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 چکيده

 و فتردی  رفتاه  ارزيابی و بررسی به كه توسعه مفاهيم تريناساسی از يکی عنوان به زندگی كيفيت مفهوم اخير، دهه چند در
 اثترات  بررستی  و تحليتل  پتژوهش  ايتن  هتدف  لذا. است گرفته قرار هادولت و ريزانبرنامه محققان، توجّه مورد پردازدمی جامعه

 بتر  مبتنتی  تحليلتی  –توصيفی پژوهش اين روش. باشدمی پيران دهستان زندگی كيفيت هایمؤلفه روی تمرچين مرزی بازارچه
. باشتد  متی  پيرانشتهر  مركتزی  بختش  توابتع  از پيران دهستان روستاهای پژوهش اين در آماری جامعه. باشدمی ميدانی های داده

 آمتوزش،  دهتد؛ كيفيتت  متی  نشان ها يافته. شد ليتکمپرسشنامه  311تعداد  یشده تصادف یبندطبقه يریگبراساس روش نمونه
 ارتقتای  روی تأثيری مرزی بازارچه يعنی ،اندشده ارزيابی متوس  حد از ترپايين بهداشت، و سالمت كيفيت فراغت، اوقات كيفيت
 ارزيتابی  متوس  حد در سکونتی محي  كيفيت و درآمد و اشتغال ها،زيرساخت كيفيت. نداشته است زندگی كيفيت هایمؤلفه اين
 دهتد  متی  نشتان  نتتايج  همچنتين . استت  گذاشته تأثير هامؤلفه اين روی حدودی تا مرزی بازارچه كه دهد می نشان و است شده

 .باشند می دارا را زندگی كيفيت ترينپايين بادآباد روستای و باالترين آباد شين روستای
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 مقدمه

 توستعه  توستعه روستاهاستت؛   حاضتر،  قترن  در توستعه  ريتزان برنامه و سياستمداران ها،دولت هایدغدغه از يکی

 .باشتد  سودآور و كارا اقتصادی ديد از و جامعه گردد ناهمگون رشد و منطقه يک در سرمايه تمركز از مانع كه هماهنگی
 استت،  ملتی  امنيتت  و هويتت  يکپتارچگی،  تقويتت  متضتمن  به نوعی كه روستايی توسعه تحقق برای اساس همين بر

 طالب) شوند  برخوردار يافتگی توسعه حقوق از ایتوسعه هایبرنامه لحاظ به محروم افتاده و دور مناطق كه دارد ضرورت
 (.0317، یو عنبر

 با تماس دليل به مناطق اين. است مرزی مناطق يابد، ها ارتقا آن در يافتگی توسعه سطح بايد كه مناطقی جمله از

دوری از مراكتز  (. 0317، پتور و همکتاران  احمدی)خاصی برخوردارند  هایويژگی از خارجی و داخلی گوناگون هایمحي 
هتای  شود اين مناطق عالوه بتر دوری از مركتز، بته دليتل كاستتی در قابليتت      گيری سياسی كشور ، باعث میتصميم

از محروميتت  گيرنتد، لتذا ايتن منتاطق     های توسعه داخلی قرار میجمعيتی و صنعتی، كمتر در جريان آثار مثبت برنامه
له سبب تشديد محروميت و در حاشيه قرار گرفتن اين مناطق و قترار نگترفتن آنهتا در    ئبرند و اين مسشديدی رنج می

های توستعه روستتايی پويتا كتردن اقتصتاد      يکی از برنامه(. 0311، عندليب)گردد مسير امواج آمايشی توسعه كشور می
به عنوان يک شاخص اصلی در برقراری ارتبا  بين كشورهای همسايه و نيز بهبود امرار معاش  نواحی مرزی است كه

تواننتد  كشورهای همسايه متی  رود، بدين معنی كه از اين طريق مردم ساكن در نواحی مرزیمردم مرزنشين بشمار می
توانتد منجتر بته    اين امر می ه نمايند وها و منابع مشترک استفادازفرصت( از طريق بازارچه مرزی)با هم  در كنار هم و
گيری يک نو  مزيت نسبی و شکل شغلی هایفرصت توسعه، ايجاد رونق اقتصادی و امنيّت و تفاهم طرفين، دوستی و

 . (0111 ، چاندويت)مناطق مرزی گردد  در

 تترخيص  تشريفات به انجام مجاز گمركات جوار در و مرزی نقا  در واقع محصور، است ایمحوطه مرزی، بازارچه

 داد جهت واردات و صادارت مقررات رعايت با خود را محلی محصوالت و توليدات توانند می مرز طرف دو اهالی كه كاال

 نظتران  صتاحب  از بسياری اعتقاد به(. 0310، وزارت امور اقتصاد و دارايیگزارشات )نمايند  عرضه هابازارچه اين در ستد و

 شتهرهای  .دهدمی تغيير را مرزی مناطق فضايی  توسعه و اقتصادی نظم مرزی، بين هایهمکاری يکپارچگی و فرآيند

 هایاثر همکاری در دارند، نامساعدی شراي  اقتصادی به لحاظ و دارند قرار پيرامونی مناطق در اغلب كه نواحی مرزی

 ارتبتاطی  هایگذاری و سرمايه نقلوحمل هایزيرساخت نظر از يکديگر با ارتبا  كشورها نقطه شهرها اين مرزی، بين

 و گتردد متی  شتهرها  اين در هاگذاریجذب سرمايه و پذيریجمعيت و رونق موجب مرزی همکاری بين .كنندمی عمل
را به  سياسی گيرانتصميم و سازد،می آشکار را مراكز اقتصادی به را هاآن شدن تبديل و شهرها اين اهميت استراتژيکی

 منتاطق  و اين شتهرها  رشد و توسعه زمينه تا كنند،می وادار و پيرامونی مرزی شهرهای اين با خود رواب  در تجديدنظر

 و هستتند  المللتی بين به نواحی كشورها ورودی اصلی هایدروازه عنوان به اين شهرها واقع در .سازد فراهم را پيرامونی
 با غربی آذربايجان استان(. 0350، نقل از موسوی، به 0550، 0واندر و بات)شوند  بدل ارتباطی مهمی مناطق به توانندمی
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 ايتران  به كشور اين ساله هشت تحميل جنگ علت به عراق مرزهای .است مشترک مرز عراق دارای و تركيه كشور دو

ايتن   تحميلتی  جنتگ  پايتان  بتا  امتا  .نگيرند قرار سوی مرزها آن تحوالت تأثير تحت زياد ايران تا مرزنشينان شد باعث
 مرزی تمرچين بازارچه قالب در كه است دوطرفه خاص يک جريان از متأثر امر همين .گرفت مثبت به رو روند موضو 

 مشترک نقطه در شهرستان پيرانشهر كيلومتری 00 در بازارچه اين .كندخودنمايی می غربی آذربايجان غربی جنوب در

 دالر ميليتون  01 آن ارزی پيمتان   ستهميه  استت و  گرديتده  واقتع  تمرچين محل روستای عراق در و ايران بين مرزی

های روستايی واقع در اطراف هدف از اين تحقيق سنجش سطح كيفيت زندگی در سکونتگاه(. 0350، موسوی)باشد  می
 .باشدبازارچه تمرچين و همچنين سنجش ابعاد مختلف كيفيت زندگی در اين روستاها می

اما سنجش . اندهای مختلفی به بررسی كيفيت زندگی در نواحی روستايی و عوامل تأثيرگذار بر آن پرداختهپژوهش
در ادامه به نتايج برخی از ايتن  . اثر بازارچه مرزی در كيفيت زندگی نواحی روستايی كمتر مورد بررسی قرار گرفته است

 : ها اشاره خواهد شد پژوهش

 روستتايی  نتواحی  در زندگی كيفيت ذهنی هایشاخص سنجش»در پژوهشی با عنوان  (0350)بدری و همکاران 

 كيفيتت  از رضتايت  ميتزان  دهند كته بتاالترين  نشان می« تركمن شهرستان جنوبی جعفربای دهستان: موردی مطالعه
 اشتغال قلمروهای در نيز آن ميزان كمترين و امنيت كيفيت و اجتماعی و همبستگی تعامل كيفيت قلمروهای در زندگی

 از فراغت، اوقات گذران و درآمد و اشتغال قلمرو دو در فق  قلمرو، 1ميان  از. دارد وجود فراغت اوقات گذران و درآمد و

-می ارزيابی ميانگين از باالتر منطقه اين در زندگی ذهنی كيفيت هایشاخص مجمو ، در ليکن. است ترپايين ميانگين

 ستطوح  زنتدگی،  كيفيتت  در محيطتی  فرهنگی و اجتماعی، عوامل گذاریتأثير به توجه با گفت توانمی رو اين از .شود

 . دارد وجود مختلف جوامع در زندگی كيفيت ذهنی هایشاخص از متفاوتی

كشتور صتورت بته     هایاستان زندگی در كيفيت شاخص بندیتحقيقی با عنوان رتبه در (0315)اسخا و همکاران ب
 شتاخص كيفيتت   در اقتصتادی  هتای عاملی، مؤلفته  تحليل در مختلف هایمؤلفه به دهیوزن اين نتيجه رسيدند كه با

 فتارس،  و مركزی هایاستان همچنين. داشت خواهد مختلف هایكلی استان جايگاه تعيين در بيشتری اهميت زندگی،

 مطلوب كه بيانگر باشندمی دارا را جايگاه رشد بيشترين اجتماعی هایو شاخص محيطی هایحوزه شاخص در ترتيب به

 توستعه  ريتزی برنامته  در لذا. دارد اجتماعی های و شاخص زيستمحي  هایشاخص در مذكور استان دو وضعيت بودن

اقتصتادی،   هتای محتدوديت  و تنگناهتا  و طترف  يک از هاقابليت و هاررفيت به كشور بايستی مختلف هایاستان برای
 . گيرد قرار نظر مد ديگر طرف از محيطیزيست و اجتماعی

 مطالعته )شتهری   زنتدگی  كيفيت هایشاخص سنجش و در تحقيقی با عنوان توسعه( 0311) رضوانی و همکاران

 نورآباد به اين نتيجه رسيدند شهر در زندگی ذهنی و عينی كيفيت نتايج با مقايسه( لرستان استان نورآباد، شهر: موردی

درصتد آنهتا    1/01 كه حالی در دارند، قرار محروميت حالت در درصد 0/31درصد خانوارها در حالت بهزيستی و  00كه 
 ذهنتی  و عينتی  ابعتاد  بتين  همبستتگی  كه چند هر. اند قرار گرفتهدرصد در حالت انطباق  1/01در حالت ناهماهنگی و 

نشتان   را زندگی كيفيت ذهنی و عينی ابعاد همزمان مطالعه اهميت تحقيق هایيافته كلی، طوربه اما نيست، باال زندگی
 . نمايد كمک شهری زندگی كيفيت مطالعات پيشبرد به تواندمی كه دهد،می
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 توستعه  هتای  های مرزی بازتتاب بازارچه اقتصادی اثرات در تحقيقی با عنوان ارزيابی( 0311) همکاران و افتخاری
 اثترات  ارزيتابی  كرمانشاه، بته  استان باباجانی، شهرستان ثالث صالح شيخ مرزی بازارچه :مرزی، نمونه موردی مناطق
 ثتالث  مترزی  بازارچته  دهد،می نشان تحقيق نتايج. پرداخته است روستايی پيرامون نواحی توسعه بر بازارچه اقتصادی
 .است شده روستائيان رفاه سطح و درآمد افزايش و جمعيت نگهداشت و كاهش فقر موجب باباجانی

نتتايج  . مطالعاتی نيز توس  پژوهشگران غيرايرانی صورت گرفته است كه تا حدودی همسو با تحقيق حاضر استت 
 تتأثير  و مرزی تجارت اقتصادی و اجتماعی اثرات در تحقيقی با عنوان بررسی( 0111) 0همکاران و پائوپه تحقيقاتی لی

 چنتد  در دهتد كته ايتن تحقيتق    كشور الئوس نشان می سه ايالت مردم، در زندگی سطح استانداردهای در افزايش آن

 بته  دوم قستمت  در مترزی،  نتواحی  اقتصتاد در  و تجارت سياسی هایچارچوب به اول قسمت در كه شده تهيه قسمت

 روی بتر  مترزی  تجتارت  اثترات  آنتاليز  به سپس و آن صادر شدن چگونگی و مطالعه مورد منطقه در شده توليد كاالی

 و تنتو   افتزايش  در مترزی  تجارت دهد،می نشان تحقيق نتايج. پردازدمی اين نواحی مردم زندگی سطح استانداردهای
چتن و  . استت  بتوده  متؤثر  سته گانته   هایايالت اين زندگی استاندارهای افزايش كلی طوربه اشتغال كاال، ايجاد كيفيت
به بررسی وضعيت توسعه شهر « شهرنشينی در مناطق مرزی چين: لهاسا»ای تحت عنوان در مقاله( 0101) 0همکاران
زی و وجتود  بته دليتل حضتور مکتانيزم بتازار متر       0110گيرند كه توستعه لهاستا از ستال    پردازد و نتيجه میلهاسا می

در  یمحل یو مرزها یتوسعه گردشگر»ای تحت عنوان  در مقاله( 0101) 3ژو و همکاران. گردشگران و مسافران است
انتد و معتقدنتد كته توستعه      به بررسی اثرات توسعه توريسم در روستاهای مرزی پرداختته « نيدر چ یباستان یروستاها

 . انجامدكند كه به تقويت جوامع محلی میاد میاندازهای جديدی را ايجتوريسم در مناطق مرزی چشم

ذاتی به دنبال يک زندگی خوب بوده و در اين راستا برای بهبود شراي  زيست خود  ها است كه انسان به طورقرن
كيفيتت  . برداری را بنمايتد های خود و محي  اطراف خود، حداكثر بهرهها و ررفيتسعی كرده كه از استعدادها، توانايی

كيفيت زندگی به عنوان معياری بترای ستنجش    .بخشندزندگی مفهومی اجتماعی است كه افراد جامعه به آن معنا می
ميزان برآورده شدن نيازهای روحی و روانی و مادی جامعه تعريف شده است و در اين زمينه كيفيت زنتدگی روستتايی   

(. 0351، پورطتاهری و همکتاران  )ايی بيان شده استت  های روستنيز به مفهوم چگونگی شراي  و وضعيت زندگی خانواده
از يک سو كيفيت زندگی فردی به عنوان پنداشتی از چگونگی گتذران  . ای مبهم استاصطالح كيفيت زندگی تا اندازه

هتايی  موقعيت: شودهای زندگی حول يک عامل را شامل میتر كيفيت زندگی موقعيتشود و از بعد كلیفرد مطرح می
كيفيت زندگی را درجته  ( 0550) 1زان(. 0351، فتاحی و همکاران)نظير محي  پيرامونی و يا فرهنگ در يک جامعه معين 

شتامل رضتايت از زنتدگی در تصتور از ختود و       كند كيفيت زندگی،داند وی ذكر میرضايت در تجارب زندگی فرد می
های چون زمان و كيفيت زندگی مفهومی پيچيده و چند بعدی است كه از مؤلفه. اجتماعی و اقتصادی استفاكتورهای 

هتای مختلتف، بتا معتانی     پذيرد و از اين رو، از ديدگاه افتراد و گتروه  های فردی و اجتماعی تأثير میمکان و نيز ارزش
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3- Niebuhr and Stiller 

1- Zan   
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ای برای ميتزان جتذابيت،   ناحيه، برخی ديگر اندازهپذيری يک های زيستبرخی آن را با قابليت. گوناگونی همراه است
، 0اپلی و متنن )اند مندی و مواردی از اين دست تعبير كردهبرخی نيز رفاه عمومی، بهزيستی اجتماعی، شادكامی، رضايت

-  شخصی افراد متی كيفيت زندگی را رضايت كلی فرد از زندگی يا وضعيت محيطی زندگی مردم و نيز شراي(. 0111

مفهوم كيفيت زندگی تا اندازه مبهم استت چتون در برگيرنتده يتک     (. 0351، فرجی سبکبار و همکاران)توان تعريف كرد 
گيری هستند و به نوعی سنجش و اندازههای عينی بيشتر قابل های ذهنی و عينی است و شاخص سری ابعاد و شاخص

توان آنها را بيتان  های ذهنی اداراكی هستند و به صورت كيفی میاما شاخص. به شکل كمی نشان داد توان آنها را می
 . كرد

دهد كه در خصوص مفهوم كيفيت زندگی با تعدد تعتاريف مواجته   بررسی منابع مربو  به كيفيت زندگی نشان می
بودن اين مفهوم است، ديگری كاربرد آن در يکی چند بعدی : تواند ناشی از سه عامل مختلف باشداين امر می. هستيم
در نهايتت  . باشتد شناسی میای متفاوتی چون پزشکی، جغرافيای انسانی، روانشناسی و اقتصاد و جامعههای حرفهحوزه

، فتاحی و همکاران)ها و يا ساختارها باشد تواند مربو  به عامالن، فرايندها، موقعيتعامل سوم سطح تحليل است كه می
طور كلتی بته وضتعيت    اصطالح كيفيت زندگی به»كند گونه تعريف می ، كيفيت زندگی را اين(0555) 0پسيون(. 0351

كنند مثل آلودگی، كيفيت مسکن، درآمتد و اشتتغال پايتدار و همچنتين بته برختی       محيطی كه مردم در آن زندگی می
كيفيت زندگی اشتاره بته استتانداردهای     .«زان تحصيالت اشاره داردهای خود مردم مثل سالمت و ميصفات و ويژگی

امروزه بهبتود  . خاص پذيرفته شده پيشرفت و توسعه انسانی و رضايت ما از اين استانداردهای تأثيرگذار بر زندگی است
هايی خواهد المللی است و آينده بشر متکی بر درک بهتر سازهكيفيت زندگی، هدف توسعه در سطوح محلی، ملی و بين

. روداصطالحی است كه برای بيان توسعه رفاه در يک جامعه، بکار می« كيفيت». بود كه بر كيفيت زندگی تأثيرگذارند
طتی چنتد   . كننده شراي  زندگی و كيفيت زندگی افراد هستتند توان گفت تسهيالت رفاهی منعکستر میبه بيان ساده

ها تأثيرگتذار بتوده   گذاریگی به مثابه هدف اصلی توسعه جامعه بر سياستاز كشورها كيفيت زنددهه اخير، در بسياری 
سازمان بهداشت جهانی در تعريف و تبيين كيفيت زندگی به سالمت فيزيکی، وضعيت روانتی،  (. 0110، 3اسميت)است 

، حريرچی و همکتاران )هم، توجه كرده است های محي  همراه با ها با ويژگیسطح استقالل، رواب  اجتماعی و رابطه آن
 .باشد می منطقه يا كشور يک در ساكن افراد وضعيت بيانگر نوعی به زندگی، كيفيت(. 0311

 اخيتر  هایسال در اما داشتند، تأكيد فردی هایاولويت و هانگرانی بر بيشتر زندگی، كيفيت به مربو  اوليه نظريات

 و ستاختار  و زندگی كيفيت گستردگی آزادی، امنيت، نظير اجتماعی هاینگرانی سمت به محوری فرد از نظری، مباحث
بنابراين يکی از مشخصات اصلی و بنيادی كيفيت زندگی چنتد  . يافته است تغيير جامعه در افراد اجتماعی رواب  كيفيت

رغم اينکه تمتام محققتان در شناستايی ايتن     ارند و بهبعدی بودن آن است كه بر اين امر تمام متخصصان دنيا توافق د
ها بيشتتر از  توان گفت كه نقا  مشترک آنهای فراوانی كردند، ولی باز اختالف دارند اما روی هم رفته میابعاد تالش
انتد  قابل لمس معيارهای بعد عينی عمدتاً. باشدابعاد دوگانه كيفيت زندگی بعد عينی و بعد ذهنی می. شان استاختالف

                                                                                                                                                         
1 - Epley and Menon 

2 - Pacione 

3 - Schmitt 
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به عبارتی ديگر اين بعد رابطه فرد را . گيرندهای قابل تاييد زندگی چون شراي  اقتصادی و اجتماعی را در بر میو جنبه
كننتد  با شراي  خاص زندگی فرد، از جمله امکانات الزم برای برخورداری از يک زنتدگی ستالم و راحتت تعريتف متی     

ايتن  (. 0350، سليمانی و همکاران)دهد كيفيت عينی زندگی شراي  بيرونی زندگی را نشان می(. 0315، یمختاری و نظر)
ها كه بيشتر متمركز بر امکانات مادی است، عمدتا متکی بر ترازهای درآمد ملی، ميزان رضتايت شتغلی، ميتزان    سنجه

 متردم  كه هايیتوصيف شيوه برای ذهنی رويکرد هایشاخص. نظاير آن است ارضا  و پاسخگويی به نيازهای جامعه و

دستته بتر    ايتن (. 0311، حمتدی ا)از شتغل   رضايت چونهم اندشده كنند طراحیمی و ارزيابی درک را اطرافشان اوضا 
 كيفيتت  تلفيقتی  تئتوری  نتام  بته  را مدلیوينگوتو، . باشدمی استوار وضع خود از مردم توصيف و درک چگونگی اساس

 .كرد ارائه 0شکل  مطابق ،0113درسال  زندگی

 
 مدل تلفيقی كيفيت زندگی . شکل 

 0113 0وينگوتو و همکاران: منبع
 

دربرگيرنتده   طيتف  اين كه باشد عينيات تا ذهنيات از طيفی شامل تواندمی زندگی ماهيت كه كندمی بيان مدل اين
درآمتد،   قبيتل  از عينی عوامل و نيازها تحقق خود، هایتوانايی درک بيولوژيکی، تعادل زندگی، از رضايت رفاه، احساس
ذهنتی،   اساسی بعد سه شامل زندگی كيفيت كه كندمی بيان مدل اين كلی طور به .باشد تحصيالت يا و ازدواج وضعيت
دهنتده   نشتان  زنتدگی  كيفيت ذهنی بعد. است ديگری با تعامل در يک هر كهگراياانه است هستی يا وجودی بعد عينی،

را  زنتدگی  از احساستش  و ختود  زيستن چگونه فرد هر بعد اين در. است زندگی مورد در فرد احساس و ارزيابی چگونگی
اين  .شودمی بيان تر عميق سطحی در فرد هر زندگی بودن خوب چگونه گرايانه، هستی يا وجودی بعد در .كندمی ارزيابی
 زنتدگی  كه واقعيت اين زندگی كيفيت عينی بعد در و كندمی منعکس ترعميق سطحی در را فردی توازن و تناسب بعد

 0فاهيه هایبررسی بنابر. گردد می تبيين شود ومی تفسير و درک اطراف هایمحي  و خارج جهان وسيله به فرد چگونه

                                                                                                                                                         
1- Ventegots et al 
2- Fahey 
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 :كرد شناسايی را زندگی به كيفيت عمده رويکرد سه توانمی امروزه( 0111)

 .داندمی مربو  افراد شراي  به را كيفيت زندگی كه زندگی كيفيت به خردنگر نگرش -

 يکتديگر  در حوزه متقابل اين تأثير همچنين و زندگی كيفيت های چندگانهحوزه توصيف به كه چندبعدی نگرش -

 .پردازدمی

 شانيابی زندگیجهت و ها،آرمان هويت، از تعريفی تا كندكمک می افراد به ذهنی جنبه كه ذهنی و عينی نگرش -

 (. 0111، 0و همکاران شاک اسميت)شود  همراه زندگی عينی شراي  با كه باارزش است زمانی جنبه اين و كنند ارائه

ذهنتی تکميتل آنهتا، غيرمستتقيم از طريتق      در مواردی نيز كيفيت زندگی به عنوان تعامل نيازهای انسان و درک 
 (. 0شکل )ها، نشان داده شده است مواجه شدن با آنهای موجود برای فرصت

 . شامل مسکن، سرمايه اجتماعی و طبيعی و زمان هايی برای برآورده شدن نيازهای حال و آينده انسانیفرصت -

امرار معاش، توليد مثل، امنيت، مهربانی، فهتم، مشتاركت، فراغتت، معنويتت، خالقيتت،      : نيازهای انسان شامل -
 . هويت و آزادی

 (.0111، 0همکاران  و كاستانزا )ها برای افراد و يا گروه( شادی، سودمندی و رفاه)رفاه ذهنی  -

 
 زندگیگيری كيفيت فرآيند شکل . شکل 

 0111كاستانزا و همکاران، : منبع

                                                                                                                                                         
1
 - Shucksmith et al 

2
 - Costanza et al 
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 بازارچه مرزی و کارکردهای آن

 توستعه  بته  رسيدن توسعه برای حال در كشورهای .است شده معرفی توسعه و رشد موتور عنوان به تجارت امروزه

 گستترش  جهتانی  تجارت در حضور هایجمله روش از. باشند جهانی تجارت در ترجدی حضور دنبال به كه است الزم

-منطقته بين مبادالت گسترش در مؤثر راهکارهای از مرزی هایايجاد بازارچه .باشدمی كشورها بين ایمنطقه مبادالت

طريتق   از مرزنشتين  متردم  نياز از توجهیقابل سطح توسعه در حال كشورهای اكثر مرزهای حاضر، در درحال .است ای
 در محلتی بتودن، نقتش پراهميتتی     و غيررستمی  رغتم بته  مبادالت اينگونه .شودمی تأمين (هابازارچه)مرزی  مبادالت

بازارچته  (. 0311، مراتتب )شتوند  نقا  مرزی متی  ساكنان زندگی بهبود باعث و دارند همسايه كشورهای ميان مبادالت
كتاال  به انجام تشتريفات تترخيص   ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمركات مجازمرزی، محوطه

تواند كاال و محصوالت مورد نياز خود را با رعايت مقتررات صتادرات و واردات در ايتن    قرار دارند و اهالی دو طرف می
 (. 0371، ايران)عرضه نمايد ها بازارچه

اشتغال؛ تأمين نيازهتای كتااليی متردم منتاطق      هایهای مرزی با اهدافی همچون ايجاد زمينهكلی بازارچهطوربه
سازی ضريب امنيت ملی در نقا  استتراتژيک؛  مرزی؛ كاهش قاچاق؛ تثبيت جمعيت مرزنشين در نواحی مرزی و افزون

رونق بخشيدن به اقتصاد مناطق مرزنشين؛ وقوف بر امکانات بالقوه تجاری كشورهای همسايه و گشودن باب مراودات 
 باز كه باورند اين بر اقتصاددانان از برخی(. 0370، های مرزینامه بازارچهآيين)ی همسايه پديد آمدند تجاری با كشورها

 سوی به را هاملت اقتصادی منابع مرزی، برون و ستد داد گسترش و يکديگر روی به همسايه كشورهای مرزهای شدن

(. 0311، حقيقتی )بخشد می سرعت را هاآن توسعه و روند رشد و نموده هدايت دارند، باالتری وریبهره كه هايیفعاليت
تتوان از طريتق   با توجه به منابع انسانی، طبيعی و شراي  جغرافيايی و سياسی، مناطق مرزی در فرآيند توسعه ملی می

نتيجه اينکه با توسعه منتاطق  . بع محلی را در اولويت قرار دادريزی مبتنی بر منابع منامند و هماهنگ، برنامهطرح نظام
جانبه در نظر گرفت؛ از جمله با توجه به شراي  خاص مرزی مسائل متعددی را بايد در فرايند طراحی و اجرا توسعه همه

-عه منطقته توس)اين مناطق، ارتبا  آنها با مسائل ملی از يک طرف و چگونگی توسعه كشورهای مجاور از سوی ديگر 

 (.0311، ندليبع)توان اشاره كرد يا تأثيرات متقابل و برقرای تعادل مدام بين مسائل توسعه و امنيت به دفعات می( ای

 اكثر مرزهای حاضر، در حال در .است ایمنطقه بين مبادالت گسترش در مؤثر كارهایراه از مرزی هایبازارچه

. شودمی تأمين (هابازارچه)مرزی  طريق مبادالت از مرزنشين مردم نياز از توجهیقابل سطح توسعه در حال كشورهای
 .باشدمی 3در شکل  مبانی نظری تحقيق بر اساس مدل مفهومی ارائه شده

 ها مواد و روش

-هتای كتابخانته  ها مبتنی بر دادههای كمّی و از نظر شيوه گردآوری دادهرويکرد كلی اين پژوهش از نو  پژوهش

های سنجش كيفيت زندگی و نماگرهای مرتب  با نخست برای شناسايی شاخص. اسنادی و پيمايش ميدانی است -ای
مؤلفه مطترح   1بر اين اساس . شدگيری ويژه مناطق روستايی از مطالعات مرتب  با حوزه تخصصی بهره تأكيدها با آن

 گرفتت قترار   -امه به عنوان ابزار اصلی تحقيق در مطالعات ميتدانی در اين زمينه شناسايی شد و مبنای طراحی پرسشن
 . های مورد نياز از محدوده مورد مطالعه گردآوری شده استبر اساس آن داده كه (0جدول )
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 مدل مفهومی تحقيق . شکل 

 

به عنتوان جامعته آمتاری    ( دهستان پيران)ی مرزی تمرچين پيرانشهر و روستاهای پيرامون تحقيق بازارچهدر اين 
. گيری تصادفی استفاده گرديتد  برای برآورد تعداد روستای نمونه از روش نمونه. مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفته است

های انتخاب روستاهای نمونه با توجه به؛ موقعيتت  الکدر اين روش ابتدا عناصر جامعه به چند طبقه تقسيم گرديد و م
های قبتل و بعتد از   تاها در دورهسبازارچه تمرچين، تغييرات جمعيتی اين روها به جغرافيايی، نزديکی و فاصله زمانی آن

با توجه  سپس(. 0جدول ) باشندتاُسيس بازراچه، قرارگيری روستاها در حوزه نفوذ بازارچه و تحقيقات ميدانی محقق می
به ميزان جمعيت و تعداد افراد سرپرست خانوار روستاهای نمونه كه در سن فعاليتت بتوده و در بازارچته فعاليتت دارنتد      

تعيين برآورد نمونه در سطح روستتاهای   برای. مسئولين بازارچه و شورای روستای اقدام به توزيع پرسشنامه شده است
باشد كه بترای انجتام   نفر می 017با توجه به فرمول كوكران تعداد نمونه  لذا .انتخابی از فرمول كوكران استفاده گرديد

  .شدپرسشنامه تکميل  311تر كار تعداد دقيق

 

 

ميزان  بر اساسكيفيت زندگی سنجش 
تجمعی از سطح رضايت در قلمروهای 

 مختلف زندگی

 ههنیرویکردهای 

 کیفیت زندگی

 

رویکردهای اصلی در 

 مطالعات کیفیت زندگی

رویکردهای عینی 

 کیفیت زندگی

 های سنجش روش

کیفیت زندگی المروهای  

مجمو  اساس  بر سنجش كيفيت زندگی
وزن داده شده از ميزان رضايت در 

های مختلف زندگی مروها و جنبهقل  

سنجش كيفيت ذهنی زندگی بر حسب 
رضايت كلی افراد از زندگی با استفاده از 

گيری  پاسخ شهودی يا منطقی اندازه  

در  المروهای مورد سنجش کیفیت زندگی

 روستاهای مورد مطالعه

های مرزی روی اثرات بازارچه

 كيفيت زندگی روستاها

 محیط سکونتی

 

ترس از 

-ناهنجاری

های 

 اجتماعی

 

ترس از 

-ناهنجاری

های 

 اجتماعی

ها زیرساخت  

 

 اواات فراغت

 امنیت

 سالمت و بهداشت کیفیت آموزش

 تعامل و همبستگی

 اشتغال و درآمد

 اثرات ااتصادی

 اثرات اجتماعی

 اثرات کالبدی
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 تعريف عملياتی متغيرهای تحقيق.  جدول 

های مؤلفه

 كيفيت زندگی
 هاگويه

 كيفيت آموزش
، استفاده از معلمان خوب و با تجربه، وجود (فاصله)مدرسه آموزان به  نوسازی و بهبود كيفيت ساختمان مدارس، دسترسی دانش

 كتابخانه، آزمايشگاه و تجهيزات مرتب  در مدارس، وسايل گرمايشی و سرمايشی مدارس

 كيفيت امنيت
 در پليس پاسگاه به ، دسترسی(اشرار دزدی، مزاحمت،) روستا عمومی كشمکش، امنيت و نزا  از دوری و ساكنين ميان انسجام و اتحاد

 شب در روستا معابر ضروری، روشنايی مواقع
كيفيت اوقات 
 فراغت

 خانواده همراه به ساالنه مسافرت انجام ، توان(فرهنگسرا و كتابخانه) هنری و فرهنگی ، امکانات(بازی و ورزش زمين) ورزشی امکانات

كيفيت زير 
 ها ساخت

، (نفت) سوختی مواد توزيع روستا، جايگاه سالم آشاميدنی عمومی، آب نقل و حمل وسايل وجود و شهر به روستا، دسترسی ارتباطی راه
روستا،  برق  پسماندها، شبکه دفع و محي  بهداشت وضعيت و فاضالب  ، شبکه(الحسنه قرض صندوق بانک،) اعتباری و مالی خدمات
 فضای در شادابی و سرزندگی روستا، ميزان داخل تميز و پاكيزه گذرهای روستا، معابرو در مخابرات و روستا، تلفن گازرسانی   شبکه

 روستا

كيفيت محي  
 سکونتی

 مقاوم مصالح از ، استفاده(سرمايشی و گرمايشی سيستم حمام،) منازل در مناسب تسهيالت مسکونی، وجود منازل بودن نوساز و كيفيت
 دارشيب اراضی در روستا هایخانه ساخت از ، پرهيز(طوفان زلزله، سيل،) محيطی مخاطرات برابر در منازل، امنيت ساخت در مناسب و
 ناشی مشکالت و( موريانه مگس، موش،)موذی  جانوران منازل، وجود روشنايی و نورگيری و زيبايی و فرم راهری، خطرناک، شکل و

 آن از
كيفيت سالمت و 

 بهداشت
 و غذايی، خدمات برنامه در ميوه و سبزيجات هفتگی غذايی، مصرف برنامه در( ماهی قرمز، گوشت) پروتئينی مواد هفتگی مصرف

 درمانی های بيمه مخدر، وضعيت مواد به اعتياد از درمانی، اجتناب و بهداشتی مراكز

كيفيت اشتغال و 
 درآمد

 انجام برای جسمی شغل، سالمت نو  از انداز، رضايت پس شغل، توانايی اين در پيشرفت و شغلی  آينده به درآمد، اميد ميزان از رضايت
 از برخورداری) شغلی كرده، امنيت تحصيل جوانان برای شغل ايجاد گذاری در روستا، امکاننظر، تمايل به سرمايه مورد شغلی فعاليت

 (بازنشستگی و شغلی  بيمه
 و تعامل كيفيت

همبستگی 
 اجتماعی

 اهالی همسايگان، پايبندی بين صميمانه رواب  وجودروستا،  عمومی كارهای در يکديگر، مشاركت به كمک و گروهی كار  روحيه وجود
 يکديگر، مشورت عزای و شادی  مراسم برگزاری در كمک و همکاری و مذهبی، مشاركت های سنت و قومی رسوم و آداب به روستا

 روستا اين در زندگی به تعلق و دلبستگی و عالقه هم، ميزان نظرات به دادن اهميت و مهم كارهای در يکديگر با اهالی

 (51-0350)و مطالعات ميدانی نگارندگان  (0351)صالح پور و جالليان  ،(0351)پورطاهری و همکاران  ،(0351)فرجی سبکبار و همکاران : منابع
 

 روستاهای نمونه . جدول 

 نام روستا رديف
 91  سال  90  سال 

 (km)فاصله تا بازارچه مرزی 
 جمعيت تعداد خانوار جمعيت تعداد خانوار

 1 510 031 511 070 كهنه الهيجان 0
 0 501 053 500 000 گزگسک 0
 0 0103 017 0010 031 زيوه 3
 5 0701 0100 0511 010 شين آباد 1
 5 071 030 101 77 بن دره 0
 01 530 005 530 31 كله كين 1
 03 301 10 011 10 چيانه 7
 07 175 010 031 10 بادين آباد پيران 1
 07 370 70 101 13 نيمنجه 5
 00 110 011 001 55 سوغان لو 01

 مركز آمار ايران: منبع
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 نقشه موقعيت روستاهای مورد مطالعه .5شکل 

 (0350) مركز آمار ايران: منبع
 

نامه پژوهش نيز بعد از بررسی اسنادی و ادبيتات نظتری، جهتت پايتايی و      آزمون روايی صوری و محتوايی پرسش
 3و آزمون آلفای كرونباخ مورد آزمايش قرار گرفت كه به قترار جتدول    spssقابليت اعتماد ابزار با استفاده از نرم افزار 

 .قابل قبول و مناسب است 711/1فای كرونباخ از باشد؛ كه با توجه به بيشتر بودن ضريب آل می

  های تحقيق روايی و پايايی شاخص.  جدول 

 شاخص
كيفيت 

 آموزش

كيفيت 

 امنيت

كيفيت 

اوقات 

 فراغت

كيفيت 

زيرساخت 

 ها

كيفيت 

محيط 

 مسکونی

كيفيت 

سالمت و 

 بهداشت

كيفيت 

اشتغال و 

 درآمد

كيفيت تعامل 

 و همبستگی

ضريب 
آلفای 
 كرونباخ

771/1 730/1 101/1 731/1 711/1 770/1 711/1 700/1 

 

متورد   محتدوده  شتراي   بتا  متناستب  سپس و گرفته صورت خبرگان ديدگاه تحقيق از هایشاخص روايی سنجش
 ميدانی روش در. است گرفته صورت ميدانی و اسنادی روش دو مبنای بر ها داده گردآوری. اند شده سازی مطالعه، بومی
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تی )ها از روش آمار توصيفی و تحليلی  برای تجزيه و تحليل داده .است شده استفاده پرسشنامه ابزار و ازفن پرسشگری
گيتری چنتد    صتميم تو روش ( ضتريب همبستتگی پيرستون   ای، تحليل واريانس يک طرفه، آزمون توكی و  تک نمونه
 . برای سنجش كيفيت زندگی استفاده شده است TOPSISشاخصه 

بنتدی محستوب    ستاده ولتی كارآمتد در اولويتت     گيری چند شاخصه، روشتی  روش تصميمتاپسيس به عنوان يک 
مطترح شتده    0510توس  چن و هوانگ با ارجا  به كتاب هوانگ ويتون در ستال    0550اين روش در سال . گردد می
 (.0351، سجاسی و همکاران)است 

كه گزينه انتخابی، بايد كمترين فاصله را با راه حل ايتده آل مثبتت   اساس اين تکنيک، بر اين مفهوم استوار است 
فرض بتر ايتن   . داشته باشد( بدترين حالت ممکن)و بيشترين فاصله را با راه حل ايده آل منفی ( بهترين حالت ممکن)

ام گت شتش  له با اين روش مستلزم ئحل مس. يکنواخت افزايشی يا كاهشی استاست كه مطلوبيت هر شاخص به طور 
 :زير است

 .شود مقياس نورم استفاده می سازی، از بی برای بی مقياس(: N) سازی ماتريس تصميم مقياس بیكمی كردن و  -9

هتا   تريس قطتری وزن ارا در مت  (N)مقياس شتده   ماتريس بی(: V)مقياس موزون  به دست آوردن ماتريس بی -0

 :، يعنیشودضرب می(     )

V=N×                                                                                                                    (0)  

 : آل منفیآل مثبت و راه حل ايدهتعين راه حل ايده -3

  ) )حل ايده آل مثبت راه [= Vبردار بهترين مقادير هر شاخص ماتريس ]                          (          0)    
       

  )راه حل ايده آل منفی [= Vبردار بدترين مقادير هر شاخص ماتريس   
               ) 

 : به دست آوردن ميزان فاصله هر گزينه تا ايده آل مثبت و منفی -1

  )آل مثبت فاصله اقليديسی هر گزينه از ايده
  )آل منفی و فاصله هر گزينه تا ايده(  

هتای   ، بر اساس فرمول( 
 .شود زير حساب می

  
 

=         
       

                          I = 1                                        (3)  

  
   =         

    
                                                                                           (1)   

 : آليک گزينه به راه حل ايده(    )تعين نزديکی نسبی  -0
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                                                                                                                     (0)  

 .آن بزرگتر باشد، بهتر است  CLكهای  هر گزينه: ها بندی گزينه رتبه -1

 نتايج و بحث

هتای از  مؤلفه)های كيفيت زندگی در گام اول برای سنجش احداث بازراچه مرزی تمرچين و ميزان سنجش مؤلفه
اثرات بازارچه مرزی تمرچين  توزيع فضايی سپس برای بررسی. ای استفاده شدتک نمونه Tاز آزمون ( ديد جامعه نمونه
تحليل واريانس يتک طرفته   آزمون با  متغير بعد فاصله روستاها تأثير، زندگی روستاهای جامعه نمونه روی ابعاد كيفيت

فاصله دورترين و نزديکترين روستاها از بازارچه تمرچين مشخص و سپس روستتاها  ابتدا در . مورد سنجش قرار گرفت
 1طور كته جتدول   همان .بندی شدندازارچه دستهكيلومتر تا ب 00كيلومتر و بيش از  01تا  1كيلومتر،  0تا  0در فواصل 
های كيفيت تعامل و همبستگی و سالمت و امنيتت كته بتاالتر از حتد متوست  ارزيتابی       دهد به جز در مؤلفهنشان می

و كيفيت محتي  ستکونتی،    آموزش، اوقات فراغت، آموزش، اشتغال و درآمد، محي  مسکونی)ها اند، در بقيه مؤلفه شده
مندی ترين ميزان رضايتپايين. شراي  كيفيت زندگی جامعه نمونه كمتر از حد متوس  ارزيابی شده است( ها زيرساخت

 .محاسبه شده است 10/0باشد كه برابر با از ديد جامعه نمونه مربو  به مؤلفه اوقات فراغت می

 رهای مؤثر بر كيفيت زندگیسطح معناداری ارزيابی ساكنين از متغي .4جدول 

 حد متوسط سطح معناداری ميانگين جامعه نمونه Tآماره  مؤلفه ابعاد

 اجتماعی

 3 111/1 11/0 -131/11 آموزش

 3 1/111 10/3 017/1 سالمت و امنيت

 3 1/111 10/0 -100/01 اوقت فراغت

 3 1/111 33/1 300/11 تعامل و همبستگی

 3 1/111 11/0 -013/05 بهداشت سالمت و

 3 1/111 70/0 -011/01 اشتغال و درآمد اقتصادی

 كالبدی
 3 1/111 11/0 -013/05 محي  سکونتی
 3 1/111 50/0 -175/3 ها زيرساخت

 

منتدی و   توان پذيرفت كه در روستتاهای تمترچين بته لحتاظ رضتايت     ، می0بر اساس اطالعات مندرج در جدول 
اساس فاصله تا بازارچه مرزی در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، كالبدی، محيطی و  ها برتأثيرپذيری كيفيت زندگی آن

 .نيز مجمو  همه ابعاد تفاوت معناداری قابل مشاهده است

منتدی از   دهد روستاهای مرزی تمرچين به لحتاظ رضتايت   نشان می 1گونه كه جدول  براساس آزمون توكی همان
همچنين با درنظر گرفتن تمتامی  . اندبعاد كيفيت زندگی در دو طبقه، قرار گرفتهابعاد اجتماعی، اقتصادی كالبدی وكل ا

بنتدی  ابعاد كيفيت زندگی، روستاهای منطقه مورد مطالعه بر اساس متغير فاصله تا بازارچته مترزی در دو طبقته گتروه    
روستاهای با  0اند در طبقه دهكيلومتر از بازارچه مرزی واقع ش 1-01و  0-0يعنی روستاهای كه در فاصله بين . اندشده

كيلتومتر از   00باالترين سطح كيفيت زندگی به لحاظ بعد اجتماعی قرار دارنتد و روستتاهايی كته در فاصتله بيشتتر از      
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در . مندی كمتری به لحاظ بعد اجتماعی دارند نسبت به روستاهای ديگتر دارنتد   بازارچه مرزی قرار دارند سطح رضايت
در  1-01و  0-0اند كه روستاهای با فاصتله بتين   ستاهای مورد مطالعه در دو طبقه قرار گرفتهبعد كيفيت اقتصادی، رو

دهتد  نشان متی  0گونه كه جدول  اند اما همانقرار گرفته 0كيلومتر در طبقه  00و روستاهای با فاصله بيشتر از  0طبقه 
مندی بيشتری نسبت به  بعد اقتصادی رضايت كيلومتر از بازارچه مرزی هستند به لحاظ 1-01روستاهايی كه در فاصله 

اما با در نظر گرفتن تمتامی ابعتاد   . كيلومتر دارند 00كيلومتر و باالی  0ساير روستاها يعنی روستاهای با فاصله كمتر از 
دهد كه روستاهای دهستان پيران شهرستان پيرانشهر را بر اساس متغير فاصله  نشان می 1كيفيت زندگی، نتايج جدول 

 .بندی نمود توان در دو طبقه گروه بازارچه مرزی می تا

 تحليل واريانس تفاوت ابعاد كيفيت زندگی  ميان روستاها بر اساس بعد فاصله از بازارچه مرزی  .5جدول 

 سطح معناداری اابعاد
 ميانگين مجذورات جمع مجذورات

 ميان گروهی درون گروهی ميان گروهی درون گروهی

 011/1 100/1 051/1 170/0 110/1 اجتماعی
 157/1 130/1 17/0 100/00 111/1 اقتصادی
 001/1 31/1 103/1 7/3 110/1 كالبدی
 331/1 103/1 173/1 701/0 111/1 كل ابعاد

 

 های كيفيت زندگی و فاصله آنها تا مركز شهرستان آزمون توكی به منظور سطح بندی روستاهای نمونه بر اساس مؤلفه .1جدول 

 روستاها بر اساس بعد فاصله
 كيفيت كل كيفيت كالبدی كيفيت اقتصادی كيفيت اجتماعی

                

0-0 11/0 - 10/0 - 13/0 - 70/0 - 
01-1 10/0 - 73/0 - 75/0 - 73/0 - 

+00 - 03/0 - 00/0 - 11/0 - 07/0 

 (10/1معناداری طبقات در سطح آلفای )
 

متورد   روستتاهای  در ستطح  درآمتد  ميتزان  و زندگی كيفيت بين رابطه تحليل دهد، می نشان 7جدول كه طور همان
شتاخص كتل    افتزايش درآمتد   با كه طوری به دارد، 10/1مطالعه، نشان از وجود رابطه مستقيم و معناداری در سطح آلفا 

روستاييان در نزديک بازارچه مرزی افزايش نسبی درآمد  كه رسد می نظر به ترتيب بدين .يابدمی افزايش كيفيت زندگی
 .است مطالعه مورد منطقه در كالبدی و اقتصادی و اجتماعی ابعاد در زندگی سطح كيفيت بر تأثيرگذار عاملی

 های مرزی پذيری کيفيت زندگی از بازارچه تأثيرسنجش سطوح 

 هتای  شاخص از يک هر ميانگين بررسی با ارتبا  در ای نمونه تک Tآماری  هایآزمون از حاصل نتايج به توجه با
. هتای زيتادی دارنتد    های مرزی با هم تفتاوت  تأثير پذيرفتن از بازارچه لحاظ به مطالعه مورد روستاهای كيفيت زندگی،

های مرزی بتر   تأثير بازارچه تا شد استفاده تاپسيس معياره چند گيری تصميم مدل از تغييرات اين كردن مشخص برای
 بهتری شناخت تواند می اوال تواند می ها تفاوت اين شدن مشخص زيرا. شود مشخص روستايی نقا  بين كيفيت زندگی
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 ستوی  از را نظتر  متورد  روستتاهای  كالبتدی، اجتمتاعی و متديريتی    شتراي   بهبتود  امکان دوما داد، دست به منطقه از
 تحقيتق  متغيرهتای  بته  مربتو   خام ماتريس ابتدا منظور بدين. آورد می فراهم مردم مشاركت با مديران و ريزان برنامه
 مقتادير  همته  برای تابع های بدترين و ها بهترين استانداردسازی و گرديد تهيه مطالعه مورد روستاهای از كدام هر برای
 منظور بدين. گرديد تعيين هاآن نسبی وزن ها، شاخص نسبی اهميت بيان برای بعدی در گام. گرفت قرار محاسبه مورد
 استتفاده  هتا آن از تتوان می نياز با متناسب كه دارد وجود فولر مدل و شانون آنتروپی ،AHPمانند  گوناگون، های روش
 توس  پيشنهادی معيارهای وزن. است شده استفاده ها شاخص وزن تعيين برای AHP روش از حاضر، پژوهش در. كرد
استت   شتده  داده تخصتيص  شاخص هر به و شده محاسبه و تعيين مديران مرتب  و كارشناسان متخصصان، از نفر 31
 (.1جدول )

 زندگی كيفيت كل شاخص و درآمد بين همبستگی ضريب. 7جدول 

 شاخص كيفيت زندگی درآمد ميزان همبستگی هامؤلفه

 درآمد

111/0 همبستگی پيرسون  1/110**
 

111/1 . (sig)سطح معناداری  

 030 030 تعداد

 شاخص كيفيت زندگی

**1/110 همبستگی پيرسون
 111/0  

111/1 (sig)سطح معناداری   . 

 030 030 تعداد

 

 های كيفيت زندگی وزن شاخص. 8جدول 

 وزن شاخص وزن شاخص

 031/1 بهداشت كيفيت سالمت و 001/1 كيفيت آموزش
 033/1 كيفيت اشتغال و درآمد 037/1 كيفيت سالمت و امنيت
 001/1 كيفيت محي  سکونتی 003/1 كيفيت اوقات فراغت

 0030/1 ها كيفيت زيرساخت 001/1 كيفيت تعامل و همبستگی

 

 .است شده آورده 5 جدول در تاپسيس مدل از حاصله نتايج

آباد با اختالف بسيار زياد از ساير روستتاها   توان گفت كه روستای شين با توجه به نتايح نهايی تکنيک تاپسيس می
روستای بادين آباد دارای كمترين اثرپذيری و . باالتری برخوردار استاز بازارچه مرزی تأثير پذيرفته و از كيفيت زندگی 

ترتيتب بتا ضتريب     روستاهای بتن دره، كلته كتين و زيتوه بته     . بندی قرار دارد باشد و در انتهای رتبه كيفيت زندگی می
تاهای چيانته،  روست . های بعدی قرار دارند و از سطح كيفيت باالتری برخوردارنتد  در رتبه 3103/1و  3107/1، 3111/1

. ترين سطح  كيفيت زندگی قترار دارنتد   در پايين 0110/1و  0050/1، 0101/1ترتيب با ضريب  نمينجه و سوغان لو به
 .باشد دهنده فاصله روستاهای مورد مطالعه به لحاظ كيفيت زندگی می نشان 1شکل 
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 گیبندی روستاهای مورد مطالعه به لحاظ كيفيت زند بندی و سطح رتبه .9جدول 

 رتبه CIمقدار  نام روستا

 0 3010/1 كهنه الهيجان
 1 0710/1 گزگسک
 1 3103/1 زيوه
 0 5130/1 شين آباد
 0 3111/1 بن دره
 3 3107/1 كله كين
 5 0101/1 چيانه

 01 1313/1 بادين آباد پيران
 1 0050/1 نيمنجه
 7 0110/1 سوغان لو

 

 
 كيفيت زندگی لحاظروستاهای مورد مطالعه به  رتبه. 1شکل 

 

های مرزی و كيفيت زندگی در روستاهای متورد مطالعته در سته     به طور كلی توزيع جغرافيايی اثرپذيری از بازارچه
سطح اول؛ روستاهای با كيفيت زندگی باال، كه دراين سطح تنها روستتای شتين   (. 01جدول )سطح قابل بررسی است 

يت زندگی متوس  كه در اين سطح روستاهای كهنه الهيج، گزگسک، زيوه، سطح دوم؛ روستاهای با كيف. آباد قرار دارد
سطح سوم؛ روستاهای با كيفيت زندگی پايين كه روستاهای چيانه، بادين آباد . بن دره، كله كين، و سوغان لو قرار دارند

هتای استتفاده    ساس شتاخص های مرزی بر ا دهنده تأثير پايين بازارچه اين امر نشان. و نيمنجه در اين سطح قرار دارند
 .شده در تحقيق بر كيفيت زندگی روستاييان در اين شهرستان است
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 های روستايی به لحاظ كيفيت زندگی سطح بندی سکونتگاه .0 جدول 

سطوح كيفيت 

 زندگی
 TOPSISضرايب در مدل  روستاها

 5130/1 شين آباد باال

 متوس 
  كين، كله دره، بن زيوه، گزگسک، الهيج، كهنه

 لو سوغان
3010/1 ،0710/1 ،3103/1 ،3111/1 ،3107/1 ،

0110/1 
 0050/1، 1313/1، 0101/1 چيانه، بادين آباد ، نيمنجه پايين 

 های تحقيقيافته: مأخذ
 

 گيریبندی و نتيجهجمع

حتل  راه نبتال يتک  دها بهآنگويی به با توجه به پيچيدگی و معظالت چند بعدی در مناطق مرزی نبايد برای پاسخ
-بنابراين تبعيض و نابرابری در بهره. ساده گشت بلکه بايد رويکردهای مختلف را در برابر معضالت مختلف ارائه نمود

هتای مرزنشتين گرفتتار آن    ترين عاملی است كه بيشتتر استتان  های شغلی ايجاد اشتغال و درآمد مهممندی از فرصت
دنبال راهکارهای مقابله با تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی اين امر  ها در برابر چنين وضعيتی بهرو دولتازاين. هستند
هتای مترزی   يکی از اين راهکارها رسميت بخشيدن به دادو ستد كاال در برخی مبادی مرزی در قالب بازارچته . هستند

در ايتن بتين   . در مطالعات مرتب  با اثرات بازارچه مرزی بر كيفيت زندگی ابعاد مختلفتی دارای اهميتت هستتند   . است

بتدين منظتور بتر پايته ادبيتات      . كالبدی است -مفهوم كيفيت زندگی دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زيست محيطی
قلمترو   1گويته در قالتب    31ويژه بر مناطق روستايی مرزی  تأكيدپژوهشی موجود در زمينه سنجش كيفيت زندگی با 

يت اوقات فراغت، كيفيت ستالمت و بهداشتت، كيفيتت زيتر     همبستگی اجتماعی، كيفيت آموزش، كيف و تعامل كيفيت
تحقيق حاضر بتا تحقيتق بتدری و    . ها، كيفيت محي  سکونتی، كيفيت اشتغال و درآمد مورد بررسی قرار گرفت ساخت

-های مرزی دارای اثرات متفاوت در روستاهای مناطق مرزی متی دهد كه بازارچهباشد و نشان میهمکاران همسو می

داشت جمعيت رسيده بتود بتا تحقيتق حاضتر     ه بر اين تحقيق افتخاری و همکاران كه به كاهش فقر و نگهعالو. باشد
های مرزی در ايجتاد اشتتغال،   تحقيق حاضر همسو با تحقيق پائوپه و همکاران بر اهميت نقش بازارچه. همسويی دارد

رشيد و همکارانش دارای اشتراكاتی از جملته  همچنين تحقيق مو. دارد تأكيدتنو  كاال و افزايش استانداردهای زندگی 
با اين نگرش تحقيق حاضر با هدف اثتر بازارچته مترزی در كيفيتت زنتدگی      . باشدافزايش كيفيت زندگی و اشتغال می
بازار چه مرزی با هدف پويا كردن اقتصاد نواحی مرزی و بهبود كيفيت زندگی در . مناطق روستايی صورت گرفته است

نوان يک مجموعه كه هدفش براقراری ارتبا  بين كشورهای همسايه و نيز بهبود امرار معاش مردم نواحی مرزی به ع
بر اين اساس تحقيق صورت گرفتته از گويته در قالتب چهتار بعتد اجتمتاعی،       . مرزنشين در اين امر نقش مهمی دارند

توان گفت كه هتر چته فاصتله از     از اين رو می. اقتصادی و زيست محيطی و كالبدی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت
هر چند تحليل ديتدگاه ستاكنين دهستتان پيتران از     . بازارچه مرزی كمتر باشد ميزان تأثيرات آن به مراتب بيشتر است

 -اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی)دهد كه در برخی از ابعاد كيفيت زندگی  ای نشان می تک نمونه Tطريق آزمون 
آنها كمتر از حد مطلوب بتوده استت امتا بتا فاصتله گترفتن از بازارچته مترزی تمترچين           مندی ميزان رضايت( كالبدی
تتوان ادعتا    متی . مندی ساكنان روستاهای چيانه، بادين آباد پيران و نيمنجه به لحاظ اين ابعاد كمتر شده استت  رضايت
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امتا بازارچته   . ر دارند داشته استنمود كه بازارچه مرزی تمرچين تأثيراتی در روستاهای كه در فاصله نزديکی به آن قرا
هتای آموزشتی، كيفيتت محتي  مستکونی و كيفيتت ستالمت و بهداشتت وضتعيت           مرزی نتوانسته است در شتاخص 

. بخشی داشته باشد و تا حدودی در ابعاد اقتصادی چون ايجاد شغل و درآمد توانسته نزديک به حد متوس  باشد رضايت
ه دليل وجود بافت فرسوده و قديمی مساكن و پتايين بتودن كيفيتت واحتد     همچنين كيفيت مسکونی در جامعه نمونه ب

همچنين بازارچه مترزی از لحتاظ ايجتاد اشتتغال نيتز فقت        . مسکونی به لحاظ شکل و فرم در سطح پايينی قرار دارد
رت توانسته كارهای يدی و سنگين برای ساكنين مناطق روستايی ايجاد كند كه اين نو  كارهای نيز تخصتص و مهتا  

تتوان گفتت كته     بنابراين در كل متی . مصرف سوق داده است -روستا را از مراكز توليدی به سمت خدماتی. نياز ندارند
هتای كيفيتت   تا حدودی اثرگذار بوده و در ديگر مؤلفه( اقتصادی)های كيفيت زندگی بازارچه مرزی در بخشی از مؤلفه

همچنتين نتتايج حاصتل از تکنيتک تاپستيس      . ی نداشته استبخش نتايج رضايت( محيطی، كالبدی و اجتماعی)زندگی 
 5130/1روستتای شتين آبتاد بتا ضتريب      . باشتد  دهنده فاصله روستاها به لحاظ برخوداری از كيفيت زنتدگی متی   نشان

توزيع . باشند ترين كيفيت زندگی را دارا می پايين 1313/1باالترين كيفيت زندگی و روستای بادين آباد پيران با ضريب 
دهنده اين نکته است كه اكثر روستاها در سطح دوم يعنی كيفيت زندگی متوس   جغرافيايی سطوح كيفيت زندگی نشان

 . قرار دارند

 :گرددباتوجه به نتايج تحقيق پيشنهادهای زير ارائه می

 های مختلتف كشتاورزی، صتنايع تبتديلی وابستته بته       اغل در بخشسنجی روستاها در راستای توسعه مشتوان
 كشاورزی، صنايع كوچک و خدمات

 گذاری در مناطق مرزی تشويق و حمايت از بخش خصوصی به منظور سرمايه 

 تقويت مراكز روستايی به درجه ماندگاری جمعيت 

 های مختلف بتويژه كشتاورزی جهتت افتزايش كيفيتت زنتدگی و بهبتود        گسترش مبادالت اقتصادی در بخش
 . وضعيت معيشتی

 هاها و برنامه دخيل دادن و مشاركت دادن مردم در طرح 

 منابع

 .اقتصادی، تهران های بررسی و ريزی برنامه معاونت بازرگانی وزارت. 0370. مرزی های بازارچه نامه آيين

 بختش  متوردی  نمونه مرزها بازگشايی و اجتماعی اقتصادی اتتأثير .0317.   و محمدپور،. م نيا، ، حافظ.ز پور،احمدی

 .0-01: 10 انسانی، جغرافيايی هایپژوهش. تركمنستان و ايران مرز در باجگيران

 -روستتا : مطالعه متوردی )كيفيت زندگی ساكنان محلی ارتقای روستا به شهر و نقش آن در بهبود . 0311. احمدی، ف
 ريزی روستتايی، دانشتکده جغرافيتا،    ارشد، رشته جغرافيا و برنامهنامه كارشناسیپايان (شهر صاحب شهرستان سقز
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 .تهران دانشگاه

 رفتاه . كشتور  هتای استتان  زنتدگی در  كيفيت شاخص بندیرتبه. 0315. و مسائلی، ا. شهری، ل كهنه ، عاقلی.م باسخا،
 .50-000(: 37)01 اجتماعی،

 روستتايی  نتواحی  در زنتدگی  كيفيتت  ذهنتی  هتای شاخص سنجش. 0351. و قرنجيک، م. ر.، رضوانی، م. .بدری، س

 .03-71(: 0)01محيطی،  ريزیبرنامه و جغرافيا. تركمن شهرستان جنوبی جعفربای دهستان: موردی مطالعه

: متورد مطالعته  )ارزيابی كيفيت زندگی در نواحی روستتايی . 0351. و فتاحی، ا. ر.الدين افتخاری،  ، ركن.پورطاهری، م
 .03-30: 71های جغرافيای انسانی، پژوهش(. دهستان خاوه شمالی، استان لرستان

. چگونگی وضعيت كيفيتت زنتدگی شتهروندان شتهر جديتد پترديس      . 0311. و جهرمی، ا. ، ميرزايی، خ.ح. حريرچی، ا
 .15-001(: 1)0های اجتماعی، فصلنامه پژوهش

 .710ص . تهران تهران، دانشگاه انتشارات چاپ ششم. المللبين بازرگانی. 0311. م حقيقی،

 های بازتاب مرزی های بازارچه اقتصادی اثرات ارزيابی. 0311.   و عبدی،. ح.م يزدی،پاپلی ،.ر.ركن الدين افتخاری،  
 فصلنامه .كرمانشاه استان باباجانی، ثالث شهرستان صالح شيخ مرزی بازارچه: موردی مرزی، نمونه مناطق توسعه

 .15-015(: 0)1 ژئوپليتيک،

شتهری   زندگی كيفيت هایشاخص سنجش و توسعه. 0311. ح.و ستاری، م. ، منصوريان، ح.ا.، متکيان،  .ر.رضوانی، م
 .17-001(: 0)0ای منطقه و شهری هایپژوهش و مطالعات(. لرستان استان نورآباد، شهر:موردی مطالعه)

 بتا  كالبتدی  پذيری آسيب كاهش در محلی مديريت نقش تحليل. 0351. و رهبری، م. ، اسفرم، ی.قيداری، حسجاسی 
(: 3)1راهبردهتای توستعه روستتايی،    (. غربتی  سترحدی  بهمئی دهستان: موردی مطالعه)خوب  حکمروايی رويکرد
101-110.  

: مورد مطالعه)های در حال گذار شهری سنجش كيفيت زندگی در محله. 0350. و براتی، ز. ، منصوريان، ح.سليمانی، م
 .70-00(: 31)00فصلنامه جغرافيای ايران، (. شهر تهران 00محله دروازه شميران از منطقه 

: د مطالعته متور )هتای روستتايی    سنجش پايداری كيفيتت زنتدگی در ستکونتگاه   . 0351. و جالليان، ح. صالح پور، ش
  .107-100(: 1) 1راهبردهای توسعه روستايی، (. دهستان حسنلو، آذربايجان غربی، ايران

دوم، انتشارات  چاپ .ايران روستايی جامعه توسعه در و تغيير ابعاد روستايی شناسی جامعه .0317. م عنبری، و. م طالب،
 .ص 001. تهران تهران،دانشگاه 

دانشکده فرماندهی و ستاد . ايران نظريه پايه و اصول آمايش مناطق مرزی جمهوری اسالمی. 0311. ر.عندليب،  
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 .تهران .سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 .011ص . نشر انتخاب، تهران. كيفيت زندگی و توسعه انسانی. 0351.پايدار، او . ا.، خراسانی، م.فتاحی، ا

مطالته  ) سنجش كيفيت زنتدگی در منتاطق روستتايی   . 0351. و سجاسی قيداری، ح. ، صادقلو،  . .فرجی سبکبار، ح
 .11-07(: 01) 1فصلنامه روستا و توسعه، (. موردی دهستان آق بالغ استان زنجان

بر تقش گمرک، معاونت طرح  تأكيدبررسی ابعاد قاچاق كاال و ارائه راهکارها با . 0371. گمرک جمهوری اسالمی ايران
 .های گمركی، تهرانود سيستمريزی و بهبو برنامه

 .011ص . انتشارات جامعه شناسان، تهران. شناسی كيفيت زندگی جامعه. 0315. و نظری، ج. مختاری، م

 . اروميه. استانداری آذربايجان غربی. نگاهی به منطقه آزاد ارس. 0311. مراتب، م

 .مسکن، تهران و نفوس سرشماری .استان آذربايجان غربی آماری سالنامه. 0351 .ايران آمار مركز
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Abstract 
In the last few decades, the concept of quality of life as one of the most 

fundamental development concepts that addresses the evaluation of individual and 

community’s well-being has attracted the scholars, the planners and the 

governments. Therefore, the aim of this study is to analyze the effects of the market 

orientation on the components of the quality of life in the Piran rural district. The 

method of this research is descriptive-analytic based on field data. The statistical 

population in this research is the villages of the Piran village which are subject to 

the central district of Piranshahr. The method of selecting villages in this research 

was based on their distance from the border market. The villages were divided into 

three categories according to their distance to the border market. Three villages 

were selected from each category. In order to complete the questionnaires, fifteen 

heads of households were considered equally in each village. A total of 135 

questionnaires were completed by the samples. The findings showed that based on 

the views of the studied community, the quality of education, the quality of leisure 

time, the quality of health, and hygiene are all lower than the average. The border 

market did not have any impact on the improvement of these components of 

quality of life. The quality of infrastructure, employment and income, and the 

quality of the residential environment are moderately evaluated, suggesting that the 

border market has somewhat affected these components. Moreover, the results 

indicate that the village of Shin Abad is the highest and Badabad village has the 

lowest quality of life. 
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