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چکیده
کانون آواز در . ساز در متن جامعه عشایري، اسکان استیکی از راهبردهاي توسعه

بخشی از عشایر خراسان جنوبی در هایی است کهشهرستان درمیان به عنوان یکی از کانون
در این مقاله سعی شده است تا به بررسی . اندابتدا به طور خودجوش در آن اسکان یافته

اجتماعی جامعه عشایري پس از اسکان اشاره شود و در آن، با رویکردي –تحوالت اقتصادي 
ر اسکان یافته تحلیلی و مبتنی بر دو روش اسنادي و پیمایشی به مطالعه عشای–توصیفی 

خانوار عشایري ساکن در کانون آواز بوده 150جامعه مورد مطالعه مشتمل بر . پرداخته شد
خانوار با کمک فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تعیین و از 85که از میان آنان تعداد 

نامه مورد استفاده به ضریب پایایی پرسش. گیري تصادفی ساده، انتخاب شدندروش نمونه
هاي رغم بهبود در شاخصها نشان داد علییافته. به دست آمد86/0کمک روش تصنیف 

کالن اقتصادي و اجتماعی، در بعد اقتصادي دسترسی به غذا، داراي بیشترین تحوالت مثبت 
در . اي نداشته استانداز رشد قابل مالحظهچون درآمد و پسبوده است اما پارامترهایی هم

خص باسوادي جامعه ارتقاء یافته اما به لحاظ کیفیت و کاربردي نمودن بعد اجتماعی نیز شا

Nejatibehnaz@yahoo.com.مسؤول               نویسنده . ریزي روستاییکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه1.

ریزي روستایی دانشگاه خوارزمیي دکتري جغرافیا و برنامهدانشجو2.

.عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند3.

.و مسؤول مطالعات اداره کل امور عشایر) زراعت(کارشناس ارشد مهندسی کشاورزي4.

.و مدیرکل امور عشایر) توسعه کشاورزي(کارشناس ارشد مهندسی کشاورزي5.
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عالوه اسکان در بعد جریان فضایی جمعیت به به. توان یافتآن، تحول چشمگیري نمی
.هاي شهري تبدیل شده استسکویی براي مهاجرت جوانان به کانون

.توسعه عشایر، اسکان، کانون آواز، درمیان: واژگان کلیدي
.

قدمه م
الگوي زیستی و مدل معیشتی جمعیت ایران از گذشته متشکل از سه شیوه شهرنشینی، 

هاي خاص اقلیمی و محیط طبیعی بنا به ویژگی. نشینی بوده استروستانشینی و کوچ
ها برخوردار کشور، زندگی عشایري از سابقه بیشتري در قیاس با سایر شیوه) جغرافیایی(

نشینان تشکیل اي از جمعیت کشور را کوچن پیش، بخش عمدهباشد و تا حدود یک قرمی
چون شیوه معیشت مبتنی بر کوچ، اقتصادي بر پایه دام و هاي خاصی همویژگی. دادندمی

سبب شده تا مولد بودن جامعه، کم هزینه و توانمند بودن آن در کنار فرهنگ خاص،مرتع،
: 1362فیروزان،؛65: 1381منصوري،(باشد جامعه عشایري کامالً از دو جامعه دیگر متمایز 

در عرصه سیاسی نیز جمعیت و جوامع عشایري طی قرون متمادي از نقش و اقتدار ). 356
اي که در مراحلی از تاریخ، حاکمیت سیاسی ایران و برخی از اند به گونهزیادي برخوردار بوده

. اندهاي اطراف را نیز در اختیار داشتهسرزمین
مرکز آمار (خانوار212660نفر در 1186830ري کشور با جمعیتی برابر جامعه عشای

نقش دهند اما درصد از کل جمعیت کشور را شکل می2چند که تنها هر) 1387ایران، 
که قسمت بزرگی از درآمد ملی ایران را مهمی در اقتصاد دارند چرا که بخش اعظم دام کشور

به .)6: 1385، سرگی یویچ ایوانف(است کز شده ردهد، نزد ایالت و عشایر متمتشکیل می
لحاظ تاریخی نیز هر چند اطالعات متقن و جامعی در خصوص میزان اهمیت و نقش 
اقتصادي عشایر در کل اقتصاد کشور در دست نیست اما اگر بپذیریم که قدرت سیاسی هر 

ایگاه سیاسی آنان گیرد، بنا به جت میأاي از قدرت اقتصادي نشگروه اجتماعی تا اندازه



127اجتماعی جامعه عشایري–اسکان و تحوالت اقتصادي 

ها و عشایر بسیار با توان نتیجه گرفت که به ظن قوي، نقش اقتصادي ایلدرگذشته می
).9: 1387، عزیزي(اهمیت بوده است

هاي جدید در ارکان اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، روند زندگی پیش از رسوخ پدیده
نمود اما با ورود و تعیین مینشینی را شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصاديیکجانشینی یا کوچ

جوامع سنتی دچار دگرگونی و - به ویژه پس از جنگ جهانی دوم- رواج پدیده مدرنیسم 
رشد سریع شهرنشینی شد که در نتیجه آن، هم از اهمیت جوامع عشایري و روستایی کاسته 

دنبال در واقع، به). 23: 1377، بهشتی(شد و هم بر منزلت زندگی شهرنشینی افزوده گشت 
مدرنیته وارداتی در جهان سوم نظیر کشور ما، رکود شدیدي در زندگی عشایري و روستایی 

هایی از اقتصاد و تولیدات کشور نظیر تولیدات کشاورزي، به وجود آمد که به تبع بخش
. دامداري و صنایع دستی نیز رو به افول نهاد

ي، اجتماعی و سیاسی کشور و یا به با توجه به نقش و کارکرد ویژه عشایر در نظام اقتصاد
اي جهت حصول توسعه پایدار عبارتی، بنا به دیدگاه عدالت اجتماعی و تعادل منطقه

ریزي توسعه کشور ، ضرورت بهبود و ارتقاء این جوامع در نظام برنامه)84: 1377صیدایی، (
برقراري چونهاي اسکان در پی اهدافی همسان، طرحبدین. اهمیتی اساسی یافته است

عدالت، بهبود توسعه انسانی، پایداري محیطی و افزایش رفاه و رضایتمندي آن بخش از افراد 
). 18: 1390، پورشاطري و حجی(باشند، به اجرا درآمد نشین میجامعه که کوچ

نشین کشور، جمعیت عشایري آن استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از مناطق کوچ
مرکز آمار (باشد مینفر 80175بالغ بر 1387عشایري در سال براساس آخرین سرشماري

که در راستاي توسعه جوامع عشایري آن، یکی از عمده راهکارهاي عملیاتی در )1387ایران، 
،هاي توسعه عشایري بوده که نمود آنرو و ایجاد کانونسطح منطقه، اسکان عشایر کوچ

هایی که عمده یکی از کانون. ی استان استوجود چندین کانون اسکان در پهنه جغرافیای
در "آواز"اند، کانون اسکان عشایري عشایر به صورت خودجوش در آن اسکان گزیده
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–در مقاله حاضر تالش شده است تا پیامدهاي اقتصادي . باشدشهرستان درمیان می

. رداجتماعی اسکان را بر جامعه عشایري کانون آواز مورد مطالعه و بررسی قرار گی
بعد سخت (افزاري و هم در مراحل اجرا با توجه به این که هر برنامه هم به لحاظ ابعاد نرم

هایی برخوردار است، با ارزیابی پیامدهاي گوناگون آن بر اجتماع هدف، از کم و کاستی) آن
ز به عبارت دیگر، با تحقیقاتی ا. توان سوءگیري ثمربخشی را در ادامه فرآیند ایجاد نمودمی

اسکان اجرا شده (توان با شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود، هم برنامه فعلی این دست می
اي در خصوص اي موفق در جهت اقدامات توسعهرا کارا ساخت و هم تجربه) در کانون آواز

رو پژوهش حاضر داراي اهمیت و ضرورتی از این. سایر اجتماعات عشایري به دست آورد
.کاربردي است
حتقیقسؤال 

وجود اجتماعی زندگی آنان به–چه تحوالتی در نتیجه اسکان عشایر در ابعاد اقتصادي 
آمده است؟

فرض حتقیق
.اجتماعی جامعه عشایري به وجود آمده است- با اسکان عشایر تحوالت مثبتی در ابعاد اقتصادي

شناسی حتقیقروش
در . تحلیلی است–توصیفی مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از حیث ماهیت و روش

در روش پیمایشی با به . راستاي پیشبرد آن از مطالعات اسنادي و پیمایشی استفاده شده است
هاي کارگیري دو روش مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از خانوارهاي ساکن در روستاي آواز، داده

زیه و تحلیل آن پرداخته به تجSPSSگیري از نرم افزار آماري مورد نیاز گردآوري و سپس با بهره
خانوار با استفاده از فرمول 85خانوار بوده که از میان آنان تعداد 150جامعه هدف شامل . شد

. گیري تصادفی ساده در روستا انتخاب شدندکوکران به عنوان حجم نمونه تعیین و با روش نمونه
در این حوزه بررسی گردید و نامه مورد استفاده با نظر کارشناسان و اساتید مجرب روایی پرسش

. به دست آمد86/0ضریب پایایی آن به کمک روش تصنیف برابر 
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مبانی نظری
توسعه

دانند که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار متخصصان، توسعه را جریان چند بعدي می
و ریشه اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري 

توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام ). 8: 1374آسایش، (کن کردن فقر مطلق است 
هاي اجتماعی در داخل هاي افراد و گروهبا نیازهاي متنوع و اساسی و خواستهاجتماعی، هماهنگ

ظر نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوي وضع یا حالتی از زندگی که از ن
تواند به موفقیت نائل شود که هنگامی یک برنامه توسعه می. مادي و مفهومی بهتر است سوق دهد

اقتصادي را نیز هدف –هاي اجتماعی وري، کاهش نابرابريهمزمان با رشد اقتصادي و افزایش بهره
در جهت هاي اجتماعی مقوله توسعه، به هر مفهومی عبارت است از ارتقا ظرفیت. اساسی قرار دهد

هاي اجتماعی در جهت رشد برداري از امکانات و قابلیترفع نیازهاي محسوس جامعه، افزایش بهره
گیري متفاوت بطور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید و سمت). 9: همان(و تعالی جامعه 

د و درآمد، توسعه عالوه بر بهبود در میزان تولی. اجتماعی را به همراه دارد- کل نظام اقتصادي
چنین ایستارها و وجهه اداري و هم- هاي نهادي، اجتماعیشامل دگرگونی اساسی در ساخت

توسعه در بسیاري موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر . نظرهاي عمومی مردم است
).Lehmann, 1979: 32(گیرد می

کوچ و کوچ نشینی
گوناگونی دارد که عبارتند از رحلت، رحیل، معانیی هاي معتبر فارسواژه کوچ در فرهنگ

روانه شدن از منزلی به منزل دیگر، انتقال، جالي وطن، مهاجرت و انتقال ایل یا لشکر از 
چنین کوچ حرکت و جابه جایی است، حرکتی با تمام اسباب و لوازم هم. جایی به جاي دیگر

ویژه تغییرات آب و هات طبیعی محیط، بزندگی و اهل بیت که تداوم زندگی متناسب با تغییر
از کوچ و کوچ نشینی تعاریف متعددي توسط . گیردهوایی و رویش گیاهی انجام می

:شوداندیشمندان مختلف ارائه شده است که به چند مورد از آنها اشاره می
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اي، که این حرکت یا فصلی، براي ارتزاق قومی یا قبیلهکوچ نشینی حرکت منظم سالیانه 
).9: 1385مشیري، (ه عوامل محیطی و اوضاع انسانی و اجتماعی بستگی داردب

منظور از زندگی کوچ ": از کوچ نشینی این چنین تعریف نموده)1: 1367(اللهیامان
داري رها از راه پرورش حیوانات و معموال با برخونشنی آن نوع زندگی است که در آن انسان

هاي طبیعی ساالنه، از محلی به کنند و در پی چراگاهمیهاي کشاورزي زندگی از فرآورده
."کوچندمحل دیگر می

جایی ساالنه و اي از زندگی با جابهکوچ نشینی شیوه): 13- 12: 1374(افشارسیستانی 
موسمی است که گروهی از مردم همراه با چهار پایان خود، از محل چادرهاي زمستانی تا 

. گردندکنند و در فصل سرما دوباره به اردوگاه زمستانی باز میمیهاي تابستانی نقل مکانچراگاه

اسکان عشایر
ادبیات کوچ و اسکان در جوامع عشایري در نیم قرن گذشته در ایران حاکی از آن است که 
اسکان اجباري هرگز پایدار نبوده و خانوارهاي اسکان یافته یکجانشینی را به تدریج رها کرده 

در خصوص ضرورت تداوم کوچ نشینی یا اسکان  . اندنشینی روي آوردهو به زندگی کوچ
هاي مخالف با تداوم و استمرار کوچ براساس دیدگاه. نظریات گوناگونی ارائه شده است

تر شدن عرصه بر معیشت مبتنی بر نشینی، کاهش تدریجی جمعیت کوچ نشین و تنگ
هاي علمی، فرهنگی و در زمینهدامداري سنتی و تحوالت عمیق و فراگیر جوامع بشري
- به. منطقی و ناممکن ساخته استارتباطات، ادامه این شیوه معیشت را بیش از پیش غیر 

عالوه جامعه متحول امروز که از انفجار تولید، انقالب و اطالعات  و دنیاي فراصنعتی سخن 
ل نخواهد کردگوید بی تردید عضو فلج و ناهمگون را در بلند مدت بر پیکره خود تحممی

). 255: 1388ازکیا و غفاري، (
براساس این نظریه، دوران کوچ نشینی به سر آمده و در جهان متحول امروزي ادامه شیوه 

از سوي دیگر، گروهی از اندیشمندان معتقدند که . معیشت کوچ نشینی مورد پذیرش نیست
-انشینی قرار دارند و ابنهاي عشایري در مرحله انتقالی گذار از کوچ نشینی به یکججماعت
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. کنندهاي عشایري به سوي شهر نشینی را پیش بینی میحرکت جماعت1بیتوینخلدون و
اند که در مقابل فشار و تحوالت اي بدون تاریخ و پیشینه مدوندیدگاه آنان عشایرجامعهاز

ذار از جوامع یکجانشین توان مقاومت و حفظ شیوه معیشتی خود را ندارند و در مرحله گ
لیکن مسأله در خور تأمل آن است که . )همانجا(کوچ به اسکان و یکجانشینی قرار دارند

هاي عشایري متقاضی اسکان از اسکان و یکجانشینی مستلزم جامعه پذیري بوده و جماعت
.کنندطریق جامعه پذیري، هنجارهاي مرتبط با زندگی یکجانشینی را به تدریج درونی می

اي وي در مطالعه. محقق آمریکایی به کار برد2پذیري را نخستین بار رساصطالح جامعه
روندي که در آن «:پذیري را چنین تعریف کرد، جامعه"هاي اجتماعیکنترل"تحت عنوان 

) جامعه(هاي گروه گیرند که با نیازاي شکل میهاي افراد به گونهها و خواستاحساس
.)257: همان(»هماهنگ باشند

رهاتر کرد و در تعریف جامعه پذیري از درونی کردن هنجااین تعریف را کامل3دورکیم
ترین ابزاري براي درونی کردن هنجارهاي سخن به میان آورد  و تعلیم و تربیت را مهم

ها رفته رفته به رنگ نظام انسان"پذیريجامعه"به اعتقاد وي در فرایند. اجتماعی قلمداد کرد
- شوند، و به بیان دیگر به فرهنگ خود ملحق میبا آن سازگار میفرهنگی خود درآمده و

–به برکت اجتماعی شدن، شخص در طول حیات خود تمامی عناصر اجتماعی . شوند

ثیر تجارب و عوامل اجتماعی معنادار با أکند و تحت تفرهنگی را فرا گرفته و درونی می
جتماعی که باید در آن زیست محیط اسازد تا خود را باساخت شخصیت خود یگانه می

.تطبیق دهد
آموزد که پذیري را روندي می داند که طی آن انسان به مفهوم عام میجامعه4پارسونز

نقش ها چیست؟ این نقش ها توسط دیگران براي فرد تعیین می شوند و فرد در فرایند 

1 . Toynbee
2 . Res
3 . Durkheim
4 . Parsons
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ر، جامعه پذیري در به بیان دیگ. آموزدجامعه پذیري مجموعه اي از بایدها و نبایدها را می
).255: 1388ازکیا و غفاري،(گیردیک ارتباط متقابل در فرایند تعامل اجتماعی انجام می

هاي جالبی پذیري دیدگاهشناسی اجتماعی درباره فرایند جامعهاز بنیانگذاران روان1کولی
عادات را بر می او درباره اینکه خود چگونه ایستارها، اندیشه ها، احساسات و. ارائه کرده است

-کولی عقیده دارد که جامعه. انگیزد تا به عنوان عضو مشترك جامعه درآید نظریاتی دارد

توان مشاهده طور که در کودکان آشنا و نزدیک میهمان. است" فرایند آینه"پذیري همانند 
ها آندهند تا آنکه به گفته کرد، کودکان بیشتر در برابر چهره پدر و مادر واکنش نشان می

کولی بر این باور نیست که ما همیشه خود را آن طور می بینیم که دیگران می . گوش دهند
چنین با این نظریه اعتقاد دارد که فرایند آینه از همان نخستین روز زندگی وي هم. بینند

پذیري که مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی دوره هاي جامعههمه نظریه. شودآغاز می
این اساس استوارند که هر آنچه مربوط به شخصیت انسان است ازاند بررار گرفتهمعاصر ق

.آید و فطري و غریزي نیستجامعه به دست می
پذیري فرایندي پیچیده است که به آسانی افراد را در الگوهاي اجتماعی و فرهنگی جامعه

د که بتواند با الگوهاي جوامع جدید این فرایند نیاز به نوعی شخصیت داردر. دهدجاي نمی
در حال تغییر و تحول سازگار شود و در دگرگون ساختن الگوها براي نیازهاي در حال تحول 

).257: 1388ازکیا و غفاري،(ثر باشدؤم
:ي موضوع مورد مطالعه مقاالت ذیل در خور توجه انددر باب پیشینه

"عه عشایري ایران در آیندهتوسعه پایدار جام"اي با عنوان در مقاله) 1377(صیدایی

هاي اقتصادي، اجتماعی و شیوه معیشت خاص اعتقاد دارد که جامعه عشایري داراي ویژگی
هزینه و توانمند مطرح بوده است و با توجه اي مولد، کمخود بوده و همواره به عنوان جامعه

براي توسعه اي توجه به جامعه عشایري کشور به دیدگاه عدالت اجتماعی و تعادل منطقه
.پایدار الزم و ضروري است

1. Kouli
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هاي اقتصادي تولید در اي زمینهبررسی مقایسه"اي با عنوان مقاله) 1381(منصوري 
هاي عشایري و گرایش آنان به تغییر و تحول در شیوه تولید عشایر که در ایل جاللی گروه

این بررسی حکایت . انجام داده است")ایل غالب شمال غرب استان مرزي آذربایجان غربی(
چنین شیوه تولید عشایري هماهنگی خود را هم. رو دارداز بنیان ضعیف اقتصادي گروه کوچ

با مقتضیات زمان از دست داده است و این شیوه تولید باید متحول شود و این گروه از عشایر 
.نیز داراي گرایش مثبت در دگرگونی شیوه تولید خود هستند

اجتماعی –بررسی وضعیت اقتصادي "اي تحت عنوان در مقاله) 1382(پور و صابریان لطفی
کنند بیان می"عشایر شهرستان شیروان و ارائه راهکارهاي مناسب جهت ساماندهی زندگی آنان

که، جامعه عشایر شهرستان شیروان به دلیل رویارویی با مشکالت اقتصادي وا جتماعی در شیوه 
از طرفی . هاي ساماندهی را دارندالنی، آمادگی پذیرش طرحفعلی دامداري و کوچ در مسافت طو

ناکارآمد بودن نحوه معیشت فعلی، ضرورت ارائه راهبرد عملی و الگوي ساماندهی مناسب با تکیه 
.کنداجتماعی را بیش از پیش آشکار می- بر مطالعات  اقتصادي 

توسط ابراهیم "چشم اندازي براي فرداي زندگی عشایري"مطالعه دیگري تحت عنوان 
چنین حیاتی انجام گرفته که در فصل اول این بررسی موانع و مشکالت زندگی ایلی و هم

فصل دوم به اسکان، فواید و موانع . مزایاي زندگی کوچ نشینی مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل سوم در مبحث چگونگی گذار از کوچ نشینی به اسکان . آن اختصاص داده شده است

هاي اسکان که ممکن است حداقل تا پانزده ه شده که طی دوران تهیه  و اجراي طرحتوصی
ر کوچنده را نباید رها کرد، بلکه ارائه خدمات فعلی به یسال آینده به طول بینجامد، عشا

. هاي اسکان با شکست مواجه خواهند شدضرورت دارد، در غیر این صورت، طرحکوچندگان
ي اسکان اشاره شده و در خاتمه سه نوع الگوي اسکان تحت عناوین در فصل چهارم  با الگوها

اسکان به "و "هاي صنعتیسکان به شکل شهركا"، "اسکان به شکل روستاهاي عشایري"
مورد بررسی قرار "هاي فردي یا چند نفري در منطقه ییالق و قشالقشکل احداث خانه

).257: 1388غفاري، و ازکیا(گرفته است 
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هاي صورت گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش حاضرسایر پژوهش
) 1373(هاي اشتغال در اسکان عشایر، حسینی ابريزمینه) 1373(، نصرتبخشنده

دیدگاه عشایر ) 1377(مروري بر منطقه کوهرنگ در رابطه با اسکان عشایر، بهشتی
بررسی اقتصاد تولید ) 1379(آذربایجان شرقی در مورد کوچ و اسکان، دهقانیان و کهنسال

و کوچندهاقتصاد تولید بخش دامداري عشایر ) 1381(زاده و همکارانعشایر خراسان، کفیل
اسکان یا ادامه کوچروي؟ ) 1383(، ضیا توانا و توکلی)ایل کرد:مطالعه موردي(اسکان یافته 

ها و راهکارهاي گزیده تحلیلی بر پیامد) 1385(رویکرد توسعه پایدار به آینده عشایر، حیاتی
) 1385(شده اسکان عشایر در ایران با نگرشی بر تجربه به دشت بکان فارس، ایروانی

بررسی (هاي خانوارهاي عشایري در زمینه اسکان و مشکالت موجود سنجش میزان گرایش
اسکان عشایر و توسعه حیات اجتماعی آنان ) 1386(، عبداللهی)عشایر عرب جرقویه: موردي

). وري علی نظر در استان ایالمطایفه: مطالعه موردي(یران در ا

معرفی حمدوده مورد مطالعه
سال در 15طایفه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، طایفه عرب خزایی است که بیش از 

32دقیقه عرض شمالی و 15درجه و 60این محدوده در . اندروستاي آواز اقامت گزیده
روستاي آواز تا مرکز دهستان و مرکز بخشفاصله . رار دارددرجه طول شرقی ق57درجه و 

هکتار 600در محدوده مورد مطالعه . باشدکیلومتر می30کیلومتر و تا مرکز شهرستان 7
چنین منابع آبی آنها هم. اراضی کشاورزي وجود دارد که در اختیار ساکنان روستاي آواز است

حلقه چاه 2و براي کشاورزي و سایر مصارف نیز به ترتیب براي شرب یک حلقه چاه عمیق
30000تعداد دام موجود در خانوارهاي عشایر نیز برابر با . باشدرشته قنات می7عمیق و 
.    گردنددباشد که به صورت دستی و چرا تعلیف میراس می

های حتقیقیافته
شوندگانخصوصیات فردي پرسش-1



135اجتماعی جامعه عشایري–اسکان و تحوالت اقتصادي 

سال بوده که از میان آنان 50رسش شوندگان براساس مطالعات صورت گرفته، متوسط سن پ
هم چنین مطالعات نشان داد که به طور ). 1جدول (اند درصدشان زن بوده11درصد مرد و 89

به لحاظ برخورداري از سواد، مطالعات انجام گرفته حاکی . باشدنفر می8/4میانگین بعد هر خانوار 
بررسی توزیع . یه آنان از سواد برخوردار هستندسواد و بقدرصد ساکن کانون آواز بی28است که 

از ) درصد54(دهد که عمده عشایر اسکان یافته سواد در مقاطع مختلف تحصیلی نشان می
درصد آنان از تحصیالتی در 11در مراتب بعدي، . تحصیالتی در سطح مقطع ابتدایی برخوردارند

).  2جدول (باشند گاهی برخوردار میدرصد آنان از تحصیالت دانش7سطح دبیرستان و دیپلم و 
ي که همه) 3جدول (بررسی ترکیب اشتغال خانوار عشایر اسکان یافته در کانون آواز نشان داد 

درصد خانوارهاي مورد مطالعه در 11پروري اشتغال دارند و تنها داري و دامخانوارها به شغل دام
. ها مشغول هستندسایر فعالیتدرصد به7داري، به امور کشاورزي و کنار امور دام

تحول اقتصادي جامعه عشایري مورد مطالعه- 2
طبق مطالعات انجام گرفته میانگین تحوالت شاخص اقتصادي جامعه عشایري اسکان 

توان گفت تا حدودي به لحاظ اقتصادي وضعیت بوده که می14/1یافته در کانون آواز برابر با 
هاي اقتصادي، دسترسی به مواد غذایی لفهؤمیان مدر. جامعه عشایري تغییر یافته است

لفه ؤپس از آن، دو م. داراي باالترین میزان تغییرپذیري بوده است29/1متنوع با میانگین 
در مراتب . قرار دارد21/1تنوع اشتغال خانوار و کاهش هزینه تولید محصوالت با میانگین 

انداز سالیانه ، میزان اشتغال خانوار و پس18/1بعدي، میانگین تحول در میزان درآمد سالیانه 
).4جدول (باشد می96/0آن با معدل 

تحول اجتماعی جامعه عشایري مورد مطالعه- 3
که به طور متوسط از هر خانوار عشایري اسکان یافته در ده ) 5جدول (دهد ها نشان میبررسی

درصد مهاجرت 69جنسیتی، به لحاظ توزیع. اندنفر مهاجرت کرده3/1) 1381- 1391(سال اخیر 
که ) 6جدول (مطالعه دالیل مهاجرت افراد حاکی است . انددرصدشان زن بوده31کنندگان مرد و 
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در مراتب بعدي، ازدواج و پیروي از . به منظور کسب درآمد بوده است) درصد42(ها عمده مهاجرت
درصد و انجام 9ل با درصد، اشتغا19درصد، کسب علم و تحصیل با 24محل سکونت همسر با 

از این رو . درصد از دالیل مهاجرت کنندگان از کانون اسکان آواز یاد شده است6خدمت سربازي با 
هاي توان گفت اسکان عشایر تا حدودي زمینه و سکوي مناسب جهت مهاجرت افراد به کانونمی

. شهري و ترك فضاي  محلی را سبب شده است
، میزان تحول اجتماعی جامعه عشایري اسکان یافته )7دول ج(طبق مطالعات انجام گرفته 

هاي لفهؤدر میان م. یعنی در حد متوسط بوده است28/1در کانون آواز نسبت به قبل، 
، بیشترین تحول را 25/1اجتماعی، تمایل جوانان به ماندن در فضاي سنتی طایفه با میزان 

لفه دسترسی به امکانات بهداشتی ؤمیزان تغییر و تحول م. نسبت به گذشته داشته است
هاي متولی هاي افرد ار دولت و سازمان، خواسته32/1، تعامل و روابط میان خانوارها 43/1
، اعتماد مردم در خصوص عملکرد دولت و سایر نهادها 25/1، میزان رضایت از زندگی 29/1
سترسی به امکانات و د18/1، مشارکت زنان در اجتماع و میزان آگاهی اجتماعی افراد 21/1

. نسبت به گذشته بوده است14/1آموزشی و رفاهی خانوار 

آزمون فرضیه-4
اجتماعی جامعه عشایري به –با اسکان عشایر تحوالت مثبتی در ابعاد اقتصادي : فرض

.وجود آمده است
حال اگر فرض کنیم . اي استفاده شده استتک نمونهTدر بررسی این فرضیه از آزمون 

اجتماعی عشایر اسکان یافته در کانون آواز -میانگین واقعی متغیر شرایط اقتصادي : که
را به به خود اختصاص داده، مقادیر 3تا -1باشد، چون متغیر تحت بررسی، مقادیري بین 

را به عنوان سطح 1و مقادیر کمتر یا مساوي ) H0(را به عنوان سطح مطلوب 1باالتر از 
از آن جا که , )8جدول (بر اساس نتایج خروجی آزمون . گیریمدر نظر می) H1(امطلوب ن

بوده، فرض صفر یعنی 05.0در سطح 003/0سطح معناداري به دست آمده برابر با 
را رد و فرض 1اجتماعی عشایر اسکان یافته کمتر و مساوي با -میانگین شرایط اقتصادي 
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توان گفت که با اسکان عشایر تحوالت مثبتی در ابعاد بر این اساس می. پذیریمیمقابل را م
.اجتماعی جامعه عشایري به وجود آمده است–اقتصادي 

نتیجه
اسکان عشایر یکی از راهبردهایی است که در جهت توسعه و بهبود زندگی عشایر اتخاذ 

جهی از عشایر شهرستان درمیان اقدام بنا به ضرورت و نیاز به توسعه، بخش قابل تو. شودمی
اند که پس از آن خدمات و امکانات به اسکان خودجوش در کانون روستایی آواز نموده

حال با . متعددي به این کانون اسکان عشایري از سوي نهادهاي متولی ارائه گردیده است
ی اساسی یافت ها پاسخ به این سؤال ضرورتها و بهبود دسترسیوجود روند توسعه زیرساخت

اجتماعی جامعه عشایري چه تغییري نسبت به گذشته نموده است؟–که به لحاظ اقتصادي 
چون گذشته دهد که خانوارهاي اسکان یافته هممطالعات صورت گرفته نشان می

به لحاظ وضعیت سواد نیز بخش قابل توجهی از افراد باسواد . پرجمعیت و گسترده هستند
رغم آن، در میان افراد باسواد توزیع علی. باشدواد نیز قابل مالحظه میسهستند اما درصد بی

اي است که بیشترین سهم را تحصیالت ابتدایی و یا به عبارتی، میزان باسوادي به گونه
جا که سابقه و در بحث اشتغال نیز از آن. تحصیالت مقدماتی به خود اختصاص داده است

ها بوده، درصد فعاالن اري و دامپروري بیش از سایر فعالیتتجربه عشایر اسکان یافته در دامد
. در این حوزه نیز بسیار زیاد است

در مجموع، تحوالت اقتصادي به دالیلی نظیر افزایش دسترسی به مواد غذایی متنوع، 
در . کاهش هزینه تولید محصوالت و افزایش تنوع اشتغال خانوار مثبت ارزیابی شده است

انداز از جمله مواردي است که همسان و برابر با ادي درآمد، اشتغال و پسمیان عوامل اقتص
ها خود از نقش بنیادي لفهؤها رشد نیافته و هر چند که در توسعه دیگر ملفهؤسایر م

.برخوردارند
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به لحاظ اجتماعی نیز تحول مثبتی در میان جامعه عشایري اسکان یافته در کانون آواز 
چون تمایل جوانان به ماندن در فضاي سنتی هایی هماي که مؤلفهونهایجاد شده است، به گ

طایفه، میزان دسترسی به امکانات بهداشتی و تعامل و روابط میان خانوارها از منظر افراد 
عمدتاً قشر (از سوي دگیر، براي برخی از افراد . نسبت به گذشته، ارتقاء و بهبود یافته است

رو، در مجموع از این. هاي شهري فراهم گردیده استکانونزمینه مهاجرت به سوي) جوان
توان نتیجه گرفت که با اسکان عشایر، زمینه توسعه و تحول رو به رشد در اجتماعات می

گردد هر چند که این رشد در ابعاد گوناگون به طور همسان و یکنواخت عشایري ایجاد می
داشته است، لذا به منظور توسعه یکپارچه دنبالنبوده و حتی در مواردي پیامدهاي منفی به

:گرددویژه در محدوده مورد مطالعه موارد زیر پیشنهاد میجوامع عشایري به
هاي اسکان اي از وضعیت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کانونارزیابی دوره- 1

هاي مورد بررسی؛و تطبیق میزان تغییرات شاخص
هاي اسکان جهت جذب و و درآمد پایدار در کانونهاي توسعه اشتغال تدوین برنامه- 2

به کارگیري جوانان در عرصه اقتصادي کانون؛
ویژه آن دسته از امکانات که در ارتباط مستقیم با تولید بهبود امکانات زیرساختی به- 3

.باشداجتماعی کانون اسکان می–و توسعه اقتصادي 
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جداول

دهندگانتوزیع جنسیتی پاسخ) 1جدول
جمع کلزنمردتجنسی

76985فراوانی
8911100درصد

هاي میدانی تحقیقیافته: منبع

وضعیت سواد در کانون آواز) 2جدول
سطح 
تحصیالت

جمعدانشگاهیدبیرستانراهنماییابتداییبیسواد

244609685تعداد
28540117100درصد

هاي میدانی تحقیقیافته: منبع

یب اشتغال خانوار در کانون آوازترک) 3جدول
سایرکشاورزيداريدامنوع شغل

8596فراوانی
100117درصد

هاي میدانی تحقیقیافته: منبع
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میزان تحول اقتصادي جامعه عشایري کانون آواز نسبت به قبل از اسکان ) 4جدول
انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلمؤلفه

0296/0429/0وار  میزان اشتغال خان
0221/1738/0تنوع اشتغال در خانوار 

0218/1548/0میزان درآمد سالیانه 
0221/1568/0هزینه تولید محصوالت 

0296/0637/0انداز سالیانه خانوار پس
1329/1535/0دسترسی به مواد غذایی متنوع 

هاي میدانی تحقیقیافته: منبع

1381-1391هاي کنندگان از روستاي آواز طی سالتوزیع جنسیتی مهاجرت)5جدول
جمع کلزنمردمهاجرت کنندگان

7936115فراوانی
6931100درصد

هاي میدانی تحقیقیافته: منبع

1381-1391هاي دالیل مهاجرت از روستاي آواز طی سال) 6جدول
جمع کلتحصیليسربازازدواجدرآمداشتغالمهاجرت کنندگان

104928721115فراوانی
94224619100درصد

هاي میدانی تحقیقیافته: منبع
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میزان تحول اجتماعی جامعه عشایري کانون آواز نسبت به قبل از اسکان) 7جدول
انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقللفهؤم

0218/1670/0مشارکت زنان در اجتماع 
0332/1723/0روابط میان خانوارها تعامل و

0218/1548/0میزان آگاهی اجتماعی افراد
هاي افراد از دولت و سازمانهاي خواسته
متولی 

0329/1763/0

اعتماد مردم در خصوص عملکرد دولت 
و سایر نهادها

0321/1738/0

0343/1742/0دسترسی به امکانات بهداشتی خانوار 
سی به امکانات آموزشی و رفاهی دستر

خانوار 
0314/1756/0

تمایل جوانان به ماندن در فضاي سنتی 
طایفه 

0354/1793/0

0325/1752/0میزان رضایت از زندگی 
هاي میدانی تحقیقیافته: منبع

اي براي فرض تحقیقتک نمونهtنتایج آزمون ) 8جدول
انحراف میانگین

معیار
آماره 

t

درجه 
آزادي

داري معناسطح
آزمون 2238/136208/0271/

3
84003/0

هاي میدانی تحقیقیافته: منبع
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