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  چكيده

سازماندهي سياسي فضا، فرآيند تقسيم و مرزبندي پهنة سرزميني با هدف مديريت بهينة سياسي فضاست. هدف اين 

مقاله تبيين استراتژي ملي کشورها در سازماندهي و مديريت سياسي فضاي آنهاست. ايجاد و تغيير در سازماندهي و 

کند و اولين سطح، اهميت بيشتري دارد. مقاله با اين پرسا ز الگوهاي مختلفي پيروي ميمديريت سياسي فضا، ا

ميالدي  2020تا  1960هاي روست: تغييرات در سطح اول سازماندهي سياسي فضا در کشورهاي جهان، طي سالروبه

تحليلي، منابع  -يفياند؟ روش تحقيق توصچه وضعيتي را پشت سر گذاشته و چه عواملي در آن تأثيرگذار بوده

دهد، استراتژي در مباحث آماري استفاده شده است. نتايج نشان مي SPSSو  EXCELافزارهاي اي و از نرمکتابخانه

کند. ها پيروي ميکشورها در سازماندهي و مديريت سياسي فضا از سه الگوي افزايا، کاها و ثابت در تعداد استان

جهاني، تأثيرات  الص داخلي، شاخص توسعة انساني و امنيت، در کنار مسايلپنج عامل جمعيت، وسعت، توليد ناخ

اند. همچنين کشورهايي که تغييرات کمتري در سازماندهي سياسي کشور جهان داشته 191متفاوتي در تغييرات استانيِ 

 اند.  اند، موفقيت بيشتري در دستيابي به اهداف مديريت سياسي فضا کسب کردهفضاي جغرافيايي داشته
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 مقدمه .1

ادارۀ بهينة  سياسي، سازماندهي سياسي فضا، مديريت گيريفضا، بر نحوۀ شکل سياسي مديريت

. لذا در مديريت اجرايي تأثيرگذار است و سياسي قدرت توزيع ميزان و فضاي جغرافيايي، نحوه

 استقرار و تعريف و نواحي ديگر با آن عمودي و افقي روابط تنظيم و امور سياسي و ادارۀ بهتر

 Hafeznia and)است سياسي سازماندهي به کانون، نياز و ناحيه مرزهاي محلي، سازماني نهادهاي

Kavianirad,2004:22 .) ،ژئواستراتژيکي، با توجه به حجم گستردۀ تحوالت سياسي، ژئوپليتيکي

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشورهاي جهان پس از جنگ جهاني دوم، مطالعة استراتژي 

کشورها در مديريت سياسي فضا و ميزان و تعداد تغييرات سازماندهي سياسي فضاي جغرافيايي 

طح ترين سطح سازماندهي و مديريت سياسي فضا در کشورهاي جهان سيابد. مهمها اهميت ميآن

هايي چون استان، ايالت، خودمختاري و... اول آن است که بسته به الگوي مديريت سياسي فضا، نام

استراتژي مديريت سياسي فضاي کشورهاي جهان و را با خود به همراه دارد. هدف اين مقاله، درک 

ي در سازماندهي سياسي فضا و تقسيمات کشورهمچنين درک چرايي تغييرات و يا عدم تغييرات 

در کشورهاي جهان است. اينکه کشورها طي شصت سال گذشته چه تغييراتي و با چه الزاماتي، در 

تواند الگو ها چه بوده است. اين مهم مياند و نتايج حاصله براي آنهاي خود انجام دادهتعداد استان

ژي ملي و تجربة مديريتي مهمي براي کشورداري، سازماندهي سياسي فضاي جغرافيايي و استرات

 ناخالص توليد کشورها در آينده ارائه دهد. به همين منظور، پنج عامل جمعيت، وسعت، سرانة

امنيت که از مهمترين و تأثيرگذارترين عوامل در سازماندهي و  و انساني توسعة داخلي، شاخص

ان کشور جه 191هاي آماري، بر روي مديريت سياسي فضا هستند، شناسايي و با استفاده از داده

گانه در سازماندهي سياسي مورد سنجا قرار گرفتند. ميزان تأثيرگذاري هر يک از اين عوامل پنج

تواند روشنگر استراتژي ملي مديريت سياسي فضاي کشورها باشد. دورۀ زماني مورد بررسي فضا، مي

اثرگذاري  ها، ميزان تغييرات، ميزانميالدي است که طي اين سال 2020تا  1960هاي ميان نيز سال

المللي و جهاني و پراکندگي جغرافيايي تغييرات مورد گانه، تأثير شرايط بينهر يک از عوامل پنج

 گيرد. تجزيه و تحليل قرار مي
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 . روش تحقيق2

هاي اي است. بخا عمدۀ منابع اين پژوها، دادهتحليلي و منابع کتابخانه -روش تحقيق توصيفي

ميالدي(، جمعيت  1960 -2020ها )در شا بخاِ تعداد استان کشور جهان 191آماري مربوط به 

م.(،  1960 -2018(، سرانة توليد ناخالص داخلي ).م 2018م.(، وسعت کشورها ) 1960 -2020)

م.( است. براي محاسبة نرخ و  2008 -2019م.( و امنيت ) 1990 -2018شاخص توسعة انساني )

هاي مرکزي، ميانگين و محاسبة شورها، شاخصبندي کها، رتبهدرصدِ رشد هر يک از شاخص

ها، نتايج حاصل استفاده شده است. با توجه به حجم داده SPSSو  EXCELافزارهاي ها، از نرمفرمول

بندي، به صورت نقشه، جدول و نمودار از محاسبات به کمک آمار توصيفي پس از تنظيم و طبقه

 درآمد و در نهايت استدالل و ارزيابي شدند.

 يها طتعداد استان اياز نرخ رشد افزا تيجمع اينرخ رشد افزا ،«تيجمع»سنجا عامل  يبرا 

را  تيعامل جمع ريباشد، تأث ترکيشصت سال، کاسته شده و عدد به دست آمده هر چه به صفر نزد

 کي، در «وسعت»سنجا  ي. برادهديکشورها نشان م يمل يفضا ياسيس تيريمد يدر استراتژ

در نظر گرفته شد.  يمتوال ۀدو دور يها طراتِ نسبت وسعت کشور به تعداد استانييتغ فرمول، درصد

 تيريمد يمحور بودن استراتژ نيسرزم يايباشد، گو ترنيياساس هرچه درصد به دست آمده پا نيبرا

 يکشورها ط «يناخالص داخل ديتول ةنرخ رشد سران» ةفضا در کشورهاست. پس از محاسب ياسيس

 يدر سطح اول سازمانده راتييو درصد تغ ياقتصاد مل انيم ةک جدول، رابطيه کمک شصت سال، ب

کشورها  يفضا ياسيس تيريمد يدر استراتژ يرشد اقتصاد مل نکهي. اشوديم يابيفضا معنا ياسيس

 «يانسان ةشاخص توسع» ةو هشت سال ستيب يِعدد نيانگيمقاله، م نيداشته است. در ا يريچه تأث

 راتييتغ يگذاريشد. سپس با جا يبندفيط نييتا سطح پا يج ستون از سطح عالکشورها، در پن

 تيريبه اهداف مد يابيدر دست راتييتغ نيا تيموفق زانيکشورها، م يفضا ياسيس يسازمانده

شاخص » زيکشورها ن تيبه امن يکم يدسترس يقرار گرفت. برا يفضا و توسعه مورد بررس ياسيس

در پنج  ،يتيکشورها با توجه به سطوح امن ةدوازده سال نيانگياست. م يمناسب يالگو «يصلح جهان

 هاتعداد استان راتييامن تا ناامن قرار گرفت. سپس فهرست کشورها با توجه به تغ اريستون از بس

 تيريمد يتا چه اندازه در استراتژ تيعامل امن دهد،يرابطه نشان م نيشد. ا يها جاگذاردر آن
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 داشته است. تيا اهمکشوره يفضا ياسيس

 ني نظريمبا .3

قرن بيستم، قرن سازماندهي سياسي فضاي ملي و محلي است. در اين قرن کرۀزمين و جمعيت جهان 

سازي و در مجموع سازي، استانسازي، قلمروسازي، مرزبندي، کشورسازي، ايالتبيشترين ناحيه

 و تقسيم فرآيند فضا، سياسي ندهيبندي سياسي فضاي جغرافيايي را شاهد بوده است. سازماتقسيم

 و نيست. ايجاد آن از گريزي را کشورها است و آن بهينة مديريت هدف با سرزميني پهنة مرزبندي

 اولين و کندمي پيروي مختلفي اهداف و الگوهاي از کشوري، مختلف تقسيمات سطوح در تغيير

، 1عناوين مختلف استان .نسبت به سطوح ديگر دارد بيشتري اهميت سطح از تقسيمات کشوري

شود. اين و... به سطح اول سازماندهي سياسي فضا در کشورهاي گوناگون اطالق مي 3، ناحيه2ايالت

موضوع بسته به نوع نظام سياسي، نوع مديريت سياسي فضا، ميزان اختيارات سطح اول تقسيمات 

ها مختصر برخي از عنوانکشوري، پيشينة تاريخي کشور و...، بستگي دارد که در اين جا به طور 

 شود: شرح داده مي

تقسيمات استاني، بيشتر در کشورهاي متمرکز است و حکومت مرکزي  (:Province)الف( استان

ها و مديريت ها کمترين اختيارات را نسبت به ديگر انواع نظامکند. استانخود رأسا آن را ايجاد مي

مت مرکزي نقا محوري در اداره و تعيين سياسي فضا در کشورهاي جهان دارا هستند و حکو

مديران آن دارد. اين الگو ريشة باستاني دارد و گونة مدرن آن از فرانسه به سراسر جهان گسترش 

نامند. هر چند اين يافت. امروزه کشورهاي بسياري سطح اول تقسيمات کشوري خود را استان مي

رت گرفته، اما نوع مديريت سياسي فضا در نامگذاري با توجه به زبان ملي و بومي آن کشورها صو

اين کشورها بر اساس همان سيستم متمرکز است. براي مثال در کشورهايي چون بورکينافاسو، 

رود. اما در کشورهاي (، به کار ميProvince)و... دقيقاً همان عنوان فرانسوي بروندي، گابن، کنيا

، در افغانستان، «محافظت»ز کشورهاي عربي، ، در بسياري ا«استان»متمرکز ديگري همچون ايران، 

                                                           

1.Province 

2.State 

3.Region 
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، در مستعمرات سابق پرتغال «واليت»الجزاير، عمان، تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان، 

«província» در مستعمرات سابق اسپانيا ،«provincia »نامند.  و... مي 

رود. ل، به کار ميعنوان ايالت، در کشورهايي با الگوي مديريت سياسي فدرا (:State)ب( ايالت

و سطح اختيار اياالت بيشترين ميزان نسبت به ديگر نامتمرکز  يروش حکومت ي، نوعسميفدرال

 انينقا هماهنگ کننده امور م ي در اين کشورها،حکومت مرکزالگوهاي مديريت سياسي فضاست. 

نون اساسي، نظام قضايي، توانند، قا. بسته به قانون اساسي کشورها، اياالت ميرا بر عهده دارد هاايالت

پليس محلي و... خود را داشته باشند، اما در مسايلي چون سياست خارجي و دفاع ملي، تحت تسلط 

مالي و نيجريه، از حکومت مرکزي هستند. در کشورهاي استراليا، هند، اياالت متحدۀ آمريکا، سو

، «Estados»ل همچون برزيلديگر کشورهاي فدرا شود؛ اما دراستفاده مي« State»عنوان انگليسي

 ،«Oblast»، روسيه«واليت»ان و سودان جنوبي، سود«Cantons»، سوئيس«امارت»مارات متحدۀ عربيا

 شود.گفته مي« Land»و آلمان و اتريا« صوبي»پاکستان 

(: نواحي خودمختار در هر يک از کشورهاي متمرکز و يا فدرال Autonomous)ج( خودمختاري

توانند با توجه ميزان توافقات، ادارۀ ته باشند. در الگوي خودمختاري، نواحي ميتوانند وجود داشمي

امور داخلي خود را بر عهده بگيرند. نواحي خودمختار تا حدي از نظام فدرالي متفاوت هستند. 

هاي جغرافيايي، اجتماعي، اقليتي و... خود، نسبت به خودمختاري شرايط خاصي را با توجه ويژگي

ها تالش دارند تا آن نواحي را در درون کشور دارد و با اعطاي خودمختاري، حکومت بدنة اصلي

کشور خود حفظ کنند. آبخازيا در گرجستان، صحراي غربي در مراکا، نخجوان در جمهوري 

هاي خودمختاري يا خودگرداني در جهان هستند. آذربايجان، اقليم کردستان در عراق و... از نمونه

 شود. خودمختاري تشکيل مي 17شود که از ودمختاري در اسپانيا مشاهده ميترين نوع خمهم

 کيبه عنوان  ييبه تنهابرخي شهرها، همچون واشنگتن در اياالت متحدۀ آمريکا،  د( شهر پايتختي:

به  يکشور ماتيسطح از تقس نيدر نظر گرفته شده و در شمار اول يکشور ماتيواحد مستقل تقس

 . ديآيشمار م
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اداري، ناحيه به تقسيمات سياسي  -در جغرافياي سياسي و در تقسيمات سياسي (:Region)حيهار( ن

هاي سياسي، اداري، نظامي، شود که کشورها گاه آن را با توجه به استراتژيواحدي اطالق مي

تواند معادل استان يا کنند. اين تقسيمات هم مياقتصادي، اجتماعي و... در کشور خود اعمال مي

شوند. اين هايي باشد که در يک تقسيمات بزرگتر لحاظ مياي از استانالت باشد و يا مجموعهاي

)جمهوري آذربايجان(، کارکرد ردهاي خاصي همچون کارکرد اقتصاديها گاه تنها کارکبنديناحيه

ند شوجغرافيايي، زباني و فرهنگي )بلژيک( و گاه به عنوان اولين سطح از تقسيمات کشوري لحاظ مي

 )پرتغال و ايتاليا(. 

امند. نکشور جهان سطح اول تقسيمات خود را بخا مي 11اکنون هم (:Department)س( بخش

)بنين، بوليوي، کلمبيا، جمهوري کنگو، السالوادور، گواتماال، هائيتي، اين کشورها وسعت کمي دارند

از تقسيمات مين سطح هندوراس، نيکاراگوئه، پرو، اروگوئه(. در برخي کشورها نيز بخا، دو

)فرانسه، بورکينافاسو، کامرون، چاد، ساحل عاج، گابن، موريتاني، نيجر، آيدکشوري به شمار مي

افتد. تر اتفاق ميفرهنگي به نواحي محلي کوچک -سنگال(. بخا با هدف هويت بخشي سياسي

 چنانچه در کشورهاي کوچکي همچون هندوراس از اين عنوان استفاده شده است. 

هاي بحث برانگيز قرن بيست و چگونگي ماندگاري اين قلمروهاي استاني در جهان يکي از مقوله

. بلکسل معتقد است ايجاد تغييرات مداوم در (Alimohammadi et al,2008:180)يکم خواهد بود

اين  (.Blacksell,2006:58)سازماندهي سياسي فضاي ملي نشان از آشفتگي سياسي در کشورهاست

 و...( و ويتنام ترکيه،)متمرکز کشورهاي در هم چنانکه است؛ سياسي نظام شکل از جداي ،تغييرات

 متمرکز کشورهاي حال اين اند. باپديد آمده...( و برزيل کانادا، نيجريه،)فدرال کشورهاي در هم

 . اندکرده ايجاد بيشتري تغييرات

 است الزاماتي از يکي انساني هايحوزه جمعيتي و جغرافيايي توسعة و جوامع بيشتر هرچه گسترش

 جديد کشوري تقسيمات برقراري در مديريت سياسي فضاي ملي و نظر تجديد به را هاحکومت که

 چون مواردي اساس بر جديد تقسيمات اين گاهي. داردمي وا خود مدني و اداري امور اعمال براي

 (.Ahmadipoor et al,2009:30)است خاص سياسي و اقتصادي هايسياست اعمال و هاقوميت

مجارستان از کشورهاي متمرکز اروپايي است که بيشترين تغييرات در سطح اول تقسيمات کشوري 
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 اداري را تجربه کرده است. اين موضوع بيشتر تحت تأثير موقعيت استراتژيک مجارستان و اصالحات

کشور  اين مرزهاي در تغيير و جامعه، سياست ساختار اقتصادي، در پي تغيير در

هاي در کشورهاي فدرالي همانند پاکستان نيز تقاضا براي ايجاد استان (.Hajdu,1988:49- 58)بود

شور به ويژه در مواجه با هند جديد افزايا يافته است. اين مهم با توجه مسايل امنيتي اين ک

براي  گيري در رابطه با تقسيمات کشوري به سادگي نيست؛تصميم (.Latif,2017:104- 114)است

 (. Akhbari and Yadollahi,2005: 27- 50)هايي را در برداشته استيران تنانمونه در ا

به طور کلي و با توجه نوع مديريت سياسي فضا، دو شکل از کشورها وجود دارند، متمرکز و فدرال. 

کشورهاي متمرکز بر حول يک مرکز سياسي واحد ايجاد شده و قلمرو کشور تحت کنترل کامل 

حاصل تواند ز است. اما در کشورهاي فدرال مراکز قدرت متعددي وجود دارد که کشور ميمرک

 عدم و تمرکز بسيط، حکومت ماهيت (.Rennie Short,2003: 99- 100)ها بوده باشدپيوند ميان آن

اي بر همة امور مديريتي کشورهاي متمرکز کنترل فزاينده ؛(Strong,1997: 40)است قدرت تقسيم

ها به نواحي مختلفي تقسيم شوند، اما هرگونه قدرت ها دارند. اگرچه ممکن است آناستان و سياسي

شود و ممکن است آن نيز محدود ها تفويض ميو اختيار عمل نواحي از سوي دولت مرکزي به آن

 اتتقسيم ايجاد با تا دارند اين کشورها تأکيد رو اين از (.Blacksell,2006:58)شود و يا از بين برود

 کنترل و نظارت ها،آن در خود نظر مورد نيروهاي دادن قرار و اول سطح در ويژه به سياسي بيشتر

 آن اول سطح در ويژه به فضا، سياسي سازماندهي به بنديشکل .دهد افزايا کشور همة بر را خود

 سعه،تو اجتماع، ،(سياسي نظام شکل)سياست اقتصاد، جمعيت، چون متعددي عوامل تابع تواندمي

هاي تأثيرگذار در فرايند سازماندهي ها و شاخصتوجه سيستمي به مؤلفه .باشد بوده... و فرهنگ

 Ahmadipoor)بط فضايي شده و سيستم سياسي کشورگيري جريان مداوم و پايدار رواباعث شکل

et al,2014:176- 199) نمايد. و مديريت سياسي آن را تحکيم مي 

ها تقسيم سياسي و براي سهولت در ادارۀ آن نظر از داليلي ها بهقلمروهاي ملي در همة کشور

 مديريت در سهولت محلي، کراسيودم ترويج به بندي تمايلشوند. داليل ايدئولوژيکي اين تقسيممي

 فضا، سياسي با اين توضيح، سازماندهي (.Blacksell,2006:58)داليل ديگر است يا اقتصادي و
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 اقتصادي، محيطي، اجتماعي، همگن هايمحدوده و عوامل اساس بر يسرزمين پهنة يک بنديتقسيم

 در منابع از منطقي و مطلوب برداريبهره و سرزمين بهينة مديريت و اداره منظور به اداري و سياسي

 (.Ahmadipoor et al,2014:69)است سياسي نقا ايفاي منظور به و پايدار توسعة برقراري راستاي

 هر ارائة براي يابد کهسي فضا، در سازماندهي و آمايا سياسي فضا معنا ميلذا اهداف مديريت سيا

 امنيت رفاهي، امکانات انرژي، بهداشت، آموزش،) عمومي خدمات تسهيالت، امکانات، بهتر چه

بنابراين  (.Mirshekaran,2009:26)است حاکميت اعمال تسهيل نهايتاً و عمومي اداره ،...(و

 اقتصادي اجتماعي، طبيعي، مختلف معيارهاي از و بنيان دانا که ميزان هر به فضا سياسي سازماندهي

 Hafeznia andداشت) خواهد بيشتري کارآيي و پويايي فراگيري، کند، پيروي فرهنگي و

Kavandikateb,2017:63گري و دستيابي به الگوي بهينه در مديريت ( و عامل اساسي در تسهيل

 سياسي فضاي ملي خواهد بود. 

 است حکومتي ابزارهاي از کشوري يکي از سطوح مهم سازماندهي سياسي فضاست و آن سيماتتق

 مديريت اداري، سيستم يابيشکل ،(Muir,2000:251)کشور جغرافيايي فضاي کنترل و اداره در که

 تقسيمات از فراگير هدف. است توجه مورد سرزمين پهنة بر حکومت حاکميت اعمال و سرزمين

 و چارچوب ساختن فراهم و (Hafeznia,2000:194)کشور قلمرو و سرزمين هترب اداره کشوري

 (Karimipoor,2002:4)ايمنطقه همسان توسعه و ملي امنيت ملي، بقاي ادامه براي شايسته بستري

 (.Azami and Dabiri,2011:147- 181)و تأمين امنيت و بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصادي است

 شکل در و امور مديريت سياسي فضا، اداره در هاحکومت اجرايي هايستسيا از جزيي پديده اين

از  (.Hafeznia and Kavandikateb,2017:63)است بوده ملي و ايمنطقه محلي، هايهويت به دادن

( 1گيري فرآيند سازماندهي سياسي فضا، جملة عوامل موثر بر مديريت سياسي فضاي ملي و شکل

هاي توليد ( دگرگوني فناوري و تغيير روش3ي شيوه و الگوي زندگي؛ ( دگرگون2افزايا جمعيت؛ 

ها ( افزايا مداوم سطح فکر و آگاهي مردم و نيز خواست آن4ها؛ و ارائة خدمات و ترويج نوآوري

هاي ( افزايا نوع و حجم فعاليت5براي مشارکت بيشتر در سرنوشت خود و کاها اقتدار حکومت؛ 

( 7گرايي؛ گرايي و ناحيه( محلي6گي و کالبدي در فضاي جغرافيايي؛ اقتصادي، اجتماعي، فرهن

( کاها 8سازي؛ هاي فضايي و اجتماعي از طريق کوچکهاي امنيتي و کنترل ناهنجاريضرورت
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ها با رعايت اصول برداري بهتر از آنمنابع و بنيادهاي زيستي و لزوم کاربري مديريت بهينه براي بهره

 Hafeznia and)الملليمالحظات سياسي ناشي از اثر نيروهاي بين (9توسعة پايدار و 

Kavianirad,2004: 23.) 
 پژوهش هاييافته.4

 1-4. تغييرات دورهاي سطح اول سازماندهي سياسي فضا در کشورهاي جهان1  

ل براي بررسي استراتژي ملي کشورها در سازماندهي و مديريت سياسي فضا، تغييرات سطح او

طالعه قرار م( مورد 1960 -2020)در کشورهاي جهان طي شصت سال اخيري سياسي فضا سازمانده

شود. هر چهار دوره مبناي تحوالت بندي ميگيرد. اين زمان به چهار دورۀ مهم پانزده ساله تقسيممي

ات)در ( بيشترين ميزان تغيير1990 -2005)هاي خود را دارند. در دورۀ سوميمهمي هستند و ويژگ

 کشور( رخ داده است.  67)در ( کمترين ميزان تغييرات2005 -2020)ور( و دورۀ چهارمکش 90
 ميالدي 1975تا  1960دورۀ اول:  .4-1-1

ها تر و دسترسي به آنميالدي انتخاب شد. از اين سال اطالعات واقعي 1960مبناي اطالعات سال 

گرايي، هاي ناسيوناليستي و محليشهفراهم است. هيجانات ناشي از پايان جنگ جهاني دوم، رشد اندي

دورۀ مهم پايان استعمار، توجه به امور داخلي و توسعه به ويژه در کشورهاي درگير جنگ، آغاز 

هاي بارز اين دوره است. در روند پيدايا بسياري از کشورهاي جهان، رشد جمعيت و...، از ويژگي

ا در سطح اول سازماندهي سياسي فضاي هدرصد از آن 38کشور جهان، يعني  73اين دورۀ زماني 

عاج، مراکا، نپال، نيجر، مقدونيه، بروندي، دانمارک، )ساحلخود تغيير ايجاد کردند. نُه کشور

ها افزايا کشور ديگر در تعداد استان 64هاي خود کاستند؛ اما در نيکاراگوئه و سوئد(، از تعداد استان

                                                           

   هاي کشورهاي جهان طي اين شصت سال به ترتيب از منابع زير به دست آمده است:مربوط به تعداد استاناطالعات  . 1
- Law, GWILLIM (1999), Administrative Subdivisions of Countries: A Comprehensive World 

Reference, 1900 through 1998, McFarland & Company, Inc., Publishers. 

- https://www.iso.org/obp/ui/#home 

- https://www.geonames.org 

- http://www.statoids.com/ 

- https://www.cia.gov/libraray/publications/the-world-factbook/fields/302.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_administrative_divisions_by_country#Administrative_di

visions_with_ISO_3166 

   همچنين در برخي موارد به سايت وزارت داخلة کشورهاي مورد بررسي مراجعه شده است.

https://www.iso.org/obp/ui/#home
https://www.geonames.org/
https://www.cia.gov/libraray/publications/the-world-factbook/fields/302.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_administrative_divisions_by_country#Administrative_divisions_with_ISO_3166
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_administrative_divisions_by_country#Administrative_divisions_with_ISO_3166
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دهد. بيشترين تغييرات راکندگي اين کشورها را نشان ميدرصد تغييرات و پنقشه ، (1شکل)ايجاد شد. 

ايجاد شده در کشورهاي آفريقايي، آسيايي و شرق اروپا است؛ چرا که در اين مناطق، بسياري از 

ها هاي مهم آنکشورها در حال ظهور بودند و سازماندهي و مديريت سياسي فضاي ملي، از اولويت

 آمد. براي بقاي ملي به شمار مي
 -1975درصد تغييرات در سطح اول سازماندهي سياسي فضا در کشورهاي جهان )نقشة  (:1ل)شك

1960)  

 
(Source: https://mapchart.net/) 

ميالدي 1990تا  1975دورۀ دوم:  .2-1-4  

در اين دوره جنگ سرد و روند پيدايا کشورهاي جهان همچنان ادامه دارد. کشورهاي استقالل 

کنند. د تغييرات ساختاري در سازماندهي و مديريت سياسي فضاي ملي خود مييافته اقدام به ايجا

درصد( در سازماندهي سياسي خود  41)کشور جهان 79تغييرات را دارند.  آفريقا و آسيا، بيشترين

ترين نکته در اين دوره (. مهم2شکل)آيدها به شمار ميترين دورهمهمکنند و يکي از تغيير ايجاد مي

سازماندهي سياسي فضا در کشورهاي بزرگ و در حال توسعه است. برزيل و چين از آن تغييرات 

)يمن، ها در جهان است. دَه کشورو جنباجمله هستند. اين دوره، دورۀ مهم اصالحات، انقالبات 

پرتغال، شيلي، مقدونيه، بريتانيا، گينة بيسائو، ويتنام، نيوزيلند، ليتواني و نيوکالدونيا( از تعداد 

درصد  200کاهند و سه کشور آفريقايي اوگاندا، الجزاير و بورکينافاسو، بيا از هاي خود مياستان
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 افزايند. هاي خود ميبه تعداد استان
 -1990رصد تغييرات در سطح اول سازماندهي سياسي فضا در کشورهاي جهان )د (: نقشة2شكل)

1975)  

 
(Source: https://mapchart.net/) 

ميالدي 2005تا  1990ۀ سوم: دور .3-1-4  

افتد. نود کشور ره اتفاق ميبيشترين ميزان تغييرات سطح اول سازماندهي سياسي فضا، در اين دو

ترين داليل تحوالت اين دوره، نتايج کنند. مهمدرصد( اقدام به تغيير فضاي دروني خود مي 47)جهان

روي، مسايل اروپاي شرقي، ظهور به هاي اقماري شوناشي از پايان جنگ سرد، استقالل جمهوري

غرب آسيا، اصطالح نظم نوين جهاني، رشد جمعيت، مسايل اقتصادي و... است. تغييرات در جنوب

جنوب و مرکز آفريقا و اروپاي شرقي بيا از ديگر نقاط جهان است. ليتواني، عربستان، آفريقاي 

 17کنند و ل کشور خود ايجاد ميجنوبي و مراکا، بيا از صددرصد تغييرات در تقسيمات سطح او

 کاهند. هاي خود مي، نيز از تعداد استان1کشور

 

 

                                                           

ــن .1 ــتان، ات  ن،يو هرزگو يبوس ــتان، لهس ــو،يبورک ن،ينپال، فنالند، بحر ،يوپيارمنس ــوانا، نام نافاس واناتو، آلمان،   ن،يبحر ا،يبيبوتس
 .يبيعمان، سوئد و ل ،يمولداو
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 -2005درصد تغييرات در سطح اول سازماندهي سياسي فضا در کشورهاي جهان )نقشة : (3شكل)

1990)  

 
(Source: https://mapchart.net/) 

ميالدي 2020تا  2005دورۀ چهارم:  .4-1-4  

 35با اين حال دهد؛ ت در سازماندهي سياسي فضا در اين دوره روي ميکمترين سطح از تغييرا

کنند. آفريقا کشور(، در سطح اول تقسيمات کشوري خود تغيير ايجاد مي 67)درصد کشورهاي جهان

درصد  200و به ويژه آفريقاي مرکزي همچنان بيشترين تغييرات را دارد. کنيا، فنالند و ليتواني، با 

اند. تغييرات اين دوره، بيا ان، بيشترين ميزان تغييرات را در اين دوره ايجاد کردهافزايا تعداد است

امنيتي، تحت تأثير مسايل جمعيتي، اقتصادي، آمايشي و توسعه است. سيزده  -از مسايل سياسي

کاهند. درصد تغييرات ايجاد شده، نسبت به ، از تعداد تقسيمات اول کشوري خود مي1کشور

در اين دوره کمتر است و کشورها با تغييرات اندکي در سازماندهي و مديريت هاي ديگر دوره

 گذارد. سياسي فضاي ملي، دورۀ ثبات بيشتر نسبت به سه دورۀ قبل را به نمايا مي

 

 

 

                                                           

 .هيپاراگوئه، قزاقستان و روس ن،يمارشال، ساحل عاج، مراکا، بحر ريسودان، جزا تره،يرواندا، دانمارک، فرانسه، ار ،يآلبان 1.
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 -2020درصد تغييرات در سطح اول سازماندهي سياسي فضا در کشورهاي جهان )نقشة : (4شكل)

2005)  

 
(Source: https://mapchart.net/) 

)ايران، بحرين، بروندي، دماغة سبز، ساحل عاج، اکوادر، کشور 13کشور جهان،  191ز ا

جنوبي الئوس، سودان، تايلند، اوگاندا و ازبکستان( در هر چهار دوره، در اندونزي، کره

اند. به اين ترتيب کشورهايي که در هر چهار سازماندهي سياسي فضاي خود تغيير ايجاد کرده

قابل مشاهده  (5شکل)اند بر روي ، در سه دوره، دو دوره يا فقط در يک دوره تغيير داشتهدوره

هستند. فنالند، مجارستان، روماني، مقدونيه و بريتانيا، تنها کشورهاي اروپايي هستند که در سه 

اند و مابقي دوره سازماندهي و استراتژي مديريت سياسي فضاي ملي تغيير جديدي ايجاد کرده

اي توان به طور قطعي رابطهاند. هر چند نميهاي کمتري تغيير داشتهورهاي اروپايي در دورهکش

ها و ثبات سياسي کشورها ارائه داد؛ اما به طور تقريبي معنادار ميان ميزان تغييرات در دوره

اند، نسبت به کشورهايي توان گفت، کشورهايي که در هر دوره تغييرات جديدي ايجاد کردهمي

اند، ثبات سياسي، اقتصادي، امنيتي هاي کمتري تغييرات داشتهکه تغييرات نداشته و يا در دوره

هاي متناقض چندي چون عراق و سوريه وجود دارند، با اند. البته مثالو اجتماعي کمتري داشته

که کشورهايي که اين حال در بيشتر اين موارد، اين موضوع قابل مشاهده است. نکتة مهم آن

اي و محلي هاي آمايشي ملي، منطقهاند؛ قطعاً برنامهتغييرات بيشتري را در طول اين دوره داشته
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ها تابع شرايط ها وجود ندارد و يا ضعيف است و استراتژي مديريت سياسي فضا در آندر آن

 زماني و مکاني و نه بسترهاي سرزميني و آمايا محور است. 
هاي چهارگانهازماندهي سياسي فضا در دورهتغييرات سطح اول سنقشة  (:5كل)ش  

 
(Source: https://mapchart.net/) 

 

ميالدي( 2020تا 1960سياسي فضا در کشورهاي جهان )نتايج تغييرات سطح اول سازماندهي .2-4  

توانيم استراتژي مديريت سياسي فضاي کشورهاي جهان را بر اساس ميزان تغييرات در سطح مي

ها طي شصت سال گذشته، به سه دسته تقسيم کنيم: نخست اسي فضاي آناول سازماندهي سي

اند ها هيج تغييري در سطح اول سازماندهي سياسي فضاي ملي خود ندادهکشورهايي که طي اين سال

 112)انداسي فضاي خود را افزايا دادهکشور(؛ دوم کشورهايي که سطح اول سازماندهي سي 57)

 کشور(.  22)اندهاي خود کاستهز تعداد استانکشور( و سوم کشورهايي که ا
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لي مدرصد کشورهاي جهان از ميزان تغييرات در سطح اول سازماندهي سياسي فضاي نمودار  (:6كل)ش

ميالدي 1960 -2020هاي طي سال  

 
 

کشورهاي بدون تغيير در سطح اول سازماندهي سياسي فضاي ملي.1-2-4  

ميالدي، هيچ تغييري  2020تا  1960درصد( از سال  27)کشور 53ورد بررسي، کشور م 191از ميان 

، موقعيت اين کشورها را نشان (7شکل). 1انددر سطح اول سازماندهي سياسي فضاي خود نداده

هزار کيلومتر مربع دارند و جزء کشورهاي ميکرو  25کشور اين فهرست وسعتي کمتر از  30دهد. مي

هزار  25شان کمتر درصد از کشورهايي هستند که وسعت 60کشور،  30آيند. اين به شماره مي

دهد، کشورهاي ميکرو کمتر تمايل به تغيير در سطح اول سازماندهي کيلومتر مربع است. اين نشان مي

اشتاين، لوکزامبورگ سياسي فضاي خود دارند و حتي در کشورهايي نظير سنگاپور، موناکو، ليختن

کشور، يعني  16. در اين فهرست شا کشور فدرال قرار دارند و و... اين موضوع قابل مشاهده است

کشور اول جهان هستند. عدم تغيير در اين  50ها در شاخص توسعه انساني در ميان درصد از آن 30

)ژاپن، نروژ، اتريا، ايسلند و...(، نظام فدرالي حاکم بر ، بيشتر ناشي از آمايا سياسي فضاکشورها

                                                           

سرائيل          1. ستوني، ا ستراليا، ا سپانيا، ا شامل کشورهاي آرژانتين، آندورا، اتريا، ا سالوادر، اوروگوئه، اياالت اين فهرست    متحده ، ال
آمريکا، ايرلند، ايســلند، باربادوس، برونئي، بلغارســتان، بليز، بوليوي، پاالئو، تاجيکســتان، توآلو، تونگا، جامائيکا، دومنيکن، ژاپن، 

سائوتومه   سن     و ساموا،  سريالنکا،  سيپ،  سنت  پرن سنت  مارينو،  ست  لوئيس،  سوازيل   و وين سنگاپور،  سيرالئون،   گرنادينس،  ند، 
سي، کره    ستاريکا، کروا ستان، گواتماال، لوکزامبورگ، ليختن    فيجي، قبرس، کا   شمالي، کريباتي، کومور، گابن، گامبيا، گرانادا، گرج

 اشتاين، ماداگاسکار، مکزيک، موناکو، ميکرونزي، نائورو و نروژ است.  

ر  کشورهاي  دون تغيي

در سازماندهي سياسي  

فضا

29%

کشورهاي افزايش  

دهنده تعداد استان ها

59%

کشورهاي کاهش  

دهندۀ تعداد استان ها

12%
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ه آمريکا، آرژانتين، استراليا و...(، کوچک مقياس بودن و تناسب ميان )اياالت متحدن کشورهااي

جمعيت، وسعت و سطوح سازماندهي سياسي فضا بوده که استراتژي عدم تغيير در اين کشورها را 

 توجيح کرده است.
ي ميالدي هيچ تغييري در سطح اول سازمانده 2020تا  1960کشورهايي که از سال نقشة  (:7كل)ش

اندا نداشتهسياسي فض  

 

 

(Source: https://mapchart.net/) 

ها هاي آنودي که تعداد استان، بحرين، بروندي و نيکاراگوئه، با وج1در اين ميان چهار کشور اريتره

اند. از ابتدا تاکنون به لحاظ عددي تفاوتي نداشته، اما طي شصت سال همواره تغييراتي را تجربه کرده

 ثباتي سياسي حاکم بر اين کشورها به لحاظ مسايل داخلي و امنيتي دليل مهم اين تغييرات است. بي

 

 

 

                                                           

سال    1 شورهاي جهان پس از  ستقالل ياف   ميالدي که مب 1960. تقريباً نيمي از ک ست، ا اند؛ مانند اريتره تهدأ مطالعه در اين مقاله ا
اند؛ لذا اهميت  (. همة اين کشورها پيا از استقالل نيز داراي تقسيمات کشوري بوده    1971( و بحرين )1962(، بروندي )1993)

 دارد مورد مطالعه قرار گيرند.   
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ميالدي 1960 -2020هاي طي سالوضعيت تقسيمات کشوري چهار کشور (: 1)جدول   

بازۀ زماني 5تعداد سطح اول سازماندهي سياسي فضا در  نام کشور شماره  

1960 1975 1990 2005 2020 

 6 10 6 6 6 اريتره 1

 4 5 12 6 4 بحرين 2

 18 17 15 8 18 بروندي 3

 17 17 16 16 17 نيكاراگوئه 4

ل سازماندهي سياسي فضا کشورهاي افزايش دهندۀ تعداد سطح او.2-2-4  

ميالدي، استراتژي افزايا تعداد سطح اول سازماندهي  2020تا سال  1960کشورهايي که از سال 

درصد نقشه ، (8شکل)شوند. درصد( مي 59)کشور 112اند، شامل خود را داشتهسياسي فضاي 

رهاي آفريقايي، آسيايي دهد. بيشترين افزايا در ميان کشوهاي اين کشورها را نشان ميافزايا استان

سازي پس از استقالل، افزايا جمعيت، ملت-و اروپاي شرقي است. داليل اين مهم، روند کشور

هاي آمايشي، مسايل داخلي به ويژه مسايل امنيتي و قوميتي است. بيشترين ريزيعدم وجود برنامه

استان جديد( و  108ايجاد )درصد افزايا 2700ايي اوگاندا با ميزان افزايا استان در کشور آفريق

درصد  1100د( و نيجريه با استان جدي 114)درصد افزايا 2200کشور لتوني با  سپس در

استان جديد(،  20)ايجاد درصد افزايا 182در اين فهرست با استان جديد( است. ايران  34)افزايا

 ربه کرده است. پانزدهمين کشوري است که بيشترين ميزان افزايا تعداد استان را در جهان تج
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 1960درصد افزايش تعداد سطح اول سازماندهي سياسي فضاي کشورهاي جهان از سال نقشة  (:8كل)ش

2020تا   

 
(Source: https://mapchart.net/) 

کشورهاي کاهش دهنده از تعداد سطح اول سازماندهي سياسي فضا .3-2-4  

والت سطح اول سازماندهي سياسي فضا، فهرستي نکتة بارز در استراتژي مديريت سياسي فضا و تح

صد کاها اند. اين کشورها به ترتيب بيشترين درهاي خود کاستهکشور است که از تعداد استان 22از 

 21)از درصد76(، دانمارک 2020استان در  7به  1960استان در  34)از درصد کاها 79شامل: نپال 

 70استان(، ارمنستان  3ن به استا 12)از درصد 75وکالدونيا و هرزگوين و نياستان(، بوسني  5استان به 

درصد(، روآندا  50)درصد(، نيجر 54درصد(، آلباني) 56تان(، ليتواني)اس 11استان به  37)از درصد

درصد(،  27)درصد(، لهستان 36درصد(، شيلي) 38درصد(، آلمان و فرانسه) 40مراکا)درصد(،  44)

غال درصد(، پرت 17)درصد(، سوئد 17درصد(، مالت) 25گينة بيسائو )د(، درص 26)ميبيا و ساحل عاجنا

ها درصد( کاها است. دليل بيشتر اين کاها 5)درصد( و روسيه 7درصد(، مولداوي و ويتنام) 10)

هاي ريزي مجدد طرح)آلمان و ويتنام( اتحاد دوباره کشورها و طرحپايان جنگ سرد، در برخي موارد

ها و تهديدات هاي داخلي کشورها به ويژه براي کاستن از هزينهبا ظرفيت آمايا سياسي فضا متناسب

 است.  
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 1960درصد کاهش تعداد سطح اول سازماندهي سياسي فضاي کشورهاي جهان از سال نقشة  (:9شكل)

2020تا   

 
(Source: https://mapchart.net/) 

سي فضا در کشورهاي جهان. عوامل تأثيرگذار در تغييرات سطح اول سازماندهي سيا3-4  

اخص پنج عامل جمعيت، وسعت جغرافيايي، سرانة توليد ناخالص داخلي، شاخص توسعة انساني و ش

کنند. اين عوامل امنيتي کشورها در سازماندهي سياسي سطح اول کشورها، نقا مهمي بازي مي

آيند؛ هر چند قطعي يترين عوامل تأثيرگذار در سازماندهي سياسي فضاي کشورها به شمار ماثربخا

 ها افزود.  توان داليل نژادي، مذهبي، سياسي، فرهنگي و... ديگري را به آننيستند و مي
 1-3-4. عامل جمعيت1 و استراتژي سازماندهي و مديريت سياسي فضا

ها، افزايا ميالدي در سازماندهي سياسي فضاي آن 1960 -2020هاي در کشورهايي که طي سال

رود. براي ترسيم يک رابطه ها به شمار ميترين شاخصعامل جمعيت يکي از مهمصورت گرفته، 

معنادار و کشف رابطة ميان افزايا جمعيت و افزايا سطح اول سازماندهي سياسي فضا، فرمولي 

گيرند. اما نهايت قرار ميدر نظر گرفته  شده است. در اين فرمول نتايج به دست آمده از صفر تا بي

                                                           

 جهاني و سايت گزارش جمعيت جهان استخراج شده است:  آمارهاي جمعيتي براي تحليل در اين بخا از سايت بانک  1.
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SP.POP.TOTL&country= 
http://worldpopulationreview.com/ 
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ها بيشتر است. به تر باشد؛ تأثير عامل جمعيت در افزايا تعداد استانبه صفر نزديکهر چه عدد 

ها تقريباً برابر بوده است. اين موضوع بيانگر جمعيت، اين معنا که رشد جمعيت با رشد تعداد استان

محور بودن استراتژي مديريت سياسي فضا در کشورهاي فوق و تمرکزگرايي امنيت و خدمات

ها در فرمول طراحي شده، نرخ رشد افزايا جمعيت از نرخ رشد افزايا تعداد استان هاست.آن

قرار گرفته است. استراتژي  (2آمده بر اساس نام کشورها در جدول)کاسته شده و عدد به دست 

کشورِ جهان و از جمله ايران، جمعيت محور است و  31سازماندهي و مديريت سياسي فضا در 

 1960معيت، بر تعداد سطح اول سازماندهي سياسي فضاي اين کشورها از سال متناسب با افزايا ج

 (. 10شکلميالدي تاکنون افزوده شده است )

(:1رابطه)  
 تعيين ميزان تأثير عامل جمعيت بر سازماندهي سياسي فضا در کشورهاي جهان

جمعيت 2020) − (جمعيت 1960

جمعيت 1960
−

تعداد استان 2020) − (تعداد استان 1960

تعداد استان 1960
=   اثر جمعيت برتعداداستان

 -2020تأثير عامل جمعيت بر افزايش سطح اول سازماندهي سياسي فضا در کشورهاي جهان )(: 2)جدول

1960)  
-1 0 1 2 و بيشتر  2-  و کمتر 

      

تأثير مستقيم افزايش جمعيت بر  تأثير کم تأثير بسيارکم

هاافزايش تعداد استان  

أثير بسيار کمت تأثير کم  

آنگوال، بنين، 

بوتوسوانا، کامرون، 

چاد، کنگو، 

جيبوتي، اکوادر، 

مصر، گينه 

استوايي، اتيوپي، 

گينه، هندوراس، 

اندونزي، عراق، 

اردن، کويت، لبنان، 

ماالوي، مالزي، 

مالديو، جزاير 

مارشال، موريتاني، 

مغولستان، 

افغانستان، 

آذربايجان، 

باهاما، 

بوتان، 

برزيل، 

کامبوج، 

جمهوري 

آفريقاي 

مرکزي، 

چين، 

کلمبيا، 

جمهوري 

، دومنيکن

الجزاير، 

آنيگوآ 

باربودا، 

بورکينافاسو، 

کابوورد، 

کانادا، 

گرينلند، 

هائيتي، 

ايران، ايتاليا، 

قزاقستان، 

کره جنوبي، 

موريس، 

مونتنگرو، 

بالروس، 

بلژيک، 

کاستاريکا، 

قبرس، 

فنالند، 

يونان، 

مجارستان، 

کنيا، 

قرقيزستان، 

اسلوني، 

 اوکراين،

جمهوري 

دموکراتيک 

کنگو، 

گويان، 

روماني، 

سنت کيس 

و نويس، 

 اسلواکي،

لتوني، ليبي، 

نيجريه، سيشيل، 

 اوگاندا،
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 موزامبيک، عمان،

پاکستان، پاناما، 

پاپوآگينة نو، 

اراگوئه، پرو، پ

فيليپين، قطر، 

عربستان، سنگال، 

جزاير سليمان، 

سومالي، سودان، 

سوريه، تانزانيا، 

توگو، ترکمنستان، 

امارات، ازبکستان، 

وانوتو، ونزوئال، 

 يمن، زامبيا،

غنا، هند، 

الئوس، 

لسوتو، 

ليبريا، مالي، 

ميانمار، 

آفريقاي 

جنوبي، 

تايلند، 

تيمور 

شرقي، 

تونس، 

ترکيه، 

 زيمباوه،

هلند، 

نيوزلند، 

سورينام، 

سوئيس، 

مقدونيه، 

ترينيداد و 

توباگو، 

 بريتانيا،

هاي جمعيتي کشورها از سايت بانک جهاني داده مأخذ: جدول بر اساس)

https://databank.worldbank.org/report  اين مقاله و توسط نگارنده تنظيم شده ( 1رابطه)و سپس محاسبه

 (است.

تأثير عامل رشد جمعيت بر افزايش سطح اول سازماندهي سياسي فضا در کشورهاي نقشة  (:10كل)ش

(1960 -2020جهان )  

 
(Source: https://mapchart.net/) 
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موضوع ديگر در ارتباط با جمعيت، درصد جمعيت به ازاي هر استان، در کشورهاي مختلف است. 

به اين معنا که هر چند درصد از جمعيت يک کشور داراي يک استان است و اين وضعيت در 

کند يا مي لگوي خاصي تبعيتکشورهاي مختلف جهان به چه شکل است و آيا اين پراکندگي از ا

نمايا اين پراکندگي در جهان است. به طور ميانگين براي هر ده درصد از جمعيت  (11خير. شکل)

، به 1جهان يک استان وجود دارد. همانطور که در نقشه روشن است، ده درصد از کشورهاي جهان

هر چه درصد از جمعيت خود، يک استان دارند. درصد جمعيت در هر استان،  3ازاي کمتر از هر 

توان بر روي نقشه ديد. تر هستند و اين را ميرود، کشورها کوچکتر و يا کم جمعيتباالتر مي

ها در هر استان کمتر از ده درصد است، سازماندهي و مديريت کشورهايي که درصد جمعيت آن

 هاست. محور بودن آنها بيانگر جمعيتسياسي فضا در آن
ل به ازاي هر استان در کشورهاي جهان بر اساس اطالعات سانمايش درصد جمعيت نقشة  (:11شكل)

ميالدي 2020  

 
(Source: https://mapchart.net/) 

 

                                                           

قدون     ا،ي تان يبر ،يتوانيل 1. ندا، م گا ــ ه،ي او با  ه،ي ترک ه،ي روسـ ند، يتا  جان، يآذر نام، يو ل حده  االتي ا ت   ا،ي ژاپن، کن ر،يالجزا کا، يآمر مت
 و افغانستان، ياندونز ،يهند، مولداو ه،يجرين ،يمجارستان، رومان
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. وسعت و استراتژي سازماندهي و مديريت سياسي فضا2-3-4  

، عامل مهم ديگري در تنظيم و تدوين استراتژي مديريت سياسي فضا به شمار 1وسعت کشورها

دهد اين عامل کمتر در تقسيمات سطح د شده در کشورهاي جهان نشان ميرود. اما تغييرات ايجامي

درصد از  13.3، به طور ميانگين در هر 1960اول داخلي کشورها لحاظ شده است. چنانکه در سال 

درصد کاها يافته  10.2اين نسبت به  2020وسعت کشورها، يک استان وجود داشت و در سال 

محور بودن، ثبات باال، سياسي فضا نشان از آمايشي بودن، برنامهاست. سرزمين محور بودن مديريت 

همگوني بيشتر جغرافيايي و تأثيرپذيري کمتر از تحوالت و مسايل داخلي و خارجي کشورهاست. 

مندي بيشتر از ها با هدف بهرههرچند در برخي از کشورها )ايران، الجزاير و...(، افزايا تعداد استان

کشور است، اما در حقيقت اين افزايا نشان از ناموزني جغرافيايي و  همة فضاي جغرافيايي

توان مشکالت سازماندهي و مديريت سياسي فضا در اين کشورهاست. براي درک بهتر موضوع مي

با استفاده از يک فرمول طراحي شده، ميزان سرزمين محور بودن استراتژي سازماندهي و مديريت 

 گيري کرد. زهسياسي فضا در کشورها را اندا

(:2رابطه)  
 تعيين ميزان تأثير عامل سرزمين بر سازماندهي سياسي فضا در کشورهاي جهان

نسبت وسعت به تعداد استان 1960 ) − (نسبت وسعت به تعداد استان 2020

نسبت وسعت به تعداد استان در سال 1960
∗  100

=  تأثير عامل وسعت جغرافيايي
تر باشد، نشان از سرزمين و جغرافيا محور بودن ده پايينبراين اساس هرچه درصد به دست آم

بندي، کشورهايي که بيا از سازماندهي و مديريت سياسي فضا در اين کشورهاست. در اين طبقه

ها جغرافيامحور نيست؛ درصد افزايا داشته باشند، سازماندهي و مديريت سياسي فضا در آن 50

ها تا حدي اهميت دارد؛ کشورهايي عامل سرزميني در آن درصد باشند، 50تا  20کشورهايي که بين 

ها اهميت دارد و کشورهايي که درصد به درصد هستند، عامل جغرافيايي در آن 20که بين صفر تا 

محور خواهند بود و مديريت سياسي فضا در ها صفر است، جغرافيا و سرزميندست آمده در آن

                                                           

 اطالعات مربوط به وسعت کشورها، از سايت سازمان ملل متحد به نشاني زير به دست آمده است:   1.
http://data.un.org/en/index.html 
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دهد کشورهاي نشان مي( 12شکل)اکندگي کشورها در ها تحت تأثير مسايل سرزميني است. پرآن

غربي آسيا، کمترين ميزان اهميت را به موضوع جغرافيا و سرزمين محوري آفريقايي، جنوب و جنوب

اند، در کشورهاي خود دارند. در کشورهايي هم که از تعداد سازماندهي سياسي فضاي خود کاسته

ت کشوري خود، تا حدي از الگوهاي سرزميني محيط در واقع با نگاه انتقادي به مسايل تقسيما

 اند )آلمان، فرانسه، سوئد، ارمنستان، مراکا، شيلي و...(. جغرافيايي خود تبعيت کرده
ي فضا در کشورها ياسيسو مديريت  يسازماندهو جغرافيا محوري  نيسرزمنمايش نقشة  (:12شكل)

  2020تا  1960هاي جهان طي سال

 
گوهاي سرزميني بيشتر است(تر باشد، پيروي از النهر چه درصد پايي)  

 (Source: https://mapchart.net/) 

ها درصد بيشتري از وسعت کشور را در بر بگيرند، کشورها کوچکتر و تعداد تقسيمات هر چه استان

 درصد 0.8درصد، ليتواني با  0.5ها کمتر است. گفتني است کشور بريتانيا با سطح اول کشوري در آن

يان، ايران با درصد، کمترين درصد وسعت استاني را در جهان دارا هستند. در اين م 0.9و اوگاندا با 

سال  جهان قرار دارد. اين رقم در 17، در رتبه 2020درصد براي هر استان در سال  3.2وسعت 

داشت. ر جهان قرا 90درصد براي هر استان بود که در اين سال ايران در رتبة  9.1ميالدي  1960

 نتايج حاصله بيانگر اهميت کمتر آمايا سياسي فضا در ايران است. 
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سازماندهي و مديريت سياسي فضا و سرانه توليد ناخالص داخلي.3-3-4  

جهاني است. همه ساله بانک  اقتصاد در گيرياندازه معيارهاي مهم از يکي 1داخلي ناخالص توليد

توان کند که از اين طريق ميناخالص داخلي کشورها مي جهاني اقدام به ارائة گزارشي دربارۀ توليد

تا حدي به وضعيت اقتصادي کشورها پي برد. در اين مقاله صرف گزارش توليد ناخالص داخلي 

تا سال  1960کشورها از سال  2کافي نبود. براي درک بهتر، نرخ رشد سرانة توليد ناخالص داخلي

يت کشورها نيز در آن لحاظ شده است. در واقع سرانة ميالدي مبنا قرار گرفت؛ چرا که جمع 2018

 و آيدمي دست به کشور يک ساکنان تعداد بر داخلي ناخالص توليد توليد ناخالص داخلي از تقسيم

پس از محاسبة نرخ رشد سرانة توليد ناخالص  .در کشورهاست زندگي استاندارد کنندهمشخص

شد. در اين جدول به دنبال کشف رابطة ميان  تنظيم (3)داخلي کشورهاي مورد بررسي، جدول 

درصد تغييرات در سطح اول سازماندهي سياسي فضا با اقتصاد ملي کشورها هستيم. اينکه آيا تغيير 

تواند ناشي از رشد اقتصاد ملي باشد يا خير. نيز در استراتژي سازماندهي و مديريت سياسي فضا مي

کند يا غيير در سازماندهي سياسي فضاي کشورها ايجاد مياي براي ترشد سرانة کشورها آيا انگيزه

 خير. 

تواند مانعي در اين راه باشد؛ اما هاي اقتصادي ناشي از تغييرات در تقسيمات کشوري ميهزينه

ها هاي آندرصد در تعداد استان 100دهد، در کشورهايي که افزايشي بيا از جدول فوق نشان مي

ان مطرح نبوده و شرايط پيچيده در جوامع اين کشورهاست که موجب رخ داده، عامل اقتصادي چند

ها کشوري که نرخ رشد سرانة آن 22ها شده است. اين مهم به ويژه در مورد تغييرات اساسي در آن

تر است. با اين حال نرخ پايين رشد سرانه در کشورهايي همچون نيجر است، نمايان 10کمتر از عدد 

 هاي خود بکاهند. اين در حالي است که کشوري همچونتا از تعداد استانو ارمنستان باعث شده 

، کشور را 2016گيرد که در سال فرانسه که نرخ رشد بااليي در سرانه ناخالص ملي دارد، تصميم مي

ناحيه کاها دهد. نکتة بارزتر، کشورهايي که تغييري در تقسيمات کشوري  13ناحيه به  22از 

شوند. اگر بخواهيم درصد از کشورهاي با نرخ رشد باالي سي را شامل مي 40ر، ( کشو15اند )نداشته

                                                           

1.Gross Domestic Product (GDP) 

2.GDP per Capita 
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اند به اين فهرست کشورهايي که تغييرات اندکي در سطح اول سازماندهي سياسي فضاي خود داده

شوند که نرخ رشد باالي درصد از کشورهايي مي 90درصد تغيير( را اضافه کنيم، شامل  50)کمتر از 

دهد، عدم تغيير يا حداقل اند. اين موضوع نشان ميشصت سال گذشته به دست آورده را طي 30عدد 

تواند يک ويژگي کشورهاي با نرخ رشد باال باشد. به عبارت تغيير در تقسيمات سياسي کشور، مي

ديگر تمايل به استراتژي تغيير در الگوي سازماندهي و مديريت سياسي فضا در کشورهاي روبه رشد 

 کمتر است. اقتصادي 
مقايسه نرخ رشد سرانة توليد ناخالص داخلي با تغييرات در سطح اول سازماندهي سياسي (: 3)جدول 

 فضا
ميالدي 2018تا  1960نرخ رشد سرانه توليد ناخالص ملي از سال    

30بيش از  30تا  10  10کمتر از    

رها
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از
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ت 
يرا
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ز صد بيش ا

در صد 

افزايش در 

 تعداد استان

 قطر، ايران، عربستان، سيشيل

 کنيا، بنگالدش، نيجريه،

 آفريقاي الجزاير، گويان،

 جزاير کوبا، جنوبي،

غنا، هائيتي، سليمان،  

 بوتان، اوگاندا، بورکينافاسو،

 اردن، افغانستان، بنين،

 زيمباوه، سودان، اسلواکي،

 چاد، روماني، کويت، لتوني،

 آنگوال، سنگال، الئوس،

 اتيوپي، تانزانيا، سومالي،

 قرقيزستان، کنگو، جمهوري

 ليبي

افزايش بين 

% 100تا  50  

کرۀجنوبي، اندونزي، 

 فنالند،

پاپوآگينةنو، باهاما، مالي، 

نيوزلند، پاکستان، کنگو، 

 تونس، کامبوج،

سوريه، ترکمنستان، ماالوي، 

کابوورد و لبنان، جمهوري 

تو، چک، مجارستان، وانا

 اسلوني و گينه

افزايش بين 

% 50تا  0  

عمان، بوتسوانا، مالزي، 

جمهوري دومنيکن، يونان، 

بلژيک، پاناما، گينةاستوايي، 

چين، سنت کيس و نويس،  

تايلند، هلند، سوئيس، 

ايتاليا، برزيل، مالديو و 

 لسوتو

ترينيداد و توباگو، کلمبيا، 

هند، ترکيه، سورينام، 

ون، موريس، اکوادر، کامر

فليپين، بريتانيا، پاراگوئه، 

پرو، عراق، کانادا، ونزوئال، 

مصر، هندوراس، آنتيگوا و 

 باربارودا

توگو، زامبيا، آفريقاي مرکزي، 

صربستان، مغولستان، ازبکستان، 

يمن، موزامبيک، موريتاني، 

قزاقستان، جزايرمارشال، 

آذربايجان، بالروس، مقدونيه، 

 اوکراين و امارات

ر بدون تغيي

در سطح اول 

سازماندهي 

 سياسي فضا

سنگاپور، ايرلند، ژاپن، 

اسپانيا، نروژ، اتريا، 

لوکزامبورگ، ايسلند، 

اشتاين، سوازيلند، ليختن

اروگوئه، بوليوي، اسرائيل، 

قبرس، سريالنکا، برونئي، 

گابن، مکزيک، فيجي، 

اياالت متحده آمريکا، 

گوآتماال، بليز، موناکو، 

السالوادر، باربادوس، 

آرژانتين، استوني، گامبيا، 

کريباتي، ساموا، بلغارستان، 

ماداگاسکار، سيرالئون، توالو، 

کرواسي، گرجستان، 

ميکرونزي، کومور و 
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گرنادا، آندورا، سنت  استراليا، کاستاريکا

لوئيس، جامائيکا، دومنيکن 

 و تونگا

 تاجيکستان

کاهش در 

تعداد 

هااستان  

پرتغال، مالت، شيلي و 

 فرانسه

ئد، مراکا، روآندا، سو

عاج، آلمان، ويتنام، ساحل

دانمارک، نپال، بوسني و 

 هرزگوين،

گينةبيسائو، مولداوي، لهستان، 

 آلباني، روسيه، ناميبيا، اکراين،

ارمنستان، نيجر نيوکالدونيا،  

نسبت رشد آن  هاي بانک جهاني از سرانة توليد ناخالص داخلي کشورها و سپس محاسبةبا توجه به داده مأخذ: جدول

.است شده تنظيم نگارنده توسط  

ياسي فضاي کشورهاستأثير شاخص توسعة انساني بر استراتژي سازماندهي و مديريت .4-3-4  

شود. اين مي ارائه 2ملل سازمان پيشرفت و توسعه ، همه ساله از سوي برنامه1توسعة انساني شاخص

المللي( است که اي و بين)ملي، منطقهين اطالعات مربوط به توسعة جهانيشاخص گزارشي از آخر

اکنون يکي از بهترين . شاخص توسعة انساني، هم3دهدشاخص را مورد بررسي قرار مي 800بيا از 

رود. از همين روي در اين پژوها يافتگي کشورها به شمار ميها براي سنجا ميزان توسعهشاخص

ميالدي  1990ة انساني، به سال نيز به کار گرفته شد. سابقة نخستين گزارش شاخص توسع

ميالدي قرار گرفت که به صورت ميانگين مجموع  2018تا  1990گردد. لذا مبناي ما از سال بازمي

ها براي همة کشورها مورد محاسبه قرار گرفت. نتايج حاصل از محاسبات در جدول شمارۀ اين سال

 ، قرار گرفته است. 4

 اي است.هاي جديد، دستيابي به توسعه ملي و منطقهاستانترين داليل کشورها در ايجاد از مهم

هاي خود تا حدي در اين کشور(، با افزايا تعداد استان 46)درصد از کشورهاي جهان 25چنانکه 

بندي کشورها هستند. هرچند در فهرست رتبه« شاخص توسعه بسيار باال»زمينه موفق بوده و داراي 

يا تعداد استان، نتوانسته سطح عالي شاخص توسعة انساني هيچ کشوري با بيا از صددرصد افزا

هاي خود درصد از کشورها(، با وجود افزايا استان 20)کشور 37دست آورد. در سوي مقابل  را به

تواند برند. برابري نسبي ميان اين دو نميهمچنان از نرخ پايين توسعة انساني در کشورشان رنج مي

ها باشد. به ويژه آنکه برخي از کشورهاي دستة اول از درآمد نفتي اندليلي براي افزايا تعداد است

                                                           

1.Human Development Index (HDI) 

2.United Nations Development Program (UNDP) 

3.http://www.hdr.undp.org/en/humandev 
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اند. در همين جدول بيست درصد از کشورهاي جهان در سطح عالي و بسيار باالي مند شدهبهره

اند. شاخص توسعة انساني قرار دارند که هيچ تغييري در سازماندهي سياسي فضاي خود ايجاد نکرده

شرايط پايدار سازماندهي و مديريت سياسي فضا در اين کشورهاست.  اين خود گوياي اثربخشي

درصد از کشورهاي جهان، يا تغييري در سازماندهي سياسي  50اگر بخواهيم دايره را افزايا دهيم، 

بندي شاخص توسعة اند در رتبهاند، اما توانستهاند و يا تغيير اندکي ايجاد کردهفضاي خود نداده

تواند افزايا تعداد سطح يافتگي کشورها نميرتبه را کسب کنند. لذا شرط توسعهانساني باالترين 

بندي بر اساس بندي يا ناحيهاول سازماندهي سياسي فضا باشد؛ بلکه ثبات بيشتر در اين زمينه و استان

 آورد. تري براي کشورها پديد ميمعيارهاي پايدار محيطي شرايط مطلوب
عددي شاخص توسعة انساني و تغييرات در سطح اول سازماندهي سياسي  مقايسه ميانگين (:4)جدول 

 فضا
ميالدي 2018تا  1990ميانگين عددي شاخص توسعة انساني از سال    

 پايين ميانه باال بسيار باال سطح عالي
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بيش از 

صد در 

صد 

افزايش 

در 

تعداد 

ناستا  

قطر، اسلواکي، عربستان،  

کويت، لتوني، روماني، کوبا، 

ليبي، ايران، اردن، الجزاير، 

 سيشيل

 آفريقاي

جنوبي، 

قرقيزستان، 

 گويان،

غنا، الئوس، 

بنگالدش، کنيا، 

بوتان، سودان، 

هائيتي، بنين، 

 سنگال، تانزانيا،

اوگاندا، افغانستان، 

کنگو،  جمهوري

 زيمباوه، جزاير

سليمان، نيجريه، 

آنگوال، اتيوپي، 

 بورکينافاسو، چاد،

افزايش 

 50بين 

 100تا 

% 

نيوزلند، 

 فنالند، اسلوني

 کرۀجنوبي، يونان، جمهوري

چک، مجارستان، تونس، 

 باهاما، ترکمنستان، لبنان،

اندونزي، 

سوريه، 

 کنگو،

پاکستان، کامبوج، 

پاپوآگينةنو، 

 واناتو،

 ماالوي، گينه، مالي،

افزايش 

تا  0بين 

50 %  

سوئيس، هلند، 

کانادا، بلژيک، 

 بريتانيا، ايتاليا،

توباگو،  و امارات، ترينيداد

صربستان، مالزي، پاناما، 

قزاقستان، موريس، اوکراين، 

ونزوئال، اکوادر، برزيل، پرو، 

ترکيه، کلمبيا، تايلند، 

دومنيکن، پاراگوئه،  جمهوري

باربارودا، عمان،  و آنتيگوا

 آذربايجان، بالروس، سنت

نويس، مقدونيه،  و کيس

فليپين، 

مغولستان، 

مصر،  چين،

بوتسوانا، 

عراق، 

هندوراس، 

 هند،

زامبيا، کامرون، 

لسوتو، موريتاني، 

کابوورد، 

ازبکستان، 

گينةاستوايي، 

 توگو، يمن،

 موزامبيک، آفريقاي

 مرکزي،
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سورينام، جزايرمارشال، 

 مالديو،

بدون 

تغيير در 

سطح 

اول 

سازماند

هي 

سياسي 

 فضا

استراليا، نروژ، 

ايسلند، ژاپن، 

ايرلند، 

لوکزامبورگ، 

اسرائيل، 

اتريا، 

سنگاپور، 

 متحده اياالت

آمريکا، 

اشتاين،ليختن  

قبرس، برونئي، استوني، 

آرژانتين، باربادوس، کرواسي، 

اروگوئه، بلغارستان، 

کاستاريکا، مکزيک، 

سريالنکا، جامائيکا، فيجي، 

تونگا، بليز، ساموا، آندورا، 

 جستان، سنتگرنادا، گر

 لوئيس، دومنيکن

گابن، 

بوليوي، 

السالوادر، 

تاجيکستان، 

 گوآتماال،

سوازيلند، 

کريباتي، 

 ميکرونزي،

گامبيا، سيرالئون، 

 کومور، ماداگاسکار،

کاهش 

در 

تعداد 

هااستان  

سوئد، آلمان، 

دانمارک، 

 فرانسه

مالت، لهستان، پرتغال، شيلي، 

روسيه، آلباني، ارمنستان، 

گوين،هرز و بوسني  

مولداوي، 

ويتنام، 

ناميبيا، 

 مراکا،

روآندا، نپال، 

عاج،ساحل  

 نيجر، گينةبيسائو،

 انساني توسعة شاخص عددي ميانگين با توجه به محاسبة مأخذ: جدول)

(http://www.hdr.undp.org/en/humandev طي )است شده تنظيم نگارنده سال و سپس توسط 29.) 

اديريت سياسي فض. امنيت و م4-3-5  

 شاخص»شاخص مهم ديگر، شاخص امنيت کشورهاست. براي دسترسي کمي به امنيت کشورها 

تواند الگوي مناسبي باشد. اين شاخص از سوي موسسة صلح و اقتصاد استراليا از مي« 1جهاني صلح

هاي شاخصِ هزينه 24شود. شاخص امنيتي کشورها بر پاية و به صورت ساليانه منتشر مي 2008سال 

آيد. عدد به دست آمده هرچه کوچکتر باشد، نشان دهندۀ تروريسم، نرخ قتل و... به دست مي نظامي،

توان (، مي2019تا  2008)هاه دورۀ زماني محدود اين گزارشامنيت بيشتر کشورهاست. با توجه ب

در مقايسه با تغييرات سطح اول سازماندهي سياسي فضاي کشورها به نتايج مهمي دست پيدا کرد. 

سال گذشته از سايت اين موسسه استخراج  12هاي عددي کشورها طي اي اين منظور مجموع دادهبر

ها با توجه به سطوح امنيتي، در پنج ستونِ بسيار ها به دست آمد. ميانگينشد و سپس ميانگين آن

 ، فهرست کشورها با5امن، امن، ميانه، امنيت پايين و ناامن قرار گرفت. سپس طبق جدول شمارۀ 

ها جاگذاري شد. در اين جدول به دنبال توجه به تغييرات سطح اول سازماندهي سياسي فضا در آن

                                                           

1.Global Peace Index (GPI) 
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 نشان دادن رابطة امنيت و تغييرات سازماندهي و استراتژي مديريت سياسي فضا در کشورها هستيم. 

ي و تواند يک دليل مهم براي تغييرات در الگوي سازمانده، ناامني در کشورها مي(5طبق جدول)

ها کم و يا ناامن درصد کشورهايي که امنيت آن 90ها باشد. چنانکه مديريت سياسي فضاي آن

شود. اين در حالي است ها مشاهده ميهستند، تغييرات در سطح اول سازماندهي سياسي فضاي آن

اسي که هيچ يک از کشورهاي با سطح امنيت بسيار امن، بيا از صددرصد تغيير سازماندهي سي

کاهد. لذا اند. امنيت باال در کشورها، از نياز مجدد به سازماندهي سياسي فضا مينداشتهفضا 

منيت تغييرات در کشورهاي با سطح امنيت باال حداقل است. چهل درصد از کشورهاي سطح اول ا

اند و حتي سه کشور دانمارک، پرتغال و جهان هيچي تغييري در تقسيمات کشوري خود نداده

« امن»اند. هفتاد درصد از کشورهايي که در سطح امنيتي يمات سياسي خود نيز کاستهسوئد از تقس

اند و اند، يا از تعداد آن کاستهقرار دارند، يا هيچ تغييري در سازماندهي سياسي فضاي خود نداده

کشوري هستند که بيا از  11اند. نکتة قابل توجه در اين جدول، يا تغييرات حداقلي داشته

جهان قرار سال در سطح امن  12و طي  به تقسيمات سطح اول کشور خود افزوده صددرصد

ا بنا به داليلي چون ماهيت )روماني، اسلواکي، قطر و...( تغييرات خود راند. اين کشورهاداشته

هاي اند و نگرانيميکرويي، موقعيت استراتژيک، مسايل اقتصادي، جديد بودن کشور و... ايجاد کرده

 ها بوده است. ها بيا از امنيت داخلي آنرجي آنامنيت خا
 جدول )6(: امنيت و تغييرات سازماندهي سياسي فضا1

(2019تا  2008جايگاه کشورها بر اساس ميانگين شاخص جهاني امنيت طي دوازده سال )   
بسيار  امن ميانه امنيت پايين ناامن

نام  

سودان، 

 کيدموکرات

کنگو، 

 افغانستان،

 ،يسومال

 زستان،يقرق

 يقايآفر

 ا،يکن ،يجنوب

 ران،يا

 مباوه،يز

چاد،  ،يوپيات

سنگال، 

آنگوال، کوبا، 

 ان،يگو

بنگالدش، 

 ،يتيهائ ن،يبن

اوگاندا، 

عربستان، 

قطر،  ،ياسلواک ،يرومان

بوتان، غنا،  ، لتوني،تيکو

الئوس،  ا،يتانزان

اردن، نافاسو،يبورک  

بيا از  

صد در 

صد 

 افزايا

ل 
 او

طح
 س

در
ت 

يرا
تغي

د 
ص

در

ي 
ضا

ي ف
اس

سي
ي 

ده
مان

از
س

ها
ور

کش
ي 

 مل

                                                           

ستون    .رده 1 ساس  شورها بر ا ساس ميانگين داده  بندي ک سيار امن، امن، ميانه، امنيت پايين و ناامن بر ا شاخص    هايهاي پنجگانة ب
 ( از سايت زير گرفته شده است:  2019تا  2008سال ) 12جهاني صلح طي 

http://visionofhumanity.org/ 
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ه،يجرين ،يبيل ر،يالجزا   

، هيسور

 پاکستان،

لبنان، ،يمال نو،  ةنيپاپوآگ 

کامبوج، 

 نه،يگ

ترکمنستان، 

 کنگو،

کره  ،يمجارستان، ماالو

تونس، ،ياندونز ،يجنوب  

 نيوزلند،

 يجمهور

چک، 

 ،ياسلون

 فنالند،

افزايا 

 50بين 

 100تا 

 درصد

عراق، 

 يقايآفر

 ،يکزمر

من،ي  

مصر، 

 ،يتانيمور

 لند،يتا

 جان،يآذربا

 ن،يپيفل

ونزوئال، 

هند، 

 ن،ياوکرا

ه،يترک  کلمبيا 

توگو،  ونان،ي

قزاقستان، 

و  دادينيتر

توباگو، پرو، 

 يجمهور

 کن،يدومن

 ل،يبرز

اکوادر، 

بالروس، 

کامرون، 

 ن،يچ

ازبکستان، 

 هندوراس،

 س،يمور ،يهلند، مالز

 ا،يتاليبوتسوانا، امارات، ا

پاناما،  ا،يتانيبر ا،يمبزا

عمان، مغولستان، 

 ،يياستوا نهيگ ک،يموزامب

لسوتو، صربستان، 

 پاراگوئه،

کانادا، 

 س،يسوئ

ک،يبلژ  

افزايا 

کمتر از 

50 

 درصد

،يکره شمال  ک،يمکز 

گرجستان، 

ل،ياسرائ  

 ن،يآرژانت

 ا،يگابن، گامب

 لند،يسواز

 ،يويبول

 کا،يجامائ

السالوادور، 

گوآتماال، 

 ،کستانيتاج

 النکا،يسر

کا،يآمر  

 ا،يبلغارستان، اسپان

 ،ياروگوئه، کرواس

 ،ياستون کا،يکاستار

قبرس،  رالئون،يس

 ماداگاسکار،

 سلند،يا

 ا،ياتر

ژاپن، 

 ا،ياسترال

 رلند،يا

 سنگاپور،

 نروژ،

بدون 

 تغيير

ه،يروس ارمنستان،  

 انمار،يم

ساحل عاج، 

 سائو،يبةنيگ

 تره،يار

،يبروند  

مراکا، 

 ه،يمقدون

 نپال،

 ،يبوتيج

جر،يرواندا، ن  

 ،يليآلمان، لهستان، ش

 تنام،يفرانسه، و ،يتوانيل

 ،يمورشرقيت ا،يبينام

و  يبوسن ،يآلبان

 ،يمولداو ن،يهرزگو

ا،يبريل کاراگوئه،ين  

دانمارک، 

پرتغال، 

 سوئد،

کاها 

هااستان  

 12( طي http://visionofhumanity.orgجهاني ) صلح شاخص عددي ميانگين با توجه به محاسبة مأخذ: جدول)

 (.است شده تنظيم نگارنده سال و سپس توسط

يريگجهينت .5  

توان گفت، تغييرات در استراتژي مديريت سياسي فضا در برشماري نتايج حاصل از اين تحقيق مي

و سطح اول سازماندهي سياسي فضاي ملي هر کشوري، گذشته از مسايل داخلي تحت تأثير مسايل 
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کند. داليلي چون مسايل استراتژيک جهاني مانند جنگ سرد، ني نيز عمل ميالمللي و جهابين

المللي، مسايل اقتصادي، رشد جمعيت، توسعه و مسايل امنيتي، مذهب و هاي ملي و بيندرگيري

قوميت از جمله اين عوامل هستند. در اين تحقيق ضمن بررسي تاريخي ميزان تغييرات در سطح اول 

ميالدي( تأثير عوامل وسعت  2020تا  1960)از سال در کشورهاي جهان اندهي سياسي فضاسازم

جغرافيايي، جمعيت و رشد آن، سرانة توليد ناخالص داخلي، شاخص توسعة انساني و شاخص 

امنيتي کشورها در الگوي استراتژي مليِ سازماندهي و مديريت سياسي فضا بررسي شد. اين عوامل 

کنند و تغييرات و يا عدم تغيير در تقسيمات کشوري ل نميدر سازماندهي سياسي فضا قطعي عم

توان گفت، اين ها نيست؛ اما به عنوان پنج عامل مهم مورد توجه هستند. ميتنها تابع و معلول آن

ترين عوامل تأثيرگذار در سازماندهي و مديريت سياسي فضاي کشورها به شمار عوامل از اثربخا

 آيند. مي

هاي مذکور، هر يک معاني متعددي را با هي و مديريت سياسي فضا از شاخصتأثيرپذيري سازماند

خود به همراه دارد. بسياري از کشورها با جمعيت محور کردن استراتژي سازماندهي و مديريت 

)ايران، پردازنددر تقسيمات کشوري خود ميسياسي فضا، متناسب با تغييرات جمعيتي به تغييرات 

تيابي به توسعه در نظر برخي از کشورها هدف از ايجاد تقسيمات جديد را دسالجزاير، کنيا و...(؛ 

هاي داخلي )قطر، عربستان، کويت، کوبا و...(؛ برخي با داليل امنيتي و براي مقابلة با بحراناندگرفته

برخي  )اوگاندا، نيجريه، افغانستان و...(؛اندي خود کردههاالمللي مبادرت به افزايا تعداد استانو بين

)ارمنستان، نيجر، لهستان اندهاي خود را کم کردهاد استانها تعدنيز با اهدافي چون کاستن از هزينه

جنوبي همزمان با افزايا جمعيت و سرانة توليد ناخالص و...( و يا کشورهايي مانند اندونزي و کره

وشن شد که بسياري از اند. با اين وجود در مقاله رهاي جديد کردهملي اقدام به ايجاد استان

کشورهايي که تغييراتي نداشته و يا حداقل تغييرات را در سازماندهي سياسي فضاي خود ايجاد 

اند. اين استراتژي که افزايا و يا تغيير در تر عمل کردهاند، در دستيابي به اهداف خود موفقکرده

ي، اقتصادي، مديريت جمعيت اي، امنيتالگوي سازماندهي و مديريت سياسي فضا به اهداف توسعه

اند، اما تحوالت روي آن بودهايست که طي قرن اخير کشورها دنبالهکشور و... کمک خواهد کرد، ايده
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تواند در مديريت سياسي فضا چندان موفق عمل کرده دهد که اين ايده نمينيم قرن اخير نشان مي

 باشد. 

تواند بدون تأثيرپذيري از شرايط جهاني نميسازماندهي و مديريت سياسي فضا در داخل کشورها، 

ميالدي(  1975تا  1960)مورد بررسي به ويژه در دورۀ اول اي باشد. چنانکه در چهار دورۀو منطقه

ميالدي( که همزمان با تحوالت مهمي چون پايان جنگ جهاني دوم و  2005تا  1990)و دورۀ سوم

ح اول سازماندهي سياسي فضاي بسياري از پايان جنگ سرد است، تغييرات قابل توجهي در سط

گانة مورد بررسي، همراه با تحوالت جهاني سبب ايجاد دهد. لذا عوامل پنجکشورهاي جهان روي مي

تغييرات گاه اساسي در تقسيمات کشوري شده است. به طور کلي کشورهايي که افزايا در تعداد 

ر جمعيت و گاه در توسعه و درآمد سرانه ملي هاي رشد داخلي داند، با شاخصها ايجاد کردهاستان

ها سبب شده تا با افزايا تعداد اند. ويژگي تمرکزگرايانة حاکم بر شکل نظام سياسي آنمواجه بوده

ها کنترل و تمرکز خود بر امور سياسي و اداري را افزايا دهند. اما تجربة کشورهايي چون استان

تواند اهميت دهد اين موضوع نميجود آورده، نشان ميژاپن و حتي چين که تغييرات اندکي به و

و... که همواره بر تعداد  اوگاندا ،يساحل عاج، اندونزداشته باشد. در کشورهايي همچون ايران، 

اند، ايجاد استان جديد تبديل به يک سياست مهم اجرايي و مطالبة مردمي هاي خود افزودهاستان

تر را نسب به کشورهاي با تغييرات اندک يا و توسعة مطلوب شده، اما نتوانسته دستيابي به رشد

 جغرافيا و سرزمين کشوري تقسيمات ايجاد پژوها، اين در اساسي بدون تغيير ايجاد کند. راهکار

 خود ،...و امنيتي جمعيتي، اهداف با داخلي سياسي هايمرزبندي ايجاد چراکه کشورهاست؛ در پايه

باشد که کشورهاي با ... و دولت اجرايي بدنة شدن بزرگتر و هزينه اياافز ثباتي،بي عامل تواندمي

 درآمد باال، امن، توسعه يافته و بزرگ از آن گريزانند. 

 قدرداني.6

از فناوران و نوآوران  تيمدرس و صندوق حما تيدانشگاه ترب ياز معاونت پژوهشگان سندينو

انجام پروژه پست  يدر راستا يو معنو يادم يهايبانيپشت ليبه دلي، جمهور استير يمعاونت علم

داوران محرمانه مقاله که از  نيهمچننمايند. است، تشکر ميبرگرفته از آن  زيکه مقاله حاضر ن يدکتر

 شود. مي ياند قدردانداده يديو مف ينظرات اصالح
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