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 مقاله پژوهشی

 
 4آرایش باقرمحمد ،3سامانی اشراقی یارؤ ،2پورسعید علیرضا ،1طاهری محمد

 28/7/1399 پذیرش: تاریخ  31/3/1399 دریافت: تاریخ

 

 چکیده
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 به توجه عدم و اجتماعی -فرهنگی شناسی آسیب عدم ،عشایری مناطق شناختی بوم توان و طبیعی انسانی،

 ؛شردند  شناسرایی  زاگرر   حروزه  عشرایر  دهی سامان توسعه بر ثرمؤ علی شرایط عنوان به باالدستی اسناد

 موانرع  مالی، منابع کمبود ،اجرا و ریزیبرنامه در هماهنگی عدم چون مقوالتی شام  نیز ایزمینه شرایط

 کره  اسرت  حرالی  در ایرن  .بودنرد  طبیعی موانع و فناوری موانع متخصص، انسانی نیروی کمبود فرهنگی،

 منطقره،  در موجرود  هرای تروان  به توجهی بی ی،بازاریاب و گذاری سرمایه عدم ،تزیس الگوی مداوم تغییر

 شررایط  عنروان  بره  نیرز  زاگرر   حروزه  هایاستان بین ناهماهنگی و موازی ایتوسعه هایسیاست اجرای

 چرون  یراهبردهای ،زاگر  حوزه عشایر دهی سامان توسعه منظور به ،همچنین شدند. مشخص گر مداخله

 ایجرراد )ایلرری ،محلی مرردیریت نظررام مشررارکتی، مرردیریت نظررام ای،منطقرره و غیرمتمرکررز ریررزی برنامرره

 مشخص ،نهایت در .شدند شناسایی محلی های بازارچه ایجاد و عشایری گردی بوم عشایری، های تعاونی

 برقرراری  ،سرت یز محریط  یداریر پا قبیر   از یپیامردهای  زاگرر   حروزه  عشایر دهی سامان توسعه که شد

 در را وری بهرره  و غرذایی  امنیرت  ،مرتع و جنگ  هایمبو زیست یاحیا پایدار، اشتغال ،اعیاجتم عدالت

 بره  تربیشر  توجره  ضرمن  حاضرر،  پژوهش هاییافته به استناد با داشت. خواهد دنبال به بررسی مورد ةجامع

 در توانیم ربط، ذی مدیران و ریزان برنامه گذاران، سیاست یهاگیریتصمیم از حمایت در منطقه عشایر

  .برداشت گام پایدار توسعه به دستیابی راستای

 

 .ایزمینه نظریه پایدار، توسعه عشایر، :ها هواژکلید
 

 مقدمه

 توسرعه  های برنامه و ها فعالیت تمامی سرلوحه پایداری و پایدار توسعه موضوع ،امروزه

 در پایرداری  بررسری  برای که است این تأم  خوردر نکته البته است. روستایی وسعهت جمله از

 در اسرا ،  همرین  برر  دارد. بسریاری  اهمیرت  جانبره  همره  دیدگاه داشتن کشور، عشایری هجامع

 طرور  بره  پایرداری  بررای  مختلفی های جنبه نکته، این گرفتن نظر در با پایداری، مطالعات اغلب

 یهرا  جنبره  شرام   عمردتا   کره  انرد شده مطرح خاص طور به عشایری و روستایی پایداری و معا

 Dehghani and Adeli) شروند  مری  محیطری  زیسرت  و فنری  اقتصرادی،  ی،فرهنگر  اجتمراعی، 
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Sardoei, 2015.  هرای  سیاسرت  از یکری  عشرایر  دهری  سرامان  و اسرکان  هرای طررح  ،کلری  طرور  هب 

 توسرعه  و عمرران  هردف  برا  بیشرتر  کره  ،بروده  عشرایری  جامعه توسعه های ریزی برنامه در شده مطرح

 خردمات  بره  عشرایر  دسترسی تسریع و تسهی  راستای در ها زیرساخت سازی فراهم و یادشده جامعه

 گونرره ایررن اجرررای کرره پیداسررت . Mahdavi et al., 2009) اسررت شررده طراحرری نیرراز مررورد

 ایرن  توسرعه  بره  تنهرا  نه ،هاولی مطالعات انجام بدون ،اسکان های کانون ایجاد بر مبتنی های سیاست

 صردمات  کره  داشت خواهد بررد زیادی منفی پیامدهای بلکه ،شد نخواهد منجر جامعه از بخش

 اسرکان  حر  ب همواره عشایری، زندگی خاص شرایط به توجه با دارد. دنبال به نیز ناپذیری جبران

 دلیرر  برره نیررز انقررال  از بعررد دوران در و یترریامن و سیاسرری دالیرر  برره پهلرروی زمرران از عشررایر

 عشرایر  اسرکان  ،1371 سرال  از اسرت.  بروده  مطررح  هاآن زندگی سطح بردن باال و رسانی خدمات

 فرهنگری  و اجتماعی اقتصادی، توسعه دوم برنامه از که ای گونه به ،گرفته خود به تر جدی شکلی

 اجررای  زمران  از اسرت.  شرده  اجرایی های برنامه و سیاست هدف، دارای ، 1374-1378) کشور

 در عشرایری  جامعره  دهی سامان سیاست ترینمهم صورت هب عشایر اسکان تاکنون، توسعه دوم برنامه

 اسرت  یافتره  اختصراص  مرورد  همرین  بره  عشرایری  سرازمان  اعتبرارات  عمرده  حجرم  و شرده  گرفته نظر

(Shaterian et al., 2011; Mahdavi et al., 2009.  

 و خرار   در عشایر اسکان متعدد هایروژهپ از گرفته صورت هایبررسی نتایج ،دیگر سوی از

 خرود  و اسرت  نبروده  آمیرز  موفقیت چندان عشایر اسکان هایبرنامه که است آن از حاکی کشور داخ 

 ,.Amini and Rouzfarakh, 2018; Barimani et al) اندنداشته رضایت چندان آن از نیز عشایر

2017; Rahimi, 2017; Ebrahimi Asl et al., 2015; Riahi et al., 2013a; Jarmila, 

2012; Mahdavi et al., 2009; Rahimi and Moshiri, 2009; Rezvani and Derikvand, 

2007; Larsen, 2003 . جمعیرت  از درصرد  دو تنهاعشرایر  جامعره  گرچه که است حالی در این 

 ترن  هرزار  170 ساله هر اما ،دارد نظام برای را هزینه کمترین نظر این از و شود می شام  را کشور

 Riahi et) کننرد  مری  تولید را کشور دستی صنایع درصد 35 و پروتئین درصد 25 قرمز، گوشت

al.,2013a . و مررزی  منراطق  در ویرژه  بره  کشرور  امنیت تأمین در مهمی نقش عشایر ،همچنین 

 شرغ   زیادی تعداد هستند، تولیدکننده و فعال خود اینکه بر عالوه و ؛دارند عهده به دورافتاده
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 و کننرد  مری  پشتیبانی خدمات و بازرگانی صنعتی، های زمینه در عشایری جامعه از خار  در را

 اجتمراعی  اقتصادی، مناسبات و معادالت در ارزشمند یجایگاه خدمات، این با هآنک وجود با

 ،حرال  عین در و برندمی را بهره کمترین نظام خدمات و ها گذاری سرمایه از دارند، فرهنگی و

 همره،  نایر  برا   .INAO, 2019) کننرد مری  عرضه کشور به را خدمت بیشترین توقع، کمترین با

 پایین ها، راه ای  رفتن بین از ایلی، نظام یدگیپاش هم از با کشور عشایری جامعه ،امروزه متأسفانه

 درمرانی،  رفراهی،  امکانرات  کمبرود  دام، و انسران  آشرامیدنی  آ  کمبرود  هرا،  درآمد سطح بودن

 نس  اریازگناس اشتغال، عدم تولید، های هزینه رفتن باال ،همچنین و امنیتی و آموزشی بهداشتی،

 Nowrouzi and) اسرت  مواجره  ...و یکجانشرینی  به تمای  و نشینی کوچ زندگی با عشایر جدید

Mahmoudian, 2016  و نگرفتره  انجرام  خصوص این در جامع ای مطالعه نیز تاکنون متأسفانه و 

 هرای  بررسری  نترایج  بره  عنایرت  با ،دیگر سوی از است. مشهود بسیار زمینه این در مطالعاتی خالء

 بره  کشرور  عشرایر  مترولی  سرازمان  گذاشتن قدم و حرکت از حکایت که کشور سطح در آماری

 کراربردی  مردل  یر   طراحری  ضررورت  میران،  این در دارد، دهی سامان های طرح توسعه سمت

 نهراد  یرن ا فرد منحصربه های ویژگی ةکنندبازگو که دهی سامان های طرح توسعه سازی پیاده برای

 جمعیرت  براالی  درصد به عنایت با است ضروری رو، این از شود. می احسا  پیش از بیش باشد،

 و کشرور  امنیت و تولید در آنها بدی  بی نقش و زاگر  حوزه هایاستان رد عشایری خانوارهای

 در آنهرا  گزینری  سرکنی  شریوه  تررین مناسرب  شناسایی خصوص در کاربردی مطالعاتی انجام عدم

 سرعی  حاضرر،  ةمطالعر  در ،بنرابراین  ،گیررد  صورت جامع یپژوهش پایدار، معیشت به نی  یراستا

 دربرگیرنده که مناسب گفتمان تاالر تشکی  و تحقیق تجربی و نظری ادبیات رورم با که دشو می

 و اسرتقرایی  مردلی  باشرد،  سرتادی  و اجرایری  مقرام  در رعشای عرصه فعاالن و فن اه  نظرات نقطه

 د.شو ارائه عشایری جامعه بمناس کاربردی

 ةدهنرد  نشران  معاصرر  دوران طری  عشرایر  توسرعه  مترولی  سرازمان  مأموریت و هادیدگاه مقایسه

 امکانرات  بره  عشرایر  دسترسری  افرزایش ) خدماتی و عمرانی دیدگاه شام  عمده گرایش چهار حداق 

 سرازی محدود و طبیعری  عمنراب  فر  ح برر  تأکیرد ) فراتتی ح دیردگاه   ،زندگی نوین تالتسهی و رفاهی
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 تالتسرهی  و خردمات  ارائره ) تولیردی  و اقتصرادی  دیردگاه  ع ،مناب از برداریبهره و تأثیرگذاری یطهح

 و عمنراب  تخصریص ) کنتررل  و ریرزی برنامره  یردگاه د و  دامری  تولیردات  رانردمان  و تولید افزایش برای

 عشرایری  جامعره  ینیازهرا  برا  برخرورد  در  فایرده -هزینره  تحلی  و ملی هایاولویت اسا  بر تالتسهی

  .Nowrouzi and Mahmoudian, 2016; Salehi, 2004; Emadi, 2005) است

 مردیریت  و ریرزی  برنامره  نظرام  برر  حاکم و عمومی یها ویژگی از متأثر بیشتر ها دیدگاه این

 از» و «بخشری » منطق با متمرکز ریزی برنامه رهیافت لاصو اسا  بر که بوده اخیر قرن نیم در کشور

 سرخن،  دیگرر  بره  . Nowrouzi and Mahmoudian, 2016 ) اسرت  بروده  اسرتوار  «پرایین  بره  براال 

 شریوه  کره  اسرت  مطلرب  ایرن  بیرانگر  عشرایر  دهی سامان و توسعه زمینه در مختلف هایدیدگاه و ها نظریه

 و اجتمراعی  شرک   برا  طارتبرا  بدون و سادگی به نباید خود خاص اجتماعی بندیصورت با عشایری تولید

 و آگراهی  و توسرعه  بره  عشرایری  جامعره  نیراز  رغرم  بره  رویکررد،  ایرن  در شود. دستکاری آن محلی بومی

 و توسرعه  د.کرر  تفسریر  هرا آن کرردن  شهرنشرین  یرا  و کرردن  روستانشرین  را «عشرایر  اسرکان » نبایرد  دانش،

 دانرش  ،شرناختی  بروم  ظرات الحم از نرد ا عبرارت  کره  ،باشد چند مالحظاتی متضمن باید عشایر دهی سامان

 تولیرد  شریوه  نکرردن  کاریدسرت  همچنرین،  و اقتصرادی  و جنسریتی  مشرارکتی،  و اجتماعی نهادی، محلی،

 . Nowrouzi and Mahmoudian, 2016; Mohammadpour and Ahmadi, 2005) عشایری

 تراکنون  و شرده  عشررو  توسرعه  چهارم و سوم های برنامه از ایران در رویکرد این زمانی انطباق البته،

  .Rezaei, 2012; Nowrouzi and Mahmoudian, 2016) است یافته تداوم نیز

 در متعرددی  ایهپژوهش تاکنون و دارد زیادی قدمت عشایری جوامع زمینه در پژوهش

 در مطالعرات  ایرن  اغلرب  اما . Moradi et al.,2018) است گرفته صورت زیستان کوچ خصوص

 حاضرر،  پرژوهش  موضروعی  محدوده در و هبود عشایر اسکان و اقتصادی اجتماعی، مسائ  زمینة

 تحقیرق  موضوع ةزمین در گرفته صورت مطالعات از ایخالصه .است هشد انجام اندکی تحقیقات

 است. هآمد 1 جدول در
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 پژوهش پیشینة بندی جمع -1

 ها پژوهش نتایج

 اسکان هایبرنامه موفقیت عدم

 از عشایر رضایت عدم و عشایر

 اسکان های برنامه

Amini and Rouzfarakh, 2018; Barimani et al., 2018; Rahimi, 

2017; Ebrahimi Asl et al., 2015; Jarmila, 2012; Mahdavi et al., 

2009; Riahi et al., 2013a; Rahimi and Moshiri, 2009; Larsen, 

2003; Rezvani and Derikvand, 2007; Khogali, 2001 
 اسررکان هررایبرنامرره موفقیررت

 از عشرررایر رضرررایت و عشرررایر

 اسکان های برنامه

Riahi and Karimi, 2013; Azadi et al., 2016; Jalili Telchgah and 

Taleb, 2011; Shahraki and Abedi Sarvestani, 2012; Shateri and 

Sadeghi, 2012 

 هرررایبرنامررره نسررربی موفقیرررت

 در )موفقیرررت عشرررایر اسرررکان

 موفقیرت  عردم  و هازمینه برخی

  اهداف دیگر به دستیابی در

Karimi and Karami Dehkordi, 2015; Nowrouzi and 

Mahmoudian, 2016; Riahi et al., 2013b; Shaterian et al., 2011; 

Shateri and Hajipour, 2011; Tavakkoli and Ziatavana, 2009  

 هرررایطرررح  اجرررای  در الررزام 

 عشایر دهی سامان

Jiao et al., 2017; Yousefi et al., 2016; Ziaeian et al., 2016; 

Fallah-Tabar, 2016; Ebrahimi Asl et al., 2015; Rahaee et al., 

2012; Nasiri et al., 2012; Seidaei and Dehghani, 2011; Shakur 

and Rezaei, 2010; Upton, 2010; Jahangiri and Moradi, 2009; 

Hayati, 2006 
 پژوهش های یافته مأخذ:

 یرر   کارآمرردی  و مناسرربت  کره  اسرت  آن از حاکی متعدد مطالعات نتایج ،مجموع در

 ایرران  عشایری مناطق تمام برای اسرکان یرا گردانری رمره کوچندگی، مانند خاص معیشتی شریوه

 Amini and) اسررت  ویررژه  ریررزی  برنامرره  نیازمنرد  عشرایری  منراطق  از کدام هر و نبوده یکسان

Rouzfarakh, 2018; Jiao et al., 2017.  ،ضریاتوانا  و تروکلی  گفتة به البته (Tavakkoli and 

Ziatavana, 2009،  یادشرده  اهداف با و ریزان برنامه خواست به تنها گاه هیچ عشایر دهی سامان 

 چره  را کروچ  یرا  اسرکان  بره  یآور روی هرای زمینره  متعرددی  عوامرر   مجموعرره  و نشرده عملری

 مطالعره  برا  حاضرر،  پرژوهش  رو، ایرن  از .اسرت  دهکرر  فراهم برنامه با چه و برنامهبی و خودجوش

 مهرم  یندبر  ای ، )زمینره  بنیران  داده نظریره  اسرا   برر  زاگرر   حروزه  عشایر دهی سامان هایطرح

 علری،  شررایط  تبیرین » :از نرد ا عبرارت  تحقیرق  طررح  عمرده  هرای هردف  ،منظرور  بدین پردازد. می

 و راهبردهرا  شناسرایی » ،«زاگر  حوزه عشایر دهی سامان های طرح توسعه گرمداخله و ساز زمینه
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 الگروی  اسرتخرا  » ،سررانجام  و «زاگرر   حروزه  عشرایر  دهری  سرامان  های طرح توسعه پیامدهای

 .«زاگر  حوزه عشایر دهی سامان های طرح توسعه

 

 پژوهش شناسی روش

 از ترن  سی با ساختارمند مهین قیعم های مصاحبه از گیری بهره با حاضر، یفیک پژوهش در

 موضروع  ابر  مررتبط  کارشناسران همچنین، و اجرایری  و علمی نظران صاحب و مدیران متخصصان،

 کره  زاگرر   حروزه  هرای اسرتان  در دولتری غیر و دولتی تحقیقاتی و اجرایی یهابخش در تحقیق

 تخصصری  یدکترر  تحصیلی مدرک دارای آنها بیشتر و داشتند فعالیت ییرعشا ةحوز در ویژه به

 آبخیزداری، و طبیعی منابع کشاورزی، آموزش و ترویج روستایی، توسعه چون هاییگرایش در

 یمردیریت  هرای سمت در و بودند دامی علوم و کشاورزی اقتصاد روستایی، یریز برنامه و جغرافیا

 در شراغ   مردیران  بررداری، بهره نظام و هاتعاونی امور ان)مدیر داشتند فعالیت عشایری ةحوز در

 شراغ   دارویی و مرتعی گیاهان مسئول ،عشایر دهی سامان و کوچ مدیران عشایر، امور ک  اداره

 در شرراغ  نباترات  امرور  مردیر  داری، آبخروان  و آبخیررزداری مسرئول  عشرایر،  امرور  کر   اداره در

 ارزاق توزیع و آرد عام  انمدیر ،عشایری هایتعاونی شبکه عام  انمدیر عشایر، امور مدیریت

 نظریره  اسرا   برر  زاگرر   وزهحر  عشرایر  دهری  سرامان  الگوی سازی بومی و تأیید ، ...و عشایری

 نظرر  مرورد  منطقره  عشرایر  دهری  سرامان  الگروی  در یدیر کل عناصرر  و گیررد  مری  صورت ایزمینه

  شوند. می ییشناسا

 کیفری  تحقیقرات  در کره  اسرت  هرایی روش از ای زمینره  نظریره  کره  است یادآوری شایان

 هرای حروزه  در پژوهشرگر  بره  نظریره  ایرن  اسرت.  اسرتقرایی  رویکررد  برر  مبتنی و شرودمی استفاده

 پریش  از و موجرود  هرای نظریره  بره  اتکرا  جرای  هبر  کره  دهرد مری  را امکان این گوناگون موضوعی

 این در «ای زمینه» ةواژ . Roudgarmi, 2011) بپردازد گزاره و نظریه تدوین به ،خود ةشد تدوین

 از مسرتند  ایزمینه بر روش این اسا  بر تدوینی ةگزار و نظریه هر که است آن نشانگر اصطالح

 و شناسری  جامعره  در گسرترده  ای گونره  بره  شناسی روش این است. شده نهاده بنیان واقعی هایداده
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 توانرد مری  نیرز  ایتوسرعه  تحقیقرات  در و اسرت  رفته کار به اجتماعی و ترویجی تحقیقات و علوم

 . Kempster and Parry, 2011) باشد داشته فراوان کاربردهای

  ،Corbin and Strauss, 2008) اشرتراو   و کروربین  پرژوهش  اسرا   برر  حاضرر،  مطالعة در

 هرای  داده بره  )رسریدن  ینظرر  اشرباع  بره  دنیرسر  ترا  یبرفر  گلوله و هدفمند صورت به گیری نمونه

 هرای )گرروه  عمیرق  مصراحبة  برر  هالوعر  ،هاداده گردآوری برای همچنین، ؛افتی ادامه تکراری 

 مردارک  بررسی گروهی، بح  و برداری یادداشت غیرمشارکتی، و مستقیم مشاهدة از ،متمرکز 

 یر   کانونی هایگروه .شد استفاده تکمیلی هایروش عنوان به نیز اینترنتی و ایکتابخانه اسناد و

 نسربت  را افراد مشترک نظر تواند می پژوهشگر ،آن از گیری بهره با که است کیفی تحقیق روش

 د.ساز نمایان بررسی مورد «هپدید» به

 و شردند  سرازی  ادهیر پ کاغرذ  یرو برر  هرا  مصراحبه  هرا،  داده آوری جمرع  کرار  برا  زمران  هم

 اسرتفاده  ای زمینره  نظریره  از حاضرر،  تحقیرق  در که آنجا از گرفت. صورت ها داده  یتحلو هیتجز

 و محروری  )براز،  گرذاری کد مرحلره  سره  در MAXqda18 افرزار  نررم  از اسرتفاده  برا  هرا داده شده،

 مفراهیم،  دل از و مفاهیم ها،داده دل از تدریج به ،نهایت در و شده کدگذاری و تحلی  گزینشی 

   .است هشد استخرا  نظریه نیز هامقوله دل از و هامقوله

 خرذ، آم از )استفاده نگری جانبه همه راهبردهای از ،اعتباریابی منظور ، بهحاضر پژوهش در

 یرا  مررور  کننرده ،  تقویرت  شرواهد  کرردن  فراهم برای مختلف هاینظریه و پژوهشگران ها،روش

 میرران توافررق و مصرراحبه صررداهای ضرربط و مطالعرره میرردان در مشررارکت و همکرراران بررازخورد

 هرای )گرروه  هرا داده اجمراع  شرام   اجماع روش ازگیری  با بهره پایایی نیز ارزیابی و کدگذاران

 و همکرار   چنردین  نظررات  از اسرتفاده  با هایافته )بازنگری پژوهشگران اجماع گانه ، پنج کانونی

 مردارک،  و اسرناد  مصراحبه،  مشراهده،  هماننرد  مختلف روش چندین از )استفاده هاروش اجماع

 است. هصورت گرفت پرسشنامه 
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 نتایج و بحث

 گوینررد. کدگررذاری را ای  )زمینره  بنیررادی نظریره  روش در هرراداده تحلیر  و تجزیرره رونرد 

 هرا داده ،آن طری  که است عملیاتی دهنده نشان و هاداده از نظریه ساختن اصلی روند کدگذاری،

 سره  شوند.می متص  هم به دوباره جدید هایروش به آنگاه و شوندمی پردازی مفهوم شده، خرد

 گزینشری  کدگرذاری  و محروری  کدگرذاری  براز،  کدگرذاری  از نرد ا عبرارت  کدگذاری مرحله

 بررا ارتبرراط اسررا  بررر هررامصرراحبه ندرو مفرراهیم مرحلررة اول )کدگررذاری برراز ، در . انتخررابی)

 اطالعررات انبرروه کررردن خالصرره ،مرحلرره ایررن نتیجرره شرروند.مرری بنرردی طبقرره مشررابه موضرروعات

 کدگرذاری مرحلرة دوم )  هاسرت. بنردی  دسرته  و مفراهیم  لرب در قا هرا مصراحبه  از دهآمرد  دسرت  به

 نظریره  سراخت  بررای  اساسری  بایرد  و آنهاست بین پویای روابط طریق از مفاهیم درک  محوری

 زیرطبقات با طبقات کردن مرتبط فرآیند محوری کدگذاری  .Roudgarmi, 2011)کند  ایجاد

 براز  هرای  کدگذاری نتایج اسا  بر یا گزینشی  انتخابی کدگذاریوم )مرحلة س ،سرانجام است.

 سرایر  کره  اسرت  اصرلی  پدیرده  همان یا اصلی طبقه انتخا  فرآیند شام  و شودمی بنا محوری و

 دهند. می تشکی  را کلیتی و آیندمی آن گرد محورها

 برا  عمیرق  مصراحبه  سری  تحلیر   حاصر   حاضرر  پرژوهش  در شرده  ارائره  مدل و 2 جداول

 مردیریتی  فرآینرد  در کره  است عشایر امور کلیدی نامطلع و نظران صاحب خبرگان، ن،متخصصا

 مروارد  در ،هدفمنرد  گیرری  نمونره  دلیر   )بهکنند  می خدمت زاگر  حوزه هایاستان عشایر امور

 زمران  طرول  شرد .  مراجعره  نیرز  کشرور  نقراط  دیگرر  در عشرایر  ةحروز  نمطلعا سایر به ،محدودی

 برا  مصراحبه  دقیقره  1500 ،مجمروع  در و برود  متغیرر  دقیقره  120 ترا  31 زمانی نهدام بین هامصاحبه

 مراحر   اسرا   برر  هرا داده تحلیر   نترایج  گرفرت.  انجام برای هر نفر دقیقه پانزده از بیش میانگین

 دار معنری  گرزاره  و مفهوم 1348 از بیش باز، کدگذاری ةمرحل در و شد هارائ کدگذاری گانه سه

 مراحر   دیگرر  بررای  و شرده  کشریده  بیررون  هرا مصراحبه  از درون هرا مقولره  این که شد استخرا 

 راحتری  بره  و مفهرومی دارنرد   ارتبراط  همردیگر  برا  هرا مقولره  این اند.شده گرفته کار به کدگذاری

 از مقولره  خررده  32 ،محوری کدگذاری مرحله در ای که گونه ، بهکرد بندی دسته را آنها توان می
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 شرش  مقروالت،  خرده مفاهیم بین پیوند و تردقیق بررسی از پس شد. کشیده بیرون متناتر مفاهیم

 و راهبردهرا  )پدیده ، هسته مقوله گر،مداخله عوام  ای،زمینه شرایط علی، شرایط محوری مقوله

 اسا  بر ،نهایتدر  که آمد دست به زاگر  حوزه عشایر دهی سامان های طرح توسعه پیامدهای

 تمرام کره   اسرت  شرایان یرادآوری    .1 )شرک   شرد  کشیده تصویر به پژوهش ، مدل پارادایمیآن

 شرده  انجرام  MAXqda18 افرزار  نرم گیری از با بهره کدگذاری فرآیند و نظریه استخرا  مراح 

 در ایزمینره  نظریره  اسرا   بر سازی نظریه مراح  در شده شناسایی مقوالت خرده ترینمهم است.

 است. دهآم 2 جدول

 دهی عشایر در قالب مقوالت محوری مؤثر بر سامان مقوالت خرده ترینمهم -2ل جدو

 (ایزمینه ةنظری اساس بر ازیپرد نظریه مراحل در شده شناسایی)

 

 مقوالت محوری

 گر شرایط مداخله ای شرایط زمینه یعلّشرایط 
 هسته 

 )پدیده(
 پیامدها راهبردها

ده
خر

 
ت

وال
مق

 

 هررای عرردم موفقیررت طرررح

 پیشین

 نگری  فره شناسری  عدم آسیب– 

 اجتماعی

   دارییررپا عرردم توجرره برره 

 ستیمحیط ز

 عدم توجه به اسناد باالدستی 

  ،عدم توجه به سرمایه انسانی

شرناختی   توان بروم طبیعی و 

 مناطق عشایری

   عدم همراهنگی

ریزی و  در برنامه

 اجرا

   کمبررود نیررروی

انسررررررررررررانی 

 متخصص

   کمبرررود منرررابع

 مالی

 موانع فرهنگی 

 موانع فناوری 

 موانع طبیعی 

 الگروی  داوم مر  تغییر

 زیست

 گذاری  عدم سرمایه

 و بازاریابی

  ناهمرررراهنگی بررررین

هررای حرروزه  اسررتان

 زاگر 

 تررروجهی بررره  بررری

های موجود در  توان

 منطقه

 هرای   اجرای سیاست

 ای موازیتوسعه

 سنجی امکان 

 سنجی زمان 

 سنجی معیشت 

 سنجی امنیت 

  ریرررررزی  برنامرررره

غیرمتمرکررررررز و  

 ایمنطقه

   نظرررام مررردیریت

 مشارکتی

 هرای   ایجاد تعاونی

 عشایری

   نظرررام مررردیریت

 )ایلی محلی

 های ایجاد بازارچه

 محلی

 گرررررردی  بررررروم

 عشایری

 محرریط ی داریررپا

 ستیز

 ی احیررررررررررررا

 هررای  مبررو  زیسررت

 مرتعجنگ  و 

 عردالت   برقراری

 اجتماعی

 وری بهره 

 امنیت غذایی 

 اشتغال پایدار 

 پژوهش های یافته مأخذ:

 حروزه  عشرایر  دهری  سامان های طرح توسعه بر که ستها مقوله از ای مجموعه یعلّ طیشرا

 مرؤثر  یعلّر  طیشرا .کنندیم یالزام را ها طرح ة اینتوسع الگوی طراحی و بوده اثرگذار زاگر 

 عردم »انرد از   ، عبرارت تیر اولو بیر ترت هبر  ،زاگرر   حروزه  عشایر دهی سامان های طرح توسعه بر
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 انسرانی،  سرمایه به توجه عدم»، «ستیز محیط دارییپا به توجه عدم»، «پیشین هایطرح موفقیت

 عردم »و « اجتمراعی  -فرهنگری  شناسری  آسریب  عردم »، «عشایری مناطق شناختی بوم توان و طبیعی

 .«باالدستی اسناد به توجه

 هرای  طررح  توسرعه  اجررای  سراز  زمینه تمقوال مجموعه ای زمینه )عوام  ایزمینه شرایط

ای  زمینره  شررایط  ند.رو می مارش به ها کنش و رفتارها بر و نیز مؤثرزاگرس حوزه عشایر دهی سامان

 هرای  طرح توسعه بر مؤثر ایزمینه طیشرا .دگذار می تأثیر آن از برآمده نتایج و محوری مقوله بر

 ریزیبرنامه در هماهنگی عدم»اند از:  ، عبارتتیاولو بیترت هب ،زاگر  حوزه عشایر دهی سامان

« فناوری موانع»، «متخصص انسانی نیروی کمبود»، «فرهنگی موانع»، «مالی منابع کمبود»، «اجرا و

 .«طبیعی موانع»و 

 تررأثیر راهبردهررا و هافرآینررد چگررونگی بررر کرره هسررتند هررایی مقولرره گرررمداخلرره شرررایط

 زاگرر   حروزه  عشرایر  دهی سامان های طرح توسعة ةپدید تضعیف یا تشدید باع  و گذارند می

 غییرر ت» انرد از:  ، عبرارت تیر اولو بیترت هب ،ها طرح توسعة این بر مؤثر گرمداخله طیشرا شوند. می

 در موجرود  هرای تروان  بره  تروجهی بری »، «بازاریابی و گذاری سرمایه عدم»، «زیست الگوی مداوم

 .«زاگر  حوزه هایاستان بین ناهماهنگی»و « موازی ایتوسعه هایسیاست اجرای»، «منطقه

و « سررنجی عیشررتم»، «سررنجی امنیررت»، «سررنجی امکرران»ت مقرروال خررردهافررزون بررر ایررن،  

 ةپدیرد ) تحقیرق  اصرلی  موضروع  ةدهنرد  تشرکی   عوامر   تررین مهرم  اولویت، نرنیب ، به«سنجی زمان»

 کره  اسرت  شرایان یرادآوری   نرد. رومری  شرمار    بهزاگر  ةحوز عشایر دهی سامان های طرح ةتوسع

 .شود می تعریف «پدیده» عنوان به و است رویداد ای پدیده یا واقعه مرکزی ةاید ،هسته ةمقول

 توسعه پدیده برای هایی ح  راه که هستند هدفمند یاقدامات ها کنش یا راهبردها، همچنین

 نترایج  و پیامردها  ایجراد  بره  منجرر  و سرازند  مری  فراهم زاگر  حوزه عشایر دهی سامان های طرح

، تیر اولو بیر ترت هبر  ،زاگرر   حروزه  عشرایر  دهری  سرامان  های طرح توسعه راهبردهای شوند. می

 مردیریت  نظرام »، «مشرارکتی  مردیریت  نظرام »، «ایمنطقه و غیرمتمرکز ریزی برنامه»از: اند  عبارت

 «.  محلی های بازارچه ایجاد»و « عشایری گردی بوم»، «عشایری هایتعاونی ایجاد»، «)ایلی محلی
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 توسرعه  محروری  مقولره  بره  مربروط  های کنش و راهبردها از که هستند نتایجی نیز پیامدها

 ،هرا  طررح ایرن   توسرعه  دهایپیامر  .شروند  مری  حاصر   زاگر  حوزه عشایر یده سامان های طرح

 اشرتغال »، «اجتمراعی  عردالت  برقراری»، «ستیز محیط یداریپا»اند از:  ، عبارتتیاولو بیترت هب

 .«وری بهره»و « غذایی امنیت»، «مرتع و جنگ  هایبوم ی زیستاحیا»، «پایدار

 شررایط  محوری مقوله شش با مقوالت خرده بین پیوند تر،دقیق بررسی از پس ،نهایت در

 هرای  طررح  توسعه پیامدهای و راهبردها )پدیده ، هسته گر،مداخله عوام  ای،زمینه شرایط علی،

 مردل  در نهایرت،  کره  آمرد  دسرت  بره  انتخرابی   )کدگرذاری  زاگرر   حروزه  عشرایر  دهری  سامان

 افررزار نرررم از هاسررتفاد بررا زاگررر  حرروزه عشررایر دهرری سررامان هررای طرررح توسررعه پررارادایمی

MAXqda18، است شده کشیده تصویر به ،1شک   در.   

 
 افزار نرم از استفاده با زاگرس حوزه عشایر دهی سامان های طرح توسعه مدل -1 شکل

MAXqda18 
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 و پیشنهادها گیری نتیجه

 سرکونت  و کروچ  حرذف  هردف  برا  عشرایر  اسرکان  ةشرد  هدایت هایطرحپیش،  دهه ی  از

 ناکارآمرد . اسرت  دهدرآمر  اجررا  به آنها زیستی شرایط بهبود منظور به و ثابت بوم زیست ی  در عشایر

 برر  تکیره  برا  مناسرب  دهری  سامان الگوی و علمی راهبرد ارائه ضرورت عشایر فعلی معیشت نحوه بودن

 ;Rahimi, 2017) سرازد مری  آشرکار  پریش  از بیش را یمحیط زیست و اجتماعی اقتصادی، مطالعات

Mahdavi et al., 2009; Rahimi and Moshiri, 2009; Rezvani and Derikvand, 2007 . 

 نظرارت  بردون  و قبلری  ریرزی  برنامره  بردون  ،عشرایر  که دکر توجیه گونه این بتوان شاید را موضوع این

برا   هرایی محر   در ،خود بومی دانش و شخصی تجار  اسا  بر صرفا  عشایر، امور متولی هایسازمان

 اثررات  نیرز  عشرایر  خرود  بررای  انرد کره   فراوان اسکان یافته اقتصادی و ماعیاجت محیطی، زیست اثرات

 از برخرورداری  فعالیرت،  نروع  سرواد،  هایزمینه درتوان  را می اثرات این است. داشته پی در را خاصی

 نحروه  برودن  مرد ناکارآ  .Ebrahimi Asl et al.,2015)برشرمرد   ...و اشرتغال  بهداشرتی،  امکانرات 

 اسرت  عشرایری  ةجامعر  بررای  مناسررب  دهری  سرامان الگوی هئارا لزوم بیانگر عشایر فعلی معیشت

(Hosseinzadeh et al., 2011 . 

 از بسریاری  در فنراوری  توسرعه  نتیجره  در طبیعت، با انسان رابطه گسیختگی ،فزون بر اینا

 است. شده محیطی زیست مختلف هایجلوه نابودی و محیط تعادل خوردن هم بر به منجر موارد

 و اشرتغال  کراهش  ،نتیجه در و تولیدی استعدادهای بودن فصلی خاک، و آ  منابع بودن ناکافی

 و ارتبراطی  هرای  زیرسراخت  نارسرایی  نیرز  و خانوار مخار  و زندگی هایهزینه افزایش و درآمد

 و جمعیرت  نگهداشرت  و جرذ   در سرکونتگاه  نراتوانی  البق در را خود فضایی بازتا  خدماتی

 سرررایت ،واقررع در و شررهری نزدیرر  و دور مراکررز برره دائمرری و فصررلی هررایمهرراجرت افررزایش

 سروی دیگرر،   از اسرت.  داده نشران  زیسرتی  هرای عرصه سایر به اقتصادی اجتماعی هایناهنجاری

 و توسرعه  منظرور  بره  هرم  و است زیست محیط حف  برای هم عشایری جامعه دهی سامان به توجه

 بعرد  توسرعه  چهرارم  برنامه در ویژه به عشایری، جامعه مورد در ی است کهدیدگاه این فقرزدایی.

 و قروانین  جملره  از متعردد  هرای نامه آیین و قوانینبر همین اسا ،  و شده تأکید ، بر آنانقال  از
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 ,IPRC) عشرایر  دهری  امانسر  نامره  آیرین  و عشرایر  امور سازمان سوی از تدوینی اجرایی مقررات

   است. دهش االجرا الزم و تدوین  2016

 برر  مرؤثر  علری  شرایط از یکی عنوان به پیشین هایطرح موفقیت عدم ،ی پژوهشهایافته اسا  بر

ات مهردوی و همکراران   مطالعر  در نیرز  ترپیش که ،هشد شناسایی زاگر  حوزة عشایر دهی سامان توسعه

(Mahdavi et al., 2009مری و مشریری )   ، رحیRahimi and Moshiri, 2009   رضروانی و ،

مبنی بر عدم موفقیت   Rahimi, 2017رحیمی ) و  Rezvani and Derikvand, 2007دریکوند )

 ایرن  امرا  است، شده مطرح ها و عدم رضایت نسبی خود عشایر از این برنامه عشایر اسکان هایبرنامه نسبی

 عشرایر    مبنری برر رضرایت نسربی    Azadi et al., 2016)ران ة آزادی و همکرا مطالعر  نترایج  برا  یافتره 

 کره  دکرر  توجیره  گونره  ایرن  بتوان شاید را این موضوع .نیست همسو اسکان سایت از یافته اسکان

 اسرا   برر  صررفا   عشرایر،  امرور  مترولی  هایسازمان نظارت بدون و قبلی ریزی برنامه بدون عشایر

 ةتوسرع  و اجررا  در رو، از ایرن  یافتنرد.  اسرکان  هرایی مح  در خود بومی دانش و شخصی تجار 

 مالحظرات  گررفتن  نظرر  در ضمنکه  است ضروری ،زاگر  حوزه عشایر دهی سامان هایطرح

 امنیرت  آمروزش،  زاگرر ،  حوزه عشایر بومی دانش و هافرهنگ نقش محیطی، زیست گوناگون

 محلری  رفتارهرای  برر  یدتأک با توسعه اجتماعی بعد ،همه از ترمهم و مشارکت غذایی، و اجتماعی

 محیطری،  زیسرت  گونراگون  مشرکالت  ،صرورت  غیرر ایرن   در کره ، چراگیرد قرار توجه مورد نیز

 پیشرین  هرای برنامره  اینکره  دلیر   شراید  کررد.  خواهنرد  تهرور  ...و فرهنگری  اجتمراعی،  اقتصادی،

چنردان   آن از نیرز  عشرایر  خود و نبوده آمیز موفقیت زیاد عشایر اسکان ةبرنام جمله از دهی سامان

 د.بازگرد منطقه عشایر زندگی مختلف زوایای و ابعاد به توجهی بی همین به اند،نداشته رضایت

 تحقیرق  در کره  زاگرر   حروزة  عشرایر  دهی سامان توسعه بر مؤثر علی شرایط سایر ،راستا این در

 نترایج  بره  نتروا  مری  کره از آن میران،   انرد هشد بررسی متعدد مطالعات در نیز ترپیش شناسایی شده، حاضر

 ;Amini and Rouzfarakh, 2018) اجتمرراعی -فرهنگرری هررایشرراخص در زمینررة مطالعرراتی

Nowrouzi and Mahmoudian, 2016; Jalili Telchgah and Taleb, 2011; 

Varmaghani, 2014; Shateri and Sadeghi, 2012; Shateri and Hajipour, 2011; 

Riahi et al., 2013a; Salehi, 2004 ، باالدسرتی  اسرناد  بره  توجه (Ebrahimi Asl et al., 2015  و 
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 منراطق  شرناختی  بروم  تروان  و طبیعری  انسانی، )سرمایه زاگر  حوزة عشایری مناطق توان به توجه

 در د.کر اشاره  Riahi et al., 2013a) عشایر دهی سامان هایطرح ةتوسع و اجرا برای  عشایری

 تمرامی  سررلوحه  پایرداری  و پایردار  توسعه موضوع ،امروزه که گفت توانمی ،هایافته این تفسیر

 کره  است این تأم  درخور ةنکت البته است. روستایی توسعه جمله از توسعه های برنامه و ها فعالیت

 دارد. بسریاری  اهمیرت  جانبره  همه دیدگاه داشتن کشور، عشایری جامعه در پایداری بررسی برای

 بررای  مختلفری  های جنبه نکته، این گرفتن نظر در با ،پایداری مطالعات اغلب در اسا ، همین بر

 شرام   بیشرتر  که ،اندشده مطرح خاص طور به عشایری و روستایی پایداری و عام طور به پایداری

 Dehghani and Adeli) شوند می محیطی زیست و فنی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، های جنبه

Sardoei, 2015.  و عمرران  هردف  برا  عمردتا   عشایر دهی سامان و اسکان هایطرح ،کلی طور هب 

 بره  عشرایر  دسترسری  تسریع و تسهی  راستای در ها زیرساخت سازی فراهم و عشایر جامعه توسعه

 برر  مبتنری  هرای  سیاسرت  گونره  ایرن  اجرای بدیهی است که است. دهش طراحی نیاز مورد خدمات

 منجرر  جامعره  از بخرش  ایرن  توسعه به تنها نه ،اولیه مطالعات انجام بدون ،اسکان های کانون ایجاد

 نیرز  ناپرذیری  جبرران  صردمات  کره  داشرت  دربرخواهد زیادی منفی پیامدهای بلکه ،شد نخواهد

  دارد. دنبال به

 هررایزیرمقولرره مقرروالت یررا خرررده حاضررر، اتحقیررق در شررد، مالحظرره کرره گونرره همرران

 حروزه  عشرایر  دهری  سرامان  توسرعه  الگروی  برر  مرؤثر  ایزمینه عوام  محوری مقوله ةدهند تشکی 

 توانمی که از آن میان، اندشده بررسی متعدد مطالعات در نیز ترپیش که ،هشد شناسایی زاگر 

 اجررای  و ریرزی برنامره  هرای زمینره  در همراهنگی  و انسرجام  عردم  در ارتباط برا  مطالعاتی نتایج به

 متخصرص  و مجر  انسانی منابع بودن ناکافی  ،Rashno, 2005) ملی توسعه کالن هایسیاست

 ,IPRC, 2016; Ghazali and Zibaei) عشرایر  دهری  سامان هایطرح توسعه اجرای راستای در

 Ghazali and) عشرایر  دهری  سرامان  هایطرح توسعه اجرای مالی منابع تأمین مشکالت ، 2017

Zibaei, 2017; Riahi et al., 2013b; Salehi, 2004،   فرهنگری  موانرع  و مشرکالت (Jalili 

Telchgah and Taleb, 2011; Varmaghani, 2014; Riahi et al., 2013b; Moradnejad 

and Bardi, 2010; Shateri and Hajipour, 2011; Shakur and Rezaei, 2010; 
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Habibian et al., 2004; Agba, 2010 ، هررا  مربرروط برره فنرراوری موانررع(Taghilou and 

Mousavi, 2015  طبیعی موانع و مشکالت و (Shateri and Hajipour, 2011; Shakur and 

Rezaei, 2010; Jahangiri and Moradi, 2009; Rezvani and Derikvand, 2007   اشراره 

 دهه پنج از بیش شدن سپری رغم علی که است ضروری نکته این ذکر زنی خصوص این در د.کر

 ایبرنامره  جایگراه  از عشرایری  جامعره  ایرران،  در منرد نظرام  ةسرال  پنج و ساله هفتهای  ریزیبرنامه

 اصروال   اسرت.  نبوده برخوردار خود هاینیازمندی میزان و هاتوانمندی جمعیتی، نسبت با متناسب

 برا  خراص  جغرافیرایی  محردوده  در آنهرا  عمر   حروزه  و هرا دسرتگاه  زیربخشری  و بخشی وتایف

 نداشرته  اثربخشری  هرم  تراکنون  و ندارد سازگاری عشایری چندمنظوره و فرابخشی هاینیازمندی

 و انسرجام  همراهنگی،  کره  اسرت  نخواسرته  یرا  و نتوانسته ریزی برنامه نظام همچنین، تاکنون است.

 کرانون  و ریرزی  برنامره  گردونره  از عشرایر  اینکه از داج د.کن ایجاد را الزم اجرایی سازوکارهای

 و ترر تنرگ  روز روزبره  نیرز  هرا آن قلمررو  و عرصره  زیسرت،  فضای اند،شده خار  هادستگاه توجه

 ،عشرایر  دهری  سرامان  هرای طررح  اجررای  درکره   اسرت  ضرروری  رو، از ایرن  .شرود مری  محدودتر

 هماهنگی لزوم بر ،هابرنامه تمامی در و دگیر انجام غیرمتمرکز و ایمنطقه شک  بها هریزی برنامه

 در همراهنگی  و انسرجام  عردم  رفرع  ضرمن  ترا  دشرو  تأکیرد  امر متولیان و اجرایی هایدستگاه بین

 تمرامی  از اسرتفاده  برا  بتروان  ی،ملر  توسرعه  کرالن  هرای سیاسرت  اجررای  و ریرزی  برنامره  هایزمینه

 کمبود جمله از حاضر تحقیق در شده شناسایی مشکالت سایر بر ،متولی هایدستگاه های ترفیت

 موجرود  موانع سایر و فناوری موانع مالی، منابع تأمین مشکالت متخصص، و مجر  انسانی منابع

 آمد. فائق عشایر دهی سامان هایطرح توسعه اجرای در

 توسعه الگوی بر مؤثر گرمداخله شرایط محوری مقوله مقوالت خرده ترینمهم ،همچنین

نترایج   در نیرز  ترر پریش  حاضرر شناسرایی شرده،    تحقیرق  در کره  زاگرر   وزهح عشایر دهی سامان

 در مرداوم  تغییررات  در زمینة مطالعاتی به توانمی که از آن میان، اندهشد بررسی متعدد مطالعات

 IPRC, 2016; Azadi et al., 2016; Nowrouzi) عشرایری  ةجامع نیازهای و انتظارات مسائ ،

and Mahmoudian, 2016  هرای فعالیرت  اشرتغال،  توسرعه  بررای  مناسرب  هرای تروان  به جهتو و 



.....  عشایر حوزة یده توسعة سامان یراهبردها  

109 

 ,Tavakkoli and Ziatavana) عشرایری  قلمروهرای  مجراورت  در ...و تبدیلی صنایع اقتصادی،

 حروزه  عشرایر  دهری  سرامان  اجررای  در کشراورزی  ترویج نقش ،راستا این در د.کر اشاره  2009

 توانمندسرازی  کشراورزی  تررویج  هرای رسرالت  از چراکه شود،می آشکار پیش از بیش زاگر 

 چنرین  تجلری  هرای محم  از یکی و است محلی جوامع سطح در پایدار سازی ترفیت و مخاطبان

 و معیشرت  نظرام  پایرداری  کره  اسرت  مختلفری  هرای بحرران  از گرذر  برای آنها به کم  ،رسالتی

 چنرین  ایفای برای شده شناخته سازوکار .کندمی تهدید دستخوش را جوامع این اجتماعی سازمان

 اسرا   کره است  خودگردان و شارکتیم راهبردی، ایشیوه به بحران یکپارچه مدیریت ،رسالتی

 محلری  اجتماعرات  مهیاسازی و هاترفیت ،هاتوان شناسایی پذیری، آسیب هایریشه تحلی  بر آن

 و تغییرر  نروع  هرر  کره بنرابراین، از آنجرا    .ستا استوار احیا و بازسازی ،مقابله پیوسته مراح  برای

کره   اسرت  ضرروری  گیررد،  صررورت  هرا آن خرود  ثرؤمر  مشارکت با دبای عشایر زندگی در تحول

 جلرب  و بخشی آگاهی به منوط زاگر  حوزه عشایر دهی سامان یهاپروژه اجرای و ریزی برنامه

 رونرد  یر   رهگرذر،  از ایرن  ترا  باشرد  دهری  سرامان  هرای طرخ اجرای در عشایر حقیقی همکاری

 .نجامدبی نامطلو  عواقب به است ممکن ،صورت این غیر در کند که طی را زا درون و تدریجی

 کررنش  الگرروی  تغییرر  به موکول عشایر پایدار معیشت و حیات توسعه اینکه به توجه با ،رو این از

 برا  مررتبط  معیج های کنش گیری شک  برای الزم هایزمینه ،ترویج نهاد طریق از باید هاست،آن

 نظرارت  و حمایت هدایت، با و آورد پدید ابعاد را در تمام دهی سامان هایطرح اجرای و توسعه

 صرورت  هبر  سیاسرتی  هریچ  نبایرد  رو، از ایرن  برداشرت.  گام عشایر زندگی بهبود راستای در دولت

 کره چرا ،شرود  تحمیر   عشرایر  برر  منطقه خاص هایتوان به توجه بدون و غیرمشارکتی و متمرکز

 متخصصران،  دیردگاه  از حاضرر،  تحقیرق  در کره  اسرت  دلیر   همین به شاید .بود نخواهد کارساز

 نظرام  اسرا   برر ) ایمنطقره  و غیرمتمرکز ریزی برنامه انجام عشایر، حوزه نظران صاحب و مدیران

 توسرعه  راهبردهرای  از یکری  عنروان  بره  زاگرر    حروزة  هایترفیت با متناسب و محلی مدیریت

ات یوسرفی و  مطالعر  در نیز ترپیش که شده، تعریف و شناسایی زاگر  حوزة ایرعش دهی سامان

 ,Nowrouzi and Mahmoudian ، نروروزی و محمودیران )  Yousefi et al., 2016همکراران ) 
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 Shakur andو رضرایی )  ، شرکور  Seidaei and Dehghani, 2011) صریدایی و دهقرانی   ، 2016

Rezaei, 2010  ( تروکلی ،Tavakkoli, 2004  دهری عشررایر  نامرة سرامان   همچنرین، در آیررین  و 

(IPRC, 2016  است. شده مطرح 

کره در   زاگرر   حروزة  عشرایر  دهری  سرامان  توسرعه  پیامردهای  محروری  مقولره  ،سرانجام

 شرده اسرت کره از آن میران،     بررسری  متعردد  مطالعرات  در تر پیش پژوهش حاضر شناسایی شده،

 افرزایش  و محیطری  منرابع  و سرت یز محریط  داریر پا ریتمردی  در زمینرة  مطالعاتی نتایج به توان می

 Dehghani and Adeli Sardoei, 2015; Jiao et) طبیعی منابع و وحش حیات حفاتتی ضریب

al., 2017; Nowrouzi and Mahmoudian, 2016; Ebrahimi Asl et al., 2015; Mahdavi 

et al., 2009; Tavakkoli, 2004 ، زاگرر   کوهسرتان  در مرتعری  و جنگلری  هرای مبرو  ی زیسرت احیا 

(Bradley, 2012; Yousefi et al., 2016; Ebrahimi Asl et al., 2015،   عردالت  مینأتر 

 روسررتایی و شررهری جوامررع و عشررایری جوامررع بررین موجررود هرراینررابرابری تعرردی  و اجتمرراعی

(Ziaeian et al., 2016; Rashno, 2015; Moradnejad and Bardi, 2010; Shateri and 

Sadeghi, 2012; IPRC, 2016   شرده  شناسایی پیامدهای که است کرد. شایان یادآوری اشاره 

 و کروچ  قالرب  در عشرایر  دهری  سرامان  ترأثیر  روی که پایدار توسعه رهیافت با حاضر پژوهش در

 حفاترت  برر  اصرار جای به زیست محیط و محیطی منابع پایدار مدیریت و برداری بهره بر اسکان

 هرای شراخص  بره  دسرتیابی  لحرا   بره  عشرایر  دهری  سرامان  رو، ایرن  از .ستهمسو ،دارد تأکید آن

 یر   ملری  اقتصراد  بررای  زاگرر ،  کوهسرتان  در پایردار  توسرعه  ،آن تبرع  به وپایدار برداری بهره

 از بخشری  اشرتغال  و ارزی جرویی  صررفه  ملی، درآمد افزایش های زمینه که شود می تلقی فرصت

 هرای طررح  اجررای  برا  خردماتی  چنرین  سازی فراهم بر تأکید ،ینبنابرا سازد. می فراهم را جمعیت

 .گیرد قرار توجه مورد باید مطالعه مورد منطقه در عشایر دهی سامان توسعه

 و میرانی  کرالن،  سرطح  سره  در هاییپیشرنهاد  توان می حاضر، تحقیق هاییافته به عنایت با

 کرد. ارائه خرد
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 کرالن  سرطح  در زاگرر   حوزه عشایر دهی امانس هایطرح توسعه اجرای منظور به :کالن سطح

 ارائره  ای زیرر پیشرنهاده ، و مقرررات  نیشرام  قروان    حاکم برر کشرور   یمل ی واسیسی هاتیفعال)

 د:شو یم

 هررایپررروژه اجرررای شررام  عشررایر حرروزة زیربنررایی و عمرانرری هررایپررروژه و هرراطرررح اجرررای 

 ..؛.و هاپ  ها،جدول ر،معاب مرمت و اصالح معابر، آسفالت ریزی، خاک و برداری خاک

 فضراهای  بهداشرت،  خانره  مسرجد،  )مدرسره،  اقتصرادی  و فرهنگری  هرای زیرساخت احداث 

 و .. ؛.و سبز فضای تجاری،

 توسرعه  اجررای  در فعرال  هرای اسرتان  به بهره کم و سریع تسهیالت اعطای و مالی منابع تأمین 

 حروزه  در مسرتقر  یعره مطال مرورد  هرای اسرتان  و عرام  صورت به عشایر دهی سامان هایطرح

 خاص. صورت به زاگر 

 میرانی در سرطح   زاگرر   حروزه  عشایر دهی سامان هایطرح توسعه اجرای منظور به :میانی سطح

توسعه ، نحوه  یهاسازمان ،یردولتیغ یها)سازمان ای و استانیمنطقهبر مؤسسات  آن تمرکز که

 ،اسرت  یملر  یهااستیآنها بر س ریثأت یچگونگنیز ارائه خدمات و اجرا و  نهیعملکرد آنها در زم

 د:شویم ارائه زیر پیشنهادهای

  متخصصران،  از متشرک   مشرورتی  و نظرارتی  -مردیریتی  واحرد  یرا  دهی سامان کمیته تشکی 

 و اجرایری  هایبخش در عشایر حوزه کارشناسان و اجرایی و علمی نظران صاحب و مدیران

 خبرگران  دارنرد،  فعالیرت  عشرایری  یزنردگ  و عشرایر  درحروزة  ،خاص طور به که تحقیقاتی

 آن استقرار و زاگر  حوزه هایشهرستان و استان عشایر سفیدان ریش و نمعتمدا عشایری،

 و رسرانی  اطرالع  نظرارت،  کنتررل،  ارتبراط،  و همراهنگی  بررای  توسرعه  کانون و مرکزیت در

 نتررایج کررارگیری هبرر طریررق از آن نتررایج بررازخورد و ارزشرریابی و اجرررا کامرر ، ریررزی برنامره 

 دهری  سرامان  هرای طرح توسعه اجرای راندمان ارتقای هدف با هافعالیت فرآیند در ارزشیابی

 زاگر ؛ حوزه عشایر
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 برا  مررتبط  زاگرر   حوزه شهرستانی و استانی هایدستگاه کلیه هماهنگی و همکاری جلب 

 نگری فره و اجتمراعی  اقتصرادی،  هرای زمینه کلیه در توسعه کانون ایجاد و عشایر دهی سامان

 توسررعه اجررای  در راسرتای  عشرایر  دهری  سرامان  نامرره آیرین  و چهرارم  برنامره  قرانون  براسرا  

 و زاگر ؛ حوزه عشایر دهی سامان های طرح

 گرایی. آرمان بدون و واقعی صورت به ریزی برنامه مراح  کلیه انجام 

کره   خرد سطح در زاگر  حوزه عشایر دهی سامان هایطرح توسعه اجرای منظور به :خرد سطح

دهنردة   هرای تشرکی   دهی عشایر حوزه زاگرر  و مؤلفره   بر بررسی خود توسعه سامان تمرکز آن

 د:شویم ارائه زیر پیشنهادهای است، آنالگوی 

  ؛.و داری باغ داری، مرتع )آبخیزداری، تولید ةچندمنظور هایتعاونی تشکی .. 

 ؛.و تبدیلی نایعص سردخانه، )ایجاد محصوالت فروش برای مناسب و صحیح بازاریابی .. 

 بره  توجه اینکه به عنایت با و منطقه در بومی دستی صنایع از متنوع یادامنه وجود به توجه با 

 حروزة  عشرایر  دهری  سامان توسعه بر مؤثر گرمداخله شرایط از یکی عنوان به منطقه هایتوان

 سرتی، د صرنایع  تولیرد  در زاگرر   عشرایر  تروان  بره  توجره  برا  نیرز  و شرده  شناسرایی  زاگر 

 از لبنری  باکیفیرت  و متنروع  محصوالت تولید در ویژه به تبدیلی صنایع اقتصادی، های فعالیت

 گسرترش  ،..و اسرت  برخروردار  جهرانی  شرهرت  از کره  منطقره  اعرالی  حیروانی  روغن جمله

 مرورد  منطقره  عشرایر  دسرتی  صرنایع  و تولیدات از حمایت و دهی سامان منظور به ریزی برنامه

 رسد؛می نظر به ضروری مطالعه

 تولیرد،  بررای  کشرور  غرر   در مرکرزی  ةهسرت  یر   گیری شک  و اندازیراه ،راستا این در 

 و زاگررر  حرروزه عشررایر دسررتی صررنایع و تولیرردی لبنرری محصرروالت توزیررع و پشررتیبانی

 هرایی  فعالیرت  انجرام  در یادشده و نیز زبرده و مراهر   تولیدات در تجربهبا عشایر از گیری بهره

 مرکزیرت  ایرن  د؛شو می پیشنهاد هازمینه سایر و خورجین گلیم، قالیچه، بافت بافی، قالی نظیر

 امکران  ملزومرات،  تهیه ترویج، و آموزش مختلف، هایطرح و الگو ارائه زمینه در تواندمی

 کند؛ ایفا مهمی نقش تولیدات، خرید و گذاری سرمایه
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 و زاگرر   حروزه  عشرایر  نظرر  جلرب  برای تشویقی و آموزشی توجیهی، جلسات برگزاری 

 هرای طرح توسعه اجرای بهبود منظور به پیشنهادها پذیرش و هابحران و هاتنش از جلوگیری

 و زاگر ؛ حوزه عشایر دهی سامان

 عشرایر  خاص فرهنگی و اجتماعی هایاصالت همچنین، و هاسنت و رسوم و آدا  به توجه 

 خطه. آن دهی سامان هایطرح توسعه اجرای در زاگر  حوزه

 و مخاطبران  تکثرر  مطالعره،  مورد منطقه وسعت به توجه با که است ، شایان یادآوریدر پایان

 برود  مواجره  زمانی محدودیت با حاضر تحقیق استخراجی، مقوالت و کلیدی جمالت زیاد تعداد

 حروزه  عشرایر  دهری  سرامان  توسعه الگوی استخرا  و تحقیق اختصاصی اهداف به دستیابی و البته

جامعة آمراری   به مراجعه مستلزم آن نشد یبوم و دییأت و ای زمینه ةینظر روش اسا  بر زاگر 

 سرختی  بره  ایشران  کراری  ةمشرغل  بره  توجره  برا  کره  بود گفته  پیش نظرانصاحب و مدیران) تحقیق

 د.کر محسو  تحقیق هایمحدودیت از توان این مسئله را یکی دیگر ، که میگرفتمی صورت
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