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Abstract
Introduction: The border cities of the country have potential shortages and it seems that the existence 
of border markets will help to eliminate these shortages. The purpose of this study is to design and 
psychometrics "Scale of the Impact of Cross-Border Markets on the Lives of Indigenous Peoples".
Methods: The present study was conducted by qualitative-quantitative (methodological) method. The 
number of samples in the qualitative part of 20 people included university lecturers and experts in the 
field of cross-border markets and sociology. In the quantitative part, content validity by qualitative 
method and quantitative (content validity ratio), face validity (qualitative method) by 10 faculty 
members were measured. The construct validity (exploratory and confirmatory factor analysis) 
with a sample of 744 and 200 indigenous peoples in Kermanshah province, respectively; Kurdistan 
Province; Ilam province, West Azerbaijan province was studied by cluster sampling method.
Reliability was calculated by internal consistency by calculating Cronbach's alpha coefficient and 
stability by test-retest at 2-week intervals with a sample of 30 indigenous of border markets. Data 
analysis was performed using SPSS. 24 and Amos .22.
Results: In the qualitative part, psychometrics "Scale of the Impact of Cross-Border Markets on the 
Lives of Indigenous Peoples" with 106 items and 11 subscales was developed. In the quantitative 
part, the validity of qualitative content was confirmed. Content validity was confirmed by quantitative 
method (content validity ratio) 0.85. The face validity of the scale was also confirmed. Exploratory 
factor analysis was reviewed with 86 items and finally 46 items and 5 subscales were confirmed. 
Reliability was obtained by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient 
of 0.87 total scale and 0.78-0.95 subscales and stability for the whole instrument 0.93 and 0.97-0.91 
subscales.
Conclusions: The "Scale of the Impact of Border Markets on the Lives of Indigenous Peoples" is a 
valid and reliable instrument. It is suggested to be used to measure the impact of border markets on 
the lives of indigenous peoples.
Keywords: Psychometrics, Border Markets, Indigenous Peoples. 
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چکیده
مقدمــه: شــهرهای مــرزی کشــور دارای کمبودهــای بالقــوه هســتند و بــه نظــر مــی رســد وجــود بازارچــه هــای مــرزی کمــک شــایانی 
بــه برطــرف نمــودن ایــن کمبودهــا، مــی نمایــد. هــدف پژوهــش حاضــر، طراحــی و روان ســنجی "مقیــاس تاثیــر بازارچــه هــای مــرزی 

در زندگــی مردمــان بومــی" مــی باشــد.
ــن شــامل  ــی 20 ت ــه کیف ــه در مرحل ــداد نمون ــه روش کیفــی- کمــی )روش شــناختی( انجــام شــد. تع روش کار: پژوهــش حاضــر ب
ــه روش  ــوا ب ــه کمــی، روایــی محت ــود. در مرحل مدرســین دانشــگاه و کارشناســان در حــوزه بازارچــه هــای مــرزی و جامعــه شناســی ب
کیفــی و کمــی )نســبت روایــی محتــوا(، روایــی صــوری )بــه روش کیفــی( توســط 10 تــن از اعضــای هیــات علمــی انــدازه گیــری شــد. 
روایــی ســازه )تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی( بترتیــب بــا نمونــه 744 و 200 تــن از افــراد بومــی بازارچــه هــای مــرزی شــیخ صالــح 
ــه کــوه )شهرســتان گیالنغــرب( در اســتان کرمانشــاه؛ ســیف ســقز  ــاوه( تیل ــی( شوشــمی ) شهرســتان پ ــا جان )شهرســتان ثــالث و باب
)شهرســتان ســقز( در اســتان کردســتان؛ مهــران )شهرســتان مهــران( در اســتان ایــالم و کیلــه )شهرســتان سردشــت( در اســتان آذربایجان 
غربــی بــه روش خوشــه ای )بــا فرمــول کوکــران( بررســی شــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
و ثبــات بــه روش آزمــون مجــدد بــا فاصلــه 2 هفتــه بــا نمونــه ای شــامل 30 نفــر از افــراد بومــی بازارچــه هــای مــرزی محاســبه شــد. 

تحلیــل داده هــا در نــرم افزارهــای آمــاری اس پــی اس اس نســخه 24 و آمــوس نســخه 22 انجــام شــد.
یافتــه هــا: در بخــش کیفــی، "مقیــاس تاثیــر بازارچــه هــای مــرزی در زندگــی مردمــان بومــی" بــا 106 عبــارت و 11 زیــر مقیــاس 
طراحــی شــد. در بخــش کمــی، روایــی محتــوای کیفــی تاییــد شــد. روایــی محتــوا بــه روش کمــی )نســبت روایــی محتــوا( 0/85 و تاییــد 
ــا 86 عبــارت بررســی و در نهایــت 46      ــود. تحلیــل عاملــی اکتشــافی ب ــد. همچنیــن، روایــی صــوری مقیــاس نیــز مــورد تاییــد ب گردی
عبــارت و 5 زیــر مقیــاس تاییــد گردیــد. پایایــی بــا روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ کل مقیــاس 0/87 و زیــر 

مقیــاس هــا 0/95- 0/78و ثبــات بــرای کل ابــزار 0/93 و زیــر  مقیــاس هــا 0/97- 0/91 بدســت آمــد.
نتیجــه گیــری: "مقیــاس تاثیــر بازارچــه هــای مــرزی در زندگــی مردمــان بومــی" ابــزاری روا و پایــا مــی باشــد. پیشــنهاد مــی شــود 

جهــت ســنجش تاثیــر بازارچــه هــای مــرزی در زندگــی مردمــان بومــی اســتفاده گــردد.
کلیدواژه ها: روان سنجی، بازارچه های مرزی، مردمان بومی.

مقدمه
بــازار )market( بــه عنــوان محــل برقــراری کنــش هــای 
ــاد اقتصــاد اســت و  اقتصــادی بخشــی از ســازمان اجتماعــی نه
ســاختاری اجتماعــی اســت کــه تســهیل کننــده کنــش متقابــل 
ــران اســت و سرمشــق اصــول  ــش گ ــادی از کن ــداد زی ــن تع بی
ــی  ــه در مقیاس ــالوه، بازارچ ــت )1(. بع ــم اس ــش و نظ ــن کن نوی

ــه  ــت ک ــی اس ــن خاص ــرایط و قوانی ــک، دارای ش ــرد و کوچ خ
ــه طــور مســلم ایــن  ــد. ب ــز مــی کن ــازار متمای آن را از مفهــوم ب
ــر  ــه ه ــی ک ــرایط پیرامون ــه ش ــته ب ــات بس ــن و خصوصی قوانی
ــه  ــت )2(. بازارچ ــاوت اس ــود، متف ــی ش ــع م ــه در آن واق بازارچ
مــرزی )border market( مطابــق مــاده 22 آییــن نامــه اجرایــی 
قانــون مقــررات صــادرات و واردات، »محوطــه ای اســت محصــور 
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ــه انجــام  ــاز ب ــرکات مج ــوار گم ــرزی و در ج ــر م در نقطــه صف
تشــریفات ترخیــص کاال، یــا مــکان هایــی کــه طبــق تفاهــم نامه 
هــای منعقــد شــده بیــن جمهــوری اســالمی ایــران و کشــورهای 
ــرز مــی  ــی دو طــرف م ــه اهال ــی شــود ک ــن م ــوار تعیی هــم ج
تواننــد کاالهــا و محصــوالت مــورد نیــاز را بــا رعایــت مقــررات 
ــه  ــاده در بازارچ ــن م ــرر در ای ــط مق ــادرات و واردات و ضواب ص
ــرزی  ــه م ــر، بازارچ ــاده ت ــارت س ــد« )3(. بعب ــه نماین ــا عرض ه
محوطــه ای اســت محصــور در نقطــه صفــر مــرزی و یــا مــکان 
هایــی اســت کــه طبــق تفاهــم نامــه هــای منعقــده بیــن ایــران 
و کشــورهای همســایه ایجــاد شــده و امــکان صــادرات و واردات 

ــد )4(.  ــا برخــی تســهیالت میســر مــی کن کاال را ب
امــروزه در اکثــر کشــورهای در حــال توســعه ســطح قابــل توجهی 
از نیــاز مــردم مرزنشــین از طریــق مبــادالت مــرزی تأمیــن مــی 
شــود. اینگونــه مبــادالت علــی رغــم غیــر رســمی و محلــی بودن 
ــورهای  ــان کش ــادالت می ــی در مب ــر اهمیت ــش پ آن دارای نق
ــرزی  ــاط م ــی ســاکنان نق ــود زندگ ــوده و باعــث بهب همســایه ب
ــه   ــعه یافت ــم از توس ــورها اع ــه، کش ــن زمین ــود )5(. در ای می ش
و یــا  در حــال توســعه بــا تـــوجه بـــه  ویژگـــي هــاي منطقــه ای 
ــلي،  ــاد مـ ــعه اقتص ــر  توس ــي  نظی ــه اهداف ــتیابي ب ــراي دس و ب
جـــذب ســرمایه هــاي خارجــي، اســتفاده از برتــري هــاي نســبي، 
ایجــاد  فرصــت  هــاي شــغلي، تربیــت نیــروي انســاني ، افزایــش  
ــا   داده هـــاي ناشــي از  فعالیت هــاي خدماتــي، آشــنایي تجربــي  ب
اقتصــاد جهانــي، توســعه منطقه اي و تـــبدیل بـــخش هاي عقب 
مانــده بــه قطــب هاي تـــوسعه ، اقـــدام  بـــه ایجــاد بازارچــه های 
مــرزی نمــوده  انــد )6(. شــایان ذکــر اســت کــه ایــران بــه فراینــد 
توســعه مناطــق مــرزی، بــه دلیــل پراکندگــی منابــع آب و خــاک 
ــا توجــه بــه  و ســکونتگاه هــای آن، مشــهود اســت، همچنیــن ب
تعــداد مردمــان ســاکن در مرزهــا و نــوع تعامــل آنهــا بــا مردمــان 
ــرات اقتصــادی،  ــرزی تاثی ــعه مناطــق م ــا، توس آن ســوی مرزه
اجتماعــی، فرهنگــی و امنیتــی ویــژه ای را رقــم خواهــد زد )7(. 
ــی خارجــی محســوب  ــرزی، بخشــی از بازرگان بازارچــه هــای م
ــین در  ــق مرزنش ــردم مناط ــادالت، م ــرای مب ــه ب ــود ک ــی ش م
ــا،  ــه ه ــن بازارچ ــود ای ــر وج ــن اث ــده و کمتری ــه ش ــر گرفت نظ
ــدگاری مرزنشــینان در مناطــق مــرزی و  ــردن درصــد مان ــاال ب ب
افزایــش ضریــب امنیتــی بــرای کشورهاســت و ایجــاد و توســعه 
ــی  ــادی در نواح ــش اقتص ــر نق ــالوه ب ــرزی ع ــای م ــه ه بازارچ
ــال دارد  ــه دنب ــز ب ــی نی ــی و فرهنگ ــی اجتماع ــرزی، پیامدهای م
کــه باعــث بهبــود اســتانداردهای زندگــی مــردم، کاهــش فقــر، 
توزیــع مناســب درآمــد، ایجــاد روابــط دوســتی و آشــنایی بیشــتر، 
تســریع همــکاری هــای بیشــتر بیــن نواحــی مــرزی مــی شــود. 

لــذا بــا توجــه بــه ابعــاد مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
بازارچــه هــای مــرزی، پرداختــن بــه آن و برنامــه ریــزی دقیــق 
ــان  ــوان بســیاری از مســائل و مشــکالت مردم ــرای آن مــی ت ب
ــه  ــائل بازارچ ــی از مس ــش داد )8(. یک ــرزی را کاه ــهرهای م ش
ــای  ــق معبره ــی از طری ــر قانون ــرزی ورود کاالی غی ــای م ه
ــه  ــر ب ــد منج ــی توان ــر م ــن ام ــه ای ــت ک ــرزی اس ــف م مختل
گســترش فرهنــگ تجمــل گرایــی، مصــرف گرایــی، هــدر 
رفتــن ســرمایه هــای اجتماعــی، افزایــش بــی نظمــی اجتماعــی 
و کاهــش امنیــت اجتماعــی شــود )9(. اهالــي مرزنشــین در 
بســیاري از نواحــي مــرزي بــا افــراد آن ســوي مــرز رابطــه هــاي 
فرهنگــي، خویشــاوندي، قومــي و اجتماعــي داشــته، وجــود زبــان 
ــبب  ــم س ــه ه ــک ب ــي نزدی ــوم اجتماع ــترک و آداب و رس مش
ــه یکدیگــر شــده اســت. ایــن  نزدیکــي ســاکنین ایــن نواحــي ب
امــر باعــث مــي شــود بازارچــه هــاي دو ســوي مــرز بــه حالــت 
ــی  ــن م ــود و طرفی ــی ش ــرف م ــاکنین دو ط ــراي س ــي ب بوم
تواننــد بــا اطمینــان و شــناخت بیشــتري بــه مبادلــه بــا یکدیگــر 
ــی  ــر م ــات را نزدیکت ــن ارتباط ــان مشــترک ای ــذا زب ــد، ل بپردازن
ــه کردنشــین  ــرزي در ناحی ــاي م ــه ه ــال بازارچ ــراي مث ــد. ب کن
عــراق تمایــل زیــادي بــه مبادلــه بــا مناطــق کردنشــین کشــور 
مــا داشــته انــد. یکــي از دالیــل رونــق بازارچــه هــا درایــن ناحیــه 
را مــي تــوان وجــود مشــترکات فرهنگــي و قومــي دانســت )10(. 
همچنیــن، بررســی هــا حاکیســت در برخــی مناطــق مرزنشــین 
 ،)ecology( از گذشــته بــه لحــاظ همگنــی هــای بــوم شناســی
خصوصیــات اجتماعــی و قرابــت هــای قومــی بــا مردم مرزنشــین 
ــادالت  ــیاری از مب ــاز بس ــزه س ــته انگی ــا، پیوس ــوی مرزه آن س
ناخواســته، جابجایــی و انتقــال جمعیــت بــه صــورت کــوچ هــای 
دســته جمعــی بــه کشــورهای همســایه و شــهرهای بــزرگ بــوده 
اســت. ایــن امــر ســبب اثــرات منفــی بــر پیکــر امــور اقتصــادی 
و بازرگانــی کشــور، آشــفتگی و ناامنــی ســاختاری و عــدم ثبــات 

ــت مناطــق مرزنشــین مــی شــود )11(.  جمعی
ــی  ــر زندگ ــرات آن ب ــرزی و تاثی ــای م ــه ه ــوص بازارچ در خص
ــارج  ــل و خ ــددی در داخ ــای متع ــش ه ــی، پژوه ــان بوم مردم
کشــور انجــام شــده اســت؛ امــا، آنچــه کــه در ایــن بررســی هــا 
حائــز اهمیــت مــی باشــد، ابــزار مــورد اســتفاده در ایــن قبیــل از 
ــودن  ــا ب ــه مــی بایســت از جهــت روا و پای پژوهــش هاســت ک
بررســی گــردد. بــدری و همــکاران )12( در پژوهــش خــود جهــت 
ــاخص های  ــاء ش ــر ارتق ــرزی ب ــای م ــر بازارچه ه ــنجش تأثی س
ــماق  ــین باش ــتایی مرزنش ــق روس ــی مناط ــادی - اجتماع اقتص
ــاخص های  ــا ش ــه تنه ــد ک ــوده ان ــی نم ــزاری طراح ــوان، اب مری
اقتصــادی- اجتماعــی را مــورد ســنجش قــرار داده اســت. 
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ــش  ــل نق ــت تحلی ــری )3( جه ــور و فخ ــزه پ ــن، حم همچنی
ــق  ــت مناط ــای امنی ــرزی در ارتق ــترک م ــای مش ــه ه بازارچ
ــد کــه  ــزاری طراحــی نمودن مرزنشــین سردشــت و پیرانشــهر، اب
ــن  ــنجید. در چندی ــی س ــین را م ــق مرزنش ــت مناط ــط امنی فق
پژوهــش مشــابه نیــز )13، 14، 9( ابــزاری کــه روا و پایــا یاشــد، 
ــا هــدف، طراحــی و  ــن، پژوهــش حاضــر ب ــت نگردید.بنابرای یاف
روان ســنجی »مقیــاس تاثیــر بازارچــه هــای مــرزی در زندگــی 

ــد. ــی« انجــام ش ــان بوم مردم

روش کار
ــی  ــناختی( م ــی )روش ش ــی- کم ــر کیف ــش حاض روش پژوه
باشــد. محیــط پژوهــش در بخــش کیفــی شــامل دانشــگاه رازی 
کرمانشــاه )دانشــکده علــوم اجتماعــی(، دانشــگاه کردســتان 
ــه  ــمت اداری بازارچ ــی(، قس ــانی و اجتماع ــوم انس ــکده عل )دانش
ــی  هــای مــرزی و اداره گمــرکات اســتان هــای آذربایجــان غرب
)شهرســتان سردشــت(، کردســتان )شهرســتان ســقز(، کرمانشــاه 
ــه  ــود. جامع ــران( ب ــتان مه ــالم )شهرس ــاه( و ای ــهر کرمانش )ش
ــم از  ــرگان اع ــامل خب ــن ش ــامل 496 ت ــش ش ــاری پژوه آم
مدرســین دانشــگاه )در رشــته هــای اقتصــاد، جامعــه شناســی و 
مســائل اجتماعــی( و کارشناســان در حــوزه بازارچــه هــای مــرزی 
و جامعه-شناســی اســتان های کرمانشــاه )شــامل شــهر کرمانشــاه 
ــالم  ــاوه و گیالنغــرب( ای ــی، پ ــالث باباجان و شهرســتان هــای ث
ــان  ــقز( آذربایج ــتان س ــتان )شهرس ــران( کردس ــتان مه )شهرس
ــن  ــای ورود در ای ــد. معیاره ــت( بودن ــتان سردش ــی )شهرس غرب
ــوزه  ــابقه کاری )در ح ــال س ــل 5 س ــتن حداق ــز، داش ــش نی بخ
ــگاه  ــدرس دانش ــی(، م ــه شناس ــرزی و جامع ــای م ــه ه بازارچ
ــا  ــی ی ــه شناس ــت، اقتصــاد، جامع ــای مدیری ــته ه ــوزه رش در ح
مســائل اجتماعــی باشــند و یــا کارشــناس بازارچــه هــای مــرزی 
از شهرســتان هــای گیالنغــرب، ثــالث باباجانــی، پــاوه، مهــران، 
ســقز و سردشــت مــی باشــند. مالحظــات اخالقــی بخــش کیفــی 
ــه  ــان ک ــر زم ــه ه ــود ک ــل ب ــن قبی ــواردی از ای ــامل م ــم، ش ه
ــروج از  ــه خ ــار ب ــتند، مخت ــه نداش ــه ادام ــل ب ــا تمای ــه ه نمون
پژوهــش بودنــد. جمــع آوری داده هــا در ایــن قســمت بــه روش 
ــی،  ــه در روش دلف ــا ک ــود و از آنج ــی )Delphi method( ب دلف
مشــارکت کنندگان نقــش محــوری ایفــا می کننــد، بایســتی 
ــد.  ــته باش ــود داش ــا وج ــاب آنه ــرای انتخ ــفافی ب ــای ش معیاره
ــوع و  ــه موض ــادی ب ــتگی زی ــارکت کنندگان بس ــداد مش ــذا تع ل
ــع در دســترس دارد. در روش دلفــی از 7  همچنیــن زمــان و مناب
تــن تــا 1000 تــن نیــز انجــام مــی شــود امــا گروه هایــی بــا 10 
تــا  50 تــن پیشــنهاد مــی شــود )15(. لــذا، در پژوهــش حاضــر 

ــای  ــن از مدرســین دانشــگاه )در رشــته ه ــه، 20 ت ــوان نمون بعن
ــان  ــران و کارشناس ــی( و مدی ــائل اجتماع ــه شناســی و مس جامع
ــامل  ــاه ش ــتان کرمانش ــرزی اس ــه م ــال در 12 بازارچ ــد فع ارش
ــح  ــیخ صال ــیرین(، ش ــان )قصرش ــرزی پرویزخ ــای م ــه ه بازارچ
)ثــالث باباجانــی(، ســومار )شهرســتان ســرپل ذهــاب( تیلــه کــو 
ــتان  ــاوه(؛ اس ــتان پ ــمی )شهرس ــرب(، شوش ــتان گیالنغ )شهرس
کردســتان شــامل بازارچــه هــای مــرزی ســیران بنــد )شهرســتان 
ــتان  ــماق )شهرس ــقز(، باش ــتان س ــقز )شهرس ــیف س ــه(، س بان
مریــوان(؛ اســتان آذربایجــان غربــی شــامل بازارچــه هــای 
مــرزی کیلــه )شهرســتان سردشــت(، صنــم بالغــی )شهرســتان 
پلدشــت(، تمرچیــن )شهرســتان پیرانشــهر( و اســتان ایالم شــامل 
بازارچــه مــرزی مهــران )شهرســتان مهــران( مــی باشــد. روش 
نمونــه گیــری هدفمنــد، انتخــاب و وارد پژوهــش شــدند. شــایان 
ذکــر اســت کــه نمونــه گیــری تــا اشــباع نظــری ادامــه داشــت. 
ــرزی و  ــای م ــه ه ــوم بازارچ ــدا مفه ــه از کار، ابت ــن مرحل در ای
ــع و  ــتفاده از مناب ــا اس ــرزی ب ــای م ــه ه ــی بازارچ ــان بوم مردم
مــروری بــر مقــاالت موجــود انجــام گرفــت. ســپس بــا دریافــت 
ــگاه  ــاه، دانش ــای رازی کرمانش ــگاه ه ــت دانش ــوز از حراس مج
ــاه،  ــالم، کرمانش ــای ای ــتان ه ــرکات اس ــتان و اداره گم کردس
ــد.  ــدام ش ــه، اق ــرای مصاحب ــی ب ــان غرب ــتان و آذربایج کردس
ــه نظــر مصاحبــه شــوندگان و ترجیحــًا  ــا ب ــه بن جلســات مصاحب
ــو،  ــدون هیاه ــی آرام و ب ــاد محیط ــت ایج ــاق کار و جه در ات
ــباع  ــن اش ــا 20 ت ــه ب ــام مصاحب ــس از انج ــه پ ــد ک ــزار ش برگ
اطالعاتــی، حاصــل گردیــد. بــه منظــور افزایــش دقــت مطالعــه و 
جلوگیــری از فراموشــی از دســتگاه ضبــط صــوت اســتفاده شــد. 
شــایان ذکــر اســت، برخــی مصاحبــه هــا بــه دلیــل محدودیــت 
مراجعــه حضــوری، بــه صــورت غیرحضــوری و از طریــق ارســال 
الکترونیــک )ایمیــل، تلگــرام و واتســاپ( انجــام گردیــد. ســواالت 

ــود: ــرار ب ــن ق ــه از ای مصاحب
- بازارچــه هــای مــرزی چــه تاثیــری بــر فرهنــگ مــردم، تبــادل 
فرهنگــی و آئیــن هــای ســنتی مــردم بومــی شــهرهای مــرزی 

دارد؟ 
ــگ  ــترش فرهن ــر گس ــری ب ــه تاثی ــرزی چ ــای م ــه ه - بازارچ

ــرزی دارد؟  ــهرهای م ــی ش ــردم بوم ــن م ــگری در بی گردش
ــرف  ــوی مص ــر الگ ــری ب ــه تاثی ــرزی چ ــای م ــه ه - بازارچ
ــردم  ــن م ــی در بی ــت اجتماع ــادی و امنی ــت اقتص ــی، امنی گرای

ــرزی دارد؟  ــهرهای م ــی ش بوم
ــی و  ــر محرومیــت زدای ــری ب - بازارچــه هــای مــرزی چــه تاثی

ــرزی دارد؟  ــردم شــهرهای م ــن م کاهــش مهاجــرت در بی
-  بازارچــه هــای مــرزی چــه تاثیــری بــر اشــتغالزایی در 
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دارد؟  مــرزی  شــهرهای 
-  بازارچــه هــای مــرزی چــه تاثیــری بــر افزایــش رشــد جمعیــت 

بــه صــورت مناســب و ناهمگــون در مناطــق مــرزی دارد؟ 
ــه قاچــاق  ــر گرایــش ب -  بازارچــه هــای مــرزی چــه تاثیــری ب

ــرزی دارد؟  ــهرهای م کاال در ش
ــه طــول انجامیــد.  ــه مــدت 30 دقیقــه ب هــر مصاحبــه حــدودا ب
ــه کلمــه روی  ــه هــای انجــام شــده کلمــه ب در نهایــت، مصاحب
کاغــذ آورده و بــه طــور همزمــان بــا فرآینــد جمــع آوری داده هــا 
تحلیــل شــدند. در تحلیــل داده هــای کیفــی مراحــل زیــر طــی 

شــد:
 -3 کدگــذاری  راهنمــای  تدویــن   -2 هــا  داده  مــرور   -1
ــذاری  ــا 5- کدگ ــدی داده ه ــه بن ــا 4- طبق ــازماندهی داده ه س
ــی داده  ــزارش نهای ــن گ ــوری 7- تدوی ــذاری مح ــاز 6- کدگ ب

ــی )16(.  ــای کیف ه
ســپس روایــی محتــوا بــه دو شــکل کیفیــو کمــی )نســبت روایــی 
محتــوا( انجــام شــد. بــرای انــدازه گیــری نســبت روایــی محتــوا 
ــای  ــن از اعض ــه ای از 10 ت )Content Validity Ratio(، نمون
ــه  ــای جامع ــته ه ــالمی در رش ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت علم هیئ
شناســی و مســائل اجتماعــی انتخــاب شــد. ابتــدا بــا اســتفاده از 
جــدول Lawshe و جــدول تعییــن حداقــل ارزش )17(، از نمونــه 
هــا، خواســته شــد تــا هریــک از عبــارت هــا را بــر اســاس طیــف 
3 بخشــی لیکــرت: »عبــارت ضــروری اســت«، »عبــارت مفیــد 
ــدارد«  ــی ن ــارت ضرورت ــت« و »عب ــروری نیس ــی ض ــت ول اس
طبقــه بنــدی کننــد. پــس از گــردآوری دیــدگاه خبــرگان مذکــور، 

نســبت روایــی محتــوا محاســبه شــد.
ــار  ــاس در اختی ــی(، مقی ــه روش کیف ــی صــوری )ب بررســی روای
ــالمی در  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــن از اعض 10 ت
رشــته هــای جامعــه شناســی و مســائل اجتماعــی قــرار گرفــت و 
عباراتــی کــه براســاس نظــر مشــارکت کننــدگان دارای ابهــام در 
مــورد برداشــت هــای اشــتباه از عبــارات مطــرح شــده، دشــواری 

ــد.  ــود، اصــالح گردی ــارات و واژگان ب درک عب
روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و ســپس تحلیل 
عاملــی تاییــدی انجــام شــد. در بخــش تحلیــل عاملــی اکتشــافی، 
محیــط پژوهــش ایــن بخــش، شــامل 12 بازارچــه مــرزی غــرب 
کشــور اســتان هــای آذربایجــان غربــی، کردســتان، کرمانشــاه و 
ایــالم بــود. جامعــه آمــاری نیــز، شــامل کلیــه ســاکنان بومــی 12 
بازارچــه مــرزی غــرب کشــور )بازارچــه  مــرزی اســتان کرمانشــاه 
ــیخ  ــیرین(، ش ــان )قصرش ــرزی پرویزخ ــای م ــه ه ــامل بازارچ ش
صالــح )ثــالث باباجانــی(، ســومار )شهرســتان ســرپل ذهــاب( تیله 

کــو )شهرســتان گیالنغــرب(، شوشــمی )شهرســتان پــاوه(، اســتان 
کردســتان شــامل بازارچــه هــای مــرزی ســیران بنــد )شهرســتان 
ــتان  ــماق ) شهرس ــقز(  باش ــتان س ــقز )شهرس ــیف س ــه( س بان
مریــوان( اســتان آذربایجــان غربــی شــامل بازارچــه هــای مــرزی 
کیلــه )شهرســتان سردشــت( صنــم بالغــی )شهرســتان پلدشــت( 
تمرچیــن )شهرســتان پیرانشــهر( و اســتان ایــالم شــامل بازارچــه 
ــی حــدود  ــه جمعیت ــود ک ــران( ب ــران )شهرســتان مه ــرزی مه م
1045543تــن را شــامل مــی شــد. در ایــن مرحلــه بــا  توجــه بــه 
ــودن لیســت ســاکنان  ــن در دســترس نب ــاد و همچنی وســعت زی
ــه ای  ــری خوش ــه گی ــرزی، از روش نمون ــای م ــی بازارچه ه بوم
ــد. در  ــتفاده گردی ــری اس ــه گی ــور نمون ــه منظ ــه ای، ب چندمرحل
ــن روش  ــوده و  ای ــن ب ــا ناهمگ ــه ای گروه ه ــری خوش نمونه گی
زمانــی بــه کار می رودکــه فهرســتی از افــراد جامعــه در دســترس 
نباشــد و یــا توزیــع جغرافیایــی افــراد پراکنــده و گســترده اســت 
)18(. در ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه وســعت و پراکندگــی جامعــه 
ــتان  ــن شهرس ــاده از بی ــی س ــورت تصادف ــه ص ــدا ب ــاری، ابت آم
ــتان  ــد شهرس ــی چن ــک ال ــتان، ی ــر اس ــه ه ــای دارای بازارچ ه
ــرب(  ــاوه، گیالنغ ــی، پ ــالث باباجان ــقز، ث ــران، س ــت، مه )سردش
ــا اســتفاده از  ــه مناطــق ب ــا مراجعــه ب انتخــاب گردیــد. ســپس ب
روش نمونــه گیــری خوشــه ای، در بیــن مــردم ســاکن در بازارچه 
ــول  ــر اســاس فرم ــری ب ــه گی ــورد نمون ــد. در م ــردآوری گردی گ
ــوب  ــد مطل ــه ح ــت ک ــه اس ــل  توج ــه قاب ــن نکت ــران، ای کوک
ــوم  ــات عل ــب مطالع ــد اغل ــش همانن ــن پژوه ــان در ای اطمین
اجتماعــی، مســاوی 95% در نظــر گرفته شــده اســت کــه در ایــن 
ــن  ــرای تعیی ــا 1/96 مــی باشــد. ب ــدار T مســاوی ب صــورت مق
واریانــس، مــی تــوان از پیــش بــرآورد P اســتفاده کــرد )15(. در 
ــودن  ــادار ب ــزارش معن ــرای گ ــی ب ــای پژوهش ــتر گزارش ه بیش
ــه  ــاداری ک ــطح معن ــا از س ــان متغیره ــه ی می ــا رابط ــاوت ی تف
معمــواًل در علــوم انســانی 0/05 اســت اســتفاده مــی شــود و بــا 
نمــاد p نمایــش داده  شــده و در مطالعــات علــوم انســانی 0/05 و 
در علــوم پزشــکی 0/01 در نظــر گرفتــه می شــود )19(. در ایــن 

پژوهــش، فرمــول کوکــران را بــه شــرح زیــر بــود:

   N=1045543 
n= تعداد نمونه

 t=1/96)ضریب اطمینان95درصد( 
 P=0/5 )احتمال وجود صفت معین در نمونه(

 d=0/01 )دقت احتمالی مطلوب یا نصف فاصلۀ اطمینان(
q=0/5 )احتمال عدم وجود صفت معینی در نمونه(
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ــداد  ــد تع ــبه گردی ــران محاس ــول کوک ــه در فرم ــه ک همان گون
نمونــه پژوهــش در بخــش کمــی بــرای ســنجش روایــی 
ــق  ــاکنان مناط ــافی از س ــی اکتش ــل عامل ــه روش تحلی ــازه ب س
ــی  ــان غرب ــای آذربایج ــتان ه ــرزی در اس ــه ی م ــی بازارچ بوم
)شهرســتان سردشــت(، کردســتان )شهرســتان ســقز(، کرمانشــاه 
ــالم  ــرب(، ای ــاوه، گیالنغ ــی، پ ــالث باباجان ــای ث ــتان ه )شهرس
ــای  ــد. معیاره ــت آم ــن بدس ــداد 744 ت ــران( تع ــتان مه )شهرس
ــودن ســن 18-65  ــود از: دارا ب ــارت ب ــی عب ورود در بخــش کم
ــرزی  ســال، بومــی و ســاکن یکــی از مناطــق بازارچــه هــای م
یکــی از اســتان هــای آذربایجــان غربــی، کردســتان، کرمانشــاه 

ــند. ــالم باش و ای
در بخــش تحلیــل عاملــی تاییــدی، جهــت تخمیــن تعــداد نمونــه، 
ــاد  ــه اینکــه اگــر تعــداد عبــارات زی ــا عنایــت ب در ایــن زمینــه ب
ــی،  ــور کل ــوان بط ــی ت ــش م ــداف پژوه ــاس اه ــر اس ــد، ب باش
انــدازه نمونــه را بیــن 200-100 تــن در نظــر گرفــت )20(. 
ــرزی  ــه ی م ــی بازارچ ــق بوم ــاکنان مناط ــن از س ــذا، 200 ت ل
ــتان  ــع در اس ــرزی واق ــه ی م ــی بازارچ ــق بوم ــاکنان مناط )س
هــای آذربایجــان غربــی، کردســتان، کرمانشــاه و ایــالم(، بعنــوان 
نمونــه بــه روش تصادفــی ســاده بــرای ســنجش روایــی ســازه بــه 
روش تحلیــل عاملــی تاییــدی، انتخــاب و وارد پژوهــش شــدند.
پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 
آلفاکرونبــاخ و ثبــات بــه روش آزمــون مجــدد بــه فاصلــه زمانــی 
2 هفتــه در نمونــه 30 تــن از ســاکنان بازارچه هــای مــرزی 

ــد.  ــام ش انج
ــود  ــن صــورت ب ــز در کل پژوهــش، بدی ــی نی ــات اخالق مالحظ
ــتند،  ــه نداش ــه ادام ــل ب ــا تمای ــه ه ــه نمون ــان ک ــر زم ــه ه ک
مختــار بــه خــروج از پژوهــش بودنــد و اطمینــان دادن بــه 
ــا  ــام آن ه ــه نگــه داشــتن ن ــرای محرمان ــدگان ب مشــارکت کنن
ــن پژوهــش انجــام شــد.  ــی ای ــظ رازداری از اصــول اخالق و حف
جهــت تحلیــل داده هــا در 2 بخــش توصیفــی از تعــداد، درصــد، 
ــور  ــتنباطی به منظ ــش اس ــار و در بخ ــراف معی ــن و انح میانگی
تعییــن وجــود یــا عــدم وجــود همبســتگی بیــن متغیرهــا، بــرآورد 
ــه  ــه جامع ــه ب ــداد نمون ــده از تع ــت  آم ــه  دس ــج ب ــم نتای و تعمی
ــودن متغیرهــا مــورد تحلیــل  ــه ای ب ــه دلیــل رتب آمــاری کل و ب
در فرضیــات و ســنجش و اندازه گیــری آن هــا در یک زمــان 
مشــخص و واحــد، از تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تحلیــل عاملــی 
ــا  ــه ب ــج حاصل ــل نتای ــت، تحلی ــد. در نهای ــتفاده  ش ــدی اس تایی

اســتفاده از نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه 24 و آمــوس 
ــه اســت. نســخه 24 صــورت گرفت

یافته ها
از انجــام مصاحبــه بــا  در بخــش کیفــی پژوهــش، پــس 
ــوط  ــا رعایــت اصــول مرب ــن مربوطــه، پژوهشــگران ب متخصصی
بــه طراحــی ابــزار جمــع آوری داده هــا،« مقیــاس تاثیــر بازارچــه 
ــارت و  ــا 106 عب ــی« ب ــان بوم ــی مردم ــرزی در زندگ ــای م ه
 ،)social capital( ــی ــرمایه اجتماع ــامل: س ــاس ش ــر مقی 11 زی
اجتماعــی  امنیــت   ،)cultural capital( فرهنگــی  ســرمایه 
)social Security(، کیفیــت زندگــی )quality of life(، ســبک 
اشــتغالزایی   ،)tourism( گردشــگری   ،)lifestyle( زندگــی 
 ،)cultural change( فرهنگــی  تغییــرات   ،)employment(
تغییــرات جمعیتــی )demographic change(، سیاســت گــذاری 
 border( بازارچــه هــای مــرزی ،)economic policy( اقتصــادی
markets( را طراحــی نمودنــد. 5 عبــارت آخــر مقیــاس )عبــارات 

ــد. ــی ش ــاز طراح ــوال ب ــورت س 106- 101( بص
در روش روایــی محتــوا بــه روش کیفــی، پیشــنهادات ارائــه شــده 
ــن مذکــور در قســمت روش کار(  توســط صاحــب  نظــران )10 ت
در مــورد دســتور زبــان، اســتفاده از کلمــات مناســب، قرارگیــری 
ــب و  ــی مناس ــره ده ــود، نم ــب خ ــای مناس ــا در ج ــارت ه عب

ــد.  ــاد انتخــاب شــده در مقیــاس اعمــال گردی تناســب ابع
همچنیــن بــه منظــور ســنجش کمــی روایــی محتــوا، از نســبت 
روایــی محتــوای اســتفاده  شــد و بــرای ســنجش نســبت روایــی 
ــرش 0/62  ــه ب ــص، نقط ــاوت 10 متخص ــاس قض ــوا براس محت
ــه  ــد )21(. در مطالع ــه ش ــر گرفت ــدول Lawshe در نظ ــق ج طب
حاضــر نســبت روایــی محتــوا بــرای کل عبــارت هــای مقیــاس 
)برابــر 0/85(، بــاالی 0/70 و نشــان دهنــده روایــی مناســب ابــزار 

پژوهــش مــی باشــد )20(.
ــده در  ــرکت کنن ــای ش ــه ه ــناختی نمون ــت ش ــات جمعی  اطالع
ــود  ــن شــرح ب ــوع کمــی( بدی ــوا )ن ــی محت بخــش ســنجش روای
کــه: دارای رده ســنی 67- 44 ســال، ســابقه شــغلی30-8 ســال، 
ــن  ــی 6 ت ــه علم ــر مرتب ــرد، از نظ ــی م ــیت، همگ ــر جنس از نظ
ــام و از نظــر رشــته  ــتاد تم ــن اس ــن دانشــیار و 1 ت ــتادیار، 3 ت اس
ــل، 1  ــط بیــن المل ــن رواب ــه شناســی، 1 ت ــن جامع ــی 7 ت تحصیل

ــد. ــی بودن ــت بازرگان ــن مدیری ــن اقتصــاد و 1 ت ت
ــه روش کیفــی(، 86 عبــارت تاییــد  در بررســی روایــی صــوری )ب

شــد.
بــرای ســنجش روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی، 
مشــخصات کل افــراد شــرکت کننــده در مطالعــه )744 نفــر( بدیــن 
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صــورت بــود کــه تعــداد 527 نفــر )70/8 درصــد( مــرد و 217 نفــر 
)29/2 درصــد( زن بودنــد. همچنیــن محــل ســکونت 11 درصــد از 
ــی، 12  ــالث باباجان ــه اســتان کرمانشــاه: شهرســتان ث ــراد نمون اف
ــاوه، 36  ــتان پ ــرب 8/2 درصــد، شهرس ــتان گیالنغ درصــد شهرس
درصــد اســتان کردســتان: شهرســتان ســقز 6/7 درصــد، اســتان 
ایــالم: شهرســتان مهــران، 26/1 درصــد، اســتان آذربایجــان 

غربــی: شهرســتان سردشــت بــوده اســت.
جهــت اطمینــان از کافــی بــودن تعــداد نمونــه و تناســب داده هــا 
ــت  ــاخص کفای ــافی، ش ــی اکتش ــل عامل ــام تحلی ــور انج ــه منظ ب
نمونــه گیــری )KMO(، و بــرای تعییــن ابعــاد، از آزمــون کرویــت 
بارتلــت اســتفاده گردیــد، کــه نتایــج بدســت آمــده در )جــدول 1(

نشــان داده شــده اســت.
جدول 1: شاخص کفایت نمونه گیری )KMO(، و نتایج آزمون کرویت بارتلت

KMO)درجه آزادیآماره بارتلت )مجذور خی دوP-Value

0/9026992/0247430/001

بــا توجــه بــه داده هــای جــدول بــاال مالحظــه می گــردد 
ــذا  ــر یبیشــتر از 0/70 اســت. ل ــه گی ــت نمون ــه؛ شــاخص کفای ک
نمونه گیــری از کفایــت الزم برخــوردار اســت و داده هــا از توانایــی 
ــل  ــوان تحلی ــن، می ت ــد. بنابرای ــی برخوردارن ــدن خوب ــی ش عامل
ــاداري  ــن معن ــام داد. همچنی ــاال انج ــان ب ــا اطمین ــی را ب عامل
آزمــون بارتلــت )P-Value =0.001( نشــان مــي دهــد کــه فــرض 
ــي  ــل عامل ــده و تحلی ــس همبســتگي رد ش ــودن ماتری ــي ب همان
بــراي شناســایي ســاختار )الگــوی عاملــی( مناســب اســت. یافتــه 
هــای تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــا اســتفاده از چرخــش پروماکــس 
نشــان داد، 4 عامــل اصلــی شناســایی شــد کــه بــا نمــودار ســنگ 

ــودار1(.  ــی دارد )نم ــزار همخوان ــرم اف ــه شــده توســط ن ــزه ارائ ری
بنابرایــن، بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی، مقیــاس 
ــل  ــه تحلی ــد. در مرحل ــل گردی ــل تبدی ــه 5 عام ــارت ب ــا 86 عب ب
عاملــی اکتشــافی، نقــاط بــرش بارهــای عاملــی براســاس جــدول 
Stevense )22( برابــر بــا 0/512 انتخــاب گردیــد. بنابراین،عباراتی 

کــه در هیــچ کــدام از عامــل هــا قــرار نگرفتنــد و یــا بــار عاملــی 
ضعیفــی داشــتند )بــار عاملــی کمتــر از 0/512( حــذف شــدند .در 
نهایــت 46 عبــارت مــورد تاییــد قــرار گرفتنــد. پــس از اســتخراج 
ــل  ــر عام ــارات ه ــاس عب ــر اس ــا ب ــک از آن ه ــر ی ــل، ه عوام

ــدول 2(.  ــد )ج ــذاری گردی نامگ

جدول 2: ماتریس همبستگی چرخشی بین عبارت ها و مقادیر بار عاملی

مقدار بار 
عاملی

وضعیت 
گردشگری

مقدار بار 
عاملی

تغییرات 
فرهنگی

مقدار بار 
عاملی سبک زندگی مقدار بار 

عاملی
کیفیت 
زندگی

مقدار بار 
عاملی

بازارچه های 
مرزی

0/796 Q1 0/745 Q1 0/721 Q1 0/796 Q1 0/785 Q1

0/984 Q2 0/732 Q2 0/714 Q2 0/984 Q2 0/771 Q2

0/745 Q3 0/726 Q3 0/687 Q3 0/745 Q3 0/735 Q3

0/936 Q4 0/714 Q4 665 Q4 0/936 Q4 0/697 Q4

0/725 Q5 0/695 Q5 0/648 Q5 0/725 Q5 0/684 Q5

0/702 Q6 0/654 Q6 0/642 Q6 0/702 Q6 0/647 Q6

0/687 Q7 0/632 Q7 0/625 Q7 0/687 Q7 0/628 Q7

- - 0/612 Q8 - - - - 0/626 Q8

- - - - - - - - 0/617 Q9

- - - - - - - - 0/606 Q10

- - - - - - - - 0/588 Q11

- - - - - - - - 0/583 Q12

- - - - - - - - 0/579 Q13

- - - - - - - - 0/573 Q14

- - - - - - - - 0/569 Q15

- - - - - - - - 0/561 Q16

- - - - - - - - 0/556 Q17
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نمودار 1: عامل های استخراج شده با استفاده از نمودار سنگ ریزه

بــرای ســنجش روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی 
نیــز 46 عبــارت و 5 زیــر مقیــاس مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. 
شــاخص هــای ارزیابــی کلیــت الگــوی در مجمــوع نشــان دهنــده 
ایــن اســت کــه الگــو تدویــن شــده، توســط داده هــای گــردآوری 
شــده حمایــت مــی شــوند و بــه عبارتــی دیگــر، بــرازش داده بــه 
الگــو برقــرار اســت. اغلــب شــاخص هــا در دامنــه قابــل قبــول 
 )CMIN/DF( قــرار دارنــد. شــاخص کائــی اســکوئر نســبی
کوچکتــر از 5، شــاخص بــرازش تطبیقــی )CFI( بیشــتر از 0/90، 

ــی  ــاخص نیکوی ــتر از 0/90، ش ــی )NFI( بیش ــاخص برازندگ ش
بــرازش )GFI( بیشــتر از 0/90، شــاخص نیکویــی بــرازش تعدیــل 
 )NFI( بیشــتر از 0/90، شــاخص تناســب بــرازش )AGFI( شــده
ــرآورد  ــات خطــای ب ــن مربع بیشــتر از 0/90 و ریشــه دوم میانگی
)RMSEA( برابــر بــا 0/04 بودنــد کــه نتایــج حاکــی از مطلــوب 
ــی  ــوی نهای ــودار 2(، الگ ــدول3(. در )نم ــت )ج ــو اس ــودن الگ ب

پژوهــش بــه نمایــش در آمــده اســت.

 جدول 3: شاخص های ارزیابی کلیت الگوی پژوهش

الگوارزش پیشنهادیشاخص ها
3/02/225≤شاخص کائی اسکوئر نسبی

0/90/982≥شاخص برازش تطبیقی
0/90/937≥شاخص نیکویی برازش
0/90/957≥شاخص تناسب برازش

0/90/986≥شاخص برازندگی فزآینده
0/90/921≥شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

0/080/056≤ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد 



عبدالرضا نورمحمدی و همکاران

91

نمودار 2: الگوی نهایی الگوی پژوهش

ــا  ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای زیــر مقیــاس هــا بیــن 0/78 ت
0/95 و بــرای کل مقیــاس 0/87 بدســت آمــد. همچنیــن، ثبــات به 
روش آزمــون مجــدد در زیــر مقیــاس هــای مختلــف بیــن 0/91 تــا 
0/97و در کل مقیــاس 0/93 بــود کــه نشــان دهنــده پایایــی خــوب 

مقیــاس مــی باشــد. 
بنابرایــن، “مقیــاس تاثیــر بازارچــه هــای مــرزی در زندگــی مردمان 
ــای  ــه ه ــامل بازارچ ــاس ش ــر مقی ــارت و 5 زی ــا 46 عب ــی” ب بوم
مــرزی )border markets( )17 عبــارت: 1-17(، کیفیــت زندگــی 
 )lifestyle( ســبک زندگــی ،)7 عبــارت: 18-24( )quality of life(
 8( )cultural change( ــی ــرات فرهنگ ــارت: 31-25(، تغیی )7 عب
 )tourism situation( ــگری ــت گردش ــارت: 39- 32( و وضعی عب

)7 عبــارت: 46- 40(، طراحــی شــد. 

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی و روان ســنجی “مقیــاس تاثیــر 
بازارچــه هــای مــرزی در زندگــی مردمــان بومــی” انجــام گردیــد. 
ــی  ــرزی در زندگ ــای م ــه ه ــر بازارچ ــاس تاثی ــج طراحی”مقی نتای
مردمــان بومــی” را بــا 46 عبــارت و 5 زیــر مقیــاس شــامل بازارچــه 
ــارت:  ــی )7 عب ــت زندگ ــارت: 17-1(، کیفی ــرزی )17 عب ــای م ه
24-18(، ســبک زندگــی )7 عبــارت: 31-25(، تغییــرات فرهنگــی 
)8 عبــارت: 39- 32( و وضعیــت گردشــگری )7 عبــارت: 46- 40(، 

نشــان داد.
در ایــن راســتا، نتایــج پژوهــش بــدری و همــکاران )12( کــه بــرای 

ــاخص های  ــاء ش ــر ارتق ــرزی ب ــای م ــر بازارچه ه ــنجش تأثی س
اقتصــادی- اجتماعــی مناطــق روســتایی مرزنشــین باشــماق 
ــزار  ــی اب ــوای کیف ــی محت ــود، روای ــده ب ــی ش ــوان، طراح مری
را توســط نظــر چنــد تــن از مدرســین دانشــگاهی )تعــداد و 
ــد گــزارش نمــوده  ــورد تایی تخصــص ذکــر نشــده( ســنجیده و م
ــی  ــه روش همســانی درون ــز ب ــزار را نی ــی اب ــن پایای ــد. همچنی ان
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمونــه 360 تــن از ســکنه 
ــوان محاســبه و 0/78  مناطــق روســتایی مرزنشــین باشــماق مری
ــدری و  ــش ب ــزار پژوه ــارات اب ــداد عب ــد. تع ــوده ان ــزارش نم گ
همــکاران )12( گــزارش نشــده اســت، امــا بــرای هــر کــدام از زیــر 
مقیــاس هــای اقتصــادی )اشــتغال، درآمــد، هزینــه هــای زندگــی( 
و اجتماعــی )مشــارکت اجتماعــی، روحیــه کارگروهــی و تعامــالت 
اجتماعــی(، 3 زیرمقیــاس شناســایی شــده اســت. تفاوتــی کــه در 
ــزار پژوهــش  ــا اب ــزار طراحــی شــده در پژوهــش حاضــر ب بیــن اب
ــوان و محــدوده  ــر عن ــود دارد، از نظ ــکاران )12( وج ــدری و هم ب
ســنجش ابــزار، بدیــن ترتیــب اســت کــه “مقیــاس تاثیــر بازارچــه 
هــای مــرزی در زندگــی مردمــان بومــی”، زندگــی مردمــان بومــی 
ــت زندگــی، ســبک زندگــی،  ــی )اعــم از کیفی را از جهــات مختلف
فرهنگــی، گردشــگری( مــورد ســنجش قــرار مــی دهــد؛ امــا ابــزار 
ــه 2  ــدری و همــکاران )12(، تنهــا ب طراحــی شــده در پژوهــش ب
بعــد اقتصــادی و اجتماعــی پرداختــه اســت. همچنیــن، از جهــت 
ســنجش روایــی و پایایــی بــه ایــن شــرح اســت کــه در پژوهــش 
حاضــر 5 نــوع روایــی )صــوری، نســبت روایــی محتــوا بــه روش 
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کمــی و کیفــی، روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و 
تاییــدی( ســنجیده شــده و همینطــور، پایایــی به 2 روش همســانی 
ــه روش  ــات ب ــاخ و ثب ــای کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب درون
ــه اســت کــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد ســنجش و تایی ــون مجــدد م آزم
حاکــی از روا و پایــا بــودن ابــزار طراحــی شــده در پژوهــش حاضــر 

مــی باشــد. 
از دیگــر پژوهــش هــای مرتبــط و مشــابهی کــه یافــت گردیــده، 
پژوهــش حمــزه پــور و فخــری )3( مــی باشــد کــه جهــت تحلیــل 
نقــش بازارچــه هــای مشــترک مــرزی در ارتقــای امنیــت مناطــق 
مرزنشــین سردشــت و پیرانشــهر، ابــزاری طراحــی نمــوده بودنــد. 
ابــزار طراحــی شــده دارای 6 زیــر مقیــاس )اشــتغال غیرمســتقیم، 
ــر  ــی، تاثی ــت اجتماع ــت اقتصــادی، امنی ــن کاال، امنی ــزان تامی می
ــداد  ــود. تع ــاق کاال( ب ــرت، قاچ ــری از مهاج ــر جلوگی ــه ب بازارچ
ــور و  ــزه پ ــده اســت. حم ــزارش نگردی ــزار گ ــوان اب ــارات و عن عب
ــازه  ــی س ــی )روای ــوع روای ــک ن ــزار ی ــن اب ــرای ای ــری )3( ب فخ
ــم  ــی را ه ــنجیده و پایای ــافی( س ــی اکتش ــل عامل ــه روش تحلی ب
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
ســنجیده انــد کــه بــرای زیــر مقیــاس هــا بــه ترتیــب 0/81، 0/77، 
0/67، 0/84، 0/82 و 0/77 گــزارش شــده اســت. تفــاوت موجــود 
ــزار طراحــی شــده در پژوهــش حاضــر و پژوهــش حمــزه  بیــن اب
پــور و فخــری )3( مــی تــوان اظهــار داشــت کــه از نظــر ســنجش 
انــواع روایــی و پایایــی بــرای ابــزار حمــزه پــور و فخــری )3( جــای 
نقــد وجــود دارد.زیــرا کــه نمونــه هــای پژوهــش فقــط مختــص 
ــوده  ــن )از شهرســتان پیرانشــهر( ب ــه و تمرچی ــه کیل ــه 2 بازارچ ب
اســت، ایــن امــر نیــز مــی توانــد جــزء محدودیــت هــای اســتفاده 
از ایــن ابــزار بــه شــمار آیــد، در حالیکــه “مقیــاس تاثیــر بازارچــه 
هــای مــرزی در زندگــی مردمــان بومــی” در پژوهــش حاضــر، در 
ــن ســکنه بومــی 12 بازارچــه مــرزی غــرب کشــور در اســتان  بی
ــالم )شــامل  ــی و ای هــای کرمانشــاه، کردســتان، آذربایجــان غرب
ــه  ــومار، تیل ــح، س ــیخ صال ــان، ش ــرزی پرویزخ ــای م ــه ه بازارچ
کــو، شوشــمی، ســیران بنــد، ســیف ســقز، باشــماق، کیلــه، صنــم 
بالغــی، تمرچیــن، مهــران( طراحــی و روان ســنجی گردیده اســت.
ــان  ــی مردم ــرزی در زندگ ــای م ــه ه ــر بازارچ ــاس تاثی در “مقی
ــت  ــده، وضعی ــت آم ــای بدس ــاس ه ــر  مقی ــی از زی ــی”، یک بوم
گردشــگری بــود کــه حاکیســت فعالیــت بازارچــه هــای مــرزی بــر 
ــه،  ــن زمین ــر داشــته و در ای ــن مناطــق تاثی ــق گردشــگری ای رون
نتایــج بدســت آمــده از پژوهــش های امــان پــور و همــکاران )23(، 
Chattalas & Shukla )24( و نیازمنــد )25( نیــز مویــد ایــن یافتــه 

ــه  ــود ک ــن نم ــوان تبیی ــی ت ــن م ــه را چنی ــن یافت ــی باشــد؛ ای م

بازارچــه هــای مــرزی عــالوه بــر اینکــه هــر روزه پذیــرای افــرادی 
هســتند کــه بــه منظــور داد و ســتد و خریــد، از نقاط مختلف کشــور 
و شــهرهای دور و نزدیــک بــه آنجــا مراجعــه مــی کننــد، از ســوی 
دیگــر، بــا توجــه بــه طبیعــت بکــر و زیبــای ایــن مناطــق، پذیــرای 
گردشــگرانی نیــز هســتند کــه بــه منظــور اســتفاده از جاذبــه هــای 
تاریخــی، طبیعــی و فرهنگــی بــه ایــن مناطــق، ســفر مــی کننــد. 
ــود  ــه وج ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــای پژوه ــه ه ــالوه، یافت بع
بازارچــه هــای مــرزی بــر کیفیــت زندگــی و ســبک زندگــی ســکنه 
ــج  ــتا، نتای ــن راس ــت. در ای ــوده اس ــذار ب ــز، اثرگ ــق نی ــن مناط ای
ــو  ــکاران )23( همس ــور و هم ــان پ ــش Ladhari )26( و ام پژوه
بــوده بــه ایــن صــورت کــه وجــود بازارچــه هــای محلــی عــالوه 
ــان  ــی مردم ــبک زندگ ــی، س ــت زندگ ــطح کیفی ــش س ــر افزای ب
ــر در  ــرار داده و تغیی ــر ق ــت تاثی ــز تح ــق را نی ــن مناط ــی ای بوم
نــوع تفریحــات، گــذران اوقــات فراغــت، توجــه بــه جســم و روان 
را بــه همــراه داشــته اســت.در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان چنیــن 
ــی  ــاس خارج ــل واردات اجن ــه دلی ــاال ب ــه احتم ــان داشــت ک اذع
ــدام،  ــری و تناســب ان ــی، الغ ــا چاق ــط ب ــای مرتب ــه کااله ازجمل
ریــزش مــو و غیــره، بــه بازارچــه هــا و در دســترس بــودن اینگونــه 
محصــوالت، باعــث افزایــش توجــه و مصــرف ســاکنان بــه اینگونه 

محصــوالت، شــده اســت. 
ــده در  ــی ش ــاس طراح ــای مقی ــه ه ــه یافت ــت، از جمل در نهای
پژوهــش حاضــر، شناســایی زیــر  مقیــاس تغییــرات فرهنگــی در 
بیــن مــردم بومــی شــهرهای مــرزی بــود کــه بــا نتایــج پژوهــش 
Buhalis و همــکاران )27( همســو بــوده و نشــان از وجــود رابطــه 

بیــن بازارچــه هــای مــرزی و تغییــرات فرهنگــی در مردمــان بومی 
ایــن مناطــق دارد. ایــن یافتــه را نیــز شــاید چنیــن بتــوان تبییــن 
ــان  ــا آئیــن هــا، رســومات، زب نمــود کــه وجــود اقــوام مختلــف ب
ــا  ــر روزه ب ــات ه ــه و ارتباط ــاوت در بازارچ ــای متف ــش ه و گوی
ــی در  ــرات فرهنگ ــاد تغیی ــث ایج ــا باع ــت ه ــوام و قومی ــن اق ای
بیــن ســاکنان بازارچــه هــا شــده اســت کــه ایــن امــر مــی توانــد 
موجــب تغییــر برخــی از آداب و رســوم خــاص قومــی مردمــان ایــن 

مناطــق، نیــز گــردد. 

نتیجه گیری
ــرزی در  ــای م ــه ه ــر بازارچ ــاس تاثی ــر، “مقی ــش حاض در پژوه
زندگــی مردمــان بومــی” بــا 46 عبــارت و 5 زیــر  مقیــاس )شــامل 
بازارچــه هــای مــرزی، کیفیــت زندگــی، ســبک زندگــی، تغییــرات 
فرهنگــی و وضعیــت گردشــگری( طراحــی و روان ســنجی گردیده 
اســت. مقیــاس نامبــرده، در جهــت ســنجش تاثیــر بازارچــه هــای 
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مــرزی در زندگــی مردمــان بومــی مناطق مــرزی، می توانــد ابزاری 
کارآمــد بــه حســاب آیــد، لــذا بــه پژوهشــگران پیشــنهاد مــی گردد 
در پژوهــش هــای مرتبــط از آن بهــره گیرنــد. از جملــه محدودیــت 
هــای پژوهــش حاضــر مــی تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــود کــه 
چــون ایــن مقیــاس در بیــن جامعــه آمــاری مناطــق مــرزی اســتان 
کرمانشــاه )شهرســتان هــای ثــالث باباجانــی، پــاوه، گیالنغــرب(، 
اســتان آذربایجــان غربی )شهرســتان سردشــت(، اســتان کردســتان 
)شهرســتان ســقز( و اســتان ایــالم )شهرســتان مهــران( طراحــی و 
ــرزی  ــق م ــایر مناط ــری آن، در س ــده، بکارگی ــنجی گردی روان س

کشــور، الزم اســت احتیــاط گــردد.
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