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 دهیچك
نشینی به عنوان اولین نظام اجتماعی جامعه  ی  و شیوه کوچایرـعش دگیـنز

 اریوـشد با شهرنشینی و ستانشینیرو منظا دو به نسبت ،بـتامر هـببشری 
 نمتخصصا  و انزـیرهـبرنام یوـس است. بنابراین از  اهرـهم یبیشتر
 از هیوـش ینا کیفیت یتقاار رمنظو به اگونیـگون یاـهدهبرطه، رامربو

 است. عشایر نسکاترین این راهبردها، ایکی از مهم که شده هـئارا ندگیز
با  های عشایری )هدایتی و حمایتی( متعددی در راستای این راهبرد، کانون

روندهای متفاوتی جهت اسکان عشایر داوطلب در سراسر نقاط عشایری 
ری، میزان های عشای گیری کانون ایجاد شده است. باتوجه به روند شکل

رو ها متفاوت است. از این استقبال و رضایتمندی کوچندگان از این کانون
های عشایری  گیری کانون هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی روند شکل

 و سنجش میزان استقبال و رضایتمندی کوچندگان ناحیه کوهرنگ
تحلیلی و  -شناسی تحقیق، توصیفی روش )چهارمحال و بختیاری( است.

ای و میدانی با رویکرد پیمایشی است و  وش گردآوری اطالعات، کتابخانهر
های  یافته عشایری در کانون جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای اسکان

دهد که میزان مشارکت  اسکان عشایر ناحیه کوهرنگ است. نتایج نشان می
ز های حمایتی بیشتر ا کوچندگان در اجرای طرح اسکان عشایر، در کانون

های هدایتی بوده و در بحث رضایتمندی نیز با توجه به نتایج آزمون  کانون
های  ای، میزان رضایتمندی و استقبال کوچندگان از کانونتک نمونه-تی

 ( ارزیابی شده است.72/3های هدایتی) ( بیشتر از کانون59/3حمایتی)
 

مـایتی،  های ح های هدایتی، کانون اسکان عشایر، کانونکلیدی:  های هواژ

 .ناحیه کوهرنگ
 

 Abstract 
The nomadic lifestyle as the first social system of human 

society is accompanied by more difficulties than the 

rural and urban systems. Various strategies have been 

proposed by related planners and specialists in order to 

improve the quality of this way of life. One of the most 

important strategies is settlement of nomads. For this 

purpose, numerous nomadic centers (guidance and 

supportive) with different processes have been 

established for the settlement of volunteer nomads. 

According to the formation process of nomadic centers, 

the degree of acceptance and satisfaction of nomads 

from these centers is different. The purpose of the 

current research is to compare the formation process of 

nomadic centers and measure the acceptance and 

satisfaction of nomads in Kohrang area (Chaharmahal 

and Bakhtiari). This research is descriptive-analytical 

and the data collection method is documentary and field 

with a survey approach. The statistical population of the 

research includes settled nomadic households in the 

nomadic settlement centers of Kohrang district. The 

results show that the participation of the nomads in the 

implementation of the nomad settlement plan was more 

in the supportive centers than in the guidance centers. In 

terms of satisfaction, according to the results of one-

sample T test, the level of satisfaction and acceptance of 

the nomads from the supportive centers (3.95) has been 

evaluated more than the guidance centers (3.26). 

 

Keywords: Settlement of Nomads, Guidance Centers, 

Support Centers, Kohrang Area. 
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 مقدمه
)کوچندگی(، از نخستین اشکال  روش زیست مبتنی بر کوچ

گیری زندگی  حیات اجتماعی است که از اولین دوران شکل
)سازمان امور  ها تاکنون تداوم داشته استاجتماعی انسان
(. ایران با میانگین بارندگی ساالنه 99: 1335عشایر ایران، 

گی دنیا جزء میلی متر در حدود میانگین بارند 790کمتر از 
شود و به همین  مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می

جهت زندگی عشایری با جابه جایی از ییالق به قشالق و 
بالعکس و کوچ به عنوان تکنیک سازگار با تغییرات اقلیمی و 

برداری از منابع طبیعی از عوامل اصلی پیدایش و تکوین بهره
له در این مرز زندگی کوچندگی است که قدمتی چندین هزارسا

: الف(. امروزه 1353)سازمان امور عشایر ایران،  و بوم دارد
نشینی در ایران را به چالش  عوامل متعددی روند زندگی کوچ

های های ایلی در دهه کشانیده است. فروپاشی ساختار و نظام
اخیر که خود ناشی از علل اجتماعی و سیاسی متعددی بوده، 

اتع در سطح کشور هم از حیث تخریب و کاهش روزافزون مر
کمیت و کیفیت، عدم برخورداری کودکان و جوانان عشایر از 
مزایای آموزش و پرورش مناسب به دلیل ماهیت زندگی 
متحرک، فقدان برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی، 

ها و مسیرهای تجاوز جامعه شهرنشین و روستانشین به ایلراه
نا قرار گرفتن ایشان به هنگام کوچ، کوچ سنتی عشایر و در تنگ

نشینی در مقابل حوادث و  پذیری شیوه زندگی کوچ آسیب
مخاطرات طبیعی همچون خشکسالی، سیل، مقرون به صرفه 
نبودن شیوه دامداری به روش سنتی و مبتنی بر کوچ و عدم 

ترین نشینی از مهم عالقه جوانان عشایر به ادامه زندگی کوچ
وزه جامعه عشایر کشور را در دوراهی کوچ عواملی است که امر

(. در این راستا، 25: 1339و یا اسکان قرار داده است)حیاتی، 
های دولت و سازمان امور عشایر ایران، اجرای  یکی از برنامه

طرح توسعه جامع عشایر بوده که زمینۀ ساماندهی و اسکان را 
برای عشایر داوطلب فراهم کرده است. در قالب این طرح 

های عشایری متعددی جهت اسکان داوطلبانه عشایر در  کانون
سرتاسر نقاط عشایری کشور ایجاد شده است)سازمان امور 

ها به عنوان یکی از  (. این کانون15: 1357عشایر ایران، 
ریزی برای ساماندهی عشایر به دو نوع شامل  واحدهای برنامه

های توسعه ونریزی شده( و کان های توسعه هدایتی)برنامه کانون
شوند)سازمان امور عشایر  اسکان حمایتی)خودجوش( تقسیم می

کانون 13(. در راستای سیاست اسکان عشایر 3: 1353ایران، 
عشایری)هدایتی و حمایتی( با روندهای متفاوت در ناحیۀ 

های هدایتی ناحیه، قبل از  کوهرنگ ایجاد شده است. در کانون

ر سطوح مختلف جامع، نیمه ای داسکان، مطالعات کارشناسانه
ها از همان  تفصیلی و تفصیلی انجام گرفته و در واقع این کانون

های دولتی همراه بوده  ابتدا با نظارت  و حمایت کامل دستگاه
های حمایتی  ها نسبت به کانون رو، این کانوناست. از این

تری دارند. این در حالی است امکانات و خدمات بیشتر و متنوع
های حمایتی که فاقد  های هدایتی نسبت به کانون نونکه کا

انجام مطالعات کارشناسی قبل از اسکان هستند، کمتر مورد 
باشند. ازآنجایی که ناحیه  استقبال و پذیرش کوچندگان می

های اسکان عشایری، پنج کانون  کوهرنگ بیشترین کانون
هدایتی و هشت کانون حمایتی  در سطح استان دارد و به 

شود. پرداختن به  ان قطب عشایری استان شناخته میعنو
ها)هدایتی و  گیری هر یک از این کانون چگونگی روند شکل

ها حمایتی( و شناسایی عوامل مؤثر در میزان موفقیت نسبی آن
ای به  ( در مطالعه1322حائز اهمیت است. سعیدی و دیگران)

 لنده و یـبهمئ ایـشهـبخ در دهـپراکنروستاهای  ساماندهی 
دهد که  اند. نتایج نشان می پرداحتهبویراحمد  و کهگیلویه استان
 پذیری سکونت برای دکـان یـطبیع ایـاز توانه منطقه

 از یاریـبس تقرارـاس بـموج عشایر اسکاناست. برخوردار 
 معرض در و خیزخطر یعرصههاها و روستاها در هسکونتگا

ژوهشی تحت ( در پ1323است. ابری)شده  زشـلغ، زلزله ،سیل
عنوان مروری بر منطقه کوهرنگ در رابطه با اسکان عشایر، به 

 اس  محیطی هایتوان دارای این نتیجه رسیده است که منطقه
  .شد خواهد مواجه با شکست عشایر اسکان اما

 ای به بررسی ( در مطالعه1351نوروزی و محمودیان)
 و تهیاف اسکان عشایر اجتماعی و اقتصادی های شاخص تطبیقی
دهد  اند. نتایج نشان می کوهرنگ پرداخته شهرستان نیافته اسکان

های اقتصادی، تفاوت قابل  که از لحاظ مجموع شاخص
نیافته وجود ندارد  یافته و اسکان ای بین دو گروه اسکان مالحظه

یافتگان بهتر  های اجتماعی وضعیت اسکان اما از لحاظ شاخص
 نیافتگان است. از اسکان

 -( در پژوهشی اثرات اقتصادی1359دریکوند)و   کرمی 
یافته در استان  اجتماعی اسکان عشایر بر خانوارهای اسکان

لرستان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان 
های  دهد که اسکان عشایر بر نرخ باسوادی، میزان زمین می

زراعی، تعداد واحدهای دامی، نوع شغل، سطح برخورداری از 
درمانی، رفاهی و  -اجتماعی، بهداشتی -انات فرهنگیامک

یافته تأثیر مثبت و بر ای خانوارهای عشایر اسکان خدمات بیمه
ها تأثیر منفی داشته است. وضعیت اشتغال و میزان درآمد آن

ای به  تجربه اسکان در نیجریه و اتیوپی  ( در مطالعه7001واسا)
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دهد که اسکان باعث  پرداخته است. نتیجه این مطالعه نشان می
ارزش  های تربیتی و سنتی و بی ایجاد تفاوت و شکاف در شیوه

نگاشتن فرهنگ بومی شده است و در نتیجه تداوم کوچ را  
دیگر   ( در مطالعه7003کند. الرسن و دیگران) پیشنهاد می

اند  تجربه اسکان عشایر در کنیا را مورد بحث و بررسی قرار داده
 سوء خشکسالی، وقوع   زمان دند که درو به این نتیجه رسی

 کودکان از بیش برابر سه یافته تقریباً اسکان کودکان تغذیه
 نبوده  موفقی  تجربه  و اسکان،   است و کوچنده  عشایری

 است. 
( در پژوهشی اثرات اجتماعی، اقتصادی و 7010آگبا)

فرهنگی استقرار مجدد بر مردم باکاسی نیجریه را مورد بررسی 
دهد که میزان اثرات اجتماعی،  داده است. نتایج نشان می قرار

اقتصادی و فرهنگی بسیار زیاد بوده است. در این مناطق 
های  های کشاورزی تخریب شده و  شبکه حمایت سیستم

های کوچک و  اجتماعی برچیده شده است و در نتیجه خانواده
 اند. متوسط بیشترین آسیب را دیده

 معیشت شیوه آن طی که است فرایندی عشایر، اسکان

 به هرچند تحول این یابد؛ می تحول و تغییر رو کوچ جامعه

 مساکن در یکجانشینی و روی ترک کوچ با ظاهری صورت

 تغییرات اساسی بر ناظر خویش بطن در شود، می شناخته ثابت

 زندگی زیستی و اقتصادی – اجتماعی فرهنگی، در مبانی

 (.52: 1357)ریاحی و دیگران، است عشایر
سیاسی  دالیل به اول پهلوی زمان از عشایر اسکان بحث

 دلیل اسالمی به انقالب پیروزی از بعد دوران در و امنیتی و

است  بوده عشایر مطرح زندگی سطح باالبردن و رسانی خدمات
(. اسکان 11: 1351)دفتر مطالعات جامع عشایر و رضایی، 

 به .است رفتهگ خود به تر صورتی جدی 1371 سال از عشایر

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه دوم برنامه از که طوری

 کشور دارای های برنامه در ورود( با 1321-1323)فرهنگی

. در همین راستا، است شده اجرایی های برنامه و سیاست هدف،
های هدایتی، اسکان پیدا کردند و از  هزار خانوار در کانون 70

ترین یر به عنوان مهمآن زمان تا کنون، سیاست اسکان عشا
سیاست ساماندهی عشایر است)سازمان امور عشایر ایران، 

ها و نظریات  (. در زمینۀ اسکان عشایر دیدگاه12: 1335
مختلفی مانند: دیدگاه تغییرات اجتماعی، دیدگاه نوسازی، 

محیطی و دیدگاه  دیدگاه تأمین نیازهای اساسی، دیدگاه زیست
ای از  ها در برهه کدام از این دیدگاهتوسعه پایدار وجود دارد. هر

زمان در اسکان عشایر مؤثر بوده است. در این میان، آنچه بیش 
از همه بر اسکان عشایر کشور تأثیرگذار بوده دیدگاه نوسازی 

 بررسی(. 17: 1351، )دفتر مطالعات جامع عشایر و رضایی است

 رغم علی که است آن از حاکی اسکان، های پروژه تجارب

 و تسهیالت و از امکانات زمینۀ برخی در خورداری محدودبر
پیامدهای  یافته، عشایر اسکان رفاهی وضعیت نسبی بهبود
در ابعاد مختلف فضایی بروز نموده  تأملی قابل منفی

 –رو، رویکرد پویش ساختاری . از این(133: 1333است)توکلی،
ی ( که ساختارها و کارکردها در فضای1351کارکردی)سعیدی، 

کند، به عنوان رویکرد نظری تحقیق در جغرافیایی را بررسی می
کارکردی، با نگرشی -نظر گرفته شده است. پویش ساختاری

های فضایی، بر نوعی پیوستگی  متفاوت و در قالب مطالعه نظام
کارکردی و افزون  -های ساختاری وار و یکپارچه در عرصهنظام

ک( نیروهای درونی و افزایی)سینرژیبر این، بر اثربخشی هم
ورزد)سعیدی و دیگران،  های فضایی تأکید می بیرونی نظام

 -(. فرض اساسی نظریه پویش ساختاری11-10: 1351
کارکردی بر دو نکته بنیادین استوار است؛ نخست اینکه تغییر 

انداز امری اجتناب ناپذیر است و دیگری  چهره فضا یا چشم
طلبد. به سخن  را می اینکه، هر ساختاری کارکرد خاص خود

دیگر، هر ساختاری، کارکردهای معین و متناسب با خود را 
توان هر کارکردی را از هر ساختاری  سازد و نمی پذیر می امکان

(. این رویکرد بر این 19و  2: 1322انتظار داشت)سعیدی، 
واقعیت استوار است که میان اجزای ساختاری و کارکردی تمام 

همچون شهرها، « های فضایی نظام»، های جغرافیایی پدیده
روستاها، مناطق و نواحی نوعی پیوند تنگاتنگ و غیر قابل 
انکار، هم به لحاظ عمودی و هم به لحاظ افقی، برقرار است که 

های آن نظام را نمایندگی و  مجموعه حاصل از آن، قابلیت
سازد. در این چارچوب، ساختارهای کالبدی، اعم  پذیر می تحقق
های طبیعی یا انسان ساخت، در ارتباطی تنگاتنگ با تاز ساخ

گیرند. آشکار است که  اقتصادی قرار می -ساختارهای اجتماعی
های فرعی نظام اصلی ها، خود به عنوان نظام هر دو این جنبه

های فرعی  کنند. به همین ترتیب، تمام نظام فضایی عمل می
یز کارکردی، ها و اجزای فرعی ساختاری و ن هم، اعم از نظام

: 1351کنند)سعیدی،  پیوسته در تعامل و ارتباط متقابل عمل می
(. با عنایت به مباحث مطرح شده در زمینه اسکان و 11 -17

های نظری آن چارچوب نظری تحقیق به صورت زیر  بنیان
 شود. ترسیم می
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 چارچوب نظری تحقیق. 1 شکل

 

شد: روند با پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش می
هایی  های عشایری ناحیه کوهرنگ چه تفاوت گیری کانون شکل

ها بیشتر مورد  اند و کدام نوع از این کانون با یکدیگر داشته
رو، هدف از انجام رضایت و استقبال کوچندگان است؟ از این
های  گیری کانون این پژوهش مطالعه تطبیقی روند شکل
ان رضایتمندی و عشایری)هدایتی و حمایتی( و سنجش میز

استقبال کوچندگان ناحیۀ کوهرنگ است تا ضمن نمایان شدن 
ها نیز مشخص  ها، موفقیت نسبی هر یک از این کانون تفاوت
 شود.

 

 کار ها و روش داده
 -پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و روش آن توصیفی

 و اسنادی روش دو از آن تحلیلی است که به منظور پیشبرد
 و مطالعه به اسنادی در روش گرفته شده است. بهره پیمایشی

های دولتی و  های اطالعاتی، گزارش کتب، بانک بررسی
 پژوهش موضوع با مرتبط اسناد دیگر های پژوهشی و طرح

هایی مانند  تکنیک روش پیمایشی، از در و شده پرداخته
  دهـش ادهـاستف رسشنامهـپ لـتکمی و مصاحبه مستقیم، مشاهده

 
ت به موضوع و هدف پژوهش، عالوه بر مشاهده است. با عنای

ای  مستقیم و انجام مصاحبه، در بخش کمی نیز پرسشنامه
کننده استقبال و رضایتمندی گویه که به نوعی بیان 10حاوی 

هاست تهیه و بین سرپرست  کوچندگان در هریک از کانون
خانوارها توزیع شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خانوارهای 

های اسکان عشایر ناحیه  یافته عشایری در کانون اسکان
)مرکزی، دوآب صمصامی و  کوهرنگ است که در سه بخش

رو، با استفاده اند. از این کانون اسکان یافته 13بازفت( و در قالب
ای بر اساس نوع ای چندمرحله گیری خوشه از روش نمونه

کانون با  3کانون، موقعیت جغرافیایی و تعداد خانوار، 
خانوار( به عنوان نمونه انتخاب شد. حجم نمونه با  351عیت)جم

نمونه به دست آمده است که  725استفاده از فرمول کوکران، 
پرسشنامه  300برای اطمینان بیشتر و دستیابی به نتایج بهتر، 

ها در بین سرپرست  تهیه و متناسب با جمیعت هریک از کانون
گذاری کمی  ی و ارزشخانوارها توزیع شده است. جهت امتیازده
ای لیکرت استفاده شده  سواالت پرسشنامه، از طیف پنج گزینه

از  SPSSها در نرم افزار  است. برای تجزیه و تحلیل داده
 کوهرنگ ای استفاده شده است. ناحیه تک نمونه-آزمون تی
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در  که است بختیاری و چهارمحال استان گانه یکی از نواحی نه
 95درجه طول شرقی و  90دقیقه و 72درجه تا  15دقیقه و 75

درجه عرض شمالی و در  37دقیقه و 35درجه تا 31دقیقه و 
متری از سطح دریا واقع شده است. این ناحیه از 7739ارتفاع 

های اصفهان و لرستان، از جنوب به شهرستان شمال به استان
فارسان، از غرب به استان خوزستان و از شرق به استان 

شود. مرکز ناحیه کوهرنگ شهر چلگرد  اصفهان محدود می
کیلومتری شمال غربی شهرکرد قرار  39است که در فاصله 

دارد. جمعیت این ناحیه طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن 
 21/13نفر، معادل  9211نفر است که 11939( 1359در سال)

نفر، معادل  39371درصد از این جمعیت در نقاط شهری و 
روستایی و عشایری زندگی درصد در نقاط  71/32
(. از لحاظ تقسیمات 111: 1359کنند)مرکز آمار ایران،  می

 3شهر)چلگرد، بازفت و صمصامی(،  3سیاسی این ناحیه از 
دهستان)شوراب  2)مرکزی، بازفت و دوآب صمصامی( و  بخش

زرین، میانکو موگویی، بازفت باال و بازفت پایین،  تنگزی، دشت

: 1359شده است)مرکز آمار ایران، دوآب و شهریاری( تشکیل 
کیلومتر مربع است که  2/32592(. مساحت ناحیه 13
شود. بیشترین جمعیت  درصد مساحت استان را شامل می1/73

 73301عشایری ییالقی استان در این ناحیه با 
خانوار( قرار دارد)سازمان امور عشایر استان چهارمحال 2220نفر)

 درصد 5/79 هکتار، معادل  733300(. 92: 1350و بختیاری،

ناحیه واقع شده است و از این لحاظ در  در این استان مراتع کل
بین نواحی استان در رتبه اول قرار دارد)سازمان مدیریت و 

 (. 715: 1351ریزی استان چهارمحال و بختیاری،  برنامه
بر اساس اطالعات مربوط به برنامه راهبردی عشایر استان 

ــار  ــال و بختی ــترین   چهارمح ــگ دارای بیش ــه کوهرن ی، ناحی
باشـد کـه از    روستاهای اسکان عشایری در سـطح اسـتان مـی   

کـانون   9کانون )13کانون اسکان عشایری استان،  32مجموع 
خـانوار، در  1110کانون حمایتی( با جمعیتـی برابـر    3هدایتی و 

این ناحیه ایجاد شده است)سـازمان امـور عشـایر چهارمحـال و     
 (.22-22: 1350بختیاری، 

 

 
 

 های نمونه موقعیت جغرافیایی ناحیه و کانون. 2شکل 
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 شرح و تفسیر نتایج
با توجه به مباحث مطرح شده در مقدمه، از آغاز برنامه دوم 

( تاکنون، سیاست اسکان عشایر به عنوان 1321-1323توسعه)
های  کانونراهبردی جهت توسعه جامعه عشایری باعث ایجاد 

متعدد هدایتی و حمایتی در سطح ناحیه کوهرنگ شده است. از 
ها  گیری هریک از این کانون رو، ابتدا الزم است روند شکلاین

ها مورد بررسی و سپس میزان رضایتمندی کوچندگان از آن
 سنجش قرار گیرد.

 
 های توسعه هدایتی گیری کانون روند شکل

با روندهای متفاوت، در قالب  1321بحث اسکان عشایر از سال 
های اسکان هدایتی و حمایتی تبلور پیدا کرده است.  کانون

کانون اسکان هدایتی، آبادی و یا نقطه فاقد سکونت دائمی 
های کارشناسی، دارای  است که براساس مطالعات و بررسی

استعداد مناسب برای سکونت دائم بوده و به منظور اسکان 
هایی،  ی شده باشد، به چنین  کانونیاب عشایر داوطلب مکان

شود)سازمان  شده جدید یا نوآباد گفته میکانون مطالعه
گیری  (. شکل197: 1350امورعشایر چهارمحال و بختیاری، 

 از ابتدا، از عشایر امور سازمان که است ای گونه ها به این کانون
 اسکان، به متمایل خانوارهای شناسایی تا کانون یابی مکان
 و تفصیلی نیمه اجمالی، مطالعات ها، کانون تجهیز و تأمین

 با ها کانون این حقیقت در و دارد فعالی و گسترده نقش تفصیلی
گیرند)سازمان امور  می شکل دولتی های دستگاه کامل هدایت

با توجه به اینکه اسکان در این نوع از . (11: 1357عشایر ایران، 
ده است، قبل از اسکان، ریزی ش ها از نوع اسکان برنامه کانون

تفصیلی و تفصیلی، جهت  مطالعاتی در سه سطح جامع، نیمه
 گیرد.  ها صورت می اسکان عشایر در این کانون

 
 های توسعه هدایتی  طرح مطالعات کانون

ها در سه مرحله بـه شـرح زیـر     کل مطالعات طرح توسعه کانون
 پذیرد: صورت می

شناسایی و بوم و  مرحله اول: شناخت جامع هر زیست
 های مستعد توسعه. معرفی کانون

های توسعه  تفصیلی کانون مرحله دوم: مطالعه نیمه
های  شناسایی شده در مرحله اول و شناسایی و معرفی پروژه

 اجرایی.
های اجرایی  مرحله سوم: مطالعه تفصیلی و طراحی پروژه

ها)سازمان های توسعه و تهیه نقشه و مشخصات پروژه کانون
 (.3: 1329ایر ایران، امور عش

 اهداف  مرحله اول)مطالعات جامع(:
های اجتماعی و اقتصادی  شناخت جامع از ویژگی -

 بوم. های ایلی زیستخانوارهای عشایری و گروه
های های توسعه با استدالل شناسایی و معرفی کانون -

 علمی و منطقی با تأکید بر نوع استعدادها.

بوم و هر  هر زیستشناخت حقوق عرفی و کلی در  -
 های ایلی.کانون شناسایی شده به تفکیک گروه
 تفصیلی(: اهداف مرحله دوم)مطالعات نیمه

تفصیلی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، منابع  مطالعه نیمه
و امکانات و استعدادهای بالقوه و بالفعل  هر کانون توسعه و 

های ایلی مرتبط با تک تک حقوق عرفی و ملکی گروه
ها، به طوری که در پایان این مرحله به سواالت زیر  ونکان

 جواب الزم ارائه شود.
توانند در هر کانون  بوم می چند خانوار از عشایر زیست -

اسکان یابند و با استفاده از امکانات و استعدادهای بالقوه و 
 بالفعل به نحو مطلوب امرار معاش نمایند؟

ی کانون پاسخگوی ها در صورتی که امکانات و پتانسیل -
نیازهای معیشتی تمام خانوارهای مرتبط با کانون نباشد چه 

 شود؟ بینی و ارائه می ای برای خانوارهای باقی مانده پیش برنامه

هایی برای عینیت بخشیدن به توسعه هر کانون  چه پروژه -
 باید اجرا شود؟

حدود اعتبار مورد نیاز هر پروژه و توجیهات اقتصادی و  -
 عی آن مشخص شود.اجتما

موانع و مشکالت موجود بر سر راه توسعه کانون و  -
 ها بیان شود.آن  حل اجرای هر پروژه و راه

 اهداف مرحله سوم)مطالعات تفصیلی، کاربردی(:
ها به طور  در این مرحله از مطالعات، تک تک پروژه

تفصیلی مطالعه شده و نقشه و مشخصات هر پروژه به تفکیک 
ها، آمادگی الزم  بندی مجموعه پروژه بعد از جمع تهیه شده و

های کانون فراهم  برای شروع عملیات اجرایی پروژه
 (. 3 -5: 1329شود)سازمان امور عشایر ایران، می

های هدایت شده اسکان عشایر در ناحیه کوهرنگ از  طرح
با هدف حذف کوچ  و سکونت  عشایری در  1320اوایل دهه 

ها به منظور  بهبود شرایط  زیستی آن بوم  ثابت و یک  زیست
در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی  مورد اجرا 
گذاشته شده است. در همین راستا، پنج کانون توسعۀ هدایتی در 
ناحیه یادشده ایجاد شده است)سازمان امور عشایر چهارمحال و 

های  (. طرح مطالعات مربوط به کانون22: 1350بختیاری، 
شروع شده اما عملیات فیزیکی و  1327دایتی کوهرنگ، سال ه
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 ها آغاز شده است.  در این کانون 1329اسکان از سال 
های  نتیجه مصاحبه صورت گرفته با کوچندگان کانون

گیری این  هدایتی ناحیه کوهرنگ در ارتباط با روند شکل
ها، حاکی از رضایتمندی پایین کوچندگان از میزان  کانون

ها است. اغلب  ها در تمامی سطوح اجرایی کانونآن مشارکت
اند که تنها در ارتباط با ها بیان کرده کوچندگان این کانون

ها نظرخواهی شده است. رضایتمندی و تمایل به اسکان از آن
های در نظر  ها، پروژه یابی کانون در سایر موارد از جمله، مکان

ه اشتغال اسکان ها، مباحث مربوط ب گرفته شده برای کانون
ها به صورت  یافتگان و قوانین مربوط به ساخت و ساز در کانون

متمرکز و از باال به پایین عمل شده و از نقطه نظرات 
کوچندگان در این خصوص استفاده نشده است. در همین راستا، 
اکثر خانوارهای عشایری کانون هدایتی چلگرد بیان داشتند که 

کوچندگان جهت فضای مورد نیاز در  خواهی از به دلیل عدم نظر
این کانون، فضای اختصاصی جهت واحدهای مسکونی با 

متر از سوی دولت در  100ملزومات)انبار علوفه، طویله( حدود 
نظر گرفته شده است که فضای اختصاصی جهت نگهداری دام 

 متناسب با نیاز خانوارها نیست. 
 

 جوش()خود های توسعه حمایتی گیری کانون روند شکل

محلی که مردم  عشایر  متناسب با شرایط و بر اساس  
تشخیص  و عالقه خود در آنجا  اسکان یافته  و مجتمع 

شوند. این  های حمایتی شناخته می اند، تحت عنوان کانون شده
های های ملکی یا عرفی عشایر هستند که سال ها، سامان مکان

بند از آن ا میانمتمادی عشایر از آن به عنوان قشالق، ییالق ی
اند)سازمان کرده برداری می برای تعلیف دام یا کشاورزی بهره

 (. 113: 1350امور عشایر چهارمحال و بختیاری،
ای بوده که بنا بر  ها به گونه گیری این کانون روند شکل

های  عوامل مختلف دافعه کوچ و جاذبه اسکان، یکی از سامانه
بند بر ، قشالقی و یا میانعرفی عشایر واقع در منطقه ییالقی

اساس تجارب شخصی خود عشایر با در نظر گرفتن  یکسری از 
پارامترهای مهم و حیاتی از قبیل داشتن منابع آبی، داشتن 

گردید.  مراتع کافی به عنوان کانون اسکان انتخاب می
 مشترکی همچون های خانوارهای عشایری به دلیل زمینه

ها  غیره در این کانون ندی وخویشاو ارتباطات زمین، داشتن
 به ها کانون این در دولت حضور دامنه کردند. اسکان پیدا می

 ها فعالیت عمده و دارند حمایتی نقش عمدتاً که است ای گونه
گیرد)سازمان امور عشایر ایران،  می صورت مردم مشارکت با

1357 :11 .) 

های  بر اساس مصاحبه صورت گرفته با کوچندگان کانون
ها و مشقات کوچ، عدم امنیت،  تی ناحیه کوهرنگ، سختیحمای

کمبود امکانات و خدمات رفاهی، عدم کفاف درآمد برای 
های تشویقی دولت و  ها و برنامه های زندگی، سیاست هزینه

روی از  عدم انگیزه جوانان به فعالیت دامداری و زندگی کوچ
این ترین عوامل مؤثر در اسکان حمایتی)خودجوش( عشایر مهم

ای بوده  ناحیه است. روند اسکان حمایتی عشایر ناحیه به گونه
که خانوارهای عشایری بر اساس پیوندهای خانوادگی و 

ای، بدون مداخله دولت و انجام هرگونه ارتباطات قومی و قبیله
یابی  مطالعه علمی و کارشناسی در خصوص بحث مکان

ر گرفتن حق ها، صرفا بر اساس دانش تجربی و با در نظ کانون
های عرفی  هایی را در سامانه مالکیت و حس تعلق مکانی، مکان

خود به عنوان کانون خودجوش انتخاب و در آنجا اسکان پیدا 
ها یابی آن های هدایتی ناحیه که مکان اند. بر عکس کانون کرده

یابی این  توسط دولت و سازمان امور عشایر صورت گرفته، مکان
دم صورت پذیرفته است. از نظر ها توسط خود مر کانون

کوچندگان؛ داشتن حق مالکیت، وجود منابع آبی، خاک 
حاصلخیز، توپوگرافی مناسب، وجود مراتع غنی، باال بودن 

-ها از مهم ضریب امنیت و دسترسی به سایر نقاط و سکونتگاه

های حمایتی در این  یابی کانون ترین عوامل مؤثر در مکان
ها بیشتر نقش خدماتی و  ر این کانونناحیه بوده است. دولت د

های  ها تحت عنوان کانون رو این کانونحمایتی دارد. از این
 شوند. حمایتی شناخته می

 
سنجش و تحلیل میزان استقبال و رضایتمندی کوچندگان 

 از کانون های توسعه هدایت

دهد، میزان رضایتمندی  نشان می 1همانگونه که جدول
های هدایتی مورد سنجش و  کانون کوچندگان از ده گویه در

دهد که میزان  ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می
باشد. در بین  می 72/3ها برابر با  رضایتمندی در کل کانون

های مورد مطالعه، بیشترین میزان رضایتمندی به ترتیب  کانون
، باالتر از میانگین 19/3های)چلگرد با میانگین  مربوط به کانون

باشد.  ( می12/3و چبد با میانگین  13/3امیرآباد با میانگین کل، 
ها درکل  ، میانگین مربوط به هریک از گویه7در جدول

ای   تک نمونه-های هدایتی با استفاده از آزمون تی کانون
ها، میزان  ارزیابی شده است؛ متناسب با این میانگین

 ها مورد بررسی و رضایتمندی کوچندگان به تفکیک کانون
 تحلیل قرار گرفته است.
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 های هدایتی های مورد بحث در کانون مندی کوچندگان از گویهمیانگین رضایت. 1جدول  
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 1 19/3 5/7 9/7 1/3 1 3/3 2/1 2/3 1/3 9/7 1 چلگرد

 3 12/3 2/3 5/7 3/7 2/3 3/3 1/1 1/3 3/7 3 3/7 چبد

 7 13/3 3/3 2/7 5/7 3/3 9/3 1 3/3 9/7 2/7 1/3 امیرآباد

 

 های هدایتی های مورد بحث در کانون مندی کوچندگان از گویهای در میزان رضایتتک نمونه-بررسی آزمون تی. 2 جدول

سطح  tمقدار  میانگین گویه ها

 معناداری

(sig) 

اختالف 

 میانگین

 

ارزیابی  55/0فاصله اطمینان 

 شاخص
 حد باال حد پایین

 مطلوب 97/0 09/0 757/0 019/0 122/7 30/3 رضایت از ماندگاری در کانون

 نامطلوب -/09 -/13 -/720 000/0 -909/7 23/7 رضایت از سازگاری با همسایگان

 نامطلوب -/09 -/13 -/720 000/0 -909/7 23/7 یابی کانونرضایت از مکان

رضایت از فرصت های شغلی 
 ایجاد شده درکانون

 مطلوب 93/0 23/0 323/0 007/0 213/7 33/3

 مطلوب 10/1 11/1 720/1 000/0 322/12 72/1 رضایت از دسترسی به خدمات

رضایت از احساس آرامش و 
 راحتی

 مطلوب 33/0 72/0 997/0 000/0 392/3 93/3

32/0 17/0 217/0 000/0 229/9 23/3 سکانرضایت از نحوی ا  مطلوب 

یابی رضایت از مشارکت در مکان
 کانون

 نامطلوب 71/0 -/39 -/092 071/0 -/322 53/7

-355/7 20/7رضایت از هرینه ها و مخارج   نامطلوب -/09 -/91 -/300 013/0 



 5            1101پاییز ، 72)سری جدید(، پیاپی  3، شماره هفتمریزی توسعه کالبدی، سال نشریه علمی برنامه

 

 زندگی

 مطلوب 29/0 70/0 125/0 001/0 139/3 12/3 رضایت از سطح زیر بنا

 1355های پژوهش،  یافته :منبع    

 

( بیانگر این 7)جدول ای تک نمونه-نتایج حاکی از آزمون تی
های مربوط به  های هدایتی، میانگین واقعیت است که در کانون

« میزان رضایتمندی از دسترسی به خدمات و امکانات»گویه  2
میزان »(، 1و امیرآباد  1/1، چبد 2/1، )چلگرد 72/1با میانگین 

، چبد 1/، )چلگرد 23با میانگین « رضایتمندی از نحوی اسکان
میزان رضایتمندی از احساس آرامش و »(، 3/3و امیرآباد  2/3

و چبد  9/3، امیرآباد 3/3، )چلگرد 93/3با میانگین « راحتی
/، 12با میانگین « میزان رضایتمندی از سطح زیربنا»(، 3/3

میزان رضایتمندی از »(، 5/7و چلگرد  2/3، چبد 3/3)امیرآباد 
، 33/3با میانگین « های شغلی ایجاده شده در کانون فرصت

میزان رضایتمندی از »(، 1/3و چبد  3/3، امیرآباد 2/3)چلگرد 
و  1/3، امیرآباد 1/، )چلگرد 30با میانگین « ماندگاری در کانون

اند که نشانه  ارزیابی شده 3( باالتر از حد متوسطِ 3/7چبد 
 1های  ها است. میانگین وچندگان از این گویهرضایتمندی ک

« ها و مخارج زندگی میزان رضایتمندی از هزینه»گویه دیگر، 
، )به ترتیب باالترین میزان رضایتمندی، چبد با 20/7با میانگین 

(، 9/7و چلگرد با میانگین  2/7، امیرآباد با میانگین 5/7میانگین 
، 23/7با میانگین « یابی کانون مکان»میزان رضایتمندی از 

میزان رضایتمندی از »(، 3/7و چبد  9/7، امیرآباد  1/3)چلگرد 
 2/7، امیرآباد 3، )چبد 23/7با میانگین « سازگاری با همسایگان

یابی  میزان رضایتمندی از مشارکت در مکان»( ، 9/7و چلگرد 
( 3/7و چبد  5/7، امیرآباد 1/3)چلگرد 53/7با میانگین « کانون

است. این بدان معنی است  3تر از حد متوسطِ  پایینبه ترتیب 
ها مورد رضایت کوچندگان نیست و از  که  عملکرد این گویه

اند که در زیر علت آن را تحلیل  دید آنان ضعیف ارزیابی شده
  خواهیم کرد.

ها و مخارج زندگی:  گویه اول: میزان رضایتمندی از هزینه
، 5/7)چبد با میانگین  20/7ترین میانگین  این گویه، پایین

( را در بین 9/7و چلگرد با میانگین  2/7امیرآباد با میانگین 
های مورد بررسی در میزان استقبال و رضایتمندی  گویه

ترین های هدایتی داشته اشت که مهم کوچندگان از کانون
 دالیل آن عبارتند از: 

های هدایتی  تغییر در سبک زندگی: اسکان در کانون -1
یجاد تغییراتی در سبک و شیوه زندگی عشایری شده باعث ا

است. از یک طرف سطح انتظارات و توقعات خانوارها باال رفته 

ها افزایش های مربوط به خوراک و پوشاک آن و به تبع هزینه
گرایی ایجاد شده یافته و از طرف دیگر با رشد روزافزون مصرف

ایجاد کرده است. های زیادی را برای خانوارها  در کانون، هزینه
میزان این تغییرات به خصوص در کانون چلگرد به واسطه شهر 

 شدن کانون، بیشتر از دو کانون دیگر؛ امیرآباد و چبد است.
های  های تأمین علوفه دام: یکی دیگر از هزینه هزینه  -7

های  ها)کانون که باعث ایجاد نارضایتی از این نوع کانون
ی مربوط به تأمین علوفه دام ها هدایتی( شده است؛ هزینه

باشد. تغییر نوع دام، از دام سبک)بز و گوسفند( به دام  می
های را برای  های چلگرد و امیرآباد هزینه سنگین)گاو( در کانون

تأمین علوفه آن ایجاد کرده است. از طرف دیگر به دلیل تغییر 
ها، در بخشی از  ها و کمبود مراتع اطراف این کانون کاربری

گیرد که  )زمستان( تعلیف دام به صورت دستی انجام میسال
های مربوط به خانوار  این عامل خود باعث باال رفتن هزینه

 شود. می
های پرداخت دستمزدها: از دیگر عوامل نارضایتی  هزینه -3

های مربوط  های هدایتی، باال بودن هزینه کوچندگان از کانون
ری و همیاری در به پرداخت دستمزدها است. مشارکت، همکا

های؛ چلگرد و چبد کم است و بیشتر کارها با پرداخت  کانون
گیرد؛ دستمزدهای مربوط به ساخت و ساز  دستمزد صورت می

خانوارها در کانون و همچنین دستمزدهای پرداختی در قبال 
های کشاورزی؛ کاشت، داشت و برداشت  انجام فعالیت

ن کانون ایجاد کرده های زیادی را برای خانوارهای ساک هزینه
 است.

این    یابی کانون: گویه دوم: میزان رضایتمندی از مکان
( 3/7و چبد  9/7، امیرآباد  1/3)چلگرد  23/7گویه با میانگین 

هایی است که نارضایتی کوچندگان از  یکی دیگر از گویه
دهد. دالیل عمده عدم استقبال  های هدایتی را نشان می کانون

 های انتخابی کانون ها به شرح زیر است. کانو نارضایتی  از م
ها: کانون هدایتی امیرآباد، در  موقعیت اسقرار کانون -1

کیلومتری مرکز بخش و مرکز شهرستان واقع شده 19فاصله 
است. اگر چه دسترسی مناسب به سایر نقاط و مراکز باالدست 

یابی مناسب کانون است اما همین بُعد نزدیکی به  نشان از مکان
مرکز شهرستان، باعث شده که خانوارهای ساکن در این کانون، 

پذیری فعالیت،  بنا به دالیلی همچون پایین بودن میزان ریسک
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تر به خدمات، تمایل باال بودن ارزش زمین و دسترسی مناسب
گذاری در کانون چلگرد را داشته باشند. از  بیشتری جهت سرمایه

گذاری و ایجاد  لیل عدم سرمایهرو، توسعه کانون امیرآباد به داین
 فعالیت تولیدی، محدود شده است.

ترین نقطه شهرستان در کانون هدایتی چبد در غربی
نزدیکی مرز چهارمحال و بختیاری و خوزستان واقع شده است. 
اگر چه موقعیت نسبی آن )قرارگرفتن در محور مواصالتی 

یایی چهارمحال و بختیاری به خوزستان( تا حدودی باعث پو
این کانون شده است اما وجود رودخانه کارون که در فاصله 

کند، برای ساکنان  کمتر از یک کیلومتری این کانون عبور می
کانون خطر آفرین بوده و در مواقع بحرانی تلفات مالی و جانی 
را به همراه داشته است.  به عالوه، محصور بودن این کانون در 

زاگرس امکان توسعه و  های میان رودخانه کارون و کوه
گسترش این کانون را با محدودیت مواجه کرده است. بررسی 
موقعیت اسقرار کانون نسبت به مراکز باالدست، نشان از 

کیلومتری تا  30موقعیت نامناسب کانون دارد، چرا که فاصله 
کیلومتری  702مرکز بخش و  کیلومتری تا مرکز شهرستان و 

ستقرار  نامناسب کانون و عدم امکان تا مرکز استان از موقعیت ا
 دهد. دسترسی آسان به مراکز برتر را به خوبی نشان می

ها: از مجموع  عدم رعایت تعادل فضایی در ایجاد کانون -7
کانون )کانون امیرآباد  7کانون توسعه هدایتی ناحیه کوهرنگ، 9

کانون )چبد، مازه سوخته و  3و چلگرد( در بخش مرکزی و 
خش بازفت ایجاد شده است. این در حالی است شرمک( در ب

که بخش دوآب صمصامی فاقد کانون توسعه هدایتی است. این 
کانون  3عامل)عدم رعایت تعادل فضایی( باعث شده است که 

کیلومتری  70چبد، مازه سوخته و شرمک در فاصله کمتر از 
یکدیگر ایجاد شوند. با توجه به اینکه توزیع جمعیت در این 

ها صورت گرفته است اما به دلیل پایین بودن تعداد خانوار  کانون
ها، امکان دستیابی به امکانات و خدماتی  در هر یک از کانون

همچون مدرسه راهنمایی، مراکز بهداشتی، پاسگاه انتظامی را 
 با مشکل مواجه کرده است. 

کیلومتری، حد فاصل  100الزم به ذکر است که تا فاصله 
ه و کانون امیرآباد، هیچ کانون هدایتی شکل کانون مازه سوخت

کانون چبد، مازه سوخته و شرمک  3نگرفته است. در حالی که 
کانون  7کیلومتری یکدیگر و همچنین  70در فاصله کمتر از 

کیلومتری یکدیگر ایجاد  19دیگر؛ امیرآباد و چلگرد در فاصله 
 شده اند. 

توسعه محدود بودن امکان توسعه و گسترش: کانون  -3
هدایتی چبد در بخش بازفت، از یک طرف به دلیل احاطه شدن 

ها و عدم دسترسی  و از طرف دیگر به  و محصور بودن در کوه
دلیل وضعیت توپوگرافی و کمبود اراضی صاف و هموار، امکان 
رشد و توسعه چندانی ندارد. در نتیجه این عامل، انگیزه 

گذاری خاصی در  مایهها کم بوده و سر ماندگاری در این کانون
ها ایجاد نشده است.  ها در این کانون ها و پروژه قالب طرح

های هدایتی چلگرد و  امیرآباد از لحاظ توپوگرافی دارای  کانون
باشند و مساحت بیشتری  شرایط بهتری از کانون یاد شده می

جهت توسعۀ فیزیکی دارند. گرچه کانون امیر آباد از لحاظ 
جهت گسترش فیزیکی، محدودیت وسعت اراضی هموار 

کمتری نسبت به کانون توسعه چبد دارد اما موقعیت نسبی 
کانون امیرآباد و نزدیکی آن با مرکز شهرستان)چلگرد( تا حدود 
زیادی توسعۀ کانون یادشده را محدود کرده است؛ چرا که 
عشایر اطراف کانون امیرآباد به دلیل موقعیت مرکزی شهر 

ات و خدمات در آن، اسقبال بیشتری جهت چلگرد و تنوع امکان
 . دهند اسکان در کانون چلگرد نسبت به کانون امیرآباد نشان می

سوم: میزان رضایتمندی از سازگاری با همسایگان:  گویه
( 9/7و چلگرد  2/7، امیرآباد 3)چبد  23/7این گویه  با میانگین 

دهنده عدم رضایتمندی کوچندگان از این گویه در  نشان
ها) های هدایتی است. اگر چه در زمان ایجاد این کانون نونکا

های قومی و  های هدایتی( مسائل فرهنگی و وابستگی کانون
ای مد نظر بوده است، ساکنان هر کانون از یک طایفه  قبیله

خاص هستند اما تنش و درگیری بر سر مسائل مختلف در این 
تنش و درگیری ها باال بوده است. از عوامل مهم ایجاد  کانون

 توان به موارد زیر اشاره کرد: های هدایتی می در کانون
ترین عامل مندی از منابع محیطی کانون: مهم بهره -1 

های)چلگرد،  ایجاد تنش و درگیری در بین خانوارهای کانون
چبد و امیرآباد( درگیری بر سر استفاده از منابع آب، مراتع و 

بر سر این مسائل )استفاده از باشد. میزان درگیری  ها می جنگل
های امیرآباد و چلگرد بیشتر است.  منابع محیطی( در کانون

کانون چبد به دلیل موقعیت قرارگیری )انزوای جغرافیایی( از 
 های کمتری در این زمینه برخوردار است. تنش

کمبود فضا جهت نگهداری دام: با توجه به اینکه سطح -7
ر سه کانون به طور میانگین زیربنای خانوارهای ساکن در ه

متر است، اکثر خانوارها با مشکل کمبود فضا) انبار و  100حدود 
ها به رو، دامطویله( جهت نگهداری دام مواجه هستند. از این

ها رها شده و وارد اراضی زراعی و  دلیل کمبود فضا، در کانون
شوند که این  های خصوصی خانوارهای دیگر می سایر عرصه

عث ایجاد تنش در بین خانوارهای ساکن کانون شده عامل با
است. تنش و درگیری بر سر این مسئله در کانون چلگرد به 
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دلیل شهر شدن و کمبود فضا جهت نگهداری دام، بیشتر از 
 های امیرآباد و چبد است. کانون
مسائل مربوط به ساخت و سازهای مسکونی: رها  -3

ابر، تصرف عدوانی های خانگی در کوچه و معکردن فاضالب
های فرعی و  زمین جهت ساخت مسکن، عدم رعایت حریم راه

اصلی توسط خانوارها و... باعث ایجاد درگیری در بین 
 خانوارهای ساکن  در هر سه کانون هدایتی شده است. 

یابی  گویه چهارم: میزان رضایتمندی از مشارکت در مکان
 کانون:

و چبد  5/7، امیرآباد 1/3)چلگرد 53/7این گویه با میانگین  
هایی است که نارضایتی کوچندگان از  (، یکی دیگر از گویه3/7

دهد. دلیل اصلی این نارضایتی  های هدایتی را نشان می کانون
های  گیری کانون همانطور که در بحث بررسی روند شکل

عشایری ناحیه گفته شد، دخالت ندادن کوچندگان، عدم نظر 
های انتخابی برای  در زمینۀ مکان هاخواهی و مشورت با آن

های هدایتی ناحیه،  ها است. در بین کانون ایجاد کانون
کوچندگان کانون چلگرد اظهار رضایتمندی بیشتری نسبت به 

اند. دلیل اصلی این رضایتمندی  دو کانون امیرآباد و چبد داشته
به این خاطر است که کانون چلگرد به عنوان اولین کانون 

ر ناحیه در نظر گرفته شده بود و به همین علت اسکان عشای
حساسیت بیشتری در خصوص اسکان عشایر در این کانون بود. 

یابی کانون تا حدودی از نقطه  رو، تنها در بحث مکاناز این
 نظرات کوچندگان استفاده شده است.

سنجش و تحلیل میزان استتقبال و رضتایتمندی   

 های توسعه حمایتی کوچندگان از کانون
دهد، میزان رضایتمندی  نشان می 3همانگونه که جدول

های های مورد بحث در کانونکوچندگان از گویه
حمایتی)خودجوش( مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است. 

های  دهد که میزان رضایتمندی در کل کانون نتایج نشان می
های مورد مطالعه، است. در بین کانون 59/3نمونه برابر با 

های،  میزان رضایتمندی به ترتیب مربوط به کانونبیشترین 
، چمن گلی با میانگین  13/1)دوآب صمصامی با میانگین کل 

، شهریاری با میانگین 50/3علیخان با میانگین  ، شیخ02/1
، میانگین 1( است. در جدول30/3زرین با میانگین  و دشت 32/3

ا های حمایتی ب ها در کل کانون مربوط به هریک از گویه
ای ارزیابی شده است؛ متناسب  تک نمونه-استفاده از آزمون تی

ها، میزان رضایتمندی کوچندگان به تفکیک  با این میانگین
 ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. کانون

 
 های حمایتی های مورد بحث در کانونمندی کوچندگان از گویهمیانگین رضایت. 3جدول 

 گویه ها

 

 

 

 

 

 ن هاکانو

ن
نو

کا
در 

ی 
ار

دگ
مان

ن 
گا

سای
هم

با 
ی 

ار
زگ

سا
 

ن
نو

کا
ی 

یاب
ن 

کا
م

 

د 
جا

 ای
ی

غل
ش

ی 
ها

ت 
ص

فر

ن
نو

کا
در 

ه 
شد

ت 
ما

خد
ه 

ی ب
س

تر
س

د
ی 
حت

 را
 و

ش
رام

س آ
سا

اح
 

ن
کا

س
ی ا

حو
ن

 

 

ی 
یاب

ن 
کا

ر م
 د

ت
رک

شا
م

ن
نو

کا
 

ی
دگ

 زن
ج

ار
خ

و م
ها 

ه 
زین

ه
 

بنا
یر

ح ز
سط

 

ها
ن 

نو
کا

ت 
سبا

حا
م

 

ین
نگ

میا
 

ین
نگ

میا
 

ین
نگ

میا
 

ین
نگ

میا
 

نگ
میا

ین
 

ین
نگ

میا
 

ین
نگ

میا
 

ین
نگ

میا
 

ین
نگ

میا
 

ین
نگ

میا
کل 

ن 
گی

یان
م

 

به
رت

 

 7 02/1 1/1 3/7 3/1 9/1 7/1 1/1 3/3 2/1 2/3 3/1 چمن گلی

دوآب           

 صمصامی
9/1 9/3 3/1 2/3 3/1 3/1 2/1 2/1 2/7 3/1 13/1 1 

 9 30/3 2/1 1/3 1 5/3 3/3 1/3 3/7 5/3 3/1 2/3 دشت زرین

 3 50/3 9/1 3 9/1 1 1 2/3 1/3 9/3 9/1 3/1 شیخ  علیخان

 1 32/3 3/1 5/7 2/1 2/3 2/3 9/3 7/3 3/1 3/1 3/3 شهریاری
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 های حمایتی های مورد بحث در کانون مندی کوچندگان از گویهدر میزان رضایت tبررسی آزمون . 4 جدول

سطح  tمقدار  میانگین گویه ها

 معناداری

(sig) 

اختالف 

 میانگین

 

ارزیابی  55/0اطمینان فاصله 

 شاخص
 حد باال حد پایین

 مطلوب 79/1 52/0 105/1 000/0 213/11 10/1 رضایت از ماندگاری در کانون

رضایت از سازگاری با 
 همسایگان

12/1 222/12 000/0  مطلوب 30/1 03/1 122/1 

 مطلوب 32/1 05/1 737/1 000/0 102/12 77/1 رضایت از مکان یابی کانون

ضایت از فرصت های شغلی ر
 ایجاد شده درکانون

70/3 179/3  مطلوب 0/97 13/0 731/0 007/0 

 مطلوب 51/0 23/0 253/0 000/0 123/10 23/3 رضایت از دسترسی به خدمات

رضایت از احساس آرامش و 
 راحتی

 مطلوب 70/1 33/0 019/1 000/0 023/13 1

 مطلوب 37/1 52/0 113/1 000/0 071/13 11/1 رضایت از نحوی اسکان

رضایت از مشارکت در مکان 
 یابی کانون

90/1 922/73  مطلوب 21/1 33/1 912/1 000/0 

رضایت از هرینه ها و مخارج 
 زندگی

50/7 391/- 073/0 122/- 31/-  نامطلوب 73/0 

 مطلوب 22/1 11/1 991/1 000/0 190/72 91/1 رضایت از سطح زیر بنا

 1355های پژوهش،  یافته :منبع
 

، گویای 1ای در جدول تک نمونه-نتایج حاکی از آزمون تی
گویه در  5های مربوط به  این واقعیت است که میانگین

 3های حمایتی از دید کوچندگان باالتر از حد متوسطِ  کانون
ارزیابی شده است که نشان از رضایتمندی کوچندگان از این 

میزان »های  ههای مورد بحث، گوی ها  است. در بین گویه گویه
)به ترتیب باالترین  91/1با میانگین « رضایتمندی از سطح زیربنا

زرین با  ، دشت3/1میزان رضایتمندی، شهریاری با میانگین 
، چمن گلی با میانگین 9/1علیخان با میانگین  ،  شیخ2/1میانگین 

میزان رضایتمندی از »(، 3/1و دوآب صمصامی با میانگین  1/1
، 3/1گلی  ، )چمن90/1با میانگین « یابی کانون مشارکت در مکان

و  9/1علیخان  ، شیخ2/1، دوآب صمصامی 2/1شهریاری 
با « یابی کانون میزان رضایتمندی از مکان»(، 1زرین  دشت

، شهریاری 2/1گلی  ، چمن3/1، )دوآب صمصامی 77/1میانگین 
میزان رضایتمندی »(، 9/3علیخان  ، و شیخ5/3زرین  ، دشت3/1

، 3/1زرین  ، )دشت12/1با میانگین « زگاری با همسایگاناز سا
و دوآب  2/3گلی  ، چمن3/1، شهریاری 9/1علیخان  شیخ

با « میزان رضایتمندی از نحوی اسکان»(، 9/3صمصامی 
، 9/1، چمن گلی 2/1)دوآب صمصامی  11/1میانگین 

 میزان »(، 2/3اری ـو شهری 5/3ن ـزری تـ، دش1ان ـعلیخ خـشی

 
)دوآب  10/1با میانگین « ندگاری درکانونرضایتمندی از ما

 3/3، شهریاری 3/1علیخان  ،  شیخ3/1گلی  ، چمن9/1صمصامی 
« میزان رضایتمندی از دسترسی به خدمات»(، 2/3زرین  و دشت

، 1/1، چمن گلی 3/1)دو آب صمصامی  23/3با میانگین 
میزان »(، 1/3زرین  و دشت 9/3، شهریاری 2/3علیخان  شیخ

با « های شغلی ایجاد شده در کانون از فرصترضایتمندی 
، شهریاری 3/3گلی  ، چمن2/3)دوآب صمصامی  70/3میانگین 

( به ترتیب بیشترین 3/7زرین  و دشت 1/3علیخان  ، شیخ7/3
ها های مربوط به آن اند و میانگین میزان رضایتمندی را داشته

کمتر از  ای که ارزیابی شده است. تنها گویه 3باالتر از حد متوسط 
ها  میزان رضایتمندی از هزینه»حد وسط ارزیابی شده است گویه 

باشد. باالترین میزان  می 50/7با میانگین « و مخارج زندگی
های،  رضایتمندی در این گویه به ترتیب مربوط به کانون

و  3/7گلی  ، چمن5/7، شهریاری 3علیخان  ، شیخ1/3زرین  دشت
مربوط به این گویه در است. میانگین  2/7دوآب صمصامی 

دهد که در دو کانون؛ دوآب  های حمایتی نشان می کانون
صمصامی و چمن گلی، میزان رضایتمندی نسبت به سایر 

ها کمتر بوده است که از دالیل اصلی آن شهرنشینی و   کانون
 هاست.  اثرات زندگی شهری در این کانون
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 گیری بحث و نتیجه
ول به دالیل سیاسی و امنیتی و در اسکان عشایر از زمان پهلوی ا

رسانی به  دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل خدمات
از  ها مطرح بوده است.جامعه عشایر و باال بردن سطح زندگی آن

تری به خود گرفته است،  اسکان عشایر صورت جدی 1321سال 
به طوری که از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

-( تا کنون، اسکان عشایر به عنوان مهم1321 -1323فرهنگی)

ترین سیاست ساماندهی جامعه عشایر در نظر گرفته شده است. 
های هدایتی و حمایتی  در راستای اجرای این سیاست، کانون

متعددی در نقاط مختلف جهت اسکان عشایر ایجاد شده است. 
ی( با کانون توسعه عشایری)هدایتی و حمایت 13در همین راستا، 

روندهای متفاوت در ناحیه کوهرنگ شکل گرفته است. مطالعه 
دهندۀ تفاوت در میزان های ناحیه نشان گیری کانون روند شکل

ها  گیری هر یک از این کانون مشارکت و  نقش مردم در شکل
های  )هدایتی و حمایتی( است. نتایج پژوهش نشان داد در کانون

ها  ت مردم در ایجاد کانونهدایتی ناحیه کوهرنگ میزان مشارک
های حمایتی و از دیگر نتایج به دست  تر از کانون بسیار ضعیف

آمده تفاوت در میزان رضایتمندی و استقبال کوچندگان از 
های عشایری است. به طور کلی میزان رضایتمندی  کانون

)دوآب  59/3های حمایتی با میانگین  کوچندگان از کانون
، 02/1گلی با میانگین  ، چمن13/1صمصامی با میانگین کل 

و  32/3، شهریاری با میانگین 50/3علیخان با میانگین  شیخ
های هدایتی با  ( بیشتر از کانون30/3زرین با میانگین  دشت

، باالتر از میانگین کل، 19/3)چلگرد با میانگین  72/3میانگین 
ه ( ارزیابی شد12/3و چبد با میانگین  13/3امیرآباد با میانگین 

است. نکته قابل مالحظه در این ارزیابی این است که در هر دو 
نوع کانون)هدایتی و حمایتی( بیشترین میزان رضایتمندی و 

هایی است که به شهر تبدیل  استقبال کوچندگان مربوط به کانون
های دوآب  های حمایتی، به ترتیب کانون اند. در بین کانون شده

اند که  ن رضایتمندی را داشتهگلی بیشترین میزا صمصامی و چمن
های هدایتی  در حال حاضر دو نقطه شهری هستند. در بین کانون

نیز بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به کانون چلگرد است که 
شود.  امروزه به عنوان مرکز شهرستان کوهرنگ شناخته می

ها از خدمات و امکانات، دلیل عمده  برخورداری  بیشتر این کانون
شود. از دیگر نکات مندی و استقبال کوچندگان شناخته میرضایت

مشترک و قابل توجه در این پژوهش عدم رضایتمندی 
ها و مخارج زندگی در هر دو نوع کانون  کوچندگان از هزینه

)هدایتی و حمایتی( است. میزان رضایتمندی کوچندگان از این 
شده است. ارزیابی  3گویه در هر دو نوع کانون کمتر از حد وسطِ 

ها، باال رفتن سطح  های ایجاد شده در کانون چشم و هم چشمی
توقعات، تغییر نوع دام از سبک)بز و گوسفند( به سنگین)گاو( و به 

های مربوط به تأمین علوفه های آن، هزینه تبع افزایش هزینه
دستی در بخشی از سال و هزینه مربوط به پرداخت دستمزدها از 

های مربوط به  ه باعث افزایش هزینهجمله دالیلی هستند ک
خانوارها شده و نارضایتی کوچندگان را به همراه داشته است. در 

های صورت  ارتباط با نتیجه پژوهش و تطبیق آن با سایر پژوهش
های که در  توان گفت  که اکثر پژوهشگرفته در این زمینه می

 زمینۀ اسکان عشایر صورت گرفته است تنها به بررسی اثرات
اجتماعی، اقتصادی اسکان به صورت موردی و نه تطبیقی، 

های مورد سنجش در  ها و شاخص اند. به عالوه، گویه پرداخته
اند. در  های اسکان طراحی نشده گیری کانون ارتباط با روند شکل

گیری  این پژوهش سعی بر آن بوده است تا متناسب با روند شکل
رو، این رح شود. از اینهای جدید ط ها و گویه ها، شاخص کانون

های پژوهش در بعد  یافته  پژوهش از این نظر دارای نوآوری است.
(، 1525های )تهیم های شغلی( با یافته اقتصادی)ایجاد فرصت

(، 1351(، شاطری و دیگران)1353مقدم و دیگران) اسماعیلیان
( همسویی دارد. همچنین در بعد 1339باژیان و دیگران)
های کرمی و  ه خدمات و امکانات( نیز با یافتهب اجتماعی)دسترسی 

 پور (، شاطری و حجی1357(، ریاحی و دیگران)1359) دریکوند
 ( مطابقت کامل دارد.1350)

 

 منابع
 سلیمان، محمود، شریفی، امیر مقدم، علی، فال اسماعیلیان

اجتماعی طرح تجمیع  –(. بررسی تاثیرات اقتصادی 1353)
ردی: کانون توسعه عشایری و اسکان عشایر، مطالعه مو

شناسی فصلنامه پژوهشی بومآباد غیناب. دشت حسین
 . 71-30(، 1)7، شهری

(. مروری بر نظریات و تجارب موجود در 1333) توکلی، جعفر
زمینه اسکان. مجموعه مقاالت همایش ملی ساماندهی 

عشایر ایران،  (، سازمان امور132-123جامعه عشایر ایران)
 تهران.

اکبر،  یان، غالمرضا، داهالن، اسماعیل، مهرابی، علیباژ
(. مقایسه اقتصادی کوچ و اسکان 1339محمدشاه، وحید)

فصلنامه تحقیقات مرتع و در دشت بکان استان فارس. 
 .713-721(، 3)13،بیابان ایران

مروری بر منطقه کوهرنگ در . (1323ابری، سیدحسن) حسینی
، 39، تحقیقات جغرافیایی فصلنامه. رابطه با اسکان عشایر

29-27. 
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 گزیده راهکارهای و پیامدها بر (. تحلیلی1339داریوش) حیاتی،

 بکان دشت تجربه نگرش با ایران در عشایر اسکان شده

 . 55-22(، 1)1 ،ایران اجتماعی مطالعات مجله فارس.
های  (. ارزیابی برنامه1351دفتر مطالعات جامع عشایر و رضایی)

فصلنامه ذخایر های توسعه.  عشایر در کانونساماندهی 
 .39-9(، 92)7، انقالب

(. بررسی نقش 1357ریاحی، وحید، احمدی، راشد، عزمی، آئیژ)
های توسعه اقتصادی و اجتماعی عشایر،  اسکان در طرح

های اسکان کهگیلویه و بویر احمد.  مطالعه موردی: کانون
(، 73)13، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

117-59. 
نامه ساماندهی عشایر و  (. آیین1353سازمان امور عشایر ایران)

، تهران: 1333-35مصوبات شورای عالی عشایر در سال 
 انتشارات آیندگان.

(. گزارش تلفیق برنامه راهبردی 1357سازمان امورعشایر ایران)
 ساماندهی جامعه عشایر کوچنده کشور، تهران.

(. طرح 1350امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری)سازمان 
مطالعات ارزیابی برنامه ساماندهی اسکان عشایر در 

 های توسعه، مهندسین مشاور شرق آیند، شهرکرد. کانون
نویس برنامه پنجم  (. پیش1335سازمان امور عشایر ایران)

 ریزی، تهران. توسعه. دفتر طرح و برنامه
(، نگرشی بر برنامه توسعه جامع 1329یر ایران)سازمان امور عشا

مناطق عشایری)تاریخچه و فعالیت(، معاونت توسعه و 
 عمران، تهران.

ریزی استان چهارمحال و  سازمان مدیریت و برنامه
(. گزارش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 1351بختیاری)

 ، شهرکرد.1353-1351استان چهارمحال و بختیاری 
 رویکردی: کارکردی -ساختاری پویش ،(1351)باسع سعیدی،

 توسعه و فضا اقتصاد فصلنامهفضایی.  ریزی برنامه در بدیل
 .13-1، (1)1 ،روستایی

 توسعه و ناپایداری پایدار ( توسعه1322سعیدی، عباس) 

 .12-77(، 37)7، مسکن و انقالب فصلنامه روستایی.
ا، محبی، سعیدی، عباس، جندقیان بیدگلی، سعیدرض

کارکردی در  -(. وارسی پویش ساختاری1351اکبر) علی
بیدگل  -مطالعات منطقه ای، مورد: مطالعه تطبیقی نواحی آران

پژوهشی و -فصلنامه علمیجرگان) بجنورد(.  -)کاشان( و راز
 .2-73(، 11)13، بین المللی انجمن جغرافیای ایران

طرح (. 1323)نژاد، جواد سعیدی، عباس، طالب، مهدی و صفی
اسقرار بهینه روستاهای  -ساماندهی روستاهای پراکنده

های بهمئی و لنده، جلد اول  کهگیلویه و بویر احمد. بخش
. تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزی بنیاد مسکن تا چهارم

 انقالب اسالمی. 
(. واکاوی اثرات 1351اهلل) شاطری، مفید، صادقی، حجت

کان خودجوش عشایر، مطالعه اجتماعی اس -اقتصادی
 -مجله علمیموردی: عشایر بخش دهدز شهرستان ایذه. 

 . 109-173(، 7)7، ریزی فضایی تخصصی برنامه
  – اقتصادی (. اثرات1350پور، محمد) شاطری، مفید، حجی

 عشایری، مطالعه جوامع بر اسکان های  طر اجتماعی

جنوبی.  خراسان استان در سربیشه نازدشت شهرک موردی:
 .12-75(، 7)3، پژوهشی جغرافیای انسانی -فصلنامه علمی

(. بررسی اثرات 1359کرمی، حمیدرضا، دریکوندی، فیروز)
اجتماعی اسکان عشایر بر خانوارهای اسکان  -اقتصادی

(، 3)15، فصلنامه روستا و توسعهیافته در استان لرستان. 
71-1. 

می نفوس و مسکن، سرشماری عمو(. 1359مرکزآمار ایران)
 . تهران: مرکز آمار ایران.شهرستان کوهرنگ

(. بررسی تطبیقی 1351نوروزی، اصغر، محمودیان، فرزاد)
یافته و  های اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکان شاخص
فصلنامه نیافته، مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ.  اسکان
-33(، 1)9، ریزی فضایی)جغرافیا( پژوهشی برنامه -علمی
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