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The most important challenge for security in the border regions of the country is unemployment and 
locals’ dissatisfaction of economic activities. This problem makes people to earn money through all kinds 
of fake and informal jobs. One of the fake activities is the growth of the informal cross-border trades 
(smuggling). The aim of this study is to compare the economic, social and physical effects and conse-
quences resulted from the expansion of the informal economical activities and its different reflections on 
the development of rural settlements located in the commercial area of Dehsheikh in Fars Province and 
Gachin in Hormozgan Province. This study is an applied research with cross-sectional design. Then data on 
the area and the subject were collected through surveys (questionnaires, observations and interviews). 
Based on Cochran formula, a total of 156 and 160 questionnaires have been completed in rural areas of 
Dehsheikh business district and Gachin village, respectively. According to Friedman, the average number 
of each 3 variables in Dehsheikh village is almost identical and have an almost identical distribution. How-
ever, the averages of the indexes of Gachin Village have a big difference with each other in such a way that 
economic indicators with an average score of 50.142 has the most influence and the social and physical 
indicators with the average scores of 35.4675 and 33.9935, respectively, had the least influence.
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Extended Abstract

1. Introduction

patial differences create economic opportu-
nities that lead to the emergence of different 
strengths between areas. Illegal trade and 
smuggling (informal or shadow economy) 
is one of the consequences of uneven and 

unjust development, which today has affected a wide 
range of villages in the border areas of the country. The 

most important challenge for security in the border re-
gions of the country is unemployment and dissatisfaction 
of economic activities. This causes people to earn living 
and spend their lives in a variety of disguised and unof-
ficial jobs. Obviously, the growth of any business, has 
many effects and consequences in economic, social, cul-
tural and physical aspects of rural areas. The study aims to 
compare economic, social, and physical effects resulting 
from the expansion of the informal economy and differ-
ent reflections on rural settlement development located in 
the commercial area of Dehsheikh in Fars Province and 
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Gachin in Hormozgan Province. In other words, we try to 
find out why the implications of activities in these areas 
(Dehsheikh commercial area in Lamerd and Gachin in 
Bandar Abbas) are not the same, despite the fact that both 
are engaged in similar activities. 

2. Methodology 

This study is an applied research and has a cross-section-
al design. In this study, first the necessary insight on the 
subject was obtained from the library research. Then the 
relevant data on the subject were collected through ques-
tionnaires, observations, and interviews. For this purpose, 
a questionnaire was designed (including family question-
naire) with a set of open and closed questions. The close 
questions were scored based on the Likert-type scale. The 
reliability of the questionnaire was confirmed based on 
the Cronbach's α which ranged from 0.79 to 0.87. Based 
on a Cochran formula, 156 and 160 questionnaires were 
completed in rural areas of Dehsheikh business district 
and Gachin village, respectively. According to the de-
sired dimensions in analytical method, some indicators 
are set and referrals are taken into account for each index 
matched in the research or independent variable. In addi-
tion, statistically different methods (t test and Friedman 
and Mann-Whitney) were used to analyze the data.

3. Results

In order to identify the extent and severity of the impact 
of informal activities in different dimensions on rural de-
velopment from the perspective of the studied samples, 
initially effect of each variable was determined through 
1-sample t-test. Then, the number and the average of each 
of these indicators were discussed through the Friedman 
test. Analysis of the data by 1-sample t-test showed that 
the majority of the economic components for both villag-
es have an average higher than the desirable number of 3. 
The average of the components of the economic index for 
Gachin village was slightly higher than that of Dehsheikh 
area. With regard to social impact, 13 relevant compo-
nents have been higher than average, and other items 
have an average values of less than 3. The results of the 
analysis of the impact of these activities on the physical 
development of villages show that all study components 
in Dehsheikh village are higher than average value i.e., 3; 
while are less than 3 in Gachin village.

4. Discussion 

Optimal utilization of geographic areas in national de-
velopment process depends on diversification and spread 
of new forms of economic activity besides the agricultural 

activities. Based on the results, one form of this diversity 
is the prevalence of illegal imports of goods, especially in 
rural border areas of the country. This is due to regional 
inequalities and dichotomy. According to the results, the 
economic impact of these activities is very evident and 
significant in both villages, so that they have been very 
effective in increasing income, making new job oppor-
tunities, improving the economy and investment, salary 
and job satisfaction of the residents of the studied villages. 
However, occupational implications have been different 
on social and physical situations of these villages, so that 
it is estimated as positive in Dehsheikh while it is not 
tangible in Gachin, which is due to the characteristics of 
traditional culture and poor participation of the villagers 
in diverse affairs. 

5. Conclusion

High income alone cannot be a factor in the develop-
ment of rural areas, but other factors are also essential, 
too; such as the culture of partnership and cooperation be-
tween villagers and village authorities (council, RM) and 
accepting some new good ideas alongside the traditional 
and common beliefs. 
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مهم ترين چالش فراروي امنیت در مناطق مرزي كشور، بیکاري و نارضايتي از فعالیت هاي اقتصادي است. اين مسئله باعث مي شود مردم 
براي تأمین معاش و گذران زندگي خود به انواع شغل هاي كاذب و غیررسمي كه در اين شرايط پا به عرصه وجود مي گذارند، روي آورند. 
يکي از فعالیت هاي غیررسمي، رشد مبادالت مرزي غیررسمي )قاچاق( است. هدف پژوهش حاضر مقايسه تطبیقی آثار و پیامدهای 
اقتصادی، اجتماعی و كالبدی ايجادشده از گسترش فعالیت اقتصاد غیررسمی و بازتاب متفاوت آن بر توسعه سکونتگاه های روستايی واقع 
در منطقه تجاری ده شیخ در استان فارس و گچین در استان هرمزگان است. نوع تحقیق كاربردي، روش استفاده شده توصیفی تحلیلی 
و همبستگی است و براي گردآوري داده ها از مطالعات كتابخانه اي و میدانی )مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه( استفاده شده است. طبق 
آخرين سرشماری، جمعیت روستاهای ده شیخ و سیگار به همراه روستاهای چاه شیخ، جری و كره موچی در مجموع 4467 نفر در قالب 
1124 خانوار و روستاهای گچین، مغ آباد باال و پايین در مجموع 1295خانوار گزارش شده است. حجم نمونه مطالعه شده منتج از فرمول 
كوكران، شامل156 خانوار منطقه ده شیخ و 160 خانوار از منطقه گچین است كه به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای 
تجزيه وتحلیل داده ها از آزمون های توصیفی و استنباطی )آزمون t و فريدمن و من ويتنی( استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان می دهد 
كه طبق آزمون فريدمن، میانگین عددی هر سه متغیر در روستای ده شیخ تقريباً يکسان است و توزيع تقريباً يکسانی دارند؛ اما اين 
میانگین در شاخص های روستای گچین اختالف فاحشی دارند، به گونه ای كه شاخص اقتصادی با میانگین 50/14 بیشترين و شاخص های 

اجتماعی و كالبدی به ترتیب با میانگین 35/46 و 33/99 كمترين تأثیرپذيری را داشته اند. 

کلیدواژه ها: 
قاچاق كاال، اقتصاد 

روستايي ، مناطق تجاری 
ده شیخ )فارس( و گچین 

)هرمزگان(

تاريخ دريافت: 12 مهر 1394
تاريخ پذيرش: 01 اسفند 1395

مقدمه 

در دهه های اخیر در تحقیقات توسعه ای اعم از تحقیقات اقتصادی 
توجه  مرزی  تأثیرات  و  مرزی  مناطق  به  اکولوژیک  و  اجتماعی  و 
بسیاری شده است. این رغبت و عالقه وافر به مناطقی که در امتداد 
مرزهای همگرایی کشورها قرار گرفته اند، به طور مشخصی از این 
تصور نشئت گرفته است که این مناطق جغرافیایی ویژه، ممکن است 
موجب ایجاد سازگاری و همسانی اقتصادی در همگرایی بین کشورها 
شوند (Niebuhr & Stiller, 2004) که از طریق بهبود هماهنگی عمودی 
بین سکونتگاه ها به تقویت ظرفیت های محلی، تأمین زیرساخت ها و 
توسعه سرمایه انسانی و در نهایت بهبود قابلیت زیست پذیری مناطق 
اکثر  مرزهای  واقع  در   .(De Haas, 2006) می کند  کمک  روستایی 
کشورهای درحال توسعه سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرزنشین 
را از طریق مبادالت مرزی تأمین می کند. این گونه مبادالت با وجود 
غیررسمی و محلی بودنشان، نقش مهمی در مبادالت میان کشورهای 

همسایه دارند و باعث بهبود زندگی ساکنان نقاط مرزی می شوند 
(Roknoddin Eftekhari, Papeli Yazdi, & Abdi, 2008). در واقع، یکی از 

مهم ترین چالش های فراروی امنیت در مناطق مرزی کشور، بیکاری 
و نبود فرصت های شغلی مناسب در این مکان هاست. روستاییان در 
این گونه روستاها یک راهبرد را برای معیشت خود انتخاب نمی کنند، 
بلکه با توجه به شرایط و امکانات از راهبردهای مختلفی از جمله 

 .(Rafique & Rogaly, 2003) مهاجرت و قاچاق کاال استفاده می کنند

بیکاری و نبود فرصت های شغلی باعث می شود مردم برای تأمین 
معاش و گذران زندگی خود به انواع شغل های کاذب و غیررسمی 
که در این شرایط پا به عرصه وجود می گذارند، روی آورند. یکی 
از فعالیت های غیررسمی، رشد مبادالت مرزی غیررسمی )قاچاق 
کاال( است. قاچاق کاال و فعالیت در حوزه واردات کاالها در این 
مناطق گذشته از آثار و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کل کشور، در 
رونق و بهبود اقتصادی سکونتگاه های مرزی درگیر در این فعالیت 

1- دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ايران.
2- دانشجوی دكترا، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ايران.

مقایسه تطبیقی اثرات قاچاق کاال بر توسعه نواحی روستایی )موردپژوهی: مناطق تجاری ده شیخ 
)فارس( و گچین )هرمزگان((
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بسیار مثبت و مفید است. در مجموع، اقتصاد مناطق مرزی می تواند 
نقشی اساسی در ترقی و پیشرفت توسعه اقتصادی، نواحی مرزی، 
بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد، 
ایجاد روابط دوستی و آشنایی بیشتر، تسریع همکاری های بیشتر 
 (Chandoevwit, Chalamwong, & باشد  داشته  مرزی  نواحی  بین 
(Paitoonpong 2004. هرچند بحث قاچاق منحصر به اقتصاد ایران 

نیست، این مسئله در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی 
کشورهای،  در  باثبات  شرایط  نبود  نیز  و  کاال  ورودوخروج  برای 
همسایه، بسیار قابل توجه است (Alam al-Hoda, 2005). مهاجرانی 
که به صورت موقت یا دائم در کشورهای مقصد زندگی می کنند، 
بخش اعظمی از این ورودوخروج کاالها را انجام می دهند در واقع، 
پول های حواله ای یا ارسالی که با این مهاجران وارد روستا می شود، 
صرف نظر از اینکه در مصرف یا در تولید سرمایه گذاری شود، اثر 

مثبتی بر شکوفایی اقتصادی دارند )اسکلدون، 1384(. 

روستاهای ده شیخ و سیگار، چاه شیخ و کره موچی )با عنوان منطقه 
تجاری ده شیخ( در جنوب استان فارس )شهرستان المرد( و روستاهای 
گچین، مغ احمدپایین و مغ احمدباال )با عنوان منطقه تجاری گچین( 
مکان هایی  جمله  از  بندرعباس(  )شهرستان  هرمزگان  استان  در 
هستند که به خصوص در سال های اخیر در حوزه ورود غیر قانونی و 
غیررسمی کاالهای خارجی اشتغال دارند و این فعالیت، اقتصاد غالب 
ساکنان این روستاها به شمار می رود. مهاجران روستایی که به صورت 
فصلی یا دائم به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده 
عربی )دبی( مهاجرت می کنند، بخش اعظم این تجارت غیرقانونی 
کاال را انجام می دهند و عمده این افراد همان مهاجران دهه های 
بزرگ ترین  که هم اکنون  اراضی هستند  اصالحات  از  بعد   50-40
سرمایه گذاران این فعالیت در منطقه به شمار می روند و نقش مهمی 
در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی این روستاها از جمله در زمینه 
کارآفرینی، ایجاد اشتغال، خوداتکایی روستا در تهیه محصوالت مورد 
نیاز، تقویت نهادهای مالی و اعتباری و استفاده از تسهیالت رفاهی و 
مالی، امکان پس انداز بخشی از درآمد، کاهش فقر، افزایش مشارکت 
و تصمیم گیری روستاییان، کاهش مهاجرت ها، افزایش رفاه و سطح 
استانداردهای بهداشتی و آموزشی، بهبود کیفیت فیزیکی و بافت 
کالبدی روستاها، رعایت استانداردهای ساخت وساز و استحکام هرچه 
بیشتر مساکن در برابر حوادث و غیره داشته اند. سرمایه های نسبتًا 
هنگفت اغلب این سرمایه گذاران گردش مالی بسیار خوبی در بانک ها 
و مؤسسات مربوطه دارد و بخشی از پس انداز یا درآمدهای آن ها در 
این مؤسسه ها به صورت پس انداز سرمایه گذاری است. این موضوع 
با افزایش واردات کاال و سرمایه گذاری هرچه بیشتر در این بخش 
رابطه مستقیم دارد؛ هرچه میزان این فعالیت افزایش یابد، استفاده از 
تسهیالت رفاهی و مالی بیشتر می شود و به تبع آن تقویت نهادهای 
مالی و اعتباری نیز افزایش می یابد یا برعکس. همچنین از آنجایی که 
سرمایه گذاران این منطقه به واردات کاالها و اجناس گوناگون اعم از 
کاالها و لوازم خانگی، صوتی و تصویری و غیره مشغول هستند، این 
منطقه به قطب عمده تهیه و توزیع انواع کاالها و مواد گوناگون هم در 

روستا و هم در مناطق پیرامون تبدیل شده است و روستاها در تهیه 
انواع کاال و مواد به نوعی خودمختاری و استقالل اقتصادی رسیده اند. 
همچنین در ابعاد اجتماعی و کالبدی نیز انتظار بر این است که 
این دسته از فعالیت ها به آثار مثبت گسترده ای در افزایش مشارکت 
و روند تصمیم گیری روستاییان در مسائل گوناگون روستا، کاهش 
بهبود  و  زندگی  استاندارهای  بهترشدن  رفاه،  افزایش  مهاجرت ها، 
کیفیت فیزیکی و بافت کالبدی روستاها منجر شود. در این پژوهش 
سعی بر این است که به بررسی آثار و پیامدهای متفاوت این فعالیت 
در دو حوزه تجاری با فعالیت و شرایط مشابه پرداخته شود. بدین 
منظور در این پژوهش این سؤاالت ارزیابی قرار شده است: 1- آثار 
گوناگون اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فعالیت در حوزه قاچاق کاال 
در توسعه مناطق روستایی واقع در حوزه های تجاری ده شیخ و گچین 
به چه صورت بوده است؟ 2- چرا با وجود اینکه هر دوی این مناطق 
)منطقه تجاری ده شیخ در المرد و گچین در بندرعباس(، در یک نوع 
فعالیت مشغول هستند و حتی مکان خرید و نوع کاالها و محصوالت 
وارداتی آن ها یکسان )عمدتًا دبی( است، اما آثار و پیامدهای این 
فعالیت در هر دو حوزه مشابه نیست؟ 3- چرا با وجود اینکه، این 
فعالیت رونق اقتصادی بسیار خوبی برای هر دوی این سکونتگاه ها به 
دنبال داشته است و حتی در این حوزه ها، عملکرد و شهرت منطقه ای 
و فرامنطقه ای دارند، این اثرگذاری در ابعاد کالبدی و اجتماعی آن به 

گونه ای متفاوت انعکاس یافته است؟ 

این سؤاالت  با  متناظر  تحقیق  اصلی  فرضیه های  آن،  دنبال  به 
تغییرات  کاال  قاچاق  فعالیت  است:  شده  صورت بندی  این گونه 
مثبتی در ساختارهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و کالبدی هر 
نظر می رسد  به  است. همچنین  داشته  مطالعه شده  دو سکونتگاه 
که اثرگذاری فعالیت غیر رسمی قاچاق کاال در توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و کالبدی هر دو سکونتگاه مطالعه شده به یک شکل است: 
اثرگذاری مثبت در تمام ابعاد. در این پژوهش که به نوعی پژوهش 

اکتشافی است سعی در بررسی این موضوعات داریم.

مروری بر ادبیات موضوع

این  زیرزمینی  اقتصاد  حوزه  در  موضوع  ادبیات  بر  مروری  در 
نام های  با  را  آن  مختلف  متون  در  که  می کند  توجه  جلب  نکته 
مختلف و روش های برآورد مختلف استفاده می کنند. از جمله آن ها 
می توان به زیرزمینی، غیررسمی، سایه ای، ثبت نشده، گزارش نشده، 
مشاهده نشده، غیرقانونی، پنهان، سیاه، ثانوی، نامنظم همراه با پیشوند 
اقتصاد اشاره کرد. در زمینه تجارت غیررسمی کاالهای خارجی و 
این نوع تجارت، محققان خارجی و  نحوه شکل گیری و گسترش 
ایرانی تحقیقات متعددی انجام داده اند که مرور آن ها می تواند در 
بررسی دقیق تر موضوع مفید واقع شود. برخی از این تحقیقات در 

جدول شماره 1 فهرست شده است. 

موضوع  سابق  ادبیات  درباره  ذکرشده  مطالب  جمع بندی  در 
این گونه استنباط می شود که بیشتر تحقیقاتی که در این خصوص 
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انجام شدند، به علل شکل گیری و رواج و گسترش پدیده قاچاق 
به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های غیررسمی ساکنان مستقر 
در نوار مرزی کشورها پرداخته اند و از جمله مهم ترین این علل و 
عوامل را بیکاری، نبود فرصت های شغلی و محرومیت و دورافتادگی 
پژوهش های  نتایج  اکثریت  همچنین  کرده اند.  ذکر  مناطق  این 
صورت گرفته بیان کرده اند که این فعالیت ها )قاچاق کاال( موجب رونق 
اقتصادی، اشتغال زایی و در کل بهبود کیفیت زندگی در این مناطق 

شده است. پژوهش حاضر نیز عالوه بر بررسی آثار و پیامدهای این 
فعالیت و دالیل شکل گیری و رواج آن در توسعه دو ناحیه روستایی 
مطالعه شده، سعی در مقایسه این پیامدها و اثرگذاری های دوگانه آن 
در برخی ابعاد توسعه در این دو حوزه دارد که در تحقیقات گذشته 

کمتر به این موضوع پرداخته شده است.

از دیدگاه برنامه ریزی منطقه ای سکونتگاه های شهری و روستایی 
در جنبه های اقتصادی و مالی و اجتماعی ارتباط متقابل دارند که 

جدول 1. خالصه ای از مطالعات انجام گرفته حول محور موضوع مطالعه شده

نتایجنام نویسندهعنوان تحقیق

آثار اقتصادی اجتماعی تجارت مرزی و تأثیر 
آن در افزایش استانداردهای سطح زندگی 

مردم

 Leebouapao et

al. (2004)

به بررسی تجارت مرزی در سه ایالت کشور الئوس پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که 
تجارت مرزي در افزایش تنوع و کیفیت کاال، ایجاد اشتغال و به طور کلي افزایش استاندارهاي 

زندگي این ایالت هاي سه گانه مؤثر بوده است

 )FAST( ارزیابی برنامه تجارت آزاد و امن
Bradbury (2010)در طول مرز کانادا و آمریکا

به سنجش یکی از برنامه هایی که از سال 2001 برای افزایش تجارت امن و کارآمد، با نام برنامه 
تجارت آزاد و امن FAST در طول مرزهای آمریکا و کانادا پرداخته است. بر اساس ارزبابی این 

برنامه، موجب کاهش میانگین مدنظر در 4 نقطه از 5 نقطه در طول این مرز و نیز موجب افزایش 
سود و کاهش هزینه ها شده است.

تحلیل رابطه مهاجرت، ساختار شغلی و 
اقتصاد غیررسمی برای مناطق شهری 

مکزیک )2000-1970(

Sheehan & Rios-

mena (2013)

خانواده های باتجربه مهاجرت تمایل بیشتری به شرکت در بخش غیررسمی دارند و تنها 10 درصد 
در بخش رسمی مشغول می شوند. این تمایل بیشتر در بخش هایی با اقتصاد پویا دیده می شود.

بررسی پیامدهای اقتصاد غیررسمی و 
توریسم تجاری بر تحوالت کالبدی 

شهرستان مرزی بانه

 Kheyroddin &

Razpour (2014)

حوزه تأثیر ورود توریسم تجاری در این شهرستان، کل کشور حتی تا شرقی ترین سکونتگاه ها را 
دربرگرفته است و آثار مثبتی در ابعاد گوناگون منطقه داشته است.

بررسی رابطه بین فاصله از مرز و میزان 
درآمد و اشتغال در قاچاق کاال )مطالعه: 

بخش خاور و میرآباد تا مریوان(

 Kohnepooshi

 & Aanabestani

 (2013)

بین تعداد افراد مشغول به قاچاق در روستاها و میزان فاصله از مرز، رابطه معناداری مشاهده شد. به 
این صورت که اثرگذاری قاچاق در روستاهای مرزی به نسبت، بیشتر از روستاهای دورتر از مرز است.

تأثیر قاچاق کاال بر اقتصاد روستاهای مرزی 
)مطالعه: بخش خاور و میرآباد تا مریوان(

 Kohnepooshi &

Jalalian (2013)

نتایج تحقیق حاکی از قاچاق گسترده کاال در این بخش به علت هم جواری با مرز عراق است 
که بر زندگی مردم روستاها در زمینه های اشتغال و درآمد و سایر بخش های اقتصادی موجود در 
این منطقه، تاثیر مثبتی داشته است. همچنین بیکاری و ضعف فعالیت های اقتصادی در منطقه، از 

مهم ترین دالیل گرایش روستاییان به قاچاق کاال شناسایی شده است.

بازار مرزی و مناطق روستایی: بررسی نقش 
و جایگاه روستاییان در بازار مرزی شهرستان 

بانه

 Amirpanahi et

al. (2015)

شکل گیري و رونق فعالیت هاي بازار، فرایندي تاریخی است و ریشه در کنش ها و پیوندهاي 
اجتماعي، فرهنگي و خویشاوندي ساکنان دو سوي مرز دارد. روستاییان به عنوان خط مقدم 
ارتباطات بین مرزي در شکل گیري این بازار اهمیت بسیاري دارند و توانسته اند در بخش هاي 

مختلف بازار نظیر واردات کاال، مغازه داري، ضمانتچي گري، کول بري و باربري جایگاهي پیدا کنند.

نقش بازارچه های مرزی در ایجاد امنیت و 
قاچاق کاال در استان خراسان

 Jafari & Hamidi

(2015)

ایجاد بازارچه های مرزی به هدایت بهتر اقتصاد غیررسمی، ایجاد اشتغال بیشتر، کنترل قاچاق کاال، 
افزایش امنیت مرزها و در نهایت شکوفایی و رونق مناطق شهری و روستایی در محدوده های 

مرزی منجر می شود.

تحلیل عوامل مؤثر بر تمرکز اشتغال 
غیررسمی در شهر بانه

 Nastaran et al.

(2015)

نزدیکی به مرز و وجود تعلقات اجتماعی با آن سوی مرز، کمبود فرصت های شغلی در منطقه و 
قاچاق کاال از عوامل اصلی تمرکز اشتغال غیررسمی در این شهر است. در نتیجه افزایش اشتغال 
غیررسمی سبب تغییرات کاربری از مسکونی به تجاری و رشد قارچ گونه مجتمع های تجاری، 

توسعه افقی و عمودی شهر، افزایش مشاغل کاذب و ازدحام و ترافیک در شهر شده است.
تحلیلی بر تأثیرات حذف قاچاق کاال بر 
تغییرات سطح کیفیت زندگی روستاییان

)مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان 
مریوان(

 Amanpour et al.

(2015)

نتایج نشان می دهد که قاچاق کاال به عنوان پدیده ای پذیرفته نشدنی از منطقه حذف شده است، اما 
در مقابل کیفیت زندگی روستاییان در ابعاد اجتماعی و اقتصادی کاهش یافته است و تنها در بعد 
کالبدی شاهد ارتقای سطح کیفیت زندگی روستاییان هستیم. همچنین بین میزان رضایت افراد از 

کیفیت زندگی شان با فاصله از مرز و وابستگی شغلی به قاچاق ارتباط معنا داری وجود دارد.
منبع: يافته های پژوهش، 1394
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کار،  نیروی  قبیل سرمایه،  از  توسعه  منابع  باید  ایده آل،  در حالت 
ایده ها و نظایر آن به طور آزادانه بین این دو بخش در حرکت باشد 
و بازده و بازده نهایی عوامل تولید باید به طور عادالنه بین این دو 
بخش توزیع شود (Fan, Chan-Kang, & Mukherjee, 2005) و زمینه 
مناطق  در  اجتماعی  و  اقتصادی  سرمایه های  برای شکل گیری  را 
کمتر توسعه یافته تسهیل کند (Lowder & Carisma, 2011). در کم 
و کیف ارتباط متقابل بین شهر و روستا در این دیدگاه سه عامل 
اهمیت دارد: الف( عوامل جغرافیایی شامل موقعیت روستا، جاذبه های 
سرمایه گذاری، بازارهای محلی، دسترسی به زیرساخت های ارتباطی 
و نظایر آن؛ ب( ترکیب بهینه سیاست های باال به پایین و پایین به 
 (Centre for Entrepreneurship, ظرفیت های مناطق روستایی )باال؛ ج

 SMEs, Local Development and Tourism, 2012).

در تقسیم بندی کلی، اقتصاد هر کشور را می توان به دو بخش 
تقسیم بندی  این  مالک  کرد.  تقسیم بندی  غیررسمی  و  رسمی 
قابلیت ثبت و گزارش فعالیت های اقتصادی مدنظر به طور رسمی 
است (Nili & Maleki, 2006). عملکرد عمومی اقتصاد به گونه ای است 
که در همه کشورها کم وبیش بخشی از فعالیت های اقتصادی برای 
گریز از محدودیت های وضع شده درقوانین و مقررات یا به علت 
نوع خاص فعالیت، به طور پنهانی انجام می شود. انجام فعالیت های 
پنهانی، به علت دورماندن از دید سیستم ثبت اطالعات یا به دلیل 
ضعف در این سیستم است. مثاًل قاچاق کاال که با هدف کسب 
سود انجام می شود، به دلیل غیرقانونی بودن به صورت پنهانی یا 
غیررسمی انجام می شود. در تعریفی عمومی، مشاغل غیررسمی به 
طیف گسترده ای از مشاغل موقت یا زیرزمینی ایجادشده در نواحی 
شهری و روستایی کشورهای در حال توسعه اطالق می شود. یکی 
از دالیل پیچیدگی مفهوم غیررسمی و ابهام در آن، این است که 
مشاغل غیررسمی در مناطق مختلف به نام های مختلفی شناخته 
می شوند و واژه غیررسمی یا صفت های جایگزین با اسامی مختلفی 
همچون اقتصاد، بخش، فعالیت و کار به صورت ترکیبی، اسامی 

 .(Colin, 1998) متعددی را تشکیل می دهند

می داند  خدماتی  را  غیررسمی  فعالیت های  دیگر،  تعریف  در 
که افراد در بخش خصوصی انجام می دهند و هیچ گونه کنترل و 
نظارت رسمی ای ندارد (Small & Witherick, 2010). اصطالح مشاغل 
غیررسمی مناسب ترین و دقیق ترین عنوان برای این گروه از فعالیت ها 

با ویژگی های مشخص همچون کاربربودن،کوچک مقیاس بودن، ورود 
آسان، مالکیت فردی و خانوادگی و غیره است. این اصطالح برای 
نخستین بار در اوایل دهه 1970 به دنبال مهاجرت انبوه روستاییان 
به شهرها و محدودشدن قدرت جذب نیروی کار در بخش صنعت در 
(Bakhtiari, S., & Khubkha-  اقتصادهای درحال توسعه به کار گرفته شد

(hi, 2011. در واقع، رابطه میان اقدام به تجارت غیررسمی و اشتغال 

رسمی در فعالیت های اقتصادی رابطه ای دوسویه است؛ به این معنی 
که در صورت نبود فرصت های شغلی رسمی، گرایش به فعالیت های 
غیررسمی بیشتر می شود و برعکس. این موضوع در مناطق مرزی 
که شرایط برای قاچاق کاالها فراهم تر است، بیشتر نمایان می شود 
(Merriman, 2003). مناطق مرزی به شهرها و روستاهای نزدیک مرز 

بین دو کشور، ایاالت یا مناطق گفته می شود. معمواًل این اصطالح 
بر شهرهایی داللت دارد که بیشترین تمرکز آن ها بر روی مبادالت و 

 .(Ghaderi, 2012) تعامالت دوسویه بین دو طرف مرز است

معمواًل بازارهای غیررسمی به صورت طبیعی و در شرایط غیرعادی 
اقتصادی، زاده عواملی از جمله کاهش قدرت خرید متقاضیان، قیمت 
زیاد وارداتی کاال، کنترل نکردن و انسداد مرزها، وضعیت بد مردم 
مرزنشین و بیکاری است و در شرایط عادی حاصل عمل سودجویان 
و طمع بیشتر آن هاست؛ البته در این حالت میزان قاچاق کاال محدود 
(Amanpour, Manoochehri, Akbari, & Ab-  و در سطح معینی است

(bassi, 2015. مهم ترین عوامل ساختاری و زمینه ای بروز قاچاق کاال 

در جدول شماره 2 آمده است.

مهم ترین پیامدهای منفی قاچاق رواج هنجارشکنی، کاهش 
درآمدهای سالیانه دولت، افزایش سطح تقاضای کل و تورم، رکود 
در داخل، تغییر الگوی مصرف جامعه و غیره هستند که لزوم و 
 (Amanpour, Manooch-  حذف قاچاق کاال را ضروری می سازد

آن  از  حکایت  تجربی،  شواهد   .ehri, Akbari, & Abbassi, 2015)

دارد که هرچه توسعه یافتگی کشوری بیشتر باشد، اندازه نسبی 
 (Schneider & Enste, اقتصاد غیررسمی آن کشور، کاهش می یابد
(2000. در مناطق مرزی بخش غیررسمی شکل می گیرد تا از 

سایر فرصت ها و نیروها و عوامل اقتصادی که بخش رسمی آن ها 
را به کار نگرفته است، به خوبی استفاده کند (Abdi, 2009). تانزی 
حداقل دو تعریف و مقیاس از اقتصاد غیررسمی را ارائه می کند: 
اولین مقیاس، تلویحًا بیان کننده این است که کشور مورد مطالعه، 

جدول 2. مهم ترين عوامل ساختاری و زمینه ای بروز قاچاق كاال 

نبود هماهنگی بین دستگاه های دولتی، تعرفه گمرکی زیاد، نبود امنیت شغلی، وجود یارانه های دولتی برای کاالهای مصرفی، گسیختگی عوامل ساختاری
اقتصادی اجتماعی بین نواحی مرزی و مرکزی.

نداشتن انگیزه کاری و احساس مسئولیت در کارکنان، وجود روحیه قانون شکنی و قانون گریزی، رشد اجتماعی کم، آگاهی نداشتن از عوامل رفتاری
تأثیرات منفی قاچاق.

نرخ زیاد بیکاری، نبود زیرساخت های خدماتی و رفاهی، نبود امنیت سرمایه گذاری،عوامل زمینه ای
نابرابری های اجتماعی، درآمد کم، کنترل ناکافی مرزها، کیفیت نامطلوب کاالهای تولید داخل، وجود فرهنگ داللی و مصرفی در جامعه.

منبع: کهنه پوشی، 2013
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از آنچه که آمارهای رسمی نشان می دهند، غنی تر است و دومین 
مقیاس خاطرنشان می سازد که مدیریت مالیاتی کشور، درآمد 
کمتری از آنچه که باید وصول شود، دریافت می کند. از این رو به 

مقیاس دوم، مبحث فرار مالیاتی نیز می گویند. 

با توجه به موقعیت روستاهای مناطق جنوبی کشور نسبت به 
مرز بین المللی جنوب و دسترسی آن ها به بازارهای کشورهای عربی 
قانونی  واردات  از  ممانعت  نیز  و  دبی  از جمله  فارس  حوزه خلیج 
کاالها از این مرز، قاچاق کاال به صورت وسیعی در این بخش انجام 
می گیرد. روستاهای این منطقه کشاورزی و دامداری سنتی و ضعیفی 
دارند و فعالیت های صنعتی نیز جایگاهی در منطقه ندارد. بنابراین، 
گرایش به قاچاق کاال به عنوان تنها راه کسب درآمد مطمئن در 
منطقه درحال افزایش است (Andalib, 2001). بخش اعظمی از این 
ورودوخروج کاالها را مهاجرانی انجام می دهند که به صورت موقت 
یا دائم در کشورهای مقصد زندگی می کنند، این نوع مهاجرت ها 
در  فضایی  تفاوت های  واقع،  در  دارد.  مبدأ  در  را  تأثیر  بیشترین 
فرصت های اقتصادی، به بروز توانایی های متفاوتی در سطح مناطق 
 . (Hunt, 1993)منجر می شود و مهاجرت پاسخی به این تفاوت هاست

روستاهای  بر  کاال  قاچاق  اقتصادی  مثبت  نتایج  به  توجه  با 
مناطق مرزی، به عنوان منبعی پردرآمد برای گذران زندگی و 
افزایش سطح رفاه خانواده و نیز سرمایه گذاری در سایر فعالیت های 
اقتصادی نظیر خدمات و مسکن، می توان گفت که این پدیده سهم 
عمده ای در افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و اقتصاد خانوارهای 
روستایی داشته است و تأثیر مثبتی بر روند توسعه روستایی این 
مناطق می گذارد(Kohnepushi & Jalalian, 2013b) . بنابراین با توجه 
به نقش های متعددی که روستاها در فرایند توسعه ملی بر عهده 
دارند، رشد و توسعه مبادالت مرزی می تواند محرک خوبی برای 
افزایش مبادالت رسمی، تثبیت قیمت ها، افزایش اشتغال، درآمد 
و رفاه ساکنان این مناطق باشد. بنابراین لزوم توجه و تأکید بر 
رشد و توسعه این نواحی اهمیت و ضرورت زیادی دارد که البته 
این موضوع از طریق اصالح قوانین و امنیت مرزی تأمین می شود 

 .(Mahmoudi & Hassanzade, 2009)

روش شناسی تحقیق

آن  انجام  روش  و  است  کاربردی  هدف  بر  بنا  تحقیق  این 
توصیفی تحلیلی است. از جمله تحقیقات اکتشافی به شمار می رود 
که به دنبال بررسی علل و تحلیل آثار گوناگون فعالیت غیررسمی 
ورود کاال در مناطق روستایی نوار مرزی جنوب کشور است. جهت 
بررسی و شناخت جامع تر این پیامدها، ده شیخ و سیگار، چاه شیخ، 
جری و کره موچی از توابع شهرستان المرد استان فارس )تحت عنوان 
منطقه تجاری ده شیخ( و روستاهای گچین، مغ احمد باال و مغ احمد 
پایین از توابع شهرستان بندرعباس استان هرمزگان )تحت عنوان 
منطقه تجاری گچین( ، به عنوان دو نمونه موردی از سکونتگاه های 
روستاهایی با رونق اقتصادی زیاد در زمینه فعالیت های غیررسمی، 

برای مقایسه تطبیقی انتخاب شده است. 

در هردوی این مناطق به دلیل اینکه روستاها در جوار یکدیگر و 
تقریبًا بدون هیچ فاصله ای در امتداد مسیرهای مواصالتی گسترش 
یافته اند، در واقع هیچ گونه حدومرزی بین آن ها نمی توان قائل شد؛ 
به خصوص در منطقه ده شیخ فارس که همه این روستا بدون فاصله 
و چسبیده به هم به صورت خطی در امتداد جاده اصلی منتهی به 
عسلویه واقع شده اند و فضاهای خالی بین دو روستا در گذشته، امروزه 
به وسیله پاساژها و مغازه های بزرگ و چندین طبقه اشغال شده 
است و همه اهالی این منطقه خود را به صورت منطقه واحد ده شیخ 
می شناسند و همه این روستاها از اکثریت جهات اقلیمی، اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی، قومی، زبانی و غیره کاماًل به هم شبیه و به ظاهر 
هیچ گونه جدایی و تفیکی نمی توان بین این چند روستای تجاری 
هم جوار قائل شد. به این ترتیب، جامعه آماری تحقیق، از ساکنان 
این دو منطقه )مجموعه ای از روستاهای به هم چسبیده( و به صورت 
تصادفی ساده از بین سرپرستان خانوارها گزینش شده است. در این 
تحقیق ابتدا بینش الزم در خصوص موضوع از منابع کتابخانه ای به 
دست آمد. پس از آن داده ها و اطالعات مربوط به منطقه و موضوع 
مورد مطالعه، از طریق بررسی های میدانی )پرسش نامه، مشاهده و 

مصاحبه( گردآوری شده است. 

برای این منظور، نوعی پرسش نامه خانوار طراحی شد. بنابراین 
واحد تحلیل در پژوهش حاضر خانوارهای روستایی است. سؤاالت 
این پرسش نامه شامل سؤاالت باز و سؤاالت بسته بود. در طراحی 
سؤاالت بسته، از طیف لیکرت استفاده شده است. همان گونه که در 
مدل مفهومی تحقیق مالحظه می شود، آثار فعالیت اقتصاد غیررسمی 
در قالب سه بعد کلی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فضایی بررسی 
و تحلیل شده است. سپس با توجه به ابعاد مدنظر، شاخص هایی 
تعیین شده و برای هر شاخص که در تحقیق یا متغیر مستقل 

منطبق است، معرف هایی در نظر گرفته شده است. تصوير شماره 

1، مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد. پایایی پرسش نامه ها بر 
مبنای آلفای کرونباخ با اعتبار 0/79تا 0/87 تأیید شد. طبق آخرین 
ایران در سال 1390، جمعیت روستاهای  آمار  سرشماری مرکز 
ده شیخ و سیگار به همراه روستاهای چاه شیخ، جری و کره موچی 
در مجموع 4467 نفر در قالب 1124 خانوار و روستاهای گچین، 
مغ آباد باال و پایین در مجموع 1295 خانوار گزارش شده است. بر 
اساس فرمول کوکران از میان جامعه آماری، 156 پرسش نامه در 
روستاهای منطقه تجاری ده شیخ و 160 پرسش نامه در روستای 
منطقه تجاری گچین تکمیل شده است. همچنین، برای تحلیل 
داده ها از روش های گوناگون آماری )آزمون t و فریدمن و من ویتنی(

با کمک نرم افزار SPSS کمک گرفته شد. در جدول شماره 3 
شاخص ها و مؤلفه های بررسی شده بیان شده است. 

قلمرو پژوهش

شهرستان المرد با 4035 کیلومتر مربع مساحت در جنوبی ترین 
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نقطه استان فارس واقع شده است. در تقسیمات کشوری، شهرستان 
المرد از سه بخش و هفت دهستان تشکیل شده است. بخش مرکزی 

)تصوير  است  چاهورز  و  سیگار  و  حومه  دهستان های  از  متشکل 

شماره 2(. طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت این 

روستاها در مجموع 4467 نفر در قالب 1124 خانوار گزارش شده 

است )مركز آمار ايران،1390(. 

این منطقه به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی حائز ویژگی هایی 

آثار فعالیت اقتصاد غیررسمی

اقتصادی

وضعیت اشتغال

شغل اصلی و 
سابق سرپرست 
خانوار، وضعیت 

شغلی، نوع 
شغل همسر، 
وضعیت شغلی 

همسر

امکان مراوده 
و ارتباط با 
همسایگان، 

ترک تحصیل 
فرزندان، 

رسیدگی به 
امور تحصیلی 

فرزندان

استحکام 
ساختمان،  توجه 

به نظافت و 
اصول  بهداشتی،  
سرانه زیربنای 

مسکونی، کیفیت  
واحد مسکونی  
و رعایت اصول 

زیباشناختی

میزان تأمین 
درآمد، امکان 

برآوردن 
نیازهای 

خانواده، امکان 
پس انداز 

بخشی از درآمد

شرکت در 
جلسات 

عمومی روستا، 
همکاری با 

شورای روستا، 
استفاده از 

وام های دولتی

معابر و شبکه 
ارتباطی داخلی، 
کیفیت معابر، 

اجرای طرح های 
فیزیکی کالبدی، 

دسترسی به 
خدمات عمومی

امکانات زندگی 
)تلفن، اتومبیل، 
یحچال و..(، 
شیوه معیشت 
خانوار در زمینه 
کشاورزی و 

دامداری

اصلی ترین مقصد  
مهاجرتی، 

هدف و انگیزه 
مهاجرت، طول 

مهاجرت، 
مدت زمان 

رفت وبرگشت 
مهاجران

رعایت اصول 
بهداشتی، کیفیت 

محیط

انسجام و روابط 
اجتماعی

کیفیت فیزیکی 
محل سکونت

تنوع منابع 
درآمدی

بافت کالبدیمشارکت سرمایه های 
مادی

آثار مهاجرت
زیست محیطی

کالبدی فضاییاجتماعی

تصویر 1. مدل مفهومی پژوهش

جدول شماره3. ابعاد، شاخص و مؤلفه های مطالعه شده در تحقیق

مؤلفه هاشاخص هاابعاد

اقتصادی

شغل اصلی و سابق سرپرست خانوار، وضعیت شغلی سرپرست، شغل همسر، وضعیت و نوع شغل همسر، پیدایش فرصت های وضعیت اشتغال
جدید شغلی، بهبود کلی وضعیت اقتصادی روستا، امید به آینده شغلی

منبع تأمین درآمد، میزان درآمد، امکان برآوردن نیازها، امکان پس انداز بخشی از درآمد خانوار، رضایت از شغل و میزان درآمد، تنوع منابع درآمدی
کاهش احساس فقر

دارایی ها و امکانات زندگی از قبیل اتومبیل، تلفن، یخچال و غیره، شیوه معیشت خانوار در زمینه کشاورزی، دامداری وغیره، سرمایه های مادی
استفاده ازتسهیالت رفاهی، تقویت نهادهای مالی و اعتباری

اجتماعی

امکان مراوده و ارتباط با همسایگان، رسیدگی به امور درسی و تحصیلی فرزندان، ایجاد عالقه برای استفاده از تکنولوژی، انسجام و روابط
یادگیری مهارت های جدید، افزایش سطح رفاه خانواده ها، دستیابی به آخرین اطالعات، اثرپذیری از فرهنگ غیربومی

شرکت در جلسات عمومی روستا، همکاری با شورا و دهیار روستا، استفاده از وام های دولتی، افزایش تصمیم گیری روستاییان مشارکت
در امور، افزایش سطح دانش و اطالعات

کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر، اصلی ترین مقصدهای مهاجرتی، هدف و انگیزه مهاجرت، مدت مهاجرت، زمان های مهاجرت
رفت وبرگشت در مهاجرت، محل اسکان در مهاجرت

کالبدی فیزیکی

بهبود کیفیت ساخت وساز، استحکام ساختمان، توجه به نظافت و اصول بهداشتی، سرانه و زیربنای مسکونی، رضایت از کیفیت فیزیکی محل
مصالح به کاررفته، استحکام و ایمنی

اجرای طرح های عمرانی و کالبدی، وضعیت معابر و شبکه های ارتباطی، کیفیت معابر، نظارت بر ساخت وساز، رعایت اصول بافت کالبدی
مهندسی و معماری، هماهنگ بودن فرم و قالب مسکن با نیازهای روستاییان

رعایت اصول بهداشتی، کیفیت محیط، دفع پس آب ها و فاضالب های خانگی، رعایت حریم میان استقرار احشام، پرهیز از آثار زیست محیطی
استقرار در حریم مسیل ها و غیره
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است که آن را از سایر شهرستان های استان فارس متمایز ساخته 
است. موقعیت طبیعی و واقع شدن در ناحیه گرم وخشک و لم یزرع 
از یک طرف وجداشدن این ناحیه با یک رشته کوه از نوار ساحلی 
جنوبی از طرف دیگر، از ویژگی هایی است که بر تمامی ابعاد زندگی 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم این منطقه تأثیر گذاشته است. 
و  کشاورزی  به  و1340   1330 دهه های  تا  منطقه  این  ساکنان 
دامداری مختصری در روستاهای خود می پرداختند، اما از این دهه 
به بعد )دهه 1340( به دلیل اصالحات اراضی و درهم شکستن نظام 
مدیریت روستایی و بیکار و بی زمین شدن بخش زیادی از روستاییان 
از یک طرف و رونق اقتصادی کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس 
در جنوب کشور از سوی دیگر، در پی کسب اشتغال و فرصت های 
جدید شغلی رهسپار کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس شدند و 
در آنجا به مشاغل گوناگون خدماتی از جمله رانندگی و مغازه داری و 
مانند این ها پرداختند و سود سرشاری به دست آوردند که این سود 
و سرمایه را امروزه در روستاها و منطقه خود و در واردات کاالهای 

خارجی سرمایه گذاری کرده اند. 

صورت  به  کاال،  واردات  بخش  در  سرمایه گذاری ها  این  عمده 
غیرقانونی و برای گریز از کانال های مالیاتی است. این فعالیت رونق 
اقتصادی زیادی را برای این مناطق به ارمغان آورده است. گچین 
و مغ احمد )باال و پایین( نیز نام روستایی است در دهستانی به 
همین نام که از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرعباس در استان 
هرمزگان در جنوب ایران است. روستای گچین از جمله روستاهای 

این  از  کیلومتری   35 فاصله  در  هرمزگان  استان  مرکزی  بخش 
شهرستان واقع شده است. این روستا طبق آخرین آمار مرکز آمار 
کشور 698 خانوار و 2750 نفر جمعیت دارد. عمده ساکنان این 
روستاها نیز در گذشته به کشاورزی و دامداری و امروزه به خرید کاال 
و لوازم از کشورهای حوزه خلیج فارس و فروش آن ها در روستایشان 
اقدام می کنند. قرارگیری روستا در ده کیلومتری ساحل جنوب کشور 
این روستا را در تجارت کاال و خریدوفروش محصوالت خارجی در 

منطقه مشهور کرده است.

یافته ها

ویژگی های فردی پاسخ گویان

در  پاسخ گویان  مجموع  از  تحقیق  توصیفی  یافته های  طبق 
روستاهای منطقه ده شیخ 85/3 درصد را مردان و 14/7درصد را زنان 
تشکیل می دهند که از این تعداد 81/4 درصد از پاسخ گویان متأهل، 
18/6 درصد مجرد بوده اند. در میان متأهالن 67/9 درصد را مردان 
و 13/5 درصد را زنان تشکیل می دهند. درحالی که از مجموع کل 
پاسخ گویان در منطقه گچین 93/3 درصد را مردان و 3/8 درصد را 
زنان تشکیل می دهند که از این تعداد 83/1 درصد را متأهالن و 

16/9 درصد را مجردها تشکیل می دهند.

نشان  به دست آمده  یافته های  پاسخ گویان،  سواد  سطح  نظر  از 
می دهد که این نسبت ها در هر روستاهای هر دو منطقه بسیار به 

تصویر 2. نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه
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یکدیگر نزدیک و نسبتًا یکسان بوده اند. نکته قابل توجه از مقایسه 
سن و میزان سواد افراد، این است که تا گروه سنی زیر 40 سال، در 
روستای ده شیخ فارس هیچ فرد بی سواد یا باسواد ابتدایی وجود ندارد 
که این نسبت برای روستاییان گچین نیز زیر دو درصد از مجموع کل 
پاسخ گویان است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که هرچه به 
سنین باالتر می رسیم، سطح سواد افراد کمتر و به تعداد افراد بی سواد 
افزوده می شود، به طوری که در سن باالتر از 50 حداکثر سواد افراد 
در حد خواندن ونوشتن است. از طرف دیگر نسبت افراد با تحصیالت 
لیسانس و باالتر نیز در دو روستا در حدود 6 تا 7 درصد است که 
این نسبت با توجه به جوان بودن جمعیت روستاها و افراد مشغول 
به این فعالیت رشد و توزیع مناسبی ندارد و علت این موضوع طبق 
یافته های حاصل از مصاحبه، در وجود فرصت های شغلی در روستا 
برای جوانان و نبود فرصت کافی و انگیزه الزم جوانان برای رفتن به 
دانشگاه و ادامه تحصیل است. بنابراین تعداد کمی از جوانان به ادامه 

تحصیل می پردازند )جدول شماره 4(. 

همچنین از مقایسه میان شغل فعلی و سابق افراد در دو روستا 
به این نتیجه میرسیم که درهر دو روستای بیش از 50 درصد 
در  نیز  قباًل  هستند،  مشغول  کاال  فروش  حوزه  در  که  افرادی 

کشورهای مقصد مهاجرتی شان )امارات، دبی، کویت، قطر، عمان( 
که اغلب کاالهای خود را از آنجا تهیه می کنند، مشغول به کار 

بوده اند )جدول شماره 5(. 

پیامدهای اقتصادی فعالیت غیررسمی بر توسعه نواحی روستایی

فعالیت های  اثرگذاری  شدت  و  میزان  شناسایی  راستای  در 
دیدگاه  از  روستایی  توسعه  بر  مختلف  ابعاد  در  غیررسمی 
نمونه های مطالعه شده در بین روستاهای منطقه، ابتدا از طریق 
آزمون t تک نمونه ای به مشخص کردن میزان اثرگذاری هر یک 
از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی پرداخته شد و سپس 
از طریق آزمون فریدمن، به دنبال مشخص کردن رتبه و میانگین 
هریک از این شاخص ها پرداخته شده است. بر این اساس ابتدا به 
تحلیل نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی شاخص اقتصادی موضوع 

پرداخته شده است. 

تحلیل نتایج داده های واردشده به آزمون T تک نمونه ای نشان 
می دهد که بیشتر مؤلفه های اقتصادی برای هر دو روستا میانگین 
در  میانگین  این  و  است  داشته  عددی 3  مطلوبیت  حد  از  باالتر 
مؤلفه های شاخص اقتصادی برای روستای گچین تا حدودی بیشتر 

جدول 4. مقايسه سطح سواد و سن پاسخگويان

سن

سطح سواد

جمعلیسانس و باالتردیپلمسیکلخواندن و نوشتنبي سواد

گچینده شیخگچینده شیخگچینده شیخگچینده شیخگچینده شیخگچینده شیخ

10-2000/600/602/53/23/800/63/28/1
20-3000/000/63/217/530/124/44/54/437/858/1
30-4000/62/61/614/74/48/38/81/91/327/620/6
40-5001/37/75/610/92/502/501/318/69/4
50+7/15/05/86/901/901/300/012/83/8

7/17/516/015/628/828/841/740/66/47/5100100مجموع
منبع: يافته های پژوهش، 1394

جدول 5. مقايسه شغل سابق و شغل اصلی پاسخگويان 

شغل سابق

شغل اصلی

مجموعسایرکارگریکشاورزیفروش کاال

گچینده شیخگچینده شیخگچینده شیخگچینده شیخگچینده شیخ

4/856/252/1-2/7-0/0-56/244/5اشتغال در خارج از کشور

2/10/4040/4-22/321/20/80/716/916/4اشتغال در داخل کشور

0/03/84/13/87/5-0/0-3/4-اشتغال در هردو حوزه

78/569/20/80/716/919/23/811/0100100مجموع
منبع: يافته های پژوهش، 1394 
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از روستای ده شیخ بوده است، به گونه ای که تعدادی از این مؤلفه ها 
میانگین بیشتر از 4 هستند. تنها در مؤلفه امکان پس انداز بخشی از 
درآمد در هر دو روستا میانگین از حد مطلوبیت کمتر بوده است و 
در مؤلفه تقویت نهادهای مالی و اعتباری این اثرگذاری در روستای 
گچین بیشتر از روستای ده شیخ بوده است. سایر متغیرها با توجه 
به سطح معناداری به دست آمده که کمتر از آلفای 0/05 هستند، 
اثرگذاری مثبت و باالیی دارند که نشان دهنده آثار مثبت فعالیت 
ابعاد اقتصادی بر  واردات غیررسمی کاال و محصوالت خارجی در 
ایجاد  و  اشتغال  متنوع کردن  با  فعالیت  این  واقع  روستاهاست. در 
جذب  زمینه های  باال،  درآمدزایی  و  سودآوری  غیرزراعی،  مشاغل 

نیروی کار برای جوانان منطقه و حتی مناطق هم جوار را فراهم کرده 
است و از این طرق از میزان تمایل جوانان به مهاجرت به شهرها و 
مناطق دیگر کاسته است. به گونه ای که موجب رضایتمندی زیاد 
و حتی  است  و شغل خود شده  درآمد  از  مناطق  این  روستاییان 
خواستار مساعدت و همکاری و حمایت دولت و سازمان ها برای رونق 

بیشتر این فعالیت ها در مناطقشان هستند )جدول شماره 6(.

پیامدهای اجتماعی فعالیت غیررسمی بر توسعه نواحی روستایی

فعالیت های  اثرگذاری  زمینه  در  مطرح شده  شاخص  دومین 

جدول6. بررسی اثرات اقتصادی فعالیت اقتصاد غیر رسمی در مناطق مورد مطالعه

مطلوبیت عددی شاخص های مورد آزمون-3

فاصله اطمینان 95 درصد تفاوت از حد 
مطلوبیت سطح معناداری T آماره آزمون میانگین  مؤلفه های شاخص 

اقتصادی 
باالترین کمترین

گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ

1/11 0/77 0/85 0/53 0/981 0/648 0/000 0/000 15/77 10/61 3/99 3/65 1- اطالع از وضعیت بازار و 
محصوالت تقاضا

0/69 1/15 0/38 0/89 0/538 0/128 0/000 0/006 6/75 1/87 3/52 3/13 2- کاهش واسطه ها در 
رساندن محصول 

1/68 0/67 1/48 0/42 1/577 1/017 0/000 0/000 31/62 15/50 4/58 4/02 3- بهبود کلی وضعیت 
اقتصادی روستا

1/68 0/26 1/48 -0/01 1/577 1/168 0/000 0/000 32/30 19/43 4/58 4/17 4- پیدایش فرصت های 
جدید شغلی

0/98 1/29 0/71 1/05 0/846 0/547 0/000 0/000 12/88 8/62 3/84 3/55 5- آگاهی از ذائقه 
مصرف کنندگان

0/37 0/21 0/08 0/16 0/224 -0/028 0/003 0/021 3/03 -7/41 3/21 2/97
5- استفاده از تسهیالت 

رفاهی و مالی )وام ها و انواع 
تسهیالت(

0/91 0/85 0/64 0/57 0/776 0/709 0/000 0/000 11/90 10/31 3/78 3/71 6- داشتن ثبات و امنیت 
شغلی

1/00 0/97 0/82 0/79 0/910 0/879 0/000 0/000 19/61 19/30 3/91 3/88 7- امید به آینده شغلی

1/41 0/71 1/14 0/43 1/276 0/570 0/000 0/000 18/84 8/09 4/29 3/57 8- رضایت از شغل و میزان 
درآمد

0/10 0/27 0/31 0/46 0/205 0/363 0/000 0/000 4/08 3/36 2/79 2/64 9- امکان پس انداز بخشي 
از درآمد

1/52 0/76 1/29 0/54 1/404 0/654 0/000 0/000 24/52 11/63 4/39 3/65
10- افزایش خوداتکایی 

اقتصادی در روستا )تهیه و 
توزیع انواع کاالها(

0/19 0/09 0/04 -0/12 0/077 -0/017 0/002 0/074 3/20 -/31 3/07 2/98 11- تقویت نهادهای مالی 
و اعتباری 

1/21 0/74 0/96 0/53 1/083 0/631 0/000 0/000 17/65 11/77 3/87 3/63 12- کاهش احساس فقر
منبع: يافته های پژوهش، 1394
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غیرقانونی خرید وفروش کاال بر روند توسعه روستاهای مورد مطالعه 
شاخص اجتماعی است که در آن گویه های مختلفی از جمله ثبات 
و انسجام اجتماعی و مراودات خانوادگی، مهاجرت، مشارکت در امور 

محلی و غیره مطرح شده است. 

همان گونه که یافته های تحقیق نشان می دهد، تمامی مؤلفه های 
مربوطه در روستای ده شیخ میانگین باالتر از حد مطلوبیت عددی 3 
را دارند، در حالی که در روستای گچین تنها سه مؤلفه کاهش روند 
مهاجرت از روستا، افزایش سطح رفاه خانوارهای روستایی و افزایش 
ارتباط بین خانوارها از مجموع 13مؤلفه مربوطه میانگین باالتر از حد 
مطلوبیت داشته است و بقیه گویه ها میانگین کمتر از 3 داشته است. 

این امر اختالف بین دو روستا در زمینه اثرگذاری فعالیت واردات 
اثرگذاری نسبتًا  با وجود  کاالهای غیررسمی را نشان می دهد که 
مشابه اقتصادی، در شاخص اجتماعی این اثرگذاری متفاوت و به 
معناداری  با سطح  فعالیت  این  اجتماعی  آثار  است.  گونه ای دیگر 
کمتر از 0/05 در روستای ده شیخ کاماًل مثبت و معنادار است، در 
حالی که این اثرگذاری در روستای گچین بسیار کم است و فعالیت 
اقتصاد غیررسمی، آثار مثبت و معناداری را در ابعاد اجتماعی روستای 
گچین دربرنداشته است و یا آثار آن برای تمامی روستاییان ملموس 
نبوده است. طبق یافته های حاصل از مصاحبه با دهیار و شوراها و 
برخی پاسخ گویان در پاسخ به سؤاالت باز پرسش نامه، درباره علت 

جدول 7. بررسی پیامدهای اجتماعی فعالیت اقتصاد غیررسمی در مناطق مطالعه شده

مطلوبیت عددی شاخص های مورد آزمون-3

فاصله اطمینان 95 درصد تفاوت از حد 
مطلوبیت سطح معناداری T آماره آزمون میانگین مؤلفه های شاخص 

اجتماعی
باالترین کمترین

گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ

-0/90 0/25 -1/1 0/03 -1/038 0/140 0/000 0/013 -14/75 2/499 1/97 3/14 1- افزایش مشارکت 
روستاییان در امور

-0/68 0/34 -0/96 0/14 -0/818 0/236 0/000 0/000 -11/27 4/623 2/19 3/24 2- افزایش تصمیم گیری 
روستاییان در امور

0/64 0/45 0/42 0/22 0/528 0/331 0/000 0/000 9/34 5/676 3/52 3/33 3- کاهش روند مهاجرت از 
روستا به شهر

-0/31 0/50 -0/57 0/29 -0/440 0/393 0/003 0/000 -6/64 7/259 2/56 3/39 4- افزایش سطح دانش و 
اطالعات عمومی

-0/38 0/50 -0/66 0/24 -0/522 0/371 0/000 0/000 -7/05 5/696 2/49 3/37 5- یادگیری مهارت های 
جدید در فعالیت

-0/07 0/54 -0/34 0/34 -0/206 0/438 0/003 0/000 -2/66 8/599 2/81 3/44 6- تغییرات در شیوه های 
زندگی اجتماعی

0/06 1/01 -0/21 0/87 -0/075 0/938 0/271 0/000 -1/01 26/902 2/93 3/94 7- افزایش سطح بهداشت 
زندگی روستاییان

0/67 0/97 0/46 0/80 0/563 0/888 0/000 0/000 11/17 21/101 3/58 3/89 8- افزایش سطح رفاه 
خانوارهای روستایی

-0/06 0/59 -0/29 0/40 -0/175 0/433 0/004 0/000 -2/80 10/306 2/83 3/49 9- دستیابی به آخرین 
اطالعات

0/16 0/53 -0/09 0/33 0/031 0/163 0/357 0/000 0/92 8/393 3/06 3/43 10- افزایش ارتباط بین 
خانوارهای روستایی

-0/75 0/29 -1/0 0/03 -0/875 0/573 0/000 0/015 -13/07 2/459 2/13 3/16 11- ایجاد عالقه برای ادامه 
تحصیل فرزندان

-0/10 0/68 -0/36 0/46 -0/231 0/258 0/002 0/000 -3/07 10/405 2/80 3/57 12- ایجاد عالقه برای 
استفاده از تکنولوژی

-0/34 0/37 -0/59 0/15 -0/465 0/433 0/000 0/000 -6/77 4/539 2/56 3/26 13- تأثیرپذیری از فرهنگ 
غیربومی در محیط

منبع: يافته های پژوهش، 1394
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این موضوع )پیامدهای ضعیف اجتماعی فعالیت غیر رسمی کاال( در 
روستای گچین، میزان مشارکت بسیار کم روستاییان در موضوعات 
و  نداشتن مراوده  و  هنگفت  درآمدهای  داشتن  وجود  با  گوناگون 
ارتباطات آن ها بیان شده است که این موضوع خود نشئت گرفته 
از تعارضات و اختالفات قومی قبیله ای این روستاییان از گذشته های 
دور تاکنون است. این موضوع از مهم ترین دالیل متفرق بودن روستا، 
یا  دهیار  با  یکدیگرو  با  آن ها  همکاری  و  مراوده  انسجام نداشتن، 

مشارکت در امور عام المنفعه است )جدول شماره 7(. 

پیامدهای کالبدی فعالیت غیررسمی بر توسعه نواحی روستایی

نتایج حاصل از تحلیل اثرگذاری فعالیت غیر رسمی واردات کاال 
بر توسعه کالبدی و فیزیکی روستاهای مطالعه شده نشان می دهد 

بین  در  متغیرها  محاسبه  از  حاصل  عددی  میانگین  تحلیل  که 
پاسخ گویان مبین زیادبودن مقادیر به دست آمده در تمامی مؤلفه های 
مورد مطالعه در روستای ده شیخ از حد مطلوبیت عددی 3 ارزیابی 
شده است که این مؤلفه های مدنظر در بیشتر موارد در روستای 
گچین کمتر از حد مطلوبیت 3 بوده است. بنابراین تفاوت معناداری 
در سطح آلفا 0/05 قابل مشاهده است و تفاوت آن ها از مطلوبیت 
عددی مورد آزمون نیز عمدتًا به شکل مثبت برای روستای ده شیخ 

ارزیابی و برآورده شده است. 

این فعالیت برای روستای گچین در این شاخص تحول و تغییر 
تجارت  فعالیت  که  معناست  این  به  و  است  نداشته  چشمگیری 
غیرقانونی کاال در هر دو روستا آثار و پیامدهای اقتصادی کاماًل مثبت 
و مؤثر داشته است، اما با وجود اینکه این اثرگذاری در ابعاد کالبدی 

جدول 8. بررسی پیامدهای كالبدی فعالیت اقتصاد غیررسمی در مناطق مطالعه شده

مطلوبیت عددی شاخص های مورد آزمون- 3

فاصله اطمینان 95 درصد تفاوت از حد 
مطلوبیت سطح معناداری T آماره آزمون میانگین  مؤلفه های شاخص 

کالبدی
باالترین کمترین

گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ

0/03 0/92 -0/21 0/72 -0/094 0/820 0/012 0/000 -1/546 15/862 2/91 3/82 1- میزان نظارت بر 
ساخت وساز مسکن

0/10 1/14 -0/15 0/95 -0/025 1/045 0/704 0/000 -0/380 22/893 2/98 4/04 2- بهبود کیفیت 
ساخت وساز

0/09 0/97 -0/17 0/79 -0/044 0/882 0/504 0/000 -0/669 19/490 2/6 3/88 3- رضایت از نوع مصالح 
به کاررفته

0/14 1/20 -0/11 0/96 0/013 1/084 0/844 0/000 0/197 17/737 3/01 4/08 4- رعایت قوانین مربوط 
به ساخت وساز 

-0/29 1/24 -0/59 1/06 -0/438 1/146 0/000 /000 -5/788 25/002 2/56 4/15 5- استحکام و ایمنی 
مساکن در برابر حوادث

-0/03 0/93 -0/31 0/74 -0/169 0/831 0/001 0/000 -2/32 17/522 2/83 3/83 6- رضایت از مساحت 
واحد مسکونی

0/37 0/79 0/10 0/62 0/237 0/702 0/020 0/000 3/16 16/478 3/24 3/70 7- هماهنگ بودن فرم و 
قالب مسکن با نیاز 

0/05 0/84 -0/23 0/62 -0/087 0/730 0/224 0/000 -1/220 13/296 2/91 3/73 8- دفع پساب ها و 
فاضالب های خانگی

-0/43 0/89 -0/69 0/71 -0/556 0/803 0/701 0/000 -8/479 17/808 2/44 3/80 9- بهبود کیفیت فیزیکی 
و کالبدی روستا

-0/36 0/66 -0/63 0/44 -0/497 0/551 0/000 0/000 -7/257 9/770 2/50 3/55 10- رضایت از انواع 
زیرساخت ها و خدمات 

-0/35 0/44 -0/63 0/22 -0/487 0/331 0/000 0/000 -9/873 5/785 2/51 3/33 11- رعایت حریم میان 
محل استقرار احشام 

0/09 0/53 -0/14 0/35 -0/025 0/438 0/067 0/000 -0/416 9/309 2/98 3/44 12- پرهیز از استقرار 
واحدهای مسکونی حریم 
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ابعاد  در  است،  ارزیابی  و  رؤیت  قابل  ده شیخ  روستای  اجتماعی  و 
اجتماعی و کالبدی روستای گچین اثر چشمگیر نداشته و نتوانسته 
است روی فرهنگ و ویژگی های اجتماعی ساکنان و همین طور بهبود 

بافت کالبدی و فیزیکی روستا بازتاب مؤثری داشته باشد.

با  باز  مصاحبه های  از  حاصل  یافته های  طبق  نیز  موضوع  این 
پاسخ گویان به تفکرات سنتی و سبک زندگی سنتی تجار منطقه و 
عالقه و رغبت نداشتن به ساخت وسازهای جدید آن ها بازمی گردد. در 
واقع آن ها تمایلی به ساخت وسازهای جدید و مستحکم کردن مساکن 
و مغازه های کاه گلی خود ندارند و به دلیل عالقه به سبک و شیوه 
زندگی سنتی شان حاضر به انجام تغییر اساسی در بافت کالبدی و 
فیزیکی روستا نیستند. همچنین به دلیل مشارکت نکردن در کارهای 
عام المنفعه و همکاری با شوراها و دهیار از یک سو و حجم تردد زیاد 
خودروها و وسایل نقلیه و آلودگی های ناشی از آن ها از سوی دیگر، 

بافت کالبدی روستا  وضعیت مناسبی ندارد )جدول شماره 8(.

پیامدهای فعالیت غیررسمی بر توسعه نواحی روستایی

اقتصادی،  اثرگذاری شاخص های عمده  تحلیل  از  نتایج حاصل 
بر روستاها،  اجتماعی و کالبدی فعالیت واردات غیررسمی کاالها 
از دیدگاه خانوارهای محلی روستاهای هر دو منطقه نشان می دهد 
که تحلیل میانگین عددی حاصل از محاسبه متغیرها در توسعه 
مناطق روستایی در بین پاسخ گویان مبین زیاد بودن مقادیر میانگین 
کالبدی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  شاخص  سه  هر  در  به دست آمده 
برای روستای ده شیخ و شاخص اقتصادی در روستای گچین از حد 
مطلوبیت عددی 3 ارزیابی شده است. در روستای گچین دو شاخص 
اجتماعی و کالبدی کمتر از حد مطلوبیت عددی مورد آزمون ارزیابی 

و برآورد شده است )جدول شماره 9(. 

همچنین نتایج حاصل از آزمون من ویتنی نیز وجود تفاوت معنادار 
در میزان اثرگذاری شاخص های اقتصادی و اجتماعی و کالبدی در 
هر دو روستا را نشان می دهد؛ یعنی هرچند که این فعالیت موجب 
رونق اقتصادی در هر دو روستا حتی به نسبت بیشتر در گچین 
شده است، این فعالیت آثار بسیار مثبتی را در ابعاد فیزیکی کالبدی 

و اجتماعی در کنار رونق اقتصادی برای روستاییان ده شیخ و سیگار 
المرد فارس به همراه داشته است و چهره جدیدی در روستا به وجود 
آورده است، اما این فعالیت با وجود درآمدزایی زیاد آن در گچین 
نتوانسته است آثار مطلوبی را بر بافت کالبدی و محیط اجتماعی و 

فرهنگی آن داشته باشد )جدول شماره 10(.

پیامدهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و کالبدی حاصل از پدیده 
و  اهمیت  مطالعه شده  روستایی  نواحی  بر  غیررسمی  فعالیت های 

اولویت یکسانی ندارند. بر اساس یافته های جدول شماره 11 درباره 
آزمون فریدمن می توان بیان کرد که گویه پیدایش فرصت های شغلی 
جدید در روستا، با کسب بیشترین میانگین رتبه ای 9/97 در منطقه 
ده شیخ و 10/06 در روستای گچین، در بین گویه های متغیرهای 
اقتصادی بیشترین اهمیت را در بین سایر گویه ها دارد. در شاخص 
اجتماعی، مؤلفه افزایش سطح بهداشت زندگی روستایان با میانگین 
رتبه ای )9/76(، در منطقه ده شیخ و افزایش سطح رفاه خانوارهای 
روستایی با میانگین رتبه ای )10/31(، در روستای گچین بیشترین 
اثرپذیری را در بین سایر گویه ها داشته اند و در نهایت استحکام و 
ایمنی مساکن در برابر حوادث، با میانگین 8/36 در منطقه ده شیخ 
فارس و رعایت قوانین مربوط به ساخت وساز مسکن با میانگین 7/24 
در روستای گچین، در بین متغیرهای کالبدی، بیشترین اهمیت را 

بین دیگر گویه ها دارد.

سرانجام، با توجه به یافته های جدول شماره 12 می توان مشاهده 
کرد که میانگین عددی هر سه متغیر در روستای ده شیخ تقریبًا 
یکسان است و توزیع تقریبًا یکسانی دارند؛ اما این میانگین برای 
شاخص های روستای گچین اختالف فاحشی دارند، به گونه ای که 
شاخص های  و  بیشترین   50/142 میانگین  با  اقتصادی  شاخص 
اجتماعی و کالبدی به ترتیب با میانگین 35/4675 و 33/9935 
کمترین تأثیرپذیری را داشته اند. درنهایت در رتبه بندی شاخص ها، 
در روستای ده شیخ، رتبه اول مربوط به متغیر شماره 1 یعنی شاخص 
اقتصادی، رتبه  دوم مربوط به متغیر شماره 3، یعنی شاخص کالبدی 
و رتبه سوم مربوط به متغیر شماره 2 یعنی شاخص اجتماعی است. 
در صورتی که همین رتبه ها در روستای گچین به ترتیب متعلق به 

جدول 9. وضعیت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و كالبدی فعالیت اقتصادی غیررسمی 

مطلوبیت عددی شاخص های مورد آزمون-3

فاصله اطمینان 95درصد تفاوت از حد 
مطلوبیت سطح معناداری T آماره آزمون میانگین 

باالترینشاخص کمترین

گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ گچین ده شیخ

2/08475 1/6185 1/9384 1/4026 2/0116 1/5462 0/000 0/000 5/433 3/010 5/011 4/6106 اقتصادی

0/60280 1/5498 0/48494 1/3998 0/5438 1/4748 0/000 0/000 1/833 3/88 2/943 4/474 اجتماعی

0/44912 1/6401 0/34062 1/4527 0/3948 1/5432 0/000 0/000 1/432 3/26 2/974 4/540 کالبدی
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شاخص اقتصادی، اجتماعی و کالبدی است.

بحث و نتیجه گیری

در  ویژه  به  دولت ها  و  اهداف کشورها  از  یکی  روستایی  توسعه 
منابع  داشتن  با  روستاها  چراکه  است؛  درحال توسعه  کشورهای 
طبیعی و کشاورزی، با مسائل و مشکالت فراوانی مثل فقر، بیکاری، 

ضعف زیرساخت های مناسب اقتصادی، کمبود فعالیت های خدماتی 
درون زا، کم بودن نرخ بهره وری در بخش کشاورزی و بخش تولیدات 
از سوی دیگر مواجه  از یک سو و تخریب منابع طبیعی  روستایی 
هستند که توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در آن را تا حدودی 
غیرممکن ساخته است (Byrd, Bosley, & Dronberger, 2009). بنابراین 
لزوم حفظ مناطق روستایی در راستای بهره برداری بهینه از فضاهای 
رواج  و  بخشی  تنوع  گرو  در  ملی  توسعه  فرایند  در  جغرافیایی 

جدول 10. مقايسه نظرات روستايیان درباره آثار فعالیت اقتصاد غیررسمی بر پايه آزمون من ويتنی 

Sig. Z U من ویتنی مجموع رتبه ها میانگین رتبه تعداد نام روستا آثار

0/000 -5/594 7603/500
19079/50 126/35 151 ده شیخ

اقتصادی
29125/50 183/18 159 گچین

0/000 -13/323 1620/500
35114/50 226/55 155 ده شیخ

اجتماعی
14340/50 90/19 159 گچین

0/000 -13/918 1142/000
35593/00 229/63 155 ده شیخ

کالبدی
13862/00 87/18 159 گچین

منبع: يافته های پژوهش، 1394

جدول 11. رتبه بندی مؤلفه های آثار اقتصادی، اجتماعی و كالبدی در مناطق مطالعه شده بر پايه آزمون فريدمن 

کالبدیاجتماعیاقتصادی

گویه ها

شاخص فریدمن و رتبه

گویه ها

شاخص فریدمن و رتبه

گویه ها

شاخص فریدمن و رتبه

گچینده شیخگچینده شیخگچینده شیخ

رتبهمیزانرتبهمیزانرتبهمیزانرتبهمیزانرتبهمیزانرتبهمیزان

Q17/6567/606Q15/59134/1213Q16/6956/722

Q25/2995/7610Q25/97114/9411Q27/8136/006

Q39/3329/912Q36/72710/282Q36/9546/085

Q49/97110/081Q46/5586/287Q48/1327/241

Q57/2686/968Q56/4296/099Q58/3615/538

Q64/62104/4811Q67/0837/325Q66/7866/544

Q77/8546/719Q79/7617/843Q75/9395/947

Q88/5637/077Q89/31210/311Q86/4286/703

Q97/4178/764Q96/9367/424Q96/6075/229

Q103/28112/9113Q107/1156/236Q105/34105/0110

Q117/4179/033Q115/68124/8012Q114/27123/5412

Q124/62103/8312Q127/5447/166Q124/72114/1511

Q137/7657/905Q136/33105/2310
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اشکال جدید فعالیت های اقتصادی در کنار فعالیت های کشاورزی 
 .(Horakova, 2010) است

همان گونه که نتایج تحقیق نشان داد، یکی از اشکال این تنوع، 
رواج فعالیت واردات غیرقانونی کاال به خصوص در روستاهای نواحی 
مرزی کشور است که این موضوع به دلیل نابرابری ها و دوگانگی های 
ناحیه ای است که موجب شده است مناطق مرزی از چرخه توسعه 
بازمانند؛ زیرا از یك سو به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب نشدن 
نیروی کار به فعالیت های مولد، بخشی از نیروی کار به دنبال مشاغل 
کاذب می روند و از سوی دیگر، به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات 
خارجی که نشئت گرفته از اشباع نشدن خواسته های مردم از طرق 
رسمی و قانونی است، ورود کاالها از مجاری غیرقانونی و غیررسمی 
و سودآوری بیش از حد آن را توجیه می کند و در نهایت این فرایند، 
منجر به پدیده ای به نام قاچاق کاال می شود که امروزه این پدیده 
به خصوص در روستاهای نواحی مرزی، به دلیل وجود مشکالت و 
محرومیت های شدید نداشتن امنیت شغلی و سرمایه گذاری در این 
مناطق، به نحو چشمگیری در حال گسترش است و پیامدها و اثرات 
گوناگونی بر سکونتگاه های روستایی این نواحی دارد. همان گونه که 
نتایج حاصل مقایسه تطبیقی دو نوع از این سکونتگاه های روستایی 
بر واردات غیررسمی کاال در دو استان فارس و  اقتصاد مبتنی  با 
هرمزگان نشان داد، آثار اقتصادی این فعالیت در هر دو روستا، بسیار 

مشهود و چشمگیر است. 

طبق یافته های تحقیق این فعالیت در افزایش درآمد، فرصت های 
رضایت  سرمایه گذاری،  و  اقتصادی  وضعیت  بهبود  جدید،  شغلی 
از درآمد و شغل ساکنان روستاهای مورد مطالعه بسیار مؤثر بوده 
است، اما این آثار و پیامدهای شغلی بر وضعیت اجتماعی و کالبدی 
روستای  در  اثرگذاری  این  است.  بوده  متفاوت  مذکور  روستاهای 
ده شیخ مثبت ارزیابی شده است، اما در روستای گچین این اثرگذاری 
مشهود و ملموس نیست، در روستای ده شیخ به دلیل رونق اقتصادی 
بسیار این فعالیت، امروزه چهره روستا بسیار دگرگون و بافت کالبدی 
و فیزیکی سنتی روستا جای خود را به مغازه ها و پاساژهای لوکس و 
شیک داده است که اصاًل شباهتی به روستا ندارند و همچنین بافت 

مسکونی روستا نیز به دلیل درآمد زیاد روستاییان دگرگون شده 
است و با مصالح مرغوب و نظارت مناسب ساخت وساز شده است. 
افراد روستا در همکاری با یکدیگر و با شوراها و دهیار روستا بسیار 
فعال هستند و در کارهای عام المنفعه از جمله ساخت مساجد، معابر، 
سرویس های بهداشتی، استراحتگاه های مسافران و غیره مشارکت 

بسیار دارند، اما این روند در روستای گچین به شکلی دیگر است. 

طبق یافته های حاصل از مصاحبه با دهیار فعلی و شوراهای سابق 
و برخی پاسخ گویان در پاسخ به سؤاالت باز پرسش نامه، درباره علت 
غیر  فعالیت  کالبدی  و  اجتماعی  ضعیف  )پیامدهای  موضوع  این 
رسمی کاال( در روستای گچین، میزان مشارکت بسیار کم روستاییان 
در دیگر کارهاست. از گذشته های دور این روستا طوایف و اقوامی 
داشتند که در تعارض و اختالف با یکدیگر بوده اند و روستا را به 
دو بخش پایین و باال تقسیم کرده اند، به گونه ای که در دور قبل 
انتخاب شوراهای روستایی، نتایج این انتخابات به دلیل اختالفات و 
مشارکت نکردن مردمی باطل و روستا از داشتن شوراهای روستایی 
محروم شده است. همین موضوع یکی از مهم ترین دالیل متفرق بودن 
روستا، انسجام نداشتن، مراوده و همکاری آن ها با دهیار یا مشارکت 

در امور عام المنفعه است. 

همچنین یکی دیگر از دالیلی که روستاییان در اثرات کالبدی 
از جمله تمایل به ساخت مساکن یا تغییرکاربری برخی مغازه ها و 
نوسازی یا بازسازی مراکز قدیمی خرید ندارند، در واقع سنتی بودن 
تفکرات و رواج فرهنگ گذشته ساکنان روستاست که تمایلی به 
ساخت وسازهای جدید و مستحکم کردن مساکن و مغازه های کاه گلی 
خود ندارند و به دلیل عالقه آن ها به سبک و شیوه زندگی سنتی شان 
روستا  فیزیکی  و  کالبدی  بافت  در  اساسی  تغییر  انجام  به  حاضر 
نیستند. روستایان و تجار گچینی با وجود درآمد بسیار زیاد اقتصادی 
و  استراحت مشتریان  برای  مکان هایی  از ساختن  فعالیت،  این  از 
مسافران یا تعریض معابر یا ساخت سرویس های بهداشتی مناسب در 
روستا امتناع می کنند و علت این موضوع طبق گفته های پاسخ گویان، 
مشارکت نکردن مغازه داران و مردم در ساخت این مکان ها و دادن 

سرویس های خدماتی به روستاست. 

جدول12. رتبه بندی آثار فعالیت واردات غیرقانونی كاالهای در مناطق مورد مطالعه بر اساس آماره آزمون فريدمن

میانگین رتبه ای فریدمنحداکثرحداقلانحراف معیارمیانگین عددینام منطقهمتغیرهای اصلی

اقتصادی
45/83826/7062432/0060/002/23ده شیخ

50/14294/6123339/0060/003/00گچین

اجتماعی
44/87864/4737332/0054/001/75ده شیخ

35/46753/7086226/0046/001/60گچین

کالبدی
45/57895/6785034/0058/002/02ده شیخ

33/99353/3906825/0047/001/40گچین
منبع: يافته های پژوهش، 1394
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بنابراین می توان این گونه جمع بندی کرد که مشارکت و داشتن 
و  مشکالت  از  بسیاری  شاه کلید حل  همکاری  و  تعاون  فرهنگ 
مسائل موجود در روستاست. همان گونه که نتایج تحقیق نشان داد، 
داشتن درآمد اقتصادی زیاد به تنهایی نمی تواند عاملی درتوسعه 
همه جانبه روستاها باشد، بلکه در کنار این عامل، عوامل دیگری نیز 
ضروری است که از جمله آن ها می توان به وجود فرهنگ مشارکت 
و همکاری بین روستاییان و مدیریت روستا )شورا، دهیار( اشاره 
کرد. همچنین پذیرفتن برخی تفکرات صحیح نوین در کنار حفظ 
تفکرات سنتی و بومی، از جمله نوسازی و بازسازی مساکن و مراکز 
خرید کاه گلی قدیمی و سنتی که امروزه استحکام و مقاومت الزم 
را در برابر بسیاری از مخاطرات طبیعی و انسانی ندارند یا ساخت 
مکان های خدماتی از جمله سرویس های بهداشتی در مسیر معابر 
یا تعریض بسیاری از معابر تنگ و باریک قدیمی که مانعی عمده در 
مسیر تردد خودروهای ورودی به روستاست. لذا لزوم توجه به این 
موضوع یعنی مشارکت و تفکرتعامل و فرهنگ نوین در کنار حفظ 
سنت ها به عنوان، یکی از عوامل رسیدن به توسعه همه جانبه الزم و 
ضروری به نظر می رسد و باید به آن در سایر برنامه ریزی های توسعه 

از جمله توسعه روستایی توجه و تأکید کرد. 

نتیجه یافته های تحقیق حاضر را می توان با تعدادی از مطالعات 
صورت گرفته دیگر محققان مقایسه کرد؛ نتایج به دست آمده از این 
مطالعه با نتایج یافته های کهنه پوشی و جاللیان )2013(، امیرپناهی 
تأثیر  درباره   )2015( حمیدی  و  جعفری  و   )2015( همکاران  و 
مثبت پدیده قاچاق بر زندگی مردم روستاها در زمینه های اشتغال، 
افزایش درآمد، فرصت های شغلی جدید، بهبود وضعیت اقتصادی 
روستاهای  ساکنان  شغل  و  درآمد  از  رضایت  سرمایه گذاری،  و 
مطالعه شده مطابقت دارد. همچنین در همه این مطالعات بیکاری 
و ضعف فعالیت های اقتصادی در منطقه، مهم ترین دالیل گرایش 
نتایج  همچنین  است.  شده  شناسایی  کاال  قاچاق  به  روستاییان 
به دست آمده در زمینه آثار پدیده قاچاق بر ابعاد کالبدی و فیزیکی 
یک منطقه با یافته های نسترن و همکاران )2015( مطابقت داشته 
است. اما برخالف مطالعات قبلی آثار کالبدی و اجتماعی این پدیده 
در روستای گچین به شکل مثبت نبوده است و موجب پیشرفت های 
فیزیکی، کالبدی و همچنین انسجام و هماهنگی اجتماعی در منطقه 
مطالعه شده نشده است. همچنین برخالف مطالعات قبلی که بیشتر 
به بررسی اثرات و ابعاد پدیده قاچاق در یک منطقه پرداخته است، 
این مطالعه به شکل مقایسه ای این ابعاد را دو منطقه متفاوت بررسی 

کرده است. در ادامه می توان این پشنهادها را ارائه داد:

خلق  و  ظرفیت ها  شناسایی  برای  الزم  مطالعات  انجام   -
مزیت های اقتصادی جدید در راستای ایجاد اشتغاالت گسترده تر 

و متنوع تر در سطح منطقه.

- رسمیت بخشیدن به تجارت کاال در این مناطق از طریق ایجاد 
بازارچه های مرزی فعال که در آن ساکنان این منطقه در اولویت ارائه 

خدمات و کاالها قرار گیرند.

- برنامه ریزی مناسب برای گسترش توریسم در این منطقه با توجه 
به توان های گردشگری آن در زمینه اکوتوریسم و توریسم تجاری که 

موجب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ساکنان آن می شود.

- برگزاری جلسات یا نشست هایی با افراد سرشناس روستا جهت 
همکاری و مشارکت هرچه بیشتر خود روستاییان در مسائل مربوط 

به روستا با توجه به خودکفایی اقتصادی روستا.

راسته های  قرارگیری  دستفروشی:  راسته های  سامان دهی   -
دستفروشی در پیاده روهای هسته مرکزی سبب ایجاد مشکالت در 
رفت وآمد، کاهش کیفیت محدوده مرزی، آلودگی های محیطی و 
غیره شده است و برنامه ریزی برای سامان دهی این فعالیت ها بسیار 

ضروری است.

- کاهش ترافیک عبوری از مرکز روستا و تهیه برنامه سامان دهی 
ترافیک، همچنین سامان دهی طرحی جداگانه برای محدوده تمرکز 

فعالیت های غیر رسمی در محدوده مطالعه شده.

تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر حامی مالی نداشته است و نتیجه فعالیت علمی 
نویسندگان است.
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