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چکیده 
نیروهای همگرا و واگرا که در تعیین چگونگی و کیفیت انسجام ملی نقش عمدهای دارند ،مفاهیم جدا از هم نیستند،
بلکه متغیرهایی هستند که دارای پیوندی معکوس و تأثیرپذیر از هم هستند .این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی
و با تکیهبر مدل ابداعی سهمنظوره ،وضعیت همگرایی و واگرایی در استان کردستان را تحلیل و تجزیه میکند .ابزار
پژوهش پرسشنامه است و پرسشنامهها برای دو دسته از پاسخگویان (مدیران سیاسی و شهروندان استان کردستان)
در چهار شاخص ،تقسیمات کشوری ،مشارکت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی طراحی شده است .براساس
روش نمونهگیری هدفمند در اختیار  11نفر از مدیران سیاسی و به روش خوشهای در اختیار  183نفر از شهروندان
استان کردستان قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که براساس نیازسنجی مدیران سیاسی ،مردم کردستان در مدل
سهمنظوره در مسیر همگرایی هستند .از طرفی براساس مطالباتشناسی و با توجه به مطالبات مردم کردستان در
صورت پوشش و پاسخ مثبت به مطالبات ،مدل سهمنظوره هرچه بیشتر به سمت تعمیق همگرایی پیش خواهد رفت.
از دیدگاه مدیران سیاسی ،شاخصهای مشارکت سیاسی در رتبۀ اول ،اقتصادی در رتبۀ دوم ،اجتماعی-فرهنگی در
رتبۀ سوم و تقسیمات کشوری در رتبۀ چهارم قرار دارند .از دیدگاه شهروندان و مطالباتشناسی آنها ،شاخصهای
اقتصادی در اولویت اول ،اجتماعی-فرهنگی اولویت دوم ،مشارکت سیاسی اولویت سوم و تقسیمات کشوری در
اولویت چهارم هستند.
واژههایکلیدی :قومیت ،مطالباتشناسی ،نیازسنجی ،واگرایی ،همگرایی.

* نویسندۀ مسئول13101381110 :
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مقدمه 
برکنارماندن از تفاوتهای فرهنگی و قومیتی در جوامع امروزی دنیا ناممکن است .خاورمیانه نیز از این قاعده مستثنا
نیست و درمورد کشور ایران نیز تنوع فرهنگی و قومی از ویژگیهای جامعۀ آن است که در دورههایی میان هویتهای
خرد و هویت کالن اختاللهایی بهوجود آمده است .اختاللهایی که در برخی مواقع و شرایط تاریخی و عوامل داخلی و
خارجی زمینۀ بروز یافتهاند .این اختالالت و کشمکشهای واگرایانه و همگرایانهای ضرورت مدلسازی ،مطالعۀ میدانی و
شناخت عوامل مؤثر بر آنها را ضروری ساخته است؛ بنابراین ،نیروهای همگرا و واگرا در تعیین چگونگی ترکیب و
انسجام ملت ایران نقش عمدهای دارند و مطالعۀ آنها اهمیت خاصی دارد .برخی از این نیروها ،نقش ثابتی در فرایندهای
همگرایی یا واگرایی دارند و برخی دیگر در شرایطی ،قابلهدایت هستند و امکان تحول در کارکردهای آنها وجود دارد؛
بنابراین ،میتوان آنها را در مسیر تحقق هریک از فرایندهای همگرایی یا واگرایی با توجه به انگیزۀ سیاسی و کاربری
مورد نیاز بهکار گرفت .اتخاذ سیاستها و تدابیر مناسب بهمنظور تنظیم روابط میان اقوام با دولت و تبیین حقوق و تکالیف
متقابل هریک از آنها و بیان روشهای اجرایی رسیدن بهآنها بهمنظور حفظ وحدت و همبستگی ملی ،همزمان با
مراعات و اعطای حقوق اقوام و اقلیتها است .این سیاستها باید مواضع خود را نسبت به حوزههای مختلف اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی معین کنند .کار ویژۀ سیاست قومی که تنظیم مناسبات اجتماع ملی و اجتماع قومی است و
دو شاخص «سرشت دولت» و «ترکیب جمعیتی» هر کشور مهمترین عناصر تعیینکنندۀ آن در هر نظام سیاسی است
(کریمیپور ،)09 :1938 ،کارسازی و تأثیرگذاری خود را بر کنشهای همگرایانه و واگرایانه آشکار میسازد .کنشهای
همگرایانه هنگامی تولید و تقویت میشوند که سیاستهای قومی براساس نیازسنجی و نگاهی از باال به پایین تدوین
نشوند ،بلکه مطالباتشناسی اقوام و رویکردی از پایین به باال نیز توان نقشآفرینی و انتقال و مخابرۀ مطالبات ،خواستهها،
حساسیتها و دیگر نیازمندیهای ناحیهمحور یا قوممحور به رأس هرم تصمیمسازی و تصمیمگیری را داشته باشند.
براساس این رویکرد ،سیاست قومی ،پویشی ارزشمند بیان میشود که رهبران سیاسی را به مدیریت مسائل و
چالشهای قومی با جلب حمایت گروههای قومی و جلوگیری از اتحاد و همراهی آنان با مخالفان داخلی و خارجی وادار
میکند و دامنۀ تحقق این اهداف را به سیاست خارجی نیز میکشاند (سایدمام .)00 :1980 ،در رابطه با کشور ایران نیز
الگوی ترکیبی ملت ایران در مؤلفههای قومیت ،مذهب و زبان با هم متفاوت است و قوم کرد یکی از اقوام ایرانی است
که از نظر مؤلفههای نامبرده با بخش مرکزی همگونی ندارند .از طرفی ارزش و اهمیت ناحیه جغرافیایی کردنشین از نظر
وسعت ،شکل و نقش فراوان است و جایگاه مناطق کردنشین در نظریههای ژئوپلیتیک شامل هارتلند ،ریملند ،بیضی
راهبردی انرژی و ...را دارای اهمیت کرده است .این جایگاه نواحی کردنشین را به کانون توجه قدرتها برای اعمال فشار
بر ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه با بهرهگیری از تمایز جغرافیایی ،مبدل کرده است .بر این اساس با توجه به اهمیت
موضوع ،در پژوهش حاضر به مدلسازی همگرایی قومی براساس نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالباتشناسی اقوام در
استان کردنشین «کردستان» پرداخته شده است .برای بررسی و تحلیل عوامل ،مدلی ارائه شده که در سه شکل
همگراساز ،واگراساز و خنثی قابلنمایش است و برای یافتن نوع الگو ،رابطۀ استان کردستان با حکومت مرکزی با توجه
به مدل مذکور در پی پاسخگویی به این سؤاالت است:
 .1با توجه به نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالباتشناسی کردهای کردستان ،مردم این استان در کدام الگوی مدل
همگراساز ،واگراساز یا خنثی قرار میگیرند؟
 .0اولویتهای نیازسنجی مدیران سیاسی و اولویتهای مطالبات کردهای کردستان در جهت همگرایی کدماند؟
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پیشینۀپژوهش 
احمدی در «کتاب قومیت و قومگرایی در ایران ،افسانه تا واقعیت» که در سال  1933منتشر شده ،عوامل عمدۀ
سیاسیشدن قومیت و محلیگرایی سیاسی در ایران را سه متغیر دولت ،نخبگان سیاسی و دخالتهای نیروهای بینالمللی
میداند.
کاظمی ( )1933در کتابی با عنوان «مدیریت سیاسی و خطمشی دولتی» به مزایای مثبت بهرهگیری از روشهای
مدیریت در سیاست و حکومت اشاره میکند .وی معتقد است که اگر در نگرش سیستمی به نظام سیاسی شیوههای درست
مدیریتی بهکار گرفته شود ،میتوان به راه قابلقبول نوینی برای حل اختالفات و رفع بحرانهای سیاسی دست یافت.
قالیباف در کتاب «حکومت محلی یا راهبرد توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران» که در سال ( )1980منتشر شده،
رویکرد توزیع متوازن قدرت سیاسی در واحد ملی ،رهیافت جدیدی در مدیریت سیاسی سرزمین ایران ارائه کرده است.
برای رفع مشکالت و نواقص موجود در سیاستهای قومی و تفویض اختیار بیشتر ،میتوان در قالب تقویت حکومت
محلی از آن استفاده کرد.
کتاب «مدیریت سیاسی در جوامع چندفرهنگی» از علی کریمی سال ( ،)1983به بررسی نقش مدیریت سیاسی و
سیاستهای قومی جوامع چندفرهنگی مختلفی مانند لبنان ،هند ،پاکستان ،آمریکا و ترکیه پرداخته و الگوی مدیریت
سیاسی قومی این جوامع را تحلیل و نقد کرده است .درنهایت ،به آن اندازه که در تحلیل سیاستهای قومی در جوامع
بیگانه میپردازد ،درمورد کشور ایران به جزئیات موضوع پرداخته نشده است.
طاهری در کتاب «حکومتهای محلی و عدم تمرکز» که در سال ( )1983منتشر شده ،گسترش و توسعۀ دولت و
حکومتهای محلی در نواحی دور از مرکز را امری در راستای تقویت انسجام ملی و همگرایی بیشتر میداند .این امر
موجب جلب اعتماد سیاسی شهروندان و رضایت خاطر آنها شده و از طرف دیگر ،موجب ورزیدگی سیاسی نخبگان در
نواحی مختلفی میشود که با طی مراحل و کسب ورزیدگی سیاسی میتوانند در مدیریت سیاسی کشور بهکار گرفته شوند.
حافظنیا ( ،)1981در مقالهای با عنوان «قومیت و سازماندهی سیاسی فضا» که در فصلنامۀ ژئوپلیتیک به چاپ رسیده
است ،به بررسی آن شاخه از مدیریت سیاسی قومی که مؤثر در راهبرد تقسیمات کشوری در نواحی قومنشین مانند غرب
و شمال غرب هستند ،پرداخته است .در آخر ،رابطۀ بین تنوع قومی و قلمروخواهی قومی و تأثیر آن بر بسیج قومی را
تجزیه و تحلیل کرده است.
«تأثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای همسایه» ( ،)1981عنوان مقالهای از حافظنیا و دیگران است
که در فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی به چاپ رسیده است .در این مقاله ،به نقش رسمیت شناختهشدن نظام فدرالیسم در
قانون اساسی عراق ،رسمیشدن زبان کردی در کنار مشارکت گستردۀ کردها در هرم قدرت حکومت مرکزی عراق و
تبدیلشدن کردستان جنوب یا کردستان عراق به کانون تحول و تأثیرگذاری بر دیگر عناصر این سیستم پرداختهاند.
غرایاق زندی ( )1983در مقالهای با عنوان فرایند ملت-دولتسازی ،شکلگیری هویت ملی و بازسازی در عراق،
تجارب تاریخی و دورنمای آیندهدر فصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی ،وضعیت اجتماعی-سیاسی کردهای
عراق را بررسی و تحلیل میکند .وی معتقد است که مباحث هویتی کردها میتواند بازتاب فراملی در کشورهای ایران،
سوریه ،ترکیه داشته باشد و حساسیت این کشورها را فراهم کند.
پایاننامۀ ساالرنژاد با عنوان «بازتابهای برقراری نظام فدرالیسم در عراق بر قومیت کرد در ایران» در مقطع
کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی ( ،)1983به تأثیر برقراری نظام سیاسی فدرالیسم در عراق و افزایش مطالبات قومی
کردها در ایران و همچنین تأثیر این تحول سیاسی در عراق بر همگرایی و واگرایی قوم کرد در ایران پرداخته است.
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مبانینظریپژوهش 
نیازسنجی 

بهرهگیری از روشهای مدیریت در سیاست و حکومت در دهههای اخیر ،به سیاستمداران و دولتمردان کمک کرده است
تا تدابیر ،خطمشیها و تصمیمگیریهای آنها براساس نظم و اصول علمی و واقعیتهای جامعه تدوین و اجرا شود
(کاظمی .)9 :1933 ،در این راستا ،وظیفۀ اصلی حکومت در اغلب رژیمهای سیاسی پاسخگویی به نیازهای جامعه است
(محمدیلرد .)09 :1939 ،بدینمنظور ،حکومتها ممکن است با رویکردی از باال به پایین طیفی از نیازهای جامعۀ هدف
را شناسایی کنند و تالشهای خود را در راستای برآوردهکردن آن نیاز متمرکز کنند؛ درصورتیکه ممکن است آن نیاز،
اولویت اول جامعۀ هدف نباشد .مانند جریان بروز جنبشهای اعتراضی در خاورمیانه و شمال آفریقا ،کشورهای شورای
همکاری خلیجفارس نیازهای رفاهی و اقتصادی شهروندان را در دستور کار قرار دادند .در فوریه و مارس ،0111
ملکعبداهلل خبر از اختصاص  191میلیارد دالر بهمنظور ارتقای سطح خدماتدهی اجتماعی و عمومی داد تا رضایت و
سکوت شهروندان سعودی را فراهم کند .در کویت ،حکومت در فوریۀ  0111تصمیم گرفت برای فرونشاندن ناآرامیها ،به
هر نفر کویتی مبلغ  9111دالر در سال بهاضافهی سایر کمکها پرداخت کند (جافی .)01 :1939 ،با این تفاسیر،
نیازسنجی یک نوع رویکرد سیاستگذاری و تصمیمگیری سیاسی از باال به پایین است که بهمنظور حفظ و بازتولید
مشروعیت و محبوبیت اتخاذ میشود .با این رویکرد ،طیفی از نیازهای جامعۀ هدف از جانب تصمیمسازان و تصمیمگیران
سیاسی در دستور کار قرار میگیرد که ممکن است اولویت اول جامعۀ هدف نباشند.
مطالباتشناسی 


سنجیدن نیازها و عالیق همگان ،کاری ناممکن است مگر آنکه همگان در این سنجش شرکت داشته باشند ،اما
همانطورکه رزیناشتاین نیز معتقد است ،پیشرفت جوامع و بهتبع آن افزایش سطح آگاهی مردم و توانایی آنها در درک
نیازها و راههای برآوردن آنها ،ضرورت دخالت آنها را در ادارۀ امور بیشتر کرده است (اطاعت .)31 :1983 ،اگر سطح
کارکرد حکومت از سطح نیازهای اتباع عقب بماند ،نارضایتی ایجاد میشود که میتواند بهصورت بیثباتی یا واگرایی
ظهور پیدا کند (محمدیلرد .)09 :1939 ،کارکرد حکومت ،زمانی از سطح نیازهای اتباع عقب میماند که مطالبات آنها را
درک نکند .از اینرو ،الزم است که همواره مسیر حرکت ،کارایی و پاسخگویی آنها به نیازهای شهروندان و اقوام
سنجیده شود تا بتوان راههای علمی و عملی برای تحکیم مشروعیت آنها از طریق افزایش کارایی و کارآمدی آنها با
معیارهای مختلف عملی و اخالقی را پیشنهاد کرد .سیستمهای حکومتی از طریق بازخور پیوسته ،شرایط خویش را
تصحیح میکنند (کاظمی .)81 :1933 ،اهمیت موضوع شناخت مطالبات ،در اتحادهای منطقهای بهگونهای است که
گرامشی در بحث هژمونی معتقد است ،سرکرده یا هژمون از طریق پاسخگویی به منافع متحدینش ،توجه به انگیزههای
آنها ،پاسخگویی به خواستهای مطلوب آنها و کمک به شکلدادن این خواستهها ،رهبری خود را اعمال میکند
(موسویشفایی .)101 :1931 ،مطالباتشناسی ،یک نوع رویکرد سیاستگذاری و تصمیمگیری سیاسی از پایین به باال
است .این رویکرد ،بهمنظور حفظ و بازتولید مشروعیت ،با مشارکت نخبگان محلی ،نمایندگان ،مسئوالن محلی،
سازمانهای مردمنهاد محلی ،اعالمیهها ،درخواستها و تقاضا ،ماهیت تشکلها و ...طیفی از نیازهای واقعی و قانونی که
اولویت اول جامعۀ هدف هستند را از جانب تصمیمسازان و تصمیمگیران سیاسی در دستور کار قرار میدهد.

روشتحقیق 
هدف تحقیق ،از نوع تحقیقات کاربردی و براساس ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است .در این پژوهش با توجه به
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تحلیل عوامل مؤثر در واگرایی و همگرایی ،تالش شده است تا در قالب مدلی ،تأثیر متقابل عوامل مؤثر بر واگرایی و
همگرایی به تصویر کشیده شود .این مدل در سه شکل همگراساز ،واگراساز و خنثی یا حفظ وضع موجود قابلنمایش
است .مدل مذکور دارای یک موتور محرکۀ تولید همگرایی ،واگرایی یا حفظ وضع موجود است که با توجه به نوع انرژی
و سوخت آن یک وضعیت خاص را تولید میکند .اگر انرژی موتور محرکه از تعامل و تفاهم تصمیمگیران و تصمیمسازان
سیاسی با شهروندان براساس مطالباتشناسی تأمین شود یا بهنوعی سیاستگذاری ،یک سیر از پایین به باال نیز داشته
باشد ،همگرایی وارد چرخۀ انسجام ملی میشود .اگر انرژی موتور محرکۀ مدل از تقابل تصمیمسازان و تصمیمگیران
سیاسی با شهروندان ،براساس دیکتۀ سیاستهای قومی تأمین شود ،یا بهنوعی سیر سیاستگذاریها از باال به پایین
باشد ،موتور محرکۀ مدل ،مولد واگرایی میشود .به همین ترتیب ،اگر دولتها در مقاطع زمانی خاصی بهصورت
کنترلشده نخبگان قومی را در سیاستگذاریها مشارکت دهند و با پشتوانۀ نظامی و نمایش قدرت سعی در مهار
بحرانها و کنترل اقوام داشته باشند ،در قالب مدل خنثی یا حفظ وضع موجود قابلنمایش است.
برای اجرای این مدل و بررسی همگرایی و واگرایی قوم کرد دو پرسشنامه طراحی شد که دارای مؤلفههای
«مشارکت سیاسی ،تقسیمات کشوری ،اجتماعی-فرهنگی و تمرکز اقتصادی» است .پرسشنامۀ اول  1مؤلفه را با 11
پرسش برای سنجش مطالبات شهروندان کردستان برای همگرایی ملی درنظر دارد و پرسشنامۀ دوم 1 ،مؤلفه را با 11
پرسش در جهت نیازسنجی مدیران سیاسی برای مردم کردستان درنظر دارد .جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،شامل
شهروندان استان کردستان و مدیران سیاسی تصمیمگیرنده در دایرۀ امور سیاسی وزارت کشور ،دایرۀ تقسیمات کشوری
وزارت کشور و مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی است .روش
نمونهگیری برای شهروندان ،بهصورت خوشهای و برای مدیران بهصورت هدفمند است.
تعیین اندازۀ نمونه بهطور متعارف در تحقیقات توصیفی زمینهیاب و پیمایشی ،الزم است که حداقل  111تن درنظر
گرفته شود (حافظنیا)111 :1933 ،؛ بنابراین ،برای شهروندان  183تن و مدیران سیاسی  11تن انتخاب شد.
سنجش روایی پرسشنامهها ،ابتدا در اختیار  11نفر از متخصصان امر قرار گرفت و پس از حذف و اصالح برخی از
پرسشها و شاخصها ،نسخه نهاییشدۀ آن برای پاسخ در اختیار نمونۀ مورد تحقیق قرار گرفت .درمورد قابلیت اعتماد
پرسشنامه ،از آلفای کرونباخ استفاده شده است که بر این اساس قابلیت اعتماد پرسشنامه در بین مدیران سیاسی برابر
 1/30و در بین شهروندان میزان آلفای کرونباخ  1/38بهدست آمد که نشانگر باالبودن پایایی پرسشنامهها است .روش
تجزیه و تحلیل اطالعات با بهرهگیری از مدلسازی و نرمافزار

SPSS

است .برای پاسخگویی به سؤال اول از آمار

توصیفی و مدل ارائهشده استفاده میشود و سؤال دوم با استفاده از آزمون آماری فریدمن پاسخ داده خواهد شد.

یافتههایپژوهش 

یافتههای تحقیق در دو بخش آمارگرفته شد :بخش اول ارائۀ مدل سهمنظوره و بخش دوم دادههای آماری پرسشنامهها و
پاسخ به پرسشهای تحقیق است .مدل سهمنظوره در این تحقیق مدلی است که سه حالت و وضعیت همگرایی و چرخۀ
تولید و تقویت آن ،واگرایی و چرخۀ تشدید ،حالت یا وضعیت خنثی که حکایت از حفظ وضع موجود از جانب حکومت
مرکزی است را به نمایش میگذارد.
مدلسهمنظوره 

بخشاول:ارائۀ

عمدهترین تفاوتها در هر کشور ،نابرابری در فرصتهای اقتصادی ،طبیعت ،زبان ،هویتخواهی و تاریخ است .وقتی
تفاوتهای مکانی عمیق باشد و انسانهای مکانهای کمتر توسعهیافته نسبت به این تفاوتها آگاهی پیدا کنند و سهم
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خود را در مشارکت ملی بهعلت همین تفاوتها در حداقل ببینند ،تنشهایی را برای حکومت ایجاد میکنند و احساس
منطقهگرایی در مقابل ملیگرایی تقویت میشود (پیشگاهیفرد .)18 :1988 ،بهطورکلی ،بروز مشکالت مهم در جامعه،
فشار ساختاری نظیر محرومیت نسبی و دیگر اقسام فشارها ،از عوامل ایجادکنندۀ نارضایتی شتابدهنده که موجب
تحریککردن اقدام جمعی میشوند ،هستند (جان .)10 :1938 ،نوع تعامل سازۀ حاکم با گروه اقلیت و اقوام (چه از نظر
کمی و چه از نظر مشارکت در قدرت سیاسی) تعیینکننده خواهد بود (محرابی و غمپرور.)019 :1931 ،
درگیریهای قومی بهعنوان نماد واگرایی اقوام ،بهدلیل آنکه ممکن است ناشی از ناخرسندی قومیتها و احساس
محرومیت نسبی اقتصادی و سیاسی آنها باشد ،همیشه به معنی به چالش فراخواندن قدرت دولت و حکومت محسوب
میشود .دولت بهمنظور کنترل درگیریها و اقدامات واگرایانۀ قومی ،حفظ نظم اجتماعی و نمایش قدرت سیاسی خود
ناگزیر از ادارۀ آن است؛ بنابراین ،در راستای جلوگیری از شکلگیری این اقدامات ،شناخت و دریافت درست علل
خشونتهای قومی و مذهبی در تاریخ سیاسی اقوام و شناخت ماهیت ،ابعاد و انگیزهها و همچنین یافتن راهحلهای
درست برای ادارۀ اینگونه اقدامات واگرایانه ،از اولویتها و اهداف اساسی مدیریت سیاسی کشور محسوب میشود .شایان
ذکر است ،در صورت تقابل فیزیکی و مبتنیبر سرکوب و نمایش بیشازحد قدرت در نواحی قومنشین ،احساسی از نوع
مقاومت منفی و بدگمانی نسبت به حکومت مرکزی شکل میگیرد .از طرف دیگر ،خاطرات سیاسی اقوام از درگیریها با
حکومت مرکزی به عامل بسیجکنندۀ تودۀ مردم در دست نخبگان قومی تبدیل میشود؛ بنابراین ،در راهبردهای مدیریت
سیاسی اقوام ،توجه به این جزئیات و حساسیتها امری الزم و ضروری است.
عوامل متعددی سبب بروز بحرانهای قومی و شدتیافتن اقدامات واگرایانه در نواحی قومنشین است که هرکدام از
رشتهها و علوم از زاویۀ دید خود این مسئله را تجزیه و تحلیل کردهاند .جغرافیای سیاسی با دیدی جامعنگر و اتخاذ
راهبردهای کاملی تمام جوانب بروز این اقدامات واگرایانه اعم از طبیعی و انسانی ،داخلی و خارجی را بررسی میکند .یک
راهبرد جامعنگر از بعد داخلی ،ضرورت بررسی نقش عوامل مختلف جغرافیایی (اعم از طبیعی و انسانی) بر شکلگیری
نوع نظام سیاسی ،میزان و کیفیت توسعه و امنیت سرزمینی ،اقتصادی و سیاسی ،تدوین راهبرد ملی جامعنگر در طول
تاریخ ایران اهمیت زیادی دارد .هرگاه حکومتهای مقتدری در ایران تشکیل شدند ،نشانگر آن است که آنها آگاهی و
شناخت بهتری از پتانسیلها و ضعفهای موجود داشتهاند .درواقع ،رفع مشکالت داخلی کشور در زمینههای اقتصادی،
نظامی ،امنیتی و ...حکومتها را قادر ساخته است که میزان دخالت بازیگران خارجی ،اقوام مهاجم و ...را خنثی سازند.
از طرف دیگر ،با توجه به تعدد همسایگان ایران و تعدد دیدگاههای ژئوپلیتیک ناشی از آن ،گسترش فرامرزی
قومیتها و همچنین تقابل ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسالمی ایران با بعضی از کشورهای منطقهای و فرامنطقهای،
عامل مداخلهگر دیگری در شکلگیری بحرانهای قومی و کشش واگرایانه و مرکزگریزانۀ اقوام مشهود است .مطالعه و
گنجایش این امر مهم ،در راهبردهای ملی و اتخاذ راهبرد متناسب با نوع تهدید ،برای تبدیل احساس واگرایی به
همگرایی ضرورت امر را بیشتر میکند.
در ایران نیز مسئلۀ کردستان ،نهتنها در جنگ جهانی اول ،بلکه در جنگ جهانی دوم خود را نشان داد .جریان
خودمختاریخواهی به شکل نوین در ایران (یعنی درخواست خودمختاری در قالب تشکیالت سیاسی) بهطور عمده به
سالهای  1901 -1901بازمیگردد .در این دوره ،ایدۀ خودمختاریخواهی بهعنوان اولین گام برای استقالل کردها ،ابتدا
از کردستان ترکیه و عراق وارد کردستان ایران شد .در کردستان مکری ،با مرکزیت مهاباد این ایده با فعالیت روشنفکران
کرد ایران با شرایط سیاسی و بینالمللی آن زمان ایران همراه شد و مسئلۀ کردستان در ایران به جریان افتاد ،تا آنجاکه در
سال  1901به مدت یک سال جمهوری کردی در شهر مهاباد اعالم موجودیت کرد (روحی.)18 :1980 ،
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الف)مدلتعاملییاهمگراساز(چرخۀتولیدهمگراییدریکنظامسیاسیباتوجهبهتأثیرمتقابلعوامل) 

رضایت و پذیرش شهروندان در پیروی از حکومت و حاکمان ،از عناصر بنیادین در فلسفۀ سیاسی دموکراسی است
(کاویانیراد .)01 :1931 ،این اصل و عناصر بنیادین ،در روابط میان حکومت و اقوام مدل همگراساز ارائه میشود .در این
مدل ،مشارکت عمومی یا مشارکت اقوام امری مهم است .از آنجاکه در این مدل تصمیمگیری و تصمیمسازی سیاسی
یک راهبرد از پایین به باال است ،تصمیمات براساس رأی ،خواستهها و حساسیتها و فرایند مطالباتشناسی اقوام یا دیگر
شهروندان است.
ضرورت ارائۀ و طراحی این مدل بدیندلیل است که چه در جوامع توسعهیافته چندفرهنگی و چه در جوامع
درحالتوسعۀ چند قومی-فرهنگی ،تالش برای یافتن راهحل برای مسئلۀ تفاوت قومی-فرهنگی در دنیای معاصر،
اجتنابناپذیر شده و سیاستهای همسانسازی فرهنگی نیز دیگر قابلیت الزم برای تأمین همگرایی انسجام ملی و
اجتماعی را ندارند (تقیلو .)13 :1980 ،این مدل نمایانگر این موضوع است که اگر سیاستهای قومی در موضوعات
تقسیمات کشوری ،مباحث و سیاستگذاریهای اجتماعی و فرهنگی ،میزان و نحوۀ مشارکت اقوام در رأس هرم قدرت
سیاسی و تمرکز اقتصادی ،براساس مطالباتشناسی و مشارکت عمومی قومی انجام شوند ،سیر تصمیمگیری از پایین به
باال شکل میگیرد .بدینمعنی ،تصمیمسازان و تصمیمگیران سیاسی با نخبگان محلی و قومی براساس تعامل و تفاهم
درمورد موضوعات مورد مطالبۀ اقوام در جوامع چندقومیتی به توافق میرسند که ضامن همگرایی و مولد انسجام ملی
است .این شکلگیری همگرایی موجب رضایت شهروندان از تقسیمات کشوری ،افزایش میزان مشارکت سیاسی آنها،
افزایش وجدان کاری و دلبستگی اقوام به نظام و ...میشود .این کنش مثبت اقوام ،موجب واکنش مثبت سیاستگذاران
قومی میشود؛ بهگونهای که توهم توطئه در سیاستگذاریها ،حذف و میزان اعتماد سیاسی به اقوام اوج میگیرد .این
عوامل نیز بهنوبۀ خود چرخۀ تولید همگرایی را تقویت کرده و انسجام ملی و همگرایی را روزبهروز به تکامل نزدیکتر
میکنند .در شکل زیر چگونگی ارتباط این عوامل را در قالب مدلی تشریح شده است.


شکل.6مدلتعاملییاهمگراسازچرخۀتولیدهمگراییدریکنظامسیاسیباتوجهبهتأثیرمتقابلعوامل 
منبع:نگارندگان 
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هموزنعواملمؤثربرواگراییوهمگرایی) 
ب)مدلخنثییاحفظوضعموجود(چرخۀتقابل 

در روابط و تعامل حکومتها با اقوام ،گاهی شرایطی پیش میآید که اجبار و قدرت حکومت مرکزی به میزانی است که
اتباع باوجود نارضایتی ،شهامت و جسارت ابراز آن را ندارند و ثبات سیاسی مبتنیبر ترس مردم است .درواقع ،دولتی که در
راهبرد خود نوعی تبعیض علیه اقلیت را اجرا میکند ،هیچ فرصتی برای ظهور میانهروی بهوجود نمیآید؛ نه از طرف مرکز
که همیشه از طریق تهدید علیه اقلیت بر آن مسلط میشود نه از طرف اقلیت که احساس میکند ،استعمار شده است .در
این میان ،آنچه موجب آرامش میشود ،قدرت سرکوب دولت است و نیروی مطیع پیروی و مطیع آرزومندانۀ ساکنان
نیست (محرابی و غمپرور.)183 :1931 ،
مدل خنثی این امر مهم را بهخوبی نمایش میدهد .در این مدل ،اگر سیاستهای قومی بدون مطالعه و تالش دقیق
در مقاطعی نقش شهروندان را ایفا کنند و در مقاطعی مانع از این نقش شوند یا بهصورت محافظهکارانه ،خواهان حفظ
وضع موجود بوده و برای این حفظ وضع موجود از توان نظامی و نمایش قدرت خود استفاده میکنند .مسائل قومی مانند
آتش زیر خاکستر در فرصتهایی که خأل قدرتی شکل میگیرد ،فوران کرده و واگرایی اقوام بروز میکند .در اینصورت،
از ظرفیتها و پتانسیلهای اقوام در عرصۀ سیاست خارجی استفاده نشده و از طرفی ،اقوام نارضایتی خود را بهصورت
مشارکت حداقلی در انتخابات ،نبود وجدان کاری و بیتفاوتی به اوضاع و ...به نمایش میگذارند .این واکنش اقوام به
رأس مدیریت سیاسـی مخابره میشود و مدیریت سیاسـی ،تقدم امنیت بر توسعه و حضور پررنگتر نظامی در مناطق
قومنشین را در دستور کار خود قرار میدهد .این وضعیت بهنظر میرسد امروزه براساس مناسبات ترکیه با قوم کرد باشد.

.مدلخنثییاحفظوضعموجودچرخۀتقابلهموزنعواملمؤثربرواگراییوهمگرایی 

شکل2



منبع:نگارندگان 

ج)مدلتقابلییاواگراساز(چرخۀتولیدواگراییدریکنظامسیاسیباتوجهبهتأثیرمتقابلعوامل) 

اقلیت ،زمانی جزء مباحث اصلی در جغرافیای سیاسی قرار میگیرد که خود را تحت سلطه و مورد تبعیض و آسیبپذیری
بیشترین گروه ببیند (خوبرویپاک)0 :1981 ،؛ چراکه تعامل غیرسازنده و یکطرفۀ سازۀ اکثریت با اقلیت ،یا سازۀ حاکم با
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اقوام ،موجب پیدایش بحران ژئوپلیتیک در یک سازۀ ناهمگن قومی میشود .کشورهایی مانند ترکیه ،سوریه و عراق زمان
حکومت بعث گرفتار این بحران بودهاند.
مدل تقابلی ،نمایانگر این موضوع است که اگر سیاستهای قومی در موضوعات تقسیمات کشوری،
سیاستگذاریهای اجتماعی و فرهنگی ،میزان و نحوۀ مشارکت اقوام در رأس هرم قدرت سیاسی و تمرکز اقتصادی،
براساس تحمیل و دیکتۀ سیاسی انجام و اعمال شوند ،سیر تصمیمگیری از باال به پایین شدت بیشتری مییابد .در این
میان ،نخبگان محلی و قومی توان تأثیرگذاری در سیاستگذاریها را از دست میدهند .حاصل اعمال این سیاستها،
شکلگیری محرومیت نسبی سیاسی و اقتصادی است و واگرایی شکل میگیرد .یعنی تصمیمسازان و تصمیمگیران
سیاسی با نخبگان محلی و قومی براساس تقابل و تضاد دربارۀ موضوعات مورد مطالبۀ اقوام در جوامع چندقومیتی به
جبههگیری میپردازند که این امر انرژی مولد واگرایی و نبود انسجام ملی را تأمین میکند .شکلگیری واگرایی ،موجب
نارضایتی شهروندان از تقسیمات کشوری ،کاهش حداقلی میزان مشارکت سیاسی آنها ،نبود وجدان کاری و دلبستگی
اقوام به نظام ،شکلگیری مبارزات مسلحانه و بهنوعی تقویت هویت محلی در مقابل هویت ملی میشود .این واکنشهای
منفی نسبت به سیاستهای قومی ،موجب واکنش منفی سیاستگذاران قومی میشود؛ بهگونهایکه توهم توطئه در
سیاستگذاریها تشدید و میزان اعتماد سیاسی به اقوام به حداقل میرسد و برخوردهای سختافزاری شکل میگیرد .این
عوامل نیز بهنوبۀ خود چرخۀ تولید واگرایی را تقویت کرده و جامعۀ مبتال را روزبهروز به سمت فروپاشی نزدیکتر میکنند.
در شکل زیر چگونگی ارتباط این عوامل در قالب مدلی تشریح شده است .


شکل.9مدلتقابلییاواگراسازچرخۀتولیدواگراییدریکنظامسیاسیباتوجهبهتأثیرمتقابلعوامل 
منبع:نگارندگان 

یکی از نتایج و نشانههای اولیۀ واگرایی ،بیاعتمادی به نیروهای سیاسی واگرا و حکومت مرکزی است .این امر،
موانعی برای همکاری و همگرایی ایجاد میکند .اهمیت موضوع بهگونهای است که ایزنبرگ معتقد است که اعتماد برای
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روابط اجتماعی و سیاسی ،امری حیاتی است؛ چراکه در جامعهای که اعتماد وجود داشته باشد ،احتمال کارایی و روابط
مبتنیبر حس همکاری در میان مردم نیز رو به افزایش خواهد بود و همۀ فعالیتهای سیاسی و روابط اجتماعی وابسته به
عنصر همکاری از هر نوع است (ایزنبرگ .)901 :1981 ،در این مدل ،بیاعتمادی سیاسی از طرفی نتیجۀ فرایند واگرایی
است و از طرفی بهعنوان عاملی که واگرایی را تشدید میکند ،عمل میکند .
پرسشهایتحقیق 

پاسخگوییبه

پاسخبهپرسش اول:با توجه به نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالبات شناسی کردهای کردستان ،مردم این استان
در کدام الگو ،همگراساز ،واگراساز یا خنثی قرار میگیرند؟
گویههایمربوطبهتقسیماتکشوریدرمدیرانسیاسی 
نتایجتوصیفآماری 

امتیازگذاری افراد بررسیشده از نحوۀ تقسیمات کشوری ،بهصورت میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی
محاسبه و در جدول  1ارائه شده است.
جدول.6امتیازدیدگاهمدیرانسیاسینسبتبهتأثیرتقسیماتکشوریدرهمگرایی 
درکلنمونهN=288

امتیاز 

تفسیر 

11-91

واگرایی

18

91-11

همگرایی

90

تعداد 

درصد 

درصدتجمعی 

99/9

99/9

00/3

111

میانگین

91/30

انحراف استاندارد

8/80

حداکثر نمره

11

حداقل نمره

11

یافتههایتحقیق6941،
منبع :

نتایج جدول نشان میدهد که میانگین نظرات پاسخگویان در رابطه با شاخص تقسیمات کشوری در ( 11نفر) مدیران
سیاسی در بررسی برابر  91/3با انحراف استاندارد  8/80است .حداقل امتیاز کسبشده توسط افراد در جامعۀ مورد بررسی
 11و حداکثر امتیاز برابر  11است .همانطورکه نتایج جدول نشان میدهد ،میانگین تقسیمات کشوری در نمونۀ
بررسیشده در سطح باال قرار دارد .اطالعات دیگر نشان میدهد  18نفر ( 99/9درصد) از افراد بررسیشده ،نظرات محرک
واگرایی دارند و  90نفر ( 00/3درصد) از افراد دارای افکار تقویتکنندۀ همگرایی هستند.
گویههایمربوطبهمشارکتسیاسیدرمدیرانسیاسی 
نتایجتوصیفآماری 

امتیازگذاری افراد بررسیشده از میزان مشارکت سیاسی ،بهصورت میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی
محاسبه و در جدول  0ارائه شده است.
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جدول.2امتیازدیدگاهمدیرانسیاسینسبتبهتأثیرمشارکتسیاسیدرهمگرایی 
امتیاز 

تفسیر 

11-91
91-11
میانگین
انحراف استاندارد
حداکثر نمره
حداقل نمره

واگرایی
همگرایی

درکلنمونهN=288
تعداد 

10
10

درصد 

درصدتجمعی 

00/0
33/8
90/10
8/31
11
11

00/0
111

یافتههایتحقیق6941،
منبع :

نتایج جدول نشان میدهد که میانگین مشارکت سیاسی در ( 11نفر) مدیران سیاسی بررسیشده برابر  90/10با
انحراف استاندارد  8/31است .حداقل امتیاز کسبشده توسط افراد در جامعۀ مورد بررسی  11و حداکثر امتیاز برابر 11
است .همانطورکه نتایج جدول نشان میدهد ،میانگین مشارکت سیاسی در نمونۀ در سطح باال قرار دارد .اطالعات دیگر
نشان میدهد  10نفر ( 00/0درصد) از افراد بررسیشده ،دارای نظرات محرک واگرایی هستند و  10نفر ( 33/8درصد) از
افراد دارای نظرات تقویتکنندۀ همگرایی هستند.
گویههایمربوطبهعاملاجتماعی-فرهنگیدرمدیرانسیاسی 
نتایجتوصیفآماری 

امتیازگذاری افراد تحت بررسی از میزان عامل اجتماعی-فرهنگی ،بهصورت میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای
توصیفی محاسبه و در جدول  9ارائه شده است.
جدول.9امتیازدیدگاهمدیرانسیاسینسبتبهتأثیرمسائلاجتماعی-فرهنگیدرهمگرایی 
امتیاز 

تفسیر 

11-91
91-11
میانگین
انحراف استاندارد
حداکثر نمره
حداقل نمره

واگرایی
همگرایی

درکلنمونهN=288
تعداد 

13
93

درصد 

91/1
08/1
99/11
3/10
11
11

درصدتجمعی 

91/1
111

منبع:یافتههایتحقیق 6941،


نتایج جدول نشان میدهد که میانگین عامل اجتماع-فرهنگی در ( 11نفر) مدیران سیاسی برابر  99/11با انحراف
استاندارد  3/10است .حداقل امتیاز کسبشده توسط افراد در جامعۀ مورد بررسی  11و حداکثر امتیاز برابر  11است.
همانطورکه نتایج جدول نشان میدهد ،میانگین اجتماعی-فرهنگی در نمونۀ در سطح باال قرار دارد .اطالعات دیگر
نشان میدهد  13نفر ( )91/1از افراد تحت بررسی ،دارای افکار محرک واگرایی هستند و  93نفر ( 08/1درصد) از افراد
دارای افکار تقویتکنندۀ همگرایی هستند.
گویههایمربوطبهعاملاقتصادیدرمدیرانسیاسی 
نتایجتوصیفآماری 

امتیاز گذاری افراد تحت بررسی از میزان عامل اقتصادی ،بهصورت میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی
محاسبه و در جدول  1ارائه شده است.
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جدول.9امتیازدیدگاهمدیرانسیاسینسبتبهتأثیرعاملرشداقتصادیدرهمگرایی 
درکلنمونهN=288

امتیاز 

تفسیر 

11-91

واگرایی

11

91-11
میانگین
انحراف استاندارد
حداکثر نمره
حداقل نمره

همگرایی

11

تعداد 

درصد 

درصدتجمعی 

01/3

01/3

31/1

111

91/13
8/11
11
11

یافتههایتحقیق6941،
منبع :

نتایج جدول نشان میدهد که میانگین عامل اقتصادی در ( 11نفر) مدیران سیاسی برابر  91/13با انحراف استاندارد
 8/11است .حداقل امتیاز کسبشده توسط افراد در جامعۀ مورد بررسی  11و حداکثر امتیاز برابر  11است .همانطورکه
نتایج جدول نشان میدهد ،میانگین عامل اقتصادی در نمونۀ در سطح باال قرار دارد .اطالعات دیگر نشان میدهد  11نفر
( 01/3درصد) از افراد تحت بررسی ،دارای نظرات محرک واگرایی هستند و  11نفر ( 31/1درصد) ،دارای نظرات
تقویتکنندۀ همگرایی هستند.
گویههایمربوطبهتقسیماتکشوریدرشهروندان 
نتایجتوصیفآماری 

امتیاز گذاری افراد تحت بررسی از نحوۀ تقسیمات کشوری ،بهصورت میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی
محاسبه و در جدول  1ارائه شده است.
جدول.8امتیازدیدگاهشهرونداننسبتبهتأثیرتقسیماتکشوریدرهمگراییملی 
امتیاز 

تفسیر 

11-91
91-11
میانگین
انحراف استاندارد
حداکثر نمره
حداقل نمره

واگرایی
همگرایی

درکلنمونهN=288
تعداد 

درصد 

درصدتجمعی 

08
101

90/1
01/1

90/1
111

90/00
1/31
10
01

یافتههایتحقیق6941،
منبع :

نتایج جدول نشان میدهد که میانگین بخش تقسیمات کشوری در ( 183نفر) شهروندان ،برابر  90/00با انحراف
استاندارد  1/31است .حداقل امتیاز کسبشده توسط افراد در جامعۀ مورد بررسی  11و حداکثر امتیاز برابر  11است.
همانطورکه نتایج جدول نشان میدهد ،میانگین مدیریت سیاسی در نمونۀ در سطح باال قرار دارد .اطالعات دیگر نشان
میدهد  08نفر ( 90/1درصد) از افراد نظرات واگرایانه دارند و  101نفر ( 01/1درصد) دارای نظرات همگرایانه هستند.
گویههایمربوطبهمشارکتسیاسیدرشهروندان 
نتایجتوصیفآماری 

امتیاز گذاری افراد تحت بررسی از میزان مشارکت سیاسی ،بهصورت میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی
محاسبه و در جدول  0ارائه شده است.
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جدول.1امتیازدیدگاهشهرونداننسبتبهتأثیرمشارکتسیاسیدرهمگراییملی 
امتیاز 

تفسیر 

11-91
91-11
میانگین
انحراف استاندارد
حداکثر نمره
حداقل نمره

واگرایی
همگرایی

درکلنمونهN=288
تعداد 

درصد 

درصدتجمعی 

11
193

00/1
39/0

00/1
111

91/03
0/38
13
11

یافتههایتحقیق 6941،
منبع :

نتایج جدول نشان میدهد که میانگین مشارکت سیاسی در ( 183نفر) شهروندان ،برابر  91/03با انحراف استاندارد
 0/38است .حداقل امتیاز کسبشده توسط افراد در جامعۀ مورد بررسی  11و حداکثر امتیاز برابر  11است .همانطورکه
نتایج جدول نشان میدهد ،میانگین مشارکت سیاسی در نمونۀ در سطح باال قرار دارد .اطالعات دیگر نشان میدهد 11
نفر ( 00/1/9درصد) از افراد ،نظرات واگرایانه دارند و  193نفر ( 39/0درصد) دارای نظرات همگرایانه هستند.
گویههایمربوطبهعاملاجتماعی-فرهنگیدرشهروندان 
نتایجتوصیفآماری 

امتیازگذاری افراد تحت بررسی از میزان مدیریت سیاسی ،بهصورت میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی
محاسبه و در جدول  3ارائه شده است.
جدول.8امتیازدیدگاهشهرونداننسبتبهتأثیرعواملاجتماعی-فرهنگیدرهمگراییملی 
امتیاز 

تفسیر 

11-91
91-11
میانگین
انحراف استاندارد
حداکثر نمره
حداقل نمره

واگرایی
همگرایی

درکلنمونهN=288
تعداد 

درصد 

درصدتجمعی 

91
111

18/1
80

18/1
111

11/08
3/13
11
11

یافتههایتحقیق 6941،
منبع :

نتایج جدول نشان میدهد که میانگین عامل اجتماعی-فرهنگی در ( 183نفر) شهروندان ،برابر  11/08با انحراف
استاندارد  3/13است .حداقل امتیاز کسبشده توسط افراد در جامعۀ موردبررسی  11و حداکثر امتیاز برابر  11است.
همانطورکه نتایج جدول نشان میدهد ،میانگین مدیریت سیاسی در نمونۀ در سطح باال قرار دارد .اطالعات دیگر نشان
میدهد  91نفر ( 18/1درصد) از افراد دارای نظرات واگرایی هستند و  111نفر ( 80/1درصد) از افراد نظرات همگرایی دارند.
گویههایمربوطبهعاملاقتصادیدرشهروندان 
نتایجتوصیفآماری 

امتیاز گذاری افراد تحت بررسی از میزان عامل اقتصادی ،بهصورت میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی
محاسبه و در جدول  8ارائه شده است.
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جدول.9امتیازدیدگاهشهرونداننسبتبهتأثیرعواملاقتصادیدرهمگراییملی 
امتیاز 

تفسیر 

11-91
11-11
میانگین
انحراف استاندارد
حداکثر نمره
حداقل نمره

واگرایی
همگرایی

درکلنمونهN=288
تعداد 

درصد 

درصدتجمعی 

3
181

1/8
31/0

1/8
111

11/08
1/83
11
11

یافتههایتحقیق 6941،
منبع :

نتایج جدول نشان میدهد که میانگین عامل اقتصادی در ( 183نفر) شهروندان تحت بررسی ،برابر  11/08با انحراف
استاندارد  1/83است .حداقل امتیاز کسبشده توسط افراد در جامعۀ مورد بررسی  11و حداکثر امتیاز برابر  11است.
همانطورکه نتایج جدول نشان میدهد ،میانگین عامل اقتصادی در نمونۀ در سطح باال قرار دارد .اطالعات دیگر نشان
میدهد  3نفر ( 1/8درصد) از افراد ،نظرات واگرایی دارند و  181نفر ( 31/0درصد) از افراد دارای نظرات همگرایی هستند.
پاسخبهپرسشدوم
جدول.4نتایجآزمونفریدمندربارةعواملتأثیرگذاربرنقشمدیریتسیاسیدرهمگراییاقوام 
عواملتأثیرگذاربرافزایشنقشمدیریتسیاسیدرهمگراییاقوام 

تقسیمات کشوری
مشارکت سیاسی
بخش اجتماعی -فرهنگی
اقتصادی
منبع:یافتههایتحقیق6941،


رتبهای 
میانگین 

1/81
9/01
0/91
0/01
X2= 47/74 s=0/000



برای بررسی عوامل مؤثر بر نقش مدیریت سیاسی در همگرایی اقوام و در بین مدیران سیاسی 1 ،عامل تقسیمات
کشوری ،مشارکت سیاسی ،بخش اجتماعی -فرهنگی و بخش اقتصادی ارزیابی شده است .نتایج بهدستآمده نشان
میدهد که میانگین رتبۀ محاسبهشده برای عامل اقتصادی برابر  ،0/01عامل فرهنگی-اجتماعی برابر  ،0/91مشارکت
سیاسی  9/01و مدیریت سیاسی برابر با  1/81است .همچنین مقدار آزمون ،دو برابر با  91/131و سطح معنیدار مطلوب
برآورد شده است ( ،)s=1/111بدینمعنی که بین عوامل مؤثر بر افزایش همگرایی در بین مدیران سیاسی ،تفاوت
معنیداری وجود دارد.
درمجموع ،میتوان بیان کرد که مهمترین عامل تأثیرگذار بر افزایش همگرایی از دیدگاه مدیران سیاسی،
سیاستهای مرتبط با افزایش مشارکت سیاسی شهروندان و کمترین عامل تأثیرگذار بر افزایش همگرایی در مدیران
سیاسی ،تقسیمات کشوری است.
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جدول.68نتایجآزمونفریدمندربارةعواملتأثیرگذاربرنقشمدیریتسیاسیدرهمگراییاقوام 
عواملتأثیرگذاربرافزایشنقشمدیریتسیاسیدرهمگراییاقوام 

تقسیمات کشوری
مشارکت سیاسی
بخش اجتماعی -فرهنگی
اقتصادی
یافتههایتحقیق6941،
منبع :

رتبهای 
میانگین 

1/30
0/13
0/31
9/93
X2= 047/041 s=0/000



برای بررسی عوامل مؤثر بر نقش مدیریت سیاسی در همگرایی اقوام از نظر شهروندان 1 ،عامل تقسیمات کشوری،
مشارکت سیاسی ،بخش اجتماعی-فرهنگی و بخش اقتصادی ارزیابی شده است .نتایج بهدستآمده ،نشان میدهد که
میانگین رتبۀ محاسبهشده برای عامل اقتصادی برابر  ،9/93عامل فرهنگی-اجتماعی برابر  ،0/31مشارکت سیاسی 0/13
و مدیریت سیاسی برابر با  1/30است .همچنین مقدار آزمون ،دو برابر با  131/198و سطح معنیداری مطلوب برآورد شده
است ( ،)s=1/111بدینمعنی که بین عوامل مؤثر بر افزایش همگرایی در بین شهروندان تفاوت معنیداری وجود دارد.
درمجموع ،میتوان بیان کرد که بیشترین علت تأثیرگذار بر افزایش همگرایی در بین شهروندان عامل اقتصادی و
پاسخ به مطالبات اقتصادی آنهاست و کمترین عامل تأثیرگذار بر افزایش همگرایی در شهروندان ،تقسیمات کشوری
است.

نتیجهگیری 

وضعیت رایج در نواحی قومی  -بهخصوص در کشورهایی با نظام سیاسی متمرکز -بازتاب سیاستهای قومی از جانب
حکومتهای مرکزی است .در یک فرایند تعامل یا مواردی ،تقابل بین تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای سیاسی از جانب
متصدیان و مدیران سیاسی  -که براساس نیازسنجی یا تعریف نیازها برای نواحی متفاوت و متعدد قومی است -و
خواستههای مورد انتظار شهروندان متعلق به یک قومیت خاص ،همواره میزانی از همگرایی و واگرایی در روابط و تعامالت و
تقابالت شکل میگیرد .با توجه به پژوهشهای انجامشده و مرور آنها قابلفهم است که مطالبات اقوام و نیازسنجیهای
مدیران سیاسی ،بهمنظور بسترسازی برای اجرای سیاستها ،در چهار موضوع کلی قابلتفکیک و دستهبندی هستند .این
موضوعات در چهار شاخص تقسیمات کشوری ،شاخص مشارکت سیاسی ،شاخص اجتماعی-فرهنگی و شاخص اقتصادی
دستهبندیشدهاند که هرکدام به زیرمجموعههای زیادی تقسیم میشوند .در مدل سهمنظوره ،اگر براساس تعامل نخبگان
محلی ،قومی و مدیران سیاسی سیاستها تنظیم شوند یا نیازسنجی انجامشده از جانب مدیران سیاسی با مطالبات قومی برابر
باشد ،موجب تعمیق و تولید هرچه بیشتر همگرایی و انسجام ملی میشود .در اینصورت ،بازخوردها و بازتابهای فضایی این
وضعیت به رأس هرم تصمیمگیری سیاسی مخابره میشود و چرخۀ همگرایی در گذر زمان ،پایهها و بنیادهای مستحکمتری
مییابد .در غیر اینصورت ،اگر سیاستها یا مدیریت سیاسی اقوام مبتنیبر تصمیمسازی از باال به پایین و بدون مشارکت و
توجه به مطالبات ،خواستهها و حساسیتهای شهروندان یک قوم خاص باشد ،موجب بروز نارضایتی ،ناامیدی و احساس
محرومیت نسبی سیاسی و اقتصادی در شهروندان میشود .در چنین شرایطی بازتابهای خوشایندی به رأس هرم
تصمیمگیری و تصمیمسازی سیاسی نخواهد شد و چرخۀ واگرایی به دور میافتد.
بهطورکلی ،این مدل دارای یک موتور محرکه است که اگر انرژی آن از تعامل تصمیمگیران و تصمیمسازان سیاسی با
نخبگان قومی ،براساس مطالباتشناسی تأمین شود ،بسترهای تولید و تقویت همگرایی مهیا میشوند.در ادامه ،اگر انرژی
آن براساس نیازسنجی مدیران سیاسی بدون توجه به مطالبات و خواستههای مناطق هدف یا براساس دیکتۀ سیاستهای
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قومی تأمین شود ،زمینههای تشدید و تولید تحرکات واگرایانه بروز مییابد .در مواردی هم با توجه به قدرت و انسجام
قدرتی حکومت مرکزی ،حفظ وضع موجود حاکم میشود .یعنی اگر یک خأل قدرت در حکومت مرکزی پدیدار شود،
نیروهای واگرا فرصت بروز و فعالیت خواهند یافت ،نمونههای این امر در کشورهای سوریه و عراق قابلذکر هستند.
با استفاده از مطالعات پیمایشی و میدانی ،کاربرد این مدل بهمنظور بررسی وضعیت یا میزان همگرایی و واگرایی قوم
کرد و نمونۀ موردی آن استان کردستان در نظام جمهوری اسالمی ایران بهکار گرفته شد .نتایج پژوهش در پاسخگویی
به دو سؤال پژوهش نشان داد که براساس نیازسنجی مدیران سیاسی ،شرایط به سمت همگرایی در جریان است؛ چراکه
در  1شاخص تقسیمات سیاسی ،شاخص مشارکت سیاسی ،شاخص اجتماعی -فرهنگی و شاخص اقتصادی با توجه به
دیدگاه مدیران و بهقرار زیر همگرا هستند.
در شاخص تقسیمات کشوری با میانگین  91/30همگرا ،شاخص مشارکت سیاسی با میانگین  90/10همگرا ،شاخص
اجتماعی-فرهنگی با میانگین  99/11همگرا و شاخص اقتصادی با  91/13همگرا هستند.
با توجه به مطالبات مردم کردستان و پوشش مثبت و مناسب مطالبات قانونی مردم استان در الگو و مدل سهمنظوره،
شرایط و بسترهای تولید بیشتر همگرایی فراهم است؛ چراکه در  1شاخص تقسیمات سیاسی ،شاخص مشارکت سیاسی،
شاخص اجتماعی-فرهنگی و شاخص اقتصادی همگرا هستند .شاخص تقسیمات کشوری با میانگین  90/00همگرا،
شاخص مشارکت سیاسی با میانگین  91/03همگرا ،شاخص اجتماعی-فرهنگی با میانگین  11/08همگرا و شاخص
اقتصادی با میانگین  11/08همگرا هستند.
پاسخ سؤال دوم نشان داد که از دیدگاه مدیران سیاسی ،شاخص مشارکت سیاسی با امتیاز  9/01در رتبۀ اول،
شاخص اقتصادی با امتیاز  0/01در رتبۀ دوم ،شاخص اجتماعی -فرهنگی با امتیاز  0/91در رتبۀ سوم و شاخص تقسیمات
کشوری با امتیاز  1/81در رتبۀ چهارم قرار دارند .از دیدگاه شهروندان ،شاخص اقتصادی با امتیاز  9/93در اولویت اول،
شاخص اجتماعی -فرهنگی با امتیاز  0/31اولویت دوم ،شاخص مشارکت سیاسی با امتیاز  0/13اولویت سوم و شاخص
تقسیمات کشوری با امتیاز  1/30در اولویت چهارم هستند.
بهطورکلی ،هم براساس نیازسنجیهای مدیران سیاسی که پایۀ سیاستهای قومی را فراهم میکند و هم براساس
مطالباتشناسی که خواستهها و اولویتهای شهروندان را آشکار میسازد ،شرایط مربوطه و رایج در استان کردستان به
سمت همگرایی در جریان است .نکتۀ قابلتأمل این است که اولویتهای مدیران سیاسی و شهروندان استان کردستان
همسان نیست .برای مثال ،اولویت سیاستگذاری مدیران سیاسی ،موضوع یا شاخص مشارکت سیاسی است؛ درحالیکه
اولویت اول مطالبات شهروندان استان ،موضوع یا شاخص اقتصادی است .درنتیجه ،اولویتبندی نیازسنجیهای مدیران
سیاسی باید بر موضوع یا شاخص اقتصادی که اولویت اول شهروندان است ،تغییر کند.


منابع 
 .1احمدی ،حمید ،1933 ،قومیتوقومگراییدرایران ،از افسانه تا واقعیت ،تهران ،نشر نی.
 .2اسمیت ،آنتونی ،1989 ،ناسیونالیسم ،ترجمۀ منصور انصاری ،مؤسسۀ مطالعات ملی ،تهران.
 .3اطاعت ،جواد و سیده زهرا موسوی ،1983 ،تمرکززداییوتوسعۀ پایداردرایران ،فصلنامۀ پژوهشهای جغرافیای انسانی ،شمارۀ
 ،31صص .83-110
حوزههای پیرامونی آن،
 .4افضلی ،رسول و مصطفی محمدجانی ،1983 ،همگرایی و واگرایی سیاسی در حوزة کاسپین و  
فصلنامۀ مطالعات سیاسی ،شمارۀ  ،1صص .101-191
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 .5پیشگاهیفرد ،زهرا و بهادر زارعی ،1980 ،تأثیر نظم ژئوپلیتیکی اسالم بر سیاست خارجی ایران ،فصلنامۀ پژوهشهای
جغرافیایی ،شمارۀ  ،01صص 111-103
 .6تقیلو ،فرامرز ،1980 ،تنوعقومی،سیاستچندفرهنگیوالگویشهروندی ،فصلنامۀ مطالعات راهبردی ،سال  ،11شمارۀ ،1
شمارۀ مسلسل  ،91صص .0-00
 .7جانپرور ،محسن ،1983 ،همگراییوواگراییدرافغانستان ،فصلنامۀ مسائل جهان اسالم ،دورۀ  ،01شمارۀ  ،9صص .90-19
مقدمهای برجغرافیایفرهنگی .ترجمۀ سیمین توالیی و محمد سلیمانی ،انتشارات پژوهشگاه

 .8جردن ،تری و لستر راونتری،1981 ،
فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
 .9حافظنیا ،محمدرضا ،1981 ،جغرافیایسیاسیایران ،انتشارات سمت ،تهران.
 .11حافظنیا ،محمدرضا ،1981 ،اصولومفاهیمژئوپلیتیک ،انتشارات پاپلی ،مشهد.
 .11حافظنیا ،محمدرضا ،1980 ،تأثیرخودگردانیکردهایشمالعراقبرکشورهایهمسایه ،فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی ،شمارۀ
 ،81صص .1-90
شکلگیری ،فصلنامۀ امنیت پایدار ،سال اول ،شمارۀ  ،1صص .11-00
زمینههاوعلل 
 .12روحی ،نبیاله ،1980 ،بحرانکردستان ،
 .13زندی ،ابراهیم ،1981 ،بحرانقومیووحدتملی :الگوی سیاستقومیدرج.ا.ایران ،فصلنامۀ فرهنگ و اندیشه ،سال اول.
شمارۀ  ،1 -9صص .11-89
 .14ساالرنژاد ،مؤمن ،1983 ،تأثیر الگوینظامسیاسیفدرالاحتمالیعراقبرامنیتداخلیایران ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد،
دانشگاه فردوسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی ،مشهد.
اعتراضآمیز ،فصلنامۀ مطالعات راهبردی ،سال دهم ،شمارۀ  ،0صص -981

 .15عالیپور ،حسن ،1980 ،مدیریتحقوقیاجتماعات
.913
اقلیتهادرقانوناساسیجمهوریاسالمیایران ،فصلنامۀ مطالعات راهبردی ،سال ششم ،شمارۀ ،1

 .16قاسمی ،محمدعلی،1980 ،
صص .819-831
گفتمانهای حقوقتنوعفرهنگیوقومی ،فصلنامۀ مطالعات راهبردی ،سال هشتم ،شمارۀ  ،9صص

 .17قاسمی ،محمدعلی،1981 ،
.013-003
جنبشهای قومی ،فصلنامۀ مطالعات راهبردی ،سال دهم ،شمارۀ

رابرتگر وروشنوینمطالعۀ 

 .18قاسمی ،محمدعلی ،1980 ،تد
 ،9صص .111-133
 .19قالیباف ،محمدباقر ،1983 ،حکومتمحلییااستراتژیتوزیعفضاییقدرتسیاسیدرایران ،چاپ سوم ،مؤسسۀ انتشارات
امیرکبیر ،تهران.
 .21کاویانیراد ،مراد ،1930 ،جغرافیایانتخاباتباتأکیدبرانتخاباتریاستجمهوریدرایران ،چاپ اول ،دانشگاه خوارزمی،
تهران.
مقدمهایبرایرانوهمسایگان(منابعتنشوتهدید) ،چاپ اول ،انتشارات جهاد دانشگاه تربیتمعلم.

 .21کریمیپور ،یداهلل،1938 ،
خطمشیدولتی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران.
 .22کاظمی ،سید علیاصغر ،1933 ،مدیریتسیاسیو 
 .23کریمی ،علی ،1938 ،مدیریتسیاسیدرجوامعچندفرهنگی ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،تهران.
آزادیخواهیوچندگانگیقومیتی ،فصلنامۀ گفتگو ،شمارۀ  ،19صص .01-30

 .24کیملیکا ،ویل،1981 ،
جامعهشناسی ،ترجمۀ منوچهر صبوری ،چاپ دوازدهم ،نشر نی ،تهران.

 .03گیدنز ،آنتونی،1989 ،
 .08مجتهدزاده ،پیروز ،1981 ،جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ،چاپ اول ،انتشارات سمت ،تهران.
واقعیتهای ایرانی ،چاپ اول ،نشر نی ،تهران.

ایدههای ژئوپلیتیک و
 .03مجتهدزاده ،پیروز ،1933 ،
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، سال هفتم، فصلنامۀ ژئوپلیتیک، عواملمؤثربرواگراییکردهاوبحراندر کردستان ترکیه، علیرضا و احمد غمپرور، محرابی.91
.189-019  صص،0 شمارۀ
. تهران، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، چاپ اول،آیندهپژوهیثباتسیاسیدرایران

،1939 ، عبدالمحمود، محمدیلرد.91
، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ اول، ترجمۀ دره میرحیدر، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی،1933 ، ریچارد، مویر.90
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