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يکي از ويژگيهاي کشورهاي در حال توسعه تمرکز شديد و تعادل نامتوازن است ،مسئلهاي که در اين پژوهش مورد
بررسي است اين است که :کشور ايران از جمله مناطقي است با توسعهاي نامتوازن ،بههمين دليل توسعه دروني هم به
صورت يکسان در استانهاي ايران صورت نگرفته است ،برخي از استانها از توسعه اقتصادي و اجتماعي با شاخصهاي
بهتري برخوردارند و برخي مناطق لقب محروم را هم چنان پيشآهنگ نام خود دارند .مناطق مرزي مانند استانهاي
کردستان ،لرستان ،ايالم و سيستان و بلوچستان از آن جملهاند در بعد درون استاني نيز مسئله به نحوي ديگر بروز نموده
است منطقه مورد بررسي در اين پژوهش استان کردستان است .نگاه تمرکزگرا از سوي برنامهريزان ،سياستگزاران و
مجريان بر توسعه استانها سايه افکنده است .توسعه نامتوازن به عدم توزيع مناسب در برخورداري تمام مناطق از
مزاياي توسعه نظر دارد .براي ايجاد تعادل و توسعه همهجانبه در کشور مطالعه و پژوهش درباره مناطق کمتر توسعهيافته
جهت برنامهريزيهاي آينده امري الزم و ضروري ميباشد ،اين مقاله به بررسي عوامل مؤثر بر توسعه نامتوازن استان
کردستان پرداخته است .نوع تحقيق کاربردي و روش آن تلفيقي از تحليل محتوا و تحليل مقايسهاي است .از نرمافزار
 max QDAبراي تحليل محتواي مصاحبههاي انجام شده با صاحبنظران استان و تحليل مقايسهاي آمار اخذ شده از
مرکز آمار ايران در سال  8931استفاده شده است ،بر اساس ديدگاههاي نظري توسعه اقتصادي علل توسعه ناکافي در
بخشهاي مختلف استان کردستان تبيين شده است .نتايج حاصل از تحقيق بيانگر آن است که استان کردستان از نظر
بهرهمندي از ابعاد و شاخصهاي گوناگون توسعه اقتصادي جزء استانهايي با ميزان توسعه اندک درکشور محسوب ميگردد
و براساس نتايج اين پژوهش ميتوان با تأکيد بر اين امرکه محوريت توسعه مشارکت در تمام جوانب است ،براين اساس
سياستها و برنامهريزي در راستاي جذب مشارکت و همچنين دوري از فرايندهاي آسيبزايي مانند تبعيض و
تمرکزگرايي موجبات بهبود شاخصهاي توسعه اقتصادي از جمله افزايش سرمايهگذاريهاي اقتصادي در بخش
خصوصي و دولتي ،افزايش درآمد سرانه ،افزايش توليد وکاهش نرخ بيکاري مقدمات توسعه استان کردستان فراهم ميگردد.
توسعه نامتوازن ،توسعه اقتصادي ،توليد ناخالص داخلي ،درآمد سرانه ،استان کردستان.
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امروزه مقوله توسعه دغدغه بسياري از کشورهاست بسياري از نظريهپردازان توسعه بر
کاهش نابرابريهاي موجود و رفع دوگانگيها بهعنوان يکي از اهداف اساسي توسعه تأکيد
ميورزند .بر اين اساس مطالعه سطوح توسعه يکي از اقدامات ضروري و پايهاي براي
برنامهريزي و اصالحات جهت رفع موانع است .از ويژگيهاي کشورهاي در حال توسعه نگاه
تمرکزگرا و نامتعادل در ابعاد منطقهاي ملي و ...است که معلول سياستهاي رشد قطبي به
شمار ميآيد .استان کردستان به لحاظ وضعيت طبيعي داراي اکوسيستمي زيبا و خرم وداراي
منابع طبيعي و پتانسيلهاي فراوان است ولي به لحاظ عقبماندگي در بحث توسعه از زمره
مناطق محروم و با سطح توسعه ناکافي و نامتوازن در ايران محسوب ميشود .شناخت و
تجزيه و تحليل وضعيت مناطق در زمينههاي اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي گام
مهمي در فرآيند برنامهريزي براي توسعه است .در اين پژوهش با نشان دادن نابرابريها و
ميزان عقبماندگي در بحث توسـعه استان کردستان در مقايـسه با اسـتانهاي ديگر و با
بهرهگيري از روش تحليل مقايسهاي و تحليل محتواي کيفي به بررسي اين نابرابريها که
برآيند عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي است پرداخته ميشود .همانطوريکه
روند توسعهيافتگي در کشورهاي مختلف جهان داراي مراتب گوناگون است ،در داخل يک
کشور نيز روند توسعهيافتگي در بين استانها و مناطق مختلف يکسان نيست و نابرابريهاي
ناحيهاي در تمام اشکال و سطوح آن ميتواند پيامدهاي ناگواري را به همراه داشته باشد.
البته ،اين پديده يکي از ويژگيهاي بارز مناطق در کشورهاي در حال توسعه است و در همه
اين کشورها کم و بيش مشهود است (.)Pacion, 2019: 20
توسعهيافتگي استانهاي کشور با توجه به توزيع فضاي ناهمگن منابع و همچنين
عوامل مختلف اجتماعي اقتصادي و اقليمي مناطق و تعريف نامشخص و دقيق نبودن
جايگاه مشخص آمايش سرزمين در نظام برنامهريزي و شناخت ناکافي و اهميت آن در
تعادلبخشي و تنظيم نابرابريهاي اقتصادي ،اجتماعي و محيطي و توزيع بهينه منابع و
فعاليتها از طريق سياستگذاران باعث بروز نابسامانيهاي ناحيهاي و توسعه غيريکپارچه
در سطح نواحي شدهاست (آسايش .)81 :8938 ،در داخل يک استان نيز سطح توسعهيافتگي

...

شهرستانهاي آن متفاوت ميباشد .بهعبارت ديگر؛ بهعلت امکانات بالقوه منطقهاي ،يا
سياستهاي خاص دولتي و ...نابرابريهاي فضايي شهرستانهاي يک استان ممکن است
در بخشهاي مختلف صنعتي ،کشاورزي و خدمات و ...با يکديگر متجانس نباشد (کالنتري،
.)12 :8939
مطالعه و شناخت قشرها و گروههاي مختلف جامعه بهعنوان نيروي انساني و فکري و
محوريترين عنصر توسعه ،و توجه به مطالبات و انتظارات آنان براي تقويت وفاق ملي و کم
کردن هزينههاي ناشي از نارضايتي و احياناً درگيريهاي اجتماعي از ضرورتهاي انکار
ناپذير است ،لذا در جوامعي که تکثر قومي و فرهنگي دارند حساسيت ويژهاي در اين زمينه
احساس ميشود .در ايران بهعنوان جامعهاي متکثر از نظر فرهنگي و قومي براي تأمين
امنيت داخلي و تحکيم مناسبات خارجي و نيز دستيابي به توسعه متوازن و برابر ،توجه به
توزيع عادالنه امکانات و منابع آموزشي ،بهداشتي ،صنعتي و ...در ميان مناطق مختلف کشور
خصوصاً مناطقي که تاکنون کمتر مورد توجه بودهاند ،اهميت ويژهاي دارد (کوهشکاف،
 .)9 :8918موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ايران در سال  8918در مطالعهاي با
عنوان روشهاي تحليل چند متغيره و کاربرد آن در سطحبندي استانهاي کشور با استفاده
از مجموعهاي از شاخصهاي اقتصادي-اجتماعي و کاربرد روش تحليل عاملي و تحليل
خوشهاي استانهاي کشور را در چهار حوزه اقتصادي ،اجتماعي ،زيربنايي و محيط زيستي
سطحبندي کرد .مقاله بررسي سنجش سطح توسعهيافتگي استانهاي کشور ايران با رويکرد
عاملي در نتايج سطحبندي استانها نشان داد که استانهاي کشور در شرايطي ناهمگن و
نامتوازني قرار گرفتند .بر اساس اين نتايج استانهاي کهکيلويه و بويراحمد ،تهران و سمنان
به ترتيب در رتبههاي اول تا سوم و استانهاي کردستان ،سيستان و بلوچستان و همدان به
ترتيب در رتبههاي آخر قرار گرفتند .رتبه استان کردستان بر اساس بررسيهاي انجام شده و
با استفاده از تحقيقات چند ساله اخير و دستهبندي شاخصهاي توسعه جزو استانهاي توسعه
نيافته کشور محسوب ميگردد .محروميت و توسعهنيافتگي مناطق کُردنشين کشور ابزار
مناسبي براي توسل به حرکات خشن و مسلحانه رهبران سياسي احزاب کرد در داخل و
خارج از مرزهاي کشور خواهد بود و توده مردم محروم منطقه را با سهولت بيشتري در جهت

دستيابي به خواستههاي نخبگان بسيج خواهد کرد و به عموميت بخشي حرکات سياسي
قومي در سطح مردم منطقه مُنجر خواهد شد .اين امر امنيت ملي و وفاق و همبستگي را در
ميان اقوام ايراني ،که طي تاريخ مشترک چند هزار ساله آنان در جامعه ايراني حاصل شده
است ،تضعيف خواهد کرد .لذا به نظر ميرسد توجه به حقوق انساني و اجتماعي بخشي از
جمعيت کشور که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است و نيز براي تحکيم بنيانهاي
همبستگي ملي و حفظ تماميت ارضي کشور ،حذف نابرابريهاي منطقهاي و رشد متوازن
شاخصهاي توسعه انساني و اقتصادي و صنعتي در کشور و نيز در نظر گرفتن تفاوتهاي
فرهنگي و زباني و مذهبي اقوام ايراني و ويژگيهاي هر منطقه( ،خصوصاً مناطق کُردنشين
کشور که تجربه چالشهاي قومي را داشتهاند) در مباني انديشهاي برنامههاي توسعه کشور
اهميت و حساسيت بااليي دارد.

توسعه اقتصادي يکي از مهمترين اهداف اقتصاد در نيمه دوم دهه بيستم بهشمار ميرود .در
تعريف ،توسعه اقتصادي بهعنوان فراگردي معرفي ميشود که درآمد سرانه واقعي يک کشور
طي يک دوره بلند مدت افزايش مييابد (مير" .)91:2488،توسعه اقتصادي" عبارت است از
رشد همراه با افزايش ظرفيتهاي فيزيکي ،انساني و اجتماعي .در توسعه اقتصادي ،رشد
کمي توليد حاصل ميشود اما در کنار آن ،نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد،
نگرشها تغيير خواهند کرد ،توان بهرهبرداري از منابع موجود بهصورت مستمر و پويا افزايش
يافته و هر روز نوآوري جديدي ارائه خواهد شد .بهعالوه ميتوان گفت ترکيب توليد و سهم
نسبي نهادها نيز در فرآيند توليد تغيير ميکند .توسعه امري فراگير در جامعه است و نميتواند
تنها در يک بخش از آن اتفاق بيفتد (گيليس.)891 :2489 ،جرالد ميير ( Gerald Meier,
 )2011توسعه را رشد اقتصادي توأم با «تحوالت» تعريف ميکند و تحوالت را به تغييرات
در دو حوزه جستجو ميکند )8 :ارزشها و نهادها و  )2تغييرات فني.
تعييرات فني
تغييرات ارزشي و نهادي

تحوالت  +رشد=توسعه

...

توسعه ،حد و مرز و سقف مشخصي ندارد و بهدليل وابستگي آن به انسان ،پديدهاي
کيفي است که هيچ محدوديتي ندارد (سليميفر .)01 :8932 ،در عمل درآمد سرانه واقعي
( 8)PGDPرايجترين ابزار اندازهگيري توسعه اقتصادي است .ميتوان گفت از آنجا که هر
فروشي بهصورت همزمان ،هزينه بهوسيله خريدار ميباشد و همه دريافتيهاي فروش خالص
بهعنوان درآمد فرد ديگري است ،محصول ناخالص ملي ،هزينه ناخالص ملي و درامد
ناخالص ملي اگر بهدرستي اندازهگيري شوند بايد يکسان ( )GNP=GNI=GNEباشند
(پومفرد.)88 :2482 ،
يکي از کليدهاي افزايش درآمد سرانه ،بهرهوري بيشتر در صنعت است .توليد صنعتي
امکانات بسيار زيادتري براي جايگزيني کارآمد واردات و افزايش صادرات فراهم ميکند تا
داشتن فقط همان صنايع اوليه .صنعتي شدن و توسعه روستايي بايد در کنار هم به انجام
برسند(گيليس .)841 :2489 ،صنعت در بسياري از کشورهاي رو به توسعه کليدي براي
تحقق هدف ديگر است  :کاهش وابستگي .هدف پنهان توسعه  :صنعتي شدن براي صنعتي
شدن (گيليس.)843 :2489 ،
اصليترين متفکري که در زمينه اقتصاد توسعه به بحث و گفتوگو پرداخته است ،آدام
اسميت ميباشد ،اسميت در انديشه مرکانتيليسم درباره روابط بين ثروت و قدرت نيز
تجديدنظر ميکند ،دولتها نبايد به تأسيس انحصارها ،وضع تعرفههاي ثابت يا نشان دادن
عالقهمندي به پارهاي صنايع اقدام کنند ،بلکه ميبايستي اجازه دهند تا قدرت تصميمگيري
اقتصادي در دست خود عوامل اقتصادي قرار گيرد (آزاد ارمکي.)98 :8932 ،
روستو در کتاب خود به نام مراحل رشد اقتصادي مدعي ميشود تمام جوامع از مراحل
پنجگانه توسعه ميگذرند .تحليلي که رشد اقتصادي براي رسيدن به مرحلهاي ،که بعد از آن
بهطور خودکار ادامه يابد ،نياز به افزايش ميزان سرمايهگذاري خواهد بود .روستو و هوزليتز،
هر دو ،ظهور نخبگان و صاحبکاران اقتصادي را ،که قادر به رهبري فرايند توسعه باشند
الزم ميدانند .تأکيد بر روحيه کارفرمائي و انباشت سرمايه ،مهمترين موضوعي است که به
1- Per Capital Growth National Product

عنوان درسي از تجربيات کشورهاي غربي ،پند گرفته بهطور خودکار آن را در مورد بقيه
کشورهاي دنيا نيز به کار برد ،تا اين کشورها نيز بتوانند مرحله گذار را تکرار کنند .تأکيد بر
انباشت سرمايه فقط محدود به جامعهشناسان نميشود ،بسياري از اقتصاددانان نيز مهمترين
مشکل توسعهنيافتگي را کميابي سرمايه دانستهاند (ازکيا.)839 :8918 ،
جاستين ايفولين وديويد روزنبالت در مقاله تغيير الگوهاي رشد اقتصادي و بازانديشي
درباره توسعه در سال  2482بحث نياز به دموکراتيزه کردن اقتصادهاي توسعهاي را مطرح
ميکنند .ابداع دائمي فنآوري و تغيير ساختاري در رشد اقتصادي مدرن در کشورهاي
توسعهيافته و در حال توسعه دروني و ذاتي ميشود؛ با وجود اين ،چالشهاي سياسي براي
دستيابي به رشد در بين کشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته تفاوت دارد .اين تفاوت از
اين واقعيت نشأت ميگيرد که صنايع در کشورهاي توسعه يافته عموماً روي مرز فن آوري
جهاني قرار گرفتهاند ،در حالي که صنايع در کشورهاي در حال توسعه در مرز جهاني هستند.
اکثر نظريههاي اقتصادي توسط اقتصاددانان در کشورهاي توسعه يافته به هدف تبيين پديده
اقتصادي در کشورهاي توسعهيافته يا توسط اقتصادداناني فراهم شدهاند که کشورهاي
توسعه يافته را بهعنوان مرجعي براي تبيين اين پديده در کشورهاي در حال توسعه به کار
بردهاند (مانند ساختارگرايي و اجماع واشنگتني) .بسياري از محدوديتهاي اقتصادي و
اجتماعي براي دستيابي به توسعه در بين کشورها و يا در دورههاي زماني مختلف تفاوت
دارند .اکثر کشورهاي در حال توسعهاي که از نظريههاي توسعهاي غالب براي طراحي
سياستهاي توسعهاي پيروي ميکنند ،نتوانستند شکاف درآمدي خود با کشورهاي توسعه
يافته را از بين ببرند.

...

a

b

( )aتعداد مقاالت اقتصادي از مؤلفان کشورهاي در حال توسعه )b( /سهمهاي منطقهاي،
.2441-2484
آمريکاي التين & کاراييب  /28%آسياي جنوبي  /8%آفريقاي سياه  /8%آسياي شرقي
& اقيانوس آرام  /90%اروپا & آسياي مرکزي  /20%خاورميانه & آفريقاي شمالي .2%
نظريهها و تجربياتي که از کشورهاي در حال توسعه بهدست آمدهاند با ساير نظريهها و
تجربيات کشورهاي در حال توسعه نيز ،به دليل شباهت در فرصتها و محدوديتهاي آنها،
مطابقت خواهند داشت .حوزههاي بسياري وجود دارند که ابداع سياست از خود جهان در
حال توسعه نشأت ميگيرد .منابع دولتها براي رشد و توسعه سرمايهگذارهاي اساسي و
زيربنايي ،خدمات رساني به شهروندان و ارضاي نيازهاي مصرفي آنان و همچنين نيازهاي
امنيتي و نظامي محدود است .مسئوالن کشورها ناگزيرند با اتخاذ جهتگيري کالن
اقتصادي و راهبرد مناسب ،درآمدها و هزينهها را به گونهاي تنظيم نمايند تا در زمان کمتري
اهداف کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت را محقق سازند .برخي از واحدهاي سياسي در
سطح کالن با اتخاذ رويکرد اقتصاد آزاد ،به رشد و توسعه دست مييابند ،اما با بحرانهاي
ادواري و شکافهاي اجتماعي روبرو ميشوند .دولتهايي نيز با عدم توجه به اولويتها،
عمالً توازن مورد نياز در برنامههاي توسعه را با مشکل مواجه نموده ،عقب ماندگي کشور
سبب ميشوند براي مثال جهتگيري ميليتاريستي و نظامي گرايانه باعث ميگردد ميلياردها

دالر که بايد صرف توسعه پيشرفت و رفاه عمومي شود ،صرف تسليحات و جنگ شده و
عدم توسعه يافتگي و عقبماندگي را به نمايش ميگذارد (ايفولين و روزنبالت.)88 :2482 ،
دولتها سه استراتژي متفاوت تجارت را براي تغيير جهت گامهاي مزيت نسبي و تغيير
الگوهاي صنعتي شدن بهکار ميگيرند :جانشيني واردات ،صنايع نوزاد و توسعه بروننگر.
الف) جانشيني واردات ،جايگزين کردن واردات از طريق توليدات صنايع داخلي است.
ب) صنايع نوزاد :سرمايهداران داخلي ،خصوصي يا دولتي ،و مديران آنان نيازمند کسب
فنآوري جديد براي کشور هستند
ج) صنعتي شدن بروننگر :دولتي که استراتژي بروننگر را دنبال ميکند ،ناچار است که
تمامي نظام انگيزشي را از درون دگرگون سازد و آن را براي بنگاهها به منظور فروش
توليدات به کشورهاي خارج سودآورتر سازد ،در حاليکه اين امر سود از فروش داخلي را
کاهش ميدهد (رئيس دانا.)02: 8911 ،

در ديدگاههاي مربوط به توسعه و توسعه نيافتگي  ،مفهوم توسعه يک واقعيت تلقي ميشود
اما از منظر پساتوسعه ،اين مفهوم همچون يک اختراع ،سياست و اصطالح انگاشته ميشود؛
از اين رو وابسته به گفتمان است ،يعني مفهومي فرهنگي و سياسي به حساب ميآيد تا
طبيعي و اجتنابناپذير (عنبري .)81 :8931 ،در سطح کالن نظري بايد بيان داشت که روند
و فرايند توسعه اقتصادي -اجتماعي ايران تحت تأثير دگرگونيهاي اقتصادي -اجتماعي
نامتوازن ،نامتعادل و وابسته به عوامل ويژه درون جامعهاي و برون جامعهاي قرار دارد
(سيفالهي.)90-91 :8934 ،
گر چه مديران و مسئوالن در چند دهه اخير ،بهويژه با شکلگيري و پيروزي انقالب
اسالمي تمام تالش خود را براي رهايي از موانع وتنگناهاي درونجامعهاي و برون جامعهاي
بهکار بستهاند ،اما هنوز جامعه ايران نتوانسته خود را از قيد و بند اقتصاد پيراموني برهاند.
علت اين واقعيت را از يکسو بايد در ساختار و کارکرد عوامل و عناصر پديدآورنده جامعه
ايراني و از سوي ديگر در ساختار و عملکرد عوامل برون جامعهاي جستجو کرد جامعه ايران

...

مثل همه جوامع انساني از ترکيب پنج عنصر و مولفههاي مربوط به آن شکل گرفته و توسعه
يافته است .اين عناصر شامل جغرافيايي -اقليمي؛ جمعيتي؛ اقتصادي؛ فرهنگي؛ سياسي است
(سيفالهي.)91 :8934 ،
توسعه اقتصادي -اجتماعي يک سده اخير ايران ،روند آن را نه تنها با اقتصاد جهاني
هماهنگ ساخت ،بلکه آن را بيش از پيش در جهت تأمين خواستها و نيازهاي اقتصاد
جهاني قرار داد .پيامد چنين روندي ،رشد و توسعه اقتصاد سرمايهدار پيراموني در ايران بود.
توسعه اقتصادي -اجتماعي ايران بهجاي اينکه بين بخشهاي گوناگون اقتصادي ،هماهنگي
و توازن ايجاد کند و آنها را در جهت نيازها و خواستهاي رو به رشد انتظارات مردم جامعه
قرار دهد ،باعث ناهماهنگي و نامتوازني اقتصاد و از هم گسيختگي عميق اجتماعي،
اقتصادي ،سياسي و فرهنگي در داخل کشور شد(سيفالهي.)88 :8934 ،
تنگناها و محدوديتهاي سياستهاي توسعه در ايران (قبل و بعد از انقالب اسالمي):
 وجود موانع ساختاري و مداخله بيش از حد دولت و زورمدارانه بودن و تمرکزگراييشديد
 آزمون و خطا بودن برنامهها توسعه از باالي اکثر برنامهها برونگرا و شبه غربي بودن و الگوپذيري از سرمايهداري اتکاي بيش از حد سياستهاي توسعهاي به نفت و تأثيرپذيري از نوسانات قيمت آن کنار گذاشتن يکباره برنامههاي توسعه با اراده و حاکميت فرا قانون عدم همخواني سياستهاي توسعهاي با واقعيتهاي زندگي روزمره غلبه سياستهاي توسعه پوپوليستي به جاي منطقي و منطبق با واقعيت -ناديده گرفتن نقش سطوح زيرين جامعه و NGOها

 بخشينگري نگاه برنامهريزي باال به پايين( 8آقازاده.)3 : 8930 ،خطمشي اساسي حکومتها در بسياري از کشورهاي غيرصنعتي و در حال توسعه در
دوره پس از جنگ جهاني دوم ،توسعه اقتصادي و اجتماعي برنامهريزي شده بود و اين به
مثابه راهي براي پيشرفت سريع و پرکردن شکاف بين کشورهاي صنعتي و توسعهيافته بوده
است( .کاتوزيان .)880-881 :8934 ،نظريه دولت محوري اهميت نقش نظامهاي سياسي در
توسعه جوامع را مطرح ميکند ،برخي نظريه پردازان در مکاتب متفاوت توسعه و توسعه
نيافتگي نقشهاي متفاوتي براي دولت در زمينه اعمال توسعه و بسترسازي براي آن عنوان
کردهاند .يکي از نظريات در اين حوزه نظريه تقدم دولت است .بر اساس نظريه تقدم دولت
درک کنشگران دولتي از منافع خودشان تعيين کننده روابط اقتصادي است که در جامعه
متداول ميشود .دولت در کشورهاي در حال توسعه بهعنوان هويتهاي سياسي جدا از ملت
در نظر گرفته ميشوند  .دولت در کشورهاي در حال توسعه نه ابزار سرمايه بينالمللي و نه
بورژوازي بومي هستند بلکه کنشگراني عاقل هستند که اقتصاد خود را صنعتي ميکنند .با
اين حال برخي ديگر از نظريه پردازان مانند وارن معتقدند که دولت درکشورهاي در حال
توسعه توانستهاند نشان دهند که در اتخاذ مواضع سنگين عليه شرکت هاي خارجي موجود
در قلمرو آنها واکنشهاي شديدي نشان دهند .کالفام در زمينه نقش دولت عنوان ميدارد
که دولت در کشورهاي در حال توسعه نه پدر مابانه بلکه به سبک پدرمأبانه جديد درآمده
است بهشيوهاي که بر کل نظام مديريتي-سياسي بهصورت رسمي اقتدار دارند و خطمشيهاي
قانوني -حقوقي اتخاذ ميکنند .آنها بر همه حوزههاي عمومي و خصوصي جامعه نظارت تام
دارند و ميتوانند نقش مهمي در توسعه داخلي کشور داشته باشند (محمدپور.)84: 8934 ،
بر اساس سوال پژوهش چگونگي تأثير ساختار اقتصادي بر توسعه نامتوازن را ميتوان
در کنترل منابع توليد و منابع مادي وانساني که مرتبط با زيرساختهاي اقتصادي است ،با
توجه به نظريات جامعهشناسي بازانديشي گرب و سيبرنتيک پارسونز بهصورت زير تحليل
نمود :در گفتمان بازانديشي ،توسعه امري در متن فرهنگ و تاريخ تلقي ميشود .بنابراين
فرض قاهريت توسعه ،آسيبزا و تخريبگر قلمداد ميشود در اين انديشه ،توسعه امري
1-Top-Down

...

اجتماعي و فرهنگي است و از قانون جز تاريخ ،باورها ،کنشها و رفتارهاي فرهنگي مردم
تبعيت نميکند فرض اشاعه ،تقليد انتقال و اجبار توسعه کامالً نادرست است و نتيجهاي جز
تخريب و مخاطره ندارد (عنبري .)041 :8931 ،پارسونز با توسل به نظريه سيبرنتيک ميگويد
ميان نظامهاي چندگانه يک جامعه مبادله انرژي و اطالعات صورت ميگيرد .به موجب يک
اصل بنيادي سيبرنتيک ،اجزايي که از لحاظ اطالعات غنيترند بر اجزايي که انرژيشان
بيشتر است نظارت (کنترل) اعمال ميکنند .فرهنگ عرضهکننده اطالعات به خردهنظامهاي
پايينتر بوده و اقتصاد نيز به خردهنظامهاي باالتر از خود انرژي عرضه ميکند.
خرده
نظام

کارکردهاي
سازمانهاي اجرايي
نظام
در يک جامعه
اطالعات
نظامهاي اجتماعيکننده( :مدرسه)  Lپايداري خرده نظام فرهنگي
اجتماعات هماهنگکننده( :قانون)  Iانسجام خردهنظام اجتماعي
نظامهاي اجتماعي و سياسي( :ادارههاي گوناگون)  Gبهدست آوردن اهداف خردهنظام شخصيتي
نظامهاي اقتصادي( :سازمانهاي کار ،مسکن ،توليد)  Aتظابق خردهنظام انداموارهاي
انرژي
انرژي

اطالعات

به نظرپارسونز «در نظام اجتماعي ،تشخيص عليت اجتماعي بسيار پيچيده است ،چرا که
تمامي نهادها ،اعم از سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و ديني ،با هم عمل ميکنند و بر يکديگر
اثر ميگذارند(توسلي .)208: 8912،
قدرت بهعنوان «تواناييهاي متفاوت در کنترل منابع» موجب پيدايش روابط ساختاري و
نامتقارن سلطه و فرمانبرداري کنشگران اجتماعي شده است .قدرت بهطور معمول بهوسيله
سه ابزار کليدي در نظامهاي اجتماعي بهوجود ميآيد :کنترل بر منابع مادي ،مردم و
عقايددرلواي هريک از ابزارهاي قدرت سه ساختار مالزم وجود دارد :اقتصادي ،سياسي و
ايدئولوژيکي .کنترل افراد ممکن است هدف اصلي ساختار سياسي باشد .تمامي قدرت
ساختارهاي سياسي که دولت را شکل ميدهند از توانايي وضع قوانين و اعمال زور ناشي
نميشود ،چرا که همچنين منابع مادي را از طريق عايدي ماليات ،مالکيت دولتي برخي
تشکيالت اقتصادي ،بازرگاني و جز اينها کنترل ميکنند .کنترل عقايد يا دانش به وسيله

ساختارهاي ايدئولوژيک انجام مـيگيرد و در عين حال ابزاري براي حفظ قدرت در
محدودههاي ديگر نيز هست مانند دستيابي به دانش فني خاص در ساختار اقتصادي و
قدرتهايي که اطالعات را در درون دولت جمعآوري ميکنند .اين قواعد رسمي و غيررسمي
است که با يکديگر ماهيت و ميزان نابرابري را در جامعه مشخص ميکنند و نشان ميدهند
که بنيانهاي اجتماعي نابرابري چه خواهد بود و هر کدام تا چه اندازه اهميت دارد (گرب،
 .)229-8221 :2443رويکرد دولت محوري عملکرد و کنشهاي سياسي دولت را عامل
مهمي در توسعه جوامع به عنوان يک عامل داخلي ميدانند .دولت ميتواند در شيوه تقسيم
منابع ثروت و قدرت در قالب برنامه ريزي هاي سياسي ،اجتماعي و اقتصادي دخالت داشته
باشد .از طرف ديگر ميتواند بر چگونگي ورود شيوههاي نوين توليد و چگونگي آميزش آنها،
ابعاد سازنده و مخرب توسعه ،و حتي بسترهاي تاريخي و مسيرهاي متفاوت توسعه نيز از
طريق اعمال قدرت و برنامههاي سياسي و اجتماعي اثرگذار باشد.
بهطور اجمال از ديدگاه نظريه سيستمي و نظريه تالکوت پارسونز و همچنين ديدگاه
گرب مبني بر تأثير ساختارها برخرده نظام اجتماعي ،خردهنظام سياسي ،خردهنظام فرهنگي و
خردهنظام اقتصادي ميتوان توسعهنيافتگي را تبيين نمود .از ديدگاه سيستمي ،ناکارآمدي هر
کدام از زير سيستمهاي اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ميتواند موجبات ناکارآمدي
کل سيستم را فراهم نمايد .از رويکرد پارسونزي خطرناک ترين آفت و آسيب مبتال به يک
سيستم عارضهاي است که به عنوان مداخله کردن و تفکيکزدايي در کار ويژه و کارکردي
هر کدام از خردهنظامهاي زيرمجموعه سيستم است و همين عارضه به تنهايي کافيست تا
کل سيستم را دچار فروپاشي نمايد .از ديدگاه گرب که مبني بر ساختار قدرت ،سلطه و
نابرابري مطرح شده است تأثير خرده نظامهاي اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و اقتصادي بر
يکديگر و تأثيرپذيري از ساختار قدرت و ايدئولوژي در جامعه مطرح شده است .ناکارآمدي
ايدئولوژي حاکم بر جامعه موجبات ناکارآمدي ساختار قدرت و در نتيجه ناکارآمدي ساختارو
خردهنظامهاي اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي را بهدنبال خواهد داشت و عدم توازن
و تعادل در ميان ساختارها و خرده نظامها باعث توسعه نامتوازن ميگردد .رويکرد دولت
محوري نيز که بهعنوان نظريهاي مکمل ارائه شده است ،عملکرد و کنشهاي سياسي دولت

...

را عاملي مهم در توسعه جوامع بهعنوان يک عامل داخلي ميداند .دولت ميتواند در شيوه
تقسيم منابع ثروت و قدرت در قالب برنامهريزيهاي سياسي ،اجتماعي واقتصادي دخالت
مستقيم و غيرمستقيم داشته باشد .از طرف ديگر ميتواند بر چگونگي ورود شيوههاي نوين
توليد و چگونگي آميزش آنها ،ابعاد سازنده و مخرب توسعه ،و حتي بسترهاي تاريخي و
مسيرهاي متفاوت توسعه نيز از طريق اعمال قدرت و برنامههاي سياسي و اجتماعي تأثير
داشته باشد .نامتعادل بودن سيستمها و خردهنظامها روي يکديگر تأثير متقابل داشته و عدم
توسعه را به همراه خواهد داشت و تضعيف خرده نظامها دقيقاً آفتي است که موجبات
فروپاشي سيستم را فراهم مينمايد.
نوبخت ( )8911درمطالعه اي تحت عنوان "کارکردهاي الگوي توسعه" بيان ميکند که
باتوجه به اينکه توسعه يافتگي و استقرار در جايگاه نخست اقتصادي ،علمي و فناوري منطقه
بهعنوان يک هدف ملي درسند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران مورد تأکيد
قرار گرفته است ،هنوز الگوي بومي متناسب با مقتضيات تاريخي ،جغرافياي و فرهنگي
کشور براي توسعه طراحي نشده است .نتيجهگيري ميشود که باعنايت به تحليل محيطهاي
داخلي و خارجي ايران و آگاهي از نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهديدها ،تلفيق راهبردهاي
توليد رقابتي ،عدالتگرا و اقتصادباز مناسبترين راهبرد براي توسعه در شرايط کنوني کشور
خواهد بود
دالوري ( )8918درمقالهاي تحت عنوان"ارزيابي عملکرد مناطق آزاد تجاري ايران و
تأثير آن در توسعه" به بررسي عملکرد ميپردازد .دراين مقاله بيان ميشود که هدف _
اقتصادي مناطق سهگانه کيش قشم و چابهار طي دوره زماني ( )8982-8919از ايجاد و
توسعه اين مناطق آزاد افزايش و توسعه صادرات ،ايجاد اشتغال ،جذب سرمايهگذاري خارجي،
انتقال تکنولوژي و افزايش درآمدهاي عمومي ،افزايش درآمد ناشي ازتوريسم وارتقاي جايگاه
اقتصادي کشور و بهرهوري از اقتصاد رقابتي است .بررسيها نشان داده است در مجموع
مناطق آزاد سهگانه برغم داشتن زمينهها و توان بالقوه براي توسعه و پيشرفت به دليل ضعف
امکانات و تأسيسات زيربنايي وناکافي بودن منابع تأمين درآمدها ،بيثباتي سياسي و فقدان

جايگاه تعريف شده در برنامههاي کالن و راهبردهاي توسعه اقتصادي کشور ،نتوانستهاند،
عملکرد موفقي ارايه نمايند.
کريستال ترمبلي 8درسال  2443مقاله "پيشرفت اقتصاد اجتماعي جهت توسعه
اجتماعي -اقتصاد" ،مفاهيم و چارچوبهاي اقتصاد اجتماعي تابع توجه فزاينده تحليل
آکادميک ،سياست عمومي توسط دولتها ،و کنش مشارکتي توسط جنبشهاي جامعه مدني،
هم در کانادا و هم به شکل بينالمللي ،بودهاند .توجه روبه رشد به مفهوم اقتصاد اجتماعي
( )SEنشاندهنده تالش براي بررسي مباحث زيستمحيطي ،اقتصادي و اجتماعي مربوطه
داخلياي ميباشد که بر توسعه پايدار مردم ،جوامع و ملتها و ماهيت وابسته به داخل توسعه
بشري جهاني اثر ميگذارد .هدف دستيابي به اطالعاتي درباره روشهاي ايجادکننده
ابزارهاي سياست نوين توسط دولتهاست .ابزارهايي که اقتصاد اجتماعي را در پاسخ به
چالشهايي از قبيل فقر ،محروميت اجتماعي ،عدم تساوي درآمد ،افول شهرنشيني ،بيکاري،
تنزل زيستمحيطي و بومشناسي و پايداري جامعه تقويت ميکنند .يافتهها بر مقولهها و
مثالهاي مربوط به ابزار سياست و برنامههاي به کار رفته توسط دولتها و جامعه مدني در
حوزههاي مختلف از نظر بينالمللي تأکيد ميکند .
ژوزف استگليتز 2در سال  2442در مقاله مشارکت و توسعه و چشماندازهاي به دست
آمده از پارادايم جامع توسعه رابطه ميان توسعه اقتصادي و اجتماعي را بررسي ميکند.
مخالف با ديدگاه افرادي که به وجود مبادله ميان دموکراسي و رشد معتقد هستند ،اين مقاله
ادعا ميکند که دستيابي به اجماع ،گفتوگوي آزاد و ارتقاي جامعه مدني فعال مؤلفههاي
اصلي توسعه پايدار بلندمدت هستند.

ساختار اقتصادي چگونه بر فقدان توازن توسعه در استان کردستان تأثيرگذار بوده است؟

1-Cristal Trembly

...

در اين قسمت به طور خالصه به تحليل با استفاده از تئوريهاي جامعهشناسي که در
باال آمده ميپردازيم نه در کردستان که در ايران نگاه به امر توسعه به عنوان عاملي آسيبزا
و تخريبگر است بر اساس نگاه بازانديشي که گرب معتقد است و همچنين گيدنز که
توسعه و مدرنيزاسيون مانند ارابهاي است که در مسير حرکت خود همه چيز را نابود ميکند.
مجريان و سياستگذاران نگاه مثبتي به امر توسعه ندارند ،ايدئولوژي امريست که فرايند
توسعه از سياستگذاري تا اجرا را کنترل کرده و مداخلههاي بازدارنده در روند توسعه دارد اگر
چنان که پارسونز معتقد است رويکردهاي محافظه کار با ابزار ايدئولوژي روند توسعه را
کنترل ميکنند .برنامههاي توسعه بهطور ناکامل و بخشي به اجرا درميآيد و همچنين
بيشترين سرمايهها بهدليل شرايط خاص در راستاي تقويت قواي نظامي صرف ميشود تا
توسعهاي پايدار و همهجانبه .همچنين رويکرد تمرکزگرا هم در کل کشور و هم در درون
استان توسعه را بهصورت نا متوازن اجرايي ميکند و نتيجه اين فرايند اين است که برخي
مراکز توسعه يافتهتر و برخي عقبمانده و از روند توسعه محروم ميمانند اين در سطح استان
مورد بررسي که کردستان است نيز صادق است.

در اين مقاله روش پژوهش ،استفاده شده تلفيقي از دو روش کيفي وکمي است.
در بخش کمي روش مورد استفاده ،تحليل مقايسه اي بر اساس آمار مرکز آمار ايران در
سال  8938است که بر اساس شاخصهاي توسعه اقتصادي ،رتبه استان در هر شاخص که
توسط بانک جهاني وسازمان ملل متحد معياري براي ميزان توسعه است ،تعيين شده است.
در گزارش توسعه اجتماعي سال  2448همچنين از سوي سازمان ملل متحد ،مطالعهاي در
باب شاخص توسعه  ،با در نظر گرفتن شش بعد اصلي توسعه صورت پذيرفته است که
تالشي در جهت ايجاد يک شاخص مرکب به شمار ميرود که در آن شاخصهاي
دموگرافيک ،شاخصهاي مربوط به سالمت ،دسترسي به امکانات آموزشي ،سازگاريهاي

زير بنايي ،محروميت اقتصادي و اجتماعي مد نظر قرار گرفتهاند .اين شاخصها بهصورت
جداگانه براي هر کشور در نظر گرفته شدهاند.
شاخص محروميت اقتصادي )8 :نرخ بيکاري  )2نسبت جيني بر هرخرج کرد مصرفي
سرمايه ايي بر اين اساس استفاده از اين شاخص ها مبنايي براي قابليت اعتبار (روايي) داده-
هاي کمي تحقيق حاضر مي باشد.
توسعه و رشد اقتصادي فرآيندي بلندمدت و حاصل برهمکنش پارامترهاي مختلف
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در طول چند دهه ميباشد .اولين مرحله تعيين استراتژي
شناخت واقعبينانه وضعيت توليد کشور است .در روش کمي با مقايسه درآمد سرانه ،ميزان
توليد ناخالص داخلي استان و درصد بيکاري ومقايسه اين آمار با ميانگين کشوري جايگاه
استان تعيين گرديده است.
محصول ناخالص توليدي استان و سرانه آن در سال  30به ترتيب برابر  010/81و ،984
 888و  89/80ميليون ريال بوده است .استان کردستان با سهم  4/11درصدي از توليد کل
کشور در رتبه  28ام قرار دارد .رتبه  94ام استان از نظر شاخص محصول ناخالص داخلي
سرانه ،نشان از وضعيت نامناسب توليد در اين استان ميباشد(گزارش اقتصادي:8938 ،
 .)819همچنين منبع تمام جداول اين بخش مرکز آمار ايران بخش کارشناسي سال 8938
ميباشد.

محصول ناخالص توليدي
(بانفت) به قيمت جاري
محصول ناخالص داخلي سرانه
(بانفت) به قيمت جاري

888،984،010/81 843،840،819/01
84/48

89/80

8/81

4/30

28

1/43

-

94

...

کل ارزش افزوده استان  888،448،481/84ميليون ريال بوده و در رتبه  28ام کشور
قرار گرفته است .بخش خدمات با  88/18درصد بيشترين سهم و بعد از آن بخشهاي
کشاورزي و صنعت بهترتيب با سهمهاي  83/83و  89/01درصدي از کل توليد استان قرار
دارند .ارزش افزوده بخش خدمات و کشاورزي  84/11و  0/81درصد رشد داشتهاند ولي
بخش صنعت رشد منفي برابر  -1/84درصد را تجربه کرده که اين رشد منفي مربوط به دو
زير بخش استخراج معدن و ساختمان و ناشي از رکود حاکم بر آنها بوده است .در مقايسه با
سهم جمعيتي  2درصدي استان در اين سال ،سهم بخش صنعت استان در کشور بسيار
پايين بوده است(.گزارش اقتصادي.)810 :8938 ،

کشاورزي

22،191،801/91 28،383،983/81

0/81

83/83

8/30

29

بخش صنعت،
معدن ،ساختمان و 81،844،321/90 88،418،818/18
انرژي

-1/84

89/01

4/99

94

خدمات

88،180،991/38 84،884،303/82

84/11

88/18

8/22

29

مجموع

888،448،481/84 843،888،828/80

8/28

-

4/31

28

سهم ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي استان در سال ( 8930درصد)از مجموع
کل مصرف واسطه استان در سال  8930بخش صنعت با  21،291،334/88ميليون ريال
بيشترين مصرف واسطه و بعد از آن بخشهاي خدمات و کشاورزي با  24،811،818/40و
 81،880،804/81ميليون ريال قرار دارند.

کشاورزي

119،898/80ف81

81 ،880،804/81

4/93

21/8

8/88

22

بخش صنعت ،معدن،
ساختمان و انرژي

28،198،319/83

21 ،291،334/88

-3/90

08/0

4/08

28

خدمات

88 ،140،388/21

24 ،811،818/40

89/22

99/4

8/41

20

مجموع

88،831 ،131/11

88 ،441،188/13

-4/98

-

4/81

28

مجموع ارزش افزوده و مصرف واسطه را ستانده گويند .مجموع ستانده استان در سال
 8930برابر 888،443،192/13ميليون ريال بوده که نسبت به سال قبل رشد  9/34درصدي
داشته است .رشد ستانده بخشهاي کشاورزي ،صنعت و خدمات بهترتيب برابر  2/88و
 -3/84و  88/43درصد بوده است(گزارش اقتصادي.)811 :8938 ،

کشاورزي

98،089،448/83

بخش صنعت،
معدن ،ساختمان 00،320،808/18
و انرژي
18،381،088/898
خدمات
مجموع

91،014،911/19

2/88

28/8

8/18

29

04،198،383/41

-3/84

29/8

4/04

23

38،822،121/48

88/43

11/2

8/83

29

888،443،192/13 884،989،8283/82

9/34

-

4/18

28

...

سهم توليد کل بخش صنعت استان  4/92درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت
کشور بوده که در رتبه  94قرار داشته است .همچنين سهم توليد صنعت از محصول ناخالص
داخلي استان 89/01درصد بوده که سهم اشتغال  20/04درصدي را در برداشته است .صنعت
استان به نسبت ساير بخشهاي جمعيت استان سهم بسيار پاييني در کشور دارد.
يکي از ابزارهاي متعارف بررسي توزيع امکانات معيشتي بين گروه هاي مختلف جامعه،
بررسي سهم اين گروهها از هزينهها يا درآمدهاست .بر اساس آخرين آمار منتشره در سالنامه
آماري سال  8938استان کردستان ،متوسط هزينه ناخالص ساالنه و متوسط درآمد ناخالص
ساالنه يک خانوار شهري بهترتيب حدود  298،088هزار ريال و  201,318هزار ريال بوده
که نسبت به سال قبل بهترتيب  84/99درصد و  82/20درصد افزايش داشته است .همچنين
متوسط هزينه ناخالص ساالنه و متوسط درآمد ناخالص ساالنه يک خانوار روستايي بهترتيب
حدود  881،408هزار ريال و  889،811هزار ريال بوده که نسبت به سال قبل بهترتيب
9/81درصد و 3/41درصد افزايش داشته است (گزارش اقتصادي.)811 :8938 ،
شاخص جيني يا ضريب جيني شاخصي اقتصادي براي محاسبه توزيع ثروت در ميان
مردم است .باال بودن اين ضريب در يک جامعه معموالً بهعنوان شاخصي از باال بودن
اختالف طبقاتي و نابرابري درآمدي در آن در نظر گرفته ميشود .از شاخص جيني براي
مقايسه توزيع درآمد در نواحي جغرافيايي استفاده ميشود.ضريب جيني مناطق شهري کشور
در سال  8938برابر  4/983بوده که در استان کردستان کمتر از اين مقدار و  4/288است و
بر اساس اين شاخص نشان از برابري توزيع درآمد شهري استان نسبت به کشور را دارد .در
سـطح روستايي نيز همين وضعيت وجود دارد .توزيع درآمد استان نسبت به کشور برابرتر
ميباشد .عالوه براين تغييرات ضريب جيني استان در سال  8938نسبت به سال  8931روند
افزايشي داشته است و اين خود عدم بهبود توزيع درآمد را نشان ميدهد .پايين بودن ضريب
جيني در نقاط روستايي نسبت به شهري در کشور و استان کردستان نشانگر وضعيت بهتر
توزيع درآمد در روستا نسبت به شهر است(گزارش اقتصادي. )882 : 8938،

کل کشور
کل کشور شهري
کل کشور روستايي
ضريب جيني مناطق شهري استان کردستان
ضريب جيني مناطق روستايي استان کردستان

4/983
4/988
4/90
4/984
4/21

4/911
4/981
4/90
4/231
4/28

4/934
4/989
./998
4/289
4

4/931
4/983
4/918
4/288
4/214

جايگاه استان کردستان بر اساس اطالعات مرکز آمار ايران در سال  ،31در زمينه
آزادراهها رتبه  ،28وجود بزرگراه رتبه  ،21تعداد کارگاههاي داراي  14نفر کارکن و بيشتر
رتبه  ،23درآمد سرانه رتبهي  ،23سهم بخش صنعت و معدن رتبه  28و سهم از اقتصاد ملي
رتبه  21و ارزش افزوده کارگاههاي صنعتي رتبه  ،23نرخ بيکاري رتبه  ،21نرخ بيکاري
روستايي رتبه  ،23نرخ بيکاري جمعيت  20تا  21سال رتبه  ،28تعداد شرکتهاي تعاوني
رتبه  .29استان کردستان با سهم 4/11درصدي از توليد کل کشور در رتبه  28ام قرار دارد.
استان رتبه  94ام از نظر شاخص محصول ناخالص داخلي سرانه را به خود اختصاص داده
است .ميانگين کل رتبه  28با توجه به شاخصهاي مرکز آمار ايران گوياي توسعه نامتوازن
استان کردستان است.
در بخش کيفي از روش تحليل محتوا به تحليل مصاحبه هاي انجام شده با  94نفر از
صاحب نظران که شامل (اساتيد دانشگاه ،نمايندگان مجلس و مديران) استان کردستان بوده
پرداختيم.به اين صورت که با استفاده ازپرسشهاي کيفي ساختار نيافته و باز از  81نفر
مديران اجرايي استاني و ملي هفت نماينده مجلس در سطح استان و  1نفر از اساتيد هيئت
علمي و نخبگان حاضر در دانشگاه هاي استان به گردآوري اطالعات و کدگزاري تا اشباع
يا تکرار مقوالت پرداختيم .براي تحليل مصاحبهها از نرم افزار کيفي مکس کيو دي اي 84
استفاده شده است؛ به کمک نرم افزار ،نظريات مرتبط و چهارچوب مفهومي و همچنين

...

ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق کدگذاري مصاحبه ها انجام شد نتايج تحليل ها در قالب
نقشه مکس کيودي اي ترسيم شد.
 :در اين پژوهش ابزار توافق بين کدگذاران در نرمافزار مکس کيودياي
که امکان مقايسه کدگذاري دو فرد را به وجود ميآورد که مستقل از يکديگر سند مشابهي
را کدگذاري ميکنند استفاده شده است که محل انطباق و عدم انطباق بخشهاي کدگذاري
شده توسط دو محقق را برجسته ميسازد .در نتيجه سطح معيني از پايايي بدست خواهد آمد
در اين پژوهش با کمک اين ابزار محقق به سوي موارد اختالف به بحث و تبادل نظر با
کارشناسان و صاحب نظران پرداخته و مورد توافقترين گزينهها را انتخاب کرده تا بر پايايي
کدگذاري افزوده شود درصد محاسبه شده توسط نرم افزار باالي  84درصد توافق را نشان
ميدهد که نشان از پايايي و توافق بين کدگذاران است .بر اين اساس  348کد 038 ،کد
مختص مصاحبه مديران 241 ،کد مختص مصاحبه نخبگان و اساتيد دانشگاه و  242کد
مختص نمايندگان مجلس در نظر گرفته شد و مقولهبندي ،مفهومسازي صورت گرفت.
در مفهوم توسعه اقتصادي ،اکثر صاحب نظران به سياستهاي دولت که متأثر برساختار
قدرت و ايدئولوژي است و از توسعه اثر پذيرفته است توسعه نامتوازن عوامل زير را در منطقه
ايجاد نموده عواملي مانند ضعف سرمايهگذاري دولت ،کمبود امکانات ،ضعف سرمايهگذاري
بخش خصوصي بهدليل حمايت اندک بخش دولتي ،درآمد سرانه پائين ،صنايع تبديلي
ضعيف ،وجود اقتصاد رانتي ،ضعف تمايل به توليد ،ضعف سياستگذاري در حوزه اقتصاد،
قوانين دست و پاگير در حوزه سرمايهگذاري ،ايجاد ارزش افزوده اندک ،ضعف زير ساخت،
ضعف صنعت ،تعداد کارگاههاي توليدي بين  14تا  844نفر انگشت شمار در مصاحبهها
اشاره شده که در واقع تمرکزگرايي تبعيض و فقدان مشارکت و سرمايهگذاري به توسعه
نامتوازن دامن زده است.

توسعه

عدم توازن سرمايه نياز به توسعه سرمايه گذاري در راه توسعه از توسعه راهها ميگذرد
گذاري بين مناطق سرمايه گذاري حوزه زيرساختها
مختلف کشور
مرکز گرايي در نياز به توسعه سرمايه گذاري دولت بايد در کردستان سرمايه-
گذاريهاي زيربنايي کند
توزيع امکانات سرمايه گذاري ناکافي دولت
توسعه در استانهاي برخوردار از
امکانات مانند يزد ،اصفهان ،خراسان
نياز به توسعه دسترسي ضعيف رضوي و  ...اتفاق ميافتد؛ چرا که
تبعيض بين
اين استانها زودتر از استانهاي
به امکانات
مناطق مختلف سرمايه گذاري
کردستان ،سيستان ،لرستان و  ...به
امکانات دسترسي مييابند.
سرمايه گذاري
تفاوت منطقه ايي
ناچيز بخش عقبنشيني بخش خصوصي براي
وتوزيع نامناسب نياز به توسعه
سرمايهگذاري در مناطق
خصوصي به دليل
سرمايه گذاري
خدمات
ضعف حمايت کمبرخورداري مانند کردستان است
دولت

(محروميت
اقتصادي دراستان)
(توسعه اقتصادي شاخص توسعه
از ابعاد توسعه
اقتصادي
وضعف در هر بعد
مسبب توسعهاي
نامتوازن )

شاخص رشد
اقتصادي

ضعف وکمبود
درتوزيع متوازن
صنعت

ضعف صنعت

درآمد سرانه
پايين

صنايع تبديلي
اندک

درآمد سرانه کم

نبود صنايع تبديلي و تکميلي و در
نتيجه ارزش افزوده بيشتر
نميتوانيم ايجاد کنيم
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يک سري افراد ناکارآمد با استفاده از
نا کارآمدي قانون
رانت به جاي
در اجراي سياست-
توليدکننده فعال هستند
هاي اقتصادي ضعف اقتصادي اقتصاد رانتي
تمايل ناچيز به
محروميت
ضعف در
انگيزه توليد ايجاد نميگردد
توليد
اقتصادي
سرمايهگذاري
ضعف وکمبود
درتوزيع متوازن ضعف صنعت
صنعت
تبعيض ونابرابري شاخصهاي
توسعه اقتصادي
اجتماعي
تبعيض ونابرابري
اجتماعي

کيفيت زندگي

تبعيض و نابرابري
اجتماعي

فرصتهاي
اجتماعي

دو درصد کارگاه-
دو درصد صنايع ما براي  14تا 844
ها ي صنعتي بين
نفر اشتغال ايجاد کردهاند
پنجاه تاصد نفر
رتبه استان در حوزه بيکاري 23
نرخ باالي
کشور
بيکاري
حداقل  98درصد از جوانان ما در
درصد باالي
استان
بيکاري
کردستان بيکار هستند
محروم بودن محرومترين بخشهاي کشور ،نقاط
مرزي هستند
نقاط مرزي

با استفاده از مدلسازي نرمافزار مکس کيو دياي ابعاد توسعه در رده اول و دستهبندي
مسائل بعدي و مفهومها قابل مالحظه ميباشند.

پرسش مطرح شده در اين پژوهش که بر گرفته از چارچوب مفهومي با توجه به (نظريه
پارسونز و گرب و مباني همچون تئوري دولت محوري) که بر تاثير نقش ساختار قدرت بر
کنترل منابع مادي توليد و منابع انساني ،تأثير خردهنظام اقتصادي بر توسعهنيافتگي است:
نگارنده بر اين اساس به تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوري شده از پژوهش پرداخت .بر
اساس نتايج بدست آمده ،سؤالي که بر تحليل مقايسهاي آمار مرکز آمار ايران و در
مقايسههاي تطبيقي جايگاه استان کردستان با ديگر استانها بر اساس شاخصهاي توسعه
مطرح شده در سازمان مديريت و برنامهريزي در اکثر شاخصها استان کردستان رتبههاي

...

آخر را بهخود اختصاص داده است .در حوزههاي صنعت و شاخصهاي توسعه اقتصادي
استان کردستان در زمره آخرين استانهاي کشور است.ضعف زيرساختها و تعداد اندک
صنايع مادر ضرورت برنامهريزي در سياستهاي تعريف شده توسط دولت جهت
محروميتزدايي از مناطق مختلف کشور را مشخص مينمايد .تمرکزگرايي در برنامهريزيها
و توجه ناکافي به ديگر مناطق از موانع دسترسي به توسعه پايدار و همهجانبه است .البته
نگاه سليقهاي و منفي به برخي جوانب توسعه چه در تئوري و چه در عمل به ضعف در
بخشهاي مورد بحث دامن ميزند .نياز بخشهاي مختلف اقتصادي به ستانده بخش
کشاورزي ايجاد اشتغال و امکان کسب درآمد از يکسو و افزايش محصوالت بخش
کشاورزي با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي و نيروي کار آماده توجه بيشتر به بخش
کشاورزي و صنعت استان را ميطلبد.

يکي از محوريترين مفاهيم در بخش توسعه با تمام ابعاد و شاخصها مفهوم مشارکت است.
مشارکت در توسعه اقتصادي با حضور بخش خصوصي در بازار و فعاليتهاي اقتصادي ميسر
ميگردد در بخش اجتماعي و سياسي تقويت مشارکت جامعه مدني و احزاب و بازي آنها در
فضاي اجتماعي و سياسي بستر را براي توسعه در اين بخشها فراهم ميکند و مشارکت
مردم جامعه مدني و دولت به همراه هم در حفظ و حراست از محيط زيست توسعه پايدار را
محقق ميکند .از ديدگاه متفکرين مکتب تضاد يعني مارکسيستها که بيشترين نقش را به
بخش اقتصادي ميدهند به بحث تبعيض و نابرابري تاکيد ميکنند ،کاهش نابرابري در
بهرهمندي از منابع ،دستاوردها و امکانات جامعه يکي از معيارهاي اساسي توسعه بهشمار
ميرود .تمرکزگرايي در برنامهريزيها و عدم توجه به ديگر مناطق از موانع دسترسي به
توسعه پايدار و همهجانبه است .يکي از آسيبهايي که سياستگذاران در بخش توسعه به آن
توجه نميکنند تمرکزگرايي و وجود تبعيض در اختصاص و اجراي برنامههاي توسعهاي در
بخشهاي مختلف است که به توسعه نامتوازن دامن ميزند به همين دليل است که برخي
بخشها توسعهيافته تر و برخي اصطالحا توسعهنيافته مورد خطاب قرار ميگيرند بررسي
وضعيت موجود استان نشان ميدهد که اقتصاد استان از ظرفيتهاي خوبي جهت رشد

برخوردار است .از مهمترين موانع بالفعل نشدن ظرفيتهاي استان کمبود سرمايه است.
اصليترين منبع تامين سرمايه در ايران تاکنون منابع بودجه کشور و در نتيجه دولت بوده که
اين استان بهعنوان يک استان توسعهنيافته در مقايسه با برخي استانها از آن محروم بوده
است .در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه ،از جمله ايران و به تبع آن استان کردستان،
مشکالت متعددي در راه جمعآوري و هدايت پسانداز به سمت سرمايهگذاري وجود دارد.
راههايى براى افزايش انگيزه پسانداز ميتوان در نظر گرفت که عبارتند از :تقويت
فرصتهاى سرمايهگذارى خرد همراه با تبليغ آثار مثبت آن در اقتصاد خانواده ،همچون
تقويت بازار بورس اوراق بهادار و سرمايهگذاري در اين بازار ،که مهمترين بخش بازار
سرمايه کشور را شکل ميدهد .اگر مديران محلي در اجراي سياستهاي خرد اقتصادي
نقش اساسي داشته باشند ميتواند انعطاف و قدرت مانور استانها را باال ببرد .الزمه اين امر
انتصاب مديران متخصص و متعهد است که زمينه هرچه بيشتر توسعه را فراهم سازند.منطقه
مورد بحث نگارنده در اين پژوهش استان کردستان است که يکي از مناطقي است که توسعه
نامتوازن از ويژگي هاي آن است و در اين مجال نگارنده با استعانت از پاسخهايي که به
پرسشها داده شده و جايگاه استان در شاخصهاي توسعهاي به تحليل وضعيت اين استان
ميپردازد در آماري که در سطور پايين آمده نکتهاي که حائز اهميت است اين است که
ايران سي و يک استان دارد و کردستان به طور ميانگين در جايگاه  28قرار دارد.آمارها اين
پرسش رابه ذهن مخاطب متبادر ميکند که چرا با وجود ظرفيتهاي باالي طبيعي اجتماعي
و اقتصادي و فرهنگي وضعيت استان اينگونه است؟ ساده ترين پاسخي که به چرايي اين
وضعيت ميتوان داد محافظه کاري مجريان امر توسعه در استان کردستان و مداخلهگري
ايدئولوژي در روند توسعه استان ميباشد تبعيضي که در کشور در بخشهاي اقتصادي،
اجتماعي ،سياسي و توسعهاي وجود دارد ،ريشه در ناديده گرفتن ظرفيتهاي باالي فرهنگي
اقوام و نگاه امنيتي آسيبزاي سياستگذاران و برنامهريزان به اين منطقه که البته ريشه در
اتفاقات دهههاي اول انقالب اسالمي دارد است و همچنين اين نظر تبعيضآميز در بين
قانونگذاران و مجريان و برنامهريزان که ساير مذاهب و فرقهها نسبت به مذهب رسمي
کشور در جايگاهي نازلتر قرار دارد شايان ذکر است پس از انقالب اسالمي گروههايي با
انگيزه تجزيهطلبي در اين منطقه برخاست و در دهه هاي شصت و هفتاد به موازات جنگ
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تحميلي مشکالت بسيار براي مردم و منطقه ايجاد نمود مشکالتي که دولت مرکزي را بر
آن داشت که نگاه امنيتي شديد بر منطقه داشته باشد .فروکش کردن تب اين انگيزهها در
دهههاي اخير متأسفانه موجب نشده نگاه امنيتي مجريان سياستمداران و برنامهريزان به اين
منطقه کاهش يابد جنگ و مسائلي که در سطور پيشين آمد خود باعث فرار سرمايه و حتي
فرار مغزها از اين مناطق شد ،در قانون اساسي آمده که حقوق اقليتها و ساير مذاهب بايد
استيفا گردد ،اما در عمل مردم اين منطقه که عمدتاً از مسلمانان اهل تسنن هستند با
تبعيض در تصميمسازي سياستگذاري و برنامهريزي در بخشهاي مختلف توسعه مواجه
ميباشد پس بيتوجهي به ظرفيتهاي فرهنگي و تبعيض به داليل قوميتي و مذهبي خود
ريشه بسياري از عقبماندگيها و کاستيهاست متفکري به نام ويليام اسچر در کتاب تغيير
فرهنگي و مقاومت در سال  2484در دانشگاه سوکا در آمريکا به توسعه صلحآميز و انساني
اختصاص يافته به اين مسئله ميپردازند که جوامع چگونه با چالش افزايش توسعه و فرهنگ
براي افزايش کرامت انساني دستوپنجه نرم ميکنند .همانطوري که پايداري جنبههاي
چندگانه توسعه ،مسئله اصلي توسعه است وبا توجه به تحقيقات پيشين نوبخت و همکاران
رضوي  8934و احمدي  8939همچنين اطالعات و دادههاي بهدست آمده از تحليل
محتواي مصاحبههاي انجام شده اکثر صاحب نظران معتقدند سياستهاي دولت بر ساختار
قدرت و ايدئولوژي اثرگذار بوده ،عالوه بر اين تاثير سياستها بر نقش فرهنگ و برنامهريزي
نيز مورد تأکيد آنها است ،اين عوامل بر مشارکت اجتماعي ،دسترسي به امکانات ،انسجام و
همبستگي ،رفتار کنشگران درحوزه اقتصاد ،فرهنگ ،سياست و ...تاثيرگذار است .اگر کشوري
در مسير تحوالت مثبت اجتماعي ،اقتصادي و سياسي حرکت کند در واقع از کانونهاي
عقاليي قدرت بهرهمند است که از اهميت بسيار برخوردار است .به بيان ديگر توسعهاي که
در چنگال نگاه سليقهاي سياستگزاران و مجريان امر گرفتار گرديده و از اثرات منفي محافظه
کاري نيز مصون نمانده مجالي براي بروز در فضاي اجتماعي و اقتصادي استان بهطور کامل
نيافته و در نتيجه مقوالت مندرج در جدول بر اثر توسعه نامتوازن و ناکامل در بخشهاي
مختلف سياسي اقتصادي فرهنگي و اجتماعي ظاهر گرديده است.

نياز بخشهاي مختلف اقتصادي به ستانده بخش کشاورزي ايجاد اشتغال و امکان کسب
درآمد از يکسو و افزايش محصوالت بخش کشاورزي با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي
استان و نيروي کار آماده و توجه بيشتر به بخش کشاورزي و صنعت را در استان ميطلبد.
پايين بودن سهم سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف از جمله کشاورزي و تمهيدات الزم
جهت جذب سرمايهگذاري ،معافيتهاي مالياتي و مشوقهاي سرمايهگذاري گسترش صنايع
تبديلي براي محصوالت کشاورزي و بازاريابي داخلي و خارجي به خصوص بهدليل موقعيت
مرزي استان از راهکارهاي مناسب جهت برونرفت از مسائب توسعه نامتوازن در بخش
اقتصاد در استان ميباشد.
 ايجاد وتوسعه صنايع تبديلي در حوزه مواد اوليه و خام موجود در استان (معدن
وکشاورزي)
 ايجاد راه هوايي و ريلي و بهبود زيرساختهاي استان
 حمايت از توليدکنندگان و سرمايهگذاران بخش خصوصي توسط دولت وارائه
بستههاي تشويقي جهت جذب سرمايهگذار
 توسعه سرمايهگذاري بخش دولتي در راستاي حمايت از بخش خصوصي
 توجه به ظرفيت مرز در استان و توسعه صادرات و ايجاد اشتغال
 ايجادفرهنگ کار درکشور و بها دادن به توليد ملي داخل کشور و زمينه صنعتي
شدن و توسعه بخش صنعت
 حمايت دولت از بخش توليد در کشور و ايجاد و انگيزه افراد براي رقابت با
توليدات خارجي
 مديريت صحيح دراستفاده ازمنابع طبيعي وتبديل اين مواد به مواد فرآوري شده و
رشد صادرات
 تالش براي تکميل زنجيره ارزش توليد محصوالت معدني با ارزش افزوده باال و
صادرات محور
 تدوين و اعمال سياستهاي روشن و شفاف در بخش معدن

...

 تدوين بستههاي مربوط به جذب سرمايه در مقياس بينالمللي و پيشبيني
مشوقهاي الزم براي ارائه به سرمايهگذاران
 فعال شدن بخش بازرگاني کشور در جهت توسعه و کمک به صنايع معدني با
ارزش افزوده باال براي مشارکت در صادرات جهاني
 پيگيري براي رفع تحريمها و در نتيجه بهبود مبادالت بانکي و جذب سرمايهگذاري
خارجي در بخش معادن
 استفاده از مکانيسم بازار و بورس در تعيين قيمت مواد و حرکت به سمت فروش
در قالب قراردادهاي بلندمدت

 -آسايش ،حسن ()8918

 ،تهران :انتشارات پيام نور.

 -آزاد ارمکي ،تقي ()8918

 ،تهران :انتشارات علم.
همايش شهري کشورهاي اسالمي.

 -آقازاده ،علي ()8930

 ،تهران :انتشارات اطالعات

 ازکيا ،مصطفي ()8918 توسلي ،محمد (.)8912تهران :انتشارات سمت.

،

 رئيس دانا ،فريبرز (.)8918مجله فرهنگ توسعه ،شماره  04و .08

،

 سيفالهي ،سيفاهلل ()8910پژوهشي و برنامهريزي الميزان.
 عنبري ،موسي ()8931 کاتوزيان ،محمدعلي ()8934مرکز.
 -کالنتري ،خليل ()8918

 :مجموعه مقالهها و نظرها ،تهران :پژوهشکده جامعه
 ،تهران :انتشارات سمت
 ،ترجمه محمدرضا نفيسي و کامبيز عزيزي؛ تهران :نشر
 ،تهران :انتشارات خوشبين.

 کوه شکاف ،ناهيد ()8918 :ديدگاهها و نظريهپردازان کالسيک و معاصر ،ترجمه محمد
 گرب ،ادوارد ()8919سياهپوش واحمد رضا غرويزاده ،تهران :نشر معاصر.
 گيليس و همکاران ()2489 -محمدپور ،احمد ()8932

 .ترجمه غالمرضا آزاد (ارمکي) .تهران :نشر ني.
 ،تهران ،انتشارات جامعهشناسان.

 معاونت اقتصادي اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان کردستان (.)8938 -مير ،جرالد ()2488

 ،ترجمه غالمرضا آزاد (ارمکي) ،تهران :نشر ني.

...

 سازمان مديريت و،

)8930(  محمدباقر، نوبخت.289-241 ، تهران،برنامهريزي
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