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. آيـد حفاظت و حراست از سرزمين در سراسر كره زمين براي تمام كشورها يك ارزش به حساب مـي                 امروزه  
تـرين  امنيت بنيـادي . باشدضمانت تحقق اين امر بدون شك مديريت مرزها و داشتن مرزهايي با امنيت كامل مي       

كشور ايران داراي مرزهاي زيادي با . رودشمار ميمترين عامل براي دوام زندگي اجتماعي به  نياز هر جامعه و مه    
در . هايي را براي مرزنشينان و دولت مركزي به وجود آورده است  باشد كه ناامني آنها نگراني    همسايگان خود مي  

هـاي اخيـر مـورد      ه در سال  اي است ك  همين راستا اهميت نقش سرمايه اجتماعي در روند توسعه جوامع، مسأله          
هدف اصلي اين مقاله بررسي ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي بر امنيت . توجه بسياري از محققان قرار گرفته است

. باشدمناطق مرزي مي
است و اطالعات بـه روش ميـداني و بـا اسـتفاده از پرسـشنامه      بوده  تحليلي -روش تحقيق از نوع توصيفي  

مـورد تجزيـه و     SPSSافـزار آمـاري     وسيله نرم آوري شده به  هايت اطالعات جمع  گردآوري شده است كه در ن     
 اعتمـاد زيـادي نـسبت بـه يكـديگر           ،دهد كه ساكنان اين بخش از مرز      ها نشان مي  يافته. تحليل قرار گرفته است   

كـاال و   هـايي ماننـد قاچـاق        نـاامن   برخـي   ضمن تأييد مرزهاي آرام در اين منطقه، وجـود         ، نمونه ة جامع .دارند،
. كنندمشروبات الكلي را تأييد مي

.سرمايه اجتماعي، اعتماد، مشاركت، امنيت مرز، نوسود، كرمانشاه:يدي كليهاهواژ
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مقدمه-1

، )Glassner,1993: 72(جغرافيايي صورت گرفته استامروزه مطالعات زيادي در مورد مرزهاي
د كه قلمرو حاكميت هر كشوري را نشان شونظاهر ميخطوطيصورت ها بهمرزها در روي نقشه

شود كه منعكس كننده قلمرو حاكميت اي اطالق مي، مرز سياسي به پديده)Ibid: 76(دهندمي
يك دولت بوده و مطابق قواعد خاص در مقابل حركت انسان، انتقال كاال يا نشر افكار مانع ايجاد 

حفاظت و حراست از . )114: 1375، ميرحيدر(سازدكند و يا دست كم آن را محدود ميمي
 وآيدخاك سرزميني امروزه در سراسر كره خاكي و براي تمام كشورها يك ارزش به حساب مي

راستي چرا به. باشدديريت مرزها و داشتن مرزهايي با امنيت كامل مينيز مضمانت تحقق اين امر 
هاي امنيتي مربوط به مرزها نامهطور كلي راهبردها و برها بايد به مسائل امنيت مرزي و بهدولت

 اكنون يك مفهوم آشنا در علوم اجتماعي است، مفهوم سرمايه در  اجتماعي سرمايهواژه؟بپردازند
طور اوليه در اقتصاد مطرح بود اما اين مفهوم به تازگي در علوم سياسي، گذشته و به

قبيل سرمايه هويت، سرمايه انواع بسياري از سرمايه از . شناسي و تاريخ وارد شده استجامعه
در آنچه  اما انساني، سرمايه آكادميك، سرمايه فيزيكي، سرمايه مالي و سرمايه مادي وجود دارد

امروزه تعاريف متعددي در ارتباط با مفهوم . باشدمدنظر است سرمايه اجتماعي مياين مقاله 
فهوم شده است  مطرح شده كه باعث ايجاد سردرگمي نسبت به اين م1سرمايه اجتماعي

)National Statistic, 2001: اي اهميت نقش سرمايه اجتماعي در روند توسعه جوامع مسأله) 3
عنوان يكي از هاي اخير مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته و بهاست كه در سال

سألهتجارب متعدد كشورهاي مختلف حاكي از اين م. شودهاي توسعه در نظر گرفته ميشاخص
تواند به توسعه منتهي است كه صرف وجود سرمايه مالي و امكانات اقتصادي و منابع طبيعي نمي

هاي انساني، فرهنگي و اجتماعي الزم است تا رويداد توسعه شود، بلكه تركيب مناسب از سرمايه
.جامه عمل پوشد

چاق كاال وجود تهديدات نظامي، رفت و آمدهاي غيرقانوني، حضور قاچاقچيان به دليل قا
نيافتگي هاي مخالف دولت مركزي، اشرار و مهمتر از همه توسعه، گروهك)165: 1385رزقاني، (

1
- Social capital
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. استهاي جغرافيايي، مرزهاي كشور را به نقاط داراي خطر مبدل ساخته گاهفضاها و سكونت
. طلبدهاي خاصي را از سوي دولت مركزي مي، تمهيدات و مديريتهابحراناين جلوگيري از 

تواند در مرحله اول حفظ تماميت ارضي و در مرحله بعدي غفلت از مرزهاي هر كشور مي
يافتگي توسعه. شرايط رواني، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي مملكت را با چالش روبرو سازد

. آوردها و فعاليت اقتصادي و اجتماعي در مرزها امنيت مناطق مرزي را به ارمغان ميگاهسكونت
باشند، از يك سو توسعه و حركت به سمت آن به لي و امنيت داراي ارتباطات متقابل ميتوسعه م

انجامد و از سوي ديگر فراهم آمدن تقويت مباني قدرت ملي و در نتيجه امنيت در كشور مي
: 1386احمدي پور، (آوردامنيت ملي يكي از بسترهاي مناسب جهت توسعه ملي را فراهم مي

رود كه امنيت در مناطق مرزي ناپذير و حساس هر كشور به شمار مي جداييمرزها هم جزء). 29
. زمينه امنيت ملي استپيش

هاي مختلف سرمايه اجتماعي و ضرورت هدف اصلي در اين مقاله تعريف و بررسي شاخص
در واقع اين . باشدات آن بر امنيت پايدار مرزها ميتأثيرحفظ آن در مرزهاي كشور و شناسايي 

له در پي بررسي سرمايه اجتماعي موجود در بخش مرزي نوسود استان كرمانشاه با كشور مقا
ها، مشاركت، اعتماد، شبكه نظير در اين بررسي ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي. عراق است

.هنجارها و نهادها مورد بررسي قرار خواهند گرفت

 بحث نظري-2

هاي انديشمندان گذار از تئوريتأثيرمنتخب و هاي در اين پژوهش با توجه به اين كه شاخص
هاي سرمايه اجتماعي سرمايه اجتماعي انتخاب شده است، به همين دليل ابتدا مفاهيم و تئوري

. شودگذار بر امنيت مرزها بحث ميتأثيربحث و در نهايت مباحث مربوط به مرزها و عوامل 
.باشد ميان علوم اجتماعي دارا مياي بس طوالني و نامحسوسي درسرمايه اجتماعي تاريخچه

 نقش شركت 2بعدها جيمز كلمن.  بود1اولين كسي كه اين اصطالح را به كاربرد هاني فان
سرمايه اجتماعي مفهومي بود كه . گيري فرهنگ و تعليم و تربيت شرح داداجتماعي را در شكل

1 -Hani fan
2
- James coleman 
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باره آن را مطرح  دو60 در اواخر دهه 1مدتي از مباحث دور ماند بعد از آن جين جاكوب
همچنين پير .  آن را به تفضيل شرح دادند80 و كلمن در دهه 70در دهه 2ساخت سپس لوري

.)Woolcock, 2001 :194 ( تحقيقاتي در اين مورد به عمل آورد،شناس فرانسوي جامعه3بورديو
ي سرمايه اجتماعي يكي از ابعاد برجسته تحقيقاتي علوم اجتماعي است، اين اصول اجتماع

سرمايه اجتماعي با عضويت در ). Bourdieu, 1980:45 (شودها ميباعث تقويت افراد و گروه
وكراسي، مشاركت و توسعه اجتماعي را تقويت نظير دمها، اهداف گروهي ها و انجمنگروه

:2002 (كندمي 69، Putnam .(هاي رسمي پوتنام مدعي است كه شركت در اجتماع مانند شبكه
:2000(يررسمي جامعه، مركز اصلي مفهوم سرمايه اجتماعي استهاي غو شبكه 56،Putnam .(

1
- Jine Jakoob 

2
- Glenn loury 

3
- Pierre Bourdieu
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پردازان از ديدگاه برخي نظريهابعاد سرمايه اجتماعي: 1جدول شماره 

ابعادپردازنظريه

اندازه گروهي شبكه
كلمن

.حجم سرمايه كه هر كدام از اعضاي شبكه داراي آن هستند

ت و اعتماد متقابلتعهدات، انتظارا

هاي ارتباطيكانال بورديو
هاي اجرايي مؤثرهنجارها و ضمانت

اعتماد

مشاركت سياسي

مشاركت و رهبري مدني

هاي اجتماعي غيررسميپيوند

بخشش و روحيه داوطلبي

مشاركت مذهبي

عدالت در مشاركت مدني

ديدگاه گروه از
كندي دانشگاه 

هاروارد

هاها و دوستيتنوع معاشرت
).24: 1380الواني و سيد نقوي،: (مأخذ

پوتنام در مطالعه خود كاهش داوطلبي، اعتماد بين شهروندان و شركت سياسي در اياالت 
يابند، همكاري و ارتباط هاي باال توسعه ميهايي كه از فعاليتشبكه. سازدمتحده را مطرح مي

تر در اين جوامع حل دهند تا تعارضات آسانزه ميدهند، روابط بسط يافته و اجارا پرورش مي
او مدعي است، كاهشي در سرمايه اجتماعي در اياالت متحده وجود داشته است و روابط . شود

هاي اگرچه سرمايه اجتماعي در مطالعه شبكه. و تعامالت مردم با ديگران را تغيير داده است
.  استهي مناطق واحد مطالعه منشعب شدههاي مجزا و گاسازي شده، به شاخهاجتماعي مفهوم
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عنوان سرمايه اجتماعي به. گيردهاي فعال در نظر ميعنوان شبكه سرمايه اجتماعي را بهنيز1دكر
از آن . درمان نتايج درهم گسيخته فروپاشي اجتماعي و ناپديد شدن به هم پيوستگي است

گيزد، كه نتيجه روندهاي اجتماعي رود تا همكاري، رفاه و رشد اقتصادي را برانانتظار مي
ها و اين به پتانسيل توسعه مهارت. شودطور همزمان در نظر گرفته ميدموكراتيك است كه به

رسد سرمايه اجتماعي چاره كلي بسياري از نظر ميبه. هاي اجتماعي داللت داردنگرش
عقيده دارند كه دكر و اوسالنر همچنين . هاي مضر جوامع دموكراتيك پيشرفته باشدجنبه

هاي عاقالنه عمومي را در بيني نظريههاي غيرقابل پيشتواند، ناهنجاريسرمايه اجتماعي مي
.چارچوب همكاري اجتماعي و همبستگي روشن نمايد

هاي سرمايه اجتماعي تئوري-2-1

سازي سرمايه اجتماعي تئوري  اولين تئوري براي مفهوم: تئوري پيوندهاي ضعيف-2-1-1
مطابق اين تئوري، هرچه شدت و استحكام روابط ميان اعضاي يك . دهاي ضعيف استپيون

شبكه بيشتر باشد ارزش سرمايه اجتماعي كمتر است، هرچه شدت و استحكام اين روابط 
واضع تئوري ) م1973(2گرانووتر. دهنده سرمايه اجتماعي بيشتر استتر باشد نشانضعيف

وان سرمايه اجتماعي را از نظر شدت، تكرار و شموليت تپيوندهاي ضعيف معتقد است كه مي
شدت و استحكام . ها مورد سنجش قرار دادها و همكاريانواع مختلف روابط مانند دوستي

روابط يك گروه اجتماعي در داخل گروه موجب تضعيف روابط اعضاي آن گروه با بيرون 
يك گروه منجر به روابط ضعيف با گرانووتر معتقد بود كه روابط منسجم ميان اعضاي . شودمي

پيوندهاي به عكس، دهد و هاي خارجي شده و سرمايه اجتماعي را كاهش مياعضاي گروه
هاي خارجي شده و به ايجاد سرمايه ضعيف درون گروهي موجب ايجاد روابط با افراد و گروه

).8: 1385ي، الوان(انجامداجتماعي مي

1 - Dekker
2
- Granovetter
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 براي 1م توسط برت1992تئوري در سال اين :  تئوري شكاف ساختاري-2-1-2
تئوري شكاف ساختاري بر روابط ميان فرد و . سازي سرمايه اجتماعي به كار برده شدمفهوم

منظور از شكاف در اين . همكاران در يك شبكه و روابط ميان همكاران با همديگر تأكيد دارد
ه خودي خود امتيازي براي تئوري فقدان ارتباط ميان دو فرد در يك شبكه اجتماعي است كه ب

مطابق تئوري شكاف ساختاري اگر يك فرد در شبكه اجتماعي ). 9: همان (شودجامعه تلقي مي
خود با همكاراني كه با هم در ارتباط نيستند يا حداقل ارتباط اندكي با هم دارند ارتباط برقرار 

دار داراي مزايايي مانند هاي شكافبنابراين تقويت شبكه. كند، نهايت استفاده را خواهد برد
زني مضاعف و افزايش قدرت كنترل بر منابع و نتايج ارزيابي سريع اطالعات، قدرت چانه

,seibert:30(است  تواند براي بهبود عملكرد سرمايه اجتماعي پيوندهاي ساختاري مي). 2001
تواند  بيمه ميهاي پرداخت مشترك حقمؤثر واقع شود، براي نمونه مشاركت در اجراي برنامه

).31: 1384تاجبخش، (در زمان بازپرداخت از طرف شركت بيمه مؤثر واقع شود 
سازي سرمايه  سومين رويكرد نظري اصلي براي مفهوم: تئوري منابع اجتماعي-2-1-3

نظريه منابع اجتماعي بر ماهيت منابعي كه در شبكه . اجتماعي نظريه منابع اجتماعي است
م پيوندهاي موجود در شبكه را 1981 و همكارانش در سال 2لين. كندميوجود دارد، تأكيد 

عنوان مثال ممكن است اعضاي شبكه داراي دانند، بهبدون وجود منابع داخل آن كارآمد نمي
عنوان منابع با ارزش شناخته منابع زيادي از جمله قدرت نفوذ و تحصيالت عاليه باشند و به

صورتي سرمايه محسوب خواهد شد كه فرد نياز به آن منابع داشته شوند اما اين منابع تنها در 
در مثال اخير اگر فرد براي رسيدن به هدفي نيازمند قدرت نفوذ همكار خود باشد آن . باشد

منبع خود به خود سرمايه تلقي خواهد شد و طبعاً ساير منابع اعضاء مانند تحصيالت عاليه، 
اي از اهداف و كاركرد و توان چكيدهان اين بحث ميدر پاي. سرمايه به حساب نخواهد آمد

.كردارائه 2تعاريف سرمايه اجتماعي را در جدول شماره 

1
- Burt 

2
- Lin 
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كاركرد، اهداف و سطوح عملكردي سرمايه اجتماعي: 2جدول شماره 

بازدهيسطح تحليلهدف/كاركردتعريفپردازنظريه

هاي هاي روابط اجتماعي كه معيارشبكهپاتنام
اي اعتماد و همياري استهنجاره

تسهيل كنش جمعي و كسب 
منفعت متقابل

مناطق، اجتماعات در مقياس 
جمعيالملليملي و بين

منابعي كه دسترسي به كاالهاي جمعي بورديو
خصوصي و طبقاتيهاي طبقاتيرقابتمولد سرمايه اقتصاديسازدرا فراهم مي

هايي از ساختار اجتماعي كه جنبهكلمن
هاي خانوار و افراد در زمينهتوليد سرمايه انساني.نماينداي منطقي را تسهيل ميهكنش

خصوصي و جمعيديگر اجتماعات

دسترسي و استفاده از منابع نهفته در لين
ها و افراد در شبكهتوليد منابع قدرت و حفظ آنهاهاي اجتماعيروابط و شبكه

خصوصيهاي اجتماعيساختار

فوكوياما
هاي ها يا ارزشاي از هنجارهمجموع

غيررسمي
ترويج تعاون و همكاري، كارايي 

خصوصي و جمعيهاجوامع و فرهنگاقتصادي و ثبات دموكراسي

بيكر
هاي فردي و منابعي كه از طريق شبكه

فرديهاها و سازمانگروهتقويت بده بستان و كنش متقابليا سازماني قابل حصول هستند

هاي ها و همگرايي بين بخششبكهولكوك وناريان
مختلف

تقويت ارتباط و استفاده بهينه از 
فردي و جمعيمحلي و مليمنابع

كاكس
ها، هاي بين مردم كه شبكهپويش

هنجارها و اعتماد اجتماعي را موجب 
.شوندمي

تسهيل هماهنگي تعاون و تقويت 
جمعيهاي داوطلبانهافراد در سازمانتساهل و تسامح

فردي، گروهي، جمعيخرد، كالنافزايش ظرفيت و قابليت كنشهاي عيني و ذهني بين افرادپيوستگيستونپاك

ترنر
نيرويي كه توان توسعه اقتصادي را در 
جامعه از طريق روابط اجتماعي افزايش 

.دهدمي

توسعه اقتصادي بهينه قابليت 
فردي، جمعيخرد، مياني، جمعيجمعي توليد

).191: 1386، غفاري: (مأخذ

1 مرز-2-2

هاي خاصي هاي گوناگون داخلي و خارجي، از ويژگيمناطق مرزي به دليل تماس با محيط
وجود مبادالت و پيوندهاي فضايي دو سوي مرز و بين كشورهاي مجاور، . برخوردارند

، عندليب (هاي حساسي مبدل ساخته استها و تهديدات مختلف، مرزها را به كانونپذيريآسيب
نيلز ). 3جدول شماره  (امروزه نظريات مختلفي در مورد مفهوم مرزها وجود دارد). 1: 1384

هاي خود م مطالعات زيادي را در مورد مرزها انجام داد، هانسن در بررسي1978 در سال 2هانسن
وي . پردازد به نكات مثبت و منفي مناطق مرزي مي3لوشكريستالر و با توجه به نظريات 

1
- boundary

2
-Hansen

3
- Losch
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اي بودن را از جمله نكات منفي مرزها محسوب كرده و خطر نيافتگي و حاشيه توسعهمحروميت،
2و وايلد1در همين راستا جونز. داندعنوان مهمترين نكته منفي در مرزها ميتهديدات نظامي را به

اي بودن اگرچه اين حاشيه. شناسندنيافته مياي و توسعهعنوان مناطق حاشيهمناطق مرزي را به
باشد اما با برقراري مرز بين دو كشور، اين فضاها از يكديگر لول شرايط جغرافيايي ميمع
).26-44: همان (ماندگي استشوند كه اين خود علت عقباي ميگسلند و حاشيهمي

بنابراين مرزهاي سياسي مهمترين عامل تشخيص و جدايي يك واحد متشكل سياسي از 
ا در يك سرزمين كه ممكن است فاقد هرگونه وحدت ديگر واحدها است كه وحدت سياسي ر

چنانچه منظور از واحد سياسي حكومت باشد، خطوطي . سازدطبيعي يا انساني باشد، ممكن مي
المللي عنوان مرزهاي بينكند بههاي ديگر جدا ميكه سرزمين يك حكومت را از حكومت

روج از انزوا شناخت متغيرهاي جونز و وايلد براي توسعه مناطق مرزي و خ. شوندتعريف مي
ها، گسترش ارتباطات با داخل و خارج، پيوستگي مرز با مركز، گذار، ايجاد زيرساختتأثير

توجه به تعامالت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مرزنشينان با همسايگان مرزي و ارائه 
تجربي انجام شده مروري بر مطالعات . كنندهايي براي توسعه اين مناطق را پيشنهاد ميحلراه

ها براي برقراري امنيت در اولين حركت تمامي دولت. دهددر جهان اهميت مرزها را نشان مي
توان به مرز طوالني و فقير بين آمريكا و مناطق مرزي توجه به توسعه آن است، براي نمونه مي

گسترش گريزان شده بود اما با ايجاد اشتغال، مكزيك اشاره كرد كه محلي براي قانون
هاي شغلي، افزايش سطح درآمد و باال بردن سطح رفاه، بسياري از نكات منفي و فرصت

. ها تبديل شده استتهديدات به نقاط مثبت و فرصت
 نظامي در آغاز قرن بيست و يكم سرعت چشمگيري يافت و در گستره -تحوالت سياسي

رشناسان مهمترين تهديدات قرن طوري كه از نظركاوجود آورد، بههايي را بهجهاني، ناامني
بيست و يكم براي كشورهاي مختلف تهديدات اقتصادي، ارضي، سياسي و زيست محيطي 

).50-43: 1382پورموسوي،  (است، پس كنترل مرزها امري ضروري است
» امنيت ملي«انداز جمهوري اسالمي ايران، در همين راستا يكي از بندهاي موجود در چشم

1
- Philip N .joens

2
- Triver wild
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و اقتدار ) سياسي، اقتصادي(لي در بعد بيروني، داراي دو شاخص استقالل امنيت م. باشدمي
). 218: 1384رضايي،  (باشدمي

هاي يك جامعه با امنيت كاملويژگي: 1شكل شماره 

).218: 1384رضائي، : (مأخذ

هاي مركزي در واسطه حوادث و رخدادهاي تاريخي و نيز رويكردهاي قهرآميز حكومتبه
است و » خطر و ناامني«ن، مفهوم مرز و مناطق مرزي در اغلب موارد يادآور نوعي طول زما

در اين چارچوب قاعدتاً اين . سازدضمناً پيوستگي به اقدامات نظامي را به ذهن متبادر مي
 هم به تفكيك و هم در -دو مفهوم بنيادين امنيت و توسعه نيزحداقل ضرورت مطرح است كه 

طور رايج از مفهوم امنيت انتظار آنچه كه معموالً و به. يين و تعريف شوند تب-ارتباط با يكديگر
 كه در ارتباط با تبيين دقيق مفهوم امنيت، نياز رود، امنيت نظامي و انتظامي است، حال آنمي

در كنار امنيت انتظامي، انواع امنيت از جمله . است انواع ديگر امنيت نيز مد نظر قرار گيرد
، امنيت اجتماعي، امنيت اقتصادي، امنيت حقوقي و امنيت سياسي مطرح امنيت فرهنگي

. باشدمي

مقتدرمستقل

جامعه

جانبهبازدارندگي همه پيوستگي مردم و حكومت



35...تأثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر امنيت مرزها______________________________________

مرز از ديدگاه انديشمندان: 3جدول شماره

تعريفمحقق

دره 

ميرحيدر

شود كه منعكس كنندة قلمرو حاكميت سياسي يك دولت بوده و مطابق به پديدة فضايي گفته مي1مرز
مهمترين كاركرد . كندتقال كاال يا نشر افكار مانع ايجاد ميقواعد خاص در مقابل حركت انسان، ان

.)114: 1380ميرحيدر،(مرزها، ايجاد مانع در برابر حركت انسان، كاال و تفكرات است

موير
هاي كشوري از سطح زمين آيند كه فصل مشترك عمودي ميان حاكميتوجود ميمرزها در جايي به

.)281: 1379موير،(گذردمي

ضا محمدر

نياحافظ

به . مرز عامل تشخيص و جدايي يك واحد متشكل سياسي يا كشور از ديگر واحدهاي مجاور است
.)190: 1379نيا، حافظ( قلمرو فرمانروايي دو نظام سياسي استنده عبارت ديگر، مرز جداساز

پيروز 

مجتهدزاده

ره جوالنگاه همسايه تداخل گونه كه با گستانسان براي مشخص ساختن پيرامون جوالنگاه خود، آن
گونه . زيست يا قلمرو خود استنيابد، ناچار به تعيين خطوطي قراردادي در بخش پيرامون محيط

گسترش يافته اين مفهوم خط پيراموني است كه بخش پاياني جوالنگاه يك دولت را مشخص 
).31: 1379مجتهدزاده،(شود سازد و جنبه سياسي پيدا كرده است، مرز خوانده ميمي

مارتين 

گالسنر

خطي عمودي كه از طريق فضا، خاك و زيرزمين . مرز يك خط نيست، بلكه يك سطح است
اين سطح در روي زمين به صورت يك خط به نظر . كندكشورهاي همسايه را از يكديگر جدا مي

).Glassner,1993 :75 (رسدمي

).Taylor,1991: 145(دهد فتراق و جدايي را نشان ميمفهومي با نگاه از بيرون به درون است كه اپيتر تيلور

درايسدل 

و بليك

گردد كه منعكس كنندة قلمرو حاكميت سياسي يك دولت بوده و مرز به پديدة فضايي اطالق مي
: 1374درايسدل و بليك، (مطابق قواعد خاصي در مقابل حركت انسان و انتقال كاال مانع ايجاد كند 

101.(

پرسكات
 :Perescott,1987(ه يك خط اشاره دارد و سرحد اشاره به يك ناحيه يا محدوده مرزي دارد مرز ب

13.(

ماكس 

دروئو

تواند حدي باشد كه دو ارتش در حال جنگ را در دو سوي يك جبهه نظامي عمالً از هم جدا مرز مي
).70: 1374دروئو،(كند 

رادرحمتي

ترين عامل تشخيص و جدايي كشور از كشورهاي مرز، يعني حدود و ثغور حاكميت كشور، مهم
وجود آورندة وحدت سياسي يا طبيعي و انساني در كشور، بزرگترين عامل امنيت و همسايه، عامل به

.استقالل و آخرين حد قلمرو يك كشور

).۲۵-۳۲: ۱۳۸۷طاهرخاني، : (مأخذ

1
- Boundary
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مشخص است كه . آورنداز سوي ديگر، گاهي توسعه را ابزار تحقق امنيت به شمار مي
در واقع، امنيت . تواند مانع درك مناسب از مفهوم اين فرايند شودگونه نگاه به توسعه مياين

به عبارت ديگر، . تواند ابزار توسعه واقع شودبه خودي خود هدف نيست، بلكه خود مي
 اجرا پذير نيست و برايهمه جانبه با توجه به ابعاد گوناگون خود بدون امنيت امكان» توسعه«

شمار هاي اصلي و اساسي بهزمينههاي توسعه همواره امنيت يكي از پيشو پيشبرد برنامه
هاي سرزمين، جزيي از سرزمين اگر بپذيريم كه مرزها نيز همچون ساير قسمت. رودمي

آميز زادگاهي و قلمرو ملي است، آنگاه قاعدتاً نبايد جزيي از سرزمين ملي پيوسته مخاطره
گونه كه ساير همان(ها هاي ذاتي آن با ساير قسمت، بلكه بايد با توجه به تفاوتجلوه نمايد

به عمران و توسعه آن به طور جدي ) هايي دارندهاي سرزمين نيز با يكديگر تفاوتقسمت
البته به اين منظور بايد از رويكردهايي كه يكي از دو مفهوم اساسي امنيت و توسعه را . انديشيد

اين دو مفهوم اصوالً مالزم يكديگر . شمارد، به طور جدي اجتناب ورزيدم بر ميبر ديگري مقد
. هستند

شناختي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي تواند عوارض و ضايعات روانناامني مي
سياسي بر جاي گذارد از نظر گرابوسكي ناامني ممكن است اثرات دراز مدتي بر كيفيت 

).112: 1386حسيني،  ( و اجتماعي داشته باشدوري اقتصاديزندگي و بهره
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چارچوب تحليلي تحقيق: 2شكل شماره 

).نگارندگان: (مأخذ

اي مرتبط با سرمايه اجتماعي مطالعه  ابتدا نياز بود كه مباني انديشه،با توجه هدف تحقيق
ي از هر نظريه كه با موضوع و هايپردازان در اين حوزه بخشهاي نظريهبا بررسي ديدگاه. شود

در مبحث سرمايه اجتماعي نظريات پاتنام، . منطق مورد مطالعه ارتباط داشت، انتخاب شد
هاي اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي، شاخص. بورديو و فوكوياما مورد بررسي قرار گرفت

ت مرتبط با عنوان متغير مستقل انتخاب شد در مرحله بعد بررسي نظرياپذيري بهمسؤليت
متأسفانه در اين نظريات . مرزها بود كه نظريات هانسن، جونز و وايلد مورد بررسي قرار گرفت

طور مستقيم اشاره به ابعاد سرمايه اجتماعي و رابطه آن با امنيت مناطق مرزي نشده است اما به
. هاي سرمايه اجتماعي از سوي جونز و وايلد مطرح شده استبعضي از شاخص

»هاناهنجاري«

هاي ضد  اشرار و گروهك-قتل و جنايت

قاچاق - كاال قاچاق- قاچاق اسلحه-انقالب

مشروبات الكلي

ابعاد مؤثر سرمايه اجتماعي بر 

امنيت مناطق مرزي

»اعتماد اجتماعي«

- رضايت از محل زندگي

- اعتماد مردم نسبت به مسئولين

- اعتماد به عملكرد نظاميان

اعتماد به مردمان مرزي

»مشاركت مدني«

- مشاركت در انتخابات محلي

ارتباط و نزديكي با مسئولين 

-مالي مشاركت-مناطق مرزي 

مشاركت فكري

»پذيريمسئوليت«

 فعاليت به عنوان دهيار و -پذيرش مسئوليت

شورا

 همكاري در كارهاي -پذيرش مرزباني
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 منطقه مورد مطالعه موقعيت جغرافيايي-2-3

هاى عرضشرقى و45 ° 24و́ 48°6´هاى جغرافيايى كشور بين طولغرب استان كرمانشاه در
 شهر 26، بخش25 شهرستان، 11داراى اين استان . شمالى قرار دارد33 ° 41و́ 35 ° 17´جغرافيايى 

25641 در حدوداستانمساحت.باشد متر مى1322دريا و ارتفاع آن از سطحباشددهستان مى83و 
سرپلروانسر،داالهو،جوانرود،باباجاني،ثالثپاوه،غرب،آباداسالمي شهرهاي.باشد ميمربعكيلومتر
از . در اين استان قرار دارندهرسينوغربگيالنكنگاور،كرمانشاه،شيرين،قصرصحنه،سنقر،ذهاب،

از غرب به وهمداناستان از شرق به،و لرستانايالمهاىاستانجنوب بهز ادستان،كراستانشمال به
منطقه مورد بررسي در غرب كشور بر سر مرز ايران و عراق و در رشته. استمحدودكشور عراق

جنوب خاوري -هاي زاگرس كه رديفي كوهستاني نيمه خطي با روند عمودي شمال باختريكوه
ناحيه مورد .  كيلومتر، كناره جنوب غربي كشور را تشكيل داده است1500بوده و در طولي بيش از 

.  كيلومتر مربع مساحت دارد164باشد كه مطالعه بخش مرزي نوسود شهرستان پاوه مي
تحوالت جمعيتي بخش مرزي نوسود: 4جدول شماره

1375-1385نرخ رشد  1385جمعيت 1375جمعيت بخش شهرستان

2/1 3025 2682 نوسود هپاو

)1385مركز آمار ايران، : (مأخذ
1385هاي جمعيتي بخش مرزي نوسود بر اساس آمار جمعيتي ويژگي: 5جدول شماره 

پاوهشهرستان
نوسودبخش

197مساحت بخش به كيلومترمربع
5222تعداد جمعيت شهري

844تعداد خانوار روستايي
3025جمعيت روستايي

58/3بعد خانوار
100معيتنسبت جنسي ج

35/15تراكم نسبي جمعيت

)1385مركز آمار ايران، : (مأخذ
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هاي مرزي استان كرمانشاه با كشور همسايه عراقبخش: 1نقشه شماره

).نگارندگان: (ترسيم

 روش تحقيق-3
اي مرتبط با ابتدا مباني انديشه.  تحليلي است-صورت توصيفيروش تحقيق اين پژوهش به

ها نامهصورت كتاب، مقاالت و پايانوجود داخلي و خارجي منتشر شده بهموضوع از منابع م
اي است كه مبتني بر روش پرسشنامهنيز روش ميداني . آوري و مطالعه گرديده استجمع

جامعه . متغيرها با استفاده از هدف مورد نظر پژوهش و مطالعه مباني نظري تهيه شده است
باشند كه در بخش مرزي نوسود استان كرمانشاه نوار مي خا2259آماري در اين مقاله تعداد 
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به منظور بررسي نقش سرمايه اجتماعي بر توسعه و امنيت مناطق مرزي ابتدا . ساكن هستند
هاي متناسب با موضوع از طريق مطالعه مباني نظري استخراج و در قالب پرسشنامه شاخص

با توجه به مرزي بودن و مشكالت . فتتنظيم و در اختيار خانوارهاي ساكن روستايي قرار گر
گيري تصادفي  نمونه از كل جامعه انتخاب و با روش نمونه99فراروي كارهاي ميداني تعداد 

هاي مورد نياز از آنها اخذ گرديد، همچنين براي پردازش و تجزيه و  داده،در قالب پرسشنامه
.ي موجود در آن استفاده شده استهاي آمارويژه آزمون بهSPSSها از بسته آماري تحليل داده

هاي تحقيق و تحليل آن يافته-4

هاي تعرض گروهك« شاخص 9براي درك رابطه بين جامعه نمونه و كل جامعه آماري ابتدا 
هاي مرزي در برقراري امنيت، رسالت نيروي ضد انقالب، تعرض قاچاقچيان، رسالت پاسگاه

 دولت در برقراري امنيت تأثيران از آن طرف مرز، انتظامي در برقراري امنيت، رضايت مرزنشين
هاي مرزي و تبعيت مرزنشينان از آن هاي غيرقانوني، كمي تعداد پاسگاهوآمدمرزي، رفت

ها همچنين اين شاخص. با استفاده از آزمون كاي اسكوئر مورد سنجش قرار گرفت» سوي مرز
دهد كه جامعه نمونه تعرض ا نشان ميهيافته. كننده وضع موجود اين منطقه مرزي استتبيين

اي بودن با توجه به رتبه. كندهاي ضد انقالب در منطقه مورد مطالعه را تأييد ميگروهك
ميانه  (3 اختالف معناداري را با عد 70/1دست آمده در اين شاخصها ميانگين رتبه بهپاسخ
هاي البته يافته. كندا تأييد ميهم اين مطلب ر) =000/0p-value(دهد كه البته نشان مي) نظري

هاي ميداني و گفتگو با مسئولين مرزي در اين قسمت از مناطق مرزي اين تحقيق در بررسي
هم مانند متغير قبلي است با توجه به » تعرض قاچاقچيان«براي متغير . كندمطالب را تاييد مي

رقراري امنيت كه يك هاي مناطق مرزي در ب، ضعف رسالت پاسگاه6اطالعات جدول شماره 
 درصد از جامعه نمونه در 2/42شود، چون باشد از ديد جامعه نمونه تأييد نمينقش كليدي مي

 درصد جامعه نمونه اعتقاد دارند كه تعداد 20بيش از . كند درصد اين متغير را رد مي6/33برابر 
درصد از جامعه 35باشد همچنين بيش از هاي مناطق در اين قسمت از مرز كم ميپاسگاه

37نمونه اعتقاد دارند كه مرزنشينان از شرايط آن طرف مرز رضايت بيشتري دارد در مقابل 
البته ميانگين . درصد هم اعتقاد دارند كه شرايط اين طرف مرزي از آن طرف بهتر است
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، حاكي از رضايت نسبي جامعه نمونه از شرايط زندگي3 با توجه به رتبه نظري 16/3هاي رتبه
).6جدول شماره (باشددر اين طرف مرز مي

هاي مؤثر بر امنيتسطح معناداري ارزيابي ساكنين از متغير: 6جدول شماره 
هادرصد فراواني

بسيارعنوان گويه

موافقم
مخالفمتاحدوديموافقم

بسيار

مخالفم

درصد 

كل

ميانگين 

رتبه

مقدار کاي 

اسکوئر

سطح 

معناداري

ضد هاي تعرض گروهک

انقالب
۸/۳۹/۲۶/۱۰۲۶۷/۵۶۱۰۰۷۰/۱۶۲/۱۰۸۰,۰۰۰

۸/۵۸/۴۲/۱۹۴/۲۹۴/۴۰۱۰۰۰۶/۲۵۱/۴۷۰,۰۰۰تعرض قاچاقچيان

هاي مرزي در رسالت پاسگاه

برقراري امنيت
۳/۱۷۲۵۲۴۵/۱۱۱/۲۲۱۰۰۹۹/۲۱۹/۵۰,۲۶۸

رسالت نيروي انتظامي در 

برقراري امنيت
۵/۱۳۹/۲۷۲۵۶/۱۰۱/۲۳۱۰۰۹۱/۲۸۲/۸۰,۰۶۶

رضايت مرزنشينان از آن طرف 

مرز
۲۵۴/۱۵۱/۲۳۵/۱۱۲۵۱۰۰۱۶/۳۶۹/۶۰,۱۵۳

 دولت در برقراري امنيت تأثير

مرزي
۱/۲۲۲/۲۱۹/۲۶۵/۱۳۳/۱۶۱۰۰۰۸/۳۱۸/۶۰,۱۸۶

۵/۱۳۵/۱۲۵/۳۶۳/۱۷۲۰۱۰۰۹۱/۲۶۵/۲۱۰,۰۰۰هاي غيرقانونيرفت و آمد

۷/۳۳۲۶۲/۱۹۷/۶۴/۱۴۱۰۰۵۴/۳۷۰/۲۱۰,۰۰۰هاي مرزيکمي تعداد پاسگاه

۵/۱۳۷/۸۲/۱۹۶/۳۴۲۴۱۰۰۵۹/۲۶۰/۱۰۰,۰۳۱تبعيت از آن سوي مرز

)هاي تحقيقيافته(: مأخذ.%99معنادار در سطح *

ر هاي توسعه و پذيرش مسئوليت داوطلبانه در اداره امومشاركت نيروهاي بومي در فعاليت
هاي يافته. شودگذار سرمايه اجتماعي بر امنيت مناطق مرزي محسوب ميتأثيرهاي از شاخص

چون آنها در برابر گزينه . ميداني بيانگر آن است كه مرزنشينان در انتخابات حضور فعالي دارند
 درصد جامعه نمونه گزينه زياد و بسيار زياد را انتخاب 50حضور در انتخابات بيش از 

اما در برابر سؤال ارتباط با مسؤالن، بيشتر آنان اعتقاد دارند كه ارتباط صميمي و . نداكرده
همچنين در مورد متغير . نزديكي را با مسئولين تأمين كننده امنيت مناطق مرزي ندارند
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.  درصد جامعه معتقدند كه با مرزنشينان معاشرت دارند50بيش از » معاشرت با مرزنشينان«
كنند كه حاضرند مسئوليت اداره نيمي از پاسخ گويان اين گويه را تأييد ميهمچنين بيش از 

ها و شوراهاي اسالمي را بپذيرند، كه اين پاسخ بيانگر امور مناطق مرزي در قالب دهياري
). 7جدول شماره  (احساس مسئوليت باالي مرزنشينان در اداره مناطق مرزي است

هاي مشاركت اجتماعي و پذيرش مسئوليت در مناطق مرزتغير ارزيابي ساكنين از م:7جدول شماره 
هادرصد فراواني

خيلي عنوان گويه

زياد
کمتاحدوديزياد

خيلي 

کم

درصد 

كل

ميانگين 

رتبه

سطح 

معناداري

۳۲۳/۱۸۲/۲۰۵/۱۲۳/۱۶۱۰۰۳۲/۳۰,۰۹۲حضور در انتخابات

ارتباط بسيار نزديک با مسئولين 

مناطق مرزي
۶/۹۶/۱۰۶/۹۶/۱۰۶/۶۰۱۰۰۸۴/۱۰,۱۳۰

مشارکت مالي و مشورتي براي 

توسعه
۴/۱۴۶/۱۰۱/۲۲۳/۱۷۶/۳۵۱۰۰۴۱/۲۰,۰۰۴

عنوان مرزبان فعاليت حاضرم به

کنم
۲/۱۶۶/۹۶/۱۰۶/۹۸/۵۳۱۰۰۱۴/۲۰,۳۳۹

۷/۲۶۲/۱۹۳/۱۶۳/۱۶۳/۱۷۱۰۰۱۸/۳۰,۰۱۵با اکثر مرزنشينان معاشرت دارم

ه عنون شورا و دهيار حاضرم ب

فعاليت کنم
۱/۲۲۴/۱۴۵/۱۳۳/۱۷۷/۳۲۱۰۰۱۱/۳۰,۰۱۱

)هاي تحقيقيافته(: مأخذ

براي بررسي رابطه بين ميزان رضايت از شغل و هريك از متغيرهاي چهارگانه سرمايه 
ابتدا بين اين دو معيار . اجتماعي در تحقيق حاضر از ضريب همبستگي استفاده شده است

004/0 و سطح معناداري 194/0زان رضايت از شغل و اعتماد اجتماعي ضريب همبستگي مي
توان گفت دو  كمتر است، بنابراين مي01/0از آنجا كه سطح معناداري از ميزان خطاي . است

 اطمينان 99/0معيار ميزان رضايت از شغل و اعتماد اجتماعي با يكديگر همبستگي مستقيم با 
069/0ها برابر با گي بين اين دو معيار ميزان رضايت از شغل و ناهنجاريضريب همبست. دارند

 بيشتر 05/0از آنجا كه سطح معناداري از ميزان خطاي .  است517/0و سطح معناداري آن 
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اند و فرض توان گفت در اين مطالعه موردي، دو معيار از يكديگر مستقلبنابراين مي. است
پذيري مردمان ن دو معيار ميزان رضايت از شغل و مسئوليتبي. شودرابطه بين آنها رد مي

از آنجا كه سطح .  است000/0 و سطح معناداري آن 116/0مناطق مرزي ضريب همبستگي 
توان گفت دو معيار با يكديگر  كمتر است، بنابراين مي01/0معناداري از ميزان خطاي 

 است كه باال رفتن ميزان رضايت از اين بدان معنا.  اطمينان دارند99/0همبستگي مستقيم با 
پذيري مانند پذيرش مسئوليت دهياري و شورا  موجب افزايش مسئوليت99/0شغل با احتمال 

ريزي دولت ميزان رضايت از شغل قطعاً برنامه. هاي اجتماعي خواهد شدو ديگر مسئوليت
ها با د كه اين يافتهدهها و پيوستگي اين مناطق با مركز را نشان ميمركزي، توسعه زيرساخت

.تئوري جونز و وايلد ارتباط مستقيمي دارد
هاي سرمايه اجتماعيبررسي رابطه بين ميزان رضايت از شغل و شاخص: 8جدول شماره 

متغير
مشارکت 

مدني
پذيريمسئوليت

اعتماد 

اجتماعي
هاناهنجاري

۲۰۰۰,۱۱۶۰,۲۹۷۰,۰۶۹ضريب همبستگي

۰,۵۱۷**۰,۰۰۴**۰,۰۵۴۰,۰۰۰ معناداريسطح

ميزان 

رضايت از 

۹۳۹۰۹۴۹۰تعداد مشاهداتشغل

)هاي حاصل از تحقيقيافته: (مأخذ۰,۰۱ معناداري در سطح **۰,۰۵ معناداري در سطح *

هاي پردازان سرمايه اجتماعي، اعتماد اجتماعي يكي از مهمترين مؤلفهاز ديدگاه نظريه
، )Putnam,1993 (دتواند افزايش سرمايه اجتماعي را موجب شوه ميسرمايه اجتماعي است ك

هاي مرتبط با امنيت در مناطق مرزي بر اساس براي درك مقوله اعتماد در اين تحقيق شاخص
ها نشان  طراحي شد كه از ديدگاه جامعه نمونه مورد ارزيابي قرار گرفته، يافته8جدول شماره 

8/15اكنان از وضعيت زندگي خود رضايت دارند يعني تنها دهد كه درصد بسيار كمي از سمي
دست كه سطح معناداري به. درصد از جامعه نمونه رضايت بااليي از زندگي در مرزها را دارند

سطح پايين ميزان رضايت از زندگي ). =421/0p=value(كندآمده هم اين ادعا را ثابت مي
راه دارد، افزايش مهاجرت موجب تخليه اين اي را به همافزايش مهاجرت از مناطق حاشيه

وضعيت بقيه متغيرها از ديد . بردمناطق و كاهش جمعيت هم نهايتاً اين مناطق را به حاشيه مي
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. آمده است8جامعه نمونه در جدول شماره 

با استفاده از آزمون كاي  اعتماد اجتماعي سطح معناداري ارزيابي ساكنين از متغير: 9جدول شماره 

سكوئرا
هادرصد فراواني

بسيار عنوان گويه

موافقم
مخالفمتاحدوديموافقم

بسيار

مخالفم

درصد 

كل

ميانگين 

رتبه

مقدار 

کاي اسکوئر

سطح 

معناداري

۶/۵۲/۱۰۸/۲۹۶/۲۴۸/۲۹۱۰۰۶۵/۳۱۲۹/۲۱۰,۴۲۱رضايت از محل زندگي

۷/۳۲۲۵۲/۲۱۶/۹۵/۱۱۱۰۰۵۳/۳۰۷۹/۱۶۰,۰۰۳اعتماد به مردمان مرزي
اکثر مرمان مرزي قابل 

۷/۳۱۹/۲۱۲۴۵/۱۱۵/۱۱۱۰۰۴۴/۳۹۰۰/۱۱۰,۰۱۸اعتمادند

۸/۲۹۲/۱۹۸/۲۸۵/۱۱۶/۱۰۱۰۰۴۰/۳۷۰۰/۱۴۰,۰۰۵اعتماد نسبت به يکديگر

۲/۱۹۶/۹۲۵۳/۱۸۹/۲۷۱۰۰۶۷/۲۲۲۸/۱۱۰,۰۲۴اعتماد به سپاه
اعتماد به فرمانداري و 

*۳/۱۷۸/۷۷/۳۳۲/۲۱۱/۲۲۱۰۰۶۸/۲۷۱۳/۲۲۰,۰۰۰بخش اداري

)هاي تحقيقيافته(: مأخذ%۹۹معنادار در سطح *

عنوان با توجه به اين كه ساكنان از وضعيت زندگي خود رضايت كافي ندارند اين متغير به
مورد بررسي قرار تواند در چهار شاخص اصلي سرمايه اجتماعي كه اي مييك متغير رتبه

دهد كه فقط بين دو متغير ميزان رضايت از محل ها نشان مييافته. گذار باشدتأثيرگرفت، 
ها با توجه به اينكه سطح زندگي خود و اعتماد رابطه معنادار وجود دارد و در مابقي شاخص

.شود بيشتر است پس فرض رابطه بين آنها رد مي5/0دست آمده از خطاي معناداري به
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هاي سرمايه اجتماعيبررسي رابطه بين ميزان رضايت از محل زندگي و شاخص: 10جدول شماره 
هاناهنجارياعتماد اجتماعيپذيريمسئوليتمشارکت مدنيمتغير

ضريب 

همبستگي
۰,۱۰۲۰,۱۳۸۰,۵۷۴۰,۱۰۸-

۰,۳۰۴**۰,۳۱۶۰,۱۷۹۰,۰۰۰سطح معناداري

ميزان رضايت 

از محل 

زندگي
۹۹۹۶۹۹۹۳داد مشاهداتتع

)هاي حاصل از تحقيقيافته: (مأخذ۰,۰۱معناداري در سطح **

 رضايت از محل زندگي و اعتماد اجتماعي، مردمان مناطق مرزي اما بين اين دو معيار ميزان
از آنجا كه سطح معناداري از ميزان .  است000/0 و سطح معناداري 574/0ضريب همبستگي 

99/0توان گفت دو معيار با يكديگر همبستگي مستقيم با متر است، بنابراين مي ك01/0خطاي 
99/0اين بدان معنا است كه باال رفتن ميزان رضايت از محل زندگي با احتمال . اطمينان دارند

موجب افزايش اعتماد اجتماعي به دولت مركزي، مسئولين مرزي و خود مردمان نسبت به 
).10جدول شماره ( عملكرد شورا خواهد شديكديگر و حتي اعتماد به

براي . بين ناهنجاري و عدم امنيت در هر فضاي جغرافيايي رابطه معناداري وجود دارد
 متغير از 8گذار و تعيين كننده بر امنيت مناطق مرزي تأثيرهاي بررسي وضع موجود ناهنجاري

قاچاق مشروبات «مورد بررسي از بين متغيرهاي . ديد جامعه نمونه مورد ارزيابي قرار گرفت
 باالترين امتياز را از ديد جامعه نمونه به خود 3 و با در نظر گرفتن ميانه نظري 3با رتبه » الكلي

 قرار دارد ميانگين 8/2با ميانگين رتبه » قاچاق كاال«هاي بعد اختصاص داده است و در رتبه
.ه است آمد1شماره نمودار هاي مربوط به ديگر متغيرها در رتبه
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گذار بر امنيت مناطق مرزيتأثيرهاي هاي مرتبط با بعد ناهنجاريميانگين رتبه: 1شكل شماره 

) هاي حاصل از تحقيقيافته: (مأخذ

گيري نتيجه-5

تواند در ابعاد مسائل امنيتي مي. زندامروزه مسائل امنيتي اساس توسعه هر كشوري را رقم مي
يكي از اين ابعاد، مرزهاي سياسي هر كشور .  و شهري بررسي شودمختلف داخلي، خارجي

در برقراري امنيت . كنداست كه در راستاي حفظ تماميت ارضي كشور نقش كليدي را بازي مي
يكي . افزاري كاربرد فراواني داردهاي مدرن نرمگري روشمناطق مرزي در كنار مباحث نظامي

رمايه اجتماعي مانند ميزان رضايت و تمايالت مرزنشينان افزاري باال بردن سهاي نرماز روش
هاي جاري در راستاي تأمين امنيت مناطق تواند هزينهافزايش سرمايه اجتماعي مي. باشدمي

به هر جهت دولت بايد براي برقراري . مرزي را كاهش داده و پايداري آن را تضمين نمايد
افزاري را هم مورد  انجام داده بلكه اقدامات نرمافزاري راامنيت مرزها نه تنها اقدامات سخت

هاي سكونتگاهي در مناطق مرزي كشور از طريق توجه به كانون. توجه قرار دهد
پذيري، موجب كاهش شكاف عملكردي بين مناطق مرزي و سرزمين مادر شده و مشاركت

ر، ايجاد  قانون اساسي كشو48بر اساس اصل . بخشدروند توسعه ملي كشور را شتاب مي
عدالت فضايي از طريق توزيع درآمدها و تسريع فرايند توسعه ملي و همچنين توجه به 

بر اساس اين اصل در . هاي رشد و توسعه اين مناطق مورد تصريح قرار گرفته استظرفيت
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هاي ها و توزيع فعاليتبرداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانبهره
در همين راستا مناطق مرزي . ها و مناطق مختلف كشور نبايد تبعيض باشددي ميان استاناقتصا

پذيرترين مناطق كشور قلمداد نمود كه نه تنها در يك توان آسيبهاي آن را ميو سكونتگاه
اند، بلكه الگوي اي خود را با افول مواجه ديدههاي محلي و ساختار توسعهفرايند نابرابر، بنيان

، توان رقابتي خود را از اي اين مناطقهاي توسعهسبي نيز جايگزين آن نشده و لذا ظرفيتمنا
هاي اخير اي كه رويكرد غالب توسعه در ساللذا بر اساس الگوي توسعه منطقه. انددست داده

اي امري ضروري در هاي منطقهبوده است، رقابتي نمودن مناطق بر اساس اصل همگرايي
–بنابراين توجه به مناطق مرزي به دليل مجاورت مكاني . شودمحسوب ميفرايند توسعه 

هاي شهري و روستايي كشور با مرزهاي خارجي موجب تقويت يكپارچگي فضايي سكونتگاه
مناطق مرزي به دليل اتصال به كشورهاي . گرددملي و ارتقاي هويت فرهنگي و اجتماعي مي

مي قرار ئنيز همراه باشد، در معرض خطر داهمجوار كه ممكن است با تعارضات سياسي 
هاي آمايش فضايي، جلوگيري از فرايند تخليه جمعيت نواحي مرزي و در تئوري. گيرندمي

شود كه هاي سكونتگاهي اين مناطق، نوعي استراتژي امنيت ملي محسوب مياستفاده از ظرفيت
اضر هم با هدف بررسي وضع تحقيق ح. هاي اجرايي اين استراتژي مهيا گرددبايد زمينهمي

كننده آن در مناطق مرزي نوسود در استان كرمانشاه از ديد جامعه موجود، امنيت و عوامل تأمين
هاي اصلي مانند اعتماد، ها بيانگر آن است كه شاخصنمونه مورد ارزيابي قرار گرفت كه يافته

معه نمونه در مناطق مرزي ميزان مشاركت جامعه محلي، پذيرش مسئوليت اجتماعي، از ديد جا
از طرفي ديگر مردم محلي، هرچند از وضعيت امنيتي منطقه رضايت . مثبت ارزيابي شده است

. نسبي دارند اما از عملكرد دولت مركزي در قبال برقراري امنيت رضايت چنداني ندارند
 مختلفي ميزان رضايت از محل زندگي هم از ديد جامعه نمونه چندان باال نيست، كه داليل

هاي تواند داشته باشد، يكي از اين داليل برقرار نبودن امنيت كامل براي زندگي و فعاليتمي
پيشنهاد مشخص اين پژوهش براي تأمين امنيت مناطق مرزي، . باشداقتصادي در منطقه مي

، چون توسعه و امنيت باشدجانبه مرزها در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي ميتوسعه همه
. اراي ارتباطات متقابل بوده و مالزم و مكمل يكديگر هستندد
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قدرداني-7

ز فرماندهي انتظامي استان كرمانشاه، هنگ مرزي، جناب آقاي دانند انگارندگان بر خود الزم مي
خالد دارستان شهردار وقت نودشه، شوراي شهر نودشه و از همه مرزنشينان مناطق مرزي 

 صميمانه اندهآوري اطالعات ميداني همكاري داشتكه در جمعبخش نوسود استان كرمانشاه 
. نمايندقدرداني 
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