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  در بازارچه مرزي افزايش اشتغال  انتظامي باامنيت رابطه 
  استان خراسان جنوبي ۷۸ميل 

  

  ۲ سميه رمضاني،   ۱مصطفي شيرمهنجي
  پيام نور  ، دانشگاهكارشناس ارشد رشته مديريت بازرگاني -۱

Email: shirmehengi_mostafa@yahoo.com 
  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا، دانشگاه پيام نور-۲ 

  
  چكيده

رفاه  ،مردم بومي منطقه باال رفتن سطح درآمد  ،ايجاد اشتغال يكي از اهرمهاي مهم در  بازارچه هاي مرزي، بعنوان
و به عنوان يك منبع ايجاد شغل ،از  پيوسته تأثير قابل توجهي بر فعاليت هاي اقتصادي كشور داشته اند، ... شاغلين و 

به اين لحاظ تامين . تمايل افراد به روش هاي غير قانوني تجارت و صادرات كاال در مناطق مرزي جلوگيري نموده اند 
امنيت نظامي در اين بازارچه ها ، براي حفاظت از جان و مال افراد شاغل در اين مناطق و تشويق آنها به سرمايه گذاري 

لذا هدف از انجام اين . گسترش بازارچه ها اهميت دارد ،كه خود زمينه اشتغال افراد بيشتري را فراهم مي آورد  بيشتر و
استان  ۷۸اشتغال در بازارچه مرزي ميل  وي هاي نظامي در مناطق مرزي بر ايجادتحقيق بررسي رابطه بين حضور نير

  . است)  شهر بيرجند(ن جنوبي اخراس
است كه به اين منظور پرسشنامه اي تهيه و بين افراد شاغل در بازارچه ها، تجار  تحليليتحقيق  روش استفاده در اين

نمونه مورد . وكارگزاران بازارچه ها ،افراد بومي و تعدادي از نيروي هاي مرزي در اين مناطق توزيع گرديده است 
پرسشنامه جهت آناليز وارد  ۵۹ و حدودنفر از اين افراد مي باشند كه به صورت تصادفي انتخاب شده  ۷۵بررسي 

و با روش هاي آمار توصيفي و استنباطي و  spssتجزيه و تحليل داده هاي پژوهش با كمك نرم افزار . تحقيق شده اند
سوال است و ضريب آلفاي كرونباخ  ۲۸پرسشنامه محقق ساخته شامل.روش همبستگي پيرسون صورت گرفته است 

  .بدست آمده است ۷۴/۰
با  و مثبتي  رابطه معناداريبازارچه هاي مرزي، بررسي نشان داد كه امنيت نظامي در مناطق مرزي از جمله  نتايج

مستقيم ، اشتغال غير مستقيم و اشتغال سالم دارد اما با بحث اشتغال ناسالم رابطه معنادار و معكوس را  ايجاد اشتغال
  . بيان مي كند

  
  ۷۸مرزي ميلامي ،اشتغال، بازارچه ظتناامنيت ،نيروي   :واژه هاي كليدي

  
   مقدمه

در دنياي اقتصادي امروز كشورها به روش هاي مختلفي براي توسعه صادرات خود متوسل مي شوند و صادرات را به 
كه در اين ميان كشور ما نيز به توسعه صادرات غير نفتي به مي دهند عنوان يك موضوع ارزآور هميشه مورد توجه قرار 

                                            
  : shirmehengi_mostafa@yahoo.com Email  ۰۹۳۵۴۴۵۷۶۲۴: لفنام نور، تمديريت بازرگاني دانشگاه پي رشته كارشناس ارشد . ۱
 خراسان جنوبيدانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا ، دانشگاه پيام نوراستان .  ۲

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:shirmehengi_mostafa@yahoo.com
mailto:shirmehengi_mostafa@yahoo.com
http://www.sid.ir


  
  

۲۴۸  
 

 

 

اروپايي توجه خاصي را مبذول -عنوان يك زمينه توسعه اقتصادي ، مخصوصا در شرايط فعلي تحريم هاي آمريكايي
داشته است و با توجه به شعار رهبر انقالب در زمينه توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني سعي مي كند تا از 

 ودر امور مختلف اقتصادي اين فرمان رهبر را تحقق بخشد  طريق صادرات توليدات داخلي و سرمايه گذاري هاي ايراني
در اين زمينه مبادالت تجاري با كشور همسايه از طريق ايجاد بازارچه هاي مرزي را در برنامه كاري خود قرار داده است 

.  
صوص در مناطق مرزي از نقاط استراتژيك كشور به شمار مي روند طبيعت منزوي و غير حاصل خيز مناطق مرزي به خ

عرصه هاي كوهستاني و بياباني ايران پيوسته به دليل فقدان رفاه و نبود انگيزه هاي الزم براي زندگي زمينه ساز 
مرزنشينان به و  )۴۹ :  ۱۳۷۸، سازمان مديريت(مشكالت سياسي اقتصادي و امنيتي براي دولت هاي وقت بوده است 

، فقر نسبي ، كم بازده بودن زمينهاي كشاورزي ، صادي در مرزكمبود واحدهاي اقت،دليل عدم توسعه مطلوب منطقه 
اين امر موجب شده است تا تعدادي از  و محروميت نسبي مواجه مي باشند رشد باالي بيكاري با درآمد سرانه پايين و

 كنند،اچاق حمل كاالي ق و مرزنشينان جمهوري اسالمي ايران عليرغم شرافت ذاتي اقدام به ترددهاي غير قانوني از مرز
برخي مردم  قابل نيروهاي مرزي وتمنطقه  ،اين مساله عالوه بر آسيب پذيري مرزها باعث از بين رفتن اقتصاد بومي

  )۵۳:  ۱۳۷۹پير بوداقي، (.مرزنشين گرديده است
 سوءاستفاده برخي قدرت هاي فرامنطقه در تحريك مرزنشينان و موجب بهره گيري معاندان نظام وعالوه بر اين 

گسترش شكافهاي احتمالي مي گردد كه تبعات سوءامنيتي  افزايش تنش با بهره گيري از گرايش هاي قومي مذهبي و
از طرفي افزايش ترددهاي غير مجاز ناشي از قاچاق موجب مي گردد نيروهاي مرزي در كنترل ساير اقالم .را بدنبال دارد
فعاليتهاي جاسوسي بيگانگان ومعاندين نظام  و )م ضد فرهنگيمشروبات الكلي واقال، مهمات، سالح ،مواد مخدر(قاچاق 

مبارزه جدي با پديده شوم قاچاق و عدم امكان  در مرزها با مشكل مواجه گردد با توجه به اجراي طرح انسداد مرزها و
اين مهم وضعيت اقتصادي مرزنشينان در كوتاه مدت توجه به وضعيت ساكنان نوار مرز ضرورت دارد براي تحقق  ارتقاء

اشتغال  كه زمينه هاي نسبت به ايجاد بازارچه هاي موقت مرزي در برخي شهرستانهاي مرزي استانها اقدام گرديد
   .زيادي را براي مرزنشينان ايجاد نموده است 

ه و گرفترابطه امنيت انتظامي با ايجاد اشتغال در بازارچه هاي مرزي مورد بررسي قرار  ،براي كند و كاو در اين مساله
  .سواالتي در اين موضوع مطرح شده است 

  آيا بازارچه هاي مرزي نقشي در افزايش اشتغال دارند؟
  آيا امنيت انتظامي سبب كاهش تعداد اشرار و جرم و جنايت در منطقه شده است ؟

  آيا بازارچه هاي مرزي با اشتغال رابطه مثبت دارد يا منفي؟
  مستقيم غير مستقيم و سالم وناسالم چه ارتباطي دارد ؟امنيت انتظامي با آيتم هاي اشتغال 

  

   مباني نظري
مجاز به انجام تشريفات ترخيص كاال كه  بازارچه مرزي محوطه اي است محصور واقع در نقاط مرزي و در جوار گمركات

داد و ستد در اهالي دو طرف مي توانند توليدات و محصوالت محلي خود را با رعايت مقررات صادرات و واردات جهت 
  )۱:۱۳۸۱ وزارت امور اقتصاد و دارايي(. اين بازارچه ها عرضه نمايند

 ايران مرزي مبادالت در قانون قانوني اليحه يك قالب در مرزي مبادالت چه اگر ، ۱۳۴۸ و ۱۳۴۴،۱۳۳۱ سالهاي در
 بازرگاني اصول به آگاهي عدم و مالي هاي بدليل محدوديت قانون اين مفاد از مرزنشينان استفاده لكن شده، منتشر
 محاصره و تحميلي جنگ از ناشي اقتصادي هاي محدوديت پي در  .افتاد به تعويق انقالب از بعد سال هاي تا خارجي
 قالب مرزي در مبادالت ۱۳۷۳ سال از مي گذاشت، اثر كشور اقتصادي و بازرگاني عرصه بر ًاكه مشخص اقتصادي
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 نياز مورد كاالهاي ورود نفتي و غير كاالهاي صدور و يافت رونق مرزنشيني هاي تعاوني و مرزي هاي بازارچه
در اهداف اوليه ايجاد مبادالت ). ۱۴۱:  ۱۳۸۳، محمودي و همكاران(. گرفت قرار ها واحد اين كار دستور در مرزنشينان

، ايجاد  عي مردم مرزنشينمرزي بازارچه ها و تعاوني هاي مرز نشينان ارتقا بخشيدن به سطح زندگي اقتصادي و اجتما
آيين نامه بازارچه هاي (. ، تامين درآمدهاي مشروع و قانوني براي مرز نشينان و كاهش قاچاق بوده است اشتغال سالم
  ).۱۳۷۱مرزي، 
فعال هستند كه و دوكوهانه  زداني، ۷۳ لي، م)روديمرز ماه(۷۸ ليمجنوبي به نام هاي در خراسان  يبازارچه مرز چهار

ركود توقف در شرايط مطلوبي از نظر تجاري قرار دارد و بقيه بازارچه ها با  ۷۸از اين ميان تنها بازارچه مرزي ميل 
  .هستند مواجه يصادارت يكاالها

گرديده سربيشه واقع  كيلومتري شهر ۱۹۰كيلومتري شهر بيرجند و در فاصله  ۲۵۰در فاصله ۷۸بازارچه مرزي ميل 
  .كيلومتري فراه افغانستان قرار دارد  ۱۲۰ز نظر موقعيت جغرافيايي در فاصله است و ا
مطرح مي  بازارچه به عنوان يكي از مكان هاي اشتغال زا براي مردم استان خراسان جنوبي به خصوص مرزنشيناناين 

  :اشتغال از چهار جهت قابل بررسي است مينه باشد كه در ز
شامل كساني است كه خود مستقيما در بازارچه كاال صادر و در مقابل كاال وارد نمايند و نقش  : اشتغال مستقيم-۱

  )۱۳۷۹قانون مقررات صادرات و واردات، ( اصلي و كليدي را در اين ميان ايفا و از اين طريق امرار معاش مي كنند
است و از كاركرد اصلي آن ايجاد شده  مشاغلي هستند كه با فعاليت بازارچه مرزي و جداي : اشتغال غير مستقيم-۲

مغازه ها و  ،عمليات بارگيري ،رونق و حيات و بقاي آن ها در گرو فعاليت بازارچه است مثل حمل و نقل بار و مسافر
  )همان...(امور خدماتي و

 ه مجاز وكليه مشاغل اعم از مستقيم وغير مستقيم تحت نظر مسئوالن وابسته و نيروي انتظامي ك : اشتغال سالم-۳
توان امرار معاش قانوني  از طريق آنها مي قانوني باشد مانند خريد و فروش كليه وسايلي كه در بازارچه قانوني است و

  .كرد
از نقطه نظر دنياي مدرن هر آنچه كه نمي تواند كنترل شود ناسالم غير رسمي و غير قانوني ناميده  : اشتغال ناسالم-۴

اين شود بنابر الق ميـالم اطـس ل منظم وناسالم به مبادالت غير قانوني خارج از حوزه اشتغابنابراين اشتغال ،  مي شود
و در اصطالح گمرك و ساير دستگاههاي وصولي دولت گريزاندن كاال از ماليات و » قاچاق « منظور از اشتغال ناسالم 

ممنوع است   فروش آن غير مجاز و خريد و ، انتقال نقل ومي باشد كه عوارض دولت يا فرار دادن كاال از شمول مقررات 
.  

امنيت به معناي اوليه و ساده عبارت امنيت يكي از موضوعات مورد توجه در نقاط مرزي مي باشد ، :  امينت در اشتغال
در نظر  با بسيار مختلف و است از صيانت نفس از خطرات احتمالي كه جان آدمي را تهديد مي كند اگر چه اين واژه را

طي يزمينه اشتغال نيز منظور شرا در )۸۳: ۱۳۷۳،  اشتراوس(اند گون در جامعه تعريف كرده گرفتن ابعاد و شرايط گونا
  .احساس امنيت شغلي نمايد ) جاني ، مالي و رواني (است كه فرد از همه نظر 

مي باشد  يدات قهرآميزميزان نيروهاي مسلح يك كشور براي حفاظت از حكومت و مردم در مقابل تهد: امنيت نظامي 
جاد اشتغال را به يو در بازارچه هاي مرزي زمينه ا كه خود به سه گونه امنيت جاني ، مالي و رواني قابل تقسيم مي باشد

  .صورت هاي مختلف ايجاد نموده است
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  تحقيقپيشينه 
تحقيقات زيادي در اين مورد نمي گذرد  ۷۸در خراسان جنوبي به دليل اينكه عمر زيادي از تاسيس بازارچه مرزي ميل

ي استان ها مرزي تجارت و امنيت بازارچه هاي ع پرداختند و اما در موردصورت نگرفته است و تعداد كمي به اين موضو
سعيدي و همكاران ) ۱۳۸۳(محمودي و حسن زاده،  ات زيادي صورت گرفته است كه مي توان به تحقيقاتقتحقيديگر 
)  ۱۳۸۰(صرامي ،) ۱۳۹۱(خديجه كريمي ، ) ۱۳۸۵(شفيعي ثابت و همكاران ، ) ۱۳۹۱(، و همكاران عاشري) ۱۳۸۸(، 

 نتايجبا يافته هايشان كه به بررسي نقش بازارچه ها در استان هاي ديگر پرداخته اند اشاره كرد كه ) ۱۳۸۱(رازيني ،
  . حاضر همخواني دارد  تحقيق

شباهت زيادي به بازارچه هاي نيز به بررسي بازارچه هاي مرزي سيستان و بلوچستان پرداخته كه ) ۱۳۸۳(اسفندياري،
امنيتي تقسيم بازارچه هاي ايشان بازارچه ها را به دو صورت بازارچه هاي مشترك مرزي و  ،خراسان جنوبي دارد مرزي

بلوچستان را بررسي نموده و در پايان راهكارهايي را به  كرده و سپس عوامل عدم موفقيت بازارچه هاي سيستان و
  .  منظور بهبود بازارچه ها ارائه داده است

  

  تحقيقروش 
به  ، كه مي باشد  به صورت كتابخانه اي و ميداني آن روش گردآوري اطالعاتاست و  توصيفي -تحليليتحقيق حاضر 
 رابطهخصوص در  پرسشنامه اي بازارچه هاي مرزي ، بحث تدوين شده در ... مقاالت و  ،با مطالعه كتاب ها اين منظور 
ده اي از كارشناسان ، مديران بازرگاني ، اشتغال در بازارچه هاي مرزي تهيه شد و در اختيار عبا نظم و امنيت  بين 

رات الزم قرار داده شد تا تغيي، مسئوالن نظامي كه به طوري در امور بازارچه هاي مرزي فعاليت دارند صادركنندگان و 
  .اعمال نمايند  در آن تحقيقبراي افزايش روايي را 

بازرگانان ، پيله وران ، تعدادي از كارشناسان سازمان بازار نفر از  ۷۵ماري آنمونه مورد بررسي با توجه به فرمول هاي 
انتخاب شدند كه پرسشنامه مذكور به صورت ظامي و گمرك انتهاي مرزي ، مرزنشينان و تعدادي از نيروي هاي چه 

پرسش نامه به داليل  ۱۶ناليز وارد تحقيق شد و آپرسش نامه براي  ۵۹اين تعداداز  ،حضوري بين آنها توزيع شد
  .مختلف ارجاع نگرديد 

نامه مي باشد كه چون تعداد پاسخ ها محدود به چند گزينه است از نوع ابزار گردآوري اطالعات در اين تحقيق پرسش
بخش است ، بخش اول معرفي پرسشنامه و بخش دوم اطالعات فردي  ۳پرسشنامه مذكور شامل . سوال بسته مي باشد 

امه پايايي پرسشن. سوال مي باشد  ۲۸مختصري از فرد پاسخگو بدون ذكر نام و بخش سوم متغيرهاي تحقيق شامل 
  . بدست آمده است  ۷۴/۰توسط آلفاي كرونباخ 

  فرضيات 
  .رابطه معناداري وجود دارد در بازارچه هاي مرزي اشتغال مستقيم ايجادو  ين امنيت انتظاميب-۱
  .رابطه معناداري وجود دارد در بازارچه هاي مرزيل غير مستقيم اشتغا ايجاد بين امنيت انتظامي و_۲
  .معناداري وجود داردرابطه  در بازارچه هاي مرزياشتغال سالم  ايجادبين امنيت انتظامي با _۳
  .رابطه معكوسي وجود دارد  در بازارچه هاي مرزياشتغال ناسالم  بابين امنيت انتظامي _۴
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  نقش بازارچه هاي در اشتغال زايي 
فقيرترين و بي ثبات ترين  موقعيت جغرافيايي استان خراسان جنوبي در حاشيه شرقي كشور و هم مرزي با يكي از

كشورهاي جهان همراه با اقليم نامساعد و كمبود منابع آب، استان را به قلمروي كمتر توسعه يافته تبديل ساخته 

اما مهمترين مزيت ترانزيتي و تجاري استان، ويژگي خاص آن يعني همجواري با كشور افغانستان و واقع شدن بر  .است

به . از حيث تجاري به شكوفايي برسدشده  سببكه  )۱۳۷۹پير بوداقي، ( كشور استجنوب در شرق  –محور شمال 

  . مي باشدمطرح همين منظور موقعيت مرزي و بازارچه هاي استان به عنوان يكي از مهمترين امكانات توسعه استان 

جلوگيري از مهاجرت و توسعه اقتصادي در منطقه مرزي ، به عنوان يك عنصر مهم در ايجاد اشتغال  ۷۸بازارچه ميل 
ماهيرود به شمار مي رود  اگر چه گاهي پيامدهاي منفي نيز ايجاد مي نمايد از جمله آثار منفي آن شامل ورود كاالهاي 

ل كاذب ايجاد اشتغا ،تجمل گرايي، ورود كاالهاي مشابه و لطمه به توليدات داخلي  ،داخليخروج ارز  ،قاچاق به كشور 
گرايش قشر كشاورز به مشاغل ديگر مانند شغل هاي ،در منطقه به دليل باال بودن در آمدها نسبت به ساير مشاغل 

فرهنگي  ءترك تحصيل دانش آموزان جهت اشتغال در مشاغل كاذب و اثرات سو، كاذب و پردرآمد و كاهش كشاورزي 
  ) ۵۷:۱۳۸۷، دهمرده و شهركي(اشاره كرد

 نياما اهستند  ۷۸ي ميل مرز يازدست انداركاران فعال در بازارچه ها... گمرك و ،يمرزبان يروهايها، ن سازمان بازارچه
استان پس از ورود  يصادرات يكاالهاو به همين دليل  افغان، گمرك و بازارچه در مرز ندارند يروهاياست كه ن يدرحال

 شده است يو افغان يرانيامر باعث كاهش استقبال تجار ا نيروند، ا يقاچاق به شمار م يبه افغانستان به عنوان كاال
دو كشور بوده كه هم اكنون  يصادرات و واردات دو طرفه ازسو استيس با ي مرزيبازارچه ها يراه اندازعالوه بر اين 

  .شود يصادرات انجام م يرانيتجار ا يطرفه شده و فقط از سو كي
در چند ماهه اخير خود يك عامل تاثير گذار در بازارچه هاي مرزي مي  تحريم هاي اقتصادي و نوسانات بازار ارز نيز

اال ها معموالً در مبادي مرزي به دالر صورت مي گيرد تجار ـكه خريد كـبه دليل باال رفتن قيمت ارز و اين باشد زيرا اوًال
ر عرضه او با قيمت هاي باالتري در بازايراني مجبورند كاالها را با قيمت هاي باالتر با توجه به افزايش قيمت دالر بخرند 

كنند كه خود سبب تحميل فشار بر مشتري ايراني مي شود و عالوه بر اين مقدار زيادي از ارز كشور به دليل ورود اين 
و قيمت هاي حبابي را پيش فراهم مي كند از كشور خارج مي شود كه خود زمينه نوسان بازار ارز را  ،كاالها توسط تجار

هاي مرزي به عنوان نقاطي استراتژيك براي صادرات بسياري از محصوالت ايراني با چه ولي با همه اينها بازار وردآمي 
كشورهاي اروپايي توجه ويژه اي كاالهاي ايراني توسط و عدم خريد ي اقتصادي توجه به شرايط خاص تحريم ها

   .هستند
لنگرودي (اقتصادي توان اشتغال زايي آن بخش است يكي از عوامل بسيار مهم در سنجش موقعيت بخش هاي مختلف 

يكي از اهداف مهم اقتصاد مرزي ايجاد اشتغال براي مرز نشينان است خوشبختانه بازارچه هاي .  ) ۱۶۴:  ۱۳۸۸، 
عيني حضور مردم در امور اقتصادي است است به نحوي كه اين بازارچه ها عالوه بر اينكه در تحقق ر مرزي مصداق تبلو

ز اهداف برنامه چهارم توسعه يعني صادرات غير نفتي گام هاي موثر در برداشته ، در ايجاد فرصت هاي شغلي نيز يكي ا
  )۱:  ۱۳۹۱كريمي ، ( در شرايطي كه مهمترين دغدغه دولت ها مشكل بيكاري است ، نقش موثري ايفا مي كند

وجود بازارچه عالوه بر اين  ، فراهم مي كند را نفر در بازارچه ها ۲۵۰زمينه اشتغال مستقيم  ۷۸بازارچه مرزي ميل 
مرزي در خيلي از جهات سبب ايجاد مشاغل كاذب شده است ، مشاغلي كه جوانان و مرزنشينان براي فرار از بيكاري به 

جهت ايجاد شغل  افراد ديگري عالوه بر پيله وران و تجار ۷۸ميل در بازارچه ) ۱۳۸۹، حميدي فر( آن روي مي آورند
مشاغل آنها را نوعي شغل كاذب  مي توانكه درآمد و تامين مخارج روزمره به بازارچه آمد وشد مي كنند  وكسب
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در قالب شغلهاي حاشيه اي در بازارچه مطرح مي ،دست فروشي اين مشاغل رستوران وكافه داريمحسوب كرد مانند 
 شوند مشاغل غير مستقيم هم طبقه بندي ميدر بيشتر موارد جز  در عمل از سودآوري بااليي برخوردارند وو باشند 

  )۲۲: ۱۳۸۳،نهاوندي (.
در بازارچه  بعنوان يك حق العمل كار مبادرت به كار تجاري ننموده و صرفًا در بعضي از موارد هم تجار بازارچه عمًال

يك مبلغ باشد تنها به  مي )شخص ثالث( تعلق به شخص ديگريدر قبال صادرات كااليي كه م مشغول مي باشند و
  .مي كنند كه خود نوعي از اشتغال كاذب مي باشد  جزيي بسنده

در بررسي هاي به عمل آمده پيرامون مساله امنيت با ايجاد اشتغال هميشه اين بحث مطرح بوده كه رابطه اين دو 
بر اين ، ت است ل به انجام اشتغال در بستر امنيديدگاه قائيك  ،ايجاد مي نمايد چگونه است و اين موضوع دو بحث را

ل شدن براي امنيت، ئدر حقيقت با اولويت قا فراهم گردداساس بايد ابتدا امنيت انجام شود تا انواع گوناگون اشتغال 
امنيت و ديدگاه ديگر مي گويد كه اشتغال خود يكي از زمينه هاي ايجاد ال در سايه امنيت انجام خواهد شد اشتغ
  .مي شودو اموري از اين قبيل  كاريفرد به خالف گرايشمي باشد زيرا بيكاري در بسياري از موارد سبب انساني 

گسترش فعاليت در  هاعتماد سرمايه گذاران ب جلب مبرم براي تشويق و هايمالي و رواني اولين نياز ،امنيت جاني 
ران فعاليت هاي متنوع و بيشتري را آغاز كنند در صورتي كه بازرگانان و پيله ومي باشند و  ۷۸ بازارچه مرزي ميل

نيروي كاري بيشتري به طور مستقيم و غير مستقيم در اين مناطق مشغول به كار مي شوند حتي خيلي از اين نيروها 
 ديگر اعضاي خانواده را نيز به اين، به عنوان نيروي نظامي به استخدام مرزباني در مي آيند و عالوه بر صيانت از مرزها 

زور گيري ، سرقت ، آدم ربايي و قاچاق جلوگيري مي نمايند : مي كنند و از اشتغال به كارهاي ناسالم مانند  امر تشويق
 .  

نشان داد كه نبود امنيت و  گروهك ريگي و قضيه تاسوكيعمليات هاي تروريستي در سالهاي اخير تجربه هاي تلخ 
ن برهه زماني آ اشتغال و سرمايه گذاري در مناطق شرقي كشور درن دوره سبب عدم تمايل به آترس در مردم در طي 

انواع زمينه ساز شد و اين موضوع خود نشان دهنده اين است كه ابتدا بايد امنيت در مناطق مرزي ايجاد شود تا 
  .د در حقيقت با اولويت قائل شدن براي امنيت ، اشتغال در سايه امنيت انجام خواهد شد شوگوناگون اشتغال 

با توجه به تازه تاسيس بودنش نشان از امنيت اين بازارچه و جلب  ۷۸صادرات از بازارچه مرزي ميل %  ۱۶افزايش  
  . اعتماد تجار و به سبب آن افزايش اشتغال به صورت مستقيم و غير مستقيم در مرز سربيشه دارد  

  تجزيه و تحليل يافته ها    
-t(روش جهت تاييد و يا رد فرضيه ها استفاده از آزمون ميانگين يك جامعهبا توجه به نوع فرضيه ها مناسب ترين 

test (يكي از مفروضات اصلي در استفاده از آزمون . مي باشد)t-test ( آن است كه جامعه مورد نظر ما داراي توزيع
 )KS(۱اسميرنوف  -در ابتدا جهت بررسي نرمال بودن جامعه از آزمون كولموگوروف تحقيقنرمال باشد ، لذا در اين 

  .استفاده مي نماييم
  

  جهت بررسي نرمال بودن جامعه تحقيق )KS(آزمون - ۱جدول 
  متغيرهاي تحقيق  ميانگين  انحراف استاندارد  عدد معني داري

  اشتغال مستقيم  ۱۷۵/۴  ۳۴۹/۰  ۰۰۰/۰
  اشتغال غير مستقيم  ۵۸۸/۳  ۵۳۵/۰  ۲۹۶/۰
  اشتغال سالم  ۷۳۵/۳  ۴۸۷/۰  ۲۸/۰
  اشتغال ناسالم  ۰۷/۱  ۱۶۴/۰  ۰۰۰/۰

                                            
1Kolomogorov- Smirnov 
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مشاهده مي كنيد متغيرهاي اشتغال مستقيم و اشتغال ناسالم داراي عدد معني داري كمتر  ۱همان طور كه در جدول 

  . مي باشند در نتيجه فرض نرمال بودن جامعه رد مي شود ۰۵/۰از 
آزمون ناپارامتريك مناسب يعني لذا جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق بايد به جاي آزمون ميانگين يك جامعه از يك 

  .استفاده نماييم آزمون دوجمله اي
  

 با انواع اشتغال امنيت انتظامي نتايج آزمون دوجمله اي، ارتباط بين-۲جدول

 Category N Observed ابعاد اشتغال
Prop. Test Prop.  Asymp. Sig. (1-

tailed)  

 اشتغال مستقيم

Group 1 ۳=<  ۰  ۰.۰۰۰  

۴/۰ ۰۰۰/۰ Group 2 ۳>  ۵۸  1 

Total  ۵۸  1 

 اشتغال غير مستقيم

Group 1 ۳=<  ۱۰  ۲/۰ 

۴/۰ ۰۰۹/۰ Group 2 ۳>  ۳۵  ۸/۰ 

Total  ۴۵  ۱ 

 اشتغال سالم

Group 1 ۳=<  ۰  ۰.۰۰۰ 

۴/۰ ۰۰۰/۰ Group 2 ۳>  ۴۴ ۱ 

Total  ۴۴  ۱ 

 Group 1 ۳=<  ۵۹  ۱ ۴/۰ ۰۰۰/۰ اشتغال ناسالم

  
نفر از پاسخ دهندگان عقيده داشتند كه بين برقراري امنيت انتظامي و ايجاد اشتغال  ۵۸نشان مي دهد تعداد  ۲جدول 

. مي باشد ۰۵/۰و كمتر از  ۰۰۰/۰مثبت و معني داري وجود دارد و از آنجا كه عدد معني داري برابر با  مستقيم رابطه
  .تظامي و ايجاد اشتغال مستقيم پذيرفته مي شوديعني وجود رابطه معنادار ميان امنيت ان  H1لذا فرضيه 
نفر از پاسخ دهندگان عقيده داشتند كه بين برقراري امنيت انتظامي و ايجاد اشتغال  ۳۵نشان مي دهد تعداد  ۲جدول 

نفراز پاسخ دهندگان نظري برخالف آن داشتند، اما از آنجا كه  ۱۰مثبت و معني داري وجود دارد و  غير مستقيم رابطه
يعني وجود رابطه معنادار ميان امنيت  H1لذا فرضيه . مي باشد ۰۵/۰و كمتر از  ۰۰۹/۰عدد معني داري برابر با 

  .انتظامي و ايجاد اشتغال غير مستقيم پذيرفته مي شود
نفر از پاسخ دهندگان عقيده داشتند كه بين برقراري امنيت انتظامي و ايجاد اشتغال  ۴۴هد تعداد نشان مي د ۲جدول 

لذا . مي باشد ۰۵/۰و كمتر از  ۰۰۰/۰مثبت و معني داري وجود دارد و از آنجا كه عدد معني داري برابر با  سالم رابطه
  .اشتغال سالم پذيرفته مي شود يعني وجود رابطه معنادار ميان امنيت انتظامي و ايجاد H1فرضيه 
نفر از پاسخ دهندگان عقيده داشتند كه بين برقراري امنيت انتظامي و ايجاد اشتغال  ۵۹نشان مي دهد تعداد  ۲جدول 

. مي باشد ۰۵/۰و كمتر از  ۰۰۰/۰معكوس و معني داري وجود دارد و از آنجا كه عدد معني داري برابر با  ناسالم رابطه
  .يعني وجود رابطه معنادار ميان امنيت انتظامي و ايجاد اشتغال ناسالم پذيرفته مي شود H1لذا فرضيه 
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  نتيجه گيري 
خراسان جنوبي  ۷۸رابطه امنيت انتظامي با ايجاد اشتغال در بازارچه هاي مرزي ميل به منظور بررسي  تحقيقاين 

و اشتغال سالم رابطه  مبين امنيت انتظامي با اشتغال مستقيم ، غير مستقي مي دهدكه يافته ها نشان  ،صورت گرفت
   .ردامنيت با اشتغال ناسالم رابطه معنادار اما معكوسي وجود دا ناما بي ردمعنادار و مثبتي وجود دا

ن به در كل مي توان گفت امنيت انتظامي ايجاد شده در مناطق مرزي سبب شده تا اعتماد تجار و سرمايه گذارا
و از اين طريق زمينه هاي اشتغال تعدادي زيادي از جوانان و مرز  جلب شود ۷۸سرمايه گذاري در بازارچه ميلگسترش 

  . نشينان را فراهم اورند 
تامين معيشت ساكنان اين مناطق، كنترل قاچاق كاال و  ،ال با اهدافي نظير ايجاد اشتغال ايجاد بازارچه هاي مرزي اصو

رزها شكل مي گيرند اما نمي توان اذعان كرد كه اين اهداف تاكنون به صورت واقعي تحقق يافته و افزايش امنيت م
  . اداره اين بازارچه ها منجر به رونق اقتصادي مناطق شهري و روستايي محدوده هاي مرزي شده است

يك وارداتي تبديل شده و در واقع راتژـبه نقاط است ًالـعمي مرزي اين بازارچه هابعضي از اما نكته مهم آنكه متاسفانه 
كه در اين  دولت با ارائه مجوز براي ايجاد بازارچه هاي مذكور، زمينه افزايش واردات به كشور را تسهيل و تاييد مي كند

  .ميان بازارچه هاي خراسان جنوبي با حجم زياد صادرات و واردات كم با اين مشكل مواجه نمي باشند
  :مي توان  بازارچه هاي مرزي نهيمادي در زله راهكاريهاي پيشنهاز جم
 نقاط تمامي در بتوانند مرزبانان كه نحوي به مرزها در فيزيكي تجهيزات و انساني نيروي مطلوبساماندهي  -۱

 مناسب سازماندهي مرزي، پاسگاههاي تعداد :كه مي توان مواردي مانند، باشند داشته سريعي و موثر حضور حساس
را در اين زمينه مورد  ...و مرز متناسب تجهيزات و امكانات زمينه در مرزي نيروهاي مناسب پشتيباني ، انساني نيروي

  .بررسي دقيق قرار داد
 و فيزيكي شرايط با خدماتي متناسب و ارتباطي ، تسليحاتي امكانات و تجهيزات نيازمند مرز در امنيت برقراري -۲

 از اي نقطه هر در زمان دركوتاهترين را مرزي پرسنل حضور سريع و تحرك كه نحوي به ، است مرزي اطقمن جوي

 مخدر دنيا مواد توليدكننده بزرگترين مجاورت در كشوركه شرقي مرزهاي در ويژه به. تأمين كند ، باشد الزم كه مرز

 .بهره مي گيرند امكانات جديدترين از مافيايي عظيم باندهاي و گرفته قرار

 اين از .است خويش وظايف انجام  در سازمان آن توفيق عامل مهمترين انساني نيروي هرسازماني در شك بدون -۳

 ي انگيزه مانند ويژگيهايي داراي بودن معتقد و مومن كه ضمن شود استفاده نيروهايي از بايد نيز مرزي مناطق در رو

 و مسايل مرز به نسبت آشنا ، كشور ملي منافع به نسبت آگاه ، مرز امنيتي مسائل به ، حساس وظيفه انجام در قوي

 بايسته و شايسته ،چنانكه آنان ازاي خدمت در بايد البته و باشند مرز امنيت و مرزنشينان آسايش تأمين به مند عالقه

 كه شده باعث مرزي مناطق شديد محروميت متأسفانه.شود آنان توجه رفاهي امكانات و مزايا و حقوق به است،

 هاي حضور خانواده براي اوليه امكانات نبودن قبيل از مشكالتي .آيد وجود به مرزي براي پرسنل متعددي مشكالت

 ، مزايا و حقوق كمي آن، از ناشي و رواني روحي مشكالت و خانواده از دوري آن نتيجه در و منطقه در مرزي پرسنل

 تنهايي به  هريك ... و اوليه وجودامكانات عدم دليل به مرزي هاي درپاسگاه فرسا وطاقت سخت درشرايط زندگي

  .براي انجام مشتاقانه ومسؤوالنه وظايف خود سلب كنند مرزي پرسنل از را الزم ي تا انگيزه كافياست
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مرزي تا ديگر اشرار به  مناطق در اشرار و قاچاقچيان مقابل در...  و مانور ، تهديد مختلف طرق از رعب و ترس ايجاد -۴

خود جرات تهديد امنيت مرزنشينان و بازارچه ها را ندهند و عالوه بر اين با اطالع رساني و اموزش به مرزنشينان و 

 .  شاغلين بازرچه ها آنها را با راه هاي مقابله با تهديدات آشنا سازند 

ه گذاري در بازارچه ها از عوامل توسعه بازارچه هاي تنوع بخشيدن به كاال ها و تشويق بيشتر افراد بومي به سرماي -۵

  مرزي مي باشند 

مينارهاي و همايش هاي تخصصي در بحث گسترش بازارچه ها نيز يك اقدام موثر در افزايش صادرات برگزاري س - ۶
  بازرچه اي مي باشد 

تجار فعال در بازارچه ها از موارد  انعقاد قرار دادها و صلحنامه هاي با همسايگان مرزي ، و حمايت بيشتر دولت از -۷
  .  مي باشد  ۷۸تاثير گذار در اشتغال زايي و گسترش بازارچه هاي مرزي از جمله ميل 

  

  و ماخذمنابع 
ص  ۳۸و۳۷بازارچه هاي مرزي استان سيستان و بلوچستان ، مجله اقتصادي ، شماره ) . ۱۳۸۳(اسفندياري مرضيه  -۱
۱۸-۲۲.  
  .فلسفه سياسي چيست؟ ،ترجمه فرهنگ رجايي ، انتشارات علمي وفرهنگي، تهران ).۱۳۷۳(اشترائوس لئو  -۲
  .۱۳۸۲۰وزارت اقتصاد و دارايي ، شماره تصويب ) . ۱۳۷۱(آيين نامه اجرايي بازارچه هاي مرزي -۳
اي بررسي عملكرد بازارچه هاي مرزي سرو ونقش آن در رشد و توسعه اقتصادي منطقه ). ۱۳۷۹(پير بوداقي يوسف  -۴

  .، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات 

،  تنظيمي براي سايت ۲۰/۷امرار معاش با مشاغل كاذب ، بخش اقتصاد، خبرگزاري مهر). ۱۳۸۹(ريحانه  حميدي فر -۵
  تبيان
، انتشارات معاونت  ارزيابي طرح توجيهي منطقه آزاد تجاري سيستان). ۱۳۷۸(دهمرده قلعه نو و شهركي جواد  - ۶

  پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان
تحليلي بر نقش و عملكرد بازارچه هاي مرزي ، معاونت برنامه ريزي ). ۱۳۸۱(رازيني ابراهيم علي و عليرضا باستاني  -۷

  ۳۷/۸و بررسي هاي اقتصادي ، دفتر مطالعات اقتصادي ، شماره 
  . اولين گزارش ملي توسعه انساني جمهوري اسالمي ايران ). ۱۳۷۸(سازمان مديريت و برنامه ريزي  -۸
بررسي جامعه شناختي اقتصادي بازارچه ) . ۱۳۸۸(سعيدي علي اصغر و خالد اسماعيل زاده و جمال عبداله پور  -۹

ص  ۴۵، فصلنامه علوم اجتماعي ، شماره )مطالعه موردي بازارچه هاي مرزي سردست و پيرانشهر(هاي مشترك مرزي 
۹۳-۱۳۳  
امكان «گزارش طرح تحقيقاتي ). ۱۳۸۵(شفيعي ثابت ناصر و حبيب اهللا مهدي وفا و ابوالقاسم براتي و مرجان باژن  -۱۰

، مركز تحقيقات روستايي ، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع » سنجي راه اندازي بازارچه هاي روستايي در استان تهران
  ۱۹۵- ۱۸۱طبيعي ص 

   ۱، شماره  ۱۶رابطه امنيت و جمعيت ، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ، سال ). ۱۳۸۰(صرامي حسين  -۱۱
 –ارزيابي اثرات اقتصادي ) . ۱۳۹۱(عاشري امامعلي و سميه نور محمدي و رضا ققادري و عليرضا رستمي  -۱۲

بازارچه مرزي : نه موردي نمو(اجتماعي و امنيتي احداث بازارچه هاي مرزي و نقش ان در توسعه مناطق مرزي 
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، همايش ملي راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوريت برنامه ريزي منطقه اي ، دانشكده علوم انشاني ، دانشگاه )جوانرود
  خرداد  ۱۰و۹آزاد سنندج ، 

ادرات انتشارات اداره كل مقررات ص) . ۱۳۷۹(و آئين نامه اجرايي آن ) ۴/۷/۷۲مصوب (قانون مقررات صادرات و واردات 
  و واردات وزارت بازرگاني ،تهران

مطالعه موردي بازارچه صنم ( نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه اقتصادي و اجتماعي ) . ۱۳۹۱(كريمي خديجه  -۱۳
، همايش ملي راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوريت برنامه ريزي منطقه اي ، دانشكده علوم انشاني ، )بالغي پلدشت

  خرداد  ۱۰و۹دانشگاه آزاد سنندج ، 
  جغرافيايي اقتصادي ايران ، مشهد ، انتشارات جهاد دانشگاه مشهد  ) .۱۳۸۸(لنگروي حسين  -۱۴
برآورد اثر مبادالت از طريق بازارچه هاي مرزي بر درآمدهاي گمركي ). ۱۳۸۳(محمودي علي ومحمد حسن زاده  -۱۵

  .۱۴۱ص ۳۲دولت، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 
، » كار و جامعه  «شاغل از ديدگاه محمد غزالي ، نشريه اقتصاد پيدايش و طبقه بندي م). ۱۳۸۳(نهاوندي مريم  - ۱۶

  ۲۶-۲۰ص  ۳۸شماره 
تحليل وضعيت فعلي  بررسي روند تشكيل بازارچه هاي مشترك مرزي و. )۱۳۸۱(وزارت امور اقتصاد ودارايي  -۱۷

  كميته فني ستاد تنظيم اقتصادي،آنها
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