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 چکیده  
ترین مباحث مطرح در هر کشور است که نقش مهمی در اداره سرزمین  تقسیمات کشوری از جمله مهم

برعهده دارد، و باید به نحو مطلوبی صورت گیرد تا بتواند به وظایف خود که تأمین امنیت کشور، اداره  
یابد.   دست  است  سرزمین  ساکنان  رضایت  و کسب  فضا  آسیبمطلوب  باید  منظور  بدین  و  لذا  ها 

درستی مورد شناسایی قرار گرفته و در رفع و تبدیل  هایی که در تقسیمات کشوری وجود دارد بهضعف
ها به فرصت سعی و تالش الزم انجام گیرد. به همین دلیل پژوهش حاضر به منظور شناسایی  کردن آن

سیاسی و امنیتی وجود دارد انجام شده است؛  هایی که در نظام تقسیمات کشوری ایران از منظر  آسیب
روش تحقیق این پژوهش به دو صورت کمی و کیفی انجام گرفته است. بدین صورت که ابتدا با مطالعه  

آسیب پژوهش،  از  ادبیات  استفاده  با  سپس  و  شده  شناسایی  کشوری  تقسیمات  در  موجود  های 
نظران قرار  مورد سنجش توسط صاحب  T Testو آزمون    SPSSافزار  پرسشنامه و تحلیل توسط نرم

ها و  های تحقیق آسیبگرفته است تا به عنوان آسیب مورد تائید یا رد آنان قرار گیرد. براساس یافته
بندی شد.  های تقسیمات کشوری ایران در سه بُعد جغرافیایی، سیاسی ـ اداری و امنیتی دستهضعف

آسیب مذکور مشخص شد همه  موارد  بررسی  از  فوقهاپس  در ی  و ضعف  چالش  عنوان  به  الذکر 
 نظران بوده است. تقسیمات کشوری مورد تائید صاحب
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 مقدمه  
یم می ته داخلی و خارجی تقـس ور به دو دـس ائل امنیتی ی  کـش ود که این دو را نمیمـس توان  ـش

توان گفت که منظر امنیت داخلی غالباً متوجه مرزهای  جدای از یکدیگر دانسـت. با این همه می
تر تهدیداتی را بررـسی می ور اـست و بیـش تواند امنیت را در داخل مرزهای  کند که میداخلی کـش

های مرتبط با  گیری(. در همین رابطه تصـــمیم279:  1379پور،  )احمدی  کشـــور به خطر اندازد
وری میف  ای جغرافیایی هر کـش میمـض د. تـص یار تأییرگذار باـش های  تواند از بُعد امنیت داخلی بـس

ت همگرایی ملی را کاهش دهند و یا به واگرایی ت از آن جهت که ممکن اـس ها در مناطق  نادرـس
ده وند، در امنیت ملیی مورد توجه واقع ـش میممختلف منجر ـش ها  اند. آیار و پیامدهای این نوع تـص

آمیز، تقاضـــاهای  های اعتراضهای رقیب در ی  منطقه، خشـــونت و آشـــوبنند ایجاد قطبما
های مردمی در امور محلیی، تشــدید  فزاینده برای اســتفادب بیشــتر از منابع، کاهش مشــارکت

توانند به نوعی پیامدهای امنیتی برای کشـور در سـط   همگرایی افراطی قومی و مذهبی و... می
های خارجی نیز مؤیر واقع شـوند. بنابراین، با توجه به و حتیی در سـیاسـت  داخلی داشـته باشـند

اهمیت و نقش تقـسیمات کـشوری در اعمال حاکمیت دولت و کنترل فـضای ـسرزمین، ـشناـسایی  
(. لذا  65:  1390های نظام تقـسیمات کـشوری الزامی اـست) اعظمی و دبیری،  ها و نارـساییکاـستی

ا برخی از موارد تهدیدکننده امنیت داخلی که منشـعب از  در این پژوهش کوشـش خواهد شـد ت
 .نوع تقسیمات کشوری است، مورد دقت نظر قرار گیرد

ترین  در همین رابطه ساختار درونی حکومت، از لحاظ تنظیم و تقسیم امور قدرت، یکی از مهم
وب می یم قدرت بین مرکز و نواحی پیرامون و ناحیهارکان اداری محـس ود. تقـس ی    بندیـش یاـس ـس

(. لذا  9:  1383درون کشـور نتیج  تفکر و اندیشـ  نظام سـیاسـی هرکشـور اسـت)امیراحمدیان،  
رسانی مناسب، قلمرو سرزمینی خود را با  ها برای کنترل و خدماتدر هر کشوری حکومت  عموماً

کنند تا راهبردهای تمرکززدایی  تر تقسیم میمراتبی به واحدهای کوچ  رعایت ی  نظام سلسله
ای را تحقق بخشــند. در این روند، ایدئولو ی حاکم و ســیاســت حکومتی،  بخشــی ناحیهتعادلو 

ـشوند؛ پس در هر نظام اقتـصادی،  ـشناخته می  یمراتبـسلـسله  نظام  گیریترین عامل در ـشکلمهم
(. به عبارت دیگر در  2:  1395)پیله ور،  گرددسـیسـتم و سـلسـله مراتبی منطبق با آن ایجاد می

ــاسظرف زمان و   ــوری یکی از حس ــیمات کش ترین اهداف و ابزار ترین و مهممکان، مقوله تقس
دولتها در جهت مدیریت بهینه ســـرزمین و همگام با آن حفح وحدت و یکپارچگی در ســـطوح  

مار میمحلی، منطقه ور و ارائه رود. دولتای و ملی به ـش رزمین و قلمرو کـش ها برای اداره بهتر ـس
بندی فـضای کـشور و شهرهای آن، سازمان ادارای ـ هروندان، با تقـسیمخدمات بهتر و بیـشتر به شـ 

ایی می ی خود را در بُعد جغرافیایی و فـض یاـس وری  ـس یمات کـش ترانند، که از این کار به تقـس گـس
ود )تعبیر می یم(. 179:  1387محمدی و دیگران،  علیـش ور به در ایران نیز تقـس ای کـش بندی فـض
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گیری اولین حکومت سرزمینی )هخامنشیان(  ای دارد و از شکلتر سبقه دیرینهواحدهای کوچ  
ها، مورد اســتفاده قرار  تا به امروز، برای اداره و کنترل مطلوب فضــای ســرزمین توســط حکومت

 (.147: 1389گرفته است )اعظمی و دبیری، 
در واقع هدف کلی تقســیمات کشــوری تهیه چارچوب و بســتری مناســب برای تداوم بقای             

ــعه متوازن منطقه ــهیل توس ــتملی، امنیت ملی و تس (. بنابراین با  4:  1381پور،)کریمی  ای اس
توجه به اهمیت و نقش تقسیمات کشوری در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی ــــ امنیتی، فرهنگی،  

های نظام تقسیمات کشوری  ها و نارساییو در مجموع بقاء ملی، ـشناسایی کاستیمحیطی  زیـست
امری الزامی اســـت. در ایران نیز نظام تقســـیمات کشـــوری کنونی و روح حاکم بر آن عالوه بر 

تی ارکت  کاـس ب و کار، عمران و آبادی، جلب مـش های بارز کالبدی، در بُعد ایجاد انگیزه برای کـس
ـساالری لنگ و  ای و کاـستن از دیوانگیری ناحیهـسازی و تـصمیمان تـصمیمـشهروندان، تقویت تو
ــوع و نقش مهمی که  210:  1388پور و محمدی،  بیمار اســت )کریمی (. لذا با توجه به این موض

تقسـیمات کشـوری بر روی امنیت داخلی و در برخی مواقع امنیت خارجی کشـور دارد، پژوهش  
ها و منابع تهدید در ـسازماندهی ـسیاـسی فـضای کـشور اـست، آـسیبحاـضر به دنبال ـشناـسایی این 
ها و میزان اهمیت هر ی  در جهت حفح و تقویت امنیت کـشور در  تا بتواند با معرفی ـصحی  آن

ترین ـسواالت تحقیق بدین ـشرح اـست،  برای دـستیابی به این موـضوع مهم ابعاد مختلف آن برآید.
 و امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران کدامند؟ها و تهدیدات سیاسی  ترین آسیبمهم

 ها وجود دارد؟چه راهکارهایی برای رفع یا کاهش این آسیب
 

  هانهیو پیش  مبانی نظری
آید.  دهی ســیاســی هر کشــور در قالب نظام تقســیمات کشــوری به اجرا در میفرایند ســازمان

ور به واحدهای کو یم کـش ت از: عملی که هدف آن تقـس وری عبارت اـس یمات کـش تر به چ  تقـس
ــاختار اداری   ــوری س ــیمات کش ــت. در واقع، تقس ــی و    -منظور بهتر اداره کردن آن اس ــیاس س

مراتبی اســت که از طریق تقســیم ســرزمین به واحدهای  ســرزمینی کشــور به صــورت ســلســله
ـسرزمینی، ـسازمان    -گیرد. ـساختار اداری  تر همراه با ـسیـستم دولت محلی ویژه ـشکل میکوچ  

ت ک ور اـس ایی کـش تم    -تر )واحدهای اداری  ه به واحدهای کوچ  فـض یـس رزمینی( همراه با ـس ـس
ــاختارهای ملی و کمی ــده که باعث توجه به سـ ــیم شـ   یتی جمعیت، دولت محلی کارکردی تقسـ

ــه خدمات اجتماعی،   ــرایط و ابزارهایی برای عرضـ ــیص بهینه نیروهای تولیدی، ایجاد شـ تخصـ
ــور نزدی   ــادی، فردی و غیره به جمعیت، حض تر دولت محلی در بین مردم و  ر و ملموستاقتص
 (. Venice Commission, 2004: 4شود )سرانجام تضمین توسعه عملکردهای دولت محلی می
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وری که مورد توجه تمام نظام یمات کـش ی میدر واقع هدف از تقـس یاـس هیل در  های ـس د، تـس باـش
تســهیل حاکمیت دولت تا  ارائه خدمات و امکانات برای مناطق مختلف ی  کشــور و همینین  

 (. 91: 1397ترین سط  سیاسی در کشور است )راحمی و همکاران،  پایین
گونه تقســیمات کشــوری براســاس هدف های مورد نظر در آیار نویســندگان از جمله ودیعی این

به   شــورعنوان شــده اســت: یتقســیمات کشــوری عبارت اســت از عملی که هدف آن تقســیم ک
باشــد، حال آن که هر ی  از واحدهای به ظور بهتر اداره کردن آن میتر به منواحدهای کوچ  

توانند از درجه سـیاسـی خاصـی برخوردار باشـند )اسـتان،  کشـور می  دسـت آمده از تقسـیم کل
شـهرسـتان، بخش و ...( حتی ممکن اسـت دو یا سـه واحد طبیعی تشـکیل ی  واحد سـیاسـی  

ــه مرزهای  (. به بیان  205:  1353بدهند و برعکس« )ودیعی،   ــوری، عرص ــیمات کش دیگر، تقس
دهند تا واحدهای تقســیماتی به داخلی کشــورهاســت. این مرزها به دولت ملی این امکان را می

ای هماهنگ در جهت اهداف محلی و ملی دولت و نظام ســیاســی خود عمل  صــورت مجموعه
ــیـماتی ـتا اـندازه زـیادی ــط  واـحدـهای درون مرزـهای تقسـ ـــعه و ارتـقای سـ ـبه نحوه   کنـند. توسـ

ور بـستگی دارد. بر همین   رزمینی کـش یاـسی بهینه قلمرو ـس ا و آرایش ـس یاـسی فـض ازماندهی ـس ـس
ها چه در ادوار تاریخی گذـشته و چه در حال حاـضر، به تقـسیم فـضای ـسرزمین خود  اـساس دولت

 (.370: 1398اند )حافح نیا،  پرداخته و سازمان مناسبی را برای اداره امور آن تدارک دیده
ــهـیل در ـحاکمـیت خود و همینین  توان بـیان کرد ـکه حکوـمتر کلی میبطو ـها جـهت تسـ

دهند. چرا که این  رـسانی در مرحله بعد به ـسازماندهی ـسیاـسی فـضا اهمیت میکارایی در خدمت
باشــد و اولین مطلب در این خصــوا همان  ســازماندهی متناســب با نوع حکومت، متفاوت می

ها به رفتاری در  رت هر گونه تهدید در این مورد حکومتصـــوباشـــد که در  اعمال حاکمیت می
ــی حکومت ــت خواهند زد )اختیارات را کاهش خواهند داد(. لذا بررس ها در  جهت عکس آن دس

گیری و کارکرد  نماید. سـط  اختیارات و قدرت تصـمیمنوع سـازماندهی سـیاسـی فضـا الزم می
بع نوع دولت و سیستم سیاسی سط   سیاسی واحدهای تقسیماتی درون کشوری تا حد زیادی تا

ــیط و یا ناحیهملی می ــد، یعنی اینکه ماهیت دولت اعم از آنکه بس ــد تفاوت میباش کند  ای باش
 (.7: 1398)حافح نیا،  

های بـسیط و یکپارچه، اقتدار واحدهای فـضایی درون کـشوری محدود بوده و  در ـسیـستم  مثالً
ای اقتدار  های فدرال و ناحیهی در ســیســتمتابع قبض و بســط اختیارات دولت مرکزی اســت ول

وجود   ،های مختلف مشـــترک اســـتواحدهای مزبور بیشـــتر اســـت. تنها عاملی که میان نظام
ه لـس ئولیت بین مناطق بزر ـس یم مـس تر  طوح باالتر و پایینسـ تر و بین تر و کوچ  مراتب و تقـس

تر  راتب از باال به پایینمهای متمرکز ـسطوح مختلف حکومتی ـسلـسلهاداری اـست که در حکومت
ــت واداری   ــطوح مختلف حکومتی تـحت فرـمان حکوـمت مرکزی عـمل می  اسـ کنـند )ـبه طور  سـ
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ــورتی که ــئولیت میان    های فدرال معموالًدر حکومت  عمودی(. در ص ــیم مس طبق قرارداد تقس
 (.226: 92کند )میر حیدر،  های محلی و دولت مرکزی به طور افقی وجود پیدا میحکومت

توزیع فـضایی قدرت ـسیاـسی و اجرایی در کـشورها از الگوی متفاوتی  با توجه به این توـضی ،    لذا
های حکومتی بسـته تا  های سـازماندهی دولتی از نظامکند. با بررسـی در ادبیات روشپیروی می

 :ها عبارتند ازد است که این شیوهمشهو  کامالً ،چهار شیوه نظام باز اصوالً
ــیط یا ت    -1 ــاخت  بسـ الگوی    - 4های فدرال  نظام  -3ای )غیر متمرکز(  های ناحیهنظام  -2سـ

 .محلی

 پژوهش  هایپیشینه
   ( پیشینه تحقیقات انجام شده1جدول )

 مفاهیم کلیدی  سال نویسنده /گان  عنوان پژوهش 

ای بر تقسیمات کشوری  مقدمه
 ایران 

 وضع موجود تقسیمات کشوری است  1381 پور یداهلل کریمی

تقسیمات کشوری، تعامل  
ها و امنیت ملی )غرب  قومیت

و شمال غرب ایران، کردها و  
 ها( آذری

 1384 محمد قصری 

الگوی حاکم بر تقسیمات کشوری ایران در مناطق  
مورد مطالعه عوامل فرهنگی مویر بوده ولی در  
تغییرات درون مرزهای داخلی آن عوامل اداری ـ  

 ه ای نقش بیشتری را ایفا نمودتوسه

نقش نظام تقسیمات کشوری  
در توسع  ملیی مورد مطالعه:  

 ایران 

زهرا احمدی پور  
 و همکاران 

1388 
بررسی مسائلی از تقسیمات کشوری  که در 

 توسعه ملی ایران نقش دارند. 

تحلیل نظام تقسیم سیاسی  
 فضا در ایران 

هادی اعظمی و  
 اکبر دبیری علی

1389 
تقسیم سیاسی  بررسی عناصر اصلی و مهم نظام 
 فضا در کشور ایران 

تحلیل عناصر تهدید سیاسی ـ  
امنیتی در نظام تقسیمات  

 کشوری ایران، 

هادی اعظمی و  
 اکبر دبیری علی

1390 

عوامل و عناصری از قبیل تمرکز اداری ـ سیاسی،  
توجهی به جغرافیای فرهنگی و... ممکن است  بی

به صورت تهدیدات سیاسی ـ امنیتی برای کشور  
 ایران تبدیل شوند 

تحلیل عناصر تهدید اقتصادی  
ـ کارکردی و شکلی ـ کالبدی  
در نظام تقسیمات کشوری  

 ایران 

هادی اعظمی و  
 اکبر دبیری علی

1391 
به عواملی که به صورت تهدیدات اقتصادی ـ  

کارکردی و شکلی ـ کالبدی در تقسیمات کشوری  
 اند. ایران وجود دارند توجه کرده

در   یاسیس  تی رینقش مد 
  اقوام یی و واگرا یی همگرا

 ( قوم کُرد یمطالعه مورد)
 1391 جهانگیر حیدری 

   شهروندان مربوط به توسع  ی دغدغه  ن یتر  یاصل
-یباشد اما اصلیم نی کردنش ی هااستان یاقتصاد
مربوط به  ی اسیس  رانیمد  تی حساس  نیتر

 .باشد یاقوام م یاسیمشارکت س
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 مفاهیم کلیدی  سال نویسنده /گان  عنوان پژوهش 

سازماندهی سیاسی فضا و  
های ناحیه ای در ایران  چالش

های  )مطالع  موردی: استان
 ایالم و آذربایجان غربی( 

بهادر غالمی و  
 همکاران 

1393 
سازماندهی نامناسب سیاسی فضا بویژه شکل 

های زیادی  ها، چالشدار این استانطویل و دنباله
 ها بوجود آورده را برای ادارب امور آن

شناسی  ئوپلیتیکی آسیب
ایران از   تقسیمات کشوری

 منظر آمایش سرزمین 

مصطفی رشیدی  
 و همکاران 

1395 

مسئله عدم انطباق تقسیمات کشوری فعلی ایران  
بر نواحی جغرافیایی )طبیعی و انسانی( بر توسعه،  

-امنیت و توازن فضایی در کشور ایر منفی می
 . دن گذار 

نابرابری اجتماعی در ایران از  
 نگاه تقسیمات کشوری

 1395 نیا حسن کاظمی

موجود   ت یاز وضع ی ناش ی هایاصالح نابسامان 
و به تبع آن توسعه متوازن در   یکشور ماتیتقس

بهبود اوضاع   و تیامن  نیدرتام ی دیکل کشور نقش 
 .دی نما  یم فایا  یواقتصاد یاجتماع

های اصالح قانون  ضرورت
 کشوری  ماتیتقس

سجاد مقصودی  
 کالردشتی 

1396 

معیارهای ها و به دلیل کیفی نبودن شاخص
تقسیمات کشوری ت  عامل بودن جمعیت،  

تمرکزگرایی، عدم وحدت ساختاری و کارکردی،  
عدم همگنی جغرافیایی و غیره اصالح قانون  

 سازد. تقسیمات کشوری را ضروری می 

بررسی عوامل مویر بر سازمان  
و مدیریت سیاسی فضا در  

 کشورهای جهان 

ابوالفضل کاوندی  
کاتب و  

محمدرضا حافح  
 نیا 

1400 

کشورهایی که تغییرات کمتری در سازماندهی  
سیاسی فضای جغرافیایی داشته اند، موفقیت 
بیشتری در دستیابی به اهداف مدیریت سیاسی  

 فضا کسب کرده اند.
 

توان اینگونه نگاشت که، سابقه و پیشینه موضوع بندی از مباحث پیشینه تحقیق میدر ی  جمع

آن از منظرهای گوناگون، یکی از مباحث جدی در محافل علمی  تقسیمات کشوری و توجه به  

کشور بوده است. ولی پژوهش حاضر بر خالف تحقیقاتی که در قسمت ادبیات پژوهش بیان شد  

نگر در مباحث سیاسی و امنیتی در بحث تقسیمات کشوری است. دارای ی  دید کلی و جامع

پیشین را باید در روش ترکیبی کمیی و   هایترین تفاوت تحقیق حاضر با پژوهشهمینین مهم

های پیشین اکثر محققان، تنها از روش کیفی  کیفی بودن پژوهش دانست. بطوری که در پژوهش

اند؛ در حالی که  و توصیفی برای بیان مسائل مختلف در حوزه تقسیمات کشوری استفاده کرده

عنوان ی  پژوهش کامالً بدیع  پژوهش حاضر به دلیل استفاده توامان از روش کمیی و کیفی، به  

 تواند مطرح باشد.  در حوزه تقسیمات کشوری می
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 شناسی پژوهش روش
بر    ی مبتن   ی ل ی ـ تحل   ی ف ی است که با روش توص   ی کاربرد   قات ی حاضر بر حسب محتوا از نوع تحق   ق ی تحق 

از    ق ی تحق   از ی صورت که نخست اطالعات مورد ن   ن ی . بد گیرد می انجام    ای و میدانی اطالعات کتابخانه 
ی و همینین بصورت میدانی از طریق مصاحبه و  و آمار   ی اسناد   ، ی نترنت ی ا   ، ای منابع کتابخانه   ق ی طر 

شده، سپس آنها را    ی گردآور   نظران حوزه تقسیمات کشوری تکمیل پرسشنامه از نخبگان و صاحب 
متناسب با    ی ر گی جه ی قرار گرفته و نت   ل ی و تحل   ه ی مورد تجز   ق ی تحق   های افته ی   ت ی در نها   و   بندی دسته 

و    ی ف ی نوع ک بصورت ترکیبی و از    ق ی تحق   ن ی اطالعات در ا   ل ی و تحل   ه ی تجز   روش گیرد.  می آن انجام  
صورت تصادفی است و برای تعیین حجم نمونه از  گیری در این تحقیق به روش نمونه است؛    ی کمی

  30درصد استفاده شده است که باید   99فرمول تعیین حجم نمونه جامعه محدود با سط  اطمینان  
پرسشنامه در بین افراد متخصص یا مسئول در حوزه مطالعات تقسیمات کشوری توزیع و جمع آوری  

منطقی و    بندی جمع   و   مستندات   با   تطبیق   اطالعات،   پاالیش   اساس   بر   ها داده   یل تحل     شیوه گردد.  
از منابع دست اول استفاده شده است    ی ا کتابخانه   ی ها پژوهش   ی باشد. لذا برا ی م   ی ف ی علمی با روش ک 

مطلب نگارش و    ن ی تر و مهم   ن ی موضوع، بهتر   نه ی منابع مهم در زم   ی اب ی سنجش و ارز   ، ی که با بررس 
  از طریق پرسشنامه   که   از ی مورد ن   ی ها داده   ، ی دان ی و م   ش ی ما ی پژوهش پ   ی برا   ن ی است. همین شده    ن ی و تد 

مورد ارزیابی قرار گرفته است. بخش    T-testو آزمون    SPSSنرم افزار شده اند با استفاده از    ی گردآور 
 دوم نیز از نرم افزار اکسل جهت نمایش نمودارها بهره برداری شده است. 

 ها داده تجزیه و تحلیل
 های مؤثر بر مرزهای بین دو کشور استخراج شاخص

های موجود  ای و اسنادی آسیببا توجه به در نظر گرفتن مباحثی که در قسمت بررسی کتابخانه
های تقسیمات  توان به عنوان آسیبتقسیمات کشوری صورت گرفت، شاخص هایی را که میدر  

 باشد. کشوری ایران از منظر سیاسی ـ امنیتی در نظر گرفت، بصورت قالب جدول زیر می
 های تحقیق  بندی شاخص( طبقه 2جدول )

 ها شاخص

ی 
ُبعد جغرافیای

 

 ها عدم همگنی جغرافیای طبیعی استان

 ها هندسی نامناسب استانشکل 

 شکل نگرفتن شبکه ارتباطی منظم

 ها وسعت نامتوازن استان

ی 
ی ـ ادار

ُبعد سیاس
 

 بی توجهی به مشارکت مردم در فرایند تقسیمات کشوری 

 ت  عامله بودن قانون تقسیمات کشوری )جمعیت( 

 نبود سازوکار بهینه برای مشارکت دادن گروه های قومی ـ زبانی 

 ضریب باالی تمرکز اداری ـ سیاسی 

 رخنه عوامل غیررسمی در نظام تقسیمات کشوری
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 ها شاخص

 ها عدم انطباق الگوی تقسیمات کشوری با سایر تقسیم بندی

 شکل نگرفتن حس تعلق به تقسیمات کشوری 

 بی توجهی به اصول و اهداف تقسیمات کشوری 

 بی یباتی در الگوی تقسیمات کشوری 

ُبعد 
ی
امنیت

 

 های طولی در نواحی مرزی گیری استانشکل

 های دولتی در مناطق مرزی )مثل استان سیستان و بلوچستان( گیری حفرهشکل

 ای برای ارتقا واحدها های محلی و ناحیهتشدید رقابت

 های مرکزی و ایجاد تنش در این زمینه های مرزی به استانانتقال منابع استان

 ها )بخصوا در مناطق مرزی( جغرافیای فرهنگی کشور در مرزبندیبی توجهی به 

 های محروم در مناطق مرزی قرارگیری اکثر استان

 
 های توصیفی یافته

 باشد. آوری شده از طریق پرسشنامه از نظر توصیفی دارای مشخصات ذیل میهای جمعداده
 سن پاسخگویان  

مورد پرسشنامه   30پرسشنامه حاضر به این صورت است که ازاز نظر وضعیت سنی پاسخگویان به  

سال قرار داشته و مابقی    29-20نفردر رنج سنی    1که از پاسخگویان پرسیده شده است، تنها  

نفر در رنج    6سال و    49-40نفر در سن    12سال،    39-30نفر در رنج سنی    11نمونه به ترتیب  

 اند.سال قرار داشته 50سنی باالی 

 طح سواد پاسخگویان  وضعیت س

از   که  است  این صورت  به  پرسشنامه حاضر  به  پاسخگویان  نظر سط  سواد  نفر   5نفر،    30از 

نفر دکتری هستند که اگر بخواهیم به صورت درصد آن    19ارشد و  نفر کارشناسی  6کارشناسی،  

 توان آن را نمایش داد.را بیان کنیم در قالب نمودار ذیل می
 

 
 وضعیت سواد پاسخگویان( درصد 1شکل ) 

17%

20%
63%

لیسانس فوق لیسانس دکتری
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 حوزه مسئولیت پاسخگویان 

از   این صورت است که  به  به پرسشنامه حاضر  فرد    30از نظر حوزه مسئولیت پاسخگویان  نفر 
نفر نیز از مسئولین  14کشوری و نظر در حوزه علمی مطالعات تقسیمات نفر صاحب 16پاسخگو، 

رت درصد آن را بیان کنیم در قالب در حوزه تقسیمات کشوری هستند که اگر بخواهیم به صو
 نمودار ذیل می توان آن را نمایش داد. 

 

 
 ( درصد حوزه مسئولیت پاسخگویان2شکل ) 

 یافته های استنباطی 
 روایی و پایایی پرسشنامه 

بودن پرسش انواع  برای آزمون درستی و خوب  روائی  هاآزمونها  گیرد. قرار می   مورداستفادهی 
گیرند مانند: روائی محتوی،  های روائی اصطالحات مختلفی بکار میتفهیم آزموننویسندگان برای  

ی که سؤاالت برای تأیید بر روایی    ،(313:  1383فرد و همکاران،  ییداناروائی معیار و روائی سازه )
 توان به تأیید استاد راهنما در این زمینه اشاره کرد.  یماست  شدهمطرحدر اینجا 

شود. سازگاری نشان  یم ایی پرسشنامه، از طریق آزمون سازگاری و یبات تأیید از سوی دیگر، پای 
به  ی  مجموعه، به نحوی شایسته    صورت بهسنجد  یمدهد چگونه اجزایی که ی  مفهوم را  یم

دهد چگونه اجزاء  یم خورند. ضریب آلفای کرانباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان یمگره  هم
به یکدیگر همبسته    نحوبه  در ی  مجموعه،   میانگین اند شدهمناسب  قالب  کرانباخ در  آلفای   .

محاسبه  یهمبستگ  کننده  سنجش  اجزاء  میان  درونی  به  یم های  کرانباخ  آلفای  اگر   1شود. 
(. بر این 485:  1383فرد و همکاران،  ییداناتر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتر است )ی  نزد

 ذیل است:    صورت بهی کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق حاضر اساس، نتیجه حاصل از آلفا
 
 
 

53%47%

صاحب نظر علمی مسئول اجرایی
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 0.7ضریب آلفای کرونباخ  اگر  شود.  از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پرسشنامه استفاده می
 0.705ها ضریب آلفا  پرسشنامه از پایایی مطلوب برخوردار است. با توجه به داده،  باشد  بیشتریا  
 دهنده وجود پایایی مطلوب در پرسشنامه است.  بیشتر است و نشان 0.7باشد که از می

 ها تأیید یا رد شاخص

یرد،  ها و کارهای گذشته برای اینکه بتواند مورد پذیرش قرار گهای استخراج شده از نظریهشاخص 
نیازمند آن است که مورد ارزیابی از سوی صاحبنظران و مسئولین در این زمینه قرار گیرد. بر این 

نظران و مسئولین این حوزه ارائه گردید تا تأییر ها به صاحبمبنا، در قالب پرسشنامه این شاخص
ان تأیید و یا  های مد نظر را در تقسیمات کشوری ایرها یا به عبارت بهتر آسیبهر ی  از شاخص

های در نظر گرفته شده در تقسیمات کشوری ایران معنی دار هستند یا  رد کنند اینکه آیا آسیب
نظرات ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفته   T-testها، از طریق آزمون  آوری دادهنه. بعد از جمع

  Tبرای آزمون    ( نتایج آن آورده شده است. در این تحقیق2و  1شده است که در قالب جدول ) 
گیرد. شده است مورد مقایسه قرار می ( که مقدار متوسط در نظر گرفته3میانگین نمونه را با مقدار )

داری  باشد و دارای اختالف معنی  3های تحقیق کمتر از مقدار  چنانیه میانگین هر ی  از شاخص
د که آن آسیب از نظر باش دهنده این موضوع می( باشد، نشانP<0.05شده )با این مقدار تعیین

نظران به عنوان ی  آسیب در تقسیمات کشوری در نظر گرفته نشده و در واقع آن شاخص صاحب
الزم به ذکر است که در آزمون   گیرد.به عنوان ی  آسیب از نظر کارشناسان مورد تایید قرار نمی

T-Test    تأییر بین متغیر مستقل و بیشتر باشد وجود رابطه و    0.05اگر مقدار انحراف معیار از
شود اما اگر کمتر از آن باشد مورد تأیید قرار می گیرد. همینین باید توجه متغیر وابسته رد می

ای به این صورت جمع آوری شد است که در آن  های پرسشنامهداشت که در پژوهش حاضر داده
ه شده است و عملکرد آن  در نظر گرفت  Xها در ابعاد مختلف به عنوان متغیرهای مستقل یا  آسیب

به عنوان متغیر وابسته یا   ایران  تأییرگذاری آن در تقسیمات کشوری  بیان دیگر  در نظر   Yبه 
 گرفته شده است. هر ی  از ابعاد بیان شده به صورت جدا آورده شده است. 

 بُعد جغرافیایی    

رگذار در تقسیمات  های جغرافیایی ایهای در نظر گرفته شده بعنوان آسیببررسی وضعیت شاخص

 آورده شده است.  (3)کشوری ایران، از نظر صاحبنظران و مسئولین مرتبط در قالب جدول 
 برای بُعد جغرافیایی  Tآمده از آزمون دست( نتایج به3جدول )

 سطح معناداری  Test value Tمیزان  میانگین هابُعد جغرافیایی آسیب

 ها عدم همگنی جغرافیای طبیعی استان
 

3.87 
 
 
 

 

5.517 

0.000 
 

 ها شکل هندسی نامناسب استان
 

3.60 

 

4.267 
0.000 
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 سطح معناداری  Test value Tمیزان  میانگین هابُعد جغرافیایی آسیب

 شکل نگرفتن شبکه ارتباطی منظم
 

4.07 

3 

 
 

5.771 0.000 

 ها وسعت نامتوازن استان
 

4.23 

 

8.729 
0.000 

ها  داری در همه شاخص گونه که در جدوق فوق مشخص شده است، با توجه به سط  معنیهمان 
میکه   نشان  را  صفر  از  مقدار  و  همه    0.05دهد  که  است  آن  دهنده  نشان  تر هست،  کوچ  

بُعد سرزمینی بهشاخص قرار گرفته است های در نظر گرفته شده در  تأیید  عنوان آسیب مورد 
این شاخصیعنی صاحب که  اند  کرده  تأیید  مسئولین  و  ایران نظران  کشوری  تقسیمات  در  ها 

بدست   Tنمایند. همینین با توجه به جدول میزان  عد جغرافیایی عمل میعنوان ی  آسیب از بُبه
ها که باتوجه به طیف لیکرت از  آمده از آزمون که از سط  میانگین باالتر بوده و میانگین شاخص

ها از میزان باالتری ها نسبت به سایر شاخصدهد عامل وسعت نامتوازن استانهست نشان می 5
عنونا بیشترین آسیب در بُعد جغرافیایی تقسیمات کشوری  ع این عامل بهبرخوردار است و درواق 

ایران شناخته شده است؛ همینین آسیب بعدی دیگر، شکل نگرفتن شبکه ارتباطی منظم است 
است دارای بیشترین تایید و نمره از طرف   5.771که برابر با    Tو میزان    4.07که با میانگین  

 خته شده است. نظران به عنوان آسیب شناصاحب
 بُعد سیاسی ـ اداری    

های سیاسی ـ اداری ایرگذار در  های در نظر گرفته شده بعنوان آسیب بررسی وضعیت شاخص

آورده شده   2-4تقسیمات کشوری ایران، از نظر صاحبنظران و مسئولین مرتبط در قالب جدول  

 است.
 برای بُعد سیاسی ـ اداری  Tآمده از آزمون دست( نتایج به4جدول ) 

 Test value Tمیزان  میانگین ها بُعد سیاسی ـ اداری آسیب
سطح 

 معناداری 

  ماتیتقس ندیبه مشارکت مردم در فرا ی توجه یب 
 ی کشور

 

4.63  
 
 
 
 
 
3 

 
 

14.548 
0.000 

 

 0.000 6.440 4.07 ( ت ی)جمع  یکشور مات یعامله بودن قانون تقس ت 

  یمشارکت دادن گروه ها ی برا  نهیسازوکار به نبود
 ی ـ زبان  یقوم

4.20 9.200 0.000 

 0.000 6.954 4.23 ی اسیـ س ی تمرکز ادار ی باال  بی ضر

 9.872 4.13 یکشور ماتیدر نظام تقس ی ررسمیعوامل غ رخنه
0.000 

 

  میتقس ری با سا یکشور مات یتقس ی انطباق الگو عدم
 ها یبند

4.20 9.200 0.000 
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 Test value Tمیزان  میانگین ها بُعد سیاسی ـ اداری آسیب
سطح 

 معناداری 

 0.000 5.430 3.73 ی کشور ماتینگرفتن حس تعلق به تقس شکل

 0.000 12.173 4.37 ی کشور ماتیبه اصول و اهداف تقس ی توجه یب 

 0.000 6.289 4.00 ی کشور مات یتقس یدر الگو ییبات یب 

  
که      sigهمانداری یا گونه که در جدول فوق مشخص شده است، با توجه به سط  معنیهمان

کوچ  تر هست، با ضریب اطمینان   0.05ها مقدار آن برابر صفر است، که از  در همه شاخص
شده به عنوان آسیب در بُعد سیاسی ـ  های بیانتوان  ادعا کرد که شاخصدرصد می  95باالی  

نظران و مسئولین این حوزه بوده است. همینین  اداری تقسیمات کشوری مورد تائید صاحب
ها باالتر بدست آمده از آزمون که از سط  میانگین در همه شاخص  Tتوجه به جدول میزان  با  

  1Hبوده است، عامل دیگری در وجود تفاوت معناداری در آزمون بوده و با توجه به آن فرض  

آزمون مبنی بر وجود تفاوت میان میانگین فرضی با میانگین آزمون است. همینین از نظر  
شاخص دربررسی  می  ها  نشان  بعد  عامل  این  فرا  ی توجهیبدهد  در  مردم  مشارکت    ندیبه 

ی نسبت به  کشور  ماتی به اصول و اهداف تقس  یتوجهیبی و همینین عامل  کشور  مات ی تقس
برخوردار میسایر شاخص باالتری  از میزان  بهها  این عوامل  و درواقع  بیشترین  باشند  عنوان 

وری ایران شناخته شده است؛ زیرا این دو عامل  آسیب در بُعد سیاسی ـ اداری تقسیمات کش
است    12.173و    14.565که برابر با    Tو همینین میزان    4.37و    4.63به ترتیب با میانگین  

   اند.نظران به عنوان آسیب شناخته شدهدارای بیشترین تایید و نمره از طرف صاحب
 بُعد امنیتی

بیان شد بُعد بعدی تحقیق با توجه به موضوع ان  های قبل پژوهش  گونه که در قسمتهمان
های  های امنیتی موجود در تقسیمات کشوری است که بررسی وضعیت شاخصمربوط به آسیب

آسیب بعنوان  شده  گرفته  نظر  نظر  در  از  ایران،  کشوری  تقسیمات  در  ایرگذار  امنیتی  های 
 .آورده شده است 2-4نظران و مسئولین مرتبط در قالب جدول صاحب

 برای بُعد امنیتی  Tآمده از آزمون دست( نتایج به 5جدول )

 Testمیزان  میانگین ها بُعد سیاسی ـ اداری آسیب

value 
T 

سطح 

 معناداری 

 ی مرز یدر نواح یطول های استان یرگیشکل
 

4.03 
 
 
3 

 

 

6.998 0.000 

)مثل   یدر مناطق مرز یدولت هایحفره یرگیشکل
 و بلوچستان(  ستان یاستان س

4.37 9.786 0.000 

 0.000 8.250 4.14 ارتقا واحدها   یبرا ای هیو ناح یمحل هایرقابت د یتشد
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 Testمیزان  میانگین ها بُعد سیاسی ـ اداری آسیب

value 
T 

سطح 

 معناداری 

و   یمرکز هایبه استان  یمرز هایمنابع استان انتقال
 نهیزم  نی تنش در ا جادیا

4.37 
 

7.021 0.000 

  ها یکشور در مرزبند  یفرهنگ یای به جغراف ی توجه یب 
 ( ی )بخصوا در مناطق مرز

4.53 11.200 
0.000 

 

 0.000 10.770 4.60 ی محروم در مناطق مرز هایاکثر استان ی ریقرارگ

گونه که در جدول فوق مشخص شده است، در بُعد امنیتی نیز همانند ابعاد دیگر تحقیق همان 
کوچ     0.05است، که از  ها مقدار آن برابر صفر  در همه شاخص   sigداری یا همانسط  معنی

شده به عنوان  های بیانتوان  ادعا کرد که شاخصدرصد می  95تر هست، با ضریب اطمینان باالی  
نظران و مسئولین این حوزه بوده است. آسیب در بُعد امنیتی تقسیمات کشوری مورد تائید صاحب

نیتی باالی چهار است های بیان شده در بُعد امها در همه آسیبهمینین میزان میانگین شاخص
دهد، پاسخگویان باالترین نمره و میزان تائید را از میان سایر ابعاد به بُعد امنیتی  که نشان می 

میزان  داده جدول  به  توجه  با  لذا  همه    Tاند.  در  میانگین  سط   از  که  آزمون  از  آمده  بدست 
زمون بوده و با توجه به ها باالتر بوده است، عامل دیگری در وجود تفاوت معناداری در آشاخص

آزمون مبنی بر وجود تفاوت میان میانگین فرضی با میانگین آزمون است. همینین   H1آن فرض  
کشور    یفرهنگ  یای به جغراف   یتوجهیبدهد عامل  ها در این بُعد نشان می از نظر بررسی شاخص

محروم در    هایاکثر استان  یریقرارگی و همینین عامل )بخصوا در مناطق مرز هایدر مرزبند 
باشند و در واقع این عوامل ها از میزان باالتری برخوردار میی نسبت به سایر شاخصمناطق مرز

عنوان بیشترین آسیب در بُعد امنیتی تقسیمات کشوری ایران شناخته شده است؛ زیرا این دو  به
است   10.770و    11.500که برابر با    Tو همینین میزان    4.60و    4.53عامل به ترتیب با میانگین  

اند. لذا با توجه نظران به عنوان آسیب شناخته شدهدارای بیشترین تایید و نمره از طرف صاحب
به این موضوع مسئولین امر باید به این دو موضوع با توجه به حساسیت موجود در بُعد امنیتی  

 طور جدی توجه کنند و در رفع یا کاهش ایرات آن تالش کنند.ها بهآسیب

 

 شنهادها و پیگیری نتیجه 

بی طراحی و   وری اـست که باید به نحو مناـس وعات مهم هر کـش وری از جمله موـض یمات کـش تقـس

اجرا شـود تا بتواند به وظایف خود به خوبی عمل کرده و همینین رضـایت سـاکنان سـرزمین را  

یببه ود که آـس عی ـش ت آورد. به همین منظور باید ـس عفدـس یمات  ها و ـض هایی که در نظام تقـس

وری تی  کـش ده و اقداماتی در جهت از بین بردن این کاـس ایی ـش ناـس ها و یا حداقل  وجود دارد ـش
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ــیبکاهش ایر آن ــود. لذا در این تحقیق آس ــی و امنیتی در  ها انجام ش ــیاس هایی که از منظر س

وری ایران وجود دارند، به یمات کـش ی ـــــ اداری و  تقـس یاـس ه بُعد جغرافیایی، ـس طور کلی در ـس

ــ  بندی قرار گرفتند؛ بدین صــورت که پس از بررســی و مطالعه  ایی و دســتهامنیتی مورد شــناس

بندی فوق قرار  ها در ســه دســتههایی به عنوان آســیبادبیات پژوهش در این رابطه شــاخص

ــوع می ــوال اول تحقیق مبنی بر مهمگرفتند، لذا با توجه به این موض ــخ به س ترین  توان در پاس

گونه پاـسخ  ی در نظام تقـسیمات کـشوری ایران کدامند؟ اینها و تهدیدات ـسیاـسی و امنیتآـسیب

ــیب ــتانداد، که به ترتیب آس ــامل عدم همگنی جغرافیای طبیعی اس ها،  های بُعد جغرافیایی ش

ها، شــکل نگرفتن شــبکه ارتباطی منظم و  وســعت نامتوازن  شــکل هندســی نامناســب اســتان

 باشد.  ها، میاستان

به مشــارکت مردم در فرایند تقســیمات کشــوری، ت  عامله    توجهیدر بُعد ســیاســی اداری، بی

بودن قانون تقسـیمات کشـوری )جمعیت(، نبود سـازوکار بهینه برای مشـارکت دادن گروه های  

قومی ــ زبانی،  ضریب باالی تمرکز اداری ــ سیاسی، رخنه عوامل غیررسمی در نظام تقسیمات  

ها، شکل نگرفتن حس تعلق تقسیم بندی  کـشوری، عدم انطباق الگوی تقـسیمات کـشوری با ـسایر

یباتی در الگوی  توجهی به اصــول و اهداف تقســیمات کشــوری و بیبه تقســیمات کشــوری، بی

های موجود در این بُعد تقـسیمات کـشوری ایران قرار گرفتند.  تقـسیمات کـشوری به عنوان آـسیب

یب کلها به ترتیب، و در به بُعد امنیتی به عنوان آخرین بُعد از آـس تانـش های طولی در  گیری اـس

های دولتی در مناطق مرزی )مثل اـستان ـسیـستان و بلوچـستان(،  گیری حفرهنواحی مرزی، ـشکل

ــدـید رـقاـبت ـــتانـهای محلی و ـناحـیهتشـ ـهای مرزی ـبه ای برای ارتـقا واـحدـها، ا انتـقال مـنابع اسـ

ان ـــت ه، بیاسـ ه  ـهای مرکزی و ایـجاد تنش در این زمیـن ــور در  توجهی ـب جغرافـیای فرهنگی کشـ

تانمرزبندی های محروم در مناطق مرزی به ها )بخـصوا در مناطق مرزی( و قرارگیری اکثر اـس

 ها در بُعد مذکور قرار گرفتند.ترین آسیبعنوان مهم

ــته ــیب جدی برای بندی هر ی  از این موارد میطبق این دس ــورت ی  تهدید و آس تواند به ص

ها حرکت نشـود ممکن  طرح شـود؛ و اگر در راسـتای رفع این آسـیبتقسـیمات کشـوری ایران م

یب ور نیز آـس ت حتی بر کل کـش یباـس وع آـس ود. لذا با توجه به این موـض های  های جدی زده ـش

احبفوق ط ـص تخراج از ادبیات تحقیق، توـس نجش قرار  الذکر پس از اـس نظران این حوزه مورد ـس

ظر که به عنوان آسیب مطرح شده است، مورد  های مورد نگرفت، تا مـشخص شود که آیا شاخص

تائید آنان هسـت یا خیر؟ بدین منظور پس از جمع آوری نظرات از طریق پرسـشـنامه، و تحلیل  

یب  T Testو آزمون   SPSSافزار  آن از طریق نرم د که همه آـس خص ـش مت  مـش هایی که در قـس
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ــل نتیجه ــترین نمره و درجه  ابتدای فص ــد، با بیش ــاحبگیری بیان ش نظران  مورد تایید اکثر ص

 مربوطه بوده است.

ها  اما در پاســخ به ســوال دوم تحقیق مبنی بر چه راهکارهایی برای رفع یا کاهش این آســیب

نظران  وجود دارد؟ در قسـمت انتهایی پرسـشـنامه سـوالی بصـورت باز با همین عنوان از صـاحب

ت که به ترتیب مهم ده اـس یده ـش یبترین راهکارها برای رپرـس یمات  فع آـس های موجود در تقـس

 کشوری ایران در ابعاد سیاسی و امنیتی شامل موارد ذیل است؛.

رمایه • ی و  توجه به ـس یاـس ادی در مناطق مرزی و عدم دخالت مالحظات ـس گذاری اقتـص

 امنیتی در روند توسعه این مناطق  

ــترده • ــتی از اختیارات گس ــرمایهمناطق مرزی باس ــتای جذب س ای  هگذاریای در راس

ها حذف  های موجود در مســیر توســعه آنداخلی و خارجی برخوردار بوده و محدودیت

 گردد.

 اصالح و بازنگری در قانون موجود در تقسیمات کشوری •

 های کشور  ایجاد عدالت در توزیع امکانات و منابع بین همه استان •

کل • یمات منطقهـش تان به عنوان تقـس ط  باالتر از اـس یمات ـس اختیارات  ای با  گیری تقـس

 بیشتر با هدف تمرکززادیی

ــتان • ــرزمینی دقیق و کامل اسـ ــب با  آمایش سـ ــعه هر منطقه متناسـ ها با هدف توسـ

 های آم محیطهای اقلیمی، جمعیتی و سایر توانپتانسیل

تفاده از نیروهای متخـصص اقلیت • ها با بدنه ها در مناطق مرزی و پیوند محـسوس آناـس

 کشور

محیطی  ها از قبیل متخـصـصان نظامی، ـسیاـسی، زیـستمتخـصـصان تمام حوزهاـستفاده از  •

 و اقتصادی در انجام کارهای مربوط به تقسیمات کشوری و سازماندهی سیاسی فضا.

ور  ماتیتقسـ   یریگـشکل • رورت ها و اولو  یکـش اس ـض ته  تیبر اـس د نه خواـس  ی هاها باـش

 یاسیس  یمقطع

 قدردانی 

 .مینمودند کمال تشکر را دار  یاری  قیتحق  نیکه ما را در انجام ا  یزانیعز  یاز تمام  انیدر پا
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