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Abstract 
Kurdistan province in west of Iran, has a major border with Iraq, it can be considered as a strong 

potential for development of commercial activities, especially in border cities. in this regard, development and 

its crucial facilities in the border cities of Kurdistan can play an important a vital role in establishing relations 

with neighboring countries and can also accelerate the pace of national convergence. The aim of this study, is 

to investigate and analyze the development capabilities of cities in Kurdistan province with emphasis on 

national convergence. It the term of aims applied method and in the tern of gathering and interpreting the 

descriptive-analytical method is used. In the process of preparing and producing data, first the effective 

factors on the development of Kurdistan province with emphasis on national convergence indicators are 

identified, using Delphi method and 45 experts’ ideas. In order to test the hypothesis, structural modeling and 

path analysis are utilized. The results showed that there is an effective relationship between the occurrence of 

development and its effect on national convergence with 0.48 coefficient path, which means that the 
components and criteria of development explain 0.48% of the success of the development strategy. On the 

other hand, there is a strong casual relationship between human development indicators (with 0.91 coefficient 

of path) and the occurrence of development, which means human development indicators determine 

development, but there is is no causal relationship between occurrence of political development factors (with 

a path coefficient) and success of the development in the cities of Kurdistan province. and it means that the 

factors of political development, due to the effect that it has on the occurrence of the development of the cities 

of Kurdistan province, can be a determining factor in the success of the development of the cities of Kurdistan 

province. In general, it can be said that the development of the cities affects the criteria of national 

convergence. 
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 چکیده

 توسعه جهت ایی بالقوه و قوی های پتانسیل عراق، کشور با مشترك مرز دارابودن با ایران غرب در کردستان استان

های استان و و جود منابع و امکانات  در شهرستان  توسعه راستا این در. است دارا را مرزی شهرهای در خصوص بازرگانی، به

 هم باشد وی خود داشتهتواند نقش مهم و حیاتی در برقراری ارتباط با کشورهای همسایهعنوان شهرهای مرزی میکردستان به

 استان هایشهرستان توسعه هایتوان بر بررسی و تحلیلیپژوهش حاضر  هدف از  .تسریع کند راهمگرایی ملی  آهنگ تواند می

 در. تحلیلی است -توصیفی صورت به شناسیروش نظر از و کاربردی گذاریهدف نظر از وملی بود  همگرایی بر تاکید با کردستان

نظرات  استفاده از با های همگرایی ملی،کردستان با تاکید بر شاخصتوسعه استان  بر مؤثر عوامل ابتدا هاداده تولید و تهیه روند

و تحلیل  ساختاری معادالت یابیمدل تکنیک است برای آزمون فرضیه ازشده شناسایی روش دلفی طریق نفر از کارشناسان از 54

آن بر روی همگرایی ملی با ضریب  گذاریکه بین تحقق توسعه یافتگی و اثر نشان داد پژوهش نتایج. است شده گرفته مسیر بهره

درصد موفقیت استراتژی توسعه یافتگی  8450ها و معیارهای توسعه یافتگی رابطه مؤثری وجود دارد بدین معنی مؤلفه 8450مسیر 

( با تحقق توسعه یافتگی رابطه علی قوی 84.1های توسعه انسانی با ضریب مسیر کند. از طرف دیگر بین )شاخصرا تبیین می

باشد، ولی بین عوامل دسترسی توسعه می یافتگی های توسعه انسانی تعیین کننده توسعهجود دارد یعنی دسترسی به شاخصو

های استان کردستان رابطه علی وجود ندارد و این بدین یافتگی شهرستان( با موفقیت توسعه -84821سیاسی )با ضریب مسیر 

-های استان کردستان مییافتگی شهرستانواسطه تأثیری که بر تحقق توسعه معنی است که عوامل دسترسی توسعه سیاسی به

-های استان کردستان تلقی گردد. در مجموع چنین میتواند عاملی تعیین کننده در موفقیت توسعه یافتگی شهرستانگذارد می

 . ها  بر معیارهای همگرایی ملی اثرگذار استتوان گفت که توسعه یافتگی شهرستان
 
 

 .کردستان ساختاری، استان مدلسازی ملی، همگرایی،همگرایی یافتگی، توسعه شهر،: کلید واژه ها
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 مقدمه و بیان مسأله
های اجتماعی بین کشورها و امروزه مشکالت و مسائل زیادی در رابطه با عدالت اجتماعی و عدم برابری   

و نبود برنامه ریزی دقیق بین مناطق محروم و غیر  نامتقارن شهرها و سریع رشدشهرهای مختلف جهان وجود دارد. 

 شده است سبب هانابرابری وجود. اندشده موجب کالن سطح در را ایمنطقه شکاف محروم از لحاظ امکانات باعث

 خود اقتصادی مفهوم و اجتماعی عدالت و شود بیشتر روزروز به محروم مناطق و یافتهتوسعه نواحی بین توسعه شکاف

همچنین باعث محرومیت بیشتر مناطق محروم و برخوردارشدن بیشتر مناطق مرکزی از لحاظ . بدهد دست از را

)بهرامی پاوه،  استاست. که این روند باعث عدم توسعه و پیشرفت کشورهای جهان سوم شدهخدمات و امکانات شده

13.1 :508.) 

اشد. که با انسان متولد و همراه با انسان به رشد بتوان بیان کرد، مفهوم توسعه مفهومی قدیمی میبنابراین می

های ترین جنبهو به دلیل افزایش جمعیت شهرنشینی که از اساسی باشدناپذیر میاست و از او جداییو تکامل رسیده

 .  ((Liu et al,2007:21, Qadeer,2004: 29تغییر جهانی است رشد و توسعه گسترده خود را فراهم آورده است 

یافتگی  در باشد. روند توسعهای داشته باشیم بحث توسعه یافتگی میکه در توسعه باید به آن توجه ویژهآنچه 

و حتی در داخل یک کشور این روند بین استان ها و در مرتبه بعد بین   باشدجهان  دارای سلسله مراتبی مختلفی می

( ، به دلیل توزیع نامتعادل و ناهمگون منابع و 10. 13.0نیا، )فتاحی و طیبهای همان استان متعادل نیست شهرستان

 و دقیق از نظام برنامه ریزی و عدم جایگاه تعریف مشخص عدم وهای کشور عوامل اجتماعی واقتصادی  بین استان

 توسعۀ عدم و یهای ناحیهنابسامانی بروز باعثبرقراری عدالت فضایی در  اهمیت آن و دقیق و مشخص آمایش سرزمین

آگاهی کامل قوت ها باید از نقاط ضعف و است. که امروزه برای ارائه بهتر طرح ها و برنامه شده نواحی سطح در یکپارچه

 (.15: 13.0داشته باشیم)خاکپور و همکاران، 

توان بیان کرد. امروزه این نابرابری به عنوان پدیده مهم و فراگیر روز به روز گسترش یافته و به طوری که می

-بنابراین می  .باشد. که از نشانه های مهم و اساسی توسعه عدم نابرابری بین ابعاد مختلف توسعه استمشاهده می قابل

باشد. نبود تعادل در بین توان گفت؛ با توجه به اینکه توسعه همراه با برقراری عدالت اجتماعی از اهداف توسعه می

شود که مانع از برقراری توسعه  متعادل بین این ای میمنطقه وجود آمدن شکاف شدید و عدم برابریمناطق باعث به

 (. 42. ..13راد و همکاران، شود )کاویانی مناطق می

گذارد بحث همگرایی یافتگی یا توسعه نیافتگی شهرها تأثیر مییکی از مباحث مهم و اساسی که در توسعه

های مختلف یک جامعه را به درون یک ها و بخشباشد. همگرایی ملی فرایند و سازوکاری است که قسمتملی می

(. و دارای مفهومی دوسویه است که بر تمایزات و اشتراکات توأمان 16: 13.2کند )قیصری و حسینی کلیت وارد می

با تأکید بر اشتراکات،افراد گرد آمده در فضای سرزمینی را به عنوان واحدی متحد و به هم  سوداللت دارد. از یک

 و بسیاری( 10: ..13)محمدرحیمی و همکاران، شناساند سازد و از سوی دیگر آنان را از یکدیگر باز میوابسته می

 واگرایی و همگرایی موضوع به راجع و پژوهش مطالعه به دوره این در کثیری محققان آنان با پیوند در و پردازانازنظریه

 (.Drake,2019, Nordin at ah,2018:22)اند پرداخته کشورهای غربی، در قومی تنازعات از برآمده مناقشات و

مندی ها برای بهرههمگرایی و انسجام ملی و پرهیز از ایجاد واگرایی یکی از مهم ترین کارکردهای دولت

و ممانعت از ایجاد فرصت برای بیگانگان جهت نفوذ و تاراج این منابع است. این موضوع از این حداکثری از منابع کشور 

منظر اهمیت مضاعف دارد که بدون انسجام ملی و بهره وری به عنوان کلیدواژه اصلی بهره مندی صحیح از منابع جهت 

 (.24: 13.0)جعفری،  فراهم نخواهد شدایجاد امکان رقابت با سایر کشورها و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 

طوری که دستیابی به توسعه و همگرایی ملی دو مفهوم مکمل همدیگرند به توان گفتمیدر همین راستا؛ 

باشد و این تر میتر و مهمباشد و اینکه نقش توسعه در برخورداری از همگرایی پررنگیکی بدون دیگری غیر ممکن می

 اینکه امروزه خوشبختانه. کندای، ملی و محلی مصداق پیدا میسطوح و سلسله مراتب منطقهپیوستگی و وابستگی در 
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 )تاجبخش، است شده تبدیل عمومی یک باور به است توسعه کنندهتضمین راهبرد همگرایی ملی، راهبرد بهترین

1301.) 

 جهت ایی بالقوه و قوی های پتانسیل عراق، کشور با مشترك مرز دارابودن با ایران غرب در کردستان استان 

ها توسعه خدمات و امکانات در این شهرستان  راستا این در. است دارا را مرزی شهرهای در خصوص توسعه بازرگانی، به

های آن نقش مهم و اساسی داشته باشد و باعث تسریع تواند در تقویت و رابطه بین کشورهای مرزی و همسایهمی

و باعث انسجام و همگرایی ملی گردد. همچنین  .(03: 13.1شود )احمدی و همکاران، میبیشتر توسعه در این استان 

این استان، قابلیت توانایی به  قطب تجاری مهم و دروازه کاالیهای ضروری و وارداتی به کشور عراق را با توجه به 

 موقعیت استراتژیک خود دارد. 

 در آن شدن واقع لحاظ سیاسی به حتی و افیاییموقعیت جغر لحاظ از آن خاص شرایط به توجه با لذا

این توانایی و قابلیت را دارد که باعث شکوفایی و  آن مختلف مسایل به جانبه همه توجه لزوم و عراق کشور با مجاورت

 بررسی به پژوهش حاضر لذا. آورد را فراهم مجاور هایاستان های استان و حتیرشد و توسعه اقتصادی شهرستان

 است مسئله این به دنبال پاسخگویی به نهایت در و است یافتگی با تأکید بر همگرایی ملی پرداختهتوسعه هایشاخص

 است؟ داشته تاثیر همگرایی ملی در اندازهایی چه استان کردستان تا هایشهرستان یافتگی توسعه سطح که

 

 مبانی نظری
 است شده جهان متداول در بیستم قرن دوم نیمۀ تقریباً از یافتگی توسعه و توسعه مفهوم

(Kirk,2001:71) بردن میان از یا مفهوم کاهش به بعدها اما شد؛ می قلمداد اقتصادی رشد معنای نرخ به ابتدا در 

)بابایی اقدم و همکاران، اجتماعی گرایش پیدا کرد ساختار در اساسی تغییرات و های اجتماعی نابرابری بیکاری، فقر،

13.4 :.6.) 

کنونی، توسعه همه جانبه با سرعتی بسیار شدید  در حال گسترش است و گستره عظیم بشری را  در جهان

های است. عقب ماندن از آن به معنای دور ماندن از علم و فرهنگ و تجربهدر تمام نقاط عالم تحت تأثیر خود داده

شود که بینی میپیش 2824ا سال تر از کشورهای دیگر و جهان پر تغییر است. تجهانی  و زیستن در عصری  عقب

 (. Kaya & Curran,2006:19)درصد جمعیت جهان، در نواحی و مناطق شهری زندگی کنند 64حدود 

تغییر همراه با پیشرفت  راآن توانمی ترقی و بهبود است و معنای پیشرفت، به لغوی، نظر ازی  توسعه واژه

 شرط یا هدف سه حداقل که شوداطالق می وضعیتی به و است کیفی مفهومی توان گفت، توسعهدانست. همچنین می

 :سازد محقق را

 

 
 (.18: 1300دوست، منبع: سپهر) : اهداف توسعه از دیدگاه رویکرد کیفی0شکل

 

 

اهداف توسعه از دیدگاه رویکرد 
 کیفی

گسترش دامنۀ انتخاب، آزادی 
اندیشه ها و برابری افراد جامعه در 

 برابر قانون

افزایش سطح زندگی و بهره مندی 
 انسان ها از مواهب مادی

امکان دسترسی بیشتر به کاالها و 
خدمات تداوم بخش زندگی انسان 

 ها؛
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 ای)توسعه متوازن و متعادل(ریزی منطقههدف برنامه

معنا است که ارتباط بین جایگاه  ای، به اینای از دیدگاه آمایش سرزمین و توسعه فضایی منطقهتعادل منطقه

صورتی باشد که در مراکز از نظر توزیع منابع و اندازه جمعیت، شکاف عمیق ها در سطح یک منطقه بهو وزن سکونتگاه

 و نابرابری شدید)مانند وضعیت تقدم و تسلط تک شهری یا چند شهری( وجود نداشته باشد. 

های یک منطقه در مقایسه با سایر مناطق، یت و منابع سکونتگاهبراین اساس هر چقدر نابرابری در توزیع جمع

شود. عدم تعادل تر محسوب مییافتهتر است و یا به لحاظ فضایی توسعهکمتر باشد، آن منطقه به وضعیت تعادل نزدیک

جهان سوم و ایران های بارز و عمده کشورهای صورت نامناسب از ویژپیای و توزیع نامتعادل خدمات و امکانات بهمنطقه

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و توان از دیدگاهای را میی متوازن و تعادل منطقهاست. ضرورت و اهمیت توسعه

 سیاسی بررسی کرد. 

 :ی بیش از ظرفیت امکانات آن منطقه و از تمرکز صنایع در یک یا چند منطقه موجب استفاده بعد اقتصادی

 (. 11: 13.8زاده و همکاران، شود )ابراهیمهای مناطق دیگر میپتانسیلسویی بال استفاده ماندن 

 :ای، مهاجرتهای ناحیهترین پیامد اجتماعی گریزناپذیر عدم تعادلاز دیدگاه اجتماعی، مهم بعد اجتماعی-

رشد  ها و نواحی برخوردار هست. نتیجه این امرهای باال از نواحی محرم به متروپلهای غیر طبیعی با نرخ

های شهری در این مناطق نشینی و گسترش ناهنجاریسریع در یک یا چند منطقه و بروز پدیده حاشیه

 (. 36: 13.4پور ، الهاست.)امان

 :عنوان واکنش گرایی است که به گیری روح حاشیهحاشیه شکل -از مظاهر ساختار محور بعد سیاسی

فر، شود )سلیمیی و فرهنگی از سوی محور تعریف میعاطفی فرهنگی بر ضد انتشار سلطه اقتصادی، سیاس

1301 :64 .) 

 
 همگرایی و واگرایی مفاهیم

 ها نخواهند انسان متقابل ارتباط و پیوند برقراری بدون باشد، می وابستگی و ارتباط به نیازمند همواره انسان

 به پیوستن و همگرایی در خواهد بود، احتیاج رفع الزمه رابطه، برقراری و ایجاد. سازند برطرف را خود نیازهای توانست

 دو واگرایی و همگرایی. رسید احتیاجات نیازها و کردن برطرف و یافتگی توسعه سطح به توان می که است یکدیگر

 تلقی از تابعی واگرایی و همگرایی فرایند سقوط یا و بقاء شکل گیری،. باشد می سیاسی بازیگران و کشورها متضاد رفتار

 در شرکت به تن که فردی دیگر عبارتی به. است فردی یا جمعی و ملی به منافع نسبت مردم و بازیگران و کشورها

 را او منافع اندازه چه تا عمل این که اندیشد می این به دهد می مرکزی دولت به نسبت یا واگرایی همگرایی فرایند

 سمت به شدن افراد نزدیک و تقریب از است عبارت مفهومی لحاظ به همگرایی. سازد می دور او از را تهدیدات تأمین و

 تفکیک از است عبارت آن، در برابر واگرایی شود، می شناخته آنان مشترك هدف عنوان به معموالً که مشخص ای نقطه

 (. 313: 1304نیا، خاص)حافظ های هدف به سمت حرکت و مشترك هدف از ها آن شدن دور و همدیگر از جدایی و

 

  همگرایی های زمینه و عوامل
 وجود نیازمند ای،منطقه و المللیبین تشکل و بندیگروه یک پدیدارشدن و همگرایی فرآیند گیریشکل

 :است زیر شرح به آنها عمده که است خاصی عوامل ها وزمینه

 قومیت، خاندان و نژاد مذهب، و دین ایدئولوژی، تاریخی، تجربه زبان، مانند: تاریخی - فرهنگی مشترك هایویژگی -1

 .مشترك رسوم و آداب و

 خلیج، فالت جزیره، شبه نظیر: یکپارچه و متمایز جغرافیایی واحدهای از برخورداری و جغرافیایی و طبیعی وحدت -2

 .آفریقا وحدت -نفتا -پاسیفیک اتحادیه مانند... و قاره شبه دریا، قاره،
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 و غیره.  فرهنگی سیاسی، اقتصادی، امنیتی، از اعم: مشترك تهدید  -3

 و غیره. اوپک اروپا، مشترك بازار هشت، گروه مانند: مشترك نقش و منافع عالیق، -5

 و غیره. واکو آن.سه.آ مانند: مختلف هایزمینه در متقابل هایوابستگی و نیازها -4

 مانند :گیرندعهده می به را همگرایی رهبری و تأسیس نقش که برتر ژئوپلیتیک و سیاسی نیروهای و مسلط قدرت - 6

 (CISانگلیس  المنافع مشترك کشورهای) ایمنطقه و جهانی قدرتهای استعمارگر، کشورهای

 .عربی متحده امارات فدراسیون مانند: کشورها رهبران سیاسی و عاطفی روابط -1

 (.02: .130 ودیگران، پور احمدی)وغیره اسالوی اروپایی، اسالمی، تمدن مانند: تمدنی هایوابستگی-0

 

 
 خارجی و داخلی منشأ با برهمگرایی ملی موثر عوامل .مدل2شکل

 

 نمادهای مکانی و همگرایی ملی
رود که توسط شمار میمکان به عنوان ارزش محسوس، کانون علم جغرافیاست و بخشی از فضا یا سطح به

است. مناسبات اجتماعی معنایی و کارکردی بخشیدهانسان یا چیزی اشغال شده و این اسکان و استقرار به آن مکان بار 

جوید و اساس تعریف مکان است. مکان نظامی باز و پذیر است که تعیین خود را در درون فرایندهای اجتماعی می

 (. .2: 13.1راد و فتاحی، شود)کاویانیهویت آن طی تاریخ، پیوسته و باز تعریف می

لی ها کارکرد برجستهمکان در خلق هویت فردی و گروهی انسان ی همان مکان است وهویت هر مکان ویژه

های مادی و نمادینی گرایش اندازکنند، به خلق چشمها نواحی را اشغال میهایی که در قالب گروهاست. انسانداشته

 (.Norton,2017:18)کندبندی میدارند که نواحی را مستعد محدوده
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ها قانون اساسی، پیوستگی سرزمینی، مشروعیت و پذیرش مردمی، آرمانهایی مانند همگونی فرهنگی، مؤلفه

 بستگی ملی هستند. یابیبه همگرایی و همهای دستترین تنشهای مشترك و غیره از مهمو سنت

ی اندیشه، شیء و مفهومی است که در میان صورت و مفهوم آن دهندهای است که نشاننماد ابزار یا نشانه

: 1304راد، ای از نوع قرار دادی است نه ذاتی)محسنیانای همجواری وجود ندارد؛ بلکه رابطهرابطهشباهت عینی و 

-بستگی است و پیدایش نمادها با تجربیات و سازمایهی خاص تعلق و همی اصلی نمادها، القای روحیه(. کار ویژه282

رتباط ژرفی دارد. اوضاع اجتماعی و جغرافیایی ی مکان اهای عینی و فرهنگی با نمودهای کنونی و آزمودهای گذشته

توان پیشینه وضعیت جوامع را ی نمادها میای که بر پایهگونهاند؛ بهجوامع، در پیدایش نمادها کارکرد اصلی داشته

یار عنوان نماد مکان، معتوانند بهتری برخوردارند، میبازشناخت. عناصری که عموماً از جذابیت و قلمرو نفوذ گسترده

ها یابند. حکومتکسب هویت و نمادسازی ملی قرار گیرند، گاه این عوامل در پرچم و سرود ملی کشورها نیز بازتاب می

اجرایی، نمادهای مکانی فراگیرتر را در جستار  همگرایی  -ها و سازوکارهای اداریگیری از انواع رسانهاند با بهرهکوشیده

های مکانی به کارگیری،پردازش و تبدیل ارزشاین نمادپردازی ملی در قالب به ملی تقویت و عملیاتی کنند. براساس

فرایند تاثیر هویت مکانی بر ( 3(. در شکل)31: 13.1ی همگرایی ملی است)کاویانی و فتاحی، کنندهنمودهای تقویت

 است. را نشان داده همگرایی ملی

 
 (.31: 13.1کاویانی و فتاحی، منبع: ) . فرایند تاثیر هویت مکانی بر همگرایی ملی3شکل

 

 همگرایی و ارتباط توسعه
مناطق  در پیوند این اهمیت است، قالب بررسی مناطق همه در همگرایی و توسعه مفهوم دو پیوند اگرچه

  جونز و. پذیرندآسیب بیشتر ایحاشیه موقعیت دلیل به مرزی مناطق چراکه است، ترمستحکم و بیشتر مرزی

 .(5..1وایلد)

 شرایط تواند معلولمی گرچه ای بودنحاشیه این. دانندمی توسعه نیافته و ایحاشیه مناطق را مرزی مناطق

-می مضمحل را آن منطقه هایقابلیت و امکانات از بسیاری ی بودن، مرز پدیده خودِ اما باشد، مرزی مناطق جغرافیایی

-می تأمین را فضایی و تداوم هستند یکدیگرمتصل به که فضاهایی کشور، دو بین مرز برقراری با معتقدند آنان. کند

 توجه بنابراین، است؛ نواحی ماندگی اینعقب علت ای بودنحاشیه این. شوندمی ایحاشیه و گسلندمی یکدیگر از کنند،
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 آنها، توسعه و مناطق این به توجهیبی کند ومی پیدا بیشتری اهمیت و اولویت مناطق، این توسعه و مرزی مناطق به

 هایحفره پیدایش به میتوان موضوع این جمله پیامدهای از. داشت خواهد پی در را مرکزپیرامون سیستم حاکم شدن

: 13.1پاوه، )بهرامی کرد اشاره مرزی هایسکونتگاه و مناطق مرزی تخلیه مرزنشینان، مهاجرت روند تشدید امنیتی،

508 .) 

توان تأثیرگذار باشد توسعه متوازن است، که در مواردی و همگرایی می یکی دیگر از مواردی که در توسعه

که رشد شوند. در حالیاست که دو واژه رشد اقتصادی و توسعه به شکل غیر دقیق به جای یکدیگر استفاده میشدهدیده

ت، اما هر زمان که از های سیاسی پیشرفت جوامع بشری بی اعتنا اسهای انسانی، اجتماعی و به جنبهاقتصادی به جنبه

های عدالت شود منظور یک رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی متوازن است که هم جنبهتوسعه سخن گفته می

های سیاسی همواره نگاهی به دموکراتیزه کردن جوامع بشری دارد. برای گیرد و هم از جنبهاجتماعی را در نظر می

ترین و مؤثرترین این است که مهمکار گرفته شدهتلفی در جهان بههای مخدستیابی به توسعه متوازن، استراتژی

عنوان یکی از آخرین دستاوردهای جامعه علمی، برای دستیابی به ای بهتوان به استراتژی توسعه منطقهها میاستراتژی

ای و ایجاد فرصت برابر همنظور از بین بردن اختالفات ساختاری منطقای نام برد. این استراتژی بهتوسعه و تعادل منطقه

(. در 22: 13.2شود)محمدی، عنوان ابزاری برای ایجاد جوامع پایدار شناخته میبرای تمامی مناطق طرح شده و به

 اند. است که بر همگرایی ملی تأثیر گذار بودهبه بررسی اهداف استراتژی توسعه پرداخته شده 1جدول 

 

 گذار بر همگرایی ملی( اهداف استراتژی توسعه تاثیر 2جدول)

 اهداف استراتژی توسعه

 تحقق توسعه پایدار

 ایایجاد تعادل منطقه

 ارتقای کیفیت زندگی اجتماع محلی در مناطق جغرافیایی مشخص .

 ایجاد مناطقی پایدار، پویا و مترقی از حیث اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی

 از بین بردن وضع نامساعد اجتماعی و اقتصادیای و تالش برای تقویت رقابت اقتصادی منطقه

 محافظت و ارتقای سرمایه فیزیکی،طبیعی و مصنوعی منطقه

 ونقل و کیفیت آب، انرژی و راهبردهای دفع پسماندها و غیرهارتقای مسکن، حمل
 .21: 2815منیع: ایژوشی، 

 

مندی ها برای بهرهکارکردهای دولتترین هم گرایی و انسجام ملی و پرهیز از ایجاد واگرایی یکی از مهم

برابی بیگانگان جهت نفوذ و تاراج این منابع است. این موضوع از این  حداکثری از منابع کشور و ممانعت از ایجاد فرصت

مندی صحیح از منابع جهت عنوان کلید واژه اصلی یهرهوری بهمنظر اهمیت مضاعف دارد که بدون انسجام ملی و بهره

(. 24: 13.0ای فراهم نخواهد شد)جعفری، ای و فرا منطقهان رقابت با سایر کشورها و بازیگران منطقهایجاد امک

های اصلی های سیاسی و اجتماعی و یکی از اهداف و حوزههمچنین همگرایی ملی که یکی از عوامل پایداری نظام

ات حاکمیت و هم چنین توسعه و های سیاسی است که نقش اساسی در ثبی نظامپذیری سیاسی در همهجامعه

: ..13المللی را دارد)محمد رحیمی و همکاران، ها در فضای کشور خود و حتی فراتر از آن در محیط بینپیشرفت ملت

123 .) 

 

 ها توسعه و همگرایی و دیدگاه نظریه ها

که بصورت خالصه  اندهای پژوهش حاضر را به دو دسته توسعه و همگرایی ملی تقسیم شدهنظریات و دیدگاه

 است. به این نظریات پرداخته شده
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 های توسعه و توسعه یافتگیالف. نظریه

 بندی هستند. ای در دو دسته کلی قابل طبقههای توسعه منطقهنظریه

 های عملکردی و تکیه بر های اقتصادی، اجتماعی به بخشدسته اول: نظریاتی است بر پایه تقسیم فعالیت

 ای قابل تفکیک است. برای توسعه منطقه ریزی بخشیبرنامه

 ها در محیط، به ها و یکپارپگی آنها و فعالیتدسته دوم: نظریاتی است که بر پایه تقدم قلمروی فضایی انسان

 ای متکی هستند. ریزی فضایی برای توسعه منطقهبرنامه

 

 های همگراییب. نظریه
 :است زیر شرح به آنها ترینمهم اندکهپرداخته همگرایی مبحث به گوناگونی هاینظریه الملل،بین روابط در

 کارکردگرایی( الف
 همکاری و دوستانه رفتار روی بر تاکید با و است داده جای گراواقع متفکران طیف در را خود کارکردگرایی

 سیاست دیدگاه از المللبین روابط به هاآن. گذارندمی کنار را انگیزاختالف هایرقابت و تخاصم هایالمللی، جنبهبین

 روزی منتظر شیوه این با کارکردگرایان. میدهند قرار خویش کار اصلی محور را خرد و عقل و کنندنگاه می همکاری

 و شده متصل هم به سیاسی مرزهای فراسوی از هاملت و تاسیسات بین شده ایجاد همکاری که زنجیرهای هستند

 فراسوی در را همکاری بتوان اگر که هستند مدعی همچنین هاآن. آید فراهم ملی هایدولت و همبستگی اتحاد زمینه

: 13.3  وعلیمردانی، عباسی) شودمی فراهم همگرایی نوع یک سمت به گرایش امکان کرد، سیاسی تبیین مسائل

121.)  

 

 ارتباطات نظریه( ب
. است پرداخته  ارتباطات مفهوم از استفاده به همگرایی، به معطوف نویسندگان سایر از بیش ، دویچ کارل

 با کنند، فکر هم با که سازد می قادر را گروه یک تنهایی به ارتباطات: کند می بیان ارتباطات مفهوم با رابطه دویچ در

 مردم میان در ارتباطات شود، درك ارتباطات که دارد این به نیاز شناسی جامعه کل. کنند عمل هم با و هم ببینند

 (. 61: 1318 محمدی،) آورد وجود به خصومت یا دوستی ممکن است

 از چشمگیری حجم وجود اشخاص، میان اجتماعات همه شاخصه که است این دویچ نظریه عزیمت نقطه

 مطرح همگرایی با رابطه در کارلددویچ که مسأله مهمترین ( بنابراین51: 1306 هاست)مشیرزاده، آن میان مبادالت

 اقتصادی تبادالت اجتماعی، بر ارتباطات عالوه و میکند بازی جوامع نزدیکی در بزرگی نقش که است ارتباطات کندمی

 .(51: 1306 مشیرزاده،) دهندمی پیوند هم به را مردم نیز

 

 کارکردگرایی نو نظریه( پ
اصالح وآزمایش  بسط، به عمدتا نوکارکردگرایی. است کارکردگرایی نظریه فکری مولود نوکارکردگرایی نظریه

از . کردند معطوف اقتصادی مسائل به را خود فکر و توجه نوکارکردگرایان. است پرداخته همگرایی به مربوط هایفرضیه

جدا  هم از کامالً را سیاست و اقتصاد میترانی برخالف او اما میشود، آغاز مالیم سیاست درحوزه همکاری نظرهاس،

 .دارد اذعان اقتصادی مسائل اهمیت به و گیردنمی

 حیات مختلف ابعاد که است این بر او است فرض سرریزی یا «سرایت. »هاس استفاده مورد مفاهیم از یکی

 دیگر بخشهای در همکاری مستلزم یک بخش، در همکاری برای اقدامی هر نتیجه، در. اند وابسته هم به اقتصادی

 داشت یابنده وجود گسترش بنابراین نوعی منطق. کند می سرایت دیگر هایبخش به بخش یک از همکاری و میشود
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 یک در را خویش ملی منافع فرآیند این وسیله به ملتها و میکرد کمک دیگر بخش به بخشی از پیشروی یا تسری به که

 (. 616: 1316 وفالتزگراف، دوئرتی) بخشندمی ارتقا تروسیع همگرایی محیط

 ی پژوهشپیشینه
 های پژوهش(. پیشینه0جدول)

 پژوهشگر

 )موضوع، سال( 

 گیرینتیجه موضوع

محمدرحیمی و 

 (0311همکاران )

 های چالش بررسی

 ملی همگرایی تحقق

 ایران، قوم در اقوام
 ترکمن

 و منفی تأثیر نهادی و معیشتی هویتی، های داد چالش ها شانآن پژوهش نتایج

 چالش با هویتی های بین چالش همچنین. دارد اقوام ملی همگرایی بر معناداری

و  مثبت تأثیر نهادی های چالش با معیشتی های چالش و معیشتی، های
 شد یافت معناداری

راد و  کاویانی

 ( 0311همکاران )

-توسعه سطوح سنجش

 هایشهرستان یافتگی

 ارتباط کردستان و استان

 انسانی مخاطرات با آن

 (،211/8) سنندج (،1) کامیاران هایشهرستان ترتیب به داد نشان هایافته

 مریوان (،3503/8) قروه (،3524/8) دیواندره (،8/.245) بیجار (،221/8) دهگالن

-رتبه ترتیب به (868/8.) بانه (،6142/8) سقز (،5068/8) سروآباد (،3611/8)

  .دادند اختصاص خود به یافتگیتوسعه لحاظ از را 18 تا 1 های

 بر متوازن توسعه تأثیر  (0312) جعفری
 مناطق در ملی همگرایی

 مرزی

 در گذاری سرمایه اقتصادی، توسعه شاخص داد پنج نشان وی پژوهش نتایج
 دولت، عمرانی گذاری سرمایه اجتماعی، سرمایه در گذاری سرمایه ها، زیرساخت

 18 از بیش و ملی همگرایی قوت عامل عنوان به درصد 68 از بیش انسانی توسعه

 بیکاری شاخص سه. دارد تأثیر ملی همگرایی بر زیاد خیلی و زیاد میزان به درصد

 به منابع نامناسب توزیع یا طبقاتی شکاف و جامعه در اقتصادی فساد جوانان،
 دهد می نشان نیز میانگین اختالف آزمون نتایج. هستند مطرح ضعف عامل عنوان

 در ملی انسجام و همگرایی افزایش به منجر زیادی حد تا اول شاخص 4 تقویت که

 خواهد دنبال به عکس نتیجه بعدی شاخص سه تقویت و شد خواهد مرزی مناطق

 .داشت

 نیا و فتاحیطیب

(0312) 

 و تحلیلو  بررسی 

-شهرستان بندیسطح

از  کرمانشاه استان های

 نظر توسعه یافتگی 

استان تفاوت و  هایشهرستان از نظر شاخص های توسعه بین که داد نشان نتایج

 4 در را هاشهرستان تاکسونومی، مدل کارگیری به نتیجه و دارد وجوداختالف 

 هیچ اول سطح سه در که داده قرار محروم بسیار برخوردارتا بسیار سطح

 در قصرشیرین و پاوه کنگاور، صحنه،  هایشهرستان و نگرفته جای شهرستانی
 اسالم گیالنغرب، داالهو، کرمانشاه، هرسین، سنقر، هایشهرستان و محروم سطح

 بسیارمحروم سطح در باباجانی ثالث و ذهاپ سرپل جوانرود، روانسر، غرب، آباد

 سطح در هاشهرستان درصد 4/20 که دهدمی نشان نتایج همچنین. اندگرفته قرار

 .اندگرفته قرار محروم بسیار سطح در هاشهرستان درصد 4/11 و محروم

 روند بررسی و تحلیل (0316بهرامی پاوه)

 و یافتگیتوسعه پارادایم

 همگرایی بر آن تأثیر

 ایران در ملی

تفاوت  با یافتگیتوسعه بین مستقیمی داد که ارتباط نشان وی پژوهش نتایج

 با توأم کاربردی آنکه از بیش توسعه هاینگرش. دارد وجود ایران در فرهنگی

 آنچه بنابراین است؛ سیاسی امنیتی شرایط متأثر از باشند، داشته ریزیبرنامه

 از استفاده. توسعه است به سیستمی رویکرد بخشدمی تحکیم را ملی همگرایی
 شود.می میسر اقوام مشارکت و ملی اقتصاد اعتالی با محیطی هایتوان

رفیعیان و همکاران 

(0316) 

 سطح تعیین بررسی

 شهرستان یافتگی توسعه

 مرزی استان های

 بر تأکید با کردستان
 توسعه های شاخص

 از استفاده با شهری

.(در رتبه .0.که شهرستان سنندج )با امتیاز  که داد نشان هاآن پژوهش نتایج

.(در رتبه دوم، شهرستان 164اول قرار دارد.به ترتیب شهرستان سقز)با امتیاز 

.(در رتبه 1382امتیاز .(در رتبه سوم، شهرستان مریوان)با 1381بانه)با امتیاز 

.(در رتبه پنجم،شهرستان بیجار)با امتیاز 115چهارم،شهرستان قروه)با امتیاز 
.(در رتبه هفتم، شهرستان 841.(در رتبه ششم، شهرستان کامیاران)با امتیاز 800

در رتبه  .(811.(در رتبه هشتم،شهرستان دهگالن)با امتیاز 816دیواندره)با امتیاز 
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 پژوهشگر

 )موضوع، سال( 

 گیرینتیجه موضوع

 های تکنیک تلفیق

AHP و TOPSIS   
 ..(در رتبه دهم قرار دارد886رستان سروآباد)با امتیاز نهم و درنهایت شه

سلیمی سبحان و 

 ( 0315همکاران )

تحلیل عوامل مهم و  
موثر در برقراری واگرایی 

و همگرایی بین اقوام 

 کرد 

های قومی، بروز خالء ها نشان داد که عواملی همچون سیاستنتایج پژوهش آن
ملی و فراهم کردن بسترمناسب برای قدرت در مرکز،اندرکنش نحبگان محلی و 

های خارجی در برقراری واگرایی و ها و دخالتبرقراری مشارکت سیاسی قوم

 باشد.  همگرایی قوم ها تاثیر گذار می

 دریک

 (2101) 

بررسی همگرایی ملی در 
 اندونزی

 

 سیاسی، و تاریخی تجربیات نامساعد تأثیرات به که داد نشان وی پژوهش نتایج
 مسئولیت فضایی، الگوهای اقتصادی، ابعاد متقابل، اثر ابعاد اجتماعی، فرهنگ ابعاد

 پرداخته اندونزی در ملی همگرایی اندازچشم و ملی همگرایی تحقق قبال در دولت

 .استشده

 بلینوو پترسون

(2101) 

های بررسی مدل
همگرایی ملی و امکان 

های اجرایی تجربه

 خارجی در روسیه

ها نشان داد مشکالت همگرایی ملی را ناشی از ناقص بودن نتایج پژوهش آن
ی گیری هویت ملی فدراسیون روسیه به منزلهسازی و شکلفرایندهای ملت

-ی همگرایی ملی، ملتداند. تجزیه و تحلیل انتقادی از تجربهکشوری سیاسی می

های چندفرهنگی مربوط به چنین شیوهگیری هویت ملی و همسازی، شکل

 است.ی مهاجران به ایاالت متحده و روسیه ارائه شدههمگرای

نوردین 

 2102وهمکاران)

همگرایی ملی محیط 

مدرسه چندفرهنگی در 
 مالزی

آموزان و مدارس منتحب بر همگرایی ای دانشها نشان داد متغییرهای زمینهنتایج پژوهش آن

های متفاوت نشان داد که فرهنگآموزان با پردازد. نظرسنجی انجام شده در مورد دانشملی می
 همگرایی، یکپارچه نیست .

 و فوالرین

  2016همکاران

 همگرایی فرهنگی، تعدد

 در امنیتی معضل و ملی
   "نیجریه

 دستگاه اساسی تغییرات به نیاز نیجریه کشور ها نشان دادکهنتایج پژوهش آن

 است احتیاج اینکه ضمن دارد، خود مرزهای اطراف و داخل در خود  امنیتی
 .باشد داشته خود سیستم مهاجرت به تر عمیق نگاهی

 

-بررسی همگرایی منطقه ( 2106حسن کرامار)

ای و توسعه اقتصادی در 

 اتحادیه اروپا

ای در های منطقهنتایج پژوهش وی نشان داد ارتباط بین رشد ملی و نابرابری

ای در منطقه میان کشورهای عضو به برسی نقش توسعه اقتصادی در همگرایی

اند همچنین میان سرعت رشد میان اعضای قدیم و جدید انحادیه پرداخته
 ای یک رابطه همبستگی مثبت وجود دارد.  اقتصادی و شدت توسعه منطقه

 1588، منبع: مطالعات نگارنده

 

 روش پژوهش
 روند در. تحلیلی است -توصیفی صورت به شناسیروش نظر از و کاربردی گذاریهدف نظر از حاضر پژوهش

نفر  54نظرات  استفاده از با توسعه با تاکید بر همگرایی ملی در استان کردستان بر مؤثر عوامل ابتدا هاداده تولید و تهیه

  اطالعات تحلیل و تجزیه برای. است شده شناسایی روش دلفی طریق از ریزی شهریاز کارشناسان امورشهری و برنامه

توسعه با تاکید بر همگرایی ملی در استان زیر شاخص عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار قوی بر 1شاخص اصلی و  2

 . است شده گرفته تحلیل مسیر بهره و ( (SEM اختصار به  ساختاری معادالت یابیمدل از تکنیک کردستان

 

 پژوهش هایشاخص

 صورتکه به شدند شناسایی معیار زیر 7و معیار 2تعداد  پژوهش نظری مبانی اساس بر تحقیق این در

 .شد داده پانل( قرار متخصصان )اعضای اختیار در لیکرت ایگزینه 1 مقیاس مبنای بر و شدهتهیه دلفی پرسشنامۀ
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 یافتگی با تاکید بر همگرایی ملییابی به توسعههای دستها و زیر شاخص: شاخص0شکل

 

 محدوده مورد مطالعه
از نظر موقعیت جغرافیایی این  است. سنندج شهر آن مرکز و استشده واقع کشور درغرب کردستان استان

 15درجه تا  54دقیقه و  35و   استوا خط از شمالی عرضدرجه  36دقیقه و  20درجه تا  35دقیقه و  54بین استان 

  دارد. قرار گرینویچ النهار نصف از شرقی طولدقیقه  50دقیقه و 

 قسمتی و همدان استان به مشرق از زنجان، استان از قسمتی و غربی آذربایجان استان به شمال از استان این

 سرشماری نتایج اساس است.بر محدود عراق کشور به مغرب از و کرمانشاه استان به جنوب از زنجان، استان از دیگری

موقعیت  1است.که در نقشه نفر بوده 1683881جمعیت استان کردستان  13.4 سال مسکن و نفوس عمومی

 است.  های این استان را نشان دادهشهرستان

 

 
 محدوده مورد مطالعه : 0نقشه

 

 

 

 

توسعه و 
 همگرایی ملی

 شاخص انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توسعه

 شاخص نهادی، معیشتی و هویتی همگرایی ملی
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  داده ها تجزیه و تحلیل

های تحلیل چند متغیره زیادی وجود دارند که به بررسی اثرات و در حوزه مطالعات اجتماعی و اقتصادی روش

ها عمدتاً اثرات مستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر را مورد پردازند. این روشروابط بین متغیرهای مورد مطالعه می

باشد که عالوه بر بررسی اثرات های چند متغیره میاز جمله تکنیک1دهند. اما در این میان تحلیل مسیربررسی قرار می

دهد و روابط بین قرار می مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، اثرات غیر مستقیم این متغیرها را مد نظر

 (.22: 1301کند)مهدوی و رحمانی خلیلی، های موجود، در تحلیل وارد میمتغیرها را مطابق با واقعیت

اساس ضریب استاندارد  ضرایب مسیر بر تر و یا معنادارتر است.کند که کدام مسیر مهمتحلیل مسیر بیان مى 

شود و مدل رگرسیونى آن ترسیم رت تابعى از دیگر متغیرها فرض مىشود. یک متغیر به صوشده رگرسیون محاسبه مى

آوردن برآوردهای ضرائب اصلی مسیر کافی است هر متغیر وابسته )درونزا( به متغیرهائی که  برای بدست شود.مى

، مستقیماً تحت تأثیر آن است بازگشت داده شود. به بیان دیگر برای برآوردهای هر یک از مسیرهای مشخص شده

های ساختاری  شود. این ضرائب از طریق برقراری معادله ضرائب استانداردشده رگرسیون )یا ضرائب مسیر( محاسبه می

بر  فاٌتحلیل مسیر صر.آیند سازد به دست می هائی که ساختار روابط مفروض در یک مدل را مشخص می یعنی معادله

 توان از طریق دستورمی پنهانز با فرض وجود متغیرهای روی متغیرهای مشاهده شده قابل انجام است. در صورت نیا

compute متغیرهای مشاهده شده را میانگین گرفته و در قالب یک متغیر مشاهده شده بیان کنیم. 

روش تحلیل مسیر، تعمیمی از رگرسیون معمولی است که قادر است عالوه بر بیان آثار مستقیم، آثار غیر 

متغیرهای مستقل را برای متغیرهای وابسته نشان دهد و با بیان منطقی، روابط و مستقیم و اثر کل هر یک از 

های همچنین  تکنیک تحلیل مسیر از جمله تکنیک (..4: 1301همبستگی مشاهه شده بین آنها را تفسیر کند )آذر، 

ثرات غیر مستقیم این باشد که عالوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، اچند متغیره می

 کند. های موجود، در تحلیل وارد میدهد و روابط بین متغیرها را مطابق با واقعیتمتغیرها را نیز مد نظر قرار می

اهمیت و ارجحیت تحلیل مسیر در مقایسه با تحلیل همبستگی در این است که تحلیل مسیر امکان سنجش 

غیرهای بعدی یا وابسته را ابتدا از طریق مشخص کردن مفروضات مربوط اثرات نسبی هر متغیر مقدم یا توضیحی بر مت

: 1304کند)کالنتری، به روابط علی و بعد از طریق تعیین اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل یا توضیحی فراهم می

223.)  

صویری روابط آید. دیاگرام مسیر برای بیان تمدل علی حاصل از تحقیق در یک دیاگرام مسیر به نمایش درمی

(. نمودار تحلیل تأثیرات علی مستقیم و 224: 1304رود)کالنتری، بین متغیرهای مورد نظر در تحلیل مسیر بکار می

 غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در تحقیق حاضر، مطابق نمودار زیر گشته است.

این نمودار مسیر شامل روابط بین متغیرهای (، نمودار مسیر مورد نظر برای آزمون فرضیه پژوهش است. 4شکل )

 تحقیق است که تشکیل دهنده کلی تحقیق و مجموعه فرضیات آن است. 

                                                             
1 - path analysis 
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های مأخذ: بر اساس یافته (ملی همگرایی و یافتگیتوسعه هایشاخص) پژوهش اصلی معیارهای از متشکل مسیر نمودار(: 5)شکل

 0011پژوهش،

 

پس از استخراج عوامل و معیارهای توسعه شهری و همگرایی ملی، آن دسته از متغیرهای مشاهده شده که  

کردند، از تحلیل نهایی حذف شدند، با حذف این متغیرهای گیری نمیبه طور قابل توجهی متغیر نهانی خود را اندازه

پیدا کرده و به اندازه گیری قابل قبول رسید.  های تناسب مدل در یک اندازه گیری، بهبودمشاهده شده کلیه شاخص

های تناسب مدل را بین دو مدل اندازه گیری اولیه و اصالح شده برای عوامل همگرایی ملی و جدول ( شاخص3جدول )

 دهد. ( این مقایسه را برای عوامل و معیارهای استراتژی توسعه شهری نشان می5)

 

 های تناسب مدل اندازه گیری اولیه و اصالح شده برای توسعه یافتگی(: مقایسه شاخص3جدول )

-Chi مدل

Square 

GFI AGFI CFI NFI NNFI SRMR 

 84841 8403 8406 84.3 8401 8405 155466 مدل اندازه گیری اولیه

 84855 84.3 84.1 84.6 84.2 .840 34432 مدل اندازه گیری اصالح شده

 0011مأخذ: محاسبات نگارنده، 

 های تناسب مدل اندازه گیری اولیه و اصالح شده برای همگرایی ملی(: مقایسه شاخص4جدول )

-Chi مدل

Square 

GFI AGFI CFI NFI NNFI SRMR 

 84863 8401 8401 8403 8405 8401 101415 مدل اندازه گیری اولیه

 .8483 84.5 84.5 84.2 .840 84.2 3.482 مدل اندازه گیری اصالح شده

 0011مأخذ: محاسبات نگارنده، 
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 ,GFI, AGFIهای تر خواهد شد که میزان کای اسکوئر آن کاهش پیدا کند، شاخصزمانی مدل متناسب

CFI, NFI, NNFI  و میزان شاخص  ترنزدیک 1به عددSRMR  ) به صفر نزدیکتر شود. نتایج حاصله در جدول ) و

نشان دهنده این واقعیت است که مدل اصالح شده بهبود یافته مدل اندازه گیری اولیه است که همگی در سطح قابل 

 قبولی هستند. 

دهد. نحوه اصال مدل بدین شکل است که های اندازه گیری را نشان می( نیز حالت اصالح شده مدل4شکل )

بق پیشنهاد در مواردی که ضریب تعیین بین متغیر پنهان با متغیر مشاهده شده )در معادالت اندازه گیری( کمتر از ط

های شده را از مجموعه تحلیل حذف کردیم. با حذف این متغیرها هنوز کلیه شاخص بود آن متغیر مشاهده 8448

 برازش کلی مدل بطور کامل بهبود پیدا نکردند

ارتقا دادیم و در مواردی که ضریب تعیین بین  8468قابل قبول برای میزان ضریب تعیین را به بنابراین مرز 

بود آن متغیر را از مجموعه تحلیل حذف  8468متغیر پنهان با متغیر مشاهده شده )در معادالت اندازه گیری( کمتر از 

( 4( و شکل )5( و )3آن در جدول ) های مدل به حد قابل قبول رسید که نتایجکردیم. بدین ترتیب کلیه شاخص

 های برازندگی برای مدل فوق به شرح زیر است:شاخصمنعکس شده است. 

 

Chi-Square = 14.31   GFI = 8401CFI = 8413NFI = 8406NNFI = 84.1IFI = 8404 

RMR = 84884    SRMR = 84815

باشد. به عبارتی مدل نظری تحقیق باالی مدل میهای فوق نشان دهنده برازندگی و تناسب بسیار شاخص

توان از آن برای ارزیابی اثرات های برازندگی تأیید شد، بنابراین میکه این مدل توسط شاخصجاییشود. از آنتأیید می

 متغیرها استفاده کرد. 

 (: نتایج حاصل از اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته5جدول)

 ضریب مسیر وابستهمتغیر  متغیر مستقل

 8455 توسعه یافتگی اقتصادی

 8441 همگرایی ملی

 8450 توسعه یافتگی انسانی

 8453 همگرایی ملی

 -8421 توسعه یافتگی سیاسی

 8445 همگرایی ملی

 .842 توسعه یافتگی اجتماعی

 8454 همگرایی ملی

 8456 توسعه یافتگی معیشتی

 8430 همگرایی ملی

 8431 یافتگی توسعه نهادی

 8421 همگرایی ملی

 8430 توسعه یافتگی هویتی

 8451 همگرایی ملی
 .0011مأخذ: محاسبات نگارنده، 

 

رابطه  8450گذاری آن بر روی همگرایی ملی با ضریب مسیر بدین ترتیب بین تحقق توسعه یافتگی و اثر   

درصد موفقیت استراتژی توسعه یافتگی را  8450یافتگی ها و معیارهای توسعه مؤثری وجود دارد بدین معنی مؤلفه

( با تحقق توسعه یافتگی رابطه علی 84.1های توسعه انسانی با ضریب مسیر کند. از طرف دیگر بین )شاخصتبیین می
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باشد، ولی بین عوامل می یافتگی های توسعه انسانی تعیین کننده توسعهقوی وجود دارد یعنی دسترسی به شاخص

های استان کردستان رابطه علی یافتگی شهرستان( با موفقیت توسعه -84821ی توسعه سیاسی )با ضریب مسیر دسترس

یافتگی وجود ندارد و این بدین معنی است که عوامل دسترسی توسعه سیاسی به واسطه تأثیری که بر تحقق توسعه

های استان در موفقیت توسعه یافتگی شهرستان تواند عاملی تعیین کنندهگذارد میهای استان کردستان میشهرستان

ها  بر معیارهای همگرایی ملی توان گفت که توسعه یافتگی شهرستانکردستان تلقی گردد. در مجموع چنین می

 ( نشان داده شده است. 4اثرگذار است. که نتایج آن در جدول)

 

 گیری نتیجه
بستر اقتصادی و درهم تنیدگی ارتباطات اقتصادی ی چند وجهی است که موضوع همگرایی ملی، یک مساله

ترین علل تحقق آن است. بدیهی است که ایجاد بستر اقتصادی از کارکردهای اصلی هر حکومتی است و اگر یکی از مهم

ای اقتصادی یافتگی براساس مزیت نسبی مناطق و نیازمندی شبکههای توسعهاین مهم یعنی توجه کافی به شاخص

 صورت بگیرد، همگرایی ملی در مقابل واگرایی بازخورد طبیعی آن خواهد بود. مناطق مختلف

 مؤثر عوامل ساختاری معادالت طراحی دنبالبه زیرا شود؛می قلمداد ایتوسعه پژوهش حاضر از نظر تحقیقات

 جزو انجام، هدف ازنظر همچنین. است های استان کردستان با تاکید برهمگرایی ملییافتگی شهرستانبر توسعه

 فرعی و های اصلیمؤلفه تحقیق تئوری و نظری مبانی بررسی با ابتدا در منظور بدین. شودمی قلمداد تحقیقات کاربردی

 تدوین و تهیه پرسشنامۀ دلفی قالب در های استان کردستان با تاکید برهمگرایی ملییافتگی شهرستانتوسعه بر مؤثر

کارشناسان  از نفر 54شامل  اعضا این .گرفتند قرار بررسی مورد دلفی پانل اعضای وسیلۀبه هاشاخص این سپس. شد

-عامل به 3و  یافتگیعامل به عنوان عوامل تاثیرگذار قوی بر توسعه5 اطالعات تحلیل و تجزیه برای .است امورشهری

 به  ساختاری معادالت یابیمدل از تکنیکهای استان کردستان عنوان عوامل تأثیرگذار بر همگرایی ملی شهرستان

 .است شده گرفته بهره تحلیل مسیر و ( (SEM اختصار

های توسعه یافتگی و همگرایی ملی رابطه مستقیم و دوسویه دهد که بین شاخصهای پژوهش نشان مییافته

بلند مدت و ریزی های توسعه یافتگی با تاکید بر همگرایی ملی براساس برنامهوجود دارد همچنین توجه به شاخص

های نسبی هر شهرستان توسعه و پیشرفت متناسب با خود را به شود تا مزیتتوجه به آمایش سرزمین موجب می

های خود به یکدیگر وابسته شوند. که این امر افزایش همگرایی ها به لحاظ رفع نیازمندیارمغان بیاورد و شهرستان

 معیشتی را موجب خواهد شد. 

بدین ترتیب که بین تحقق توسعه  . گردید استفاده عادالت ساختاری و تحلیل مسیرم فرضیه آزمون برای

ها و رابطه مؤثری وجود دارد بدین معنی مؤلفه 8450گذاری آن بر روی همگرایی ملی با ضریب مسیر یافتگی و اثر

-طرف دیگر بین )شاخصکند. از درصد موفقیت استراتژی توسعه یافتگی را تبیین می 8450معیارهای توسعه یافتگی 

( با تحقق توسعه یافتگی رابطه علی قوی وجود دارد یعنی دسترسی به 84.1های توسعه انسانی با ضریب مسیر 

باشد، ولی بین عوامل دسترسی توسعه سیاسی )با ضریب می یافتگی های توسعه انسانی تعیین کننده توسعهشاخص

های استان کردستان رابطه علی وجود ندارد و این بدین معنی است نیافتگی شهرستا( با موفقیت توسعه -84821مسیر 

-های استان کردستان مییافتگی شهرستانکه عوامل دسترسی توسعه سیاسی به واسطه تأثیری که بر تحقق توسعه

مجموع های استان کردستان تلقی گردد. در تواند عاملی تعیین کننده در موفقیت توسعه یافتگی شهرستانگذارد می

  ها  بر معیارهای همگرایی ملی اثرگذار است.توان گفت که توسعه یافتگی شهرستانچنین می

 

 

 



 منطقه ای شهری و  اپیدارمطالعات توسعه 


 

 
  0011 ، پاییز5،شماره پیاپی 3شماره  ،2دوره           

 

17 

 

 منابع و مأخذ
 و سیستان روستایی یافتگی مناطقتوسعه درجۀ تغییرات روند بررسی ،( 13.8)  ك رئیسپور، ع؛ زاده،ابراهیم

-16 صص ، 25 شماره توسعه، و جغرافیا ، 1314 و 1304 های طی دهه عددی تاکسونومی از گیریبهره با بلوچستان

41 . 

(، تحلیل قابلیت های توسعه شهرستان های مرزی استان 13.1احمدی، عاطفه؛ امانپور،سعید؛رحیمی، سمانه)

-کردستان درجهت توسعه همکاری های بین مرزی با کشورهای همسایه، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش

 .03-.0، سیستان و بلوچستان، صص هاها و رهیافت

 . 50-45جغرافیا، صص  آموزش هیرمند، مجله هیدروپلیتیک (، بررسی1301)  عباس، احمدی،

 چهارم، سال قم، عالی آموزش مجتمع مجله مدیریت، علم در یابی علت و مسیر تحلیل ،(1301)عادل ذر،آ

 انزدهم.پ شماره

یافتگی و نابرابری فضایی در کردستان، پایان نامه میزان توسعه(. بررسی و تحلیل 13.4اله، پور،انور)امان

فر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به راهنمایی دکتر حسین نظم

 دانشگاه اردبیل. 

و تحلیل تطبیقی درجه توسعه  (، سطح بندی13.4پور، خالد) بابایی اقدم، فریدون؛ ویسی ناب ، فتح اهلل ؛ علی

، پیاپی 21، شماره 6ای، دوره های استان کرمانشاه، فصلنامه جغرافیا و آمایش منطقه یافتگی مورد شناسی: شهرستان

 .4.-112، صص 21

یافتگی و تأثیر آن بر همگرایی ملی در ایران، (، تحلیلی بر روند پارادایم توسعه13.1اهلل)بهرامی پاوه، رحمت

 . 510-5.1، صص 3، شماره 6های راهبردی و کالن، دوره ه سیاستفصلنام

(، تأثیر توسعه متوازن بر همگرایی ملی در مناطق مرزی، فصلنامه مطالعات ملی، 13.0جعفری، محمد)

 .24-.5( ، صص 08)پیاپی  5، شماره  28دوره

 .لیپاپ انتشارات: مشهد ژئوپلیتیک، مفاهیم و اصول (،1304) محمدرضا نیا، حافظ

(. بررسی وضعیت شاخص های 13.0خاکپور، براتعلی؛ محمودی، چنور ؛ داوری، سیده الهام؛ اکبری ، مجید )

 . 13-8.، صص46،  شمارۀ 11توسعه در شهرستان های کرمانشاه با استفاده از تکنیک ادغام، جغرافیا و توسعه، دورۀ 

 جلد وحید بزرگی، و طیب علیرضا الملل، ترجمهبین روابط در متعارض های(. نظریه1316وفالتزگراف) دوئرتی

 .قومس نشر اول،

( ، تعیین سطح توسعه یافتگی 13.6رفیعیان ،مجتبی؛پیری،اسماعیل،کریمی، آرام، حیدری،سامان )

و  AHPشهرستان های استان مرزی کردستان با تأکید بر شاخص های توسعه شهری با استفاده از تلفیق تکنیک های 

TOPSIS4-16، صص 22محیطی هفت حصار، سال ششم ، شماره  ، مطالعات. 

همدان،  استان روستاهای اجتماعی -اقتصادی در توسعۀ دولت عملکرد بررسی (. 1300) حمید سپهردوست،

 . 12 سال . 2 شمارۀ. توسعه و روستا فصلنامۀ

ل موثر بر (، بررسی و تحلیل تاریخی عوام13.4سلیمی سبحان، محمدرضا،حیدری؛جهانگیر،نیکجو،ایرج)

 .14-0.، صص 3، شماره 0همگرایی و واگرایی اقوام ایرانی)نمونه پژوهی:قوم کرد(، مطالعات تاریخ انتظامی، دوره 

 -1344ای در ایران دوره (، مطالعه روند تغییرات سطوح صنعتی و توسعه منطقه1306فر، مصطفی)سلیمی

 . 15 -62، صص 23، پژوهشات اقتصادی، شماره 1314

های استان یافتگی شهرستان بندی درجه توسعه (، تحلیل و سطح13.0،سیدهادی؛فتاحی،رزگار)نیاطیب

 .11-.2، صفحه 6، پیاپی  6، شماره 3کرمانشاه، فصلنامه مهندسی جغرافیای سرزمین، دوره 
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مطالعات  خاورمیانه، فصلنامه در همگرایی و اسالمی توسعه (. بانک13.3یوسف) علیمردانی، ابراهیم؛ عباسی،

  سیاسی

های امنیت پایدار؛ مبتنی بر مدل مهندسی (، ابعاد و شاخص13.2قیصری، نوراهلل؛ حسینی، سید مهدی)

 .11-181، صص  28، شماره 6همگرایی ملی، فصلنامه آفاق امنیت، دوره 

های شهرستانیافتگی (، سنجش سطوح توسعه..13کاویانی راد، مراد ؛ایرانی هریس، صیاد ؛ بی نیاز، محمد)

، 5استان کردستان و ارتباط آن با مخاطرات انسانی ، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، سال اول، شماره 

 .41-61، صص 5پیاپی 

(. تأثیر هویت مکانی بر همگرایی ملی، فصلنامه برنامه ریزی و 13.1راد، مراد؛ فتاحی، مصطفی)کاویانی

 . 21-54، صص1، شمارهی شانزدهمآمایش فضا، دوره

(، بررسی چالش های تحقق همگرایی ..13محمدرحیمی، معصومه؛ میرکوشش، امیرهوشنگ؛ اشرفی، احمد)

 .14-36، صص 48ملی اقوام در ایران؛ مورد مطالعه: قوم ترکمن، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سیزدهم، شماره 

-13 صص ،1 شماره اول، سال مصباح، ن، فصلنامهآ تکامل و تطور سیر و (، همگرایی1318) یداهلل، محمدی،
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