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آن  آثار و زندگي کيفيت از روستايي ساکنان رضايتمندي ميزان سنجش
  مطالعه موردي بخش نوسود استان کرمانشاه: بر امنيت مناطق مرزي

 ٩ *شگفتي م ياريزاده لسبويي، اسالمحمدباقر قاليباف، مهدي رمضان
  ۲۴/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ۶/۵/۱۳۸۸: تاريخ دريافت

  چکيده
وجـود مشـکالت مختلـف     .هاسـت  ريزي امروزه بهبود کيفيت زندگي، هدف اصلي تمام برنامه

روش انجـام ايـن تحقيـق، پيمايشـي مبتنـي بـر       . بخشد مطالعات کيفيت زندگي را ضرورت مي
هاي مرتبط بـا کيفيـت زنـدگي و     طالعه، سنجش متغيرهدف اصلي م. استفاده از پرسشنامه است

منظـور تحليـل    بـه . آنها در امنيت مناطق مرزي بخش نوسود استان کرمانشاه اسـت  تأثيرميزان 
شان بر امنيت منـاطق مـرزي، از   تأثيرمتغيرهاي مورد مطالعه، بررسي وضعيت هر يک از آنها و 

. اسـتفاده شـده اسـت    Tاري پارامتريك هاي آم ي آماري همبستگي، رگرسيون و آزمونها روش
نمونـه   جامعه ديد از مطالعه مورد منطقه در زندگي که وضعيت کيفيت دهد مينتايج تحقيق نشان 

يفيـت  و ک ،فراغت، کيفيت محيطي تحقيق، سه متغير گذران اوقات و از بين متغيرهاي نيستباال 
  .گذارندتأثير  هطقکالبدي بر امنيت من

  .)استان( کرمانشاه /)بخش( نوسود/ مناطق مرزي/ امنيت/ زندگي کيفيت: ها کليدواژه
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  مقدمه
در فضـاهاي   )۱(هاي مکاني، ميزان رضايت از کيفيت زندگي ريزي امروزه با توسعه برنامه

بنـابراين، انديشـمندان   . رود شـمار مـي    شـده از اهـداف اوليـه و اصـلي بـه      ريزي برنامه
از . ها بايد همسو با بهبود کيفيت زنـدگي باشـند   ريزي رنامهريزي نيز اعتقاد دارند ب برنامه

هاي ديگـر توسـعه ماننـد توسـعه اجتمـاعي،       د زمينهتوان ميطرفي، بهبود کيفيت زندگي 
از فضـاهاي   در اين راستا، مناطق روسـتايي . اقتصادي و کالبدي را به همراه داشته باشد

ايـن مطالعـات بايـد    . وندشـ  مـي نيازمند مطالعات مرتبط بـا کيفيـت زنـدگي محسـوب     
هاي مرتبط با کيفيت زندگي روستايي، كاهش محروميت جغرافيايي و دسترسي به  زمينه

  . نيازهاي اساسي زندگي را دربرگيرد
در دنياي امروز، كيفيت زندگي در نقاط روستايي وابستگي بيشتري به كيفيت مكـان  

يا به عبارتي ديگر به منابع طبيعي ، مراتع و مزارع ها جنگلپيدا کرده و به عوامل اقليمي، 
همچنـين، کيفيـت زنـدگي،    ). Parker and Moore, 2008: 235-236(وابسـته اسـت   

مشکالت ديگري مانند ضعف منابع درآمدي، فقدان وسايل نقليـه خصوصـي و وسـايل    
هاي شغلي مناسب، کمبود مراكز مراقبتي،  و موقعيت ها فرصتنقل عمومي، نبود  و  حمل

هاي اجتماعي، تغذيه نامناسب و مسکن ناپايدار  هاي ناشي از نابرابري سيبمشكالت و آ
  . گيرد را دربرمي

طور كلي، به علت نبود يك چارچوب دقيق و منطقي درجهت سنجش و ارزيـابي   به
شرايط و وضعيت رفاهي يا كيفيت زندگي در نقاط روستايي، مؤسسه تحقيقات توسـعه  

هايي در سطح جهاني براي سـنجش كيفيـت    مقياس اجتماعي ملل متحد اقدام به تعريف
بهداشت، تغذيـه، محـيط طبيعـي، اوقـات فراغـت،      : اند از كه عبارت زندگي کرده است

  ).William,1998:917 (امنيت، آموزش و درآمد 
هـاي روسـتايي، انتظـارات و     در همين راستا، با توجه به محل قرارگيري سـکونتگاه 

هـاي   همچنـين، لکـه  . يفيت زندگي متفاوت اسـت هاي ک ي ساکنين از شاخصها نگرش
شـمار   ترين منـاطق درراسـتاي توسـعه بـه     اي حيات مستقر در مناطق مرزي، جزء حاشيه
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هاي مختلفي در دنيا مطرح است که در مراحل بعـدي   البته در اين زمينه نظريه. روند مي 
  .گيرند مورد بحث قرار مي

  ن زنـدگي و مشـکالت مـرتبط بـا     اي، کيفيـت پـايي  قرار گـرفتن در منـاطق حاشـيه   
  در واقع، اين مقاله در پـي پاسـخ دادن بـه ايـن سـؤاالت اسـت       . آورد وجود مي آن را به

هـاي مـرتبط بـا کيفيـت زنـدگي از       که در روستاهاي مستقر در مناطق مرزي، شـاخص 
وضعيتي اسـت؟ آيـا بـين افـزايش کيفيـت زنـدگي و تمايـل بـه          چه در ديدگاه ساکنين
ه وجود دارد؟ آيا بين کيفيت زندگي و امنيـت روسـتاهاي مـرزي رابطـه     ماندگاري رابط

معناداري برقرار است؟ و در نهايت، کيفيت زندگي تـا چـه ميـزان در برقـراري امنيـت      
  گذار است؟ تأثير

  هـاي نظـري کيفيـت زنـدگي و سـپس مطالعـات و       در ادامه اين مقالـه، ابتـدا جنبـه   
  در . گيـرد  د بحـث و بررسـي قـرار مـي    نظريات مربوط بـه توسـعه منـاطق مـرزي مـور     

هـاي آمـاري    شناسي و معرفي منطقه مورد مطالعه به همـراه شـاخص   قسمت بعد، روش
  گيــري  هــاي پــژوهش و نتيجــه مــرتبط بــا کيفيــت زنــدگي، بررســي و درنهايــت، يافتــه

  .شود ميارائه 

   مباني نظري
ريفي جـامع و مـانع   براي آن تع توان ميكيفيت زندگي مفهومي است بسيار انتزاعي كه ن

). ۳۵‐۳۰: ۱۳۸۵ ،زاده لهسـايي  ماجدي و ؛۱۳۸۰ ،سياري، گري و اسدي الري(ارائه داد 
 توان ميطور كلي، تعريف مفهومي اين عبارت چندان ساده نيست، ولي برحسب نياز، به

ريـزي توسـعه اجتمـاعي و     كيفيت زندگي در برنامه. براي آن تعاريف عملياتي ارائه كرد
ها در سطح ملـي و   دولت. اي يافته است اد نوين مطرح شده و جايگاه ويژهمباحث اقتص

كننـد و   سـازي آن كـار مـي    محلي و نيز مؤسسات گوناگون در زمينه سنجش و شاخص
در ادبيات مربوط بـه کيفيـت   . هاي متعددي براي سنجش آن معرفي شده است شاخص

  .)۱جدول ( زندگي، تعاريف گوناگوني ارائه شده است
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  تعاريف منتخب از کيفيت زندگي ‐۱ جدول
براي آن تعريفي ارائه داد كـه آن را مطلـق و جهـاني    توانميكيفيت زندگي امري است نسبي و ن •

 .فرض كرد
اش بـا توجـه   دهنده ها و عوامل تشكيلاست و مؤلفهمتأثرشدت از زمان و مكانكيفيت زندگي به •

 .دبه دوره زماني و مكان جغرافيايي فرق خواهند كر
آمدهاي نـامطلوب و  عنوان يك گفتمان جهاني، واكنشي است طبيعي در برابر پيكيفيت زندگي به •

  .اندملي و جهاني پديد آورده هاي مرسوم اقتصادي در سطح فردي،هاي جدي كه سياست آسيب
عنوان نظام بازخورد، ارزيـابي و اصـالح مسـير    د بهتوانميدر عصر فناوري، بحث كيفيت زندگي •

 .هاي خرد و كالن عمل كند استسي
هاي توسعه پايدار و اقتصـاد نـوين همخـواني    كيفيت زندگي، خود يك پارادايم است و با پارادايم •

 .هاي متعارف اقتصاد و توسعهبيشتري دارد تا پارادايم
ي توسـعه  هـا برنامهها و  كه بخواهيم به سياستشودميارزش واقعي کيفيت زندگي زماني آشكار •

اجتمـاعي   ـ  هاي منسوخ توسعه اقتصادي اي جهت دهيم و پاراديم ژه در سطح محلي و محلهبه وي
 .را اصالح كنيم

كيفيت زندگي ضمن دارا بودن ابعاد عيني و وابستگي به شرايط عيني و بيروني، امري است ذهني  •
  .اردهاي زندگي بستگي د و دروني و متصور و در نهايت به تصورات و ادراك فرد از واقعيت

هـاي فـردي، اجتمـاعي و ملـي      است و در واقع طبق ارزشمتأثرهاكيفيت زندگي بيشتر از ارزش •
 .شودميتعريف 

  ۲۴: ۱۳۸۳خوارزمي،: مأخذ

از زمـان و مکـان و    متـأثر به هر جهت، کيفيت زندگي مفهومي چندوجهي، نسـبي،  
نــي را هــاي فــردي و اجتمــاعي اســت کــه ابعــاد عينــي و بيرونــي، ذهنــي و درو ارزش
طورکلي به وضـعيت محيطـي کـه مـردم در آن      اصطالح کيفيت زندگي به. گيرد دربرمي

هاي  کنند، مثل آلودگي و کيفيت مسکن و همچنين به برخي صفات و ويژگي زندگي مي
  ).Pacione, 2003: 19-30(خود مردم مانند سالمت و دسترسي اشاره دارد 

يـا اينکـه    آن است از رضايت حساسا و خوب زندگي داشتن معناي به زندگي كيفيت 
ها تحت شـرايط اجتمـاعي و    وسيله افراد و گروه شده به ميزان واقعي رفاه تجربه توان مي

  ). Schlemmer and Moller, 1983: 15-50(اقتصاد عمومي را کيفيت زندگي ناميد 
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، البتـه نـه فقـط در    دهـد  مـي کيفيت زندگي يک فرد ميزان برخـورداري او را نشـان   
هايي که شخص، فرصت انتخاب  ايي که به آنها دست يافته است، بلکه تمام گزينهچيزه

نرسـيدن بـه    به بيان ديگر، کيفيت زندگي، وابسته به آزادي براي رسـيدن و . آنها را دارد
ي واقعـي اسـت کـه فـرد در مقايسـه بـا ديگـران دارد        هـا  فرصـت موفقيت و آگاهي از 

)Macgregor: 1998 .(  
اقتصـادي محـيط يـک ناحيـه را نشـان       ‐هاي کلي اجتمـاعي  گيکيفيت زندگي، ويژ

ريـزي توسـعه    عنوان ابـزاري قدرتمنـد بـراي نظـارت بـر برنامـه       د بهتوان ميکه  دهد مي
عنوان معياري براي سنجش ميـزان بـرآورده    اين مفهوم به همچنين،. کار رود اجتماعي به

 در ايـن راسـتا،  . رود مـي  کـار  شدن نيازهاي روحي، رواني و مادي جامعه و خانواده بـه 

هـا   چگونگي شرايط و وضعيت عيني زندگي خـانواده «عنوان  نيز به کيفيت زندگي روستا
  .)Pal and Kumar ,2005: 326( شود مي تعريف» و روستاها

  با توجه به تعاريف ارائه شده، کيفيـت زنـدگي يـک مفهـوم پيچيـده و چندبعـدي        
روستا، شهر و (ک مقياس جغرافيايي خاص در رابطه با شرايط و وضعيت جمعيت، در ي

هاي عينـي و کمـي    هاي ذهني يا کيفي و هم به شاخص است که هم به شاخص) کشور
  ).۱۲۸: ۱۳۸۴کوکبي و همكاران، (تکيه دارد 

ــل      ــدگي، در دو سرفص ــت زن ــات کيفي ــامي مطالع ــاخص«تم ــي  ش ــاي عين و » ه
وسعت نيازهاي انسـاني  عنوان  کيفيت زندگي، به. گيرند صورت مي» هاي ذهني شاخص«

شده در ارتباط با ادراکاتي كه فرد و گروه از بهزيستي ذهني دارند، در نظر گرفته  برآورده
نيازهـاي انسـاني، نيازهـايي بـراي امرارمعـاش، توليـدمثل، بهزيسـتي، آزادي،        . شـود  مي

بـه  ها  هاي افراد و گروه وسيله واکنش بهزيستي ذهني نيز به. مشارکت و ارتباطات هستند
ارتبـاط بـين   . شـود  مـي االتي در مورد شادکامي و رضايت از زندگي تشـخيص داده  ؤس

وسيله ظرفيت  د بهتوان ميشده از هر يک،  برآورده شدن نيازهاي انساني و رضايت ادراک
ها، اطالعـات، ارتباطـات، تحصـيالت و دوسـت داشـتن       روحي، زمينه فرهنگي، ارزش

ارتباط بين برآورده شدن نيازهاي انساني و بهزيستي  عالوه بر اين،. قرار گيرد تأثير تحت
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ها بـه بـرآورده شـدن هـر يـک از       ها و فرهنگ هايي که افراد، گروه وسيله وزن ذهني، به
  .شود ميواقع  تأثيردهند، تحت نيازهاي انساني نسبت به ديگر نيازها مي

نـبش  گيـري كيفيـت زنـدگي از ج   هـا بـراي انـدازه    از لحاظ تاريخي، اولـين تـالش  
طور رسمي، اواخر  به). Biderman ,1974:27(هاي اجتماعي نشأت گرفته است  شاخص

هاي اجتماعي بود؛ سـازمان بهداشـت، آمـوزش و     ، زمان آغاز جنبش شاخص۱۹۶۰دهه
  ، و ساسـي  بـوالک . ، دو مقالـه در ايـن زمينـه منتشـر كـرد     ۱۹۶۹رفاه آمريكـا، در سـال   

ــن نتيجــه رســيد پژوهشــي در اجتماعــات روســتايي غــرب تگــز در  ــه اي ــه  نداس ب   ک
 ندگي در ايـن منـاطق شـده اسـت    استفاده از کامپيوتر و اينترنت باعث افزايش کيفيت ز

(Bullock and Susie, 2004). 
. گيـري كـرد   فـرد، خـانواده و جامعـه انـدازه     سه سطحدر  توان ميكيفيت زندگي را 

 شـود  مـي نجيده هاي تكـويني و انعكاسـي سـ    واسطه شاخص همچنين، كيفيت زندگي به
)Ibid.(  

هـاي فـردي    به دو بعد تقسيم كرد؛ شاخص توان ميرا  سنجش فردي كيفيت زندگي
. هاي تكـويني  هاي انعكاسي در مقابل شاخص شاخص و هاي گروهي در مقابل شاخص

  :شود ميها به چهار گروه تقسيم  عبارت ديگر توصيف مقياس به
  هاي ذهني فردي؛ شاخص ‐
  ي؛هاي ذهني گروه شاخص ‐
  و هاي تكويني فردي؛ شاخص ‐
  ). Sirgy and Cornwell, 2001:49(هاي تكويني گروهي شاخص ‐

. اسـت  اي گزينـه  هاي تك هاي اجتماعي كيفيت زندگي بيشتر شامل شاخص شاخص
دهيـد خيلـي    براي مثال، آيا شما از وضع زندگي خود راضي هستيد؟ و شما پاسـخ مـي  

نعكاسي است، چرا كه خود مقيـاس را بـراي رسـم    اين مقياس ا. موافقم، موافقم و غيره
را با مفهوم تكويني و سـالمت   آرگيل کيفيت زندگي. اند ها طراحي كرده جهاني شاخص

سنجد؛ يعني سالمت فرد به خوشحالي، رضايت از زندگي، نبود بيكاري و فقدان  فرد مي
  ). ۱شكل(ها بستگي دارد  ناهنجاري
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  Argyle, 1996: 49: مأخذ

  هاي کيفيت زندگي ين شاخصتر مهم ‐۱ شکل

معرفـي   مقياسـي عنـوان   خوشبختي را به ۱۹۹۱در مطالعات خود در سال  )۲(وينهون
او نظريـه  . سـنجند  بـا آن مـي  شـان   كند كه افراد رضايت خـود را از كيفيـت زنـدگي    مي

ند به تنهـايي شـاد   توان ميافراد . كند خوشبختي را در سه اصل و چهار نتيجه خالصه مي
ند غمگين باشند، حتـي اگـر   توان مياشند حتي اگر در گروهي غمگين زندگي كنند و يا ب

 مفهـوم  .خوشبختي و خوشحالي عملكـردي دايمـي نيسـت   . در ميان گروهي شاد باشند
تكويني كيفيت زندگي شامل ارزيابي شخصي از زندگي خود يا هنـر زنـدگي در مقابـل    

 دهـد  مـي اين راستا، نتيجه يك تحقيق نشان  در). Ibid: 150( شود ميها  بعضي استاندارد
در مقابـل،  . آورد كانون خانواده، بيشتر از وسايل رفاهي اسباب خوشبختي را فراهم مـي 

پول، امنيت اقتصادي، خانه و در مجموع اسباب و اثاثيه سهم بيشـتري در رفـاه زنـدگي    
ان داد كـه در  ، نش)Kim, 2002: 47( ۱۹۸۰در سال  )۳(ميکالوس. دارند تا در خوشبختي

  :اند از گيري شده است که عبارت هايي اندازه ارزيابي کيفيت زندگي، زمينه
  بهداشت؛ ‐
 امنيت مالي؛ ‐
 زندگي خانوادگي؛ ‐
  و تنهـا رفـاه را بـه همـراه دارد،      آن رضايت از زندگي وجود ندارد عزت نفس كه در ‐

 .نه خوشبختي

 يت زندگيفيک

 يخوشنودوياحساس خرسند

 هايفقدان ناهنجار

 ياز زندگيتمنديرضا
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اعد زندگي جسمي يا افسـردگي  آرگيل معتقد است فرد هر زماني كه در حالت نامس
به هر حال، خوشبختي و رفاه . د خوشبختي را تجربه كندتوان مييا اضطراب قرار دارد، ن

. در حقيقت دو معني قابل تشخيص هستند كه يكـي عملـي و ديگـري دانسـتني اسـت     
هـاي   اي خاص از زندگي را با شاخص سنجش كيفيت زندگي در زمينه توان ميبنابراين 

  . هي انجام داد؛ مانند استاندارد زندگي و وضع سالمت فيزيكيفردي و گرو
شناسي، حقـوق بشـر، رفـاه و آمـوزش      هايي مانند انسان هايي كه از رشته از شاخص

تـرين   بـزرگ . شـود  مـي بـرداري   هـاي اجتمـاعي نمونـه    عنوان شاخص ، بهشود ميناشي 
بيات افراد طور صحيح تجر هاي گروهي اين است كه ممكن است به محدوديت شاخص

هـاي فـردي    شـاخص ). Andrew an Withey,1976:50( از سالمت را مـنعكس نكننـد  
هاي فيزيولوژيكي مثل رفاه، رضايت از شغل و خوشـبختي فـرد    بيشتر بر اساس واكنش

ها اين است كه تجربيات مهم را براي زندگي افـراد بـه    مزيت عمده اين شاخص. است
  .آورد ارمغان مي

هاي علمي  حل اي انتقادي، جامع و كامل از راه مقاله ۱۹۹۵در سال  )۴(ويرو و خوجيتا
آنها بيشتر هنجارهـاي ارتبـاطي   . هاي فردي کيفيت زندگي تهيه كردند در كاربرد مقياس

كــاربرد مــؤثر  اياي را بــر ژه ميــان افــراد را بررســي كــرده و ســرانجام ســاختارهاي وي
بـراي مثـال، سـنجش    ). Kim,2002: 47(هاي فردي کيفيت زندگي پيشنهاد دادند مقياس

منـد در   هـا، تـدبير نظـام    برداري اينترنتي، تغيير دادن تركيب سؤال چند روشي رفاه نمونه
گويـان از مـوارد پيشـنهادي     هـاي پاسـخ   گويان و سنجش حالت مورد خصوصيت پاسخ

  . ايشان بود
ي را تنظيم مقاله کيفيت زندگتحقيق كيفي   روشبا استفاده از ) Parker, 1997(پارکر 

گـذار بـر سـالمت فـرد را مشـخص       تأثيرکرد و در آن با استفاده از روش كيفي، عوامل 
زن كلمبيايي، الئوس و ويتنامي را كه در منطقـه مينسـوتا    ۵۰مرد و  ۴۰او زندگي . نمود

داد كـه کيفيـت زنـدگي ايـن افـراد       نتايج نشـان مـي  . ساكن بودند، تجزيه و تحليل كرد
آنها از فقدان راه زندگي، نبود روابط كليدي، فقدان نقش اجتماعي احساسات  تأثير تحت

  .تر است هاي فرهنگي و انتقال فرهنگ به نسل جوان و ترس از فقدان ميراث
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ـ  مـي كند كه مطالعات زمـاني   هاروي اظهار مي   د منبـع باارزشـي از اطالعـات را    توان
  ات كـه وقـت و   ايـن مطالعـ  وي مـدعي اسـت   . براي سنجش کيفيت زندگي ارائه دهـد 

بيانگر واقعيت كيفيت زنـدگي افرادنـد،     دهند، هم به خود اختصاص ميرا هزينه زيادي 
 يابـد  هـاي زمـاني تكامـل مـي      چون به گمان او كيفيت زندگي و نيازهاي انسان در دوره

)Harvey, 1997: 9.(  
در بررسي خود در ايالـت ميشـيگان دريافتنـد كـه بـيش از نيمـي از        اندروز و ويتي

آنهـا  . متغيـر انجـام داد   ۴تنهـا بـا    تـوان  ميواريانس كلي در كيفيت زندگي احساسي را 
زندگي خانوادگي، شغل، انجام : اند از اصل آن عبارت ۵دوازده اصل را كشف كردند كه 

  . (Andrews and Withey, 1976)كارها، خانه، آپارتمان و سرگرمي 
بيات کيفيت زندگي كرد و نشان داد زمينه را وارد اد ۸ (Cummins, 1996)کامينس، 

 ).۲شكل (كنند  زمينه پيشنهادشده حمايت مي ۵اكثريت افراد از 
  
  
  
  
   
  
  

  

  Cummins, 1996: 303: مأخذ
  هاي عمده کيفيت زندگي از نظر کامينسزمينه ‐۲شکل 

. بررسي دو حوزه امنيت و جامعه را به اين تحقيقات اضـافه كردنـد   )۵(آبرامز وكمبل
هاي رفاه مرور و سپس مقاالت را براساس اين نظريـه   مقاله را با تأکيد بر زمينه ۳۲آنان 

زمينه پيشنهاد شده، جايگزين كـرد يـا نـه،     ۷کيفيت زندگي را با يكي از  توان ميكه آيا 

 هايزمينه
 کيفيت زندگي

صميميت

امنيت

محيط رفاه جامعه

ذهنيرفاه  

 تيخالق

 يت از زندگيرض

 بهداشت

 يرفاه ماد
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زمينه شامل رفاه، بهداشت، خالقيت، صميميت، امنيت، سعادت  ۷اين . بندي كردند طبقه
از  ).Campbell, Converse and Rogers, 1976: 89( شـود  مـي جامعه و سالمت روان 

هـا و   دهنـد، زمينـه   ها اساس مقياس جامع كيفيت زندگي را شكل مـي  آنجا كه اين زمينه
زمينه در تحقيـق   ۷در نتيجه، استفاده از اين . شوند ميهاي کيفيت زندگي شناخته  قلمرو

  .رسداز كيفيت زندگي ضروري به نظر مي
در نگـرش  . در مورد توسعه و امنيت مناطق مرزي وجـود دارد رويکردهاي مختلفي 

اول، امنيت بر توسعه تقدم دارد؛ بر اين اساس، ابتدا بايد امنيت برقرار باشـد تـا توسـعه    
هاي معتقد به چنين ديـدگاهي، از اسـتقرار منـابع حيـاتي در منـاطق       کشور. وجود آيد به

به عـراق اشـاره    توان مياين زمينه در . کنند مرزي همجوار با کشور همسايه حمايت مي
اش بـا ايـران و کويـت، سـعي      کرد که براي تمرکز نيروي انساني خود در مناطق مرزي

در نگرش دوم، اعتقاد بر اين است کـه  . ابتدا امنيت را در اين مناطق برقرار سازد کند مي
ها  لتدر اين نگرش، دو). ۱۷۰‐۱۷۱: ۱۳۸۵زرقاني، (تحقق امنيت از طريق توسعه است 

تـا  ) ۱۳۸۰زرقاني،(اي مانند مرزها رواج دهند  کوشند ابتدا توسعه را در مناطق حاشيه مي
اما در نگـرش سـوم، تعامـل و    . در سايه آن، امنيت را براي مناطق مرزي به همراه آورند

   .وجودآورنده توسعه و امنيت در مناطق مرزي است درک متقابل، به
ي از ابعاد توسعه يعني کيفيت زندگي جوامع هدف اصلي اين پژوهش نيز بررسي يک
وجـود آيـد،    شده، اگر توسعه در مناطق مرزي به است که با توجه به رويکردهاي مطرح

  . آيد وجود مي خود امنيت هم به خودبه

  روش تحقيق 
ـ تحليلي اسـت و بـراي گـردآوري     روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش توصيفي

اي  ابتـدا مبـاني انديشـه   . اي و ميداني استفاده شده اسـت انهي كتابخها روشاطالعات از 
صورت کتاب، مقاالت  مرتبط با موضوع از منابع موجود داخلي و خارجي منتشر شده به

بندي شدند و سپس متغيرهـا بـا روش ميـداني     آوري، مطالعه و طبقه ها، جمع نامه و پايان
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جامعه . ني نظري آن تهيه گرديدندمبتني بر پرسشنامه، و با توجه به هدف پژوهش و مبا
آماري اين تحقيق، خانوارهاي روستايي ساكن در روستاهاي بخش مرزي نوسود اسـتان  

مندي از محل زنـدگي روسـتاييان    منظور سنجش ميزان رضايت به. کرمانشاه ساکن است
هاي متناسب با موضـوع، اسـتخراج و در قالـب پرسشـنامه      در نوار مرزي، ابتدا شاخص

گيـري  با توجه به نمونـه . هاي ساکن روستايي قرار گرفت شد و در اختيار خانوارتنظيم 
ــداد  ــوکران، از تع ــداد   ۸۴۴ک ــواحي روســتايي، تع ــه از  ۲۰۰خــانوار ســاکن در ن   نمون

گيـري تصـادفي در قالـب پرسشـنامه     کل جامعه، انتخاب و در نهايـت بـا روش نمونـه   
  نامــه در ايــن  يي ســؤاالت پرســشســطح پايــا. هــاي مــورد نيــاز از آنهــا اخــذ شــد داده

محاسبه شـده اسـت کـه بيـانگر ضـريب       ۸۸/۰تحقيق براساس ضريب آلفاي کرونباخ، 
  .اعتماد باالي آن است

به منظور تحليل و استنتاج، بسته به نوع داده، مقياس متغيرها و اهداف مورد نظـر از  
اي و  نمونـه  تـک  T ي تحليل آماري نظير آزمونها روشي آماري نظير ميانگين، ها روش

وسـيله متغيرهـاي مسـتقل اسـتفاده شـده اسـت        رگرسيون جهت تبيين متغير وابسته بـه 
  ).۱۳۸۷؛ منصورفر، ۱۳۸۳مهدوي و طاهرخاني، (

هـاي کيفيـت زنـدگي در    همچنين براي درک و بررسي ميزان رضـايت از شـاخص  
ک توافـق  ها و براي درنواحي روستايي بخش مرزي نوسود کرمانشاه، از ميانگين پاسخ

اي اسـتفاده شـده    نمونـه  تـک  Tگويان و کل جامعه آماري، از آزمونمعناداري بين پاسخ
ات، تـأثير هاي همبسـتگي و در آخـر بـراي درک    ها از آزموندر مورد همبستگي .است

  . کار گرفته شده است رگرسيون دومتغيره به
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  ابستهبه تفکيک مستقل و و هاي مورد استفاده در تحقيق متغير ‐۲جدول 
نوع 
  متغير

معيارهاي رده اول
  )متغيرها(معيارهاي رده دوم  )هاشاخص(

متغيرهاي 
  مستقل

  کيفيت اجتماعي
مناسـب   انسـاني  نيـروي  ‐مدارس فيزيکي کيفيت ‐آموزش کيفيت

امکانات  ‐امکانات ورزشي ‐اوقات فراغت کيفيت ‐براي آموزش
  .سالمت جسمي ‐فرهنگي و هنري

  کيفيت اقتصادي
خدمات مـالي و   ‐رضايت شغلي ‐امنيت شغلي ‐اشتغال ‐درآمد
  .راه مناسب ارتباطي ‐ها  دسترسي ‐اعتباري

  کيفيت محيطي
در معـرض سـيل و   (زمين پرمخاطره  ‐فرسايش خاک ‐منابع آبي

انـداز   چشم ‐شيب اراضي ‐کيفيت خاک براي کشاورزي ‐)زلزله
  .زيباي محيطي

  کيفيت کالبدي
منظـر و   ‐يشـي و گرمايشـي مناسـب    سيستم سرما ‐هاي نو خانه

  ).زلزله( مقاومت در برابر مخاطرات طبيعي ‐کيفيت ظاهري

متغيرهاي 
  وابسته

آيا محل زنـدگي خـود    ‐بمانيد خود منطقه در داريد تمايل ميزان چه تا( ماندگاري به تمايل
 کلي،ال کاال، مشروبات قاچاق ‐داريم آرامي مرزهاي(مرزي مناطق امنيت ‐)را دوست داريد

  )قاچاق اسلحه ،درگيري اموال، سرقت
  گاننگارند: مأخذ

  مرکـز آمـار ايـران، بخـش مـرزي نوسـود، يـک بخـش          ۱۳۸۵براساس آمـار سـال   
   اسـتان کرمانشـاه در   .شـود  مـي مرزي از شهرستان پاوه در اسـتان کرمانشـاه محسـوب    

 يجغرافياي يها عرض و يشرق ۴۵ْ  ۲۴ - ´۴۸ْ   ۰۶´ يجغرافياي يها غرب کشور بين طول
  بخـش،   ۲۵شهرسـتان،   ۱۱ يايـن اسـتان دارا   .قـرار دارد  يشـمال  ۳۳ ° ۴۱ - ´۳۵ ۱۷°´
مسـاحت  . دريا قرار دارد متري از سطح ۱۳۲۲و در ارتفاع  دهستان است ۸۳شهر و  ۲۶

  ). ۵۳: ۱۳۸۶مركز آمار ايران، ( مربع است  کيلومتر ۲۵۶۴۱استان در حدود 
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 داالهـو،  جـوانرود،  باباجـاني،  ثـالث  پـاوه،  ب،غـر  آباد مهمي چون اسالم شهرهاي 

 و غـرب  گـيالن  کنگـاور،  کرمانشـاه،  قصرشـيرين،  صـحنه،  سنقر، ذهاب، روانسر، سرپل
 کردسـتان؛ از جنـوب بـه    استان اين استان از شمال به .هرسين در اين استان قرار دارند

 محـدود  راقاز غرب به کشـور عـ   و همدان استان و لرستان؛ از شرق به ايالم يها استان

  . است
هـاي   کـوه  منطقه مورد بررسي در باختر کشور بر سر مرز ايران و عـراق و در رشـته   

خطي بـا رونـد عمـودي شـمال بـاختري ـ جنـوب          زاگرس ـ که رديفي کوهستاني نيمه 
کيلومتر، کناره جنوب غربـي کشـور را تشـکيل    ۱۵۰۰خاوري است و در طولي بيش از 

ناحيه مـورد مطالعـه، بخـش    ). ۱۳۸۷:۱هاد کشاورزي،وزارت ج(داده ـ واقع شده است  
  .کيلومتر مربع مساحت دارد ۱۶۴مرزي نوسود شهرستان پاوه است که 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نقشه منطقه مورد مطالعه ‐۳شکل 

  گان نگارند: مأخذ
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  تحوالت جمعيتي بخش مرزي نوسود ‐۳جدول 
  نرخ رشد

۱۳۷۵‐ ۱۳۸۵ 
  جمعيت
۱۳۸۵ 

 جمعيت
 شهرستان بخش ۱۳۷۵

 پاوه نوسود ۲۶۸۲ ۳۰۲۵ ۲/۱

  ۱۳۸۵مرکز آمار ايران،  :مأخذ

  دهنـده وضـعيت    بررسي آمـاري مرکـز آمـار ايـران در بـارة کيفيـت زنـدگي، نشـان        
  ، در کـل  است مشخص شده ۵و  ۴طور كه در جدول  همان. ستها نامناسب اين شاخص
در . دوجـود دار  درمـاني  ‐ ، يك داروخانه، و يك مركز بهداشـتي بخش فقط يک پزشک

. هـاي اجتمـاعي نيـز در ايـن بخـش وضـعيت نامناسـبي حـاكم اسـت          مورد زيرساخت
  ).۶ و ۵، ۴جداول(

  
  مرزي نوسود  ي درماني روستاهاي مستقر در بخشها ويژگي ‐۴جدول 

بهيار يا ماماي دندانپزشك پزشك
تكنسين  دامپزشك بهورز بهداشتيار روستايي

 دامپزشكي
۱  ۰ ۱ ۰ ۶  ۰  ۰  
   ۱۳۸۵ر ايران،مرکز آما: مأخذ

  
  نوسود هاي روستايي بخش ها در سطح سکونتگاه پراکندگي زيرساخت ‐۵جدول 
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  ۱۳۸۵مرکز آمار ايران، : مأخذ
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  هاي روستايي بخش نوسود  سکونتگاه سطح در اجتماعي هاي زيرساخت پراکندگي ‐۶جدول 
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۱۰  ۲  ۱۰  ۰  ۴  ۰  ۰  ۰  ۷  ۱  ۸  ۰  ۰  
   ۱۳۸۵مرکز آمار ايران، : مأخذ

  هاي تحقيق يافته
با توجه به انتخاب متغيرهاي مرتبط و متناسب با منطقه مـورد مطالعـه در ايـن تحقيـق،     

که سـاکنان روسـتاهاي منـاطق مـرزي بخـش نوسـود اسـتان        بيانگر آن است  ۰Hفرض
کيفيت زندگي مناسبي برخوردار نيستند، يعني ميزان کيفيت زندگي در ايـن   کرمانشاه از

کننده اين مفهوم است که کيفيت زندگي  بيان) فرضيه مخالف( ۱Hاما . مناطق پايين است
  . آورد شده استدر روستاهاي مناطق مرزي از ديدگاه جامعه نمونه، مطلوب بر

بر وضعيت مطلوب کيفيت آموزشي در منطقه مورد مطالعه تصريح  ۱Hفرض فرعي 
شده  ، سطح معناداري محاسبهدهد مينشان  ۶طور که جدول  در همين راستا، همان. دارد

. است < ۰۵/۰Sigمعنادار نيست زيرا  ۰۵/۰و  ۰۱/۰در سطح  ۰Hدرخصوص رد فرضيه 
اين بدان معناست که . را پذيرفت ۱H توان ميه در واقع ن، بلكشود ميرد ن ۰Hپس فرضيه

الزم به . مردم در روستاهاي اين بخش از مناطق مرزي از کيفيت آموزش رضايت ندارند
 ۱اي ليكرت استفاده شده كـه در آن امتيـاز    گزينه ۵ذكر است كه در پرسشنامه از طيف 

  متوسـط پاسـخ   ۳د و عـدد  دهنـده بسـيار زيـا    نشـان  ۵دهنده بسـيار کـم و امتيـاز     نشان
مقايسه شده، که در اين متغير  ۳ها در هر متغير با عدد  سپس ميانگين پاسخ. هاست گويه

هاي کم و  گويان گزينه دست آمده کمتر از حد وسط است، يعني بيشتر پاسخ ميانگين به 
همچنين، در مورد کيفيت سالمت، بـا توجـه بـه ايـن کـه      . اند بسيار کم را انتخاب کرده

۲۳۵/۰=Sig ۱ توان مياست،  ۰۵/۰تر از  بزرگH ۰را به نفعH    رد کرد و پـذيرفت کـه در
  .جامعه مورد مطالعه، کيفيت سالمت هم در وضعيت مناسبي قرار ندارد



  … لسبويي، زاده رمضان قاليباف، مهدي محمدباقر  ۳ شماره ،۱۲سال  توسعه، روستا و فصلنامه ۱۷۸
 

بر وضعيت مناسب کيفيت کالبـدي اشـاره دارد و همـان     ۱Hدر فرض فرعي بعدي، 
 ۰Hدر خصوص رد فرضيه شده  ، سطح معناداري محاسبهدهد مينشان  ۷طور که جدول 

و  شـود  مـي رد  ۰Hاسـت، پـس فرضـيه     > ۰۵/۰Sigچون . معنادار است ۰۱/۰در سطح 
دهنده آن است که در منطقه مـورد مطالعـه، سـاکنان از     اين نشان. را پذيرفت ۱Hتوان مي

کيفيت کالبدي يعني وضعيت مسکن، ميـزان روشـنايي مسـکن و سيسـتم سرمايشـي و      
  .کند ميآمده هم اين وضعيت را تأييد  دست رند، و ميانگين بهگرمايشي رضايت بااليي دا

بر وضعيت مناسب کيفيـت محيطـي يعنـي منـابع آبـي،       ۱Hدر فرضيه فرعي بعدي، 
، سطح دهد مينشان  ۷اندازهاي طبيعي اشاره دارد و همان طور که جدول  خاکي و چشم

به دليـل  . ر استمعنادا ۰۱/۰در سطح  ۰Hشده در خصوص رد فرضيه  معناداري محاسبه
ايـن بـدان   . را پـذيرفت  ۱H تـوان  مـي و  شـود  ميرد  ۰Hاست، فرضيه  > ۰۵/۰Sigاينکه 

اندازهاي طبيعي و منابع آبـي  معناست که در منطقه مورد مطالعه، ساکنان از کيفيت چشم
هـم ايـن   ) ۱۴/۳(آمـده   دسـت  ميـانگين بـه  . به لحاظ کمي و کيفي رضايت بااليي دارند

  . کند يموضعيت را تأييد 
دهنده اين است که جامعه نمونـه، امتيـاز    تک متغيرها، نشانبراي تک Tنتايج آزمون 

  .بااليي را به دو متغير کيفيت محيطي و کيفيت فيزيکي و کالبدي اختصاص داده است
  

 اي براي سنجش متغيرهاي کيفيت زندگي از ديد مردم نمونه تک Tنتايج آزمون  ‐۷جدول 

تعداد  متغيرها
درجه Tمقدار  نمونه

 آزادي
سطح 
انحراف از ميانگين  معناداري

 ميانگين
  ۹۱۴/۰  ۲۴/۲  ۱۱۵/۰ ۱۹۹ ‐۵۸۵/۶ ۲۰۰ کيفيت آموزشي
  ۱۱۵/۱  ۱۲/۲  ۲۳۵/۰ ۱۹۹ ‐۷۳۵/۴ ۲۰۰ کيفيت سالمت
  ۲۳۱/۱  ۸۹/۲  ۰۰۴/۰ ۱۹۹ ‐۹۷۰/۶ ۲۰۰ کيفيت کالبدي
  ۲۲۳/۱  ۱۴/۳  ۰۰۲/۰ ۱۹۹ ‐۸۵۳/۱ ۲۰۰ کيفيت محيطي
  ۱۱۲/۱  ۴۱/۱  ۵۶۲/۰ ۱۹۹ ‐۹۰۹/۸ ۲۰۰ هاکيفيت زيرساخت
  ۰۴۳/۱  ۴۹/۱  ۵۵۰/۰ ۱۹۹ ‐۶۹۸/۷ ۲۰۰ اشتغال و درآمد

  محاسبات روي اطالعات مستخرج از پرسشنامه: مأخذ
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هايي مانند مرزهاي آرامـي داريـم،    همچنين، امنيت در اين تحقيق با استفاده از گويه
چـاق اسـلحه از ديـد جامعـه     قاچاق کاال، مشروبات الکلي، سرقت اموال، درگيـري و قا 

  .نمونه مورد بررسي قرار گرفته است
براي بررسي رابطه بين تمايل بـه مانـدگاري و متغيـر امنيـت روسـتاهاي مـرزي در       

ابتدا بين اين دو معيار، تمايل بـه  . تحقيق حاضر از ضريب همبستگي استفاده شده است
، ضـريب همبسـتگي   ماندگاري در روستاهاي مناطق مرزي و امنيـت در منـاطق مـرزي   

 ۰۱/۰از آنجا كه سطح معناداري از ميزان خطاي . است ۰۰۴/۰و سطح معناداري  ۱۹۴/۰
 ۹۹/۰ذكر كرد دو معيار با يكديگر همبسـتگي مسـتقيم بـا     توان ميتر است، بنابراين  كم

اسـت،   > ۰۵/۰Sig با توجه به اينكـه عـدد ضـريب همبسـتگي مثبـت و     . اطمينان دارند
که هرچه تمايل به ماندگاري در روستاهاي مناطق مرزي بيشتر باشـد،  ادعا کرد  توان مي

  . يابد امنيت در روستاهاي مناطق مرزي هم افزايش مي
  

  هاي سرمايه اجتماعي بررسي رابطه بين ميزان رضايت از شغل و شاخص ‐۸جدول 

قاچاق کاال، مشروبات (امنيت در مناطق مرزي  متغير
 )اق اسلحهالکلي، سرقت اموال، درگيري، قاچ

تمايل به ماندگاري در 
 روستاهاي مناطق مرزي

 ۲۹۷/۰ ضريب همبستگي
  ۰۰۴/۰ سطح معناداري
 ۱۹۳ تعداد مشاهدات

  محاسبات روي اطالعات مستخرج از پرسشنامه: مأخذ

با توجه به اهداف و فرضيات تحقيق، جهت تعيين رابطه بـين متغيـر مسـتقل يعنـي     
ي منـاطق مـرزي و امنيـت در منـاطق مـرزي و ميـزان       تمايل به ماندگاري در روسـتاها 

  .شود مياثرگذاري متغير مستقل بر متغير وابسته از تحليل رگرسيون دو متغيره استفاده 
آمـده   ۹متغير مستقل امنيت مرزها در جدول  تأثيرتحليل رگرسيون دو متغيره جهت 

ل بـه مانـدگاري در   آمده در متغيـر تمايـ   دست با توجه به اينکه سطح معناداري به. است
ادعا کرد که متغير مستقل، تغييرات  توان مياست،  ۰۵/۰ ازكمتر روستاهاي مناطق مرزي 
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دسـت آمـده بزرگتـر و     بـه  Tاز طرفي ديگر، هرچه بتـا و  . کند ميمتغير وابسته را تبيين 
شـديدتري   تأثيرتر باشد، بدين معني است که متغير مستقل  کوچک Sig سطح معناداري

) =Sig ۰۴۸/۰(با توجه بـه نتـايج رگرسـيوني بـين دو متغيـر کـه       . وابسته دارد بر متغير
زيادي در برقراري امنيت در مناطق  تأثيراست، بنابراين متغير مستقل  ۰۵/۰تر از  کوچک

  .مرزي دارد
  

  متغير مستقل بر متغير وابسته تأثير: تحليل رگرسيون دو متغيره ‐۹جدول 

  محاسبات روي اطالعات مستخرج از پرسشنامه: مأخذ

، سه متغير کيفيت کالبدي، کيفيـت محيطـي و   دهد مينشان  ۱۰طور که جدول  همان
تر از  آمده از آنها کوچک دست ه به اينکه معناداري بهکيفيت گذران اوقات فراغت با توج

مقدار . بتا با ضريب همبستگي برابر است. دارد تأثيراست، بر امنيت مناطق مرزي  ۰۵/۰
زياد متغير مسـتقل بـر متغيـر خـدمات و      تأثيراست که  ۱۲۲/۰بتا در اين تحليل برابر با 

البـدي بـا توجـه بـه مقـدار بتـا       اما متغيـر کيفيـت ک   دهد ميتسهيالت عمومي را نشان ن
نکته قابل توجـه ايـن اسـت کـه     . را بر امنيت مناطق مرزي دارد تأثيربيشترين ) ۲۵۵/۰(

ها و اشتغال و درآمد  متغيرهاي کيفيت آموزشي، کيفيت سالمت، کيفيت زيرساخت تأثير
، متغيـر  )۷۶۲/۰(دار نشده است، زيرا سطح معناداري براي متغير کيفيـت آموزشـي  معني
و اشـتغال و درآمـد   ) ۷۷۲/۰(هـا   ، متغيـر کيفيـت زيرسـاخت   )۳۲۹/۰(يفيت سـالمت  ک
ايـن متغيرهـا، نقشـي در امنيـت منـاطق       دهد ميدار نشده است که نشان معني) ۵۶۲/۰(

  .مرزي مورد مطالعه ندارند
  

مقدار  تاب  N  متغير وابسته متغير مستقل
T 

سطح 
  معناداري

تمايل به ماندگاري در
 ۰۴۸/۰  ۳۰۳/۲ ۰۲۵۳/۰ ۱۹۳مرزي  امنيت در مناطق روستاهاي مناطق مرزي



  ۱۸۱ ۳، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  …سنجش ميزان رضايتمندي ساكنان روستايي
 

هر يک از متغيرهاي مستقل در تبيين ميزان  تأثير: تحليل رگرسيون دو متغيره ‐۱۰جدول 
  طق مرزي نوسودامنيت منا

  محاسبات روي اطالعات مستخرج از پرسشنامه: مأخذ

  گيرينتيجه
طور کلي ساکنين مناطق مـرزي بخـش نوسـود در اسـتان      ، بهدهد مينتايج تحقيق نشان 

انـد، از   اي يعنـي مرزهـا اسـتقرار يافتـه     کرمانشاه با توجـه بـه اينکـه در منـاطق حاشـيه     
البتـه بررسـي   . کيفيت زندگي رضايت چنـداني ندارنـد  هاي منتخب و مرتبط با  شاخص
  .کند ميهم تا حدودي اين وضعيت را تأييد  ۱۳۸۵هاي مرکز آمار ايران در سال  آماري

وضعيت آمارهاي مرتبط با کيفيت زندگي منتشرشده توسط مرکز آمار  ۶تا  ۴جداول 
هـاي   ر در بخـش طوري که به لحاظ درماني، روسـتاهاي مسـتق   به. دهد ميايران را نشان 

مرزي نوسود از وضعيت نامناسبي برخوردارند، يعني در کل بخش فقط يـک پزشـک و   
يک ماما وجود دارد و اين در حالي اسـت کـه در کـل بخـش هـيچ دندانپزشـک و يـا        

هاي اجتماعي هم بـه ايـن    ها و زيرساخت وضعيت زيرساخت. دامپزشکي حضور ندارد
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 ۰۸۴/۰۰۱۸/۰۲۹۱/۰۷۷۲/۰ ۰۰۰/۰  ۲۰۰۰۱۸/۰  ها کيفيت زير ساخت

 ۱۱۴/۰۰۲۰/۰۴۱۲/۰۵۶۲/۰ ۰۰۰/۰ ۲۰۰۰.۰۲۰  اشتغال و درآمد
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که بين تمايل به ماندگاري و امنيت در مناطق مرزي در  دده ميهاي ديگر نشان يافته
جامعه نمونه اعتقـاد دارنـد کـه ايـن تمايـل بـه       . رابطه معنادار وجود دارد ۴۰۰/۰سطح 

البته در اين ميـان، عـواملي   ). ۰۴۸/۰(زيادي بر امنيت مناطق مرزي دارد  تأثيرماندگاري 
ند تمايل بـه مانـدگاري را در بـين    نتوا ميمانند ميزان رضايت از زندگي، درآمد و شغل، 

د امنيت مناطق مرزي توان ميساکنين افزايش دهند که در پي آن، تمايل به ماندگاري هم 
  .را به همراه داشته باشد

هاي مرتبط با کيفيت زندگي بر امنيت مناطق  هاي نهايي حاکي است كه شاخص يافته
خـود از زيرمتغيرهـايي تشـکيل     د، در اين راستا هفت متغيـر کـالن کـه   ندار تأثيرمرزي 
   .شـود آنها بر متغير وابسـته تحليـل    تأثيرعنوان متغير مستقل انتخاب شدند تا  به ند،ا هشد

از بين اين هفت متغير، سه متغير کيفيت کالبدي، کيفيت محيطي و کيفيت گذران اوقات 
طـور   تغيرها بهنكته مهم اين است كه اين م. اندداشته تأثيرفراغت بر امنيت مناطق مرزي 

هـا و   متغيرهايي مانند توسعه زيرسـاخت  بالقوه در خود منطقه وجود دارند و در مقابل،
مسـتقيمي در برقـراري    تأثيرکيفيت سالمت که رابطه مستقيمي با عملکرد دولت دارند، 

   .اند امنيت نداشته
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