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Abstract
Border areas, especially in Iran, enjoy a unique importance. Considering the quality of life of
regions and border settlements is an important strategy in developing boundaries as well as
integrated land development. The fundamental step to improve the quality of life in the border
areas is an approach that the country's policy planning and design has been prepared in the
content of development documents. Therefore, in Iran, five-year development plans are
important as the strategic development documents of the country, which was attempted to
analyze the content of five-year development programs in terms of addressing the quality of
life in border areas and changes in the approach during six periods of development of Iran.
The present study is of an applied research type in terms of its objectives. Data were collected
by studying documentation. Data analysis in the framework of qualitative content analysis has
been carried out with inductive approach. MAXQDA software was used to analyze the
content of six development documents. The results showed that planning to develop the
dimensions of the quality of life of the border areas has not been uniformly integrated, and
there is a large difference between the degrees of quality of life. Also, in Iran's five-year
development programs, diversity and day-to-date programs have serious shortcomings in
terms of addressing the quality of life of the border areas. In other words, its programs and
actions do not have the attractiveness necessary for improving and significant improvements
in the quality of life of the border residents. In general, it is concluded that for planners and
policymakers, the quality of life in border spaces has not been a priority issue. Thus, it can be
said that one of the roots of the current challenges of the border areas is the approach of the

policy and planning system and until the continuation of this inequality in policy
making the situation will not change.
Keywords: Integrated land development, Quality of life,Development plan, Policy
approach, Border areas.
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چکیده
مناطق مرزی بهویژه در ایران ،از اهمیت بی بدیلی برخوردار است .توجهه بهه کیتیهت زنهدنی منهاطق و سهوونتگاههای
مرزی یک راهبرد مهم و اساسی در راستای توسعه مرزها و همچنین توسعه یوپارچه سرزمینی است .نام بنیادی بهرای
بهبود کیتیت زندنی در مناطق مرزی ،رویوردی است که نظام سیاستنذاری و برنامهریزی کشور در محتوای اسناد
توسعه تدارک دیده است .ازاینرو در ایران برنامههای پنجساله توسعه بههعنوان اسهناد راهبهردی توسهعه کشهور دارای
اهمیت است که در این تحقیق تالش شد به تحلیل محتوای برنامههای توسعه پنجساله پساز انقالب از حیث پهرداختن
به کیتیت زندنی در مناطق مرزی و تغییرات رویورد مذکور طی شش دوره اسناد توسعه ایران پرداخته شود .تحقیهق
حاضر به لحاظ هدف کاربردی اسهت .دادههها بها روش مطالعهه اسهنادی نهردروردی شهده اسهت .تحلیهل دادههها در
چارچوب تحلیل محتوای کیتی با رویورد استقرایی انجامنرفته است .برای تحلیل محتوای شش سند توسعه کشور از
نرمافزار موسکیودا استتاده شد .نتایج نشان داد برنامهریزی برای توسعه ابعاد کیتیت زندنی مناطق مهرزی بهصهورت
یودست و یوپارچه نبوده است و اختال ف زیادی بین میزان نرایش به ابعاد کیتیت زندنی میتوان دیهد .همچنهین در
برنامههای توسعه پنجساله ایران ،تنوع و روزرمدی برنامهها ی اجرایی به لحاظ پرداختن به ابعاد کیتیت زنهدنی منهاطق
مرزی دارای کاستی و ضعف جدی است .به عبهارتی ،برنامههها و اقهدامات رن از جهذابیت مزم بهرای اینوهه بهبهود و
پیشرفت قابل توجه در کیتیت زندنی مرزنشینان ایجاد نماید ،برخوردار نیست .درمجموع ایننونه استنباط میشود که
تاکنون برای برنامهریزان و سیاست نذاران ،کیتیت زندنی در فضاهای مهرزی یهک مسه له اولویهتدار نبهوده اسهت.
بدینسان میتوان نتت یوی از ریشههای اصلی چالشههای کنهونی منهاطق مهرزی ،رویوهرد نظهام سیاسهتنذاری و
برنامهریزی است که تا زمان تداوم این ناعدالتی در سیاستنذاری ،وضع منهاطق مهذکور تغییهر چشهمگیری ندواههد
داشت.
واژگان کلیدی :توسعه یوپارچه سرزمین ،کیتیت زندنی ،برنامه توسعه ،رویورد سیاستنذاری ،مناطق مرزی.
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مقدمه
امروزه یوی از اهداف مهم اجتماعات بشری که عمده تالشها و انرژی نظامهای حاکمیتی
و برنامهههریزی کشههورها و همچنههین مجههامع علمههی در رن راسههتا هزینههه میشههود ،پیشههرفت
یوپارچه سرزمینی در چارچوب قواعد و اصول "توسعه پایدار" است .در این میان ،با ورود
بهه ههزاره سهوم مهیالدی و شهولنیری فررینهد جهانیشهدن و افهزایش تحرکهات انسههانها،
کامها ،سازمانها و غیره ،نقش و جایگاه مرزها بهطور فزایندهای پیچیده و بیشتر شده است؛
بهنونهای که بسیاری از دولتها در پی تأمین امنیت مرزههای خهود بههمنظور پایهداری ایهن
فضاها و همچنین ساخت و بهرهبرداری از فرصهتهای مهرزی بها رویوهرد ملهی و فرامهرزی
هسههتند رسههرور و هموههاران .)2 :1394،مههرز پدیههدهای فضههایی اسههت کههه بازتابنههده قلمههرو
حاکمیت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابل حرکت انسهان ،کهام و
نشر افوار مانع ایجاد میکند رافضلی و همواران .)217 :1392 ،امینت مرزها ازجمله مباحث
مهم نظری و عملی در حوزههای امنیتی و دفهاعی ههر کشهور اسهت کهه ارتبهاط متقهابلی بها
دولتها ،مردم ،جمعیتهای ساکن در مناطق مرزی و افهراد و کامههایی کهه از مهرز عبهور
میکنند ،دارد .بدین سان ،امنیت مهرزی نقهش واسهی بهین امنیهت داخلهی و خهارجی دارد و
پاشنه رشهیل دولتهها بهه شهمار مهیرود رحیهدری و هموهاران .)119 :1391،منهاطق مهرزی
بهخصوص در پهنه جغرافیایی کشوری همچهون ایهران کهه در یهک منطقهه بها ویژنیههای
ژئوپلیتیوی و ژئواستراتژیک منحصربهفردی قرارنرفته از اهمیهت شهایانی برخهوردار اسهت
رمتقی و متقی .)63 :1393،ازاینرو ،مدیریت و برنامهریزی کالن ،فرانیهر و اسهتراتژیک در
منههاطق مههرزی از دغدغههههای سیاسههتمداران و جغرافیههدانان ایههران بههه شههمار مههیرود
ر .)Brzosko-Sermak,2007: 74ازجمله عواملی که میتواند ثبات و پایهداری نسهبی را
در مناطق مرزی ایجاد کند ،تنش و منازعه را دستکم در حوزه فقر و محرومیت اقتصهادی
بواهد ،برنامهریزی برای رشد شاخصهای توسعه بهویژه با رویورد یوپارچه و همگن است
ر .)Perkamann,2003:155; Leimgruber,1991: 66کهه بایهد متناسه

بها شهرایی و

موقعیت هر کشور انجام شهود رقلیپهور و رقاجهانی .)2 :1393 ،در دنیهای کنهونی توسهعه و
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توسههعهیافتگی از موضههوعات مهههم و مبنههای اصههلی در برنامهههریزیها و اهههداف اقتصههادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگهی تمهام کشهورها ازجملهه ایهران اسهت .اهمیهت توسهعه از منظهر
جغرافیایی بدان معناست که تمامی عرصههای سرزمین و قلمرو یهک کشهور اعهم از منهاطق
مرزی و مناطق مرکهزی را در برمینیهرد .بنها بهه تأکیهد برنامههریزان توسهعه ،برنامههریزیها
بایستی همسو با بهبود مقوله "کیتیت زندنی" در همه ابعاد و زمینهها باشد رفاضلنیا:1393،
861؛ بدری و همواران )53 :1392،چرا که انسان ذاتاً تمایل به رفهاه و رسهایش در زنهدنی
دارد و همواره به دنبال رسیدن به این هدف خطیر اسهت .ازایهنرو ،کیتیهت زنهدنی انسهان
یک هدف اساسی برای توسعه به شمار میرود .امهروزه کیتیهت زنهدنی بههعنوان عنصهری
کلیدی در سیاستنذاری و بررسی سیاستهای حوزه عمومی به شمار میرود کهه از دههه
 1960بهطورجدی و علمی بدان پرداختهشده است رغتهاری و هموهاران .)108 :1391،مهرز
بهعنوان یک پدیده اجتماعی که دارای جنبهای ادراکی نیز بوده ،تجربه زیسته خاصهی را در
ابعاد نونانون اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی بهرای مردمهان سهاکن در ایهن منهاطق
رقم میزند رذکایی و نوری .)105 :1394 ،انجام برنامهریزی و مطالعه در خصهوص کیتیهت
زنههدنی در فضههاهای مههرزی بهههویژه کشههورهای کمتههر توسههعهیافته از اهمیههت برجسههتهتری
برخوردار است رشاهرخی ساردو و نوریپور )20 :1394،بهنونهای که در دهههای اخیر در
تحقیقات توسعهای اعم از تحقیقات اقتصهادی و اجتمهاعی و اکولوژیهک بهه منهاطق مهرزی
توجه بسیاری صورت نرفته است رکریمی و وفهایی)96 :1396 ،؛ زیهرا غالبهاً شهرایی رب و
ههههوایی نامناسههه  ،محرومیهههت جغرافیهههایی ،معیشهههت ضهههعیف ،تهههابروری انهههدک در
سوونتگاههای انسانی ربهویژه روستاها) ،کمبود فرصتهای شهغلی ،کمبهود مراکهز مراقبهی،
مسون ناپایدار ،تغذیه نامناسه  ،محهدودیت دسترسهیها و تنهوع و نسهتردنی رسهی های
اجتماعی ناشی از نابرابریها در مناطق مرز حومفرماست ررضوانی و منصهوریان-2 ،1387،
3؛ احمدی پور و همواران3 :1387 ،؛ قالیبهاف و هموهاران164 :1388،؛ Kolodinsky et

al,2013: 113؛ .) Parker & Moore, 2008: 235ازرنجاکه کیتیت زنهدنی مهردم در
نواحی مرزی به عوامل زیادی ازجمله اشتغال ،دررمد مناسه  ،دسترسهی بهه خهدماتی نظیهر
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رموزش و بهداشت ،سالمت ،محیی طبیعی و امنیت بسهتگی دارد ،برنامههریزی بهرای بهبهود
کیتیت زندنی در فضاهای مهرزی بههمنظور ارتقها میهزان رضهایتمندی از زیسهت در ایهن
مناطق ،نیازمند رهیافت کیتیت زندنی در سیاستها و بهویژه برنامههای توسعه ملهی اسهت.
چراکه در حال حاضهر نهواحی مهرزی ایهران بها پدیهدههایی همچهون تدلیهه سهوونتگاهها و
مهاجرت بهسوی کانونهای جمعیتی مرکز ،پایین بودن سطح توسعه مناطق مرزی نسهبت بهه
مناطق مرکزی ،بزهواری اجتماعی در سوونتگاههای مرزی و غیره دستبهنریبان هستند.
در جمهوری اسالمی ایران ،سیاستها و برنامههای کالن توسعه که بهنوعی سرمشهق کهنش
نظههام اجرایههی اسههت ،بهصههورت برنامههههای پنجسههاله در ذیههل سههند چشههمانداز  20سههاله،
برنامهههریزی و اجههرا میشههود .بنههابراین ،برنامههههای مههذکور مهمتههرین اسههناد توسههعه کشههور
محسوب میشود که با بررسی و تحلیل هرکدام از رنها میتوان به جهتنیریهای توسهعه
و بررورد توفیقات رینده نائل رمد .بدین سان ،در تحقیق حاضر تالش شده است تها باههدف
تحلیل محتوای برنامههای توسعه پنجساله پساز انقالب از حیث پرداختن به کیتیت زندنی

در مناطق مهرزی بهه ایهن پرسهش اساسهی پاسهخ داده شهود کهه "موضهوع کیتیهت زنهدنی
مرزنشینان و تالش بهرای بهبهود رن در برنامهههای پنجسهاله توسهعه ایهران از چهه جایگهاهی
برخوردار بوده و روند تغییرات را چگونه میتوان ارزیابی نمود؟"
بیشتر برنامهریزان طی دهه های اخیر بر ایجاد رفاه اجتمهاعی و بهبهود اسهتانداردهای زنهدنی
پافشاری میکنند .درنتیجه برنامهریزان و سیاستنذاران با این پرسش مواجهه میشهوند کهه
چگونه منافع اجتماعی مردم بدون عق

نگهداشتن رشد اقتصادی تأمین میشهود؟ رجبهاری،

 .)55 :1381از سویی ،امروزه بهبود کیتیت زندنی در جوامع نتیجه بهبود عوامهل اقتصهادی
مانند توزیع دررمهد ،دسترسهی بهه خهدمات عمهومی ،رشهد اقتصهادی و میهزان پسانهدازها،
بهرهوری و سرانهها است رخادمی )28 :1390 ،و کیتیت زندنی متههومی اسهت کهه چههار
بعد اساسی اقتصادی ،زیسهتمحیطی ،اجتمهاعی و فرهنگهی  -سیاسهی زنهدنی انسهان را در
برمینیرد و حد استانداردی از انتظارهای فرد را تأمین میکند رفرجی مالیهی .)1 :1389،بهر
این بنیان ،نتایج مطالعات کیتیت زندنی میتواند به ارزیابی سیاستها ،رتبهبنهدی موانهها،

 / 82فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی ،دورۀ دهم ،شمارۀ  ،)38( ،3پاییز 1400

تدوین استراتژیهای مدیریت و برنامههریزی شههری و روسهتایی کمهک کهرده تها درک و
اولویتبندی مسائل اجتماع ،برای برنامهریزان و مدیران را بهمنظور ارتقهای کیتیهت زنهدنی
افراد تسهیل سازد ر .)Lee,2008:1204به عالوه ،عدم توجه به توسعه و کیتیت زندنی در
مناطق مرزی بهویژه در سیاستهای کالن کشور میتواند موجه

نابرابریههای بهین منهاطق

مرکزی و پیرامونی نردد که به دنبال رن شوافهای سیاسی را عمیهقتر نمهود و نارضهایتی
ناحیهای را پدیدار سازد ردرایسدل و بلیک .)220 :1373،همچنین در خصوص کشور ایهران
نیهز بههه دلیههل وجههود مرزهههای طهومنی و قرارنیههری بههیش از نیمههی از اسههتانها در مرزهههای
بینالمللی با کشورهای همجوار رسرور و هموهاران ،)3 :1394،پهرداختن بهه مقولهه کیتیهت
زندنی در محتوای سیاسهتهای نظهام برنامههریزی کشهور از اهمیتهی بیبهدیل و ضهرورتی
اساسی برخوردار است.
پیشینه پژوهش

در زمینه کیتیت زندنی مناطق مرزی و سوونتگاههای رن مطالعهات عدیهدهای وجهود دارد
که نزیدهای از مهمترین رن بهاختصار به شرح زیر بوده است.
بدراقنژاد و همواران ر )1400در مطالعهای با عنوان بررسی نقش عوامل اثرنذار در توسهعه
فضایی نواحی روستایی مرزی که در محهدوده شهرسهتان ننبهدکاوون انجامنرفتهه اسهت،
اذعان داشتهاند که بهبود کیتیت سطح زندنی در کنهار عهواملی همچهون رقابهت اقتصهادی
کامالً مستقیم ،حتاظت از محییزیست ،یوپارچگی فضهایی و مدهاطرات مهمتهرین عوامهل
اثرنذار در توسعه روستاهای مرزی به شهمار مهیرود .پاسهبان و اصهغری لتمجهانی ر)1399
اذعان داشتهاند که کیتیت زندنی خانوارهای روستایی مرزنشهین ازیهکطرف بهه مبهادمت
مرزی و از طرف دیگر به کشاورزی و زیهر بدشههای رن وابسهته اسهت؛ در بهین دو عامهل
یادشده ،اولی با ایجاد دیوار مرزی و بسته شدن مرز و دیگهری بها کهاهش شهدید یها توقهف
پیدرپی رب ورودی از افغانستان ،خشک شدن تامب ههامون و افهزایش اثهرات ماسهههای
روان به بنبسهت رسهیده اسهت .در پهژوهش اسهترم و هموهاران ر )1397کیتیهت رمهوزش،
کیتیت اوقات فراغت ،کیتیت سالمت و بهداشت ،پهایینتر از حهد متوسهی ارزیابیشهدهاند
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یعنی بازارچه مرزی تأثیری بر ارتقای این مؤلتههای کیتیت زنهدنی نداشهته اسهت .کیتیهت
زیرساخت ها ،اشتغال و دررمد و کیتیت محیی سوونتی در حد متوسی ارزیابیشده است و
نشان میدهد که بازارچه مرزی تا حدودی روی این مؤلتهها تأثیر نذاشهته اسهت .همچنهین
روستای شینرباد بامترین و روستای بادرباد پایینترین سطح کیتیت زندنی را داشته است.
میرزائی و عبدهزاده ر )1393در پژوهش خود نتیجهه نرفتنهد کهه وقتهی کیتیهت زنهدنی بها
مؤلتهههای مدتلهف نظیههر مسهون ،دررمههد ،تعهامالت و نرایشههای فرهنگههی ،اعتمهاد بههین
شدصی ،مشارکت اجتماعی و احسان بهزیستی روانی سهنجیده میشهود ،بازارچههها تهأثیر
مثبت و منتی متتاوتی بر کیتیت زنهدنی روسهتاییان مرزنشهین نزدیهک بهه بازارچههها دارد.
همچنین بهصورت نابرابر ،فقی نروههای خاصی از مرزنشینان ربهویژه شهرنشینان و تهاجران
یا صاح

بارها) از مزایای تأسیس بازارچهها سود میبرند .قالیباف و همواران ر )1388پس

از بررسی انجامشده اذعان نمودهانهد کهه کیتیهت زنهدنی در منطقهه مهرزی موردمطالعهه از
سهطح بهامیی برخهوردار نیسهت .از بهین متغیرههای تبیینکننهده کیتیهت زنهدنی ،سهه متغیههر
نذراندن اوقات فراغت ،کیتیت محیی و کیتیت فیزیوی بر امنیهت منهاطق مهرزی اثرنهذار
بوده است .پژوهش حیدری و همواران ر )1391نشان داد پاسهگاههای مهرزی ،بازارچهههای
مرزی و راههای مرزی به ترتی

یک تا سه ،جزو مؤثرترین و اثربدشترین متغیرها بهر روی

طرح مدیریت و کنترل مرزهای شرقی کشور است .در بررسهی کیتیهت زنهدنی شههر بنهدر
ترکمن با استتاده از ابعاد ذهنی راقتصادی ،کالبدی  -محیطی و اجتماعی  -فرهنگی) توسهی
خواجه شاهووهی و مهدوی در سال  1391مشدص شد بیشتر ساکنان شهر بنهدر تهرکمن از
کیتیت زندنی خود رضایت انهدکی دارنهد .خراسهانی و اکبرپهور ر )1391پهس از سهنجش
متغیرهای مرتبی با کیتیت زندنی و میزان تأثیر رنها در امنیت منطقه مرزی بدش سیه رود
شهرستان جلتا ،در استان رذربایجان شرقی دریافتند کهه وضهعیت کیتیهت محهیی در منطقهه
موردمطالعه از دید جامعه نمونه زیهاد مناسه

نبهوده و از بهین متغیرههای تحقیهق ،متغیرههای

کیتیت محیطی و کیتیت کالبدی بر امنیت مناطق مرزی تأثیرنذار است .غتاری و همواران
ر )1391دریافتند باوجوداینوه کیتیت زندنی از سازههای کلیدی در سیاستنذاری بوده و
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علوم اجتماعی نسبت به پزشوی با دید جامعتری به بررسهی کیتیهت زنهدنی میپهردازد امها
مطالعات حوزه پزشوی بیش از مطالعهات کیتیهت زنهدنی در حهوزه علهوم اجتمهاعی بهوده
است .مطالعه صورت نرفته توسی خوشتر و همواران ر )1395نشهان داد کهه در بهین ابعهاد
موردبررسی در کیتیت زندنی ،بیشهترین رضهایتمندی در ابعهاد روانهی و جسهمانی اسهت.
همچنین ،کیتیت زنهدنی در بهین روسهتاییان دهسهتان اتهرک در حهد متوسهی بهوده اسهت.
نارلیچ و ریج1ر )2021پس از رتبهبندی  73شهر اسپانیا بر اسهان کیتیهت زنهدنی دریافتنهد
که شهرهای بزرگ در دو بعد عملورد اقتصادی-اجتماعی و شرایی عمومی زندنی دارای
مزیت و مطلوبیت بیشتری نسبت به دیگر شههرها اسهت .همچنهین در بهین شههرهای اسهپانیا،
ناهمگونی قابلتوجهی در رابطه بین کیتیت زندنی و اندازه جمعیت وجود دارد .نیانیوو و
هموهاران2ر )2021در مطالعههای بها ههدف تتویهک رابطهه بهین سرسهبزی ،کیتیهت زنهدنی
شهروندان ،محییزیست ،شمول اجتماعی و مدیریت شهری در  51شهر اروپایی بهه بررسهی
نقش سرانه تولیهد ناخهالص داخلهی کالن شههرها در تعهدیل رابطهه بهین سرسهبزی و ادراک
شهروندان از کیتیت کلی زندنی پرداختهاند که نتایج حاکی از تأثیر سبز بهودن بهر کیتیهت
زندنی شهروندان را تأیید میکند .همچنین تأثیر سبز بودن بر درک کلی از کیتیت زندنی
در شهرهای کمدررمد به میزان قابلتوجهی بیشتر بود .ایهن مطالعهه یوهی از اولهین تالشهها
برای کشف موانیسمهای پیچیدهای است که ارتباط بین فضهای سهبز و رفهاه شههروندان در
سطح قاره را نشان میدهد .فنگ و همواران3ر )2020به مطالعه کیتیت زندنی روسهتایی در
 87شهرستان استان نانسو در چین پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان داد که کیتیت زندنی
روستایی ر )QRLدر استان نانسو دارای ناهمگونی و تجمع فضایی است بهنونههای کهه از
غرب به شرق کاهش مییابد .پنج نقطه نرم و چهار نقطه سهرد

QRL

وجهود دارد .ارتتهاع،

شی  ،بارش و فاصله تا مرکهز اسهتان عوامهل کنترلکننهده طبیعهی تمهایز فضهایی  QRLدر
استان نانسو هسهتند .تهأثیرات رنهها بهه ترتیه

 0/37 ،0/37 ،0/19و  0/20تعیهین میشهود.
1. Goerlich & Reig
2. Giannico
3. Fang
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رابطه بین  QRLو بارش قهویترین اسهت و ارتتاع/شهی
ترتی

در سهطح متوسهی قهرار دارد و بهه

با مقادیر  0/255 ،0/238و  0/2کاهش مییابد .با توجهه بهه تهأثیرات مدتلهف عوامهل

کنترل طبیعی بر ،QRLاستان نانسو به سه نوع منطقهای طبقهبندی شد :نوع طبیعی محهدود،
نوع منابع فراوان و منابع اقتصادی محهدود .بنهابراین ،میتهوان  QRLرا بهر اسهان شناسهایی
موانیسههمهای راننههدنی در منههاطق مدتلههف بهبههود بدشههید ،بهها توجههه بههه شههرایی محلههی
سیاستنذاری نمود و توسعه روستایی را بیشتر ارتقا داد .همچنهین میهر1و هموهاران ر)2008
پس از تحقیقات انجامشده دریافتند که رمریواییهای ساکن مرز موزیهک از نظهر سهالمت
روان در مقایسه با جمعیت عمومی ایامتمتحده وضعیت مشابهی دارند ،اما از نظر سهالمت
جسمی وضعیت بدتری دارند .تحصیالت ضهعیف و اقامهت طهومنی از عوامهل اثرنهذار بهر
ضعف سالمت جسمی رنان بوده است .همچنین وضعیت زنان از نظر سالمت روان نسبت به
مردان بدتر بوده است.
با بررسی پیشینه تحقیق میتوان نتیجهه نرفهت کهه کیتیهت زنهدنی دارای نقهش مهمهی در
برقراری و ارتقا سطح امنیت در مرزهای جغرافیایی اسهت .از سهوی دیگهر ،سهطح کیتیهت
زنههدنی در مرزهههای کشههورهای کمتههر توسههعهیافته نظیههر ایههران چنههدان قابههلقبول نیسههت و
اخههتالف فاحشههی بهها منههاطق مرکههزی کشههور دارد .بهبههود در وضههعیت کیتیههت زنههدنی
سوونتگاههای مجاور مرز تابع عوامل متعددی است که برخی از رنهها بها موقعیهت موهانی
محههدوده مههرزی در ارتبههاط اسههت .بههااینوجود ،پههژوهش در خصههوص عامههل مهمههی کههه
بهصورت یوپارچه به امر توسعه کیتیت زندنی در مرزها نگریسته باشهد ،نظیهر "برنامهههای
کالن توسعه" چندان موردتوجه و تتحص محققین نبوده است .بر این اسان ،مطالعهه پهیش
رو با تحقیقات قبلی دارای وجه تمایز اساسی است.
مبانی نظری

زندنی بزرگترین موهبتی است که خداوند به انسانها عطا کرده و همواره داشتن زندنی
مطلوب ررزوی بشر بوده است .در هر دورهای بشر دنبال روشههایی بهرای ارتقهای کیتیهت
1. Mier
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زندنی عینی و ذهنی خود بوده است .بحث کیتیت زنهدنی بههعنوان نزارهههای علمهی در
ادبیات توسعه پایدار و برنامههریزی توسهعه اجتمهاعی و مباحهث اقتصهاد نهوین مطرحشهده و
جایگاه ویژهای یافته است و دولتها در سطح ملی و محلی و نیهز مؤسسهات متعهددی روی
شاخص سازی رن کار میکنند رخوارزمی .)47 :1387 ،بدینسان ،کیتیهت زنهدنی بههطور
جداییناپهذیری بها متههوم "پایهداری" در ارتبهاط اسهت ر Mella & Gazzola, 2015:

 .)548چراکه توسعه پایدار پیشنیاز دستیابی به شرایی خوب زندنی برای نسلهای فعلی و
رینده است .به سب
را به خود جل

نقش و کارکرد کیتیت زندنی ،در سالهای اخیر این موضوع توجهها

کرده و بهطور فزایندهای به موضوع پژوهشهای علمی و ت وری در زمینهها

و نظامهای مدتلف تبدیل شده است .مطالعه این متهوم بر پایه این فرضیه بنیهادین اسهت کهه
محیی اجتماعی و فیزیوهی بهر خوشهبدتی و رفهاه مهردم سهاکن در محهل تأثیرنهذار اسهت
ر .)Lambiri et al, 2007: 2به لحاظ تهاریدی ،تالشههای اولیهه بههمنظور بهررورد سهطح
کیتیت زندنی بهه جنهبش شهاخصهای اجتمهاعی بهازمینردد ر.)Biderman,1974: 27
برای اولین بهار در سهال " 1920پیهژو" در کتهاب «اقتصهاد و رفهاه» واژه کیتیهت زنهدنی را
بهصورت تدصصی به کار برد .واژه کیتیت در متین « »Qualبه معنی "چیزی" و "چهه" و
« »Qualityبه متههوم "چگهونگی" رمهده و « »Qolاز منظهر واژنهانی بهه معنهی «چگهونگی
زندنی» و دربرنیرنده تتاوتهای رن بوده که بهرای ههر فهرد ،ویهژه و یگانهه و متتهاوت بها
دیگران است رجمینی و همواران .)59 :1396،بهطور نسترده بهرهنیری از متهوم "کیتیهت
زندنی" به شول امروزی در برنامهریزی و تحقیقهات کشهورها بهه دههه  1960بهازمینردد
) . (Leung Kwok Prudence et al, 2018:158بهه عبهارتی میتهوان نتهت مباحهث،
الگوها و مدلهایی برای توسعه و پیشرفت رفاه و افزایش کیتیت زندنی به شول مدرن و با
یک چهارچوب مشدص در بعد از جنگ جههانی دوم مطهرح شهد رفیروزجاییهان و حهداد،
 .)158 :1393متهوم کیتیت زندنی ابتدا به حوزههای بهداشتی و بیماریهای روانی محدود
میشد اما رفتهرفته این متهوم از زمینههای بهداشتی ،زیسهتمحیطی و روانشهناختی صهرف
به متهومی چندبعدی ارتقا یافته است رغتاری و هموهاران .)108 :1391،درواقهع ،توجهه بهه
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مقولههه کیتیههت زنههدنی تحههت تههأثیر پیامههدهای منتههی حاصههل از فررینههد صههنعتی شههدن،
سیاستهای اقتصادی و تغییهر در سیاسهتهای توسهعه بهوده اسهت کهه افهراد و اندیشهمندان
بسهیاری از مواته

مدتلهف و بسهته بهه زمینهه اجتمهاعی و تجهارب فهردی بهه ایهن موضههوع

پرداختهاند .در این راستا ،محققان علوم انسانی ضمن تعریف متهوم کیتیت زنهدنی ،تهالش
نمودهاند ابعاد و شاخصهای مدتلف کیتیت زنهدنی را موردسهنجش قهرار دهنهد .کیتیهت
زندنی بیش از هر چیز امری نسبی است و برای تعریف و سنجش رن معیار مطلق و جامعی
وجود ندارد که در همهجا مصداق داشته باشد که بههعنوان یهک شهاخص در تعیهین سهطح
کیتیت زندنی جوامع استتاده کرد ،بلوه متهومی اسهت کهه بهشهدت تحهت تهأثیر زمهان و
موان است رصانعی .)2 :1393 ،ازاینرو ،بههطورکلی میتهوان سهه بهرش زمهانی در بررسهی
متهومی رن شناسایی کرد :اول ،تا دهه  1970کیتیت زندنی اساساً معطهوف بهه انگارهههای
مادی و پیامد رشد اقتصادی در نظر نرفته میشد؛ دوم ،از دهه  1970و درنتیجه ظهور رثهار
منتی حاصل از رشهد اقتصهادی از سهویی و پیهدایش نظریهه توسهعه پایهدار از سهوی دیگهر،
کیتیت زندنی ،ابعاد و پنداشتی اجتماعیتر پیدا کهرد و مسهائلی همچهون توزیهع پیامهدهای
حاصل از رشد ،حتظ منابع طبیعی و محییزیسهت را دربهر نرفهت و بهطورجهدی بههعنوان
هدف توسهعه وارد مباحهث برنامههریزی نردیهد و سهوم ،دههه  1990نیهز سهررغاز بحهث از
کیتیت زندنی اجتماعی با تأکید بر سازههای اجتماعی نظیهر سهرمایه اجتمهاعی ،همبسهتگی
اجتماعی و عدالت اجتماعی بهود رغتهاری و امیهدی .)18 :1389 ،کیتیهت زنهدنی متههومی
است بسیار انتزاعهی ،کهه تعریهف موردتوافهق واحهدی از رن وجهود نهدارد؛ رن معمهومً بهه
انتظارات فرهنگی و یا شدصی مرتبی است .بهطورکلی تعریف متهومی این عبارت چنهدان
ساده نیست ،ولی بر حس

نیهاز ،میتهوان بهرای رن تعهاریف عملیهاتی ارائهه نمهود .کیتیهت

زندنی در برنامهریزی اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرحشده و دولتها در سطح ملهی
و محلی در زمینه سنجش و شاخص سازی رن کار میکنند رماجدی و لهسهاییزاده:1385 ،
 .)30به هر جهت ،کیتیهت زنهدنی متههومی چنهدوجهی ،نسهبی ،متهأثر از زمهان و موهان و
ارزشهای فردی و اجتماعی است.
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اصطالح کیتیت زندنی بهطورکلی به وضعیت محیطی که مهردم در رن زنهدنی میکننهد،
مثل رلودنی و کیتیت مسون و همچنین به برخی صتات و ویژنیههای خهود مهردم ماننهد
سالمت اشاره دارد و به معنای داشتن زندنی خوب و احسان رضایت از رن است رپاسهبان
و اصغری لتمجانی33 :1399،؛  .)Pacione,2003:20بنابراین ،ویژنیهای کلهی اجتمهاعی
– اقتصادی محیی یک ناحیه را نشان میدهد کهه میتهوان بههعنوان ابهزاری قدرتمنهد بهرای
نظارت بر برنامهریزی توسعه اجتماعی بههکاربرده شهود ر .)Pal & Kumar, 2005: 84در
بیان کیتیت زندنی تعاریف عدیدهای عرضهشهده اسهت و در بطهن رنهها بها بهرهنیهری از
نزارههایی همچون شرایی محیطی ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی ،سالمت معنوی ،شهادی،
توانایی کهار در زنهدنی روزمهره ،رضهایت کلهی از زنهدنی ر،)Holtz et al,2014: 557
میزان تأمین نیازهای انسانی راعم از روحهی ،روانهی و مهادی) ،بهزیسهتی ،ادراکهات افهراد و

نروهههها از بهزیسههتی ،اموهههان دسههتیابی بهههه اموانههات رموزشهههی رPacione,2003:19؛
 ،)Das,2008;Pall& Kumar,2005: 91اشتغال ،تجربه زنهدنی ،دررمهد مناسه  ،سهطح
محرومیهت ،تحصهیالت ،امیهد بهه زنهدنی ،کیتیهت ههوا ر ،)Sapena et al,2021:1رفهاه،
خوشبدتی و مسون مناس

ر )Brown et al,2004:6; Bruggeman et al,2007: 59به

تعریف و تبیین متهوم کیتیت زندنی پرداختهشده اسهت .نوتهه قابلتوجهه در تبیهین متههوم
کیتیت زندنی این است که رن دارای بعد موانی است .ازاینرو ،بهبود کیتیت زنهدنی در
یک موهان خهاص و یها بهرای اشهداص و نروهههای خهاص همهواره کهانون اصهلی توجهه
برنامهریزان بوده است .اندیشمندان برنامهریزی نیز اعتقاد دارند ،برنامهریزیها باید همسهو بها
بهبود کیتیت زندنی باشد ر .)Pall & Kumar, 2005: 91منظهور از کیتیهت زنهدنی در
یک موان ،ضمن اینوه به برابری اقتصادی – اجتماعی توجه دارد به محییزیست و اقتصهاد
قابل زیستن نیز اشاره دارد ر .)Battis- Schinker et al, 2021: 2بنا به ابعهاد تعریفشهده
از جان

سازمان همواریهای اقتصهادی و توسهعه میتهوان کیتیهت زنهدنی را در  11بعهد

سنجش نمود.
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شکل شماره  .1ابعاد کیفیت زندگی ،منبع)OECD, 2014: 15(:

رویوردهای مربوط به کیتیت زندنی تاکنون در چهار دسته روانشناختی ،جامعهشهناختی،
اقتصادی و بومشناسی تبیین شده است .در چارچوب رویوردهای مذکور ،نظریهاتی مهرتبی
با مس له کیتیت زندنی عرضهشده که در ادامه به بیهان تعهدادی از مهوارد مهرتبی بها تحقیهق
پرداختهشده است:
نظریه ماسام ( ،)2002کیتیت زندنی را نتیجه کنشی میدانهد کهه نیازمنهد ثبهات و برابهری
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بوده و در صورتی افزایش مییابد که شهروندان بهطور
رزادانه ،رناهانه و فعامنه در امور مشارکت دادهشده باشند و دولت در تنظیمها و فررینهدها
و عملوردهای جمعی به شهروندان نزدیک باشد .ازاینرو رننونه که ماسام نشهان میدههد
هر دولتی بایهد پهنج اصهل را در برنامههریزیهای اجتمهاعی باههدف بهبهود کیتیهت زنهدنی
مدنظر قرار دهد .این پنج اصل که شرایی مزم و کافی را برای ایجاد جامعهای کهل ،کهه در
رن کیتیت زندنی برای همگان تضمینشده اسهت را شهامل میشهود کهه عبارتانهد از ر)1
امنیت ،ر ) 2وابستگی و تقابل ریعنی اعضا جامعه این امر را بپذیرند کهه اعتمهاد بهه دیگهران
یک تعههد اجتمهاعی اسهت) ،ر )3انصهاف و برابهری ربهدین متههوم کهه روابهی اجتمهاعی و

 / 90فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی ،دورۀ دهم ،شمارۀ  ،)38( ،3پاییز 1400

اقتصادی باید بهو سیله اصولی که به کارریی و اثربدش نیز توجهه دارد ،ههدایت شهود) ،ر)4
مشارکت و همواری ریعنی بهکارنیری شیوههایی برای هویتسازی و ایجاد احسان تعلهق
از طریق فرصت دادن به شهروندان برای ایتا نقهش معنهادار در فررینهد تصهمیمنیری) و ر)5
توثر ربه معنای احترام به تتاوتها موج

ارتقا جماعت میشود و به رن منزلت میبدشد)

رنوبدت ارسی.)58 :1389 ،
نظریه سازمان بهداشت جهانی ،از دیدناه این سهازمان کیتیهت زنهدنی عبهارت اسهت از
« درک افراد از موقعیت خهود در زنهدنی از نظهر فرهنهگ و سیسهتم ارزشهیای کهه در رن
زندنی میکنند ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و اولویتهایشان ،پس کامالً فردی بهوده و
توسی دیگران قابلدیدن نیست و بر درک افراد از جنبههای نونهانون زندنیشهان اسهتوار
است» رنجات و همواران .)2 :1385 ،سازمان بهداشت جههانی چههار بعهد را بهرای سهنجش
کیتیت زندنی در نظر مینیرد که بهبهود و تغییهر مثبهت در رن میتوانهد ارتقها و بهبهود در
کیتیت زندنی شهروندان را به ثمر رورد؛ این ابعاد و محورها عبارتاند از:
 سالمت فیزیوی :شامل توانایی انجام فعالیتهها روزمهره زنهدنی ،میهزان وابسهتگی بههدرمان های پزشوی ،قدرت و خستگی ،تحرک و چهابوی ،درد و نهاراحتی ،خهواب و
استراحت ،ظرفیت و توانایی برای کار و فعالیت میباشد.
 سالمت روانی :شامل رضایت و تصور شدص از خهود و ظهاهر بهدنیاش ،احساسهاتمثبههت و منتههی فههرد ،اعتمادبهههنتس ،اعتقههادات روح هی ،مههذهبی ،شدصههی و تتوههر،
یادنیری ،حافظه و تمرکز است.
 روابی اجتمهاعی :شهامل ارتباطهات شدصهی ،حمایهت عهاطتی و فعالیتههای جنسهیمیباشد.
 سالمت محیی :شامل منابع مادی و مهالی ،رزادی ،ایمنهی ،میهزان در دسهترن بهودن وکیتیت مراقبتهای بهداشتی ،درمانی و اجتماعی ،فرصتهای پیش رو برای کسه

و

به دست روردن اطالعات و مهارتهای جدید ،اموان فعالیتهای تتریحهی ،سهالمت
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محلهای کهه شهدص در رن زنهدنی میکنهد و اموانهات رن و سهالمت محهیی خانهه
میباشد رهمان.)11:
نظریه دیوب 1،دیوب بیان میدارد که همهواره شهواف معینهی میهان رنچهه مطلهوب بهوده و
رنچه بررورده شده ،وجود داشته است و تالش همه نظامهای اجتماعی پهل زدن بهین رنهها
بوده است؛ برخی موفق شده و برخی دیگر شوستخوردهاند ،برخهی از تمهدنها موفهق بهه
برقراری تعادل و هماهنگی میان مردم ،طبیعهت و جامعهه شهدهاند ،امها برخهی در جسهتجوی
کیتیت زندنی عالی شرایطی را ایجاد کردند که در نهایت به تالش و انحطهاط رنهان منجهر
شده است .به عقیده دیوب برای معنیدار ساختن هرنونه توجهی به کیتیهت زنهدنی ،بایهد
مس له لذت و کامروایی فردی و نیازهای اجتماعی ،ههر دو مهدنظر قهرار نیرنهد و بهحسهاب
ریند .تأکید بیشازحد بر ارضا شدصی ،نظم اجتماعی را غیرقابل محافظت و دفهاع ناپهذیر
می سازد و در جامعه عدم تعادل به وجود میرورد که ممون است اداره رن دشوار باشد ،اما
بهطور مسلم در هرنونه توجهی به مس له کیتیت زندنی ،افراد را نمیتهوان نادیهده نرفهت،
نیازهای افراد و تأمین و ارضای رن ها مهم است .اما بایهد نتهت کهه نیازههای افهراد تها حهد
زیادی مدلوق فرهنگشان میباشد و تأمین و ارضای رنان را هرنهز نمیتهوان از اههداف و
وسایل نظم اجتماعی که تحقق رنها را ممون میسازد ،جدا کرد .درعینحال توجه تمام به
کیتیت محیی فیزیوی هم مههم اسهت ،زیهرا تها انهدازه زیهادی تعیینکننهده شهرایی عینهی و
همچنین تأمین و ارضای درونی و ذهنی فرد است.
رننونه که دیوب مینویهد ههر تعریهف قانعکننهدهای از کیتیهت زنهدنی بایهد شهامل سهه
مجموعه متنوع از معیارهها و تعامهل پویاییشهان باشهد :معیارههای خاصنرایانهه کهه بههطور
فرهنگی تعیین میشوند ،معیارهای عام نرایانه که بهطور علمی تعیین میشوند و معیارههایی
که ازیکطرف به استثمار بیشازحد و تدری

زیستمحیطی و از طهرف دیگهر بهه ارتقهای

زیستمحیطی توجه دارند .در تحلیل نهایی نیز کیتیت زندنی بههعنوان تعهادلی در تهأمین و
ارضههای نیازهههای زیست شههناختی ،ثههانوی یهها فرعههی و یوپارچههه سههاز مههردم در عرصهههها و
1. Shyam charan Dube
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موقعیتهای اجتماعیشان تعریف میشود .در نهایت دیهوب بهه معرفهی مهمتهرین نیازهها و
ملزومات برجسته کیتیت زندنی میپردازد و رنهها را در دو سهطح فهردی و جمعهی نشهان
میدهد ،ایهن نیازهها و ملزومهات عبارتانهد از :بقها رنیازههای حیهاتی) ،نیازههای اجتمهاعی،
نیازهای فرهنگی و روانی ،رفاه رنیازهای رفاهی) ،نیازهای انطباقی و سازش بدش و نیازهای
مترقی .همچنین اینوه رفاه رنیازههای رفهاهی) در "سهطح فهردی" شهامل اول ،توانهایی غلبهه
یافتن بر محرومیت ها و تبعیضات ساخته دست بشر و دوم ،توانهایی رهبهری زنهدنی متیهد و
سودمند ،باوجود نقص و ناتوانی طبیعی یا تصادفی .در "سطح اجتماعی" نیز شهامل منسهو
کردن رویههای تبعیض رمیز مبتنی بر جنسهیت ،نهژاد ،مهذه  ،بها توجهه ویهژه بهه نروهههای
تحقیرشده و فرومانده و از نظر فرهنگهی محهروم و طهرح و برنامهههای ویهژه بهرای معلهولین
ذهنی و بدنی .دیوب بیان مهیدارد کهه بهرای متهومسهازی و ادراک کیتیهت زنهدنی بهرای
مردم فقیر جهان بهطور عموم و برای بیشترین تعداد رن در جهان سوم بهطور خهاص ،مسه له
اساسی امر بقا است ،اما انسانی زیستن چیزی بیش از بقای فیزیوی را میطلبد ،به همین دلیل
این قاعده توجه به بقا بهاضهافه دسهتکمی از سهطوحی کهه ورای نیازههای زیستشهناختی
هسهههتند و انسهههانها را از حیوانهههات متمهههایز میسهههازند ،را ضهههروری میدانهههد رلطیتهههی و
فر وندی.)100-102:1390،
روش پژوهش
نقد و ارزیابی برنامههای توسعه ،یوی از روشهای علمی شناختهشده اسهت تها بدینوسهیله،
روش و مدیریت برنامهریزی را در فرریند برنامههها نمایهان سهازد رقهدیری و نجتهی:1382 ،
 .)112بدین سان ،این تحقیق به لحاظ هدف از نهوع کهاربردی اسهت .نهردروری دادههها بهه
کمک روش اسنادی انجامشده است .اطالعات مزم از محتوای شش قانون پنجساله توسهعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران که پسازرنقالب اسالمی به تصوی

و اجهرا دررمهده،

استدراجشده است .واحد تجزیهوتحلیل مهتن اسهناد" ،نهزاره" یها "مضهامین" بهوده اسهت.
تجزیهوتحلیل دادهها در چارچوب تحلیل محتوا با رویوهرد کیتهی و روش تحلیهل محتهوای
استقرایی انجامشده است .متن برنامهههای توسهعه پنجسهاله پهس از احصها از سهایت مرکهز
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پژوهشهای مجلس ،به کمک نرمافزار موس کیودا نسده  11پیادهسازی شده است .تحلیل
محتوا یوی از مباحث مهم و کاربردی است کهه پژوهشهگران بها اسهتتاده از ایهن روش ،بهه
واکاوی دادهها و اطالعات خود میپردازند .روش تحلیل محتوا در مباحهث علهوم مدتلهف
کاربرد فراوانی دارد .از طریق تحلیل محتوا میتهوان بهه تحلیهل نتتهار ،نوشهتار و تصهاویر و
کلیپها پرداخت و به محقق کمک میکند تا میههای پنهان و زیرین پدیدههای مهرتبی بها
موضوع پژوهش را به دست رورد .بهعبارتدیگر ،تحلیل محتوا روش تحقیقی است کهه بهه
کمک رن ،ویژنیهای خاص پیامها را بهطور نظامیافته و عینی مورد شناسایی قرار میدههد
ررضوانی .)139 :1389 ،در روش تحلیل محتوای اسهتقرایی ،طبقهات و نهام از درون دادههها
استدراج می شود .در این روش نقطه شروع بر اسان سهؤال و ههدف پهژوهش بهوده اسهت.
بنابراین پژوهشگر در دادهها کامالً بررسی نموده تا به یک درک یا بصیرت جدیدی دسهت
پیدا کند .ازاینرو ابتدا تحلیل دادهها بها خوانهدن موهرر مهتن بهرای یهافتن یهک درک کلهی
رغازشده است .سپس متون بهطور کامل مطالعه و کدها استدراج نردید؛ این فرریند بهطور
پیوسهته از اسهتدراج کهدها تها نامنهذاری رنهها تهداوم یافهت .پهسازرن ،کهدها بهر اسههان
تتاوتها یا شباهتها به داخل طبقات دسهتهبندی میشهود و در پایهان بهه ازای ههر متههوم،
شهواهدی از مهتن نقهلقول میشههود .بهرای کدنهذاری رویوههرد اسهتقرایی از مراحلهی شههبیه
کدنذاری باز در روش نظریه داده بنیاد به کار میرود رمومنیراد و هموهاران195- :1392،
.)198
بحث و یافتهها
طبق بررسیهای صورت نرفته در محتوای برنامهههای پنجسهاله توسهعه در پهس از انقهالب
اسالمی ایران رشول  )2مشدص شد به لحاظ فراوانی مواد قانونی ،بند یا تبصهرههای مهرتبی
با موضوع "کیتیت زندنی سوونتگاههای مرزی ایران" بیشترین رن متعلهق بهه قهانون برنامهه
ششم بوده و کمترین نزارههای قانونی نیهز در برنامهههای دوم و سهوم توسهعه کشهور دیهده
می شود .همچنین برنامه چهارم توسعه نقطه عطتی به لحاظ میزان نرایش و توجه به موضوع
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"کیتیت زندنی سوونتگاههای مرزی ایران" در محتوای برنامههای مذکور به شمار میرود
چراکه از رن زمان به بعد ،همراه رویورد رو به رشدی حاکم شده است.

شکل شماره  .2نمودار مقایسه فراوانی قوانین مرتبط با کیفیت زندگی سکونتگاههای مرزی در
برنامههای پنجساله توسعه ایران
منبع :رمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی) 1399،

مقوله کیتیت زندنی دارای  11بعهد اسهت .بررسهی محتهوای برنامهههای پنجسهاله توسهعه و
قوانین تدوینشده در رن حاکی از این بوده است که رجدول  )1بامترین بعد دیدهشهده کهه
برای رن قوانین تدوین نردیده مربوط به "امینت" بوده است .به عبارتی میتوان نتهت کهه
طی شش دوره برنامهریزی توسعه کشور همواره مس له امنیت ارجحیت داشهته اسهت کهه بها
توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئهوپلیتیوی کشهور در خاورمیانهه و غهرب رسهیا میتهوان بهه
دمیل و ضرورت این نرایش پی برد.
در وهله بعدی ،ابعادی از کیتیت زندنی مرزنشینان و سوونتگاههای رنان اعم از "اشتغال و
دررمههد"" ،خههدمات و زیرسههاختها"" ،کیتیههت محییزیسههت" و "مشههارکت مههدنی"
موردتوجه و تأکید قانوننذاران و برنامهریزان توسعه بوده است .در توجیه این امر میتهوان
اذعان داشت با عنایت به اینوه معاش و سطح دسترسی مرزنشینان میتواند کسه وکارهای
غیررسمی و یا پدیده مهاجرت جمعیهت از نهوار مهرزی را تحهت تهأثیر مسهتقیم قهرار دههد،
اولویت ویژهای پس از بعد امنیت به ابعاد مذکور دادهشده است .از سهوی دیگهر نیهز توجهه
حداکثری و غیرقابل مقایسه با سایر ابعاد کیتیت زندنی در مرزها میتواند نوعی دافعه برای

حجی پور و همکاران /رویکرد کیفیت زندگی سکونتگاههای مرزی در برنامههای توسعه پنجساله ایران 95 /

شهروندان مرزنشین به سب

امنیتی شدن فضا فراهم رورد و تمایل زیست رنان در ایهن فضها

را دچار تردید نماید.
در بین ابعاد کیتیت زندنی مواردی همچون اوقهات فراغهت ،رمهوزش ،تأکیهد مسهتقیم بهر
ماندناری جمعیت و سالمت بسیار ناچیز به رن پرداختهشهده اسهت .مهواردی نظیهر کیتیهت
مسون و تعادل بین کار-زندنی بهعنوان ابعاد دیگر کیتیت زندنی ،هیچنونه توجه قانونی
و برنامهای در شش دوره برنامهریزی توسهعه کشهور متدصهص مرزنشهینان و منهاطق مهرزی
نشههده اسههت .بههه عبههارتی میتههوان نتههت در برنامهههریزی توسههعه کشههور طههی برنامههههای
موردمطالعه به مسائل رفاهی شهروندان مناطق مرزی پهایینترین سهطح توجهه وجهود داشهته
است.
بهطورکلی ارزیهابی توجهه بهه ابعهاد کیتیهت زنهدنی بهرای شههروندان مرزنشهین کشهور در
محتوای برنامههای توسعه موردمطالعه مؤید این واقعیت غیرقابلانوار است که قوانین توسعه
در برنامههای پنجساله کشور از حدود  63درصد ابعاد کیتیت زندنی رویژه منهاطق مهرزی)
غتلت و کمتوجهی داشته است و یوپارچگی در توسعه ابعاد کیتیت زندنی بهویژه از منظر
قوانین توسعه نمیتوان دید .بدینسان نهابرابری یادشهده میتوانهد توجیههنر ضهعف کیتیهت
زندنی مناطق مرزنشین و شهروندان رن در رهیافت برنامهریزیهای توسعه باشد.
جدول شماره  .1فراوانی ابعاد کیفیت زندگی سکونتگاههای مرزی در محتوای
برنامههای پنجساله توسعه ایران
ابعاد کیتیت زندنی در مناطق مرزی

فراوانی

امنیت فردی

17

اشتغال و دررمد

12

خدمات و زیرساختها

8

کیتیت محییزیست

6

مشارکت مدنی

5

اوقات فراغت

2

رموزش

2

ماندناری جمعیت

1
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سالمت

1

کیتیت مسون

0

تعادل بین کار -زندنی

0

شکل شماره  .3نقشه ارتباط مضامین کیفیت زندگی مناطق مرزی در محتوای اسناد توسعه پنجساله
ایران (طی برنامه اول تا ششم)

محتوای برنامه پنجساله اول توسعه

قهانون برنامهه اول توسههعه اقتصهادی ،اجتمههاعی و فرهنگهی ایههران بهرای سههالهای 1369-73
تدوین و به اجرا دررمد .برنامه مذکور اولین برنامه رسهمی پنجسهاله توسهعه پهس از انقهالب
اسالمی بوده که با محوریت رزادسازی اقتصادی اجرایی شهد .از اههداف تعریفشهده مههم
برای این برنامهه توسهعه بازسهازی خسهارتها و رسهی های ناشهی از جنهگ بهود .از دیگهر
اهداف رن کاهش نر رشد جمعیت ،افزایش نر سواد ،خودکتایی در تولیهد محصهومت
مهم کشاورزی ،کنترل تورم ،رشد اقتصادی ،بازسهازی ظرفیتههای زیربنهایی رسهی دیده،
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حذف تشولهای انحصاری در تولید و توزیع کام ،تقویت پول ملهی و کهاهش هزینهههای
دولت بوده است .بررسی محتوای این برنامه از حیث رهیافت کیتیت زندنی منهاطق مهرزی
و شهروندان مرزنشین ایرانی حاکی از این واقعیت بوده است که رجدول  )2از بین ابعهاد 11
نانه کیتیت زندنی ،در محتوای برنامه به چهار بعد شامل اشتغال و دررمهد ،امنیهت فهردی،
سالمت و رموزش در فضاهای مرزی پرداختهشده است .تحلیل محتوای برنامه اول توسعه و
استدراج عبارتهای معنادار مرتبی با موضوع کیتیت زندنی مناطق مرزی مؤید ایهن اسهت
که:
در بعد اشتغال و درآمد ،رویورد برنامهها "اول" ترغی

به صادرات و واردات کامهها تها

ضمن حل نیازهای داخلی کشور به کامهای اساسی و تقویت منابع ارزی داخلی ،با تقویهت
مبادی مرزی کشور بتوان فرصتهای اشتغال و دررمهد بهرای سهاکنان مهرز فهراهم سهاخت.
"دوم" تدصیص و افهزایش سههم منهاطق مهرزی از محهل دررمهدهای مالیهاتی بهوده اسهت.
"سههوم" سیاسههت برقههراری سهههم دائههم از محههل دررمههدهای نتتههی کشههور بههرای منههاطق و
سوونتگاههای مرزی بوده است .و "چهارم" تأسیس منهاطق رزاد تجهاری در برخهی منهاطق
مرزی بوده است.
در بعههد امنیتتت فتتردی ،دو مسهه له اساسههی بهههعنوان سیاسههتها و برنامههههای قابلاعتنهها
برنزیدهشده است" :اول" تالش برای برقراری و پایداری امنیت دسترسی بهه رب و "دوم"
توصیه و تأکید بهر ایجهاد امنیهت روانهی بهرای شههروندان مرزنشهین از کانالههایی همچهون
تقویت عملورد حوزه قضایی و عملورد دستگاههای اداری در مناطق مرزی بوده است.
در دو بعد سالمت و آموزش بررسی سیاستها و برنامههای پنجساله نشهان میدههد کهه بها
عنایت به مقارنت مقطع زمانی اجرای برنامه با فضای پساجنگ ،تثبیهت وضهعیت سهالمت و
رموزش جامعه به نگهداشت و حمایت از خدمات موجود بهعنوان سیاسهت اصهلی در قبهال
مناطق مرزی طی برنامه اول توسعه کشور بوده است.
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جدول شماره  . 2مضامین کیفیت زندگی مناطق مرزی در محتوای برنامه اول توسعه
جمهوری اسالمی ایران
مضمون
اصلی

مضمون فرعی
صادرات و واردات کامهای
مجاز

اشتغال و
دررمد

درامدهای مالیاتی
درامد حاصل از صادرات
نتت

عبارت معنادار
اجازه صادرات و واردات کامهای مجاز طریق مناطق مرزی
تأکید افزایش دررمدهای مالیاتی با تأکید بر مالیاتهای مستقیم به
نتع مناطق مرزی
تدصیص دررمدهای حاصل از صادرات نتت به مناطق مرزی

تأسیس مناطق رزاد تجاری
امنیت فردی

امنیت دسترسی به منابع رب

مناطق رزاد تجاری  -صنعتی
کوشش جدی جهت بهرهبرداری از حقابه ایران از رودخانههای
مرزی

امنیت روانی

تأکید بر حتظ امنیت و عدم کاهش سطح رن

سالمت

خدمات بهداشتی

عدم کاهش سطح ارائه خدمات بهداشتی

رموزش

خدمات رموزشی

عدم کاهش سطح ارائه خدمات رموزشی

محتوای برنامه پنجساله دوم توسعه

قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران با حدود یک سال تأخیر پس از
برنامه اول یعنی برای سالهای  78-1374تصوی

و اجرا شد .مهمتهرین اههداف ایهن برنامهه

عدالت اجتماعی ،افزایش بهرهوری و کاهش وابسهتگی عنوانشهده و بهر توسهعه صهادرات،
اشتغالزایی ،اصالح نظهام قیمت هها نیهز تأکیهد نردیهده اسهت .بهر اسهان مطالعهه و تحلیهل
محتوایی سند برنامه دوم توسعه رجدول  )3مشدص شد کهه در مقایسهه بها سهایر برنامهههای
توسعه کشور در پس از انقالب اسالمی ایهن برنامهه پهایینترین میهزان نهرایش بهه موضهوع
«کیتیت زندنی مناطق مرزی» در سیاستها و برنامههای رن دیهده میشهود .بهنونههای کهه
تنها دو بعد امنیت فردی و مشارکت مدنی از بین ابعهاد کیتیهت زنهدنی دارای سیاسهتهای
مرتبی میباشد .بهنونهای که:
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در بعد امنیت فردی" ،اولهین" مقولهه سیاسهتنذاری شهده مربهوط بهه مبهارزه بها قاچهاق،
"دوم" دفاع از تمامیت ارضهی و تأکیهد بهر حتهظ خهاک سهرزمین و "سهوم" تهالش بهرای
برقههراری ررامههش در مرزههها بهها رویوههرد تنشزدایههی از ایههن فضههاها در مقابههل حرب هههای
درنیریهای قومی و نظایر رن بوده است.
در بعد مشارکت مدنی ،سیاستها بهسوی ایجاد و توسهعه پیونهدها بها فضهاهای بینالمللهی
است".اولین" سیاست اتداذی ارتباطات با همسایههای مرزی از طریق تقویت روابی حسهنه
با رنان بوده است" .دومین" مقولهای که بدان پرداختهشده مربوط به همواریهای منطقهای
و قارهای بوده است .بهطورکلی نوتهه مغتهول مانهده در سیاسهتها ایهن اسهت کهه رویوهرد
مشارکت مدنی با محوریت نیروهای درونی و بطن محیی اجتماعی ساکن در مجاور مرزهها
نبوده تا بتواند فرصتی و زمین های در جهت همگرایی و نزدیوی اقوام و طوایهف نونهانون
ساکن مجاور مرز باشد.
جدول شماره  . 3مضامین کیفیت زندگی مناطق مرزی در محتوای برنامه دوم توسعه جمهوری
اسالمی ایران
مضمون اصلی

امنیت فردی

مضمون فرعی

عبارت معنادار

مبارزه با قاچاق

مبارزه با صادرات قاچاق کام

دفاع از اراضی
ررامش در مرزها
ارتباطات سازنده با همسایههای

مشارکت
مدنی

مرزی
همواریهای منطقهای و قارهای

صیانت از مرزها و دفاع از تمامیت ارضی و پاسداری از
انقالب اسالمی
دور نمودن تشنج از مرزها
تقویت روابی حسنه با همسایگان
تأکید بر توسعه همواریهای منطقهای و قاره با محوریت
مناطق مرزی
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محتوای برنامه پنجساله سوم توسعه

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران با دو سال تأخیر برای سالهای
 79-1383تصوی

و اجرا شد .برنامه سوم با محوریت توسهعه اقتصهاد رقهابتی اجرایهی شهد.

ازجمله مهمترین اهداف این برنامه تالش برای رزادسازی نظام قیمتها ،یوسانسازی نهر
ارز ،تأسیس بانک توسی بدش غیردولتی و تشویل حساب ذخیره ارزی بوده اسهت .برنامهه
سوم در طول زمان به عنوان برنامه اصالح سازی نیز شهرت داشته است .بررسی محتوای این
برنامه از حیث رهیافت کیتیت زندنی مناطق مرزی و شهروندان مرزنشین ایرانهی حهاکی از
این واقعیت بوده است که رجهدول  )4از بهین ابعهاد  11نانهه کیتیهت زنهدنی ،در محتهوای
برنامه به چهار بعهد شهامل اشهتغال و دررمهد ،امنیهت فهردی ،مشهارکت مهدنی و خهدمات و
زیرساختها در فضاهای مرزی پرداخته شده اسهت .تحلیهل محتهوای برنامهه سهوم توسهعه و
استدراج عبارتهای معنادار مرتبی با موضوع کیتیت زندنی مناطق مرزی مؤید ایهن اسهت
که:
در بعد اشتغال و درآمد" ،اولین" مقوله سیاستنذاری شده مربوط به تقویت نقش مناطق
مرزی در صادرات کشور بوده است که دولت بایسهتی تهدوین خیمشهیهای اجرایهی مزم
برای این امر مهم را در دستور کار قرار میداد؛ "دومهین" مهورد دررمهدزایی از حملونقهل
کام بوده است .در حقیقت این سیاست اتداذشده است تا ضهمن تقویهت دفهاتر حملونقهل
بینالمللی در مرزها ،ههم توسهعه زیرسهاختها در مهرز و ههم ایجهاد فرصهتهای شهغلی بها
موضوع حملونقل فراهم نردد.
در بعد امنیت فردی ،زمینههای مهمی ازجمله مدیریت ملهی و اداره امهور ،وضهع قهوانین و
مقههررات بهههمنظور تسهههیل فررینههدها ،ایجههاد نظههم اجتمههاعی ،عههدالت قضههایی و اطمینههان از
رویه های حقوقی در مناطق مرزی ،تالش برای امنیت عمهومی و اهتمهام بهه دفهاع از مرزهها،
کدهایی بوده که در محتوای سیاستهای برنامه سوم توسعه به دنبال تأمین و تضمین امنیهت
فردی برای شهروندان مرزنشین کشور بوده است.
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با عنایت بهه اینوهه شهرط مزم و ضهروری بهرای رغبهت بهه مشهارکتجویی در ههر فضهای
اجتماعی ،اطمینان خاطر از نبود هژمونی و سلطهنری و ویهژه خهواری عهدهای قلیهل اسهت،
بدینسان در بین سیاستهای برنامهه سهوم توسهعه ایهران در بعهد مشتارکت متدنی تهالش
نردیده همت و تالش برای برقرار عدالت و مساوات در اجتماع دیده شود.
در برنامههه سههوم توسههعه تههالش نردیههده بهههمنظور تقویههت و توسههعه بعههد ختتدماو و

زیرساختها ،سیاست ها دو رویورد داشته باشد :اول ،تقویت نهادهای مس ول و مجهری در
عمران و پاسداری از مرزها همچون بسیج و دوم تهدوین خهی و مشهیهای مبهادمت مهرزی
بهمنظور تسهیل فررینهد مبهادمت مهرزی و جهاذب سهازی رن بهرای سهرمایهنذاران و تجهار
داخلی و خارجی.
جدول شماره  . 4مضامین کیفیت زندگی مناطق مرزی در محتوای برنامه سوم توسعه جمهوری
اسالمی ایران
مضمون اصلی

مضمون فرعی

عبارت معنادار

تقویت نقش مناطق مرزی در

توسعه صادرات غیرنتتی استانها با ترسیم و تدوین خیمشیهای اجرائی

صادرات کشور

مبادمت مرزی اعم از بازارچهها ،تعاونیهای مرزنشینی
دریافت معادل پنجاه ر )50ریال برای هر تن – کیلومتر حملونقل کام در

اشتغال و دررمد
دررمدزایی از حملونقل کام

داخل کشور از شرکتهای حملونقل بینالمللی که مبادرت به حملونقل
کامی ترانزیتی می کنند با تأیید وزیر راه و ترابری از طریق دفاتر مرزی

مدیریت ملی

مدیریت ملی و اداره امور کشور

وضع قوانین

وضع قوانین و مقررات

نظم اجتماعی

ایجاد نظم اجتماعی

عدالت قضایی

برقراری عدالت قضائی

حتظ امنیت عمومی

حتظ نظم و امنیت عمومی

دفاع مرزها

دفاع از مرزهای کشور

مشارکت مدنی

عدالت

تالش برای استقرار عدالت در اجتماع

خدمات و

تقویت نهادهای مس ول در حوزه مرز

امنیت فردی

زیرساختها

تدوین خیمشیهای مبادمت مرزی

محتوای برنامه پنجساله چهارم توسعه

تقویت کمی و کیتی بسیج مستضعتان بهمنظور حتاظت و حراست از
مرزها و نقش عمرانی رن
تدوین و پیروی از خیمشیهای اجرائی مبادمت مرزی
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برنامه چهارم پنجساله توسعه ایران در فاصهله سهالهای  1384-88اجهرا شهد .ایهن برنامهه در
چارچوب سند چشهمانداز  20سهاله و ابهال سیاسهتهای کلهی نظهام تهیهه و تصهوی

شهد.

رویورد و اهداف کلی برنامه چهارم توسهعه بسترسهازی بهرای رشهد سهریع و رقابتپهذیری
اقتصادی ،تعامل فعال با اقتصاد جهانی ،محافظهت از محییزیسهت و توسهعه فرهنگهی بهوده
است.
بر اسهان مطالعهه و تحلیهل محتهوایی سهند برنامهه چههارم توسهعه رجهدول  )5مشهدص شهد
همچون برنامههای قبلی ،در ساختار سیاستهای اتداذی برنامهه بهرای تمهامی ابعهاد کیتیهت
زندنی مناطق و سوونتگاههای مرزی سیاستنذاری و برنامهریزی نشهده اسهت بهنونههای
که از بین  11بعد کیتیت زندنی تنها برای پنج بعهد میتهوان مهواردی را از محتهوای برنامهه
احصا نمود.
در بعد اشتغال و درآمد ،نزاره سیاستی ایجاد و تقویت پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و
فراملی بهمنظور تغییر و تحول در وضهع موجهود اتداذشهده اسهت .در راسهتای بعهد امنیتت

فردی نیز همچون عمدهٔ برنامههای نذشته تأکید و اهتمام بر حتظ امنیت مناطق مرزی بها
رویورد زیرساخت سازی برای توسعه اموانهات مبهادمتی و ارتبهاط بها کشهورهای همسهایه
دیدهشده است.
یوی از ابعاد مهم کیتیت زندنی کیفیت محیطزیست است که در این خصهوص بررسهی
محتوای سند برنامه توسعه چهارم نشان داد برنامهریزی دولت برای مهار رودخانههای مرزی
و منههابع رب مشههترک بهها کشههورهای همسههایه در راسههتای تههأمین منههابع موردنیههاز داخلهی از
اصلیترین موضوعات مرتبی بوده است .همچنین در بعد مشارکت مدنی ،نظیر برنامهه دوم
توسعه سیاستها بهسوی ایجاد و توسعه پیوندها با فضاهای بینالمللی بوده است.
برای تقویت خدماو و زیرستاختها در منهاطق مهرزی کهه یوهی دیگهر از ابعهاد کیتیهت
زندنی است ،سیاستنذار به مقومتی همچون اصالح نظام اجرایهی در مبهادمت مهرزی و
توسعه راهها در مرزها اشاره داشته است .بعد ماندگاری جمعیت برای اولین بهار در برنامهه
توسعه چهارم بهطور روشن بهدان پرداختهشهده اسهت .در ایهن برنامهه تهالش نردیهده تها بها
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ساماندهی ساختار و پراکندنی جمعیت در سوونتگاههای مرزی زمینه مهاجرت و جمعیت
نریزی را از این مناطق به حداقل برساند.
جدول شماره  .5مضامین کیفیت زندگی مناطق مرزی در محتوای برنامه چهارم توسعه جمهوری
اسالمی ایران
مضمون اصلی
اشتغال و
دررمد

امنیت فردی

مضمون فرعی
پیوند مناطق مرزی
با اقتصاد ملی و

عبارت معنادار
توسعه مناطق مرزی باهدف تقویت همگراییهای ملی و پیوند مناطق مرزی با
اقتصاد ملی و فراملی

فراملی
توافقنامه امنیت

عقد توافقنامه با کشورهای همسایه با موضوعات امنیت مناطق مرزی در

مناطق مرزی با

راستای توسعه خطوط مواصالتی ،راههای مرزی و ارتقا مراودات و تبادل

همسایهها

اطالعات با کشورهای منطقه و همسایگان

بهرهمندی از
کیتیت

ربهای

محییزیست

رودخانهای و منابع

استتاده حداکثر از ربهای رودخانههای مرزی و منابع رب مشترک

رب
مشارکت

ارتباط با

مدنی

همسایگان مرزی
اصالح نظام

خدمات و
زیرساختها

اجرایی در

تبادل اطالعات با کشورهای منطقه و همسایگان
بازارچهها و مبادمت مرزی را از طریق اصالح نظام اجرایی ،معیارهای تشویل

مبادمت مرزی
توسعه راههای
مرزی

ماندناری
جمعیت

و رویههای اداری ساماندهی نما
توسعه خطوط مواصالتی ،راههای مرزی و ارتقا مراودات

بهبود توزیع
موانی و فضایی

ایمنسازی ساختار و پراکندنی جمعیت

جمعیت

محتوای برنامه پنجساله پنجم توسعه

برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران برای سالهای  1390-94اجراشده است .تهأخیری دوسهاله
در تصوی

و اجرای این برنامه از ویژنیهای رن است .سیاستهای کالن برنامهه پهنجم در
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قال

بدشهای فرهنگی ،علمی و فناوری ،اجتمهاعی ،اقتصهادی ،سیاسهی ،دفهاعی و امنیتهی

بوده است که از اهم رن میتوان به داشتن رشهد اقتصهادی مسهتمر هشتدرصهدی در طهول
برنامه و تالش برای حذف نتت از بودجه اشاره داشت.
بررسی محتوای برنامه پنجم از حیث رهیافهت کیتیهت زنهدنی منهاطق مهرزی و شههروندان
مرزنشین ایرانی حاکی از این واقعیت بوده است که رجدول  )6از بین ابعاد  11نانه کیتیهت
زندنی ،در محتوای برنامهه بهه شهش بعهد شهامل اشهتغال و دررمهد ،امنیهت فهردی ،کیتیهت
محییزیست ،مشارکت مدنی ،خدمات و زیرساختها و اوقات فراغت در فضهاهای مهرزی
پرداختهشده است .تحلیل محتوای برنامه پنجم توسعه و استدراج عبارتهای معنادار مهرتبی
با موضوع کیتیت زندنی مناطق مرزی مؤید این است که:
در زمینه اشتغال و درآمد ،برنامهها بهسوی "اول" توسعه فعالیتهای صهنعتی در مرزهها از
طریق حمایت از اسهتقرار صهنایع در مرزهها و تقویهت شههرکهای صهنعتی مهرزی" ،دوم"
توسعه نهادی بهوسیله حمایت از توسعه تعاونیهای مرزنشینان" ،سوم" توسعه کشاورزی بها
ترویج بهرهبرداری از زمینهای مستعد کشت در مناطق مرزی" ،چههارم" توسهعه و تقویهت
نردشگری مرزی با رویورد اکوتوریسم و نردشگری طبیعت در مناطق مهرزی و "پهنجم"
رونق بدشیدن به بازار و فروش محصومت تولیدی در نواحی مرزی از طریهق حمایتههای
قانونی مزم بوده است.
به لحاظ امنیت فردی نیز میتوان نتت برای اولین بار در تاریخ برنامهریزی توسهعه ایهران
بهویژه از حیث امنیت مناطق مرزی ،برنامهریزی علمی برای برقراری امنیت پایدار و جامع از
طریق تهیه «طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی» در این برنامه بوده است .همچنین در ایهن
برنامه تالش شده است تا جنبههای پشتیانی از نیروهای امنیتهی و نظهامی مشهغول فعالیهت در
مرزها برای ارتقا رضایتمندی ایشان از فعالیت در این فضا و بهبود عملوهرد رنهان ،تقویهت
نردد.
کیفیت محیطزیست بهه عنوان یوهی دیگهر از ابعهاد موردبحهث در زمینهه کیتیهت زنهدنی
شهروندان مرزنشین از دو جنبه در سیاستها و برنامههای سند توسعه پنجم دیدهشده اسهت؛
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یوی بهبود دسترسی به منابع رب از طریق برنامهریزی برداشت از منابع رب مرزی و دیگری
تقویت نهادهای فعال در توسعه محهیی مهرزی از طریهق تقویهت نقهش بسهیج سهازندنی در
مرزها بوده است.
در بعد مشارکت مدنی  ،نظیر برنامه دوم و چهارم توسعه سیاستها بهسوی ایجاد و توسهعه
پیوندها با فضاهای بینالمللی بوده اسهت .از حیهث ختدماو و زیرستاختها نیهز میتهوان
نتت برنامه ویژه و برجستهای برای اجرا در مناطق مرزی دیده نشده است و تنها مورد قابهل
اشاره این است که سیاسهتنذار در راسهتای عملیهاتی نمهودن طهرح جهامع امنیهت پایهدار،
رهنمودهایی برای پژوهش در خصوص اقدامات عمرانی مزم ،داشته است.
اوقاو فراغت یوی از ابعاد مهم کیتیت زندنی است که به لحاظ سابقه تاریدی بهه دوران
پس از انقالب صنعتی در قرن  19میالدی بازمینردد و در دنیهای مهدرن کنهونی یهک نیهاز
ضروری به شمار میرود .بررسی محتوایی اسناد توسعه پنجساله کشهور از سهال  1368نشهان
داد اوقات فراغت مرزنشینان برای اولین بهار در قهانون برنامهه پهنجم توسهعه راز سهال )1390
بدان پرداختهشده است .اولین و تنها نام اجرایی دیدهشده برای اوقهات فراغهت شههروندان
مرزنشین در برنامه مذکور ،تعیین متولی و راهبر امر اوقات فراغت بوده است و مسائلی نظیهر
اینوه چه اموری و چه اهدافی دنبال نردد ،کماکان مغتول مانده است.
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جدول شماره  .6مضامین کیفیت زندگی مناطق مرزی در محتوای برنامه پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران
مضمون اصلی

مضمون فرعی

عبارت معنادار
حمایت مالی و حقوقی از استقرار صنایع در مناطق مرزی در راستای ارتقا و

توسعه فعالیتهای صنعتی

تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان
استقرار صنایع با اولویتدهی به شهرکهای صنعتی مرزی

اشتغال و دررمد

امنیت فردی

توسعه نهادی
توسعه کشاورزی
توسعه و تقویت نردشگری

استتاده حداکثری از منابع طبیعی و نردشگری در مناطق مرزی

رونق بازار و فروش محصومت

نسترش بازار تولیدات مناطق مرزی

برنامهریزی امنیت پایدار و جامع

تهیه طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه

پشتیبانی از نیروهای امنیتی و نظامی

کیتیت
تقویت نهادهای فعال در توسعه محیی
مرزی
مشارکت مدنی
خدمات و
زیرساختها
اوقات فراغت

اقتصاد و معیشت رنان
حمایت مالی و حقوقی از بهرهبرداری زمینهای مستعد کشاورزی

بهبود دسترسی به منابع رب
محییزیست

حمایت مالی و حقوقی از تعاونیهای مرزنشینان در راستای ارتقا و تقویت

بهبود وضعیت رسیدنی ،خدماترسانی و حمایت از کارکنان نیروهای
مسلح در مأموریتها و مراقبت از مرزها
تأمین اعتبارات بهمنظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال ،تنظیم ،انتقال
و استتاده از حقابه کشور از رودخانههای مرزی
وانذاری فعالیتهای ،رموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی ،غنیسازی اوقات
فراغت ،بیابانزدایی ،جنگلکاری و ربرسانی به روستاها به بسیج
سازندنی

مناسبات بینالمللی

اف زایش مراودات اقتصادی ه اجتماعی با کشورهای همسایه

پژوهش در زمینه اقدامات عمرانی مزم

تدوین طرح جامع امنیت پایدار با رویورد توسعه اقدامات عمرانی

تعیین راهبر و پیگیریکننده

وانذاری تولیف غنیسازی اوقات فراغت مرزنشینان به بسیج سازندنی

محتوای برنامه پنجساله ششم توسعه

برنامه ششم پنج ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران در فاصهله سهالهای -1400
 1396اجرا شد .سیاستهای کلی این برنامه بر پایهه محورههای سههنانه «اقتصهاد مقهاومتی»،
«پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعهالی و مقاومسهازی فرهنگهی» طهراح و تدوینشهده
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است .فرجام مدنظر برنامه ششم ارائه الگویی بررمده از تتور اسالمی در زمینه پیشهرفت کهه
بهکلی مستقل از نظام سرمایهداری جهانی باشد ،مدنظر بوده است.
بر اسان مطالعه و تحلیل محتوایی سند برنامه ششم توسعه رجدول  )7مشدص شد همچهون
برنامههای قبلی ،در ساختار سیاستهای اتداذی برنامهه بهرای تمهامی ابعهاد کیتیهت زنهدنی
مناطق و سوونتگاههای مرزی سیاستنذاری و برنامهریزی نشده است بهنونهای که از بهین
 11بعد کیتیت زندنی تنها برای پهنج بعهد امنیهت فهردی ،رمهوزش ،کیتیهت محییزیسهت،
خدمات و زیرساختها و اوقات فراغت میتوان مواردی را از محتوای برنامه احصا نمود.
در بعد امنیت فردی به مواردی همچون تقویت امنیت نظامی ،توسعه جنبهههای نرمافهزاری
امنیت و بهرهنیری از نیروهای بهومی در تهأمین امنیهت از سهررمدترین مهوارد مهورد اهتمهام
برنامه ششم توسعه بوده است .همچنین به لحاظ آموزش نیز دولت برنامهریزی نموده اسهت
تا با تأمین اعتبار و منابع مزم ،بهسوی توسعه و ترویج ارزشههای ایرانهی اسهالمی و توسهعه
فرهنگ مطالعه در جامعه مرزی پیش رود.
در بعد کیفیت محیطزیست ،سیاستها در سه مقوله تدوین و برنامهریزیشده اسهت :اول،
توسعه کالبدی و فضایی که برنامه اجرایی رن تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسهازی
روستاهای مرزی بوده است؛ دوم ،بهبود دسترسی بهه منهابع رب بها تأکیهد مشهابه برنامهههای
قبلی ربرنامههای پنجم و چهارم توسعه) و سوم ،بهبود کیتیت محییزیست از طریق میروبی
اروند رود و توسعه سواحل رن در جنوب غرب کشور.
تنها مورد تدارک دیدهشده برای توسعه بعد خدماو و زیرساختها در نهواحی مهرزی در
برنامه ششم توسعه مربهوط بهه خدماترسهانی پسهت و نسهترش فعالیتههای رن اسهت .در
حقیقت نیازهای حیاتی و اولویتدار نسبت به مقوله پست ازجملهه ربلولهکشهی بهداشهتی،
دسترسی به سوخت رناز) و بهداشت که عامل بسیاری از ناهنجاریها و نریزناکی جمعیت
از نوار مرزی بوده ،از دید سیاستنذاران در ایهن برنامهه همچهون برنامهههای قبلهی مغتهول
مانده است.
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پرداختن بهه اوقتاو فراغتت مرزنشهینان کهه بهرای اولهین بهار در برنامهه پهنجم موردتوجهه
قرارنرفته بود ،در ایهن برنامهه توسهعه سیاسهتنذاران و برنامههریزان نسهترش حهوزه نتهوذ
صداوسیما در مناطق مرزی و رشد برنامههای رن را تنها راهوهار مزم بهرای توسهعه شهرایی
جهت نذران اوقات فراغت دیده است.
جدول شماره  . 7مضامین کیفیت زندگی مناطق مرزی در محتوای برنامه ششم توسعه جمهوری
اسالمی ایران
مضمون اصلی

امنیت فردی

مضمون فرعی

عبارت معنادار

تقویت امنیت نظامی

تقویت و توسعه زیرساختها و توان عملیاتی مرزبانی

توسعه جنبههای نرمافزاری امنیت

توسعه فعالیتهای اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی

بهرهنیری از نیروهای بومی در تأمین
امنیت

رموزش

حمایت مالی دولت از توسعه فرهنگ در

اعتبار و منابع مزم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسالمی و توسعه

مناطق مرزی

فرهنگ مطالعه

توسعه کالبدی و فضایی
کیتیت
محییزیست

بهبود دسترسی به منابع رب
بهبود کیتیت محییزیست

خدمات و
زیرساختها

مشارکت دهی مرزنشینان در طرحهای امنیتی

تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل  20درصد روستاهای
مرزی با رویورد پدافند غیرعامل
تثبیت ،استمرار و افزایش حقربه به رودخانههای مشترک و مرزی مانند
هیرمند
میروبی اروندرود و توسعه سواحل رن در هر سال  25درصد
شرکت ملی پست مولف است نسبت به راهاندازی و ارائه خدمات پستی

خدماترسانی پست

رأساً یا توسی دیگر اپراتورها در ایستگاههای راهرهن ،بندرها ،فرودناههای
بینالمللی و پایانههای مرزی کشور اقدام نماید
افزایش اعتبار سازمان صداوسیما جهت پوشش دهی برنامهها در تمامی

اوقات فراغت

نسترش برنامههای صداوسیما

استانهای کشور و تولید برنامههای تولیدی رملی ،استانی و برونمرزی)
پویانمایی رانیمیشن) ،مستند و فیلمها و سریالهای فاخر و توسعه فنی
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نتیجهگیری

مناطق مهرزی ههر کشهوری بههویژه در ایهران بها موقعیهت اسهتراتژیک و ژئهوپلیتیوی رن در
خاورمیانه ،از اهمیت بیبدیلی برخوردار است .نزارهههایی همچهون رضهایت از زیسهت در
مرزها توسی مرزنشینان ،ماندناری جمعیت ساکن در مرزها ،خنثیسازی زمینهههای نتهوذ و
فعالیت نیروهای بیگانه در مناطق مرزی ،جلونیری از وانرایی مناطق مرزی از سهایر منهاطق
و ممانعهت از ایجهاد و تعمیههق شهواف میهان جامعههه سهوونتگاهی حاشهیه مههرز بها حوومههت
مرکزی ،عدالت جغرافیایی و یوپارچگی سرزمین ازجمله موارد خطیری اسهت کهه نیازمنهد
برنامهریزی و اقهدامات بنیهادینی در راسهتای توسهعه منهاطق و سهوونتگاههای مهرزی اسهت.
بدینسان ،توجه به کیتیت زندنی شهروندان مرزنشین میتواند یک راهبرد مههم و اساسهی
در راستای تحقق موارد ذکرشده باشد.
شالوده جریان بهبود بدهش کیتیهت زنهدنی در منهاطق مهرزی ،رویوهردی اسهت کهه نظهام
سیاستنذاری و برنامهریزی کشور در محتوای اسناد توسعه تدارک دیده اسهت .در ایهران
برنامههای پنجساله توسعه به عنوان اسهناد راهبهردی توسهعه کشهور دارای اهمیهت اسهت کهه
تالش شد به تحلیل محتوای برنامههای توسعه پنجساله پس از انقالب از حیهث پهرداختن بهه
کیتیت زندنی در مناطق مرزی و تغییرات رویوهرد مهذکور طهی شهش دوره اسهناد توسهعه
ایران پرداخته شود.
بر اسان یافتههای بهدسترمده بیشترین سطح توجه به ابعاد "کیتیت زندنی سوونتگاههای
مرزی ایران" متعلق به قانون برنامه ششم بوده و کمترین نزارههای قانونی نیز در برنامهههای
دوم و سوم توسعه کشور می توان دید .برنامه چههارم توسهعه نقطهه عطتهی بهه لحهاظ میهزان
نرایش و توجه به موضوع "کیتیت زنهدنی شههروندان مرزنشهین" در محتهوای برنامهههای
مذکور به شمار می رود چراکه از رن زمان به بعد ،همراه رویورد رو به رشدی حهاکم شهده
است .همچنین درمجموع شش قانون برنامه توسعه پس از انقالب اسالمی ،بعد "امینهت" از
بین ابعاد  11نانه کیتیت زنهدنی دارای بیشهتری میهزان توجهه از حیهث نزارهههای قهانونی
مهرتبی بههوده اسهت .از سههوی دیگههر ،دو بعهد "کیتیههت مسههون" و "تعهادل کههار-زنههدنی"
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هیچنونه برنامهای در اسناد توسعه کشور برای رن طی شش دوره موردبررسهی دیهده نشهده
است.
در نهایت میتوان نتیجه نرفت که بهطورکلی در طول مدت موردبررسی ،برنامهریزی برای
توسعه ابعاد کیتیهت زنهدنی منهاطق مهرزی بهصهورت یودسهت و یوپارچهه نبهوده اسهت و
اختالف زیادی بین میزان نرایش به ابعاد کیتیت زندنی میتوان دیهد .ایهن بهدان معناسهت
که کلیت کیتیت زندنی در منهاطق مهرزی کماکهان دسهتنیافتنی اسهت و بهر ایهن اسهان،
احسان رضایت از کیتیت زندنی شهروندان مرزنشهین کشهور نیهز بسهیار بعیهد و خهارج از
انتظار است .لذا این مس له میتواند یک ضعف و تهدید جدی برای امنیت کشهور و توسهعه
سرزمین در درازمدت به شمار رود .همچنین در برنامههای توسعه ایهران در ارتبهاط بها ابعهاد
کیتیت زندنی ویژه مناطق مرزی ،تنوع سیاستنذاری و برنامههای اجرایی دیده نمیشود.
البته در بین برنامههای موردمطالعه رویهه یوسهانی وجهود نهدارد و دو برنامهه پهنجم و ششهم
نسبت به برنامههای توسعه قبلی به لحاظ برنامهای دارای تنوع بیشتری اسهت .در حقیقهت در
هیچیک از برنامهههای توسهعه اقتصهادی ،اجتمهاعی و فرهنگهی کشهور بهرای برنامههریزان و
سیاستنذاران کیتیهت زنهدنی در فضهاهای مهرزی یهک مسه له اولویهتدار نبهوده اسهت.
بعالوه ،معدود برنامههایی که همراستا با کیتیت زندنی مناطق مرزی در محتوای برنامههای
توسعه کشور در نظر نرفتهشده ،روزرمد و مطابق بها شهرایی جامعهه تدویننشهده اسهت .بهه
عبههارتی برنامهههها و اقههدامات رن ،نهایههت از جههذابیت مزم بههرای اینوههه بهبههود و پیشههرفت
قابلتوجه در کیتیت زندنی مرزنشینان ایجاد نماید ،برخوردار نیست.
بر پایه نتایج بهدسترمده و ضرورتهای موجود از جنبهههای نونهانون پیشهنهاد مینهردد
که اومً فصل مجزایی تحت عنوان "نواحی مرزی" از برنامه هتتم توسعه پنجساله کشهور در
رن دیده شود و در ذیل رن برنامههای مربهوط بهه سهوونتگاههای مهرزی بها رویوهرد حتهظ
امنیت و تالش برای بهبود بدشیدن به ابعاد کیتیت زندنی مرزنشهینان رشههری و روسهتایی)
درج شود .در تدوین برنامههای ذیهل ایهن فصهل بایسهتی تناسه

توجهه بهه هریهک از ابعهاد

کیتیت زندنی بر پایه واقعیت های موجود کشهور مهدنظر باشهد؛ ثانیهاً نظهام و متهولی پهایش
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برنامههای درج شده در ذیل فصل نواحی مرزی نیز در انتهای فصل مذکور تعریف و تدوین
شود.
تشکر و قدردانی
بنا به اظهار نویسنده مس ول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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 )16ذکایی ،محمد سعید و نوری ،ررام ر )1394زندنی در مناطق مرزی :مطالعه پدیهدار شهناختی
مرزنشینان شهر نوسود ،جامعه پژوهشی فرهنگی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگهی
سال  ،6شماره  ،4صص128-105 .
 )17رضوانی ،روحاهلل ر )1389تحلیل محتوا ،نشریه پژوهش ،سال  ،2شماره  ،1صص137-156 .
 18رضوانی ،محمدرضا؛ منصوریان ،حسین ر )1387سهنجش کیتیهت زنهدنی :بررسهی متهاهیم،
شاخصها ،مدلها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال
 ،11شماره  ،3صص.1-26 .
 )19سرور ،رحیم ؛ عشقی چههاربرج ،علهی؛ علهوی ،سهعیده ر )1394تحلیهل فضهایی شهاخصهای
توسعه در راستای تحقق امنیت پایدار در منهاطق مهرزی – موردمطالعهه شهرسهتانهای مهرزی
کالن منطقه رذربایجان ،پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ،سال  ،3شماره  ،12صص.1-22 .
 )20شاهرخی ساردو ،صالح و نوریپور ،مههدی ر )1394بررسهی وضهعیت شهاخصهای کیتیهت
زندنی در مراکز دهستانهای شهرستان جیرفهت ،فصهلنامه اقتصهاد فضها و توسهعه روسهتایی،
شماره  ،12صص.19-40 .
 )21صههانعی ،صههدیقه ر )1393کیتیههت زنههدنی ،ابعههاد و رویوردههها ،دومههین کنتههرانس ملههی
جامعهشناسی و علوم اجتماعی 25 ،دی  ،1393موسسه اطالعرسانی نهارکیش تههران ،صهص.
.12-1
 )22غتاری ،غالمرضا و امیدی ،رضا ر )1389کیتیت زندنی ،شاخص توسهعه اجتمهاعی ،تههران:
شیرازه.

 )23غتاری ،غالمرضا؛ کریمی ،علیرضا؛ نوذری ،حمزه ر )1391روند مطالعه کیتیهت زنهدنی در
ایران ،فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،سال  ،1شماره  ،3صص.107-134 .
 24فاضههلنیا ،غریهه ر )1393سههنجش و مقایسههه تطبیقههی شههاخصهای کیتیههت زنههدنی در
خانوادههای نسهترده و هسهتهای -مطالعهه مهوردی منهاطق روسهتایی بدهش پشهترب زابهل،
فصلنامه پژوهشهای روستایی ،شماره  ،20صص.849-874 .
 )25فرجی مالیی ،امین ر ،)1389تحلیل شاخصهای کیتیت زندنی شههری و برنامههریزی بهرای
بهبود رن رمطالعه موردی :شهر بابلسر) ،پایاننامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامهریزی
شهری ،استاد راهنما :کرامتاهلل زیاری ،دانشگاه تهران.
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 )26فیروزجاییان ،علیاصغر و دهقان حداد ،محسن ر )1393ارتباط و تأثیر زندنی عینی بر کیتیت
زنههدنی ذهن هی رمطالعههه م هوردی؛ شهههر رمههل ،اسههتان مازنههدران) ،فصههلنامه مطالعههات توسههعه
اجتماعی -فرهنگی ،سال  ،3شماره  ،4صص184-157 .
 )27قالیباف ،محمدباقر؛ رمضانزاده لسبویی ،مهدی؛ یاریشگتتی ،اسالم ر )1388سهنجش میهزان
رضایت مندی ساکنان روستایی از کیتیت زندنی و رثار رن بر امنیهت منهاطق مهرزی-مطالعهه
موردی بدش نوسود استان کرمانشاه ،فصلنامه روسهتا و توسهعه ،سهال  ،12شهماره  ،3صهص.
.184-163
 )28قلیپور ،رحمتاهلل و اقاجانی ،رضا ر )1393بررسی تجربه توسعه ترکیه با تأکید بر برنامههای
توسعه و مقایسه رن با ایران ،سومین کنترانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،واکاوی متاهیم
و نظریههای رایج و تجارب ایران و جهان؛ بهسوی نظریه اسالمی ایرانی.
 )29کریمی ،مرتضی و وفایی ،علیاکبر ر )1396امنیت سازی بها توسهعه پایهدارتر منهاطق مهرزی،
مجله پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،4شماره  ،15صص115-95 .
 )30لطیتی ،غالمرضا و فر وندی ،امیر ر )1390عوامل مؤثر بر کیتیت زندنی جانبازان شهرستان
دزفول ،فصلنامه برنامهر یزی رفاه و توسعه اجتماعی ،شماره  ،9صص.81-122 .
 )31ماجدی ،سید مسعود و لهساییزاده ،عبدالعلی ر )1385بررسی رابطه بین متغیرهای زمینههای،
سرمایه اجتماعی و رضایت از کیتیت زندنی ،مطالعهه مهوردی در روسهتاهای اسهتان فهارن،
فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ،9شماره  ،4صص.91-135 .
 )32متقی ،افشین و متقی ،سمیرا ر )1393سنجش برخهورداری و توسهعه منهاطق مهرزی بهر اسهان
روشهههای تصههمیمنیری چنههدمعیاره -نمونههه مههوردی شهههرهای مههرزی اسههتان رذربایجههان،
پژوهشنامه مطالعات مرزی ،سال  ،2شماره  ،3صص .63-82
 )33مرکز پژوهشهای مجلهس شهورای اسهالمی ر )1399قهوانین برنامهههای اول تها ششهم توسهعه
اقتصهههههادی ،اجتمهههههاعی ،فرهنگهههههی جمههههههوری اسهههههالمی ایهههههران ،مشاهدهشهههههده در
سایتhttps://rc.majlis.ir:

 )34مؤمنی راد ،اکبر؛ علیربادی ،خدیجه؛ فردانش ،هاشم؛ مزینی ،ناصر ر )1392تحلیل محتهوای
کیتی در ریین پژوهش :ماهیت ،مراحل و اعتبار نتایج ،فصلنامه انهدازهنیری تربیتهی ،دوره ،4
شماره  ،14صص.187-222 .
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