سشت کشه ا ایشن در حشالی .(3، ص. 1391 زاده،)اسماعیل است

و  اقتصادی، اجتماعی ۀیند توسعآنق  و جایگاه روستاها در فر

هششای ملششی و پیامششد ای وسیاسششی در مقیششال محلششی، منطقششه

فقششر گسششترده، نششابرابری  :ماننششد ؛نششواحیایششن نیافتگی توسششعه

افششزای  قاچششا ،  فزاینششده، رشششد سششریع جمعیششت، بیکششاری،

، نشاامنی ششورش و ،نشینی شهری و در نهایتمهاجرت، حاشیه

 )صشدر ده اسشتشاین مناطق  روستایی ۀموجب توجه به توسع

-مشی ،این ارتبشاطدر  .(216. ص، 1392 زاده،موسوی و طالب

هشای کاه  سشایر مؤلفشه ای را تصور کرد که فقر وتوان چراه

به دلیل نشابرابری و عشدم  یاجتماع -اقتصادی ۀتوسعمرتبط با 

یکسشان، منجشر بشه نشاامنی و نشاامنی موجشب  ۀتعادل در توسع

 .دشومرزی  ۀثباتی در جامعنیافتگی و بیتوسعه

ر مسششیر جهشت رفشع ایشن مع،شالت، بالنشدگی و حرکشت د

بازرگانی و  تمرکز بر روی مبادالت ،روستایی این مناطق ۀتوسع

ای اقتصشادی تواند به عنوان دروازهمی ،های مرزیایجاد بازارچه

 رسشمی، مبشادالت افشزی  بشرای اشوبی عمل کرده و محشر 

 ۀتوسشع و هشاگسشترش همکاری و نسشبی هشایمزیت شکوفایی

 سشودهای دهیجهشت ها،قیمت تثبیت ای،منطقه بین بازارهای

نششین روستایی مرز ۀتجاری، افزای  اشتغال و رفاه برای جامع

ایشن (. 2. ص ،1391 زرقشانی، ؛13. ص، 1389 ،باشد )کشامران

مرزهشا را جبشران و  ةاقتصادی موجود در محدود ها األبازارچه

کننشد. مرزهشا جلشوگیری می ۀشدن روسشتاهای حاششیاز االی

سشاز زمینه ،ه مناطق پیرامونبا پخ  منافع توسعه ب ،همچنین

. ص، 2001، 1پشال) ندشوها میاقتصادی و اجتماعی آن ۀتوسع

51). 

رزی مشهای ثر بازارچشهؤاثرگذاری مطلوب و م ،در این میان

نشواحی  ۀتوسشع ةبه عنوان نهادهشایی کشه محشر  و انگیزاننشد

 همانند هر نهاد و سازمان دیگشری ،د شدنروستایی مرزی اواه

مششدیریت  اهمیششت. اسششتت صششحیح و کارآمششد مششدیرینیازمنششد 

مطلشوب  اثربخشیر راستای ثر دؤهای مصحیح و اتخاذ تصمیم

متعشدد نهشادی،  یهشاتوجشه بشه ضشعف های مشرزی بشابازارچه

ضششرورتی  ،روسششتاهای مشرزیاقتصشادی، اجتمششاعی و فرهنگشی 

بششا توجششه بششه  ،در غیششر ایششن صششورت زیششرا ؛انکارناپششذیر اسششت

 ویژه در نقاط مشرزی و پیونشدهب ،یبودن محیط روستایشکننده

 اگششرروسشتایی،  هششای مختلشف سشااتارسیسشتمی بشین عرصشه

 ،های مرزیای از جمله بازارچهسیس هر نوع محدثات توسعهأت

نگششری و بششدون اتخششاذ تمهیششدات و بششدون برنامششه و بششا ذهنششی

 ةششیو ،و بشه صشورت مسشتمر گیشرد انجامهای الزم بسترسازی

 و، آثشار مفیشد و بهسشازی قشرار نگیشرد فعالیت آن مورد ارزیابی

های مشرزی در ارتباط با اثرگذاری بازارچشهشده در مثبت آورده

و آثشار  گر ششدهجلشوهکنشدی مرزی بهروستایی  مناطق ۀتوسع

نفعشان منشدی شهرنششینان بشه عنشوان ذیچون بهرههم ؛منفی

گری اصلی، سراوردگی و ایجاد ناامیدی و کاه  روحیه تالش

ر بششین روسششتاییان، تغییششر سششااتمان جمعیششت اقتصششادی د

جشوار بازارچشه بشه روستایی، تغییر شکل و بافت روسشتاهای هم

هشای بازارچشه، افشزای  قیمشت سازه ۀنفع شهرنشینان و توسع

های کشاورزی،کاه  راندمان تولید محصشوالت و سشطح زمین

ن اجتماعی و ششغلی أزیر کشت، رشد اشتغال کاذب، کاه  ش

گیششری دیششد منفششی روسششتاییان نسششبت بششه لروسششتاییان، شششک

کشاه  مششارکت در  ،ریشزان و بشه تبشع آنوالن و برنامشهؤمس

ای، افشزای  آلشودگی و تخریشب های توسشعهاجرای سایر برنامه

دن کششرمحیطششی، توزیششع نششامتوازن منششافع و ثمششرات و قطبی

کشاه  آمشدن سشطح تحصشیالت و در نهایشت، یینروستاها، پا

 دبایش ،د. بنشابراینششوحاصشل مشیا، روسشتاه ۀجمعیت و تخلیش

 ،ها و نقاط ضعف و سپسبا شناسایی چال  هامدیریت بازارچه

بهسشازی  ، بشاو در واقشع تدوین و اجرای راهکارهشای اصشالحی

ا ای صحیح و کارآمشد انجشام گیشرد تشبه گونه مدیریتی مستمر،

 روستاهای مشرزی اقتصادی و اجتماعی ۀتوسع ،رهیافت این امر

 ها باشد.مین امنیت پایدار آنأت و در ادامه
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روسشتاهای بخش  ااوومیرآبشاد در  ،مورد مطالعشه ۀمنطق 

 ،شهرستان استان کردستان 10غرب شهرستان مریوان یکی از 

موقعیشت باششد کشه ا کششور عشرا  مشیصفر مرزی بش ۀدر نقط

 همسانی شرایط فرهنگی و اجتماعی با مردمشان آن جغرافیایی،

کششور عشرا  بشه منظشور تجشارت  سوی مرز و ظرفیت فشراوان

مرزی رقشم زده  ۀمرزی، وضعیتی مطلوب را جهت ایجاد بازارچ

ور اول به منظ ۀدر وهل ،مرزی در بخ  ۀبازارچ ،این اسال و بر

 ۀروسشتاهای پیرامشون و سشپس منطقش ۀتوسشعبهبود وضشعیت 

مردم محلشی  با هامصاحبه د.شسیس أت 1388مریوان در سال 

طیب ، (1394) ویسی و داستوار هاینتایج پژوه  ،و همچنین

در ارتبششاط بششا کیفیششت عملکششرد و  (1394) منششوچهریو  نیششا

ن ایشنشان دادند  مذکور ۀبازارچ ،اجتماعی -اثرگذاری اقتصادی

نقش   ،که از دیدگاه مشردم محلشیمرزی نتواسته است  ۀبازارچ

های اقتصشادی و در ارتقا و بهبود شااصبخشی و رضایت ثرؤم

و بشا  باششد مناطق روستایی پیرامون  داششته ۀتوسع اجتماعی

ار گرفتن از هدف اولیه و اصلی آن که ایجاد امینشت پایشدفاصله

 ۀدگی و توسعیابی به شرایط مطلوب کیفیت زندست ۀواسطه ب

ای و ثیرات آن فرامنطقشهأین تشبیششتر ،نواحی روسشتایی اسشت

 هشای مشذکور ونتایج تحقیشق ةعمد .بوده استاستانی حتی فرا

مشدیریت بازارچشه در  که دهندمیهای مردم محلی نشان گفته

ایجاد مدیریت کارآمد که منشافع اصشلی را متوجشه روسشتاییان 

ب فعالیشت مطلشوفعالیت در بازارچه را بشه عنشوان بتواند د و کن

بهبشود سشطح  ۀاندازی روشن در زمینجهت ایجاد چشم ،مکمل

نفشع برنشدگان ناکارآمشد بشوده و  د،کنمطرح  روستاییان ۀتوسع

و فعالیشت در  باششندمشیشهرنششینان  ۀاصلی از منافع بازارچش

سته به ماننشد فعالیشت غیررسشمی قاچشا  کشه بشه نبازارچه نتوا

د. کنشاثرگشذار عمشل  ،گزین آن ششدجشایدنبال انسداد مرزها، 

کشه بازتاب این وضعیت سبب شد تا از سوی مدیریت بازارچشه 

ود الحاتی در راستای بهباص ،استدر ااتیار مرزبانی شهرستان 

-اقتصشادی ۀآن در توسشع مطلوبو اثرگذاری بازارچه عملکرد 

ل حا .دنو انجام گیر ندشو اتخاذ روستاهای پیرامون  اجتماعی

تغییشر چگشونگی  بررسی و تحلیشلهدف اصلی پژوه  حاضر، 

ت در ارتقشا و بهبشود وضشعی بازارچهد و کیفیت اثرگذاری رکارک

بشه دنبشال  روسشتاهای ایشن منطقشهاجتماعی -اقتصادی ۀتوسع

 عملکشردانجام اصالحات مدیریتی است که در چگونگی اداره و 

ر یشهایی بشه ششرح زالؤسش ،در این راسشتاآن ایجاد شده است. 

 مطرح هستند:

ه گرفتشه توانسشتانجام یاصالحات مشدیریتراهکارها و  آیا -

روسشتاهای پیرامشون اجتمشاعی  –اقتصشادی ۀبه توسع ،است

 جر شود؟نم بازارچه

یشک از  گرفتشه، کشدامه دنبال اصالحات مدیریتی انجامب -

را در تغییشر ثیر أتشیششترین ب اجتماعی،-ی اقتصادیهالفهؤم

اقتصادی و اجتمشاعی روسشتاییان  ۀوضع موجود سطح توسع

 ؟داشته است

گرفتشه ممشدیریتی انجا اصالحاتو  راهکارهایک از  کدام -

 ۀتوسع تغییر وضع موجوددر  ثیرأو ت بیشترین اهمیتدارای 

 ؟ استروستاها بخ  بوده  اقتصادی و اجتماعی

 تحقیق ةپیشین .2 .1
گرفتششه در ارتبششاط بششا کیفیششت هششای انجامبررسششی پششژوه 

ار نتشایج و آثشدر کنار آثار مثبشت،  های مرزیبازارچهاثرگذاری 

و  مشدیریت ةها در حوزکنند که بیشتر آنمنفی را هم بیان می

ت صشحیح، تشوان بشا مشدیریباشد و میها میزارچهبا ةادار ةشیو

عشی برطرف کرده و جایگاه واقها را بسیاری از مشکالت بازارچه

شور ها را در نظام اقتصادی و نظام آمایشی کبخ  بازارچهو اثر

که هایی پژوه توان به د. در این ارتباط در ابتدا میکرتثبیت 

 ۀمشورد مطالعش ۀمشرزی منطقش ۀدر ارتباط بشا عملکشرد بازارچش

( بشا عنشوان 1394) پژوه  حاضشر، توسشط ویسشی و داسشتوار

 ۀهششای مشششتر  مششرزی در توسششعنقشش  بازارچششهارزیششابی »

های پیشران و بازارچشه مشوردی: ۀمطالعش، های روستاییپسکرانه

بشا عنشوان  (1394) منشوچهریو  نیشاطیبو  «دره وران مریوان

 واحی روسشتایینش ۀهای مرزی در توسشعثیر بازارچهأارزیابی ت»

 نتشایج نششان .دکرانجام گرفته است، اشاره  «شهرستان مریوان

و گمشر   های مشرزی منطقشهبازارچه ،در مجموعدهند که می

جتمشاعی ا -اقتصشادی ۀدر توسشع بخششیرضایتثیر أباشما  تش

 رمع،التی کشه د ةعمد .اندنداشته پیرامونشان نواحی روستایی

چون درآمد کشم هم ؛شودن میبیا ارتباط با این عملکرد ناموفق

کت مطلشوب مشردم و ناکافی روستاییان، عدم همکاری و مششار

های ارتباطی و ادماتی بازارچشه، عشدم محلی، ضعف زیرساات

عشششدم ارتقشششای ششششغلی روسشششتاییان، زایی مناسشششب، اشششتغال

بشی  از ن، عدم نظارت مطلوب، ورود والؤپذیری کم مسریسک

مکششرر و مششداوم بازارچششه، هششای شهرنشششینان، تعطیلششی ةانششداز

تعششدد  ۀواسششطه کششاری مششدیریتی و ناهمششاهنگی بششمششوازی

مع،ششالتی هسششتند کششه مششدیریت  غیششره گیرندگان وتصششمیم

 د.هندرا نان مینامطلوب بازارچه 
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ت ارزیابی اثرا»( در پژوه  دیگری با عنوان 1390) یگانه 

نشواحی روسشتایی  ۀمشرزی مهشران بشر توسشع ۀاقتصادی بازارچ

بازارچشه در  د کشهرسشبه این نتیجشه مشی «آبادحسندهستان م

اما  ؛است ثر بودهؤهای اقتصادی مشااصنسبی افزای  و رشد 

بششا بیشششتربودن اثرگششذاری گرفتن از اهششداف اولیششه فاصششله

گیری هیع ناعادالنه درآمدها و عدم بهرای بازارچه، توزفرامنطقه

هایی بیشان ضعفترین بازارچه را به عنوان مهم ةاز مردم در ادار

توانسششت مششانع بازارچششه مششی د کششه مششدیریت مطلششوبکنششمششی

پژوه  اود بشا در  نیز (1389) کامران ها شود.گیری آنشکل

ه به این نتیجش «مرزی باجگیران ۀبازارچتحلیل کارکرد »عنوان 

 ةنشدکنقشقمحاسشت  تهنتوانسش ،بشاجگیران ۀرسد که بازارچمی

یشت تای منطقه در آن فعالروس 3اود باشد و تنها  ۀاهداف اولی

رسشد و ثیر آن بشه صشفر میأگرفتن از بازارچه تدارند و با فاصله

اسشت.  قاچا  از معبر عمومی شده ۀب توسعحتی بازارچه موج

گیشری ریزی را عامل اصشلی ششکلوی ضعف مدیریتی و برنامه

  داند.نین وضعیتی میچ

 مسائلبررسی »ان عنو باای دیگر ( در مقاله1385) پهلوانی

 «ستان و بلوچسشتانهای مرزی مشتر  سیو مشکالت بازارچه

ن والؤن و مسشبا فعشاالمیدانی  ۀای و مصاحباانهبا روش کتاب

چشون عشدم تمایشل طشرف هم ؛های مشدیریتیضعف ،هابازارچه

 ۀنامشپاکستانی به رونشق بازارچشه بشه دلیشل عشدم انعقشاد تفاهم

غیرقشانونی  همکاری، مسدودششدن مقطعشی بازارچشه، فعالیشت

قف سشفعالیت در بازارچه را ندارند، محدودیت  ةافرادی که اجاز

موانشع تشرین کشاری را مهمو موازیری مبادالت، بروکراسشی ادا

 داند.میهای مرزی استان بازارچه روی عملکرد مطلوب پی 

 جهانی غشذای سشازمان ملشل ۀبرنام با همکاری سازمان فائو

 ۀزارششی از عملکشرد بازارچشگ»( در تحقیقی با عنشوان 2011)

، پشس از بیشان شششرح «و سشومالیمشرزی دوبلشی در مشرز کنیشا 

بودن بازارچششه، و اثرگششذاری اقتصششادی آن، فصششلیعملکششرد 

، های سیاسی و جنگ، ناآرامیثیرپذیری آن از نوسانات قیمتأت

ها و امکانشات نوسانات نرخ ارز و پول داالی، فقدان زیرسشاات

 عدم نظارت صحیح و دقیشق را و شفافالزم، عدم وجود قوانین 

جهششت  ،مششرزی ۀتششرین مع،ششالت پششی  روی ایششن بازارچششمهم

 نیشز در گشروهشا را حل آند که نشمارعملکرد مطلوب آن برمی

از سوی  س پیگیری و جدیت اجرای راهکارهاریزی و سپبرنامه

ی دو سششوی چششه و مششدیران اقتصششادی کشششورهامششدیریت بازار

 د.ندانای و ملی میطقهدر سطح محلی، من بازارچه

 روش تحقیق .2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1 .2

 10یکشی از بشه مرکزیشت ششهر مریشوان  شهرستان مریوان

در غرب استان و در مجاورت اا   کردستان شهرستان استان

درجشه و  46دقیقه تشا  58درجه و  45عرا  با طول جغرافیایی 

درجشه و  35 دقیقه تا 02درجه و  35طول شرقی و  دقیقه 45

ده است. این شهرسشتان دارای شدقیقه عرض شمالی واقع  48

 خش ب باششد.می بشادآسرششیو و ااوومیر بخش  مرکشزی،سه 

 30کیلشومتر مربشع دارای  338با مساحتی بالغ بر  ااوومیرآباد

همسایگی کشور  صفر مرزی در ۀدر منطق و دارای سکنه روستا

. (1394 وچهری،نیا و منش)طیب (1)شکل است دهشعرا  واقع 

های تجاری و بازرگانی بشه دلیشل موقعیشت جغرافیشایی فعالیت

مناسب و تشابهات متعدد بشا کششور همسشایه از دیربشاز نقش  

 ؛اسشتمین درآمد مردمان منطقه داششتهأت مهمی در اشتغال و

اما گستردگی قاچا  کاال و پتانسیل فراوان کشور عرا  جهشت 

 ۀسیس بازارچأداشت که با تن را برآن والؤمس ،مبادالت تجاری

در در کنششار گمششر  رسششمی باشششما ،  1388مششرزی در سششال 

دن مبشادالت تجشاری از کرمنشدراسشتای حشذف قاچشا  و قانون

فعالیشت  ةاکنشون اجشازهمنشد. کنمشرزی اقشدام  ۀطریق بازارچش

باششد مستقیم در بازارچه تنها در ااتیار روستاییان بخ  مشی

ای یکسشان جهشت نوار سشهمیهکه به هر کدام از سرپرستان اا

 ورود کاال ااتصاص یافته است.

 روش تحقیق .2 .2
کشاربردی و از حیشر روش  ،پژوه  حاضر به لحاظ هشدف

تحلیلی اسشت. گشردآوری اطالعشات آن در  –انجام نیز توصیفی

ای و در بخش  اانشها اسشتفاده از منشابع کتاببخ  نظشری بش

 ۀباشد. جامعشمی نامهی بر مصاحبه و توزیع پرس میدانی مبتن

اشانوار روسشتاهای بخش   سرپرسشتانآماری ایشن پشژوه  را 

ششماری رمبنشای س گیرد. این بخش  بشردر بر میااوومیرآباد 

اانوار است که بشا  2736نفر جمعیت و  11408دارای  1390

اانوار به عنشوان حجشم  260تعداد  ،استفاده از فرمول کوکران

نامه در بشین توزیع پرس در ادامه به منظور  د.شنمونه تعیین 

و  ، دشواری دسترسیبا توجه به گستردگی منطقهروستاها نیز 

بشرای تمشامی روسشتاها و  یکسشان فعالیشت در بازارچشه شرایط

یعنشی  ؛روستای بخش  30درصد از کل  15 ،سرپرستان اانوار

ها براسشال عامشل د. نمونشهشروستا به عنوان نمونه انتخاب  5

سال این عامل با توجشه بشه ششرایط جمعیت انتخاب شدند. برا
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نفشر بشه بشاال(،  600) روستاها در سه گشروه پرجمعیشت ۀنطقم

نفشر(  300جمعیت )زیرنفر( و کم 300-600جمعیت متوسط )

بندی و از هر دسته با توجه به تعداد روستای موجشود در دسته

د. بشه دلیشل ششنمونشه مششخص کشل دسته سهم آن از تعشداد 

 ۀروستای بخ  به ترتیشب در طبقش 14و  15قرارداشتن تعداد 

درصششد کششل  39و  48اول و دوم جمعیتششی کششه مشششتمل بششر 

سوم بشا داششتن  ۀنمونه و از طبق 2یک  باشد از هرروستاها می

درصشد روسشتاها  13کشه مششتمل بشر  روستای بخش  4تعداد 

سپس بشا توجشه  .انتخاب شدروستا به عنوان نمونه  1باشد، می

گانه از های سههم هر روستا در دستهس ،گیری منطبقبه نمونه

هشا بشه صشورت نامهها مشخص شده و پرس نامهتعداد پرس 

. (1 )جدول دشتصادفی ساده در میان سرپرستان اانوار توزیع 

ها نامهپرس  دبایگانه های سهدر دستهانتخاب روستاهایی که 

 گیشری ازد، به صورت تصادفی و با بهرهشو ها توزیعدر میان آن

االت مششورد اسششتفاده در ؤسشش بششوده اسششت. کشششیقرعهروش 

اسش  اسششت کشه براسشال طیششف پ ۀگزینش 5نامه دارای پرسش 

اقدامات و اصشالحاتی  ،مستقل پژوه  متغیر باشند.لیکرت می

 ؛از سشوی مشدیریت بازارچشهدر راستای رونق بازارچه است که 

 مریوان انجام گرفته است. یعنی مرزبانی شهرستان

 ،یرهششای مسششتقلغی ایششن اصششالحات یششا متجهششت شناسششای

محلی انجام و و آگاهان  بازارچه ةن اداروالؤهایی با مسمصاحبه

 (2)در جششدول  مششذکور مششوارد ةبرگیرنششدرهششا کششه درایششن متغی

هشا بشر روی ثیرات اجشرای آنأتش ششدند تشاشناسایی  ،باشندمی

 ۀتوسشعهشای شااص( که 3 )جدول پژوه  ۀرهای وابستمتغی

مشورد سشنج   ،بخ  هسشتند ماعی روستاهایاجت -اقتصادی

 ةوالن ادارؤییشد مسشأت ۀواسشطه نامه بشروایی پرس  گیرد. قرار

ه در مطالعشات مششاب ۀکشه سشابق یبازارچه، آگاهان و متخصصان

نامه نیشز بشا انشد و پایشایی پرسش مورد مطالعه را داشته ۀمنطق

(کشه در 76/0مقشدار )برابشر توجه بشه ضشریب آلفشای کرونبشاخ 

. در ادامشه استیید أمحاسبه شده است، مورد تSPSS افزار نرم

عشششالوه بشششر  ،آمدهدسشششتوتحلیل اطالعشششات بهبشششرای تجزیشششه

هششای آمششار اسششتنباطی از آزمون ،های آمششار توصششیفیشششااص

و تحلیششل مسششیر بهششره گرفتششه شششد.  ایتششک نمونششه tچششون هم

تشرین ترین و پراهمیشتدن مهمکرور مشخصبه منظ ،همچنین

بیشترین نق  را در تغییشر  ،است که توانسته راهکاری اقدام و

 –اقتصشادی ۀتوسعتغییر سطح  ،عملکرد بازارچه و به دنبال آن

ای از تکنیک مقایسشه ،باشد نطقه داشتهاجتماعی روستاهای م

AHP وزن نسبی یشا بشه عبشارتی دیگشر ۀاستفاده شد. محاسب، 

نظشر و  طبشق ،نسبت به هم راهکارهااهمیت نسبی اصالحات و 

 ةن اداروالؤمنطقه و تعشدادی از مسش ۀاجماع کارشناسان توسع

زوجشی در یشک  ۀنفر( به صورت مقایس 17)در مجموع  بازارچه

 nدر n مقیال قطری صورت گرفت. مقایسه در یشک مشاتریس 

ای س داوری مقایسشهگرفت. ماتری انجام( 9×9)در این پژوه  

 در آن مقدار  که شودنشان داده می  A=aij جفتی به صورت

aij ریشز و ششدت برتشری معیشارداوری برنامه ةدهندنشانi  در(

  ۀنظرگیشری سشنج)سشطر( بشا در یک از اصشالحات( جا هراین

jبهبود عملکرد بازارچه( است.  )ستون( با توجه به هدف اصلی(

اوت کارشناسشان بشا وزن نسبی معیارها به دنبشال ق،ش ۀمحاسب

)مجمششوع  انجشام ششد Expert Choice افشزاراسشتفاده از نشرم

هشا براسشال عیارها برابر با یک است(. مقایسهضرایب اهمیت م

جهشت  ،همچنشین. گرفت تومال ال ساتی انجام ۀگانایس نهمق

نرخ ها از شااص نرخ ناسازگاری بهره گرفته شد. صحت داوری

ت که سشازگاری مقایسشات را اس مکانیزمی Ahp ناسازگاری در

دهشد کشه تشا چشه حشد نیزم نشان میااین مک .دکنمشخص می

د. طبق این مدل اگر نشرخ کراعتماد  هابندیتوان به اولویتمی

ها ها را اوب و وزنتوان داوریمی ،یا کمتر باشد 0.1 سازگاری

 (.35. ص، 1383 ا قابل اعتماد دانست )سرور،ر

 

 
 مورد مطالعه ةنمایش منطق -1شکل

 1395 های پژوه ،مأاذ: یافته

 



 18/  پیاپی  2  ریزی روستایی                                                                                       شمارۀمجلّه پژوهش و برنامه                                                                                         178    
 

 هانامهای پرسشتوزیع طبقه -1جدول
 1395های پژوه ، مأاذ: یافته

 اسم روستا طبقه
تعداد 

 اانوار

های شنامهتعداد پرل

 گرفتهتعلق

 ( نفر جمعیت0-300) اول
 23 54 نچی

 26 60 کانی سفید

 ( نفر جمعیت301-600) دوم
 55 128 سیف سفلی

 38 90 ینگیجه

 118 280 ساوجی ( نفر جمعیت601-1200) سوم

 260 612 5 جمع

 

 عملکرد بازارچه( بهبودگرفته به منظور )اقدامات مدیریتی انجام متغیرهای مستقل پژوهش -2 جدول
 1395 های پژوه ،مأاذ: یافته

دادن همیتا، و درآمد مردم ن بازارچه، افزای  سقف مبادالتوالؤنظارت بیشتر بر عملکرد مس

، رچشه(ان بازامورأت رفاهی بازارچه و رفتار بهتر از سوی مش)افزای  ادما بیشتر به مردم محلی

، رنششینانهای ارتباطی و ادماتی بازارچه، جلشوگیری از ورود غیرقشانونی شهبهبود زیرساات

های طیلیی از تعدرآمدهای بازارچه در میان روستاییان، تداوم فعالیت و جلوگیر ۀتوزیع عادالن

ای ی با کششور همسشایه، ااتصشاص بخششی از درآمشدههای همکارنامهمقطعی، انعقاد تفاهم

 .هابازارچه به دهیاری

 
 ها(عملکرد بازارچه ةاقتصادی و اجتماعی به واسط ةهای مورد سنجش توسعیرهای وابسته )شاخصمتغ -3 جدول

 1389 کامران، ؛1394 نیا،منوچهری و طیب ؛1394 ،ویسی و داستوار ؛1390 یگانه، :مأاذ

 

 نظری مبانی .3
نه، نهادی شده و مبتنی بشر توسعه به معنای کوششی آگاها

 ةریششزی بششرای ترقششی اجتمششاعی و اقتصششادی پدیششدبرنامششه

ر ششوروی د 1917فرد قرن بیستم است کشه از سشال منحصربه

در یشک تعریشف  .(16. ص، 1385 آسشای ،) سابق شروع ششد

 توان توسعه را فرآیند بهبود وضع زندگی مردم دانستمی ،کلی

 بشا همشراه رششد از است عبارت اقتصادی ۀتوسع ،و در این بین

 فیزیکشی، هشایظرفیشت از اعشم ؛تولیشدی هشایظرفیت افزای 

 تولیشد کمشی رششد اقتصشادی، ۀتوسشع در. اجتمشاعی و انسانی

 نیشز اجتمشاعی نهادهشای آن، کنشار در امشا ؛ششد اواهد حاصل

 تششوان کششرد، اواهششد تغییششر هششانگرش شششد، اواهنششد متحششول

 افشزای  پویشا و مسشتمر صورت به موجود منابع از برداریبهره

 ،عشالوه به ؛گرفت اواهد انجام جدیدی نوآوری ،روز هر و یافته

 فرآیند در نیز هانهاده نسبی سهم و تولید ترکیب گفت توانمی

 پایایی غیرمت لفهؤم ابعاد

 اقتصادی

 .82 اشتغال جوانان جویای کار ،اشتغال زنان ،)سرپرستان اانوار( افزای  اشتغال اشتغال

 درآمد

یر منابع سبت به سازارچه نبهبود درآمد حاصل از با ،بازارچه درآمدهای ۀتوزیع عادالن ،هاافزای  درآمد دهیاری ،افزای  درآمد

های اقتصادی لیتگذاری در فعاسرمایه ،گذاری و فعالیت اقتصادی در روستاسرمایه ةانگیز ،زیهای کشاورفعالیت ۀتوسع ،درآمدی

 .اارج از روستا

77. 

های هزینه

 زندگی

آمدی به ابستگی دریزان وم ،)تغذیه، تفریح، پوشا ( های مصرفی اانوادهمین هزینهأت ،های بهداشت و درمانتوانایی پرداات هزینه

 .تغییر در قیمت محصوالت مصرفی و تولیدی ،های زندگیین هزینهمأجهت تبازارچه 
73. 

 اجتماعی
مسائل 

 اجتماعی

رتقای ا ،مهاجرت( )کاه  افزای  میل ماندگاری روستاییان ،های تجارتافزای  اطالع از شیوه ،افزای  ادمات عمومی و زیربنایی

طح سفزای  ا ،کاه  فقر روستایی ،فزای  امنیت شغلیا ،)بازگشت روستاییان از شهر به روستا( مهاجرت معکول ،شغلی

 .تحصیالت

71. 

 .76 22 4 2مجموع:
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اقتصادی در کنشار  ۀتوسع .(1393 )امینی، کندمی تغییر ،ولیدت

نیز توجشه دارد و ایشن امشر موجشب ی به مسائل کیفی رشد کمّ

پایشدارتر  ،شود رشد اقتصادی با بهبود استانداردهای زندگیمی

اهدافی را بشرای  ،(. در واقع66-68. ص، 2012، 2پترونال) باشد

)پشاپلی یشزدی و  ردمین رفشاه و آسشای  عمشومی در نظشر داأت

نیز به عنوان یکی  اجتماعی ۀتوسع(. 45، ص. 1387 ابراهیمی،

توسشعه و  فرآینشد یکی از ابعاد اصلی ۀهای توسعدیگر از شااه

یابی بشه سیسشتم اجتمشاعی در راسشتای دسشت تحشول گربیان

پارچگی و انسجام اجتماعی افزای  ایجاد یک ،عدالت اجتماعی

، )ظفشری باششدها مییشت انسشانکیف یکیفیت زندگی و ارتقشا

اجتماعی  ۀتوسع. (130. ص، 1389، حسینی، حلیجی و فتحی

 ؛بررسی قرار گرفته است های مختلفی مورد تعریف واز دیدگاه

تر زندگی اجتماعی به کیفیت مطلوب ۀتوسع ،گرااز دیدگاه رفاه

المللشی هشای بینناز نظشر سشازما ،در این راستا. دشواطال  می

 ۀهشای توسشعمان ملل متحد با استناد بشه گشزارشازچون سهم

دسترسشی بشه تسشهیالت آموزششی،  ،اجتمشاعی ۀتوسع ،انسانی

منیشت و ماننشد آن رفاهی، بهداشتی، تغذیه، مسکن، اشتغال و ا

طلبشی،  مارکسیستی نیز بر معیارهای مساوات است. در دیدگاه

کیشد أهشای الزم بشرای محرومشان تفرصت ۀمحوری و ارائعدالت

 (.51-52. ص، ص1391 مبارکی و شهبازی، )ارمکی، ده استش

یندی است که طشی آگر فراجتماعی بیان ۀتوسع ،به این ترتیب

عی، فرهنگشششی، سیاسشششی، آن نیازهشششای حیشششاتی، اجتمشششا

 ی)کشه بشا اهشدافی نظیشر ارتقشا هشاانسشان ۀهم ،محیطیزیست

آزادی، امنیششت، برابششری، عششدالت، صششلح، انسششجام و وحششدت، 

بهبود تغذیه، بهداشت، مسکن، آمشوزش و کیفیشت  فقرزدایی و

بشه عبشارت  ؛ششودگذران اوقات فراغت همراه است(، تأمین می

پارچه نشه تنهشا بشه اجتماعی به مثابه یک کل یک ۀتوسع ،دیگر

تغییشر و تحشوالت سشااتاری در سشااتارهای  ۀعنوان مجموعش

به مثابشه  اساساًبلکه  ؛شوداجتماعی جامعه تلقی می و فرهنگی

منشدی دهی به توانیکی از پیامدهای توانایی جامعه در سازمان

و  هشاها و چشال انسان و منابع مولد برای مواجهشه بشا فرصشت

  .(1392)محمدی،  است پذیریکاه  سطح آسیب

اجتمششاعی  ۀدر اجششالل جهششانی توسششع 1995در سششال 

هشای عشدالتیهشا و بشیمحرومیشت ،بیکشاری ،رفع فقر ،کپنهاگ

هشدف اصشلی بشه عنشوان  ،یژه در نواحی روسشتاییواجتماعی به

 .(6 و 2ص. صش، 2003، 3ساکاموتو) دش اجتماعی مطرح ۀتوسع

ششدن آرامی بشا مطرحروستایی به ۀمطالعات توسع ،در این بین

 و ابراهیمشی، یشزدی)پشاپلی آغشاز ششد اجتماعی ۀمفاهیم توسع

نشششواحی روسشششتایی بشششه منظشششور  ۀتوسشششع(. 51. ص، 1387

سااتار اقتصادی و اجتمشاعی جزئشی از فرآینشد  سازیدگرگون

 (.33. ص، 1393 )منششوچهری و فراهششانی، ملششی اسششت ۀتوسششع

روستایی در رابطه بشا  ۀتوسع کند کهدر تعریفی بیان می راوات

ارتقای سطح معیشت اقتصشادی مردمشی اسشت کشه در نشواحی 

بازتشابی از افشزای  قشدرت  ،کنند. در واقشعروستایی زندگی می

. بانشک جهشانی، (1. ص، 2012، 4راوات)تاییان است ارید روس

کنشد: اسشتراتژی بشرای گونه تعریشف میروستایی را این ۀتوسع

بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه مشخصی از مردم فقیر 

بهترکشردن ششرایط  و در واقشع، که همشان روسشتاییان هسشتند

(. 22. ص، 1385 ،ها در محیط روستا است )آسای زندگی آن

دن کرروستایی را تبدیل ۀاهاتما گاندی در تعریغی ساده توسعم

الی انسان روستاها به محیط قابل زیست و متناسب با رشد و تع

یکشی از  ،در ایشن راسشتا (.61. ص، 1386 )لنگشرودی، دانشدمی

مهم تحقق توسعه در نواحی روسشتایی و در واقشع  یهاضرورت

رفششع  ،عییابی بششه شششرایط مطلششوب اقتصششادی و اجتمششادسششت

 باششدمیروستاییان  درآمدها و افزای  عدالتیها، بیمحرومیت

در ایشن . (2. ص، 2003 ، 6هشاریس ؛1 .ص ،2009، 5)ویستهلم

که هدف اصلی از توسشعه در کششورهای  با توجه به این ،راستا

ده شاوبی اجرا نههای توسعه در آن بحال توسعه که برنامه در

حشذف ، اشوردآن به چششم مشی در ایهای ناحیهو عدم تعادل

یعنشی تحشول  ؛رشد همراه با عدالت اجتمشاعی .ها استرابریناب

ی یک سکه به نشوعی کشه اقتصادی و اجتماعی به عنوان دو رو

یابی داشته دست ۀهم به منافع توسع )مرزی( اینواحی حاشیه

 )ظفری و همکاران، اواهد بود بهترین تعریف از توسعه ،باشند

ویژه در نقاط مشرزی به ،در نواحی روستایی (.130. ص، 1389

 ،ینشدی از تغییشرات اجتمشاعیآبشه عنشوان فر اجتمشاعی ۀعتوس

بشه دلیشل اهمیشت غیرقابشل انکشار  هدفی است کشه تحقشق آن

، 7ناهشار) گشذرداقتصادی مشی ۀوضعیت اقتصادی، از بستر توسع

سششیس أتشوان گفششت کشه تمششیارتبشاط ایشن در . (6. ص، 2014

های ارتبشاطی جریشان کانالبه عنوان  ،ی کشورهای مرزبازارچه

و  اقتصادی ۀساز توسعتوانند زمینهمی ،و راهکاری مطمئنکاال 

ند. ششواجتمشاعی منشاطق محشروم مشرزی  ۀبه دنبال آن، توسع

صشفر  ۀنقطش در واقشع، محصشور ای استمحوطه مرزی ۀبازارچ

 تشرایص تششریفات انجشام مجاز به ،و در جوار گمرکات مرزی

 بشین منعقدششده هشاینامشهتفاهم طبشق کشه هاییا مکانی کاال
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 ششودمشی سیسأت جوارهم کشورهای و ایران اسالمی جمهوری

هشای مشرزی بازارچه .(9. ص، 1391 پوشی و عنابستانی،)کهنه

اند به منظور به تحشر  واداششتن نشواحی روسشتایی هاییکانون

 ای و ملشی و راهبشردیمنطقشه ۀتر در توسشعبرای ح،ور جدی

های ملشی و افزای  همکاری ۀواسطه برای اروج این مناطق ب

، 2011، 8)سزالونتی قتصادی و جغرافیاییالمللی از انزوای ابین

هششای مششرزی بششه عنششوان سششیس بازارچششهأت ،در واقششع (.59. ص

بخششی اقتصشاد روسشتایی ی و تنوعراهبردی که موجشب پویشای

سشتاهای د، توانایی حل بسشیاری از مع،شالت کنشونی روشومی

 (3 )ششکل دنشرهشا در مسشیر توسشعه را داحرکشت آن مرزی و

 ،میششاندر ایششن  .(152. ص، 1394 ،منششوچهریو  نیششاطیب)

در  (3) ششکلدر ای ذکرششده یابی به آثار مثبشت توسشعهدست

اسشت کشه پشذیرزمشانی امکانی ،هشای مشرزیارتباط بشا بازارچشه

در موفقیت آن بپردازد. نق  مدیریت  ةکارآمد به ادار مدیریتی

اهمیت است کشه اگشر مشا  داراییک نهاد و سازمان از این نظر 

جوشی ترکیبی از هم ،یندآپیشرفت و موفقیت را حاصل یک فر

بشدانیم،  منشابع طبیعشی، بشازار عناصر سرمایه، نیشروی انسشانی،

ریشزی و همشاهنگی بشین ایشن عناصشر را برنامه ۀمدیریت وظیف

مششدیریت  ،در واقششع (.89. ص، 1390 ،عزمششی) برعهششده دارد

یابی به ای جهت تسریع در مسیر دستپتانسیل بالقوه ،مطلوب

 .(11. ص، 2002، 9المرینک) عملکرد مطلوب و پیشرفت است

بینشی(، )پشی  ریشزیت عبارت است از علم و هنر برنامشهمدیری

 )تقسیم کار و تفکیک وظایف(، هشدایت و رهبشری دهیسازمان

 ها(، نظارت و کنترلی نفوذ در آن)راهنمایی زیردستان و توانای

رکنان(، ایجاد هماهنگی )ناظربودن بر اعمال و اصالح اشتباه کا

 ۀترین تعریف؛ مشدیریت، هنشر انجشام کشار بشه وسشیلو در ساده

 ۀیابی بشه توسشعدسشت ۀوسیلهم  مردمی است که هم هدف و 

 ،بنششابراین(. 114. ص، 2013، 10نونیششا) شششوندمحسششوب مششی

یابی به اهشداف و انجشام در دست یهر نهادموفقیت و شکست 

از دیششدگاه رویکششرد  متکششی بششه مششدیریت آن اسششت. ،وظششایف 

یند نهادسشاز اسشت و آیک فر ۀنهادگرایی در علم اقتصاد، توسع

نیازمنشد ایجشاد نهادهشایی اسشت کشه بشا  ،در نتیجه هر منطقشه

ها بتواند توسعه را در طشول زمشان مدیریت صحیح از طریق آن

بخشیدن به منابع محلی . این رویکرد در پی تحر دکنهدایت 

منطقشه  ۀو انجام تغییرات متناسب با ششرایط و الزامشات توسشع

ثر نهادهای ؤاست که تحقق این امر در گرو مدیریت کارآمد و م

 ،(. در این راسشتا115. ص، 1388 )سعیدی، باشدای میتوسعه

محشر  های مرزی به عنوان نهادهشای عملکرد مطلوب بازارچه

مششکالت با توجه بشه  کارآمد بوده کهمدیریتی  نیازمند ۀتوسع

ای کشه در متعدد اقتصادی و اجتماعی و سشااتارهای ششکننده

هشای در مسیر ایفای نق  مطلشوب بازارچشه محیط روستایی و

مسیر صشحیح در بتواند این نهاد اقتصادی را  ،مرزی وجود دارد

 مطلششوب مششدیریت ۀهششایی کششه الزمششد. شااصششهکششرهششدایت 

  اند.مدهآ (2ی مرزی است در شکل )هابازارچه

 

 
های مدیریت مطلوب جهت موفقیت شاخص -2 شکل

 های مرزیکید بر بازارچهأها و نهادها با تسازمان
 2. ص ،2012، 11سوبیدی :مأاذ

 

 دیشد بشه توجشه با نیز روستایی ۀپارچیک ۀتوسع رویکرد در

 ،روسشتایی ااتارسش هشایعرصشه متقابشل اثرگذاری و سیستمی

 ۀالزمش و بشوده مهشم بسیار ایتوسعه هایطرح مطلوب مدیریت

 بشه ارتباط این در. است پایدار و زادرون ایتوسعه به یابیدست

 کششور، در روستاها اجتماعی و اقتصادی ۀتوسع اهمیت موازات

 مورد روستایی هایپروژه و طرح مطلوب مدیریت و ریزیبرنامه

 امشا ؛(12. ص، 1387 ،ازکیشا) اسشت گرفتشه قرار کیدأت و توجه

 ،دارد وجود کشور ریزیبرنامه ۀعرص در که متعددی هایضعف

 نشواحی در اجتمشاعی و اقتصشادی سشااتارهای ضشعف کنار در

 بشا را روسشتایی ۀتوسع هایپروژه و هاطرح از بسیاری روستایی

 همراه مطلوب اثرگذاری راستای در موانعی و جدی هایچال 

 و کننشدگانتسهیل عنوان به مدیران ،بین این در که ندسازمی

 و اصشالحی راهکارهای اتخاذ با که کنندمی عمل کاتالیزورهایی

 و عملکشرد بهبشود و اصالح ساززمینه ،کاربردی هایاقدام انجام

 وضشع سشوی بشه موجشود نشامطلوب وضشع از حرکت ،نتیجه در

انجشام   .(244 و 9. ص، 1384 پشی،اسشتیفن) ندشومی مطلوب

سشوی ها و تغییرهای اصالحی از سوی مدیران حرکت به اقدام

ها و یی در اداره و اثرگشذاری سشازمانآرویکرد اثربخششی و کشار

یعنی درجشه و میزانشی  ؛بودنای است. اثربخ نهادهای توسعه
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شده نزدیشک تعیینکه سازمان و نهادها به تحقق اهداف ازپی 

( و در 124. ص، 1388، لشدینیانژاد و محی)ابراهیمی شوندمی

جهت تحقق این اصل، نیاز است که مدیران موانع، مششکالت و 

شناسایی  ،اول ۀای را در وهلهای عملکرد نهادهای توسعهضعف

زم را تغییشرات ال ،بعد با اتخاذ راهکارهای اصشالحی ۀو در مرحل

و نهادهششای  هششایی سششازمانآکششار ،نششد. از سششوی دیگششرکناجششرا 

ششود کشه مشدیران از تمشامی زمانی محقشق مشی ،ای همتوسعه

)نجشف  ها و منابع در دسشترل محلشی بهشره گیرنشدمندیتوان

-78. ص ،1386 زاده،؛ حسششن98-100ص. صشش ،1391 بیگششی،

ها توسط امروزه از بهسازی نهادها و سازمان ،(. در این راستا77

شود. بهسازی کوششی است مستمر که از مدیران بسیار یاد می

 اولیشه ریت با هدف بهبشود عملکشرد و تحقشق اهشدافسوی مدی

شود که اقدامات مدیریتی در جهت گیرد و سعی میصورت می

هشا و نهادهشا انجشام گیشرد. در بهبود و افزای  عملکرد سشازمان

است که در راستای افزای   ها و اصالحاتیاقدام ،بهسازی ،واقع

 گیرنشدیی نهادها از سشوی مشدیران انجشام مشیآاثربخشی و کار

ایشن توصشیفات،  ۀبرپای ،(. بنابراین10. ص، 1391 )نجف بیگی،

هشای مشرزی بشه صشورت مسشتمر، نیاز است که مدیران بازارچه

های مدیریتی الزم را انجام دهند و از تمشامی منشابع و بهسازی

 ۀها مردم محلی و تمایل بشه توسشعترین آنها که از مهمفرصت

؛ بهره گیرند تا برآینشد استتجارت از سوی کشورهای همسایه 

 ،هشا و در نتیجشهیی مطلوب بازارچهآاین امر نیز اثربخشی و کار

اجتماعی نواحی محشروم مشرزی  و اقتصادی ۀتوسعبهبود سطح 

 باشد.
 

 
 اقتصادی و اجتماعی روستاها ةدر توسع های مرزیآثار و نتایج تاسیس بازارچه -3 شکل

 1395، های پژوه مأاذ: یافته
 

 
 مدل مفهومی پژوهش -4شکل 

 1395، های پژوه مأاذ: یافته
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 های پژوهشیافته .4
 های توصیفی بعد اقتصادییافته .1 .4

 دهشدروستاییان در بعد اشتغال نشان مشیهای برسی پاس 

 که در ارتباط با میزان اثرگذاری راهکارها و اقشدامات اصشالحی

 ،نواردر ششااص افشزای  اششتغال سرپرسشتان اشا، گرفتهانجام

های زیاد و ایلی زیشاد گویان به گزینهدرصد پاس  80بی  از 

ال که فعالیت ؤدر پاس  به این س ،در این ارتباط .اندپاس  گفته

شود؟ در بازارچه به عنوان شغلی اصلی روستاییان محسوب می

 69درصد روستاییان فعالیت در بازارچشه را ششغل اصشلی و  41

ین ششغل فرعشی اشود بعشد از درصد نیشز آن را بشه عنشوان اولش

 ۀست که مد برابشر گزینشا این در حالی اند.کشاورزی بیان کرده

های ها در گزینشهکشم( و قرارداششتن اکثریشت پاسش ایلی ) 1

 گرفتهثیرگذاری اصالحات انجامأایلی کم و کم نشان از عدم ت

هرچند کشه پاسش   ،دارد افزای  اشتغال زنان در بهبود شااص

درصدی بشه  20های زیاد و ایلی زیاد و نهدرصدی به گزی 30

ال بود کشه ؤمورد توجه و س ،متوسط هم در این شااص ۀگزین

کردند کشه بازارچشه بشه روستاییان در پاس  به این امر بیان می

ده و بششه صششورت شششصششورت مسششتقیم موجششب اشششتغال زنششان ن

مشششاغل  ،غیرمسششتقیم از طریششق رونششق زراعششت و دامششداری

در ششااص افشزای   ده است.کرنان ایجاد درآمدزایی را برای ز

نیشز مقشدار  )غیرسرپرسشت اشانوار( اشتغال جوانان جویای کار

بر عدم بهبود وضشعیت ( 2.85) شدهامطلوب میانگین محاسبهن

گرفتشه داللشت مشدیریتی انجام اصشالحاتال این شااص به دنب

یعنی شرایط متوسشط  ؛3اما در این شااص مد برابر عدد  ؛دارد

بتوان گفت بازارچه توانسشته اسشت بشرای  تاده است محاسبه ش

امشا  ؛دکنشاشتغال ایجشاد  غیرسرپرست اانوار، جوانان روستایی

در  ای نیسشت.کنندهحشد رضشایت درکیفیت و کمیت اششتغال 

درآمششد نیششز در شششااص افششزای  درآمششد،  ۀلفششؤهای مشششااص

هشای زیشاد و درصشدی بشه گزینشه 62گویی ن با پاسش روستاییا

)ایلی زیاد( به افشزای  درآمشد  5 ۀاد و مد برابر گزینایلی زی

گرفتشه معتقدنشد. در ششرایطی اصشالحات انجام ۀواسشطه اود ب

یعنی شرایط  ؛5 ۀها برابر گزینمشابه نیز روستاییان با مد پاس 

بشه افشزای  درآمشد  3.48کننده بسیار زیاد و میانگین رضشایت

ایششن ارتبششاط . در انششدهششای روسششتای اششود پاسشش  گفتهدهیاری

ند که بعد از انجام اصالحات مشدیریتی، کردروستاییان بیان می

 یابشد.هشا ااتصشاص میبخشی از درآمدهای بازارچه به دهیاری

متوسشط و میشانگین  ۀیعنی گزین ؛3مد برابر عدد  روستاییان با

منشافع  ۀتوزیع عادالن وضعیتبر بهبود  3.39شده برابر محاسبه

اند، روسشتاییان ن روستاییان پاس  گفتهحاصل از بازارچه در بی

ترین دلیل این امر را نظارت و کنترل بیشتر ها مهمدر مصاحبه

انشد جهت ممانعت از ورود غیربومیان و شهرنشینانی بیان کرده

 51که در قبل بیششترین سشهم را از منشافع بازارچشه داششتند. 

یشاد و های زگویی به گزینهنفر( با پاس  134) درصد روستاییان

به طور نسبی بر  3.30شده برابر ایلی زیاد و میانگین محاسبه

کششاورزی  ۀشده در توسعنق  مثبت اصالحات مدیریتی انجام

هشا روسشتاییان بیشان ، در مصشاحبهروستاهای بخش  معتقدنشد

اولیه الزم جهت  ۀسرمای هکردند که افزای  درآمد در بازارچمی

در  .م آورده اسشتها فشراهای هزینه بر کششاورزی رارید نهاده

آالت کشششاورزی و ینهششا، ماشششایشن ارتبششاط افششزای  تعشداد دام

کید روستاییان أیشتر مورد تهای آبیاری جدید، بابزارآالت روش

شده برابر ( و میانگین محاسبه3) متوسط ۀ. مد برابر گزینبودند

 ةانگیشزبشه بهبشود نسشبی  گویانپاس اعتقاد  دهندةننشا 3.20

روسشتاییان  اسشت. اری و فعالیت اقتصادی در روسشتاگذسرمایه

هشا از بازارچشه کردند که افزای  مطلوب درآمدهای آنبیان می

ششده و در کنشار آن انجشام براشی انجام جدیشد تغییراتبعد از 

های هشادی موجشب مانند اجرای طرح ،اصالحات کالبدی دیگر

های زههای دولتی شده و انگیها به حمایتافزای  اطمینان آن

 .اقتصششادی روسششتا افششزای  داده اسششت ۀهششا را بششرای توسششعآن

سششیس واحششدهای مرغششداری و أنمودهششای آن نیششز ماننششد ت

اورزی و داری محصشوالت کششهایی برای تولیشد و نگشهاانهگل

در سطح بخ  قابشل مششاهده  ،رونق و فروش محصوالت باغی

تششوان بششا توجششه بششه میششانگین می ،باشششد. از سششویی دیگششرمششی

اظهار کشرد کشه بهبشود عملکشرد  3برابر عدد  و مد شدهحاسبهم

ششده توانسشته اسشت موجشب تغییرات اعمال ۀواسطه ب ۀبازارچ

هششای اقتصششادی گذاری روسششتاییان در فعالیتافششزای  سششرمایه

مسشتقیم نیشز به طشور غیر ،ین ترتیبه ابد و شواارج از روستا 

اییان موجب افزای  درآمد و بهبشود وضشعیت اقتصشادی روسشت

و  3.54های مطلوب و میانگین 5و  4های برابر گزینهد. مد شو

را گرفتشه بودن تغییرات و اصالحات انجامبه ترتیب مثبت 3.66

های در افزای  توانشایی مشالی روسشتاییان در پردااشت هزینشه

های مصششرفی اانوارهششای مین هزینششهأبهداشششت و درمششان و تشش

 ةکنندو رضششایت د. میششانگین مطلششوبدهششنشششان میروسششتایی 

ن ایلی زیاد هم مبشیّ ۀمد برابر گزینو  3.98شده برابر محاسبه

میزان باالی وابستگی درآمدی روسشتاییان بشه بازارچشه جهشت 
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گرفته و افشزای  اصالحات انجام ،در واقع .استها مین هزینهأت

کیفیت اثرگذاری بازارچه توانسشته اسشت کشه روسشتاییان را از 

 ایشن در حشالی .ندکرچه مرتبط و وابسته لحاظ درآمدی به بازا

کردنشد کشه در وضشعیت قبلشی ست که روسشتاییان اظهشار میا

مقدار نشاچیز آن و  فعالیت آمدهای بازارچه به دلیل دشواریدر

امشا در ششااص  ؛هشا نداششتاهمیت و اولیت چندانی بشرای آن

ها نششان یافتشه ،تغییر در قیمت محصوالت مصشرفی و تولیشدی

بهبشود  بشه 2.24 نشامطلوب ستاییان بشا میشانگیندهد که رومی

معتقشد  راهکارهای اصالحیبه دنبال انجاموضعیت این شااص 

 نیستند.

 

 اقتصادی ةهای توسعهای روستاییان به تغییرات شاخصهای توصیفی حاصل از پاسخیافته -4 جدول

 1395، های پژوه مأاذ: یافته

 متغیر لفهؤم بعد
ایلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

ایلی 

 زیاد
 مد میانگین

 اقتصادی

 اشتغال

 5 4.04 125 71 28 21 15 )سرپرستان اانوار( افزای  اشتغال

 1 2.58 26 51 51 52 72 اشتغال زنان

 3 2.85 22 61 87 37 53 اشتغال جوانان جویای کار

 درآمد

 5 3.76 94 68 57 24 17 افزای  درآمد

 5 3.48 83 53 55 44 25 افزای  درآمد دهیاری ها

 3 3.39 43 73 107 18 19 منافع بازارچه ۀتوزیع عادالن

 4 3.89 96 96 29 18 21 بهبود درآمد حاصل از بازارچه نسبت به سایر منابع درآمدی

 4 3.30 65 69 51 31 44 های کشاورزیفعالیت ۀتوسع

 3 3.20 43 71 77 35 34 گذاری و فعالیت اقتصادی در روستاسرمایه ةانگیز

 3 3.03 42 52 78 44 44 های اقتصادی اارج از روستاگذاری در فعالیتسرمایه

هزینههای 

 زندگی

 4 3.54 68 85 52 30 25 های بهداشت و درمانتوانایی پرداات هزینه

 5 3.66 82 64 68 38 8 (غیره )تغذیه، تفریح، پوشا  و های مصرفی اانوادهمین هزینهأت

 5 3.98 102 96 29 23 10 مین هزینه هاأوابستگی درآمدی به بازارچه جهت تمیزان 

 3 2.42 11 34 82 60 73 تغییر در قیمت محصوالت مصرفی و تولیدی

 

  های توصیفی بعد اجتماعیدوم یافته. 2 .4
بشه طشور  3.19ششده برابشر گین محاسبهنروستاییان با میشا

را عشاملی در افشزای  تشه گرفت انجامنسبی اصالحات و تغییشرا

در ایشن . دانندمی و زیربنایی روستاهای منطقه میادمات عمو

کششه بشا پیگیششری ثیرگشذار أارتبشاط یکشی از اقششدامات مثبشت و ت

 ،ارچششه بششا سششرعت بیشششتری انجششام گرفششتباز ةن اداروالؤمسشش

هششای هششادی در منطقششه بششه منظششور زمششانی اجششرای طششرحهم

ظشور رششد زارچشه بشه مندهی کالبدی در کنشار رونشق باسامان

باشد که این دو به عنوان مکمشل اقتصادی روستاهای بخ  می

 ۀزیادی در راسشتای توسشعگونی ردیگر، موجب تحول و دگیک

عشدم  2.65روسشتاییان بشا میشانگین نشامطلوب اند. منطقه شده

هشا از تشه در افشزای  اطشالع آنگرفثیرگذاری اصالحات انجامأت

هششای بررسششی پاسشش  اند.اشششتههششای تجششارت را بیششان دشششیوه

میششل مانششدگاری در سششطح  وضششعیت شششااص درروسششتاییان 

گویان بشا پاسش  درصشد 70دهد که نشان می ،روستاهای بخ 

های زیاد و ایلی زیاد و میشانگین مطلشوب گویی به گزینهپاس 

گرفتششه در راسششتای بهبششود عملکششرد و تغییششرات انجام 3.80

ری فششزای  میششل مانششدگاه را عششاملی در ااثرگششذاری بازارچشش

 ایشن در حشالی داننشد.در سطح روستاهای بخ  می روستاییان

یعنی شرایط ایلی کم و میانگین  ؛(1)ۀ ست که مد برابر گزینا

ثیرگشذاری مثبشت أعشدم ت دهندةنشان 2.32شده برابر محاسبه

گرفتشه در راسشتای بهبشود عملکشرد تغییرات و اصشالحات انجام

 در ایششن ارتبششاط اسشت.روسششتاییان  بازارچشه در ارتقششای ششغلی

در  دهنشد کشه از روسشتاییان صشرفاًبازدیدهای میدانی نشان می

ششود و کشارگری سشاده هشم ده اسشتفاده مشیجهت کارگری سا

ترین شغلی است که ایجاد شده و مشاغلی ادماتی مانند عمده

یکشی از ند. ششووری مشاهده نمیداری و یا پیلههرانندگی، مغاز

طلششوب بهبششود عملکششرد بازارچششه را ارکننششده و مودامی تثیراأتشش

های روستاییان به شااص مهاجرت معکشول توان در پاس می
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بازارچشه را عشاملی در راسشتای رونشق دید که بشه طشور نسشبی 

؛ داننشدمشی ،انشدوستاییانی که به شهر مهاجرت کردهبازگشت ر

شود هایی داده میچه تنها به اانوادهفعالیت در بازار ةاجاز زیرا

 ،بنشابراین .مشرزی سشاکن هسشتند ۀکه در روستاهای این منطق

هایی که زمانی به دلیشل فششارهای اقتصشادی از روسشتا اانواده

 ،کردنشدزندگی مشی دشواریشرایط  مهاجرت کرده و در شهر با

اقتصششادی بششه روسششتاهای اششود اکنششون بششه دنبششال پویششایی هم

و مشد  3.66نده کنروستاییان بشا میشانگین رضشایت اند.بازگشته

 ۀواسشطه ( به افزای  امنیت شغلی اشود بش4) زیادۀ برابر گزین

 ،اصالحاتی که در بازارچه جهت بهبود عملکرد آن انجام گرفت

هشای بسشیار مهشم در مباحشر معتقدند. یکی دیگشر از ششااص

روستایی که مشانعی عمشده در راسشتای توسشعه نشواحی  ۀتوسع

 اط با ایشن ششااص، پاسش فقر است. در ارتب باشد،میروستایی 

های زیاد و ایلی نفری( روستاییان به گزینه196) دیدرص 76

ثیرگشذاری مثبشت أت دهندةزیشاد نششان ۀزیاد و مد بشرای گزینش

. اسشتبهبود عملکرد بازارچه در کاه  فقر روسشتایی منطقشه 

سشطح  ،سشنج هشای اجتمشاعی مشورد ی دیگشر از ششااصیک

 3.01ششده نگین محاسبهباشد که میاتحصیالت روستاییان می

ثیرگشذاری نسشبی بهبشود عملکشرد أنشان از ت 3و مد برابر عدد 

در  .بازارچه در افزای  سطح تحصیالت روستاییان داشته است

کردند که افزای  درآمد سرپرستان اانوار بیان می ،ارتباط این

کرد بیششتر جهشت هشا توانشایی هزینشهشده که آن ها موجبآن

 باشند. داشتهرا ت فرزندان اود ی سطح تحصیالارتقا

 

 اجتماعی ةهای توسعهای روستاییان به تغییرات شاخصهای توصیفی حاصل از پاسخیافته -5 جدول

 1395 ،های پژوه مأاذ: یافته
 مد میانگین ایلی زیاد زیاد متوسط کم ایلی کم متغیر لفهؤم بعد

 اجتماعی
مسائل 

 اجتماعی

 4 3.19 35 84 71 37 33 اییافزای  ادمات عمومی و زیربن

 3 2.65 31 22 82 76 49 های تجارتافزای  اطالع از شیوه

 4 3.80 89 92 40 16 23 )کاه  مهاجرت( افزای  میل ماندگاری روستاییان

 1 2.32 16 24 76 56 88 ارتقای شغلی

 3 3.01 36 49 97 39 39 )بازگشت روستاییان از شهر به روستا( مهاجرت معکول

 4 3.66 67 106 39 29 19 افزای  امنیت شغلی

 4 3.94 95 101 28 23 13 کاه  فقر روستایی

 3 3.01 27 75 78 36 44 سطح تحصیالت

 

 های تحلیلییافته .3. 4
های یافتشهاالت پشژوه  و تعمیمؤگویی بشه سشجهت پاس 

هشای آمشار در ایشن بخش  از آزمون توصشیفیحاصل از بخش  

ییشد أتشدا جهشت سشنج  و تبشود. در امی استفادهاطی استنب

 –اقتصشادی ۀشده در توسشعاثرگذاری اصالحات مدیریتی انجام

ای تشک نمونشه tاجتماعی روستاهای پیرامون بازارچه از آزمون 

نششان داده ششده  (6)بهره گرفته شد. نتایج آزمشون در جشدول 

ی ششده کمتشر از سشطح آلفشاداری محاسبهمقشدار معنشی .است

بودن هر دو حد بشاال و مثبت و tهای ، مقدار مطلوب آماره005

این واقعیت است که اصشالحات و تغییشرات  دهندةنشان ،پایین

درصد توانسته است به بهبشود  95شده در سطح اطمینان انجام

د. در ششوهای اقتصادی و اجتمشاعی منجشر لفهؤوضعیت همه م

های لفهؤ، هر دو از مدرآمد و پس از آن اشتغال ۀلفؤم ،این بین

 ،ششده و در واقشعدارای بیششترین میشانگین محاسبه ،اقتصادی

بود و ارتقشا هسشتند. در مجمشوع نیشز بهترین تغییر وضعیت، به

ر از مطلوبیت عشددی که بیشت 3.27شده برابر میانگین محاسبه

 95داری آن در سشطح اطمینشان باشد و معنشیمورد آزمون می

ششده در صشالحات و اقشدامات انجامدهشد کشه ادرصد نشان می

راستای پویایی و بهبود کیفیشت اثرگشذاری بازارچشه بشه بهبشود 

ه دششمنجشر  روسشتاییاناقتصادی و اجتمشاعی  ۀوضعیت توسع

 t ةوضعیت بعد اقتصادی با میشانگین و آمشار ،. در این بیناست

ه بش ایشن بعشد، ارتقا و بهبشود بیششتر ،نشان از اثرپذیری ،بیشتر

 دارد. اجتماعینسبت به بعد شده حات انجاماصال ۀواسط
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 ارچهسنجش دیدگاه روستاییان در ارتباط با کیفیت اثرگذاری اصالحات مدیریتی باز ایتک نمونه tنتایج آزمون  -6جدول 

 1395، های پژوه مأاذ: یافته

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون= 
 درصد 95اطمینان 

 لفهؤم
تفاوت از حد 

 مطلوب
 میانگین آزادی ۀدرج معناداری tمقدار 

 باالتر پایینتر

 .307 .007 3.15 259 .040 2.06 .157 اشتغال

 .621 .326 3.45 259 .000 6.34 .453 درآمد

 .542 .269 3.40 259 .000 5.85 .405 های زندگیهزینه

 .489 .201 3.34 259 .000 4.73 .345 اقتصادی ۀمجموع توسع

 .340 .058 3.19 259 .006 2.79 .199 تماعیاج ۀتوسع /مسائل

 .414 .130 3.27 259 .003 3.78 .272 اجتماعی –اقتصادی  ۀمجموع توسع

 

ثیرگشذار در أت ۀلفشؤثرترین مؤدن مشکربه منظشور مششخص

مورد مطالعه بشه  ۀاجتماعی روستاهای منطق –اقتصادی ۀتوسع

تحلیشل دنبال انجام اصالحات مشدیریتی در بازارچشه از آزمشون 

 ابتشدا در ،ترتیشب ایشن بشه گرفته شد. بهره مراتبیسلسلهمسیر 

 متغیشر عنشوان بشهاجتمشاعی  –اقتصادی ۀلفؤم تلفیقی مجموع

 ،مسشتقل متغیشر عنشوان بهبه تفکیک  هالفهؤم تمامی و وابسته

 نیشز هشالفهؤم از یک هر ادامه در وجهت تعیین اثرات مستقیم 

 در را مشابه مطالعات سابقه که کارشناسانی دیدگاه با ترتیب به

 متخصشص روستایی منطقشه ۀتوسع ۀزمین در و داشتند منطقه

 هاآن ثیراتأت و دندش مدل وارد مستقل متغیر عنوان به ،بودند

 تشکتک گزینیجای و دنکروارد از پس ادامه در. شد سنجیده

 متغیر عنوان به هالفهؤم سایر و وابسته متغیر عنوان به هالفهؤم

 در و نظشر مشورد ۀلفشؤم به مسیرها ۀکلی کردنضرب با مستقل

 مشورد ۀلفشؤم بشه شدهضرب مسیرهای ۀهم کردنجمع ،نهایت

 بشا نیز آار در و شد مشخص نیز غیرمستقیم اثرات میزان ،نظر

 میشزان و کلشی بشار غیرمسشتقیم، و مسشتقیم اثرات دنکرجمع

 اجتمشاعی -اقتصشادی ۀتوسشع بشر لفشهؤم هشر نهشایی اثرگذاری

 مششاهده( 7) جشدول در کشه طورهمشان. دش مشخص تاهاروس

ثیر در أ. دارای بیشترین تش488درآمد با بارکلی  ۀلفؤم ،شودمی

اصالحاتی اجتماعی روستاییان به دنبال انجام  –اقتصای ۀتوسع

 انجام گرفتند.بازارچه  به منظور رونقاست که 

 

 
 مرزی ةرونق بازارچ ةواسطه باقتصادی و اجتماعی روستاها  ةوسعبر تثیرگذار أهای تلفهؤمدل تحلیل مسیر م -5 شکل

 1395، های پژوه مأاذ: یافته

 
 

 

 

هزینه های 

 زندگی

مسائل 

 اجتماعی

 اشتغال

144.  

357.  

230. 

 درآمد
206.  

توسعۀ اقتصادی 

 و اجتماعی

286.  

212.  

118.  

362.  

3.11 

448.  
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 اقتصادی و اجتماعی روستاها ةهای مورد سنجش در توسعلفهؤم از یک هر کلی و غیرمستقیم مستقیم، اثر -7 جدول
 1395، های پژوه مأاذ: یافته

 بار کلی اثر غیرمستقیم تقیماثر مس هالفهؤم

 .246 .102 .144 اشتغال

 .488 .292 .206 درآمد

 .361 .131 .230 های زندگیهزینه

 .357 .--- .357 مسائل اجتماعی

 

 (8)شده در جشدول های دودویی ارائهنتایج مقایسه ،در ادامه

 (6) ششکلطور کشه در همشان ECافشزار پس از محاسشبه در نرم

افزای  سقف مبشادالت که  دهدنشان می ،است شدهنشان داده 

ترین اصشالح و ترین و پراهمیتمهم ،و افزای  درآمد روستاییان

مجمشوع  اسشت. بشوده بازارچشه اقدام مدیریت در بهبود عملکشرد

 0.01شده نیشز کمتشر از محاسبه و نرخ ناسازگاری 1اوزان برابر 

های انجام ششده و داوریبودن ق،اوت بر مطلوب ییدیأتا ت است

 باشد.

 

 ECافزار دودیی در نرم ةمقایس ةنمایش نتیج -6شکل 
 1395، های پژوه مأاذ: یافته

 

 شده در راستای بهبود عملکرد بازارچهدودیی اصالحات و تغییرات انجام ةمقایس -8جدول 

 1395، های پژوه مأاذ: یافته
X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 یریتیتغییرات و اصالحات مد 

        
 X1 ن بازارچهوالؤنظارت بیشتر بر عملکرد مس 1

 X2 افزای  سقف مبادالت و درآمد روستاییان 7 1 7 7 3 4 2 3 5

     
2 1 

 
 X3 دادن بیشتر به مردم محلیاهمیت 2

     
1 

  
 X4 های ارتباطی و ادماتی بازارچهبهبود زیرساات 3

3 2 
 

3 1 4 4 
 

 X5 جلوگیری از ورود غیرقانونی شهرنشینان 4

4 3 
 

1 
 

3 4 
 

 X6 درآمدهای بازارچه در میان روستاییان ۀتوزیع عادالن 5

5 3 1 4 3 5 6 
 

 X7 های مقطعیتداوم فعالیت و جلوگیری از تعطیلی 6

3 1 
   

3 2 
 

 X8 های همکاری با کشور همسایهنامهانعقاد تفاهم 3

1 
    

2 3 
  

 X9 هابخشی از درآمدهای بازارچه به دهیاریااتصاص
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 گیرینتیجه. 5
ال اول، ؤگویی بشه سشدر راسشتای پاسش  پشژوه های یافته

گرفتشه مبنی بر ایشن مطلشب کشه آیشا اصشالحات مشدیریتی انجام

اجتماعی مردم محلی منجشر  –اقتصادی ۀتوانسته است به توسع

رصششد و میششانگین د 95ن نشششان دادنششد کششه بششا اطمینششا د؟شششو

توان گفشت کشه اصشالحات و راهکارهشای می 3.27بخ  رضایت

 ۀده و کیفیت اثرگشذاری بازارچشه در توسشعشثر واقع ؤاتخاذی م

 اسشت. وستاهای پیرامون آن افزای  یافتهاجتماعی ر –اقتصادی

گرفتشه بشه های مشدیریتی انجامتوان گفت بهسشازیمی ،بنابراین

در بعشد مرزی منجر شده است.  ۀاد بازارچیی نهآاثربخشی و کار

شششااص افششزای  اشششتغال  ،اشششتغال ۀلفششؤدر م و اقتصششادی

افشزای  درآمشد ششااص  ،درآمشد ۀلفشؤسرپرستان اشانوار، در م

 ، ششااصهشای زنشدگینشههزی ۀلفشؤاانوارهای روستایی و در م

دارای بیششترین  ،هشامین هزینشهأستگی به بازارچشه جهشت تشواب

دارای بیششترین ارتقشا و  ،و بشه عبشارتی دهشهای حاصلمیانگین

این  ،اند. در واقعبا انجام راهکارهای اصالحی بوده بهبود وضعیت

روی  دو مع،شل اصشلی پشی  ،درآمشدیبیکاری و بشیها، راهکار

ده تشا بازتشاب ایشن امشر افشزای  کشرروستاها را برطشرف  ۀتوسع

در  وابستگی روستاییان به درآمدهای حاصشل از بازارچشه باششد.

بعد اجتماعی نیز دو شااص کاه  فقر روستایی و افزای  میل 

)کششاه  مهششاجرت( دارای بیشششترین ارتقششا و بهبششود  مانششدگاری

کشاه   ،در واقشع .انداجرای راهکارهای اصالحی بودهوضعیت با 

 ،فقر روستایی از طریق اشتغال و درآمدهای ایجادشده از بازارچه

مهاجرت از یعنی  ؛منطقهرشد ده که مع،ل مهم و روبهشعاملی 

و  و کاه  یابد شدهروستاها و کاه  جمعیت روستایی متوقف 

 حتی مهاجرت معکول به روستاها شکل گیرد.

 

 های اقتصادیوضعیت اثرگذاری و یا عدم اثرگذاری عملکرد بازارچه به دنبال اجرای راهکارهای اصالحی بر روی شاخص -9جدول 
 1395، های پژوه مأاذ: یافته

 نتیجه یرمتغ لفهؤم نتیجه یرمتغ لفهؤم

 اشتغال

 تایید )سرپرستان اانوار( افزای  اشتغال

های هزینه

 زندگی

 تایید های بهداشت و درمانتوانایی پرداات هزینه

 تایید )تغذیه، تفریح، پوشا ( های مصرفی اانوادهمین هزینهأت رد اشتغال زنان

 تایید هامین هزینهأابستگی درآمدی به بازارچه جهت تمیزان و رد اشتغال جوانان جویای کار

 رد تغییر در قیمت محصوالت مصرفی و تولیدی  

 درآمد

 تایید افزای  درآمد

 تایید هاافزای  درآمد دهیاری

 تایید منافع بازارچه ۀتوزیع عادالن

 تایید بهبود درآمد حاصل از بازارچه نسبت به سایر منابع درآمدی

 تایید های کشاورزیفعالیت ۀتوسع

 تایید گذاری و فعالیت اقتصادی در روستاسرمایه ةانگیز

 تایید های اقتصادی اارج از روستاگذاری در فعالیتسرمایه

 

 های اجتماعیی بر روی بهبود شاخصحراهکارهای اصالاجرای  ةواسطه وضعیت اثرگذاری و یا عدم اثرگذاری بازارچه ب -10جدول 
 1395، های پژوه ذ: یافتهمأا

 نتیجه رمتغی نتیجه یرمتغ لفهؤم

مسائل 

 اجتماعی

 ییدأت )بازگشت روستاییان از شهر به روستا( مهاجرت معکول ییدأت افزای  ادمات عمومی و زیربنایی

 ییدأت افزای  امنیت شغلی رد های تجارتافزای  اطالع از شیوه

 ییدأت کاه  فقر روستایی تایید   مهاجرت()کاه افزای  میل ماندگاری روستاییان

 ییدأت سطح تحصیالت رد ارتقای شغلی

 

بشه دنبشال ال دوم پژوه  مبتنی بر این مطلب بشود کشه ؤس

ها لفشهؤیشک از م گرفتشه، کشدامانجام اصشالحات مشدیریتی انجام

اجتمشاعی  -اقتصشادی ۀثیر را در تغییر سشطح توسشعأبیشترین ت

ه نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد ک روستاییان داشته است؟

افزای  شااص  ،به دنبال اتخاذ و اجرای راهکارهای اصالحیکه 

 ۀثیر را در تغییر سشطح توسشعأت . بیشترین488درآمد با بارکلی 
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داشته است. تبیین ایشن امشر را  روستاییان اجتماعی –اقتصادی

بودن شااص درآمد در کیفیت زنشدگی کنندهتعییندر توان می

 هشر ،واقشع در. نواحی در حاشیه و رنشج منشاطق مشرزی دانسشت

در ابتشدا بهبشود  دمنشاطق مشرزی بایش ۀی در راستای توسعاقدام

وضعیت درآمد روستاییان فقیر را هدف قرار دهد تا بهبشود ایشن 

هشای سشاز بهبشود و ارتقشای سشایر ششااصااص بتواند زمینهش

ژوه  طور کشه در پشهمشان .دششواجتمشاعی توسشعه  -اقتصادی

ثیر مسشتقیم بشه صشورت أدرآمشد عشالوه بشر تش ۀلفشؤحاضر نیز م

-های اقتصشادیلفشهؤغیرمستقیم نیشز بشا اثرگشذاری بشر سشایر م

پیرامششون  روسششتاهای ۀموجششب بهبششود سششطح توسششع ،اجتمششاعی

این مطلشب  ال سوم پژوه  نیز مبتنی برؤس بازارچه شده است.

گرفتشه امیک از اصالحات و تغییشرات مشدیریتی انج بود که کدام

 یروستاها ۀدارای بیشترین اهمیت در تغییر وضع موجود توسع

انششد؟ در ایششن ارتبششاط ق،ششاوت دودویششی و شششفاهی بخشش  بوده

کارشناسان امر نشان داد که افشزای  سشقف مبشادالت و سشطح 

راهکار اصالحی است که بیششترین اهمیشت و  ،درآمد روستاییان

ه تماعی روسشتاها بشاج -اقتصادی ۀسطح توسع بهبودثیر را در أت

با توجه به  ،در نهایت داشته است. بهبود عملکرد بازارچه ۀطواس

ها راهکارهشای های پژوه ، بازدیدهای میدانی و مصشاحبهیافته

گشای مطلوبی به منظور بهبود هرچه بیشتر توانند راهزیر نیز می

 –اقتصشادی ۀی آن در توسشعرافزای  اثرگشذاعملکرد بازارچه و 

بششا رفششع مع،ششالت و  سششتاهای پیرامششون بازارچششهاجتمششاعی رو

 ،ای قشرار ندارنشدکنندهعیت رضایتهایی که هنوز در وضشااص

 د:نباش

در راستای ارتقشای ششغلی روسشتاییان و اششتغال زنشان:  -

ایجاد مشاغل ادماتی جدید به غیر کارگری ساده در بازارچشه 

 داری، راننششدگی،وری، مغششازهچششون پیلششهبششرای روسششتاییان هم

که این امر در گشرو آمشوزش روسشتاییان در  غیره داری وعرفه

های تجشاری، تشکیل تعاونی های آن،ارتباط با تجارت و شیوه

نشات رفشاهی و ابهره و بلندمشدت، ایجشاد امکهای کماعطای وام

از راهکارهشای  باشد. در این ارتباط یکیبازارچه میاقامتی در 

های ت وارداتی در مکانهای فروش محصوالمهم ایجاد بازارچه

توجشه بشه  باشد کشه بشامناسب در سطح روستاهای منطقه می

روسششتاهای منطقششه و نیششز  گردشششگریهای دیگششر پتاسششیل

 گردششگریمشورد مطالعشه در کنشار قطشب  ۀقرارگرفتن منطق

تشوان بشه رونشق یعنی ششهر مریشوان و بانشه می ؛تجاری کشور

 ردششگریگد و با رونشق کرتجاری در بخ  کمک  گردشگری

عالوه بر جوانان روستایی بسیاری از زنشان روسشتایی هشم وارد 

 ند.شومستقیم فعالیت اقتصادی می ۀعرص

تصششاص بخشششی از درآمششدهای بازارچششه و تشششکیل اا -

 بشه منظشورها جهت اعطای وام بشه روسشتاییان آن از صندوقی

 وکارهای جدید و مولد.اندازی کسبراه

بشه  غال در بازارچه صشرفاًه اشتدرنظرگرفتن تمهیداتی ک -

سرپرستان اانوار محدود نششود و جوانشان روسشتایی واقشع در 

 د. در این ارتباط حرکتشوسن فعالیت اقتصادی را نیز شامل 

به سمت صادرات، جلوگیری از ورود غیرقشانونی شهرنششینان، 

کیشد بشر واحشدهای أایجاد واحشدهای تولیشدی و صشنعتی بشا ت

های ، متناسشب بشا پتانسشیلکوچک کارگاهی درون روسشتایی

ی منطقه با صرف درآمدهای بازارچه و یا صدور کاالهای تولید

 د.شوپیشنهاد می ها از بازارچهآن

ه منظور تغییر در قیمت کاالهشای مصشرفی و تولیشدی ب -

کشه روسشتاییان  بشه منظشور ایشن روستاییان: اتخاذ تمهیشداتی

ری کاالهشای اساسشی و ضشرو ۀای مخصوص برای تهیشسهمیه

 شود، داشته باشند.اود که از بازارچه وارد می

رکت به سمت رویکرد صادراتی در کنار رویکرد صرف ح -

به صشدور محصشوالت تولیشدی توان در این زمینه می .وارداتی

 ا)زراعت، دامداری و باغداری( منطقه پرداات که بش کشاورزان

 ددرآمش همسایهتوجه به تفاوت نرخ ارز و تقاضای باالی کشور 

 .شودمیمطلوبی عاید روستاییان 
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