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 یان مرزنشینیهای مرزی بر کیفیت زندگی روستابررسی تأثیر بازارچه

 (های مرزی و روستاهای شهرستان مریوانمورد مطالعه: بازارچه)

 
  2زاده عبده و سیروان 1میرزائی حسین 

 1393آبان  62تاریخ دریافت: 

 1393اسفند  2تاریخ پذیرش: 
 

  چكیده
پرداخته شده  مرزنشین شهرستان مریوان روستاییانهای مرزی بر کیفیت زندگی تأثیر بازارچهدر پژوهش حاضر، به برررسی 

 اند؟های مرزی چه تأثیری بر کیفیت زندگی روستاییان مرزنشین داشته است. سؤال اصلی تحقیق این است که بازارچه

چهار بعد کیفیت زندگی )اقتصادی، تجربی و ادبیات نظری،  ۀش مفهوم کیفیت زندگی، با توجه به پیشینجهت سنج

های کمی از روش ، تلفیقی«ترکیبی»با متغیرهای آن بررسی شده است. روش پژوهش، فرهنگی و روانی( اجتماعی، 

از افراد ساکن در روستاهای شهرستان نفر  303حجم نمونه، ( است. عمیق و گروهیفردی  مصاحبۀ)پیمایش( و کیفی )

ها، مصاحبۀ فردیِ عمیق صورت  نفر از افراد نمونه جهت تکمیل یافته 10ها( است. با  مریوان )نزدیک و دور از بازارچه

 هایمسکن، درآمد، تعامالت و گرایش جمله ازآن، های مختلف وقتی کیفیت زندگی با مؤلفهدهند  ها نشان مییافتهگرفت. 

 مثبت و منفی تأثیرها شود، بازارچهسنجیده می شخصی، مشارکت اجتماعی و احساس بهزیستی روانی ینی، اعتماد بفرهنگ

که در شرایط  دهد میها نشان  مصاحبهها دارند. همچنین  گی روستاییان مرزنشین نزدیک به بازارچهزندکیفیت بر متفاوتی 

شهرنشینان و تاجران یا صاحب بارها( از مزایای  ژهیو بهرزنشینان )های خاصی از م فقط گروه ،نابرابر صورت  بهکنونی 

در فعالیت ممکن جهت افزایش مشارکت روستاییان مرزنشین  برند، لذا باید سازوکارهای ها سود میتأسیس بازارچه

 شود.ها فراهم  بازارچه
 

 .ت زندگیروستاییان مرزنشین، شهرستان مریوان، کیفیهای مرزی، بازارچه: ها کلیدواژه

                                                 
  hmirzaie@ut.ac.ir علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. دانشکدۀ، توسعۀگروه مطالعات  دانشیار 1
 sirwanabdezadeh@yahoo.com مسئول(. نویسندۀدانشگاه تهران، تهران، ایران. ) علوم اجتماعی دانشکدۀاجتماعی،  سعۀتوکارشناس ارشد  6

است که با  «مرزنشینان بر کیفیت زندگیهای مرزی  بررسی تأثیر بازارچه» زاده با عنوان نامۀ کارشناسی ارشد سیروان عبده حاضر برگرفته از پایان مقالۀ

 در دانشگاه تهران دفاع شده است. 1396راهنمایی دکتر حسین میرزایی در سال 

 272-222ص ، 1131پاییز و زمستان ، 2 ۀ، شمارششم ۀدور ،روستایی توسعۀ
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 و بیان مسئلهمقدمه 

اراضی و نداشتن پایین بودن سطح زندگی روستاییان مرزنشین در مناطق مرزی استان کردستان 

ز مشکالتی از قبیل نداشتن منبع درآمدی سازمینه کشاورزی مناسب در مقایسه با سایر روستاها،

های مرزی راهبرد تأسیس بازارچهاست. در این مناطق،  مطمئن، عدم تعلق مکانی، مهاجرت و ... شده

 ریزی کشور، جهت کاستن از آثار منفی مشکالت نام های عمده در امر برنامهیکی از سیاست عنوان به

 شده است.  گرفته  شیپبرده و پاسخ به نیازهای زندگی مردم در 

مناطق  و رفاه اجتماعی توسعۀترین ابزارهای رشد، ای، همواره یکی از قدیمیمبادالت منطقه

از نیاز مردم مرزنشین  یتوجه قابل، سطح توسعۀ  حال دربوده است. در مرزهای اکثر کشورهای مرزی 

 تجارت و ۀمحلی و توسع ۀدر جهت توسعگونه مبادالت شود. ایناز طریق مبادالت مرزی تأمین می

، معموالً ارنددتجارت فید بوده است. کشورهایی که سطح باالیی از آزادی ای م های منطقه همکاری

بنابراین ارتباط مستقیمی بین فقر و تجارت وجود دارد. تجارت  ،از سایر کشورها هستند ثروتمندتر

ها را کاهش و آزادی را به میزان بسیار زیادی افزایش دهد )فانگا تواند فقر را شناسایی، نابرابری می

ای کردن چنین مبادالت و برنامه رو نیا از(. 1332افتخاری و همکاران،  به نقل از؛ 2: 6002، 1فانگا

و گسترش بازارهای محلی، ایجاد صلح و ثبات در مناطق مرزنشین  توسعۀهایی در نوع خود به جریان

 (.6: 1333)مراتب،  کند کمک میها و خدمات مورد نیاز منطقه و باالخره بهبود امنیت و زیرساخت

ی و در حاشیه قرار گرفتن نقاط مرزی، دورافتادگهای تاریخی،  در طول تاریخ، ضعف بنیان

اند که باعث تشدید گرایش ساکنان نقاط عواملی جمله ازپراکندگی جمعیت و شرایط اقلیمی نامناسب 

مانند ایران هنیاز کشوری (. 1329مرزی به بازارهای کشورهای همسایه شده است )وزارت بازرگانی، 

زی محروم بسیار مشهود است. ایران دارای طق مرمنادر روستایی  توسعۀخصوصاً  ،توسعۀبه فرآیند 

 ،مرز یسو  آناین مناطق با مردمان  است، نوع تعامالت ساکنانهای متعدد مرزی ها و شهرستاناستان

ساماندهی به این تعامالت جز  زند وای را رقم میامنیتی ویژه تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و

 (. 3: 1332،زاده لیاسماعنیست ) در پرتو مدیریت هوشمندانه میسر

                                                 
1. Phangaphanga 
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تواند نقشی اساسی در توسعۀ اقتصادی نواحی مرزی،  دالیل فوق، اقتصاد مناطق مرزی می به بنا

بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد، شروع روابط دوستی، آشنایی و 

به نقل از  135: 6003، 1دویتهای بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد )چان تسریع همکاری

به  وت کیفیت زندگی روستاییانبه دنبال بررسی تفا پژوهش حاضر (.1339حاجت و همکاران،  قادری

است که با ایجاد  سؤال اینپاسخ به هدف اصلی . ستاهای مرزی لحاظ دوری و نزدیکی به بازارچه

اند و ای از آن بردهچه بهره ،گروه هدف نعنوا بهیان مرزنشین ی، روستامریوان ها در نقاط مرزیبازارچه

سؤال اساسی تحقیق این است که بنابراین است؟  آنان با چه تحوالتی روبرو بوده کیفیت زندگی

یان یهای مرزی چه تأثیری بر ابعاد کیفیت زندگی )اقتصادی، اجتماعی، روانی و فرهنگی( روستابازارچه

 ؟اندداشتهمرزنشین 

 

 پیشینۀ تحقیق

ماندن یا زندگی در مناطق روستایی کرواسی: کیفیت "( به تحقیقی با عنوان 6009و همکاران ) 6ایوو

 است.سال مناطق روستایی  63-35در گروه سنی و نفر  913اند. حجم نمونه پرداخته "روستاترک 

نتایج نشان داد که فقدان فرصت شغلی، محدودیت انتخاب حرفه، امکانات و درآمد پایین و خدمات 

 قادری. شده استدرمانی ضعیف در روستاها باعث کاهش رضایت زندگی  -تماعی و بهداشتیاج

های مرزی در امنیت و تبیین نقش بازارچه"خود با عنوان  ( در مطالعۀ1339حاجت و همکاران )

های های مرزی استان خراسان جنوبی(، به بررسی نقش بازارچه)بازارچه "پایدار نواحی پیرامون توسعۀ

. اند استان خراسان جنوبی پرداخته ویژه درتوسعۀ پایدار نواحی پیرامون خود بهی در امنیت و مرز

نواحی  توسعۀاند در های مورد نظر تا حدود زیادی توانسته است که بازارچه های تحقیق، بیانگر آنیافته

فراهم را ر ابعاد مختلف برای افزایش امنیت دالزم  پیرامون خود، تأثیر مثبت بگذارند که این امر بستر

 آورده است.

                                                 
1. Chandoevwit 
2. Ivo 
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های جایگاه بازارچه"ای تحت عنوان بررسیمطالعه( در دانشگاه تهران 1332) زاده اسماعیل

پیرانشهر( را مرزی سردشت و ۀ )مورد مطالعه: بازارچ "مشترک مرزی در وضعیت رفاهی مرزنشینان

چه نقشی در وضعیت رفاهی مردم  های مشترک مرزی سؤال اصلی این بوده که بازارچه. انجام داد

نتیجۀ  شدند.به عنوان نمونه انتخاب  ،کیله و تمرچین ۀاند؟ در این بررسی دو بازارچمنطقه ایفا نموده

اند و توانسته موارد نقش مثبت و مؤثری داشتهای های مرزی اگرچه در پاره که بازارچه تحقیق نشان داد

دهد ها نشان می آن ۀمرزنشین پدید آورند ولی عملکرد چند سالتغییرات مثبتی در اقتصاد معیشتی مردم 

بررسی تأثیر  شده، بیشتر به در اکثر تحقیقات انجام خوانی ندارند.ۀ تأسیس همکه با اهداف اولی

؛ 1332زاده،  )اسماعیل زندگی مردم همجوار آن توجه شده استبعد اقتصادی های مرزی بر  بازارچه

که هر راهبرد یا سیاستی در هر  در حالی (.1391؛ شرافت و یاری، 1339قادری حاجت و همکاران، 

ها را هم متأثر های اجتماعی و فرهنگی و روانی افراد و محیط زندگی آنای از کشور، زمینهنقطه

تحقیق  شود که درالذکر در مفهومی به نام کیفیت زندگی جمع میابعاد فوق در ضمن همۀکند.  می

بنابراین تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات  مرزنشین سنجیده شود. روستاییانحاضر، سعی شده در 

 شود.های مختلف کیفیت زندگی بررسی می شده در این است که جنبه بررسی

 

 چارچوب مفهومی

است.  کرده  اشارهبدان  1دارد و ارسطو در بحث شادکامی ریشه یونان ۀمفهوم کیفیت زندگی در فلسف

)غفاری و امیدی،  نیز فیلسوفانی چون کیرکگارد، ژان پل سارتر و دیگران همچنین در دوران جدید

در سال  «گویپ»اند. اولین بار شناسی و علوم اجتماعی به آن توجه داشته های رواندر حوزه هم (1333

 ۀاما از اواخر ده ؛مستقیم مفهوم کیفیت زندگی را مطرح کرد طور به، «اقتصاد و رفاه»در کتاب  1960

 .(1999، 3؛ وود6005و همکاران،  6معناداری افزایش یافت )مونز طور بهبه این مفهوم  تمایل، 1920
معتقدند کیفیت  ،محققاناکثر لغوی به معنی چگونگی زندگی کردن است.  ظرن ازکیفیت زندگی 

                                                 
1. Happiness 
2. Moons 
3. Wood 
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؛ 5: 6000، 6؛ اسمیت6000، 1)فیِرس و مَچین ستااصطالحی است که تعریف آن مشکل  زندگی،

کیفیت زندگی در ابتدا به  .(629: 6002، 3؛ چمبرز و سوین69: 1993، 3گودفری و پروپِر بالدوین،

های دیگری مثل سالمت،  جنبه وثروت مادی افراد اشاره داشت، بعدها این مفهوم گسترش یافت 

، مفاهیم وضعیت مطالعاتدر برخی بختی و رفاه افراد را در برگرفت. سواد، آزادی فردی، لذت، خوش

که موجب سردرگمی و کاهش  اند گرفته قرار استفاده موردکیفیت زندگی  یجا  بهی و کارکردی سالمت

 (.62: 1993، 5گردد )پارسههای تحقیق می اهمیت یافته
است. به نظر وی  کرده یبررسادی محیطی، اجتماعی و اقتص ۀکیفیت زندگی را در سه حوز 2لی

انند برای تشخیص مفهوم زندگی پایدار و توضیح معنای توکه می اندسه حوزه، ستون اصلی کیفیت این

های عینی و ذهنی، به (، با استفاده از مؤلفه6002فیلیپس )(. 6005)لی،  استفاده شوندکیفیت زندگی 

بررسی مفهوم کیفیت زندگی در ابعاد فردی و جمعی پرداخته است. به نظر او کیفیت زندگی فردی در 

شامل استقالل عمل را منابع مادی و در بعد ذهنی؛  سی و برخورداری ازتأمین نیازهای اسا ؛بعد عینی

ها و ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی، منابع اجتماعی درون گروه ؛. در بعد جمعیشودمی

سطوح  ۀای گسترده و پیوندهای موقتی در همیعنی انسجام مدنی، یکپارچگی، روابط شبکه ،جوامع

دوستی و روابط متقابل، عدالت اجتماعی و های یکپارچه اعم از اعتماد، نوعزشجامعه، هنجارها و ار

به این مطلب  ؛(، در بعد روانی کیفیت زندگی6000) 2داینر (.6002)فیلیپس، گیرد در بر میبرابری را 

ف ذهنی این تعری به اعتقاد وی. از زندگی خود داشته باشند یتوانند ارزیابی مثبتکه افراد می دارداشاره 

شود که  زیرا از خود فرد خواسته می ،است محور مردم، تعریفی دموکراتیک و از احساس سعادت

یا نه  دارداش احساس خوشبختی زندگی نسبت بهاش را ارزیابی کند و تشخیص دهد که آیا زندگی

شد فردی در بعد روانی میزان رشد فردی اهمیت زیادی دارد، رگوید می 3شالوک(. 33: 6000)داینر، 

 (.6003شالوک، ) ردیگ معموالً به لحاظ شناختی، اجتماعی و عملی مورد توجه محققان قرار می

                                                 
1. Feyers and Machin 
2. Smit 
3. Baldwin, Godfrey and Propper 
4. Chambers and Swain 
5. Parse 
6. Lee 
7. Diener  
8. Schalock 
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، کیفیت زندگی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی با مطالعۀ نظرات محققان مختلف

منزل  وضعیت هایی چون درآمد و مؤلفه ؛. در بعد اقتصادیبررسی قرار گرفته استمورد مطالعه و 

اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق مکانی،  ؛در بعد اجتماعی مسکونی سنجش شده است.

محرومیت نسبی میزان  ؛در بعد روانی است.  شدهها تبیین امنیت محلی و انسجام اجتماعی مربوط به آن

ست. در های مختلف زندگی و احساس بهزیستی روانی سنجیده شده ارضایت از جنبهعدالتی،  و بی

نتخاب موضوع اده است اما با توجه به ای به بعد فرهنگی کیفیت زندگی نش چهارچوب نظری اشاره

. مطالعات صورت گرفته شده است مطالعهها و تعامالت فرهنگی  شده، در قالب دو متغیر گرایش

ده به تفکیک بیان ش 1مختلف در زمینه ابعاد و متغیرهای کیفیت زندگی در جدول  توسط محققان

 است.

 بر حسب پژوهشگران مختلفابعاد و متغیرهای مورد بررسی کیفیت زندگی  .1جدول 

 منبع: مرور نظریات و تحقیقات قبلی

 ادی، به لحاظ ذهنی و عینی تغییرات زیتوسعۀهای مختلف کیفیت زندگی تحت تأثیر سیاست

است. در مناطق مرزی، یکی از راهبردهایی که به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم در پیش گرفته کرده 

 های جایگزین کشاورزی است.های مرزی به عنوان یکی از گزینهشده، ایجاد بازارچه

  محققان گر(شاخص )توصیف ابعاد

 

 اقتصادی

 (6003(، لی )1993(، بالدوین )6003(، شالوک )6002فیلیپس )، فرانس درآمد

 (6002(، فیلیپس )6003(، لی )1993(، بالدوین )6003فرانس، شالوک )  اشتغال

 (6003(، فرانس، شالوک )6002فیلیپس ) مسکن

 
 

 

 اجتماعی

 (6002فرانس، فیلیپس )  آموزش

 (6002فرانس، فالنگان، فیلیپس )  بهداشت

 (، فالنگان 6002فیلیپس ) امنیت

 ( 6002فرانس، فیلیپس ) اعتماد

 (6002فرانس، فیلیپس ) مشارکت

 (1935) فرانس، شوسلر و فیشر ارتباط با دیگران

 (1935(، شوسلر و فیشر )6002فیلیپس ) تعلق مکانی

 (6002فرانس، فیلیپس )، (، داینر6003(، شالوک )6000دیوان ) احساس رفاه و رضایت از زندگی روانی
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به که  ها گمرکصفر مرزی و در جوار  ۀای است محصور، واقع در نقط مرزی، محوطه ۀبازارچ

های منعقدشده بین جمهوری اسالمی  نامههایی که طبق تفاهمدر مکان ،تشریفات ترخیص کاالانجام 

 (.1321های مرزی،  بازارچه ۀنامآیین)شود تعیین شده، مجاز می جوار همایران و کشورهای 

بتی بر رشد اشتغال، افزایش درآمد، کاهش های مرزی تأثیر مثتصور بر این است که بازارچه

ته است. با توجه به این مرزی داش هیالت رفاهی در روستاهایو افزایش امکانات و تس هامهاجرت

عنوان یکی از های مذکور بهتشکیل بازارچهاین است که مشخص گردد تحقیق هدف توضیحات، 

تا چه مرزنشین تأثیرگذار بوده و  روستاییانتا چه حد بر کیفیت زندگی  ،های رفاهی کشورسیاست

توان به های مرزی و کیفیت زندگی را میازارچهب ۀرابط .اند قق اهداف خویش موفق بودهدر تح اندازه

 نشان داد. 1نمودار صورت 

 
 های مرزی بر کیفیت زندگی روستاییان مرزنشین تأثیر بازارچهمدل تحلیلی  .1 نمودار
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  روش تحقیق

رد مطالعه، روستاییان دور و آماری مو ۀجامعاست.  1«ترکیبی»روش مورد استفاده در این پژوهش، 

که از جهات  اندوران( شهرستان مریوان های مرزی )باشماق، کانی چنار و درهنزدیک به بازارچه

بسیاری )زبان، مذهب، وضعیت کشاورزی و ...( با هم قرابت دارند و تفاوت اصلی، مقدار فاصلۀ محل 

یان یهای مرزی بر کیفیت زندگی روستاارچهها است. به منظور سنجش تأثیر باززندگی آنان تا بازارچه

نتایج حاصله  ۀها( مبادرت شد تا امکان مقایسکنترل )روستاهای دور از بازارچه تخاب گروهمرزی، به ان

سال ساکن در هر خانوار است، بنابراین برای تعیین حجم  13نمونۀ آماری افراد باالی فراهم گردد. 

جهاد کشاورزی شهرستان مریوان و سایت مرکز آمار  ۀاز ادارنمونه، اطالعات مربوط به خانوارها 

گیری مطبق از نمونه ۀد. با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه تعیین شد و با استفادشآوری جمع

توزیع گردید که  ،آمده، به نسبت تعداد خانوارهای هر روستا دستهای بهمتناسب با حجم، تعداد نمونه

 شده است. نشان داده 6در جدول 
 اسب با حجمشده )مطبق( متن بندیگیری طبقهنمونه ۀحجم نمونه بر اساس شیو .2 جدول

 
به  روستاهای نزدیک

 های مرزی بازارچه
 

 13تعداد جمعیت  تعداد جمعیت )کل( بخش نام روستا
 سال به باال

 تعداد نمونه تعداد خانوار

 53 623 1005 1659 خاومیرآباد ساوجی
 105 560 1936 6332 مرکزی نی

 13 32 362 302 خاومیرآباد سعدآباد
 

های  روستاهای دور از بازارچه
 مرزی
 

 35 190 225 313 کوماسی گلیه
 51 633 620 993 گلچیدر جانوره

 15 26 956 363 کوماسی سورکول
 12 36 653 365 کوماسی برده سفید

 303 1323 5353 2520 - - جمع کل

 و سایت مرکز آمار ایران 1396کشاورزی شهرستان مریوان جهاد  ۀمنبع: ادار

 به دست آمد:های زیر  اعتبار و پایایی متغیرهای وابسته به شیوه

ابعاد مختلف کیفیت زندگی از قبیل انواع مشارکت، انواع اعتماد، تعلق مکانی، سنجش برای 

تی، احساس بهزیستی عدال انسجام اجتماعی، امنیت محلی، وضعیت مسکن، احساس محرومیت و بی

ای که قبالً توسط پژوهشگران خارجی )فیلیپس،  های استانداردشده روانی و رضایت از زندگی، از گویه

                                                 
1. Mixed method 
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این  ، استفاده شده است.بررسی شده بودندداخلی )ازکیا، غفاری و غیره( و  داینر، دیوان و غیره(

م )خیلی کم( تا کامالً موافقم )خیلی از کامالً مخالف ای در طیف لیکرت، صورت پنج گزینه ها به گویه

زیاد( قرار گرفتند. پرسشنامه حاوی دو دسته از سؤاالت بود: سؤاالت عمومی مربوط به خصوصیات 

 65پاسخگویان و سؤاالت مربوط به متغیرهای مورد بررسی پژوهش. به منظور اطمینان از پایایی، 

نهایی داشتند، مورد آزمون مقدماتی قرار  ۀنمونبا جمعیت  ه بین افرادی که بیشترین شباهت راپرسشنام

 های مختلف کیفیت زندگی اشاره شده است: ها و گویه به ابعاد، شاخص 3گرفت. در جدول 
 ها و ضریب آلفای کرونباخ ها، گویه ، شاخصابعاد کیفیت زندگی. 1 جدول

ها شاخص ابعاد  ها گویه   ضریب آلفا 
 
 اجتماعی

 
 

مشارکت 
 اجتماعی

کشی، ساختن مسجد و غیره، انتخابات شورای  های عمرانی روستا مانند جاده راسم مذهبی و محلی، طرحبرگزاری م
 اسالمی روستا، مشورت با سایر افراد روستا درباره مشکالت موجود در روستا

22/0  
 

اعتماد 
شخصی بین  

دهند، مردم روستا وسایل کار به  اگر مشکل مالی برای هر کدام از مردم روستا پیش آید دیگران به او پول قرض می
 کنند دهند، مردم روستا قابل اعتمادند، مردم روستا ضمانت مالی همدیگر را قبول می همدیگر قرض می

23/0  

ها، معلمین روستا، کارکنان مرکز بهداشت، شورای حل  شورای روستا، کارکنان جهاد، کارکنان بنیاد مسکن، بانک اعتماد نهادی
 مجلس، کارکنان شرکت تعاونی، دفتر خدمات ۀاختالف، نمایند

30/0  

انسجام 
 اجتماعی

کار گروهی وجود دارد، روابط صمیمانه میان مردم وجود  ۀرفت و آمد وجود دارد و مردم به فکر همدیگرند، روحی
 دارد، دید و بازدید وجود دارد

26/0  

وجود دارد؟، به چه  روستاییاندر نزاع و درگیری بین در صورت خالی بودن منزل احتمال سرقت چقدر است؟، چق امنیت محلی
 میزان مصرف مواد مخدر در روستا وجود دارد؟، میزان ناآرامی در روستا چقدر است؟

55/0  

به نظر من بسیاری از اهالی این روستا حاضر نیستند تا آخر عمر در اینجا زندگی کنند، افراد با زندگی در این روستا  تعلق مکانی
دهند، بنظرم مردم  آرامش دارند، فکر کنم مردم روستا زندگی کردن در اینجا را بر دردسرهای شهر ترجیح میاحساس 

 به این روستا تعلق خاطر دارند و به هیچ وجه حاضر به ترک آن نیستند

23/0  

 فرهنگی
 

های ارزش
 فرهنگی

ه پوشش محلی، میزان رغبت دختران و زنان به تحصیل، میزان رغبت جوانان ب ۀجوانان و نوجوانان به ادام ۀمیزان عالق
 ای، میزان عالقه به خرید وسایل مرزی های ماهواره حفظ حجاب در روستا، میزان رغبت به نگاه کردن به برنامه

53/0  

تعامالت 
 فرهنگی

اری با مردم آن تج ۀمیزان رفت و آمد با افراد آن سوی مرز، میزان ارتباط فامیلی با ساکنان آن سوی مرز، میزان رابط
 های آن سوی مرز سوی مرز، میزان شرکت در مراسم

35/0  

 روانی
 
 

احساس محرومیت 
عدالتی و بی  

خواهم داشته باشم اما به  ام، چیزهای زیادی هست که می به لحاظ مادی در مقایسه با دیگران به آنچه حقم بوده نرسیده
 ت بهتری داشته باشم، تفاوت درآمدی میان افراد روستا زیاد استرسم، با این تالشی که من دارم باید امکانا آنها نمی

23/0  

23/0 ها، وضعیت شغلی خدمات آموزشی، بهداشت روستا، وضعیت مالی، وضعیت منزل، وضعیت معابر و کوچه رضایت از زندگی  

ر زندگی خانوادگی خود چقدر رضایت دارید؟، دانید؟، از موفقیت د می ثیرگذار در خانوادهأتا چه اندازه خود را فردی ت بهزیستی روانی
سال گذشته چقدر بهبود یافته است؟،  10کنید وضع زندگیتان نسبت به  کنید؟، فکر می تا چه حد احساس توانمندی می
 کنید؟ تا چه حد احساس شادمانی می

25/0  

وضعیت منزل  اقتصادی
 مسکونی

ت و حمام، جنس سقف و کف خانه، نوع سوخت مورد استفاده نوع آشپزخانه، نوع حمام، نوع توالت، مواد دفعی توال
 برای پخت و پز

22/0  
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 ی تحقیقهایافته

های جمعیتی، شغلی و تحصیلی افراد مورد های توصیفی از قبیل ویژگی به بررسی برخی یافته در ابتدا

 139(، نفر 122کل جمعیت )های مرزی از بازارچه در روستاهای نزدیک بهمطالعه پرداخته شده است. 

های مرزی از های دور از بازارچه( زن هستند. در روستادرصد 5/61نفر ) 33درصد( مرد و  5/23نفر )

درصد( زن هستند. میانگین سن در  66نفر ) 63درصد( مرد و  23نفر ) 99(، نفر 162کل جمعیت )

 است. 3/35ها، و در روستاهای دور از بازارچه 3/33ها، روستاهای نزدیک به بازارچه

درصد(  3/6نفر ) 5سواد، درصد( بی 5/30نفر ) 53های مرزی،  در روستاهای نزدیک به بازارچه 

درصد(  2/13نفر ) 33درصد( راهنمایی،  3/60نفر ) 32درصد( ابتدایی،  6/63نفر ) 31سواد قرآنی، 

التر بودند. در درصد( لیسانس و با 3/3نفر ) 2درصد( فوق دیپلم و  1/1نفر ) 6متوسطه و دیپلم، 

درصد( دارای سواد قرآنی،  3/2نفر ) 3سواد، درصد( بی 2/15نفر ) 60ها،  روستاهای دور از بازارچه

درصد( متوسطه و  3/61نفر ) 62درصد( راهنمایی،  5/60نفر ) 62درصد( ابتدایی،  3/62نفر ) 33

 تر بودند.درصد( لیسانس و باال 5/5نفر ) 2درصد( فوق دیپلم و  9/3نفر ) 5دیپلم، 

شود تأثیر متغیر مستقل بر ابعاد متغیر وابسته از طریق آزمون آماری مناسب در ادامه تالش می

شده در چهار بخش  های مطرحهای استنباطی و تحلیلی تحقیق، بر اساس فرضیه نشان داده شود. یافته

 .است  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی کیفیت زندگی روستاییان بررسی شده

های بعد اقتصادی، از کیفیت زندگی بهتری  های مرزی به لحاظ مؤلفه روستاییان نزدیک به بازارچه. 1

 برخوردارند.

ها کمتر های مسکن از یک شروع شده است، بنابراین هرچه جمع نمرات گویهبندی نمرۀ گویهتقسیم

های داده شده به  ر اساس وزنب دهد. باشد، از لحاظ وضعیت منزل مسکونی، شرایط باالتری را نشان می

است  3/13ها وضعیت منزل مسکونی در روستاهای نزدیک به بازارچه ۀها، میانگین نمرهای گویهگزینه

درآمد نیز در نمرۀ دست آمده است. میانگین هب 5/60ها، که این رقم برای روستاهای دور از بازارچه

ها  ست که این رقم برای روستاهای دور از بازارچههزار تومان ا 263ها،  روستاهای نزدیک به بازارچه

دار بودن است که معنا 000/0برابر با  t آزمونداری  دست آمده است. سطح معناههزار تومان ب 560

 دهد.تفاوت را نشان می
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 روستاییانهای بعد اقتصادی کیفیت زندگی های مرزی بر مؤلفهتأثیر بازارچه tنتایج آزمون  .4 جدول

 متغیر وابسته مستقلمتغیر 

روستاهای نزدیک به 

 ها بازارچه

روستاهای دور از 

 سطح معناداری ها بازارچه
تأیید یا 

 دعدم تأیی
 میانگین میانگین

های  بازارچه

 مرزی

 تأیید 03/0 5/60 3/13 وضعیت منزل مسکونی

 تأیید 000/0 560 263 وضعیت درآمد ماهیانه 

 

ن سایر اها نسبت به ساکن شود که روستاییان نزدیک به بازارچه شت میها نیز چنین بردا از مصاحبه

روستاها در شهرستان مریوان از وضعیت منزل مسکونی بهتری برخوردارند. وضعیت مسکن متأثر از 

تجارت ۀ سال پیش(، روستاییان مرزنشین به واسط 3درآمد افراد است. در چند سال گذشته )تا 

ردار ها برخو بهتری نسبت به روستاهای غیر مرزی و دور از بازارچه غیررسمی در منطقه از درآمد

در منزل مسکونی خود تغییراتی را اعمال نمایند که در غیر این صورت بودند که این امر باعث شد 

زمانی که مردم » گوید:قادر به انجام چنین کاری نبودند. یکی از اهالی روستای نی در این زمینه چنین می

پرداختند. یادم هست زمانی در این  ی داشتند، خیلی راحت به تعمیر یا تأسیس منزل مسکونی با کیفیت میدرآمد خوب

بینی مربوط  هزار تومان رسیده بود. این وضعیت خوب بیشتر منازل را که می 300روستای ما قیمت زمین مسکونی متری تا 

 32)مرد،  «باشنددرآمد و کساد بودن بازار خالی از سکنه می ها به دلیل نبوداما امروزه بعضی از آن ؛به همان زمان است
  ساله(.

ها نسبت به سایر روستاهای دور  درآمد باید گفت در کل، روستاییان نزدیک به بازارچه ۀدر زمین 

از آن از وضعیت درآمدی بهتری برخوردارند اما ذکر این نکته الزم است که در چند سال پیش، مردم 

شان  بال داشتند و سود زیادی نصیای غیر رسمی به کار تجارت اشتغروستاهای اطراف مرز به شیوه

، روستاییان مرزنشین به دلیل کاهش درآمدشان از شرایط به و نظارت بیشتر کنترل دولتشد اما با  یم

 های کار آنان، به ایجاد بازارچه وجودآمده احساس نارضایتی کردند. دولت به منظور ساماندهی به

طراف مرز رسمی اما موقتی در روستاهای مرزی مبادرت ورزید که طی آن افراد ساکن در روستاهای ا

اند(  وری )مخصوص سرپرستان خانوار و افرادی که خدمت سربازی را انجام دادههای پیله از دفترچه

های آبی و زرد است و روستاییان در روزهای زوج و فرد ها به رنگ. این دفترچهشدندبرخوردار 

های رسمی و  بازارچهاما با وجود  ،کیلوگرم( را دارند 650مجوز وارد کردن کاال )هر بار به میزان 
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شان ابراز نگرانی  هدرآمد کنونی خود با درآمد گذشت ۀمرزی، مردم به دلیل مقایس ۀموقتی در منطق

کار مرز و »گوید:  درآمد در روستاهای مرزی چنین می ساکن روستای نی در زمینۀ «کامران»کنند.  می

 ؛گردید ول زیادی نصیب افراد روستایی مرزنشین میسال قبل خیلی رونق داشت و پ 3تجارت مرزی به طور غیر رسمی تا 

گرفت. هم میشه گفت خوب بود، هم بد، از آن جهت که برای مردم که کنترل و نظارتی روی آن صورت نمییعنی زمانی

اما از آن لحاظ که برخی از مردم کار کشاورزی داشتند و به جهت  ؛شغل ایجاد شده بود و درآمد خوبی داشتند، خوب بود

وقتی که کار مرز رونق داشت، هیچ کس در روستا به کار  رآمد بیشتر تجارت مرزی آن را رها کرده بودند، بد بود.د

های روستا خالی از کشت بودند. چون سود حاصل از کار مرز خیلی بیشتر از  ی زمینپرداخت و تقریباً همه کشاورزی نمی
اند و حتی یک قلم کاال بدون نظارت و کنترل مرزبانی و نیروی ی مرزهای غیر رسمی بسته شدهاما االن همه ؛آن بود

انتظامی اجازه ورود ندارد که این امر خود باعث نارضایتی بیشتر مردم روستا شده است زیرا بیکاری در روستا شایع شده و 

ای رسمی و موقتی ه ی نیازها و خرج و مخارج ما نیست. اگر سهم ما در همین بازارچه کار کشاورزی هم پاسخگوی همه
 ساله(. 36)مرد،  «هم بیشتر شود تا در آن بیشتر کار کنیم باز جای نگرانی نخواهد بود

به »دهد:  چنار در این مورد چنین توضیح میساکن روستای نی و شورای بازارچه کانی «عزیز»

ای چنار که بازارچه بازارچه کانی که قاچاق کاال در طی چند سال گذشته در محدودۀ مرزی این روستا زیاد بود،دلیل این

تا واردات از طریق آن به  رسمی اما موقتی است توسط استانداری، فرمانداری و با هماهنگی هنگ مرزی در منطقه دایر شد

 6500نفر نیروی شاغل در روستاهای اطراف را دارد که  5000صورت رسمی و قانونی صورت گیرد. این بازارچه، ظرفیت 

وری خود مجاز به وارد کردن کاال از مرز های پیلهنفر دیگر در روزهای فرد و با دفترچه 6500ی زوج و نفر در روزها

نفر  100هستند. تجارت مرزی در گذشته تأثیر زیادی بر تأمین معیشت مردم داشته است. االن روزانه چیزی حدود 
که معموالً در  وری است که دارای دفترچه پیلهارچه کسیکنند که این رقم در گذشته خیلی زیاد بود. در این بازبری می کول

باشد. در ازای وارد کردن این مقدار کاال کیلیو گرم کاال می 650بار نوبت داشته باشد، هر بار مجاز به وارد کردن  3ماه شاید 

گردد. مانداری کسر میتومان از آن، بابت پول فیش به حساب فر 9000کند که  تومان پول از صاحب بار دریافت می 36000
تومان نیز از  6000بار تحویل دهد. بر بدهد تا بار را به صاحبتومان باید حق کول 5000اگر کسی نتواند بار را جابجا کند، 

 62000گردد که مانده پول افراد روستایی مرزنشین دارای دفترچه جمعاً برابر با این مبلغ، جهت کرایه ماشین از آن کسر می

باشد که به نظر خودشان خیلی مبلغ ناچیزی است که قابل مقایسه با درآمدهای گذشته نیست بنابراین ضرورت یتومان م
های مرزی باشند تا سود آن فقط  دارد تا نهادهای دولتی به فکر بهبود وضعیت معیشت مردم روستایی مرزنشین در بازارچه

 ساله(. 36)مرد،  «نصیب پولدارها نگردد
های بعد اجتماعی، از کیفیت زندگی بهتری  های مرزی به لحاظ مؤلفه نزدیک به بازارچهروستاییان . 2

 برخوردارند.
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آمده است.  5ها به تفکیک در جدول ۀ میانگینبر اساس مقایس ی مربوطههانتایج هر یک از مؤلفه

بین  شخصی، که فقط در دو مؤلفۀ مشارکت اجتماعی و اعتماد بیندهد  نشان میهای جدول  یافته

 دارد و در بقیۀ موارد، تفاوتی مشاهده نشده است ها، تفاوت وجود دور و نزدیک به بازارچه ییانروستا
 روستاییانبعد اجتماعی کیفیت زندگی  های ؤلفههای مرزی یر متأثیر بازارچهtنتایج آزمون  .2 جدول

متغیر 

 مستقل
 متغیر وابسته

 روستاهای نزدیک

 ها به بازارچه 

ر از روستاهای دو

 ها بازارچه
سطح 

 معناداری
 دتأیید یا عدم تأیی

 میانگین میانگین

های  بازارچه

 مرزی

 تأیید 05/0 2/16 1/13 مشارکت اجتماعی

 تأییدعدم  626/0 3/13 3/13 انسجام اجتماعی

 تأیید 06/0 2/13 9/13 شخصی(اعتماد )بین

 تأییدعدم  539/0 3/30 1/30 اعتماد )نهادی(

 تأییدعدم  923/0 6/16 9/11 مکانی تعلق

 عدم تأیید 09/0 2/12 12 امنیت محلی

 های تحقیق منبع: یافته

نزدیک به  روستاییانهای مرزی بر مشارکت اجتماعی دهد که بازارچهنشان می 5ارقام جدول 

ها در این روستاهای  بعد از ایجاد بازارچه»نی: مرزی  گذار بوده است. اظهارات اهالی روستایتأثیرها  بازارچه

های  مرزی، تغییری در توجه دولت به این منطقه صورت نگرفته و مسئوالن نسبت به مشکالت و مسائل روستا و بازارچه

انگاری مسئوالن در بعضی موارد باعث ایجاد نوعی مشارکت خودجوش در میان  اند. در واقع سهلتوجه بودهمرزی آن بی
ر جهت حل مشکالت صورت گرفته، به صورت کامالً مردمی بوده است. به مواردی از قبیل مردم شده است و اگر اقدامی د

  )مصاحبۀ گروهی، اهالی روستای نی(.« ساختن مسجد، سنگ فرش کردن عابر پیاده و ... اشاره نمودند

نزدیک به  روستاییاندهد که انسجام اجتماعی ها نشان میمیانگین ۀنتایج آزمون مقایس

انسجام  ۀهای مرزی ندارد. میانگین نمردور از بازارچه روستاییانمرزی تفاوت معناداری با  یها بازارچه

دور از است که همین رقم نیز برای روستاهای  3/13ها اجتماعی در روستاهای نزدیک به بازارچه

ی های مرزی، فقط در روستادر میان روستاهای نزدیک به بازارچه .دست آمده استها بهبازارچه

ی میان ساوجی نوعی دودستگی مذهبی وجود داشته است که تا حدودی باعث کاهش انسجام اجتماع

از  ،های )ماموستا( منطقه به این روستاکردند که با ورود یکی از روحانیآنان شده بود، اما آنها اذعان 

 ،اد ساکن در روستاکه یکی از افر ها کاسته شده است. به طوریگری میان آن میزان اختالفات و طایفه
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در طی چند سال گذشته اختالفات مذهبی زیادی در روستا وجود داشت و » کند:را به این ترتیب بیان می موضوع

ها با افراد ها بودند. هر کدام از آنها و دیگری سلفیها صوفیدر حقیقت مردم روستا دو دسته شده بودند که یکی از آن

که این اختالفات تا حدود زیادی تعامالت میان مردم را کم کرده بود. به نظرم دلیل اصلی خود مراوده داشتند و باید گفت 
که کار مرز و تجارت مرزی بیشتر بود. این اختالفات به وجود آمدن این دو دستگی، ورود افراد غریبه به روستا در زمانی

مد و با سعی فراوان توانست تا حد زیادی به اختالفات که یکی از روحانیون متدیّن منطقه به روستای ما آادامه داشت تا این

  ساله(. 33)مرد،  «اکنون به طور کلی، ازآن اختالفات تا حدودی کاسته شده است ن دهد. همپایا

صی در روستاهای نزدیک به شخاعتماد بین ۀدهد که میانگین نمرنشان می 5های جدول  داده

( 06/0) . با توجه به سطح معناداری آزموناست 2/13 ،هاارچهروستاهای دور از بازو  9/13، ها بازارچه

یان همراه شخصی روستای های کنونی با تغییر اعتماد بین باید گفت تجارت مرزی در گذشته و بازارچه

 1اقتصادیلبۀ جو به دلیل غ این جهت است که در روستاهای مرزی،بوده است. تفاوت در این مؤلفه به 

 در نتیجۀ اقتصاد سنتی )کشاورزی یا باغداری( بهی از پیوندهای اجتماعی که ، بعضهاغریبهو حضور 

بخور و نمیر که مردم فقط مشغول به کار کشاورزی . در زمانیه است، دچار اختالل شدوجود آمده بود

 انجامبودند، همه به یکدیگر اعتماد تام داشتند و خیلی از امور بر مبنای همان اعتماد سنتی  خود

و مرزی با رونق تجارت اما  ؛قبول ضمانت مالی همدیگرو له قرض دادن وسایل کار از جم فتگر می

اعتمادی افراد نسبت ناسبات قبلی کاسته شد. به طور خالصه، بیم ورود افراد جدید به روستا، از شدت

یکی از اهالی روستای ساوجی چنین  های مرزی دانسته شد.به یکدیگر پیامد گسترش بازارچه

که کار مرز و تجارت در این روستاهای مرزی به اوج رسیده بود، بنده شاهدم که از نقاط مختلف کشور،  زمانی»گوید:  می

های بنده، اهل جا ساکن شده بودند. برای نمونه یکی از همسایهمردم به این روستا آمده بودند و برای مدت طوالنی در این
دن در مرز، در روستای ما سکونت داشت. این امر در روابط قبلی مردم سال جهت کار کر 3کرمانشاه بود و به مدت 

ها در اثر اعتماد به افراد غریبه ساکن در روستا پول و مالشان زیرا بعضی افراد روستایی اغلب وقت ؛تغییراتی به وجود آورد

اعتماد شده  الی ساکن روستا نیز بیاعتمادی تا حدی پیش رفته بود که مردم روستا حتی به اه دادند. این بی را از دست می
ی همان عملکرد گذشته تجارت اعتمادند، به نظرم نتیجه بودند. پس اگر هم اکنون نیز تا حدی افراد نسبت به همدیگر بی

مرزی بوده است و هم اکنون نیز با وجود بازارچه های مرزی باز افراد جدیدی از شهر و حتی شهرهای خارج از استان تا 
 ساله(. 53)مرد،  «آمد دارند روستای ما رفت و حدودی با

                                                 
 دانستندبرخی آن را تجارتی کاذب می.  1
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مرزنشین تفاوت یان دهد که اعتماد نهادی روستایان میها نشمیانگین ۀنتایج آزمون مقایس

اعتماد مردم به نهادهای مختلف به یک  گروهندارد. در هر دو  مورد مطالعه معناداری با دیگر روستاییان

هادی توسط  هایردم از اجرایی نشدن صحیح و کامل طرحم جامعۀ مورد مطالعه،اندازه است. در 

اد آنان به همچنین از عملکرد شوراها ناراضی بودند. بیشترین میزان اعتم وکارکنان بنیاد مسکن و دهیار 

امی و . در روستاهای مرزی، بستن مرزهای غیر رسمی توسط کارکنان انتظمعلمان مدرسه بود

گونه  اینیان مرزنشین شده است. اگرچه مردم تمادی در روستایاع فرمانداری موجب ایجاد نوعی بی

قاچاق و  ۀها را در راستای قانونی کردن روابط و کاهش مشکالت ناشی از پدیدگذاری سیاست

 بودهای ها به گونهچگونگی اجرای این طرحبه زعم مردم  ،دانند ارتباطات غیررسمی امری منطقی می

 را به دنبال داشته است.ایتی مردم نارض مشکالت دیگری از قبیلکه 

یان مرزی تأثیری ستایهای مرزی بر تعلق مکانی رودهد که بازارچهنشان می 5ارقام جدول 

امروزه یکی از  باید گفتباعث ماندگاری آنان در منطقه گردد.  استو به عبارتی نتوانسته نداشته 

 ۀ. تخلینشینان از این مناطق استت مرزمهاجر کندخطراتی که امنیت مناطق مرزی را تهدید می

. دهدمیهم خوردن ترکیب آن، ضریب امنیتی مناطق مرزی را کاهش  هجمعیتی این مناطق و ب

خواستار بهبود وضعیت کار و اشتغال جهت ماندگاری بیشتر در دهد که روستاییان نشان میها مصاحبه

زندگی کردن در این روستاهای مرزی » گوید: این منطقه بودند. یکی از ساکنان روستای سعد آباد چنین می

کار مرز و تجارت و فعالیت در آن برای ما  بدون امکانات خاصی که ویژه این مناطق باشد خیلی سخت و دشوار است. اگر
 های مرزی بیشتر شود ما نیز انگیزۀ بیشتری برای ماندن خواهیم داشت. در این روستاها با کمبود امکانات برایروستانشین

افراد  ساله(. 35)مرد،  «ایم که این خود مشکالتی بیشتر را برای مردم این منطقه به همراه داشته است فرزندان خود مواجه

تعلق مکانی خود را به منطقه در سطح پایینی اعالم  ،گروهی ای ساکن در روستای ساوجی طی مصاحبه

است کار مرز کم شده یا بهتر بگوئیم تعطیل شده. مناطق  سال 5نزدیک به » ها به این موارد اشاره کردند:داشتند. آن

هایی موقتی را تأسیس کردند. اینم از کار کردن در آن، ماهی یک یا دوبار اگر بتوانیم از طریق آن  مرزی رو بستند و بازارچه
رفتیم. امکانات هتر از این میبه وارد کردن کاال بپردازیم. اگر از همان اول نبود، خیلی بهتر بود چون حداقل ما دنبال کاری ب

ای چندان به ماندن در روستاهای مرزی بهداشتی و درمانی محدودی داریم. این عوامل باعث شده تا ما انگیزه -آموزشی
 )مصاحبۀ گروهی، اهالی روستای ساوجی(. «نداشته باشیم



 1131پاییز و زمستان ، 2 ۀ، شمارششم ۀدور ،روستایی توسعۀ

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Dr. Seyed Ahmad Firouzabadi Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran  

 ISSN: 2008-8981 Website: www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

620 

 ها به بازارچه نزدیکیان تایدهد که امنیت محلی روسها نشان میمیانگین ۀنتایج آزمون مقایس

 ۀعنوان یکی از متغیرهای حوزۀ امنیت مالی که بهندارد. در زمیندیگر تفاوت معناداری با روستاهای 

شونده در معرض شرایطی که امنیت  توان گفت که هیچ یک از افراد مصاحبه ، میاستاجتماعی مطرح 

ها از طریق آشنایان به این ای از آندهها از نظر مالی مورد تهدید قرار گیرد، قرار نگرفته بودند اما عآن

ای به وجود آمده آوری مخصوصاً در نقاط شهری برای عدهقضیه آگاهی یافته بودند که شرایط ترس

ها پیش نیامده که اموال و دارایی ای برای آنمرزی حادثه ۀکه در منطق داشتنداست. اکثر افراد اذعان 

تا حاال برایمان پیش نیامده که دزدی به خانه آمده باشد »: گویدنی می اهل روستای «عارف»ها به سرقت رود.  آن

تر است و از افراد  اما فکر کنم محیط شهری نسبت به مناطق روستایی تا حدی ناامن ؛را به سرقت برده باشد و وسایل خانه

از احساس امنیت مالی،  مورد دیگری .ساله( 55)مرد،  «ایم که در شهر از فالن منزل سرقت شده استمختلف شنیده

گذاری در منطقه معموالً با احداث مراکز تجاری و  گذاری در منطقه است. وضعیت امنیت سرمایهاحساس امنیت سرمایه

شود. اکثر افراد ساکن در منطقه مرزی خصوصاً روستاهای نزدیک به بازارچه در مورد کارخانه و تأسیسات مشخص می

برداری افراد ناشناس احساس ناامنی  ها و کالهگذاری، پذیرفتن چک غریبه هت سرمایهسپردن سرمایه به افراد دیگر ج

ها هنگام معامله با افراد ناشناس شهری از آن» :گویدکردند. یکی از افراد شاغل در بازارچه باشماق در این زمینه چنین می می

ترسم که باهاشون  شناسم اعتماد دارم و نمی ی که میترسم کلکی در کار باشد اما نسبت به افرادکنم چون می چک قبول نمی

افراد ساکن در روستاهای مورد مطالعه، نزاع و درگیری میان مردم هر دو ساله(.  35)مرد،  «معامله کنم

ذکر است که میزان مصرف مواد مخدر و  شایاناند. جغرافیایی را در حد پایینی ذکر کرده ۀمحدود

 در مصاحبۀ مورد مطالعه در حد صفر بوده است.جغرافیایی  ۀمحدودمشروبات الکلی نیز در هر دو 

نوجوانان و جوانان روستای ما به مصرف مواد مخدر و نوشیدن مشروبات الکلی »: نفره چنین گفته شد ششگروهی 

وبات الکلی هیچ گرایشی ندارند و حتی با همکاری همدیگر با کسانی که از مناطق مرزی روستا نیز اقدام به وارد کردن مشر

 )مصاحبۀ گروهی، روستای ساوجی(. «دادیمها را تحویل نیروهای انتظامی میشدیم و حتی آن کردند، درگیر میمی

 های بعد فرهنگی، کیفیت زندگی بهتری دارند.ها به لحاظ مؤلفه. روستاییان نزدیک به بازارچه1

داری وجود ی کیفیت زندگی تفاوت معناعد فرهنگها به لحاظ ببین روستاهای نزدیک و دور به بازارچه

 به تفکیک آمده است. 2در جدول  ها و تعامالت فرهنگیلفۀ گرایشنتایج دو مؤدارد. 
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  روستاییانهای بعد فرهنگی کیفیت زندگی های مرزی بر مؤلفهتأثیر بازارچه tنتایج آزمون  .6 جدول

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 ها روستاهای دور از بازارچه اه روستاهای نزدیک به بازارچه

 سطح معناداری
ید یا عدم تأی

 میانگین میانگین یدتأی

 های مرزی بازارچه
 یدتأی 000/0 2/13 3/60 گرایشات فرهنگی

 یدتأی 000/0 2 3/10 تعامالت فرهنگی
  

وت های فرهنگی روستاییان مرزنشین تفا دهد گرایشها نشان میمیانگینۀ نتایج آزمون مقایس

تحصیل جوانان و  ۀزیادی از این تفاوت مربوط به ادام بخشمعناداری با دیگر روستاییان دارد که 

و برای  3/60ها های فرهنگی در روستاهای نزدیک به بازارچهنوجوانان است. میانگین گرایش

دار بودن عنااست که م 000/0رابر با ب t آزمونداری  است. سطح معنا 2/13ها روستاهای دور از بازارچه

 دهد.تفاوت را نشان می
در های تحقیق حاضر، ترک تحصیل در مقاطع پایین یا عدم تمایل به ادامۀ تحصیل یکی از یافته

فرزندان روستاییان مرزنشین بخصوص در زمان رونق تجارت است. وجود کار تجارت مرزی در 

اس مشاهدات میدانی و مطالعات منطقه، تأثیر منفی بر ادامۀ تحصیل فرزندان داشته است. بر اس

توان به گرایش به کسب پول در بین کودکان و نوجوانان اشاره کرد گرفته از دالیل اصلی آن می صورت

امکانات  نداشتنتحصیل هستند ولی  ۀهای مرزی، آنان خواهان ادام اما در حال حاضر با وجود بازارچه

روستای سعدآباد در رابطه با این مسئله،  «روحانی»افزاید.  آموزشی کافی بر گرایش به ترک تحصیل می

روستای ما از نظر امکانات آموزشی و » :به کمبود امکانات آموزشی در روستاهای مرزی اشاره داشته است

ها مقطع راهنمایی و ابتدایی تدریس تحصیلی درسطح پایینی قرار دارد. روستای ما دارای دو مدرسه بیشتر نیست که در آن

های خود را جهت ادامه تحصیل به شهر بفرستند. اکثر افراد روستا به دلیل ناتوانی مالی حاضر نیستند که بچه شوند.می
کردند که االن عالوه بر آن، در چند سال گذشته بیشتر جوانان و نوجوانان به خاطر درآمد زیاد در مرز ترک تحصیل می

)مرد  «ادامه تحصیل در میان آنان بهتر شده است، منتها امکانات کم است توانند آن را ادامه دهند. اکنون گرایش بهدیگر نمی

 ساله(. 23

عالوه بر این موارد، میزان رغبت جوانان و نوجوانان به پوشش محلی در میان هر دو دسته از 

پوشش جوانان و نوجوانان منطقه مشاهده  ۀروستاها به طور یکسان ارزیابی شده و تغییری در نحو

 در نهایت این همچنین، تغییری در وضعیت حجاب زنان روستایی صورت نگرفته است. نشده است.
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ها(، گرایش به خرید وسایلی که خارج از مرز  که در میان روستاییان مرزنشین )نزدیک به بازارچه 

آیند، نسبت به روستاهای دیگر بیشتر است اما به نظر خود آنان بیشترین مصرف این کاالها به  می

 ز شهر و حتی استان اختصاص دارد.خارج ا

دهد که تعامالت فرهنگی روستاییان ها نشان میمیانگین ۀآزمون مقایس 2های جدول  طبق داده

تمام های مرزی دارد. های مرزی تفاوت معناداری با روستاهای دور از بازارچه نزدیک به بازارچه

ه شغل و منبع اصلی جا ک. از آنانده همنزدیک بو  کیشزبان و همنوار مرزی هم دو طرفوستاهای ر

دو طرف مرز، از دیر باز تا حدی کشاورزی و دامداری است، ارتباطات تنگاتنگ کاری و معیشت مردم 

در گذشته بعضی روستاهای هر دو طرف مرز دارای » :گویدساکن روستای نی می «عبداله»اند. تجاری هم داشته

بردند که در این فاصله از کمبود ها را با هم به سر میدر فصل کار، بیشتر وقت هااراضی کشاورزی مشترک بودند و آن
 «گیری تجارت مرزی در منطقه گردید ای برای شکلشد که این امر خود مقدمههای هر دو طرف بحث می کاالها و مایحتاج

میتی و شغلی، مردم بنابراین در نتیجۀ قرابت جغرافیایی، فرهنگی، زبانی، مذهبی، قو ساله(. 32)مرد، 

های  روستاهای همجوار به برقراری روابط خویشاوندی و ازدواج اقدام نموده و با ایجاد شبکه

  خویشاوندی گسترده در منطقه، روابط اقتصادی بین آنان نیز افزایش یافته است
بهتری  های بعد روانی، از کیفیت زندگیهای مرزی به لحاظ مؤلفهروستاییان نزدیک به بازارچه. 4

 برخوردارند.

عدالتی، رضایت از زندگی و بهزیستی احساس محرومیت و بی ۀاین بعد از کیفیت زندگی با سه مؤلف

 روانی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج هر سه مؤلفه نیز به تفکیک بیان شده است.
 روستاییانوانی کیفیت زندگی های بعد رهای مرزی بر مؤلفهتأثیر بازارچه tنتایج آزمون  .7جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل

روستاهای نزدیک به 

 ها بازارچه

 روستاهای دور از 

 ها بازارچه
 سطح 

 معناداری

 ید یا تأی

 یدتأیعدم 
 میانگین میانگین

 مرزیهای  بازارچه

 یدتأیعدم  612/0 9/11 11 عدالتی احساس محرومیت و بی

 یدتأیعدم  632/0 6/13 13 رضایت از زندگی

 یدتأی 01/0 12 2/15 بهزیستی روانی
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است که این  11ها عدالتی در روستاهای نزدیک به بازارچهمیانگین احساس محرومیت و بی ۀنمر

هم برابر با  tداری آزمون ه است. سطح معنادست آمدهب 9/11ها رقم برای روستاهای دور از بازارچه

ۀ مورد دهد. با توجه به سطح معناداری آزمون، فرضیدن تفاوت را نشان میدار نبواست که معنا 612/0

عدالتی را ابراز ومیت و بیبه یک اندازه احساس محر د نشده است. هر دو دسته از روستاهانظر تأیی

احساس محرومیت هر دو دسته از روستاها بیشتر به دلیل کمبود امکانات آموزشی و اجرایی  اند. کرده

های عمرانی از جمله طرح هادی در روستاها بوده است. مناطق مرزی به دلیل قرار گرفتن  نشدن طرح

مند نیستند که این امر باعث نارضایتی و احساس کشور، از بسیاری از امکانات بهره  در ناحیۀ پیرامونی

 محرومیت مردم آن مناطق شده است.

است که این رقم برای  13ها زارچهرضایت از زندگی در روستاهای نزدیک به باۀ میانگین نمر

است که  632/0برابر با  tداری آزمون دست آمده است. سطح معناهب 6/13ها روستاهای دور از بازارچه

در کلِ مناطق  آموزشی -کمبود تجهیزات و امکانات رفاهی .دهدبودن تفاوت را نشان میندار معنا

 .مندی مردم را به دنبال داشته استاهش رضایتکها(  )روستاهای دور و نزدیک به بازارچه مرزی

امکانات آموزشی و بهداشتی در کل »رسد: محمد ساکن روستای ساوجی مهم به نظر میهای توجه به گفته

کشند و افراد ها به خاطر در دسترس نبودن امکانات، از درس خواندن دست میروستاهای مرزی خیلی کم است. اکثر بچه
ها را وادار به های خود را برای ادامه تحصیل به محیطی خارج از روستا بفرستند. بنابراین مجبورند آندختر ،حاضر نیستند

کاال، مرزنشینان نوع در زمینۀ محدودیت حق انتخاب  دیگر، از سویی ساله(. 33، مرد) «تحصیل نمایند ترک

نوع کاال در  افزایش ر آنان،. خواستۀ اکثکرده است مجبورن یین کاالی اندک با سود پامیبه خرید ه را

های یکی از افراد روستایی مرزنشین مهم به نظر توجه به گفته ،در این زمینه .است  های مرزی بازارچه

درست است که ایجاد بازارچه مرزی باشماق و قانونی کردن صادرات و واردات تا حدودی هم به نفع مردم و »رسد: می

 در منطقه به دنبال داشته است م خوب است و امنیت زیادی را از لحاظ کاهش قاچاقهم کل کشور است. از لحاظ امنیتی ه

  ساله(. 53)مرد، « ای نداریممند نیستیم چون سرمایهخیلی از مزایای آن بهره ،ما در حقیقتا
دهد که و نشان میاطفی کیفیت زندگی را پوشش روانی و ع -بعد روحی ۀ بهزیستی روانی،مؤلف

در این برای مثال . اندروحی، روانی و عاطفی مواجه رها تا چه حد در زندگی با فشارهایافراد و خانوا

اید؟ یا تا چه حد از های اخیر تا چه حد با فشار روانی مواجه بودهدر طی سالاز افراد سؤال شد بعد 
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شما  کنید؟ و آیا وضعیت زندگیمی اید احساس رضایتهایی که در اختیار داشته موقعیت و فرصت

دهد که ن میها نشامیانگین ۀآزمون مقایس 2های جدول  دادهطبق نسبت به گذشته تغییری کرده است؟ 

ستاهای دور از تفاوت معناداری با رو های مرزی نزدیک به بازارچهیان بهزیستی روانی روستای

در  و 2/15ها هبهزیستی روانی در روستاهای نزدیک به بازارچ ۀهای مرزی دارد. میانگین نمر بازارچه

های مرزی با وجود برخورداری از  روستاییان نزدیک به بازارچه است. 12ا هروستاهای دور از بازارچه

مسکن بهتر و تعامالت بیشتر با آن سوی مرز، به لحاظ روحی و روانی، شرایط بهتری نسبت به سایر 

 روستاها ندارند که این امر پیامد نارضایتی از وضعیت موجود است.

 

 گیرینتیجهبحث و 

تنی بر های مبگذاری جانبه است و این مهم جز از راه سیاست ، توسعۀ همهتوسعۀهای هدف برنامه

نیافتگی توسعۀدست نخواهد آمد. غالب مناطق مرزنشین به دلیل شرایط طبیعی و عدالت اجتماعی به

صنعت و تولید برای اشتغال  های کافی همانند نیروی کار ماهر در بخشخود، قادر به عرضه پتانسیل

روند. لذا یکی از راهکارهای پیشنهادی برای حل این مناطق منزوی به شمار می ۀنیستند و در زمر

های مرزی )به صورت رسمی و موقتی( در راستای تحقق  مشکالت، تأسیس و فعال کردن بازارچه

 نیازهای اساسی مردم مرزنشین روستایی است.

است به صورت مستقیم و  تا حدود زیادی توانسته ،منطقۀ مورد مطالعههای مرزی، در بازارچه

وری و رانندگی به وجود آمده  بری، پیله هایی از قبیل کول زایی کمک کنند. شغلغیرمستقیم به اشتغال

باجگیران و نقش آن در اشتغال  ۀ( نیز به اهمیت بازارچ1333است. تحقیق محمدی و فخرفاطمی )

که معیشت مردم روستاهای مرزی با بازارچه پیوند خورده است.  طوریه دارد ب مردم منطقه اشاره

ها مشغول به کار شوند و بقیه به اند در نزدیکی بازارچهتعداد محدودی از روستاییان مرزنشین توانسته

اند مند نشدهاولیه از مزایای مستقیم آن بهره ۀوری و نداشتن سرمایدلیل عدم آشنایی با تجارت و پیله

؛ 1391؛ شرافت و یاری 1339؛ قادری حاجت و همکارانش 1332زاده که مطالعات دیگر نیز )اسماعیل

توان گفت کند و می( این نتیجه را تأیید می1333 یفخرفاطمو محمدی و  1332افتخاری و همکاران 

 ها است.این موضوع یکی از نقاط ضعف تأسیس بازارچه
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های مرزی دچار تواند به واسطۀ وجود بازارچهرق مختلفی میبعد اجتماعی کیفیت زندگی به ط

و تا حدودی مشارکت اجتماعی شخصی  اما در تحقیق حاضر فقط در زمینۀ اعتماد بین تغییر شود

در اثر صورت گرفته است. های مرزی(  تغییراتی در زندگی روستاییان مرزنشین )نزدیک به بازارچه

های  های مختلف و با فرهنگها که عموماً از نقاط شهری و استانتماس روستاییان مرزنشین با غریبه

تواند در مختلف بودند، میزان اعتماد روستاییان به همدیگر تا حدودی دچار تغییر گردید که خود می

رنگ شدن فرهنگ سنتی منطقه تأثیرگذار باشد. در بعد فرهنگی نیز در روستاهای نزدیک به کم

 ی از جمله وضعیت تحصیالت جوانان و نوجوانان و تعامالت مردم با آنهای مرزی موارد بازارچه

در  سوی مرز با تغییراتی مواجه شده است. در بعد روانی کیفیت زندگی باید گفت احساس بهزیستی 

احساس  ۀها بود اما در زمین ها کمتر از روستاییان دور از بازارچه میان روستاییان نزدیک به بازارچه

د که دلیل اصلی آن نیز عدم شها مشاهده ن عدالتی و رضایت از زندگی، تفاوتی میان آن محرومیت و بی

 دسترسی به برخی امکانات رفاهی در کل منطقه بود.

کند، مهاجرت مرزنشینان از این مناطق که امنیت مناطق مرزی را تهدید می هایییکی از خطر

ن، ضریب امنیتی مناطق مرزی را کاهش هم خوردن ترکیب آ جمعیتی این مناطق و بر ۀاست. تخلی

توان علل و انگیزۀ مختلف و در عین حال مکمل را برشمرد. اگرچه دو مهاجرت میبرای  خواهد داد.

های به عمل اما با توجه به بررسی داردای عامل دافعه و جاذبه در مبدأ و مقصد مهاجران، نقش عمده

 نند سایر روستاهای کشوریان مرزی به شهرها هماترین دلیل مهاجرت روستایآمده باید گفت عمده

اند های مرزی با عملکرد خود نتوانستهشود که بازارچهها چنین برداشت میاز مصاحبهاقتصادی است. 

( نیز در تحقیق 1332زاده ) بر میزان تعلق روستاییان مرزی به منطقه تأثیر مثبتی داشته باشند. اسماعیل

ها در مناطق مرزی، این امید وجود است. در ابتدای تأسیس بازارچه یدهرسای  خود به چنین نتیجه

داشت که مزایای آن بیشتر به روستاییان مرزنشین تعلق پیدا کند زیرا نه توان کشاورزی دارند و نه از 

ها در بستر زمان و مکان متغیر و مهارت و توانایی خاصی برخوردارند. هر چند تأثیرات بازارچه

 .توان گفت که حداقل در این بازۀ زمانی، در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده استمی متفاوت است

های مرزی از اهداف اولیۀ خود تا  آمده، باید گفت که بازارچه دست بنابراین، با توجه به نتایج به

دی شده زایی سالم، تأکید زیا اند. در اهداف اولیه بر توسعۀ اقتصادی و اشتغالحدودی فاصله گرفته
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های مرزی بیشتر بر زندگی افراد خارج از دهد بازارچهگرفته نشان می های صورتاست. اما بررسی

بنابراین به منظور بهبود کیفیت زندگی  .تا بر زندگی روستاییان مرزنشین روستا تأثیرگذار بوده

بازنگری  مرزی موردهای  عملکرد بازارچه ۀروستاییان مرزنشین، ضروری است تا اهداف و نحو

 گیرد.مسئوالن قرار 

های مرزی و بهبود کیفیت زندگی آنان در  برای گسترش نقش روستاییان مرزنشین در بازارچه

 تواند مؤثر باشد: مناطق روستایی مرزی، راهبردهای پیشنهادی زیر می

اید برند، لذا ب ها سود میهای خاصی از تأثیرات اقتصادی بازارچهدر شرایط کنونی فقط گروه .1

و با آموزش  ها را فراهم کردافزایش مشارکت روستاها در فعالیت بازارچه ۀ، زمینیبا اتخاذ سازوکارهای

های تجارت و آشنایی با مقررات صادرات و واردات، جمعیت ساکن در منطقه را از بازارچه روش

 و موجب کاهش احساس محرومیت در آنان شد. مند کردبهره

قررات، امکان ایجاد تأسیسات رفاهی، آموزشی و ارتباطاتی در روستاهای با رعایت قوانین و م .6

تا زمینۀ ارتقای احساس رضایت در روستاییان مرزنشین  شودمرزی )از قبیل ایجاد مدارس و ...( فراهم 

 به وجود آید.

های  های تشویقی و حمایتی دولت از مناطق محروم و مرزنشین در قالب بازارچه سیاست .3

بسزایی خواهد داشت که خود کاهش مفاسد متعدد اجتماعی را در  امنیت مناطق مرزی تأثیر مرزی در

 کند.های ماندن را بیشتر میهپی دارد و جاذب

سوی مرز ارتباط خویشاوندی بیشتری  جا که روستاییان مرزنشین از قدیم با مردمان آناز آن .3

های  لذا ضروری است از محدودیت دارندیشتری وابستگی عاطفی ب اند ونسبت به سایر مناطق داشته

 کاسته شود.بیش از حد در زمینۀ روابط آنان 

های مرزی  دولت تمهیداتی را برای روستاییان دور از بازارچه شود پیشنهاد میدر نهایت  .5 

مرزی  های وری یا بازرگانی از مزایای بازارچه های پیله ها و دفترچه تا از طریق داشتن کارت کندفراهم 

 شود.ند و سازوکارهای ممکن جهت افزایش مشارکت آنان نیز در منطقه فراهم کناستفاده 
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