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 کردستان استان مرزنشینان روانی امنیت احساس در مرزی های بازارچه نقش

  بانه شهرستان مرزی های بازارچه: موردی یمطالعه
 3احمدی هیوا، 2زاده سیروان عبده ،1ذکریا زارع

             50/15/50: دریافت تاریخ

 13/11/50: پذیرش تاریخ
 چکیده

احرذا  اميیذت روانذی     هذای مذرزی و گرذ رش مبذادجا ت ذاری بذر       ی تأثیرگذذاری بازارهذه  ی حاضر بررسی نحوههدف از مقاله

 مرزنشیيان شهرس ان بانه بوده است. روس اهای واقع در نقاط صفر مرزی به دجیلی هون دوری از مرکذ  و عذدد دس رسذی کذافی بذه     

های باشد. ای اد بازارهه باشيد که رسیدگی به وضعیت آنان امری ضروری می بریاری از امکاناا، از جمله مياطق محرود کشور می

 تواند عاملی مياسب جهت تحقق یاف ن هدف مذکور باشد.مرزی در این مياطق، می

امل کلیذه سرپرسذ ان نذانوار دو دسذ ه از     کیفذی تترکیبذیو و جامعذه آمذاری شذ      -با توجه به اهداف پذووه،، روش پذووه، کم ذی   

باشد. از دو ميبع پرسشيامه و مصذاحبه سذان ار نیاف ذه اسذ فاده بذه       های مرزی در شهرس ان بانه می روس اهای دور و ن دیک به بازارهه

همچيذین بذه    باشذد. هذای مذرزی مذی    نفر از اهالی روس اهای دور و ن دیک به بازارهذه  232عمل آمده و همچيین ح م نمونه، شامل 

 نفر از اهالی نی  مصاحبه فردی ان اد شده است. 30های نهان رابطه، با تعداد  بردن به جیه ميظور پی

هه ها دارند و بیش ر با این نوع بازارها در مراوده هر يد، از اميیت روانذی   بر اسا  این تحقیق افرادی که هم واری بیش ر با این بازار

هذا و  هذا تآزمذون فرضذیه   با توجه به این زمیيه اج ماعی و در این محذدوده مطالعذاتی، برنوردارنذد. یاف ذه     بیش ری نربت به سایر افراد

هذا، بذه لحذاو روانذی از      های مرزی نرذبت بذه روسذ اهای دور از بازارهذه     دهيد که مرزنشیيان ن دیک به بازارهههاو نشان می مصاحبه

 احرا  اميیت بیش ری برنوردارند.

های مرزی بر اميیت روانی مرزنشیيان تاثیر دو سویه دارد. به این معيی که هر هيد ميفعت حاصل  های پووه، بازارهه  هبا توجه به یاف

-آبادو از این بازارههبیش ر شامل دججن و سوداگران شهری بوده است؛ با این وجود تاکيون روس اهای محدودی تنيور و کیله عبا 

کييذد؛ ولذی   ها، فعالیت آنها را مفید ارزیذابی مذی  مردد روس اهای اس فاده کييده از م ایای این بازارهه اند. طور مر قیم سود برده ها به

هایی هم روبرو بوده و بذه لحذاو    هون اش غال آن برای تماد مرزنشیيان نبوده و فقط شامل روس اهای ن دیک شده است، با نارضای ی

هذای   داش ه است. بيابراین ضروری است تا عالوه بذر روسذ اهای ن دیذک بذه بازارهذه      هایی برای ساکيان ميطقه به همراه روانی نااميی

ها سود ببرند تا احرا  اميیذت روانذی بیشذ ری را بذرای      مرزی، سایر مردد مرزنشین ساکن در روس اهای دیگر نی  از م ایای بازارهه

 ميطقه به همراه داش ه باشد.

 ه های کلیدیواژ 

  روانی، بانه، روس اهای مرزی، مرزنشیيان های مرزی، اميیت بازارهه

                                                           
 نویريده مرئول .. کارشيا  ارشد مدیریت اجرایی1

  sirwanabdezadeh@yahoo.com  ؛. دانش وی دک رای مطالعاا توسعه اج ماعی دانشگاه تهران2

 . کارشيا  ارشد مطالعاا توسعه اج ماعی دانشگاه تهران.3
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 مقدمه

با رضایت از زنذدگی و  همبر گی باجیی اميیت همواره یکی از نیازهای مردمی بوده است و 

ای کذذه  بذذه گونذذه .و5: 1311بذه تبذذع آن سذذالمت روان دارد تهذ ار جریبذذی و صذذفری شذالی،    

باشذذد تمحمذذدی و  مذذیت زنذذدگی یذذهذذای اصذذلی کیف احرذذا  اميیذذت یکذذی از تعیذذین کييذذده

 سذذایه احرذذا  اميیذذت اج مذذاعی و روانذذی، عذذدد بذذه نذذوعی کذذه بذذا .و143: 1351همکذذاران، 

د کذرد و میذ ان رضذایت از زنذدگی     هذ ای سذيگیيی نوا  اج ماعی بذر هذر جامعذه   های  آسیب

گردید تبذاپیری و   و افرردگی، جایگ ین شادی و نشاط نواهد ت و ان وافکاه، نواهد یا

اگر مردد فضا را به دلیل عذدد راح ذی   » :دارد اظهار می  1هيانکه الین  .و27: 1354همکاران، 

نذااميی، نشذاط و سذالم ی را در    «. و یا تر  اس فاده نکييد، عرصه عمومی از بین رف ذه اسذت  

کيد و با ای اد مانع بر سر راه رشد فرهيگذی و مشذارکت عمذومی،    زندگی روزمره مخ ل می

 و.1: 1311نماید تاف خاری، تحمیل میهای زیادی را بر جامعه ه یيه

ای کذه  ای شده است. بذه گونذه  به تدریج تحول بیش ری یاف ه و دارای ابعاد تازهاميیت مفهود 

کیذد انحصذاری بذر    أیعيی به جای ت ؛گیرنداسلحه سراغ می در امروز اميیت را در توسعه و نه

بذه اميیذت در توسذعه      یذت نظذامی،  کید بیش ر بر اميیت مردد، و به جای اميأاميیت دانلی، به ت

و. یکی از ابعذاد برذیار مهذم و حیذاتی آن،     111: 1314شود تمؤذن جامی،  انرانی پردان ه می

گر عدد تر  از مورد حمله قرار اشد. اميیت ذهيی یا روانی که نشانباميیت در بعد روانی می

2ها تبراوچ گرف ن ارزش
 ،2557 :44 باعذ  مخ ذل شذدن    و است، عدد وجود آن در زندگی

 شود.   و و تحلیل رف ن و هالشی بودن زندگی می25 :2551،  3مياسباا اج ماعی تهالفورد

بلکه  ؛داش ه باشيد   توانيد ال اماا توفیق جوامع را در برامروزه، توسعه و اميیت به تيهایی نمی

اشذد. بذه هذر    دانيد که در مقوله توسذعه از اميیذت پایذداری برنذوردار ب     ای را موفق می جامعه

یاف گی و ی یکی از بر رهای مياسب جهت توسعهحال، فراهم آوردن اميیت، تدارک کييده

                                                           
1. Elin 

2. Brauch 

3. Halford K. W. 
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-از سوی دیگر، توسعه و حرکت به سوی آن، به تقویت مبانی عمومی اميیت در جامعه مذی 

و. بذدین معيذی کذه هرگونذه اقذدامی کذه در جهذت تذأمین         112: 1314تمؤذن جامی،  دان ام

تواند در میان اقشار جامعه، آرام، و اع مذاد بذه نفذی ای ذاد      نود می اميیت صورا پذیرد،

عذاطفی و شذيان ی    یهذا  ای از واکذي،  کيد و در طرف مقابل کیفیت زندگی کذه م موعذه  

و، 74: 1351افراد در مقابل وضعیت جرمی، روانی و اج مذاعی اسذت تایمذانی و همکذاران،     

 پذیر نیرت. کید است، امکانأبدون اميیت که در این پووه، بعد روانی مورد ت

های تاریخی، دور اف ادگی و در حاشذیه قذرار گذرف ن نقذاط مذرزی، پراکيذدگی       ضعف بيیان

جمعیت و شرایط اقلیمی نامياسب، از جمله عواملی هرذ يد کذه روی آوردن سذاکيین نقذاط     

هذای   کیدأاند. به دلیل ت مرزی به بازارهای کشورهای همرایه را در طول تاریخ تشدید نموده

هذای اصذلی   المللی بذه عيذوان یکذی از محرکذه     بریاری از اق صاددانان بر توجه به ت ارا بین

هذای اق صذادی مبذادجا مذرزی     رشد و توسعه اق صادی و ن ایج حاصل از آن، توجه به جيبه

اهمیت بیش ری به نود گرفت و بریاری از نقاط مرزی که تا آن موقذع عمذدتان نقذاط اميی ذی     

ها، ساماندهی مبادجا و  ، از ام یازاا دیگری برنوردار شدند که یکی از آنشدندتلقی می

معامالا رایج در این مياطق بود. گر رش مبادجا ت اری فوایذد زیذادی بذرای هذر کشذور      

توان به ای اد اع ماد و کاه، تشي اا مذرزی کشذورهای   ها میترین آن ؛ از جمله مهمدارد

فالح ذی و   ؛1353 ،های ت ربی تصادقی و همکارانیاف ه همرایه اشاره کرد. بر اسا  برنی

و، رابطذه مرذ قیمی میذان    2554 ، 1هانذدویت  ؛1312 ،الدین اف خذاری  رکن ؛1351 ،همکاران

گر رش مبادجا ت اری بین دو کشور همرایه و کاه، تشيج سیاسی و نظامی وجود دارد 

و نلذق م یذت نرذبی     ءتقذا و همچيین اثر دیگر آن، کمک این کشورها به یکدیگر بذرای ار 

ای تلقذی  های ميطقه توان در راس ای گر رش همکاری های مرزی را می است. ای اد بازارهه

ای، ای اد کييذده  حل اق صادی برای کاه، بحران ميطقهکرده و به عيوان بخشی از یک راه

                                                           
1. Chandoevwit 
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های تولیدی و ت اری محروب دانرت که موجذب   ثباا در مياطق مرزی و گر رش فعالیت

 یداری اميیت در ميطقه نواهد شد. پا

ولذی از طرفذی هذم     ،دهد ها را نشان می مثبت این بازارهه یهای باج، تيها سویه هر هيد گف ه

عيوان کيشگر مذورد   ها را بر تعامالا انرانی و نود انران، به ثیراا ميفی این بازارههأباید، ت

های اح مالی در صورا کي رل آنها بر جامعه جلوگیری کرد. با  تا از آسیب ؛تحلیل قرار داد

لذذا   ؛روندها، عاملی در جهت ثباا و کي رل جمعیت به شمار میکه ای اد بازارههفرض این

ثبذاتی  بررسی اقداد دولت در جهت زدودن فقر و تذأمین اميیذت و جلذوگیری از تذي، و بذی     

گردد. بذه  ی مرزی و می ان موفقیت آن، امری مهم تلقی میهاسیاسی در قالب ای اد بازارهه

هذا، مبياهذای جدیذد     هشذمی  این معيا، مرایلی هون سود نبردن همه مرزنشیيان، هشذم و هذم  

ثیر أتذ  دتوانذ  کيذد، مذی   مالا انرذانی وارد مذی  کذه پذول بذر تعذا     اثراتذی یید دیگران و دیگر أت

 يیت روانی فرد باشد.هشمگیری بر روان و سالمت آن و به تهدید اف ادن ام

تذرین ميذابع    کردسذ ان بذه یکذی از مهذم     اسذ ان های مذرزی  اکيون پایانه ،هيانچه نمایان است

هذای  توان اظهار داشذت در طذی سذال    اند و می زایی مردد ميطقه تبدیل شدهمعیشت و اش غال

بر این  اند. های مرزی کردس ان روند صعودی هشمگیری داش هوران بازارههانیر تعداد پیله

هذای   بيذد و دیگذر بازارهذه    هذای مذرزی تسذیران    مبيا در این پووه،، به بررسی تأثیر بازارهه

مرزیو شهرسذ ان بانذه بذر احرذا  اميیذت روانذی مذردد اطذراف بازارهذه و شذا لین در آن           

پردازیم.  بيابراین با توجه به مطالب فوق هدف اصلی این جر ار، تعیین نوع کارکرد این  می

و در این راس ا سؤال  ؛باشد ها بر احرا  اميیت روانی افراد در محدوده مطالعاتی می بازارهه

های مرزی و گر رش مبادجا مرزی در ميطقه تا هذه   بازارهه  ،است که اصلی پووه، این

 احرا  اميیت روانی مرزنشیيان تأثیرگذار بوده است؟   حد بر
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 پیشینه تحقیق

 یشذین بذا مطالعذاا پ   یذق تحق هذای  یاف هو تطابق  ها س دجلا یبرا ییمبيا تواندیمکه این مرور 

ت هذای مذرزی و احرذا  اميی ذ     نارجی و دانلی در ارتباط با بازارهه شامل تحقیقاا ،باشد

 گردد. ای از آنها ارائه می بيدیجمع کهباشد  می

های مرزی در ای ذاد اميیذت و قاهذاق     به بررسی نق، بازارهه ،و1354جعفری و همکاران ت

هذای   انذد. در ایذن پذووه، بیذان شذده کذه عرصذه        کاج در اسذ ان نراسذان شذمالی پردان ذه    

هذای جزد بذرای زنذدگی،     کوهر انی و بیابانی ایران پیوس ه به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیذ ه 

هذای وقذت بذوده اسذت. در ایذن       رای دولذت زمیيه ساز مشکالا سیاسی، اق صادی و اميی ی ب

بذا  های مرزی  هه ای و به صورا توصیفی رابطه بین بازار مقاله که با اس فاده از ميابع ک ابخانه

های بالقوه در  ناتواناییبررسی شده است؛ ن ایج از این قرار است: ای اد اميیت و قاهاق کاج 

تذرین    رسذی بذه نیازهذای اولیذه، عمذده     اش غال، پایین بذودن درآمذد و عذدد دس    تولید، فقدان

هذایی   این مياطق است که زمیيه را برای معضذالا و نابرذامانی   اج ماعی -مشخصه اق صادی

 .نااميی در این مياطق فراهم آورده است هون مهاجرا، قاهاق کاج، شورش و

پووهشی تحت عيوان بررسی نق، تحوجا اق صذادی ميذاطق    ،و1351درویشی و همکاران ت

ان ذاد   ومطالعه موردی: بازارهه مرزی مهذران تدر برقراری نظم و اميیت پایدار مرزی  مرزی

های مذرزی در ای ذاد اشذ غال، تثبیذت جمعیذت و نذار         اند. در این مقاله نق، بازارهه داده

نمودن مياطق مرزی از ان وای جغرافیایی مورد مطالعه قرار گرف ه اسذت. سذه فرضذیه تذدوین     

هذای   اطالعذاا و آمارهذای ارائذه شذده از سذوی اداراا و ارگذان      شده است کذه بذر اسذا     

های مرزی  دهد که بازارهه های مرزی، ن ایج بدست آمده نشان می ربط در امور بازارهه ذی

زایی و تثبیت جمعیت و نار  نمودن مياطق مذرزی از انذ وای جغرافیذایی     در رابطه با اش غال

 اند. نق، بر ایی ایفا نموده

های مرزی و نق، آنهذا در توسذعه اميیذت     در تحقیقی با موضوع بازارهه  ،و1351احمدپور ت

سیر ان و بلوهر ان به این مطلب پردان ذه کذه مذردد اسذ ان سیرذ ان و بلوهرذ ان بذه علذت         
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ها و ميابع مخ لذف، از   اق صادی و نبود روابط تولیدی بین بخ، -های صيع ی دوری از قطب

و اگر به لحاو اق صادی به آنها توجه مبذول گذردد، از   باشيد پذیرتر می نظر اق صادی آسیب

ب سیاسی و اميی ی به طور هشمگیری کاس ه نواهد شد. در نهایت به این مطلب اثراا مخرّ

 های مرزی تقویت گردند، اميیت این اس ان پایدار نواهد ماند. پردان ه که اگر بازارهه

 های مش رک مذرزی  اق صادی بازارههشيان ی  بررسی جامعهبه  ،و1312سعیدی و همکاران ت

کذه  یذن نوشذ ار   ا ن ایج اند.پردان ه وهای مرزی سردشت و پیرانشهرمطالعه موردی: بازارههت

هذر   کذه،  دهذد  نشذان مذی   باشد؛میاس فاده از روش کمی و کیفی با حاصل پووهشی میدانی 

تحذرک شذغلی    ،های مرزی باع  ای اد اش غال مرذ قیم و  یذر مرذ قیم    فعالیت بازارهههيد 

نیل عظیم مهاجران روسذ ایی بذه   ولی  ؛است گردیده و کاه، اق صاد  یررسمی مرزنشیيان

. بعد از اس قرار بازارهذه از میذ ان فرا ذت پاسذخگویان کاسذ ه شذده اسذت       و  را نکاس هشهر 

اند حداقل اميیت نربی از لحذاو اق صذادی در ميطقذه ای ذاد      ها توانر ه علیر م ایيکه بازارهه

هذای اميیذت اج مذاعی در ميطقذه      به شذان    ها ن وانر ه م اسفانه ای اد و رونق بازارههکييد، 

 د.کمک شایانی بکي

های مذرزی در اميیذت    هه در پووهشی به بررسی نق، بازار ،و2512پور و همکاران ت احمدی

از روش ترکیبی تپرسشذيامه  با اس فاده بازارهه مرزی باشماقو  :تمطالعه موردیمریوانميطقه 

هذای مذرزی    با هدف بررسی ایيکه توسذعه بازارهذه  تحلیلی  -و رویکرد توصیفیو مصاحبهو 

اند. در این مقالذه ذکذر شذده کذه      تواند اميیت ميطقه را تحت تاثیر قرار دهد یا نه، پردان ه می

ابرابری توسذعه نیذاف گی، محرومیذت، نذ    ، های ناصی هذون  المللی دارای ویوگی مرزهای بین

کشذور   10شذود. ایذران بذا     اق صادی و فرهيگی هر يد؛ که مي ر به نااميی در مياطق ایران می

شوند کذه   ها افراد و کاج  یر قانونی وارد می که در بعضی از آن ؛مرزهای آبی و ناکی دارد

بوجود آورنده تهدیداا اق صادی، اج ماعی، سیاسی و نظذامی اسذت. در مذرز بذین ایذران و      

مقدار زیادی از مشکالا هون ان قال  یرقانونی افراد، ارتکاب مرذایلی هذون قاهذاق    عراق 

 یرقذانونی و ح ذی سذال      یکاجها ،مواد مخدر اع یاد آور، نرید و فروش مشروباا الکلی
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با برنی از مقاماا ميطقذه مصذاحبه بذه     در این مطالعهباشد، وجود دارد.  که باع  تهدید می

 که توسعه بازار باشماق در اميیذت ميطقذه قابذل توجذه    دهد شان می ایج نعمل آمده است و ن

 است. بوده

ای تحت عيذوان اق صذاد مذرزی کذامبو ، بذه بررسذی       و، در مقاله2550و همکاران ت 1مورشید

جيبذه در   4انذد. در ایذن تحقیذق،    مبادجا مرزی کامبو ، جئذو ، وی يذاد و تایليذد پردان ذه    

کامبو  مورد توجه قرار گرف ه است. این ههار جيبذه عبارتيذد از:   ارتباط با اق صاد مرزی در 

های آزادسازی ت ذارا کذامبو ، موضذوعاا سیاسذی یذا      های حقوقی و سیاستتماد رژیم

های ت ارا نواحی مرزی و اثذراا فقذر اق صذادهای    نامه های توسعه، جریان توافقاس راتوی

-گذذاری علذی  دهد که ریرک سذرمایه نواحی مرزی بر سطو  محلی. ن ایج تحقیق نشان می

هذذای رسذمی و  یذر رسذذمی تذرنی  کذذاج    هذای بذازاری و نیذذ  ه یيذه   ر ذم افذ ای، رقابذذت  

 های کوهک اف ای، یاف ه است.  مخصوصان برای ت ارا

اج ماعی ت ارا مرزی و تذأثیر   -به بررسی اثراا اق صادی ،و2554ت و همکاران  2لی بائوپه

اند. این آن در اف ای، اس انداردهای سطح زندگی مردد در سه ایالت کشور جئو  پردان ه

های سیاسی ت ذارا  تحقیق در هيد قرمت تهیه شده است که در قرمت اول به ههارهوب

شذده در ميطقذه مذورد مطالعذه و      و اق صاد در نواحی مرزی، در قرمت دود به کذاجی تولیذد  

هگونگی صادر شدن آن و سپی به تحلیذل اثذراا ت ذارا مذرزی بذر روی اسذ انداردهای       

دهذد، ت ذارا مذرزی در    پردازد. ن ایج تحقیذق نشذان مذی   سطح زندگی مردد این نواحی می

 اف ای، تيوع و کیفیت کاج، ای اد اش غال و  به طور کلی اف ای، اس انداردهای زندگی این

 گانه مؤثر بوده است. های سه ایالت

هذای اح مذالی   های بعدی و ح ی پاسختواند الهاد بخ، گاد ها می گیری از این پووه،بهره

به سؤاجا مطروحه باشيد. با مطالعه تحقیقاا فوق، مشخ  گردید که تاکيون تحقیقذی در  

                                                           
1  . Murshid & Tuot Sokphally 

2  . Lee Buapao 
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 ه است و بیش ر بذه  ی کردس ان صورا نگرفزمیيه احرا  اميیت روانی مرزنشیيان در ميطقه

های مرزی بر ابعاد عیيذی و کلذی اميیذت و نذه بعذد ذهيذی آن اشذاره شذده و بذه           تأثیر بازارهه

کذه ایذن تحقیذق بذدنبال هيذین هذدفی        ؛های اج ماعی و روانی کم ر پردان ه شده است جيبه

از لحاو اميیت اج ماعی و مرزی بودن ميطقه  ،و2512پور و همکاران ت است. مطالعه احمدی

ولذی تفذاوتی کذه موجذود      ؛مورد مطالعه در کردس ان و قرابت فرهيگی شباهت بیش ری دارد

 است، بح  نوع اميیت و تاکید بر اميیت روانی در ميطقه مورد نظر، در این جر ار است.

 نظری  مبانی

هذای مذرزی پردان ذه     در این قرمت به بررسذی ادبیذاا نظذری دو مفهذود اميیذت و بازارهذه      

 شود. می

و احرا  اميیت: اميیت از جملذه مفذاهیم مطذر  در علذود انرذانی اسذت کذه همانيذد          اميیت

-بریاری مفاهیم دیگر مانيد جامعه، فرهيگ، ارزش و ...، پیچیدگی و گيگ بودن، نصیصه

ای از رمذ  و رازهذای   گی اميیت و فذرو رفذ ن در هالذه   ی ذاتی و ماهوی آن است. معماگونه

پذردازان برجرذ ه در   ی تا جایی است که بذوزان از نظریذه  تئوریکی، ایدئولوژیکی و روزمرگ

هذا   تيذاق  هر کوششی برای درک مفهود اميیت بدون آگاهی کافی از »این باره بیان کرده: 

تبذوزان، بذه نقذل از تاجیذک،     « اندیشانه استهای موجود در نود این مفهود سادهنارسایی و

ها گریذ ان بذوده و    تحدید در قالب واژهو. به این صورا که این مفهود همواره از 32: 1325

کيذد تعرذگری،   ها، معيا و صورا ناصذی پیذدا مذی    هيان ظرفی ی دارد که همبر ه با محمل

تذوان آن را بذه انذواع گونذاگون      و. بدین معيا که بر ه به شرایط مکانی و زمانی می53: 1311

 م صور شد که این نود نشانی از سی ال بودن آن است.

نفذوذ بیيشذی واقذع گرایانذه قذرار داشذت،       ت تح تد که مطالعاا در حوزه اميیهش ا یتا دهه

مب يی بود که انرذان   فرضشد و بر این پی، ک میرپاسخی برای مرأله بقا د اميیت به عيوان

 سذازد. در ایذن برداشذت،    روست که اميیت را ضروری می  همواره با تهدیدی وجودی رو به

شذد.   تلقذی مذی   ضذد آن نظامی بذالقوه   ملت و تهاجم -ولتاميیت در رابطه با بقای فی یکی د
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 یرا بذه مي لذه   آن اميیت را به مرأله حمایت و دفذاع کذاه، داده،   گرا،واقع بيابراین، مک ب

در پایذان سذال هف ذاد     کردنذد.  قلمذداد مذی  اسذ راتویک   موضوع برسازنده مطالعاا دفاعی و

توجه قرار گرفذت. نخرذ ین کرذی کذه      شياسانه آن موردشياسانه و معرفتمیالدی بعد هر ی

هذای   بذود کذه اميیذت را بذه بخذ،      1این روابط کالسیک را مورد نقد قرار داد، باری بذوزان 

مخ لف نظامی، سیاسی، اق صادی، اج ماعی و محیطی تقریم نمود تجهانگیری و همکذاران،  

 و.42: 1352

مذورد افذراد بذه     ریذت د از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است. امي یتمصون یت،امي

بذه  و  های مشروع نود نداشذ ه  آزادی و نربت به حقوق یمیاین معياست که مردد هرا  و ب

هذا را تهدیذد نکيذد.     عاملی حقوق مشروع آن یچو ه نیف د وجه حقوق ایشان به مخاطره یچه

 یجزمذه  گذردد و  مذی  حقوق بشری ناشی یعتدر جامعه به این مفهود، از طب اميیت ضرورا

مخاطراا و تعذدی اا   از ها از تعرض و دور ماندن آن یتهای مشروع، مصون حقوق و آزادی

که مي ر بذه نقذ  حقذوق مشذروع      است است. مخاطره شامل هر نوع عوامل اح مالی یتامي

گذاهی   ؛از نقذ  و تعذرض بالفعذل    یریاز: جلذوگ  است عبارا یتشود. در واقع امي افراد می

نذواد و   شذود تحذاتمی   نذوف و نطذر مطذر  مذی     ،حرا  وحشتا برابر در یتامي ی اوقاا ن

 و.71: 1352همکاران، 

اميیت به طور کلی شامل دو بعد ذهيی و عیيی است. در بعد عیيی، اميیت به معيای شذرایط و  

موقعیت ایمن و حفظ و گر رش آن برای افراد جامعه در مقابل عوامل بیرونی است. از بعذد  

هذای سیاسذی،    و آرام، است. عوامل بیرونی که شامل حوزهذهيی، اميیت به معيای احرا  

آورد و احرا  آرام، و اميی ذی  اق صادی و اج ماعی است، ن ای ی در وجود فرد به بار می

باشذد. بذه یذک معيذا     ی بعد ذهيی اميیت یا همان اميیت روانی فذرد مذی  کيد، هر هکه فرد می

و  یميذی آن همذان ا  یرونذی و ب یيذی يبذه ع شده که جیل تشک عیيی و ذهيی یميیت از دو جيبها

 و.04: 1351اکبری و همکاران، ت ناد دارد یتآن احرا  امي یدرون ی وجيبه ذهي

                                                           
1. Buzan B. 
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 مشخ  ،دیگرد حاکم جوامع بر دود یجهان جيگ از پی که یتحوجت و رییتغ یواسطه  به

 نیذ ا رایذ ز ؛است کرده دایپ یانکار قابل ری  تیاهمو تیامي احرا ت تیامي یذهي بعد که شد

 و باشذد  یمذ  یرامذون یپ اوضذاع  و طیشرا از افراد یاک راب و یيیع یها ت ربه از یناش احرا 

 ینذاامي  احرذا   هذون و. 7: 1314 دجور،ت داد لیذ تقل تیامي یهاگونه به  را آن توان ینم تيها

 دو ایذ  کیذ  اسذت  ممکذن  یناامي دهیپد ای جرد مورد کی وقوع است؛ یناامي نود از از بدتر

 و یزنذدگ  ی وهیشذ  و ب رسذاند  را نفذر  ه اران است ممکن حادثه نیهم اما ؛باشد داش ه یقربان

 ،یشذيان   روان عاایضذا  و عذوارض  توانذد  یمذ  ینذاامي  احرذا  . دهد رییتغ را آنها تفکر طرز

 بذر  یمذدت  دراز اثذراا  است ممکن و گذارد یجا بر یاسیس و یاق صاد ،یفرهيگ ی،اج ماع

 و.112: 1317 ،یيیحرت باشد داش ه یاج ماع و یاق صاد یور بهره و یزندگ تیفیک

آیذد. یکذی از دجیذل مهذم احرذا  نذااميی،       احرا  عدد اميیت به دجیل مخ لفی پدید مذی 

ممکن است به ناطر موقعیت و وضعیت ناص حاکم بر یک جامعه باشذد و فذرد بذه نذاطر     

هذه میذ ان فراوانذی جذرد     ای از عوامل مخل اميیت در جامعه احرا  نااميی بکيذد؛ هذر   پاره

و. 37: 1317تذر اسذت تگروسذی و میرزایذی،     باجتر باشد، احرا  اميیت در آن جامعه پذایین 

شذود؛   ای است که صذرفان بذر افذراد تحمیذل نمذی      احرا  اميیت فرایيدهای روانی و اج ماعی

روانذی   های شخصی ی و ها و توانميدی بلکه اکثر افراد جامعه بر اسا  نیازها، عالیق، نواس ه

نود در ای اد و از بین بردن آن نق، اساسی دارند. بذر اسذا  تمذای  میذان مذرز احرذا  و       

هذایی   توان احرا  اميیت را از واقعی تفکیک کرد. گاهی ممکذن اسذت نذااميی    واقعیت، می

در جامعه وجود داش ه باشد، ولی مردد احرا  نکييد. زمذانی نیذ  مذوارد و مصذادیق ای ذاد      

و. احرذا  اميیذت   32: 1311کييذد تبیذاا،    امذا مذردد احرذا  نذااميی مذی     نااميی کم اسذت،  

شذود. ارتبذاط اميیذت بذا بهداشذت      موضوعی است که، در بهداشت روانی به آن پردان ه مذی 

روانی بدین معياست که، وجود اميیت موجب آرام، و آسودگی است. شذخ  بذا وجذود    

-ری ی میيی زندگی نود برنامهبیهای قابل پی،اميیت، احرا  راح ی کرده و برای هدف
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ری ی را ندارد و همه تذوان او صذرف   کيد. درحالیکه شخ  در حالت نااميی، قدرا برنامه

 و. 00-07: 1315شود تآقابابایی، مبارزه با پیامدهای نااميی می

شياسی، احرا  اميیذت در واقذع یذک تولیذد اج مذاعی اسذت؛ یعيذی همذه          از دیدگاه جامعه

کييذد. بذا ایذن دیذد، طبیع ذان همذه ارکذان         گیری آن نق، ایفا مذی  در شکلنهادهای اج ماعی 

جامعه از جمله مردد، حاکمیت، پلیی و نظایر آن در تولید و ارتقای سطح آن نق، کلیدی 

هذای   دارند. این احرا  حال ی است که آحذاد جامعذه، هراسذی نرذبت بذه حقذوق و آزادی      

ه مخذاطره نیف ذد. احرذا  اميیذت در یذک      مشروع نود نداش ه و به هیچ وجه حقوق آنان بذ 

نیذ  در   جامعه به احرا  روانی شهروندان به می ان وجود یا عدد وجود جرد و شرایط جرد

نیذ  بذاجتر باشذد، احرذا       گردد و هر اندازه فراوانی جرد و شذرایط جذرد   آن جامعه باز می

يذا کذه ارزیذابی ذهيذی     و. بدین مع135: 1355رود ته ار جریبی، تر می اميیت شهروندان پایین

دهی الگوهذای عملذی رف ذاری در جامعذه،      گیری و شکل افراد به عيوان کيشگران در تصمیم

نماید. بيابراین بررسی ابعاد احرا  اميیت و م غیرهای تأثیرگذذار بذر آن    نق، بيیادی ایفا می

شذگران،  کيد. عالوه بر ارزیابی ذهيی کي در فضای اج ماعی ضرورا  یر قابل انکار پیدا می

شذود، رشذد و شذکوفایی اج مذاعی در گذرو       از ميظر دیگر که به توسعه اج ماعی مربوط می

 ای اد، حفظ و بازتولید اميیت و احرا  آن در جامعه است. 

نیذاز  ی اميیت اهمیذت زیذادی قائذل هرذ يد؛ هذرا کذه ایذن امذر پذی،         عمود کشورها به مقوله

ق صذادی، فرهيگذی و علمذی بذوده و تمذامی      های گوناگون سیاسی، ا هرگونه توسعه در زمیيه

کييد. در رابطه با نقذ، اميیذت در توسذعه    کشورها در جهت رسیدن به این آرمان فعالیت می

تذوان گفذت بذدون    توان گفت که اهمی ی کلیدی دارد. برای مثال میاق صادی هر جامعه می

و نذارجی در   گذذاری جدیذدی اعذم از دانلذی     وجود اميیت در زمیيه اق صاد، هذیچ سذرمایه  

هذا انذدک نواهذد بذود و جامعذه       گذذاری کشور صورا نخواهد گرفت یا ان اد این سرمایه

هذا، کذاه،   های اق صادی مانيد گرذ رش اق صذاد دجلذی، فذرار سذرمایه     دس خوش نابرامانی

اش غال، اف ای، بیکاری و انواع معضالا اق صادی نواهد شذد. بذرعکی، بذا وجذود اميیذت      
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ها، رونق اق صذادی، افذ ای، اشذ غال، کذاه،     ه، شاهد جذب سرمایهاق صادی در یک جامع

 و.43: 1354الهی،  زاده و ف ح بیکاری و اف ای، تولید نواهیم بود تدجور، به نقل از عبده

یذا   و هر تهدیذد و  ؛کامل بر گی دارد ای به تحقق اميیت همه جانبه و اميیت روانی هر جامعه

 با بحذران مواجذه کيذد    آنرا ت روانی جامعه را مخ ل وتواند اميی احرا  تهدید و نطری می

که به آسای، نیاز داش ه باشد، به اميیذت روانذی   جامعه سالم پی، از آنو. 37: 1327تنوبهار، 

 ،کذالن  زیرا در سایه اميیت و آرام، اسذت  کذه هذر کذار نذرد و      و.45تهمان: نیازميد است

بذه ویذوه    ،هذای آن  شذان   یهمذه  درد د ه اميیذت   ،رو دست یاف يی است. از این شدنی و

هذا و جوامذع بذه     ها و نواس ه ملذت ترین مرئولیت دولت آرام، جمعی، مهم اميیت روانی و

مفهود تهدید  زیرا که هر گونه تهدیدی نربت به اميیت روانی جامعه به معيا و ؛رودشمار می

اسذا  انرذانیت    ،م الشی شدن همگرایذی و انرذ اد و در نهایذت    نابودی و سالمت جامعه و

 .نیازميد اميیت روانی است ،است؛ زیرا انران پی، از آن که به شکم توجه داش ه باشد

هذا را   گیذری آن  مرزها پدیده نویيی هرذ يد کذه تذاریخ شذکل     مفهوم مرز، بازارچه مرزی:

هذاو دانرذت. تذا قبذل از      ملذت  -هذای جدیذد تدولذت    گیذری دولذت  زمان با شذکل  توان هم می

هذای نذوین در عرصذه سیاسذی، بذا ميذاطق سذرحدی مواجذه بذودیم کذه            گیذری دولذت   شکل

و. مرز از جمله مفاهیمی اسذت کذه در   1: 1353شدند تنوری،  صورا نیمه مر قل اداره می به

های گوناگون سیاسی، اق صادی، ت اری، فرهيگی و جغرافیایی کاربردهذای م فذاوتی   عرصه

ی رسمی کشورها و یا ذهيی مانيذد مرزهذای   کيد. مرز به دو مفهود عیيی مانيد مرزهاپیدا می

و. 72: 1311توانذد بذاز، برذ ه و یذا قذوی باشذد تعيذدلیب و همکذاران،         عقیدتی، همچيین می

بيدی و تعاریف م فاوتی از مرز وجود دارد؛ ولذی بذا توجذه بذه اهذداف ایذن        تیپولوژی، سطح

 در این مقاله هيدان ضروری نیرت. ها جر ار، تشریح آن

مرزی که در این تحقیذق مذورد تأکیذد اسذت، طبذق تعریذف وزراا بازرگذانی        های  بازارهه

ا گمرکذا ای است محصور، واقع در نقطه صذفر مذرزی و در جذوار    بازارهه مرزی محوطه»

هذای ميعقذد    هایی است که طبق تفذاهم نامذه   م از به ان اد تشریفاا ترنی  کاجها یا مکان
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کان صادراا و وارداا کاج را بذرای اهذالی   بین ایران و کشورهای هم وار ای اد شده و ام

: 1315ریذ ی،  سذازمان مذدیریت و برنامذه   « ت کيذد  دو طرف مرز با برنی ترهیالا میرر مذی 

 و.111

سذهولت در صذادراا کذاج، عذدد نیذاز بذه ثبذت سذفارش و         هذا امکانذاتی مانيذد     این بازارهه

دراا صذورا گرف ذه   ثبت سفارش برای وارداا کاجهایی که در مقابل صذا  پردانت ه یيه

توان در راس ای  مرزی را می های ای اد بازارههکييد.  و ... را برای مرزنشیيان فراهم می است

راهکار اق صذادی بذرای    یک ای تلقی نمود و به عيوان بخشی ازهای ميطقه اف ای، همکاری

 هذای فعالیذت  ای، ای اد کييذده ثبذاا در ميذاطق مذرزی و گرذ رش      های ميطقه بحران کاه،

هذا اعذم از رسذمی و     و. این بازارهذه 3: 1351ت تفالح ی و همکاران، تولیدی و ت اری دانر

 یررسذذمی کذذه بذذا اهذذدافی از جملذذه: امکذذان اسذذ فاده به ذذر از مبذذادجا مذذرزی، سذذوق دادن  

مرزنشیيان از قاهاق به فعالیت مثبت اق صادی، شکر ن بازار سیاه مواد  ذایی، جلذوگیری از  

انذد؛ م ایذایی هذون:     شذده   بهبود وضع مردد ميطقذه و نظذایر آن سذان ه   مهاجرا مرزنشیيان، 

ای ذذاد اشذذ غال، گذذردش نقذذدیيگی، جریذذان داد و سذذ د، تذذأمین اميیذذت اق صذذادی، سیاسذذی و  

 و. 31: 1353پياهی،  اج ماعی، اف ای، تولید و بهبود رفاه را داراست تحرین

 روش تحقیق

اسذ فاده شذده    1کیفذی  -تحقیذق، از روش کمذی  در این تحقیق با عيایت به موضوع و ماهیت 

 ابعذاد  تکمیذل  جهت به تحقیق این در تلفیقی یا روشی هيد نگاه که است ذکر به است. جزد

 هذای  داده سلرذله  کذه  صذورا  بذدین . باشذد  مذی  آن هذای  مقوله یهمه دربرگرف ن و مخ لف

 بذه  هرذ يد،  یکذدیگر  مکمذل  کذه  تحقیق طر  مخ لف های جيبه به پاسخگویی برای مخ لف

 اند.شده گرف ه کار

جامعه آماری در این پووه،، شامل کلیه سرپرسذ ان نذانوار روسذ اهای دور و ن دیذک بذه      

باشد. بعد از تعیین تعذداد جامعذه آمذاری، ح ذم نمونذه بذا اسذ فاده از         های مرزی می بازارهه

                                                           
1 . Mixed method 
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م ياسذب بذا   بيذدی  گیذری طبقذه   فرمول کوکران به دست آمد. سپی با اس فاده از شیوه نمونذه 

ها به نربت تعداد نانوارهای هر روس ا محاسبه و در نهایذت تعذداد نمونذه    اندازه، تعداد نمونه

ها نیذ    نفر از اهالی روس اهای دور و ن دیک به بازارهه 30نفر به دست آمد. همچيین با  232

هذای فذردی، برذ ه بذه      مصاحبه عمیق فردی صورا گرفت. در بخ، کیفی و ان اد مصاحبه

برذ ه بذه تعذداد     1گیری گلوله برفی نی  اس فاده شده است. در جدول  ف تحقیق، از نمونههد

نانوارهای هر روس ا، تعداد نمونه نشان داده شده اسذت. در تمذاد روسذ اهای مذورد مطالعذه      

روش ان خاب نانوارها جهت تکمیل پرسشيامه به صورا تصادفی بوده و سرپرس ان سذاکن  

 اند.  ی قرار گرف هدر هر نانوار مورد بررس
 اندازهبندی شده متناسب با  گیری طبقه هنمون یوهیش اساس بر نمونه حجم: 4جدول 

 بخ، ناد روس ا موقعیت روس اها
تعداد 

 جمعیت 

تعداد 

 نانوار

ح م 

 نمونه

تعداد مصاحبه 

 شوندگان

روس اهای ن دیک 

 های مرزیبازارهه

 نفر 15 75 107 نفر 115 نيور آبادکیله عبا 

 نفر 11 34 15 نفر 041 نيور نيور

روس اهای دور از  

 های مرزی بازارهه

 نفر 1 20 152 1213 شیرنمه بوالحرن

 نفر 7 71 125 1141 شیرنمه سورکانی

 نفر30 232 721 3221 - - جمع کل

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

اشاره دارد. به عبارا دیگذر در  های دیگر تعریف مفهومی، به تعریف یک واژه توسط واژه

شود. این نوع تعریذف  های فرضی اس فاده میهای ان  اعی و مالک این گونه تعریف از واژه

به شياسایی ماهیت یک پدیذده کمذک کذرده و نقذ، مهمذی را در فرآیيذد ميطقذی تذدوین         

اسذ وار   های قابل مشاهدهکيد. تعریف عملیاتی، تعریفی است که بر ویوگیها ایفا میفرضیه

ی ان ذاد  است. این تعریف در واقع راهيمای محقق در آنچذه کذه بایذد ان ذاد گیذرد و شذیوه      

 و.45: 1314گرف ن آن است تسرمد و همکاران، 
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 الف( متغیر مستقل 

ای محصور، واقع در بازارهه مرزی محوطه»طبق تعریف وزارا بازرگانی  بازارچه مرزی:

م از به ان اد تشذریفاا تذرنی  کاجهذا یذا مکذانی      ا گمرکانقطه صفر مرزی و در جوار 

های ميعقذد بذین ایذران و کشذورهای هم ذوار ای ذاد شذده و امکذان          نامهاست که طبق تفاهم

« کيذد  صادراا و وارداا کاج را برای اهالی دو طذرف مذرز بذا برنذی ترذهیالا میرذر مذی       

  و.111: 1315ری ی، تسازمان مدیریت و برنامه

 ب( متغیرهای وابسته 

های لغت درباره مفهود کلذی اميیذت، بذر روی     تعاریف ميدر  در فرهيگ :احساس امنیت

که ناظر بر اميیت مادی و روانذی اسذت، تأکیذد    « احرا  ایميی»یا « احرا  آزادی از تر »

است که در لفظ بذه  و تاز واژه  وتدارند. ریشه جتین کلمه اميیت 

و. اميیذت در فرهيذگ لغذت دهخذدا بذه      217: 1314نداش ن د د ه اسذت تکلميذ ی،   معيای 

مذردد،  »نوفی و امن، ایميی، ایمن شدن و در امذان بذودن اسذت. بذوزان در ک ذاب      معيای بی

اميیت را از لحاو لغوی، عبارا از حفاظت در مقابل نطرتاميیت عیيذیو،  « ها و هرا دولت

دانذد   هذای شخصذیو مذی    از تردید تاع ماد بذه دریافذت  احرا  ایميیتاميیت ذهيیو و رهایی 

 و. 02: 1321تبوزان، 

باشذد.  اج ماعی است که دارای ابعذاد گونذاگون مذی    -ای روانشيان یاحرا  اميیت، پدیده

هذای مرذ قیم و  یذر مرذ قیم افذراد از شذرایط و اوضذاع محذیط          این احرا  ناشی از ت ربذه 

کييذد. ميذابع تذأمین    را ت ربه مذی  ی گوناگون آنها پیرامونی است و افراد مخ لف به صورا

های مخ لف جامعه نی  م فاوا از همذدیگر اسذت و ایذن ميذابع در     کييده برای آحاد و گروه

: 1355به نقذل از ه ارجریبذی و صذفری،     1315باشد تقاسمی، سطو  مخ لف تأثیرگذار می

که شامل احرا  رضذایت از   ردیگ یم در برو. احرا  اميیت روانی بُعد ذهيی اميیت را 072

زندگی در ميطقه مرزی، احرا  رضایت از شغل و درآمد در ميطقه، احرذا  تعلذق نذاطر    

 باشد.به ميطقه و تمایل به ماندن در آن می
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هذا،   یعيی نگرش فرد نربت به زندگی کيونی با تماد مشکالا، سذخ ی  رضایت از زندگی:

هذای مذؤثر    د، زندگی نود را با توجه به آیذ م هاست. در واقع در ایي ا فر ها و موفقیت شادی

های آن شامل: رضذایت از امکانذاا    کيد. معرّف بر آن، به صورا مثبت یا ميفی ارزیابی می

هذای مذورد    نمونذه گویذه  باشد. از آموزشی، رضایت از شغل، درآمد و نظایر آن می -رفاهی

وزشذی، وضذعیت   تذوان بذه کیفیذت نذدماا آم     اس فاده شده برای سي ، این شان ، مذی 

گاهی، وضذعیت محذیط زیرذت و  یذره      بهداش ی، وضعیت درآمد، اميیت، وضعیت سکونت

اشاره کرد.

روانذی و عذاطفی را پوشذ، داده و     -این شذان ، بعذد روحذی    :احساس بهزیستی روانی

دهد که افراد تا هه حذد در زنذدگی بذا فشذارهای روانذی و عذاطفی مواجذه هرذ يد.          نشان می

می ان موفقیت، حی ذهيی، نوع  تأییداا دیگران، تغییر وضعیت زنذدگی،   گذار بودن، تأثیر

هایی است که در این جرذ ار بذرای    احرا  شادمانی، احرا  توانميدی و  یره، نمونه گویه

 سي ، شان  مورد نظر اس فاده به عمل آمده است.

ت کذه افذراد یذا    ها و احراساتی اس ای از معانی، باورها، نمادها، ارزش م موعه تعلق مکانی:

و. در این تحقیذق  1310زاده،  زند تماجدی و لهرایی ها را به یک مکان ناص پیوند می گروه

هذایی هذون آرامذ، نذاص محذیط روسذ ایی، دلبرذ گی         م غیر مورد نظر با اس فاده از گویه

 نانوادگی، دل بر گی محیطی، نوع سکونت و  یره مورد سي ، واقع شده است.  

ضذرایب   اب ار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ اس فاده شده است اییجهت اطمیيان از پای

 .ارائه شده است 2م غیرها در جدول آلفای کرونباخ برای هریک از 

  قیتحق یرهایّمتغ پایایی: 1 جدول

 آلفای کرونباخ م غی ر

 72/5 یروان یر یبه  احرا 

 25/5 یزندگ از تیرضا

 25/5 یمکان قتعلّ
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نفر از افذرادی کذه م ياسذب بذا ح ذم نمونذه بودنذد،         20روایی پرسشيامه با تعداد برای تعیین 

هذای  هذایی کذه بذا سذایر گویذه     مصاحبه گردید و در نهایت با اس فاده از اع بار صوری، گویه

هذذای مياسذذب ان خذذاب م غیذذر اصذذلی همخذذوانی نداشذذ يد، حذذذف شذذدند و در نهایذذت گویذذه 

 .گردیدند

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 های مرزی بر احساس امنیت روستائیان مرزنشینمدل مفهومی نقش بازارچه: 4 شکل

 تحقیق  هایهفرضی

هذای مذرزی    رسد، بین افراد ساکن در روس اهای دور و ن دیذک بذه بازارهذه   به نظر می -

تفاوا معياداری از لحاو رضایت از زندگی وجود دارد.

قدرا اق صادی  -

 روس اییان

وضع معیش ی  -

 مردد

 تولیداا بومی -

 اش غال -

 جذب سرمایه -

 قاهاق کاج -

 احرا  تعلق مکانی

احرا  رضایت از 

 زندگی

احرا  به یر ی 

 روانی

عملکرد 

بازارچه 

 مرزی

احساس 

 امنیت روانی
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هذای مذرزی    رسد، بین افراد ساکن در روس اهای دور و ن دیذک بذه بازارهذه   به نظر می -

وجود دارد.تفاوا معياداری از نظر احرا  به یر ی روانی 

هذای مذرزی    رسد، بین افراد ساکن در روس اهای دور و ن دیذک بذه بازارهذه   به نظر می -

 .تفاوا معياداری از لحاو احرا  تعلق مکانی وجود دارد

 محدوده مطالعاتی

ناد بانه را برگرف ه از واژه کردی تبانو به معيذی تبذادو، بليذدی و م ذأثر از ارتفاعذاا و نحذوه       

انذداز   م ذری شذهر از سذطح دریذا و هشذم      1004دانيد. ارتفاع  این شهر میاس قرار و موقعیت 

های پیرامون آن موجب شده است که مردد برای رسیدن به شذهر مرذیر زیذادی را بذه      بليدی

طرف سرباجیی طی کييذد. بذان را اقام گذاه، آبذادی، مرذکن، اردوگذاه سذربازان، پادگذان و         

شهرسذ ان بانذه بذا    و. 22: 1351الهی،  اند تف ح ردهشهری که دو قلعه ب رگ داش ه نی  تفریر ک

کذه در   باشذد کردس ان می اس ان گانهنههای از شهرس انکیلوم ر مربع مراحت، یکی  0005

اسذت. بذر    1شیر، نيذور و آرمذرده  شمال  ربی آن قرار دارد و دارای ههار بخ، مرک ی، نمه

نفذر و در ميذاطق  یرشذهری     55354، جمعیذت بانذه در نقذاط شذهری     1355اسا  آمار سال 

 نفر بوده است.  42271

کذوه زاگذر    های تيک است کذه در قرذمت علیذای رشذ ه     ای کوهر انی با جيگل بانه ناحیه

هذای ایذن شهرسذ ان م شذکل از درن ذان مذازو، بلذوط، زال الذک، گالبذی          قرار دارد. جيگل

سذارهای فذراوان دارد کذه     باشذد. ایذن شهرسذ ان هشذمه    ی، بذاداد کذوهی و گذردو مذی    وحش

و. در 32: 1352گوی  است تطذه،   آباد، آب جاشو و کانیناو، آب احمد ها کانی ترین آن مهم

هذا و   طول نوار مرزی شهرس ان بانه با عراق دو دس ه روس اهای در ارتباط مر قیم با بازارهذه 

ميطقذه مذورد مطالعذه و جمعیذت آن      3وجذود دارنذد. در جذدول     رهذه  روس اهای دور از بازا

 معرفی شده است. 

                                                           
1

بيا به پیشيهاد وزارا کشور، نذاد بخذ، آلذوا     7/2/1311وزیران عضو کمیریون سیاسی و دفاعی، در جلره مورنه . 

 ..را به بخ، آرمرده تغییر دادند
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  مطالعه مورد یمنطقه یمعرف: 9 جدول

مناطق 

 مرزی

تعداد  بخش نام روستاها

 جمعیت )نفر(

تعداد 

 خانوار

تعداد افراد 

 شاغل

روس اهای 

تحت تأثیر 

 بازارهه مرزی

 213 107 نفر 115 نيور آبادکیله عبا 

 153 15 نفر 041 نيور نيور

روس اهای دور 

از بازارهه 

 مرزی

 451 152 1213 شیرنمه بوالحرن

 307 125 1141 شیرنمه سورکانی

 4911 سال ییروستا اطالعات و آمار: منبع

 بانه و تجارت با اقلیم کردستان عراق

مرذ قیم فراوانذی     یذر موقعیت مرزی شهرس ان و همرایگی با کشور عراق تأثیراا مر قیم و 

بر ميطقه داشذ ه اسذت؛ در هيذد سذال انیذر و پذی از اشذغال نظذامی عذراق توسذط امریکذا،            

انذد.  شهرهای مرزی  رب کشور از جمله بانه، دهار تغییر و تحوجا اق صادی عمیقذی شذده  

قبل از شروع جيگ، مراک  ت اری شهر از رونذق هيذدانی برنذوردار نبذوده و بذازار فذروش       

ری آن محدود به جمعیت محلی و شمار اندکی توریرت دانلی بود. اما بذا تغییذر   مراک  ت ا

هذای عمرانذی    ی جمعیت و شروع برنامه نظاد سیاسی عراق و کمبود ندماا و نیازهای اولیه

سذان ی بذه   جدید در آن سوی مرز، صادراا کاجهای نوراکی و مصالح سذان مانی و زیذر  

هذا بذه جیذب     تذرین سذود ایذن فعالیذت     . هرهيذد بذی،  طور هشمگیر و اس ثيایی اف ای، یافت

رود، با این حال نقطه مثبت این تحذول، تحذت پوشذ، قذرار گذرف ن بخذ،        داران می سرمایه

قابذذل تذذوجهی از جمعیذذت شهرسذذ ان اسذذت، کذذه ایذذن امذذر در توسذذعه اج مذذاعی و اق صذذادی  

بیشذ ر جمعیذت   هذای انیذر    کيذد. بيذابراین اگرهذه در دوره   شهرس ان نق، بر ایی را ایفا می

اند و این بخ، نق، مرلط را در شهر بذازی   شا ل در بخ، ندماا مشغول به فعالیت بوده

است؛ با این حال تحوجا انیر بخ، بازرگذانی شهرسذ ان را نیذ  کذه پذی، از ایذن از        کرده

 و.32: 1352رونق کم ری برنوردار بود را عمیقان م أثر سان ه است تطه، 
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بازارهذه   1324شود که در سذال   طول نوار مرزی مي ر به این می اس مرار مبادجا مرزی در

بيد بذه عيذوان محذل رسذمی داد و      ی سیرانبيد در روس ای مرزی نالی از سکيه مرزی سیران

ها از لحاو ح م مبادجا و تعداد فعالیذت و   س د با کردس ان عراق تعیین گردد. این بازارهه

هذای اسذ ان را دارا هرذ يد.     یت، رتبه دود بازارهذه شا الن در آن و همچيین زمان شروع فعال

کیلذوم ر اسذت. ایذن     11ی این بازارهذه از طریذق راه ارتبذاطی آسذفال ه از شذهر بانذه،       فاصله

کيذد؛ کذه در    ور بومی آ از مذی  نفر پیله 755هه فعالیت نود در اولین سال تأسیی را با  بازار

وران بذا امذور تخصصذی صذادراا و     سذوادی و ناآشذيایی ا لذب پیلذه     اثر ضذعف مذالی، کذم   

کيذد. بذا وجذود کذاه،      کاه، پیذدا مذی   1315نفر در سال  15وارداا، تعداد فعالین آن به 

ویوه صذادراا بذه شذمال عذراق،      عددی افراد، ح م و ارزش کاجهای مورد مبادله در آن به

و. جزد بذذه ذکذذر اسذذت کذذه در ایذذن تحقیذذق،  32-33رونذذد صذذعودی داشذذ ه اسذذت تهمذذان،  

الذدین و روسذ اهای پیرامذون آن مذورد      سذور، شذعب   ژال، گذل  های سیران بيد، هيگذه  رههبازا

 اند.مطالعه قرار گرف ه

 تحقیقهای یافته

اند که به صورا زیذر بیذان شذده     ی توصیفی و تبییيی تقریم شدههای تحقیق به دو دس ه یاف ه

 است.

 های توصیفی یافته

گویذان و پاسذخ بذه م غیرهذای     های عمذومی پاسذخ   ویوگیهای توصیفی نی  در دو دس ه یاف ه

 احرا  اميیت روانی بیان شده است.

 گویانهای عمومی پاسخ ویژگی

هذا، مذرد و همذه آنهذا      تعداد کل مصاحبه شوندگان در روس اهای دور و ن دیک به بازارهذه 

 05حداکثر سن ، 42ها، میانگین سن برابر با اند. در روس اهای ن دیک به بازارههم أهل بوده

و  44هذذا، میذذانگین سذذن سذذال بذذوده اسذذت. در روسذذ اهای دور از بازارهذذه 25و حذذداقل آن 
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سال بوده اسذت. در روسذ اهای ن دیذک بذه      31و  72حداکثر و حداقل سن به ترتیب برابر با 

 5/35نفذر ت  35نفر دارای سواد قرآنی،  0سواد،  نفر از پاسخگویان بی 11های مرزی، بازارهه

درصد م وسطه و دیپلم،  1/13نفر معادل  13درصدو راهيمایی،  34نفر ت 32اب دایی،  درصدو

 اند.درصدو لیرانی و باجتر بوده 1/1نفر ت 1نفر فوق دیپلم و  4

درصذدو دارای   3/22نفر ت 35های مرزی نی  بیش ر پاسخگویان در روس اهای دور از بازارهه

درصدو دارای سواد قرآنی،  4/10نفر ت 22سواد،  درصدو بی 1/5نفر ت 13تحصیالا اب دایی، 

درصذد دارای تحصذیالا    3/13نفذر معذادل    15نفر م وسطه و دیپلم و  32نفر راهيمایی،  11

 فوق دیپلم و باجتر بودند.

نفذر کذارگر    31هذا تعذداد   ، در روس اهای تحذت تذأثیر بازارهذه   4های جدول با توجه به داده

 7نفذر کارميذد دول ذی،     2نفر کشذاورز،   21نفر رانيده،  22ور، نفر پیله 1های مرزی، بازارهه

هذای مذرزی،    اند. اما در روس اهای دور از بازارهذه نفر دارای شغل آزاد بوده 4نفر کاسب و 

نفذر   40نفذر کاسذب و    5نفذر کارميذد،    1نفر کشذاورز،   73نفر رانيده،  11این تعداد برابر با: 

 .  دارای شغل آزاد بوده است

 احساس امنیت روانیمتغیر 

دهذی افذراد بذه    ی پاسخم غیر زیر سي یده شده است که نحوه 3این بعد از احرا  اميیت، با 

 .ها به تفکیک نشان داده شده است هر کداد از آن

 ضایت از زندگیر

-ی پاسخ گویه در قالب طیف لیکرا اس فاده شده است. نحوه 7برای سي ، این م غیر، از 

 .نشان داده شده است 4های این م غیر در جدول گویهگویان به دهی پاسخ
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به  های رضایت از زندگی بر حسب روستاهای مورد مطالعه هیگو به  پاسخ ینسب عیتوز: 1جدول

 درصد

 گویه
 نیلی زیاد زیاد م وسط کم نیلی کم

 دور ن دیک دور ن دیک دور ن دیک دور ن دیک دور ن دیک

تا هه اندازه از کیفیذت نذدماا   

آموزشذذذی موجذذذود در روسذذذ ا   

 رضایت دارید؟

2/31 42 3/04 5/00 3/4 - 1/2 4/1 1/1 2./ 

تا هه اندازه از وضعیت بهداش ی 

 روس ای نود رضایت دارید؟
4/35 01 2/40 5/47 2/11 - 2/3 4/1 - 2./ 

تا هه انذدازه از وضذعیت ذرآمذد    

 نود رضایت دارید؟
7/15 4/10 5/35 1/72 2/03 14 2/3 1/2 1/2 2./ 

تا هه اندازه از اميیت موجذود در  

 روس ا رضایت دارید؟
2/3 - 1/1 - 1/1 2./ 3/04 1/44 3/45 2/00 

تذذا هذذه انذذدازه از وضذذعیت ميذذ ل 

 نود در روس ا رضایت دارید؟
1/1 3/10 12 42 77 2/42 1/14 - 1/1 - 

تا هه اندازه از وضذعیت معذابر و   

های دانل روس ا رضذایت  کوهه

 دارید؟

2/22 4/10 1/72 3/21 2/11 3/13 4/2 4/1 1/2 2./ 

 تعلق مکانی

ی  گویه زیر در قالب طیف لیکرا اسذ فاده شذده اسذت. نحذوه     3برای سي ، این م غیر، از 

 نشان داده شده است. 0های این م غیر در جدول گویان به گویهدهی پاسخپاسخ

 به درصد روستاهای مورد مطالعههای تعلق مکانی بر حسب  یهگو به  پاسخ ینسب عیتوز: 1 جدول

 گویه
 کامالن موافق موافق نظربی مخالف کامالن مخالف

 دور ن دیک دور ن دیک دور ن دیک دور ن دیک دور ن دیک

به نظرد برذیاری از اهذالی   

این روس ا حاضذر نیرذ يد   

که تا آنر عمر در ایي ذا  

 زندگی کييد.

1/13 - 2/25 4/10 1/73 42 2/2 4/25 - 2/13 
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 411/  ...  کردستان استان مرزنشینان روانی امنیت احساس در مرزی های بازارچه نقش 

به نظرد اهالی ایذن روسذ ا   

زنذذذذذذدگی کذذذذذذردن در 

روسذذذ ای نذذذود را بذذذر   

دردسذذرهای دانذذل شذذهر 

 دهيد.ترجیح می

3/0 5/11 5/35 4/32 7/42 5/42 5/14 4/11 3/7 4/1 

مردد به این روسذ ا تعلذق   

نذذاطر دارنذذد و  بذذه هذذیچ  

وجه حاضر بذه تذرک آن   

 نیر يد.

0/1 2/42 17 2/42 2/03 7/10 17 - 3/7 - 

 بهزیستی روانیاحساس 

ی  گویه زیر در قالب طیف لیکرا اسذ فاده شذده اسذت. نحذوه     0برای سي ، این م غیر، از 

 نشان داده شده است. 7های این م غیر در جدول گویان به گویهدهی پاسخپاسخ

 های احساس بهزیستی روانی بر حسب روستاهای مورد مطالعه یهگو به  پاسخ ینسب عیتوز :6 جدول

 به درصد

 

 گویه

 نیلی زیاد زیاد م وسط کم نیلی کم

 دور ن دیک دور ن دیک دور ن دیک دور ن دیک دور ن دیک

تا هه اندازه نود را فردی تأثیرگذار 

 دانید؟و مؤثر در نانوار می
0/0 3/13 2/17 7/42 2/24 1/44 7/3 - - - 

از موفقیذذت در زنذذدگی نذذانوادگی   

 هقدر رضایت دارید؟
3/0 - 1/1 - 5/41 2/75 2/21 1/35 17 - 

 15 -10تان نرذبت بذه    وضع زندگی 

 سال گذش ه بهبود یاف ه است؟
- - - - 4/23 7/14 7/27 4/10 - - 

تذذا هذذه حذذد احرذذا  شذذادمانی و     

 کيید؟شادکامی می
3/0 5/20 17 14 1/01 1/75 3/22 - 3/0 - 

تذذا هذذه حذذد احرذذا  توانميذذدی و    

 کيید؟ کارآمدی می
- - - 5/35 0/51 1/44 0/1 3/10 - - 
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 های تحلیلی ها و یافتهآزمون فرضیه

جانبه، جامع و کامل بر گی دارد و هر تهدید، ای به تحقق اميیت همهاميیت روانی هر جامعه

تواند اميیت روانی جامعه را مخ ل و یا با بحران مواجه کيد. این احرا  تهدید و نطری می

-مفهود کیفیت زندگی دارد و در واقع یکی از مؤلفهبعد از احرا  اميیت، ارتباط زیادی با 

شياسذان، اولذین عامذل تعیذین کييذده در مطالعذه       رود. از نظذر روان های مهم آن به شمار مذی 

کیفیت زندگی، بررسی نگرش فرد نربت به زندگی است. در این زمیيه، سذطح سذي ، در   

-های ذهيی طبقهشان  های م داول در شمول بيدی مقیا  نرد قرار دارد و بر حرب طبقه

شود و احرا  به یر ی از جمله عوامل مهمی است که بذرای مذدا زیذادی ذهذن     بيدی می

 شياسان به آن مشغول شده است.  روان

ای مهذم در بعذد   در کيار مفهود احرا  به یرذ ی، احرذا  رضذایت از زنذدگی نیذ  مقولذه      

نارضای ی از زندگی در اج مذاع باعذ    ای که رود. به گونهروانی احرا  اميیت به شمار می

گذردد و همچيذین موجذب تضذعیف     جایی و مهاجرا افراد سذاکن در آن مذی  تمایل به جابه

گردد. در این بعد از احرا  اميیت،  به احرا  رضایت از ی ماندن در میان افراد میروحیه

آمذد، شذغل و   های زنذدگی از قبیذل در  زندگی افراد در ميطقه مرزی و رضایت از سایر جيبه

 یره پردان ه شده است. جيبه مهم دیگر در این بعد، به یرذ ی روانذی و بحذ  تعلذق نذاطر      

 گردد.باشد که در ادامه ذکر میشان میافراد به مکان زندگی

ی مذرزی در  دهذد کذه، بازارهذه   نشذان مذی   2ارقذاد جذدول    احساس رضایت از زنددگی: 

ن بذا تغییذر همذراه بذوده اسذت. آزمذون       احرا  رضایت از زندگی مردد روس اهای مرزنشذی 

دهذد کذه نمذره میذانگین احرذا  رضذایت از زنذدگی در         هذا نیذ  نشذان مذی    مقایره میذانگین 

باشذد.  مذی  1/13هذا  و در روسذ اهای دور از بازارهذه   53/10ها روس اهای ن دیک به بازارهه

  رضذایت از  بذر احرذا   اسذت کذه تذأثیر بازارهذه     555/5داری آزمون نی  برابر با  سطح معيا

ی میانگین، باید گفت کذه،   کيد. بيابراین با توجه به نمره زندگی روس ائیان مرزی را تأئید می
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داری میان دو دس ه از روسذ اها بذه لحذاو احرذا  رضذایت از زنذدگی مشذاهده        تفاوا معيا

 گردد. می
 روستاییانهای مرزی بر احساس رضایت از زندگی  هبازارچ ریتأث t آزمون جینتا :1 جدول

 م غیر وابر ه م غیر مر قل
سطح  و2روس اهای دور ت و1روس اهای ن دیک ت

 معياداری

تأیید یا عدد 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین تأیید

 تأیید  555/5 1/2 1/13 5/1 53/10 احرا  رضایت از زندگی ی مرزی بازارهه

هذای میذدانی حاصذل از مصذاحبه نیذ  حذائ  اهمیذت         یاف ذه های آماری، توجه به  در کيار یاف ه

 است.

 -کمبذود ت هیذ اا و امکانذاا رفذاهی    هذا،   در بعضی روس اهای مرزی با توجه بذه مصذاحبه  

 ميدی مردد آن مياطق را بذه دنبذال داشذ ه اسذت    کاه، رضایت روس اها،در دانل  آموزشی

در م موع امکاناا »هم است: ساله ساکن روس ای نيور م 33 "احمد"های که توجه به گف ه

ها بذه نذاطر در دسذ ر     آموزشی و بهداش ی در روس اهای مرزی نیلی کم است. اکثر بچه

کشذيد. وق ذی بيذده دن ذری دارد و بذرای آن در      نبودن امکاناا، از در  نواندن دست می

 روس ای نود امکاناا آموزشی فراهم نباشد، حاضر نیر م او را به محیطی نذار  از روسذ ا  

بفرس م. هون کری را ندارد که از او مراقبذت کيذد. بيذابراین م بذورد او را وادار بذه تذرک       

هذا،  لحاو محدودیت نوع کاج و حق ان خذاب کذاج در بازارهذه    ازاز سویی «. تحصیل نمایم

امذا مرزنشذیيان    ؛ن کاجی اندک با سود پذائین کذرده اسذت   میمرزنشیيان را م بور به نرید ه

هذای   در ایذن زمیيذه توجذه بذه گف ذه      .هر يد  های مرزی نوع کاج در بازارهه م قاضی اف ای،

درست است که ای اد بازارهذه مذرزی   »رسد: ساله مرد مهم به نظر می 01یکی از مرزنشیيان 

به نفع مردد و کل کشور است، از لحاو اميی ی هم نوب است و اميیت زیذادی را از لحذاو   

ل داش ه اسذت. ولذی در حقیقذت مذا نیلذی از م ایذای آن       کاه، قاهاق و افراد شرور به دنبا

-داران میهيانی نداریم. این بازارهه جای تاجرها و پول ای آنميد نیر یم؛ هون سرمایهبهره

ژال برای ما روسذ ائیان  سور و هيگهالدین، گلهای شعبباشد. اما تا حدودی م ایای بازارهه
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دف رهه جهت ورود و نذرو  کذاج در آن بذه    مرزی بیش ر بوده است؛ هون دارای کارا و 

 «.اندازه تعیین شده هر یم

از زندگی کردن در روس ای مرزی نود نیلی راضذی  »گوید: ساله ایيچيین می 34 "جمال"

-نیر م. ما دارای کشاورزی نوبی مانيد سایر مياطق نیر یم. درست است که بازارهه سذیران 

ود آن بیشذ ر نصذیب افذرادی شذهری و نذار  از      بيد به ما ن دیک است، اما باید گفت که س

گردد. بيابراین ما از لحاو شغلی و درآمد راضی نیر یم. تذازه وضذعیت   روس اهای مرزی می

هذا بذه کذارگری در بازارهذه و یذا بذه جهذت داشذ ن کذارا          ما به ر است هون بعضی وقذت 

تذوانیم  کبار مذی هر هيد وقت ی -باشدها میکه مخصوص م أهلین و سربازی رف ه -بازرگانی

انذد، وارد کيذیم. افذراد     ای کذه مشذخ  کذرده   الدین بذه انذدازه   کاجهایی را از بازارهه شعب

ها به دلیل نداش ن کشذاورزی و کذار مذرزی م بذور بذه       ساکن در روس اهای دور از بازارهه

ها بعضی اوقاا از سر ناهاری دسذت بذه قاهذاق    اند. آنمهاجرا و ترک روس ای نود شده

اکيون تمامی مرزهای قاهاق بر ه شده و تحت کي ذرل نیروهذای نظذامی    زدند اما همیکاج م

 «.باشيدمی

بيذد و تذا حذدود    ی سذیران بر اسا  مطالعه و مشاهداا میدانی باید گفت که ای اد بازارهذه 

-های موقت رسمی تحت نظارا فرمانذداری و هيذگ مذرزی از قبیذل شذعب      زیادی بازارهه

سور، باع  ای اد مشا لی از قبیل کارگری و رانيدگی در روسذ اهای  ژال و گلالدین، هيگه

ها گردیده است که تا حدودی رضایت شغلی و درآمدی مردد را در  ن دیک به این بازارهه

ها در پی داش ه است. باید گفت افذراد سذاکن در روسذ اهایی    مقایره با روس اهای دور از آن

ميدند، در مقایره بذا کرذانیکه دور   ز م ایای آن بهرهکه به بازارهه مرزی دس رسی داش ه و ا

کييذد.   ميدی بیش ری به لحاو اق صادی از زندگی نود مذی باشيد، احرا  رضایت از آن می

اما به لحاو وضعیت اج ماعی از قبیل کمبود امکاناا آموزشی و ... هر دو دس ه از روسذ اها  

سذور و  ژال، گذل یی مذوق ی از قبیذل هيگذه   هاابراز نگرانی نمودند. در حال حاضر در بازارهه

اند، به ناد سرپرست نانوارها و کرانی الدین که در بعضی روس اهای مرزی دایر گش هشعب
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های ترددی صادر شده که در دو حالذت فذرد و   اند، کاراکه ندمت سربازی را ان اد داده

 205تذذا  255ه توانيذذد روزانذذه بذذه میذذ ان معیيذذی تروزانذذ  زو  و در روزهذذای بخصوصذذی مذذی

کیلوگردو کاج در محدوده روسذ ای نذود وارد نمایيذد. اکثذر ایذن کاجهذا م عّلذق بذه افذراد          

 گردد. داران و صاحبان بارها میی آن نصیب سرمایهباشد و سود عمدهروس ایی نمی

های قاهاق برذ ه شذده و در روسذ اهای    اجن همه راه»گوید: در این مورد هيین می "احمد"

ر بازارهه موقت هر کاجیی که م وز ورود آن صادر شود، اجذازه ورود و نذرو    مرزی، د

شذود. امذا بایذد    های موق ی نباشذد، هذیچ کذاجیی وارد نمذی    را دارد. بيابراین اگر این بازارهه

گفت که همذه روسذ اهای مذرزی از ایذن م یذت برنذوردار نیرذ يد کذه ایذن نذود موجذب            

 «.  ی گش ه استنارضای ی بعضی از مرزنشیيان روس ای

ها در راسذ ای قذانونی کذردن روابذط و کذاه، مشذکالا ناشذی از        گذاریگونه سیاستاین

هذا بذه   پدیده قاهاق و ارتباطاا  یررسمی امری ميطقی است. اما هگونگی اجرای این طر 

ای است که نود به ظهور مشکالتی دیگر از جمله نارضای ی مردد از مرئولین اجرایذی  گونه

 ی ی آن ان امیده است.  رو برنامه

هذای انیذر   تا سال»کيد: ساله با نارضای ی نود، این موضوع را این طور بیان می 42 "رسول"

وری و  ت ارا مرزی نبری نداشت و همه کولبر بودند؛ اما بعد از مدتی بذرای  کری از پیله

فقذرا بذاز    ها تأسیی شذد. ایذن هذم از مذرز مذوق ی کذه بذرای       روس ائیان مرزنشین این بازارهه

ریذ ان  ای دیگر هذیچ؛ علذ ، هذم ایذن اسذت کذه برنامذه       ای هرت و عدهاند. برای عده کرده

 «.دول ی برنامه شفافی ندارند

ی مذرزی احرذا    دهذد کذه بازارهذه   نشان مذی  1ارقاد جدول شماره  :احساس تعلّق مکانی

هذا نیذ    میانگین یتعلق مکانی مردد روس اهای مرزنشین را اف ای، داده است. آزمون مقایره

 3/1هذا   دهد که نمره میانگین احرا  تعلق مکانی در روس اهای ن دیک به بازارهه نشان می

 551/5داری آزمذون نیذ  برابذر بذا      باشد. سطح معيامی 7/2ها و در روس اهای دور از بازارهه

ی بذا  کيذد. پذ   بر احرا  تعلق مکانی روسذ ائیان مذرزی را تأییذد مذی     است که تأثیر بازارهه
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داری میذان دو دسذ ه از روسذ اها بذه لحذاو      ی میانگین، باید گفت تفذاوا معيذا   توجه به نمره

 گردد. احرا  تعلق مکانی مشاهده می
 ی مرزی بر احساس تعلق مکانی روستائیان چهبازار ریتأث t آزمون جینتا: 1 جدول

 م غیر وابر ه م غیر مر قل
 سطح و2روس اهای دور ت و1روس اهای ن دیک ت

 معياداری

تأیید یا عدد 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین تأیید

 تأیید  551/5 2/1 7/2 0/1 3/1 احرا  تعلّق مکانی ی مرزی بازارهه

های باز  هاست. انران آگاه و اندیشميد برای یاف ن افقحرکت، نشانگر پویایی و تالش انران

های تذالش  هایی که در یک مکان جغرافیایی زمیيهانرانکيد. و روشن اقداد به مهاجرا می

ورزنذد تمطیعذی   و پویایی را برای نذود محذدود ببیييذد، بذه تذرک وطذن نذود مبذادرا مذی         

کيذد،  و. امروزه یکی از نطراتی که اميیت مياطق مذرزی را تهدیذد مذی   55: 1323ليگرودی، 

هاجرا گوناگون است؛ امذا بذا   ی مباشد. علت و انگی ه مهاجرا مرزنشیيان از این مياطق می

ترین دلیل مهاجرا روس اییان مذرزی بذه   های به عمل آمده باید گفت عمدهتوجه به بررسی

هذای مرزنشذیيان،    شهرها همانيد سایر روس اهای کشور، اق صذادی اسذت. بذا توجذه بذه گف ذه      

اسذت.   ترین دلیل مهاجرا آنان قبل از ای ذاد بازارهذه، بیکذاری و نبذود اشذ غال بذوده      عمده

ميذد   طور که قبالن ذکر شد، تعداد کمی از روس اهای مرزی از ترذهیالا بازارهذه بهذره   همان

اند و سایر روس اها به دلیل دوری از آن، فقدان راه مياسب، کمبود وسایل نقلیذه و  یذره   شده

اند ارتباط برقرار کييد. بيابراین روس اهای دور از آن با کاه، جمعیذت و مهذاجرا   ن وانر ه

های باج باید گفذت مذردد روسذ اهایی کذه در تعامذل بذا       اند. پی با اس ياد به گف هروبرو بوده

بازارهه قرار دارنذد، حذی تعلذق نذاطر بیشذ ری نرذبت بذه ميطقذه نذود داشذ ه و تمایذل بذه             

انذد. امذا روسذ اهایی کذه دور از آن قذرار دارنذد،       ماندگاری نود را در ميطقذه اذعذان کذرده   

 اندگاری نود در ميطقه محل سکونت دارند.گرای، اندکی به م

روانی و عاطفی کیفیت زنذدگی را پوشذ،    -احرا  به یر ی روانی: این مؤلفه، بعد روحی

دهد که، افراد و نانوارهذا تذا هذه حذد در زنذدگی بذا فشذارهای روحذی،         دهد و نشان میمی
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های انیر تا هذه  در سالروانی و عاطفی مواجه هر يد. در این بعد مثالن از افراد سؤال شد که 

هایی که در ان یار اید؟ یا ایيکه تا هه حد از موقعیت و فرصتحد با فشار روانی مواجه بوده

کيیذد؟ و آیذا وضذعیت زنذدگی شذما نرذبت بذه گذشذ ه         اید، احرا  رضای ميدی مذی داش ه

که تا هه حد نربت به محذل زنذدگی نذود احرذا  تعلذق نذاطر       تغییری کرده است؟ و این

های افراد بر ه بذه موقعیذت و شذرایط برنذورداری از امکانذاا و نذدماا       ید؟ که پاسخدار

ی مذرزی در احرذا    دهد که، بازارههنشان می 5مخ لف، م فاوا بود. ارقاد جدول شماره 

ها نی  به یر ی روانی مردد روس اهای مرزنشین تأثیرگذار بوده است. آزمون مقایره میانگین

هذا  میانگین احرا  به یر ی روانی در روس اهای ن دیک بذه بازارهذه  دهد که نمره  نشان می

داری آزمذون نیذ  برابذر بذا      باشد. سطح معيامی 1/13ها و در روس اهای دور از بازارهه 7/10

کيد. پذی بذا    بر احرا  به یر ی روس ائیان مرزی را تأیید می است که تأثیر بازارهه 555/5

داری میان دو دس ه از روسذ اها بذه لحذاو    فت که، تفاوا معيای میانگین باید گ توجه به نمره

 احرا  به یر ی روانی وجود دارد.
  یانیی مرزی بر احساس بهزیستی روانی روستاتأثیر بازارچه t: نتایج آزمون 3جدول 

سطح  و2روس اهای دور ت و1روس اهای ن دیک ت م غیر وابر ه م غیر مر قل

 معياداری

تأیید یا عدد 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین تأیید

 تأیید  555/5 4/2 1/13 2/1 7/10 احرا  به یر ی روانی ی مرزی بازارهه
 

اند، احرذا  رضذایت بیشذ ری از    افرادی که در بازارهه مرزی مشغول به کار و فعالیت بوده

نرذبت بذه گذشذ ه به ذر     هذا  اند که وضذعیت زنذدگی آن  اند و اذعان کردهزندگی نود داش ه

شده؛ اما از امکاناتی که در ميطقه از آن برنوردار بودند، راضی نبودند. مثالن اقرار به کمبذود  

بهداش ی نمذوده و نگرانذی ناصذی نرذبت بذه ادامذه تحصذیل         -امکاناا و ندماا آموزشی

 .  اندفرزندان نود داش ه
روسذ ای نيذور بذود بذه روشذيی      این ابعاد در سخيان یکی از روس اییان مرزنشذین کذه سذاکن    

زندگی کردن در این روس اهای مرزی بدون امکاناا ناصذی کذه ویذوه    »مطر  شده است: 
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این مياطق باشد نیلی سخت و دشوار است. اگر وجود کار مذرز، ت ذارا و فعالیذت در آن    

بیيذیم بعضذی از   طذور کذه مذی    نبود، بیش ر این روسذ اها اجن نذالی از جمعیذت بودنذد. همذان     

 اهایی که افراد آن فاقد فعالیت در مرز هر يد، در حذال حاضذر کرذی در آن سذکونت     روس

اد با وجود کار در مرز به عيوان فعالی ی اضذافه بذر کذار    ندارد. وضعیت زندگی من و نانواده

کشاورزی نرب ان نوب است؛ اما بعضی اوقاا بذا فشذارهایی هذم روبذرو هرذ یم. مذا در ایذن        

ایم که این نود مشذکالتی را  اا آموزشی برای فرزندان نود مواجهروس اها با کمبود امکان

 سالهو.  40تمرد، « از قبیل ترک تحصیل فرزندان برای مردد این ميطقه به همراه داش ه است

وری در بازارهذه  او دارای کذارا پیلذه  »گوید: آباد میساکن روس ای کیله عبا  "محمود"

نمایذد.  ه داش ن وضعیت مادی به نربت نوب نذود مذی  باشد و در واقع اذعان بژال میهيگه

وی مع قد است که ای اد بازارهه در روس اهای مرزی نیلذی بذه نفذع مذردد بذوده و اشذ غال       

نرب ان نوبی از کرایه حمل بار گرف ه تا صاحب بار بودن را برای مذردد در پذی داشذ ه اسذت.     

د بازارهذه در ميطقذه نیلذی تغییذر     اد نربت به قبذل از ای ذا  اد و وضعیت مالیمن نیلی راضی

کرده است. وق ی آدد از لحاو مادی در آرامذ، باشذد، تذا حذد زیذادی وضذعیت روحذی و        

 «.شود روانی، نی  به ر می

های موق ی، به بيد و تا حدودی هم بازارههی سیرانعالوه بر این، روس اهای دور از بازارهه

یکاری فصلی از وضعیت روحی و روانذی  دلیل وجود مشکالا اق صادی از قبیل بیکاری و ب

 نوبی برنوردار نبودند و نیلی نگران این وضعیت نود بودند. 

هطذور از زنذدگی کذردن در    »گوید: سور هيین میساله از اهالی روس ای کانی 03یک مرد 

 25ایي ا راضی باشم. من در شرایط سخت کذاری قذرار دارد. ایذن روسذ ای مذا کذه حذدود        

هذای مذردد جهذت تذأمین     دور است، هر روز باید بذرای کذارگری در مغذازه   کیلوم ر از شهر 

معاش و درآمد به آن ا برود. تازه هر روز هم که کار نیرت. بعضی روزها کرایه ماشین هذم  

وری و کذارا بازرگذانی صذادر    هذای پیلذه   آید. اگر برای مردد این روس ا دف رهذه گیرد نمی

سخت نخواهیم بود. ما با روسذ اهایی کذه دارای ایذن     کييد، م بور به ان اد نیلی از کارهای
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هيذانی کذه نذداریم. وق ذی از نظذر مذالی تذأمین شذویم قطعذان وضذع           ی آنم ایا هر يد، فاصله

 «.روانیمان نی  به ر نواهد شد -روحی

 گیری و پیشنهادها نتیجه

وسیع بذوده  هایی که دارای سرزمین گر رده و تيوع جغرافیایی و فضایی ها به ویوه آندولت

باشذيد، بذه طذور    هذای نذاص مذی   و از سویی دارای تعدد و تيوع همرایگان به همراه ویوگی

باشذيد. ایذران کذه در    طبیعی در هر فضایی از مياطق مرزی دارای تيذوع ناصذی از رف ذار مذی    

عمل به تفکیک توسعه و اميیت از یکدیگر قایل بوده، گاهی به طذور مذوردی بذه توسذعه در     

هذا و  توجه نموده است. و از جمله کشذورهایی اسذت کذه بذا توجذه بذه سیاسذت       ای اد اميیت 

 رف ارهای کشور مقابل، تصمیماتی را در مياطق مرزی نود اتخاذ نموده است.

توجه به مقوله احرا  اميیت در هذر کشذوری مقذدد بذر وجذود اميیذت بذه معيذای عیيذی آن          

مذرزی م عذددی بذا کشذورهای      باشد. ایران از جمله کشورهایی اسذت کذه دارای ميذاطق    می

باشد. لذا توجه به حفظ اميیت و احرا  اميیت مرزنشیيان یکذی از مرذایل مهذم     هم وار می

سذاله   25انداز  های کلی نظاد در افق هشم که در سیاست گردد. به طوری کشور محروب می

ه سیاسی و دفاعی به آن پردان ذه شذده اسذت کذ     -و نی  در بخ، امور اج ماعی1454تایران 

تقویذت اميیذت و اق ذدار ملذی بذا تکیذه بذر رشذد         »باشذد:   یکی از بيدهای آن به قرار ذیل مذی 

قذانون تشذکیل ناجذا     4و  3همچيین در مذاده  «. ای اق صادی، مشارکت سیاسی و تعادل ميطقه

نی  به تأمین اميیت به عيوان هدف اصلی نیروی ان ظامی و مأموریذت آن،   1375مصوب سال 

یکی از موارد آن، مراقبت و کي رل مرزها و اتباع مرزنشین در محذدوده  اشاره شده است که 

های جزد جهذت   الذکر، ضروری است تا زمیيه باشد. بيابراین، با اب ياء به موارد فوق مرزها می

تأمین اميیت در این مياطق فراهم گردد. زیرا یکی از شروط اصلی حاکمیت کشذور، وجذود   

 باشد. داا گوناگون دانلی و نارجی میمرزهای مر حکم و عاری از تهدی
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های مرزی بر احرذا  اميیذت روانذی مرزنشذیيان در     در این پووه،، به بررسی تأثیر بازارهه

ها تقریبان ن ایج مثب ذی در  شهرس ان بانه واقع در اس ان کردس ان پردان ه شد که آزمون فرضیه

 این زمیيه نشان داد.

اشاره گردید، باید گفت که، ميفعت اصذلی حاصذل از   ها به آن  طور که در بخ، یاف ههمان

داران و تاجران شهری و  یر ساکن در نقاط مذرزی  ها بیش ر نصیب سرمایهوجود این بازارهه

ها در بخ، قبلی ذکر گردید، از ایذن  گردد. تاکيون فقط روس اهای محدودی که ناد آن می

ی اسذ فاده کييذده از م ایذای ایذن     کييذد. هذر هيذد کذه مذردد روسذ اها      ها اس فاده میبازارهه

کييد؛ ولی هذون اشذ غال آن بذرای تمذاد مرزنشذیيان      بازارهه، فعالیت آن را مفید ارزیابی می

هایی هم روبذرو بذوده و بذه     نبوده و فقط روس اهای ن دیک را در بر گرف ه است، با نارضای ی

ی توسذعه  بر اسذا  نظریذه  هایی برای ساکيان ميطقه به همراه داش ه است.  لحاو روانی نااميی

مقدد بر اميی ت باید گفت تا ساز و کارهای مهم توسعه از قبیل م غیرهای رفذاهی و مذادی بذه    

هذا احرذا     ری ی شده برای مرزنشیيان فراهم نگردد و در این زمیيذه  صورا اصولی و برنامه

 هد یافت. ها نی  اف ای، نخوا اميیت یا تأمین نکييد،  احرا  اميیت آنان در سایر جيبه

های مرزی واقع در شهرس ان بانه از جملذه  رسد که بازارههبا مرور مطالب گذش ه به نظر می

توانيد نق، بیش ری را در افذ ای، احرذا  اميیذت روانذی و توسذعه در ميذاطق        بيد میسیران

مرزی داش ه باشيد. بيابراین راهکارهذا و پیشذيهادهای زیذر جهذت برقذراری اميیذت و توسذعه        

 گردند:ميطقه ارایه می بیش ر

 ها صرفان به ميظور تقویت وضذعیت اق صذادی مرزنشذیيان    جا که این گونه بازارههاز آن

شود که با رعایت قذوانین و مقذرراا، امکذان برذط و توسذعه       اند، پیشيهاد میدایر شده

 نق، مرزنشیيان روس ایی در آن بیش ر گردد.

      هذای ناصذی از تذأثیراا اق صذادی     در شرایط کيونی بذه صذورا نذابرابر، فقذط گذروه

برنذذد. لذذذا بایذذد بذذا سذذازوکارهای ممکذذن زمیيذذه افذذ ای، مشذذارکت  بازارهذذه سذذود مذذی
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هذای ت ذارا و آشذيایی بذا     هذا را فذراهم نمذود و روش   روس اییان در فعالیذت بازارهذه  

 مقرراا صادراا و وارداا جمعیت ساکن در ميطقه از بازارهه را آموزش داد.

 ها از جملذه  ميدی روس اهای بیش ر مرزی از م ایای بازارههبرای بهره اتخاذ تدابیر ویوه

 سور و بوالحرن.روس اهای کانی

  ای اد امکاناا رفاهی، آموزشی و ارتباطی در روس اهای مرزی تاز قبیل آسذفالت راه-

 ها، ای اد مدار  و ...و.

  و  هذای صذيع ی بذذ رگ  گذذاری بیشذ ر دولذذت در نقذاط مذرزی و ای ذاد طذذر      سذرمایه

پذیری بیش ر و ماندگاری جمعیت در ایذن شذهرها   کوهک که این نود باع  جمعیت

گذذاری ای ذاد شذده    ها و توجه دولذت بذه سذرمایه   شده و به تبع آن، ترددها، مشارکت

بیش ر شده و حفاظت مرزی و درونی اف ای، یاف ه و در ن ی ه احرذا  اميیذت در بذین    

 گردد. مرزنشیيان بیش ر می

  روس ایی مياطق مرزی کشور بذه ميظذور افذ ای، درآمذد آنذان و ای ذاد        تقویت مراک

جاذبه ماندن در این مياطق اهمیت قابذل تذوجهی دارد و ترذهیل در هيذین مذواردی در      

انداز و بليد مدا ضروری بذه نظذر    های هشمهای ویوه در هارهوب برنامهقالب برنامه

 رسد.می

  منابع و مآخذ:

 ی اميیت اس ان سیر ان و  ها در توسعه های مرزی و نق، آن ازارههو. ب1351احمدپور، آراد. ت

هذا. دانشذگاه سیرذ ان و     ها و رهیافذت  بلوهر ان. همای، ملی شهرهای مرزی و اميیت، هال،

بلوهر ان.

 نامذه مطالعذاا راهبذردی. سذال پذي م.      و. سان ار و تأویل اميیت. فصل1311اف خاری، اصغر. ت

 .1شماره 
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  و. تذاثیر کالبذد فضذای عمذومی بذر احرذا  اميیذت        1351بيیذان، سذمانه. ت   اکبری، رضا؛ پذاک

هيرهذای    یاج ماعی زنان تنمونه موردی: محله نارمک و شهرک اکباتان در تهذرانو. نشذریه  

 .2ی . شماره12زیبا، معماری و شهرسازی. دوره 

 زنذدگی   و. اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقذاء کیفیذت  1351ایمانی، سعید؛ و همکاران. ت

شيان ی. فصليامه  سوء مصرف کييدگان مواد مخدر تتریاکو: بهبود سالمت جرمانی و روان

 .1ی شياسی سالمت. سال دود. شماره روان

 و. قلمذرو اميیذت در حقذوق کیفذری. هذا. اول. تهذران: پووهشذگاه        1315آقابابایی، حرین. ت

 فرهيگ و اندیشه اسالمی.

   بررسذی میذ ان احرذا  اميیذت اج مذاعی و برنذی       و. 1354باپیری، امید علذی؛ و همکذاران. ت

و. مورد مطالعه: دانش ویان دانشگاهها و مراک  آموزش عالی اس ان ایالدت عوامل مرتبط با آن

.42و  47ی ی شان دهم، شمارهفرهيگ ایالد. دوره

 هذا و هذرا ، ترجمذه: پووهشذکده مطالعذاا راهبذردی.       و. مذردد، دولذت  1321بوزان، باری. ت

 ان شاراا پووهشکده مطالعاا راهبردی. تهران:

 و. بررسی عوامل مؤثر بر احرا  اميیت شهروندان تهرانذی تبذا تأکیذد بذر     1311بیاا، بهراد. ت

پووهشی ان ظذاد اج مذاعی.    -های جمعی، عملکرد پلیی و بروز جرایمو، فصليامه علمی رسانه

ی نخرت. سال اول. شماره

 در گف مان ناتمی، تهران: نشر نی. ها. اول. و. جامعه امن1325تاجیک، محمد رضا. ت 

 و. نق، بازارهه مرزی در ای اد اميیذت و قاهذاق   1354جعفری، حرین علی؛ حمیدی، علی. ت

کاج در اسذ ان نراسذان شذمالی. فصذليامه دانذ، ان ظذامی نراسذان شذمالی. دف ذر تحقیقذاا           

، بهار.0ی کاربردی فا. ا. نراسان شمالی، سال دود، شماره
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 و. بررسی عوامل مؤثر بر اميیت اج ماعی زنان 1352ری، جهانگیر؛ مراواا، ابراهیم. تجهانگی

های راهبردی اميیت و نظذم اج مذاعی.    ساله شهر شیرازو. پووه، 10-45تمورد مطالعه: زنان 

 .41-00. ص  7سال دود. شماره پیاپی 

 پیشذگیری از وقذوع    و. تبیین نق، فضاهای شهری در1352ت. نواد، ابراهیم؛ و همکاران حاتمی

 .12ی بیرت و دود. شماره ی سپهر. جغرافیای انرانی.  دورهجرد و ای اد اميیت. نشریه

 نامذه   هذای مذرزی بذر گردشذگری نریذد. پایذان       و. اثذر بازارهذه  1353پياهی، جمشذید. ت  حرین

کارشياسی ارشد رش ه مدیریت گردشگری تگرای، بازاریابیو دانشذکده مذدیریت دانشذگاه    

 اس اد راهيما: دک ر حمید ضر اد.تهران. 

 و. مذدیریت احرذا  اميیذت در جامعذه. فصذليامه اميیذت. سذال ششذم.         1317حریيی، حرین. ت

 ، پایی .1ی شماره

 و. بررسی نق، تحوجا اق صذادی ميذاطق مذرزی    1351درویشی، فرزاد؛ هولکی،  المرضا. ت

مذذرزیو. همذای، ملذذی   در برقذراری نظذم و اميیذذت پایذدار مرزهذذا تمطالعذه مذذوردی: بازارهذه     

 ها. دانشگاه سیر ان و بلوهر ان. ها و رهیافت شهرهای مرزی و اميیت، هال،

 های احرا  اميیت در تهران. تهذران:   یابی و هي اریابی شان  و. سانت1314دجور، علی. ت

 مرک  تحقیقاا کاربردی طر  و برنامه ناجا.

 هذای   ارزیابی اثراا اق صذادی بازارهذه  و. 1312ت. الد ین اف خاری، عبدالرضا؛ و همکاران رکن

 مطالعه موردی: بازارهذه مذرزی شذیخ صذالح شهرسذ ان     تمياطق مرزی بازتابهای توسعه مرزی

-155و. فصليامه ژئوپلی یک. سال ههذارد. شذماره دود. صذ     ثالث باباجانی اس ان کرمانشاه

12. 

 ر علذود رف ذاری.   هذای تحقیذق د  و. روش1314سرمد، زهره؛ بازرگان، عبا ؛ ح ازی، الهه. ت

تهران: نشر برگه.
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 .بررسی جامعه شيان ی اق صادی بازارهه های مشذ رک مذرزی   و. 1312ت سعیدی؛ و همکاران

و. فصذليامه علذود اج مذاعی. شذماره     مطالعه موردی: بازارهه های مرزی سردشت و پیرانشهرت

 .50-133. ص  40

 اسذ قرار بهیيذه بازارهذه مذرزی در    تحلیذل مکانیذابی   و. 1353صادقی، موسی؛ ربیعی، حرین. ت 

. فصذليامه اق صذاد، فضذا و توسذعه روسذ ایی.      سکون گاههای روس ایی شهرس ان گيبد کاوو 

.1ی سال ههارد. شماره

 روسذ ایی  هذای  گاهپایداری جمعی ی سکون  در سان اری های کييده عیینو. ت1352طه، سروه. ت 

ی گروه جمعیت شياسذی  نامه، پایانوس انکرد بانه اس ان شهرس ان روس اهای موردی: مطالعهت

  .قاضی طباطبائی، اس اد راهيما: محمود انشگاه تهرانی علود اج ماعی ددانشکده

 های مرزی و احرا  اميیت اق صذادی  و. بازارهه1354الهی، سعید. ت زاده، سیروان؛ ف ح عبده- 

مذرزی شهرسذ ان بانذهو.    ها و روسذ اهای   اج ماعی روس اییان مرزنشین تنمونه موردی: بازارهه

 . پایی .43پووهشی مطالعاا اميیت اج ماعی. شماره  -فصليامه علمی

 ی راهبذرد علذود سیاسذی.    شياسی اميیت.  م لهای بر جامعه و. مقدمه1311عرگری، محمود. ت

 .27شماره 

 و. توسعه و اميیت در آمای، ميذاطق مذرزی ایذران.    1311عيدلیب، علیرضا؛ مطوف، شریف. ت

 .12شماره  باغ نظر.

  و. بررسی رابطه بین عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمذان اب ذدایی   1351الهی، بخ یار. ت حف

نامه کارشياسی ارشد رش ه مدیریت آموزشی دانشگاه تهران. اس اد راهيما:  شهرس ان بانه. پایان

 مظفرالدین واعظی.

 هذای مذرزی    بازارهذه و. بررسی عوامذل مذؤثر بذر صذادراا     1351فالح ی، علی؛ و همکاران. ت

ای. سذال   پووهشذی اق صذاد و توسذعه ميطقذه    -ی علمذی ایران، رهیافت شبکه مصذيوعی. م لذه  

 .3نوزدهم. دوره جدید. شماره 
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 433/  ...  کردستان استان مرزنشینان روانی امنیت احساس در مرزی های بازارچه نقش 

 شياسی اميیت. ترجمه: محمد علی قاسذمی. فصذليامه   و. به سوی جامعه1314کلمي ی،کوین. ت

 . 2 م. شمارهمطالعاا راهبردی. ان شاراا پووهشکده مطالعاا راهبردی. سال هش

 و. بررسذذی رابطذذه اع مذذاد اج مذذاعی و احرذذا  اميیذذت، 1317گروسذذی، سذذعیده؛ و میرزائذذی. ت

فصليامه دان، ان ظامی، سال نهم، شماره دود.

 ای، بررسی رابطه بین م غیرهای زمیيذه  و.1310. تعبدالعلی ،لهرایی زاده؛ مرعود دسی  ،ماجدی

 و.روسذ اهای اسذ ان فذار     :مطالعذه مذوردی  تسرمایه اج ماعی و رضایت از کیفیذت زنذدگی  

 .130-51 . ص 4 یشماره .فصليامه روس ا و توسعه

  ،و. بررسی احرا  اميیت اج ماعی با کیفیت زندگی زنان 1351ت جواد؛ و همکاران.محمدی

 .143-107. پایی . ص  31ی شهر کرمانشاه. فصليامه مطالعاا اميیت اج ماعی. شماره

  و. جغرافیای اق صادی ایران. جلد اول. ان شاراا دانشگاه 1323حرن. تمطیعی ليگرودی، سید

 فردوسی مشهد.

 هذای آن. م موعذه مقذاجا    ای بذر اميیذت و مؤلفذه   و. مقدمه1314هادی. ت مؤذن جامی، محمد

 . 2اميیت عمومی و پلیی. ان شاراا دانشگاه علود ان ظامی. ها. اول. جلد 

 نشذیيان  می ان احرا  اميیت اج ماعی در بین حاشیهو. گ ارش نظرسي ی بررسی 1313ناجا. ت

 تهران ب رگ به تفکیک مياطق. تهران: معاونت اج ماعی و ارشاد فاتب. 

  اق صذادی و هویذت قذومی بذر      -و. بررسذی تذأثیر پایگذاه اج مذاعی    1311ت. نبوی؛ و همکذاران

 . 2احرا  اميیت اج ماعی. فصليامه دان، ان ظامی. سال دهم. شماره 

  ،و. مفهود اميیت، م له حقوق واج مذاع. سذال اول. شذماره سذود. مذرداد      1327رحیم. تنوبهار

 وشهریور.

 ندگی در مياطق مرزی: مطالعه پدیدار شذيان ی مرزنشذیيان شهرسذ ان    و. ز1353نوری، آراد. ت

نامه کارشياسی ارشد دانشذکده علذود اج مذاعی دانشذگاه عالمذه طباطبذایی. اسذ اد        . پایانپاوه

 ذکایی.راهيما: سعید 
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 4931زمستان  ،چهارم شماره م،چهار سال مرزی، مطالعات نامه پژوهش/      111

 های مش رک مذرزی از آ ذاز فعالیذت    تحلیلی از وضعیت بازارههو. 1315ی. توزارا بازرگان

 .های اق صادیهای اق صادی دف ر پووه، و بررسیری ی و بررسی معاونت برنامه .تاکيون

 ی مصطفی تبری ی، مذوده کذاردانی   و. زو  درمانی کوتاه مدا. ترجمه2551هالفورد، کیم. ت

. تهران: ان شاراا فراروان.1314سال و فروغ جعفری 

 و. آناتومی رفاه اج ماعی. هذا. اول. تهذران:   1355ه ار جریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. ت

 نشر جامعه و فرهيگ.

      و. بررسذی رضذایت از زنذدگی و جایگذاه     1311ه ار جریبذی، جعفذر؛ صذفری شذالی، رضذا. ت

پووهشذی ان ظذاد   -و.فصليامه علمیی موردی: شهروندان تهرانیاحرا  اميیت در آن تمطالعه

اج ماعی. سال اول. شماره سود. 

 Ahmadypour, Z. , Elyasi, S. A. (2012). The Rule Of Border 

Markets In Regional Security (Case study: Bashmagh Border 
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