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چکیده
 ،از هم نیستند م جدادارند، مفاهی ای عمدهنیروهای همگرا و واگرا که در تعیین چگونگی و کیفیت انسجام ملی نقش 

تحلیلی -. این پژوهش با روش توصیفیهستنداز هم  تأثیرپذیربلکه متغیرهایی هستند که دارای پیوندی معکوس و 
. ابزار کند  و تجزیه میوضعیت همگرایی و واگرایی در استان کردستان را تحلیل ، همنظور  بر مدل ابداعی سه  تکیه و با

برای دو دسته از پاسخگویان )مدیران سیاسی و شهروندان استان کردستان(  ها پرسشنامهپژوهش پرسشنامه است و 
 . براساسفرهنگی و اقتصادی طراحی شده است ،در چهار شاخص، تقسیمات کشوری، مشارکت سیاسی، اجتماعی

نفر از شهروندان  183در اختیار  ای خوشهنفر از مدیران سیاسی و به روش  11هدفمند در اختیار  گیری نمونهروش 
نتایج پژوهش نشان داد که براساس نیازسنجی مدیران سیاسی، مردم کردستان در مدل استان کردستان قرار گرفت. 

شناسی و با توجه به مطالبات مردم کردستان در   منظوره در مسیر همگرایی هستند. از طرفی براساس مطالبات  سه
منظوره هرچه بیشتر به سمت تعمیق همگرایی پیش خواهد رفت.   همثبت به مطالبات، مدل س پاسخصورت پوشش و 

فرهنگی در -دوم، اجتماعی ۀاول، اقتصادی در رتب ۀمشارکت سیاسی در رتب های شاخص ،از دیدگاه مدیران سیاسی
 های شاخص ،ها آن شناسی مطالباتاز دیدگاه شهروندان و  .چهارم قرار دارند ۀسوم و تقسیمات کشوری در رتب ۀرتب

فرهنگی اولویت دوم، مشارکت سیاسی اولویت سوم و تقسیمات کشوری در -اقتصادی در اولویت اول، اجتماعی
 .هستنداولویت چهارم 
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مقدمه

 اخاورمیانه نیز از این قاعده مستثن .فرهنگی و قومیتی در جوامع امروزی دنیا ناممکن است های تفاوتبرکنارماندن از 

 های هویتمیان  هایی  دورهآن است که در  جامعۀ های ویژگیکشور ایران نیز تنوع فرهنگی و قومی از  دنیست و درمور

خی مواقع و شرایط تاریخی و عوامل داخلی و که در بر هایی اختالل .وجود آمده است  به هایی اختاللخرد و هویت کالن 

میدانی و  مطالعۀ، سازی مدلضرورت  ای همگرایانهواگرایانه و  های کشمکشاختالالت و  این. اند یافتهبروز  زمینۀخارجی 

نیروهای همگرا و واگرا در تعیین چگونگی ترکیب و  ،بنابراین ؛ساخته است را ضروری ها آنشناخت عوامل مؤثر بر 

برخی از این نیروها، نقش ثابتی در فرایندهای  دارد.اهمیت خاصی  ها آن ۀدارند و مطالع ای عمدهانسجام ملت ایران نقش 

 ؛وجود دارد ها آنو امکان تحول در کارکردهای  هستند  هدایت  شرایطی، قابل درهمگرایی یا واگرایی دارند و برخی دیگر 

و کاربری  سیاسی ۀبه انگیز ا توجهب را در مسیر تحقق هریک از فرایندهای همگرایی یا واگرایی ها آن توان می ،بنابراین

اقوام با دولت و تبیین حقوق و تکالیف میان تنظیم روابط  منظور بهمناسب  و تدابیر ها سیاستاتخاذ . کار گرفت  به مورد نیاز

با  زمان هم ،حفظ وحدت و همبستگی ملی منظور به ها نآ  به رسیدناجرایی  های روشو بیان  ها آنمتقابل هریک از 

 مختلف اجتماعی، های حوزهضع خود را نسبت به اباید مو ها سیاست این ها است. اقلیتمراعات و اعطای حقوق اقوام و 

و  تنظیم مناسبات اجتماع ملی و اجتماع قومی است سیاست قومی که ویژۀ کار د.نسیاسی و اقتصادی معین کن فرهنگی،

است در هر نظام سیاسی  آن کنندۀ تعیینصر اعن ترین مهمهر کشور « ترکیب جمعیتی»و « سرشت دولت» دو شاخص

 های کنش. سازد میهمگرایانه و واگرایانه آشکار  های کنش(، کارسازی و تأثیرگذاری خود را بر 09 :1938، پور کریمی)

نیازسنجی و نگاهی از باال به پایین تدوین  سقومی براسا های سیاستکه  ندشو مینه هنگامی تولید و تقویت همگرایا

، ها خواستهمطالبات،  مخابرۀو انتقال و  آفرینی نقشاقوام و رویکردی از پایین به باال نیز توان  شناسی مطالبات، بلکه شوندن

 را داشته باشند. گیری تصمیمو  سازی تصمیمبه رأس هرم  محور قوما ی محور ناحیه های نیازمندیو دیگر  ها حساسیت

و  مسائلکه رهبران سیاسی را به مدیریت  شود می بیان ارزشمندسیاست قومی، پویشی  ،رویکرد این براساس

قومی و جلوگیری از اتحاد و همراهی آنان با مخالفان داخلی و خارجی وادار  های گروهقومی با جلب حمایت  های چالش

 نیز در رابطه با کشور ایران(. 00: 1980، )سایدمام کشاند میتحقق این اهداف را به سیاست خارجی نیز  ۀو دامن کند می

است  یرانیاز اقوام ا یکیکرد  و قوم استمتفاوت  هم بات، مذهب و زبان یقوم های مؤلفهران در یملت ا یبیترک یالگو

ن از نظر یکردنش ییایه جغرافیت ناحیندارند. از طرفی ارزش و اهمهمگونی  ینامبرده با بخش مرکز های مؤلفه نظرکه از 

هارتلند، ریملند، بیضی  شاملژئوپلیتیک  های نظریهجایگاه مناطق کردنشین در  و است فراوانوسعت، شکل و نقش 

اعمال فشار  یبرا ها قدرت هجایگاه نواحی کردنشین را به کانون توج اینده است. کراهمیت دارای  را انرژی و... راهبردی

ت ین اساس با توجه به اهمیبدل کرده است. بر ام، ییایجغراف زیاز تما گیری بهرهران و دیگر کشورهای خاورمیانه با یبر ا

در  اقوامشناسی   همگرایی قومی براساس نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالبات سازی مدلموضوع، در پژوهش حاضر به 

که در سه شکل  شده ه ارائل عوامل، مدلی یو تحل یبررس یپرداخته شده است. برا «کردستان» استان کردنشین

ت مرکزی با توجه استان کردستان با حکوم ۀرابط ،یافتن نوع الگو برایاست و  نمایش قابلهمگراساز، واگراساز و خنثی 

 است: سؤاالتبه مدل مذکور در پی پاسخگویی به این 

شناسی کردهای کردستان، مردم این استان در کدام الگوی مدل   نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالبات با توجه به .1

 ؟گیرند میهمگراساز، واگراساز یا خنثی قرار 

 ؟اند کدممطالبات کردهای کردستان در جهت همگرایی  های اولویتنیازسنجی مدیران سیاسی و  های اولویت .0
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پژوهشۀپیشین

 عمدۀعوامل  ،منتشر شده 1933در سال  که« در ایران، افسانه تا واقعیت گرایی قومکتاب قومیت و »احمدی در 

 المللی بیننیروهای  های دخالتگرایی سیاسی در ایران را سه متغیر دولت، نخبگان سیاسی و   شدن قومیت و محلی  سیاسی

 .داند می

 های روشاز  گیری بهرهبه مزایای مثبت « دولتی مشی خطمدیریت سیاسی و »( در کتابی با عنوان 1933کاظمی )

درست  های شیوهمعتقد است که اگر در نگرش سیستمی به نظام سیاسی  . ویکند میاشاره  مدیریت در سیاست و حکومت

 سیاسی دست یافت. های بحراننوینی برای حل اختالفات و رفع  قبول قابل راهبه  توان می ،کار گرفته شود  مدیریتی به

 ،شده منتشر( 1980) که در سال« توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران راهبردحکومت محلی یا »قالیباف در کتاب 

 .ده استکررهیافت جدیدی در مدیریت سیاسی سرزمین ایران ارائه  ،رویکرد توزیع متوازن قدرت سیاسی در واحد ملی

در قالب تقویت حکومت  توان  می ،قومی و تفویض اختیار بیشتر های سیاستبرای رفع مشکالت و نواقص موجود در 

 د.کرمحلی از آن استفاده 

به بررسی نقش مدیریت سیاسی و  ،(1983) سال از علی کریمی« مدیریت سیاسی در جوامع چندفرهنگی»کتاب 

پرداخته و الگوی مدیریت  ترکیه وقومی جوامع چندفرهنگی مختلفی مانند لبنان، هند، پاکستان، آمریکا  های سیاست

قومی در جوامع  های سیاستبه آن اندازه که در تحلیل  درنهایت، .ده استکرسیاسی قومی این جوامع را تحلیل و نقد 

 درمورد کشور ایران به جزئیات موضوع پرداخته نشده است. پردازد،  میبیگانه 

 ودولت  ۀو توسع گسترش ،شده منتشر (1983در سال )که  «عدم تمرکز محلی و های حکومت»طاهری در کتاب 

این امر  .داند میمحلی در نواحی دور از مرکز را امری در راستای تقویت انسجام ملی و همگرایی بیشتر  های حکومت

موجب ورزیدگی سیاسی نخبگان در  ،ده و از طرف دیگرش ها آنجلب اعتماد سیاسی شهروندان و رضایت خاطر  موجب

 کار گرفته شوند.  بهدر مدیریت سیاسی کشور  توانند میکه با طی مراحل و کسب ورزیدگی سیاسی  دشو مینواحی مختلفی 

ژئوپلیتیک به چاپ رسیده  ۀکه در فصلنام« قومیت و سازماندهی سیاسی فضا»عنوان  با ای مقالهدر  ،(1981) نیا حافظ

غرب  مانند نشین قومدر راهبرد تقسیمات کشوری در نواحی  مؤثراست، به بررسی آن شاخه از مدیریت سیاسی قومی که 

آن بر بسیج قومی را  تأثیربین تنوع قومی و قلمروخواهی قومی و  رابطۀ . در آخر،پرداخته است هستند، غرب شمالو 

 است. کردهتحلیل  تجزیه و

 است اندیگرو  نیا حافظاز  ای مقالهعنوان  ،(1981« )تأثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای همسایه»

شدن نظام فدرالیسم در   نقش رسمیت شناخته در این مقاله، به .تحقیقات جغرافیایی به چاپ رسیده است ۀکه در فصلنام

هرم قدرت حکومت مرکزی عراق و  کردها در گستردۀشدن زبان کردی در کنار مشارکت   قانون اساسی عراق، رسمی

 .اند پرداختهثیرگذاری بر دیگر عناصر این سیستم أت شدن کردستان جنوب یا کردستان عراق به کانون تحول و  تبدیل

 ،در عراق یو بازساز یت ملیهو گیری شکل، یساز  دولت-ند ملتیفرا عنوانبا  ای مقاله( در 1983غرایاق زندی )

سیاسی کردهای -وضعیت اجتماعی پژوهشی مطالعات راهبردی،-علمی فصلنامۀ درندهیآ یو دورنما یخیتجارب تار

 بازتاب فراملی در کشورهای ایران، تواند میمباحث هویتی کردها معتقد است که  یوکند.   و تحلیل میبررسی عراق را 

 .فراهم کندترکیه داشته باشد و حساسیت این کشورها را  سوریه،

مقطع در « برقراری نظام فدرالیسم در عراق بر قومیت کرد در ایران های  بازتاب»عنوان  باساالرنژاد  نامۀ پایان

برقراری نظام سیاسی فدرالیسم در عراق و افزایش مطالبات قومی  تأثیر به ،(1983) جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد 

 .است پرداخته این تحول سیاسی در عراق بر همگرایی و واگرایی قوم کرد در ایران تأثیرکردها در ایران و همچنین 

http://www.noormags.com/View/fa/articlepage/114344?sta=%u062a%u0623%u062b%u06cc%u0631+%u062e%u0648%u062f%u06af%u0631%u062f%u0627%u0646%u06cc+%u06a9%u0631%u062f%u0647%u0627%u06cc+%u0634%u0645%u0627%u0644+%u0639%u0631%u0627%u0642+%u0628%u0631+%u06a9%u0634%u0648%u0631%u0647%u0627%u06cc+%u0647%u0645%u0633%u0627%u06cc%u0647
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مبانینظریپژوهش

نیازسنجی

به سیاستمداران و دولتمردان کمک کرده است  ،اخیر های دههمدیریت در سیاست و حکومت در  های روشاز  گیری بهره

جامعه تدوین و اجرا شود  های واقعیتبراساس نظم و اصول علمی و  ها آن های گیری تصمیمو  ها مشی خطتا تدابیر، 

سیاسی پاسخگویی به نیازهای جامعه است  های رژیماصلی حکومت در اغلب  وظیفۀ ،. در این راستا(9: 1933، )کاظمی

 هدف جامعۀممکن است با رویکردی از باال به پایین طیفی از نیازهای  ها حکومت ،منظور  بدین .(09: 1939، لرد محمدی)

 ،یازممکن است آن ن که درصورتی ؛ندکنآن نیاز متمرکز  کردن  خود را در راستای برآورده های تالشد و کننشناسایی  را

اعتراضی در خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای شورای  های جنبشجریان بروز  مانندهدف نباشد.  جامعۀاولویت اول 

، 0111 مارسنیازهای رفاهی و اقتصادی شهروندان را در دستور کار قرار دادند. در فوریه و  فارس خلیجهمکاری 

تا رضایت و  ددااجتماعی و عمومی  دهی خدماتسطح  یمنظور ارتقا دالر به میلیارد 191عبداهلل خبر از اختصاص  ملک

، به ها ناآرامیفرونشاندن  رایتصمیم گرفت ب 0111 فوریۀسکوت شهروندان سعودی را فراهم کند. در کویت، حکومت در 

 ،. با این تفاسیر(01: 1939، جافی) دکنپرداخت  ها کمکسایر  ی اضافه بهدالر در سال  9111هر نفر کویتی مبلغ 

حفظ و بازتولید  منظور بهسیاسی از باال به پایین است که  گیری تصمیمو  گذاری سیاستنیازسنجی یک نوع رویکرد 

 گیران تصمیمو  سازان تصمیمهدف از جانب  جامعۀبا این رویکرد، طیفی از نیازهای  .دشو میمشروعیت و محبوبیت اتخاذ 

 هدف نباشند. جامعۀکه ممکن است اولویت اول  گیرد میسیاسی در دستور کار قرار 

 

شناسیمطالبات

اما  ،همگان در این سنجش شرکت داشته باشند آنکهاست مگر  ناممکن سنجیدن نیازها و عالیق همگان، کاری

در درک  ها آنآن افزایش سطح آگاهی مردم و توانایی  تبع بهاشتاین نیز معتقد است، پیشرفت جوامع و   که رزینطور همان

(. اگر سطح 31: 1983، ده است )اطاعتکرامور بیشتر  ۀرا در ادار ها آن دخالت، ضرورت ها آنبرآوردن  های راهنیازها و 

یا واگرایی  ثباتی بی صورت به تواند میکه  شود میماند، نارضایتی ایجاد بکارکرد حکومت از سطح نیازهای اتباع عقب 

را  ها آنکه مطالبات  ماند میاز سطح نیازهای اتباع عقب زمانی  ،کارکرد حکومت .(09: 1939، لرد محمدی) پیدا کندظهور 

به نیازهای شهروندان و اقوام  ها آن گویی پاسخو  کاراییالزم است که همواره مسیر حرکت،  ،رو این ازد. کندرک ن

با  ها آنمدی آو کار کاراییطریق افزایش  از ها آنعلمی و عملی برای تحکیم مشروعیت های   راهشود تا بتوان  سنجیده

شرایط خویش را  ،حکومتی از طریق بازخور پیوسته های سیستمد. کرمعیارهای مختلف عملی و اخالقی را پیشنهاد 

است که  ای گونه به ای منطقه. اهمیت موضوع شناخت مطالبات، در اتحادهای (81: 1933، )کاظمی کنند میتصحیح 

 های انگیزهبه منافع متحدینش، توجه به  گویی پاسخون از طریق مسرکرده یا هژ ،گرامشی در بحث هژمونی معتقد است

 کند می، رهبری خود را اعمال ها خواستهدادن این   و کمک به شکل ها آنمطلوب  های خواستبه  گویی پاسخ، ها آن

سیاسی از پایین به باال  گیری تصمیمو  گذاری سیاستیک نوع رویکرد  ،شناسی مطالبات. (101: 1931، یشفای موسوی)

ن محلی، حفظ و بازتولید مشروعیت، با مشارکت نخبگان محلی، نمایندگان، مسئوال منظور به ت. این رویکرد،اس

اقعی و قانونی که و... طیفی از نیازهای و ها تشکلو تقاضا، ماهیت  ها درخواست، ها اعالمیهمحلی،  نهاد مردم های سازمان

 .دده میسیاسی در دستور کار قرار  گیران تصمیمو  سازان تصمیماز جانب را هدف هستند  جامعۀاولویت اول 

 

روشتحقیق

. در این پژوهش با توجه به استتحلیلی -و براساس ماهیت و روش توصیفی ، از نوع تحقیقات کاربردیهدف تحقیق
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بر واگرایی و  مؤثرمتقابل عوامل  تأثیر ،در واگرایی و همگرایی، تالش شده است تا در قالب مدلی مؤثرتحلیل عوامل 

 نمایش قابلهمگرایی به تصویر کشیده شود. این مدل در سه شکل همگراساز، واگراساز و خنثی یا حفظ وضع موجود 

به نوع انرژی  ا توجهکه ب استتولید همگرایی، واگرایی یا حفظ وضع موجود  محرکۀاست. مدل مذکور دارای یک موتور 

 سازان تصمیمو  گیران تصمیم. اگر انرژی موتور محرکه از تعامل و تفاهم دکن میوضعیت خاص را تولید  یک  آنو سوخت 

ز پایین به باال نیز داشته ، یک سیر اگذاری سیاست نوعی بهد یا شو تأمین شناسی مطالباتسیاسی با شهروندان براساس 

 گیران تصمیمو  سازان تصمیممدل از تقابل  محرکۀاگر انرژی موتور  .شود میانسجام ملی  چرخۀباشد، همگرایی وارد 

از باال به پایین  ها گذاری سیاستسیر  نوعی بهد، یا شو تأمینقومی  های سیاست دیکتۀبراساس  ،سیاسی با شهروندان

 صورت بهدر مقاطع زمانی خاصی  ها دولتاگر به همین ترتیب،  .دشو میمدل، مولد واگرایی  محرکۀباشد، موتور 

نظامی و نمایش قدرت سعی در مهار  پشتوانۀمشارکت دهند و با  ها گذاری سیاستنخبگان قومی را در  شده کنترل

 است. نمایش قابلدر قالب مدل خنثی یا حفظ وضع موجود  ،و کنترل اقوام داشته باشند ها بحران

 های مؤلفهکه دارای  شدپرسشنامه طراحی  اجرای این مدل و بررسی همگرایی و واگرایی قوم کرد دو برای 

 11را با  مؤلفه 1اول  ۀاست. پرسشنام «فرهنگی و تمرکز اقتصادی-مشارکت سیاسی، تقسیمات کشوری، اجتماعی»

 11را با  مؤلفه 1 ،دوم ۀهمگرایی ملی درنظر دارد و پرسشنام برایپرسش برای سنجش مطالبات شهروندان کردستان 

آماری پژوهش حاضر، شامل  ۀجامع پرسش در جهت نیازسنجی مدیران سیاسی برای مردم کردستان درنظر دارد.

تقسیمات کشوری  ۀدایرامور سیاسی وزارت کشور،  ۀدر دایر گیرنده تصمیمشهروندان استان کردستان و مدیران سیاسی 

. روش استمجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسالمی  راهبردیرت کشور و مرکز تحقیقات وزا

 .استهدفمند  صورت بهو برای مدیران  ای خوشه صورت به ،برای شهروندان گیری نمونه

درنظر  تن 111الزم است که حداقل  ،یشیمایاب و پی نهیزم یفیقات توصیمتعارف در تحق طور بهنمونه  اندازۀن ییتع

 شد.تن انتخاب  11تن و مدیران سیاسی  183برای شهروندان  ؛ بنابراین،(111 :1933ا، ین  )حافظ گرفته شود

از  ینفر از متخصصان امر قرار گرفت و پس از حذف و اصالح برخ 11ار یابتدا در اخت ،ها پرسشنامه رواییسنجش 

قابلیت اعتماد  رمورد. دگرفت قرارمورد تحقیق  ۀار نمونیپاسخ در اخت برایآن  ۀشد  ییها، نسخه نها ها و شاخص پرسش

پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شده است که بر این اساس قابلیت اعتماد پرسشنامه در بین مدیران سیاسی برابر 

. روش ستا ها پرسشنامهباالبودن پایایی  آمد که نشانگر دست  به 38/1و در بین شهروندان میزان آلفای کرونباخ  30/1

اول از آمار  سؤالبه  گویی پاسخ برای. است SPSS افزار نرمو  سازی مدل از گیری بهرهتجزیه و تحلیل اطالعات با 

 دوم با استفاده از آزمون آماری فریدمن پاسخ داده خواهد شد. سؤالو  شود میاستفاده  شده ارائهتوصیفی و مدل 

 

پژوهشهاییافته

و  ها نامهپرسشآماری  های دادهمنظوره و بخش دوم   مدل سه ۀ: بخش اول ارائشد آمارگرفتهتحقیق در دو بخش  های یافته

 چرخۀمنظوره در این تحقیق مدلی است که سه حالت و وضعیت همگرایی و   مدل سه .استتحقیق  های  پرسش پاسخ به

حالت یا وضعیت خنثی که حکایت از حفظ وضع موجود از جانب حکومت  ،تشدید چرخۀتولید و تقویت آن، واگرایی و 

 .گذارد میمرکزی است را به نمایش 

 

منظورهمدلسهۀبخشاول:ارائ

و تاریخ است. وقتی  خواهی هویتاقتصادی، طبیعت، زبان،  های فرصتدر هر کشور، نابرابری در  ها تفاوت ترین عمده

و سهم  پیدا کنندآگاهی  ها تفاوتنسبت به این  یافته توسعهکمتر  های مکان های سانانمکانی عمیق باشد و  های تفاوت



 6941،زمستان9،شمارة94هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش921

و احساس  کنند میرا برای حکومت ایجاد  هایی تنشدر حداقل ببینند،  ها تفاوتعلت همین   خود را در مشارکت ملی به

بروز مشکالت مهم در جامعه،  ،طورکلی به .(18: 1988، فرد  )پیشگاهی شود میتقویت  گرایی ملیدر مقابل  گرایی منطقه

موجب که  دهنده شتابنارضایتی  ایجادکنندۀاز عوامل  ،فشار ساختاری نظیر محرومیت نسبی و دیگر اقسام فشارها

حاکم با گروه اقلیت و اقوام )چه از نظر  سازۀنوع تعامل . (10: 1938، )جان هستند، شوند میاقدام جمعی  کردن  تحریک

 (.019: 1931، پرور غمخواهد بود )محرابی و  کننده تعیینکمی و چه از نظر مشارکت در قدرت سیاسی( 

و احساس  ها قومیتکه ممکن است ناشی از ناخرسندی آن دلیل  به ،نماد واگرایی اقوام عنوان بهقومی  یها درگیری

باشد، همیشه به معنی به چالش فراخواندن قدرت دولت و حکومت محسوب  ها آنیاسی محرومیت نسبی اقتصادی و س

قومی، حفظ نظم اجتماعی و نمایش قدرت سیاسی خود  واگرایانۀها و اقدامات  یکنترل درگیر منظور بهدولت  .شود می

اقدامات، شناخت و دریافت درست علل  این گیری شکلدر راستای جلوگیری از  ،بنابراین ؛استآن  ادارۀناگزیر از 

 های حل راهو همچنین یافتن  ها انگیزهقومی و مذهبی در تاریخ سیاسی اقوام و شناخت ماهیت، ابعاد و  های خشونت

شایان . شود میو اهداف اساسی مدیریت سیاسی کشور محسوب  ها اولویتاز  ،گونه اقدامات واگرایانه  این ادارۀدرست برای 

نشین، احساسی از نوع   قدرت در نواحی قوم ازحد بیشبر سرکوب و نمایش   در صورت تقابل فیزیکی و مبتنی ،است ذکر

با  ها درگیریخاطرات سیاسی اقوام از  ،از طرف دیگر .گیرد میمقاومت منفی و بدگمانی نسبت به حکومت مرکزی شکل 

در راهبردهای مدیریت  ؛ بنابراین،دشو میل تبدیومی مردم در دست نخبگان ق تودۀ کنندۀ  حکومت مرکزی به عامل بسیج

 امری الزم و ضروری است. ها حساسیتتوجه به این جزئیات و  ،سیاسی اقوام

که هرکدام از  است نشین قومیافتن اقدامات واگرایانه در نواحی   قومی و شدت های بحرانعوامل متعددی سبب بروز 

و اتخاذ  نگر جامعجغرافیای سیاسی با دیدی  .اند  تجزیه و تحلیل کردهرا  مسئلهدید خود این  زاویۀو علوم از  ها رشته

. یک کند  بررسی میراهبردهای کاملی تمام جوانب بروز این اقدامات واگرایانه اعم از طبیعی و انسانی، داخلی و خارجی را 

 گیری شکل( بر یو انسان یعیعم از طب)ا ییاینقش عوامل مختلف جغراف یاز بعد داخلی، ضرورت بررس نگر جامعراهبرد 

در طول  نگر جامع یمل راهبردن ی، تدویاسی، اقتصادی و سینیت سرزمی، میزان و کیفیت توسعه و امنیاسینوع نظام س

و  یآگاه ها آن که نشانگر آن است ،ندشدل یران تشکیدر ا یمقتدر های حکومت. هرگاه زیادی داردت یاهم نرایخ ایتار

، یاقتصاد های زمینهکشور در  یرفع مشکالت داخل ،درواقع. اند داشتهموجود  های ضعفو  ها پتانسیلاز  یشناخت بهتر

 سازند. یمیزان دخالت بازیگران خارجی، اقوام مهاجم و... را خنث که را قادر ساخته است ها حکومتو...  یتی، امنینظام

ژئوپلیتیک ناشی از آن، گسترش فرامرزی  های دیدگاهبا توجه به تعدد همسایگان ایران و تعدد  دیگر، از طرف

، ای فرامنطقهو  ای منطقهو همچنین تقابل ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسالمی ایران با بعضی از کشورهای  ها قومیت

اقوام مشهود است. مطالعه و  مرکزگریزانۀقومی و کشش واگرایانه و  های بحران گیری شکلدیگری در  گر مداخلهعامل 

برای تبدیل احساس واگرایی به  ،ملی و اتخاذ راهبرد متناسب با نوع تهدید هایراهبرددر  ،مهمامر نجایش این گ

 .دکن میهمگرایی ضرورت امر را بیشتر 

ان یدوم خود را نشان داد. جر یه در جنگ جهانکاول، بل یدر جنگ جهان تنها  ردستان، نهک ۀدر ایران نیز مسئل

عمده به  طور به( یاسیالت سکیدر قالب تش یدرخواست خودمختار یعنیران )ین در ایل نوکبه ش یخواه  یخودمختار

ردها، ابتدا کاستقالل  ین گام برایاول عنوان به یخواه  یخودمختار ۀدیا ،ن دورهی. در اگردد ازمیب 1901 -1901 های سال

ران کت روشنفیده با فعالین ایت مهاباد ایزکمر ، بایرکردستان مکران شد. در یردستان اکه و عراق وارد کیردستان ترکاز 

ه در کآنجاان افتاد، تا یران به جریردستان در اک ۀران همراه شد و مسئلیآن زمان ا یالملل نیو ب یاسیط سیران با شرایرد اک

 (.18: 1980، یرد )روحکت یدر شهر مهاباد اعالم موجود یردک یجمهور سال یکبه مدت  1901سال 
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(متقابلعواملتأثیرتولیدهمگراییدریکنظامسیاسیباتوجهبهچرخۀ)تعاملییاهمگراسازمدل(الف

سیاسی دموکراسی است  ۀرضایت و پذیرش شهروندان در پیروی از حکومت و حاکمان، از عناصر بنیادین در فلسف

. در این دشو میحکومت و اقوام مدل همگراساز ارائه  میان روابطدر  ،(. این اصل و عناصر بنیادین01: 1931، راد کاویانی)

سیاسی  سازی تصمیمو  گیری تصمیمدر این مدل  آنجاکه ازمشارکت عمومی یا مشارکت اقوام امری مهم است.  ،مدل

اقوام یا دیگر  شناسی مطالباتو فرایند  ها حساسیتو  ها خواستهاز پایین به باال است، تصمیمات براساس رأی،  راهبردیک 

 شهروندان است.

چندفرهنگی و چه در جوامع  یافته توسعهدلیل است که چه در جوامع   و طراحی این مدل بدین ۀضرورت ارائ

فرهنگی در دنیای معاصر، -تفاوت قومی مسئلۀبرای  حل راهفرهنگی، تالش برای یافتن -چند قومی توسعۀ درحال

ملی و  انسجامفرهنگی نیز دیگر قابلیت الزم برای تأمین همگرایی  سازی همسان های سیاستشده و  ناپذیر اجتناب

قومی در موضوعات  های سیاستاین مدل نمایانگر این موضوع است که اگر  .(13: 1980، لو تقیندارند ) را اجتماعی

مشارکت اقوام در رأس هرم قدرت  نحوۀاجتماعی و فرهنگی، میزان و  های گذاری سیاستتقسیمات کشوری، مباحث و 

از پایین به  گیری تصمیمد، سیر شونشناسی و مشارکت عمومی قومی انجام   سیاسی و تمرکز اقتصادی، براساس مطالبات

سیاسی با نخبگان محلی و قومی براساس تعامل و تفاهم  گیران تصمیمو  سازان تصمیم معنی،  بدین. گیرد میباال شکل 

که ضامن همگرایی و مولد انسجام ملی  رسند میاقوام در جوامع چندقومیتی به توافق  مطالبۀرد درمورد موضوعات مو

، ها آنهمگرایی موجب رضایت شهروندان از تقسیمات کشوری، افزایش میزان مشارکت سیاسی  گیری شکل. این است

ن اگذار  موجب واکنش مثبت سیاست ،این کنش مثبت اقوام .دشو میدلبستگی اقوام به نظام و...  افزایش وجدان کاری و

. این گیرد میحذف و میزان اعتماد سیاسی به اقوام اوج ، ها گذاری سیاستکه توهم توطئه در  ای گونه به ؛دشو میقومی 

 تر نزدیکبه تکامل  روز روزبهده و انسجام ملی و همگرایی را کرتولید همگرایی را تقویت  چرخۀخود  نوبۀ بهعوامل نیز 

 زیر چگونگی ارتباط این عوامل را در قالب مدلی تشریح شده است.شکل . در دکنن می



 
.مدلتعاملییاهمگراسازچرخۀتولیدهمگراییدریکنظامسیاسیباتوجهبهتأثیرمتقابلعوامل6شکل

:نگارندگانمنبع
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(برواگراییوهمگراییمؤثرعواملوزنهمتقابلچرخۀ)ب(مدلخنثییاحفظوضعموجود

که اجبار و قدرت حکومت مرکزی به میزانی است که  آید میشرایطی پیش  اهیگ ،با اقوام ها حکومتدر روابط و تعامل 

دولتی که در  ،درواقعبر ترس مردم است.   شهامت و جسارت ابراز آن را ندارند و ثبات سیاسی مبتنی ،نارضایتی باوجوداتباع 

؛ نه از طرف مرکز آید  وجود نمی  به روی میانه، هیچ فرصتی برای ظهور کند می اجراخود نوعی تبعیض علیه اقلیت را  راهبرد

در استعمار شده است.  ،کند مینه از طرف اقلیت که احساس  شود میکه همیشه از طریق تهدید علیه اقلیت بر آن مسلط 

 ساکنان آرزومندانۀنیروی مطیع پیروی و مطیع  ودولت است  ، قدرت سرکوبدشو میآرامش  وجبم آنچه ،این میان

 (.183: 1931، پرور غم)محرابی و  نیست

دقیق تالش قومی بدون مطالعه و  های سیاستدر این مدل، اگر . دهد مینمایش  خوبی بهمهم را امر مدل خنثی این 

خواهان حفظ  ،کارانه محافظه صورت بهیا  شوندمانع از این نقش و در مقاطعی  را ایفا کننددر مقاطعی نقش شهروندان 

مسائل قومی مانند  .کنند  میوضع موجود بوده و برای این حفظ وضع موجود از توان نظامی و نمایش قدرت خود استفاده 

 ،صورت  در این .دکن میو واگرایی اقوام بروز  کردهفوران  ،گیرد  میقدرتی شکل  خألکه  هایی فرصتآتش زیر خاکستر در 

 صورت بهاقوام نارضایتی خود را  ،ه و از طرفیشدسیاست خارجی استفاده ن عرصۀاقوام در  های پتانسیلو  ها ظرفیتاز 

. این واکنش اقوام به گذارند میبه اوضاع و... به نمایش  تفاوتی بیوجدان کاری و  نبودمشارکت حداقلی در انتخابات، 

نظامی در مناطق  تر پررنگسیاسـی، تقدم امنیت بر توسعه و حضور و مدیریت  دشو میرأس مدیریت سیاسـی مخابره 

 مناسبات ترکیه با قوم کرد باشد. براساسامروزه  رسد مینظر   وضعیت به این. دهد میرا در دستور کار خود قرار  نشین قوم

 


وزنعواملمؤثربرواگراییوهمگرایی.مدلخنثییاحفظوضعموجودچرخۀتقابلهم2شکل

نگارندگان:منبع

 

(متقابلعواملتأثیرتولیدواگراییدریکنظامسیاسیباتوجهبهچرخۀ)تقابلییاواگراسازمدل(ج

 پذیری آسیبکه خود را تحت سلطه و مورد تبعیض و  گیرد میزمانی جزء مباحث اصلی در جغرافیای سیاسی قرار  ،اقلیت

حاکم با  سازۀاکثریت با اقلیت، یا  سازۀ طرفۀ یکتعامل غیرسازنده و  چراکه ؛(0: 1981، پاک خوبرویگروه ببیند ) بیشترین
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ترکیه، سوریه و عراق زمان  انند. کشورهایی مشود میناهمگن قومی  سازۀاقوام، موجب پیدایش بحران ژئوپلیتیک در یک 

 .اند بوده بحرانحکومت بعث گرفتار این 

قومی در موضوعات تقسیمات کشوری،  های سیاست نمایانگر این موضوع است که اگر ،مدل تقابلی

مشارکت اقوام در رأس هرم قدرت سیاسی و تمرکز اقتصادی،  نحوۀاجتماعی و فرهنگی، میزان و  های گذاری سیاست

در این  .یابد میاز باال به پایین شدت بیشتری  گیری تصمیمد، سیر شونسیاسی انجام و اعمال  دیکتۀبراساس تحمیل و 

 ها، سیاست این. حاصل اعمال دهند میرا از دست  ها گذاری سیاستنخبگان محلی و قومی توان تأثیرگذاری در  میان،

 گیران تصمیمو  سازان تصمیم. یعنی گیرد میو واگرایی شکل  استمحرومیت نسبی سیاسی و اقتصادی  گیری شکل

اقوام در جوامع چندقومیتی به  مطالبۀمورد  موضوعات ربارۀسیاسی با نخبگان محلی و قومی براساس تقابل و تضاد د

موجب  ،واگرایی گیری شکل. دکن میانسجام ملی را تأمین  نبودکه این امر انرژی مولد واگرایی و  پردازند می گیری جبهه

و دلبستگی  کاری وجدان نبود، ها آنشهروندان از تقسیمات کشوری، کاهش حداقلی میزان مشارکت سیاسی  یرضایتنا

 های واکنش. این دشو میتقویت هویت محلی در مقابل هویت ملی  نوعی بهمبارزات مسلحانه و  گیری شکلاقوام به نظام، 

که توهم توطئه در   ای گونه به ؛دشو میقومی  گذاران سیاستموجب واکنش منفی  ،قومی های سیاستمنفی نسبت به 

. این گیرد میشکل  افزاری سختو برخوردهای  رسد میسی به اقوام به حداقل تشدید و میزان اعتماد سیا ها گذاری سیاست

. دکنن می تر نزدیکبه سمت فروپاشی  روز روزبهرا  مبتال جامعۀده و کرتولید واگرایی را تقویت  چرخۀخود  نوبۀ بهعوامل نیز 

زیر چگونگی ارتباط این عوامل در قالب مدلی تشریح شده است. شکل در



 
مدلتقابلییاواگراسازچرخۀتولیدواگراییدریکنظامسیاسیباتوجهبهتأثیرمتقابلعوامل.9شکل

:نگارندگانمنبع

 

 ،نیروهای سیاسی واگرا و حکومت مرکزی است. این امر به اعتمادی بی ،واگرایی اولیۀ های نشانهیکی از نتایج و 

معتقد است که اعتماد برای  ایزنبرگاست که  ای گونه به. اهمیت موضوع دکن میهمکاری و همگرایی ایجاد  برایموانعی 
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و روابط  کاراییکه اعتماد وجود داشته باشد، احتمال  ای جامعهدر  چراکه؛ روابط اجتماعی و سیاسی، امری حیاتی است

سیاسی و روابط اجتماعی وابسته به  های فعالیت ۀبر حس همکاری در میان مردم نیز رو به افزایش خواهد بود و هم  مبتنی

فرایند واگرایی  نتیجۀسیاسی از طرفی  اعتمادی بی ،در این مدل .(901: 1981، )ایزنبرگ عنصر همکاری از هر نوع است

کند. میعمل  ،کند میعاملی که واگرایی را تشدید  عنوان بهاست و از طرفی 

 

تحقیقهایپرسشپاسخگوییبه

نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالبات شناسی کردهای کردستان، مردم این استان  با توجه به:اولپرسشپاسخبه

 ؟گیرند میدر کدام الگو، همگراساز، واگراساز یا خنثی قرار 

 

مربوطبهتقسیماتکشوریدرمدیرانسیاسیهایگویهنتایجتوصیفآماری

میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی  صورت بهتقسیمات کشوری،  نحوۀاز  شده  امتیازگذاری افراد بررسی

 ارائه شده است. 1 محاسبه و در جدول

 
تقسیماتکشوریدرهمگراییتأثیر.امتیازدیدگاهمدیرانسیاسینسبتبه6جدول

تفسیرامتیاز
 N=288درکلنمونه

درصدتجمعیدرصدتعداد

 9/99 9/99 18 واگرایی 91-11

 111 3/00 90 همگرایی 11-91

 30/91 میانگین

 80/8 انحراف استاندارد

 11 حداکثر نمره

 11 حداقل نمره

 6941،تحقیقهاییافتهمنبع:

 

نفر( مدیران  11در رابطه با شاخص تقسیمات کشوری در ) گویانپاسخکه میانگین نظرات  دهد مینتایج جدول نشان 

مورد بررسی  ۀتوسط افراد در جامع شده کسب. حداقل امتیاز است 80/8با انحراف استاندارد  3/91بررسی برابر  درسیاسی 

 نمونۀمیانگین تقسیمات کشوری در  ،دهد میکه نتایج جدول نشان طور همان. است 11امتیاز برابر  حداکثرو  11

نظرات محرک  ،شده  ( از افراد بررسیدرصد 9/99نفر ) 18 دده میدر سطح باال قرار دارد. اطالعات دیگر نشان  شده  بررسی

 .هستندهمگرایی  کنندۀ تقویتدرصد( از افراد دارای افکار  3/00نفر ) 90و  دارند واگرایی

 

مربوطبهمشارکتسیاسیدرمدیرانسیاسیهایگویهنتایجتوصیفآماری

میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی  صورت به ،از میزان مشارکت سیاسی شده  بررسیامتیازگذاری افراد 

 ارائه شده است. 0محاسبه و در جدول 
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مشارکتسیاسیدرهمگراییتأثیر.امتیازدیدگاهمدیرانسیاسینسبتبه2جدول

تفسیرامتیاز
 N=288درکلنمونه

درصدتجمعیدرصدتعداد

 0/00 0/00 10 واگرایی 91-11

 111 8/33 10 همگرایی 11-91

 10/90 میانگین
 31/8 انحراف استاندارد

 11 حداکثر نمره
 11 حداقل نمره

 6941،تحقیقهاییافتهمنبع:

 

با  10/90برابر  شده  نفر( مدیران سیاسی بررسی 11) درکه میانگین مشارکت سیاسی  دهد مینتایج جدول نشان 

 11امتیاز برابر  حداکثرو  11مورد بررسی  ۀتوسط افراد در جامع شده کسب. حداقل امتیاز است 31/8انحراف استاندارد 

در سطح باال قرار دارد. اطالعات دیگر  نمونۀمیانگین مشارکت سیاسی در  ،دهد میکه نتایج جدول نشان طور همان. است

درصد( از  8/33نفر ) 10واگرایی هستند و  دارای نظرات محرک ،شده  بررسی( از افراد درصد 0/00نفر ) 10 دهد مینشان 

 .هستندهمگرایی  کنندۀ تقویتافراد دارای نظرات 
 

فرهنگیدرمدیرانسیاسی-مربوطبهعاملاجتماعیهایگویهنتایجتوصیفآماری

میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای  صورت به ،فرهنگی-از میزان عامل اجتماعی تحت بررسیامتیازگذاری افراد 

 ارائه شده است. 9توصیفی محاسبه و در جدول 
 

فرهنگیدرهمگرایی-مسائلاجتماعیتأثیر.امتیازدیدگاهمدیرانسیاسینسبتبه9جدول

تفسیرامتیاز
 N=288درکلنمونه

درصدتجمعیدرصدتعداد

 1/91 1/91 13 واگرایی 91-11
 111 1/08 93 همگرایی 11-91

 11/99 میانگین
 10/3 انحراف استاندارد

 11 حداکثر نمره
 11 حداقل نمره

6941هایتحقیق،منبع:یافته

 

با انحراف  11/99نفر( مدیران سیاسی برابر  11) درفرهنگی -که میانگین عامل اجتماع دهد مینتایج جدول نشان 

. است 11امتیاز برابر  حداکثرو  11مورد بررسی  ۀتوسط افراد در جامع شده کسب. حداقل امتیاز است 10/3استاندارد 

در سطح باال قرار دارد. اطالعات دیگر  ونۀنمفرهنگی در -میانگین اجتماعی ،دهد میکه نتایج جدول نشان طور همان

درصد( از افراد  1/08) نفر 93دارای افکار محرک واگرایی هستند و  ،( از افراد تحت بررسی1/91نفر ) 13 دهد مینشان 

 .هستندهمگرایی  کنندۀ تقویتدارای افکار 
 

مربوطبهعاملاقتصادیدرمدیرانسیاسیهایگویهنتایجتوصیفآماری

میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی  صورت به ،امتیاز گذاری افراد تحت بررسی از میزان عامل اقتصادی

 ارائه شده است. 1محاسبه و در جدول 
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عاملرشداقتصادیدرهمگراییتأثیر.امتیازدیدگاهمدیرانسیاسینسبتبه9جدول

تفسیرامتیاز
 N=288درکلنمونه

درصدتجمعیدرصدتعداد

 3/01 3/01 11 واگرایی 91-11

 111 1/31 11 همگرایی 11-91

 13/91 میانگین
 11/8 انحراف استاندارد

 11 حداکثر نمره
 11 حداقل نمره

 6941،تحقیقهاییافتهمنبع:

 

با انحراف استاندارد  13/91نفر( مدیران سیاسی برابر  11) درکه میانگین عامل اقتصادی  دهد مینتایج جدول نشان 

که طور همان. است 11امتیاز برابر  حداکثرو  11مورد بررسی  ۀتوسط افراد در جامع شده کسب. حداقل امتیاز است 11/8

نفر  11 دهد میدر سطح باال قرار دارد. اطالعات دیگر نشان  نمونۀمیانگین عامل اقتصادی در  ،دهد مینتایج جدول نشان 

دارای نظرات  ،درصد( 1/31) نفر 11دارای نظرات محرک واگرایی هستند و  ،( از افراد تحت بررسیدرصد 3/01)

 .هستندهمگرایی  کنندۀ تقویت

 

شهروندانمربوطبهتقسیماتکشوریدرهایگویهنتایجتوصیفآماری

میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی  صورت به ،تقسیمات کشوری نحوۀامتیاز گذاری افراد تحت بررسی از 

 ارائه شده است. 1محاسبه و در جدول 

 
تقسیماتکشوریدرهمگراییملیتأثیر.امتیازدیدگاهشهرونداننسبتبه8جدول

تفسیرامتیاز
 N=288درکلنمونه

درصدتجمعیدرصدتعداد

 1/90 1/90 08 واگرایی 91-11

 111 1/01 101 همگرایی 11-91

 00/90 میانگین
 31/1 انحراف استاندارد

 10 حداکثر نمره
 01 حداقل نمره

 6941،تحقیقهاییافتهمنبع:

 

با انحراف  00/90برابر  ،( شهرونداننفر 183) درکه میانگین بخش تقسیمات کشوری  دهد مینتایج جدول نشان 

. است 11امتیاز برابر  حداکثرو  11مورد بررسی  ۀتوسط افراد در جامع شده کسب. حداقل امتیاز است 31/1استاندارد 

در سطح باال قرار دارد. اطالعات دیگر نشان  نمونۀمیانگین مدیریت سیاسی در  ،دهد میکه نتایج جدول نشان طور همان

 هستند.درصد( دارای نظرات همگرایانه  1/01) نفر 101و  دارنددرصد( از افراد نظرات واگرایانه  1/90نفر ) 08 دهد می

 

شهروندانمربوطبهمشارکتسیاسیدرهایگویهنتایجتوصیفآماری

میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی  صورت به ،سیاسی امتیاز گذاری افراد تحت بررسی از میزان مشارکت

 ارائه شده است. 0محاسبه و در جدول 
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مشارکتسیاسیدرهمگراییملیتأثیر.امتیازدیدگاهشهرونداننسبتبه1جدول

تفسیرامتیاز
 N=288درکلنمونه

درصدتجمعیدرصدتعداد

 1/00 1/00 11 واگرایی 91-11
 111 0/39 193 همگرایی 11-91

 03/91 میانگین
 38/0 انحراف استاندارد

 13 حداکثر نمره
 11 حداقل نمره

6941،تحقیقهاییافتهمنبع:

 

با انحراف استاندارد  03/91برابر  ،نفر( شهروندان 183) درکه میانگین مشارکت سیاسی  دهد مینتایج جدول نشان 

که طور همان. است 11امتیاز برابر  حداکثرو  11مورد بررسی  ۀتوسط افراد در جامع شده کسب. حداقل امتیاز است 38/0

 11 دهد میدر سطح باال قرار دارد. اطالعات دیگر نشان  نمونۀمیانگین مشارکت سیاسی در  ،دهد مینتایج جدول نشان 

 هستند.همگرایانه  نظرات صد( دارایدر 0/39) نفر 193و  دارندنظرات واگرایانه  ،( از افراددرصد 9/1/00نفر )

 

شهروندانفرهنگیدر-مربوطبهعاملاجتماعیهایگویهنتایجتوصیفآماری

میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی  صورت به ،امتیازگذاری افراد تحت بررسی از میزان مدیریت سیاسی

 ارائه شده است. 3محاسبه و در جدول 

 
فرهنگیدرهمگراییملی-عواملاجتماعیتأثیر.امتیازدیدگاهشهرونداننسبتبه8جدول

تفسیرامتیاز
 N=288درکلنمونه

درصدتجمعیدرصدتعداد

 1/18 1/18 91 واگرایی 91-11
 111 80 111 همگرایی 11-91

 08/11 میانگین
 13/3 انحراف استاندارد

 11 حداکثر نمره
 11 حداقل نمره

6941،تحقیقهاییافتهمنبع:

 

با انحراف  08/11برابر  ،نفر( شهروندان 183) درفرهنگی -که میانگین عامل اجتماعی دهد مینشان  نتایج جدول

. است 11امتیاز برابر  حداکثرو  11 موردبررسی ۀتوسط افراد در جامع شده کسب. حداقل امتیاز است 13/3استاندارد 

در سطح باال قرار دارد. اطالعات دیگر نشان  نمونۀمیانگین مدیریت سیاسی در  ،دهد میکه نتایج جدول نشان طور همان

 .ددارنهمگرایی  نظراتدرصد( از افراد  1/80) نفر 111واگرایی هستند و نظرات درصد( از افراد دارای  1/18نفر ) 91 دهد می

 

شهروندانمربوطبهعاملاقتصادیدرهایگویهنتایجتوصیفآماری

میانگین و انحراف استاندارد و آمارهای توصیفی  صورت به ،امتیاز گذاری افراد تحت بررسی از میزان عامل اقتصادی

 ارائه شده است. 8محاسبه و در جدول 
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عواملاقتصادیدرهمگراییملیتأثیر.امتیازدیدگاهشهرونداننسبتبه9جدول

تفسیرامتیاز
 N=288درکلنمونه

درصدتجمعیدرصدتعداد

 8/1 8/1 3 واگرایی 91-11
 111 0/31 181 همگرایی 11-11

 08/11 میانگین
 83/1 انحراف استاندارد

 11 حداکثر نمره
 11 حداقل نمره

6941،تحقیقهاییافتهمنبع:

 

با انحراف  08/11برابر  ،نفر( شهروندان تحت بررسی 183) درکه میانگین عامل اقتصادی  دهد مینتایج جدول نشان 

. است 11امتیاز برابر  حداکثرو  11مورد بررسی  ۀتوسط افراد در جامع شده کسب. حداقل امتیاز است 83/1استاندارد 

در سطح باال قرار دارد. اطالعات دیگر نشان  نمونۀمیانگین عامل اقتصادی در  ،دهد میکه نتایج جدول نشان طور همان

 هستند.همگرایی  نظرات درصد( از افراد دارای 0/31) نفر 181و  دارندواگرایی نظرات  ،درصد( از افراد 8/1نفر ) 3 دهد می

 

 دومپرسشپاسخبه

 

اقوامنقشمدیریتسیاسیدرهمگراییبریرگذارتأثعواملدربارةنتایجآزمونفریدمن.4جدول

یارتبهمیانگینافزایشنقشمدیریتسیاسیدرهمگراییاقوامبریرگذارتأثعوامل

 81/1 تقسیمات کشوری
 01/9 مشارکت سیاسی
 91/0 فرهنگی -بخش اجتماعی

 01/0 اقتصادی

X2= 74/47  s= 000/0 6941هایتحقیق،منبع:یافته            


عامل تقسیمات  1 ،در بین مدیران سیاسی و نقش مدیریت سیاسی در همگرایی اقوام بر مؤثربرای بررسی عوامل 

نشان  آمده دست به. نتایج شده است ارزیابیفرهنگی و بخش اقتصادی  -کشوری، مشارکت سیاسی، بخش اجتماعی

، مشارکت 91/0اجتماعی برابر -، عامل فرهنگی01/0 برای عامل اقتصادی برابر شده محاسبه ۀکه میانگین رتب دهد  می

مطلوب  دار معنیو سطح  131/91دو برابر با  ،همچنین مقدار آزمون .است 81/1و مدیریت سیاسی برابر با  01/9سیاسی 

تفاوت  ،افزایش همگرایی در بین مدیران سیاسی بر مؤثرمعنی که بین عوامل   بدین ،(s=111/1) شده است برآورد

 وجود دارد. داری معنی

از دیدگاه مدیران سیاسی،  افزایش همگرایی بر تأثیرگذارعامل  ترین مهمبیان کرد که  توان می ،درمجموع

بر افزایش همگرایی در مدیران  تأثیرگذارمرتبط با افزایش مشارکت سیاسی شهروندان و کمترین عامل  های سیاست

 سیاسی، تقسیمات کشوری است.
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نقشمدیریتسیاسیدرهمگراییاقوامبریرگذارتأثعواملدربارة.نتایجآزمونفریدمن68جدول

یارتبهمیانگینافزایشنقشمدیریتسیاسیدرهمگراییاقوامبریرگذارتأثعوامل

 30/1 تقسیمات کشوری
 13/0 مشارکت سیاسی
 31/0 فرهنگی -بخش اجتماعی

 93/9 اقتصادی

X2= 041/047  s= 000/0 6941هایتحقیق،یافتهمنبع:            



عامل تقسیمات کشوری،  1 ،از نظر شهروندانبر نقش مدیریت سیاسی در همگرایی اقوام  مؤثربرای بررسی عوامل 

که  دهد  ، نشان میآمده دست به. نتایج ارزیابی شده استفرهنگی و بخش اقتصادی -مشارکت سیاسی، بخش اجتماعی

 13/0، مشارکت سیاسی 31/0اجتماعی برابر -، عامل فرهنگی93/9 برای عامل اقتصادی برابر شده محاسبه ۀمیانگین رتب

شده  برآوردمطلوب  داری معنیو سطح  198/131دو برابر با  ن،مقدار آزموهمچنین  .است 30/1و مدیریت سیاسی برابر با 

 وجود دارد. داری معنیتفاوت افزایش همگرایی در بین شهروندان  بر مؤثرمعنی که بین عوامل   بدین، (s=111/1) است

افزایش همگرایی در بین شهروندان عامل اقتصادی و  بر تأثیرگذاربیان کرد که بیشترین علت  توان می ،درمجموع

ری ، تقسیمات کشوشهروندانبر افزایش همگرایی در  تأثیرگذارو کمترین عامل  هاست آنپاسخ به مطالبات اقتصادی 

 است.

 

گیرینتیجه

قومی از جانب  های سیاستبازتاب  -خصوص در کشورهایی با نظام سیاسی متمرکز  هب -وضعیت رایج در نواحی قومی 

سیاسی از جانب  های گیری تصمیمو  ها سازی تصمیمتقابل بین  ،مرکزی است. در یک فرایند تعامل یا مواردی های حکومت

و  -که براساس نیازسنجی یا تعریف نیازها برای نواحی متفاوت و متعدد قومی است -و مدیران سیاسی  متصدیان

متعلق به یک قومیت خاص، همواره میزانی از همگرایی و واگرایی در روابط و تعامالت و  مورد انتظار شهروندان های خواسته

 های نیازسنجیاست که مطالبات اقوام و  فهم قابل ها آنو مرور  شده انجام یها پژوهش. با توجه به گیرد میتقابالت شکل 

هستند. این  بندی دستهو  تفکیک قابلدر چهار موضوع کلی  ،ها سیاستبسترسازی برای اجرای  منظور به ،مدیران سیاسی

فرهنگی و شاخص اقتصادی -موضوعات در چهار شاخص تقسیمات کشوری، شاخص مشارکت سیاسی، شاخص اجتماعی

منظوره، اگر براساس تعامل نخبگان   مدل سه در. شوند  تقسیم می ی زیادیها زیرمجموعهکه هرکدام به  دان شده بندی دسته

 برابراز جانب مدیران سیاسی با مطالبات قومی  شده انجامند یا نیازسنجی شوتنظیم  ها سیاستقومی و مدیران سیاسی  ،محلی

 اینفضایی  های بازتاببازخوردها و  ،صورت  در این .دشو میباشد، موجب تعمیق و تولید هرچه بیشتر همگرایی و انسجام ملی 

 تری مستحکمو بنیادهای  ها پایه ،همگرایی در گذر زمان چرخۀو  دشو میسیاسی مخابره  گیری تصمیموضعیت به رأس هرم 

از باال به پایین و بدون مشارکت و  سازی تصمیمبر   یا مدیریت سیاسی اقوام مبتنی ها سیاست اگر ،صورت  این. در غیر یابد می

و احساس   ناامیدی ، یتینارضابروز  موجب شهروندان یک قوم خاص باشد، های حساسیتو  ها خواستهتوجه به مطالبات، 

خوشایندی به رأس هرم  های بازتاب. در چنین شرایطی شود  میمحرومیت نسبی سیاسی و اقتصادی در شهروندان 

 .افتد  میواگرایی به دور  چرخۀسیاسی نخواهد شد و  سازی تصمیمو  گیری تصمیم

سیاسی با  سازان تصمیمو  گیران تصمیمکه اگر انرژی آن از تعامل  استاین مدل دارای یک موتور محرکه طورکلی،   به

اگر انرژی  .در ادامه،ندشو میشناسی تأمین شود، بسترهای تولید و تقویت همگرایی مهیا   نخبگان قومی، براساس مطالبات

 های سیاست دیکتۀمناطق هدف یا براساس  های خواستهآن براساس نیازسنجی مدیران سیاسی بدون توجه به مطالبات و 
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مواردی هم با توجه به قدرت و انسجام . در یابد میتشدید و تولید تحرکات واگرایانه بروز  های زمینه ،قومی تأمین شود

د، شوقدرت در حکومت مرکزی پدیدار  خألیک  اگر. یعنی دشو میقدرتی حکومت مرکزی، حفظ وضع موجود حاکم 

 .دهستن ذکر قابلاین امر در کشورهای سوریه و عراق  های نمونه ،نیروهای واگرا فرصت بروز و فعالیت خواهند یافت

بررسی وضعیت یا میزان همگرایی و واگرایی قوم  منظور بهبا استفاده از مطالعات پیمایشی و میدانی، کاربرد این مدل 

نتایج پژوهش در پاسخگویی کار گرفته شد.   موردی آن استان کردستان در نظام جمهوری اسالمی ایران به ۀکرد و نمون

 چراکه ؛همگرایی در جریان است سمتمدیران سیاسی، شرایط به  پژوهش نشان داد که براساس نیازسنجی سؤالبه دو 

فرهنگی و شاخص اقتصادی با توجه به  -شاخص تقسیمات سیاسی، شاخص مشارکت سیاسی، شاخص اجتماعی 1در 

 .هستندزیر همگرا  قرار بهدیدگاه مدیران و 

همگرا، شاخص  10/90میانگین همگرا، شاخص مشارکت سیاسی با  30/91در شاخص تقسیمات کشوری با میانگین 

 .هستندهمگرا  13/91همگرا و شاخص اقتصادی با  11/99 میانگینفرهنگی با -اجتماعی

 ،منظوره  با توجه به مطالبات مردم کردستان و پوشش مثبت و مناسب مطالبات قانونی مردم استان در الگو و مدل سه 

شاخص تقسیمات سیاسی، شاخص مشارکت سیاسی،  1در  کهچرا ؛شرایط و بسترهای تولید بیشتر همگرایی فراهم است

همگرا،  00/90 میانگین. شاخص تقسیمات کشوری با دهستنفرهنگی و شاخص اقتصادی همگرا -شاخص اجتماعی

همگرا و شاخص  08/11فرهنگی با میانگین -همگرا، شاخص اجتماعی 03/91شاخص مشارکت سیاسی با میانگین 

 .دهستنهمگرا  08/11 اقتصادی با میانگین

اول،  ۀدر رتب 01/9شاخص مشارکت سیاسی با امتیاز  ،دوم نشان داد که از دیدگاه مدیران سیاسی سؤالپاسخ  

سوم و شاخص تقسیمات  ۀدر رتب 91/0فرهنگی با امتیاز  -دوم، شاخص اجتماعی ۀدر رتب 01/0شاخص اقتصادی با امتیاز 

در اولویت اول،  93/9شاخص اقتصادی با امتیاز  ،رار دارند. از دیدگاه شهروندانچهارم ق ۀدر رتب 81/1با امتیاز  کشوری

اولویت سوم و شاخص  13/0با امتیاز  اولویت دوم، شاخص مشارکت سیاسی 31/0با امتیاز  فرهنگی -شاخص اجتماعی

 .دهستندر اولویت چهارم  30/1با امتیاز  تقسیمات کشوری

و هم براساس  دکن میقومی را فراهم  های سیاست ۀمدیران سیاسی که پای های نیازسنجیهم براساس  ،طورکلی به

، شرایط مربوطه و رایج در استان کردستان به سازد می آشکارشهروندان را  های اولویت و ها خواستهشناسی که   مطالبات

مدیران سیاسی و شهروندان استان کردستان  های اولویتاین است که  تأمل قابل ۀنکت .همگرایی در جریان است  سمت

 که درحالی ؛مدیران سیاسی، موضوع یا شاخص مشارکت سیاسی است گذاری سیاستاولویت  ،مثال برای  .همسان نیست

مدیران  های نیازسنجی بندی اولویت . درنتیجه،اولویت اول مطالبات شهروندان استان، موضوع یا شاخص اقتصادی است

 د.کنروندان است، تغییر ل شهوضوع یا شاخص اقتصادی که اولویت اوبر م دسیاسی بای
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