
1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار 
60- 82صص 

اي بررسی نقش تقسیمات کشوري در توسعه ناحیه
)بوانات و خرم بیدهاي شهرستان: مطالعه موردي(

تربیت مدرس، دانشگاهسیاسیجغرافیاي استاد -پوراحمديزهرادکتر
مدرستربیتدانشگاه،سیاسیدانشجوي دکتري جغرافیاي-جعفرزادهحسن

تربیت مدرسجغرافیا، دانشگاهدانشیار-دکتر مهدي پورطاهري
مدرستربیتدانشگاه،سیاسیدانشجوي دکتري جغرافیاي-مهدي کریمی
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چکیده

-سیاسیبنديتقسیمدر واقع . آیدمیسازماندهی سیاسی فضاي هر کشور در قالب تقسیمات کشوري به اجرا در
،سیستم تقسیمات بهینه و کارآمد.و اداره آن کشور استسیاسیاساسی براي سازماندهی،در هر کشورياداري 

با توجه به اینکه مدیریت سیاسی . در کل کشور استسیاسی فضامدیریت سیستممهم در افزایش کارآیییعامل
بهینه که اساس کشوريگیرد، سیستم تقسیماتمیسیاسی صورت-فضاي یک کشور از طریق تقسیمات اداري

و توسـعه متـوازن   ها برابريکاهش ناتواند موجبمیدهدمیاي و ملی تشکیلرا در سطوح ناحیهها ریزيبرنامه
رشدبرايرامناسبیبستربتواندکهشدخواهدمحققزمانیآنبنابراین کارآمدي. شودهمه نواحی یک کشور 

.نمایدفراهمنواحیهمهمتوازنتوسعهو
بوانات و خرمهاي شهرستانتوسعهمنجر بهکشوريتقسیماتآیاکهاستاینپژوهش حاضراصلیسوال

نگـر طرح ماقبل و مابعد یا پانل گذشـته صورت بهبوده وتحلیلی–انجام تحقیق توصیفیروشده است؟ بید ش
باشد و بنابراین شاخصهاي توسعه در ارتباط با عوامل تقسیمات کشـوري در دو دوره زمـانی قبـل و بعـد از     می

.ایجاد شهرستان مورد مقایسه قرار گرفته است
که اگرچه ارتقاي سطح سیاسی و تشکیل شهرستان در سطح پـایین و بیشـتر   دهدمینتایج این تحقیق نشان 

امـا همـین میـزان هـم     ،لحاظ اداري و در سطح پایین مالی و سیاسی بوده استبهزدایی و بیشترتراکمصورت به

دار مکاتبات  نویسنده عهدهE-mail: ahmadyz@modares.ac.ir
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توان ینمالزم به ذکر است که اصوالً.شکل گرفته شده استهاي نتایج مثبتی داشته و منجر به توسعه شهرستان
تواند منجر میارتقاي سطوح سیاسی در مناطقی.گفت ارتقاي سطح سیاسی در همه نواحی راه حل توسعه است

ارتقـاي سـطوح   و استعدادهاي الزم را جهت ارتقا داشته باشد و ثانیاًها آن منطقه پتانسیلبه توسعه شود که اوالً
به آنها ریزيبرنامهگیري و طریق اعطاي قدرت تصمیمتر ساختن واحدها ازسیاسی مبتنی بر تمرکززدایی و قوي

.ایفاي یک نقش مهمتر و توسعه آنها باشددر جهت رفع نیازها،
.تقسیمات کشوري، توسعه، تمرکززدایی، بوانات، خرم بید:کلیديهايهواژ

مقدمه -1
ابراین بن.از حیث بنیادي علم فضاشناسی و از حیث کاربردي علم فضاسازي استجغرافیا 

روندها و فرآیندهاي فضایی از سویی و نیز قوانین،کارکردها،ساختار،شناخت ماهیت،
یابی مکانفضایی،-مکانیهاي ریزيبرنامهآمایش فضا،فضایی،هاي سازماندهی فضا و پدیده

Hafeznia and(باشدمیفضایی از سوي دیگر موضوع علم جغرافیاهاي پدیده Others,

2009: ح ور این راستا نقش ویژه جغرافیاى سیاسى، سازماندهى سیاسى فضا در سطد).77
سازماندهی سیاسی فضاي هر کشور در قالب تقسیمات کشوري .اى استمحلى، ملى و منطقه

اساسی براي ،سرزمینی در هر کشوري-اداريبنديتقسیمدر واقع . آیدمیبه اجرا در
مهم در یسیستم تقسیمات بهینه و کارآمد یک عامل. و اداره آن کشور استسیاسیسازماندهی

,Tumanyan(در کل کشور استسیاسی فضامدیریت سیستمافزایش کارآیی 2004: از ).21
است؛ سرزمینسطحدرمتوازنتوسعهیکایجادسیاسی فضا،مدیریتمهمترین اهداف

ایجادوها نابرابريکاهشباعثسرزمین،سطحدرخدماتبهینهارائهطریقازکهايتوسعه
مدیریت سیاسی فضاي یک کشور از طریق . شودسرزمینسطحدرفضاییعدالتیک

مسایلیمهمترینازکشوريرو تقسیماتگیرد؛ از اینمیسیاسی صورت-تقسیمات اداري
کاهش منظوربهنواحییاوکشورسطحدرمدیریتیهاي ریزيبرنامههرگونهمنظوربهکهاست
زمانیآنکارآمديوگیردمیو توسعه متوازن همه نواحی یک کشور صورتها رينابراب

فراهمنواحیهمهمتوازنتوسعهورشدبرايرامناسبیبستربتواندکهشدخواهدمحقق
طریقازمحلیتوسعهبهدستیابیقانونی،هايظرفیتوجودصورتنماید که این امر در



62 1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار________________________

Ahmadipour and(بودخواهدیرپذامکانبهینهسیاسیتقسیمات Ghanbari, 2008: 45(.
کهکندمیایجابکشوریکتقسیماتیواحدهايغیرسیاسیوسیاسیبنابراین کارکردهاي

ساختاروسازمانکشور،چارچوبدرآنکارکردهايسطحارتقايوسازيبهینهمنظوربه
جهتدروهماهنگايمجموعهصورت بهواحدهااینتاشوددادهترتیبتقسیماتیمناسب
:Hafeznia, 2002(کنندعملخودوظایفبهسیاسینظامملیومحلیاهداف در .)271

باشد که از طریق آن میسرزمینی قوي–واقع مدیریت یک کشور نیازمند یک سیستم اداري 
در قالب ن،توسعه را در ابعاد گوناگوهاي بتوان بر روي کل افراد جامعه نظارت داشت و برنامه

:Creanga, 2001(کرد اجرا نواحی مختلف کشوراین سیستم بر روي  رسیدنمنظوربه.)1
ایندرراتغییراتیواصالحاتتوانمیکشوري،تقسیماتامردرمطلوبوضعیتیکبه

تغییرانتزاع،والحاقسیاسی،سطحارتقايازاعمتغییراتایندر.آوردوجودهبتقسیمات
تقسیماتمشخص،معیارهايوضوابطاساسبرتااستاینبرسعی... ومرزهاوها محدوده
نواقصبردنبینازمنظوربهونواحینیازهاي در حال رشدبرمبتنیکهشودایجادجدیدي

از طرف دیگر تعیین . وردآفراهمآیندههايریزيبرنامهبرايراايزمینهوباشدقبلیتقسیمات
ي براي توزیع متعادل جمعیت، مؤثریافتگی مناطق مختلف که بتواند چارچوب درجه توسعه

,Ziari(ضروري استها ریزيبرنامهو کارکردها در سطوح مختلف باشد، در هافعالیت 2010:

توان گفت که هرگونه تغییر در تقسیمات کشوري ارتباط مستقیمی با رشد میدر نهایت).181
.و توسعه نواحی دارد

هایی بوده است که بیشترین تغییرات را در تقسیمات سیاسی ن فارس از جمله استاناستا
29به 1316شهرستان در سال 4هاي آن از طوري که تعداد شهرستانبه؛خود داشته است

از طرف دیگر .)Administrative division’s office(رسیده است1390شهرستان در سال 
هاي توسعه هاي مختلف داراي تفاوتاي متفاوت در زمینهههاي استان در دورهشهرستان

:Ziari, 2003(اند بوده بخشداران مطابق قانون تقسیمات کشوري و وظایف فرمانداران و).23
شهرستان تقسیم شد که شهرستان 50استان  و 6کشور ایران به ،1316آبان ماه 16مصوب 

,Ghanbari(گردیدوب تشکیل استان جنهاي یکی از شهرستانعنوان بهآباده  2008: با ).125



63...ايبررسی نقش تقسیمات کشوري در توسعه ناحیه_____________________________

از شهرستان 1376و شهرستان  خرم بید در سال 1374شهرستان بوانات در سال گذشت زمان 
:Ibid(جدید استان فارس معرفی شدندهاي شهرستانعنوان بهآباده منتزع و  از اهداف .)168

بنابراین با توجه به اینکه وده است؛ مهم ایجاد این شهرستانها، رشد و توسعه بیشتر این نواحی ب
،ريهاي اصلی سازماندهی سیاسی فضا و بعد اجرایی آن یعنی تقسیمات کشویکی از هدف

سوال .کلی ایجاد عدالت فضایی استطور بهو ها توسعه متوازن همه نواحی و رفع نابرابري
هاي سعه شهرستانتوتوانسته است بهتقسیمات کشوري این است که آیاحاضراصلی تحقیق

توسعه نحوهعبارت دیگر رابطه تغییرات تقسیمات کشوري با بهمنجر شود؟ خرم بید بوانات و
.گیردخرم بید مورد بررسی قرار میبوانات،هاي در شهرستان

روش تحقیق-2
تغییراتوکشوريتقسیماتآیاکهاستایناصلیسوالپژوهش حاضر،موضوعبهتوجهبا

بهمراجعهباابتدامنظورایناست؟ بهبودهمؤثربید بوانات و خرمهاي هرستانشتوسعهدر
چگونگیمبانیوتحقیقنظريادبیاتجستجويبهاینترنتیمنابعهمچنینوايکتابخانهمنابع
پرداختهمناطقتوسعهدرکشوريتقسیماتآنموازاتبهوفضاسیاسیسازماندهینقش
بهمراجعهباوپرسشنامهصورت بهنیازمورداطالعاتوآماريآورجمعدرسپسشده،

کرده واستفادهمیدانیروشازمربوطه،اداريمراکزوسازمانهاونظرموردمطالعاتیمحدوده
.شده استانجامنهاییگیرينتیجهتحلیلی-توصیفیروشبانهایتدر

نمونهجامعه
توجهبا.اندبودهاجراییدستگاههايکارشناسانوروندانشهگروهدوشاملتحقیقنمونهجامعه

یعنیشهرستانمراکزها،شهرستانتوسعهدرکشوريتقسیماتنقشبررسیوتحقیقموضوعبه
نمونهعنوان بهپذیرندمیکشوريتقسیماتتغییراتازراتأثیربیشترینکهبواناتوبیدخرم

فرمانداران،شامل(اجراییمدیر60اطالعات،آوريجمعايبرمرکز،دوایندر.اندشدهانتخاب
روشبهنفر240نیزشهروندانبخشو در ) ...وکشوريتقسیماتکارشناسانبخشداران،

.گردیدآوريجمعنیازمورداطالعاتوانتخاب، مورد پرسش قرار گرفتهتصادفی
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شرحبهاجتماعیواقتصاديايهزمینهدرگویه24ازمتغیرهانمودنعملیاتیمنظوربه
.استشدهاستفاده1شماره جدول

کشوريتقسیماتبامتناظرتوسعههايگویه: 1شماره جدول
قیدامصهاي مرتبط با تقسیمات کشوريگویه

...جاده و-گاز-برق-آبهاي مختلفمیزان ارائه خدمات در بخش
...ري، پست، بانک وخدمات شهردامیزان سهولت دسترسی به خدمات اداري

ادارات مختلف مانند فرمانداري، شهرداري و سازمانهاهاي مختلفمیزان کیفیت ارائه  خدمات در بخش
دسترسی به  فرمانداري، بخشداري، شهرداريمیزان فاصله دسترسی به خدمات دولتی و ادارات

...ویعمران،یخدمات،ییربنایزهايريگذاسرمایههاي مختلف در سطح شهرستانگذاري در بخشمیزان سرمایه
...ومعادن،یصنعت،یزراعداتیتولبرداري از منابع محلی و تولیدات محلیمیزان بهره

..وکارخانجاتسد،جاده،احداثهاي عمرانیمیزان اجراي پروژه

روسـتایی  هاي توسعه شـهري و برنامه آمایش سرزمین، طرحهاي توسعهمیزان تحقق و اجراي برنامه
...هاي جامع و هادي ومثل طرح

ــارات میزان اعتبارات اختصاص یافته به شهرستان ــایی، کشــاو بخــشاعتب ــاي خــدماتی، زیربن رزي و .ه
...صنعتی

...ویرفاه،یصنعت،یخدماتمختلفيهابخشهاي مختلفگذاري بخش خصوصی در بخشمیزان سرمایه

ـ قباز(یزنـدگ يضـرور يهـا نهیهزپرداختجهتمیزان درآمد ساکنان غـذا، لی
...ومسکنپوشاك،

یصـنعت ،یخدماتيهاتیفعاللیقباز(مختلفيهابخشدرمیزان اشتغال ساکنان در بخش هاي مختلف
...ويکشاورزو

...ونقلوحمللیوسامسافرت،آمد،ورفتجریان ارتباطات در سطح ناحیه

رشیپـذ آنـان، بـا يهمکـار وشـوراها جلساتدرورحضمیزان مشارکت ساکنان در امور محلی
...واموريریگیپ،یمحليهاتیمسئول

میزان مشارکت ساکنین با سازمان هـاي اجرایـی جهـت اجـراي     
هابرنامه

يهـا طـرح ،یعمرانيهاطرحها،يسرشمارمشارکت جهت 
يشهرتوسعه

يهـا پسـت احرازيبراتالشمختلف،انتخاباتدرشرکتمیزان مشارکت سیاسی مردم
....ویاسیساحزابدرتیعضوشهر،يشوراهامثلیاسیس

...ومردمنیبدرحضور،یمردميدارهایدهاي دولتیمیزان ارتباط مردم با سازمان
يبخشدار،يشهردار،يفرماندارهاي دولتیمیزان اعتماد ساکنین به سازمان

ياداريهاتیفعالانجامجهت). تختیپاایاستان(میزان مراجعات به مرکز
تداخالت بین شهرداري، بخشداري و فرمانداريکاري و تداخل وظایف بین دستگاههاي اداريمیزان موازي

هـاي  ریزيگیري نهادهاي محلی در برنامهمیزان دخالت و تصمیم
محلی

... ويشهردار،يبخشدار،يفرماندارگیري دخالت و تصمیم
...یمحليهايزیربرنامهدر

...عملکرد دستگاههاي اجرایی مثل فرمانداري، بخشداري وهاي دولتی محلیعملکرد سازمان
شهربهروستامیزان مهاجرت

رقابت جهت ارتقاي سطح سیاسیهاي مکانی و سیاسی در سطح شهرستانمیزان رقابت
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:با توجه به نوع اطالعات، در دو بخش صورت گرفته استدادهتحلیلوتجزیه
ازبعدوقبلزمانیدورهدوتوسعه درهاي توصیفی شاخصهاي تجزیه و تحلیل داده:لفا

؛هابا توجه به آمار سرشماريشهرستانتشکیل
tآزمونآزمون فرضیه تحقیق ازمنظوربه.پرسشنامهازحاصلهاي تجزیه و تحلیل داده:ب

.استشدهاستفادهاينمونهتک
نگر بوده و بنابراین شاخصهاي ماقبل و مابعد یا پانل گذشتهتحقیق حاضر به شیوه طرح 

توسعه در ارتباط با تقسیمات کشوري در دو دوره زمانی قبل و بعد از ایجاد شهرستان مورد 
:دهدشیوه انجام تحقیق را نشان می1شماره شکل .مقایسه قرار گرفته است

تحقیقانجامشیوه: 1شکل شماره 

مبانی نظري -3

تقسیمات کشوري-1-3
. آیدمیدراجرابهکشوريتقسیماتنظامقالبدرکشورفضاي هرسیاسیسازماندهیفرآیند

سرزمینتقسیماداري،تشکیالتوسرزمینیمدیریتیابیشکلبسترکشوريتقسیماتنظام
تقسیماتواقعدر. استاداريهاي نظامنسبیاختیاراتواداريترکوچکواحدهايبه

ازکهاستمراتبیسلسلهصورت بهکشوریکسرزمینیوسیاسی-اداريساختار،کشوري
.گیردمیشکلویژهمحلیدولتسیستمباهمراهکوچکترواحدهايبهسرزمینتقسیمطریق

ارائهدرتسهیلباشد،میسیاسیهاي نظامتمامتوجهموردکهکشوريتقسیماتکارکرد
تادولتحاکمیتتسهیلهمچنینوکشوریکمختلفمناطقبرايامکاناتوخدمات
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Ahmadipour(استکشوردرسیاسیسطحترین پایین and Mansourian, 2006: 63.(
هاي محدودهدرمحلیحکومتواحدهايدهندهتشکیلکشوريتقسیماتنظامهمچنین
یماتتقسفضاییواحدهايمبنايبرملیتوسعهوهستندریزيبرنامهواحدهايسیاسی

Ahmadipour and(استاستوارکشوري Others, 2010: وفضایینظرنقطهاز). 17
سطحدودرآنبهمربوطتقسیماتیمسائلوسرزمینسیاسی-اداريسازمانجغرافیایی،

ومدیریت-2؛شهرهاوروستاهامانندنقاط سکونتگاهیادارهومدیریت-1:باشدمیمطرح
منظوربهضروريشرط.شهرستانهاوها بخشمثلاداري-سیاسیحسطووها محدودهاداره

سطوحمیانارتباطیهاي حلقهوپیوندهاتنظیموایجادمدیریت،اینمؤثروموفقعملکرد
,Hadju(باشدمیمختلف 1987: 25.(

در نیازهاي در حال رشدو همچنین پاسخگویی به تقسیمات بهینهرسیدن به یک منظوربه
اتاصالح. وجود آوردهتوان اصالحات و تغییراتی را در این تقسیمات بمیاحیه،سطح ن
جدید سازماندهی مجدد تعداد واحدها و سطوح هاي و شیوهها سرزمینی، سیاست-اداري

,Ferrazzi(شودمیاداره بهتر تقسیمات و تشکیالت سرزمین طراحیمنظوربهدولت  است که 

همراه محلی نیزبا اصالحات نهادهاي اجرایی اداره امور حات همچنین این اصال.)5 :2007
,Reiljan(است 2010: :ند ازاصالحات تقسیمات سرزمینی عبارتدو شکل .)5

انتزاع و کوچک شدن واحدهاي-2؛سیاسی-واحدهاي اداريپیوستگی و ترکیب همبه-1
واحدهامحدودهتعیینجهتثابتورالعملدستوالگویککلیطور به.استسیاسی-اداري
فرهنگی،جغرافیایی،شرایطبهتوجهباومختلفکشورهايدرسرزمینتقسیمونداردوجود

کند از مهمترین اصالحات میپیرويمتعدديالگوهاياز. ..واقتصادياجتماعی،سیاسی،
سطحارتقاي.تقسیمات کشوري، ارتقاي سطوح سیاسی واحدهاي تقسیمات کشوري است

راباالترسیاسیسطحبهترپایینسیاسیسطحازسیاسیواحدیکترفیعوسیاسی ارتقاء
امردرمربوطهواحداختیاراتوقدرتافزایشباعثباشد کهمیسیاسیسطحارتقاي

,Swainiewicz(شودمیگیريتصمیموگذاريسیاست 2010: 3.(
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توسعه-2-3
ساختدراساسیتغییراتمستلزمکهداندمیبعديچندریانیجراتوسعهتودارومایکل

ونابرابريکاهش،اقتصاديرشدتسریعونیزملینهادهايومردمعامهتلقیطرز،اجتماعی
,Todaro(استمطلقفقرکردنکنریشه 1999: چندبعدي،فراینديعنوان بهتوسعه). 135

حالتیکدهندهنشاندهد،میپوششرااقتصاديوفرهنگیاجتماعی،سیاسی،ابعادهمهکه
برايکهآرمانیجهتدرخویش،کمیامکاناتازکیفیطوربهجامعهکهشرایطییعنیاست؛

بنیادي درتغییراتشاملاصوالًتوسعه. کندمیاستفادهجانبه همهطوربهاست،قائلخودش
برخیدرومردمدیدگاهدرتغییراتنحونهمابهوها مدیریتوجوامعسازمانها،ساختارهاي

,Streen(هستنیزعقایدوها سنتموارد 1999: شناخت و سنجش توسعه در اصل ). 56
نگرشی عمیق در ابعاد مختلف آن است و سنجشی است از تغییر و تحوالتی که در این ابعاد 

بر این اساس . عه استآن جامهاي توسعه خرده نظامدر واقع توسعه هر جامعه،.آیدمیپدید
توسعه -1:به تحول در چهار زیرمجموعه اشاره دارد که عبارتند ازتوسعه در معناي کلی،

,Azkia(توسعه فرهنگی - 4؛توسعه سیاسی-3؛توسعه اقتصادي-2؛ اجتماعی 2001: 18.(
یکی از اهداف مهم تقسیمات کشوري کمک به برقرار رشد و توسعه همه مناطق یک کشور در 

مشکالتحلبرايجدیدسیاستیکعنوان بهايناحیهتوسعه. اي استقالب توسعه ناحیه
:Polese, 2002(محروموپیرامونیمناطقجوامع وشرایطکه بهترینکندمیتالش). 12

بینزندگیکیفیتهايتفاوتوآوردهفراهمنواحیهمهجامعتوسعهبرايراامکانات
,Hosseinzadeh delir(برداردمیانازیابرساندحداقلبهراياناحیهدرونوايناحیه

2005: ناحیه، در درونساختاريتغییراتورشدفرآیندايناحیهعبارت دیگر توسعههب.)79
سطحافزایشآنهدفاست کهفرهنگیوسیاسیاجتماعی،اقتصادي،هايجنبهشامل

,Popesco(باشد میناحیهدرونجوامعزندگی 2008: 8.(

یمات کشوري و توسعهتقس-3-3
سطحدرمتوازنتوسعهکیجادیان،یسرزمتیریمدمبحثدرمهمموضوعاتازیکی
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کلی توسعه در قالب تقسیمات کشوري و ارتقاي سطوح تقسیماتی در طور به.استنیسرزم
راکشورواندتمیاداري-سیاسینظامدر واقع  . گیردمیچارچوب فرآیند تمرکززدایی صورت

هايسیاستبهبخشیدنتحققباکهاستنظامیدهد،سوقپایدارايتوسعهسويوسمتبه
بهمربوطاموردربتوانندتانمودهواگذارها استانبهنسبیومشخصاختیاراتتمرکززدایی،

Etaat and(باشندمجريوگیرندهتصمیممرکزي،دولتمستقیمدخالتازفارغخویش،محل

Mousavi, 2008: سرزمینی -اداريتقسیماتسیستمبهبودواصالحبرايتالش.)71
بهندعالقممحلیساکنانآندرکهشودمیناشیتمرکززداییسیاستازتوسعهمنظوربه

,Creagna(هستندمحلیامورمدیریتدرمشارکت 2001: ازاستعبارتتمرکززدایی.)3
یامرکزيدولتازمدیریتیايگیرتصمیم،ریزيبرنامهتیاراتاخوقدرتواگذاريیاانتقال

عمومیهاي شرکتدولت،تابعهواحدهايمیدانی،سازمانهايبهآنبهوابستههاي کارگزاري
Shabircheema and(غیردولتیهاي سازمانیااجراییمقاماتمحلی،مقاماتمستقل،نیمه

Rondinelly, 1994: بسیارنقشفضا،سیاسیمدیریتدرززداییتمرکهاي سیاست.)15
درتغییراتاعمالوسیلههبفضاسیاسیمدیریتسطوحتغییرکهطوريبهدارد؛کارآمدمهم و

بهاداري-سیاسیواحدهايبهبیشترقدرتومهمترنقشیکاعطايوفضاسیاسیتقسیمات
کمکمحلیوملیمنافعمیاندپیونومحلیوملیبعددرها ریزيبرنامهوها يگیرتصمیم

از مهمترین .آوردمیدراجرابهنواحیسطحدرراملیوعمومیهاي سیاستوکرده
تواند نقش مهمی را در تمرکززدایی ایفا نماید، ارتقاي میکارکردهاي تقسیمات کشوري که

لف و نیازهاي نواحی مختها سطوح سیاسی واحدهاي تقسیمات کشوري بر اساس پتانسیل
يمرکزدولتکاهش دخالت نیمبو ارتقاي مدیریت سیاسی فضایاسیسسطوحيارتقا.است

سطحيارتقاقالبدرتوسعه. استیمحلامورادارهدریمحلهاي دولتآفرینینقشمعرفو
الزمهاي لیپتانسوها تیظرفهیناحآن،در درجه اولکهکندمیدایپتحققیصورتدر یاسیس
وجامعهيازهاینبریمبتنیاسیسسطوحيارتقا،در درجه دوموباشدداشتهاءارتقجهترا
قیطرازاستيکشورماتیتقسوعنهرهدفکهییتمرکززدا.باشدییتمرکززدايراستادر

یدموکراسوها تیمسئولياعطااعتبارات،شیافزاي،گیرتصمیمو قدرت اراتیاختشیافزا
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تغییراتی که در .را فراهم آوردتوسعهتحققهاي تواند زمینهمییزمیمکانوبسترعنوان بهیمحل
گیرد بر کارکردهاي یک شهر  و در نتیجه بر جایگاه یک میسیستم تغییرات کشوري صورت

,Wilk(بسزایی داردتأثیرشهر در سیستم سلسله مراتبی سکونتگاهها  2004: در واقع با ).1
خدماتی -و قدرت اداريها نقشسلسله مراتبی،ارتقاي سیاسی یک شهر در یک سیستم

تر و جدیدتر یک شود که این امر در ایفاي نقشهاي گستردهمیتري به آن شهر اعطاگسترده
تر به گستردههاي افزایش قدرت اداري و اعطاي اختیارات و مسئولیتبا.گذاردمیتأثیرشهر 

و ها زمینه فعالیت بسیاري از شرکتدولت محلی یک شهر از طریق ارتقاي سطح سیاسی آن،
مؤسساتو ها با انتقال شرکت.کندمیخدماتی و تولیدي را به آن واحد فرآهممؤسسات

زمینه رشد و توسعه شهر و مختلف،هاي ي آنها در بخشگذارسرمایهتولیدي به سطح ناحیه و 
.شودمیمحدوده خدماتی آن فرآهم

واراتیاختسطحيارتقابهوانجامدرستونهیبهصورتبهیاسیسيارتقاکهیصورتدر
يراستادرونهیبهصورتبهیاسیسسطوحيارتقاشود،منجريگذاراستیسويگیرتصمیم

:داشته باشددنبال بهنتایج  مهمی به شرح ذیر تواندمیییتمرکززداهاي استیسياجرا
و روندهاي سیستم کاهش مشکالت-يگیرتصمیمافزایش قدرت نهادهاي محلی در 

منظوربهایجاد زمینه و انگیزه -بهینه و با کیفیت بیشترصورتبهارائه خدمات -بوروکراتیک
تبع آن افزایش دموکراسی ي و مشارکت در مور محلی و بهگیرتصمیمافزایش نقش مردم در 

ن کاهش شکاف توسعه بی-محلیهاي شکوفایی و به فعلیت رسیدن امکانات و توان-محلی
-ترافزایش توان بخش خصوصی جهت مشارکت فعال-مناطق و افزایش عدالت جغرافیایی

افزایش کارایی نهادها -در ارائه خدماتها افزایش توان اقتصادي مراکز محلی و کاهش هزینه
دسترسی بیشتر ساکنان به -افزایش رضایت ساکنان از دولت محلی-محلیهاي و سازمان

- محلیهاي محلی از امکانات و پتانسیلهاي مالکیت دولت-محلیخدمات و امکانات دولت
افزایش -محلی و خودگردانی آنهاهاي یافته توسط دولتایجاد یک اقتصاد سازمان

پیوند بین منافع -و اختالفات در سطح ناحیهها کاهش تنش-در سطح محلیها يگذارسرمایه
مجموعه این عوامل در نهایت باعث . ناحیهایجاد انسجام و یکپارچگی در سطح-ملی و محلی
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زا در سطح مختلف و ایجاد یک توسعه متوازن و درونهاي افزایش سطح توسعه در بخش
کند که ارتقاي سطوح سیاسی میمجموعه این عوامل در صورتی تحقق پیدا.ناحیه خواهد شد

و بر اساس ضرورتها و دمبتنی بر اصول منطقی و نیازهاي جامعه و در راستاي تمرکززدایی باش
.هر ناحیه و هر واحد صورت گیردهاي پتانسیل

)The Authors(ياهیناحتوسعهدريکشورماتیتقسنقش:2شمارهشکل

در ایران به علت سیستم مدیریتی متمرکز ارتقاي سطوح سیاسی در قالب تمرکززدایی 
مراکز تأسیسرات اداري و گیرد و تمرکزدایی بیشتر در قالب تفویض اختیامیضعیف صورت

نده گیرتصمیمخود مختار و صورت بهباشد و نواحی ارتقا یافته میاداري در سطح واحدها
.نیستند
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و تجزیه و تحلیلتحقیقهاي یافته-4
،1316آبان ماه 16بخشداران مصوب مطابق قانون تقسیمات کشوري و وظایف فرمانداران و

یکی از عنوان بههرستان تقسیم شد که شهرستان آباده ش50استان و 6کشور ایران به 
,Ghanbari(گردیداستان جنوب تشکیل هاي شهرستان 2008: با گذشت زمان ).125

از شهرستان آباده منتزع و 1376و شهرستان  خرم بید در سال 1374شهرستان بوانات در سال 
هاي معرفی شهرستانبخش به تشکیل شدند که در جدید استان فارس هاي شهرستانعنوان به

.شودپرداخته میمورد مطالعه

آباده، بوانات و خرم بید هاي شهرستان: 1نقشه شماره 



72 1395فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره اول، بهار________________________

بواناتشهرستان-1-4
240در شمال شرقی استان فارس و در فاصله نفر 46669با جمعیت شهرستان بوانات

از شمال به یلومتر مربع، ک4992این شهرستان با مساحت . کیلومتري شهر شیراز قرار دارد
ریز، از غرب به استان یزد و شهرستان آباده، از جنوب به شهرستانهاي ارسنجان و نی

شهرستانهاي خرم بید و مرودشت و از سمت شرق به شهرستان خاتم از استان یزد منتهی 
مرکزيبخشبرعالوهبراي تشکیل این شهرستان . )Mohammadi, 2010:13(گرددمی

دهستانهايشامل(سرچهانبخش،)سیمکانومزایجانسروستان،باغستان،: ستانهايدهشامل(
نزدیکترینبااین شهرستان مرکزفاصله. استشدهتأسیس)صفاباغوتوجرديسرچهان،

کیلومتر250)شیراز(سیاسی-اداريمرکزباکیلومتر،146،)آباده(اداري-سیاسیواحد
آبادهشهرتاوکیلومتر60حدوداً،)شهرستان(مرکزتامرزيقطهندورترینفاصله. باشدمی

.استکیلومتر310حدوددراستانمرکزباوکیلومتر246تقریباً،)مادرشهرستانمرکز(
درجمعیتعاملکهاستبدیهی. استبودهنفرنفر1375،44069سالدرجمعیت شهرستان

. استبودهدورافتادگیشهرستان،اینایجادعاملرینمهمتپس. استبودهتأثیربیآنایجاد
وبودنکوهستانی(منطقهطبیعیوضعیتونیافتگیتوسعهمحرومیت،آن،برعالوه

:Ghanbari, 2008(اندداشتهنقششهرستاناینایجاددر) سردسیري شهرستان بوانات .)168
شامل (مزایجان خش ب) سیمکاندهستانهاي باغستان،شامل(داراي سه بخش مرکزي 

دهستانهاي باغ صفا، توجردي و شامل(و بخش سرچهان )مزایجاندهستانهاي سروستان، 
:Mohammadi, 2010(باشد می)سرچهان 12(.

شهرستان خرم بید-2-4
3325، به مرکزیت صفاشهر با 1385نفر در سال 45381شهرستان خرم بید با جمعیت 

خود درصد از مساحت استان فارس را به7/2واقع و کیلومتر وسعت در شمال استان فارس
از شمال این شهرستان .قرار دارد) شیراز(کیلومتر مرکز استان 180ست و در اختصاص داده ا

از شرق به بوانات و از غرب از جنوب به شهرستان مرودشت،به استان یزد و شهرستان آباده،
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بلندترین نقطه متر ارتفاع از سطح دریا 3300این شهرستان با داشتن .شودمیبه اقلید محدود
,Mohammadi(شودمیاستان محسوب 2010: براي ایجاد این شهرستان، ابتدا دهستان ). 12

شهیدآباد ایجاد شده است، زیرا براي ایجاد بخش مشهد مرغاب وجود دو دهستان الزامی بوده، 
و در نهایت تأسیس) د شامل دهستانهاي مشهدمرغاب و شهیدآبا(سپس بخش مشهد مرغاب

مشتمل بر دهستانهاي خرمی (کیب بخش مشهدمرغاب و بخش مرکزي شهرستان خرم بید از تر
این شهرستان از نظر تقسیمات کشوري تا پیش از استقالل داراي .ایجاد شده است) و قشالق

با تصویب هیئت وزیران از بخش به 1376دهستان بود در سال 2یک بخش قنقري و 
از .باشدمیو بخش مشهد مرغابمرکزي بخش 2اکنون داراي ارتقا یافت و همشهرستان

مردمی و همچنین تالش جهت هاي و درخواستها مهمترین دالیل ایجاد این شهرستان پیگیري
,Ghanbari(توسعه بیشتر بوده است 2008: 170.(

تجزیه و تحلیل-5
:ح زیر  استفاده شده استاز دو روش به شرها تجزیه و تحلیل دادهمنظوربه

توسعه در دو دوره زمانی قبل و بعد هاي توصیفی شامل شاخصهاي تجزیه و تحلیل داده:الف
؛اجراییهاي و اسناد سازمانها از تشکیل شهرستان با توجه به اطالعات حاصل از سرشماري

.آوري شده از طریق پرسشنامهگردهاي تجزیه و تحلیل داده:ب
هاي و همچنین اسناد سازمانها جه به آمار و اطالعات حاصل از سرشماريابتدا با تو

توسعه اجتماعی و اقتصادي، در دو دوره هاي اجرایی، به مقایسه نرخ رشد ساالنه شاخص
.شودپرداخته میزمانی قبل و بعد از ایجاد شهرستان
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زمانی قبل و بعد از هاي ورهتوسعه اجتماعی و اقتصادي در دهاي مقایسه شاخص: 2جدول شماره 
تشکیل شهرستان

نرخ رشد ساالنه قبل از شهرستانشاخص ها
تشکیل شهرستان

نرخ رشد ساالنه بعد از 
تشکیل شهرستان

/12/3خرم بیدسرانه پزشک عمومی به ازاي هر ده هزار نفر
3/9/2بوانات

/005خرم بیدنفر1000سرانه تخت بیمارستانی به ازاي 
/01/04بوانات

/1/2خرم بیددرمانیوبهداشتیمراکزتعداد
/2/3بوانات

/01/03خرم بیدسرانه فضاي ورزشی
/02/03بوانات

8/1/1خرم بیدسواديبانرخ
9/3/1بوانات

16/5خرم بید)کیلومتر(طول بزرگراهها 
00بوانات

8/24/7دخرم بی)کیلومتر(کل راههاي شهرستان
52/10بوانات

2/1/3خرم بید)درصد(ضریب نفوذ تلفن ثابت
3/5/2بوانات

5/6/1خرم بید)هزار متر مربع(سطح فضاي سبز
/3/7بوانات

/1/3خرم بیدتعداد روستاهاي بهسازي شده
/5/7بوانات

/3/6خرم بیدتعداد روستاهاي داراي برق
/7/9بوانات

5/1/2خرم بیدعداد روستاهاي داراي آب آشامیدنی سالمت
9/7/1بوانات

2/9/2خرم بیدصنعتیهاي تعداد واحد
/1/5بوانات

1195310خرم بید)ریالمیلیون(صنعتهاي يگذارسرمایهمیزان
42564بوانات

8/7/1خرم بیدخصوصیصنعتیکارگاهتعداد
/2/3بوانات

4/1خرم بیدد واحدهاي معدنیتعدا
5/2بوانات

)هزار تن(استخراج مواد معدنیوتولیدمیزان
1340خرم بید
1653بوانات

504858خرم بید)هکتار(سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي
5811031بوانات

36286778خرم بید)تن(میزان تولید محصوالت کشاورزي
51148330بوانات

/3/6خرم بید)درصد(نرخ اشتغال
/3/4بوانات
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توسعه اجتماعی و اقتصادي  در دوره هاي ، نرخ رشد ساالنه شاخص2طبق جدول شماره 
واقع با تشکیل شهرستان در. دهدمیزمانی بعد از تشکیل شهرستان رشد معناداري را نشان

تبع آن میزان و اعتبارات و بهها يذارگسرمایهمختلف، میزان هاي میزان، ارائه خدمات در بخش
مختلف رشد معناداري داشته است؛ بنابراین با توجه به اطالعات هاي تولیدات در بخش

زمانی قبل و هاي اجتماعی و اقتصادي در دورههاي شاخصتوصیفی ذکر شده در دو بخش
اي سطح سیاسی و توان گفت که ارتقمیها دار شاخصبعد از ایجاد شهرستان و افزایش معنی

.خرم بید و بوانات توانسته است باعث توسعه در این ناحیه شودهاي تشکیل شهرستان
در راستاي آگاهی از میزان صحت این اطالعات، و همچنین با توجه به اینکه هرگونه 

مستقیم با مردمی که در سطح این واحدها زندگیطور بهاصالح و تغییر در تقسیمات کشوري 
مورد مطالعه نیز در مورد عملکرد هاي خورد، نظر مردم و مدیران شهرستانمییوندکنند پمی

منظور در اینبه. ارتقاي سطح سیاسی و تشکیل شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفته است
آماريجامعهعنوان بهبا روش تصادفی نفر150مورد مطالعه،هاي هرکدام از شهرستان

مورد پرسش قرار کارشناسانازنفر30وشهروندانازنفر120دادتعاینازکهشدندانتخاب
است کهبودهکشوريتقسیماتبامرتبطگویه24قالبدرشدهطراحیپرسشنامه.اندگرفته

بنديطبقهشیوه زیراقتصادي بههاي شاخصواجتماعیهاي شاخصگروهدودرها گویهاین
:اندشده
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توسعههاي تقسیمات کشوري در ارتباط با شاخصهاي یهگو: 3جدول شماره 
شاخصهاي توسعهمرتبط با تقسیمات کشوريهاي گویه

اجتماعیمختلفهاي میزان ارائه خدمات در بخش
اجتماعیمیزان سهولت دسترسی به خدمات اداري

اجتماعیمختلفهاي میزان کیفیت ارائه  خدمات در بخش
اجتماعیخدمات دولتی و اداراتمیزان فاصله دسترسی به 

اجتماعیمیزان مشارکت ساکنان در امور محلی
اجتماعیهااجرایی جهت اجراي برنامههاي میزان مشارکت ساکنین با سازمان

اجتماعیمیزان مشارکت سیاسی مردم
اجتماعیدولتیهاي میزان ارتباط مردم با سازمان

اجتماعیدولتیهاي میزان اعتماد ساکنین به سازمان
اجتماعیمیزان مراجعات به مرکز

اجتماعیکاري و تداخل وظایف بین دستگاههاي اداريمیزان موازي
اجتماعیمحلیهاي ریزيبرنامهي نهادهاي محلی در گیرتصمیممیزان دخالت و 
اجتماعیدولتی محلیهاي عملکرد سازمان

اجتماعیمیزان مهاجرت از روستا به شهر
اجتماعیمکانی و سیاسی در سطح شهرستانهاي ان رقابتمیز

اقتصاديمختلف در سطح شهرستانهاي ي در بخشگذارسرمایهمیزان 
اقتصاديبرداري از منابع محلی و تولیدات محلیمیزان بهره

اقتصاديعمرانیهاي میزان اجراي پروژه
اقتصاديتوسعههاي میزان تحقق و اجراي برنامه

اقتصادياعتبارات اختصاص یافته به شهرستانمیزان 
اقتصاديمختلفهاي ي بخش خصوصی در بخشگذارسرمایهمیزان 

اقتصاديمیزان درآمد ساکنان
اقتصاديمختلفهاي میزان اشتغال ساکنان در بخش

اقتصاديجریان ارتباطات در سطح ناحیه

اي استفاده تک نمونهtاز آزمون مون نتایج حاصل از پرسشنامهزآمنظوربهبدین ترتیب 
:باشدمی4ه صورت جدول شماره شده است که نتیجه آن ب
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)شهروندان(ايتک نمونهtآزمون آماره :4جدول شماره 

)کارشناسان(اي تک نمونهtآزمون آماره : 5جدول شماره 

طوري کهشد؛ بهبامیاول باال، نتایج هر دو گروه شهروندان و کارشناسان یکسانجدطبق
در هر آمدهدستهبنیانگیمنکهیابهتوجهبااجتماعی و اقتصادي هاي در بخش شاخص

بهتوجهبانیهمچنواستشتریبجامعهمتوسطنیانگیماز)شهروندان و کارشناسان(گروه 
است،) a= .0/05(قیتحقيآلفاازکمتر)sig= .000(مدهآدستهبيداریمعنسطحنکهیا

توانمیوشودمیتأییدی و اقتصادي اجتماعهاي شاخصبخشدرقیتحقفرضنیرابناب
سطحدری و اقتصادياجتماعتوسعهجادیابهاستتوانستهيکشورماتیتقسکهگفت

.شودمنجربواناتودیبخرمهاي شهرستان
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گیرينتیجه-6
تقسیمات کشوري زیرا ي در  توسعه کشورها استمؤثرسازماندهی سیاسی فضا داراي نقش 

ه واحدهاي فضاي ملی ب؛ با تقسیم فراهم نمایدبراي توسعه سرزمینبستر مناسب راتواند می
تقسیمات کشوري ،از همین جهت. گرددمیدر سطح نواحی ایجادریزيبرنامهامکان کوچکتر،

درشور ودر سطح کریزيبرنامهلی است که براي انجام هرگونه ئاز مهمترین مسا) سیاسی(
صورتملیهاي ي بیشتر از امکانات موجود و استعدادبرداربهرهاداره بهتر و منظوربهنواحی 

، از مهمترین کارکردهاي تقسیمات کشوري که نقش مهمی در تمرکززدایی دارد.گیردمی
نیمبو ارتقاي مدیریت سیاسی فضایاسیسسطوحيارتقا.ارتقاي سطح سیاسی واحدهاست

. استیمحلامورادارهدریمحلهاي دولتآفرینینقشمعرفويمرکزدولتت کاهش دخال
ییقضاويادارقدرتصیتخصوکوچکترنواحیبهکشورقلمرومیتقسمستلزمییتمرکززدا

در درجه کهکندمیدایپتحققیصورتدر یاسیسسطحيارتقاقالبدرتوسعه.نهاستآبه
،در درجه دوموباشدداشتهارتقاءجهتراالزمهاي لیپتانسوها تیظرفهیناحآن،اول

.باشدییتمرکززدايراستادروجامعهيازهاینبریمبتنیاسیسسطوحيارتقا
مهم تقسیمات هاي یکی از شاخصعنوان بهنقش ارتقاي سطح سیاسی پژوهش حاضردر 

1374سالدربواناتشهرستان. خرم بید و بوانات بررسی شدهاي کشوري در سطح شهرستان
دیجدهاي شهرستانعنوان بهومنتزعآبادهشهرستاناز1376سالدردیبخرمشهرستانو

ها با بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات حاصل از سرشماري.شدندیمعرففارساستان
توسعه اجتماعی و هاي تکمیل شده مشخص شد که شاخصهاي و همچنین پرسشنامه

مهمترین نتایج مثبتی .انددر دوره زمانی بعد از ایجاد شهرستان رشد معناداري داشتهياقتصاد
: که بعد از ارتقاي سطح سیاسی در دو شهرستان رخ داده است عبارت است از

بعد از تشکیل شهرستان، کلیه ادارات دولتی در یک : هاتشکیل قطب اداري در شهرستان- 
اصله و دسترسی به خدمات دولتی کاهش یافت و روند نقطه مستقر شدند و بدین ترتیب ف

دسترسی به خدمات اداري کاهش هاي کارهاي اداري تسهیل گردید و از طرف دیگر هزینه
؛همچنین کارایی نهادهاي اداري بیشتر شده است.یافته است
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؛مختلف زیربنایی و امور شهري و روستاییهاي افزایش ارائه سطح خدمات در بخش- 
یاد شده داراي هاي نجایی که شهرستانآاز : صنعتیهاي يگذارسرمایهیزان افزایش م- 

زیاد و ترزیق هاي يگذارسرمایهصنعتی هستند بعد از تشکیل شهرستان با زیادهاي پتانسیل
؛اعتبارات، میزان تولیدات صنعتی نیز افزایش یافت

هرستان خرم بید و مختلف از جمله تولیدات صنعتی در شهاي افزایش تولیدات در بخش- 
؛در شهرستان بواناتویژهتولیدکشاورزي ب

؛...مختلف اعم از زیربنایی، خدماتی، صنعتی وهاي افزایش اعتبارات در بخش- 
افزایش مشارکت ساکنان محلی در امور مربوط به شهرستان از طریق پیگیري امور محلی و - 

؛ارتباط با مسئوالن محلی
.هادي و جامع در سطح شهرستانهاي توسعه از جمله طرحهاي افزایش تهیه و اجراي طرح- 

دررایاساسنقشتواند میتوان نتیجه گرفت که تقسیمات کشوريمیدر یک نگاه کلی 
از طریق ارتقاي سطوح سیاسی واحدها و در قالب استراتژي کشورکیمختلفینواحتوسعه

نکته قابل . شان ایفا کندستعدادهاي ذاتیو اها تمرکززدایی در ابعاد مختلف با توجه به پتانسیل
زدایی در حداقل سطح واگذاري ذکرآن است که تمرکززدایی در یک طیف گسترده از تراکم

قدرت تا خودمختاري در شکل حداکثري واگذاري قدرت در کشورهاي مختلف انجام
لت سیستم در ایران به ع.شودمیدر ایران این سیاست به شکل حداقلی خود اجرا.شودمی

گیرد و میمدیریتی متمرکز ارتقاي سطوح سیاسی در قالب تمرکززدایی ضعیف صورت
مراکز اداري در سطح واحدهاتأسیستمرکزدایی بیشتر در قالب تفویض اختیارات اداري و 

پژوهشنتایج این .نده نیستندگیرتصمیمخودمختار و صورت بهباشد و نواحی ارتقا یافته می
صورت بهاگرچه ارتقاي سطح سیاسی و تشکیل شهرستان در سطح پایین و بیشتر نشان داد که 

لحاظ اداري و در سطح پایین مالی و سیاسی بوده است اما همین میزان بهزدایی و بیشترتراکم
الزم به ذکر .شکل گرفته شده استهاي هم نتایج مثبتی داشته و منجر به توسعه شهرستان

.ن گفت ارتقاي سطح سیاسی در همه نواحی راه حل توسعه استتوانمیاست که اصوالً
و ها آن منطقه پتانسیلتواند منجر به توسعه شود که اوالًمیارتقاي سطوح سیاسی در مناطقی
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ارتقاي سطوح سیاسی مبتنی بر تمرکززدایی استعدادهاي الزم را جهت ارتقا داشته باشد و ثانیاً
به آنها در جهت ریزيبرنامهي و گیرتصمیماعطاي قدرت تر ساختن واحدها از طریقو قوي

.ایفاي یک نقش مهمتر و توسعه آنها باشدرفع نیازها،

قدردانی-7
صورت گرفته توسط معاونت پژوهشی هاي دانند ازحمایتمیگان بر خود الزمنگارنده

.باشدکمال تشکر و قدردانی را داشته در انجام پژوهش حاضر دانشگاه تربیت مدرس 
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