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چكيده
تحقیق حاضر نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار مناطق مررزی اسرتان آذربایجران غربری را موردبررسری
قرار می دهد .روش شناسی ایرن پرژوهش ،تحلیلری  -توصریفی و پیمایشری مری باشرد .روش گرردآوری
اطالعات کتابخانه ای و میدانی (استفاده از ابرزار پرسرشنامه) می باشد .در این پرسشنامه اطالعات مربوط
به سؤاالت عمومی به صورت باز و دو ارزشی و چند ارزشی و برای سؤاالت تخصصی از طیف لیکرت
شامل پنج گزینه (خیلی کم – کم -متوسط-زیاد-خیلی زیاد) استفاده شد .در این راستا جامعره آمراری
تحقیق مناطق مرزی استان آذربایجان غربی مری باشرند و حجرم نمونره تعرداد  244پرسشرنامه اسرت کره
به صورت نمونه گیری تصادفی ساده برا توزیر پرسشرنامه از مرردم ایرن منراطق جمر آوری شرده اسرت.
شاخص های موردبررسی نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی شامل  1مؤلفه :نقش فرهنگری،
نقش اجتماعی ،نقش سیاسی ،نقش اقتصادی و نقش امنیتی در قالر

 21گویره هسرتند و بررای تجزیرره

تحلیرل دادهها از نرمافزارهای  GIS10.1, SPSS 20و  LISREL8.8استفاده شد .نتایج تحقیرق
تأییدکننده نقش بسیج در تأمین مناطق مرزی در حالت معنی داری بسیار باال است و نشان مری دهرد کره
بسیج با کمک و سازندگی و شناسایی ضعف ها و تهدیردها در ایجراد همبسرتگی و تحرر

توسرعه در

شهرها و روستاهای مناطق مرزی به ایفای نقش میپردازد و درنهایت در شکلگیری تأمین امنیت پایدار
مناطق میتواند نقش قابلتوجهی داشته باشد.
واژگان کليدی :بسیج ،مناطق مرزی ،امنیت پایدار ،آذربایجان غربی.
 -5دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه ارومیه( ،نویسنده مسئول)mousavi424@yahoo.com ،
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی آمایش سرزمین ،دانشگاه ارومیه،
fateme.kahaki@yahoo.com
 - 3دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین
mohamasafari7@gmail.com
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مقدمه
نهاد بسیج در فرایند اجتماعی ،نهادی است که پس از پیرروزی انقرال اسرالمی ،بره ویرژه
طی جنر

تحمیلری ،در جهرت حمایرت از نظرام جمهروری اسرالمی وارد رونرد سیاسری-

اجتماعی جامعه شده و متعاق خاتمه جن

تحمیلی بسان نیرویی مؤثر در راسرتای اعرتالی

ارزش های نظام و درنتیجه استقرار امنیت از رهگذر فعالیت های فرهنگی و اجتمراعی ،خرود
را به عنوان نهادی ضروری در بطرن انقرال اسرالمی جرای داد .ایرن نهراد ابعراد فرهنر

و

اجتمررا را سرررلوحه عملکردهررای خررویش برگزیررده اسررت (سرراعد .)01 :5331،در ایررران
اسالمی ،موضو امنیت به دلیرل ویژگری هرای خرا

خرود (ایردوولویی اسرالمی شریعه) از

اهمیت خاصی برخوردار بوده و با استفاده از برخی پدیده ها مانند سپاه و بسیج این امنیت را
در ابعاد داخلی و خارجی ایجاد کرده است .کارکردهای سخت افزارانه و نرم افزارانۀ بسریج
که به فرمان حضرت امام (ره) در  1آذر  5313حیات طیبه خود را آغراز کررد در طرول سره
دهه انقال سب ایجاد امنیت نسبی در جامعه اسرالمی ایرران شرده و روی همرین اصرل در
استراتژی امنیت ملی (داخلی) کشورمان جایگاه ویژه ای دارد(سربازان والیت .)5333،بسیج
برای انجام رسالت و مأموریت های حفاظت و حراست از انقال اسالمی و پاسرخگویی بره
خألها و نیازهای پیش روی نظام ،مخاط

اصلی رهبری در تأمین و برقراری امنیرت پایردار

در ابعاد مختلف بوده و هست(عبدالملکی و احمدوند .)551 :5332،تبیین ابعاد تأثیرگذاری
تفکّر بسیجی بر امنیت ملّی ،این امکان را به طرّاحان و برنامه ریرزان در بخرش هرای مختلرف
کشور می دهد تا با شناخت محیط مربوط به خود ،اقدام به طراحری و برنامره ریرزی در ابعراد
مختلف امنیت ملی نمایند و در اجرا نیز به صورت هم افزا ،امنیت ملّی را تقویت نماینرد و در
این موازات ،الهام بخشی انقال اسالمی و نظام جمهوری اسرالمی در منطقره و کشرورهای
اسالمی و تدوین الگوی امنیتی جمهوری اسالمی مبتنی بر مزیت فرهن

بسیجی ،می توانرد

درحرکت ها و نهضت های اسالمی ملل مسلمان جهان ،الهام بخش باشرد و فرهنر

بسریجی

می تواند به عنروان یکری از مسراول مهرم در انقرال  ،انتقرال ارزش هرای اساسری انقرال بره
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نسل های بعدی را موج

شده و با جلوگیری از شکاف نسلی ،تداوم انقرال و ارزش هرای

آن را تضمین نماید زیرا اهتمام به دفا در بعد فرهنگی ،اخالقی و معنروی و مجهرز نمرودن
نسل های بعدی به آرمان ها و ارزش های انقال اسرالمی امرری الزم و حتمری بررای امنیرت
همه جانبه و پایدار مردمی است(فیروزآبرادی و فرهرادی .)53 :5333،بردون تردیرد نقرش و
جایگاه بسیج در کشور ،ارتباط جدی و مستقیمی با امنیت ملی مرا دارد ،زیررا بسریج ،اساسرا
یکی از مؤلفه های امنیت ملی در کشور است(مهردوی یگانره .)5333/43/43،ترأمین امنیرت
مرزها همواره از مهمترین دغدغرههرای حکومرتهرا بروده اسرت .برهنحرویکره بسریاری از
منازعات میان کشورها ناشی از اختالفرات و مشرکالت مررزی اسرت .مشرکالت مررزی بره
اَشکال و دالیرل مختلفری مری تواننرد حراد شروند .اختالفرات ارضری ،نامشرخص برودن و
اختالف بر سر رییم حقوقی ،رودخانه های مرزی ،قاچاق کراال ،وجرود تهدیردات در ابعراد
مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی و  ...در نزدیکی مرزهرا ،تعارضرات مرذهبی و قرومی در
سوی مرز ،ورود و خروج کاالهای ممنوعه و اسلحه از مرزها و  ...مهم ترین ایرن مشرکالت
به شمار می روند(میرشکاران و صادقی .)2 :5335،نگاه به هرر نهراد بایرد برر اسراس نقرش و
جایگاه آن نهاد و اهداف تشکیل آن صورت بگیرد .ازاین رو شایسته است با در

اهمیرت

این موضو  ،به بررسی نقش بسیج در امنیت پرداخته شود لذا هدف تحقیق حاضرر بررسری
نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی است.
مبانی نظری
مرز ازجمله مفاهیمی اسرت کره در عرصره هرای گونراگون سیاسری ،تجراری ،فرهنگری و
جغرافیایی کاربردهای متفاوتی پیدا می کند .مرز به دو مفهوم عینری ماننرد مرزهرای رسرمی
کشورها و یا ذهنی به کار می رود؛ مانند مرزهای عقیدتی؛ همچنین مری توانرد براز ،بسرته یرا
ضعیف و قوی باشد .مرزهای سیاسی مهم ترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشرکل
سیاسی از واحدهای دیگر است(رضرازاده و همکراران .)11 :5333،مرراد از منراطق مررزی،
نررواحی جغرافیررایی مجرراور مرررز اسررت کرره شررهرها ،روسررتاها و اجتماعررات انسررانی را دربررر
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میگیرد .نظر به اینکه منراطق مررزی ،دورتررین منراطق کشرور از منراطق مرکرزی هسرتند،
بیش تر این مناطق در زمره عق افتاده ترین و محروم ترین بخش های کشور هستند(مختراری
هشی و همکاران .)202 :5333،منطقه مرزی به عنوان یرک ناحیره و سیسرتمی کره در آنجرا،
قلمروهای تحت حکومت دو یا چند کشور بره هرم مریرسرند و یرا ترداخل پیردا مریکننرد،
تعریفشده است( .)Peach & Adkisson,2000:482اغل مناطق مرزی به دلیل آنکه،
کامال تثبیت نشدهاند یا توانایی بالقوه اقتصادی آنها ناشناخته مانده اسرت ،برهعنروان منراطق
حاشیهای شناخته میشوند(موسوی و زنگیآبادی .)53 :5334،امنیت اصطالحی است مبنری
برر فقردان تهدیرد برر ارزش های نرادر ،وضعیتی است که در آن ارزش هایی کره از دیردگاه
تصمیم سازان برای بقرا و بهترر زیسرتن جامعرره ،حیراتی اسرت حمایرت مری شرود؛ و مفهروم
امنیت پایدار داللت بر پدیردۀ تازه ای دارد که در سال های اخیر مطرح شده اسرت کره نراظر
بر در

جامعه از امنیت است که به همرۀ عوامرل مؤثر سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگری و  ...در

کنار یکدیگر و در تعامل با هم توجره می کند امنیت پایردار درواقر رهیرافتی اسرت کره در
مطالعات نوین امنیتی بهعنوان جرایگزین پرارادایم کنترل مطرح میشود اصل مفهوم امنیررت
پایررردار بررره ایرررن امرررر اشررراره دارد کررره نمرریترروان همرررۀ پیامرردهای نرراامنی را بررهگونررهای
موفقیت آمیز کنترل کرد؛ بلکره بایرد بره رفر علرل آن پرداخررت و رویکررد حرل مسرئله را
جایگزین کنترل کرد(بهرامیان و بهرامیان .)531 :5335،امنیت مفهومی ذهنی و نسربی اسرت
که بر پایه اصول متعدد در یک جامعه پدیدار شده و استمرار مییابد .در نگرشهرای سرنتی
به مقوله امنیت اغل کاربرد نیروهای نظامی و تهدید محوری موردتوجه بوده درحرالی کره
در مطالعات امنیتی انتقادی و جام نگر امروز گروه های اجتماعی می توانند نره تنهرا از ناحیره
ابزار نظامی بلکه از طریق عوامل محیطی یا اقتصادی مورد تهدید قرار گیرند و ایرن عوامرل
می توانند به نوبه خود یکپارچگی یا استقالل سیاسی یک کشور را مورد تهدیرد قررار دهنرد.
مفهوم امنیت در شهرها از حالت اولیه و جنبره هرای فیزیکری محسروس خرارج شرده و ابعراد
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی را در برگرفتره اسرت بره طروری کره امرروزه
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امنیت در شهرها شامل تمامی مفاهیم اجتماعی و اقتصادی اسرت(سررور و همکراران:5333،
 .)23-23امروزه امنیت اساس توسعه پایدار محسو میشود بهگونهای که شکوفایی تمامی
بخش های اقتصادی ،کالبدی ،محیطری و اجتمراعی هرر مکران جغرافیرایی وابسرته بره میرزان
پایداری امنیت در آن فضای جغرافیایی می باشد (یوسرفی و همکراران .)521 :5333،امنیرت
پایدار امنیتی است که همه عوامل به طور پیوسته به کار گرفته می شوند تا ارزش های اساسی
مورد هجوم واق نشود و در صورت وقو تهاجم ،اعرم از فرهنگری ،اقتصرادی ،سیاسری یرا
نظررامی ،ایررن ارزشهررا فرردای کس ر

صررل نگردنررد و از آنهررا دفررا شررود(عبرردالملکی و

احمدوند .)553 :5332،مؤلفههای تشکیلدهندۀ امنیت پایدار در افق  ،5040داشتن جامعهای
«امن»« ،باثبات»« ،توسعه یافته» و «الهام بخش» است که از هدف های سند چشم انداز می باشد.
بدون تأمین امنیت پایدار در برابر تهدیدها و آسی های متصور ،امکان نیرل بره هردف هرای
بیست ساله غیررممکن اسرت(عالیری .)5 :5335،بسریاری از صراح نظرران ،امنیرت را برا دو
موضو در ارتباط میدانند؛ یکی ثبات رییم و دیگری حفظ حیات و وجرود خرود اسرت و
حفظ خود را با چهار عامل اصلی به عنوان جوهره امنیت ملی نسبت می دهند که عبرارت انرد
از :حفظ جان مردم ،حفظ تمامیت ارضی ،حفظ نظام اقتصادی و سیاسی ،حفرظ اسرتقالل و
حاکمیت کشور .بسیج به عنوان نیرروی حرافظ امنیرت ملری -بررخالف تصرور همسرویان برا
دشررمن -در ایررن حرروزه کررارکرد حرراکمیتی خررود را بررهصررورت کامررل اجرررا و برره تحقررق
کارکردهای اصلی دولت که ازنظر برخی شامل موارد زیرر اسرت ،کمرک کررده اسرت-5:
حفظ انسجام و همبستگی در جامعه  -2ایجاد هنجارهای مشتر

 -3دستیابی به اهداف -0

انطباق یا سازگاری جامعه با تغییر شرایط جدید.
یکی از ساختارهای قوام بخش جوام کنونی؛ نهادها و تشکل های «مردم نهراد» موسروم بره
«سازمان های غیردولتی» هستند که در ابعاد و اشکال مختلف و در زمینره هرای گونراگون در
حال فعالیت مدنی و اجتماعی هستند .بسیج نهادی اجتمراعی برا ابعراد متعردد و وسری بررای
پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه اعم از سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصرادی و امنیتری
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و نظررامی اسررررت(ادی ر

و همکرراران .)32 :5335،ازآنجرراییکرره بسرریج مرراهیتی فرهنگرری و

اجتماعی دارد ،از آن مری تروان بره یرک قردرت ملری یرادکرده و درواقر  ،یرک بازشناسری
تاریخی ملی و بازسازی فرهنگی دینی و غیرت و عزم ملی به شمار می آید که محصرول آن
همان توسعه امنیت خواهد بود .استراتژی بسیج ،ایجراد نظرم و امنیرت اجتمراعی و تاکتیرک
فرهنگی بسیج ،ایثار و ازخودگذشتگی برای حفظ امنیت است و باید با ایرن دو ویژگری بره
سازی ادامه حیرات دهرد برحسر

فرهن

دکتررین امرام خمینری (ره) بسریج یرک حرکرت

همررهجانبرره ،فرهنگرری ،نظررامی ،امنیترری ،عقیرردتی ،اخالقرری و ...و از نررو چنررد تخصصرری و
میان رشته ای است و یک قدرت ملی بررای رفر بحرران هرا و جلروگیری از عوامرل مخرر
فرهنگی و امنیتی میباشد که کارکردهرای همرهجانبره و گسرترده دارد کره گراهی فراترر از
سط ملی است .اعضای بسیج ،نقش مؤثری در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی جامعه دارنرد
کرره دسررتگاههررای امنیترری کشررور بایررد برره آن توجرره داشررته باشررند (مرررادی پردنجررانی و
مطلبی .)33-33 :5333،بسیج در دهههای اخیر ،بیشتر با مفهوم «مردم» بکار برده شده اسرت.
این دو مفهوم در حقیقت بیان کننده یک واقعیت عینری خرارجی مری باشرد کره حکایرت از
وجود حرکت جمعی بر اساس یک سازمان دهی واحد می باشد؛ در این صرورت «بسریج» را
«بسیج مردمی» یا «بسیج نیروهای مردمی» قلمداد کردهاند (آزاد ارمکی.)53 :5302،
بسیج دارای دو نقش عمده جداگانه میباشد:
الف -نقش و کارکرد نظامی :فلسفۀ اولیۀ تشکیل بسریج اسرتفاده از تروان براالی نیروهرای
مردمی در دفا از انقال و دستاوردهای آن بروده اسرت ،امرا برهتردریج و برا کشرف سرایر
توانمندی های این نیروی عظیم ،کارکردهای جدیدی به رأی بسریج مطررح گردیرد کره در
سه بخش کلی قابلبررسی است -5 :نقش بازدارندگی  -2نقش دفاعی  -3نقش تهاجمی
 نقررشهررا و کارکردهررای غیرنظررامی :دامنررۀ فعالیررتهررای بسرریج درزمینررۀ غیرنظررامیبخصو

پس از پایان جن

تحمیلری بسریار گسرترش یافتره و امکران برالقوه عظیمری را در

اختیار نظام قرار داده است .شامل  1محور کلی است.

نقش بسيج در تأمين امنيت پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی 7 /

 -5نقش علمی و فرهنگی :نقش فرهنگی بسیج بخصو

در حال حاضر که کشور از هرر

سو موردتهاجم فرهنگی بیگانگان قرارگرفته از اهمیت فوقالعادهای برخروردار اسرت ،زیررا
در این عرصه نیز بسیج دارای تواناویها ،امکانرات و درعرینحرال جاذبرههرای قابرلتروجهی
میباشد.
 -2نقش اجتماعی و سازندگی :زندگی بشر به طور فطری یک زنردگی اجتمراعی بروده و
الزمۀ تداوم آن همکراری و تعراون برین آحراد اقشرار مختلرف جامعره اسرت و ایرن راهبررد
هنگامی محقق می شود که همۀ افراد دست به دست هم داده و هر یک با وظیفۀ خرود کرامال
آشنا باشند.
 -3نقش سیاسی :نقش سیاسی بسیج از دو جنبۀ داخلی و خارجی قابل بررسی است .ازنظر
سیاست خارجی ،حضور فعال و گسترده بسیج سب مری شرود ترا مسرئولین نظرام در مجرام
بین المللی و عرصۀ سیاست خارجی از موض قدرت و با اطمینان از حمایت عظریم مردمری،
مطال خود را مطرح و پیگیری نمایند ،ضمن اینکه این حضور گسرترده و حمایرت مسرتمر
مردم کشور و بخصرو

ارترش  24میلیرونی از تردابیر و سیاسرتهرای اتخاذشرده از سروی

مسئولین نظام ،به طور یقین یأس و نومیردی دشرمنان جمهروری اسرالمی ایرران را بره همرراه
خواهد داشت.
 -0نقش اقتصادی :نیروهای مسل توان بالقوه ای هستند که ضرمن دفرا از منراف کشرور،
قادرند در زمان صل کارایی های دیگری را نیز داشته باشند و این نکته ای است کره نره تنهرا
در جمهوری اسالمی بلکه در سایر کشورها نیز موردتوجه قرارگرفته است.
 -1نقش اطالعاتی و امنیتی :انقال اسالمی از همان بدو تولرد آمراج توطئره هرای فرراوان
بوده و علی رغم اینکه به لطف خدا و با حضور گسترده و داومری مرردم توانسرته بسریاری از
این توطئه ها را قبل از بروز و ظهور خاموش و خنثی سازد اما همچنران ایرن توطئره از سروی
استکبار و ایادی آن ها تداوم یافته و هرروز به شکلی جدید رخ می نمایانرد (حروزه مقاومرت
بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایرران .)5332/40/53 :بردون تردیرد نقرش و جایگراه بسریج در
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کشور ،ارتباط جدی و مستقیمی با امنیت ملی ما دارد ،زیرا بسیج ،اساسا یکی از «مؤلفه هرای
امنیت ملی» و از ارکان اصلی حفظ و بقای نظام جمهوری اسالمی ایران است(سایت مشرق
نیوز .)5333،محور فعالیت بسیج در جل مشارکت کلیه اقشرار و اصرناف جامعره ،تضرمین
امنیت اجتما و رف موان همبستگی عمومی است(تیال.)11 :5331،
پيشينه پژوهش

تاکنون تحقیقات زیادی درزمینۀ مناطق مرزی انجام شده که در راسرتای اهرداف پرژوهش
حاضر می باشد ،آنچه که این تحقیق را از موارد مشابه متمرایز کررده نقرش بسریج در ترأمین
امنیت پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی می باشد .به عنروان نمونره :تریال ( )5331برا
نگاهی حقوقی به بررسی بسیج و محیط زیست :زمینه هرای قرانونی حضرور مرؤثر در ارتقرای
امنیررت اجتمرراعی مرریپررردازد در پایرران برره ایررن نتیجرره مرریرسررد ،ایجرراد محرریط سررالم برررای
فعالیت های مناس اجتماعی ،ضروری است .توانمندی های بسریج مسرتعد و مهیرای سرپردن
وظایف و اختیارات زیسرتمحیطری بره ایرن نهراد اسرت ،برهگونرهای کره مردیریت صرحی
زیستمحیطی کشور متناس

باسیاستهای کالن کشور ،بهویژه در قال چشمانداز توسرعه

بیست ساله پیگیری می شود .ساعد ( )5331بره مطالعره پیشرگیری از وقرو جررم و کرارکرد
بسیج در تضمین امنیت اجتمراعی پرداخرت .او در ایرن نوشرتار ،ضرمن نگراهی اجمرالی بره
ادبیررات پیشررگیری از جرررم در عررالم علرروم جنررایی کرره اشررراف بررر آن برررای نهرراد بسرریج بررا
عملکردهای فرهنگی و اجتماعی آن ضرورتی گریزناپذیر می نماید ،به وجاهرت پیشرگیری
از بزهکاری در گستره کاربسرت هرای بسریج در آیینره قروانین و مقرررات پرداخرت .زمرانی
( )5330کارکردهررای بسرریج در امنیررت داخلرری (بررا تأکیررد بررر کارکردهررای نرررمافررزاری) را
موردمطالعه قرارداد .در این نوشرتار بره دو سرط از ایرن کارکردهررا؛ یعنرری کارکردهررای
سرخت افزارانه و نرم افزارانۀ بسیج در حوزۀ امنیت داخلی پرداخرت .چگررونگی دخالررت،
مشارکت و درگیرشده بسیج را در این سطوح از کارکردهرا پرس از بحرر مختررصری در
مفهوم امنیت و ماهیت بسیج ،اراوه کرد و تأکید بیشتری را بر کارکردهای نررم افزارانۀ بسیج
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در حوزه امنیت داخلی در سط باز کرردن برخری از روزنره هرای جدیررد خرواهیم داشرت.
قبادی و چیت ساز ( )5333نقش بسیج خواهران در سالمت و امنیت جامعه را مطالعه کردند.
جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ شهروندان زن  51سال بره براال در سرط کشرور تشرکیل
داده است .حجم نمونه  2444نفر محاسربه و برا اسرتفاده از روش نمونرهگیرری خوشرهای در
سرط استان های تهران ،فارس ،قم ،سیستان و بلوچسرتان ،زنجران و چهارمحرال و بختیراری
اجررا شرد .بر اساس نتایج به دست آمده ،مفهرروم کلرری «سرالمت و امنیرت جامعره» از یرک
دسته شاخص ها و مؤلفه های به هم پیوسته کره دارای بار مفهومی و همبستگی درونری نسربت
به هم هستند ،تشکیلشده اسرت؛ بهطرورکلی اکثرر پاسرخگویان ،بسریج خررواهران را یررک
تشکل مؤثر و فعال برای ایفای نقش های مورد انتظار در حوزه سرالمت و امنیرت مری داننرد.
عسگری ( )5333به مطالعه بسیج و مقابله با شورش هرای داخلری پرداخرت .بسریج بره عنروان
یادگار دوراندیشانۀ بنیانگذار جمهوری اسالمی ،ازجمله ظرفیتهای پایانناپذیر نظام تلقّری
می شود که در این مقالره پس از طرح مباحثی نظری درباره شورشگری ،راهکارهایی بررای
استفاده از این نیرو جهت مقابله برا شرورش ،اراوره شرد .خطیبری ( )5333نقرش بسریجیان در
سازندگی و توسعۀ ملی را مطالعه کرد .ایرن مقالره پژوهشری برا رویکررد تلفیقری و برا روش
پیمایشی و ابزار پرسشنامه ،انجام شد .جامعه شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه پیام نرور اسررتان
همردان ( )21030نفرر و حجم نمونۀ آن شرامل  510نفرر بروده کره برا روش تصرادفی سراده
چندمرحله ای به دست آمده است .نتایج به دست آمرده بیرانگر آن اسرت کره رابطرۀ متقابرل و
تنگاتنگی برین فعالیت های بسیج و سازندگی و توسرعه ملری وجرود دارد و بری تروجهی برره
نیرروی عظریم مردمری متعهد و متخصص بسیج ،یکی از موانر مهرم عقر

مانردگی جامعره

خواهد بود .عبدالملکی و احمدوند ( )5332نقش بسریج سرازندگی در امنیرت پایردار را بره
روش توصیفی – تحلیلی موردبررسی قراردادند .نتایج بررسی نشان مری دهرد ،فعالیرت هرا و
اقدامات انجام شده در عرصه های «اشتغال زایی و کارآفرینی ،عمران و آبرادانی ،بهداشرت و
درمان ،آموزش ،کشاورزی و مناب طبیعی ،محیط زیست و فرهنگی» با بیش از صرد میلیرون
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نفر ساعت در یک دوره ده ساله در تسری و تسهیل فرایند توسعه پایدار و حمایت از طبقات
محروم مؤثر واق شده است .موسوی و همکاران ( )5331در مقالره ای کارکردهرای مررز در
تأمین امنیت مناطق مرزی استان آذربایجان غربی را موردبررسی قراردادند .جامعه آماری 1
شهرستان استان آذربایجان غربی و حجم نمونه  214پرسشنامه کره بره صرورت نمونره گیرری
تصادفی پرشده است .شاخص های موردبررسی کارکردهای مرز شامل :کارکرد اقتصرادی،
کارکرد اجتماعی -فرهنگی و کارکرد سیاسی در قال

 35گویه است .نتایج تحقیرق نشران

می دهد ایجاد کارکردهای مختلف اقتصادی در نواحی مرزی اسرتان تأثیرگرذارترین عامرل
در تأمین امنیت استان می باشند.این مقاله نقش بسیج شرامل  1مؤلفره :نقرش فرهنگری ،نقرش
اجتماعی ،نقش سیاسی ،نقش اقتصادی ،نقش امنیتی که در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی
استان تأثیرگذار هستند را موردبررسی قرار می دهد و بیان می کند که ایفای هرکدام از ایرن
نقشها توسط این نهاد باع

توسعه این مناطق و خودبهخود باع شکلگیری امنیت پایدار

در مناطق مرزی میشود.
محدوده موردمطالعه

استان آذربایجان غربی با وسعتی حدود  03114کیلومترمرب در شمال غر ایرران برا سره
کشور عراق و ترکیره و آذربایجران (جمهروری خودمخترار نخجروان) دارای مررز مشرتر
سیاسی می باشد .طول مرز این استان با جمهوری خودمختار نخجوان به طرول  521کیلرومتر
از دره رود قطور چای تا محل التقاط قره سوی سفلی و ارس در محل مرز مشرتر

ترکیره،

ایران و نخجوان است .مرز این استان با کشورهای ترکیه و عراق  032کیلومتر است .تمامی
محدودۀ مرزی ایران و ترکیه در حریم این استان به طول  110کیلومتر از قره سوی سفلی ترا
داالمپرداغ در محل مرز مشتر

سه کشور ایران ،ترکیه و عراق کشیده شده است؛ و چهار

استان ایغدیر ،آغری ،وان و حکاری ترکیه در همسایگی آذربایجان غربری مری باشرند .مررز
استان با کشور عراق به طول  223کیلومتر از داالمپرداغ ترا دره رودخانره زا کوچرک در
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جنو سردشت امتدادیافته که در این قسرمت از مررز اسرتان هرای اربیرل و سرلیمانیه عرراق
واق شده است (چوخاچی زاده مقدم و امینی قشالقی.)534 :5333،

شکل شماره  :5موقعیت جغرافیایی استان و شهرستانهای مرزی و غیرمرزی آذربایجان غربی در کشور و استان

روش پژوهش
نو مقالۀ حاضر کاربردی و روش اجرای آن توصیفی ،تحلیلری و پیمایشری اسرت .روش
گردآوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی(اسرتفاده از ابررزار پرسررشنامه) مری باشرد .در ایرن
پرسشنامه اطالعات مربوط به سؤاالت عمومی به صورت باز و دو ارزشری و چنرد ارزشری و
برای سؤاالت تخصصی از طیف لیکرت شامل پنج گزینه (خیلی کم – کم -متوسط-زیاد-
خیلی زیاد) استفاده شد .جامعۀ آماری مناطق مرزی استان آذربایجان غربری و حجرم نمونره
تعداد  244پرسشنامه است که به صورت نمونهگیری تصادفی از طریق توزی پرسشرنامه برین
مردم این مناطق انتخا گردیده است .شاخص های موردبررسی نقش بسیج در تأمین امنیت
پایدار مناطق مرزی شامل :نقش فرهنگی ،نقش اجتمراعی ،نقرش سیاسری ،نقرش اقتصرادی،
نقش امنیتی در قال

 21گویه هستند (جدول شماره  )5که برا توجره بره هردف تحقیرق کره

بررسی نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار شهرها و روستاهای استان آذربایجان غربی اسرت،
در قال پرسشنامه جم آوریشده است .بررای تجزیرهوتحلیرل اطالعرات برهدسرتآمرده از
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پرسشررنامه از روش تحلیررل معررادالت سرراختاری ،نرررمافررزار لیررزرل اسررتفاده شررده اسررت.
شاخص های برازش مناس

مدل شامل ( GFIشاخص نکویی بررازش)( AGFI،شراخص

تعدیل شده نیکرویی بررازش)(CFI ،شراخص بررازش مقایسره ای) و شراخص ،RMSEA
میانگین مجذور خطاهای مدل می باشد .بدین صورت که مدلی از برازش مناس

برخروردار

است که مقدار  CFIبیشرتر از  34درصرد ،مقردار  GFI،AGFIبریش ترر از  4/3و مقردار
 RMSEAکم تر از  4.5باشد .برای انجام این تحلیل ها از نرم افزارهای آمراری SPSS20
و  LISREL8.8استفاده شده است.
کاهش آسی های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی
گسترش رفاه و آسایش و رف مشکالت مردم این مناطق

فرهنگی

همکاری با مسئوالن دولتی
حفظ همبستگی قومیتها در این مناطق
غنیسازی اوقات فراغت مردم این مناطق
کاهش تهدیدات فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی
امربه معروف و نهی از منکر
ترویج و حمایت از آموزههای ملی و فرهنگی
نهادینه کردن فرهن

اجتماعی

اسالمی ،ایرانی

شکوفایی فعالیتهای فرهنگی
حفظ و ترویج ارزشهای ایرانی ،اسالمی و انقال به مردم
آگاهی از مساول سیاسی و تقویت بینش سیاسی مردم
تثبیت استقالل سیاسی

امنیت پایدار

سیاسی

شهرها و
نقش بسیج

تقویت اعتماد و مشارکت مردم مناطق با حکومت مرکزی

مناطق مرزی

انطباق و سازگاری با تغییر شرایط جدید
ترویج برنامههای توسعه
تقویت زیرساختهای توسعه و مشارکت در سازندگی روستاها و شهرها
تقویت روحیه کار و توانمندسازی
تالش در جهت پیشرفت همهجانبه مناطق
جلوگیری از تاراج ثروتهای منطقه به دست اشرار

اقتصادی

جلوگیری و کاهش جرم و جنایت
حفظ و دفا از مرزهای مناطق
جلوگیری از قاچاق کاال در این مناطق
امدادرسانی هنگام بروز حواد طبیعی و انسانی
ایجاد نظم و انتظام در مرزها

روستاهای

امنیتی
شكل شماره  :2مدل مفهومی تحقيق
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بحث و یافتهها 
همانطور که مشخصههای برازنردگی جرردول (شرماره  )5نررشان مریدهرد شراخص ریشره
میانگین مربعات خطای برآورد برابرر  4/4143مریباشرد چرون از  4/5کرمترر اسرت بیرانگر
برازش خو مردل اسررت .شرراخص برررازش هنجررار شررده ( ،)4/32شراخص برازنردگی
تطبیقی ( )4/30و شاخص برازندگی فزاینده ( )4/30بایرد نزدیرک یک باشرند کره مردل از
این نظر هم مناس میباشد.
جدول شماره  :5شاخصهای برازندگی مدل نهایی
شاخصها

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

CFI

IFI

P

مقدار

4.4143

4.35

4.31

4.32

4.30

4.30

4.4444

شکل زیر خروجی  t-valueنرمافزار لیزرل را نشان میدهد .در این خروجی وقتی بارهرای
عاملی عددی بیشتر از  5.31داشته باشند حالت معنیداری را نشان میدهد و اگرر بارهرای
عاملی از عدد  5.31کمتر باشند فاقد معنریداری اسرت .همرانطرور کره در شرکل مشراهده
میشود بارهای عاملی همه عددی باالتر از  5.31دارند که معناداری نقرش بسریج در ترأمین
امنیت پایدار مناطق مرزی را در حالت بسیار باال تأیید میکند (شکل شماره .)3

 / 54فصلنامه علوم و فنون مرزی ،سال هفتم ،شماره سوم ،پایيز 5931

شكل شماره : 9خروجی  T-valueبرای حالت معناداری

مدلسازی معادلره سراختاری بیرانگر آن است کره نقشهای مختلف بسریج بره ترتیر

زیرر

بیشترین تأثیر را در تأمین امنیت پایدار مناطق مررزی آذربایجران غربری داشرتهانرد (شرکل
شماره  .)0نقش اقتصادی با تأثیر مستقیم  ،4.30نقرش امنیتری برا ترأثیر مسرتقیم  ،4.30نقرش
فرهنگی  ،4.30نقش اجتماعی  4.31و نقش سیاسی .4.32
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شكل شماره  :4مدل ساختاری نقش بسيج در تأمين امنيت پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان
غربی (ضرایب استانداردشده)

در میرران نشررانگرهای صررفت مکنرررون نقررش اقتصررادی ،شرراخص تقویررت روحیرره کررار و
توانمندسازی و شاخص تقویت زیرساختهای توسعه و مشارکت در سازندگی روسرتاها و
شهرها ،تالش در جهت پیشرفت همهجانبه مناطق ،جلوگیری از تاراج ثروتهای منطقره بره
دست اشرار و ترویج برنامههای توسعه به ترتی

اهمیت داشتند .در میران متغیرهرای مکنرون

نقش سیاسی ،تقویت اعتماد و مشارکت مردم مناطق با حکومرت مرکرزی ،تثبیرت اسرتقالل
سیاسی ،حفظ و ترویج ارزش های ایرانری ،اسرالمی و انقرال بره مرردم ،آگراهی از مسراول
سیاسی و تقویت بینش سیاسی مردم ،انطباق و سازگاری با تغییرر شررایط جدیرد بره ترتیر
بیشترین اهمیت را داشتند .در میان متغیرهای مکنون نقش اجتماعی ،شاخصهرای کراهش
تهدیدات فرهنگری و مقابلره برا تهراجم فرهنگری ،تررویج و حمایرت از آمروزههرای ملری و
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فرهنگی ،امربهمعروف و نهی از منکر ،نهادینه کردن فرهنر
فعالیتهای فرهنگی به ترتی

اسرالمی ،ایرانری و شرکوفایی

بیشترین اهمیت رادارند.
جدول شماره  : 2ضرایب استانداردشده

متغیر مکنون

نقش اقتصادی
economic

نقش سیاسی
political

نقش اجتماعی
social

نقش فرهنگی
cultural

نقش امنیتی
security

شاخص ها

عالمت

ضرای

استاندارد

تقویت روحیه کار و توانمندسازی

E1

4/03

تقویت زیرساخت های توسعه و مشارکت در سازندگی روستاها و شهرها

E2

4/03

ترویج برنامه های توسعه

E3

4/01

تالش در جهت پیشرفت همه جانبه مناطق

E4

4/03

جلوگیری از تاراج ثروت های منطقه به دست اشرار

E5

4/03

آگاهی از مساول سیاسی و تقویت بینش سیاسی مردم

P1

4/12

تقویت اعتماد و مشارکت مردم مناطق با حکومت مرکزی

P2

4/33

تثبیت استقالل سیاسی

P3

4/32

حفظ و ترویج ارزش های ایرانی،اسالمی و انقال به مردم

P4

4/01

انطباق و سازگاری با تغییر شرایط جدید

P5

4/12

کاهش تهدیدات فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی

S1

4/33

ترویج و حمایت از آموزه های ملی و فرهنگی

S2

4/32

S3

4/04

امربه معروف و نهی از منکر

S4

4/01

شکوفایی فعالیت های فرهنگی

S5

4/15

گسترش رفاه و آسایش و رف مشکالت مردم این مناطق

C1

4/00

همکاری با مسوالن دولتی

C2

4/05

C3

4/35

غنی سازی اوقات فراغت مردم این مناطق

C4

4/35

حفظ همبستگی قومیت ها در این مناطق

C5

4/01

ایجاد نظم و انتظام در مرزها

Se1

4/11

جلوگیری از قاچاق کاال در این مناطق

Se2

4/00

جلوگیری و کاهش جرم و جنایت

Se3

4/35

حفظ و دفا از مرزهای مناطق

Se4

4/31

امداد رسانی هنگام بروز حواد طبیعی و انسانی

Se5

4/33

نهادینه کردن فرهن

کاهش آسی

اسالمی ،ایرانی

های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی
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در میان متغیرهای مکنون نقش فرهنگی ،شاخصهای کاهش آسی های اجتماعی و تقویت
سرمایه اجتماعی ،غنیسازی اوقات فراغت مردم این مناطق ،حفظ همبستگی قومیرتهرا در
این مناطق ،گسترش رفاه و آسایش و رف مشکالت مردم این مناطق و همکاری با مسئوالن
دولترری برره ترتی ر

برریشترررین اهمیررت را دارنررد .در میرران متغیرهررای مکنررون نقررش امنیترری

شاخصهای حفظ و دفا از مرزهای منراطق ،امدادرسرانی هنگرام برروز حرواد طبیعری و
انسانی ،جلوگیری و کاهش جرم و جنایت ،جلوگیری از قاچاق کاال در این مناطق و ایجراد
نظم و انتظام در مرزها به ترتی میزان ضرری

استانداردشرده بریشتررین ترأثیر را در ترأمین

امنیت پایدار مناطق مرزی استان دارند.
نتيجهگيری
پژوهش حاضر شامل  21متغیر قابلمشاهده است که مفاهیم نقش سیاسی ،نقرش اجتمراعی،
نقش فرهنگی ،نقرش اقتصرادی و نقرش امنیتری را کره از نقرشهرای بسریج هسرتند را بررای
سررنجیدن میررزان تأثیرگررذاری آنهررا در تررأمین امنیررت پایرردار روسررتاها و شررهرهای اسررتان
آذربایجان غربی موردبررسی قرار میدهد .بعد از بررسی نظریههای تحقیق و ارزیابی مردل
مفهومی نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار مناطق مررزی اسرتان عمردهتررین متغیرهرایی کره
میتوانستند برای الگوسازی لیزرل مفید واق شوند درمجمو پنج متغیر پنهان درونی شرامل
نقش سیاسی ،نقش اجتماعی ،نقش فرهنگی ،نقش اقتصادی و نقش امنیتی تحت تأثیر یرک
متغیر پنهان بیرونی با عنوان نقش بسیج هستند که ازنظر معیارهای شراخص نیکرویی بررازش
برابر  4/35و شاخص نیکرویی بررازش تعدیلشده برابر به  4/31شکل تقریبی میزان نزدیک
به یک بوده (میزان شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش شده بین صفر و یرک
است و هرچه به عدد یک نزدیکتر باشند ،نیکویی برازش مدل برا دادههرای مشراهدهشرده
بیش تر است) و مدل مربروط ،از برررازش خرروبی برخروردار اسرت .شراخص ،RMSEA
میانگین مجذور خطاهای مدل است .این میزان خطا اگر بین  4/41 -4باشد ایرده آل و اگرر
بین  4/43 - 4/41باشد خطای قابلقبول و اگر باالتر از  4/5باشد نشاندهنده خطا باال اسرت
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و برازش ضعیفی دارد که در اینجا معادل  4/4143است و نشاندهنده برازش خروبی اسرت.
جمهوری اسالمی ایران در سه دهه گذشته امنیت خود را در شرایط مختلف به کمک بسیج
حفظ و ارتقاء بخشیده است .مناطق مررزی (روسرتاها و شرهرها و جردار) نسربت بره منراطق
داخلی از ضعفهای اقتصرادی ،فرهنگری و امنیتری بیشرتری رنرج مریبرنرد هردف پرژوهش
شناسایی و بررسی نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار منراط مررزی اسرتان آذربایجران غربری
است .نتایج ضرای

استانداردشده مدل ساختاری تأثیرگذاری نقش بسریج در ترأمین امنیرت

پایدار استان آذربایجان غربی را تأیید میکند .نترایج نشران مریدهرد نقرش اقتصرادی بسریج
بیشترین تأثیرگذاری را در تأمین امنیت پایدار مناطق مررزی اسرتان دارد .منراطق مررزی از
مناطق حساس کشور بهحسا میآید برهخصرو

وقتری همسرایگان خرود از ضرعفهرای

داخلی برخوردار باشند و دارای درگیریهای داخلی باشند حفظ امنیت برای منراطق مررزی
ضرورتی انکارناپذیر است .در حال حاضر بخش کمی از فعالیتهای بسیج در عرصرههرای
دفاعی امنیتی فعال است و اکثریت توان بسیج صرف امور فرهنگی ،اجتمراعی و سرازندگی
شود .ایجاد انسجام و همبستگی و فعال نگهداشتن مرز توسط نیروهای مرردمنهراد راهکراری
است که نیروهای بسیج با ایفای نقشهای مختلف میتوانند برا انجرام و مردیریت صرحی و
دقیق به شکلگیری امنیت پایدار مناطق مرزی کمک کنند.
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