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ن پژوهش مورد يکه در ا يامسئله نامتوازن است، د و تعادليدر حال توسعه تمرکز شد يکشورها يهايژگياز و يکي
 به هم يل توسعه درونين دليهمبه نامتوازن، يااست با توسعه يران از جمله مناطقيکشور ا ن است که:يا است يبررس

 يهابا شاخص يو اجتماع يها از توسعه اقتصاداز استان يران صورت نگرفته است، برخيا يهاکسان در استانيصورت 
 يهامانند استان يمناطق مرز شآهنگ نام خود دارند.يمناطق لقب محروم را هم چنان پ يبرخوردارند و برخ يبهتر

گر بروز نموده يد يز مسئله به نحوين ياند در بعد درون استانجمله ستان و بلوچستان از آنيالم و سيا کردستان، لرستان،
استگزاران و يزان، سيربرنامه ي. نگاه تمرکزگرا از سواستن پژوهش  استان کردستان يدر ا ياست منطقه مورد بررس

مام مناطق از ت يع مناسب در برخورداريه افکنده است. توسعه نامتوازن به عدم توزيها ساان بر توسعه استانيمجر
افته يجانبه در کشور مطالعه و پژوهش درباره مناطق کمتر توسعههمه جاد تعادل و توسعهيا يبراتوسعه نظر دارد . يايمزا

استان  نامتوازن  عوامل مؤثر بر توسعه ين مقاله به بررسيا باشد،يم يالزم و ضرور ينده امريآ يهايزيرجهت برنامه
افزار است. از نرم ياسهيل مقايل محتوا و تحلياز تحل يقيو روش آن تلف يق کاربرديع تحقکردستان پرداخته است. نو

max QDA آمار اخذ شده از  ياسهيل مقاينظران استان و تحلانجام شده با صاحب يهامصاحبه يل محتوايتحل يبرا
در  يناکاف علل توسعه  يعه اقتصادتوس ينظر يهادگاهياستفاده شده است، بر اساس د 8931ران در سال يمرکز آمار ا

انگر آن است که استان کردستان از نظر يق بيج حاصل از تحقين شده است. نتاييتب استان کردستان مختلف يهابخش
 گردديدرکشور محسوب م زان توسعه اندکيبا م ييهاجزء استان يگوناگون توسعه اقتصاد يهااز ابعاد و شاخص يمندبهره

ن اساس يت توسعه مشارکت در تمام جوانب است، براين امرکه محوريد بر ايکأتوان با تين پژوهش مياج يو براساس نتا
ض و يمانند تبع ييزابيآس يندهاياز فرا ين دوريجذب مشارکت و همچن يدر راستا يزيرها و برنامهاستيس

در بخش  ياقتصاد يهايارگذهيش سرماياز جمله افزا يتوسعه اقتصاد يهاموجبات بهبود شاخص ييتمرکزگرا
 گردد.يم مقدمات توسعه استان کردستان فراهم يکاريد وکاهش نرخ بيش توليافزا ش درآمد سرانه،يافزا ،يدولت و يخصوص
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پردازان توسعه بر هياز نظر يارياز کشورهاست بس ياريتوسعه دغدغه بس امروزه مقوله
د يتوسعه تأک ياز اهداف اساس يکيعنوان ها بهيموجود و رفع دوگانگ يهايکاهش نابرابر

 يبرا ياهيو پا ياز اقدامات ضرور يکيتوسعه  وحن اساس مطالعه سطيبر ا ورزند.يم
نگاه  در حال توسعه يکشورها يهايژگياز و ع است.و اصالحات جهت رفع موان يزيربرنامه

به  يرشد قطب يهااستياست که معلول س و... يمل يال در ابعاد منطقهعادنامت و زگرارکتم
 يخرم ودارا با ويز يستمياکوس يدارا يعيت طبيد. استان کردستان به لحاظ وضعيآيشمار م

توسعه از زمره  در بحث يماندگعقب ظبه لحا يفراوان است ول يهاليپتانس و يعيمنابع طب
شود. شناخت و يران محسوب مياو نامتوازن در  يناکاف توسعه  با سطح مناطق محروم و

گام  يو اجتماع ي، فرهنگياسي، سياقتصاد يهانهيت مناطق در زميل وضعيه و تحليتجز
 ها وينابرابرن پژوهش با نشان دادن يتوسعه است. در ا يبرا يزيرند برنامهيدر فرآ يمهم

گر و با يد يهاتانـسه با اسـيعه استان کردستان در مقاـتوس در بحث يماندگزان عقبيم
ها که ين نابرابريا يبه بررس يفيک يل محتوايو تحل ياسهيل مقاياز روش تحل يريگبهره

که يطورهمانشود. ياست پرداخته م يو فرهنگ ياسي، سي، اجتماعيند عوامل اقتصاديبرآ
ک يمراتب گوناگون است، در داخل  يمختلف جهان دارا يدر کشورها يافتگيند توسعهرو

 يهايو نابرابر نيستکسان يها و مناطق مختلف ن استانيدر ب يافتگيز روند توسعهيکشور ن
را به همراه داشته باشد.  يناگوار يامدهايتواند پيدر تمام اشکال و سطوح آن م ياهيناح

 در حال توسعه است و در همه يکشورها در مناطقبارز  يهايژگياز و يکي دهين پديالبته، ا
 (.Pacion, 2019: 20ش مشهود است )ين کشورها کم و بيا

ن يناهمگن منابع و همچن يع فضايکشور با توجه به توز يهااستان يافتگيتوسعه 
نبودن  قيدقشخص و نامف يمناطق و تعر يميو اقل ياقتصاد يعوامل مختلف اجتماع

در  ت آنيو اهم يناکاف و شناخت يزيرن در نظام برنامهيش سرزميگاه مشخص آمايجا
نه منابع و يع بهيو توز يطيو مح ي، اجتماعياقتصاد يهايم نابرابريو تنظ يبخشتعادل

کپارچه يريغ و  توسعه ياهيناح يهايگذاران باعث بروز نابساماناستيق سيها از طرتيفعال
 يافتگيز سطح توسعهيک استان ني(. در داخل 81: 8938 ش،ياست )آساشده يدر سطح نواح
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ا ي، ياعلت امکانات بالقوه منطقهگر؛ بهيعبارت دبه .باشديآن متفاوت م يهاشهرستان
ک استان ممکن است ي يهاشهرستان ييفضا يهايو... نابرابر يخاص دولت يهااستيس

، يگر متجانس نباشد )کالنتريکديبا  ...دمات وو خ ي، کشاورزيمختلف صنعت يهادر بخش
8939 :12.) 

و  يو فکر يانسان يرويعنوان نمختلف جامعه به يهامطالعه و شناخت قشرها و گروه
و کم  يت وفاق مليتقو ين عنصر توسعه، و توجه به مطالبات و انتظارات آنان برايتريمحور

 انکار يهااز ضرورت ياجتماع يهايرياناً درگيو اح يتياز نارضا يناش يهانهيکردن هز
نه ين زميدر ا ياژهيت ويدارند حساس يو فرهنگ يکه تکثر قوم ياست، لذا در جوامع ريناپذ

ن يتأم يبرا يقوم و يمتکثر از نظر فرهنگ ياعنوان جامعهران بهيشود. در اياحساس م
ازن و برابر، توجه به به توسعه متو يابيز دستيو ن يم مناسبات خارجيو تحک يت داخليامن

ان مناطق مختلف کشور يو... در م ي، صنعتي، بهداشتيتوزيع عادالنه امکانات و منابع آموزش
 شکاف، دارد )کوه ياژهيت وياند، اهمکه تاکنون کمتر مورد توجه بوده يخصوصاً مناطق

با  يا در مطالعه 8918ران در سال يا يبازرگان يها موسسه مطالعات و پژوهش(. 9: 8918
کشور با استفاده  يها استان يبند ره و کاربرد آن در سطحيل چند متغيتحل يها عنوان روش
ل يو تحل يل عامليو کاربرد روش تحل ياجتماع-ياقتصاد يها از شاخص يا از مجموعه

 يستيز ط يو مح ييربناي، زي، اجتماعيکشور را در چهار حوزه اقتصاد يها استان يا خوشه
کرد يران با رويکشور ا يها استان يافتگي سنجش سطح توسعه يمقاله بررسکرد.  يبند سطح
ناهمگن و  يطيکشور در شرا يها ها نشان داد که استان استان يبند ج سطحيدر نتا يعامل

راحمد، تهران و سمنان  يه و بويلويکهک يها ج استانين نتايقرار گرفتند. بر اساس ا ينامتوازن
ستان و بلوچستان و همدان به يکردستان، س يها تا سوم و استاناول  يها ب در رتبهيبه ترت

انجام شده و  يهايآخر قرار گرفتند. رتبه استان کردستان بر اساس بررس يها ب در رتبهيترت
توسعه  يهااستان وتوسعه جز يهاشاخص يبندر و دستهيقات چند ساله اخيبا استفاده از تحق

ن کشور ابزار يمناطق کُردنش يافتگينت و توسعهيمحرومگردد. يافته کشور محسوب مين
احزاب کرد در داخل و  ياسيتوسل به حرکات خشن و مسلحانه رهبران س يبرا يمناسب

در جهت  يشتريکشور خواهد بود و توده مردم محروم منطقه را با سهولت ب يخارج از مرزها



 
 
 
 

 

 ياسيحرکات س يشت بخيج خواهد کرد و به عمومينخبگان بس يهابه خواسته يابيدست
را در  يو وفاق و همبستگ يت ملين امر امنيدر سطح مردم منطقه مُنجر خواهد شد. ا يقوم

حاصل شده  يرانيخ مشترک چند هزار ساله آنان در جامعه ايتار ي، که طيرانيان اقوام ايم
از  يبخش يو اجتماع يرسد توجه به حقوق انسانينظر مف خواهد کرد. لذا به ياست، تضع

 يهاانيم بنيتحک يز براياست و نت کشور که تاکنون کمتر مورد توجه بوده يمعج
و رشد متوازن  يامنطقه يهايکشور، حذف نابرابر يت ارضيو حفظ تمام يمل يهمبستگ
 يهاز در نظر گرفتن تفاوتيدر کشور و ن يو صنعت يو اقتصاد يتوسعه انسان يهاشاخص
ن يهر منطقه، )خصوصاً مناطق کُردنش يهايژگيو و يانرياقوام ا يو مذهب يو زبان يفرهنگ

توسعه کشور  يهابرنامه ياشهياند ياند( در مبانرا داشته يقوم يهاکشور که تجربه چالش
 دارد. ييت بااليت و حساسياهم

 رود. دريشمار مستم بهيمه دوم دهه بين اهداف اقتصاد در نيتراز مهم يکي يتوسعه اقتصاد
ک کشور ي يشود که درآمد سرانه واقعيم يمعرف يعنوان فراگردبه يف، توسعه اقتصاديتعر
عبارت است از  "يتوسعه اقتصاد"(. 91:2488ر،يابد )مييش ميک دوره بلند مدت افزاي يط

، رشد ي. در توسعه اقتصاديو اجتماع ي، انسانيکيزيف يهاتيش ظرفيرشد همراه با افزا
ز متحول خواهند شد، ين ياجتماع يشود اما در کنار آن، نهادهايد حاصل ميتول يکم

ش يا افزايصورت مستمر و پواز منابع موجود به يبردارر خواهند کرد، توان بهرهييها تغنگرش
د و سهم يب توليتوان گفت ترکيعالوه مخواهد شد. به ارائه يديجد يافته و هر روز نوآوري

تواند ير در جامعه است و نميفراگ يکند. توسعه امرير مييد تغيند توليز در فرآينهادها ن ينسب
 ,Gerald Meier) رييجرالد م(.891: 2489س، يلي)گ فتديک بخش از آن اتفاق بيتنها در 

رات ييکند و تحوالت را به تغيف ميتعر« تحوالت»توأم با  يتوسعه را رشد اقتصاد (2011
 .يرات فنيي( تغ2نهادها و ها و ( ارزش8کند: يدر دو حوزه جستجو م

  يرات فنييتع

 تحوالت + رشد=توسعه   
 يو نهاد يرات ارزشييتغ
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 يادهيآن به انسان، پد يل وابستگيدلندارد و به يتوسعه، حد و مرز و سقف مشخص
 ي(. در عمل درآمد سرانه واقع01: 8932 فر،يميندارد )سل يتيچ محدودياست که ه يفيک
(PGDP)8 جا که هر توان گفت از آنياست. م يتوسعه اقتصاد يريگابزار اندازه نيترجيرا

فروش خالص  يهايافتيباشد و همه دريدار ميله خريوسنه بهيصورت همزمان، هزبه يفروش
و درامد  ينه ناخالص ملي، هزياست، محصول ناخالص مل يگريعنوان درآمد فرد دبه

( باشند GNP=GNI=GNEکسان )يد يند باشو يريگاندازه يدرستاگر به يناخالص مل
 (.88: 2482 )پومفرد،

 يد صنعتيشتر در صنعت است. توليب يورش درآمد سرانه، بهرهيافزا يدهاياز کل يکي
کند تا يش صادرات فراهم ميکارآمد واردات و افزا ينيگزيجا يبرا يادتريار زيامکانات بس

انجام  د در کنار هم بهيبا ييروستا شدن و توسعه يه. صنعتيع اوليداشتن فقط همان صنا
 يبرا يديبه توسعه کل رو ياز کشورها ياري. صنعت در بس(841: 2489س، يليبرسند)گ

 يصنعت يشدن برا ي. هدف پنهان توسعه : صنعتيگر است : کاهش وابستگيتحقق هدف د
 .(843: 2489س، يليشدن )گ

وگو پرداخته است، آدام  گفت نه اقتصاد توسعه به بحث ويکه در زم ين متفکريتر ياصل
ز ين ثروت و قدرت نيسم درباره روابط بيليشه مرکانتيت در انديباشد، اسم يت مياسم
ا نشان دادن يثابت  يها س انحصارها، وضع تعرفهيد به تأسيها نبا کند، دولت يدنظر ميتجد

 يريگ ميرت تصماجازه دهند تا قد يستيبا يع اقدام کنند، بلکه ميصنا يا به پاره يمند عالقه
 (.98: 8932 ،ي)آزاد ارمک رديقرار گ يدر دست خود عوامل اقتصاد ياقتصاد

شود تمام جوامع از مراحل  يم يمدع يروستو در کتاب خود به نام مراحل رشد اقتصاد
، که بعد از آن يا دن به مرحلهيرس يبرا يکه رشد اقتصاد يليگذرند. تحل يگانه توسعه  م پنج
تز، يخواهد بود. روستو و هوزل يگذار هيزان سرمايش مياز به افزايابد، نيدامه طور خودکار ا به

ند توسعه باشند يفرا يرا، که قادر به رهبر يکاران اقتصاد هر دو، ظهور نخبگان و صاحب
است که به  ين موضوعيتر ه، مهميو انباشت سرما يه کارفرمائيد بر روحيدانند. تأک يالزم م

                                                           
1- Per Capital Growth National Product 



 
 
 
 

 

ه يطور خودکار آن را در مورد بق ، پند گرفته بهيغرب يت کشورهااياز تجرب يعنوان درس
د بر يز بتوانند مرحله گذار را تکرار کنند. تأکين کشورها نيز به کار برد، تا ايا نيدن يکشورها

ن يتر ز مهمياز اقتصاددانان ن ياريشود، بس يشناسان نم ه فقط محدود به جامعهيانباشت سرما
 (.839: 8918ا، ياند )ازک ه دانستهيسرما يابيمرا ک يافتگين مشکل توسعه

 يشياندباز و يرشد اقتصاد ير الگوهاييد روزنبالت در مقاله تغيوين وديفولين ايجاست
را مطرح  ياتوسعه يزه کردن اقتصادهاياز به دموکراتيبحث ن 2482درباره توسعه در سال 

 يمدرن در کشورها يتصاددر رشد اق ير ساختارييو تغ يآورفن يکنند. ابداع دائميم
 يبرا ياسيس يهان، چالشيشود؛ با وجود ايم يو ذات يافته و در حال توسعه درونيتوسعه

ن تفاوت از يافته تفاوت دارد. ايدر حال توسعه و توسعه ين کشورهايبه رشد در ب يابيدست
 يفن آورمرز  يافته عموماً رويتوسعه  يع در کشورهايرد که صنايگيت نشأت مين واقعيا

هستند.  يدر حال توسعه در مرز جهان يع در کشورهايکه صنا ياند، در حالقرار گرفته يجهان
ده ين پدييافته به هدف تبيتوسعه  يتوسط اقتصاددانان در کشورها ياقتصاد يهاهياکثر نظر

 ياند که کشورهافراهم شده يا توسط اقتصاددانانيافته يتوسعه يدر کشورها ياقتصاد
در حال توسعه به کار  يده در کشورهاين پدين اييتب يبرا يعنوان مرجعافته را بهيتوسعه 

و  ياقتصاد يهاتياز محدود ياري(. بسيو اجماع واشنگتن يياند )مانند ساختارگرابرده
مختلف تفاوت  يزمان يهاا در دورهين کشورها و يبه توسعه در ب يابيدست يبرا ياجتماع

 يطراح يغالب برا ياتوسعه يهاهيکه از نظر ياحال توسعه در يدارند. اکثر کشورها
توسعه  يخود با کشورها يکنند، نتوانستند شکاف درآمديم يرويپ ياتوسعه يهااستيس
 ن ببرند. يافته را از بي
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(aتعداد مقاالت اقتصاد )يمؤلفان کشورها از ي ( /در حال توسعهbسهم )يامنطقه يها ،
2484-2441. 

 يشرق ياي/ آس8اه %يس يقاي/ آفر8% يجنوب ياي/ آس28ب %ييکارا &ن يالت يکايآمر
 .2% يشمال يقايآفر &انه ي/ خاورم20% يمرکز يايآس &/ اروپا 90انوس آرام %ياق &

ها و هير نظرياند با سادست آمدهبه در حال توسعه يکه از کشورها ياتيها و تجربهينظر
ها، آن يهاتيها و محدودل شباهت در فرصتيز، به دليدر حال توسعه ن يات کشورهايتجرب

است از خود جهان در يوجود دارند که ابداع س ياريبس يهامطابقت خواهند داشت. حوزه
و  ياساس يذارهاگهيرشد و توسعه سرما يها برارد. منابع دولتيگيحال توسعه نشأت م

 يازهاين نيچنآنان و هم يمصرف يازهاين يبه شهروندان و ارضا ي، خدمات رسانييربنايز
کالن  يريگرند با اتخاذ جهتيمحدود است. مسئوالن کشورها ناگز يو نظام يتيامن

 يند تا در زمان کمتريم نمايتنظ ياها را به گونهنهيو راهبرد مناسب، درآمدها و هز ياقتصاد
در  ياسيس ياز واحدها يان مدت و بلند مدت را محقق سازند. برخيداف کوتاه مدت، ماه

 يهاابند، اما با بحرانييکرد اقتصاد آزاد، به رشد و توسعه دست ميسطح کالن با اتخاذ رو
ها، تيز با عدم توجه به اولوين ييهاشوند. دولتيروبرو م ياجتماع يهاو شکاف يادوار

کشور  يتوسعه را با مشکل مواجه نموده، عقب ماندگ يهااز در برنامهين عمالً توازن مورد
اردها يليگردد ميانه باعث ميگرا يو نظام يستيتاريليم يريگمثال جهت يشوند برايسبب م



 
 
 
 

 

حات و جنگ شده و يشود، صرف تسل يشرفت و رفاه عموميد صرف توسعه پيدالر که با
. (88: 2482 روزنبالت، ن ويفوليا) گذارديش مينما را به يماندگو عقب يافتگيعدم توسعه 

ر ييو تغ يت نسبيمز يهار جهت گامييتغ يمتفاوت تجارت را برا يها سه استراتژدولت
 نگر.ع نوزاد و توسعه برونيواردات ،صنا ينيرند: جانشيگيکار مشدن به يصنعت يالگوها

 است.  يع داخليدات صنايولق تين کردن واردات از طريگزيواردات، جا ينيالف( جانش

ازمند کسب يران آنان ني، و مديا دولتي ي، خصوصيداران داخلهيع نوزاد: سرمايب( صنا
 کشور هستند يد برايجد يآورفن

کند، ناچار است که ينگر را دنبال مبرون يکه استراتژ ينگر: دولتشدن برون يج( صنعت
منظور فروش  ها بهبنگاه يآن را برارا از درون دگرگون سازد و  يزشينظام انگ يتمام
را  ين امر سود از فروش داخليکه ايخارج سودآورتر سازد، در حال يدات به کشورهايتول

 (.02: 8911س دانا، يدهد )رئيکاهش م

 

شود  يم يت تلقيک  واقعي، مفهوم توسعه  يافتگيمربوط به  توسعه و توسعه ن يهادگاهيدر د
 ؛شودياست  و اصطالح انگاشته ميک اختراع، سين مفهوم همچون يوسعه، اتمنظر  پساز اما ا
د تا يآيبه حساب م ياسيو س يفرهنگ يمفهوم يعنين رو وابسته به گفتمان است، ياز ا
ان داشت که روند يد بيبا ي(. در سطح کالن نظر81: 8931 ،ي)عنبر ريناپذو اجتناب يعيطب

 ياجتماع -ياقتصاد يهاير دگرگونيران تحت تأثيا ياجتماع -يند توسعه اقتصاديو فرا
قرار دارد  ياو برون جامعه ياژه درون جامعهيو وابسته به عوامل ونامتعادل  ، متوازننا

 (.90-91: 8934، يالهفي)س

انقالب  يروزيو پ يريگژه با شکليور، بهيران و مسئوالن در چند دهه اخيچه مد گر
 ياو برون جامعه يادرونجامعه ياز موانع وتنگناها ييرها يخود را برا تمام تالش ياسالم

برهاند.  يرامونيد و بند اقتصاد پيران نتوانسته خود را از قياند، اما هنوز جامعه اکار بستهبه
دآورنده جامعه يد در ساختار و کارکرد عوامل و عناصر پديکسو بايت را از ين واقعيعلت ا

ران يجامعه ا جستجو کرد ياگر در ساختار و عملکرد عوامل برون جامعهيد يو از سو يرانيا
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مربوط به آن شکل گرفته و توسعه  يهاب پنج عنصر و مولفهياز ترک يمثل همه جوامع انسان
 است ياسيس ؛يفرهنگ ؛ياقتصاد ؛يتي؛ جمعيمياقل -ييايجغراف شامل ن عناصريافته است. اي

 (.91: 8934، يالهفي)س

 يران، روند آن را نه تنها با اقتصاد جهانير ايک سده اخي ياجتماع -يتصادتوسعه اق
اقتصاد  يازهايها و نن خواستيش در جهت تأميش از پيهماهنگ ساخت، بلکه آن را ب

ران بود. يدر ا يرامونيدار پهي، رشد و توسعه اقتصاد سرماين رونديامد چنيقرار داد. پ يجهان
 ي، هماهنگيگوناگون اقتصاد يهان بخشينکه بيا يجاان بهريا ياجتماع -يتوسعه اقتصاد

رو به رشد انتظارات مردم جامعه  يهاازها و خواستيجاد کند و آنها را در جهت نيو توازن ا
، يق اجتماعيعم يختگيگس از هم اقتصاد و يو نامتوازن يماهنگناهقرار دهد، باعث  

 (.88: 8934، يالهفيدر داخل کشور شد)س يو فرهنگ ياسي، سياقتصاد

 (:يران )قبل و بعد از انقالب اسالميتوسعه در ا يها استيس يها تيتنگناها و محدود 

 ييش از حد دولت و زورمدارانه بودن و تمرکزگرايو مداخله ب يوجود موانع ساختار -
 د يشد

 ها اکثر برنامه يتوسعه از باالا ه آزمون و خطا بودن برنامه -

  يدار هياز سرما يريبودن و الگوپذ يگرا و شبه غرب برون -

 مت آن ياز نوسانات ق يريرپذيبه نفت و تأث يا توسعه يها استيش از حد سيب ياتکا -

 ت فرا قانونيتوسعه با اراده و حاکم يها کباره برنامهيکنار گذاشتن  -

 روزمره يزندگ يها تيبا واقع يا توسعه يها استيس يعدم همخوان -

 تيو منطبق با واقع يمنطق يبه جا يستيوسعه پوپولت يها استيغلبه س -

 هاNGOن جامعه و يريده گرفتن نقش سطوح زيناد -



 
 
 
 

 

 (.3:  8930)آقازاده،  8نييباال به پا يزير برنامه نگاه  ينگر يبخش -

حال توسعه در  و در يرصنعتيغ ياز کشورها ياريها در بسحکومت ياساس يمشخط
ن به يشده بود و ا يزيربرنامه يو اجتماع يه اقتصاددوم، توسع يدوره پس از جنگ جهان

افته بوده يو توسعه يصنعت ين کشورهايع و پرکردن شکاف بيشرفت سريپ يبرا يمثابه راه
در  ياسيس يهات نقش نظامياهم يه دولت محوري(. نظر880-881: 8934ان، ياست. )کاتوز

کاتب متفاوت توسعه و توسعه ه پردازان در مينظر يکند، برخيتوسعه جوامع را مطرح م
آن عنوان  يبرا ينه اعمال توسعه و بسترسازيدولت در زم يبرا يمتفاوت يهانقش يافتگين

ه تقدم دولت يه تقدم دولت است. بر اساس نظرين حوزه نظريات در اياز نظر يکياند. کرده
جامعه  است که در ين کننده روابط اقتصاديياز منافع خودشان تع يدرک کنشگران دولت

جدا از ملت  ياسيس يهاتيعنوان هودر حال توسعه به يشود. دولت در کشورها يمتداول م
و نه  يالمللنيه بيدر حال توسعه نه ابزار سرما يدولت در  کشورها. شوند  يدر نظر گرفته م

کنند. با  يم يعاقل هستند که اقتصاد خود را صنعت يهستند بلکه کنشگران يبوم يبورژواز
در حال  يه پردازان مانند وارن معتقدند که دولت درکشورهايگر از نظريد يال برخن حيا

موجود  يخارج يه شرکت هاين علياند نشان دهند که در اتخاذ مواضع سنگتوسعه توانسته
دارد  ينه نقش دولت عنوان ميکالفام در زم نشان دهند. يديشد يهادر قلمرو آنها واکنش
د درآمده يبانه جدأمل توسعه نه پدر مابانه بلکه به سبک پدردر حا يکه دولت در کشورها

 يهايمشاقتدار دارند و خط يصورت رسمهب ياسيس-يتيريکه بر کل نظام مد ياوهيشاست به
جامعه نظارت تام  يو خصوص يعموم يهاکنند. آنها بر همه حوزهياتخاذ م يحقوق -يقانون

 .(84: 8934 )محمدپور، کشور داشته باشند ياخلدر توسعه د يتوانند نقش مهم يدارند و م

توان يرا منامتوازن بر توسعه  ير ساختار اقتصاديثأت يبر اساس سوال پژوهش چگونگ
با  است، ياقتصاد يهارساختيکه مرتبط با ز يوانسان يد و منابع ماديدر کنترل منابع تول

ل ير تحليصورت زسونز بهک پاريبرنتيگرب و س يشيبازاند يشناسات جامعهيتوجه به نظر
ن يشود. بنابرايم يخ تلقيدر متن فرهنگ و تار ي، توسعه امريشيانددر گفتمان بازنمود: 

 يشه، توسعه امرين انديشود در ايگر قلمداد مبيزا و تخربيت توسعه، آسيفرض  قاهر
                                                           
1-Top-Down 
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مردم  يفرهنگ يها و رفتارهاخ، باورها، کنشياست و از قانون جز تار يو فرهنگ ياجتماع
جز  ياجهيد انتقال و اجبار توسعه کامالً نادرست است و نتيکند فرض اشاعه، تقليت نميتبع

 ديگويک ميبرنتيه سي(. پارسونز با توسل به نظر041 :8931 ،ي)عنبر ب و مخاطره  ندارديتخر
ک يرد. به موجب يگيو اطالعات صورت م يک جامعه مبادله انرژيچندگانه  يهاان نظاميم

شان يکه انرژ ييترند بر اجزايکه از لحاظ اطالعات غن ييک، اجزايبرنتيس ياديل بناص
 يهانظامخردهکننده اطالعات به کنند. فرهنگ عرضهيشتر است نظارت )کنترل( اعمال ميب
 کند.يعرضه م يباالتر از خود انرژ يهانظامز به خردهيتر بوده و اقتصاد ننييپا

 يياجرا يهاسازمان 
 ک جامعهير د

 يکارکردها 
 نظام

 خرده 
 نظام 

 
 اطالعات   اطالعات

 يخرده نظام فرهنگ يداريپا Lکننده: )مدرسه( ياجتماع يهانظام
 ينظام اجتماعخردهانسجام  Iکننده: )قانون( اجتماعات هماهنگ

 يتيم شخصنظادست آوردن اهداف خردهبه Gگوناگون(  يها: )ادارهياسيو س ياجتماع يهانظام
 ياوارهنظام اندامتظابق خرده Aد( يکار، مسکن، تول يها: )سازمانياقتصاد يهانظام

 يانرژ      يانرژ

ده است، چرا که يچيار پيبس يت اجتماعيص علي، تشخيدر نظام اجتماع»به نظرپارسونز 
گر يکديبر کنند و ي، با هم عمل مينيو د ي، فرهنگي، اقتصادياسينهادها، اعم از س يتمام
 (.208: 8912، يگذارند)توسلياثر م

و  يش روابط ساختاريدايموجب پ« متفاوت در کنترل منابع يهاييتوانا»عنوان قدرت به
له يوسطور معمول بهشده است. قدرت به يکنشگران اجتماع ينامتقارن سلطه و فرمانبردار

، مردم و يل بر منابع مادد: کنتريآيوجود مبه ياجتماع يهادر نظام يديسه ابزار کل
و  ياسي، سيقدرت سه ساختار مالزم وجود دارد: اقتصاد يک از ابزارهايهر يددرلوايعقا

قدرت  يباشد. تمام ياسيساختار س ي. کنترل افراد ممکن است هدف اصليکيدئولوژيا
 ين و اعمال زور ناشيوضع قوان ييدهند از توانايکه دولت را شکل م ياسيس يساختارها

 يبرخ يت دولتيات، مالکيمال يديق عايرا از طر ين منابع ماديچنشود، چرا که همينم
له يا دانش به وسيد يکنترل عقا کنند. يها کنترل منيو جز ا ي، بازرگانيالت اقتصاديتشک



 
 
 
 

 

حفظ قدرت در  يبرا ين حال ابزاريرد و در عيگيـک انجام ميدئولوژيا يساختارها
و   يخاص در ساختار اقتصاد يبه دانش فن يابينند دستز هست مايگر نيد يهامحدوده

 يررسميو غ ين قواعد رسميکنند. ايم يآورکه اطالعات را در درون دولت جمع ييهاقدرت
دهند يکنند و نشان ميرا در جامعه مشخص م يزان نابرابريت و ميگر ماهيکدياست که با 

 )گرب،ت دارد يکدام تا چه اندازه اهم چه خواهد بود و هر ينابرابر ياجتماع يهاانيکه بن
دولت را عامل  ياسيس يهاعملکرد و کنش يکرد دولت محوري. رو(8221-229: 2443

م يوه تقسيتواند در ش يدانند. دولت م يم يک عامل داخليدر توسعه جوامع به عنوان  يمهم
خالت داشته د يو اقتصاد ي، اجتماعياسيس يها يزيمنابع ثروت و قدرت در قالب برنامه ر

زش آنها، يآم يد و چگونگين تولينو يهاوهيورود ش يتواند بر چگونگ يگر ميباشد. از طرف د
ز از يمتفاوت توسعه ن يرهايو مس يخيتار يبسترها يابعاد سازنده و مخرب توسعه، و حت

 اثرگذار باشد.  يو اجتماع ياسيس يهاق اعمال قدرت و برنامهيطر

دگاه ين ديچنتالکوت پارسونز و هم هيو نظر يستميس هينظر دگاهيد طور اجمال ازبه  
و  ينظام فرهنگ، خردهياسينظام س، خردهير ساختارها برخرده نظام اجتماعيبر تأث يگرب مبن

هر  ي، ناکارآمديستميدگاه سين نمود. از دييرا تب يافتگينتوان توسعهيم ينظام اقتصادخرده
 يتواند موجبات ناکارآمديم يو فرهنگ ي، اقتصادياسيس ،ياجتماع يهاستميس ريزکدام از 

ک يبه  ب مبتالين آفت و آسيخطرناک تر يکرد پارسونزيد. از رويستم را فراهم نمايکل س
 يژه و کارکرديدر کار و ييزداکياست که به عنوان مداخله کردن و تفک ياستم عارضهيس

ست تا يکاف يين عارضه به تنهايو همستم است يرمجموعه سيز يهانظامهر کدام از خرده
بر ساختار قدرت، سلطه و  يدگاه گرب که مبنيد. از دينما يستم را دچار فروپاشيکل س
بر  يو اقتصاد ي، فرهنگياسي، سياجتماع يهار خرده نظاميمطرح شده است تأث ينابرابر

 ي. ناکارآمددر جامعه مطرح شده است يدئولوژياز ساختار قدرت و ا يريرپذيگر و تأثيکدي
ساختارو  يجه ناکارآمديساختار قدرت و در نت يحاکم بر جامعه موجبات ناکارآمد يدئولوژيا

دنبال خواهد داشت و عدم توازن هرا ب يو فرهنگ ي، اقتصادياسي، سياجتماع يهانظامخرده
 کرد دولتيرو گردد.يمنامتوازن  ها باعث توسعهان ساختارها و خرده نظاميو تعادل در م

دولت  ياسيس يهامکمل ارائه شده است، عملکرد و کنش ياهيعنوان نظرز که بهين يمحور
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وه يتواند در شيداند. دولت ميم يک عامل داخليعنوان مهم در توسعه جوامع به يرا عامل
دخالت  يواقتصاد ي، اجتماعياسيس يهايزيرم منابع ثروت و قدرت در قالب برنامهيتقس

ن ينو يهاوهيورود ش يتواند بر چگونگيگر ميم داشته باشد. از طرف ديرمستقيم و غيمستق
و  يخيتار يبسترها يحت زش آنها، ابعاد سازنده و مخرب توسعه، ويآم يد و چگونگيتول
ر يتأث يو اجتماع ياسيس يهاق اعمال قدرت و برنامهيز از طريمتفاوت توسعه ن يرهايمس

ر متقابل داشته و عدم يگر تأثيکدي يها رونظامو خردهها ستمينامتعادل بودن سداشته باشد. 
است که موجبات  يقاً آفتيها دقف خرده نظاميتوسعه را به همراه خواهد داشت و تضع

 د.ينمايستم را فراهم ميس يفروپاش

 که کنديم انيب" توسعه يالگو يکارکردها" عنوان تحت يا درمطالعه( 8911) نوبخت
 منطقه يفناور و ي، علمياقتصاد نخست گاهيجا در و استقرار يافتگي توسعه نکهيا به باتوجه

 ديتأک مورد رانيا ياسالم يجمهور ساله ستيب انداز چشم درسند يمل هدف کي عنوانبه
 يفرهنگ و ياي، جغرافيخيتار اتيمقتض با متناسب يبوم يالگو هنوز است، گرفته قرار

 يهاطيمح ليتحل به تيباعنا شود کهيم يريگجهينت. تاس نشده يطراح توسعه يبرا کشور
 يراهبردها قيتلف دها،يها و تهدضعف، قوت، فرصت نقاط از يو آگاه رانيا يو خارج يداخل
کشور  يکنون طيشرا در توسعه يبرا راهبرد نيترمناسب گرا و اقتصادباز، عدالتيرقابت ديتول

 بود خواهد

و  رانيا يتجار آزاد مناطق عملکرد يابيارز"عنوان تحت يادرمقاله (8918) يدالور
 _ هدف که شوديم انيب مقاله نيدرا .پردازديعملکرد م يبررس به "توسعه در آن ريثأت

 و جاديا ( از8982-8919) يزمان دوره يط چابهار و قشم شيک گانهسه مناطق ياقتصاد
 ،يخارج يگذارهيسرما جذب ل،اشتغا جاديصادرات، ا توسعه و شيافزا آزاد مناطق نيا توسعه
 گاهيجا يوارتقا سميازتور يناش درآمد شي، افزايعموم يدرآمدها شيو افزا يژتکنولو انتقال
 مجموع در است داده نشان هايبررس .است يرقابت اقتصاد از يوربهره و کشور ياقتصاد
 ضعف ليبه دل شرفتيپ و توسعه يبرا بالقوه توان و هانهيزم داشتن برغم گانهسه آزاد مناطق

فقدان  و ياسيس يتثبايب درآمدها، نيمأت منابعبودن  يناکافو ييربنايز ساتيسأت و امکانات



 
 
 
 

 

 اند،نتوانسته کشور، ياقتصاد توسعه يراهبردها و کالن يهابرنامه در شده فيتعرگاه يجا
 ند.ينما هيارا يموفق عملکرد

جهت توسعه  يد اجتماعشرفت اقتصايپ" مقاله 2443درسال  8يستال ترمبليکر
ل ينده تحليتابع توجه فزا ياقتصاد اجتماع يها م و چارچوبي، مفاه"اقتصاد -ياجتماع
، يجامعه مدن يها توسط جنبش يها، و کنش مشارکت توسط دولت ياست عموميک، سيآکادم

 ياند. توجه روبه رشد به مفهوم اقتصاد اجتماع ، بودهيالملل نيهم در کانادا و هم به شکل ب
(SEنشان ) مربوطه  يو اجتماع ي، اقتصاديطيمح ستيمباحث ز يبررس يدهنده تالش برا

ت وابسته به داخل توسعه يها و ماه دار مردم، جوامع و ملتيباشد که بر توسعه پا يم يا يداخل
جادکننده يا يها درباره روش يبه اطالعات يابيگذارد. هدف دست ياثر م يجهان يبشر

را در پاسخ به  يکه اقتصاد اجتماع ييهاست. ابزارها توسط دولت نياست نويس يابزارها
، يکاري، بينيدرآمد، افول شهرنش ي، عدم تساويت اجتماعيل فقر، محرومياز قب ييها چالش

ها و  بر مقوله ها افتهيکنند.  يت ميجامعه تقو يداريو پا يشناس و بوم يطيمح ستيتنزل ز
در  يها و جامعه مدن به کار رفته توسط دولت يها امهاست و برنيمربوط به ابزار س يها مثال
 .کند  يد ميتأک يالملل نيمختلف از نظر ب يها حوزه

به دست  ياندازها در مقاله مشارکت و توسعه و چشم 2442در سال  2تزيژوزف استگل
کند.  يم يرا بررس يو اجتماع يان توسعه اقتصاديم جامع توسعه رابطه ميآمده از پارادا

ن مقاله يو رشد معتقد هستند، ا يان دموکراسيکه به وجود مبادله م يدگاه افراديبا دمخالف 
 يها فعال مؤلفه يجامعه مدن يآزاد و ارتقا يوگو به اجماع، گفت يابيکند که دست يادعا م

 دار بلندمدت هستند. يتوسعه پا ياصل

 است؟بوده رگذار يثأکردستان تتوسعه در استان  فقدان توازن چگونه بر يساختار اقتصاد

                                                           
1-Cristal Trembly 

 



 
 
 

  

...  

  

که در   يشناسجامعه يهايل با استفاده  از تئورين قسمت به طور خالصه به تحليدر ا
زا بيآس يران نگاه به امر توسعه به عنوان عامليم نه در کردستان که در ايپردازيباال آمده م

دنز که ين گيچنکه گرب معتقد است و هم يشيگر است  بر اساس نگاه بازاندبيو تخر
کند. يز را نابود مير حرکت خود همه چياست که در مس ياون مانند ارابهيزاسيتوسعه و مدرن

ند يست که فرايامر يدئولوژيبه امر توسعه ندارند، ا ياستگذاران نگاه مثبتيان و سيمجر
ه دارد اگر بازدارنده در روند توسع يهاتا اجرا را کنترل کرده و مداخله  ياستگذاريتوسعه از س

روند توسعه را  يدئولوژيمحافظه کار با ابزار ا يکردهايچنان که پارسونز معتقد است رو
ن يچند و هميآيبه اجرا درم يطور ناکامل و بخشتوسعه به يهاکنند. برنامهيکنترل م

شود تا يصرف م ينظام يت قوايتقو يط خاص در راستايل شرايدلها بههين سرمايشتريب
کرد تمرکزگرا هم در کل کشور و هم در درون ين رويچنهم جانبه.دار و همهيپا ياتوسعه

 ين است که برخيند اين فرايجه ايکند و نتيم ييصورت نا متوازن اجرااستان توسعه را به
ن در سطح استان يمانند ايمانده و از روند توسعه محروم معقب يتر و برخافتهيمراکز توسعه 

 ز صادق است. يدستان است نکه کر يبررس مورد

 .است يوکم يفياز دو روش ک يقين مقاله  روش  پژوهش،  استفاده شده تلفيدر ا

ران در يآمار مرکز آمار ا بر اساس يسه ايل  مقايروش مورد استفاده، تحل  يدر  بخش کم
که  رتبه استان در هر شاخص ،يادتوسعه اقتص ياست  که بر اساس شاخصها 8938سال 

 .ن شده استييتع زان توسعه است،يم يبرا ياريوسازمان ملل متحد مع يتوسط بانک جهان
اي در سازمان ملل متحد ،مطالعه  ين  از سويهمچن 2448 در گزارش توسعه اجتماعي سال

که  است رفتهيپذباب شاخص توسعه ، با در نظر گرفتن شش بعد اصلي توسعه صورت 
 يهارود که در آن شاخصيک شاخص مرکب به شمار ميجاد يا در جهت يتالش

 ياهي، سازگاريبه امکانات آموزش يمربوط به سالمت، دسترس يهاک، شاخصيدموگراف



 
 
 
 

 

 صورتبه اهن شاخصياند. امد نظر قرار گرفته يو اجتماع يت اقتصادي، محروميير بنايز
                           اند.هر کشور در نظر گرفته شده يجداگانه برا

 يبر هرخرج کرد مصرف ينيج ( نسبت2 يکاري( نرخ ب8: يقتصادت  ايشاخص محروم
-( دادهييت اعتبار )روايقابل يبرا ييها مبنان شاخص ين اساس استفاده از ايبر ا ييه ايسرما

               باشد.                                          يق حاضر ميتحق يکم يها

مختلف  يبلندمدت و حاصل برهمکنش پارامترها ينديفرآ يتوسعه و رشد اقتصاد
 ين استراتژيين مرحله تعيباشد. اوليدر طول چند دهه م ياسيو س ي، اجتماعياقتصاد

زان يسه درآمد سرانه ،ميبا مقا يدر روش کم د کشور است.يت تولينانه وضعيبشناخت واقع
گاه   يجا ين کشوريانگين آمار با ميسه ايومقا يکاريدرصد ب استان و يد ناخالص داخليتول

                                                                          ده است.ين گرديياستان تع

، 984و  81/010 ب برابريبه ترت 30استان و سرانه آن در سال  يديمحصول ناخالص تول
د کل ياز تول يدرصد 11/4 ال بوده است. استان کردستان با سهمير ونيليم 80/89و  888

 يام استان از نظر شاخص محصول ناخالص داخل 94 ام قرار دارد. رتبه 28کشور در رتبه 
:  8938 ،يباشد)گزارش اقتصادين استان ميد در ايت نامناسب توليسرانه، نشان از وضع

 8938سال  يران بخش کارشناسيرکز آمار ان بخش مين منبع تمام جداول ايچن. هم(819
 باشد.يم

   

 

 يديمحصول ناخالص تول
 يمت جاري)بانفت( به ق

01/819،840،843 81/010،984،888 81/8 30/4 28 

سرانه  يمحصول ناخالص داخل
 يمت جاري)بانفت( به ق

48/84 80/89 43/1 - 94 
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ام کشور  28ال بوده و در رتبه يون ريليم 84/481،448،888کل ارزش افزوده استان 
 يهان سهم و بعد از آن بخشيشتريدرصد ب 18/88قرار گرفته است. بخش خدمات با 

د استان قرار ياز کل تول يدرصد  01/89و  83/83 يهاب با سهميترتو صنعت به يزکشاور
 ياند ولدرصد رشد داشته 81/0و  11/84 يدارند. ارزش افزوده بخش خدمات و کشاورز

مربوط به دو  ين رشد منفيدرصد را تجربه کرده که ا -84/1برابر  يبخش صنعت رشد منف
سه با يها بوده است. در مقااز رکود حاکم بر آن يو ناش ر بخش استخراج معدن و ساختمانيز

ار ين سال، سهم بخش صنعت استان در کشور بسياستان در ا يدرصد 2 يتيسهم جمع
 .(810: 8938 ،ين بوده است.)گزارش اقتصادييپا

 

 

 

 29 30/8 83/83 81/0 91/801،191،22 81/983،383،28 يکشاورز

بخش صنعت، 
معدن، ساختمان و 

 يانرژ

18/818،418،88 90/321،844،81 84/1- 01/89 99/4 94 

 29 22/8 18/88 11/84 38/991،180،88 82/303،884،84 خدمات

 28 31/4 - 28/8 84/481،448،888 80/828،888،843 مجموع

)درصد(از مجموع  8930استان در سال  يمختلف اقتصاد يهاهم ارزش افزوده بخشس
ال يون ريليم 88/334،291،21بخش صنعت با  8930کل مصرف واسطه استان در سال 

و   40/818،811،24با  يخدمات و کشاورز يهان مصرف واسطه و بعد از آن بخشيشتريب
 ال قرار دارند.يون ريليم 81/804،880،81



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 22 88/8 8/21 93/4 81، 81/804،880 81ف80/898،119 يکشاورز

بخش صنعت، معدن، 
 يساختمان و انرژ

83/319،198،28 88/334،291 ،21 90/3- 0/08 08/4 28 

 20 41/8 4/99 22/89 24، 40/818،811 88، 21/388،140 خدمات

 28 81/4 - -98/4 88، 13/188،441 831،88، 11/131 مجموع

مجموع ستانده استان در سال ند. يمجموع ارزش افزوده و مصرف واسطه را ستانده گو
 يدرصد 34/9ال بوده که نسبت به سال قبل رشد يون ريليم 13/192،443،888برابر 8930

و  88/2ب برابر يترت، صنعت و خدمات بهيکشاورز يهاداشته است. رشد ستانده بخش
 (.811: 8938 ،يدرصد بوده است)گزارش اقتصاد 43/88و  -84/3

 

 

 29 18/8 8/28 88/2 19/911،014،91 83/448،089،98 يکشاورز

بخش صنعت، 
معدن، ساختمان 

 يو انرژ

18/808،320،00 41/383،198،04 84/3- 8/29 04/4 23 

 29 83/8 2/11 43/88 48/121،822،38 898/088،381،18 خدمات

 28 18/4 - 34/9 13/192،443،888 82/8283،989،884 مجموع
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درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت  92/4د کل بخش صنعت استان يسهم تول
اخالص د صنعت از محصول نين سهم توليقرار داشته است. همچن 94کشور بوده که در رتبه 

را در برداشته است. صنعت  يدرصد 04/20درصد بوده که سهم اشتغال 01/89استان  يداخل
 در کشور دارد. ينييار پايت استان سهم بسيجمع يهار بخشياستان به نسبت سا

مختلف جامعه،  ين گروه هايب يشتيع امکانات معيتوز يمتعارف بررس ياز ابزارها يکي
ن آمار منتشره در سالنامه يا درآمدهاست. بر اساس آخريها نهيها از هزن گروهيسهم ا يبررس
نه ناخالص ساالنه و متوسط درآمد ناخالص ياستان کردستان، متوسط هز 8938سال  يآمار

ال بوده يهزار ر 318,201ال و يهزار ر 088،298ب حدود يترتبه يک خانوار شهريساالنه 
ن يش داشته است. همچنيدرصد افزا 20/82درصد و  99/84ب يترتکه نسبت به سال قبل به

ب يترتبه ييک خانوار روستاينه ناخالص ساالنه و متوسط درآمد ناخالص ساالنه يمتوسط هز
ب يترتقبل بهال بوده که نسبت به سال يهزار ر 811،889ال و يهزار ر 408،881حدود 

 (.811:  8938 ،ي)گزارش اقتصاد ش داشته استيدرصد افزا41/3درصد و 81/9

ان يع ثروت در ميمحاسبه توز يبرا ياقتصاد يشاخص ينيب جيا ضري ينيشاخص ج
از باال بودن  يعنوان شاخصک جامعه معموالً بهيب در ين ضريمردم است. باال بودن ا

 يبرا ينيشود. از شاخص جيدر آن در نظر گرفته م يدرآمد يو نابرابر ياختالف طبقات
کشور  يمناطق شهر ينيب جيشود.ضرياستفاده م ييايافجغر يع درآمد در نواحيسه توزيمقا

است و  288/4ن مقدار و يتر از ابوده که در استان کردستان کم 983/4برابر  8938در سال 
استان نسبت به کشور را دارد. در  يع درآمد شهريتوز ين شاخص نشان از برابريبر اساس ا

رآمد استان نسبت به کشور برابرتر ع ديت وجود دارد. توزين وضعيز همين ييطح روستاـس
روند  8931نسبت به سال  8938استان در سال  ينيب جيرات ضريين تغيباشد. عالوه برايم

ب ين بودن ضرييدهد. پايع درآمد را نشان مين خود عدم بهبود توزيداشته است و ا يشيافزا
ت بهتر يوضع رگدر کشور و استان کردستان نشان ينسبت به شهر ييدر نقاط روستا ينيج

 ( .882:  8938،ي)گزارش اقتصاداستع درآمد در روستا نسبت به شهر يتوز



 
 
 
 

 

 931/4 934/4 911/4 983/4کل کشور
 983/4 989/4 981/4 988/4يکل کشور شهر
 918/4 /.998 90/4 90/4ييکل کشور روستا

 288/4 289/4 231/4 984/4استان کردستان يمناطق شهر ينيب جيضر
 214/4 4 28/4 21/4استان کردستان ييمناطق روستا ينيب جيضر

نه يدر زم ،31ران در سال يگاه استان کردستان بر اساس اطالعات مرکز آمار ايجا
شتر ينفر کارکن و ب 14 يرادا يها، تعداد کارگاه21، وجود بزرگراه رتبه 28 ها رتبهآزادراه

 يو سهم از اقتصاد مل 28، سهم بخش صنعت و معدن رتبه 23 ي، درآمد سرانه رتبه23 رتبه
 يکاري، نرخ ب21 رتبه يکاري، نرخ ب23 رتبه يصنعت يهاو ارزش افزوده کارگاه 21 رتبه

 يتعاون يهاکت، تعداد شر28 سال رتبه 21تا  20ت يجمع يکاري، نرخ ب23 رتبه ييروستا
ام قرار دارد.  28د کل کشور در رتبه ياز تول يدرصد11/4. استان کردستان با سهم 29 رتبه

سرانه را به خود اختصاص داده  يام از نظر شاخص محصول ناخالص داخل 94 استان رتبه
توسعه نامتوازن  يايران گويمرکز آمار ا يهابا توجه به شاخص 28ن کل رتبه يانگيم .است

 ستان کردستان است.ا

نفر از  94انجام شده با  يل مصاحبه هايل محتوا به تحلياز روش  تحل يفيدر بخش ک
 ران( استان کردستان بودهيندگان مجلس و مديد دانشگاه، نمايصاحب نظران که شامل )اسات

نفر  81افته و باز از ين ساختار يفيک ين صورت که با استفاده ازپرسشهايبه ا.ميپرداخت
ئت يد هينفر از اسات 1نده مجلس در سطح استان و يهفت نما يو مل ياستان ييران اجرايمد

تا اشباع  ياطالعات و کدگزار ياستان  به گردآور يو نخبگان حاضر در دانشگاه ها يعلم
 84 يا يد ويمکس ک يفيها از نرم افزار کل  مصاحبهيتحل يبرا م.يا تکرار مقوالت پرداختي

ن  يو همچن يات مرتبط و چهارچوب مفهومينظر ،استفاده شده است؛ به کمک نرم افزار
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ل ها در قالب يج تحليمصاحبه ها انجام شد نتا يق کدگذارينه تحقيشيق و پيات تحقيادب
 م شد.يترس يا يودينقشه مکس ک

 يايدويار مکس کافزن کدگذاران در نرمين پژوهش ابزار توافق بيدر ا  :
 يگر سند مشابهيکديآورد که مستقل از يدو فرد را به وجود م يسه کدگذاريکه امکان مقا

 يکدگذار يهاکنند استفاده شده است که محل انطباق و عدم انطباق بخشيم يرا کدگذار
بدست خواهد آمد  يياياز پا ينيجه سطح معيسازد. در نتيشده توسط دو محقق را برجسته م

موارد اختالف به بحث و تبادل نظر با  ين ابزار محقق به سوين پژوهش  با کمک اير اد
 ييايتا بر پاه ها را انتخاب کردنهين گزيترکارشناسان و صاحب نظران پرداخته و مورد توافق

درصد توافق را نشان  84 يافزوده شود درصد محاسبه شده توسط نرم افزار باال يکدگذار
کد  038کد،  348ن اساس ين کدگذاران است. بر ايو توافق ب يياياز پادهد که نشان يم

کد  242د دانشگاه و يکد مختص مصاحبه نخبگان و اسات 241ران، يمختص مصاحبه مد
 صورت گرفت. يساز، مفهوميبندندگان مجلس در نظر گرفته شد و مقولهيمختص نما

ثر برساختار أدولت که مت يهااستي، اکثر صاحب نظران به سياقتصاد در مفهوم توسعه
ر را در منطقه يرفته است توسعه نامتوازن عوامل زياز توسعه اثر پذ است و يدئولوژيا قدرت و

 يگذارهيدولت، کمبود امکانات، ضعف سرما يگذارهيمانند ضعف سرما يعواملجاد نموده يا
 يليع تبدين، صناي، درآمد سرانه پائيت اندک بخش دولتيل حمايدلبه يبخش خصوص

در حوزه اقتصاد،  يگذاراستيد، ضعف سيل به تولي، ضعف تمايف، وجود اقتصاد رانتيضع
ر ساخت، يجاد ارزش افزوده اندک، ضعف زي، ايگذارهير در حوزه سرماين دست و پاگيقوان

 هادر مصاحبه نفر انگشت شمار 844تا  14ن يب يديتول يهاضعف صنعت، تعداد کارگاه
به توسعه  يگذارهيض و فقدان مشارکت و سرمايتبع ييگرار واقع تمرکزشده که داشاره 

نامتوازن دامن زده است.



 
 
 
 

 

    

عدم توازن سرمايه  
گذاري بين مناطق 

 کشور مختلف

نياز به توسعه 
 سرمايه گذاري

 

سرمايه گذاري در 
 هاحوزه زيرساخت

 

 گذردها ميراه توسعه از توسعه راه
 
 

مرکز گرايي در 
 توزيع امکانات

توسعه نياز به 
 سرمايه گذاري

سرمايه گذاري 
 ناکافي  دولت

-ولت بايد در کردستان سرمايهد

 هاي زيربنايي کندگذاري

              
 
ن يض بيتبع عهتوس

 مناطق مختلف

توسعه از به ين
 يه گذاريسرما

ف  يضع يدسترس
 به امکانات

برخوردار از  يهادر استان توسعه 
زد، اصفهان، خراسان يامکانات مانند 

افتد؛ چرا که يو ... اتفاق م يرضو
 يهاها زودتر از استانن استانيا

ستان، لرستان و ... به يکردستان، س
 ابند.ييم يامکانات دسترس

 
 ييتفاوت منطقه ا

ع نامناسب يوتوز
 خدمات
 

توسعه از به ين
 يه گذاريسرما

 يه گذاريسرما
ز  بخش يناچ

ل يبه دل يخصوص
ت يضعف  حما
 دولت

 يبرا يبخش خصوص ينينشعقب
 در مناطق  يگذارهيسرما

 مانند کردستان است يبرخوردارکم

ت ي)محروم 
دراستان(  ياقتصاد

 ي)توسعه اقتصاد
بعاد توسعه از ا

وضعف در هر بعد 
 يامسبب توسعه
 نامتوازن (

توسعه شاخص 
 ياقتصاد
 

رشد شاخص 
 ياقتصاد

مد سرانه آدر
 نييپا

 درآمد سرانه کم
 

 
ضعف وکمبود 

ع  متوازن يدرتوز
 صنعت

 ضعف صنعت
 يليع تبديصنا

 اندک

 در و يليو تکم يليع تبدينبود صنا
 شتريارزش افزوده ب جهينت

 ميکنجاد يم ايتوانيمن
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نا کارآمدي قانون  
-در اجراي سياست

 هاي اقتصادي

 
 

 اقتصاديضعف 

 
 

 اقتصاد رانتي

يک سري افراد ناکارآمد با استفاده از 
 به جاي رانت

 هستند توليدکننده فعال

محروميت  
 اقتصادي

 

 ضعف در
 گذاريسرمايه

تمايل ناچيز  به 
 توليد
 

 گرددانگيزه توليد ايجاد نمي
 

ضعف وکمبود   
درتوزيع  متوازن 

 صنعت

 ضعف صنعت

-درصد کارگاه دو

ها ي صنعتي بين 
 پنجاه تاصد نفر

 844تا  14دو درصد صنايع ما براي 
 اندنفر اشتغال ايجاد کرده

تبعيض ونابرابري  
 اجتماعي

هاي شاخص
 توسعه اقتصادي

ي نرخ باال
 بيکاري

 23رتبه استان در حوزه بيکاري 
 کشور

 
تبعيض ونابرابري 

 اجتماعي
 کيفيت زندگي

درصد باالي 
 بيکاري

درصد از جوانان ما در  98حداقل 
 استان

 کردستان بيکار هستند

ابرابري ن تبعيض و 
 اجتماعي

هاي  فرصت
 اجتماعي

محروم بودن 
 نقاط مرزي

هاي کشور، نقاط  ترين بخش محروم
 هستندمرزي 

 يبند ابعاد توسعه در رده اول و دسته يا يو ديافزار مکس ک نرم يساز با استفاده از مدل
 .باشند يها قابل مالحظه م و مفهوم يمسائل بعد



 
 
 
 

 

 

ه يبا توجه به )نظر ين پژوهش که بر گرفته از چارچوب مفهوميپرسش مطرح شده در ا
ر نقش ساختار قدرت بر يکه بر تاث (يدولت محور يهمچون  تئور يگرب و مبان پارسونز و

است:  يافتگينبر توسعه ينظام اقتصادر خردهيثأ، تيد و منابع انسانيتول يکنترل منابع ماد
بر . شده از پژوهش پرداخت يآورجمع يهال دادهيه و تحلين اساس به تجزينگارنده بر ا

 در ران ويآمار مرکز آمار ا ياسهيل مقايکه بر تحل يؤالج بدست آمده، سياساس نتا
توسعه  يها ها بر اساس شاخص گر استانيگاه استان کردستان با ديجا يقيتطب يها سهيمقا

 يها ها استان کردستان رتبه در اکثر شاخص يزير ت و برنامهيريمطرح شده در سازمان مد
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 يتوسعه اقتصاد يها عت و شاخصصن يها خود اختصاص داده است. در حوزهآخر را به
 ها و تعداد اندک رساختيکشور است.ضعف ز يها ن استانياستان کردستان در زمره آخر

ف شده توسط دولت جهت يتعر يها استيدر س يزير ع مادر ضرورت برنامهيصنا
ها  يزير در برنامه ييد. تمرکزگراينما ياز مناطق مختلف کشور را مشخص م ييزدا تيمحروم
البته  جانبه است. دار و همهيبه توسعه پا يگر مناطق از موانع دسترسيبه د يناکاف و توجه
و چه در عمل به ضعف در  يجوانب توسعه چه در تئور يبه برخ يو منف ياقهينگاه سل

به ستانده بخش  يمختلف اقتصاد يها از بخشين زند.يمورد بحث دامن م يهابخش
ش محصوالت بخش يکسو و افزايدرآمد از جاد اشتغال و امکان کسب يا يکشاورز
شتر به بخش يکار آماده توجه ب يرويو ن  ييايو جغراف يميط اقليبا توجه به شرا يکشاورز
 .طلبد يرا م استان و صنعت يکشاورز

 

م در بخش توسعه با تمام ابعاد و شاخصها مفهوم مشارکت است. ين مفاهيترياز محور يکي
سر يم ياقتصاد يهاتيدر بازار و فعال يبا حضور بخش خصوص يسعه اقتصادمشارکت در تو

آنها در  يو احزاب و باز يت مشارکت جامعه مدنيتقو ياسيو س يگردد در بخش اجتماعيم
کند و مشارکت يها فراهم من بخشيتوسعه در ا يبستر را برا ياسيو س ياجتماع يفضا

دار را يست توسعه پايط زيحفظ و حراست از مح و دولت به همراه هم در يمردم جامعه مدن
ن نقش را به يشتريها که بستيمارکس يعنين مکتب تضاد يدگاه متفکريکند. از ديمحقق م

در  يکاهش نابرابر کنند،يد ميتاک يض و نابرابريدهند به بحث تبعيم يبخش اقتصاد
شمار توسعه به ياساس ياارهياز مع يکياز منابع، دستاوردها و امکانات جامعه  يمندبهره

به  يگر مناطق از موانع دسترسيها و عدم توجه به د يزير در برنامه ييرود. تمرکزگرايم
استگذاران در بخش توسعه به آن يکه س ييهابياز آس يکيجانبه است.  دار و همهيتوسعه پا
در  ياعهتوس يهابرنامه يض در اختصاص و اجرايو  وجود تبع ييکنند تمرکزگرايتوجه نم

 يل است که برخين دليزند به هميمختلف است که به توسعه نامتوازن دامن م يهابخش
 يرند بررسيگيافته مورد خطاب قرار ميناصطالحا توسعه يافته تر و برخيها توسعهبخش
جهت رشد  يخوب يهاتيدهد که اقتصاد استان از ظرفيت موجود استان نشان ميوضع



 
 
 
 

 

ه است. ياستان کمبود سرما يهاتين موانع بالفعل نشدن ظرفيترمبرخوردار است. از مه
جه دولت بوده که ينت ران تاکنون منابع بودجه کشور و دريه در اين سرماين منبع تاميترياصل

ها از آن محروم بوده استان يسه با برخيافته در مقاينک استان توسعهيعنوان ن استان بهيا
ران و به تبع آن استان کردستان، يال توسعه، از جمله ادر ح ياست. در اقتصاد کشورها

وجود دارد.  يگذار هيانداز به سمت سرما ت پسيو هدا يآور در راه جمع يمشکالت متعدد
ت يتقو :توان در نظر گرفت که عبارتند از يانداز م زه پسيش انگيى براى افزايها راه

ت آن در اقتصاد خانواده، همچون غ آثار مثبيگذارى خرد همراه با تبل هيهاى سرما فرصت
ن بخش بازار يتر ن بازار، که مهميدر ا يگذار هيت بازار بورس اوراق بهادار و سرمايتقو

 يخرد اقتصاد يهااستيس يدر اجرا يران محليدهد. اگر مد يه کشور را شکل ميسرما
ن امر يد. الزمه اها را باال ببرتواند انعطاف و قدرت مانور استانيداشته باشند م ينقش اساس
شتر توسعه را فراهم سازند.منطقه ينه هرچه بيران متخصص و متعهد است که زميانتصاب مد

است که توسعه  ياز مناطق يکين پژوهش استان کردستان است که يمورد بحث نگارنده در ا
که به  ييهان مجال نگارنده با استعانت از پاسخيو در ا آن است  يها يژگينامتوازن از و

ن استان يت ايل وضعيبه تحل  ياتوسعه يهاگاه استان در شاخصيها داده شده و جاپرسش
ن است که يت است ايکه حائز اهم يان آمده نکتهييکه در سطور پا يپردازد در آماريم
ن يقرار دارد.آمارها ا 28گاه ين در جايانگيک استان دارد و کردستان به طور ميو  يران سيا

 ياجتماع يعيطب يباال يهاتيکند که چرا با وجود ظرفيخاطب متبادر مپرسش رابه ذهن م
ن يا ييکه به چرا ين پاسخيساده تر نگونه است؟يت استان ايوضع يو فرهنگ يو اقتصاد

 يگران امر توسعه در استان کردستان و مداخلهيمجر يتوان داد محافظه کاريت ميوضع
، ياقتصاد يهاکه در کشور در بخش يضيعتبباشد يدر روند توسعه استان م يژوولئديا

 يفرهنگ يباال يهاتيده گرفتن ظرفيشه در ناديوجود دارد، ر ياو توسعه ياسي، سياجتماع
شه در ين منطقه که البته ريزان به ايراستگذاران و برنامهيس يزابيآس يتيم و نگاه امناقوا

ن يز در بيآمضين نظر تبعيا نيچندارد است و هم ياول انقالب اسالم يهااتفاقات دهه
 يها نسبت به مذهب رسمر مذاهب و فرقهيزان که سايران و برنامهيگذاران و مجرقانون

با  ييهاگروه يپس از انقالب اسالم ان ذکر استيتر قرار دارد شانازل يگاهيکشور در جا
زات جنگ شصت و هفتاد به موا ين منطقه برخاست و در دهه هايدر ا يطلبهيزه تجزيانگ
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را بر  يکه دولت مرکز يجاد نمود مشکالتيمردم و منطقه ا يار برايمشکالت بس يليتحم
ها در زهين انگيد بر منطقه داشته باشد. فروکش کردن تب ايشد يتيآن داشت که نگاه امن

ن يزان به ايراستمداران و برنامهيان سيمجر يتيسفانه موجب نشده نگاه امنأر متياخ يهادهه
 يه و حتين آمد خود باعث فرار سرمايشيکه در سطور پ يابد جنگ و مسائليکاهش منطقه 

د ير مذاهب بايها و ساتيآمده که حقوق اقل يدر قانون اساس د،شن مناطق يفرار مغزها از ا
از مسلمانان اهل تسنن هستند با  ن منطقه که عمدتاًياما در عمل مردم ا فا گردد،ياست
مختلف توسعه مواجه  يهادر بخش يزيرو برنامه يستگذارايس يسازميض در تصميتبع
خود  يو مذهب يتيل قوميض به داليو تبع يفرهنگ يهاتيبه ظرف يتوجهيباشد پس بيم
ر ييام اسچر در کتاب تغيليبه نام و يهاست متفکريها و کاستيماندگاز عقب ياريشه بسير

 يز و انسانيآم کا به توسعه صلحيآمردر دانشگاه سوکا در  2484و مقاومت در سال  يفرهنگ
ش توسعه و فرهنگ يپردازند که جوامع چگونه با چالش افزا ين مسئله ميافته به اياختصاص 

 يها جنبه يداريکه پا يطور همان .کننديوپنجه نرم م دست يش کرامت انسانيافزا يبرا
وبخت و همکاران ن نيشيقات پيتوسعه است وبا توجه به تحق يچندگانه توسعه، مسئله اصل

ل يدست آمده از تحلبه يهان اطالعات و دادهيهمچن 8939 يو احمد 8934 يرضو
دولت بر ساختار  يهااستيانجام شده اکثر صاحب نظران معتقدند س يهامصاحبه يمحتوا

 يزيرها بر نقش فرهنگ و برنامهاستير سين تاثياثرگذار بوده، عالوه بر ا يدئولوژيقدرت و ا
به امکانات، انسجام و  ي، دسترسين عوامل بر مشارکت اجتماعيد آنها است، ايکأت ز موردين

 يرگذار است. اگر کشورياست و ...تاثي، رفتار کنشگران درحوزه اقتصاد، فرهنگ، سيهمبستگ
 يهاحرکت کند در واقع از کانون ياسيو س ي، اقتصادير تحوالت مثبت اجتماعيدر مس

که  ياگر توسعهيان ديار برخوردار است. به بيت بسيه از اهمک مند استقدرت بهره ييعقال
محافظه  يده و از اثرات منفيان امر گرفتار گردياستگزاران و مجريس ياقهيدر چنگال نگاه سل

طور کامل استان به يو اقتصاد ياجتماع يبروز در فضا يبرا يز مصون نمانده مجالين يکار
 يهاجدول بر اثر توسعه نامتوازن و ناکامل در بخشجه مقوالت مندرج در يافته و در نتين

 ده است.يظاهر گرد يو اجتماع يفرهنگ ياقتصاد ياسيمختلف س



 
 
 
 

 

 

جاد اشتغال و امکان کسب يا يبه ستانده بخش کشاورز يمختلف اقتصاد يها از بخشين
 ييايو جغراف يميط اقليبا توجه به شرا يش محصوالت بخش کشاورزيکسو و افزايدرآمد از 
طلبد.  يو صنعت را در استان م يشتر به بخش کشاورزيتوجه ب کار آماده و يروياستان و ن

دات الزم يو تمه يمختلف از جمله کشاورز يها در بخش يگذار هين بودن سهم سرماييپا
ع يگسترش صنا يگذار هيسرما يها و مشوق ياتيمال يها تي، معافيگذار هيجهت جذب سرما

ت يل موقعيدلبه خصوص به يو خارج يداخل يابيو بازار يمحصوالت کشاورز يبرا يليتبد
 نامتوازن در بخش  توسعه از مسائبمناسب جهت برونرفت  ياستان از راهکارها يمرز

 باشد. ياقتصاد در استان م

 معدن  خام موجود در استان ه ويدر حوزه مواد اول يليع تبديجاد وتوسعه صنايا(
 (يوکشاورز
 استان يهارساختيبهبود ز و يلير و يياه هواجاد ريا 
 توسط دولت وارائه  يگذاران بخش خصوصهيسرما دکنندگان ويت از توليحما

 گذارهيجهت جذب سرما يقيتشو يهابسته
 يت از بخش خصوصيحما يدر راستا يبخش دولت يگذارهيتوسعه سرما 
 لجاد اشتغايا توسعه صادرات و ت مرز در استان ويتوجه به ظرف 

 يصنعت نهيزم و کشور داخل يمل ديتول به دادن بها و درکشور کار جادفرهنگيا 
 صنعت  بخش توسعه و شدن

 با رقابت يبرا افراد زهيانگ و جاديا و کشور در ديتول بخش از دولت تيحما 
 يخارج داتيتول

 و شده يفرآور مواد به مواد نيا ليوتبد يعيطب ازمنابع دراستفاده حيصح تيريمد 
 دراترشد صا
 با ارزش افزوده باال و  يد محصوالت معدنيره ارزش توليل زنجيتکم يتالش برا

 صادرات محور
 روشن و شفاف در بخش معدن يهااستين و اعمال سيتدو 



 
 
 

  

...  

  

 ينيبشيو پ يالمللنياس بيه در مقيمربوط به جذب سرما يهان بستهيتدو 
 گذارانهيارائه به سرما يالزم برا يهامشوق
  با  يع معدنيکشور در جهت توسعه و کمک به صنا يبازرگانفعال شدن بخش

 يمشارکت در صادرات جهان يارزش افزوده باال برا
 يگذارهيو جذب سرما يجه بهبود مبادالت بانکيها و در نتميرفع تحر يبرا يريگيپ 
 در بخش معادن يخارج
 روش مت مواد و حرکت به سمت فين قييسم بازار و بورس در تعياستفاده از مکان

 بلندمدت يدر قالب قراردادها
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