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ABSTRACT 

Introduction: Political divisions and the promotion of political units of the land is a matter to scrutinize in 

development of rural areas. It can be said that all the facilities and services of rural areas are under the influence of 

political divisions of space.  

Objective: The purpose of this study is to investigate the effectiveness of upgrading the political unit of the district to 

the county on the development of rural settlements. 

Methodology: The present study is a correlation analysis . Data collection method wasmethod questioinnare. The 

statistical population of the study is the households of 53 villages of Sirvan County. The units of analysis is the 

household and village. The number of samples was 384 households determined by Cochran's formula. The validity of 

the questionnaire y was confirmed by experts from universities and its reliability was confirmed by Cochran's alpha 

coefficient (0.850). Questionnaires were distributed and completed randomly according to the share of rural 

population. Also, semi-structured interviews were conducted with 24 rural mayors and 11 related experts. Data  were 

analyzed by dependent T-test, regression and correlation coefficient. 

Geographical Context: The studied geographical area is Sirvan county in Ilam province, which in terms of political 

divisions has two districts (Karzan and Markazi), four counties (Karzan, Zangvan, Lomar and Rudbar), an cities as 

the center of the county (Lomar city) and 60 villages. In 2016, this county had a population of 14404 people. 

Result and Discussion: According to the research findings, the promotion of the political unit of the district to the 

county has been moderately effective on the development of rural settlements in the region. Indicators of the 

economic dimension have a significant effect on socio-cultural, physical-environmental,political-administrative 

dimensions, and have improved the situation in these dimensions (indicators). Also, the improvement of one 

dimension will improve the other related dimentions. 

Conclusion:. Factors affecting these changes and developments can be summarized in three categories of economic, 

socio-cultural and political-administrative factors. In order to make the promotion of political-administrative levels 

more effective, strengthen the mentioned factors and to eliminate and weaken the existing obstacles are suggested. 

KEYWORDS: Domestic Territory divisions, upgrading of District to County, Rural Development, 

Sirvan, Ilam 
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    دهچکی
یکی از بسترهای توسعه در نواحی روستایی توجه به موضوع تقسیمات سیاسی فضا و ارتقای واحدهای  سیاسی سرزمین استت  رراکته  مقدمه:

 .تمامی امکانات و خدمات نواحی روستایی زیر تاثیر تقسیمات سیاسی فضا قرار دارند

 نمونته متوردی روستایی است که بتا هایسکونتگاه توسعه به شهرستان بر بخش سیاسی واحد ارتقاء بررسی اثربخشی پژوهش، این هدف :هدف

 .استایالم انجام شده استان در سیروان شهرستان

ستیروان  شهرستتان روستتای 53 آمتاری، جامعته. استت همبستگی -تحلیلی روش، نظر از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این :یشناسروش

هتا شتد. ابتزار گتردآوری داده تعیتین ختانوار 384 کتوکران، فرمتول با نمونه لیل خانوارها هستند. تعدادسطح تحلیل، روستاها و واحد تح. است

( تاییتد شتد. 850/0آلفتای کرونبتا) ) آن نیز با ضتری  پایایی ها وهیئت علمی دانشگاه اعضای آن با نظر ساخته بود که رواییمحقق ءپرسشنامه

نفتر کارشتنام مترتب   11نفر دهیتار و  24همچنین، با . شد و به روش تصادفی توزیع و تکمیل هاروستا ها متناس  با سهم جمعیتپرسشنامه

 .شد وابسته، رگرسیون و ظری  همبستگی انجام T آماری هایآزمون با های پرسشنامهداده یافته انجام شد. تحلیلساختمصاحبه نیمه

دارای دو  سیاستی تقستیمات نظتر محدوده جغرافیایی مورد مطالعه، شهرستان سیروان در استان ایالم است کته از: قلمرو جغرافیایی پژوهش

 60بخش )کارزان و مرکزی(، رهار دهستان )کارزان، زنگوان، لومار و رودبار(، یک نقطه شهری به عنوان مرکز شهرستتان )شتهر لومتار( و تعتداد 

 است.تن جمعیت داشته 14404ان ، این شهرست1395روستا است. در سال 

در حتد متوست  اثتربخش  روستایی منطقه هایسکونتگاه توسعه بر شهرستان به بخش سیاسی واحد ارتقاءهای پژوهش، براسام یافته :هایافته

معنتادار داشتته و  اداری تتاثیر -محی  زیستی و همچنتین سیاستی –فرهنگی، کالبدی  -های بُعد اقتصادی بر ابعاد اجتماعیاست. شاخصبوده

 یابد و بالعکس.است. همچنین، با بهبود هر بُعد، بُعد دیگر نیز بهبود میها( شدهباعث بهبودی وضعیت در این ابعاد )شاخص

اداری خالصته کترد.  -فرهنگی و سیاستی -توان در سه دسته عوامل اقتصادی، اجتماعیها را میعوامل موثر بر این تغییر و تحول گیری:نتیجه

 شود.اداری، تقویت عوامل اشاره شده و رفع و تضعیف موانع موجود پیشنهاد می -تر نمودن ارتقاء سطوح سیاسیبرای اثربخش

 

ژه  ارتقاء بخش به شهرستان، توسعه روستایی، سیروان، ایالمتقسیمات کشوری،  ها:کلیدوا
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 مقدمه
 است و روابط سکونتگاهی مراتبیسلسله الگوی دهیشکل در تأثیرگذار عوامل ترینمهم از یکی دولتی تصمیمات امروزه،

 .است کشوری تقسیمات و فضا سیاسی دهیسازمان زمینه، این در دولت ابزارهای قدرتمند ءجمله از (.132: 1377فی، )صرا
تسهیل  موجب و است کشور فضای بندیتقسیم برای فضایی سازمان نوعی خود ماهیت و عملکرد دلیل به تقسیمات کشوری

ی به عنوان چارچوب و بستر سازماندهی سیاسی فضا به ساختار و تقسیمات کشور (.2: 1396)اسکندری،  شودمی دولت حاکمیت
شود که نوعی سازماندهی برای تسهیل اعمال بندی پهنه سرزمین یک کشور به واحدهای کوچکتر اطالق میمراتب تقسیمسلسله

 سیاسی -اداری مراتبیلهسلس کشوری، به بیانی دیگر، تقسیمات (.4: 1381)میرحیدری و زکی،  آیدها به حساب میحاکمیت دولت
 این. است اقتصادی و اجتماعی اوضاع بهبود و تأمین امنیت و اداره سهولت منظور به ترکوچک واحدهای به کشور هر تقسیم در

)اعظمی و  گیردمی صورت سیاسی مالحظات حسب بر گاه و و جمعیت جغرافیایی اوضاع فرهنگ، و تاریخ مبنای بر گاه بندیتقسیم
 تا دولت حاکمیت تسهیل و نیازمند مناطق برای امکانات و خدمات تامین در را کشوری تقسیمات کارکرد (.148: 1390دبیری، 

بنابراین، هدف کلی تقسیمات کشوری تهیه چهارچوبی  (.557: 1392پور و همکاران، )احمدی اندسیاسی نام برده رده ترینپایین
  (.1391پور، )کریمی ای استهیل توسعه متوازن منطقهمناسب برای تداوم بقای ملی، امنیت ملی و تس

 کشور فضای سیاسی بندیناحیه مختلف سطوح در ارتقا و ادغام الحاق، انتزاع، مانند های مختلفیروش به فضا سیاسی تقسیمات
 منتقل باالتر سطح به ترپایین اداری سیاسی واحد سیاسی، سطح ارتقای قالب در (.560: 1393)محمدپور،  شودمی تغییر دچار
 هاییدگرگونی با نیز سرزمین آن داخلی شئون تمام سرزمین، یک در سیاسی سطح ارتقای با زمان هم طور طبیعی، به. شودمی

 رابطة فضا، در اداری سیاسی - تقسیمات و تحوالت دیگر، سوی از (.123: 1391پور و همکاران، )احمدی شد همراه خواهد
 هدف با تقسیمات و تحوالت این. دارد سیاسی فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در توسعه و شدر الگوهای با تنگاتنگی

  (.1390)پورطاهری و همکاران،  پذیردصورت می فضا سطح در هافعالیت و کارکردها ها،مکان کردنبهینه
های متعدد از سازماندهی سیاسی فضا با هدفبندی یا ترین نوع منطقهبیشتر کشورها با انجام تقسیمات کشوری، به عنوان رایج

. نظام تقسیمات کشوری از (13: 1388پور، )کریمیاند بندی فضای سرزمینی خود پرداختهجمله تسهیل در اداره امور داخلی به طبقه
ای اقتصادی، هریزیآن در راستای انجام برنامه ءاهم مسائلی است که دولت مردان و مسئوالن کشورها به دلیل اهمیت ویژه

توان نظام سازماندهی سیاسی در هر کشور را بر این اساس، می .(1396)کامران و همکاران،  اجتماعی و ... توجه خاصی به آن دارند
 دانستترین بخش نظام اداری هر کشور آید، یکی از مهمترین و ضروریمیتقسیمات کشوری به مرحله اجرا در که در قالب

های انسانی و جمعیت کل های پراکنده سکونتگاهدر این نظام، تعداد روستاها به عنوان کانون ؛(29: 1388، پور و همکاران)احمدی
های روستایی و مردم ساکن در روستاها که در پهنه فضای جغرافیایی کشور ای برخوردارند. برای سکونتگاهناحیه از اهمیت ویژه

های کشاورزی است، همیشه فقر، توسعه نیافتگی و در ولید که بطور غالب در فعالیتوقفه برای تهای بیاند با وجود تالشپراکنده
های روستایی محروم از خدمات بوده و یابند که سکونتگاهحاشیه ماندن وجود داشته است. این عناوین زمانی بیشتر نمود عینی می

   (.1390)پورطاهری و همکاران، یابد دسترسی به آنها اهمیت بیشتری می
های جدید مورد دهی شهرستانهای اخیر در کشور ایران موضوع ارتقای سطوح سیاسی سرزمینی در قالب شکلدر طی سال

است. سیاستی که آثار متفاوت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را در سطح جامعه و اقبال عمومی ساکنین مناطق قرار گرفته
به نسبت وسعت و جمعیت  که است در سطح کشور هاییاستان ءجمله ایالم از استاناست. های روستایی به دنبال داشتهسکونتگاه

 تعداد که به طوری است؛داشته سیاسی خود تقسیمات در را تغییر های تقیسمات کشوری هستند، بیشترینترین شاخصکه از مهم
است. در روند تغییر رسیده 1398 سال در انشهرست 11 به )زمان تأسیس استان( 1352 سال در چهار شهرستان از آن هایشهرستان

های قبلی انتزاع تعداد چهار شهرستان جدید از شهرستان 1398تا  1391های تقسیمات کشوری و سرزمینی در این استان، طی سال
از شهرستان  1391تأسیس در استان ایالم است که در مهر ماه سال های تازهاند. شهرستان سیروان یکی از شهرستانو ایجاد شده

مهم ارتقای واحدهای سیاسی سرزمینی در  اهداف معرفی گردید. یکی از تازهو به عنوان یک شهرستان  جدا شدهشیروان چرداول 
 از اینکه یکی به توجه با و بنابراین است؛ بوده نواحی این بیشتر توسعه و رشد ها،شهرستان این ایجاد قالب تقسیمات کشوری و

های سکونتگاه و نواحی همه متوازن کشوری، توسعه تقسیمات یعنی آن اجرایی بُعد و فضا سیاسی اندهیسازم اصلی هایهدف
 کشوری تغییر تقسیمات آیا که است این حاضر پژوهش است؛ مسئله فضایی عدالت ایجاد کلی به طور و هانابرابری انسانی و رفع
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تواند بر این چه عواملی می و همچنین، شود؟ منجر ح شهرستان سیروانهای روستایی واقع در سطسکونتگاه توسعه به استتوانسته
 مسئله اثرگذار باشد؟

و  بخش شهرستان،  استان،  سطحی شامل چهار مراتبیسلسله نظام دارای بُعد فضایی در ایران فضای اداری -سیاسی  سازمان
 سیاسی فضا و تقسیمات کشوری بدین شرح است:اصول مبنا در فرآیند سازماندهی  (.401: 1392نیا، )حافظ است دهستان

 جغرافیایی؛  –رسانی در ناحیه سیاسی اصل تسهیل در خدمات -1

 هزینه به مرکز خدمات و کانون ناحیه سیاسی در مقیاس مورد نظر؛ اصل دسترسی سریع و کم -2

 فضایی؛ –گیری سیاسی مندی سکنه فضای جغرافیایی از الگوی قالباصل رضایت -3

 ای؛ های ملی و منطقهگیریردمی در تصمیماصل مشارکت م -4

 فضایی؛ –اصل وحدت، وفاق و وفاداری ملی و یکپارچگی سیاسی  -5

مراتبی از سطح ملی تا سطح اصل یکپارچگی و وحدت سازمانی و اداری در تعامل بخشی دولتی و مردمی در یک نظام سلسله -6
 محلی؛

 رکردهای سطح ملی و در چهارچوب رقابت سازنده میان مناطق؛آفرینی نواحی و مناطق در الگوی کااصل پویایی و نقش -7

ای و های مربوط به امور منطقهگیریها و تصمیمهای کالن و امور ملی و عدم تمرکز در سیاستگذاریاصل تمرکز در سیاست -8
   (.380: 1391نیا، )حافظ ی دیگر توزیع منطقی قدرت سیاسی و اجرایی در فضای کشوربیانمحلی؛ به 

 اند از:های ارتقاء سطح در قانون تقسیمات کشوری برای هر کدام از سطوح تقسیماتی عبارتاخصش
اند از، همگنی است عبارتآمده 1362هایی که در ایجاد دهستان در قانون تقسیمات کشوری مصوب سال دهستان: شاخص

کردن شبکه واحد. در تعیین ریزی در سیستم و فراهمرسانی و برنامهمحیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و امکان خدمات
 است.ترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده در نظر گرفته شدهمرکزیت دهستان نیز شاخص مناسب

بخش: برای ایجاد )جدا کردن( یک بخش، عالوه بر همگنی عوامل طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، عواملی 
ترین کانون است. در تعیین مرکزیت بخش، شاخص مناسبرتباطات و دسترسی و... هم در نظر گرفته شدهمانند وسعت، جمعیت، ا

 است.طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شده
شهرستان: در ایجاد شهرستان نیز همانند بخش، همگنی عوامل طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته 

 است.ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شدهت. در تعیین مرکزیت شهرستان، شاخص مناسباسشده
است. در تعیین های طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شدهاستان: برای ایجاد استان، موقعیت

 است.نگی، اجتماعی و سیاسی معرفی شدهترین کانون طبیعی، فرهمرکزیت استان، شاخص مناسب
 ،دهستان)به عنوان نقاط سکونتگاهی(،  شهر و سطح روستا ششفضاهای سکونتگاهی در ایران در  ،بر مبنای قوانین موجود

اند و در قوانین و مقررات سازماندهی سیاسی فضا مورد بندی شدهسطح)به عنوان واحد تقسیمات فضایی( شهرستان و استان  ،بخش
 اند از:های تقسیمات کشوری عبارتبطور کلی ضوابط و شاخص اند.تاکید قرار گرفته

گیری وحدت جغرافیایی شامل )موقع جغرافیایی، شکل زمین از لحاظ های طبیعی و نقش آنها در شکلها و شاخصویژگی -
 اهی(؛های گیشناسی و مشخصات رویشگاهوهوا، عوارض زمین، ساختمان زمینشیب و ارتفاع، آب

جمعیت و مشخصات اجتماعی آن )شامل تعداد جمعیت، تراکم زیستی و رشد جمعیت، نحوه توزیع مکانی جمعیت، ساختار  -
 گرایی و میزان نوگرایی و تحول در جامعه(؛سنی و جنسی جمعیت، ترکیب شغلی، مهاجرپذیری و مهاجرفرستی، سنت

های محلی، دین و مذهب، آداب و بان و لهجه و انواع گویشهای فرهنگی جامعه شامل )ساختار نژادی و قومی، زشاخص -
 های زندگی(؛ها و شیوهرسوم، سبک

 نوع معیشت و شیوه های استفاده از زمین؛ -

 روستای در ناحیه؛ -تیپولوژی مسکن و مشخصات شهری  -

 شبکه ارتباطی و نحوه ارتباط درون ناحیه با یکدیگر؛ -

 شناسی؛ پیشینه تاریخی و باستان -

 سیاسی و نظامی؛اهمیت  -

 ؛گردشگریهای جاذبه -
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نیافتگی، فعال یا غیرفعال بودن، نحوه ارتباط و دسترسی با درون و بیرون یافتگی و توسعههای دیگر )سطح توسعهشاخص -
  (.1384الممالک و همکاران، )مستوفی ناحیه و خودکفایی و میزان وابستگی به نواحی مجاور(

 سیاسی ارتقای سطوح نماید، امور جامعه ایفا تمرکززدایی در مهمی نقش تواندمی که کشوری تقسیمات ترین کارکردهایمهم از
 مدیریت ارتقای و سیاسی سطوح ارتقای. مختلف است نواحی نیازهای و های نهفتهتوان اساس بر کشوری تقسیمات واحدهای

با  به عنوان مثال،. است محلی امور اداره در لیمح هایدولت آفرینینقش معرّف مرکزی و دولت دخالت کاهش مبیّن فضا سیاسی
آن  به تریخدماتی گسترده -اداری قدرت و هانقش مراتبی،سلسله سیستم یک در از بخش به شهرستان سیاسی ارتقای یک واحد

 و اختیارها اعطای و اداری قدرت افزایش با. گذاردمی یک منطقه تأثیر های جدیدترنقش ایفای در امر این که شودواگذار می منطقه
 و مؤسسات هادستگاه از بسیاری فعالیت زمینه محلی دولت آن، سیاسی سطح ارتقای راه از منطقه به یک ترگسترده هایمسئولیت
کردن فراهم و ناحیه سطح های مختلف درانتقال، تقویت و ایجاد سازمان با. کندمی فرآهم واحد در آن را تولیدی و خدماتی

 های مستقر در آن سطح فرآهمسکونتگاه توسعه و رشد مختلف، زمینه هایبخش در آنها گذاریگیری و سرمایهصمیمهای تزمینه
 و گیریو تصمیم اختیارها سطح ارتقای به شده و انجام درست و بهینه به صورت سیاسی ارتقای که صورتی در .شودمی

 مهمی نتایج تواندمی تمرکززدایی هایسیاست راستای اجرای در و هبهین به صورت سیاسی سطوح ارتقای منجر شود، سیاستگذاری
 باشد. داشته را به دنبال

های روستایی، براساس رویکرد توسعه پایدار در چهار در این پژوهش، اثربخشی ارتقاء بخش سیروان به شهرستان بر سکونتگاه
است. بنیان اداری )نهادی( مطالعه شده –محیط زیستی و سیاسی  –ها یعنی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی بُعد اساسی سکونتگاه

جامع سنجش شده است؛ بدین معنی که اثرگذاری این  ءاست که در قالب پرسشنامهقضاوت نیز دیدگاه و نظر ساکنان روستاها بوده
جرایی دولتی، بلکه از زبان و دیدگاه های ااز زبان آمار و ارقام سازمانفقط تصمیم سیاسی و اقدامات انجام شده بر مبنای آن، نه 

 مردم محلی سنجیده شده است.
 روی یا بر هاپژوهش این عمدۀ است؛ اماموضوع کلی این پژوهش، تاکنون مطالعات زیادی در کشور ما انجام شده ءدر زمینه

-اند. تعداد پژوهشانی توجه داشتهاست، یا اینکه بر روی تقسیمات سیاسی استنقطه روستایی به شهر متمرکز بوده ارتقای تاثیرات

هایی که به طور مشخص در موضوع نقش تحوالت و تقسیمات سیاسی فضا در قالب شهرستان بر توسعه روستاها در ایران باشند، 
 شود.موضوع اشاره میاین های نزدیک به در ادامه، به تعدادی از پژوهش .بسیار اندک است

تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری )مطالعه موردی: "پژوهش خود با عنوان در (، 1388) پور و همکاراناحمدی
های مناطق برای تقسیم به ، به این نتیجه رسیدند که در استان فارس با توجه به نبودِ ظرفیت"های استان فارس(شهرستان

منجر به از بین رفتن روند توسعه در  ،مات و ارتقاء سطوحشدن هرچه بیشتر نواحی، ادامه روند فعلی تقسیفضاهای جدید و موزائیکی
 بررسی"در پژوهشی دیگر با عنوان  ،(9513) پور و همکاران)احمدی همچنین، .سطح استان و همچنین در سطح ملی خواهد شد

ی با پژوهش پیشین ، نتیجه متفاوت"(بیدخرم و بوانات هایشهرستان: موردی مطالعه)ای ناحیه توسعه در کشوری تقسیمات نقش
 در و اداری به لحاظ بیشتر و زداییتراکم و به صورت پایین سطح در شهرستان تشکیل و سیاسی سطح ارتقای اگرچه که گرفتند
کمک  گرفته شکل هایشهرستان توسعه به و داشته مثبتی هم نتایج میزان همین اما است،بوده سیاسی و مالی پایین سطح
 ایناحیه هایفضایی نابرابری پراکنش در پایدار توسعة هایشاخص براساس را فضا سیاسی دهیسازمان (،1395لطفی ). استکرده

 سطح در پایدار توسعة هایسهم شاخص نظر از نابرابری شکاف ملموس دهدمی نشان و کرده بررسی بزرگ خراسان استان سه در
در یک کار پژوهشی با عنوان  (،1395اطاعت و نیکزاد ) .ود داردوج جنوبی و رضوی شمالی، خراسان هایاستان هایشهرستان

 هایاستان ، معتقدند که تشکیل"ایران( جنوبی سواحل هایاستان: موردی ای )مطالعةمنطقه توسعة بر فضا سیاسی تقسیم تأثیر"
 فرایندهای با متناسب کشوری، تقسیمات منظا از ایتازه مدل آنها. استبوده امنیتی -های نظامیاندیشه از متأثر بوشهر، و هرمزگان

 نقش تحلیل"در پژوهش خود با عنوان  (،1396شهدادی و اخوان ) اند.کرده پیشنهاد ایران جنوب سواحل در ایمنطقه توسعة
 سال سیاسی تقسیمات از پس داراب شهرستان جایگاه ، به این نتیجه رسیدند که"داراب شهرستان توسعه بر کشوری تقسیمات

همکاران  متقی و است.نداشته تغییری گونههیچ اطراف، هایشهرستان نسبت به آن، از دشتشهرستان زرین جدایی و 9137
 نمونه موردی: شهرهای استان چهار محال و) عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوربررسی "در پژوهشی با عنوان  (،1398)

نیافته بودن منطقه، موقعیت جغرافیایی ل و بختیاری عواملی نظیر محرومیت و توسعهدر استان چهارمحانشان دادند که  "(بختیاری
و وضعیت طبیعی استان، دورافتادگی و دسترسی نامناسب روستاییان به مراکز خدماتی و... در تقسیمات کشوری نقش مؤثر داشته
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 از نگرش روستائیان: مورد روستایی بر توسعه و تاثیر آنفضا  سیاسی ارتقاء"در پژوهشی با عنوان ، (1398محمدجانی بزچلویی ) .اند
 ،دالیل اقتصادیههای جغرافیایی همواره بهای شهری و روستایی، در عرصهبطور کلی سکونتگاهگیرد که ، نتیجه می"قم استان

اقتصادی و حتی سیاسی اجتماعی و فرهنگی دچار تغییر هستند و این تغییرات همیشه ناشی از عملکرد موجود در روند اداری و 
 زندگی کیفیت هایشاخص تغییرات سنجش"در یک کار پژوهشی با عنوان ، (1398ایمانی و همکاران ) نواحی دارای جمعیت است.

، به این نتیجه "مینودشت( شهرستان -کوهساران بخش: شناسی )مورد ایناحیه سطح در فضا اداری - سیاسی ارتقای اثر بر
 ایجانبه همه تواند تغییراتنمی تنهایی به بخش، به دهستان خاص ارتقای و بطور ناحیه در سطح فضا سیارتقای سیا رسیدند که

 ارتقا مانند کشور تقسیمات عنصر یک ارتقای با ارتقای سطح بالفاصله این است الزم و آورد وجود به روستاییان زندگی کیفیت در
 . شود شهر همراه به بخش مرکزی روستای

است. به عنوان سیاسی فضا انجام شده –های زیادی در زمینهء آثار فضایی تغییر تقسیمات اداری نی نیز پژوهشدر سطح جها
بر روی موقعیت  1999ها پس از سال اداری استان تقسیمات تأثیر تغییرات بررسی هدف ، پژوهشی با(Wilk, 2004)نمونه، 

تر ر تقسیمات اداری، نقش اقتصادی بسیاری از شهرها را در لهستان پررنگاقتصادی شهرها انجام داد. وی نشان داد که تغییرات د
 و غنا، نیجریه اساس تجارب بر روستایی فقر کاهش در آن نقش و محلی ای حکمرواییمطالعه در ، نیز(Nkum, 2002)است. کرده

 کاهش در اما بوده محلی مشکل به باال سطوح از مدیریت و قدرت انتقال اگرچه که نشان داده و کرده بررسی را جنوبی آفریقای
 رسانیخدمات و محلی حکمروایی"عنوان  با ایمطالعه ، در(Xuang and et al., 2004) .استداشته تأثیر چشمگیری طور به فقر
 به هاکنند. آن بررسی را گرفته صورت 1980دهه  طی که محلی حکومت ساختار تغییر اثرات تالش کردند ،"چین روستایی نواحی در

  .استعمومی شده مخارج به بودجه تخصیص بهبود باعث جدید، ساختار دارند که اشاره نتیجه این
 و فضا سیاسی تقسیمات نقش یا به استگرفته انجام گذشته هایسال داخلی طی پژوهشگران توسط که هاییپژوهش بیشتر

آنها در اینجا  به برخی ازکه  اندداشته وافری ستانی توجهشهری یا بر روی تقسیمات سیاسی ا به روستایی هایسکونتگاه تبدیل
ها در پیش و پس از اقدامات مرتبط با تقسیمات های موجود بین سکونتگاهها در صدد تبیین تفاوتاین پژوهش. استشده اشاره

 سازیمتعادل و توازن اریبرقر در فضا سیاسی تقسیمات راهبردی نقش به هاپژوهش این از بسیاری واقع، اند. درکشوری بوده
کلی که از مرور  ءنتیجه. دارند توجه شهری نواحی به روستاها از هامهاجرت غیرمنطقی و نامطلوب جریانات از ناشی فضایی

افتد اما، به تنهایی و بدون توان گفت این است که ارتقاء واحدهای سیاسی اگرچه بر رشد و توسعه فضاها موثر میپیشینه می
 که تاثیراتی حاضر، به پژوهشالزم را در پی داشته باشد.  ءتواند نتیجهن بستر و نهادسازی الزم، کافی نیست و نمیفراهم کرد

های پژوهش .استباشد، پرداخته داشته روستایی توسعه بر تواندمی بخش به شهرستان سطح ارتقای و فضا سیاسی تغییرات
رسانی و توسعه روستایی در تمامی ابعاد ی فضا بر افزایش یا کاهش روند خدماتاند که به نقش تقسیمات سیاسبسیار اندکی بوده

آنچه در این پژوهش مد نظر قرار دارد اثربخشی ارتقاء واحد سرزمینی بخش  .انداقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پرداخته
محلی زیر تاثیر این اقدام است، که با مطالعه  های روستایی و جوامعای سکونتگاهبه شهرستان و عوامل موثر بر تحوالت توسعه

اداری بخش سیروان به  -یاسیارتقاء واحد سفرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که  است.سیروان در استان ایالم انجام شده
 ییهای روستاسکونتگاهتوسعه  اداری -زیستی و سیاسیمحیط -ی، کالبدیفرهنگ -یاجتماع شهرستان بر ابعاد اقتصادی،

 .استاثرگذار 

 روش پژوهش
 53 آماری پژوهش، خانوارهای است. جامعههمبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده -تحلیلیپژوهش حاضر از نوع 

 خانوار 384 کوکران، فرمول با نمونه سطح تحلیل، روستاها و واحد تحلیل خانوارها هستند. تعداد. سیروان است شهرستان روستای
ها و هیئت علمی دانشگاه اعضای خبرگانی از آن با نظر ساخته بود که رواییمحقق ءها پرسشنامهگردآوری داده شد. ابزار تعیین

به روش پیمایش میدانی همراه با مصاحبه  پرسشنامه( تایید گردید. 850/0آلفای کرونباخ ) آن نیز با ضریب پایایی و ،کارشناسان
ای عمومی )سن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، میزان تحصیالت( و هپرسشتهیه شده،  ءدر پرسشنامهتکمیل شد. 

روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی،  هایسکونتگاه توسعه بر سرزمین سیاسی واحدهای ارتقاء های مربوط به ارزیابیپرسش
گویه در طیف لیکرت پنج  79های مورد استفاده در (. شاخص1اداری طراحی گردید )جدول  -زیستی و سیاسیمحیط -کالبدی
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و به روش تصادفی توزیع و  روستاها ها متناسب با سهم جمعیتپرسشنامه = خیلی زیاد تنظیم شد. 5= خیلی کم تا  1مقیاسی از 
یافته ساختنفر کارشناس مرتبط در فرمانداری سیروان و استانداری ایالم مصاحبه نیمه 11نفر دهیار و  24همچنین، با . شد تکمیل

های ضبط شده، که پس از بازخوانی مصاحبه انجام شدمحوریت عوامل موثر بر اثربخشی تقسیمات سیاسی در سطح شهرستان  با
وابسته،  T آماری هایآزمون با های پرسشنامهداده سازی و براساس فراوانی آنها استخراج شدند. تحلیلبندی، مفهومها دستهیافته

  .دش رگرسیون و ظریب همبستگی انجام
 

 1 جدول
 های روستاییسکونتگاه واحد سرزمینی در ءارتقا اثربخشی ها و ابعادشاخص

 شاخص بُعد

 قتصادیا

 های مختلفگذاری مناسب در بخشسرمایه

 های شغلی مورد نیازایجاد فرصت

 افزایش منابع درآمدی ساکنان

 گذاری مناسب در بخش کشاورزیسرمایه

 ازار فروش تولیداتدسترسی مناسب به ب

 های  تولیدی مختلفارائه تسهیالت مناسب در بخش

 های مختلف اقتصادیوری در بخشهای نوین افزایش بهرهبکارگیری شیوه

 استقرار واحدهای صنعتی و صنایع تبدیلی
 های الزم برای حضور بخش خصوصیارائه مشوق

 اجتماعی

 کنانایجاد تغییر الزم در شیوه زندگی سا

 ایجاد انگیزه برای مشارکت روستائیان

 های الزم برای ایجاد مهاجرت معکوس از شهر به روستاایجاد مشوق

 های اجتماعیکاهش آسیب

 
 زیستیمحیط -کالبدی

 های آمایشی مناسب در سطح روستاهااجرای برنامه

 های روستاییاختصاص اعتبار دولتی الزم برای اجرای طرح

 های الزم )راه، ارتباطات و ...(زیرساختایجاد 

 برداری مناسب از منابع آب و خاکامکان افزایش بهره
 افزایش سطح کیفی خدمات زیرساختی )راه دسترسی، برق و ...(

 اداری -سیاسی 

 گیری الزم به مدیران محلیتفویض اختیار و قدرت تصمیم
 ولتیافزایش دسترسی مناسب روستائیان به خدمات د
 استقرار ادارات با ظرفیت و اختیارات الزم

 افزایش میزان عملکرد مدیریت روستا )شورا و دهیاری(

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
سیاسی  حاکیمتی کشور یعنی مسئله تقسیمات کشوری و ارتقاء واحدهای ءموضوع این پژوهش دو مبحث اصلی در حوزه

 گیرد.های روستایی را دربرمیسرزمینی، و تاثیر آن بر سکونتگاه
گانه های یازدهشهرستان از محدوده جغرافیایی مورد مطالعه شهرستان سیروان در استان ایالم است. شهرستان سیروان یکی

. این شهرستان از دهدیل میکشت رااین استان مساحت درصد  4/3 کیلومتر مربع حدود 649ایالم است که با وسعتی حدود  استان
درجه و  46ثانیه تا  18درجه و  47ثانیه عرض شمالی و  4دقیقه و  23درجه و  33دقیقه تا  49درجه و  33نظر موقعیت ریاضی بین 

از  های ایوان و ایالم،شهرستان چرداول، از غرب به شهرستان به دقیقه طول شرقی قرار دارد و از نظر موقعیت نسبی از شمال 34
فاصله مرکز شهرستان . گرددمی محدود های ایالم و بدره و از شرق به شهرستان کوهدشت از استان لرستانجنوب به شهرستان

با تصویب دولت از شهرستان  26/07/1391کیلومتر است. شهرستان سیروان در تاریخ  60ایالم( حدود ) استان )لومار( تا مرکز
دارای دو بخش )کارزان و مرکزی(، چهار دهستان  سیاسی تقسیمات نظر از سیروان ستاناست. شهرچرداول جدا و تشیکل شده

روستا است. بر اساس آمار  60)کارزان، زنگوان، لومار و رودبار(، یک نقطه شهری به عنوان مرکز شهرستان )شهر لومار( و تعداد 
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است که از این جمعیت، تعداد فر جمعیت بودهن 14404، شهرستان سیروان دارای 1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
 (. 1اند )شکل نفر در سطح روستاهای تابعه سکونت داشته 11708نفر در شهر و تعداد  2696

 

 
 موقعیت شهرستان سیروان .1شکل 

 ها و بحثیافته
 (پرسشنامه اول: بخش)دهندگان  پاسخ آماری الف( توصیف

 7/20ساله؛  40تا  31 درصد7/30اند )طبقه نما(. ساله بوده 30تا  20سنی  در گروه درصد 3/32از مجموع کل پاسخگویان، 
( و تعداد پاسخگویان زنان %59است. تعداد پاسخگویان مرد ) درصد 3/16ساله و باالتر نیز با  51ساله و تعداد  50تا  41 درصد

در  درصد 6/10یی داشته؛ سواد ابتدا درصد 6/4سواد خواندن و نوشتن دارند؛  درصد 3/9( است. از نظر میزان تحصیالت نیز 41%)
ها و باالتر نیز با و فوق لیسانسه درصد 27ها تحصیالت فوق دیپلم؛ لیسانسه درصد 2/14دیپلمه؛  درصد 2/20سطح راهنمایی؛ 

 14تحصیالت دیپلم و کمتر دارند و بقیه تحصیالت دانشگاهی دارند. از نظر شغلی  درصد 7/44هستند. در مجموع،  درصد 2/14
نیز شغل آزاد دارند.  25کارمند بخش دولتی و حدود  درصد 26دامدارند. حدود  درصد 9/9مشغول فعالیت کشاورزی هستند و  درصد
داری، بازنشسته و کارمند بخش در سایر مشاغل )خانه درصد 5اند. همچنین، حدود خود را بیکار معرفی کرده درصد 20حدود 

است تعداد زیاد افراد شوند. آنچه که قابل توجه مشاغل را شامل می درصد 24خصوصی( جای دارند. در مجموع، مشاغل روستایی 
 بیکار است. 

 های روستاییبر سکونتگاه ثربخشی ارتقاء واحد سیاسی سرزمینب( ا
 هایاساس شاخص بر روستایی منطقه هایسکونتگاه توسعه بر شهرستان به بخش سیاسی واحد ارتقاء اثربخشی در این پژوهش،

مفاهیم  دقیق تشریح. (2 )جدول استاداری تنظیم شده -و سیاسی زیستیمحیط -در چهار بُعد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی پژوهش
 محلی افراد مطلع و کارشناسان با آمده دستبه نتایج. شد واقع مؤثر بسیار هاپرسشنامه تکمیل در افراد برای پژوهشگران توسط
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 ساکن که خود هایبا خانواده دائماً و بوده دولتی اشتغال دارای شهرستان روستاهای در که محلی افراد از زیادی افراد )تعداد
 .استرسیده آنها تأیید به و باشند( ارائهمی ارتباط در هستند منطقه روستاهای

 2جدول 
 های شهرستان سیروانهای ابعاد اثربخشی ارتقا واحد سرزمینی در روستاپاسخگویی به گویه

مل
عا

 

 گویه

 میزان پاسخ به هر گویه

 زیاد خیلی زیاد متوسط کم خیلی کم

f % f % f % f % f % 

ی
صاد

اقت
 

 2/25 96 26 99 6/17 67 22 84 2/9 35 گذاری مناسب در بخشهای مختلفسرمایه
 6/10 40 1/27 102 6/36 138 4/20 77 3/5 20 های شغلی مورد نیازایجاد فرصت

 1/24 91 3/26 99 7/25 97 17 64 9/6 26 افزایش منابع درآمدی ساکنان
 1/23 87 3/22 84 7/29 112 7/16 63 2/8 31 کشاورزی گذاری مناسب درسرمایه

 2/17 63 3/28 104 8/21 80 24 88 7/8 32 دسترسی مناسب به بازار فروش 
 1/19 70 9/28 106 2/29 107 6/16 61 3/6 23 های  تولیدیتسهیالت مناسب در بخش

 7/30 114 9/18 70 2/30 112 7/13 51 5/6 24 اقتصاد وری درای نو افزایش بهرهههبکارگیری شیو
 4/20 75 3/28 104 31 114 2/15 56 2/5 19 تبدیلیی صنعتی و استقرار واحدها

 4/15 59 1/20 77 9/32 126 9/21 84 7/9 37 مشوقهای الزم برای حضور بخش خصوصی

ی 
اع

تم
اج

- 

ی
نگ

ره
ف

 

 3/16 59 1/31 113 38 138 11 40 6/3 13 کنهدر شیوه زندگی سایجاد تغییر 
 1/19 72 8/29 112 6/34 130 13 49 5/3 13 ایجاد انگیزه برای مشارکت روستائیان

 2/25 92 5/37 137 1/15 55 9/15 58 3/6 23 های الزم برای ایجاد مهاجرت معکوس مشوق
 5/23 87 17 63 8/33 125 3/17 64 4/8 31 اجتماعیهای کاهش آسیب

ی
بد

کال
 

– 
ط 

حی
م ی

ست
زی

 

 2/26 95 2/37 135 9/14 54 2/18 66 6/3 13 روستاهاشی مناسب در های آمایاجرای برنامه
 5/19 72 9/28 107 2/33 123 7/12 47 7/5 21 های روستاییاجرای طرحاختصاص اعتبار دولتی 

 1/14 53 3/24 91 6/29 111 3/21 80 7/10 40 ...( های الزم )راه،زیرساخت ایجاد
 17 62 1/34 124 4/21 78 4/21 78 6 22 برداری  مناسب از منابع آب و خاکامکان افزایش بهره
 2/24 88 2/24 88 32 116 3/14 52 2/5 19 و ...( خدمات زیرساختی )راه افزایش سطح کیفی

ی 
اس

سی
- 

ی
دار

ا
 

 23 87 6/25 97 5/33 127 9/11 45 1/6 23 به مدیران محلی گیرییض اختیار و تصمیمتفو
 8/15 57 6/40 146 30 108 8/10 39 8/2 10 روستائیان به خدمات دولتیافزایش دسترسی 

 2/38 144 4/29 111 2/21 80 4/7 28 7/3 14 الزم تقرار ادارات با ظرفیت و اختیاراس
 1/22 82 4/40 150 7/19 73 9/12 48 9/4 18 عملکرد مدیریت روستاافزایش 

 2/16 62 7/27 106 8/42 164 3/6 24 7 27 شده مطالعه ییروستا یهاهدر سکونتگا ینیاثربخشی ارتقا واحد سرزم

ابعاد  ءهای روستایی مورد مطالعه در همهواحد سرزمینی بر سکونتگاه ءربخشی ارتقاپاسخگویان اث ددرص 3/13در مجموع، از نظر 
این اثربخشی در حد زیاد و خیلی زیاد  درصد 44در حد متوسط و از نظر حدود  درصد 8/42در حد کم و خیلی کم بوده؛ از نظر 

گویان میزان اثربخشی ارتقاء واحدهای سیاسی دهد که، از دیدگاه اکثریت پاسخنشان می 3های آماری جدول است. شاخصبوده
های روستایی اداری بر توسعه سکونتگاه -زیستی و سیاسیمحیط -فرهنگی، کالبدی -سرزمین بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی

 .استشهرستان سیروان پس از تبدیل شدن به شهرستان در حد متوسط بوده

 3جدول 
 سیروانهای روستا بر نیسرزم یاسیس یارتقاء واحدها های آماری ابعاد اثربخشیشاخص

 بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین 

 ابعاد

 130 26 77/20 84/84 اقتصادی

 60 12 86/9 12/40 فرهنگی -اجتماعی

 115 23 13/21 74/75 محیط زیستی -کالبدی

 90 18 381/14 01/64 اداری -سیاسی

 395 79 305/58 22/267 ییهای روستاو توسعه سکونتگاه نیسرزم یاسیارتقاء واحد س متغیر
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 -یاجتماع اداری بخش سیروان به شهرستان بر ابعاد اقتصادی، -یاسیارتقاء واحد ساصلی پژوهش حاضر این است که  ءفرضیه
مقدار  (4. مطابق جدول شماره )استیی اثرگذار روستاهای سکونتگاهتوسعه  اداری -محیط زیستی و سیاسی -ی، کالبدیفرهنگ

 -های اقتصادی، اجتماعی)جنبه ابستهوبر متغیر  (نیسرزم یاسیارتقاء واحد ساثر متغیر مستقل ) (Sig=  000/0)سطح معناداری 
با اطمینان  ابراین،خطاست. بن 05/0کمتر از یی( های روستاتوسعه سکونتگاه اداری - محیط زیستی و سیاسی - فرهنگی، کالبدی

شود که میانگین های واقعی وجود دارد. یادآور می( با میانگین ≤50Xاز نظر آماری تفاوت معناداری بین میانگین مفروض ) 95%
شود. از آن جایی که تمامی مفروض، عددی فرضی است که به منظور مقایسه میانگین جامعه واقعی با عددی فرضی انجام می

( به باال نماینده ارتقای مناسب )متوسط(  ≤50Xاست، بنابراین میانگین فرضی )اس مقیاس صفر تا صد ارزیابی شدههابر اسمیانگین
ستون  های مختلف خواهد بود.یی شهرستان سیروان از جنبههای روستاتوسعه سکونتگاه بر نیسرزم یاسیواحد ساثربخشی ارتقاء 
توان گفت های مختلف آن بیشتر از میانگین فرضی است. پس مین متغیر فوق و بخشها بیانگر آن است که، میانگیتفاوت میانگین

 -محیط زیستی و سیاسی -ی، کالبدیفرهنگ -یاجتماع اقتصادی،های بر جنبه نیسرزم یاسیارتقاء واحد سکه، میزان اثربخشی 
 . مناسب )متوسط( استدر حد  روانیشهرستان سیی در های روستاتوسعه سکونتگاهاداری 

 4جدول 
 ییهای روستاتوسعه سکونتگاه بر نیسرزم یاسیارتقاء واحد سآزمون تی وابسته بر حسب ابعاد  اثربخشی 

 t میانگین 
 درجه 

 آزادی

سطح معناداری 

(Sig) 

تفاوت 

 میانگین
 نتیجه

 فرضیه اصلی
و توسعه  نیسرزم یاسیس یارتقاء واحدها

 ییهای روستاسکونتگاه
56/59 957/9 368 000/0 564/9 

تأیید 
 فرضیه

های فرضیه
 جزیی

 575/6 000/0 383 -451/6 575/56 بخش اقتصادی
تأیید 
 فرضیه

 592/8 000/0 369 043/8 592/58 فرهنگی -بخش اجتماعی
تأیید 
 فرضیه

 327/7 000/0 382 243/6 327/57 محیط زیستی -بخش کالبدی
تأیید 
 فرضیه

 907/13 000/0 381 608/13 907/63 اداری -بخش سیاسی
تأیید 
 فرضیه

 آزمون رگرسیون
 -در ارتقاء واحدهای سیاسی سرزمین، بُعد اقتصادی بر سایر ابعاد )اجتماعی»در ادامه پژوهش، به این فرض رسیدیم که، 

این فرض، از رگرسیون ساده استفاده  برای آزمون«. گذارداداری( تأثیر معناداری می -محیط زیستی و سیاسی -فرهنگی، کالبدی
پور و صفری )حبیب پردازدبینی مقدار یک متغیر وابسته بر اساس مقدار یک متغیر مستقل میرگرسیون خطی ساده به پیششد. 

  (.480: 1388شالی، 
 %2/73( گواه آن است که، dja2R= 732/0فرهنگی مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ) -در بُعد اجتماعی 5مطابق با نتایج جدول 

( آزمون آنوا Sigشود. مقدار سطح معناداری )فرهنگی( توسط متغیر مستقل )اقتصادی( برآورد می -تغییرات متغیر وابسته )اجتماعی
(ANOVA برابر با صفر شده که کمتر از )های روستایی خطاست. یعنی در ارتقاء واحد سیاسی سرزمین و توسعه سکونتگاه درصد 5

گذارد و فرضیه حاضر فرهنگی آن تأثیر معناداری می -بر بُعد اجتماعی به شهرستان لیاز تبد ان سیروان بُعد اقتصادی پسشهرست
شود. با توجه به این تر، به مقدار ضرایب استاندارد و سطح معناداری بخش دوم جدول توجه میشود. به منظور تحلیل دقیقتأیید می

است،  856/0و نیز مقدار بتا برابر با  72/31برابر با  tنجا نیز برابر با صفر شده و مقدار قدر مطلق که مقدار سطح معناداری در ای
تر، با افزایش یک انحراف گذارد. به عبارت دقیقتأثیر مثبت می درصد 6/85فرهنگی به مقدار  -یعنی بُعد اقتصادی بر بُعد اجتماعی

یابد و انحراف استاندارد افزایش می 6/85فرهنگی( به میزان  -ر وابسته )بُعد اجتماعیاستاندارد در متغیر مستقل )بُعد اقتصادی(، متغی
 6/85فرهنگی( به میزان  -بالعکس با کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر مستقل )بُعد اقتصادی(، متغیر وابسته )بُعد اجتماعی

 یابد.انحراف استاندارد کاهش می
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( گویای آن است adj2R= 558/0محیط زیستی، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ) -بُعد کالبدیدست آمده برای مطابق نتایج به
شود. مقدار سطح معناداری آزمون آنوا برابر با محیط زیستی توسط بُعد اقتصادی تبیین می -تغییرات بُعد کالبدیدرصد  8/55که، 

 یاقتصاد بُعد ییهای روستاو توسعه سکونتگاه نیسرزم یاسیارتقاء واحد ساطمینان  %95(، یعنی با Sig=000/0صفر است )
. پس فرضیه حاضر نیز تأیید گذاردیم یمعنادار ریآن تأث یستیز طیمح -یکالبد بُعدبه شهرستان بر  لیبُعد از تبد روانیشهرستان س

(، مقدار Beta= 748/0ار بتا )رویم. مقدو سطح معناداری آنها می tتر به سراغ ضرایب استاندارد، مقدار شود. برای تحلیل دقیقمی
 5( که کوچکتر از Sig=000/0شده و نیز مقدار سطح معناداری برابر با صفر است ) 33/2( نیز بزرگتر از t= 99/21قدر مطلق تی )

است. از آنجایی که  8/74محیط زیستی( برابر  -خطاست. بنابراین تأثیر متغیر مستقل )اقتصادی( بر متغیر وابسته )کالبدی درصد
محیط  -گوییم که با افزایش یک انحراف استاندارد در بخش اقتصادی، بخش کالبدیدار بتا با انحراف استاندارد سروکار دارد، میمق

یابد و بالعکس با کاهش یک انحراف استاندارد در بخش اقتصادی، بخش انحراف استاندارد افزایش می 8/74زیستی به مقدار 
 یابد.انحراف استاندارد کاهش می 8/74زیستی به مقدار محیط – کالبدی

 7/45دهد است، که نشان می 457/0اداری گویای آن است که، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  -نتایج بُعد سیاسی
 F شود. مقدار سطح معنادار آزموناداری( توسط متغیر مستقل )ُبعد اقتصادی( تبیین می -از تغییرات متغیر وابسته )بُعد سیاسی درصد

(000/0 =Sig کمتر از )یاقتصاد بُعد ییهای روستاو توسعه سکونتگاه نیسرزم یاسیارتقاء واحد سخطاست. یعنی  درصد 5 
. پس فرض سوم نیز پذیرفته گذاردیم یمعنادار ریآن تأث یادار -یاسیس بُعدبه شهرستان بر  لیاز تبد پس روانیشهرستان س

شده و مقدار سطح معناداری برابر صفر  94/17برابر با  tشده، مقدار قدر مطلق  677/0ا شود. مقدار ضریب استاندارد بتا برابر بمی
شده است. در واقع، با افزایش یک  7/67اداری برابر با  -گیریم که، تأثیر بخش اقتصادی بر بخش سیاسیباشد. نتیجه میمی

انحراف استاندارد افزایش  7/67اداری( به میزان  -سیاسیانحراف استاندارد در متغیر مستقل )بخش اقتصادی(، متغیر وابسته )بخش 
انحراف استاندارد  7/67اداری به میزان  -یابد و بر عکس با کاهش یک انحراف استاندارد در بخش اقتصادی، بخش سیاسیمی

 (.5یابد )جدول کاهش می

 5جدول 
  ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون

متغیرهای 

 وابسته

adj2R 
ین تعدیل )ضریب تعی

 شده(

 (Anovaآزمون آنوا )
ضرایب 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح معناداری 

(Sig) 
 نتیجه

F 
سطح معناداری 

(Sig) 
 (Beta) 

 -اجتماعی
 فرهنگی

732/0 33/1006 000/0 856/0 72/31 000/0 
تأیید 
 فرضیه

محیط  -کالبدی
 زیستی

558/0 73/483 000/0 748/0 99/21 000/0 
تأیید 
 فرضیه

 000/0 94/17 677/0 000/0 07/322 457/0 اداری -اسیسی
تأیید 
 فرضیه

 ی       متغیر مستقل: بخش اقتصاد

 آزمون ضریب همبستگی
توسعه  بر نیسرزم یاسیارتقاء واحد س، ماتریس ضرایب همبستگی ابعاد چهارگانه اثربخشی 6مطابق با نتایج جدول 

دهد که، تمامی ابعاد با هم رابطه همبستگی معنادار آماری دارند. زیرا مقدار سطح معناداری تمامی یی نشان میتاهای روسسکونتگاه
بردن به شدت همبستگی به سراغ ضریب (. به منظور پیSig< 05/0خطاست ) رصدد 5روابط برابر با صفر شده که کمتر از 

فرهنگی و  -اجتماعی بُعداقتصادی با  بُعدد که، رابطه همبستگی بین دهرویم، نتایج این ضریب نشان میهمبستگی اسپیرمن می
اداری در حد متوسط است.  -سیاسی بُعداقتصادی با  بُعدمحیط زیستی در حد خوبی است. ولی رابطه همبستگی بین  -کالبدی بُعد

داری در حد خوبی قرار دارد و در نهایت، ا -سیاسی بُعدمحیط زیستی و  -کالبدی بُعدفرهنگی با  -اجتماعی بُعدهمچنین رابطه بین 
 اداری در حد تقریباً خوبی است. -سیاسی بُعدمحیط زیستی با  -کالبدی بُعدرابطه 
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 بُعد، بُعدیابد و بالعکس با تضعیف یک دیگر نیز بهبود می بُعد، بُعددهد که، با بهبود هر در مجموع، ضریب همبستگی نشان می
های توسعه سکونتگاه اقتصادی بُعدبر  نیسرزم یاسیارتقاء واحد سعنوان مثال: افزایش اثربخشی شود. به دیگر نیز تضعیف می

 بر نیسرزم یاسیواحد سانجامد و بالعکس کاهش اثربخشی ارتقاء فرهنگی نیز می -یی، به افزایش اثربخشی ابعاد اجتماعیروستا
 (.6شود )جدول فرهنگی نیز منجر می -اجتماعی بُعد یی، به کاهش اثربخشیهای روستاتوسعه سکونتگاه اقتصادی بُعد

 6جدول 
 ماتریس ضرایب همبستگی

 محیطی -کالبدی فرهنگی -اجتماعی اقتصادی 

 فرهنگی -اجتماعی

 ــــــــ ــــــــ 791/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

 ــــــــ ــــــــ 000/0 (Sigسطح معناداری )

 ــــــــ ــــــــ 370 فراوانی

 محیط زیستی -کالبدی

 ــــــــ 83/0 753/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

 ــــــــ 000/0 000/0 (Sigسطح معناداری )

 ــــــــ 370 383 فراوانی

 اداری -سیاسی
 685/0 717/0 558/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

 000/0 000/0 000/0 (Sigسطح معناداری )

 382 369 382 فراوانی

 

 گیرینتیجه
سازماندهی است؛ چراکه  کشوری تقسیمات و فضا سیاسی سازماندهی برای مدیریت و اداره سرزمین، دولت قدرتمند ابزارهای ءجمله از

 به فضا سیاسی . تقسیماتدارد درون آنبر امنیت و روند توسعه و شکوفایی مناطق و نواحی  ایدوسویهفضایی کشور تاثیرات  -سیاسی
 شود.می تغییر دچار کشور فضای سیاسی بندیناحیه مختلف سطوح در ارتقا و ادغام الحاق، انتزاع، مانند های مختلفیروش

های جدید مورد ها و شهرستاندهی استانهای اخیر در کشور ما موضوع ارتقای سطوح سیاسی سرزمینی در قالب شکلدر طی سال
هایی که آثار متفاوت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را در سطح رفته است. اعمال سیاستاقبال عمومی ساکنین مناطق قرار گ

با تصویب دولت از شهرستان  26/07/1391است. شهرستان سیروان در استان ایالم در تاریخ های روستایی به دنبال داشتهسکونتگاه
 توسعه بر شهرستان به بخش سیاسی واحد ارتقاء ربخشیاث های این پژوهش،است. براساس یافتهچرداول جدا و تشیکل شده

 ،(1395پور و همکاران، )احمدیهایی که مرور شد، است. در میان پژوهشمورد تایید قرار گرفته روستایی منطقه هایسکونتگاه
(Nkum, 2002) و ،(Xuang and et al., 2004)اند.ای اشاره داشته، نیز به تاثیر مثبت افزایش تقسیمات سیاسی در سطح ناحیه 

محیط زیستی و  –فرهنگی، کالبدی  -های اقتصادی، اجتماعیاداری بخش سیروان به جنبه -اثربخشی ارتقاء واحد سیاسی
های بُعد اقتصادی بر ابعاد است. در این میانه، شاخصهای روستایی در حد متوسط بودهاداری )نهادی( سکونتگاه -سیاسی

اداری تاثیر معنادار داشته و باعث بهبودی وضعیت در این ابعاد  -محیط زیستی و همچنین سیاسی – فرهنگی، کالبدی -اجتماعی
تر در نظر گرفت که در ها و نیازهای اقتصادی روستاییان را نیازهای بنیادیتوان شاخصاست؛ به طوری که میها( شده)شاخص

 روستایی را داشت. توان انتظار بهبودی در دیگر ابعاد توسعهصورت بهبودی، می
کارشناسان  ضوابط و معیارهای مصرّح در قانون تقسیمات کشوی، تجربیات از استفاده ها باعوامل موثر بر این تغییر و تحول

گردید. این  ذیربط و نتایج حاصل از مصاحبه با کارشناسان و خبرگان تعیین اجرایی هایسازمان و ستادی ادارات در شاغل محلی
ساکنان،  درآمدی منابع نیاز، افزایش مورد شغلی هایفرصت مختلف، ایجاد هایبخش در مناسب گذاریاند از: سرمایهعوامل عبارت

 تولیدی  هایبخش در مناسب تسهیالت تولیدات، ارائه فروش بازار به مناسب کشاورزی، دسترسی بخش در مناسب گذاریسرمایه
 تبدیلی، ارائه صنایع و صنعتی واحدها اقتصادی، استقرار مختلف هایبخش در وریهبهر افزایش نوین هایشیوه کارگیریمختلف، به

روستائیان،  مشارکت برای انگیزه ساکنان، ایجاد زندگی شیوه در الزم خصوصی، ایجاد تغییر بخش حضور برای الزم هایمشوّق
 در مناسب آمایشی هایبرنامه اجتماعی، اجرای هایآسیب روستا، کاهش به شهر از معکوس برای مهاجرت الزم هایمشوّق ایجاد
 ، امکان...( و ارتباطات راه،)الزم  هایزیرساخت روستایی، ایجاد هایطرح اجرای برای الزم دولتی اعتبار روستاها، اختصاص سطح
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 و اختیار ، تفویض..(. و برق دسترسی، راه)زیرساختی  خدمات کیفی سطح خاک، افزایش و آب منابع از مناسب  برداریبهره افزایش
 و ظرفیت با ادارات دولتی، استقرار خدمات به روستائیان مناسب دسترسی محلی، افزایش مدیران به الزم گیریتصمیم قدرت

در صورت ضعف و نبود این شرایط، اثربخشی تقسیمات  (.دهیاری و شورا)روستا  مدیریت عملکرد میزان الزم و افزایش اختیارات
اند که تغییر و تاکید کرده ،(1398)ایمانی و همکاران،  واحدهای سرزمینی، بسیار اندک خواهد بود. در این زمینه،سیاسی و ارتقاء 

ارتقاء سطوح تقسیمات سرزمینی اگرچه الزم و مفید است اما، شرط کافی نخواهد بود و همزمان باید بسترهای نهادی و زیرساختی 
و  عواملبه در استان چهارمحال و بختیاری نیز  (،1398متقی و همکاران، اهم شود. الزم برای ایجاد تحول مثبت در ناحیه فر

نیافته بودن منطقه، موقعیت جغرافیایی و وضعیت طبیعی استان، دورافتادگی و دسترسی نظیر محرومیت و توسعه هایمحدودیت
 .انداشاره کردهنامناسب روستاییان به مراکز خدماتی و... 

توان در های به دست آمده به عنوان عوامل موثر بر اثربخشی تقسیمات سیاسی شهرستان را میشود، مقولهچنانکه مالحظه می
های ها، تسهیالت، مشوّقهای شغلی، بازار، زیرساختگذاری، فرصتعوامل اقتصادی )سرمایه -1سه دسته عوامل خالصه کرد: 

 -عوامل سیاسی -3...(، و های مهاجرت معکوس وت رفاهی، مشوّقفرهنگی )مشارکت، خدما -عوامل اجتماعی -2مالی و ...(، 
تر ...(. بنابراین، برای اثربخشهای محلی، دسترسی به خدمات دولتی، تقویت مدیریت روستایی واداری )تفویض اختیارها به مدیریت

 شود. پیشنهاد می اداری، تقویت عوامل اشاره شده و رفع و تضعیف موانع موجود -نمودن ارتقاء سطوح سیاسی
اداری فضا به ویژه ارتقاء سطوح پایین به باال در تعدادی از  –کالم پایانی این که، با توجه تایید اثربخشی تغییر تقسیمات سیاسی 

های داخلی و خارجی، نتایج پژوهش حاضر در شهرستان سیروان نیز قابل تعمیم به دیگر مناطق خواهد بود؛ البته با رعایت پژوهش
های فنی و مالی و تفویض اختیارات مدیریتی به آوردن زمینه و بسترهای الزم برای ایجاد زیرساختکارگیری الزامات و فراهمبهو 

 فضاهای ارتقاء یافته.

 منابع
هرستانهای لیل عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسیمات کشوری مطالعه موردی: شتح (.1388) .زهرا؛ قنبری، قاسم و عاملی، عاطفه پور،احمدی

 .29 -47، (1) 5، ژئوپلیتیکفصلنامه ، استان فارس

، 42، های جغرافیاییپژوهشسنجی آن در ایران، ای و امکانسیاسی ناحیه –بررسی نظام جغرافیایی  (.1381) .، درهمیرحیدر، قربان علی و کیذ
64 – 49.  
 .47 – 62، 12، آمایش محیطدهی سیاسی فضا، در سازماننقش احساس مکانی  (.1390) .میثم ،تبارمیرزاییو  پور، زهرااحمدی

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.  (. تهران:چاپ دوم) .تهران .سازماندهی سیاسی فضا (.1392) .قاسم ،کرمیو قاسم  ،پور، زهرا؛ قنبریاحمدی
 ص. 311

ی سطح سیاسی فضایی بر گسترش توریسم استان اردبیل، تأثیر ارتقا (.1391) .محمدرضا ،نیامنصور و حافظ ،رحمتی ؛پور، زهرااحمدی
 . 121 -147، (1)16، ریزی و آمایش فضابرنامه

ای )مطالعه بررسی نقش تقسیمات کشوری در توسعه ناحیه (.1395) .مهدی ،کریمی و مهدی ،؛ پورطاهریحسن ،پور، زهرا؛ جعفرزادهاحمدی
 .60 -82، (1) 12، ژئوپلیتیکفصلنامه ، بید(موردی: شهرستانهای بوانات و خرم

 ءمنتشرنشدهنامه پایان .بررسی جایگاه سازماندهی سیاسی فضا در آمایش سرزمینی استان سیستان و بلوچستان (.1396. )اسکندری، زهرا
 .دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد .کارشناسی ارشد

، های سواحل جنوبی ایران(: استانای )مطالعة موردیتأثیر تقسیم سیاسی فضا بر توسعة منطقه (.1395) .الهروح ،اطاعت، جواد و نیکزاد
 .227 – 243، (2) 48، های جغرافیای انسانیپژوهش

 .147-181، (2) 7، فصلنامه ژئوپلتیکتحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران،  (.1390) .اکبرعلی ،اعظمی، هادی و دبیری

 -کیفیت زندگی بر اثر ارتقای سیاسی سنجش تغییرات شاخص (.1398) .سهیال ،باختر وحمیده  ،خسروی مهر ؛علی ،ی، بهرام؛ طورانیایمان
 ،(31) 9، ایفصلنامه جغرافیا و آمایش شهری منطقهشهرستان مینودشت(،  -ای )موردشناسی: بخش کوهساراتاداری فضا در سطح ناحیه

130 -113. 

نقش ارتقای سطوح مدیریتی سیاسی فضا در  (.1390. )راهز ،پوراحمدی وعبدلرضا  ،خاریتالدین افرکن ؛الهولی ،نظری ؛یپورطاهری، مهد
 .25-52، (23) 7، فصلنامه ژئوپلتیکهای جدید؛ مطالعه موردی استان قزوین، توسعه روستایی با تأکید بر استان

 .ص 401 .سمت انتشارات تهران:. انجغرافیای سیاسی ایر (.1392) .نیا، محمد رضاحافظ
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. انتشارات سمت تهران: .(چاپ اول) .ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران (.1397) .ابراهیم ،رومینا وزهرا  ،پورنیا، محمدرضا؛ احمدیحافظ
 ص. 280

انتشارات  :تهران .)های کمیتحلیل دادهدر تحقیقات پیمایشی )  SPSSراهنمای جامع کاربرد (.1388) .رضا ،کرم و صفری شالی پور،حبیب
 .لویه

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تحلیل نقش تقسیمات کشوری بر توسعه شهرستان داراب،  (.1396) .علی اکبر ،اخوان و شهدادی، علی
 رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران.

 .برنامه و بودجه :تهراناول.  چاپ .ایریزی توسعه منطقهمبانی برنامه .(1377) .صرافی، مظفر

تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر ارتقاء سطح فضای جغرافیایی مطالعه  (.1396) .زهرا ،حسین، انصاری ،نیابقایی ؛سیدعباس ،دیکامران، حسن؛ احم
 .265 –276  ،(53) 15، دوره جدید، (المللی انجمن جغرافیای ایرانپژوهشی و بین –)فصلنامه علمی جغرافیا موردی استان قم، 

 انجمن جغرافیایی ایران.تهران:  .(وضع موجود :1جلد ) ای بر تقسیمات کشوری ایرانمقدمه. (1388) .پور، یداهللکریمی

در سه استان  ییاهیناح یهاینابرابر ییدر پراکنش فضا داریتوسعه پا یهافضا بر اساس شاخص یاسیس یسازمانده (.1395) .حیدرلطفی، 
 .75 – 90، 24، پژوهشنامه خراسان بزرگ، خراسان بزرگ

تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری )نمونه موردی:  (.1398) .قربانی سپهر، آرش و امیری، وحید، افشین؛ دستنایی متقی
 .92 – 113، 63، فصلنامه جغرافیا، شهرهای استان چهار محال و بختیاری(

یمات سیاسی فضا و تعادل در نظام شهری منطقه )مورد مطالعه: تقسیم استان خراسان بزرگ(، تقس (.1393) .محمدپور جابری، مرتضی
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