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  استان  دريافته نسبت به اسکان سنجش نگرش عشاير اسکان
 ١ *يچهارمحال و بختيار

  ٢ **مسعود مهدوي، پژمان رضايي، فضيلة خاني
  ۲/۲/۱۳۸۷: تاريخ پذيرش ۱۰/۱۱/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

  چکيده 
واره سياسـت اسـکان   که در چند دهـة گذشـته، همـ    دهد ميبررسي سابقة اسکان عشاير نشان 

هاي مختلف ماننـد تغييـرات اجتمـاعي، نوسـازي، تـأمين نيازهـاي اساسـي و        عشاير از ديدگاه
هـاي متعـدد عشـايري در    گيـري كـانون  پذيرفته که به شـکل  تأثيرسرانجام نيز از توسعة پايدار 

هاي ن كانونبرانگيز است كه تا چه ميزااما در همين زمينه، اين نکته تأمل. كشور انجاميده است
اند نسبت به زمان كوچ، به بهبـود وضـعيت اقتصـادي و اجتمـاعي زنـدگي      گرفته توانستهشكل

هـاي اسـكان در اسـتان چهارمحـال و     براي بررسـي ايـن موضـوع، كـانون    . عشاير منجر شوند
بختياري به عنوان نمونه انتخاب شـده و بـا نظرسـنجي از طريـق تکميـل پرسشـنامة خـانوار،        

هاي خودجوش و هدايتي بررسـي  ي و اجتماعي خانوارهاي عشايري در كانونوضعيت اقتصاد
هاي اجتماعي و اقتصـادي، اسـكان عشـاير چنـدان     که در زمينه دهد مينتايج نشان . است شده

آميز نبوده و وضعيت عشاير با از دسـت دادن اشـتغال پايـدار و وابسـتگي بـه مشـاغل       موفقيت
يافتـه در  يسة وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي اسـكان البته مقا. ناپايدار بدتر شده است

                                                            
گيـري روسـتاهاي    بررسي روند شـكل «  وان كتراي نويسنده مسئول است كه با عننامه د اين مقاله برگرفته از پايان *

در دانشـكده جغرافيـاي    ۱۳۸۶در شهريور ماه  »مطالعه استان چهارمحال و بختياري نوظهور عشايري، منطقه مورد
  . دانشگاه تهران از آن دفاع شده است

ت علمي واحد علوم و تحقيقـات دانشـگاه آزاد اسـالمي؛ نويسـنده مسـئول و كارشـناس       ئبه ترتيب، عضو هي **
  . ت علمي دانشكده جغرافياي دانشگاه تهرانئيريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري؛ و عضو ه معاونت برنامه



  مسعود مهدوي، پژمان رضايي، فضلية خاني  ۳، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۳۸
 

هـاي هـدايتي چـه در زمينـة     که وضعيت كـانون  دهد ميهاي خودجوش و هدايتي نشان كانون
بـر ايـن اسـاس، پايـدار     . هاي خودجوش بهتر استاقتصادي و چه در زمينة اجتماعي از كانون

  .هاي آنهاستمد و رفع چالشي کارآها برنامهها در گرو ايجاد ماندن اين کانون

  )استان(چهارمحال و بختياري / اسکان/ کوچ/ يافتهعشاير اسکان/ عشاير : هاکليدواژه
∗ ∗ ∗  

  مقدمه 
هـاي زنـدگي اجتمـاعي اسـت کـه از      تـرين گونـه  زندگي توأم با کوچ عشاير از ديرينـه 

شـتن  گيري زندگي اجتماعي انسان آغاز شده و بـا پشـت سـر گذا   نخستين دوران شکل
زيسـتي بـا محـيط    هـم . سلسله فراز و فرودهاي تاريخي، تا به امروز استمرار يافته است

پيرامون و کوشش مداوم براي سازگاري اين شيوة زندگي با شرايط جغرافيـايي منـاطق   
گوناگون باعث شـده اسـت کـه شـکل زنـدگي و معيشـت، نظـام کـوچ و اسـتقرار، و          

هايي مختلـف بـه خـود    هاي عشايري صورتوهبرداري از منابع محيطي در بين گر بهره
  ). ۱: ۱۳۸۳اکبري، (گيرد 

در چند دهه اخير، اين شيوة زندگي دچار تحوالت اساسي شـده اسـت؛ و تغييـرات    
پديدآمده در ساخت نظام ايليـاتي و عشـايري، تقابـل شـهر و روسـتا، ميـل عشـاير بـه         

اطق شـهري و رهاسـازي   يکجانشيني، عالقة وافر روستاييان به مهاجرت، اسکان در منـ 
هـاي جامعـة سـنتي و تـن دادن بـه      هاي زندگي و آداب، عـادات، افکـار و ارزش  شيوه
  .هاي زندگي شهري از جمله مسائلي است که در همين دوره مطرح شده است شيوه
نوين با شيوة معيشت مبتني بر کوچ  جامعة و دوره در زيستي هايضرورت کلي،طور به

از يک سو، تخريب شديد مراتع و  .است ناسازگاري و تعارض ل،در تقاب سنتي و دامداري
 مفرط دام و عدم تعادل روزافزون ميان دام و و زودرس چراي اثر در خاک شديد فرسايش

 کشـور  يهـا  جنگـل  و مراتـع  از هکتـار  هـزار  صدها نابودي و کوير رويپيش به که ‐مرتع

 زمينـة  در معيشـتي  هـاي حداقل به ترآسان دسترسي ضرورت ديگر، سوي از و ‐انجامد مي

وسايل رفاهي و نيز ضرورت خروج  پوشاک، مسکن، پرورش، و آموزش تغذيه، بهداشت،
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کمک وسايل ارتباط جمعي، راه، پست، تلفـن، برخـورداري از   گرايي بهاز انزواي محلي
ي هاي دامويژه در زمينة فرآوردههاي جديد بهامکانات عمراني، استفاده بيشتر از فناوري

هاي زندگي شباني و مشکالت ناشي از و سرانجام، ضرورت کاستن از مشقات و سختي
  ).۳و  ۲: ۱۳۷۸ازکيا، (روي اجراي طرح اسکان عشاير را ايجاب کرده است کوچ
تاکنون، ) ۱۳۷۴‐۷۸(ويژه از زمان اجراي برنامة دوم توسعه مختلف و به هايدوره در
دهي جامعة عشايري در نظر گرفته شده سامانترين سياست  صورت مهمعشاير به اسکان
با توجه به اصول . راستا هزينه شده است همين در کشور عشايري اعتبارات عمدة و حجم
جانبة جوامع، براي موفقيت اسکان عشاير، بايد تمامي ابعاد توسعه همه و توسعة پايداري

 فراينـد ار گيـرد و در  اعم از اجتماعي، اقتصادي، محيطي و کالبدي، و نهادي مد نظر قـر 
  .ترين ضامن پايداري اسکان توجه شود مثابه مهماسکان، به مشارکت جدي عشاير به
  :اند ازترين اهداف اين تحقيق عبارت با توجه به اهميت اين موضوع، مهم

 هاي مرتبط با اسکان عشاير؛ بررسي نظريه •
 ارزيابي اثرات اقتصادي اسکان عشاير؛  •
 ي اسکان عشاير؛ و ارزيابي اثرات اجتماع •
 .دهي اين جامعهارائة پيشنهادهاي کاربردي براي سامان •

  پيشينة تحقيق 
در زمينة اسكان عشاير و نظرسنجي عشاير پيرامون اين مقوله، مطالعات مختلف صورت 

  .شود ميآمده اشاره دستترين آنها و نتايج به گرفته است كه در ادامه، به برخي از مهم
ايـن تحقيـق از نخسـتين    ): ۱۳۵۵كشـاورز،  ( »اير و مسئلة اسـكان عش« طرح تحقيقي ‐

هاي مربوط به اسكان عشاير است؛ و با بررسي اسكان از نظرگـاه يـك تغييـر،    طرح
امنيتي و توسعه و عمران تقسـيم کـرده    ‐ترين اهداف آن را به دو بخش سياسي مهم
همـراه بـوده امـا     هـاي سياسـي  هاي اولية اسكان با انگيزهبه نظر محقق، دوره. است
او، با اسكان مكانيكي  تأكيدبنا به . هاي عمراني جاي آن را گرفته استمرور انگيزه به
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توان شرايط اسـكان   سويه، از بيرون و از سوي دولت صورت گيرد، نميكه تنها يك
. هاي اسكان از درون جامعة عشاير شـكل گيـرد  مناسب را فراهم آورد؛ و بايد زمينه

هاي اسكان را فراهم سـاخته، پـس   تة محقق، هرگاه تنها دولت انگيزههمچنين، به گف
امـا بـرعكس،   . نشيني از سر گرفته شده اسـت از کاهش فشارها، دوباره زندگي كوچ

 .هر گاه اسکان با انگيزة داخلي همراه بوده، تداوم داشته است
  »فرهنگـي اسـكان عشـاير دشـت بكـان اسـتان فـارس        ‐ارزشـيابي اجتمـاعي   «طرح  ‐

اين طرح پژوهشي به اثرات طـرح اسـكان عشـاير در دشـت بكـان      ): ۱۳۷۸ازكيا، ( 
شيوة زندگي، روابط اجتماعي، الگوي (هاي مختلف استان فارس پرداخته و در زمينه

، وضعيت قبل و بعـد از اسـكان زنـان و    ...)تغذيه، صنايع دستي، نقش و وظايف، و
يافته و يا در حال اسـكان  اسكاننيمه يافته،كودكان خانوارهاي عشايري كامالً اسكان

  :توان موارد زير را يادآور شد از جمله نتايج اين تحقيق، مي. را بررسي کرده است
اند نشيني ترجيح دادهسوم زنان عشاير زندگي يکجانشيني را به کوچ ‐نزديک به دو •

هـاي فرهنـگ سـنتي و رسـوم     به حفـظ ارزش ) درصد ۵۸(و بيش از نيمي از آنها 
 دهند؛ عة عشايري تمايلي نشان نميجام

معتقدند که بايد فرزندانشان در شهر زندگي کننـد  ) درصد ۷۲(اکثريت زنان عشاير  •
 و شهري شوند؛ 

سوادي اند از بيترتيب اهميت عبارتيافته بهترين مشکالت زنان عشاير اسکان مهم •
 جتماعي؛ و پايين بودن دانش و بينش آنها، وابستگي مالي، نابرابري حقوق ا

شمار زنان موافق با اجراي طرح اسکان نزديک به دو برابر زنان مخالفت آن بوده و  •
 دهندة مقبوليت طرح اسکان براي زنان عشاير است؛ ونشان

  هـاي تخصـيص  ها، ناکـافي بـودن وام  هاي مسکوني در کانونآماده نبودن ساختمان •
ترين  دهاي مسکوني از مهميافته، و ناتواني خانوارهاي مشمول طرح در تکميل واح

  .اندتنگناهاي اسکان بوده
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: بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي اسـکان عشـاير، نمونـة مـوردي     «طرح  ‐
در ايـن  ): ۱۳۸۵اميرعضـدي،  ( »مالئي بلوط شهرسـتان کـازرون   شورهتلهاي کانون

هاي يژگيريزي روستايي و عشايري در ايران، به وطرح، پس از بررسي سابقة برنامه
نشيني در ايران و جهان پرداخته شده و سپس، اسکان و داليل آن مـورد  کوچ و کوچ

آوري اطالعات شناخت محدودة مورد مطالعه و جمع. بررسي دقيق قرار گرفته است
روش ايـن تحقيـق بـه   . هاي اين طـرح اسـت  ميداني از نمونة موردي از ديگر بخش
اطالعـات، از پرسشـنامه اسـتفاده شـده     آوري پيمايشي صورت گرفته و براي جمـع 

آيد که عشـاير بـراي رهـايي از مشـقات کـوچ،      از نتايج اين طرح چنين برمي. است
دستيابي به آسايش بيشتر و فراهم شدن امکانات براي فرزنـدان و زنـان، بـه اسـکان     

اما در عين حال، از کمبود شـغل  . رضايت کامل دارند فراينداند و از اين روي آورده
کننـد و  ي کار و فعاليت، کمبود آب و زمين، و نبود بهداشت مناسـب گاليـه مـي   برا

  . اندخواستار بهبود اين وضعيت
هاي دانشجويي وجود دارد كه عالوه بر موارد يادشده، چندين مطالعه در قالب رساله

هاي مختلف مورد بررسي دقيق قرار گرفته است؛ و البتـه  در آنها، اسكان عشاير از جنبه
 .گنجدكان پرداختن به همة آنها در اين مقال نميام

  مباني نظري 
تواند  مثابه پاية مطالعات مي شناخت دقيق مباني نظري، رويکردها و راهبردهاي توسعه به

با توجه به تأکيد اين تحقيـق بـر اسـکان عشـاير و     . گذار باشدتأثيرتوسعه  فرايندبر کل 
ها و مسائل پـيش  اين مقوله بسياري از چالشتوان با شناخت مباني فکري  اثرات آن، مي

  . خوبي تحليل کردرو را به
ها، رويکردها و راهبردهاي مختلف در بـارة اسـکان عشـاير،    با وجود اهميت نظريه

هـاي   ويژه طرحجاي تأسف است که در ارتباط با تدوين راهبردهاي توسعة عشاير و به
هاي كـافي در مـورد    فقدان بررسيدهي اسكان، همچنان ضعف مطالعات نظري و سامان
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اي که از خورد؛ نکتهتجارب و پيامدهاي اسكان در داخل و خارج از كشور به چشم مي
ها، زدگي در تدوين سياستريزي و اجراي نامناسب و سرانجام، عملداليل عمدة برنامه

ي آن رود و در بسـياري مـوارد، پيامـدها    شـمار مـي  ي اين حوزه بـه ها برنامهها و  راهبرد
  ). ۴۳۸و  ۴۳۷: ۱۳۸۳توكلي، (ناپذير خواهد بود جبران

هايي را مورد ها و ديدگاهتوان در زمينة جامعه و اسکان عشاير، نظريه با اين همه، مي
ديــدگاه تغييــرات اجتمــاعي، ديــدگاه نوســازي، : انــدتوجــه قــرار داد، کــه از آن جملــه

هـاي اجتمـاعي   نشـيني، ديـدگاه  هايي با تأکيد بـر شهرنشـيني، مهـاجرت و يکجا    ديدگاه
محيطي و سرانجام، هاي زيستمعطوف به تأکيد بر عدالت اجتماعي و فقرزدايي، ديدگاه

  . جانبهديدگاه توسعة پايدار و توسعة همه
ها در ارتباط با جامعة شهري و روسـتايي مطـرح شـده و    هر چند، بيشتر اين ديدگاه

ند اما با توجه به ماهيت جامعـة عشـايري و   اصورت مستقيم به جامعة عشاير نپرداختهبه
طـور مسـتقيم يـا    ويژه اسکان عشاير، بسياري از اقدامات انجام شده در اين جامعه بـه به

  . ها ريشه گرفته استغيرمستقيم از اين ديدگاه
هـاي کالسـيک و معاصـر    لحاظ نظري، بـه دو دسـتة نظريـه   تغييرات اجتماعي که به

ي است که از جايگزيني کمـي و کيفـي   فرايند، (Perolle, 1987: 86) شود ميبندي  طبقه
؛ )۱۳: ۱۳۷۲واگـو،  (گيرد برنامه، شکل ميهاي اجتماعي، خواه بابرنامه و خواه بيپديده

اي كـه مـوقتي و   گونـه رؤيت در طول زمان اسـت، بـه  يا در تعريفي ديگر، تغييراتي قابل
ي جامعـه اثـر گـذارد و جريـان     دوام نباشد، و بر ساخت يا وظايف سـازمان اجتمـاع   كم

در نظريـة تغييـرات اجتمـاعي، تغييـر     ). ۲۶: ۱۳۶۶روشـه،  (تاريخ آن را دگرگون سـازد  
شده نيز قابل توجه است؛ يعني، تغييري كه بر اساس آن، عامـل يـا   ريزياجتماعي برنامه

پردازد و در زمان مشخص، هدف را از وضـع  كارگزار تغيير به ايجاد تغيير در هدف مي
الخـاني،  يگانـه و عباسـي  جـوادي ( کند ميتبديل ) از نظر خود(وجود به وضع مطلوب م

شـده در جامعـة عشـاير از دورة    انطباق زماني اين نظريه با اقـدامات انجـام  ). ۲۱: ۱۳۸۰
رضاخان تا برنامة چهارم توسعه در دوران پس از انقالب، که براي اسکان عشاير اهداف 

  . کند ميشد، مصداق پيدا اي خاص در نظر گرفته برنامه
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شده بـا اسـکان هـدايتي جامعـة     ريزيويژه تغيير اجتماعي برنامهتغيير اجتماعي و به
ويـژه روسـتاهاي هـدايتي    گيـري روسـتاهاي نوظهـور عشـايري بـه     عشاير، که به شکل

تـوان در مـورد جامعـة عشـاير      انجامد، ارتباطي نزديـک دارد؛ امـا آنچـه را کـه مـي      مي
هـاي  هاي پيش از انقالب بيش از همه در نظر گرفت، بحث نظريـه  رهخصوص در دو به

  . نوسازي و ارتباط آن با اسکان عشاير است
حرکت از سادگي و منتهي شدن به پيچيدگي است » نوسازي«بر اساس يک تعريف، 

ي پيچيـده و  فرايند» نوسازي«؛ بنا به تعريفي ديگر، )۷۸: ۱۳۸۱پاپلي يزدي و ابراهيمي، (
براي توسعة اقتصادي، سياسي، و اجتمـاعي، و نيـز ايجـاد تغييـر در نگـرش و      چنداليه 

  . (Abraham, 1998: 5)انقالب در ارتباطات است 
طور کلي، در ديدگاه نوسازي، تأکيد شده است که جامعـه بـراي رشـد و توسـعه     به

شرايط سنتي خود را پشت سر گذاشته، در راستاي جوامع نـوين حرکـت کنـد؛ و ايـن     
ي بوده است که در سراسر دوران پهلوي، همواره بسياري از اقدامات با شدت و ديدگاه
  . گرفتهايي بر اساس آن صورت ميضعف
» نوسـازي « مکتـب  اسـالمي  از انقالب پس دوران در ويژهبه توجه مورد از مکاتب يکي

 .شـود  ارائـه  توسـعه  اصطالح از مجدد تعريفي است الزم مکتب، اين طرفداران نظر از. بود
جاي باالتر باشد؛ به وريبهره و بيشتر محصوالت و صنايع داشتن از فراتر توسعه معناي بايد
حسب بهبود سطح زندگي همة مردم پيرامون  بر ديگري تعريف است بهتر ها،شاخص اين
جاي رفاه حال نخبگان و شهرنشينان، ي توسعه، بهها برنامهبايد هدف  بنابراين، .شود ارائه

  ). ۳۱۲: ۱۳۸۰سو، (اي انساني دهقانان روستانشين، عشاير و فقرا باشد تأمين نيازه
کالبـدي   ‐ديدگاه اجتماعي بر ابعاد اجتماعي توسعه بيش از ابعاد اقتصادي و فضايي

گسـترش يافـت و در راسـتاي     ۱۹۷۰توجه به مقوالت اجتماعي از دهة . ورزدتأکيد مي
، و »توسعة اجتماعـات محلـي  «، »اساسيتأمين نيازهاي «اين رويکرد، حداقل سه راهبرد 

با توجه بـه  ). ۱۰۴: ۱۳۸۳رضواني، (اند قابل توجه» مشارکت مردم در توسعة روستايي«
خصوص در دهـة اول انقـالب بـر اسـاس راهبـرد      ها بهرسانياينکه بسياري از خدمات
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يـن  هـاي ا اند، در ادامه، به بررسي برخي از ويژگيتأمين نيازهاي اساسي صورت گرفته
  . راهبرد خواهيم پرداخت

که افراد فقيـر بـه حـداقل نيازهـاي      شود ميدر راهبرد تأمين نيازهاي اساسي، تالش 
مانند حـداقل  (کم شرايطي دسترسي يابند و يا دست) مانند غذا، پوشاک و مسکن(خود 

فراهم شودکه در صورت عدم تأمين آن، فرد مورد بررسي ) درآمد، تحصيالت و مسکن
  ).Ravallion, 1998: 49( شود ميدر نظر گرفته » فقير«عنوان به

کاربردي گسترده همراه  با اساسي نيازهاي راهبرد چند، هر که گفت توان مي طورکلي،به
رنگ شدن کم رغمعلي و محدود شد؛ خدمات کاالها و تنها به اساسي نيازهاي بحث اما بود

  ). ۷۸ ۱۳۸۱لي يزدي و ابراهيمي، پاپ(هاي اساسي آن پابرجاست آثار فقر، همچنان علت
هـايي اسـت کـه در    ويژه توسعة پايدار از جمله ديدگاهمحيطي بههاي زيستديدگاه

خصـوص در  چند دهة اخير مطرح شده و بسياري از اهداف و اقدامات مـورد نظـر بـه   
  . ي سوم و چهارم توسعه بر اساس آن صورت گرفته استها برنامه

هاي متعارف نوسازي پديد آمـد  در پي نقد نظريه ۱۹۸۰ مفهوم توسعة پايدار از دهة
و عواملي همچون آگاهي محيطي، و تعامل ميان اقتصاد، دانش، سبک معيشـت، و غيـره   

  . (Pugliese, 2001: 113)رفت شمار ميترين داليل پيدايش اين راهبرد به از مهم
) توسعة(طبيعت  گونه آمده است که توسعه و حفاظت ازپايدار اين توسعة تعريف در
 خطـر  بـه  را آينـده  هـاي نسـل  رفـاه  که است اقتصادي پيشرفت از روشي در جستجو پايدار

 برآوردن نيازهاي نسل حاضر بدون ديگر، عبارت به يا ؛)۱۱ :۱۳۷۴ سلماسي، زارع( نيندازد

  ).۳۴: ۱۳۷۴سينايي، (هاي آتي در برآوردن نيازهاي خود به خطر انداختن توانايي نسل
ــ ــاعي، اقتصــادي،    در راهب ــم از اجتم ــعه اع ــاد توس ــامي ابع ــدار، تم ــعة پاي رد توس

گيرد و در واقع، توسـعة  مديريتي مورد توجه و تأکيد قرار مي ‐محيطي، و نهادي زيست
  . شود ميصورت يکپارچه در نظر گرفته جوامع به

منظور ارتقاي سـطح زنـدگي اجتمـاعي و    هاي اخير، به اسکان عشاير نيز که در سال
گيرد، در راسـتاي توسـعة پايـدار    صادي اين جامعه و حفظ محيط زيست صورت مياقت
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بر اين اساس، و با توجه بـه فراگيـر بـودن راهبـرد توسـعة پايـدار، در ايـن        . بوده است
صورت نظرية پايه مورد توجه قرار گرفت، و تالش شد تا در ابعاد تحقيق، اين راهبرد به

هـاي  مناسب تهيه شود و اسکان عشاير در کانونهايي اجتماعي و اقتصادي آن، شاخص
  .عشاير استان چهارمحال و بختياري مورد ارزيابي قرار گيرد

   چارچوب نظري
كه سياست اسكان عشاير  دهد مينظري مرتبط با موضوع مورد بحث نشان  مباني بررسي

بنـاي  م بـر  و شـده  شـروع  نوسـازي  و سياسي هاي نگرش و هاديدگاه با اول پهلوي زمان از
اسالمي تداوم  انقالب پيروزي از پس دوران در توسعه چهارم برنامة تا پايدار، توسعة راهبرد
پايـدار در   توسـعة  راهبـرد  و جـامع  رويكـرد  گـذاري تأثير و اهميت توجه به با. است يافته

توجه قرار  مورد را عشاير اسكان حاضر پژوهش اخير، هاي سال طول در ريزانبرنامه نگرش
هاي مورد نظر در ابعاد اقتصادي و اجتماعي پايداري پژوهش، شاخص در اين ؛است داده

هـاي اجرايـي و اسـاتيد    فكري با كارشناسان دستگاهبا مراجعه به تحقيقات پيشين و هم
  .ترين نتايج آن در پي خواهد آمد دانشگاهي انتخاب و تكميل شد، كه بررسي مهم

  شناسي تحقيق روش
بررسي مباني نظري . اي و ميداني استفاده شده استش کتابخانهدر اين تحقيق، از دو رو

هاي اجتماعي و اقتصادي از طريق مطالعـات  و پيشينة مطالعاتي و نيز استخراج شاخص
صـورت پيمايشـي اسـت،    اي صورت گرفتـه اسـت؛ در روش ميـداني، کـه بـه     کتابخانه

رسشنامه، مشاهدة عيني هاي مورد مطالعه از طريق تکميل پاطالعات مورد نظر در کانون
هـا در دو سـطح خـانوار و    تهيه و تکميـل پرسشـنامه  . آوري شده استو مصاحبه جمع

) کـانون اسـکان  (روسـتاي نوظهـور    ۲۲جامعة آماري مورد نظـر  . روستا صورت گرفت
صـورت  کانون به ۱۵کانون از نوع هدايتي و  ۷که از آن ميان،  شود ميعشايري را شامل 

  . خودجوش بوده است
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هاي تحقيـق، نخسـت حجـم    با توجه به گستردگي منطقة مورد مطالعه و محدوديت
کـوکران تعيـين شـده اسـت؛ و بـدين       ‐نمونه براي خانوارها با استفاده از معادلة شارپ

نمونه انتخـاب شـدند و تکميـل     ۲۵۵خانوار،  ۱۵۰۰ترتيب، از کل جامعة آماري شامل 
كـانون   ۶كانون نمونه،  ۲۲از ميان . ام شدصورت تصادفي ساده انجهاي منتخب بهکانون

گفتنـي اسـت کـه انتخـاب     . انتخاب شـدند ) از هر کدام سه نمونه(هدايتي و خودجوش
خـانوار و   ۲۰هاي نمونه بر اساس طبقات جمعيتي روستاها شامل دو دسـتة زيـر   کانون
) ايپايـه کوهستاني، کـوه (شناسي غالب در روستاها خانوار و نيز نوع جمعيت ۲۰باالي 

صورت گرفته و البته براي امکان مقايسـة بهتـر، سـال اسـکان اولـين خانوارهـا نيـز در        
   .ها مورد توجه بوده استانتخاب کانون

ها بـا اسـتفاده از تحليـل    با توجه به ماهيت تحقيق، تحليل اطالعات و آزمون فرضيه
ررسـي  هاي مورد نظر از نظـر همبسـتگي، ب  پس از تأييد شاخص. عاملي صورت گرفت

هاي اصلي اقتصادي و اجتماعي در دوران قبل و بعد از اسکان از طريق داري عاملمعني
هـاي  هاي اصلي اقتصادي و اجتماعي کـانون داري عاملو بررسي معني» عالمت«آزمون 

در نهايت، با اسـتفاده از  . انجام شد» کاي اسکوئر«خودجوش و هدايتي از طريق آزمون 
هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي در دوران قبـل و بعـد از      زمينه هاي اصلي درمجموع عامل

هـاي  هاي خودجـوش و هـدايتي، از سـوي ديگـر، فرضـيه     اسکان، از يک سو، و کانون
  .تحقيق مورد آزمون قرار گرفتند

  شناخت منطقة مورد مطالعه 
) رامهرمز(دقيقة شمالي  ۱۶درجه و  ۳۱ايل بختياري در عرض جغرافيايي بين مدارهاي 

قرار دارد و بيش از دو درجة عرض شـمالي  ) اليگودرز(دقيقة شمالي  ۲۲درجه و  ۳۳و 
دقيقة شرقي  ۵۰درجه و  ۴۸النهار پوشاند؛ و از نظر طول جغرافيايي نيز بين نصفرا مي

لحـاظ موقعيـت   بـه . واقع شده اسـت ) بروجن(دقيقة شرقي  ۱۷درجه و  ۵۱و ) شوشتر(
خص و متمـايز گسـترده شـده اسـت؛ بخـش      نسبي، منطقة بختياري در دو محدودة مش
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طور كلـي، در محـدودة زاگـرس شـمالي     شمال و شرق آن، يعني همان ييالق عشاير، به
اين منطقه از شـمال  . شود ميواقع شده است و انتهاي آن به فالت مركزي كشور منتهي 

هـاي زاگـرس اسـت،    غربي به جنوب شرقي كشيده شده كه مطابق با امتداد رشـته كـوه  
ري كه ارتفاع اين منطقه از هزار متر در جنوب تا بيش از چهار هزار متر در شـمال  طو به

منطقة دوم جلگه خوزستان است كه خاك بختياري به شمال و مشرق ايـن  . متغير است
اين منطقه با عرض جغرافيايي پايين ). هابخش قشالقي بختياري( شود ميجلگه محدود 

و نزديكي به حوضة گرم و خشك خلـيج فـارس،    )كمتر از نهصد متر(و حداقل ارتفاع 
  ).۱۷۱و۱۶۹: ۱۳۷۲مشيري، ( شود مياز مناطق شمالي تفكيك 

، )از استان اصفهان(شهر هاي داران و فريدونطوركلي، منطقة بختياري از شهرستانبه
  ، دزفــول، انديمشــك، مسجدســليمان، ايــذه، و شوشــتر  )از اســتان لرســتان(اليگــودرز 

  ) اردل و كوهرنـگ (هـاي بـروجن، لردگـان، فارسـان     ، و شهرستان)اناز استان خوزست(
شـايان  ). ۱۹: ۱۳۷۸اميراحمـديان،  (تشکيل شده است ) از استان چهارمحال و بختياري(

هاي مورد مطالعه بر قسمت ييالقي استان چهارمحال و بختياري يادآوري است که كانون
  . مرکز يافته استهاي كوهرنگ، فارسان، اردل و لردگان تدر شهرستان

  ، ۱۳۸۵بر اساس آمارهاي ادارة كل امـور عشـاير اسـتان چهارمحـال و بختيـاري در      
  كـانون هـدايتي و    ۷(روسـتا   ۲۲هاي هدايتي و خودجـوش عشـايري اسـتان    كل کانون

در ) خـانوار  ۱۵۰۰(نفـر   ۱۰۰۰۰شد كه در مجمـوع،  را شامل مي) كانون خودجوش ۱۵
   .آنها سکونت داشتند

  اي تحقيقهيافته
  وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانوارهاي عشاير قبل و بعد از اسکان 

انـد از ميـزان امنيـت اجتمـاعي، ميـزان      عوامل اصلي بعد اجتماعي اين تحقيـق عبـارت  
هاي اجتماعي، ميزان اعتماد اجتماعي، تغييرات اجتمـاعي، و ميـزان دسترسـي بـه      تعامل

عواملي همچـون کيفيـت برخـورداري از     همچنين، در بعد اقتصادي،. خدمات اجتماعي
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امکانات زندگي، ميزان رضايت از درآمد، ميزان رضايت از شـغل، و ميـزان رضـايت از    
هـاي مـرتبط بـا هـر     شايان ذکر است که عوامل و گويه. هزينه در نظر گرفته شده است

عامل از طريق مراجعه به تحقيقات مشابه و مشورت با کارشناسان جامعـة عشـايري در   
  .)۱جدول ( اندهاي اجرايي انتخاب شدهها و دستگاهانشگاهد

 هـا همچـون  گويـه  از در برخـي  اجتمـاعي،  در زمينة ،دهد مي نشان نتايج که گونههمان

بـراي کـار گروهـي،     افـراد  تمايل فاميلي، ارتباطات اخالقي، و انحرافات جوانان بين اعتياد
الي براي حل مشکالت، همکاري براي اعتماد به خانواده و اقوام و خويشان، مشارکت م

گيري راجع به مسائل مشترک، شرکت در مراسم و کيفيت تغذيه، وضعيت زمـان  تصميم
هايي همچون ميزان سـرقت و نـاامني، اختالفـات    كوچ بهتر بوده است؛ و در زمينة گويه

ات اي و فاميلي، ارتباطات با دوستان، شرکت در انتخابات، ميزان دسترسي به خدمطايفه
بهداشتي، ميزان دسترسي به خدمات آموزشـي، ميـزان دسترسـي بـه خـدمات درمـاني،       
کيفيت پوشاک، کيفيت امکانات زندگي، ميـزان دسترسـي بـه وسـايل حمـل و نقـل، و       

  .کيفيت مسکن و سر پناه، وضعيت در زمان اسكان بهتر شده است
ايش دسترسـي  توان گفت كه هرچند اسكان عشـاير بـه افـز    با توجه بدين نتايج، مي

ويژه تعامل افـراد  هاي مختلف ديگر، بهافراد به برخي از خدمات منجر شده اما در زمينه
  هاي مردمي، اسكان موفقيتي نداشته و وضـعيت در زمـان كـوچ بهتـر     و ميزان مشاركت

  . بوده است
از . مراتب بـدتر شـده اسـت   يافتگان از گذشته بهدر زمينة اقتصادي، وضعيت اسكان

ن ممر درآمد پايدار، عدم ترويج و آموزش صحيح براي مشاغل جديد، فقـدان  دست داد
هـا همگـي بـه رکـود     گذاري دولت در زمينة اشتغال اين افـراد، و سـاير کاسـتي   سرمايه

گسـترش مشـاغل کـارگري و وابسـته     . يافته انجاميده اسـت اقتصادي خانوارهاي اسکان
ريـزي  دهندة عدم برنامهد همگي نشانهاي کميتة امداشدن بسياري از خانوارها به کمک

  .)۲جدول ( صحيح در اين زمينه است
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  هاي اجتماعي قبل و بعد از اسكانوضعيت گويه ‐۱جدول 

  ي پژوهشها يافته: مأخذ

مل
عوا

عي   
تما
اج

  

  هاگويه
  هادرصد پاسخ

  بعد از اسکان  قبل از اسکان
  كممتوسط زياد  كممتوسط زياد

ت 
امني

عي
تما
اج

  

 ۲/۸۸  ۸/۱۱  ۰  ۰ ۶/۱۷ ۴/۸۲ ميزان سرقت و ناامني
 ۸/۵۸  ۸/۱۱ ۴/۲۹ ۱/۹۴ ۹/۵ ۰ ميزان اعتياد بين جوانان

 ۲/۸۴  ۶/۱۷  ۰ ۹/۵۲ ۶/۱۷ ۴/۲۹ ايميزان اختالفات فاميلي و طايفه
 ۲/۹۴  ۹/۵  ۰ ۶/۷۰ ۴/۲۹ ۰ )مفاسد و منكرات(اخالقيانحرافاتشيوع ميزان

 با 
مل
تعا

ران
ديگ

  

 ۸/۱۱  ۵/۲۳ ۷/۶۴ ۹/۵ ۹/۵ ۲/۸۸ ميزان روابط فاميلي
 ۹/۵  ۸/۱۱ ۴/۸۲ ۹/۵ ۸/۱۱ ۴/۸۲ ميزان روابط با همسايگان
 ۹/۵  ۸/۱۱ ۴/۸۲ ۹/۵ ۶/۱۷ ۵/۷۶ ميزان روابط با دوستان

 ۵/۲۳  ۵/۲۳ ۹/۵۲ ۵/۲۳ ۶/۱۷ ۸/۵۸ ميزان تمايل افراد براي كار گروهي

ماد
اعت

عي  
تما
اج

  

 ۹/۵  ۴/۲۹ ۷/۶۴  ۰ ۸/۱۱ ۲/۸۸ ميزان اعتماد نسبت به اعضاي خانواده
 ۹/۵  ۸/۱۱ ۴/۸۲ ۹/۵ ۸/۱۱ ۴/۸۲ ميزان اعتماد نسبت به دوستان

 ۹/۵  ۸/۱۱ ۴/۸۲  ۰ ۸/۱۱ ۲/۸۸ ميزان اعتماد نسبت به اقوام و خويشان

نگ
فره

  
اب
وآد

 
  و

سوم
ر

  

 ۴/۲۹  ۸/۱۱ ۸/۵۸  ۰  ۰ ۱۰۰ هاي سنتيپوشيدن لباس
 ۴/۲۹  ۵/۲۳ ۱/۴۷  ۰  ۰ ۱۰۰ سفيدانترها و احترام به ريشبزرگاز شنويحرف  ميزان

  ۰  ۹/۵ ۱/۹۴  ۰  ۰ ۱۰۰ ها به روش سنتيها وعزاداريازدواجبرگزاري
 ۸/۱۱  ۸/۳۵ ۹/۵۲ ۹/۵ ۸/۱۱ ۴/۸۲ پايبند بودن به مسائل ديني

كت
شار

م
  

 ۵/۲۳  ۲/۴۱ ۳/۳۵ ۸/۱۱ ۳/۳۵ ۹/۵۲ مشکالت مالي يکديگرحلبرايمردمهمکاري  ميزان
 ۵/۲۳  ۳/۳۵ ۲/۴۱ ۶/۱۷ ۶/۱۷ ۷/۶۴مشترکمسائلبهعگيري راجتصميمبرايمردمهمکاري ميزان
  ۰  ۹/۵ ۱/۹۴  ۰  ۰ ۱۰۰ عزاداريمثل عروسي وارکت مردم در مراسميمش ميزان

  ۰  ۰ ۱۰۰ ۹/۵ ۹/۵ ۲/۸۸ ميزان مشارکت مردم در انتخابات

 فاهر
عي
تما
اج

  

  ۵۳  ۴/۲۹ ۶/۱۷ ۱۰۰  ۰ ۰ ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي
 ۸/۵۸  ۴/۲۹ ۸/۱۱ ۱/۹۴ ۹/۵ ۰ آموزشيميزان دسترسي به خدمات

 ۶/۷۰  ۶/۱۷ ۸/۱۱ ۱۰۰  ۰ ۰ ميزان دسترسي به خدمات درماني
 ۱/۴۷  ۱/۴۷ ۹/۵ ۴/۲۹ ۲/۴۱ ۴/۲۹ کيفيت تغذيه
 ۵/۲۳  ۷/۶۴ ۸/۱۱ ۸/۵۸ ۲/۴۱ ۰ کيفيت پوشاک

 ۱/۴۷  ۹/۵۲  ۰ ۱۰۰  ۰ ۰ کيفيت امکانات زندگي
 ۷/۶۴  ۵/۲۳ ۸/۱۱ ۲/۸۸ ۹/۵ ۹/۵ ميزان دسترسي به وسايل حمل و نقل

 ۲/۴۱  ۳/۳۵ ۵/۲۳ ۵/۷۶ ۶/۱۷ ۹/۵ کيفيت مسکن و سرپناه
 ۲/۴۱  ۲/۴۱ ۶/۱۷ ۲/۸۸ ۹/۵ ۹/۵ ميزان رضايت از ارائه سوخت فسيلي

  ۵۳  ۴/۲۹ ۶/۱۷ ۲/۸۸ ۸/۱۱ ۰ طور کليکيفيت شرايط زندگي به
 ۷/۶۴  ۳/۳۵  ۰ ۱/۹۴ ۹/۵ ۰ ميزان رضايت از کيفيت خدمات آموزشي

 ۶/۷۰  ۴/۲۹  ۰ ۱۰۰  ۰ ۰ بهداشتيرضايت از کيفيت خدماتميزان 
 ۶/۷۰  ۴/۲۹  ۰ ۱۰۰  ۰ ۰ ميزان رضايت از کيفيت خدمات درماني
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  هاي اقتصادي قبل و بعد از اسكانوضعيت گويه ‐۲جدول

  هاگويه
  هادرصد پاسخ

  بعد از اسکان قبل از اسکان
  کم  متوسط  زياد  کم متوسط زياد

  ۳/۶۴  ۷/۳۵  ۰  ۸۰ ۲۰ ۰ رضايت از ميزان درآمد زراعت
  ۱/۶۲  ۲۵  ۹/۱۲ فاقد باغداري رضايت از ميزان درآمد باغداري
  ۵۷  ۴۳  ۰  ۶/۱۷ ۳/۳۵ ۱/۴۷ رضايت از ميزان درآمد دامداري

  ۵۳  ۱/۴۷  ۰  ۱/۴۷ ۱/۴۷ ۹/۵ رضايت از نحوة فروش محصوالت
  ۵۷  ۳۷  ۶  ۶۰ ۴۰ ۰ رضايت از خدمات کشاورزي

  ۴/۲۹  ۷/۶۴  ۹/۵  ۸/۵۸ ۲/۴۱ ۰ از خدمات دامپزشکي رضايت
  ۴/۲۹  ۷/۶۴  ۹/۵  ۹/۵۸ ۳/۳۵ ۹/۵ رضايت از شرکت تعاوني

  ۳/۳۵  ۹/۵۲  ۸/۱۱  ۹/۵ ۷/۶۴ ۴/۲۹ هادامرضايت ازکميت وکيفيت علوفة دستي
  ۳/۸۲  ۶/۱۷  ۰  ۷/۶۴ ۳/۳۵ ۰ رضايت از شغل فرزندان
  ۴/۸۲  ۶/۱۷  ۰  ۱/۴۷ ۱/۴۷ ۹/۵ رضايت از شغل خود

  ۳/۸۳  ۶/۱۷  ۰  ۱/۵۸ ۳۳ ۳/۸ ايت از شغل همسررض
  ۲/۸۸  ۸/۱۱  ۰  ۵۳ ۱/۴۷ ۰ رضايت از ميزان کل درآمد
  ۲/۸۸  ۸/۱۱  ۰  ۷۸ ۲۴ ۰ هارضايت از عملکرد بانک

  ۷/۶۴  ۳/۳۵  ۰  ۵۳ ۱/۴۷ ۰ رضايت از ميزان هزينه براي غذا
  ۶/۷۰  ۴/۲۹  ۰  ۸/۵۸ ۲/۴۱ ۰ رضايت از ميزان هزينه براي پوشاک

  ۴/۸۲  ۶/۱۷  ۰  ۵۳ ۱/۴۷ ۰ هزينه براي وسايل زندگيرضايت ازميزان
  ۶/۷۰  ۴/۲۹  ۰  ۷/۶۴ ۳/۳۵ ۰ رضايت از ميزان هزينه براي آموزش
  ۴/۸۲  ۶/۱۷  ۰  ۹/۵۸ ۲/۴۱ ۰ رضايت ازميزان هزينه براي بهداشت
  ۷/۶۴  ۳/۳۵  ۰  ۷/۶۴ ۳/۳۵ ۰ رضايت از ميزان هزينه براي درمان

  ۳/۸۸  ۸/۱۱  ۰  ۸/۵۸ ۲/۴۱ ۰ رضايت از ميزان هزينه براي رفت و آمد
  ۳/۸۲  ۶/۱۷  ۰  ۵/۷۰ ۴/۲۹ ۰ رضايت از ميزان هزينه براي مسافرت

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

گونه كه اشاره شد، بعد از اسكان، بـه خـاطر از دسـت دادن مشـاغل پايـداري      همان
همچــون دامــداري و عــدم جــايگزيني مشــاغل جديــد، وضــعيت اقتصــادي خانوارهــا 

مندي از درآمد و هزينة آنها كاهش يافتـه  شده و سطح رضايتدستخوش ركودي شديد 
  .است
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  هاي خودجوش و هدايتيوضعيت اقتصادي و اجتماعي اسکان در کانون
، بـا آنکـه هنـوز مـدت زمـان زيـادي از اسـکان در        دهـد  مـي گونه كه نتايج نشان همان
هـاي  نونهـا نسـبت بـه کـا    هاي هدايتي نگذشته، وضعيت اجتماعي در اين کانون کانون

با اين همـه، در برخـي مـوارد همچـون دسترسـي بـه خـدمات        . خودجوش بهتر است
آموزشي، بهداشتي و درماني، و وسايل حمل و نقل، وضعيت هر دو نوع کانون چنـدان  

هاي دولتي و گسترش خودياري مردم بـراي بهبـود   مناسب نيست و توجه ويژة دستگاه
  . )۳جدول ( طلبداين شرايط را مي

  دهنـدة نارضـايتي خانوارهـا از درآمـد، شـغل      نة اقتصـادي نيـز نتـايج نشـان    در زمي
منـدي در  هرچند، رضايت. هاي زندگي، و ساير موارد استسرپرست و فرزندان، هزينه

مندي اما در کل، رضايت است خودجوش هايکانون از بهتر حدودي تا هاي هدايتيکانون
   طريـق  از عشـاير  هـاي خواسـته  نشـدن  وردهبـرآ  دهنـدة نشان و دارد قرار پايين در سطحي

  . است اسکان
  به مشروط بـودن اسـکان پايـدار بـه تـأمين پيشـاپيش امکـان معـاش و درآمـد           توجه با

. گـردد  ريزي در اين زمينه بـازمي ها به ضعف برنامهدر اين کانون ناپايداري افراد، شرايط
 تفكيـك  بـه  را هـدايتي  و خودجـوش  هايكانون در خانوارها منديرضايت ميزان ۴جدول

  .دهد مي نشان
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  هاي خودجوش و هدايتيهاي اجتماعي در كانونوضعيت گويه ‐۳جدول

مل
عوا

عي  
تما
اج

 

  هاگويه
  هاها در کانوندرصد پاسخ

  هدايتي  خودجوش
  كممتوسط   زياد  كممتوسط   زياد

عي
تما
 اج
يت
 ۹/۸۸ ۱/۱۱  ۰ ۵/۸۷ ۵/۱۲  ۰ ميزان سرقت و ناامنيامن

 ۷/۷۷ ۱/۱۱۱/۱۱ ۵/۳۷ ۵/۱۲  ۵۰ ان اعتياد بين جوانانميز
 ۹/۸۸ ۱/۱۱  ۰  ۷۵  ۲۵  ۰ ايميزان اختالفات فاميلي و طايفه

 ۱۰۰  ۰  ۰ ۵/۸۷ ۵/۱۲  ۰ )مفاسدومنكرات(اخالقيانحرافاتشيوع ميزان

 با 
مل
تعا

ران  
ديگ

  

  ۰ ۸/۷۷۲/۲۲  ۲۵ ۲۵  ۵۰ ميزان روابط فاميلي
  ۰ ۹/۸۸۱/۱۱ ۵/۱۲ ۵/۱۲  ۷۵ ميزان روابط با همسايگان
  ۰ ۹/۸۸۱/۱۱ ۵/۱۲ ۵/۱۲  ۷۵ ميزان روابط با دوستان

  ۰ ۷/۶۶۳/۳۳  ۵۰ ۵/۱۲ ۵/۳۷ ميزان تمايل افراد براي كار گروهي

ماد
اعت

عي  
تما
اج

 

  ۰ ۶/۵۵۴/۴۴ ۵/۱۲ ۵/۱۲  ۷۵ ميزان اعتماد نسبت به اعضاي خانواده
  ۰ ۸/۷۷۲/۲۲ ۵/۱۲  ۰ ۵/۸۷ ميزان اعتماد نسبت به دوستان

  ۰ ۸/۷۷۲/۲۲ ۵/۱۲  ۰ ۵/۸۷ ميزان اعتماد نسبت به اقوام و خويشان

گ
رهن
ف

 
اب
وآد

 
سوم

و ر
  

 ۱/۱۱ ۸/۷۷۱/۱۱  ۵۰ ۵/۱۲ ۵/۳۷ هاي سنتيپوشيدن لباس
 ۲/۲۲ ۶/۵۵۲/۲۲ ۵/۳۷  ۲۵ ۵/۳۷ سفيدانريشترهاو احترام بهشنوي از بزرگميزان حرف
 ۱/۱۱  ۹/۸۸۰  ۰  ۰ ۱۰۰ تيبه روش سنهاهاوعزاداريازدواجبرگزاري

 ۱/۱۱ ۴/۴۴۴/۴۴ ۵/۱۲  ۲۵ ۵/۶۲ پايبند بودن به مسائل ديني

كت
شار

م
  

 ۲/۲۲ ۳/۳۳۴/۴۴  ۲۵ ۵/۳۷ ۵/۳۷ يکديگرميزان همکاري مردم براي حل مشکالت مالي
مشترکمسائلبهجعراگيريتصميميابرمردميرهمکا ميزان  ۵۰  ۲۵  ۲۵  ۳/۳۳۴/۴۴ ۲/۲۲ 

  ۰  ۰ ۱۰۰  ۰ ۵/۱۲ ۵/۸۷ و عزاداريدر مراسمي مثل عروسيمردمميزان مشارکت
  ۰  ۰ ۱۰۰  ۰  ۰ ۱۰۰ ميزان مشارکت مردم در انتخابات

عي
تما
 اج
رفاه

 

۵/۳۷۵/۱۲ ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي  ۵۰ ۰ ۴/۴۴  ۵/۵۵
۲۵۵/۱۲ ميزان دسترسي به خدمات آموزشي  ۵/۶۲  ۰ ۴/۴۴  ۵/۵۵

۳/۳۳ ۰ ۷۵ ۲۵۰ انيميزان دسترسي به خدمات درم  ۶/۶۶
۵/۱۲۵/۶۲ کيفيت تغذيه  ۲۵ ۰ ۳/۳۳  ۷/۶۶
۶/۵۵ ۰ ۰ ۲۵۷۵ کيفيت پوشاک  ۴/۴۴

۶/۵۵ ۰ ۵۰ ۰۵۰ کيفيت امکانات زندگي  ۴/۴۴
۵/۶۲ ۵/۱۲۲۵ ميزان دسترسي به وسايل حمل و نقل  ۱/۱۱  ۲/۲۲  ۷/۶۶

۰۵/۶۲ کيفيت مسکن و سرپناه  ۵/۳۷  ۴/۴۴  ۱/۱۱  ۴/۴۴
۵/۱۲۵/۳۷ ن رضايت از ارائه سوخت فسيليميزا  ۵۰ ۲/۲۲  ۴/۴۴  ۳/۳۳

۰۵/۳۷ ميزان رضايت از کيفيت خدمات آموزشي  ۵/۶۲  ۰ ۳/۳۳  ۷/۶۶
۰۵/۳۷ ميزان رضايت از کيفيت خدمات بهداشتي  ۵/۶۲  ۰ ۲/۲۲  ۸/۷۷
۰۵/۳۷ ميزان رضايت از کيفيت خدمات درماني  ۵/۶۲  ۰ ۲/۲۲  ۸/۷۷

آب، بـرق،(مات و امکانات زيربنـاييميزان رضايت از خد
۵/۱۲۵/۶۲ ...)بهسازي کانون و  ۵/۱۲  ۱/۱۱  ۴/۴۴  ۴/۴۴

۲/۲۲ ۷۵ ۰۲۵ ميزان رضايت از کيفيت مسکن  ۳/۳۳  ۴/۴۴
۳/۳۳ ۷۵ ۰۲۵ ميزان رضايت از نقشه و بافت مسکن   ۲/۲۲  ۴/۴۴

  ي پژوهشها يافته: مأخذ
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  ي خودجوش و هدايتيهاهاي اقتصادي در كانونوضعيت گويه ‐۴جدول
  
  هاگويه

 هاها در کانوندرصد پاسخ
  هدايتي خودجوش

  کم  متوسط  زياد  کم متوسط زياد
  ۶/۶۵  ۴/۳۴  ۰  ۷۰ ۳۰ ۰ رضايت از ميزان درآمد زراعت
  ۵/۵۶  ۲/۲۸  ۳/۱۵  ۱۰۰ ۰ ۰ رضايت از ميزان درآمد باغداري
  ۴/۴۴  ۶/۵۵  ۰  ۷۵/۶۸ ۲۵/۳۱ ۰ رضايت از ميزان درآمد دامداري

  ۷/۶۶  ۳/۳۳  ۰  ۵/۳۷ ۵/۶۲ ۰ رضايت از نحوة فروش محصوالت
  ۵/۵۵  ۴/۴۴  ۰  ۶۰ ۲۷ ۱۳ رضايت از خدمات کشاورزي
  ۴/۴۴  ۶/۵۵  ۰  ۵/۱۲ ۷۵ ۵/۱۲ رضايت از خدمات دامپزشکي

  ۳/۳۳  ۷/۶۶  ۰  ۲۵ ۵/۶۲ ۵/۱۲ رضايت از شرکت تعاوني
  ۳/۳۳  ۶/۵۵  ۱/۱۱  ۵/۳۷ ۵۰ ۵/۱۲ هاداموکيفيت علوفةدستيازکميت رضايت

  ۶/۶۶  ۳/۳۳  ۰  ۱۰۰ ۰ ۰ رضايت از شغل فرزندان
  ۶/۶۶  ۳/۳۳  ۰  ۱۰۰ ۰ ۰ رضايت از شغل خود
  ۲۵/۷۲  ۷۵/۲۷  ۰  ۵/۸۲ ۵/۱۷ ۰ رضايت از شغل همسر

  ۸/۷۷  ۲/۲۲  ۰  ۱۰۰ ۰ ۰ رضايت از ميزان کل درآمد
  ۹/۸۸  ۱/۱۱  ۰  ۵/۸۷ ۵/۱۲ ۰ هارضايت از عملکرد بانک

  ۷/۶۶  ۳/۳۳  ۰  ۵/۶۲ ۵/۳۷ ۰ رضايت از ميزان هزينه براي غذا
  ۷/۶۶  ۳/۳۳  ۰  ۷۵ ۲۵ ۰ رضايت از ميزان هزينه براي پوشاک

  ۷/۶۶  ۳/۳۳  ۰  ۱۰۰ ۰ ۰ زندگيازميزان هزينه براي وسايل رضايت
  ۷/۶۶  ۳/۳۳  ۰  ۷۵ ۲۵ ۰ رضايت از ميزان هزينه براي آموزش
  ۸/۷۷  ۲/۲۲  ۰  ۵/۸۷ ۵/۱۲ ۰ رضايت از ميزان هزينه براي بهداشت

  ۸/۷۷  ۲/۲۲  ۰  ۷۵ ۲۵ ۰ ان هزينه براي درمانرضايت از ميز
  ۸/۷۷  ۲/۲۲  ۰  ۱۰۰ ۰ ۰ رضايت از ميزان هزينه براي رفت و آمد
  ۶/۶۶  ۳/۳۳  ۰  ۱۰۰ ۰ ۰ رضايت از ميزان هزينه براي مسافرت

  ي پژوهشها يافته: مأخذ
  

ها، از چهار فرضـيه در نظـر   هاي مورد نظر براي فرضيهبا توجه بدين نتايج و آزمون
شده براي اين تحقيق، سه فرضيه رد شد و تنهـا يـك فرضـيه مـورد تأييـد قـرار        گرفته

  .گرفت كه نتايج آن در پي آمده است
يافته نسبت به زمان قبل از اسـکان  هاي اجتماعي خانوارهاي اسکانشاخص: فرضية اول

  .آنها بهبود يافته است
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  عد از اسكانهاي اجتماعي قبل و بهاي مرتبط با شاخصفراواني پاسخ ‐۵جدول
 هاتعداد پاسخ هاي اجتماعيشاخص

 قبل و بعد از اسکان

 ۴۵ مثبت
 ۹۰منفي
  ۱۲۰برابر

 ۲۵۵  جمع کل
  ي پژوهشها يافته: مأخذ

  
 
  
  
  

  
  

   ي پژوهشها يافته: مأخذ
  هاي اجتماعي قبل و بعد از اسكان هاي مربوط به شاخص پاسخ و درصد فراواني ‐۱نمودار 

  

  هاي اجتماعي قبل و بعد از اسكانزمون عالمت براي شاخصنتايج آ ‐۶جدول 
 داريمعني مقدارهاي اجتماعي قبل و بعد از اسکانشاخص

 z  ۷۸۷/۳‐ ۰۰۰/۰شاخص 

   ي پژوهشها يافته: مأخذ

هـاي اجتمـاعي قبـل و بعـد از     آيد، ميان شاخصگونه كه از نتايج آزمون برميهمان
کـه   دهـد  مـي هـاي دريـافتي نشـان    تعـداد پاسـخ   دار وجود دارد واسكان ارتباطي معني

بنابراين، فرضية بهبود وضـعيت  . وضعيت اجتماعي عشاير بعد از اسكان بدتر شده است
  .شود مييافتگان تأييد ناجتماعي اسكان
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يافته نسبت به زمان قبل از اسـکان  هاي اقتصادي خانوارهاي اسکانشاخص: فرضية دوم
  . آنها بهبود يافته است

  
  هاي اقتصادي قبل و بعد از اسكانهاي مرتبط با شاخصفراواني پاسخ ‐۷جدول 

 هاتعداد پاسخ هاي اقتصاديشاخص

  قبل و بعد از اسکان

 ۴۵ مثبت
 ۶۰ منفي
 ۱۵۰  برابر

  ۲۵۵جمع کل 
   ي پژوهشها يافته: مأخذ

  
  
  
  
  
  
  

  ي پژوهشها يافته: مأخذ

  هاي اقتصادي قبل و بعد از اسكان مربوط به شاخصو درصد فراواني  ‐۲نمودار 
  

 هاي اقتصادي قبل و بعد از اسكاننتايج آزمون عالمت براي شاخص ‐۸جدول 

 داريمعني مقدارهاي اقتصادي قبل و بعد از اسکانشاخص

 z  ۳۶۶/۱‐ ۰۰۰/۰شاخص 

 ي پژوهشها يافته: مأخذ
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ان وضـعيت  کـه ميـ   دهد ميهاي اقتصادي قبل و بعد از اسکان نشان مقايسة شاخص
داري وجود نداشته است امـا بـا توجـه    ها قبل و بعد از اسکان تفاوتي معنياين شاخص
تـوان گفـت کـه وضـعيت شـاخص       هاي خانوارهـا، مـي  دست آمده و پاسخبه مقادير به

بنـابراين، فرضـية بهبـود وضـعيت اقتصـادي      . اقتصادي بعد از اسکان بهبود نيافته است
  .شود مييافتگان تأييد ناسكان

هـاي  يافتـه در کـانون  هاي اجتمـاعي خانوارهـاي اسـکان   وضعيت شاخص: فرضية سوم
  . هاي هدايتي بهتر استخودجوش از کانون

  
هاي خودجوش و هاي اجتماعي در كانونهاي مرتبط با شاخصفراواني پاسخ ‐۹جدول 

  هدايتي

 هاپرسشنامه هاکانون
 

  زياد  متوسط کم محموع  هاي اجتماعيشاخص

 د جوشخو
 ۱۲۰ ۱۵۳۰۷۵تعداد
 ۱۰۰  ۵/۱۲۲۵۵/۶۲درصد

 هدايتي
 ۱۳۵ ۰۶۰۷۵تعداد
 ۱۰۰ ۶/۵۵ ۰۴/۴۴درصد

 خودجوش و هدايتي
 ۲۵۵ ۱۰۵ ۱۵۱۳۵تعداد
 ۱۰۰ ۲/۴۱ ۹/۵۹/۵۲درصد

 هاي پژوهش يافته: مأخذ   

  
  
  
  
  
  
 هاي پژوهش يافته: مأخذ

  هدايتي و خودجوش هاي دركانون اجتماعي هاي شاخص هب مربوط هاي پاسخ نسبت ‐۳ نمودار

درصد
تعداد
 خودجوش

 هدايتي  

 زياد متوسط كم 
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هاي هاي اجتماعي در كانوننتايج آزمون كاي اسكوئر براي شاخص ‐۱۰جدول 
  خودجوش و هدايتي

  داريمعني درجه آزادي مقدار  نتايج
  ۰۰۰/۰ ۱۹۲/۳۵۲ رئآزمون کاي اسکو

  ۰۰۰/۰  ۵۰۶/۴۱۲احتمالنسبت
  ۰۰۰/۰ ۹۰۲/۳۳۱وابستگي خطي به خطي

  ۲۵۵)معتبر(موارد صحيح
   ي پژوهشها يافته: مأخذ

هـاي خودجـوش و   هـاي اجتمـاعي در کـانون   به منظور مقايسة وضـعيت شـاخص  
دسـت  بر اساس نتايج به. هدايتي، از آزمون آماري غيرپارامتري کاي اسکوئر استفاده شد

و هـدايتي  هاي خودجوش هاي اجتماعي، بين کانونآمده از اين آزمون، از نظر شاخص
که از اين نظـر،   دهد ميدست آمده نشان هاي بهمقايسة داده. دار وجود داردتفاوتي معني

بنابراين، فرضية بهتر بودن . است بهتر جوش خود هايکانون از هدايتي هايکانون وضعيت
  .شود مييافته در روستاهاي خودجوش تأييد نهاي اجتماعي خانوارهاي اسکانشاخص

يافتـه در روسـتاهاي   هاي اقتصادي خانوارهـاي اسـکان  وضعيت شاخص :فرضية چهارم
  . هاي خودجوش استهدايتي بهتر از کانون

  
هاي خودجوش و هاي اقتصادي در كانونهاي مرتبط با شاخصفراواني پاسخ ‐۱۱جدول 

  هدايتي
 مجموع

 هاکانون پرسشنامه هاي اقتصاديشاخص
 کم متوسط 

۱۲۰ ۳۰ ۹۰ تعداد درصد ۷۵ ۲۵ ۱۰۰ شخودجو
۱۳۵ ۷۵ ۶۰ تعداد درصد ۴/۴۴ ۶/۵۵ ۱۰۰ هدايتي
تعداد ۱۵۰ ۱۰۵ ۲۵۵ درصد ۸/۵۸ ۲/۴۱ ۱۰۰ خودجوش و هدايتي

 ي پژوهشها يافته: مأخذ
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   ي پژوهشها يافته: مأخذ  
  هدايتي و خودجوش هاي دركانون اقتصادي هاي شاخص به مربوط هاي پاسخ نسبت ‐۴نمودار

  
هاي هاي اقتصادي در كانوننتايج آزمون كاي اسكوئر براي شاخص ‐۱۲ جدول

 خودجوش و هدايتي

  نتايج مقدار درجة آزادي داريمعني
 آزمون کاي اسکوئر ۴۸۸/۲۴ ۱ ۰۰۰/۰
۰۰۰/۰ ۱  ۰۸۲/۲۵ احتمالنسبت
۰۰۰/۰ ۱ ۳۹۲/۲۴ وابستگي خطي به خطي

 )معتبر(موارد صحيح ۲۵۵
  ي پژوهشها يافته: مأخذ

هـاي اقتصـادي، بـين    دست آمده از اين آزمـون، از نظـر شـاخص   ر اساس نتايج بهب
دسـت  هاي بـه مقايسة داده. دار وجود داردهاي خودجوش و هدايتي تفاوتي معنيکانون

هـاي خودجـوش   هاي هـدايتي از کـانون  که وضعيت اقتصادي کانون دهد ميآمده نشان 
يافته هاي اقتصادي خانوارهاي اسکانشاخصبنابراين، فرضية بهتر بودن . بهتر بوده است

  .شود ميهاي خودجوش، تأييد در روستاهاي هدايتي نسبت به کانون

  گيري نتيجه
که در منطقة مورد مطالعه، اسکان عشـاير از   دهد ميها نشان طور كلي، نتايج و تحليلبه

شـاير بـر   هرچنـد، اسـكان ع  . آميز نبوده اسـت نظر اجتماعي و اقتصادي چندان موفقيت
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هـاي اجتمـاعي و   ميزان توقع مردم بعد از اسكان افـزوده و در نتيجـه، برخـي شـاخص    
ريـزي كارآمـد بـراي    اقتصادي بعـد از اسـكان تضـعيف شـده اسـت امـا عـدم برنامـه        

  .ويژه در زمينة اقتصادي نقشي مهم دارديافتگان نيز به اسكان
بار خانوارهـاي  اسب و رقتدهندة وضعيت نامندر زمينة اثرات اقتصادي، نتايج نشان

که از مقايسة وضعيت اقتصادي قبل و بعـد از اسـکان خانوارهـا    چنان. يافته استاسکان
آيد، خانوارهاي داراي درآمد پايدار و شغل باثبات در زمان کـوچ، بعـد از اسـکان،    برمي

ريـزي در ايـن زمينـه،    اند؛ و بر اثر ضـعف برنامـه  موقعيت گذشتة خود را از دست داده
ها بـه دامـداري مشـغول     اند به مشاغل جديد روي آورند، زيرا عشايري که سالنتوانسته
گـذاري  اند، براي جذب در مشاغل جديد، به آموزش و ترويج مناسب و نيز سرمايهبوده

گونه مشاغل نياز دارند؛ که متاسفانه در هر دو بعد، دولـت بسـيار ضـعيف    در زمينة اين
هـايي چـون   اسـت کـه منطقـة مـورد مطالعـه در زمينـه       اين در حالي. عمل کرده است

آوري گياهان دارويي اسـتعدادهايي  باغداري، شيالت، زنبورداري، صنايع دستي، و جمع
هـا چنـدان   کـه بـدين زمينـه    دهد ميسرشار دارد اما مطالعات و مشاهدات ميداني نشان 

  . توجه نشده است
اطق مختلف كشور نيز از ضعف بررسي تحقيقات ديگر در زمينة اسكان عشاير در من

ويژه در حـوزة اقتصـادي و ايجـاد اشـتغال     ريزي دولت در پايدار ماندن اسكان بهبرنامه
، هر جا كه اسكان با دهد ميدست آمده نشان ها و نتايج بهکه بررسيچنان. حکايت دارد

محوريت مشاركت مردم صورت گرفته و تسـهبالت الزم در ايـن زمينـه تـأمين شـده،      
رو، رعايـت ايـن نکـات از جملـه     يط زندگي عشاير بهبـود يافتـه اسـت؛ و از ايـن    شرا
ريـزان و  رود و بايد مورد توجه جدي برنامـه شمار ميترين الزامات اسكان عشاير به مهم

  .هاي اجرايي قرار گيرددستگاه

  پيشنهادها 
اي آن، در ها و تنگناههاي صورت گرفته در محدودة مورد مطالعه و توان باتوجه بررسي

  :شود ميدهي زندگي عشاير اين منطقه بيان ترين پيشنهادهاي الزم براي سامان ادامه، مهم
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هـاي عشـاير اسـتان، بـا توجـه بـه       تخصيص اعتبارات متناسب با جمعيـت و تـوان   •
  توليدکننده بودن اين جامعه؛

ت دهي بازار محصوالت عشايري، ايجاد شرايط الزم براي اسـتفاده از تسـهيال  سامان •
منـدي ايـن جامعـه از    سازي قوانين و مقررات موجود بـراي بهـره  بانکي، و متناسب
  ها؛تسهيالت و يارانه

  هاي آموزش و ترويج؛ گسترش شيوه •
 يريزي و توسعة جامعة عشايراستفاده از توان باالي مشارکت عشاير در زمينة برنامه •

  استان؛
ارکت مردم و مـديريت خـود   رساني مناسب به کوچندگان، با استفاده از مشخدمات •

  عشاير؛
ارتقاي سطح خدمات آموزشي، بهداشتي، ارتباطي، و غيره، با توجه بـه پـايين بـودن     •

  هاي دسترسي بدين خدمات در جامعة عشايري استان؛شاخص
ريزي صحيح براي استفاده از محيط زيست متنوع جامعة عشايري، با تأکيد بـر  برنامه •

  هاي مردمي؛ مشارکت
ز تجارب بلندمدت و ديرينة عشاير براي سازگاري با مخـاطرات طبيعـي و   استفاده ا •

  هاي ناشي از آن؛ کاهش آسيب
جلوگيري از گسترش تأسيسات شهري، روسـتايي و صـنعتي در منـاطق حسـاس و      •

  محيطي عشاير؛شکنندة زيست
  هاي اجرايي براي فعاليت در مناطق عشايري؛ ترغيب دستگاه •
ها براي شايري و واگذاري امور مختلف بدين مديريتهاي عتقويت مديريت كانون •

  كاستن از وابستگي عشاير به دولت؛ 
هاي مختلف بدين روسـتاها بـراي   کد دار شدن روستاهاي عشايري و توجه دستگاه •

  حفظ توان توليدي و حفظ محيط زيست با استفاده از مشارکت باالي مردم؛ و
  .ي وضعيت اقتصادي اين جامعهگسترش گردشگري در مناطق عشايري براي ارتقا •
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