فصلنامه علمی -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا)
سال پنجم ،شماره چهارم( ،پیاپی  ،)91زمستان 9911
تاریخ وصول19/93/39 :

تاریخ پذیرش11/93/9 :

صص91-83:

بررسي تطبيقي شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي عشاير اسکانيافته و اسکان نيافته
(مطالعه موردي :شهرستان کوهرنگ)
اصغر نوروزي ، *1فرزاد

محموديان2

 -1استاديار گروه جغرافيا دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران
 -2کارشناس ارشد جغرافيا دانشگاه پيام نور و کارشناس مسئول سازمان امور عشاير ايران

چکيده
هرچند نسبتِ جمعیت عشایر ،کمتر از جمعیت شهر و روستا است؛ لیکن جامعه عشایری ایرران برهعنروان یر
واقعیت اجتماعی ر اقتصادی ،بخشی از ساختار تاریخی ر سیاسی و فرهنگی و عضو فعال از پیکره جامعه ملی اسرت
و نقش آن به ویژه در تأمین مواد پروتئینی و سایر فرآوردههای لبنی قابلتوجه است .در سده اخیر تحوالت وسیعی به
لحاظ اسکان و تداوم کوچ ،به تبعیت از سیاستها و رویکردهای مختلف برای ایرن جامعره ایجادشرده و موافقران و
مخالفانی را با استداللهای متفاوت داشته است .بااینوجود بررسی و مطالعه علمی در خصوص شرایط ایرن جوامر ،
تصمیمگیری و برنامهریزی را در جهت توسعه پایدار آسانترر مرینمایرد .در پرژوهش ضا رر کره از نرول مطالعرات
توصیفی – تحلیلی است ،سعی گردید به بررسی و مقایسه شاخصهرای اقتصرادی و اجتمراعی در دو گرروه جامعره
اسکان یافته و اسکان نیافته عشایری پرداخته شود .روش تحقیق از نول پیمایشی و ابزار گرردآوری دادههرا پرسشرنامه
است .ضجم نمونه از روش کوکران محاسبه ( 362نمونه) و روش نمونه گیری از نول تصادفی بروده اسرت .دادههرای
گردآوریشده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی ،درصد و آزمون یومان ویتنی در محیط
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نرمافزاری  SPSSتجزیهوتحلیل شده است .یافتههای تحقیق بیانگر تفاوت قابلتوجه بین دو گرروه در شراخصهرای
اجتماعی مانند مشارکت ،آموزش ،امنیت اجتماعی ،بهداشت و درمران اسرت؛ برااینوجرود بره لحراظ شراخصهرای
اقتصادی ازجمله درآمد ،مالکیت ،اشتغال ،میزان تولید و ...تقریباً مشابه همدیگر هستند و تفاوت قابلمالضظرهای برین
دو گروه اسکانیافته و اسکان نیافته وجود ندارد.
واژه هاي کليدي :عشایر اسکانیافته و اسکان نیافته ،شاخصهای اقتصادی و اجتماعی ،شهرستان کوهرنگ.

طرح مسئله و مباني نظري
از گذشته های دور سه شیوه معیشت (کوچندگی عشایر ،روستانشرینی و شهرنشرینی) در سررزمین ایرران وجرود
داشته است .گرچه نمی توان آغاز کوچندگی را در ایران معلوم کرد ولی به عقیده اکثرر دانشرمندان ایرران پرژوه ،ایرن
شیوه ،تاریخی به درازای تاریخ زندگی انسان در این سرزمین دارد (بخشنده نصرت و میراج .)9912،91 ،در طول این
تاریخ ،فراز و نشیب هایی در زندگی عشایر ایجاد گردید؛ اما تنها در سده اخیر برابر کل دوران زنردگی کروچنشرینی،
دستخوش تغییر و تحول شدهاند.
بحران درزمینه زندگی عشایر و کوچنشینان از زمان قاجار آغاز گردید و بزرگترین رربههرا در دوره ر راخان
وارد آمده است (اماناللهی .) 391 ،9961 ،در دوران پهلوی اول باسیاست اسکان اجباری و دگرگرونی سلسرلهمراترب
سیاسی و مدیریتی و در دوران پهلوی دوم با نادیده گرفتن جامعه عشرایری در برنامرههرای توسرعه ،برهمررور نروعی
مهاجرت و اسکان اجباری و در پی آن اختیاری را بر این جامعه تحمیل کرده اسرت؛ پدیردهای کره تمرام جنبرههرای
زندگی آنها را متأثر نمود.
هرچند که با شرول انقالب اسالمی و تغییر رویکردها بره سرمت توسرعه ،محرومیرتزدایری ،خردماترسرانی و
برنامه های اسکان هدایتی و ضمایتی و ایجاد تغییر در زندگی عشایر ،نتایج مثبتی را به همراه داشته است؛ اما نتوانسرته
روند قبلی را کامالً متوقف و یا ساماندهی نماید و توسعه پایدار را در این نول از زندگی و معیشت تحقق بخشد.
تحلیل و عیت توسعهای جامعه عشایری در قالب مراضل اساسی (تکوین و انتظرام ،گسرترش و شرکوفایی ،افرول و
فروپاشی) گامی برای تحقق هدایت آگاهانه و برنامرهریرزیشرده خانوارهرا ،ارتقرا سرط بهررهوری در زمینرههرای
اجتماعی ،بسط شیوههای نوین معیشتی و زیستی است (ابرراهیم پرور .)61:9911،ازجملره راهبردهرای برنامرهریرزی
توسعه جامعه عشایری ،ساماندهی و اسکان عشایر بوده است که عمدتاً باهدف عمران و نیز خدماترسرانی بهترر بره
مناطق عشایری تکوین یافته است.
ازآنجاکه مهمترین وجه تمایز گروه اسکانیافتهها از اسکان نیافتهها ،نظام اقتصادی و اجتماعی است؛ کنکاشهای
علمی و دقیق درباره ویژگیهای زندگی آنان ،میتواند از آسیبهای اقتصادی  -اجتماعی و نابسامانیهرای خانوارهرا
تا ضد زیادی جلوگیری به عمل آورد و با تکوین و گسترش شیوههای نوین زیرساختها در جامعه از گسریختگی و
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ناموزونی اقتصادی و اجتماعی و گسترش ضاشیهنشینی شهرها جلوگیری و شاخصهای توسعه پایدار را در مورد کل
جامعه مذکور تحقق بخشد .لذا هدف اصلی پژوهش ضا ر نیز بررسی تطبیقی و عیت فعلی عشرایر اسرکانیافتره و
اسکان نیافته ازنظر شاخصهای عمده اقتصادی و اجتماعی توسعه است.
از سوی دیگر امروزه جامعه عشایری کشور با ازهمپاشیدگی نظام ایلی ،از بین رفتن ایل راهها ،پایین بودن سرط
درآمدها ،کمبود آب آشامیدنی انسان و دام ،کمبود امکانات رفاهی ،درمانی ،بهداشتی ،آموزشری و امنیتری و همچنرین
باال رفتن هزینههای تولید ،عدم اشتغال ،ناسازگاری نسل جدیرد عشرایر بازنردگی کروچنشرینی و تمایرل بره زنردگی
یکجانشینی و  ...مواجه است .بنابراین الزم است طی ی

بررسری بره آثرار ایرن تغییرر و تحروالت بخصروص آثرار

اجتماعی و اقتصادی آن پرداخته شود تا من مشخص شدن معایب ،بتوان به اجرای بهتر برنامهها اقدام نمود.
سه استان بههمپیوسته فارس ،چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراضمد بیش از  93درصد از عشرایر ایرران
را در خود جایدادهاند (ریاضی و همکاران)16:9913،؛ استان چهارمحال و بختیاری دارای بیشترین روستاهای اسکان
عشایری است و ساماندهی عشایر این استان تحت دو مقوله سازماندهی عشرایر اسرکان نیافتره و سراماندهی عشرایر
اسکانیافته در کانونهای اسکان (ضمایتی و هدایتی) موردتوجه قرارگرفته است .این در ضرالی اسرت کره شهرسرتان
کوهرنگ بیشترین آمار جمعیتی اسکانیافته و اسکان نیافته استان را دارد؛ در این شهرستان باوجود تالشهای فرراوان
در امر برنامهریزی و ساماندهی جامعه عشایر اما شرایط مناسبی در کانونهای اسکان وجود ندارد و و رعیت اسرکان
نیافتهها نیز نامناسبتر به نظر میرسد .لذا در این پژوهش به بررسی تفاوتهای متغیرهرای اقتصرادی -اجتمراعی در
منطقه مذکور پرداخته میشود تا تفاوتها نمایانتر و موفقیت نسبی اضتمالی در ایرن خصروص آشرکارتر و درنتیجره
برنامهریزی برای آنها میسر و سهلالوصولتر گردد .لذا پژوهشگران در این پژوهش بره دنبرال پاسرخگرویی بره ایرن
سؤال اساسی هستند که آیا بین عشایر اسکانیافته و اسکان نیافته به لحاظ شاخصهای اقتصادی و اجتمراعی تفراوت
معناداری وجود دارد؟

مبانی نظری پژوهش
«عشایر» 1که مفرد آن عشیره است ،واژهای است عربی به معنی برادران ،قبیله ،نزدیکان ،اهل خانه و خویشاوندان
(نی

خلق و عسگری )93 :9919 ،و درواق به جماعتی از مردم اطالق میگردد که دارای سازمان اجتماعی مبتنی برر

گروههای خویشاوندی بوده و افراد آن من تعلق به این سازمان ،عموماً جایگاه خویش را در آن نیز میدانند .مرکرز
آمار ایران عشایر را با سه ویژگی ساخت اجتماعی قبیلهای ،اتکای معاش به دامداری و شیوه زندگی شبانی مبتنری برر
کوچ تعریف کرده است (سازمان امور عشایر .)9 ،9919:در تعریفی دیگر عشایر افرادی هسرتند کره از سراختار ایلری
قدرتمند ،سرزمینی واضد و هویتی مشخص (که موردقبول دیگران نیز است) برخوردارنرد (عاشرقی .)9 :9911 ،ایرن
جامعه را میتوان ازلحاظ اسکان به سه دسته تقسیم کرد :به عشایری که در تمام طول سال بهاتفاق خانوار و دام کوچ
میکنند «عشایر کوچنده» اطالق میشود« .عشایر اسکانیافته» (یکجانشین) شریوهای از زنردگی اسرت کره هرماکنرون
1.Nomads
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عدهای از عشایر در شهرها و روستاهای مختلف کشور به شکل کانونهرای هردایتی یرا ضمرایتی آن را پذیرفترهانرد.
«عشایر نیمه کوچنده» نیز به زندگی آن دسته از کوچندگانی اطالق میگرردد کره تمرام سرال را در یریالق و قشرالق
جابهجا نمیشود ،یعنی بخشی از سال را در ییالق و یا قشالق مانردگار مریشروند و در زیرر سرقف دائمری زنردگی
میکنند (صیدایی و دهقان.)32:9912،
کلمه «کوچ » 9در فرهنگ قاط «از منزل و مقامی به منزل و مقام دیگر روانه شدن» آمرده اسرت (آقرا محمردی و
شرفی .)9: 9912 ،در فرهنگهای معتبر فارسی از مفهوم کوچ تعابیر گوناگونی ماننرد رضلرت ،روانره شردن ،انتقرال،
جالی وطن ،مهاجرت و انتقال ایل و لشکری از جایی بهجای دیگر اسرت (دهخردا 9913،معرین .)9961،مشریری در
تعریف واژه کوچ مینویسد« :کوچ عبارت است از ضرکت مداوم فصلی یا سالیانه بین دو محیط متفاوت آبوهروایی
که با تغییرات طبیعی محیط به ویژه تغییرات اقلیمی و رویش گیاهی مطابق باشد»(مشیری .)1:9911،در تعریفی دیگرر
«جابجایی مرتب و دستهجمعی خانوارهای ی

ایل همراه بادامها از محلی به محل دیگر» آمده است (آقا محمردی و

شرفی .)3: 9912 ،ضسینی ابری نیز کوچنشینی را آن نول زندگی و معیشت انسانی میداند که در آن انسران از طریرق
پروش دام و برخورداری از فرآوردههای کشاورزی معیشت میکند (ضسینی ابری.)63 :9919 ،
«اسکان» از مفاهیم دیگر در این پژوهش است که در فرهنگ دهخدا ،به معنای آرامانیدن و آرام کردن آمده اسرت
(دهخدا .)9913 ،در متون دیگر به استقرار دائرم و داوطلبانره خرانوار برهصرورت هردایتی و ضمرایتی در یر

محرل

تعریف شده است .از دیدگاه رشد ،توسعه و تحول ،اسکان عشایر کوچنده عبارت از تغییر رفتار اقتصادی و اجتمراعی
آنان به منظور بهبود کیفیت زندگی و باال بردن سط زندگانی و گام گذاردن در مسیر تحول و پیشرفت دائمری اسرت
(ریاضی و همکاران )16 : 9913 ،که میتواند ازلحاظ خواستگاه انگیزشی شامل اسرکان اجبراری یرا دگرر انگیختره و
اسکان اختیاری یا خودانگیخته و ازلحاظ برنامهای به دو بخش اسکان باانگیزه سیاسی و اسکان براانگیزه توسرعهای و
عمران تقسیمبندی شود (باقری« .)36-31 :9913 ،کانون اسکان» نیز به محدودهای از زیستبوم اطالق مریگرردد کره
بهطور بالفعل یا بالقوه استعداد و امکانات برتری نسبت به مناطق دیگر زیستبوم بررای توسرعه زنردگی عشرایری را
دارا باشد (سازمان امور عشایر.)3 ،9919،
در ادامه این مبحث و در خصوص دیدگاهها و نظریههای مرتبط الزم به ذکر است که گروهری از نظریرهپرردازان
اسکان عشایر را متناسب با مقتضیات فعلی و آتی جامعه عشرایر مریداننرد؛ گروهری ترداوم شریوه معیشرت سرنتی و
گروهی با طرح مو ول رمه گردانی ضالتی بینابین را مطرح مینمایند (صیدایی .)913 :9911 ،عردهای از اندیشرمندان
که موافق با تداوم و استمرار کوچنشینیاند ،نگهداری بخش عمدهای از دام کشور توسط عشایر و نقشری کره عشرایر
درزمینه تولید پروتئین کشور ایفا میکنند را بزرگترین دلیل بر اهمیت و تداوم این شکل از نظام معیشرتی مریداننرد.
عالوه بر این عشایر بزرگترین تولیدکننده دامدار کشور هستند و به دلیل استفاده از مناب تجدیدشونده ،کمتررین برار
اقتصادی را نسبت به سایر بخش های تولیدی بر دولت تحمیل می کنند .لذا از دست دادن این قشرِ پرتالش ،رربهای
بزرگ به دامداری کشور و مناب طبیعی تجدیدشونده خواهد زد .مخالفان با ترداوم و اسرتمرار کروچنشرینی معتقدنرد
1.Migration
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امروزه کاهش تدریجی جمعیت کوچنشین و تنگتر شدن عرصه بر معیشرتِ مبتنری برر دامرداری سرنتی از یکسرو و
طوفان تحوالت عمیق و فراگیر جوام بشری در زمینههای علمی ،فرهنگی و ارتباطات از سوی دیگر ،تداوم این نرول
معیشت را بیش ازپیش غیرمنطقی ،غیرانسانی و ناممکن ساخته است و بی تردید جامعه متحرولِ امرروز کره از انفجرار
تولید ،انقالب اطالعات و دنیای فرا صنعتی سخن می گوید ،عضوی فلج و ناهمگون را در بلندمردت برر پیکرر خرود
تحمل نخواهد کرد .پس استدالل می کنند که ازنظر سیر تکاملی اجتمال ،جماعت هرای عشرایری در مرضلره گرذر بره
یکجانشینی هستند و باید با اقداماتی که منجر به اسکان میشود این دوره گذار و تبعات ناشی از آن را کوتاهترر و بره
ضداقل رساند .موافقان امر اسکان عشایر معتقدند از طرفی عشایر به عنوان عضوی از این جامعه به خردمات مختلرف
رفاهی در زمینه های گوناگون نیازمندند و از طرف دیگر عدم تعادل بین دام های عشایر برا مراتر کشرور ،تخریرب و
فرسایش شدید مناب عظیم واصلی تولیدی کشور ،یعنی آبوخاک را به دنبال دارد (صالحی.)33 :9919 ،
به لحاظ دیدگاههای توسعه در سط جهانی نیز با انقالب صنعتی ،دگرگونیهای بنیرادی در نقرا مختلرف دنیرا
رخداده است و با رهیافتهای نظری متنوعی عملی گردید .یکی از این رهیافتها «مکتب نوسازی» اسرت .از طریرق
ر اخان که منادی مدرنیزه ساختن کشور بود ،فرایند نوسازی در کشور با رویکرد «نوسرازی بررونزا» و یرا «از براال»
انجام پذیرفت (میر فردی وامان اللهی .)969 : 9919 ،در دیدگاه نوسرازی ،مهرمتررین ویژگری ضرکرت از سرادگی و
رسیدن به پیچیدگی است (ریاضی همکاران .)11 : 9913 ،بر این اساس تالش در جهت اسکان عشرایر ازآنجراییکره
آنها را به سمت زندگی یکجانشینی ترغیب مینماید ،اقدامی در جهت توسعه این جامعه تلقی مریگردیرد (تروکلی،
 .) 111 :9919این دیدگاه بیش از هر دیدگاه دیگری بر اسکان عشایر کشور تأثیر گذاشته و همرواره از زمران پهلروی
اول تاکنون با شدت و عف بدان توجه شده است (مهدوی و همکراران 6 : 9916 ،و ر رایی« .)93 :9919،مکترب
وابستگی» که پایههای آن در جهان سوم قرار داشت ،بر عوامرل بیرونری توسرعهنیرافتگی نظیرر اسرتعمار و وابسرتگی
سیاسی ،اقتصادی به کشورهای مرکز تأکید میکرد .رویکرد صاضبنظرران ایرن مکترب نیرز در قبرال توسرعه عشرایر
علیرغم تفاوتهای مبنایی و ایدئولوژی  ،گرایش به اسکان بوده است .چراکه از دید تفکرات نئومارکسیستی جوامر
کوچنده امکان کنترل ،برنامهریزی متمرکز و بسیج همه نیروهای داخلی را در جهت توسعه ملی فراهم نمیآورند .لرذا
بر اساس راهبردهای مورد تأکید این مکتب به ویژه راهبرد تأمین نیازهای اساسی ،خدماترسانی به آنها را برهعنروان
یکی از اقشار محروم جامعه در شرایط کوچ غیرعملی میدانستند .راهبررد زیسرتمحیطری نیرز برر نقرش عشرایر در
تخریب مرات و تشدید فرسایش ارا ی مرتعی تأکید نموده و اسکان آنها را بهعنوان راه چرارهای پیشرنهاد مریکنرد
(توکلی .)111: 9919 ،مقایسه دیدگاهها و مأموریت سازمان مترولی توسرعه عشرایر طری دوران معاصرر نشراندهنرده
دستکم چهار گرایش عمده در برخورد با نیازهای جامعه عشایری است:
 -9دیدگاه عمرانی و خدماتی (افزایش دسترسی عشایر به امکانات رفاهی و تسهیالت نوین زندگی)؛
-3دیدگاه ضفاظتی (تأکید بر ضفظ مناب طبیعی و محدود نمودن ضیطه تأثیرگذاری و بهرهبرداری از مناب )؛
 -9دیدگاه اقتصادی و تولیدی (ارائه خدمات و تسهیالت ،جهت افزایش تولید و راندمان تولیدات دامی)؛
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-1دیدگاه برنامهریزی و کنترل (تخصیص مناب و تسهیالت ،بر اساس اولویتهای ملی و تحلیل هزینه-فایده)؛
این دیدگاهها بیشتر متأثر از ویژگیهای عمومی و ضاکم بر نظام برنامهریزی و مدیریت کشور در نیمقررن اخیرر بروده
که بر اساس اصول رهیافت برنامهریزی متمرکز با منطقِ بخشی و از باال به پائین استوار بروده اسرت (عمرادی9911 ،
.)611:
رهیافت «توسعه پایدار» نیز درزمینه توسعه و ساماندهی عشایر ،بیانگر این مطلب است که شیوه تولیرد عشرایری
که دارای فرمبندی اجتماعی خاص خود است -نباید بهسادگی و بردون ارتبرا برافرم اجتمراعی ،برومی -محلری آن
دستکاری شود .در این رویکرد ،جامعه عشایری به رغم نیاز به توسعه و آگاهی و دانرش ،نبایرد بره معنرای اسرکان،
روستانشین کردن و یا شهرنشین کردن آنان تفسیر شود .توسعه و ساماندهی عشایر باید متضمن چند نکتره باشرد کره
عبارتاند از مالضظات اکولوژیکی ،مالضظات دانش محلری ،مالضظرات نهرادی ،مالضظرات اجتمراعی و مشرارکتی،
مالضظات جنسریتی مالضظرات اقتصرادی و دسرتکراری نکرردن شریوه تولیرد عشرایری (محمرد پرور و اضمردی،
 .)929:9911انطباق زمانی این رویکرد در ایران از برنامه های سوم و چهارم توسعه شرول و تداومیافته است (ر ایی
.)93 :9919،
با عنایت به مباضث ذکرشده ،بهطورکلی دیدگاههای متفکران و پژوهشرگران ایرانری را در چنرد قالرب مریتروان
مطرح نمود :استراتژی توسعه منطقه عشایری بر اساس دامداری (مجتمر هرای دامرداری)؛ اسرتراتژی توسرعه منطقره
عشایری بر پایه کشاورزی؛ استراتژی توسعه منطقه عشایری بر پایره صرنعت؛ اسرتراتژی توسرعه منطقره عشرایری برا
ساماندهی مناسب برای تداوم کوچنشینی در قلمروهای ایلی که توانمندیهای برجسته طبیعی داشته باشند؛ اسرتراتژی
توسعه منطقه عشایری بر پایه توریسم و استراتژی توسرعه منطقره عشرایری برر پایره تجرارت و خردمات (صریدایی،
 .)11:9916در پایان بیان این نکته روری است که پژوهش ضا ر بر اسرکان اختیراری جامعره عشرایری همرراه برا
برنامهریزی ضفظ اقتصاد دامداری -دامپروری و در چارچوب اصول توسعه پایردار تأکیرد دارد .برهطروریکره هرم از
توانمندی های عشایر استفاده و هم در بحث خدمات رسانی و ضفاظت از مناب طبیعی اقدام شود .بنرابراین دیردگاهی
بینابین و ترکیبی از استراتژیهای مطرحشده ،متناسب با توانمندیهای محیط طبیعی و انسانی محلی مدنظر است.

پيشينه پژوهش
هرچند تا زمان تدوین پژوهشِ ضا ر پیشینه مطالعاتی کاربردی مشرابه و برهویرژه در مرورد منطقره موردمطالعره
مشاهده نشده است ،اما مهمترین نمونه های نزدی
جدول  9است.

به این مو ول در دو گروه مطالعات داخلی و خارجی بره شررح
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جدول :1 -مطالعات انجامگرفته داخلي و خارجي در مورد موضوع موردمطالعه
پژوهشگر 

عنوان پژوهش 

سال 

نتیجه 

مطالعات داخلی

ریاضی و همکاران 

 9913

بررسی نقش طرحهای اسکان در توسعه
اقتصادی و اجتماعی عشایر کانونهای اسکان
کهگیلویه و بویراضمد 

تأثیر مثبت اسکان بر و عیت اجتماعی و تأثیر منفی در
سط تولید محصوالت کشاورزی و دامی 

توکلی و یا توانا 

 9911

پیامدهای فضایی اسکان عشایر در استان
چهارمحال و بختیاری 

کاهش شدید دام ،افزایش بیکاری و گرایش به مهاجرت
دائمی 

شاطریان و
همکاران 

 9919

واکاوی اثرات اقتصادیاجتماعی اسکان
خودجوش عشایر بخش دهدز شهرستان ایذه 

ایجاد تحوالت مطلوب درزمینهٔ آموزش ،سواد ،بهداشت
و افزایش درآمد و پسانداز 

کفیل زاده و
همکاران 

 9919

اقتصاد تولید بخش دامداری عشایر کوچنده و
اسکانیافته ،مطالعه موردی :ایل کرد 

اسکان ،بهرهبرداری از دام را عیف و کمبود زمینهای
کشاورزی و بحران را به ضداکثر رسانده است .

صادقی و همکاران 

 9911

مطالعه و عیت شاخصهای بهداشت و سالمت
در عشایر استان اردبیل 

نامناسب بودن شاخصهای بهداشتی بهاستثنای
واکسیناسیون 

منصوری 

 9919

بررسی مقایسهای زمینههای اقتصادی
تولیددرگروه عشایری و گرایش آنان به تغییر و
تحول در شیوه تولید عشایری ایل جاللی 

بنیان عیف اقتصادی عشایر کوچ رو و نیاز به دگرگونی
در شیوه تولید فعلی عشایر و ضفظ شرایط کوچ روی با
توجه به انسجام جامعه .

عبدالهی 

 9916

اسکان عشایر و توسعه ضیات اجتماعی آنان در
ایران (طایفه وری علی نظر در استان ایالم) 

مقدور نبودن توسعه و بهبود زندگی عشایری و لزوم
اسکانِ برنامهریزیشده 

ر وانی و دریکوند

9916

بررسی و ارزیابی کانونهای ساماندهی و اسکان
عشایر مطالعه موردی :شهرستان ازنا

بهبود و خدمات ،زراعت و باغداری و کاهش
مهاجرت و عدم موفقیت در زمینههای دامداری ،اشتغال،
درآمد و مشارکت

باقری

9913

تعیین آثار اسکان بر و عیت اجتماعی و
اقتصادی عشایر اسکانیافته در روستای عشایری
کوله جاز (شوشتر)

کاهش بعد خانوار ،کاهش بیسوادی ،کاهش تعداد دام،
درآمد و اشتغال و نیز افزایش نقشهای خدماتی و
کشاورزی ،بهبود دسترسی به مراکز بهداشتی و آموزشی

ضاجتی

9919

بررسی آثار اقتصادی -اجتماعی رمه گردانی و
اسکان در زندگی عشایر کوچنده ایل قشقایی
استان فارس

اضساس بیگانگی ،باال رفتن سن ازدواج ،تعارض بین
والدین و فرزندان و افزایش جرائم

ضسینی ابری

9919

مروری بر منطقه کوهرنگ در رابطه با اسکان
عشایر

منطقه دارای توانهای محیطی است ،اما اسکان عشایر با
شکست مواجه خواهد شد.

3229

تجربه اسکان عشایر در کنیا

در زمان وقول خش سالی ،سو تغذیه کودکان اسکانیافته
تقریباً سه برابر بیش از کودکان عشایری وکوچنده است و
اسکان تجربه موفقی نبوده است.

3229

طرح توسعه گاش در اسکان عشایر سودان

استقبال کم عشایر بخاطردرآمدخیلی کم محصول پنبه
نسبت به درآمد پرورش دام در شرایط کوچنشینی

3229

تجربه اسکان در نیجریه و اتیوپی

ایجاد تفاوت و شکاف در شیوههای تربیتی و سنتی و
بیارزش نگاشتن فرهنگ بومی– پیشنهاد تداوم کوچ

9116

اسکان در سوریه

کاهش نقش زنان در اقتصاد خانوار ،تشدید و تعمیق
شکاف و نابرابری جنسیتی در دسترسی به مناب درآمد و
اثر منفی بر ابعاد مختلف اسکانیافتهها

الرسن و همکاران

مطالعات خارجی

ضوگالی
واسا

1

2

3

استینمن 4به نقل از
توکلی9919 ،
منبع :نگارندگان1838 ،

1 - Larsen, K. et al
2 - Khogali, M
3 - Vassa, S
4 - Steinmann
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آنچه از پیشینههای فوقالذکر قابلتوجه است اینکه اسکان عشایر بر زندگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان ترأثیر
داشته است .در برخی پژوهشها تأثیر مثبت در هر دو بعد اقتصادی و اجتماعی تأیید و برخی نیز بر اثررات منفری در
بعد اقتصادی و یا اجتماعی اسکانیافتهها اشاره دارند؛ اما غالب پژوهشها تأثیر مثبت بر بعرد اجتمراعی و منفری (یرا
بدون تأثیر) بر بعد اقتصادی را نشان میدهند ،نتایج پژوهش ضا ر نیز به نتیجه مذکور نزدی تر اسرت .برااینوجرود
تفاوت در شرایط محلی و اسکان و سایر عوامل میتواند نتایج متفاوتی ارائه دهد.
سؤالها و فرضيهها
پژوهش ضا ر به دنبال پاسخگویی به دو سؤال اساسی به شرح زیر است.
-9

آیا بین عشایر اسکانیافته و اسکان نیافته به لحاظ شاخصهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد؟ 

-3

آیا بین عشایر اسکانیافته و اسکان نیافته به لحاظ شاخصهای اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد؟ 

بر این اساس دو فر یه به شرح زیر قابلارائه است:
 تفاوت معناداری در برخورداری از شاخصهای اقتصادی بین دو جامعه عشایری اسکانیافته و اسکان نیافته وجروددارد .
 تفاوت معناداری در برخورداری از شاخصهای اجتماعی بین دو جامعه عشایری اسکانیافته و اسکان نیافته وجوددارد.


محدوده و قلمرو پژوهش
شهرستان کوهرنگ یکی از شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری است که در  31دقیقه و  11درجه تا  36دقیقره
و  32درجه طول شرقی و  31دقیقه و  99درجه تا  11دقیقه و  93درجه عرض شرمالی و در ارتفرال  3313مترری از
سط دریا واق است .شهرستان کوهرنگ از شمال به استانهای اصفهان و لرستان ،از جنوب به شهرستان فارسران ،از
غرب به استان خوزستان و از شرق به استان اصفهان محدود میشود (شکل .)9
چلگرد مرکز شهرستان و در فاصله  13کیلومتری شمال غربری شرهرکرد قررار دارد .مسراضت شهرسرتان 9113/1
کیلومترمرب است که  39/9درصد مساضت استان را شامل میشود و از  9بخش (مرکزی ،بازفت ،دوآب صمصرامی)
و  9شهر (چلگرد) و  1دهستان (شوراب تنگزی ،دشت زری ،میانکوه موگوئی ،بازفت باال و بازفرت پرائین ،دوآب و
شهریاری) با اقوام بختیاری در قالب  9طایفه 92 ،زیر طایفه 32 ،تیره و  9112تش تشکیلشرده اسرت .برا توجره بره
جمعیت عشایر استان که  12291نفر در ییالق و  96233نفر در قشالق به سرر مریبرنرد ،مریتروان گفرت بیشرترین
جمعیت عشایر ییالقی مربو به شهرستان کوهرنگ با  13929نفر ( 6112خرانوار) اسرت (اداره امرور عشرایر اسرتان
چهارمحال و بختیاری.)36 :9912،
شهرسررتان کوهرنررگ دارای بیشررترین روسررتاهای اسررکان عشررایری اسررت و در طررول ترراریخ اسررکان عشررایر
فرازوفرودهایی را تجربه کرده است .بهطوریکه هم در برنامرههرای اسرکان در قبرل از انقرالب (اجبراری) و هرم در
برنامههای توسعهای بعد از انقالب اسالمی ،بهصورت کانونهای ضمایتی و هدایتی تحوالتی را داشته است.
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شکل :1 -موقعيت کانونهاي موردمطالعه در شهرستان کوهرنگ و موقعيت شهرستان در استان چهارمحال و بختياري

دادهها و روشها
این پژوهش از نول مطالعات کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است .جهرت گرردآوری
اطالعات از شیوه میدانی  -کتابخانهای (اسنادی) استفاده گردید .در بخش میدانی به تکمیل پرسشنامه محقرق سراخته
که بهوسیله دو گروه جامعه عشایری اسکانیافته و اسکان نیافتره در شهرسرتان کوهرنرگ تکمیرلشرده اسرت ،اقردام
گردید .در مطالعات کتابخانهای نیز با فیشبرداری از کتب ،مجالت و اسرناد و منراب الکترونیکری ،مباضرث نظرری و
پیشینه پژوهش تدوین گردید .جهت امتیازدهی و ارزشگذاری کمری سرؤاالت پرسشرنامه از طیرف لیکررت و بررای
تجزیهوتحلیل از نرمافزار  Spssو آزمون یومان ویتنی استفادهشده است.
برای سنجش روایی پرسشنامه ازنظر اساتید و کارشناسان مرتبط استفاده و پایایی پرسشنامه با کاربرد آزمون آلفای
کرونباخ از تعداد  61سؤال تخصصی پرسشنامه ،مقدار  ./191بهدستآمده است که میتوان گفت ابزار اندازهگیرری از
اعتبار الزم برخوردار است.
جدول :2 -برآورد پايايي پرسشنامه در نرمافزار تحليل آماريSPSS
تعداد آیتمها 

آلفای کرونباخ 
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تعداد آیتمها 

آلفای کرونباخ 

 61

 ./191

منبع :يافتههاي تحقيق 1838،

جامعه آماری این پژوهش عشایر بختیاری در شهرستان کوهرنگ میباشند که بر اساس نتایج سرشماری
اجتماعی -اقتصادی عشایر کوچنده کشور در سال  9911رقمی معادل  6112خانوار بوده است .از  96کانون
(خودجوش و هدایتی) در شهرستان ،تعداد  3کانون هدایتی ( 9کانون در بخش مرکزی و  9کانون در دشت زرین و
 9کانون در بخش بازفت) و از بین عشایر اسکان نیافته (کوچ رو)  3منطقه به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب
(جدول  9و شکل  )9و سپس از بین مناطق عشایری انتخابشده اعم از اسکانیافته و اسکان نیافته بر اساس کل
جمعیت خانوار با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه تعیینشده است.

جدول :9 -تعداد و نحوه توزی پرسشنامهها در مکانهای نمونه
ردیف

کانون عشایری اسکانیافته
شهرستان

کانون اسکان

عشایری اسکان نیافته

جامعه

ضجم

آماری

نمونه

ییالق و قشالق عشایر اسکان نیافته
ییالق (کوهرنگ)

(خانوار)

قشالق

(استان

جامعه

ضجم

آماری

نمونه

خوزستان)

(خانوار)

9

کوهرنگ

چلگرد (مرکزی)

932

11

بنو استکی

دیراب ،گچ خلج

932

11

3

کوهرنگ

امیرآباد (دشت زرین)

62

32

توف سفید

مسجدسلیمان ،ایذه

32

96

9

کوهرنگ

چبد (بازفت)

62

32

قلعه مرغ

شالل (ضوض)

92

92

1

کوهرنگ

شرم

3

کوهرنگ

مازه سوخته (بازفت)

(سرمور ،راکه)
(بازفت)

جم کل

922

93

آبکاسه

شالل ،مسجدسلیمان

32

96

922

93

گاو پیسه

جلکان شوشتر

32

96

112

939

جم کل

992

921

منب  :اداره کل امور عشایر استان 9912،و محاسبات نگارندگان9919 ،

شاخصها و متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل تحقیق ،اسکانیافتگی و اسکان نیافتگی است .متغیر وابسته که از عامل اسکانیافتگی و نیافتگی تأثیر
میپذیرد ،شاخصهای اقتصادی و اجتماعی (شامل مواردی که در مطالعات علمی و پژوهشی بیشترین کاربرد را
داشته و جنبه عمومیتری دارند) است که به همراه گویه های آنها در جدول  1ارائهشدهاند.
جدول :1 -شاخص و متغیرهای تحقیق در دو بعد اجتماعی و اقتصادی

بررسی تطبیقی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکانیافته و اسکان نیافته 31 /
بعد

معرفها

شاخص

اقتصادی
اجتماعی

درآمد

میزان قدرت خرید ،میزان پسانداز ،سط فقر

مالکیت

میزان و نول مالکیت (زمین ،دام ،مسکن ،خودرو و )...

اشتغال

اشتغال زنان ،فرصتهای شغلی ،میزان بیکاری

تولید

تولیدات دامی ،صنای دستی و زراعی ،سودآوری تولیدات ،میزان تولیدات سنتی

مشارکت

میزان فعالیت زنان ،همکاری و تعاون ،مسئولیتپذیری و مشارکت در امور مختلف

بهداشت و سالمت

مرگومیر زنان و کودکان ،امید به زندگی ،دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی

آموزش

میزان سواد ،دسترسی به مدارس و مراکز فرهنگی ،برگزاری کالسهای آموزشی

امنیت

انسجام اجتماعی ،تفری سالم ،دسترسی به پاسگاه انتظامی و شورای ضل اختالف ،امنیت عمومی ،درگیریها
منبع :نگارندگان1838 ،

نتايج و بحث
الف) نتایج توصیفی پژوهش

 نتایج توصیفی نشان داد که به لحاظ جنسیت از  939نفر پاسخگوی عشایر اسکانیافته تعداد  936نفرر ()%13/1را مردان و تعداد  31نفر ( )%91/6را زنان تشکیل دادهاند که در بین عشایر اسکان نیافته این ویژگی  11نفرر ()%11/3
مرد و  39نفر ( )%39/3را زنان تشکیل دادهاند .همچنین نتایج نشان داد که به لحاظ سن ،باالترین میزان در گروه -13
 96است .توزی و عیت پاسخگویان در دو گروه موردمطالعه به لحاظ سنی به شرح جدول  3است.
 همچنین نتایج توصیفی نشان داد که به لحاظ و عیت تأهل در هر دو گروه موردمطالعه ،گزینه تأهرل براالتریندرصد را نشان میدهد .بهطوریکه در بین اسکان نیافتهها  %922و در بین اسکانیافتهها  %11/6بوده است.
 نتایج توصیفی تحقیق در خصوص میرزان تحصریالت در شرکل  3در دو گرروه اسرکان نیافتره و اسرکانیافترهارائهشده است .همچنان که مشخص است باالترین میزان مربو به بیسوادی است که در گرروه اسرکانیافتره  %39و
در گروه اسکان نیافته  %13را نشان میدهد .بر اساس این نمودارها تفاوت بین شاخص بیسوادی در دو گروه کرامالً
مشخص و میتواند از اثرات اسکان نیز باشد.

جدول :3 -درصد و فراوانی رده سنی پاسخگویان
گروه 

اسکانیافته 

رده سني

فراواني 

درصد 

 93-33

 96

 92/3

 36-93

 33

 96/9

 96-13

 12

 36/9

 16-33

 36

 91
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اسکان نیافته

 36-63

 31

 91

 +66 -66

 91

 99/9

 93-33

2

2

 36-93

1

 1/3

 96-13

 91

 93/3

 16-33

 11

 19/1

 36-63

1

 1/1

 +66 -66

9

 3/1

بیپاسخ 

3

 9/1

شکل :2 -نمودار وضعيت تحصيلي پاسخگويان در دو گروه اسکان نيافته (الف) و اسکانيافته (ب)

 به لحاظ و عیت شغلی ،در بین اسکانیافته ها باالترین میزان به ترتیب مربو به کشاورزی و سرپس دامرداریاست .درضالیکه در بین اسکان نیافتهها رقم  %11/9مربو به دامداری است .این اعداد تغییر در شیوه اشتغال و ضتری
رقم باالی بیکاری و مشاغل غیرمولد در بین اسکانیافتگان را نمایان میسازد.

جدول :6 -درصد و فراواني شغل پاسخگويان


اسکانیافته 

شغل

فراوانی 

درصد 

غیر شاغل 

 32

 99/9

دامدار 

 12

 36/9

کشاورز 

 13

 31/3

کارگر 

 91

 93/1
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اسکان نیافته 

دولتی 

9

3

دانشجو 

1

 3/6

کار در خانه 

 92

 6/3

سایر 

 93

 1/1

دامدار 

 923

 11/9

دانشجو 

9

 2/1

سرباز 

9

 2/1
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 به لحاظ و عیت مالکیت ،در بین اسرکان نیافترههرا ،دام مهرمتررین گزینره بروده اسرت .درضرالیکره در بریناسکانیافتهها مسکن ،زمین کشاورزی و دام باالترین درصدها را شامل میشود (جدول  .)1نکتره قابرلتوجره وجرود
گزینه همه موارد است که در گروه اسکانیافته عدد  %93که باالترین میزان است را نشان میدهد .هرچند وجود تمام
جنبههای مالکیت هم نتوانسته و عیت اقتصادی آنها را با تفاوت زیاد تغییر دهد.
جدول :7 -درصد و فراواني وضعيت مالکيت پاسخگويان


اسکانیافته 

اسکان نیافته

میزان مالکیت

فراوانی 

درصد 

مسکن 

 13

 31/3

زمین کشاورزی 

 31

 91/9

دام 

 31

 93/1

خودرو 

 92

 6/3

همه 

 11

 93

مسکن 

2

2

زمین کشاورزی 

9

1

خودرو 

2

2

دام 

 923

 11/9

همه 

9

1

منبع :يافتههاي تحقيق 1838 ،

 یافتههای توصیفی به لحاظ منب اصلی و میزان درآمدنشان داد که در بین اسکان نیافته ها  %922افرراد دامرداریو دامپروری را ذکر کردهاند .درضالیکه در بین اسکانیافتهها باالترین رقم برا  %91/9مربرو بره کشراورزی و سرپس
دامداری ( ،)%36/9کارگری ( ،)%92/3صنای دستی ( )%3/6و مابقی سایر موارد است .در مرورد میرزان درآمرد نیرز در
گروه اسکان نیافته ها ،متوسط میزان درآمد خانوار ( )%922کمتر از پانصد هزار تومان بیانشده است .این مو رول در
ارتبا با اسکانیافتهها متفاوت بوده و هرچند  %61/9همین میزان را ذکر کردهانرد؛ امرا  %31/9بریش از پانصرد هرزار
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تومان تا ی میلیون و ضدود  %1نیز بین  9-9/3میلیون تومان ذکر کردهاند (الزم به ذکر اسرت کره بره علرت طروالنی
شدن متن از ارائه تمامی جداول خودداری گردید).
 در خصوص میزان بهرهمندی از خدمات مختلف ،یافتههای توصیفی نشان داد کره خردمات آموزشری و برخریموارد که پوشش سراسری و کشوری دارد (صداوسیما و  )...و عیت هر دو گروه تقریبراً مشرابه اسرت .درضرالیکره
درزمینه برخورداری از خدمات بهداشتی-درمانی ،ارتباطی ،ضمل ونقل ،پست و مخابرات و انتظامی (بهجز بسریج کره
هر دو گروه تقریباً مشابه بوده است) و عیت گروه اسکانیافته بسیار بهتر بوده است (جدول  .)1بنابراین ایرن مرورد
نیز قابلتأمل است که اسکان عشایر در برخورداری آنها از امکانرات و خردمات و زیرسراختهرای مختلرف نقرش
اساسی را داشته است .بعالوه خدماترسانی آسانتر از طرف نهادهای ذیربط را نیز آشکار میسازد .لذا بهررهمنردی
از خدمات در شرایط اجتماعی و بهبود آن نقش تعیینکننده داشته و در تفاوت بین دو گروه مؤثر است.

جدول :3 -ميزان بهرهمندي عشاير از خدمات
نول خدمات
آموزش قبل از
دبستان 

گروه 
اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 

مدرسه ابتدایی 
اسکان نیافته 

مدرسه راهنمایی 

اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 

دبیرستان 
اسکان نیافته 

نهضت
سوادآموزی 

هنرستان فنی و
ضرفهای 

اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 
اسکان نیافته 

جواب

فراوانی  درصد 

بله 

991

 12/1

خیر 

 91

 1/3

بله 

 16

 11/1

خیر 

 99

 92/9

بله 

 939

 922

خیر 

2

2

بله 

 926

 11/9

خیر 

9

 2/1

بله 

 939

 11/1

خیر 

3

 9/9

بله 

 923

 11/9

خیر 

3

 9/1

بله 

 939

 11/1

خیر 

3

 9/9

بله 

 923

 11/9

خیر 

3

 9/1

بله 

 991

 11/3

خیر 

 96

 92/3

بله 

 16

 11/1

خیر 

 99

 92/9

بله 

62

 91/3

خیر 

 19

 62/1

بله 

2

2

خیر 

 921

 922

مرکز خدمات
بهداشتی 

بهرهمندی از بیمه
درمانی 

بهرهمندی از آب
آشامیدنی سالم 

اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 

بهرهمندی از
ضمام 

بهرهمندی از
کشتارگاه صنعتی 

بهرهمندی از
غسالخانه 
بهرهمندی از
دامپزشکی 

اسکان نیافته 
اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 

بله 

 11

 93

خیر 

 921

 61

بله 

 31

 36/3

خیر 

 11

 19/1

بله 

 19

 31/3

خیر 

 12

 13/1

بله 

 33

 11/6

خیر 

 33

 39/1

بله 

 911

 16/9

خیر 

6

 9/1

بله 

1

 6/3

خیر 

 922

 19/3

بله 

 33

 91/1

خیر 

 999

 13/6

بله 

 99

 93/9

خیر 

 11

 11/1

بله 

1

 3/3

خیر 

 913

 11/1

بله 

1

 9/1

خیر 

 929

 16/9

بله 

2

2

خیر

 939

 922

بله 

2

2

خیر

 921

 922

بله 

9

3

خیر

 932

 11
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اسکان نیافته 

بهرهمندی از راه
ارتباطی مناسب 

بهرهمندی از
وسایل ضملونقل 

مرکز مخابرات و
پست 

دسترسی به رسانه
جمعی 

دسترسی به انرژی
پاک 

دسترسی به مکان
عر ه سوخت 

اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 



بله 

9

 3/1

خیر

 921

 11/3

بله 

 923

 61/6

خیر

 11

 99/1

بله 

 96

 93

خیر

 19

 13

بله 

 992

 19/1

خیر

 19

 31/9

بله 

 39

 39/3

خیر

 11

 13/3

بله 

 999

 19/1

خیر

 12

 36/9

بله 

1

 1/1

خیر

 11

 19/6

بله 

 992

 13

خیر

 39

 93

بله 

 19

 16/1

خیر

 91

 99/9

بله 

 91

 31/3

خیر

 996

 13/1

بله 

 39

 39/3

خیر

 11

 11/3

بله 

 33

 93/1

خیر

 11

 61/9

بله 

 31

 31/9

خیر

 11

 13/1

بله 

 33

 91

مسجد 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 
اماکن ورزشی 
اسکان نیافته 
اسکانیافته 
شورای اسالمی 

اسکان نیافته 
اسکانیافته 

بسیج 

اسکان نیافته 
اسکانیافته 

پاسگاه 
اسکان نیافته 

خیر

 929

 66

بله 

 99

 31

خیر

 16

 19

بله 

1

 3/3

خیر

 913

 11/1

بله 

1

 9/1

خیر

 929

 16/9

بله 

1

 3/6

خیر

 911

 11/1

بله 

3

 9/1

خیر

 923

 11/9

بله 

 996

 11/1

خیر

 91

 99/9

بله 

 11

 11/1

خیر

 99

 93/9

بله 

 939

 922

خیر

2

2

بله 

 926

 1199

خیر

9

 .1

منبع :يافتههاي تحقيق1838،

نتايج استنباطي
همچنان که قبالً ذکر گردید در این پژوهش با توجه به ماهیت فر یهها و عدم نرمال بودن دادهها ،جهت بررسری
و آزمون فر یهها از آزمون مان -ویتنی 9که ی

آزمون نا پارامتری

است استفادهشده است.

با توجه به جدول  1میتوان چنین بیان نمود که از تعداد  362پاسخگو ،تعرداد  939نفرر از عشرایر اسرکانیافتره
میباشند که با توجه به شاخصهای تعریفشده در بعد اقتصادی ،میرانگین آن برابرر  931/66و در مقابرل از تعرداد
 921نفر از عشایر اسکان نیافته ،میانگین برابر  999/61است که با توجه به سط معناداری  2/191در سرط اطمینران
 13درصد به دلیل اینکه سط معناداری بزرگتر از پنج درصد است؛ فرض اول مبنی بر ادعای عدمتسراوی میرانگین

1-Mann Whitney Test
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اقتصادی در بین دو جامعه عشایر اسکانیافته و اسکان نیافته رد میشود و میتوان اینگونره بیران نمرود کره تفراوت
زیادی بین میانگین اقتصادی دو جامعه وجود ندارد .بهعبارتدیگر و عیت عشایر اسکانیافته به لحاظ شاخصهرای
اقتصادی با عشایر اسکان نیافته تقریباً یکسان است و تفاوتی بین این دو گروه مشاهده نمیگردد.

جدول :3 -بررسي آزمون يومان ويتني در کل شاخصهاي اقتصادي 
گروه

تعداد 

میانگین درجهها

جم درجهها

اسکانیافته 

 939

 931/66

 91121

اسکان نیافته 

 921

 999/61

 91339

کل 

 362





سط معناداری
 2/191


منبع :يافتههاي تحقيق 1838 ،

لذا فرض اول تحقیق رد میشود .زیرا ازلحاظ اقتصادی هردو جامعه و عیت تقریباً مشابهی دارند.
 -تحلیل مؤلفههای شاخص اقتصادی

درآمد :با توجه به سط معناداری ( (sig=.689و به دلیل اینکه بزرگتر از  %3است میتوان اینگونه بیان نمود کره
در سط اطمینان  % 13فرض عدم برابری میانگین درآمد بین دو جامعه اسکانیافته و نیافته را رد کرد.
مالکیت :با توجه به بزرگتر بودن سط معناداری ( )sig =.997از  %3میتوان فرض عدم برابری میرانگین مالکیرت
بین دو جامعه عشایر اسکانیافته و اسکان نیافته را رد کرد و مریتروان ایرن برداشرت را از برابرری و نزدیر

برودن

میانگین دو جامعه نیز بهو وح مشاهده نمود.
اشتغال :در بعد اشتغال نیز با توجه به بزرگتر بودن سط معناداری ( )sig=.483از  % 3میتوان فرض عدم برابرری
میانگین دو جامعه را رد کرد و همانطور که از میانگین دو جامعه میتوان برداشت نمود میانگین دو جامعه در میزان
اشتغال نزدی

به یکدیگر میباشند.

میزان تولید :با توجه به اینکه سط معناداری ( )sig=.749بزرگتر از  % 3است با سط اطمینان  13درصد میتوان
فرض عدم برابری میانگین دو جامعه اسکانیافته و اسکان نیافته در میزان تولید را رد کرد.
جدول :92 -بررسی آزمون یومان ویتنی بهصورت مجزا در شاخصهای اقتصادی
شاخص

گروه

تعداد

ميانگين

جمع

درآمد

اسکانيافته

158

123/13

13761

اسکاننيافته

107

182/83

11166

اسکانيافته

158

180/13

13365

اسکاننيافته

107

180/51

18365

مالکيت

سطح معناداري
0/633
0/337
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اشتغال
توليد

اسکانيافته

158

120/20

13615

اسکاننيافته

107

188/73

11815

اسکانيافته

158

123/53

13325/50

اسکاننيافته

107

181/32

11101/50

0/138

0/713

منب  :یافتههای تحقیق 9919 ،

درزمینه شاخصهای اجتماعی دو گروه اسکانیافته و اسکان نیافته نیز با توجه به اطالعات بهدستآمده کره پرس
از تحلیل دادهها بهوسیله آزمون مان ویتنی انجامشده است میتوان چنین بیران نمرود کره میرانگین اجتمراعی نمونره
عشایر اسکانیافته برابر است با  913992ولی جامعه اسکان نیافته با میانگین  ،63/91تفاوت بسیار زیادی برا یکردیگر
دارند که جدول  99این تفاوت را بهخوبی نشان میدهد .با توجه به اینکه سط معناداری کمتر از پنجصدم اسرت در
سط اطمینان  ،%13فرض فوق مبنی بر عدمتساوی میانگین اجتماعی بین دو جامعه اسکانیافته و اسکان نیافته تأییرد
میشود .بهعبارتدیگر میتوان گفت که و عیت عشایر اسکانیافته به لحاظ شاخصهای اجتماعی بهمراتب بهترر از
عشایر اسکان نیافته است و تفاوت معناداری در بین دو گروه وجود دارد.
جدول :11 -بررسي آزمون يومان ويتني درمجموع شاخصهاي اجتماعي 
گروه

تعداد

ميانگين درجهها

جمع درجهها

اسکانيافته 

158

 172/80

 25823

اسکان نيافته

107

 62/83

 6550

کل 

 260





سطح معناداري
0/00

منب  :یافتههای تحقیق9919 ،

 -تحلیل مؤلفههای شاخص اجتماعی

مشارکت :با توجه به مقدار میانگین مربو به مشارکت در دو جامعه اسکانیافته و اسکان نیافتره ،مقردار تفراوت
میانگین را میتوان بهو وح مشاهده نمود که ادعای ما را مقدار سط معناداری ( (sig=0معنا میبخشد و بره دلیرل
اینکه کوچ تر از  %3است میتوان گفت تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد.
بهداشت و درمان :در شاخص بهداشت و درمان نیز با توجه به مقدار سط معناداری ( ) sig=.0که کوچ تر از
 %3است میتوان بیان نمود که بین میانگین دو جامعه ازلحاظ امکانات بهداشتی تفاوت وجود دارد.
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آموزش وپرورش :با توجه به سط معناداری ( )sig=.000که کوچ تر از  %3است میتوان فرض عردم برابرری
میانگین دو جامعه را تأیید کرد.
امنیت :در بعد امنیت اجتماعی نیز با توجه به سط معناداری ( )sig=.000که کوچ تر از  %3است فررض عردم
برابری میانگین دو جامعه تأیید میشود (جدول .)93
جدول :12 -بررسي آزمون يومان ويتني در مؤلفههاي اجتماعي
شاخص
مشارکت
بهداشتي و درماني
آموزشوپرورش

امنيت اجتماعي

گروه

تعداد

ميانگين

جمع

سطح معناداري

اسکانيافته

158

158/20

28110

0/00

اسکانيافته

107

33/01

10130

اسکانيافته

158

175/26

26311/50

اسکانيافته

107

66/50

7115/50

اسکانيافته

158

177/01

27032

اسکانيافته

107

61

6313

اسکانيافته

158

177/15

27113/50

اسکانيافته

107

68/87

6730/50

0/00
0/00

0/00

مأخذ :یافتههای تحقیق9919،

يافتهها ،جمعبندي و نتيجهگيري
جامعه عشایری که پس از جامعه شهری و روستایی جامعه سوم کشور میباشند به لحاظ تولیدات دامی و
کشاورزی اعم از تأمین مواد غذایی و مواد خام برخی صنای و از نگاهی دیگر بحث توسعه پایدار کل جامعه
درخور اهمیت میباشند؛ لذا از ی سو سازماندهی و ساماندهی ساختار اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن زمینه
بهرهمندی از ضداقل امکانات رفاهی و بهبود زیست این جامعه از طریق گسترش خدمات تولیدی ،رفاهی ،اجتماعی
و زیربنایی و از سوی دیگر شناخت جامعی از شرایط زندگی آنها امری اجتنابناپذیر است.
امروزه رویکردها به سمتی گرایش یافته که زندگی عشایری دیگر نمیتواند با شرایط قرون گذشته تداوم یابد.
اندیشههای نوسازی ،رف نیازهای اساسی و توسعه پایدار نیز بهمرور بر این ادعا تأکیددارند .بدین ترتیب تدابیر الزم
برای زندگی مطلوبتر آنان باید اتخاذ گردد .در این میان سیاست اسکان معموالً بهعنوان بهترین راهضل که میتواند
نیازها و رورتها را موردتوجه قرار دهد ،مطرح میگردد .بااینوجود بررسی ،مطالعه و انجام پژوهشهای علمی
و کاربردی در خصوص مقایسه شرایط دو گروه اسکانیافته و اسکان نیافته جهت تشخیص نقا قوت و عف و
همچنین میزان موفقیت طرح در توسعه ابعاد اقتصادی و اجتماعی اسکانیافتهها جهت تداوم و یا بازنگری در این
سیاستها رورت دارد .لذا در این پژوهش که از نول پژوهشهای توصیفی تحلیلی و با رویکرد پیمایشی در سط
شهرستان کوهرنگ بوده است ،به این مهم پرداخته شد.

بررسی تطبیقی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکانیافته و اسکان نیافته 93 /

با توجه به نتایج تجزیهوتحلیل انجامگرفته ،مشخص گردید جامعه عشایر اسکانیافته و اسرکان نیافتره در منطقره
موردمطالعه درزمینه شاخص های اقتصادی نظیر درآمد ،مالکیت ،تولید و اشتغال تفاوت چندانی ندارند .ایرن امرر بره
دلیل آن است که در زمان اسکان گروههای عشایری کوچ رو در مناطق موردمطالعره امکران اشرتغال تولیرد محرور و
درآمد پایدار برای آنان ایجاد نشده و به همین علت و عیت اقتصادیشان تقریباً یکسان با اسکان نیافتههاست.
در زمینه شاخصهای اجتماعی این تفاوت مشهود است .دلیل این امر ازآنجهت اسرت کره گرروه اسرکانیافتره،
نهتنها در برخورداری از خدمات و امکانات شرایط بهتری را دارا برودهانرد بلکره بره علرت قرارگیرری در مجراورت
شهرها و روستاها ،آنها را ملزم به پذیرفتن بسیاری از تغییرات اجتماعی نموده است.
درمجمول در بیان یافتههای کلی پژوهش میتوان چنین بیان داشت که بین عشایر اسکانیافته و اسکان نیافتره بره
لحاظ شاخص های اقتصادی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما در شاخصهرای اجتمراعی تفراوت معنراداری وجرود
دارد .بنابراین فر یه اول پژوهش رد شده و فر یه دوم پژوهش تأییدمی شود.
آنچه از نتایج و یافتهها قابلتوجه است اینکه اسکان بر زندگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی عشرایر ترأثیر دارد.
در برخی پژوهش ها تأیید گردید که در هرر دو بعرد اقتصرادی و اجتمراعی ترأثیر مثبرت داشرته اسرت (شراطریان و
همکاران)9919 ،؛ برخی نیز بر اثرات منفی در بعد اقتصادی و یا اجتماعی اسرکانیافترههرا اشراره دارنرد (عبردالهی،
 .9916ضاجتی .9919،الرسن و همکاران  .3229واسا 3229 ،و  ،)...اما غالب پژوهشها تأثیر مثبت بر بعد اجتمراعی
و منفی (یا بدون تأثیر) بر بعد اقتصادی را بیان میدارند (ریاضی .9913 ،ر وانی و دریکونرد .9916 ،براقری،9913 ،
هوگالی 3229،و  )...که نتایج این گروه از محققان با نتایج پژوهش ضا ر نزدیکی و هماهنگی بیشتری دارد.

پيشنهادها
 با توجه به عدم تأثیر مثبت اسکان بر اقتصاد عشایر و تداوم شرایط قبل از اسکان ،تنول بخشیدن به فعالیتهایاقتصادی در جامعه عشایری اسکانیافته با بهرهگیری از امکانات ،قابلیتها و استعدادهای مناطق عشایری بهمنظور
ایجاد ،بهبود و توسعه اشتغال ،درآمد پایدار و کم

به نگهداشت جمعیت در زیستبومها پیشنهاد میشود.

 بهمنظور ارتقا سط شاخصهای فرهنگی در بین عشایر کوچ رو ،افزایش یا بهبود شرایط خدماترسانیدرزمینهٔ های مختلف آموزشی ،بهداشتی ،درمانی ،ارتباطی و  ...بر اساس شرایط محلی و با کاربرد شیوههای سیار.
 توسعه آموزش رسمی و غیررسمی شامل آموزشهای فنی ،مهارتی و ترویجی متناسب با نیازهای جامعهعشایری اسکانیافته و اسکان نیافته ،در راستای تقویت و عیت اقتصادی.
 تقویت جنبههای گردشگری جامعه عشایری با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای طبیعی ،اجتماعی ،فرهنگی وتالش برای نهادینه کردن و بهرهبرداری مطلوب از آنها.
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 انجام تحقیقات و بهرهگیری از یافتههای علمی و مطالعه مناطق مستعد در عرصه زیستبومهای عشایریبهمنظور ضمایت از اسکان عشایر داوطلب و ساماندهی کوچ متناسب با شرایط بومی و محلی.
 آموزشوپرورش که پایه اصلی شاخص اجتماعی است بهطورجدی تری باید مدنظر سیاستگذاران جهتمناطق عشایری اسکان نیافته قرار گیرد .همچنین توسعه پوشش نهادهای ضمایتی بیمههای اجتماعی و خدماترسانی
بهتر در جامعه عشایری اسکان نیافته پیشنهاد میشود.
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