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 چکیده
 کردستان استان مرزنشین های تعاونی کارکردهای شکست سازوکارهای ای زمینه تحلیل هدف با حاضر پژوهش

 از نفر 41 با یافته، ساخت نیمه مصاحبۀ های داده از حاصل نظری اشباع از با امر، این تحقق برای. است گرفته انجام

. آمد عمل به مصاحبه ستانکرد استان مرزی شهرستان چهار مرزنشین های تعاونی مدیرعامل و مدیره هیئت اعضای

 شرایط. دارد اقتصادی و ارتباطی های زیرساخت ضعف از ناشی مرزی نیافتگی توسعه شرایط وجود از نشان نتایج

 دولتی نهادهای متناقض های سیاست سیطرۀ داد نشان مرز غیررسمی اقتصاد در ها تعاونی شکست ای مداخله و علی

 و ناکارایی وضعیت، این. است آورده فراهم را شکست این شرایط ها، عاونیت از اعضا ناآگاهی و نداشتن مشارکت و

 شکست. است بحث قابل روپیش اقتصادی اجتماعی های آسیب و پیامدها در که دهد می نشان را ها تعاونی ضعف

 لاشتغا به توجهی بی سوخت، کارت و مرزنشینی کارت طرح شکست جمله از پیامدهایی سبب ها تعاونی کارکردی

 و محلی اقتصاد اضمحالل مرزی، مناطق در روستانشینان ماندگاری کاهش آن، های آسیب و کولبری مرزنشینان،

 توان می بنابراین است؛ شده مردمی و نهادی بعد دو در اجتماعی اعتماد کاهش همچنین و اقتصادی شدید مشکالت

 مشارکت تقویت دولتی، نظارتی و حمایتی کارهایراه اتخاذ به ها، تعاونی نقش و جایگاه ارتقای و ماندگاری برای

 .پرداخت تعاونی مالی بنیۀ تقویت و روستایی جامعۀ عمومی

 .کردستان استان روستایی مناطق ای، زمینه روش مرزنشینان، تعاونی مرزی، اقتصاد: کلیدی های واژه
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 Abstract 

This study is based on the analysis of the mechanisms of failure of cooperatives in the 

border areas of Kurdistan province. To achieve this, using the theoretical saturation 

obtained from the semi-structured interview data with 41 members of the board The 

board and CEO of border cooperatives of four border towns of Kurdistan province 

came to this end. The results show the existence of conditions of border 

underdevelopment due to weak communication and economic infrastructures. The 

causal and intervening conditions for the failure of cooperatives in the informal 

economy of the border showed that the dominance of the contradictory policies of 

state institutions and the lack of participation and knowledge of members about the 

cooperatives provided the conditions for this failure. This situation shows the lack of 

efficiency and weakness of the cooperatives, which is reflected in the consequences 

and socio-economic damages. The functional failure of the cooperatives has 

consequences such as the failure of the border resident’ card and the fuel card plan, 

the neglect of the employment of border residents, cultism and its damage, the 

reduction of the life expectancy of villagers in border areas, the collapse of the local 

economy and serious economic problems, and a decline in trust. It has become social 

in two dimensions: institutional and popular. Therefore, in order to maintain and 

improve the position and role of cooperatives, it is possible to apply government 

support and monitoring strategies, strengthen the general participation of the rural 

community, and improve the financial base of the cooperative. 

 Keywords: Border Residents Cooperative, Function of Cooperatives, Border 

Economics, Metood Theory, Rural areas, Kurdistan Province. 
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 مسئله طرح و مقدمه

 تنها است، تاریخ ایدراز به هرچند ،(آن شکلی بی عین در) تشکل مثابۀ به ایران در تعاونی سابقۀ 

 قانون تصویب از پس 1304 سال در) کرده پیدا رسمی و قانونی صبغۀ که است معاصر دورۀ در

 از. است شده مند مسئله پرمدعا گاهی و برانگیز مناقشه -مفهومی بیشتر- شکلی به و( تعاونی

 گرایانۀ کل ایراهبرده و متناقض راهبردهای دولتی، های سیاست با مندی مسئله این ابتدا همان

 یکی این، وجود با. است کرده تحول دستخوش مستقیم طور به را جامعه و خورده گره حاکمیتی

 است تعاونی خصوصی، و دولتی بخش جز به کشور، سیاسی-اجتماعی ساختار اصلی ارکان از

 که است ها تعاونی انواع از یکی مرزنشینان تعاونی. است یافته نمود تعاونی انواع قالب در که

 و اعضا بین تعاون روحیۀ ایجاد منطقه، مردم مایحتاج و کاال تأمین مهاجرت، از جلوگیری هدفش

 مدیریت سامانۀ سایت) است مرزی مناطق مردم کاالی تأمین در دولت مشکالت کاهش

 (.1399 ،1مرزنشینان های تعاونی

 صنعت، اورزی،کش های بخش در ویژه به مناطق، این از برخی اقتصادی و طبیعی مشکالت 

 به مرزی و مرکزی مناطق بین فضایی و ای منطقه های تعادل عدم و ها تفاوت مهاجرت،

 جمعیت، نگهداشت اشتغال، ایجاد زدایی، محرومیت منظور به شده سبب وقت های دولت

 مرزی نواحی بازرگانی مبادالت در را تمهیداتی قاچاق، وقوع و مرزی مناطق تخلیۀ از جلوگیری

 ایجاب را مرزنشینان تعاونی ایجاد امر این درنتیجه(. 1395 همکاران، و کوهسار) دکنن لحاظ

 .است کرده

 فرهنگی، های تفاوت سکونت، ناپایداری جغرافیایی، انزوای مرکز، از دوری نظیر هایی ویژگی

 ناشی مرزی مناطق ساختار از بیشتر که( 181: 1386 زرقانی،) قاچاق و خارجی تهدیدات

 برای نامطلوبی پیامدهای غیرآمایشی، های برنامه و ای توسعه های سیاست اتخاذ لحاظبه شود، می

 و مناطق این بودنای حاشیه شدید، محرومیت ها آن ترین مهم که دارد همراهبه مناطق این

 و مرزی مناطق شده موجب هایی دغدغه چنین. است کشور توسعۀ مسیر در ها آن قرارنگرفتن

 زیرا شوند؛ واقع توجه مورد اجتماعی و اقتصادی از اعم ای توسعه تحقیقات در مرزی، تأثیرات

 تثبیت اقتصادی، همسانی سازگاری، موجب ویژه مناطق این که شده ایجاد تصور و استنباط این

 خود مرزی مناطق اقتصاد درواقع(. 3: 2002 ،2ستیلر و نایبور) شوند می جمعیت پایداری و امنیت
                                                           
1. Http: //marzneshinan.blog.ir 

2. Niebuhr and Stiller 
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 استانداردهای بهبود مرزی، نواحی اقتصادی توسعۀ و پیشرفت ترقی، در یاساس نقشی تواند می

. باشد داشته مرزی نواحی اقتصادی همگرایی و درآمد مناسب توزیع فقر، کاهش مردم، زندگی

 و سیاسی ساختاری، های محدودیت به توجه با مرزی مناطق اقتصاد های بخش از یکی

 آن در توان می را مرزنشین های تعاونی که است یغیررسم اقتصاد بخش به مربوط جغرافیایی،

 .کند ایفا مناطق این اجتماع و اقتصاد برای مهمی کاربردی نقش تواند می و داد جای

 کند می ایجاب مرزی نقاط فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، خاص ساختارهای اوصاف، این با

 شود؛ تنظیم موجود امکانات از استفاده حداکثر براساس مناطق، این توسعۀ کالن راهبرد که

 رواج و مرزی، نقاط تخلیۀ و مهاجرت از ناشی سوء آثار بر بتواند آن مثبت آثار که ای گونه به

 و مرزی، مناطق بالقوۀ استعدادهای و ها توانمندی این شکوفایی. بگذارد تأثیر غیرمرزی معامالت

 و معضالت از بسیاری تواند یم که است هایی حداقل از مناطق، این آبادانی و عمران افزایش

 کردننهادینه در مهمی گام باید را ها تعاونی این ایجاد رو این از. کند حل را مرزی نقاط مشکالت

 .کرد تلقی توسعه این

 کردستان) عراق کشور با مشترک مرز کیلومتر 22۷ مرزی، استان یک عنوان به کردستان استان

 های ظرفیت تواند می فرهنگی و اجتماعی تاریخی، اتاشتراک دلیل به امر این که دارد( عراق

 ها ظرفیت این جملۀ از مرزنشین های تعاونی. بزند رقم استان این برای را بسیاری ای توسعه

. کنند ایفا اقتصادی ویژه به مشکالت و مسائل جبران در پررنگی نقش توانند می که هستند

 وجود سروآباد و سقز بانه، مریوان، های تانشهرس در کردستان، استان در مرزنشین های تعاونی

 موجود وضعیت اما دارند، پررنگی نقش مرزی اقتصاد توسعۀ زمان در ها، تعاونی بیشترین. دارند

 نشان آمارها .دهندمی ادامه خود کار به غیرفعال و فعال نیمه فعال، صورت به دهد می نشان ها آن

 روستایی خانوار از زیادی جمعیت که رسد می عاونیت 20 حدود به ها تعاونی این تعداد دهدمی

 براساس. دارد حکایت ها آن کارکردی ضعف از مشاهدات، و آمارها این، وجود با. دربردارند را

 فعال نیمه ها تعاونی این از بسیاری ،1کردستان استان تجارت و معدن صنعت، ادارۀ آمار و ها داده

 سال اول ماهۀ شش در فقط- تخصیصی ارزی سهمیۀ وجود با نیز فعال های تعاونی و هستند

 که ای مسئله. اند نیافته دست شده تعیین اهداف به -ریال میلیون 5،93۷،180 معادل ،1400

                                                           
  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، بخش آمار و اطالعات یتسا1. 

(https://www.mimt.gov.ir/fa/general-content/478327) 
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 اجتماعات در ها آن جایگاه مرزی، غیررسمی اقتصاد در ها آن کمرنگ نقش به را آن توان می

 که است چنین حاضر پژوهش یاصل سؤال بنابراین داد؛ نسبت ها فعالیت کاهش و محلی

 جایگاه ارتقای برای توان می راهکارهایی چه و اند کدام مرزنشینان های تعاونی شکست های زمینه

 .کرد ارائه کردستان استان مرزی مناطق در ها آن نقش و

 تجربی پیشینۀ
 مرزی، امنیت کاال، قاچاق ازجمله مقوالتی با بیشتر مرز، در غیررسمی اقتصاد بررسی

 تابع نیز ها پژوهش بیشتر طبع،به. است نظر و بحث قابل... و گمرک پیلوری، مرزی، های زارچهبا

 اقتصاد درمورد همچنین. اند پرداخته مرز در ها آن تحلیل و توصیف به و هستند مقوالت این

 معیشت در آن نقش و محلی اقتصاد بر متمرکز ها پژوهش روستایی، مناطق در غیررسمی

 .اند شده مناطق این در آن کنترل یا توسعه های اهر روستاییان،

 اقتصاد توسعۀ در غیررسمی اقتصاد بر تحلیلی» مقالۀ در ،(1400) همکاران و آبادی کل نانکلی

 در ساخته محقق پرسشنامۀ ابزار با و کمی روش با ،(«کردستان استان: موردی مطالعۀ) روستایی

 بیانگر ها آن کار نتایج. پرداختند سروآباد و مریوان بانه، سقز، شهرستان چهار مرزی های دهستان

 .است غیررسمی اقتصاد و مرزی مناطق ساکنان بین رضایت و توافق

 های تعاونی در خودگردانی سیاست نهادی اتنوگرافی» مقالۀ در ،(1400) همکاران و مهردانش

 سیاست نقد به ،(«انکردست استان روستایی تولید های تعاونی: مطالعه مورد) روستایی تولید

 استان روستایی تولید های تعاونی که رسیدند نتیجه این به و پرداختند تولید های تعاونی خودگردانی

 سیاست اجرای از پس... و مدیریتی و فرهنگی اجتماعی، های آسیب و مسائل بر عالوه کردستان

 خودگردانی ودگردانی،خ شوک از ناشی که اند شده دیگری مشکالت و مسائل درگیر خودگردانی،

 اخذ سیاست، این شکست جبران برای ها آن. است بوده دولتی های حمایت لغو و برنامه بدون

 .کردند پیشنهاد را ها تعاونی ترمیمی های سیاست

 اجتماعی سرمایۀ فروپاشی از نفعان، ذی روایت تحلیل» مقالۀ در( 139۷) هدایت و مهر دانش

 به(« کردستان استان روستایی تولید های تعاونی: مطالعه مورد) تاییروس تولید های تعاونی میان در

 در روستایی تعاون سازمان های دخالت دولت، های حمایت عدم دلیلبه که رسیدند نتیجه این

 ناپذیر، انعطاف های چارچوب و قوانین مدیرعامل، ویژه به تعاونی ارکان انتخاب و فرایند
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 ظهور روستایی، اجتماعی نظم ریختن هم به مشابه، ناموفق های بهتجر تعاونی، واژۀ شدن ای کلیشه

 عدم و تعاونی، امور مدعی و موازی نهادهای روستا، عمومی امور ادارۀ در جدید های مدیریت

 دچار تعاونی ارکان و نفعان ذی بین در اجتماعی، سرمایۀ مدیریتی، و مالی مسائل در شفافیت

 .است شده فروپاشی و افول

 مرزنشین های تعاونی سازی فعال راهکارهای و موانع» مقالۀ در( 1394) همکاران و حیدری

 حمایتی،-دولتی موانع که رسیدند  نتیجه این به شد، انجام کمی روش با که «کرمانشاه استان

 مرزنشین های تعاونی سازی فعال در تخصصی،-مهارتی و اقتصادی-اجتماعی آموزشی، مدیریتی،

 کردن فراهم ازجمله راهکارهایی و پیشنهادها به سپس ها آن. ارندد نقش مطالعه مورد

 و واردات در بیشتر عمل آزادی و مرزنشینان ارزی سهمیۀ افزایش مناسب، های زیرساخت

 .پرداختند امر این برای صادرات

 و کوچک های شرکت توسعۀ در ها تعاونی نقش» مقالۀ در( 2012نوانکهو و همکاران )

 کلید هاSME که کردند  استدالل ،«جلو به رو راه و ها چالش: نیجریه در (SMEs) متوسط

 به دستیابی برای ها،SME ارتقای برای دولت گذشتۀ های تالش اما هستند، نیجریه شکوفایی

 مالی، تأمین کارآفرینی، توسعۀ طریق از همواره ها تعاونی. است نبوده مثمرثمر نظر مورد اهداف

 توسعۀ موجب... و داران خرده کشاورزی ترویج کوچک، صنایع استقرار ترویج کارآفرینی، تأمین

 کمبود و آن اعضای بین در سوادی بی کافی، بودجۀ کمبود اما اند، شده کوچک وکارهای کسب

 چالش با وکار کسب ترویج های فعالیت در را ها تعاونی حداکثری مشارکت آموزشی، های فرصت

 .است کرده مواجه

 آن تأثیر و مرزی تجارت اجتماعی و اقتصادی اثرات بررسی» به( 2004) رانهمکا و بائوپه لی

 است آن بیانگر نتایج. پرداختند« الئوس ایالت سه در مردم زندگی سطح استانداردهای افزایش در

 و اشتغال به توان می که دارد تأثیر محلی ساکنان بر غیرمستقیم و مستقیم طور به مرزی، تجارت که

 مناطق در زندگی کیفیت استاندارهای افزایش رغم علی. کرد اشاره اقتصادی نظر از کاال مبادلۀ

 و روابط فروپاشی اجتماعی، امنیت نداشتن و ثبات جمله از اجتماعی منفی تأثیرات مرزی،

 .هستند پیامدها دیگر از شدن، بازاری

 نتایج و ختندپردا غیررسمی و محلی اقتصاد در ها تعاونی نقش به شده، انجام های پژوهش

 این به توجه با حاضر پژوهش. است اقتصاد این در روپیش موانع و ها آن نقش دهندۀ نشان ها آن
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 که امری است؛ پرداخته مرزنشین های تعاونی کارکردهای شکست های زمینه بررسی به نتایج،

 ش،پژوه این نتایج. اند برآمده آن درصدد تحلیلی و توصیفی صورت به پیشین های پژوهش

 درونی عوامل) درونی بعد از تعاونی کارکردهای شکست های زمینه تحلیل بر عالوه تواند می

 و پایداری برای راهکارهایی ارائۀ به ،(مؤثر نهادی عوامل) خارجی و( ها تعاونی در دخیل

 مناطق در و مرزی غیررسمی اقتصاد در ها آن کارکردهای و نقش ارتقای و بیشتر، ماندگاری

 وضعیت تحلیل و ها تعاونی اصلی نفعان ذی با ها مصاحبه انجام با جز امر این. بینجامد روستایی

 .نیست ارائه قابل ها آن موجود

 مفهومی چارچوب

 آن، درون در که است 1غیررسمی اقتصاد کشور، هر اقتصادی های بخش ترین مهم از یکی

 کلی اقتصاد در را مخرب و منفی گاهی یا فعال پویا، نقشی توانند می که دارند وجود هایی بخش

 از ناامن های فرم توصیف برای که است گسترده مفهوم یک غیررسمی، اقتصاد. کنند ایفا کشور

 میزان و رشد حال، بااین. شود می استفاده جهان توسعۀ درحال کشورهای در اقتصادی های فعالیت

 و هلنی) رود می شمار به بیکاری از فرار برای عملی راه کشورها، از بسیاری در غیررسمی اشتغال

 علت به است؛ دشوار خیلی آن گیری اندازه و غیررسمی اقتصادی شناسایی(. 992: 2009 اربسلبانی،

 حدود. است تغییر حال در مستمر طور به و شناور رنگارنگ، ای پدیده غیررسمی، مشاغل اینکه

 برای غیررسمی بخش اصطالح از کار جهانی سازمان بار نخستین که بود م 19۷0 دهۀ اوایل

 سوی از اما کردند، می کار سخت بسیار که کرد استفاده فقیری کار نیروی های فعالیت توصیف

 (.۷6: 1389 همکاران، و صادقی) بودند نشده اداره یا حمایت ثبت، شناسایی، دولتی، مقامات

 درآمد و غلش ایجاد فرض به را خدمات و کاال که است واحدهایی شامل غیررسمی اقتصاد

 تفاوت با و دهی سازمان تر، پایین سطوح وسیلۀبه هم واحدها. کند می ایجاد شخصی صورت به

 اقتصاد(. 2009 ،2رومرو) شوند می مشخص کوچک مقیاس در سرمایه و کار میان ناچیز

 های بخش ضعف که صورت این به. کند عمل تواند می کشور هر شرایط به بسته غیررسمی،

 و شود می اقتصادی عرصۀ در آن پویایی دستمایۀ خصوصی، های بخش حدودی ات و غیردولتی

                                                           
1. Informal economy 

2. Romero 
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 کشورهای در حال، بااین. دربرگیرد را کشور آن کار نیروی از زیادی های بخش است ممکن

 بخش دو شامل که است نامتجانس و زیاد غیررسمی، بخش کار نیروی توسعه، درحال

 کارگران و نشده، کنترل و کوچک اقتصادی تتشکیال ازجمله غیررسمی بخش در خوداشتغاالن

 .شود می شده حمایت و شده کنترل مشاغل در مزدبگیر

 غیررسمی، بخش خدماتی و تولیدی واحدهای های فعالیت که شود می تصور چنین غالباً

 سایر یا کار نقض یا اجتماعی تأمین بیمۀ حق یا مالیات پرداخت از عمدی فرار قصدبه لزوماً

 باید غیررسمی بخش های فعالیت مفهوم اساس، این بر. شود نمی انجام اداری قرراتم و قوانین

 در کار هرچند ؛(2013 چارمز،) شود متمایز 2زیرزمینی یا 1پنهان اقتصاد های فعالیت مفهوم از

 ناسالم، و ناامن کاری شرایط نامشخص، یا کوچک کاری های مکان با اغلب غیررسمی، اقتصاد

 و طوالنی کاری ساعات نامنظم، یا کم درآمد و وری بهره و ها مهارت پایین سطح

 کارگران. شود می مشخص فناوری و آموزش مالی، امور بازارها، اطالعات، به نداشتن دسترسی

 یا تنظیم ثبت، شناخته، رسمیت به اجتماعی، حمایت و کار قوانین تحت غیررسمی، اقتصاد در

 .شوند نمی حمایت

 قانونی، های چارچوب اقتصادی، زمینۀ با مرتبط عناصر شامل غیررسمی اقتصاد ای ریشه علل

 آموزش، پایین سطح مانند هستند؛ خرد سطوح در کننده تعیین عوامل برخی و سیاستی، و نظارتی

 خدمات سایر و مالی خدمات دارایی، اقتصادی، منابع به نداشتن دسترسی همچنین و فقر تبعیض،

 بزرگ چالشی غیررسمی، اقتصاد زیاد گسترش گفت توان می صافاو این با. بازارها و تجاری

 عمل حوزۀ عمومی، درآمدهای ها، بنگاه بر و است مناسب کار شرایط و کارگران حقوق برای

 غیررسمی اقتصاد درواقع(. 2015 ایلو،) دارد منفی تأثیر منصفانه رقابت و نهادها سالمت دولت،

 اثرگذاری کردنخنثی و اقتصاد پذیری رقابت در ختاللا مالیاتی، فرار نظیر مواردی طریق از

 جامعه کل رفاه کاهش سبب درنهایت که باشد تأثیرگذار اقتصاد بر تواند می دولت، های سیاست

 (.1396 محمدپور،) شود می

 مسائل جمله از آن، فضایی پیامدهای و کشور ای حاشیه مناطق در موجود غیررسمی اقتصاد

. است شده توجه آن به ای منطقه و ملی اخیر های ریزی برنامه در ندرت به که است کشور اساسی

                                                           
1. Hidden economy 
2. Underground economy 
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 مرزنشینان گریزناپذیر اقتصادی رفتار به و شود می رها مشکالت ریشۀ مسئله، این تحلیل در گاهی

 که است عاملی ترین مهم درآمد، و اشتغال های فرصت از مندی بهره در نابرابری. شود می توجه

 حداقل های شاخص نبود ناامنی، فقر، مانند پیامدهایی که هستند آن گرفتار زیمر های استان بیشتر

 تا واداشته را مناطق این ساکنان امری چنین. دارد پی در را قاچاق و مهاجرت زندگی، کیفیت

 چه ها فعالیت این. سازند متنوع را خود مرزی موقعیت از گیری بهره و وکار، کسب های شیوه

 کالبدی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ساختار بر عمیقی تأثیرات غیررسمی، چه و رسمی صورت به

 مرزنشینی و اند قدرت و سیاست تاریخ، محصول مرزها. گذارد می برجای مرزی مناطق فضایی و

 (.1398 رازپور، و خیرالدین) دارد را خود خاص فرهنگ و اقتصاد

 اقتصاد بودن قسمی کردنشین مرزی مناطق های ویژگی ترین مهم از یکی اساس، این بر 

 خریدوفروش کاال، قاچاق با اقتصاد، نوع این(. 1399 پور، جاللی و باینگانی) است غیررسمی

 به آوردن روی همچنین و گردشگری از حاصل درآمد و کولبری دستفروشی، کاالها، و وسایل

. است داده اننش مرزی شهرهای در را خود مرزنشین، های تعاونی طریق از صادرات و واردات

 و نقش شوند، می قلمداد غیررسمی اقتصاد بخش یک مرزنشین، های تعاونی اینکه به توجه با

 .است ابهام از ای هاله در خاص طور به مرزی، اقتصاد و اعم طور به اقتصاد در ها آن جایگاه

 تحقیق شناسی روش

 میان از. است کیفی شناسی روش تحقیق، اهداف و ماهیت به توجه با حاضر تحقیق روش

 ها داده سراغ به مستقیم طور به اینکه دلیل به( GTM) ای زمینه نظریۀ روش کیفی، های روش

 اتخاذ کار انجام روش عنوان به پژوهش این در کند، می شروع ها داده از را خود تحلیل و رود می

 .است شده

 اهداف به رسیدن و اه یافتهبه  یدنبخش نظم و مطالب، دهیسامان دلیلبه پژوهش این در

 متغیر اصلی مقولۀ پی در که روش این در. است شده استفاده 1«کیستماتیس ام یت یج» از تحقیق

 و نظری توضیح را کانونی مقولۀ این بتوان تا کنیم می مشخص را یطبقات انواع است، 2کانونی

 شرایط. 1: داد خواهیم قرار 3کیپارادام مدل یک در را زیر های مؤلفه تحلیل بنابراین داد؛ تجربی
                                                           
1. SY- GTM 

2 .Focal Variableگیرد می صورتاکتشاف  ینهو زم تیکه در موقع یمرکز ای یدهپد ؛. 
3. Paradigm model 
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 علل) 2علی شرایط. 2 ،(گذارند می تأثیر اصلی مسئلۀ بر که خاص و عام وضعیتی عوامل) 1زمینه

 و علی عوامل تأثیر) 3گر مداخله شرایط. 3 ،(شود می ناشی ها آن از اکتشاف مورد پدیدۀ که اصلی

 اینکه) 4پیامدها. 4 ،(شوندمی تعدیل محیطی عمومی عوامل چه با اینکه و خاص ایزمینه

. 5 درنهایت و( شود می منتهی نتایجی و آثار چه به اتخاذشده راهبردهای و علل مجموع

 (.محوری پدیدۀ به پاسخ در اتخاذشده اقدامات) 5راهبردها

 گروهی مصاحبۀ صورت به بانان اجتماع، دروازه همان یا کلیدی مطلعان با مصاحبه از ها داده

 سرحد تا ها مصاحبه. شد انجام -1400 تا 1399 دوم نیمۀ- ماهه شش یزمان بازۀ یک در فردی و

( ها تعاونی فعال عضو نفر 20 و مدیره هیئت نفر 15 مدیرعامل، نفر 6 شامل نفر 41) نظری اشباع

 نیاز مورد مقوالت و مفاهیم پروراندن برای را الزم کفایت ها، داده این شد مشخص و رفت پیش

 موقعیت اکناف و ابعاد و هستند، دارا موقعیت بخش رضایت علمی یحتوض منظور به نظریه، یک

 از نقلبه 200۷ همکاران، و 6دراکر) بدهیم قوی شرحی و کنیم، غنی و گر توصیف توانیم می را

 گیری نمونه ها، تعاونی اعضای باالی تعداد به توجه با و منظور این برای(. 1398 فراستخواه،

. 2 هدفمند،؛ گیری نمونه. 1: از اند عبارت پژوهش این در یریگ نمونه های روش. شد انجام

 .تنوع حداکثر با گیری نمونه. 3 نظری؛ گیری نمونه

 کیدر تکن یاصل ندی. فرارود یشمار م به لیو تحل  هیقدم تجز نیها، اول از داده یپرداز مفهوم

خام، استخراج  یها داده یندب طبقه ،یکدگذار ندیاطالعات، فرا لیعنوان روش تحل به یا نهیزم یۀنظر

ساخته است که با  محقق یتئور کیها، در چارچوب  آن نیو روابط ب یاصل یها و مقوله میمفاه

 رییتغ توان یرا بارها م وهیش نی. اکند یآن اقدام م ۀارائ ی، براپژوهش تیموقع و طیتوجه به شرا

ل اطالعات یتحل یبرا اساس، نیبر اکرد.  یرا ط یچرخش ای وار رهیدا یندیداد، از اول شروع و فرا

 ی. کدگذار2 ،۷باز ی. کدگذار1شامل  یکدگذار ۀوی، از سه شیا نهیزم یۀاز جمله نظر وه،یش نیدر ا

 (.439: 200۷)کوهن و همکاران،  شود یاستفاده م 1یانتخاب ی. کدگذار3و  8یمحور

                                                           
1. Context 

2. Causal Conditions 

3. Intervening Condition 

4. Consequences 

5. Strategies 

6. Draucker 

7. Open coding 

8. Axial coding 
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 یافته ساخت نیمه یها مصاحبه قالب در ها مصاحبه پژوهش، روش و هدف ماهیت، به توجه با

 دستمایۀ ها مصاحبه این اساس، این بر. شد آغاز ها تعاونی کنونی وضعیت از پرسش با و

 داده جای اولیه مقوالت قالب در سپس و گرفتند قرار باز کدگذاری قالب در مفاهیم استخراج

. شدند بندی دسته ها داده محتوای و گرفت صورت موضوع براساس محوری کدگذاری. شدند

 تحلیل مبنای که هستند ثانویه مقوالت شده، استخراج مقوالت برآیند و نظری تأمل حاصل

 .شود می داده ها مصاحبه متن به ارجاعاتی ها، یافته به اعتباربخشی برای. گیرند می قرار پژوهش

 فعال نیمه فعال، صورت به که است کردستان استان مرزنشین های تعاونی مطالعه، مورد میدان

 .کنند می فعالیت مرزی مناطق روستاهای در فعالغیر و

و مشخصات  1400-1399استان کردستان در سال  یمرز یتعاون یها شرکت تی. وضع1جدول 

 شوندگان مصاحبه

 شهرستان ردیف

 شرکت نام

 تعاونی

 مرزنشینان

 تعداد

 خانوار

 تعداد

 (نفر) اعضا

 وضعیت

 تعاونی

 تخصیصی ارزی سهمیۀ

 1400 سال اول ماهۀ شش

 2۷3،110 فعال 9565 2102 کوماسی 3221 مریوان 1

 ۷12،462 فعال نیمه 24،920 5505 سرکل 3203 مریوان 3

 مریوان 4
 و خاو 990

 میرآباد
 332،482 فعال 11،5۷۷ 2490

 290،922 فعال 10،098 2045 سرشیو 1183 مریوان 5

 243،424 فعال 8۷03 2388 سروآباد 1042 سروآباد ۶

 166،241 فعال 5861 1351 اورامان 1292 سروآباد 7

 166،241 غیرفعال 586۷ 1568 ژاورود 1328 سروآباد 8

 195،92۷ فعال 6969 1۷39 دزلی 3232 سروآباد 9

 1۷2،1۷8 فعال نیمه 59۷3 16۷1 بیساران 3230 سروآباد 10

 136،555 فعال نیمه 4860 1198 اورامان 3231 سروآباد 11

 213،۷39 - ۷513 202۷ رزاب 3233 سروآباد 12

                                                                                                                                           
1. Selective coding 
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 شهرستان ردیف

 شرکت نام

 تعاونی

 مرزنشینان

 تعداد

 خانوار

 تعداد

 (نفر) اعضا

 وضعیت

 تعاونی

 تخصیصی ارزی سهمیۀ

 1400 سال اول ماهۀ شش

 219،6۷6 - ۷564 2106 پایگالن سروآباد 13

 368،105 فعال 1333 3126 ننور 94۷ بانه 14

 682،۷۷6 فعال نیمه 23،910 5120 نمشیر 999 بانه 15

 296،859 فعال 10،4۷8 2۷56 مرکزی 1016 بانه 1۶

 344،356 فعال نیمه 12،0۷0 2452 آلوت 1018 بانه 17

 356،231 فعال نیمه 12،500 3065 مرکزی 1043 سقز 18

 332،482 غیرفعال 11،592 290۷ سرتون 12۷4 سقز 19

 433،414 غیرفعال 15،180 3۷40 زیویه 13۷1 سقز 20

 5،93۷،180 - 208،199 49،356 جمع

 ؛(1399) کردستان استان تجارت و معدن و صنعت سایت ؛(1399) کردستان استان گمرک سایت: منبع

 (1400-1399) شوندگان مصاحبه

 تحقیق های یافته

از  یافته ساخت یمهن ۀدر قالب مصاحب یسؤاالت یفی،ک یقکار تحق یتبا توجه به اهداف و ماه

و هدفمند انجام  ینظر یریگ افراد، با نمونه ینشد. مصاحبه با ا یدهپرس یرشوندگان ز مصاحبه

 یرو درگ ها یتعاون نفع یذ بودند که یصورت که محققان دنبال کسان ینشده است؛ به ا

حداقل نظرات در مباحث گنجانده شود و  ینکها یاند. برا ها بوده آن یتمشکالت، مسائل و وضع

حداکثر تنوع استفاده شد تا  یریگ از نمونه ید،عمل آ مصاحبه به ها یتعاون یاعضا ۀاز هم

 و نظرات هم درنظر گرفته شود. ها یتعاون یپراکندگ

 شوندگان احبهمص مشخصات. 2 جدول

 تعاونی مدیریت سابقۀ و سمت تحصیلی مدرک سن جنس شونده مصاحبه کد

 مریوان سال 3/  مدیرعامل کارشناسی 38 مرد 1

 مریوان سال 2/ مدیره هیئت عضو دیپلم 45 مرد 2

 مریوان سال 4/ تعاونی عضو دیپلم 55 مرد 3
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 تعاونی مدیریت سابقۀ و سمت تحصیلی مدرک سن جنس شونده مصاحبه کد

 مریوان سال 6/ تعاونی عضو دیپلم 52 مرد 4

 مریوان سال 4/ تعاونی عضو نوشتن و ندنخوا 6۷ زن 5

 مریوان سال 4/ تعاونی عضو نوشتن و خواندن 55 مرد ۶

 مریوان سال 6/ تعاونی عضو نوشتن و خواندن 66 مرد 7

 مریوان سال 4/ تعاونی عضو نوشتن و خواندن 59 زن 8

 مریوان سال 2/ مدیره هیئت عضو کارشناسی 38 مرد 9

 مریوان سال 2/ مدیره یئته عضو دیپلم 49 مرد 10

 سروآباد سال 4/ تعاونی عضو نوشتن و خواندن 55 مرد 11

 سروآباد سال 4/ تعاونی عضو نوشتن و خواندن 55 مرد 12

 سروآباد سال 4/ مدیره هیئت عضو سیکل 56 مرد 13

 سروآباد سال 4/ تعاونی مدیرعامل دیپلم 50 مرد 14

 سروآباد سال 2/ مدیره هیئت عضو نوشتن و خواندن 51 مرد 15

 سروآباد سال 4/ تعاونی عضو نوشتن و خواندن 52 مرد 1۶

 سروآباد سال 2/ مدیره هیئت عضو کارشناسی 52 مرد 17

 سروآباد سال 2/ تعاونی مدیرعامل کارشناسی 50 مرد 18

 سقز سال 2/ مدیره هیئت عضو کارشناسی 4۷ مرد 19

 سقز سال 2 /مدیره هیئت عضو کارشناسی 52 مرد 20

 سقز سال 2/ تعاونی مدیرعامل دیپلم فوق 46 مرد 21

 سقز سال 2/ مدیره هیئت عضو دیپلم 35 مرد 22

 بانه سال 4/ تعاونی عضو نوشتن و خواندن 55 مرد 23

 بانه سال 2/ تعاونی مدیرعامل کارشناسی 45 مرد 24

 بانه سال 4/ تعاونی عضو نوشتن و خواندن 55 مرد 25

 بانه سال 4/ مدیره هیئت عضو نوشتن و خواندن 60 زن 2۶

 بانه سال 4/ تعاونی عضو نوشتن و خواندن 65 زن 27

 بانه سال 4/ مدیره هیئت عضو دیپلم 51 مرد 28

- - - - - - 

 بانه سال 3/ مدیره هیئت عضو نوشتن و خواندن 55 مرد 3۶
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 تعاونی مدیریت سابقۀ و سمت تحصیلی مدرک سن جنس شونده مصاحبه کد

 بانه سال 4/ تعاونی عضو نوشتن و خواندن 52 مرد 37

 مریوان سال 6/ تعاونی عضو نوشتن و خواندن 49 ردم 38

 مریوان سال 6/ مدیره هیئت عضو دیپلم 45 مرد 39

 مریوان سال 6/ تعاونی عضو سیکل 51 مرد 40

 سروآباد سال 4/ مدیره هیئت عضو دیپلم 50 مرد 41

 

 کردستان استان مرزنشین های تعاونی توسعۀ موانع تماتیک تحلیل. 3 جدول

(باز کدگذاری) مفاهیم  
 کدگذاری) اولیه مقوالت

(محوری  

 مقوالت

 ثانویه

 کدگذاری)

(انتخابی  

 ارتباطی، های راه تخریب اقتصادی، های زیرساخت کمبود

 در کاالیی مبادالت در شدن شریک در محلی افراد ناتوانی

 موقت، های بازارچه و سیرانبند مرز ندانستنرسمیت به مرز،

 ها، تعاونی وضعیت از اطالعی بی ها، تعاونی مدیریت ضعف

 نداشتن سیاه، بازار وجود مدیره، هیئت انتخابات از اطالعی بی

 سود دلیل به شده اعالم اقالم واردات برای داران سرمایه تمایل

 و امنیتی نگاه داشتن استفاده، بدون اقتصادی ویژۀ منطقۀ کم،

 و خدمات نبود دلیل به روستاها تخلیۀ مناطق، به نظامی

 اولیه کاالهای صادرات از ناشی گران های هزینه .ها ساختزیر

 ضعیف نقش بازار، در تعاونی ضعیف نقش خوراکی، و

 مسئوالن نکردن حمایت مرزی، های بازارچه در تعاونی

 کردستان به کشاورزی محصوالت صادرات برای ها بازارچه

 در مربوطه های فروشگاه و تبدیلی صنایع نبود عراق،

 به کشاورزان گرایش مناطق، در باال های نههزی روستاها،

 کولبران اعتباری بی و هویت دادنازدست کولبری، و وری پیله

دخالت محلی، نخبگان مشارکت از ممانعت اجتماع، بین در

 جوانان، بیکاری مرز، و بازارچه امور در دهیار و شورا ندادن

رتباطیا های زیرساخت نبود  

ط
رای

ش
 

عه
وس

ت
 

گی
افت

نی
 

زی
مر

 
مالی منابع و امکانات نبود   

پایدار ای توسعه های برنامه نبود  

و دولتی متناقض ها سیاست  

نهادی تداخل  

رۀ
یط

س
 

ت
اس

سی
 

ای
ه

 
تی

دول
 

 کاهش و مرزی مبادالت کاهش

 و واردات در عمل آزادی

 صادرات

 در دولتی بخش حمایت عدم

ناتامکا و زمین تخصیص  

دولتی ارز ندادن تخصیص و ارائه  

 ها تعاونی نداشتن کارایی

ت
رک

شا
م

 
تن

اش
ند

 و 

هی
گا

ناآ
 

ضا
اع

 از 
نی

او
تع

 
 ها

عمومی نداشتن مشارکت  

 و موقتی های طرح اجرای

ها آن خوردن شکست  
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(باز کدگذاری) مفاهیم  
 کدگذاری) اولیه مقوالت

(محوری  

 مقوالت

 ثانویه

 کدگذاری)

(انتخابی  

 ت،وارادا نبود مرزنشینان، فصلی کار بیکاری، کولبری، وجود

 ها، تعاونی متولیان نبودنمشخص صادرات، مجوز نداشتن

 زیادشدن کولبری، خاطر به تحقیرشدن ثابت، کار نداشتن

 به توجهی بی بومی، نیروهای کارنگرفتن به کولبران، تعداد

 نکردن حمایت روستاها، رفاهی خدمات و ارتباطی های راه

 محصوالت، فروش برای سیرانبند و باشماق های بازارچه

 ورشکستگی مرز تعاونی، بودن کاربرد بی تعاونی، از اطالعی کم

 عدم مرزنشینان، تعاونی از دولت نکردن حمایت ها، تعاونی

 و ندشتن کارایی مرزنشینان، تعاونی به دولتی ارز تخصیص

 کارت بودن استفاده غیرقابل مرزنشینان، تعاونی اثربخشی

 دریافت مرزنشینی، سوخت کارت اعتباری بی الکترنیکی،

 شکست روستاییان، توسط وری پیله کارت بهای اجاره

 سوخت فروش طرح اجرای شکست ،مرزنشینی های طرح

 نبود تعاونی، کارکردهای تقلیل کیلومتری، 15 شعاع تا مرزی

 ماندگاری کاهش صنعتی، و اقتصادی گذاریسرمایه

 روستاییان، جمعیت کاهش مرزی، مناطق در روستانشین

 در جمعیتی توازن نبود شهر، به روستا از هروی بی مهاجرت

 ضعف روستاها، در ساکن جمعیت بودنکهنسال مرزی، مناطق

 اشتغال به توجهی بی خدماتی، و ارتباطی های زیرساخت

 و دولتی ارز نبود. مرزنشینی کارت طرح شکست مرزنشینان،

 ها تعاونی در روستاییان اولیۀ مواد نکردنتأمین

 وضعیت از اعضا ناآگاهی

 تعاونی

اقتصادی تورم  

مرزنشینان اشتغال به توجهی بی  
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آن های آسیب و کولبری  

 روستانشینان ماندگاری کاهش

مرزی مناطق در  

 و محلی اقتصاد اضمحالل

مالی شدید مشکالت  

 نهادی) اجتماعی اعتماد کاهش

(مردمی و  

مصرفی های فروشگاه ایجاد  

خاذ
ات

 
ت

اس
سی

 
ای

ه
 

ری
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ند
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ی
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 با شده تعیین کاالهای ارداتو

کم سود  

 به عمومی مشارکت تقلیل

مدیرعامالن و مدیره هیئت  

 (1400) میدانی مطالعات: منبع

 مرزی نیافتگی توسعه: ای زمینه شرایط
 و ای توسعه های زیرساخت شناخت مطالعه، مورد مناطق و اجتماعات ارزیابی ضروری شرط

 به توجه توسعه، زمینۀ ترین مهم. است آن ای توسعه موانع و اه ظرفیت و ها پتانسیل آن، تبع به
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 در عمدتاً روستاها در ها زیرساخت. آورند می فراهم را توسعه مقدمات که است هایی زیرساخت

 و ارتباطات، و آموزش شهرها، و ها بخش به نزدیکی و دوری ارتباطی، های راه های بخش

 و آماری های داده ها، مصاحبه. شود می نمایان یبهداشت و ورزشی فرهنگی، امکانات همچنین

 مناطق در ای توسعه های زیرساخت وضعیت دهد می نشان فضایی توزیع قالب در امکانات توزیع

 با مرزنشینان تعاونی توسعۀ و ایجاد تا است شده سبب امر همین و است نامطلوب مرزی

 :گفت زمینه  این در ها تعاونی عامل مدیران از یکی. شود مواجه اساسی های چالش

. کنیم منتقل شهر به رو تعاونی شدیم مجبور مناسب ونقل حمل و ارتباطی راه نبود دلیل به ما»
 اما... بشه کمتر مشارکتشون و باشن دور تعاونی از مرزنشین روستاییان شده باعث ما کار این
« رسید می حداقل به ناای و فروش و کاالها به شدسترسی تعاونی کردیم، نمی رو کار این اگه

 (.میرآباد و خاو 990 تعاونی مدیرعامل)

 گذاشته آن ابعاد دیگر در توسعه راه در را زیادی موانع ها، زیرساخت نبود و ضعف تبعات

 نبود تواند می آن دلیل که نشدند مزیت دارای ها فعالیت از تعدادی که نحوی به است؛

 خانزادی) باشد -آن مرزی مناطق در ویژه به و- نکردستا استان در مناسب توسعۀ های زیرساخت

 استان در نابرابری پدیدۀ ایجاد دالیل ترین مهم از یکی همچنین امر این(. 1396 نسب، صادقی و

 مورد بارها ها، زیرساخت کمبود موضوع باری،(. 1400 همکاران، و فردشایگان) است کردستان

 بر مدیره هیئت اعضای از یکی. گرفت قرار النمدیرعام و ها تعاونی مدیره هیئت اعضای توجه

 :دانست  مرزی مناطق پویایی در اساسی مانع ترین مهم را آن و کرد تأکید اقتصادی تبعیض

 اگه. داره بستگی مرز به مناطق این اقتصادی توسعۀ که اینه مهمه که چیزی اون من نظر به»
 شهنمی کاری هیچ عمالً و شهیم ضعیف هم اقتصاد کنه، پیدا کاهش مرزی مبادالت و مرز

 تنها شاید شده، کمتری توجه مرزی مناطق در تولید و زایی اشتغال به چون متأسفانه. داد انجام
 هم کار این متأسفانه اما باشه، تجاری و بازرگانی مبادالت توسعۀ مناطق این توسعه راه
 1016 مدیرۀ هیئت عضو« )شده کمتر امکانش گذاری سرمایه های زیرساخت نبود دلیل به

 (.بانه مرکزی،

 و آموزش، ونقل، حمل های راه ویژه به ها زیرساخت نظر از مطالعه مورد روستاهای وضعیت

 نهادهای ضعیف عملکرد از ناشی امر این و نیست مناسب ورزشی و فرهنگی های زیرساخت
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 است اقدامی نتری مهم و ترین اصلی ها، زیرساخت به توجه. است روستایی توسعۀ در مدخل ذی

 .کند کمک روستاها آبادانی و عمران به تواند می که

 دولتی متناقض های سیاست سیطرۀ: علی شرایط

 مبادالت کاهش نهادی، تداخل و دولتی متناقض های سیاست از حکایت بخش این های یافته

 تخصیص از دولتی بخش نکردن حمایت صادرات، و واردات در عمل آزادی کاهش و مرزی

 سخن وضعیتی از شوندگان مصاحبه. دارد دولتی ارز تخصیص و ارائه عدم و امکانات، و زمین

 نامناسب های سیاست همچنین و چندگانه متولی جامع، برنامۀ نداشتن از نشان آن در که راندند

 از مرزی مناطق توسعۀ متولی نهادهای سوی از که هایی سیاست. بود مرزی مناطق مسائل درمورد

 و کار تعاون ادارۀ کشاورزی، جهاد برکت، بنیاد گمرک، ها، فرمانداری روستایی، توسعۀ جمله

 کارت قالب در سو یک از است، شده اتخاذ تجارت و معدن صنعت، ادارۀ و اجتماعی رفاه

 مرزی، های تعاونی کولبری، معابر دهیسامان وری، پیله کارت سوخت، کارت مرزنشینی،

 از و ،(1400 باسیتی، و هدایت) نهادها این به مرزنشینان تگیوابس سبب... و معیشتی های کمک

 امر این مرزی، های تعاونی درمورد. است شده تعارض عین در تداخل سبب دیگر، سوی

 ابهامات، به ها آن. شد واقع انتقاد مورد مدیرعامالن و مدیره هیئت اعضای سوی از شدت به

 های دولت های سیاست و کردند اشاره لیاص متولی نکردن تعیین و تداخالت ها، کارشکنی

 شوندگان مصاحبه از یکی. دادند ربط سیاسی های جریان و ها گروه های ایدئولوژی به را مختلف

 :گفت مورد این در

 گن می ما به بار هر. بگیریم ارتباط باید نهاد کدوم با کارامون پیگیری برای دونیم نمی االن ما»

 طور به نهادی هیچ.. .نهاد اون به گنمی مدتی از بعد داره، ربط نهاد این به قضیه این که

 3232 تعاونی مدیرۀ هیئت عضو« )نیست مرزنشین های تعاونی بخش متولی شفاف، و رسمی

 (.سروآباد دزلی

 واردات برای ها تعاونی های توانایی کارگیری به در منسجم برنامۀ نبود بر شوندگان مصاحبه

 این تأسیس نخست سال چند در که دارند اذعان امر این بر و دکردن اشاره مرز از کاالها

 کردند، ایفا پررنگی نقش مرزی مناطق مصرفی، کاالهای واردات در اینکه دلیل به ها، تعاونی

 .بود مطلوب بسیار راه این از درآمد کسب و دسترسی وضعیت
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 در اقتصادی نوسانات که است جدی حدی به مرزی مناطق در غیررسمی اقتصاد تأثیرات

 وجود. است گذاشته تر سریع خیلی مناطق این بر را خود تأثیرات کشور، از خارج و داخل

 کردستان مصرفی گستردۀ بازار وجود صادرات، و مرزی تجارت بر صرف تأکید داللی، بازارهای

 نیتعاو وجود راستا، این در. شود تبدیل ای مبادله ای منطقه به منطقه این شده سبب... و عراق

 ساکنان معیشت بهبود ها تعاونی تشکیل از هدف سویی، از. است توجیه قابل هم مرزنشینان

 رئیس معتمدان، دیدگاه از امر این دالیل. است نشده محقق امر این اما است، بوده مرزی مناطق

 :بود چنین ها تعاونی این مدیرعامل و مدیرههیئت

 سهم از زدن بایوه چهارراه توی فروشگاه یه یم،دار خبر ما که جایی تا. نداره کاربردی هیچ»
 برای سهمی و امتیاز هیچ. ازشون ندیدم رو چیزی یا کاال سود، هیچ حال تابه من. تعاونی

 هزار تخفیف با بازاره قیمت مثل هم، فروشگاه اون بری، بخوای اگه. شن نمی قائل مرزنشینان
نمی ما به اما آریم،می گن می. شده تموم گنمی خوایم، می که رو اقالم از بعضی. کمتر تومن
 و بایوه روستای معتمد« )هستش داللی. خودشون آشناهای به فروشن می کار اول همون. رسه

 (.مریوان میرآباد و خاو 990 تعاونی مدیرۀ هیئت عضو

 برای ها تعاونی ناتوانی و دولتی ارز نبود ها آن. بود دیگر ای شیوه به عامل مدیران روایت 

. کردند ذکر ها تعاونی بودنغیرکاربردی دلیل را... و مالیات از نبودن معاف و واردات، و دراتصا

 در ناتوانی وضعیت تشدید به ها، تعاونی از دولتی بخش نکردن حمایت دهد می نشان امر این

 نسبتی چه به مرزنشینان، معیشتی امور در مرزنشین های تعاونی کارکردهای و ها نقش ایفای

 این گویای مریوان میرآباد و خاو مرزنشینان تعاونی مدیرعامل های گفته. است مهم و جدی

 :بود واقعیت
 رو ارز اون مجبوریم کنیم، صادرات اگه. صادرات نه کنیم می واردات کار نه علناً االن ما»

 و معدن و صنعت وزارت به برگردونیم رو درصدش ۷0 باید نتونیم، اگه اما کنیم، وارد دوباره
 انجام رو هامون معامله ریال با و کنیم صادر باید ما اقتصادی وضعیت این با خب. تجارت

 ضروری نیاز که هستن کاالهایی هم کاالها. فروشه می کاال ما به دالر با عراقی طرف اما بدیم،
 مشکل این و دن نمی ما به که هم دولتی ارز... و کولر و یخچال مثل نیستند؛ هم پرسودی و

 نیست؛ دیگه های تعاونی مثل متأسفانه کنه، پرداخت باید مالیات ما تعاونی طرفی، از. هبزرگی
 بزرگیه تبعیض این و دننمی مالیات اونا. مصرف تعاونی و روستایی تولید و فرهنگیان مثل

 (.مریوان میرآباد، و خاو مرزنشینان تعاونی مدیرعامل)
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 ها تعاونی از عضاا ناآگاهی و نداشتن مشارکت: گر مداخله شرایط
 ها، چالش ترین مهم از یکی. است رو روبه اساسی های چالش با ها تعاونی سطح در مشارکت

. است مهم اجتماعی و اقتصادی بخش عنوان به تعاونی از ناآگاهی و مردم فعال مشارکت نداشتن

 و مشارکت به ای مغرضانه نگاه که شد استنباط چنین شد، انجام مطلعان با که هایی مصاحبه در

 بخش معتمد. دارد وجود روستاها توسعۀ های طرح اجرای و طراحی در بومی مردم دادن دخالت

 :گفت چنین مورد  این در میرآباد و خاو
 احساس. چیه به چی فهمیم می ما کار آخر. داریم رو دخالت کمترین ها طرح در اصالً ما»

 طرحی هر کنید باور اما کنن، کار ذارنینم و شن می اونا کار مزاحم روستاها مردم که کنن می
 های بحث در. شد می منجر شکست به نبود، مردم مشارکت و دخالت اگه شد، اجرا که

 توجیه معموالً اما کنن، می همکاری داره، سود براشون واقعاً که بفهمن مردم اگه اقتصادی
 (.نمریوا میرآباد و خاو تعاونی عضو« )آد می بار به مشکالتی و شن نمی

 و مقطعی حالت مشارکت مردمی، مشارکت به ها دولت پاسخ که است آن بیانگر نتایج

 در مؤثر اقدامات نبود. کند می پیدا گرا دوگانه حالتی برخوردها که ای گونه به دارد؛ نمایشی

 اقدامات به حتی ها آن. است کرده اعتماد بی دولت به را نظر مورد جامعۀ اقتصادی، های بخش

. دارند ای محتاطانه بعضاً و بدبینانه نگاهی ها، وام و تسهیالت دادن جمله از دولت ؤثرم و مثبت

 های زیرساخت بهبود و زایی اشتغال باشند، آن پی در باید دولتی نهادهای که اقدام ترین مهم

 تداوم و تشدید و چندبعدی، فقر زیاد، بیکاری معضالت به توجه با امر این. است ای توسعه

 در مردمی مشارکت سابقۀ و ها ظرفیت به توجه با همچنین. است محرز و مهم دوچندان کولبری،

 درنظرداشتن با روستاها، در متولی نهادهای گفت توان می روستاها، در اجرادرآمدهبه های طرح

 انجام سازی ظرفیت قالب در را حمایتی اقدامات توانند می ها ظرفیت و ها پتانسیل این از یک هر

 یک عنوان به برعکس و دولتی نهادهای با تعاونی ارتباط دربارۀ شوندگان مصاحبه نظر. دهند

 اقدامات و ها برنامه در نهادها نداشتن مشارکت و موانع به ها تعاونی. شد مطرح اساسی مسئلۀ

 .است شده ها آن ضعف و ناتوانی سبب امر این و کردند اشاره ها تعاونی

 مریوان گمرک بنزین پمپ درخواست بار چند فرمانداری به ام. شن می ما مانع نهادها خود»
 درخواست... دادن اونا به اما بودیم، اولویت توی ما... دادنش همیاری سازمان به اما دادیم، رو

 اصالً اما بذاریم، ها کامیون و ها ترانزیت برای باشماق مرز توی که کردیم فنی معاینه ایجاد
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 طفره اما داشتیم، رو باشماق گمرک باسکول درخواست .رو درخواست این نگرفتن جدی
« نداریم دولتی حمایت متأسفانه ما کنه؟ سودآوری بیاره کجا از تعاونی دیگه خب. رفتن

 (.مریوان میرآباد، و خاو مرزنشینان تعاونی مدیرۀ هیئت عضو)

 مردم و اعضا آگاهی به مربوط شد، استخراج پژوهش این در که مقوالتی ترین مهم از یکی

 این مردم خیل با ها مصاحبه در. است آن های نقش و کارکردها و تعاونی، وجود از مرزی مناطق

 مدیره، هیئت انتخابات از و اند شنیده تعاونی از اسمی فقط ها آن که شد محرز نکته این مناطق،

 ناآگاهی. ندارند آگاهی ها تعاونی عملکرد و اقدامات و تعاونی، مدیرعامل مدیره،هیئت اعضای

 :شد می مربوط تعاونی جایگاه و نقش به که بود مسائلی ترین مهم از یکی ها تعاونی از ساکنان

 درگیر حتی اونا که ده می نشون این. ندارن خبر تعاونی از مردم چرا که مهمه بحث این واقعاً»
 بنده، نظر به. نه یا هستند فعال آیا که ها تعاونی این وجود از نیستن مطلع و نیستن تعاونی
 وضعیت این با متأسفانه اما بذارن، روستاییان معیشت رو زیادی تأثیر تونن می ها تعاونی

 دلسردی باعث امر همین و ندادن انجام روستاییان برای کاری ها تعاونی عمالً وجوداومده، به
 مدیره ئتهی انتخابات توی حتی اونا. شده اونا نداشتن مشارکت و ها تعاونی از روستاها مردم

 .(سروآباد بیساران 3230 تعاونی مدیرۀ هیئت) «کنن نمی مشارکت هم

 در ای مداخله و علی شرایط همچنین و مرز، نیافتگی توسعه ای زمینه شرایط به توجه با

 متعاقباً و ها تعاونی اهداف تحقق شکست در امر این پیامدهای مرزنشین، های تعاونی ناکارآمدی

 .است داده نشان را خود مطالعه، مورد مرزی مناطق برای اقتصادی و یاجتماع های آسیب بروز

 اقتصادی و اجتماعی های آسیب بروز و تعاونی اهداف شکست: پیامدها
 معیشت بهبود مرزنشین، های تعاونی استقرار و ایجاد هدف ترین مهم شد، گفته که طور همان

 محقق اهداف این تنها نه دهد می شانن موجود وضعیت اما است، مناطق این توسعۀ و مرزنشینان

 ساکنان برای چندانی کارکرد و کاربرد عمالً و  شده مواجه شکست با ها تعاونی بلکه است، نشده

 پیامدهای توان می مربوطه، های سازمان های داده و ها مصاحبه به توجه با. اند نداشته مرزی مناطق

 انتخابات و جلسات برگزاری عدم اعضا، کاهش ها، آن فعالیت کاهش در را شکست این

. کرد ذکر ها آن ماندگاری برای جامع برنامۀ نبود و تخصیصی ارز سهمیۀ کاهش مدیره، هیئت

 را مرزی مناطق عمالً که داشته هم دیگری پیامدهای وضعیت، این دهد می نشان ها مصاحبه

 مستخرج مقوالت. است داده سوق مشارکت نبود و اقتصادی-اجتماعی فروپاشی انزوا، سمت به
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 های سیاست شکست درنتیجۀ. دهند می نشان را ها آسیب این از بعدی هریک ها، مصاحبه از

 توسعۀ سطح در ها مشارکت و ها تعاونی عمالً مرزی، مناطق بر نهادهای و دولت سیطرۀ و دولتی،

 میزان ینهمچن و مردمی مشارکت معیار که ها تعاونی شده سبب امر این و رفته انزوا به محلی

 عهدۀ از که شوند مواجه هایی چالش با هستند، مرزی ساکنان اقتصادی و تجاری فعالیت

 .برنیایند ها آن کردن برطرف

 دلیل شوندگان مصاحبه که بود مباحثی ترین مهم از یکی مرزنشینان، اشتغال به توجهی بی

 مدنظر مناطق این در ای توسعه های برنامه ناکارآمدی و ها ضعف از بسیاری ارائۀ برای محکمی

 توسعۀ دامداری، کشاورزی، های حوزه در ها ظرفیت و ها پتانسیل وجود با که اشتغالی داشتند؛

 پایدار اشتغال عمالً مناطق این روستانشینان طرد و توجهی بی با و نشده، محقق... و مرزی مبادالت

 سمت به مناطق این مردم رو این از(. 1399 همکاران، و مهر دانش) است شده بدل ناممکن امری به

 جدی بسیار های آسیب امر این که کنند می کسب راه این از را خود معیشت و روند می کولبری

 نقش بر تأکید با شوندگان مصاحبه از یکی(. 1399 باسیتی، و هدایت) دارد و است داشته همراه به

 :گفت و داشت تأکید ها بآسی و معضالت این کاهش بر ها، آن کارآمدی درصورت ها تعاونی

 و کولبری خانوادگی، های آسیب اعتیاد، جوونا، بیکاری جمله از زیادی مسائل با ما االن»
. هستیم مواجه... و روانی های آسیب شدن، زخمی کولبرها، شدن کشته مثل اون های آسیب
 و معضالت این قطعاً داشت، وجود باشه باید که نحوی اون به تعاونی واقعاً اگه خب

 و مدیرعامل نفر چند برای تونن نمی حتی ها تعاونی این متأسفانه اما شدند، می کم ها آسیب
 تعاونی عضو) «اعضاشون و ها روستانشین به برسه چه باشند؛ سودمند هم اینا و مدیره هیئت
 (.مریوان کوماسی، 3221

 مناطق در شینانروستان ماندگاری بحث مطالعه، مورد مرزی مناطق مسائل ترین مهم از یکی

 سبب که دالیلی ترین مهم از یکی. است شده می قلمداد ها تعاونی اهداف جزء که است مرزی

 و مرزی های بازارچه از آنی درآمد کسب شد، بانه و مریوان شهرهای به روستاها از مهاجرت

 و تمهاجر شهرها به روستاها، در گذاری سرمایه جای به روستاییان شد موجب که بود کولبری

 پذیری زیست شده موجب مسائل این. کنند صرف زمین و خانه خرید در را خود سرمایۀ عمدتاً

 و ها برنامه رغمعلی(. 1400 باسیتی، و هدایت) کند پیدا کاهش مناطق این در اقتصادی-اجتماعی
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 مهاجرت و روستانشینان ماندگاری عدم شاهد مناطق، این پذیری زیست افزایش برای ها سیاست

 :هستیم شهر به

 داشتن همه. اومدن شهر به کردن، کسب زیادی درآمد مردم و بود باز مرز که سالی چند اون»
 اکثراً اینجا و اومدن بانه شهر به روستاییان عظیم خیل. زدن می آتیش و آب به رو خودشون

 ارهکت 1200 به هکتار 800 از بانه شهر فضای االن. خریدن خونه و زمین حاشیه، مناطق توی
 مطلع« )رسیده نفر هزار 160 به و شده برابر دو االن تا اخیر سال  ده از جمعیتش و رسیده
 (.بانه مرز، امور در کلیدی

. کرد بحث آن درمورد بیشتر توان می هم اقتصادی بستر یک در رفت، آن شرح که وضعیتی

 مایحتاج تأمین و رات،صاد و واردات درزمینۀ فعال و پویا اقتصاد بر تأکید با مرزی های تعاونی

. است نشده محقق واقعی طور به امر این اما اند، کرده کسب مشروعیت و رسمیت روستاییان،

 مرزی، های بازارچه قالب در مرزمحور توسعۀ نوعی و ناکارآمد های تعاونی وجود آن، بر عالوه

 این. است شده می تأمین دامداری و کشاورزی راه از که شده محلی اقتصادی اضمحالل سبب

 فشار مرزنشینان به کشور، در اقتصادی شدید مشکالت وجود با و اخیر سال چند در امر

 نداشتن  مالی مشارکت ارز، تخصیص عدم از هم ها تعاونی که طوری به است؛ آورده زیادتری

 تأثیر به مورد  این در اعضا از یکی. برند می رنج مالی شدید مشکالت آن، تبع به و روستاییان

. کرد تأکید هاآن نقش کاهش و ها تعاونی ماندگاری ناتوانی بر شدید تورم و اقتصادی شکالتم

 شکست سبب ها، مدیره هیئت و مدیرعامالن دولتی، نهادهای به اعتمادی بی با همراه امر، این

 وضعیت روند مدیره، هیئت اعضای از یکی. است شده اضمحالل با ها آن شدن مواجه و ها تعاونی

 :کرد بیان چنین کنونی اقتصادی شرایط در را ها نیتعاو

 گرونی و تورم خاطربه گفتن اومدن. نشده اضافه تعاونی اون سهم به هم قرون یه بگید شما»
 برای تمایزی هیچ هم فروشگاه این... زدن فروشگاه داشتن، پولی میلیون هفتصد با اینا، و

 ما برای فروشه، می کاال شهر توی مردم به که قیمتی همون به یعنی نیست؛ قائل ها مرزنشین
 (.میرآباد و خاو مرزنشینان تعاونی مدیرۀ هیئت عضو« )قیمته همون هم

 تداوم برای ها تعاونی جانب از که است راهبردهایی بر تأکید پژوهش، این در تأمل قابل نکتۀ

 اتخاذ است قرار یا گرفته انجام مرزی مناطق اقتصاد در شان آفرینی نقش همچنین و خود کار
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 توجه با ها آسیب و پیامدها کاهش برای راهبردهایی چه که پرسش این طرح با بنابراین شوند؛

 .داد ارائه را گیری نتیجه توان می کند،  می یا کرده اتخاذ ها تعاونی جایگاه و نقش به

 

 
 های مرزنشین استان کردستان نیافتگی تعاونی . مدل پارادایمیک توسعه1شکل 

 پژوهش های یافته: بعمن

 گیری نتیجه و بحث
-اقتصادی شرایط دلیل به که هستند نیافته توسعه و ای حاشیه مناطق جمله از کشور مرزی مناطق 

 اقتصاد. است حاکم مناطق این مردمان معیشت شیوۀ بر غیررسمی اقتصاد جغرافیایی، و سیاسی

 بیشتر که دولتی و رسمی اقتصاد کنار در که دارد آن از نشان غیررسمی اقتصاد ذیل مرزی
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 آن تخمین و برآورد که شده ایجاد اقتصاد از نوعی دارند، سیطره آن بر گمرک مانند نهادهایی

 قالب در را خود بیشتر مطالعه مورد مرزی مناطق در اقتصاد این. نیست رصد و بینی پیش قابل

. است داده نشان... و یتجار گردشگری و مرزی شهرهای در دستفروشی کاال، قاچاق کولبری،

 اند شده تأسیس مرزنشینان معیشت وضعیت بهبود هدف با مرزنشین، های تعاونی اما میان، این در

. بدهند سروسامان مرزی غیررسمی اقتصاد به و باشند داشته نقش اقتصاد از نوع این در تا

 اقتصاد این در هاآن جایگاه و نقش چگونگی به اهداف، این درنظرداشتن با حاضر پژوهش

 رفتیم کردستان استان شهرستان چهار در فعال نیمه و فعال های تعاونی سراغ به بنابراین پرداخت؛

 .کردیم مصاحبه مدیرعامالن و مدیره هیئت اعضای از نفر 41 با و

 های زیرساخت نبود آن ترینمهم که مرزی نیافتگی توسعه ای زمینه شرایط داد نشان نتایج 

 تبع، به و مناطق این نیافتگی توسعه بستر ایجاد در مهمی و اولیه نقش است، ادیاقتص و ارتباطی

 دارد همخوانی( 1394) همکاران و حیدری پژوهش نتایج با بخش این نتایج. است داشته ها تعاونی

 .دانستند مرزنشین های تعاونی سازی فعال موانع و عوامل ترینمهم از یکی را ها زیرساخت نبود که

 برنامۀ نبود و دولتی متناقض های سیاست سیطرۀ بیانگر ای، مداخله و علی شرایط و عوامل

 استقرار اهداف است، اساسی و مهم آنچه. است ها تعاونی درمورد عمومی مشارکت و جامع

 که هدفی دیگر عبارت  به. است نشده محقق مطالعه مورد میدان در که است مرزی های تعاونی

 معیشت سطح افزایش اند شده قائل مناطق این در خود به دادنمشروعیت و بودن برای ها تعاونی

 آن برای هم را منفی هایی آسیب و پیامدها بلکه نشده، محقق تنها نه که است مرزنشینان

( 2004) همکاران و بائوپه لی پژوهش با راستاهم بخش این های یافته. است زده رقم اجتماعات

 و روابط فروپاشی اجتماعی، امنیت و ثبات نبود جمله از اعیاجتم منفی تأثیرات به که است

 طرح شکست جمله از پیامدهایی به حاضر، پژوهش در امر این. پرداختند ها تعاونی شدن بازاری

 ماندگاری کاهش آن، های آسیب و کولبری مرزنشینان، اشتغال به توجهی بی مرزنشینی، کارت

 شده منجر اقتصادی شدید مشکالت و محلی قتصادا اضمحالل مرزی، مناطق در روستانشینان

 و مرزی اقتصاد وضعیت به که( 1399) باسیتی و هدایت پژوهش با پژوهش این های یافته. است

 نتایج با نتایج، این همچنین. دارد همخوانی اند، پرداخته مناطق این در خانواده های آسیب

 استان تولید های تعاونی در اجتماعی یۀسرما فروپاشی به که( 139۷) هدایت و مهر دانش پژوهش

 وضعیت از حاصل پیامدهای درنظرداشتن با پژوهش این. دارد مطابقت پرداختند، کردستان
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 و نهادی بعد دو در اجتماعی اعتماد کاهش به ها تعاونی این که رسد می نتیجه این به موجود

 .اند شده منجر مردمی

 اعضای منفی، پیامدهای و مشکالت کاهش ایراست در و اتخاذشده راهبردهای عنوانبه

 اقداماتی. برآمدند ها تعاونی حفظ برای تالش درصدد ها تعاونی این مدیرعامالن و مدیره هیئت

 را ها آن از هایی نمونه توان می که بود ضعیف بسیار حد در بیشتر دادند، انجام منظور بدین که هم

 و مدیره هیئت به عمومی مشارکت لیلتق مصرفی، های فروشگاه ایجاد: کرد ذکر چنین

 پدیدۀ به توان می وضعیت این برآیند از... . و کم سود با شده تعیین کاالهای واردات مدیرعامالن،

 هاآن واقعی وضعیت از که رسید ها تعاونی این کارکردی شکست شامل پژوهش این محوری

 .دارد حکایت

 کالن راهبرد که کند می ایجاب مرزی طنقا فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، خاص ساختارهای

 آثار کهای گونه به شود؛ تنظیم موجود امکانات از استفاده حداکثر براساس مناطق، این توسعۀ

 غیرمرزی معامالت رواج و مرزی نقاط تخلیۀ و مهاجرت از ناشی سوء آثار بر بتواند آن مثبت

 و عمران افزایش و مرزی، مناطق القوۀب استعدادهای و ها توانمندی این شکوفایی. بگذارد تأثیر

 مرزی نقاط مشکالت و معضالت از بسیاری تواند می که است هایی حداقل از مناطق، این آبادانی

 اتخاذ به ها تعاونی نقش و جایگاه، ارتقای و ماندگاری برای توان می بنابراین کند؛ حل را

 و واردات بستر ایجاد ولتی،د ارز تخصیص ویژه به دولتی، نظارتی و حمایتی راهکارهای

 کنترل و دهیسامان منظور به همچنین. پرداخت امر این در عمل آزادی و بیشتر، صادرات

 سازمان نظارت قالب در ها تعاونی در سوءمدیریت از جلوگیری و مشارکتی مالی، وضعیت

 .کرد ایجاد ها تعاونی برای نظارتی شورای است الزم استان، تجارت و معدن صنعت،

 محدودشدن و عمومی مشارکت کمبود مطالعه، مورد های تعاونی اساسی های ضعف از یکی

 از روستاییان ناآگاهی سبب همچنین امر این. بود ها تعاونی مدیرعامل و مدیره هیئت به مشارکت

 این رفع برای توان می. بود شده مرزی مناطق در آن کارکردهای و کاربرد ها، تعاونی وجود

 اجرای در مشارکت جمله از اقداماتی با روستایی جامعۀ عمومی مشارکت تتقوی به ضعف،

 برگزاری موقع، به انتخابات برگزاری روستاییان، مالی مشارکت افزایش تعاونی، های برنامه

 کرد تعاونی ساالنه گزارش ارائۀ به وادار را مدیره هیئت همچنین. کرد اقدام ها نشست و جلسات
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 به را اعتماد طریق این از بتوان و شود جلوگیری ها تعاونی در فساد و ها سوءمدیریت از تا

 .بازگرداند ها تعاونی

 کاهش و ها تعاونی عملکردی ناتوانی بر اقتصادی شدید تورم و مشکالت تأثیر به توجه با

. کرد ارائه تعاونی مالی بنیۀ تقویت برای راهکارهایی توان می مرزنشینان، معیشت در هاآن نقش

 و گذاری سرمایه در مشارکت جمله از روستایی جامعۀ عمومی بخش در تواند می راهکارها این

 و صادرات از حمایت و تخصیصی ارزی سهمیۀ افزایش دولتی، بخش در و تعاونی، سود

 .باشد پرسود و اساسی کاالهای واردات

 منابع
 تداوم و تکوین بسترهای و اجتماعی تاریخ برساخت(. 1399) حمیدرضا پور، جالئی و بهمن باینگانی،

 ویکم، بیست سال ایران، شناسیجامعه مجلۀ ،(بانه در مرزی تجارت و بازار) غیررسمی اقتصاد

 .۷0-32: 1 شمارۀ

 سازی فعال راهکارهای و موانع(. 1394) اکرم بینائیان، و امیرحسین بیگی،علی حسین، حیدری،

-89: 14 شمارۀ چهارم، سال ،کشاورزی و ونتعا فصلنامۀ کرمانشاه، استان مرزنشین های تعاونی

109. 

 مطالعۀ) سرزمین آمایش چارچوب در اقتصادی متوازن رشد(. 1396) شبنم نسب، صادقی و آزاد خانزادی،

 متوازن و پایدار توسعۀ اقتصادی، ریزی برنامه المللی بین همایش اولین ،(کردستان استان موردی

 (.سلیمانی تکنیکپلی دانشگاه و کردستان اهدانشگ کاربردها، و رویکردها ای منطقه

 مرزی شهرستان در مرزی غیررسمی اقتصاد فضایی پیامدهای(. 1398) مهدی رازپور، و رضا خیرالدین،

 .124-102: 31 شمارۀ ،پنهان اقتصاد دوماهنامۀ کردستان، بانۀ

 و ها ظرفیت اضمحالل و محور مرز توسعۀ(. 1399) عثمان هدایت، و کمال پناه، خالق حسین، مهر، دانش

 مرزی های بازارچه: مطالعه مورد) مرزی های بازارچه نقد بر تأکید با مرزی؛ اجتماعات های فرصت

 سال اجتماعی، توسعۀ و رفاه ریزیبرنامه ،(مریوان شهرستان میرآباد و خاو و بانه شهرستان ننور

 .2۷8-241: 43 شمارۀ دوازدهم،

 خودگردانی سیاست نهادی اتنوگرافی(. 1400) جهانگیر محمودی، و علیرضا کریمی، حسین، مهر، دانش

 فصلنامۀ ،(کردستان استان روستایی تولید های تعاونی: مطالعه مورد) روستایی تولید های تعاونی در
 .62-38: 3۷ شمارۀ دهم، سال ،کشاورزی و تعاون
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 های سیاست و رزنشینانم جهان زیست(. 1398) عثمان هدایت، و علیرضا کریمی، حسین، مهر، دانش

 سیزدهم، سال ایران، اجتماعی مطالعات مجلۀ مریوان، شهرستان کولبران باب در ای مطالعه گمرکی

 . ۷9-55: 2 شمارۀ

 میان در اجتماعی سرمایۀ فروپاشی از نفعان ذی روایت تحلیل(. 139۷) عثمان هدایت، و حسین مهر، دانش

 محلی توسعۀ ،(کردستان استان روستایی تولید های تعاونی :مطالعه مورد) روستایی تولید های تعاونی
 .230-20۷: 2 شمارۀ دهم، سال ،(شهری-روستایی)

 ایران، مرزهای بر تأکید با مرزها کارکرد و نقش بر مؤثر ژئوپلیتیکی عوامل(. 1386) هادی سید زرقانی،

 .14۷-116: 2 شمارۀ سوم، سال ،ژئوپلیتیک فصلنامۀ

: در دسترسی اطالعات، و آمار بخش کردستان، استان تجارت و عدنم صنعت، سازمان سایت
https://www.mimt.gov.ir/fa/general_content/478327 

 یونس نوربخش، و حمیدرضا پور،جالیی هوشنگ، نایبی، علیرضا، تبریزی، محسنی فرهاد، فرد،شایگان

-روستایی) محلی توسعۀ ن،کردستا استان در سیاسی-اجتماعی نابرابری پدیدۀ برساخت(. 1400)
 .509-481 :2 ۀشمار یزدهم،سال س ،(شهری

doi: 10.22059/jrd.2021.331083.668674 
 تهدید و غیررسمی اقتصاد گسترش(. 1389) محمدحسن غفاری، و رضا یگانه، وفایی حسین، صادقی،

  .89-۷3(: 12)2 فرهنگی، مهندسی ماهنامۀ اقتصادی، فرهنگ

 تئوری گراندد «برپایۀ نظریۀ بر تأکید با اجتماعی علوم در کیفی تحقیق روش(. 1398) مقصود فراستخواه،
GTM»، آگاه: تهران. 

 امنیت، در مرزی های بازارچه نقش بررسی(. 1395) علیرضا گزمه، و رضا ،محمدی فاطمه، کوهسار،

 العاتمط پژوهشنامۀ ،(زابل میلک مرزی بازارچۀ: موردی مطالعۀ) مرزی مناطق توسعۀ و اشتغال
 .101-۷9: 3 شمارۀ چهارم، سال ،مرزی

 نامۀ پایان حالت،-فضا رهیافت: ایران در زیرزمینی اقتصاد بر نفتی درآمدهای تأثیر(. 1396) اعظم محمدپور،

 .طباطبایی عالمه دانشگاه اقتصاد، دانشکدۀ ،ارشد کارشناسی

 غیررسمی اقتصاد بر تحلیلی(. 1400) فریده اسدیان، و علیرضا سمنانی، عباسی مصطفی، آبادی، کل نانکلی

 هجدهم، سال ،سرزمین جغرافیایی ،(کردستان استان: موردی مطالعۀ) روستایی اقتصاد توسعۀ در

 .80-61: 69 شمارۀ

: مطالعه مورد) خانواده های آسیب و مرزی اقتصاد مرزنشینی،(. 1399) شهرام باسیتی، و عثمان هدایت،

 .180-141: ۷۷ شمارۀ بیستم، سال ،اجتماعی هرفا ،(مریوان و بانه مرزی شهرهای
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 در اقتصادی-اجتماعی پذیری زیست کاهش بر مؤثر عوامل(. 1400) شهرام ،باسیتی و عثمان هدایت،

 .152-129: 3۷ شمارۀ دهم، سال ،روستایی توسعۀ و فضا اقتصاد بانه، شهرستان مرزی روستاهای

 نهادی نگاری مردم: حمایتی نهادهای به وابستگی و نمرزنشینا(. 1400) شهرام باسیتی، و عثمان هدایت،

 های پژوهش مریوان، شهرستان میرآباد و خاو دهستان مرزی روستاهای در حمایتی های سیاست

 .93-80: 1 شمارۀ دوازدهم، سال ،روستایی
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