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راهبردهای مشارکت روستاییان در بازارچههای مرزی
مورد :شهرستان سردشت
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خالد علیپور؛ دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
حسین کریمزاده؛ استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
محمد ظاهری؛ دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
دریافت مقاله1397/05/28 :

پذیرش نهایی1398/01/20 :

چکیده
روستاهای مرزی عمدتاً به دلیل دوری از مرکز و وجود برخی ناامنیهای احتمالی و انزوای جغرافیایی ،با مشکالت متعدد
اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند .بازارچههای مرزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم توسعه پایدار در نواحی مرزی به
شمار میروند و میتوانند تأثیرات متعددی بر روستاهای پیرامون خود داشته باشد .الزمه بهرهگیری از فرصتهای مرتبط
با بازارچههای مرزی ،تقویت عناصر مشارکت روستایی جهت پیوند و ارتباط با بازارچههای مرزی و توسعه برنامهریزی
مشارکتی و ارائه راهبردهای مطلوب است .در این پژوهش به تبیین روابط و پیوندهای بین بازارچههای مرزی و روستاهای
پیرامون با تاکید بر برنامه ریزی مشارکتی و ارائه راهبردهای مطلوب در جهت توسعه آتی این پیوند در شهرستان
سردشت پرداخته شده است .روش گردآوری دادهها و اطالعات ،با استفاده از پیمایش و مطالعات میدانی و استفاده از
ابزار پرسشنامه بوده است .برای تحقق این هدف 335 ،نفر از مردم روستاهای مورد مطالعه (سرپرستان خانوار) بصورت
تصادفی و  25نفر کارشناس که شامل پژوهشگران و محققان ،مدیران و مسئوالن بازارچههای مرزی و مدیران روستایی
(شورا ،دهیار) بودند ،انتخاب شدند .در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها به صورت توصیفی – تحلیلی و تبیینی از طریق
تحلیل  SWOTاقدام به ارائه نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها ،تهدیدها و راهبردهای مؤثر در این زمینه شد .نتایج نشان
میدهد نقاط قوت بسیار کمتر از نقاط ضعف بوده است و میزان تأثیرات بازارچههای مرزی بر ابعاد توسعه روستایی،
نیز نشان میدهد که سهم تأثیرات عوامل بیرونی با وزن نهایی  3/296بیشتر از عوامل درونی با وزن نهایی  3/230است.
بر این اساس با توجه به وضعیت موجود ،راهبردهای مشارکت روستاییان در بازارچههای مرزی شهرستان سردشت ارائه
گردیده و با استفاده از ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی ( )QSPMاولویت راهبردها مشخص شده است.
واژگان کلیدی :برنامه ریزی مشارکتی ،راهبردها ،بازارچههای مرزی ،شهرستان سردشت.

 1این مقاله از رساله دکتری با عنوان «برنامه ریزی مشارکتی توسعه روستاهای سردشت با تاکید بر بازارچههای مرزی» ،دانشکده برنامهریزی و علوم
محیطی دانشگاه تبریز ،رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی استخراج شده است.
m_zaheri@tabrizu.ac.ir
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 )1مقدمه

با توجه به ویژگیهای فضاهای روستایی ،جایگاه و نقش آنها در توسعه ملی یکی از دغدغههای اصلی
برنامهریزان توسعه در عصر حاضر رفع محرومیت و توزیع امکانات و فرصتها در این نواحی است (طیب
نیا و منوچهری .)149 :1395 ،توسعه روستایی به معنای ارتقای سطح رفاه و معیشت روستاییان ،همواره
دغدغه اندیشمندان و سیاستگذاران توسعه بوده و هست .در این رابطه تاکنون رهیافتهای بسیاری از
طرف اندیشمندان به منظور افزایش سطح زندگی و رفاه روستاییان مطرح گردیده است (رضوانی و
همکاران .)27 :1395 ،برنامهریزی و تصمیمگیری برای حصول اطمینان از انعطافپذیری ،مستلزم ادغام
سه ستون اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی است (.)Robinson, 2004 & Ginson, 2006
هدف کلی توسعه نیز رشد و تعالی همه جانبه انسانی است .از اینرو در فرآیند برنامهریزی برای
دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در مسیر آن ،شناخت و درک شرایط و مقتضیات جوامع روستایی و
نیازهای آنان در ابعاد مادی و معنوی از جمله اقدامات ضروری است و این شناخت بدون مشارکت مردم
در همه ابعاد برنامهریزی توسعه روستایی بصورت کامل و جامع میسر نخواهد بود (قدیری معصومی و
ریاحی.)9 :1383 ،
مشارکت مردم در روند توسعه نزد صاحبنظران از چنان اعتباری برخوردار است که بعضاً توسعه را
معادل مشارکت میدانند (طالب .)4 :1391 ،از این رو ،دستیابی به توسعه همه جانبه روستایی ،بدون
اتخاذ روشهایی که در آن به مشارکت مردمی به عنوان زیربنا نگریسته شود ،میسر نمیباشد (مطیعی
لنگرودی .)81 :1388 ،رشد و توسعه روستایی ،ارتباطی تنگاتنگ با مشارکت روستاییان دارد؛ چرا که
مشارکت در واقع کارآیی برنامههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کیفیت تصمیمگیری برای مناطق
روستایی را افزایش میدهد .ضعف مشارکت مردمی در جامعه روستایی ،از پویایی روستاها میکاهد و رشد
و شکوفایی روستاها را با دشواری مواجه میسازد (اسدی و همکاران.)61 :1395 ،
مشارکت مردمی از آن جهت اهمیت دارد که به آن به منزله راهبردی جدید در توسعه نگریسته
میشود و امید بر آن است که با بکارگیری مؤثر مشارکت مردمی ،توسعه متعادل و پایدار حاصل آید.
جامعه ،افزایش احساس یگانگی ،تسامح و تساهل گردیده و در نتیجه به توسعه نهادهای مدنی و
دموکراتیک خواهد انجامید .از سویی میزان این مشارکتها بیانگر سطح توسعهیافتگی جامعه به حساب
میآید (حسنپور و قندی .)80 :1391 ،مشارکت مردم در طرحهای توسعه روستایی یکی از کم
هزینهترین و مطلوبترین راهبرد توسعه روستایی است .مشارکت فعال مردم در تمامی مراحل برنامه-
ریزی ،فعالیتها و تصمیمگیری در امور روستا به عنوان عاملی تأثیرگذار در روند توسعه ،که نقش مهمی
در افزایش رفاه جوامع روستایی ایفا میکند ضروری است (گودرزی و همکاران .)1 :1393 ،از جمله
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مناطقی که باید سطح توسعه یافتگی در آنها توسعه یابد ،مناطق مرزی است .این مناطق به دلیل تماس
با محیطهای گوناگون داخلی و خارجی از ویژگیهای خاصی برخوردارند (احمدیپور و همکاران:1387 ،
 .)2ناامنی ،قاچاق کاال ،مشکالت اقتصادی و نقش مؤثر مرزنشینان در کنترل بحرانهای مرزی از
مهمترین دالیل اهمیت مناطق مرزی است .برای تحقق توسعة پایدار ضرورت دارد تا مناطق مرزی،
دورافتاده و محروم در سطح ملی از نظر برنامههای توسعهای به حقوق توسعه یافتگی خویش دست یابند
(طالب و عنبری.)266 :1385 ،
باال بردن ظرفیت اقتصادی مناطق مرزی میتواند نقشآفرینی خاصی را در پیشرفت مناطق مرزی،
بهبود استانداردهای مردم ،کاهش فقر ،توزیع مناسب درآمد ،ایجاد روابط صلح آمیز ،باال بردن امنیت ملی با
توزیع متقارن جمعیت و تسریع همکاری بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد .ایران بنا به وسعت زیاد و
داشتن شرایط خاص ژئوپلیتیکی که بعد از روسیه بیشترین همسایه را در کشورهای جهان دارد ( 15کشور
همسایه) میتواند با استفاده از الگوی مناسب مبادالت مرزی (بازارچه مرزی) ،گام بلندی را برای افزایش
سطح توسعهیافتگی به ویژه توسعه روستایی مناطق مرزی خود بردارد احداث بازارچه مرزی به عنوان یکی
از راهحلهای مشکالت مناطق مرزی ،از اواسط دهه  1360در برنامهریزی کشور جای گرفت (صادقی و
ربیعی.)58 :1394 ،
بنابراین ،در راستای شناخت جایگاه توسعهای روستاهای مرزی شهرستان سردشت به عنوان یکی از
مناطق محروم کشور ،برنامهریزی و هدایت پتانسیلها و امکانات الزم برای مشارکت و سرمایهگذاری به
منظور محرومیتزدایی و کاهش نابرابریها الزم و ضروری است .در نهایت میتوان گفت که در روستاهای
شهرستان ،علیرغم وجود مشکالت و موانع بسیار زیاد بر سر راه مشارکت و به کارگیری آن در توسعه
روستایی ،وجود میل ذاتی روستاییان به امور مشارکتی و حضور گستردهی آنان در بسیاری از برنامههای
توسعهای ،میتواند راهگشا باشد و لزوم برنامهریزی برای این امر مهم را ضروری مینماید .بنابراین هدف
اصلی این پژوهش ارائه راهبردهای برنامهریزی مشارکت روستایی در بازارچههای مرزی است و در این راه،
اهداف جزئی شامل شناسایی فرایندهای تأثیرگذار بر برنامهریزی مشارکتی ،بررسی روابط بین روستاها با
باشد -1 :مهمترین راهبردهای مشارکت روستایی در بازارچههای مرزی شهرستان سردشت کدام است؟
 )2مبانی نظری

در ادبیات توسعه و بویژه توسعه پایدار روستایی ،مفهوم مشارکت1نقش محوری یافته است .شناخت
عوامل مؤثر بر افزایش و یا کاهش انگیزه و تمایل به مشارکت نزد روستاییان زمینهساز برداشتن گامهای
1

Participation
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دقیق و شفاف در راستای بسترسازی برای مشارکت مردم در برنامههای عمرانی و همراه ساختن یکباره
برنامهریزی ،اجرا ،نگهداری و ارزشیابی در فرایند برنامهریزی توسعه پایدار روستایی میگردد (حسنپور و
قندی .)80 :1393 ،رید مشارکت را فرایندی میداند که از طریق آن افراد ،گروهها و سازمانها نقش
فعالی را در اتخاذ و اجرای تصمیماتی ایفا میکنند که به طور مستقیم بر روی آنها تأثیرگذار است
( .)Reed, 2008: 2418مشارکت عبارتست از مداخله داوطلبانه مردم در تغییرات تعیین شده توسط
خودشان و یکی از اجزاء مهم سرمایه اجتماعی ،به عنوان یک پیشنهاد جهت بهبود رفاه مادی و معنوی
جامعه ارائه شده است ( .)Hyyppa and Maki, 2004به طور کلی ،مشارکت به اشتراکگذاری اجتماعی از
فرد و شرکت در فعالیتهای مختلف اجتماعی مانند (مذهبی ،سرگرمی ،اقتصادی ،سیاسی و غیره) تعریف
شده است ) (Lee et al, 2008: 1043باستن چهار برداشت متفاوت از مفهوم مشارکت دارد )1 :مشارکت
در معنای ساده ،به کارگیری نیروی انسانی است؛  )2مشارکت اغلب به عنوان تالش برای ترفیع
خوداتکایی تفسیر میشود؛  )3رهیافت مشارکتی اغلب تکنیک و فن برای خلق روستای ایده آل است؛ و
 )4مشارکت به عنوان روش مدیریت پروژه بازتاب میشود (.(Mustapha, 2010: 34

«دانیل لرنر» در مطالعات خود در شش کشور خاورمیانه (مصر ،لبنان ،سوریه ،اردن ،ترکیه و ایران) به
ارتباط مشارکت با متغیرهای اجتماعی و معیشتی محل سکونت ،میزان تحصیالت ،جایگاه اجتماعی و
اقتصادی ،سن ،مذهب و میزان استفاده از رسانهها پی برد (قاسمی .)82 :1384 ،مردم در چارچوب جوامع
و سکونتگاههای شهری و روستایی ،منابع به مفهوم منابع انسانی ،طبیعی ،سرزمینی و مشارکت ،اساس
توسعه پایدار انسانی را تشکیل میدهند .مشارکت عنصر کلیدی در فرآیند توسعه پایدار تلقی و از آن با
عنوان حلقه گمشده فرآیند توسعه یاد میشود (جمعه پور .)8 :1389 ،توسعه روستایی وابسته به مسائل
گوناگون اقتصادی و اجتماعی ،سیاستها و خطمشیهای اتخاذ شده و همکاری و مشارکت گروههای
مختلف روستایی است ( .)Terluin, 2003: 328عوامل متعددی باعث شدند تا ضرورت توسعه پایدار
روستایی به طور اجتناب ناپذیری محسوس باشد .کشورهای درحالتوسعه برای رسیدن به توسعه الزم
است که به دنبال حضور جدیتر در تجارت جهانی باشند .از جمله روشهای حضور در تجارت جهانی
مبادالت بین منطقهای است (حافظ نیا.)12 :1381 ،
نظریه موقعیت سنتی ،نزدیکترین مدل به مسأله پژوهش حاضر است .این نظریه بیان میکند که در
مناطق مرزی ،نحوه تأسیس بازارچههای مرزی باید به گونهای باشد که دسترسی و مشارکت مردم
مرزنشین به این بازارچهها به طور یکسان باشد .همچنین سود حاصل از این بازارچهها برای مردم
مرزنشین به ویژه مردم نواحی روستایی ،به صورت برابر باشد (بدری و همکاران .)6 :1396 ،برنامهریزی
راهبردی گونهای از برنامهریزی است که در آن ،هدف عبارت از ،تعریف و تدوین راهبردهاست .از آنجا که
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راهبرد میتواند عمری کوتاه یا بلند داشته باشد ،برنامهریزی راهبردی نیز میتواند برنامهریزی بلندمدت یا
کوتاه مدت باشد ،اما با آن متفاوت است (زیاری .)233:1383،در واقع ،در برنامهریزی راهبردی ،هدف
نهایی توسعة نتایج راهبردها در سازگاری مناسب با عوامل داخلی و خارجی است.
بررسی اسناد و پایگاههای علمی مرتبط با راهبردهای توسعه مشارکت روستایی بخشی از حوزههای
تحقیقاتی را در بر گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود :شریعتی و مهاجر (،)1385
راهبردهای جدید در برنامهریزی مشارکتی با تاکید بر نهادهای اجتماعی را با تحلیل  SWOTبررسی
کردند و به نقش مشارکت در عملکرد نهادهای اجتماعی در شهر و روستا اشاره کردهاند .محمدی صالح و
همکاران ( ،)1392به موضوع «تجارت مرزی و حوزه نفوذ بازارچه مرزی در تثبیت جمعیت روستایی،
مورد مطالعه :شهرستان سردشت» پرداخته است .دادههای مورد نیاز از دو طریق عینی تکمیل پرسشنامه،
مصاحبه و مطالعه کتابخانهای جمعآوری گردید .نتایج پژوهش نشان داد که در محدوده مورد مطالعه،
مبادالت مرزی میتواند منجر به ماندگاری جمعیت شود و میتوان با ساماندهی اینگونه مبادالت در
مناطق مرزی توسعه سکونتگاههای روستایی را انتظار داشت.
قرنی آرانی ( ،)1393به پژوهشی در ارتباط با «برنامهریزی مشارکتی در کاهش فقر روستایی در
روستای لزور» پرداخته است .نتایج نشان میدهد که پروژههای غیرمشارکتی ،که از اهداف اصلی کاهش
فقر هستند ،به دور هستند و عمدتاً از طریق برنامهریزی باال به پایین مدیریت میشوند .طیب نیا و
منوچهری ( ،)1395در پژوهشی «نقش بازارچههای مرزی در توسعه اجتماعی و اقتصادی نواحی
روستایی ،بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان» را بررسی کردند .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات نیز
از آزمون ویلکاکسیون ،ضرایب همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده شده است .نتایج تحقیق از دید
مسئولین حاکی از این است که بازارچه توانسته است تاثیرگذاری مطلوبی بر افزایش امنیت ،کاهش قاچاق
و درآمدهای آن و امنیت شغلی روستاییان داشته باشد .از منظر روستاییان نیز بازارچه مرزی توانسته
است به دنبال مهار قاچاق کاال ،به عنوان شغل دوم و مکمل فعالیتهای کشاورزی ایفای نقش نماید.
استنلی ( ،)2012در مقالهای تحت عنوان «مشارکت در فعالیتهای اقتصادی غیر کشاورزی روستا»
برای حمایت از معیشت روستایی ،مشارکت در فعالیتهای غیر کشاورزی ضروری است و تأکید میکند
که هرگونه مشارکت در فعالیتهای اقتصادی با هدف بهبود معیشت روستایی را باید هدف قرار
داد ) .)Stanley, 2012: 240پتراکوس و اکونوموس ( ،)2007در پژوهشی با موضوع «اقتصاد مناطق
مرکزی و پیرامونی روستایی» ،اقتصاد مناطق مرکزی و پیرامونی را در ارتباط باهم در یک کشور ازطریق
تحلیلهای آماری مورد بررسی قرار داده و به ایجاد تعادل در این دو اقتصاد تاکید کرده است.
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نایبور و استیلر ( ،)2008در مقالهای با موضوع «اثرات همگرایی در نواحی مرزی با استفاده از
تئوریهای اقتصادی و مشاهدات تجربی» به بررسی اثرات اقتصادی تجارت در نواحی مرزی پرداختهاند و
معتقدند که اثرات همگرایی کشورها در مناطق مرزی متمرکز شده و بدون توجه به تئوریهای اقتصادی
موجود نمیتوان تحلیلهای فضایی مناسبی را درباره این اثرات همگرایی انجام داد .در واقع با توجه به
پیشینه پژوهش با پژوهشهای صورت گرفته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مشخص شد که عمده مطالعات صورت گرفته در این موضوع مربوط به مشارکت روستاییان به صورت
جداگانه با بازارچههای مرزی بوده است .در واقع عمده مطالعات چه در قالب پایاننامه ،و چه کتاب و
مقاله ،بیشتر در ارتباط با تأثیرات و نقش اقتصاد مرزی و بازارچههای مرزی در اقتصاد روستاها و بعضاً
دیگر بخشهای کالبدی – فیزیکی و اجتماعی – فرهنگی روستاها است.
در برخی پژوهشها نه به نقش اقتصاد بازارچههای مرزی ،بلکه به مسئله اقتصاد مرزی به صورت کلی
از نوع فعالیتهای کوچک ،گمرک و خرید و فروش و بعضاً اثرات قاچاقها مطالعه شده است.
در هیچ یک از مطالعات صورت گرفته اقدام به الگوسازی در ارتباط با اثرات و پیوند بازارچههای مرزی
با اقتصاد روستاها نشده است .ارائه الگوی توسعه میتواند در تدوین چشمانداز روستایی و برنامهریزی
مدیریتی این مناطق و بازارچههای مرزی بسیار مفیده و خأل مطالعات قبلی است که در این پژوهش در
راستای این هدف ،گام برداشته خواهد شد.
 )3روش تحقیق

روش این پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی و از نظر هدف ،کاربردی محسوب میشود .قلمرو
موضوعی پژوهش ،راهبردهای توسعه برنامهریزی مشارکتی روستاهای مرزی با تاکید بر بازارچههای مرزی
در شهرستان سردشت بوده که از طریق شناسایی پارامترها و عوامل تأثیرگذار ،اقدام به برنامهریزی شده
است .جامعه آماری این پژوهش به دلیل روستاهای زیاد و کم جمعیت 20 ،روستای باالی  60خانوار در
فاصله  15کیلومتری از مرز عراق به صورت تصادفی انتخاب شدند .جامعه آماری در این بخش ،کلیه افراد
دارند .با توجه به تعداد  3033خانوار روستاهایی که در محدوده  15کیلومتری مرز قرار دارند ،با در نظر
گرفتن مقدار  Tبرابر با  1/96و مقدار خطای  ،0/05تعداد نمونه 335 ،نفر (سرپرستان خانوار) خواهد بود.
در بخش تعیین راهبردهای برنامهریزی مشارکتی و اولویتبندی آنها ،جامعه آماری شامل کارشناسانی
است که در ارتباط با مشارکت روستایی و ارتباطات روستاها با بازارچههای مرزی در شهرستان سردشت
دارای آگاهی و اطالعات بوده و در قالب مدیران روستایی (شورای اسالمی ،دهیار) ،مدیران و مسئوالن
بازارچههای مرزی و نهادهای مرتبط با روستا و یا افراد محقق و پژوهشگر در این محدوده ،اقدام به
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مشارکت و پژوهش یا فعالیت مستقیم در این زمینه داشتند .نمونه این بخش تعداد افراد کارشناس و
صاحبنظر در این ارتباط ،به هیچ وجه دقیق و مشخص نیست ،بنابراین با توجه به استاندارد
پرسشنامههای کارشناسی ،تعداد  25کارشناس برای این امر انتخاب شد .در نهایت برای تعیین
راهبردهای برنامهریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی و همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها
که بناست در نهایت به مجموعهای از راهبردها منتهی شود ،از تحلیل  SWOTاستفاده شده است و
اولویتبندی راهبردهای آن از طریق ماتریس  QSPMصورت گرفته است.

شکل ( )1مدل مفهومی تدوین راهبردها
ماخذ :مافی و سقایی.34 :1386 ،

شهرستان سردشت دارای موقعیت  45درجه و  32دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویج و 36
درجه و  9دقیقه و  15ثانیه شمالی از عرض جغرافیایی میباشد .این شهرستان با وسعتی بالغ بر 1411
کیلومتر در جنوب غربی استان آذربایجان غربی واقع شده است .ارتفاع شهرستان سردشت از سطح دریا
 1789متر است و  96کیلومتر با کشور عراق مرز مشترک دارد .شهرستان سردشت دارای دو بخش
مرکزی و وزینه است .شهرستان سردشت دارای سه بازارچه قاسم رش ،اشکان و کیله است .بر اساس
سرشماری سال  1395این شهرستان دارای  118849نفر جمعیت میباشد .در طول فرایند تحقیق با
استفاده از شاخصهای انسانی ،روستاهای منتخب در محدوده  15کیلومتری و باالی  60خانوار به صورت
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روستاهای
ردیف
مورد مطالعه
کانی زرد
1
کوربناو
2
میرشیخ حیدر
3
موساالن
4
بیوران علیا
5
گومان
6
احمدبریو
7
ساوان جدید
8
مزرعه
9
 10شینوه
مجموع
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جدول ( )1مشخصات روستاهای مورد مطالعه در شهرستان سردشت
سال 1395
سال 1395
روستاهای
نمونه (سرپرست
ردیف
مطالعه
مورد
خانوار)
جمعیت خانوار
جمعیت خانوار
321
1242
 11قلعه رش
23
191
740
118
422
 12بنوخلف
10
81
392
140
534
 13گل کنگ
11
87
329
107
400
 14چکو
17
141
611
93
348
 15مامکاوه
20
163
560
135
403
 16سنجوه
10
73
293
80
307
 17آغالن
10
68
309
151
651
 18ورده
21
264
1002
276
934
 19بیطوش
15
153
523
302
1054
 20اسالم آباد
10
89
326
1723 6295
مجموع
1310 5085
n=147
ماخذ :مرکز آمار ایران 1395 ،و یافتههای پژوهش

نمونه (سرپرست
خانوار)
33
13
13
10
10
16
12
18
30
33
n=188

شکل ( )2نقشه شماتیک روستاهای مورد مطالعه شهرستان سردشت
منبع :احمدی و توکلی.8 :1395 ،

پیوندهای بین بازارچهها با روستاها ،از تحلیل  SWOTبه منظور تعیین عوامل درونی و بیرونی مؤثر و در
نهایت ارائه راهبردهای مهم و مؤثر در این زمنیه استفاده شده است .این فرایند به منظور شناسایی عوامل
درونی شامل عوامل قوت و ضعف و همچنین عوامل بیرونی شامل فرصت و تهدید از روشهای زیر به
صورت ترکیبی استفاده شده است -1 :انجام مطالعات میدانی ،مشاهده و مصاحبههای عمیق و نیمه عمیق
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و تکمیل پرسشنامهها با مدیران و مسوالن بازارچههای مرزی ،مردم روستاها و مدیران روستایی(شورا،
دهیار) و استفاده از نظرات و دیدگاههای اساتید پژوهش و ترکیب و تلخیص عوامل شناسایی شده.
مطابق جدول شماره  ،2افراد انتخاب شده(کارشناسان) بین  20تا  40سال سن داشتند و  92درصد
از آنها مرد بودند .از لحاظ سنی عمده آنها جوان بودهاند .دو سوم آنها دارای تحصیالت عالی دانشگاهی
بوده و تعدادی از آنها در قالب مدیران روستایی(شورا ،دهیار) تحصیالت پایینتری داشتند .عمده آنها
نیز از نظر شغلی ،مدرس دانشگاه و کارمند ادارات و مدیران بازارچههای مرزی بودند و برحسب جایگاه
خود بین  1تا  15سال سابقه سکونت در منطقه را داشتند.
جدول ( )2ویژگیهای جنسی و سطح تحصیالت کارشناسان
جنسیت

جنسیت

سطح تحصیالت

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

4

0/16

زن

2

8/00

زیر دیپلم

0/24

مرد

23

92/00

دیپلم و فوق دیپلم

6

-

-

-

کارشناسی

8

0/32

-

-

-

کارشناسی ارشد

7

0/28

مجموع

25

100/00

مجموع

25

0/100

جدول شماره  ،3ویژگیهای سنی ،تحصیالت و شغلی نمونه مورد مطالعه (سرپرستان خانوار)
روستاهای مورد مطالعه را نشان میدهد.
جدول ( )3ویژگیهای سنی ،تحصیالت و شغلی نمونه مورد مطالعه
شرایط سنی

شرایط سنی

وضعیت تحصیالت

وضعیت تحصیالت

وضعیت اشتغال

وضعیت اشتغال
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

15

4/5

229

68/4

دولتی

کمتر از  15سال

4

1/2

زیردیپلم

40/9

12/5

آزاد

137

 30-15سال

119

35/5

دیپلم و فوق دیپلم

42

دانشجو

20

6/0

 45-30سال

112

33/4

کارشناسی

42

12/5

27

8/1

 60-45سال

79

23/6

کارشناسی ارشد

6

1/8

خانه دار

37/6

بیشتر از  60سال

17

5/1

بدون پاسخ

16

4/8

سایر

126

بدون پاسخ

4

1/2

-

-

-

بدون پاسخ

10

3/0

مجموع

335

100/00

مجموع

335

100/00

مجموع

335

100/00

در جدول  ،4مجموعه عوامل قوت مؤثر بر برنامهریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی
شهرستان سردشت اشاره شده است .وزن نهایی کلیه عوامل  2/29است.
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جدول ( )4ارزیابی عوامل قوت مؤثر بر برنامهریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی شهرستان سردشت
وزن نسبی

رتبه

وزن نهایی

عوامل قوت

ردیف
S1

تأثیرات نسبی بازارچههای مرزی بر اشتغال روستایی

0/091

3/600

0/328

S2

افزایش اشتغال غیرمستقیم در روستاها به دلیل توسعه بازارچههای مرزی

0/078

2/800

0/218

S3

بهبود ویژگیهای کالبدی و بافت سکونتگاهها بعد از ایجاد بازارچههای مرزی

0/084

3/200

0/270

S4

تأثیرات نسبی بازارچههای مرزی بر پسانداز و درآمد روستاییان

0/098

3/800

0/372

S5

جلوگیری نسبی از اقتصاد غیررسمی در این منطقه

0/081

2/600

0/211

S6

جلوگیری از مهاجرت بیرویه اهالی مرزنشین و تخلیه مناطق مرزنشین

0/098

3/800

0/372

S7

شکوفایی استعدادهای محلی

0/041

1/400

0/057

S8

تأمین نیازهای کاالیی مردم مناطق مرزی

0/064

2/800

0/180

S9

سوق دادن روستاهای مرزی به انجام فعالیتهای سالم

0/074

3/400

0/253

S10

نقش نسبی بازارچههای مرزی در جذب گردشگران به روستاها

0/026

1

0/026
2/29

مجموع

در جدول  ،5مجموعه عوامل ضعف مؤثر بر برنامهریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی بر
ضعف قوانین و مقررات ،ضعف زیرساختها و خدمات ،کشاورزی ،انزوای جغرافیایی و دوری از مراکز مهم
و غیره تاکید دارد .وزن نهایی کلیه عوامل  1/80است.
جدول  .5ارزیابی عوامل ضعف مؤثر بر برنامهریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی شهرستان سردشت
وزن نسبی

رتبه

وزن نهایی

ردیف

عوامل ضعف

W1

عدم توزیع مطلوب منافع اقتصادی ناشی از بازارچههای مرزی در روستاها

0/060

3/6

0/216

W2

عدم همخوانی عملکرد بازارچههای مرزی با اهداف اولیه تأسیس آنها

0/053

2/8

0/148

W3

باز و بسته شدنهای بی مورد بازارچههای مرزی

0/060

3/6

0/216

W4

سطح تحصیالت پایین افراد فعال در بازارچههای مرزی

0/060

3/4

0/204

W5

نبود امکانات و تاسیسات اولیه در بازارچهها مانند فاکس امکانات رایانهای و سردخانه

0/064

3/4

0/219

W6

مقررات سخت گمرک در خصوص محدودیت صادرات و واردات و باال بودن تعرفههای گمرکی

0/060

3/4

0/204

W7

تشریفات اداری دست و پا گیر در فرایند واردات و صادرات

0/060

3/4

0/204

W8

افزایش روند ورود افراد غیربومی به بازارچههای مرزی

0/078

3/4

0/265

W9

عدم پیوستگی و کنترل رسمی ورود و خروج کاال در برخی بازارچههای مرزی

0/054

2/4

0/129

بر اساس نتایج جدول  ،6مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل فرصت ،موارد زیر را شامل میشود :وجود
اشتراکات فرهنگی بین جوامع روستایی با مردم آن سوی مرز؛ وجود اقلیم کردی در همسایگی ،به عنوان
بازار مصرف فعال در خاورمیانه؛ موقعیت ارتباطی و سیاسی مهم بازارچههای مرزی با کشورهای همسایه و
صدور و ورود کاالهای مختلف و موقعیت مناسب جغرافیایی منطقه .وزن نهایی کلیه عوامل  3/28است.
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یپی
جدول ( )6ارزیابی عوامل فرصت مؤثر بر برنامه ریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی شهرستان سردشت
وزن نسبی

رتبه

وزن نهایی

عوامل فرصت

ردیف
O1

افزایش ورود کاالهای متنوع به منطقه

0/060

2/4

0/143

O2

موقعیت ارتباطی و سیاسی مهم بازارچهها با کشورهای همسایه و صدور و ورود کاالهای مختلف

0/104

3/8

0/396

O3

وجود اشتراکات فرهنگی بین جوامع روستایی با مردم آن سوی مرزها

0/108

4

0/432

O4

وجود اقلیم کردی در همسایگی ،به عنوان بازار مصرف فعال در خاورمیانه

0/108

3/8

0/410

O5

زمینه سازی بازارچههای مرزی برای ایجاد امنیت سیاسی مرزی و ارتقای امنیت اقتصادی

0/082

3/2

0/262

O6

تالش دولت جهت گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه عراق

0/045

1/4

0/063

O7

بازار بکر و دست نخورده عراق به دلیل محدودیتهای حکومت عراق نسبت به ارتباطات خارجی

0/052

2/4

0/125

O8

دسترسی به بازارهای مصرف داخلی و خارجی

0/048

2/2

0/106

O9

عدم فعالیت واحدهای تولید داخلی در شمال عراق

0/056

2/6

0/145

O10

تخصیص جوایز و پاداشهای صادراتی دولت به صادرکنندگان موفق

0/033

1/4

0/047

O11

وجود نوعی نگرش مثبت مردم روستایی نسبت به بازارچههای مرزی شهرستان سردشت

0/078

2/6

0/203

O12

ساماندهی صادرات و واردات مجاز از کشورهای همسایه

0/030

1/200

0/036

O13

افزایش عالقه و زمینه حضور مردم برای فعالیت در بازارچههای مرزی

0/101

4/000

0/405

O14

موقعیت مناسب جغرافیایی منطقه

0/093

3/2

0/298

O15

وجود ابهام در نقش و دامنه اختیارات حوزههای نظارت

0/058

3/6

0/207

مجموع

3/28

در جدول  ،7عوامل تهدید عمدتاً متمرکز بر ناامنیهای منطقهای ،ورود افراد غیربومی ،مشکل قوانین
و سیاستگذاری و انزوای جغرافیایی است .بر اساس نتایج جدول  ،8مهمترین عوامل تهدید شامل اشکال
در نحوه اجرای قوانین و دستورالعملهای ورود و خروج کاال از بازارچههای مرزی ،حاکمیت نهادهای
سیاسی و تاکید آنها در اولویت دادن به مسائل سیاسی ،تنش و بحرانهای سیاسی ملی و منطقهای و
عدم ثبات سیاسی در عراق و عدم تمایل الزم سرمایهگذاران بزرگ به سرمایهگذاری به دلیل تصویر ذهنی
منفی از مناطق مرزی است .وزن نهایی کلیه عامل  4/20محاسبه شده است .در این بخش مقادیر و نتایج
با توجه به نتایج جداول پیشین ،عوامل قوت و ضعف در ترکیب با هم عوامل درونی و عوامل فرصت و
تهدید در ترکیب با یکدیگر عوامل بیرونی را تشکیل دادند.
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جدول ( )7ارزیابی عوامل تهدید مؤثر بر برنامهریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی شهرستان سردشت
وزن نسبی

رتبه

وزن نهایی

عوامل تهدید

ردیف
T1

عدم تمایل الزم سرمایهگذاران به سرمایهگذاری به دلیل تصویر ذهنی منفی از مناطق مرزی

0/090

4

0/359

T2

داشتن رویکرد فرامنطقهای و فراستانی کاالهای مربوط به بازارچههای مرزی

0/042

2/2

0/092

T3

سیاستگذاری نامناسب در مورد مقررات بازارچههای مرزی و شفاف نبودن برخی قوانین

0/087

3/8

0/330

T4

تنش و بحرانهای سیاسی ملی و منطقه ای و عدم ثبات سیاسی در عراق

0/090

4

0/359

T5

انزوای جغرافیایی منطقه و وجود موانع و محدودیتهای طبیعی و کوهستانی

0/090

4

0/359

T6

فقدان بسترهای مناسب تکنولوژیکی و ارتباطی و سنتی بودن مبادالت در بازارچههای مرزی

0/087

4

0/347

T7

اشکال در نحوه اجرای قوانین و دستورالعملهای ورود و خروج کاال از بازارچههای مرزی

0/090

4

0/359

T8

حاکمیت نهادهای سیاسی و تاکید آنها در اولویت دادن به مسائل سیاسی

0/090

4

0/359

T9

دوری از مراکز مهم شهری کشور و مراکز پخش جمعیت

0/058

3/4

0/196

T10

عدم امکان تردد تجار عراقی به آن سوی مرز

0/046

2/6

0/120

T11

تغییرات سیاسی رخ داده شده در کشور همسایه و تغییرات آتی

0/107

4

0/429

T12

ضعف فعالیتهای کشاورزی به دلیل ناهمواری زیاد و آب محدود

0/051

3/4

0/172

T13

وجود سقف ریالی تعیین شده برای مبادالت در بازارچهها مرزی

0/041

2/2

0/091

T14

باال بودن هزینههای حمل و نقل به دلیل کیفیت نامناسب جادههای ارتباطی

0/060

3/6

0/216

T15

ع دم ایجاد فضای ارتباطی با تجار خارجی برای بحث پیرامون صادرات و واردات کاال

0/051

2/8

0/142

T16

وجود برخی ناامنیهای مرزی در منطقه

0/078

3/4

0/265
4/20

مجموع

پس از شناسایی و تعیین عوامل درونی و بیرونی ،در این بخش مشخص میشود شهرستان سردشت از
منظر راهبردی در چه وضعیتی قرار دارد؟ و باید چه راهبردهایی را برای خود اتخاذ کند؟ بر اساس جدول
 ،8میزان وزن کلیه عوامل نسبت به هم نزدیک بوده و باالی مقدار  3از  4است که نشان از تأثیرات و
اهمیت کلیه عوامل چهارگانه دارد .همچنین اختالف بین عوامل کم بوده و تنها عوامل تهدید کمی بیشتر
از فرصت ،خودنمایی میکند.
جدول ( )8وزن نهایی عوامل مؤثر بر برنامهریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی شهرستان سردشت
عوامل قوت

2/29

عوامل فرصت

3/28

عوامل ضعف

1/80

عوامل تهدید

4/20

راهبردهای تعیین شده در ارتباط با برنامهریزی مشارکتی شامل چهار نوع راهبرد است :راهبردهای
تهاجمی SO؛ راهبردهای تنوع ST؛ راهبردهای بازنگری  WOو راهبردهای تدافعی .WTاین راهبردها در
بخشهای مختلف و با ترکیب مجموع عوامل مختلف تدوین شده است که این عوامل در کنار هر راهبرد
نوشته شده است .جداول  9تا  12این راهبردها را نشان داده است:

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

عوامل

وزن

عوامل

وزن

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال هشتم ،شماره دوم (پیاپی )28

85

یپی
جدول ( )9راهبردهای  SOبر برنامهریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی شهرستان سردشت
کد راهبرد

راهبردهای ( SOراهبردهای تهاجمی)

SO1

تشکیل بازارچهها ی مرزی مشترک بین ایران و اقلیم کردی عراق در جهت ایجاد پیوندهای مشارکتی مردم در بازارچههای مرزی و فعالیتهـای
اقتصادی ()S8, S9, S10, O11, O13

SO2

شناسایی پتانسیلهای بازارچههای مرزی با برگزاری همایشها و استفاده از پتانسیلهای فرهنگی مشابه از طریق تشکیل خوشههای اقتصـادی
بین المللی در ارتباط با بازارچههای مرزی جهت کاهش ناامنی منطقه و کوتاه کردن دست تجزیه طلبان ()S6, S9, O7, O5, O8

SO3

تدوین طرح و برنامه در ارتباط با بهبود زندگی کولبران و جلوگیری از قاچاق کاال از طریق اعطای مجوز سرمایهگذاری خصوصی در بازارچـههای
مرزی و فعالیت بیشتر مردم روستایی جهت نقل و انتقال قانونی کاالها ()O10, O6, S1, S2, S7, S5

SO4

تدوین طرح بخش بندی و تحلیل تقاضای بازار اقتصادی کشور عراق و سنجش طیف مردم مناطق مرزی و سالیق و ترجیحات در جهت تبیـین
طرح محصول – بازار و ارائه عرضه متناسب در بازارچههای مرزی بر اساس توانهای مناطق روستایی ()S5,S8, S12, O8, O12, O6

مطابق جدول شماره  ،10دو راهبرد اصلی راهبردهای تنوع  STعبارتاند از:
 راهبرد نخست این بخش بسیار مهم بوده و مربوط به ایجاد شبکههای اجتماعی روستایی و بازارچههایمرزی است .شبکههای اجتماعی یک شبکهای از روابط و پیوندهای بین مردم و مدیران روستایی و مدیران
بازارچههای مرزی در چارچوب گروههای همیار و خوشههای مختلف است که دارای ارتباط و ابزارهای
مشترک است .اساساً گام مهم در مشارکت روستایی ،ارتباط بین گروههای مختلف از نظر اطالعات و
دادهها ،تولید محصوالت و ارائه مشاوره و هماهنگی و جنبههای اشتراکی ابزار و محصوالت است که این
مورد در منطقه وجود ندارد و نیاز هست این راهبرد پیادهسازی شود.
 راهبرد دوم به عنوان مکمل راهبرد اول بوده و به ایجاد و گسترش تشکلهای محلی در قالب حکمروایی وتشکیل گروههای همیار ،صندوقهای مشارکتی و گروههای کانونی اشاره دارد که همگی گامی در افزایش
توان تصمیمگیریهای جمعی و فرایند توانمندسازی است.
جدول ( )10راهبردهای  STبر برنامه ریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی شهرستان سردشت
کد راهبرد

راهبردهای ( STراهبردهای تنوع)

ST1

ایجاد شبکههای اجتماعی بازارچههای مرزی در قالب شبکه مشارکت مردم روستاهای پیرامون بازارچهها در جهت مدیریت بومی و محلی
بازارچههای مرزی و کاهش ناامنی و سنجش پیوندهای بین این شبکهها در قالب روابط مالی ،اطالعات و مشاوره و غیره
(.)T1, T3, T4, S7, S9

راهبردهای بازنگری  WOدر جدول شماره  ،11به شرح زیر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
 راهبرد نخست این بخش به مسئله گردشگران و بازدیدکنندگان از بازارچههای مرزی و استفاده ازپتانسیلهای آنها اشاره دارد .اگرچه در این پژوهش تاکید خاصی بر گردشگران نشده است اما
بازارچههای مرزی میتواند محلی برای بازدید گردشگران بوده و مورد توجه قرار بگیرد .در فرایند
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ایجاد و توسعه تشکلها و سازمانهای محلی روستایی در قالب صندوقهای همیار و گروههای کانونی به منظور بهـرهوری از تـوان بـومی
روستایی در جهت استفاده از کارکردهای بازارچههای مرزی و کاهش دخالت عوامل غیربومی ()S7, S10, T8, T9
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بازدید گردشگران ،ایجاد فرایند تبادل اجتماعی امری مختمل است .تبادل اجتماعی به ارتباط بین
گردشگران با مردم روستا و یا بازارچه مرزی مربوط میشود .این تبادل میتواند ضمن باال بردن
اگاهی مردم بومی ،در جذب سرمایهگذاران و افزایش اعتماد به نفس و خودباوری نقش مهمی داشته
باشد.
 یکی از چالشهای برنامهریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی ،نقش اندک روستاییان دررونق و توسعه صنایع دستی و صنعتیسازی روستایی است که باید به صورت جد به آن توجه شود.
بازارچههای مرزی به نوعی باید جذب کننده هنر پیرامون خود باشند .ایجاد بازارچههای صنایع
دستی ویژه در کنار بازارچههای مرزی و ایجاد صنایع فراوری در پیرامون میتواند راهبرد مهم در این
زمینه باشد .البته به شرطی که زمینههای اولیه برای توسعه صنایع دستی روستایی ایجاد شده باشد.
زنان روستایی به ویژه زنان قوم کرد ،نقش مهمی در مبحث مشارکت روستایی دارند .فرایند
توانمندسازی یک سلسله مراتبی از ارائه برنامههای آموزشی و خدمات و اشتغال زنان است که نیاز
هست برای همه اقشار و گروهها صورت پذیرد اما برای اقشار زنان با توجه به محدودیتها و مشکالت
منطقه ،حیاتیتر است.
 راهبرد سوم به تدوین طرح توانمندسازی زنان روستایی در جهت مشارکت در فرآیندهای بازارچههای مرزی با همکاری و مشارکت بین المللی در چارچوب قوانین کشور همسایه(عراق) و به جهت
بهبود تصویر ذهنی از منطقه اشاره دارد.
جدول ( )11راهبردهای  WOبر برنامهریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی شهرستان سردشت

WO1

برنامهریزی بر روی گردشگران و بازدیدکنندگان از بازارچهها ی مرزی در جهت ایجاد پیوند و تبادل اجتماعی بین مردم روستایی و
خریداران با گردشگران و استفاده از توانها و ظرفیتهای سرمایهای و تخصصی آنها در جهت توسعه (.)W6, W1, O1, O13

WO2

ایجاد بازارچههای ویژه صنایع دستی روستایی و کارخانههای فراوری محصوالت نیمه صنعتی به عنوان اقتصاد مکمل و جایگزین منطقه
از طریق عرضه صنایع دستی و نیروی کار روستایی با توجه به بازار مصرف منطقه و کشور همسایه (.)W1, W2, O5, O10

WO3

تدوین طرح توانمندسازی زنان روستایی در جهت مشارکت در فرایندهای بازارچههای مرزی با همکاری و مشارکت بین المللی در
چارچوب قوانین کشور همسایه(عراق) و به جهت بهبود تصویر ذهنی از منطقه (.)W4, W7, O15, O7, O14

جدول شماره  ،12راهبردهای  WTبر برنامهریزی مشارکتی روستایی را مورد بررسی قرار داده است:
 ایجاد پیوندهای زنجیرهای بین روستاها در جهت ارائه ایدهها و خالقیتها ایجاد میشود .در این راهبردقدرت هر فرد یا هر روستا در زنجیره و شبکه روابط بین روستاها مورد سنجش قرار میگیرد.
 قوانین و آیین نامههای اجرای بازارچههای مرزی همانطورکه پیشتر گفته شد نیاز به اصالح اساسی دارد.اساس و پایه این اصالح باید بر طبقه اصول حکمروایی خوب و قدرتمند شدن نهادهای محلی و افزایش
توان تصمیمگیری و مشارکت مردم در بازارچههای مرزی باشد.
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 فناوریهای ارتباطی نوین میتواند در توسعه مشارکت مردمی در بازارچههای مرزی نقش مهمی داشتهباشد .کیوتوریسم و

VGI

نمونهای از این فناوریها است .فناوری کیوتوریسم که وظیفه اطالعرسانی در

زمین را به صورت واقعی و البته از طریق فناوری ارتباطی به گردشگران میدهد .دادههای جغرافیایی
داوطلبانه که توسط گودچایلد در سال  2007مطرح شد ،مفهومی برای تشکیل یک منبع اطالعاتی مکانی
با مشارکت مردم در پایینترین سطح به عنوان مشاهدهگر و در سطح باال به عنوان مشارکتکننده و بیان-
کننده راهحلها است که تبدیل به یک مبحث مهم در حوزه جغرافیا شده است و هدف آن تأمین ،تولید
و فراهم آوردن دادهها ،گردآوری و تحلیل دادههای فضایی و چندرسانهای دادههای مختلف و ناهمگن ،از
طریق فعالیتهای داوطلبانه افراد و گروهها است .در واقع با توسعه

2

 ،Webسیستم

VGI

به «یک

واقعیت» تبدیل شده است که به دنبال تغییر رویه تهیه داده از سیستمهای دقیق و کنترل شده به سمت
دادههای مردمی بوده و روش مناسبی نیز برای ایجاد زیرساخت دادههای مکانی است کیوتوریسم،
پروژهای است که رویکرد آن اضافه کردن واقعیت افزوده به محیطهای گردشگری است .در این فناوری،
نشانگرها و بارکدهایی در نواحی گردشگری جنوب شرق یا سایر نقاط هدف ،نصب میشود .این بارکدها
حاوی اطالعات جامع به صورت متن ،صدا ،تصویر ،فیلم و غیره در مورد جاذبه یا موارد دیگر است.
گردشگران از طریق دانلود نرم افزار کیوتوریسم و نصب در گوشی موبایل یا دستگاههای مشابه و اسکن
اطالعات بارکدها از طریق گوشی ،میتوانند بدون نیاز به داشتن راهنما ،اطالعات جامعی از جاذبهها به
دست بیاورند.
جدول ( )12راهبردهای  WTبر برنامهریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی شهرستان سردشت

WT1

ایجاد پیوندهای زنجیرهای بین روستاهای پیرامون بازارچههای مرزی در قالب یک شبکه حلقوی در زمینه تولیدات تجمعی صنایع
دستی و تولیدات کشاورزی جهت ارائه به بازارچهها ی مرزی و ایجاد ارتباطات قوی بین کارآفرینان روستایی در زمنیه تبادل اطالعات و
ایده به منظور خارج ساختن منطقه از حالت انزوا ()W5, W7, T5, T6

WT2

اصالح یا تدوین آیین نامهها و قوانین به روز بازارچههای مرزی و تاکید بر نقش و مشارکت مردم روستایی در مدیریت بازارچههای مرزی
و نقل و انتقال کاالها به منظور تمرکز بر حکمروایی خوب (.)W2, W7, T9, T11

WT3

استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی مانند کیوآرکد و  VGIبه منظور سنجش لحظهای چالشهای مرتبط با بازارچههای مرزی توسط
مردم بومی روستایی و ایجاد ارتباط بهتر بین بازارچهها با مدیریت دولتی و افزایش مهارت نیروی انسانی شاغل ()W4, W5, T6, T12

در این پژوهش به منظور اولویتبندی راهبردهای تعیین شده ،از ماتریس  QSPMاستفاده شد .در
این ماتریس ،میزان جذابیت هر راهبرد برای هر عامل از مقدار  1تا  4سنجیده شده و در وزن نسبی هر
عامل ضرب میشود و در نهایت نمرههای جذابیت برای هر راهبرد جمع شده و وزن نهایی حاصل در
جدول شماره  13آورده شده است .با جمعبندی ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی (عوامل خارجی و
عوامل داخلی) ،اقدام به تشکیل جدول اولویتبندی نهایی گردید .در این مرحله با جمع بندی نتایج
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حاصل از ماتریسهای ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی ،موقعیت استراتژیک روستاهای مورد
مطالعه در مسیر پایداری مشارکت روستایی ارائه شده است و اقدام استراتژیک متناسب با آن ،پیشنهاد
گردید.
نتایج حاصل از ماتریسهای ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی بیانگر این مطلب است که
راهبرد استراتژیک روستاهای مورد مطالعه راهبردی تدافعی و محافظهکارانه(بازنگری) است.
جدول  ،13نتایج نهایی اولویتبندی راهبردها را نشان داده است که بر این اساس راهبرد ایجاد
شبکههای اجتماعی بازارچههای مرزی در قالب شبکه مشارکت مردم روستاهای پیرامون بازارچه در جهت
مدیریت بومی و محلی بازارچههای مرزی و کاهش ناامنی و سنجش پیوندهای بین این شبکهها در قالب
روابط مالی ،اطالعات و مشاوره و غیره و استفاده از پتانسیلهای فرهنگی مشابه از طریق تشکیل
خوشههای اقتصادی بینالمللی در ارتباط با بازارچههای مرزی جهت کاهش ناامنی منطقه و کوتاه کردن
دست تجزیه طلبان در اولویت اول قرار دارند.
همچنین راهبردهای تدوین طرح توانمندسازی زنان روستایی در جهت مشارکت در فرایندهای
بازارچههای مرزی با همکاری و مشارکت بینالمللی در چارچوب قوانین کشور همسایه و به جهت بهبود
تصویر ذهنی از منطقه ،ایجاد پیوندهای زنجیرهای بین روستاهای پیرامون بازارچههای مرزی در قالب یک
شبکه حلقوی در زمینه تولیدات تجمعی صنایع دستی و تولیدات کشاورزی جهت ارائه به بازارچههای
مرزی و ایجاد ارتباطات قوی بین کارآفرینان روستایی در زمنیه تبادل اطالعات و ایده به منظور خارج
ساختن منطقه از حالت انزوا و تشکیل بازارچههای مرزی مشترک بین ایران و اقلیم کردی عراق در جهت
ایجاد پیوندهای مشارکتی مردم در بازارچههای مرزی و فعالیتهای اقتصادی در اولویت دوم قرار دارند.
بنابراین به منظور رضایتمندی روستاییان و افزایش مشارکتپذیری بیشتر در امور مختلف روستا ،میتوان
با اقداماتی همچون برنامهریزی با مردم به جای برنامهریزی برای مردم و صورت عملیتر و واقعیتر به
برنامههای اجرایی در سطح روستاها بخشید و بهتر است که در روستاهایی که طرح هادی آنها نوشته
نشده است قبل از هر عملی از نظر و سلیقه مستقیم روستاییان به منظور رضایتمندی آنها از طرحها،
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جدول ( )13اولویتبندی راهبردهای برنامهریزی مشارکتی روستایی در بازارچههای مرزی با مدل QSPM

ST1

ایجاد شبکههای اجتماعی بازارچهها ی مرزی در قالب شبکه مشارکت مردم روستاهای پیرامون بازارچه در
جهت مدیریت بومی و محلی بازارچهها ی مرزی و کاهش ناامنی و سنجش پیوندهای بین این شبکهها در
قالب روابط مالی ،اطالعات ،مشاوره و غیره

10/6

SO2

استفاده از پتانسیلهای فرهنگی مشابه از طریق تشکیل خوشههای اقتصادی بین المللی در ارتباط با
بازارچههای مرزی جهت کاهش ناامنی منطقه و کوتاه کردن دست تجزیه طلبان

10/4

WO3

تدوین طرح توانمندسازی زنان روستایی در جهت مشارکت در فرایندهای بازارچههای مرزی با همکاری و
مشارکت بین المللی در چارچوب قوانین کشور همسایه و به جهت بهبود تصویر ذهنی از منطقه

9/9

WT1

ایجاد پیوندهای زنجیرهای بین روستاهای پیرامون بازارچههای مرزی در قالب یک شبکه حلقوی در زمینه
تولیدات تجمعی صنایع دستی و تولیدات کشاورزی جهت ارائه به بازارچههای مرزی و ایجاد ارتباطات قوی
بین کارآفرینان روستایی در زمنیه تبادل اطالعات و ایده به منظور خارج ساختن منطقه از حالت انزوا

9/8

SO1

تشکیل بازارچهها ی مرزی مشترک بین ایران و اقلیم کردی عراق در جهت ایجاد پیوندهای مشارکتی مردم
در بازارچههای مرزی و فعالیتهای اقتصادی

9/5

WT3

استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی مانند کیوآرکد و  VGIبه منظور سنجش لحظهای چالشهای مرتبط با
بازارچهها ی مرزی توسط مردم بومی روستایی و ایجاد ارتباط بهتر بین بازارچههای مرزی با مدیریت دولتی
و افزایش مهارت نیروی انسانی شاغل در بازارچههای مرزی

9/4

SO4

تدوین طرح بخش بندی و تحلیل تقاضای بازار اقتصادی کشور عراق و سنجش طیف مردم مناطق مرزی و
سالیق و ترجیحات در جهت تبیین طرح محصول  -بازار و ارائه عرضه متناسب در بازارچههای مرزی بر
اساس توانهای مناطق روستایی

9/3

SO3

تدوین طرح و برنامه در ارتباط با بهبود زندگی کولبران و جلوگیری از قاچاق کاال از طریق اعطای مجوز
سرمایه گذاری خصوصی در بازارچهها ی مرزی و فعالیت بیشتر مردم روستایی جهت نقل و انتقال قانونی
کاالها ()O11, O8, S1, S2, S7, S9

8/9

ST2

ایجاد و توسعه تشکلها و سازمانهای محلی روستایی در قالب صندوقهای همیار و گروههای کانونی به
منظور بهره وری از توان بومی روستایی در جهت استفاده از کارکردهای بازارچههای مرزی و کاهش دخالت
عوامل غیربومی

8/8

WO2

ایجاد بازارچههای ویژه صنایع دستی روستایی و کارخانههای فراوری محصوالت نیمه صنعتی به عنوان
اقتصاد مکمل و جایگزین منطقه از طریق عرضه صنایع دستی روستایی و نیروی کار روستایی با توجه به
بازار مصرف منطقه و کشور همسایه

7/8

WT2

اصالح یا تدوین آیین نامهها و قوانین به روز بازارچههای مرزی و تاکید بر نقش و مشارکت مردم روستایی بر
مدیریت بازارچهها و نقل و انتقال کاالها به منظور تمرکز بر حکمروایی خوب

7/6

WO1

برنامهریزی بر روی گردشگران و بازدیدکنندگان از بازارچههای مرزی در جهت ایجاد پیوند و تبادل
اجتماعی بین مردم روستایی و خریداران با گردشگران و استفاده از توانها و ظرفیتهای سرمایهای و
تخصصی آنها در جهت توسعه روستاها و بازارچهها

7/3

 )5نتیجهگیری

رشد و توسعه روستایی ،ارتباطی تنگاتنگ با مشارکت روستاییان دارد؛ چرا که مشارکت در واقع
کارآیی برنامههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کیفیت تصمیمگیری برای مناطق روستایی را افزایش
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میدهد .ضعف مشارکت مردمی در جامعه روستایی ،از پویایی روستاها میکاهد و رشد و شکوفایی
روستاها را با دشواری مواجه میسازد.
به منظور سنجش عوامل و فرایندهای مؤثر بر روابط روستاها با بازارچههای مرزی با بررسیهای
صورت گرفته در این ارتباط میتوان مهمترین عوامل و مقولههای مؤثر در این زمینه را این گونه عنوان
کرد:
تأثیرگذاری نسبی بازارچههای مرزی در توسعه اقتصادی روستایی :اگر مالک ،مسئله اصول اقتصاد پایدار
باشد و به مؤلفههای مهم و اساسی اقتصاد تاکید شود ،تأثیرگذاری بازارچههای مرزی بر روستاها متوسط و
محدود بوده است .در واقع بازارچههای مرزی نتوانستهاند تأثیرات عمیق و متحول کننده بر اقتصاد
روستایی برجای بگذارند به نوعی همچنان سطح اقتصادی عموم مردم متوسط رو به پایین است و
همچنین سیستم اقتصادی کلیه روستا بر همان روال کشاورزی میچرخد و دگردیسی خاصی بر اقتصاد
روستاها حاکم نشده است.
تأثیرگذاری مهم بر معیشت روستایی :در صورتیکه مالک ،سنجش نیازهای اساسی اقتصادی باشد،
عملکرد بازارچهها تقریباً موفق بوده است چرا که بسیاری معتقد بودند در نبود بازارچهها عمالً فعالیتهای
اقتصادی روستایی با بحران شدیدی روبهرو میشد .بنابراین تأثیرگذاری مهمی از منظر معیشت قابل
ادراک است.
افراد غیربومی و سرمایه گذاران غیرمحلی :در برنامهریزی مشارکتی ،اصل بر حکمروایی و مدیریت
محلی است اما در بازارچههای مرزی ورود افراد غیربومی و سرمایهگذاران مختلف به چشم میخورد و
همچنین دولت بعضاً در نقش یک فرد مخرب به خاطر ضعف مدیریت ظاهر شده و سیاستگذاریها و
قوانین را در جهت رفاه مردم تدوین نمیکند.
شکست در بازساخت اقتصادی روستاها :بازساخت اقتصادی روستا به معنای ایجاد سیستم اقتصادی
جایگزین یا مکمل کشاورزی است .در این منطقه که به خاطر ناامنی ،فعالیتهای صنعتی چندان رواج
ندارد و کشاورزی نیز با رکود رو بهرو است ،بازارچههای مرزی میتوانست راهبرد خوبی در این زمینه
قوانین و آیین نامههای نامتناسب بازارچههای مرزی :در بازارچههای مرزی الزاماً حقوق و منافع
روستاهای پیرامون در نظر گرفته نشده است .قوانین و آیین نامهها با ایراداتی روبهرو است و ضمانت
اجرایی چندانی ندارد .به نظر میرسد نیاز به بروزرسانی در قوانین و ایجاد یک برنامهریزی مدون در جهت
به کارگیری نقش روستاها در توسعه بازارچههای مرزی است.
تأثیرات منفی بازارچههای مرزی :این ضعفها عمدتاً در حوزه افزایش قیمت زمین ،افزایش تضاد
طبقاتی و ایجاد دوگانگی فرهنگی و تغییرات کاربری اراضی نامتناسب است.
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کارکردهای امنیتی و ارتباط تجاری منطقه مرزی :توجه همزمان به کارکردهای امنیتی و ارتباطی تجاری
منطقه مرزی سردشت برای دستیابی به توسعه از مهمترین موارد مطرح شده در راستای توسعه این
منطقه است و راهبردهای ارائه شده در این تحقیق در جهت تقویت این دو کارکرد گام برداشته است.
ضعف همیاری مردمی :در کنار ضعف تشکلهای مدنی محلی ،ماهیت همکاری و کارهای گروهی بین
روستاییان نیز ضعیف است که بخشی از آن به عدم اعتماد مردمی بین یکدیگر در زمنیه ایجاد تعاونیها
و مدیریت اشتراکی ابزار و امکانات مربوط میشود.
در این راستا ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای مشارکت روستاییان از دیدگاه کارشناسان
ارزیابی شد .نتایج بیانگر بیشتر بودن وزن نقاط تهدید و فرصتها از وزن نقاط قوت و ضعف داخلی است.
بنابراین راهبردهای تدافعی در اولویت قرار میگیرد .برای تقویت نقاط قوت و فرصتها و هم چنین
برطرف کردن نقاط ضعف و تهدیدها راهبردهایی ارائه شده است که مهمترین آنها شامل تقویت مدیریت
منابع انسانی و ارائة مشوقهای مادی و معنوی برای افزایش انگیزة مشارکت روستاییان ،تغییر در نگرش
جامعه و فراهم کردن فضای اشتغال و درآمدزایی روستاییان ،تأمین امنیت فضای کسب و کار در بخش
کشاورزی و کنترل فقر روستایی است .نتیجه به دست آمده از اولویتبندی راهبردها  QSPMنشان دهنده
این حقیقت است که در تدوین راهبردهای مشارکت روستاییان در بازارچه های مرزی باید به همه عوامل
زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی باید توجه الزم را نمود.
در نهایت میتوان گفت که در روستاهای شهرستان سردشت ،علیرغم وجود مشکالت و موانع فراوان
بر سر راه مشارکت و به کارگیری آن در توسعه روستایی ،وجود میل ذاتی روستاییان به امور مشارکتی و
حضور گستردهی آنان در بسیاری از برنامههای توسعهای ،میتواند راهگشا باشد و لزوم برنامهریزی برای
این امر مهم را ضروری مینماید .بنابراین مدیریت و توسعه روستایی در رویکرد جدید خود بایستی به
سمتی برود که با به رسمیت شناختن اهمیت توان ذهنی و فیزیکی روستانشینان ،تالش کند با توجه به
سطح پذیرش و نوع نگرش مردم هر مکان ،فرصتهای مناسب را برای حضور فعاالنه تمامی افراد فراهم
سازد.
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